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ي بنعمه تمت الصاحلات،  امحلد    ا

ن  امحلد تد ي هدا لهذا ولواله ملا كنا    ا

فعال،  ٔ مسه ختمت ا ٔعامل و ٔ ا إمسه تبد   ف

  ربنا الشكر والثناء احلسن  

نان لشكر اتقدم نٔ  ينرشف و سعدين م كتور االفاضل  ٔستاذي مجلیل والعرفان و ٔستاذ ا
  الطیب داودي

سهاماته ىل اجلزاء ري هللا جزاه ٕ  ا

ري   .البحث هذا اجناز يف الك

ٔفادين كثريا بعلمه وجمهودهتا     .فقد 

ٔتقدم ٔمسى و ر معاين ب ٔساتذة التقد ٔفاضل ل ن ا اقشة قراءة عبء حتملوا ا  وم

ة هذه ٔطرو   ا

ٔل ٔن ٔس ا وبورك فهيم هللا  ريا اجلزاء عن   .جيزهيم 
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مع تزايد االنفتاح املايل و حترير املعامالت املالية و كذا توسع انتقال رؤوس األموال ، برزت أمهية التمويل        

قات االقتصادية الدولية ، حيث يعترب التمويل الطاقة احملركة جلميع الوظائف و كأحد املوضوعات األساسية يف العال
األعمال فبدونه تبقى مجيع اخلطط و املشاريع حرب على ورق من دون تنفيذ، أي أن نقص املصادر التمويلية يؤدى إىل 

  تأخري املشروعات 
األموال مع دفع تكلفتها كل هذا و غريه أدى و ضياع الفرص و بالتايل اخنفاض اإليرادات و تعطيل جزء كبري من 

وبذلك  مبتخذي القرارات املالية البحث عن مصادر لألموال سواء كانت مصادر داخلية أو مصادر خارجية ،
عموما والتجارة  لقطاعات االقتصاديةاميع التمويل اهتمام العديد من االقتصاديني الرتباطه الوثيق جب استقطب موضوع
والركيزة األساسية لكل اقتصاد وأداة فعالة  مجيع الدولت مهزة وصل بني أصبح، هذه األخرية اليت  اخلارجية خصوصا

جياد إللزيادة رصيد الدولة من العملة الصعبة، اليت تساهم يف النمو االقتصادي، لذلك تبقى الدراسات واألحباث مستمرة 
  .ملعوقات اليت حتول دون ذلكللحد من املشاكل وا طرق وأساليب لترقية وتطوير هذا القطاع

ونظرا ألن أهم املشاكل اليت تعاين منها التجارة اخلارجية العربية هي نقص املصادر التمويلية خاصة عندما ال تستطيع     
البنوك التجارية متويلها لقلة األرصدة  املتاحة لديها ، أو قد تفرض عليها جمموعة من القيود اليت حتد من نشاطها ، ما 

األموال وطالبيها و  يدعى ضرورة البحث عن مصادر أخرى لتمويل تسمح بتدخل وسطاء ماليني للجمع بني عارضاست
هذه األخرية اليت لعبت دورا هاما يف حتويل رؤوس األموال من قطاعات ذات الطاقة األسواق املالية ، يف اليت تتمثل 

يلي تقوم بدور رئيسي يف تعبئة  املدخرات و توجيهها حنو فهي جهاز متو  التمويلية الفائضة إىل قطاعات ذات العجز،
عن طريق استخدام  خمتلف القيم و وذلك الفرص االستثمارية وعامل هام يف جذب رؤوس األموال األجنبية واحمللية 

  .األدوات املالية 
جلميع وفري املصادر التمويلية اليت يتم بواسطتها ت الية العربية كأحد أهم اآللياتاملومن هنا برزت أمهية األسواق    
قطاعات االقتصادية و بطبيعة احلال التجارة اخلارجية عن طريق تدخل مؤسسات مالية إقليمية  أو حملية متخصصة ال

  . بتمويل هذا القطاع 
   -:و من هذا املنطلق تربز معامل إشكالية هذه الدراسة واليت ميكن صياغتها على النحو التايل   
      

  
  :رج حتت هذا التساؤل الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية التالية وتند

  فيما تتمثل اجلوانب النظرية إلقامة األسواق مالية ذات كفاءة عالية ؟  -1
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  ما هو واقع األسواق املالية العربية ؟ وما هي املعوقات اليت حتول دون تطوير وتفعيل هذه األسواق ؟  -2
 لعربية ؟ ما هي أهم مصادر متويلها ؟ ما هو واقع  التجارة اخلارجية ا  -3
 يف برنامج متويل التجارة اخلارجية العربية ؟ األسواق املالية العربيةفيما تتمثل مسامهة  -4
 .فيما تتمثل أمهية املؤسسات املالية يف تفعيل دور ومسامهة رؤوس األموال العربية يف متويل التجارة اخلارجية  -5
  فرضيات البحث : أوال

  : شكالية املطروحة مت صياغة الفرضية الرئيسية كما يلي ملعاجلة اإل
 األسواق املالية العربية دورا كبريا يف متويل قطاع التجارة اخلارجية للدول العربية ؟ ؤديت
   -:خلدمة الفرضية الرئيسية  ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات اجلزئية  

ال إمكانية إستثماره يف أصول مالية مع إمكانية حتويل هذه تقوم األسواق املالية بتوفري احلافز للحصول على امل  -1
 .األصول إىل أصول حقيقية

يعود ختلف األسواق املالية العربية إىل حداثة نشأا مما يتطلب فترة زمنية متوسطة أو طويلة الستكمال بناء   -2
 .أطرها التشريعية والتنظيمية

   .التنمية االقتصادية للدول العربية  ةبصفة كبرية وهام اخلارجية يساهم قطاع التجارة   -3
 .حترير التجارة العربية هو حافز الستفادة الدول العربية من انضمامها للمنظمة العاملية للتجارة   -4
استطاع برنامج متويل التجارة العربية وحتت رعاية صندوق النقد العريب من القضاء على املشاكل التمويلية اليت   -5

 . خلارجية العربية تعاين منها التجارة ا
  أمهية البحث: ثانيا
تعد األسواق املالية أداة مهمة لالقتصاديات الرأمسالية ، لذلك اهتم العديد من االقتصاديني بدراسة عالقة    

السوق املايل مبتغريات االقتصاد القومي  وقدته على متويل  القطاعات االقتصادية ومن هنا برزت أمهية األسواق 
حيث توفريها لقنوات جذب املدخرات فهي توفر تعبئة كبرية من املوارد املالية ،حتوهلا إىل تدفقات املالية  من 

مالية للشركات واملؤسسات اليت متارس أنشطة اقتصادية خمتلفة ، مما يساهم يف رفع االستثمارات احلقيقية ، وبناء 
كآلية تستهدف توفري التدفقات املالية االزمة  على ذلك تكمن أمهية الدراسة يف مسامهة األسواق املالية العربية

لتلبية احتياجات املؤسسات والشركات اليت متكنها من متويل مبادالا اخلارجية  ، ومسامهتها كذلك يف تنفيذ 
  .برامج متويل قطاع التجارة اخلارجية العربية  

 أهداف البحث : ثالثا
  -:خالل دراسة هذا املوضوع ميكن حصرها فيما يلي  إن األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها من           

توضيح الدور املزدوج لصندوق النقد العريب يف تطوير األسواق املالية العربية و مسامهته يف دعم برنامج متويل  -1
 .التجارة اخلارجية العربية 
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ة اليت يقوم ا و اإلستثمارات حتليل االداء و املايل  لربنامج التجارة العربية  من خالل حتليل العمليات التمويلي -2
 .املالية  

   . دراسة بعض املؤسسات املالية املخصصة بتمويل وتنمية التجارة اخلارجية يف الدول العربية -3
 التجارة اخلارجية للدول العربيةمسامهة االسواق املالية العربية يف متويل  إبراز -4
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  الدراسات السابقة: رابعا 

تربط بني متغريات الدراسة وكل الدراسات املستعانة ا كانت حول أحد مل تكن هناك دراسات سابقة  

جوانب املوضوع ،حيث تناولت كل الدراسات السابقة دور االسواق املالية يف متويل االقتصاد والتنمية االقتصادية ومل 

  .ختصص دراسات يف الدور التمويلي االسواق املالية  للتجارة اخلارجية 

رسالة  ،بورصة األوراق املالية ودورها يف حتقيق التنمية مع دراسة حالة اجلزائر ،حممد براق:  الدراسة األوىل

حيث تدور إشكالية هذا البحث  1999دكتوراه يف العلوم االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر سنة 

حلايل على أن ينتظر منها تقدمي مسامهة مهمة هل ميكن أن تكون بورصة القيم املتداولة باجلزائر كفأة يف الوضع ا: يف

لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك بالتمويل اجليد ملختلف املشاريع املفيدة كما هي يف الدول املتقدمة؟ وقد 

  .قسم الباحث رسالته إىل أربعة أبواب منها اثنان نظريان واثنان يف اجلانب التطبيقي

نمية وطرق متويلها والباب الثاين تناول فيه مفاهيم عامة لبورصات القيم املتداولة وخمتلف معامل الت: فالباب األول

واقع التنمية وجتربة بورصات القيم املتداولة يف العامل والباب الرابع واقع التنمية باجلزائر : أما الباب الثالث. آلياا

  .وبورصة القيم املتداولة

 1987ورصة اجلزائر لنشاطها رغم أن فكرة إنشاء بورصة اجلزائر يف سنة متت هذه الرسالة قبل بداية عمل ب

باجلزائر، فإنه مل يكن بوسع الباحث إثبات مدى مسامهة اجلزائر يف التنمية من اجلانب التطبيقي  1986بعد أزمة 

  .ويعترب هذا البحث من أهم األحباث األكادميية اليت تناولت هذه املواضيع

،  معوقات أسواق األوراق املالية يف الدول العربية و سبل تفعيلهاوكساين رشيد،  ب: الدراسة الثانية 

  2005/2006أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر 

  :قسم الباحث دراسته إىل بابني يتكون كل باب من ثالثة فصول

ظرية والفنية ألسواق األوراق املالية، مت تقسيمه إىل ثالثة فالباب األول الذي جاء حتت عنوان اجلوانب الن -

  :فصول
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فالفصل األول تعرض إىل املالمح األساسية ألسواق األوراق املالية من خالل ثالثة مباحث، فاملبحث األول 

كما  تطرق إىل ماهية أسواق األوراق املالية من خالل تقدمي مفهوم هلا وأهم خصائصها ووظائفها وكذا تنظيمها،

تطرق املبحث الثاين إىل األدوات املالية املتداولة يف هذا السوق من أسهم وسندات وكذا املشتقات واألوراق املهجنة، 

  .أما املبحث الثالث تناول الشروط النظرية إلنشاء سوق أوراق مالية فعالة

اا وأثر العوملة عليها، تطرق أما الفصل الثاين والذي جاء حتت عنوان أسواق األوراق املالية ،كفاءا، مؤشر

املبحث األول منه إىل فرضية كفاءة أسواق األوراق املالية، أما يف املبحث الثاين تعرض إىل مفهوم مؤشرات أسواق 

األوراق املالية واستخداماا وأهم مؤشرات البورصات الدولية، أما املبحث الثالث فقد تناول مفهوم العوملة املالية 

  .رخيي وأثرها على أسواق األوراق املاليةوتطورها التا

أما الفصل الثالث فقد خصص إىل أسواق األوراق املالية األكثر تقدما وأسواق األوراق املالية الناشئة، حيث 

تعرض املبحث األول إىل أسواق األوراق املالية األكثر تقدما واملبحث الثاين تناول مفهوم أسواق األوراق املالية 

نيفاا وكذا مراحل تطورها وحمددات منوها، وأخريا يف املبحث الثالث مت التطرق إىل األزمات البورصية، الناشئة، تص

مفهومها وخصائصها وأهم األسباب املؤدية هلا كما مت التعرض إىل بعض األزمات البورصية وأهم الدروس املستفادة 

  .منها

الية العربية وسبل تفعيلها، هذا الباب بدوره يتكون من أما الباب الثاين الذي جاء بعنوان واقع األسواق امل -

  :ثالثة فصول وهي 

الفصل الرابع عاجل واقع أسواق األوراق املالية العربية من خالل ثالثة مباحث، حيث مت التطرق إىل واقع 

. لعربية يف املبحث الثايناالقتصاديات العربية يف املبحث األول، اإلطار التشريعي والتنظيمي يف أسواق األوراق املالية ا

إىل غاية  1999أما املبحث الثالث تناول تطورات وأداء أسواق األوراق املالية العربية خالل الفترة املمتدة من سنة 

2003.  
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والفصل اخلامس عاجل أهم املعوقات اليت تعترض تطوير أسواق األوراق املالية العربية من معوقات  تشريعية 

ق باإلطار االقتصادي كما خصص مبحثا تطرق إىل املعوقات اليت تعترض بورصة اجلزائر هيكلية ومعوقات تتعل

  .والسبب يف ذلك أا حتتل املرتبة األخرية يف كل مؤشرات قياس األداء منذ نشأا

أما الفصل السادس واألخري فقد ألقى الضوء على سبل تفعيل وترابط أسواق األوراق املالية العربية، حبيث 

إىل إسهامات صندوق النقد العريب يف هذا اال وكذا التجربة املصرية لتحفيز الطلب على أسواقها املالية تعرض 

لتفعيل البورصة املصرية، وإسهاما من الباحث مت تقدمي بعض االقتراحات لتفعيل أسواق األوراق املالية من خالل جتربة 

  .الربط بني أسواق األوراق املالية

مدى فعالية اسواق االوراق املالية الناشئة يف متويل االستثمار  ،صادق عبداهللا سعيد طالب : الدراسة الثالثة

دكتوراه الفلسفة يف  شهادةمقدمة لنيل  رسالة، بالتطبيق على بعض اسواق جملس التعاون لدول اخلليج العريب

  . 2012، االقتصاد ،كلية التجارة جامعة أسيوط ، مصر 

  :الدراسة إىل أربعة فصول يتبعها النتائج والتوصياتمت تقسيم حمتويات هذه 

يتناول أسواق األوراق املالية وعالقتها بالنمو االقتصادي، وقد أشتمل هذا الفصل على ثالثة : الفصل األول

مباحث، يتناول املبحث األول مفهوم أسواق األوراق املالية وأمهيتها وتقسيماا املختلفة، ويتناول املبحث الثاين 

ظائف أسواق األوراق املالية وتأثري األزمات املالية عليها، كما يتناول املبحث الثالث اجتاه العالقة بني أسواق و

  .األوراق املالية والنمو االقتصادي

يتناول دور أسواق األوراق املالية يف متويل االستثمار، وقد قسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، : الفصل الثاين

األول مصادر متويل االستثمار، ويهتم املبحث الثاين مبحددات االستثمار يف األسواق املالية، ويتناول يتناول املبحث 

  .املبحث الثالث اجتاه العالقة بني أسواق األوراق املالية ومتويل االستثمار
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، يتناول املبحث يتناول معايري فعالية أسواق األوراق املالية الناشئة، وقد قسم إىل ثالثة مباحث: الفصل الثالث

األول معايري فعالية هيكل السوق، ويتناول املبحث الثاين معيار فعالية البناء املؤسسي والتحيت ألسواق األوراق املالية 

  .الناشئة، كما يتطرق املبحث الثالث لعالقة معايري فعالية أسواق األوراق بتمويل االستثمار

وقد قسم إىل ثالثة مباحث، يهتم املبحث األول بالوضع االقتصادي ويتناول الدراسة التطبيقية، : الفصل الرابع

نظرة عامة، ويتناول املبحث الثاين حتليل فعالية البناء املؤسسي والتحيت ألسواق األوراق املالية، : للدول قيد الدراسة

  .ويل االستثماركما يتناول املبحث الثالث التحليل القياسي واملايل لفعالية أسواق األوراق املالية يف مت

أما اجلزء اخلاص بالنتائج والتوصيات، فيعرض ويناقش النتائج ويقدم التوصيات اليت جيب اتباعها طبقاً لنتائج 

  .   الدراسة

، رسالة  أثر كفاءة سوق رأس املال على االستثمار يف األوراق املاليةاجلودي صاطوري، :الدراسة الرابعة 

،  2006املدرسة العليا للتجارة باجلزائر ،مالية  ، ختصصلة اجلزائر، علوم التسيري يف حادكتوراه  مقدمة لنيل شهادة

اعتمدت اشكالية تدور إشكالية هذا البحث حول مدى تأثري كفاءة تسوق رأس املال على االستثمار  األوراق املالية، 

مار يف األوراق املالية ويساهم وما هي متطلبات حتقيق الكفاءة على النحو الذي يؤدي إىل التخصيص الكفء لالستث

  يف تنميتها

وقد قسم الباحث رسالته إىل أربعة أبواب، حيث تناول كل من الباب األول، الثاين والثالث القاعدة النظرية 

دور ومكانة سوق رأس املال يف السوق التمويلية وحيتوي : فتناول الباب األول. للموضوع من خالل مثانية فصول

:  أما الباب الثاين. هيكل وتنظيم سوق رأس املال: السوق التمويلية والفصل الثاين: لفصل األولعلى فصلني ومها ا

مبادئ وأسس االستثمار يف األوراق املالية : االستثمار يف األوراق املالية وتسري احملافظ وحيتوي على فصلني مها

  .يةوالفصل الرابع تسيري احملافظ وتقييم أدائها يف سوق األوراق املال

تقييم األوراق املالية وأثر كفاءة السوق على االستثمار يف األوراق املالية وحيتوي أيضا على : الباب الثالث

كفاءة السوق وأثرها : تقييم وحتليل األوراق املالية والفصل السادس: الفصل اخلامس والسادس ومها الفصل اخلامس
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، أما الباب الرابع حيتوي على الفصل السابع والثامن قد تناول على تنمية وختصيص االستثمارات يف األوراق املالية

القاعدة التطبيقية فالباب الرابع هو متطلبات كفاءة سوق رأس املال وأثرها على االستثمار يف األوراق املالية يف 

سوق رأس املال  اجلزائر، فالفصل الرابع هو سوق رأس املال باجلزائر والفصل الثامن هو واقع ومتطلبات حتقيق كفاءة

  .لتنشيط يف األوراق املالية يف اجلزائر

،  -دراسة قياسية  –فعالية األسواق املالية يف الدول النامية بن أعمر بن حاسني ، :  اخلامسةالدراسة 

، -تلمسان   –أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود، بنوك ومالية ، جامعة أيب بكر بلقايد 

2012 – 2013.  

قسم الباحث رسالته إىل قسمني، حيث تناول القسم األول اجلانب النظري للموضوع من خالل األبواب 

الثالثة، فتناول الباب األول عموميات حول البورصة، أما الباب الثاين، تنظيم وإدارة وتقنيات البورصة أما الباب 

  .الثالث فتناول فيه خوصصة املؤسسات والتسيري

قسم الثاين حيتوي على باب واحد وهو الباب الرابع الذي تناول فيه دراسة حالة دول احتاد املغرب العريب أما ال

حيث يتطرق الفصل األول إىل اجلوانب النظرية والفنية ألسواق املالية مربزا مفاهيم .  كل من تونس، املغرب واجلزائر

ويتعلق الفصل الثاين . ييم وأساليب حتديد األسعار يف البورصةوطبيعة عمليات سوق األوراق املالية ، باإلضافة إىل تق

بكفاءة سوق األوراق املالية مربزا مفاهيم وصيغ ودور املعلومات يف كفاءة سوق األوراق املالية باإلضافة إىل مفاهيم 

ية يف الدول النامية أما الفصل الثالث فيتعرض إىل واقع أسواق األوراق املال.نظرية احملفظة وكيفية أدائها يف السوق

بالتركيز على البورصات وحتديات التحرير املايل باإلضافة إىل التطرق لإلطار النظري ألسواق األوراق املالية يف الدول 

النامية مث إىل أساسيات بناء سوق األوراق املالية وأهم معوقات منوها يف الدول النامية، مث التطرق اىل تقييم اداء 

  .يف الدول النامية باالعتماد على النماذج القياسية واختبار الفرضياتاالسواق املالية 

  منهج الدراسة : سادسا 
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لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ،  وحتليل أبعادها وحماولة إثبات أو نفي الفرضيات املتبناة  بالنظر إىل طبيعة 
انبها، مت املزج بني العديد من املناهج املوضوع وبغية الوصول إىل حتقيق أهداف الدراسة واإلحاطة مبختلف جو

  - :وهي
 املنهج التارخيي   -1

حيث ستتم االستعانة به يف تتبع األحداث والتطورات التارخيية يف بعض أجزاء البحث كنشأة والتطور األسواق    
  .  املالية والتجارة اخلارجية يف الدول العربية

  املنهج الوصفي -2
يعة العناصر اليت سيتم تناوهلا من خالل عرض اجلوانب النظرية ألسواق األوراق بالنظر إىل طبمت االستعانة به    

  .تتبع  تطورات التجارة اخلارجية للدول العربية يف  مت االستعانة به املالية، كفاءة هذه األسواق ، كما

  :املنهج التحليلي -3
العربية وذلك دف استنتاج أهم العقبات  تطلب األمر استخدام املنهج التحليلي عند رصد أداء األسواق املالية     

اليت تقف يف وجه هذه األسواق وتقدمي بعض احللول لتطوير وتفعيل أسواق املالية العربية ، باإلضافة التعرض باملناقشة 
  .والتحليل تطور حجم الصادرات و الواردات العربية ، واداء املوازين التجارية وموازين اخلدمات يف الدول العربية  

كما سيتم استخدام هذا املنهج كأساس ملعاجلة مشكلة البحث، وذلك من خالل استعراضنا ملسامهة االستثمارات 
  .املالية يف برنامج متويل التجارة العربية وبعض املؤسسات املالية املتخصصة يف متويل التجارة العربية 

  صعوبات البحث:خامسا 
  :لبحث نذكر ما يلي من أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف عملية ا

  ضبط حدود الدراسة املوضوع كونه واسع ومتفرغ  -
  احلصول على اإلحصاءات احلديثة املتعلقة بتمويل الصادرات والواردات العربية  -
  .التنسيق بني خمتلف إحصاءات متغريات الدراسة   -

  تقسيم البحث : سابعا
الية العربية يف متويل التجارة اخلارجية بغية إجابة على قمنا من خالل هذا البحث حبليل ودراسة دور األسواق امل   

  :ما يلي  إشكالية البحث وانطالقا من الفرضيات مت تقسيم الدراسة إىل
حيث خصص للمبادئ واملفاهيم املتعلقة باألسواق املالية، حيث تناول فيه أمهيتها ووظائفها ، :  الفصل األول*

املايل ومستحدثات األسواق من األدوات املالية، أقسام السوق املايل وكفاءته األدوات املالية املتداولة يف السوق 
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حيث تناول املبحث األول ماهية األسواق املالية ، أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه .       ووسطاء السوق املايل
  .ءة ومؤشرات أسواق رأس املال يف حني كان املبحث الثالث حول كفا. األدوات املالية املتداولة يف السوق املايل 

سنتناول واقع األسواق املالية العربية، حيث تضمن النشأة التارخيية ألسواق املالية العربية ونظم : الفصل الثاين * 
 2007وتشريعات البورصات العربية باإلضافة اىل التعرض بالدراسة ألداء األسواق املالية العربية خالل الفترة ما بني 

ن خالل دراسة املؤشر اإلمجايل لصندوق النقد العريب ، وللمؤشرات املنفردة لكل سوق ، ويف األخري م 2013و  
وكذا سنتطرق لبعض اإلسهامات لتنشيط األسواق املالية . سنحاول عرض خصائص ومعوقات الربط بني البورصات

  .بورصة عربية موحدة   العربية ورفع كفاءا ، مع دراسة إمكانية التكامل فيما بيها والوصول اىل 
، أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه  اجلوانب التشريعية والتنظيمية ألسواق املال العربيةحيث تناول املبحث األول    

معوقات وسبل رفع كفاءة يف حني كان املبحث الثالث حول . 2013- 2007أداء األسواق املالية العربية خالل 
  . األسواق املالية العربية

فخصص لقطاع التجارة اخلارجية للدول العربية وأساليب متويلها، وفيما تتمثل أهم صادرات و  :  الفصل الثالث* 
تطرقنا ألهم املعوقات واملشاكل اليت تواجه لدول العربية و السياسات التجارية يف اواردات هذه الدول ، ما استعرضنا 

تعرضنا بالدراسة و التحليل  لتطور حجم الصادرات والواردات  هذا القطاع خاصة التمويلية منها  ، ويف األخري
  . 2012اىل  2002العربية خالل الفترة 

السياسات التجارية ، أما املبحث الثاين فقد تناولنا فيه  األسس النظرية للتجارة اخلارجيةحيث تناول املبحث األول    
  . 2012- 2002للسلع  العربية اخلارجية  التجارة قيمة يف حني كان املبحث الثالث حول تطور. لدول العربيةيف ا
واألخري فقد ألقى الضوء على مدى إسهام األسواق املالية العربية يف متويل التجارة العربية و :  الفصل الرابع* 

ل  أداء مسامهة صندوق النقد العريب  يف برنامج  متويل التجارة اخلارجية للدول العربية كما قمنا بالدراسة و التحلي
ويف األخري قُمنا بدراسة بعض املؤسسات املالية  2013 -2005التمويلي واملايل لربنامج متويل التجارة العربية خالل 

  .مصر والسعودية واألمارات : الرائدة يف متويل التجارة اخلارجية يف كل من دول التالية 
املبحث الثاين فقد تناولنا أداء برنامج متويل التجارة  ، أمابرنامج متويل التجارة العربية حيث تناول املبحث األول 

يف حني خصصنا املبحث الثالث حلجم متويل الصادرات والواردات عن طريق . 2013- 2005العربية خالل 
  .االسواق املالية لبعض الدول العربية 
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بأن معظم االقتصاديات تعتمد يف متويلها على ما يعرف بالسوق إن املتأمل للحياة االقتصادية اليوم يرى        
 األسواق موضوع ،وعليه أصبح املالية ودون شك أن هذه السوق تعترب مبثابة القلب النابض لالقتصاديات املعاصرة 

 على ناميةال والدول الدول املتقدمة كل اهتمامات نالت واليت ، املهمة املوضوعات من األخرية السنوات يف املالية
 العوامل من جمموعة الصدفة، فهناك بعرض يكن مل تأكيد بكل املالية باألسواق االهتمام هذا زيادة إن ، سواء حد
 الوطنية املدخرات حشد مهمة يف أداة تعترب املالية األسواق إن إىل فاإلضافة ، االهتمام هذا زيادة ءاتقف ور اليت

 القطاع توسع وزيادة العامة امللكية احنصار فان الوطين االقتصاد دعم ىعل تعمل استثمارية جماالت يف وتوجيهها
 االقتصادية النظم وحترير ، واالتصاالت املعلومات يف جمال التكنولوجي والتقدم االقتصادي النشاط يف اخلاص
  . العامل دول من بالعديد املالية األسواق ومنو ظهور على امؤثر عامال جمموعها يف شكلت الدول من بالعديد

الذي قُسم اىل املباحث خالل هذا الفصل تعميق املعرفة باجلوانب النظرية حول األسواق املالية دف من  بالتايلو
  :التالية 

 سواق املاليةألاماهية : املبحث األول 

 األدوات املالية املتداولة يف أسواق رأس املال: املبحث الثاين

 رأس املالكفاءة ومؤشرات أسوق : املبحث الثالث
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  يةسواق املالاألماهية  :املبحث األول

لك يف ذيعود ظهور األسواق املالية إىل قرون قدمية ، وقد أثبت التاريخ أن الرومان أول من أنشأ األسواق املالية و   
  .القرن اخلامس قبل امليالد إال أا افتقرت للعديد من التنظيم األمر حال دون تطورها 

ظهور و تطور اإلنتاج الصناعي وبروز الرأمسالية الصناعية استدعت الضرورة إجياد مؤسسات مالية غري ومع     
ه ذعن طريق جتميع املدخرات وتوظيفها يف القطاعات اإلنتاجية، ومن ضمن هوذلك مصرفية لتمويل املشاريع 

ه األصول حقيقية كالعقارات ذاء كانت هاملؤسسات  األسواق املالية حيث يتم فيها تبادل األصول بني املتعاملني سو
  والذهب

  . األدوات املاليةأو بعض و األراضي أو مالية مثل  

ونتيجة لتطور االقتصاد الرأمسايل وتنوع القطاعات االقتصادية ازدادت احلاجة إىل تكوين سوق لتبادل األدوات      
  .املالية لتعبئة املدخرات وتوجيهها حنو الفرص االستثمارية 

تمويل ت املالية للحصول على السيولة  للشركات إصدار أنواع جديدة من األدوااالسوق املايل  منح وبالتايل   
الستثمارية من جهة ، وإتاحة الفرص للمستثمرين أصحاب الفوائض للمسامهة يف ملكية الشركات مما يولد مشاريعها ا

تعاظم أمهية األسواق املالية شكلت أداة أساسية  إىله أدى ا وغريذتنويع املصادر املالية وتقليل درجة املخاطر، كل ه
املال من مفهومها  رأس أسواقماهية وعليه سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق . لتمويل النمو االقتصادي 

  .،خصائصها 

   يةسواق املالاأل و وظائف مفهوم :املطلب األول 

   سامهت يف جذب العديد من اليت ا العديد من التطورات شهدت األسواق املالية على صعيد بنيتها وادوا
مارسة للعمليات االستثمارية يف خمتلف األدوات نتج تراكم اخلربة واملأاملستثمرين أفراد أو مؤسسات األمر الذي 

 .املالية ، ناهيك عن دورها يف التمويل لكافة القطاعات اإلقتصادية 

حتويل املوارد املالية  حبيث يتم شراءا  م من خالهلا تداول األصول املالية بيعا وآلية يت يةسواق املالاأل تعتربلذا      
 يةففي الدول الرأمسالية تعمل أسواق املال بكفاءة من القطاعات ذات الفوائض املالية اىل القطاعات ذات العجز املايل،

 تمويلال اتحكومتقدم للكما  رأس املال، إنتاجيةعلى توجيه املدخرات لالستثمار يف الصناعات اليت تتميز بارتفاع 
  . شاريع التنمية االقتصادية مل الكايف
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  يةسواق املالاألمفهوم : ولالفرع األ 

للغة السوق املكان اجلغرايف الذي يلتقي مصطلح األسواق املالية إىل كلمتني األوىل هي السوق وتعين يف ا ينقسم     
سلع واخلدمات، ويف الوقت احلاضر مل يعد هناك أمهية للمكان وأصبحت السوق فيه البائعون واملشترون وتتبادل فيه ال

    1.حتدد بالنظر إىل السلعة اليت تتداول فيها والثانية هي املالية تدل على ما يتدول يف تلك السوق هي أدوات مالية 

  يةسواق املالاألتعريف  -:أوال  

، بعرض إنارة كافة زواياه ، من خالل استعراض أهم وأمشل  ةيارتأينا إسقاط الضوء على مفهوم أسواق املال    
  .التعريفات املقدمة من أشهر املتخصصني يف هذا اال 

  :نذكر منها أسواق رأس املالهناك عدة تعاريف 

السلع واخلدمات أو يتم بواسطتها بيع وشراء ومبادلة   اليت )األسلوب واإلجراءات(فالسوق املالية هي اآللية      
  2 )األسهم والسندات وما شاها    (األصول املالية 

من خالله تلتقي الوحدات االستثمارية مع وحدات االدخار  الذي هو اإلطار:" اد التميمي فيعرفها بـ أرشد فؤ أما  
من خالل  ، أواملناسبة  لألداة املالية تداولمن خالل  األجلالطويلة  القصرية أو لعقد الصفقاتوي الفوائض املالية ذو

    3 ."بأدوات السوق يات املتاجرةلعم

لك بغض النظر عن ذ، و األدواتاملالية مبشتري تلك  األدواتهو ذلك اإلطار الذي جيمع بائعي  "وتعرف أيضا     
يف الوسيلة اليت يتحقق ا هذا اجلمع أو املكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفر قنوات اتصال فعالة فيما بني املتعاملني 

     4."يف أية حلظة زمنية معينة واحدة بالنسبة ألية ورقة مالية متداولة فيه السوق حبيث جتعل األمثان السائدة 

  

  

                                                             
  . 27-26، ص 2000، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، أحواهلا مستقبلها -بورصة األوراق املالية موقعها من األسواق حممود أمني زوبل،  - 1
  6ص،2007،القاهرة  ، األسواق املالية ،الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريداتزياد رمضان ، مروان مشوط ،  - 2
  92ص 2010، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان ، األسواق املالية إطار يف التنظيم وتقييم األدواتأرشد فؤاد التميمي،  -3
  16، ص  2008عمان ، ، دار املستقبل للنشر والتوزيع ،  األسواق املالية والدوليةوليد صايف، أنس البكري،   - 4
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  يةسواق املالاألأسواق خصائص  - :ثانيا 

متيزها عن اليت بعض اخلصائص تتفق يف جند معظمها  ألسواق رأس املالمن خالل استعراض التعاريف السابقة        
  :األسواق األخرى نذكر منهباقي ا

مشروعات األمر مما أكسبها أمهية بالغة خاصة من الناحية التمويلية لل بتداول األدوات املالية ، يةأسواق املالتتسم  - أ
 .املناسبة  سدادلافترات املرتبطة ب الكافية سيولة اليت حتتاج إىل  قيد التأسيس أو القائمة اإلنتاجية

استقطبت على اهتمام املستثمرين دف احلصول على  كلذب و ئد مرتفعة نسبيا،عواب يةسواق املالاألتتسم  -  ب
 .فوائد أكرب من خالل فروق األسعار

تتسم ا إال أخاصة اسواق راس املال  نسبيا  كبريةائدها بعو ذات يةسواق املالأللعلى الرغم من أن األدوات التمويلية  - ج
خماطر  مما يولدلكون أدوات االستثمار طويلة األجل  ذلكو ،ةنقديق الاسواألب عالية جدا مقارنةخماطرة  بدرجات

  . 1 سعرية، سوقية، وتنظيمية 

 يةاملالسواق األوظائف :الثاين  الفرع

تفسر وجودها وأمهيتها املالية و االقتصادية ومن  يف احلياة االقتصادية،وحيويا دورا هاما  أسواق رأس املال تؤدي    
ن النظام املايل من حتقيق االستثمار األفضل للموارد املالية وحتقيق التوازن يف توزيعها ، يتمك خالل هذه الوظائف 

  :يلي هذه ماأهم الوظائف ومن 
  تشجيع االدخار  واحملافظة على الثروة وتنميتها  - :أوال

 م إىل استثماراتعن طريق تسهيل حتويل مدخرا ذلك لى االدخار، والشركات عتشجع األسواق املالية األفراد و    
يف أدوات مالية سواء كانت أسهم أو سندات وغريها من أدوات التعامل يف األسواق املالية للحصول على مردود مايل 

  .معترب حمدد حسب املخاطر احملتملة 

عد اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية وسيلة مهمة من وسائل حفظ القوة الشرائية حي مو األدواتكما تعترب     
االستحقاق أو حىت موعد بيعها ،حبيث ال تستهلك وتتآكل مبرور الزمن بل أا تنتج أرحبا وفوائد ، وعليه تساهم يف 

  .   تنمية الثروات واحملافظة عليها 

  تسهيل احلصول على كل من االئتمان السيولة   - :ثانيا 

                                                             
  56، ص 2002األردن،  - ، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عماناألسواق املالية والنقدية مجال جويدان اجلمل، -   1
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إىل سيولة جاهزة عند الطلب وما استدعت الضرورة  إن األسواق املالية أداة هامة وفعالة لتحويل األدوات املالية   
  1.به مستقبال ملن يطلبه و وفق شروط معينة  لك، كما تتيح األسواق املالية احلصول على االئتمان مقابل الوفاءذل

   تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو املشرعات االستثمارية - :ثالثا

وفرص االستثمار ،  االدخارلرأس املال ، واليت تتوقف على معدالت  إن املؤكد أن التنمية االقتصادية تتطلب تعبئة    
لتأسيسها ، اليت حتققها األسواق املالية ملا متتاز به من قدرات على  رؤوس أموال كبرية إىلفاملشروعات الضخمة حتتاج 

  .تسهيل حتويل املوارد املالية من املدخرين إىل املستثمرين 

زيع رأس املال على خمتلف األنشطة االستثمارية ، إد أا متثل مهزة وصل بني االستثمار يف توأا تقوم ب إىل إضافة    
  2.املشروعات و ادخار األفراد ، وعليه تلعب دورا يف توزيع املدخرات على خمتلف القطاعات االقتصادية  

   يةسواق املالاألتقسيمات : يناملطلب الثا

اآللية  إجيادعلى  أساساترتكز  جندها يف جمملها يةأسواق املالليت تؤديها الوظائف ا ألهممن خالل استعراضنا    
 إىلوبالتايل تصنف .الصفقات  إمتاماملتداولة فيها وكيفية  األدواتللتمويل واالستثمار وعليه فهي تنقسم حسب 

  . رأس املال سوق أو النقديةسوق األ

  Money Marketsاألسواق النقدية : الفرع األول 

ط ظهور األسواق النقدية بنشأة البنوك التجارية لذا تعترب من أقدم أسواق املال ، ومتثل املؤسسات املصرفية واملالية  أُرتب
 متويل مصادر من يقدمه ملا السوق إقتصاد ركائز أهم أحد النقدي، السوق ميثل، و األكثر تعامال يف هذه األسواق 

  . وخمتلفة متعددة

  النقديةاألسواق  مفهوم: أوال   

متثل االسواق النقدية االطار العام للمتاجرة باألدوات املالية القصرية األجل ، واليت تتسم حقوق محلتها بصفات     
   .ثابتة على اجلهة املصدرة هلا  تالدين أي اا ذات التزاما

  أو وسهولة، بسرعة نقود، إىل افيه املتداولة املالية األصول حتويل ميكن ألنه" :يةالنقد سوقبال السوق هذه مسيت     

                                                             
   10زياد رمضان ، مروان مشوط ، مرجع سابق ،ص - 1
،  2004سبتمرب  22-20عمان –، مؤمتر التجارة العربية البينية والتكامل االقتصادي ، اجلامعة األردنية  حنو سوق مالية عربيةأشرف حممد دوابة ،  - 2
     461ص
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  1."النقود وظائف من أكثر أو بوظيفة تقوم أن ميكن األصول هذه ألن

 املالية دوات األ تداولب حبيث تتسم  النقدية األصول يف التعامل فيه يتم الذي اال :"أا على النقدية السوق تعرف 
 الفائدة معدالت فيها تقل ولذلك ، املخاطرة درجة ضاخنفإ و ،مرتفعة نسبيا سيولتها درجة ذات األجل قصرية

   باملقارنة

  .2 " لاملا رأس أسواق يف ا والتعامل تداوهلا يتم اليت األجل، والطويلة املتوسطة املالية دواتاألب مع

خالله سوق النقدية عبارة عن هيكل مادي وتنظيمي حمدد يتم من لنا من خالل التعاريف السابقة ان األوعليه يتضح   
يف البنوك املركزية ووكاالا أساسا تداول ادوات مالية قصرية االجل بني املشاركني يف هذه السوق والذي يتمثلون 

  . الشركات واملؤسسات ، حيث تعترب هذه السوق مالذاً لتمويل االحتياجات املالية القصرية األجل احلكومات 

سوق النقدية من بعض القيود االستثمار ، سامهت يف حترير األ وجتدر االشارة أن التطورات اليت حصلت يف بيئة 
   .وسع من دورها يف التمويل وعمق فاعلية السوق  احلكومية األمر الذي

  :يلي  كما تكتسب األسوق النقدية خصائص متيزه عن االسواق املالية األخرى نذكر أمهها يف ما 

 و واحد يوم بني ما يف الغالب تسديدها تافتر تتراوح جلاأل قصرية مالية أدوات النقدية األسواق يف تتداول - أ
 . واحدة سنة

ذات قابلية تسويقية عالية أن  فيها املتداولة األدوات الن غالبية ذلك و العالية بسيولتها النقدية األسواق تتميز  -  ب
 .باإلمكان تسييلها بسرعة ومبرونة عالية 

ة ما تستخدم كضمان للقروض ، باإلضافة لتوفريها عائد غالبية أدواا تتمتع بدرجات ضمان عالية ، عاد - ج
  3  .الذي اليرغب بتحمل املخاطر مناسب للمستثمر 

  

  

                                                             
  7،ص 2010مركز النشر العلمي لالقتصاد اإلسالمي  ، جامعة امللك عبد العزيز، األسواق املالية من منظور اسالمي ، مبارك بن سلميان آل فواز ،  - 1
  89،ص 2003 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات واملصريف، النقدي اإلقتصاد أساسيات ،الفويل حممد وأسامة اهللا عوض زينب - 2
  61أرشد فؤاد التميمي، مرجع سابق ،ص - 3
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 Capital Marketسواق رأس املال أ:الفرع الثاين 

تقوم أسواق رأس  تودي األسواق رأس املال دوراً حيويا يف تطوير ومنو املؤسسات والشركات واحلكومات ،حيث   
اجلمع بني اصحاب كوا االطار الذي من خالهلا الطويل األجل  واالقتراض باإلقراض التمويلفري تو علىاملال 

ويطلق على هذه االسواق أيضا  .األجل طويلة ادوات مالية  وذلك عن طريق تداول  واصحاب العجز الفائض 
  .تسمية اسواق األوراق املالية 

  أسواق رأس املالمفهوم : أوال

  على أس املال أسواق ر عرفتاألوراق من معني لنوع واملشترين البائعني بني اجلمع مبوجبه يتم نظام عن عبارة :"اأ 
 عن إما السوق داخل والسندات األسهم من عدد وشراء بيع من املستثمرين بذلك يتمكن حيث معني، مايل ألصل أو

 .اال هذا يف العاملة الشركات أو السماسرة طريق

 املركزي، املالية سوق مقر يف التواجد أمهية من التقليل إىل ذلك أدى فقد االتصال، ووسائل شبكات منو مع ولكن  
   الدول خمتلف يف املنتشرة السمسرة  شركات خالل من السوق خارج من بالتعامل مسحت وبالتايل

 السوق على يقتصر الذيو االستعمال يف شيوعاً األكثر وهو املال رأس لسوق احملدود أو الضيق التعريفاما     
 هلا واملسموح الوسطاء خدمات طريق عن والشراء بالبيع فيها التعامل يتم واليت والسندات لألسهم "البورصة" املنظمة

  1.االكتتاب تغطية وضامين السوق يف بالتعامل

 علي والطلب رضالع قوى تتعامل خالهلا من اليت والعالقات املؤسسات جمموعة" أنه علي املال رأس سوق يعرف   
  2.)والسندات األسهم( األجل طويلة املالية األوراق وعلي عام بشكل املالية األصول

وذلك الن  "  High Risk"ان السمة االساسية هلذه األسواق هي املخاطرة العالية ويتضح  من خالل التعاريف    
. مستثمر عائد أعلى نظري املخاطرة الكبرية من سنة ، وبالتايل يعطي لل رأدواا تتصف بتاريخ استحقاق طويل ألكث

 باإلضافة سوق رأس املال بكرب حجم الصفقات املنفذة من قبل املتعاملني واملشاركني يف هذه السوق، يتميز كما
  : لبعض اخلصائص نذكر أمهها يف النقاط التالية 

                                                             
، رسالة مقدمة " ماليزيا يف اإلسالمي املال رأس سوق حالة دراسة "التطبيق  و النظرية بني اإلسالمية املالية األوراق سوق مسور، طه خليل نبيل - 1

  28  ،ص2007،  غزة فلسطني-اإلسالمية اجلامعةاستكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال، 
  114،ص2001 عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ، املالية األوراق يف الستثمارا محزة، الزبيدي - 2
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تداول األدوات املالية داخلها، توضع و بالتنظيم ، أي البد من وجود شروط وقيود قانونية ل يةسواق املالاألتتميز  - أ
  .تدار املعامالت من قبل هيئات و إدارات مستقلة متخصصة ، مع ضرورة توفر كافة املعلومات  للمتعاملني 

 . يستدعى التداول يف أسواق رأس املال وسطاء ماليني متخصصني ذوي خربة يف الشؤون املالية -  ب

نة العالية واالستجابة السريعة لكافة املتغريات واملستجدات اليت قد تطرأ ال بد ألسواق رأس املال تتميز باملرو -ج 
لك باستخدام أحدث ما توصلت إليه  تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت مما يكسبها خاصية تتميزها عن ذعليها ، و 

 . غريها من األسواق 

ث تتم عقد العديد من صفقات وعرب عدة لك ، حيذاتساع نطاق التعامل يف أسواق رأس املال خاصية تتميز ا ك - د
  .مناطق من العامل يف آن واحد

  أسواق رأس املالظائف و:  الثالثالفرع 

  :واليت ميكن إجياز أمهها يف النقاط التالية  تها العديد الوظائف الداعمة ألمهيب تقوم أسواق رأس املال

حيث تساهم يف زيادة وعي . واملشروعات اتإن سوق األدوات املالية تعترب أداة هامة لتقومي الشرك - :أوال
فاخنفاض أسعار األسهم . ويتم احلكم عليها بالنجاح أو الفشل املستثمرين وتبصريهم بواقع الشركات واملشروعات،

دليل قاطع على عدم جناحها أو على ضعف مركزها املايل؛ وهو ما قد يؤدي إىل إجراء  بالنسبة لشركة من الشركات
  . قيادا أو يف سياستها أمال يف حتسني مركزهاالتعديالت يف بعض

األدوات املالية على ضوء آخر املعلومات عنها،  خالل عمليات التداول  تقوم سوق رأس املال بتحديد أسعار - :ثانيا
وما جيعل عملية التقييم تتم على أسس موضوعية أكثر أن املستثمرين ال يعرف بعضهم بعضا أي  .ما بني املستثمرون

تعلن إدارة البورصة أسعار تداول األدوات املالية لكافة املستثمرين فور تشكلها من   .يدخل فيها العوامل الذاتية ال
    .خالل وسائل اإلعالم واالتصاالت املتاحة

عن املعلومات املتعلقة بأدائها   Disclosureتلزم قوانني أسواق رأس املال الشركات املسامهة باإلفصاح  - :ثالثا
  . األدوات املالية اليت ترغب بإصدارها، مما يوفر للمستثمرين املعلومات اآلنية والدقيقة الختاذ قرارات االستثماروعن 

يشجع وجود السوق املايل بنوك االستثمار على اإلقدام على ضمان إصدارات أوراق مالية يف السوق   -:رابعا
يضاف إىل ذلك " After-market"وجود السوق الثانية األويل، ملعرفتهم واملستثمرين الذين يتعاملون معهم ب
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وجود بورصة أوراق مالية نشيطة وذات كفاءة عالية جيعل اإلصدارات اجلديدة يف السوق األويل أكثر قابلية للتسويق، 
 1   .مما خيفض من خطر ضمان هذه اإلصدارات

السياسات االستثمارية والتمويلية والتشغيلية متثل السوق املايل سلطة رقابة خارجية غري رمسية على كفاءة  -:خامسا
حتقق نتائج  كفؤةوالتسويقية للشركات املدرجة أوراقها املالية فيها، وعليه فإن الشركات اليت تتبع إداراا سياسات 

أما الشركات اليت تعاين من سوء اإلدارة، فإن نتائج أعماهلا لن . وتتحسن أسعار أسهمها يف السوق  أعمال جيدة،
  2 .لذلك فإن أسعار أسهمها تنخفض يف السوق كون مرضية، ت

  أسواق رأس املال تقسيمات:  الرابعالفرع 

  لالكتتاب احملتملني املشترين على هابعرض املاليةداة األ مصدري قيام عند بداية يتم املال رأس أسواق ترتكز بنية عمل
عرف ب املالية الدورة ميثل ملاليةا تادوذه األهل واملصدرين املشترين بني اللقاء وهذا .اليقوم  األويل السوقاألوىل ما ي

 استثمارات يف أمواهلم استثمار إلعادة أو النقدية للسيولة امحاج بسبب إما هاببيع )املشترين(هاحاملي يف ما بعد 
 "الفورية" رأس املال قاسوأوعليه ميكن القول ان  الثانوي السوقما تعرف ب  ثانية مالية دورة خيلق وهذا بديلة،
 التايل والشكل .منظمة وغري منظمة أسواق :نوعني من يتكون مث والثاين األويل السوق مها مرحلتني على يتكون
 يوضح

  .املال رأس تقسيمات أسواق  )01(رقم  الشكل

 
                                                             

  29  مسور، مرجع سابق ، ص طه خليل نبيل - 1
 نقود، االقتصادية ختصص العلوم يف دكتوراه شهادة لنيل ، أطروحة - دراسة قياسية –فعالية األسواق املالية يف الدول النامية بن أعمر بن حاسني ،  -  2

 . 22  21ص، ص  2013 – 2012 ،- تلمسان  – بلقايد بكر أيب ومالية ، جامعة بنوك

 االسواق راس املال

 االسواق الثانوية
 

 األسواق األولية

 السوق الثالث السوق الرابع
 

األسواق الغري منظمة 
 )املوازية( 

ملنظمة األسواق ا
)البورصات(  
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 93ص ، 2010،مانع ،اليازوري دار ،"األدوات تقييمو التنظيم يف إطار" املالية األسواق التميمي، فؤاد أرشد :املصدر

  األسوق األولية :أوال

كانت للشركات يف مرحلة  سواءاملالية  األدواتهي تلك السوق اليت يتم التعامل باإلصدارات اجلديدة من     
انه يتم يف هذه  أي ، اجلديدة باجلملة اإلصداراتاملال ،وتباع  رأسالشركات القائمة اليت تقوم بزيادة  أو التأسيس

 التأسيسمرة واهلدف الرئيسي هلذه السوق احلصول على التمويل بغرض  ألولاملالية لالكتتاب  األدواتالسوق طرح 
الوسيلة اليت يتم من  األسواقحيث تعترب هذه . رأمساهلالتوسع يف مشاريع قائمة بغرض زيادة  أوملشروعات جديدة 

  .استثمارات  إىلرة خالهلا مجع املدخرات وحتويلها مباش

، حيث ت نشرع هلذا الغرضااملالية  مبوجب قوانني وتعليم األدواتأما عن تنظيم أنشطة االكتتاب فتقوم ا هيئة    
يبدأ عمل األسواق املالية مبوجب حصول الشركة على موافقة هذه اهليئة على بيان التسجيل الذي يتضمن معلومات 

وخصائصها وطبيعة املخاطر االستثمارية، إضافة لقوائم . اجلهة املصدرة للورقة املالية األعمال اليت متارسها حول طبيعة
  :جزأيناملالية يف  األوراقهيئة  إىلاملالية اخلاصة بالشركة موثقة من طرف حماسب قانوين مستقل ويقدم هذا البيان 

اضح يطلق عليها مصطلح وهذه اجلزء األول يتضمن نشرة اإلصدارات األولية حتمل عنوان باخلط األمحر الو - أ
  . عن الورقة املالية أويلالنشرة تعرض للجمهور كعرض 

  .اجلزء الثاين ال يعرض على اجلمهور بل يتم توفريه حسب طلب اهليئة أما   -  ب

املالية عن طريق  قسم متويل الشركات مبراجعة املعلومات املفصح عنها يف بيان التسجيل  األوراقتقوم هيئة كما   
   .من مالئمة املعلومات ودقتها  لتأكد

وعليه تنشأ عالقة بني اجلهة املصدرة لألوراق املالية واملكتتبني من اجلمهور سواء كانوا أفراد أو مؤسسات مالية    
سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق تدخل هيئات متخصصة تقوم بإصدار وتسهيل تداول تلك األدوات إضافة إىل 

هم متدخل أو وسيط يف هذه السوق هي بنوك االستثمار اليت تؤدي دورا هاما وكبريا كمتعهد ويعترب أالترويج هلا، 
وبالتايل فإن عملية اختيار بنك االستثمار من أهم خطوات  .لإلصدارات اجلديدة للشركات وتسويقها للمستثمر

قرارات  ر بنك االستثمار هناكقبل اختبا  هنا  أن البد للشركات اإلشارةاالكتتاب الناجح يف سوق األولية وجتدر 
  األداة املاليةع وون اإلصداراتوهي حتديد حجم األموال املطلوب  احلصول عليها  وتوقيت  رئيسية ينبغي أن تتخذها 

  .اليت يبغي  إصدارها  أي ما إذا كانت  سهم أو سند 
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وجمهودا أوفر لوضع برنامج  خيصص البنك من البداية وقتا أطول حيثبنوك االستثمارات  لتأيت بعدها دور    
  :وميكن توضيح املهام الرئيسة لبنك االستثمار يف النقاط التالية متكامل لتسويق اإلصدار 

ن هناك وسائل متويل امالئمة توقيته ، وما إذا ك توجيه النصح واملشورة بشان حجم اإلصدار ومدىتقدمي و  - أ
دة  النظر يف القرارات املبدئية اليت سبق وأن اختذا  بديلة أكثر مالئمة وهو ما يعين يف الواقع احتمال إعا

 1. الشركات
القيام بكافة اإلجراءات التنفيذية  لإلصدار  الفعلي  للورقة  ، وما قد يتطلبه ذلك من اتصاالت  جبهات   -  ب

  . أخرى  مثل جلنة األوراق املالية والبورصة 
صاحبة اإلصدار رها وقد يدفع البنك مقدما للجهة لكمية املقررة إصدامن ا التعهد بتصريف كل أو حد أدىن  - ج

  .جهد لتصرف اإلصدار  االت قد يقتصر تعهد البنك عل بذلقيمة الكمية اليت تتعهد بتصريفها ويف تعض احل

ويف حاالت أخرى قد يقصر دور البنك عل القيام مبهمة وكيل البيع الذي يعرض اإلصدار اجلديد على محلة األسهم 
  .االستثمار جاهزا ومتعهد لشراء ما تبقى بعد ذلك  على أن تكون بنك

يتمثل يف التوزيع الفعلي لإلصدار وذلك ببيعة للجمهور أو لعمالء البنك الذين درجوا على التعامل معه من  - د
  .خالل نشاط السمسرة الذي ميارسه 

فكري يف إصدار الورقة املالية  ففي البداية وتعترب املهمة الرابع احملور األساسي لعملية اإلصدار إذ يبدأ التمهيد هلا منذ الت
وكلها أنشطة تلعب . يتم التفاوض بني املنشأ أتفاق يتضمن  كافة  الشروط عدا السعر الذي ستباع به الورقة املالية 

 2.دورا يف التأثري عل مهمة التوزيع 

  )سوق التداول(األسواق الثانوية : اثاني

املالية اليت سبق إصدارها ومت توزيعها وبيعها بواسطة بنوك االستثمار  األدواتل هي السوق اليت يتم من خالهلا تداو  
املكان الذي تتم فيه مجيع  ذلك تعرب السوق الثانوية عنل. أو أحد املؤسسات املالية املتخصصة يف األسواق األولية

ة السابق إصدارها من بائع ملشتري طبقا املالي األدواتشراءا، واليت يترتب عليها نقل ملكية  املعامالت املالية بيعا و

                                                             
  64أرشد فؤاد التميمي، مرجع سابق ،ص -  1
  :على املوقع االلكتروين  -العراق -أسواق األوراق املالية البورصة، دليل احملاسبيني ، االنبارامحد حسني ،  -   2

http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=3514  2012-03-08: ، تاريخ االطالع   
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لسعر السوق السائد للورقة املالية وقت البيع والشراء، سواء متت هذه املعامالت املالية من خالل أسواق منظمة أو غري 
  .1منظمة

ا ،  و إن ضرورة وجود السوق الثانوية هي أنه بعد أن يتم البيع األدوات املالية ، يوجد دائما راغب بالتخلص منه   
آخر يرغب بشراء تلك األدوات ، كما الوظيفة األساسية هلذه السوق تأمني السيولة املستمرة  لسوق األولية 

  .2واملستثمرين  

أن السوق الثانوية تكون يف أحيان كثرية أهم من السوق األولية، حيث إذا كانت السوق األولية تتيح  كما     
من رؤوس األموال فإن السوق الثانوية تقوم بتوفري عامل السيولة جلملة للمستثمرين احلصول على ما حيتاجونه 

فبدون هذه السوق قد يضطر احلملة لالحتفاظ مبا لديهم من أدوات مالية حىت ميعاد استحقاقها ، . اإلصدارات
من وية أكرب بكثري الثانوبالتايل فان حجم التداول يف السوق  .وبذلك يف توفر املرونة النسبية للورقة املالية يف تسييلها 

   .وثيق بينهما أنه هناك ارتباط  إىلإنه البد من التنويه إال ، السوق األولية

قد يكون تطور السوق األولية صعبا إذا مل أنه السوق األولية مرتبط بالسوق الثانوي ، مبعىن  رتطو أن إىل إضافة    
 اءة السوق األولية تأيت من كفاءة وفاعلية السوق الثانوي كف ولذلك فإن. تتطور معه يف نفس الوقت السوق الثانوية

.  

  :وظيفتني مها ميكن جتسيدها يفالسوق الثانوية  تؤديهاأما عن الوظائف اليت 

جعل بيع األصول املالية سهال، مبعىن أن السوق الثانوية تضفي صفة السيولة عليها، وزيادة سيولة األصول املالية  -
ها، وبالتايل جيعل من السهل على الشركة املصدرة بيعها يف السوق األولية ومن مث تسهيل متويل يزيد الرغبة يف اقتنائ

  .االستثمار احلقيقي

حتديد سعر الورقة املالية املصدرة يف السوق األولية، فمن يقوم بشراء الورقة املالية يف السوق األولية سيدفع فقط  -
فكلما كان سعر الورقة يف السوق الثانوية مرتفعا كان بإمكان . ده للورقةالسعر الذي يعتقد أن السوق الثانوية ستحد

الشركة املصدرة أن حتصل على سعر إصدار مرتفع للورقة املالية، وهذا ما يزيد مقدار رؤوس األموال اليت ميكن أن 

                                                             
 :نسا، على املوقع االلكتروين ،دراسة حالة فرالسوق الثانية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةدور  جبار حمفوظ ، - 1

http://static2.docstoccdn.com/search/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84  ، تاريخ االطالع :
08-03-2012  

،مؤمتر اإلصالح والسياسي يف الوطن العريب ودور األسواق املالية يف التنمية االقتصادية،  التنمية االقتصادية، دور األسواق املالية يف عبد الرمحان مرعي  - 2
  498ص  2005جانفي  4-2اجلامعة السورية ، دمشق ،
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ار للشركة اليت تصدر فالظروف السائدة يف السوق الثانوية توضح مدى مالءمة عملية اإلصد. جتمعها الشركة املصدرة
  1. الورقة، وهلذا فإن سلوك السوق الثانوية أهم من سلوك السوق األولية

    -: وميكن تقسيم السوق الثانوية إىل 

  )البورصات(األسواق املنظمة   - أ

كل دول العامل تقريبا سوقا منظمة تتشابه معظمها يف املهام ولكنها ختتلف من حيث احلجم وأسلوب يف يوجد   
ا وطبيعة األدوات املالية املتداولة فيها ، وشروط اإلدراج ، إذ ختتلف هذه األخرية من سوق ألخر ومن دولة إىل إدار

أخرى  فهناك من يضع شروط خاصة حول تأسيس الشركات ومدى تطبيق بنود قانون الشركات والتشريعات 
للجمهور من خالل االكتتاب، عدد  املنظمة لعمل الشركات من أرباح الشركات، حجم أصوهلا، احلصة املتاحة

  .املسامهني ومسعة الشركة على املستوى الوطين وعلى مستوى القطاع الذي تنتمي إليه

على هذه السوق بالبورصة، تتميز بوجود مكان يلتقي فيه املتعاملون بالبيع والشراء  ةيطلق عام : هامفهوم -1
تتم يف مواعيد دورية وبطريقة املزايدة العلنية ة إدارة السوق وحيكم التعامل قوانني و إجراءات رمسية تشرف عليها جلن

مالية لشركات املدرجة واملسجلة و  ، تتداول فيها أدوات) مساسرة (يدير التبادل يف هذا السوق وسطاء ماليني ، 
  .املستوفية الشروط ، تتحدد أسعارها عن طريق الطلب والعرض

ملالية يف البورصة فإا تتقدم بطلب للجنة إدارة السوق وتقوم هذه األخرية فعلى الشركات الراغبة يف إدراج أدواا ا
  .بدراسة مدى موافقة أوضاع الشركة مع متطلبات اإلدراج يف البورصة وتتخذ القرار بناء على ذلك 

سي من األسا دفواهل ومبجرد استيفاء الشركة لتلك الشروط وغريها فإا حتصل على موافقة على اإلدراج بالبورصة
   2.محاية املستثمر ومسعة السوق وعمليات التداول  وضع هذه الشروط

املالية العديد من املزايا نذكر لألدوات توفر شروط اإلدراج جلهة املصدرة  :أمهية اإلدراج يف السوق املنظمة  -2
  :أمهها

 هلا كلما نشط تداو اإلعالنعليها اجمانية للورقة املالية وتزداد ف إعالنوسيلة  اإلدراج. 

                                                             
 :ين ،دراسة حالة فرنسا، على املوقع االلكتروالسوق الثانية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةدور  جبار حمفوظ ، - 1

http://static2.docstoccdn.com/search/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84  ، تاريخ االطالع :
08-03-2012  

  192، ص  2009العلمية للنشر والتوزيع ، عمان،، دار اليازوين  الستثمار والتحليل االستثماريدريد كامل آل شبيب ، ا  - 2
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 مما  يولد اإلدراج انطباعا اجيابيا لدى املستثمرين عن املركز االئتماين واملايل للجهة املصدرة لألدوات املالية
 .يسهل حصوهلا على احتياجاا املالية بتكلفة أرخص 

  يتيح اإلدراج للمستثمرين احلصول على املعلومات ذات العالقة بعملية التقييم. 
 التضليل والصفقات الومهية متعاملني جتاه الغش واإلدراج وسيلة ضمان لل. 
، كما املالية  األسواقأن شروط اإلدراج تعتمد على نضوج وتطور السوق لذلك يف ختتلف بني اإلشارة هنا  روجتد

إذ مل تتمكن من االستمرار بتحقيق وقد يتم إلغاء إدراجها . جيب على الشركة أن تتكفل بكافة نفقات اإلدراج 
  .جلنة البورصة متطلبات 

إىل أسواق مركزية أو ) البورصات ( ميكن تقسيم أسواق رأس املال املنظمة : تقسيم أسواق رأس املال املنظمة -3
املالية املسجلة لدى جلنة األوراق  األدواتاألسواق احمللية  ويقصد بالسوق املركزي ذلك السوق الذي يتعامل يف 

اجلغرايف لشركة املصدرة هلا ،أما البورصات احمللية هي تتعامل باألوراق   املالية والبورصة  بصرف النظر عن املوقع
املالية املسجلة لشركات  صغرية م  مجهور  املستثمرين يف النطاق تلك الشركة أو القريبة منه، هذا ال يوجد ما 

 1.رصات  املركزية املالية  املعروفة  واملتداولة يف البو  األدواتمينع  من أن تعامل تلك  البورصات يف 
  ) املوازية(األسواق غري املنظمة  -  ب

يطلق إصالح األسواق غري املنظمة على املعامالت اليت جتري خارج البورصات واليت يطلق عليها املعامالت على      
غري املنضدة اليت تتوالها السمسرة املنتشرة يف مجيع أحناء الدولة ، وتتداول يف هذه السوق أوراق مالية لشركات 

املسجلة يف األسواق املنظمة ويف مقدمتها  األدواتمدرجة يف البورصة ، أن ذلك ال مينع  تلك األسواق من التعامل يف 
السندات احلكومية وال يوجد مكان حمدد إلجراء املعامالت ، و تتم هذه املعامالت من خالل شبكة اتصاالت قوية 

يل أو غريها من وسائل االتصال السريعة ، اليت ترتبط بني مسسار اسب اآلعن طريق احلتتمثل يف خطوط تلفونية أو 
  .ن بينهم  من يقدم  له أفضل سعر والتجار املستثمرين  والتجار املعنيني ليختار م

يف السوق غري املنظم و عادة ما تسبق عملية التفاوض هذه حماولة الوقوف على يتحدد سعر الورقة بالتفاوض   
ويف الدول املتقدمة عادة ما ) هم يف حقيقة األمر بيوت للسمسرة متارس االجتار(خمتلف التجار األسعار اليت يعرضها 

ميكن للسمسار ، كما حلظة بلحظة لكل  متعامل فيها املالية  األدواتأسعار  توفر توجد شبكة قوية احلواسيب اآللية،
على أساسه الضغط على زر خاص،  ن طريقع يعرف السعر اجلاري للورقة اليت يرغب يف معرفة قيمتها السوقيةأن 

  .يبدأ التفاوض على الصفقة مع التاجر الذي يقدم أفضل األسعار 

                                                             
  104ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق ،ص  - 1
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و يف هذا الصدد يؤخذ على األسواق غري املنظمة أنه ال توجد آليات للحد من التدهور أو االرتفاع احلاد يف    
ل هذا التوازن ميكن حتقيقه يف األسواق املنظمة مث, األسعار، الذي قد حيدث بسبب عدم التوازن بني العرض والطلب 

بطرق عديدة من بينها دخول املتخصصني  بائعني أو مشترين، وهكذا إصدار قرار من إدارة البورصة بإيقاف التعامل 
بني يف الورقة املعنية على أقل دخول مشترين إضافيني أو بائعني عندما يتقرر إعادة التعامل فيها، مما قد يعيد التوازن 

   .العرض والطلب

   السوق الثالث  -ج

هي األسواق اليت مت تداول أدوات مالية لشركات مدرجة يف البورصة ولكن تتعامل يف السوق املوازي و يتم   
املنتظمة  لألسواقكسوق منافس  1960منت هذه األسواق منذ بدايات . التعامل هنا عن طريق بيوت السمسرة 

  . ا يف ختفيض تكلفة الصفقات ويرجع سبب منوه ،واملوازية 

ميثل السوق الثالث قطاع من السوق غري املنظم الذي يتكون من بيوت مسسرة من غري أعضاء األسواق املنظمة وأن    
املالية املسجلة يف تلك األسواق وهذه البيوت تكون على  استعداد دائم لشراء  األدواتكان هلم احلق يف التعامل يف 

وبأي كمية  مهما كربت أو صغرا  وكما هو واضح  متارس هذه البيوت دورا منافسا  األدواتلبيع  تلك 
للمتخصصني أعضاء السوق املنظمة  أما اجلمهور من العمالء يف هذا السوق فهو املؤسسات االستثمارية الكبرية مثل 

  .صناديق املعاشات والبنوك االستثمارية التجارية 

ذا السوق هو عدم متتع مؤسسات الكبرية خبصم يف العمولة عند تعاملها مع وكان الدافع وراء خلق ومنو ه    
األسواق املنظمة وعليها فقد وجدت تلك املؤسسات  ضالتها يف السوق الثالث الذي يتبع هلا فرصة  التفاوض يف 

  .مقدار العمولة  بل واحلصول على ختفيض مغرى بعكس ما هـو موجود يف السـوق املنظمـة 

  الرابع  السوق  -د

يتعامل يف السوق الرابع املؤسسات االستثمارية املالية الكبرية اململوكة  لألغنياء الذين يتعاملون فيما بينهم يف شراء  
املالية ويتم اللقاء بني البائعني  واملشتريني من خالل وسيط  يعمل إلمتام الصفقة ، مبعىن أنه يتم التبادل  األدواتوبيع 

تدعي ذلك وسيط  واحد يعمل إلمتام الصفقة ، وعليه يتم إبرام الصفقات بأسعار مرضية بصورة مباشرة قد يس
للطرفني ،كما ال توجد أي خماطر ميكن أن يتعرض هلا الطرفني ، يف ظل السوق  الرابع تربم الصفقات بسرعة أكرب ، 

ت  وبسبب هذه املزايا فإن وذلك ألن االتصال يكون مباشر ، وبتكلفة  أقل نظرا الخنفاض أتعاب إاء الصفقا
  .السوق الرابع يعد منافسا قويا األسواق املنظمة وغري املنظمة 
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  األسواق األخرى   - ه

إىل جانب األسواق الثالث اليت سبقت  اإلشارة إليها ، هناك أسواق أخرى ييتم ابتكارها  بطرق مباشرة  أو    
ينهم من خالل تقدمي  خصم  يف العمولة  اليت يتقاضاها  غري مباشرة  السماسرة والتجار الذين يتنافسون فيما ب

  ومتارس 

  .1النشاط يف هذه األسواق مساسرة اخلصم وجتار الطلبيات الكبرية

 دور التمويلي لألسواق املالية  ال: املطلب الرابع

ارد، والتأثري على إن لألسواق املالية جمموعة من األهداف أنشئت من أجلها مثل متويل االستثمارات وختصيص املو   
املتغريات االقتصادية على املستوى الكلي، واحلفاظ على الطاقات اإلنتاجية للمجتمع، حيث توفر أسوقاً مستمرة 
للشركات عن طريق خلقها للسيولة، كما يتم من خالهلا تسعري الثروة بشكل عادل، وهلذا فإن فعاليتها وقدرا على 

  .رة على حتقيق أهدافهاالتفاعل مع احمليط جيعلها أكثر قد

  التمويل  وأمهية مفهوم :الفرع األول 

 و تنويع نشاطاا على االقتصادية املؤسسات كل تشجيع و تسهيل على تعمل االقتصاد تطوير تريد دولة كل   
 تكون قد االحتياجات ، هذه املالية املوارد و األموال رؤوس من احتياجاا تغطية عن تبحث األخرية فهذه ، توسعها

 الناتج خزينتها مستوى على مؤقت حالة عجز يف أو ، النشاط معدات و وسائل جتديد عند أو الشركة نشأة حالة يف
 ، بالتمويل يعرف ما بواسطة تتم األموال من احلاجة هذه تغطية ، املصاريف و اإليرادات جمموع بني التوازن عدم عن

  .عامة بصفة

   التمويل مفهوم: أوال

 إن وميكن ، موحد للتمويل تعريف حتديد يتم مل حيث التمويل ملفهوم باالستدالل املتخصصني و املدارس ختتلف     
يعرف على أنه البحث عن الطرائق املناسبة للحصول على األموال واالختيار بني تلك الطرائق احلصول على املزيج 

  2.الشركات  األفضل بينما بشكل يناسب الكمية والنوعية الحتياجات و التزامات 

                                                             
 املفتوحة العربية واالقتصاد ، األكادميية اإلدارة مصارف ، كلية إدارة العليا  دكتواره الدارسات حماضرات، املالية  األسواقاألعرج ، خليل حممد طارق - 1 

 – 05 -08:تاريخ االطالع ،  www.ao-academy.org/docs/alaswaq21062011.pdf:    لكتروين الدمنارك ،على املوقع اال يف
2012  ،  

  77، ص  2000، دار الفكر احلديث ، األردن ،  االدارة والتحليل املايلهيثم حممد الزغيب ،  - 2
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حتديد احتياجات األفراد واملنظمات والشركات من املوارد النقدية وحتديد سبل مجعها : "على أنه التمويل يعرف و  
 1. "املرتبطة مبشاريعهم املخاطر واستخدامها مع األخذ يف احلسبان

 عمليات واستثمارها يف النقدية على للحصول عليها يترتب اليت التنفيذية األعمال كافة هو كما يعرف التمويل  
 2.مستقبال عليها احلصول املتوقع النقدية قيمة تعظيم على تساعد لكي خمتلفة

ا   تقوم اليت األعمال خمتلف تتضمن اليت األنشطة خمتلف:  نستنتج  ان التمويل أنه التعاريف هذه خالل منو   
 مواعيد يف للغري املستحقة بااللتزامات للوفاء الالزمة النقدية على للحصول واألفراد املؤسسات

  . استحقاقها

    التمويل أمهية:ثانيا 

 احملرك يعترب أنه و القطاعات خاصة خمتلف يف هاما دورا يلعب حيث بالتمويل تم االقتصادية ااالت مجيع إن     
 يتبعها تنموية و اقتصادية سياسة هلا الرفاهية حتقيق أجل من و العامل يف بلد أي يف. مشروع ألي األساسي و الرئيسي
 البالد و قدرات احتياجات حسب التنموية املشاريع ختطيط التنموية السياسة هذه تتطلب و حتقيقها على أو يعمل
 . تنمو لكي التمويل إىل حتتاج فإا املشروعات تنوعت مهما و . التمويلية

 العامة املنظمات يف رؤوس األموال إىل احلاجة يتبع فهو هلذا االقتصادية األنشطة تسيري يف هاما دورا التمويل يلعب   
  3. املايل العجز تغطية و استثماراا متويل دف تعمل اليت الدولةيف  حىت أو ، اخلواص أو العائالت يف ، اخلاصة أو

   التمويل مصادر: الفرع الثاين 

 من التمويلية للمصادر يف نستعرض وسوف التمويل، مصادر أساسها على تصنف اليت التصنيفات من العديد هناك    
 مدة حيث من أقسام ثالثة إىل تقسم در التمويليةاملصا أن إىل التمويل أدبيات من العديد تشري .استحقاقها مدة حيث

 .األجل طويلة و ومتوسطة األجل األجل قصرية التمويل مصادر وهى استحقاقها،

 Short Term Financing األجل  قصري التمويل :أوال

   ال دةيف م بسدادها وتلتزم الغري من الشركة عليها حتصل اليت األموال تلك األجل قصري بالتمويل يقصد      

                                                             
: عة احلرة ويكبيديا ، على املوقع االلكتروين موسو - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84  05 -08:، تاريخ االطالع – 
2012   

   17-16ص ، ص  2006، دار النهظة العربية سنة  التمويل واإلدارة املالية يف منظمات األعمال أسياسات ومبادئحممد عثمان إمساعيل محيد ،  - 2
3 - Joshua D ; Coval Jakub Jurek Erik Stafford ; The Economics of Structured Finance ; Working 
Paper ;on web : www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-05-2012; p4  
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التجاري  واالئتمان املصريف، االئتمان رئيسني، ومها نوعني يف املصادر هذه حصرها واليت ميكن واحدة ، سنة  تتجاوز
.1 

 Trade Creditالتجاري  االئتمان - أ

 من عالنو هذا أمهية األجل، وتزداد قصري التمويلي املزيج يف األمهية حيث من األوىل املرتبة التجاري االئتمان حيتل     
مصرفية،  تسهيالت أو قروض على لصعوبة حصوهلا نظرا ؛ التكوين واحلديثة الصغرية الشركات يف خاصة التمويل

من االئتمان قصري األجل حتصل عليه الشركات من املوردين ويتمثل يف قيمة : " حيث ميكن تعريفه على أنه 
  2" .عملية الصناعية املشتريات اآلجلة للسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف ال

 البائع من البضائع على احلصول من املشتري متكن اآلجل اليت الشراء سياسة عن التمويلي املصدر هذا وينشأ    
 على إما رئيسيني شكلني التمويلي املصدر هذا ويتخذ املستقبل، يف وقت الحق يف قيمتها بسداد وعد مقابل مباشرة،

  .دفع  أوراق أذين سند أو بكمبيالة مكتوب وعد شكل على أو  ذمم دائنة دائن جاري حساب شكل

 املصريف  االئتمان -  ب

 واملؤسسات من املصارف الشركة عليها حتصل اليت املصرفية التسهيالت أو القروض املصريف باالئتمان يقصد    
 عملياا متويل يف املشروعات يهاعل اليت تعتمد التمويل مصادر بني الثانية املرتبة االئتمان من النوع هذا وحيتل املالية،
 باالئتمان فباملقارنة .التمويل من النوع هذا يوفرها للمزايا اليت راجع وذلك التجاري، االئتمان بعد األجل قصرية

 حصول على التجاري االئتمان شكل فيه يقتصر الذي الوقت باملرونة، ففي التمويل من النوع هذا يتميز التجاري
 أو القرض حصيلة استخدام من )املقترض( العميل متكن نقدية صورة على االئتمان املصريف ة،يكونالبضاع على العميل

 إذا سهلة وسريعة عليه احلصول إجراءات فإن أخرى ناحية ومن .يريدها اليت ااالت يف املمنوحة التسهيالت املصرفية
 على للحصول التجارية إىل البنوك عادة املشاريع وتلجأ املالية، األوراق إصدار مثل للتمويل أخرى مبصادر قورنت ما

 واحلسابات واللوازم البضائع شراء متويل) العامل ورأس املال املومسية التمويلية احتياجاا ملواجهة األجل قصرية قروض
  .ةسن من أقل زمنية فترة خالل القروض هذه تسديد ويتم ،(يف املبيعات الزيادة مواسم مع يترافق الذي املدينة

 حجمه أن إذ وأوراق الدفع الدائنة الذمم حسابات من عنه ينشأ وما التجاري االئتمان مع املصدر هذا ويتشابه  
 إدارة مصلحة من يكون قد املصدر وبالتايل هذا مييز ما أهم ولعل الشركة، ومبيعات نشاط حجم ازدياد مع آليا يزداد

،(Costless Financing) ا الشركة تكلفةال عدمي أنه هو التمويلياملستحقة احلسابات هلذه الدفع فترة إطالة غالب 
                                                             

  238، ص  2007، توزيع منشأة املعارف اإلسكندرية ،  الفكر احلديث  يف جمال مصادر التمويلمنري ابرهيم هندي ،  - 1
   80يا ، بدون سنة ، ص، دار الربكة ، دمشق سور والتحليل املايل اإلدارةرشاد العصار و أخرون ،  - 2
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 الشركة إدارة على أن إال التكلفة، عدمي التمويلي املصدر زاد حجم املستحقات هذه تسديد فترد طالت كلما ألنه
 يترتب ذلك ألن مثال، العاملني وأجور رواتب دفع كتأخري الالزم من أكثر هذه الفترة إطالة يف املغاالة عدم كذلك

  1.الشركات  مصداقية على (Creditworthiness) غريهم أو فيها العاملني قبل سلبا من التأثري عليه

 األجل متوسط التمويل :ثانيا

 العام، ال تتجاوز فترة خالل السداد تستحق بكوا األجل قصري التمويل مصادر فيه تتسم الذي الوقت يف    
 متوسط التمويل مصادر أن األجل، جند وقصرية املومسية املالية واالحتياجات لعاملا املال رأس متويل يف وتستخدم

 األجل، طويلة أصوهلا على اإلضافات املتداولة ولتمويل الشركة استثمارات من الدائم اجلزء لتمويل تستخدم األجل
و يتمثل  أساسا    .واتسن عشر عن وتقل السنة عن تزيد خالل فترة السداد تستحق بكوا املصادر هذه وتتصف

 القرض وأصل الفائدة بسدادها املقترض يلتزم قروض عن عبارة األجل و هي وطويلة متوسطة املصرفية يف القروض
 دورية أقساط على الغالب يف سدادها ويتم سنوات وعشرة سنة بني ما املدة هذه تتراوح ، و قد السنة عن تزيد ملدة

  2.االتفاق  حسب سنوية أو ف سنويةنص أو سنوية ربع تكون قد متساوية

 مرتفعة نسبيا القروض من النوع هذا على الفائدة و تكون التمويل ومؤسسات واملتخصصة التجارية البنوك تقوم    
املايل  واملركز ومدته، القرض، على اعتبارات كثرية منها حجم ومتوسط األجل،  قصرية القروض مع باملقارنة

 بالسرعة االقتراض من النوع هذا واحمللي، وميتاز العاملي السوق يف الفائدة أسعار توىومس للمقترض، واالئتماين
 خالل من التمويل مع باملقارنة وذلك اإلصدار تكاليف السداد، واخنفاض ومواعيد التعاقد شروط حيث من واملرونة
   3.املرونة وانعدام اراإلصد تكاليف وارتفاع بداية، النقدية موافقة السلطات يتطلب الذي سندات إصدار

 

 

 األجل طويل التمويل :ثالثًا

                                                             
  91 -90  ص ص ،  2006 ، والتوزيع، للنشر العريب امع مكتبة ،املايل والتحليل املالية اإلدارة يف مقدمة عقل، مفلح حممد - 1
 -واملؤسسات دياتعلى االقتصا وأثرها التمويل سياسات :حول الدويل امللتقى، اجلزائر يف التمويل ودورات هياكل تقييم مبارك، بوعيشة سحنون - 2

  ، 9 ، ص2006نوفمرب  -22- 21اجلزائر يومي – بسكرة ،جامعة النامية والدول اجلزائر حالة دراسة
  240،  ص  مرجع سابقمنري ابرهيم هندي ،  - 3
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 الشركة تنوي اليت والتحسينات عمليات التوسع واحتياجاا الكثرية من متويل استثماراا لتمويل الشركات تلجأ    
 طويلة راتواالستثما األصول يف واألصول توظيفها واملباين واملعدات اآلالت واليت ميكن إدراجها يف شراء ا القيام

 :أساسيني مصدرين إىل وميكن تقسيمها. األجل طويلة على مصادر التمويل األجل

واالحتياطات  ، بأشكاهلا احملتجزة واألرباح العادية األسهم ويشمل  :Equity Financingامللكية   أموال - أ
 1.القانونية

 األجل، طويل البنكي راضاالقت على فيشتمل الثاين املصدر أما : Debt Financing االقتراض أموال  -  ب
 بإصدار االقتراض إىل الشركة تلجأ عام بشكلللتحويل منهما  القابلة املمتازة ، واألسهم الدين سندات وإصدارات

 بالنسبة خماطرا اخنفاض بسبب بالسندات التمويل كلفة األخرى وذلك الخنفاض التمويلية األدوات من بدال سندات
  2.للمستثمر 

 الشركة لتمويل الرئيسي املصدر كذلك وهي املسامهة، للشركة األساسي املال رأس املصادر ههذ متثلحيث     
 التوسعات حاالت يف أو التأسيس مرحلة يف التمويلي املصدر هلذا رئيسي بشكل الشركات وتلجأ رأمساهلا، وتكوين

  . متكررة غري عملية فهي وبالتايل املستقبلية،

   قتصاديةاال التنمية ق املالية يف  متويلمسامهة األسوا: الفرع الثالث 

تعترب سوق املالية قناة مهمة لتمويل االستثمار لكوا متثل سوقاً لتراكم رأس املال وذلك لقدرا على توظيف       
من جهة والرتباطها الوثيق واملهم باقتصاديات  ،كما هو عليه احلال يف ااالت االستثمارية األخرى, رؤوس األموال

  . السوق من جهة أخرى

لألسواق املالية دور مهم يف نقل األموال من األطراف اليت يتوافر لديها فائض من أموال املدخرات اىل األطراف     
اليت حتتاجها أو تعاين من عجز يف األموال ووجود أسواق األوراق املالية هو يف األساس حلاجة املتعاملني وهي متثل 

واملؤسسات والشركات وهنا دور األسواق يف حتقيق التوازن بني قوى الطلب  األفراددية بني أساس املعامالت االقتصا
وقوى العرض وتوافر احلرية إلجراء املعامالت واملبادالت بني أطراف اتمعات ذات احلرية االقتصادية واليت تعتمد 

                                                             
، قدمت هذه اسة اختبارية أثر اهليكل على رحبية الشركات املسامهة العامة األردنية وعلى سياساا يف توزيعات األرباح درإسالم فيصل أمحد ،  - 1

  16،ص  2011،  -األردن  –الرسالة استكماال ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف احملاسبة ، ختصص احملاسبة ، جامعة الشرق األوسط ، عمان 
 درجة من متطلبات نيل رسالةسونلغاز ،  مؤسسة حالة دراسة- اجلزائر يف امليكانيزمات اجلديدة وفق االقتصادية املؤسسة متويلفضيلة ،  زواوي - 2

  40ص  ، 2009-2008بومرداس ،  بوقرة أحممد جامعة، التسيري علوم يف املاجستري



 

- 32 - 
 
 

جه تقوم ا فهي له دور غري حمدود يف االقتصاد على املبادرات الفردية واجلماعية ولألسواق املالية أدوار متعددة األو
 1.القومي ومؤثرة يف النشاط االقتصادي ومعدالته

وألسواق املالية دور يف جذب الفائض من رأس املال غري املشارك يف االقتصاد القومي اىل رأس مال نشط ومشارك    
ألفراد والشركات يف األسهم والسندات بفعالية يف الدورة االقتصادية لتشارك من خالل عمليات االستثمار ل

والصكوك اليت يتم طرحها يف أسواق األوراق املالية لكي توفر املوارد احلقيقية لتمويل املشروعات من خالل طرح 
األسهم والسندات وإعادة بيع هذه األسهم والسندات اململوكة للمشروعات لتلعب يف إدارة املوارد النقدية 

تعمل على تشجيع التنمية االقتصادية يف الدول  أامداخيل لألفراد كما  األسواق قنوات وللمشروعات، لذلك توفر 
وهلا منافع من حيث التملك واالنتفاع واحلصول على عائد سنوي مناسب وتدفع الشركات إىل حتسني أدائها وزيادة 

وتوطيد االستقرار االقتصادي للدولة سواق املالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على حتقيق األوكلما كانت . رحبيتها
يف االقتصاد من خالل متويل الفرص االستثمارية ما يؤدي اىل رفع مستويات  اإلنتاجعن طريق زيادة مستويات 

التشغيل أو التوظيف ما يعمل على حتقيق مستويات أفضل للدخول على املستوى الفردي أو القومي، مما حيقق التنمية 
  2.الدولاحلقيقية القتصاديات 

  :قتصادية يف اهم النقاط التالية مسامهة األسواق املالية يف متويل التنمية االو ميكن توضح 

على جذب االستثمارات األجنبية عددا وعدة من صناديق حكومات لتسهم يف عملية تساهم األسواق املالية  -:أوال
  .التنمية االقتصادية وتقليص االعتماد على االقتراض من اخلارج

ساعد احلكومات والسلطات املالية فيها ممثلة بوزارات املالية لديها يف متويل خططها اإلمنائية ومقدرا على ت -:انياث
 .اإلنفاق من خالل إصدار السندات احلكومية

 ساعدة السلطات النقدية ممثلة بالبنوك املركزية يف الدول على إدارة سياستها النقدية من خاللتقوم مب - :ثالثا
 90لغاية «استخدامها لعمليات السوق املفتوحة املعروفة وإصدار شهادات اإليداع وأذون اخلزينة قصرية األجل 

واليت تعترب من أهم األدوات غري املباشرة هلذه السياسة باإلضافة إىل األدوات األخرى مثل سعر إعادة اخلصم » يوما
 .ومعدالت االحتياطي اإللزامي

                                                             
، جامعة  االقتصادية العلوم كلية جملة،   املالية لألوراق العراق حالة سوق االقتصادية دارسة التنمية يف وأثرها املالية األسواقشندي ،  قاسم أديب - 1

  162-160، ص ص  2013،الكلية  مبؤمتر اصاخل العدد بغداد،
 العلمية، والبحوث للدراسات جامعة تشرين جملة الوطين،  االقتصاد تنمية يف ودورها الناشئة املالية األسواق ، زهرة امحد وشادي حسون ياسر - 2

  10ص  ،2005 01العدد  ( 27 ) الد والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة
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عي التمويلي واالستثماري لألفراد واملؤسسات من خالل تقدمي برامج وحزم وأدوات مالية زيادة الو -:رابعا 
 .واستثمارية خمتلفة

مساعدة األفراد وصناديق االستثمار والتقاعد واالدخار يف الدول وخصوصا الدول النامية واليت تفتقد عادة  -:خامسا
استثمار مداخيلهم ومدخرام وحاصل  ات والنوعيات يفلربامج وخطط استثمارية موجهة وبطريقة تناسب تلك الفئ

اشتراكام يف أدوات مالية واستثمارية جيدة وبظروف وشروط وفترات وأدوات وعمالت تتوافق مع متطلبات تلك 
 . الفئات واألفراد

الشركات املُستثمر ا العمل مع اجلهات املالية والتنظيمية املُختلفة على رفع مستوى الشفافية واملصداقية يف  -:سادسا
 .ومن خالهلا

ستساعد األوراق املالية يف حتسني قُدرة القطاعات االقتصادية املُختلفة يف استخدام أدوات التمويل املُتاحة من  -:سابعا
خالل السوق املالية لتمويل عملياا وأنشطتها وتوسعاا دف التقليل من االعتماد على البنوك التجارية كمصدر 

د للتمويل وبالتايل التقليل من خماطر وتكاليف التمويل واملُتعلقة يف تقلبات أسعار الفائدة والتغري يف شروط وحي
 .التمويل التجاري الحقا

ومبا أن لألسواق املالية تلك األدوار اهلامة ألي اقتصاد دولة وحكومة، فيجب علينا االعتراف بأنه ليست كل       
بعض تلك األسواق وخصوصا العربية تعاين من  بسبب أن وذلكقُدرة على حتقيق تلك األدوار، األسواق املالية هلا ال

مواطن ضعف قد تكون شديدة نوعا ما يف بعض األماكن وجيب على املسؤولني بإدارة تلك األسواق وأو اجلهات 
ذلك لتسهيل أية عمليات استثمارية التنظيمية والتشريعية واحلكومية وأيضا القطاع اخلاص دراستها وإجياد احللول هلا و

 .كربى كانت أو صغرى للتأكد من استمرارية تلك األسواق أن تقوم بالدور املطلوب منها
  الشروط يف  أهممتكنوها بتحقيق الدور املنوط ا و ميكن إجيازها  بشروط  تع تمأن ت البد لألسواق املالية وعليه       

 :النقاط التالية 
الكافية واملطلوبة واليت تسمح للمتعاملني يف  «Liquidity» سواق بدرجة كافية من السيولةأن تتمتع تلك األ - أ

وبسرعة » شراء وبيعا«ج منها األسواق املالية ويف أدوات مالية واستثمارية بعينها من إمكانية االستثمار ا واخلرو
 .كبرية 

ية والكفاءة يف تلك األسواق من خالل قُدرا على استمرارية األسواق املالية بقدرا على حتقيق مبدأ الشفاف  -  ب
حتقيق مبدأ العدالة واإلنصاف يف توفري املعلومات عن األدوات املالية واالستثمارية للشركات يف التوقيت والطريقة 

 .  واألسلوب املُتبعة عامليا وبدون وجود أية عوائق لتوفري تلك املعلومات
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 العمق املطلوب حىت يتمتع السوق بسيولة كافية، وعليه جيب على تلك أن تتمكن األسواق املالية من توفري - ج
األسواق أن جتذب أعدادا كبرية وخمتلفة من املُستثمرين من حيث األنواع واألحجام واجلنسيات واألهداف، 

 .واملُدرجة يف تلك األسواق االستثماريةمما حيد ويقلّل من أية تقلبات سعرية يف األدوات 
 األسعار العادلة لألوراق املاليةون األسواق املالية هلا القدرة التنظيمية واملالية والعلمية يف حتديد جيب أن تك - د

املُدرجة واملتداولة فيها، واليت هي باألساس تقوم على معلومات تارخيية وآنية ألداء الشركات املُصدرة لتلك 
س يومي ال بل حلظي لكي يتيح للمستثمرين األوراق املالية، وأن تستمر بتوفري تلك املعلومات على أسا

القدرة واملعرفة لتحليل ودراسة تلك املعلومات واختاذ القرارات املالية واالستثمارية جتاه تلك األدوات 
 واألوراق املالية واالستثمارية بطريقة عادلة ونزيهة لتحقق تلك األسواق مبا يسمى بكفاءة املعلومات

«Information Efficiency».. 
عدم وجود بيئة سياسية مستقرة لتلك األسواق مما يزيد من عوامل املُخاطرة للمستثمرين وخصوصا األجانب  - ه

منهم وعامة يتمتع املُستثمرون على اختالف أنواعهم وجنسيام وأحجامهم حبساسية شديدة جتاه املخاطر 
 . السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف أي دولة وإقليم

 .جود بيئة وتشريعات وتنظيمات اقتصادية مستقرة وجاذبة لالستثماردم وع  - و
عدم وجود أُطر قانونية وتنظيمية مالئمة جلذب االستثمارت وخصوصا يف مسائل الضرائب وحتويل األموال  - ي

  1.واألرباح وحرية التملك واالستثمار يف مجيع القطاعات والشركات

 

 

 

  

 

 
                                                             

1 -  Abdelkarim, N., "A Palestinian Securities Exchange: An Analysis of Alternative and 
Policies", The Journal Of Palestine Policy, the Center for Palestinian Research and Studies, Nablus, 
Palestine N 59,2005, p16 
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 أسواق رأس املالتداولة يف األدوات املالية امل: املبحث الثاين

فبالنسبة ألوراق . األدوات املالية ميكن تقسيمها إىل أوراق ملكية وأوراق مديونيةتستخدم يف أسواق رأس املال    
امللكية فتعين منح جزء من رأس مال الشركة للمسامهني مقابل دفع أموال تستخدم يف نشاطات الشركة املختلفة، وقد 

املالية مباشرة  األدواتلكية عند تأسيس الشركة، أو عند رفع رأس ماهلا، أو عن طريق سوق يتم إصدار أوراق امل
املالية هدفها الرئيسي التغطية  األدوات، وقد ظهر يف سبعينيات القرن العشرين فئة أخرى من  )العروض العامة للبيع(

على املشتري والبائع وتعمل بيوت املقاصة  ضد خماطر تقلب األسعار تعرف باملشتقات املالية تكون مبثابة عقود بني
، وجيري تداول املشتقات املالية يف أسواق متخصصة تعرف بأسواق املشتقات املالية . ضمان تنفيذ تلك العقود

...) أسهم، سندات(أو بأصل مايل ..) سلع، مواد أولية(بأصل مادي  األدواتوترتبط الورقة املالية يف هذا النوع من 
وتنقسم . حبيث يتغري سعر الورقة بتغري سعر األصل.) مؤشرات البورصة، مؤشرات األسعار(ي أو بأصل صور

املشتقات املالية إىل عقود إلزامية تلزم طريف العقد تنفيذ الصفقة تاريخ االستحقاق بالسعر املتفق تاريخ إبرام العقد 
لعقود املستقبلية وعقود املقايضات ، أو عقود مهما بلغت األسعار السوقية اجلارية، ومن أنواعها العقود اآلجلة، ا

 .اختيارية وتضم عقود اختيار البيع أو الشراء 

  ) األسهم(أدوات امللكية : املطلب األول

   . أسواق رأس املالاألدوات املالية املتداولة يف  عترب األسهم أحد أهمت         

  سهم األمفهوم : ولالفرع األ

جزء من رأس املال الذي يقسم إىل عدة أجزاء صغرية  متثل طويلة األجل ،عبارة ورقة مالية هو  السهم
كل جزء أو قسم منها يسمى سهما، وله مثن معني، ويعترب العدد الذي ميتلكه الشخص من هذه األسهم . متساوية

يف البورصة امسية يصدر ا، وقيمة سوقية تتحدد  خمتلفة، ولكل سهم قيم. حصته يف رأس املال وهي قابلة للتداول
   .وفقا للعرض والطلب وقيمة دفترية تستعمل يف حالة تصفية الشركة

التأسيس أو عندما حتتاج  عند السوق يف بطرحها تقوم اليت الشركات يف حقوق ملكية متثلاألسهم مبعىن أن 
   1 . سوق املاليةإىل متويل إضايف لتوسيع أنشطتها االستثمارية ، وميكن للمستثمرين إعادة بيع هذه األسهم يف ال

 

                                                             
   4، ص   2004 مارس، 27 :بالكويت ، العدد للتخطيط العريب ملعهد، ا جسر التنمية سلسلة ،املالية حتليل األسواق حسان خضر، - 1
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 األسهمأنواع :  الفرع الثاين

 :واليت ميكن ادراجها يف مايلي  تقسم األسهم كل حسب تصنيفه

 :تقسيم األسهم حسب الشكل الذي تتداول به: أوال

  :به كما يلي تتداولميكن أن نصنف األسهم حسب معيار الشكل الذي  
: ها البيانات املقيدة يف السجل وتشتمل على ما يليهي أسهم حتمل اسم صاحبها، وتدون فيو  :أسهم امسية  - أ

 االسم، اللقب، ، وطن، وجنسية املساهم، ونوع ورقة األسهم اليت ميتلكها ،ونوع الشركة وعنواا ،
بيان املدفوع من قيمة األسهم، وذلك ألن كل مساهم مدين لكل ما ، باإلضافة إىل رأمساهلا، ومركزها

  .أكتتب به

ة التنازل اليت متت وتاريخ حدوثها، ذلك ألن القاعدة العامة تقتضي بأن الشركة ال تستطيع أن عملي كما حتد    
  .ترفض االعتراف باملشتري اجلديد

يكون السهم حلامله عندما  يصدر بشهادة ال حتمل اسم مالك هذا السهم، ويتم التنازل عن : أسهم حلاملها  -  ب
،  ، وال تلتزم الشركة بتسديد حقوق السهم للحائز هلاهذا النوع من األسهم بتسليمه من يد إىل أخرى

  .املرونة العالية يف التعامل قيحتق األسهمواهلدف من هذه 
للشركة احلق أن تصدر أسهمها ألمر، ويشترط فيها أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل : أسهم ألمر - ج

 تستطيع أن تتعرف على املساهم قيمتها االمسية، إذ أن الشركة ال تستطيع أن تتعقب تداول السهم، وال
  .األخري

 تقسيم األسهم حسب احلصة اليت يدفعها املساهم :ثانيا

  :يتم تقسيم السهم حسب احلصة اليت يدفعها املساهم إىل ما يلي   
كاملسامهة على شكل استثمار  العامة،هي اليت متثل حصة عينية من رأس مال الشركات املسامهة : أسهم عينية -  أ

زونات، أو براءة اختراع ، وال جيوز للشركة تسليم هذه األسهم إىل أصحاا إال عند تسليم مادي، أو حم
املوجودات اليت تقابلها، وتعترب قيمتها مدفوعة بالكامل، وقد منع القانون تداول هذا النوع من األسهم إال بعد مرور 

  . فترة من الزمن عادة ما تكون سنتني
تدفع يف مقابلها مسامهات نقدية، وال تصبح قابلة للتداول بالطرق التجارية  وهي األسهم اليت: أسهم نقدية -  ب

  .إال بعد تأسيس الشركة بصفة ائية، أي عند صدور العقد التأسيسي للشركة
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  1.وهي األسهم اليت تدفع بعض قيمتها عينا ويسدد الباقي منها نقدا: أسهم خمتلطة  - ج

 ع ا صاحبهاتقسيم األسهم حسب احلقوق اليت يتمت :ثالثا

 :تقسم األسهم حسب احلقوق اليت يتمتع ا صاحبها كما يلي
قابلة للتداول متنح حلاملها احلصول على عوائد غري ثابتة جبانب حصته مالية  أداة ملكية ذات صفةهي   :ة األسهم العادي -  أ

ة تضمن حقوقا وواجبات تصدر عن شركة مسامهة ما بقيمة امسي،  2يف موجودات الشركة واملثبتة يف شهادة السهم
ويسمح هلا بالتداول يف األسواق  متساوية ملالكيها، وتطرح على اجلمهور عن طريق االكتتاب العام يف السوق األولية،

الثانوية فتخضع قيمتها السوقية لتغريات مستمرة، واليت تعود إىل أسباب وتقييمات متباينة، وهكذا فإن األسهم العادية هي 
جيري تسديدها، وحلاملها حصة  خر ماآليت تصدرها الشركة، ويف حالة تصفية ممتلكات الشركة فإا األداة األوىل ا

حيث يسبقهم يف هذا الطلب أصحاب األسهم املمتازة  امللكية يف الشركة وهلم األولوية األدىن يف طلب العوائد،
هلم حقوق التصويت لس املدراء والسندات املعتمدة، وحسب ما حيمله أصحاب األسهم العادية من حصص، فإن 

 3.والتدخل يف الشؤون اإلدارية
ملكية من الناحية القانونية ولكنه خيتلف عن السهم العادي يف عدة نقاط تعترب كذلك أداة  :األسهم املمتازة  -  ب

  4 :مهمة وهي

 . إن محلة األسهم املمتازة يستلمون عائدا ثابتا ال يتغري، فإن السهم املمتاز يشبه السند -1

 .ست الشركة يف استرداد مستحقامفلأ إذاتعطى هلم األولوية محلة األسهم املمتازة عادة ال يشاركون يف التصويت   -2

التصفية قبل محلة  عند محلة األسهم املمتازة هلم حق األولوية يف احلصول على األرباح الدورية للشركة وعلى قيمتها  -3
 .الثانية بعد محلة السندات، ولكنهم يأتون يف الدرجة العادية األسهم 

هناك عدة مزايا تعود على الشركة من استعمال األسهم املمتازة كمصدر للتمويل، فالسهم املمتاز يعترب مصدرا 
  .دائما للتمويل ال يتطلب إعادة تسديد قيمته يف تاريخ معني كالسند

                                                             
 لنيل أطروحة ، دراسة حالة جمموعة من االسواق راس املال العربية–كفاءة سوق رأس املال وأثرها على القيمة السوقية للسهم مسرية لطرس ،  - 1

  .30، ص  2010 – 2009 ،-  قسنطينة – منتوري االقتصادية ، جامعة العلوم يف دكتوراه شهادة
غزة ،  قطاع يف املستثمرين على تطبيقية دراسة املالية اهلندسة منتجات يف ضوء املالية لألوراق فلسطني سوق تنشيط آلياتنصار ،  حممد خالد - 2

  41، ص  2006زة ، فلسطني ، غ – اإلسالمية متويل ، اجلامعة: والتمويل ، ختصص  احملاسبة يف املاجستري درجة على احلصول من متطلبات الرسالة
  94 -92صق ، ص سابهوشيار معروف كاكا موال، مرجع  - 3
  .160 - 159 ص ، ص2001، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، األسواق املاليةعبد النافع عبد اهللا الزرري وغازي توفيق فرج،  - 4
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نسبة األموال املقترضة إىل األموال  ، فإن إصدار املزيد من األسهم املمتازة يساهم يف ختفيض إضافة إىل ذلك 
  . اململوكة، ويترتب على ذلك زيادة املقدرة االفتراضية للشركة

وهناك ميزات أخرى لألسهم املمتازة، منها ميزة األرباح املوزعة التراكمية اليت يف حالة عدم توزيع الشركة أرباح 
ة، فإن األرباح املستحقة لتلك السنة تنقل إىل السنة اليت تليها، يف سنة ما على محلة األسهم املمتازة لعدم حتقيق أرباح كافي

أي أنه يتطلب من الشركة يف السنة القادمة أن تسدد أرباح األسهم املمتازة املتأخرة، واملستحقة قبل أن تقوم بتوزيع أية 
ملقررة هلم بغض النظر عن مستوى أرباح على األسهم العادية، وهذا حيفظ حق محلة األسهم املمتازة يف األرباح املستحقة ا

  .أرباح الشركة

  : من خالل ما سبق ذكره ميكن استخراج الفرق بني األسهم العادية واألسهم املمتازة يف العناصر املوالية

 1.يتمتع محلة األسهم املمتازة حبق األولوية على محلة األسهم العادية فيما يتعلق باحلصول على األرباح - 

 .م املمتاز احلق يف التصويتليس حلامل السه -

 .عائد السهم املمتاز ثابت وال يتأثر مبستوى وضع الشركة -

 .حلامل السهم املمتاز احلق يف حتويل سهمه إىل سهم عادي -

 .لإلدارة احلق يف شراء األسهم املمتازة من أصحاا خاصة عندما يتعلق األمر باخنفاض أسعار الفائدة كثريا - 

 .ملمتاز يف األرباح احملتجزة للشركة، لذلك فإن قيمته االمسية تساوي قيمته الدفتريةال نصيب للسهم ا - 

  .احلق يف احلصول على األموال الناجتة عن تصفية أعمال الشركة يف حالة التصفية حلملة األسهم املمتازة - 

  سهمقيم األحساب  : الفرع الثالث

  :للسهم عدة قيم نوجزها فيما يلي 

 :سهممسية لألقيمة االال: أوال

هي قيمة السهم عند إصداره أول مرة، وهي عادة أقل من القيمة السوقية، وهي قيمة نظرية لتغطية رأس املال،  
وهي منصوص عليها يف عقد التأسيس، ومن أهم وظائف هذه القيمة هو حتديد حصة السهم الواجب يف ملكية 

  .املؤسسة
                                                             

  .29بق ،  ص ازياد رمضان، مرجع س - 1
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 إجمالي حقوق المساهمين

 عدد األسهم

أرباح غير +  تاالحتياطا+ رأس المال 
 عدد األسهمالموزعة 

= 

  ةالقيمة الدفترية أو القيمة احملاسبي: ثانيا

هي قيمة السهم عند التصفية، وحتسب من خالل مجع قيم املوجودات املادية واملالية والنقدية مطروحا منها قيم     
االلتزامات، مبا فيها احلصص املقررة مبعادالت ثابتة ألصحاب األسهم املمتازة والسندات املستحقة، ومن مث جيري 

  :تماد الصيغة اآلتية الحتساب القيمة الدفتريةتقسيم الناتج على عدد األسهم العادية، وميكن اع

    

  

وكقاعدة عامة،فإن القيمة الدفترية للسهم  وتشري القيمة الدفترية لقيمة السهم يف قائمة املركز املايل للشركة
  :متثل مؤشرا ضعيفا لقيمة السهم وذلك لألسباب التالية

إىل القيمة املستقبلية، فاألصول تسجل بقيمتها التارخيية،  تشري القيمة الدفترية للسهم إىل القيمة التارخيية وليس -
  .وهذه األخرية ال تعكس السعر احلايل لنفس هذه األصول يف ظل معدالت التضخم السائدة

القيمة الدفترية تعكس فقط قيمة االستثمارات بواسطة املالك يف الورقة املالية، فإذا ما أمثرت هذه االستثمارات  -
أقل مما يطلبه املستثمر حاليا، فإن القيمة احملورية لثروة هؤالء ملستثمرين ستكون أعلى أو أقل من قيمة بعائد أعلى أو 

  1.األصول عند التصفية

  .نستنتج مما سبق ذكره أن القيمة االمسية متثل مفهوما قانونيا، أما القيمة الدفترية فتمثل مفهوما حماسبيا

 لألسهم  القيمة السوقية: ثالثا

السهم خالل التداول يف األسواق الثانوية،الذي خيضع لظروف العرض والطلب، علما بأن هذه الظروف  هي سعر
السياسية واالجتماعية احمليطة وخاصة بالنسبة للظروف التبادل الدولية والداخلية،  كثريا ما تعكس البيئة االقتصادية،

احمللي، هذا فضال عن واقع الشركة املعنية من حيث وانعكاس التقلبات االقتصادية السوقية، واختناقات االقتصاد 
مستويات رحبيتها، وسياسات توزيع حصص املسامهني من األرباح اخلاضعة للتوزيع، والدور الذي متارسه إدارة 
السوق املالية يف تكريس االستقرار وجتاوز االختناقات ونشر املعلومات، وقد تبني أن القيم الورقية لألسهم العادية يف 
الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية السبعينيات وحىت منصف التسعينيات من القرن العشرين، قد تغريت من مرة 

  .واحدة إىل عشر مرات

                                                             
وكل من القيمة السوقية والدفترية لألسهم املتداولة يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،  اختبار العالقة بني توزيع األرباح ، الرباجنة إبراهيم أجمد - 1

  . 53، ص  2009غزة ، فلسطني ،  – اإلسالمية متويل ، اجلامعة: والتمويل ، ختصص  احملاسبة يف املاجستري درجة على احلصول من متطلبات رسالة
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ال متثل كال من القيمة االمسية والقيمة الدفترية التقييم احلقيقي للسهم، ذلك أن القيمة احلقيقية  رأس املالويف  سوق 
تم التعامل على أساسها يف السوق تتوقف على العائد الذي يتوقع توليده، أي تتوقف على للسهم العادي والذي سي

  .األرباح الرأمسالية والتوزيعات اليت يتوقع أن جينيها املستثمر

وميكن استنتاج أن القيمة السوقية للسهم متثل حمصلة التقاء قوى العرض والطلب، أي من خالهلما يتحقق السعر 
ذي يتداول به يف سوق أوراق املالية، وتلعب كل من القيمة الدفترية والقيمة االمسية دورا هاما يف حتديد العادل للسهم ال

  .القيمة السوقية اليت تباع ا األسهم يف سوق األوراق املالية

همها بسعر وقد تكون القيمة السوقية أقل أو أكرب من القيمة االمسية، كما ميكن أن تلجأ املؤسسة املصدرة إىل بيع أس
  أقل أو أكرب من القيمة االمسية، كما ميكن أن تلجأ املؤسسة املصدرة إىل بيع أسهمها 

  . بسعر أقل من القيمة االمسية لضمان تصريف تلك األسهم املصدرة

  )السندات  (أدوات املديونية :ملطلب الثاينا

ميكن تناوهلا يف هذا الصنف عدة أنواع  تشكل السندات أحد األدوات املالية طويلة األجل، ويندرج ضمن        
  .الفرق بني األسهم والسنداتباإلضافة  أنواع السندات؛ خصائص السندات؛تعربف السند؛ 

  مفهوم السندات  :الفرع األول
جلمع األموال لتمويل مشاريعها، ويعرف السند  تصدره الشركات أو احلكومةتعترب السندات أداة متويل تلجأ إليها       
إىل حامله " القيمة االمسية" بدفع مبلغ معني من املال" املصدر" مكتوب من قبل املقترضعقد حيمل معىن الوفاء أنه  على

  . بتاريخ معني، مع دفع الفائدة املستحقة على القيمة االمسية بتاريخ معني

سنوية طوال مدة القرض،  قرضا طويل األجل أو متوسط األجل وحلامله احلق يف احلصول على فائدة معىنالسند  حيمل
  1. وعادة ما تكون نسبة الفائدة ثابتة

نستنتج أن السندات متثل دينا على اجلهة املصدرة سواء كانت شركة أو حكومة، وعندما يشتري مستثمر  وعليه     
ذلك  ما سندا فهو بذلك يكون قد وافق على اقتراض مبلغ معني من املال إلحدى الشركات أو احلكومة، ويف مقابل

يوافق املصدر على رد هذا املبلغ عند حلول موعد حمدد يسمى تاريخ االستحقاق، مع دفع الفائدة املستحقة على 
  .القيمة االمسية بتاريخ االستحقاق

                                                             
 املالية السوق على دراسة ميدانية – لألسهم السوقية القيمة على احملاسبية وغري احملاسبية املعلومات تأثري مدى  بن السعيد بن فهد املرازقي ،عبد اهللا - 1

  50السعودية ،بدون سنة ،ص اململكة عبدالعزيز، امللك جامعة احملاسبة، يف املاجستري درجة على احلصول من متطلبات رسالة السعودية ،
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 :وعندما يتم إصدار السند فإن أهم املعلومات اليت تصاحب هذا اإلصدار هي

  .دار السند ألول مرةوهي القيمة اليت يتم ا إص: القيمة االمسية  -:أوال

 .معدل الكوبون، حيث يتحصل املستثمر على كوبونات على أساسها يتم حتصيل الفوائد الدورية على السند -  :ثانيا

أجل االستحقاق، وهو تاريخ استحقاق السند، أو التاريخ املتفق عليه لرد قيمة القرض للمستثمرين وعادة  - :ثالثا
 .يكون ملدة طويلة نسبيا

  .احلقوق املترتبة على اجلهة املصدرة -:رابعا

  .السند يعترب صك مديونية وليس صك ملكية -:خامسا

ة، فالقيمة االمسية هي القيمة اليت يصدر ا السند ألول مرة، وتبقى ثابتة ال تتغري سوقيوللسندات قيمة امسية وقيمة     
  . ية هي القيمة اليت يتداولسوقلمنذ تاريخ اإلصدار حىت تاريخ االستحقاق أو السداد، أما القيمة ا

  1: للسندات خصائص نذكر منها 

يعترب السند مستند دين حلامله على اجلهة املقترضة، وال حيق حلامل السند التدخل يف إدارة الشركة  - :سادسا
  .وتصريف شؤوا

أو حتملت خسائر وال حلامل السند احلق يف احلصول على العائد، أي الفائدة سواء حققت الشركة أرباحا  -:سابعا
تنقطع صلة حامل السند بالشركة فور  و.ميكن تأجيل تسديد الفائدة، ويترتب على العجز عن دفعها إفالس الشركة

  .قيام الشركة بتسديد قيمة السند

هذه حتقق السندات ميزة ضريبية للشركة املصدرة، وذلك خبصم فوائد السندات من الوعاء الضرييب للربح، باعتبار  - :ثامنا
   .الفوائد ضمن التكاليف اليت تتحملها املؤسسة 
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  أنواع السندات :ثاينالفرع ال

   تتنوع السندات باختالف وجهة نظر مستخدميها، لذا ميكن أن التمييز بني السندات وفقا للمعايري التالية     

  أنواع السندات حسب اجلهة املصدرة: أوال

  :ت إىل نوعيني رئيسيني ومهاحسب هذا املعيار ميكن أن نصنف السندا 

ي سندات صادرة عن اخلزينة العامة  على أا قروض متثل الدولة فيها الطرف املدين، أما دائنوها فهم ه : سندات عامة -  أ
  :البنوك، الشركات القطاع العام أو القطاع اخلاص واخلواص وهذا دف حتقيق ما يلي

 .تغطية العجز يف امليزانية العامة -

 .على نشاط البنوك من خالل التأثري على حجم سيولتها اإلشراف -

 .تنمية الوعي االدخاري لدى األفراد لضمان عملية احلصول على املوارد املالية الالزمة لتنمية االقتصاد - 

التحكم يف األزمات االقتصادية، وخاصة يف فترة التضخم، حيث تلجأ الدولة إىل إصدار سندات حكومية للتقليل  -
السيولة املتداولة، ويف حالة الكساد تقوم بشراء السندات والزيادة يف السيولة العامة ،وذلك دف حتقيق  من حجم

 .التوازن الكلي

هي السندات اليت تصدرها شركات مسامهة بغرض احلصول على األموال الالزمة لتمويل  :سندات خاصة - ب
من شأا أن تؤدي إىل انضمام مسامهني جدد، وبالتايل  مشاريعها، بدال من اللجوء إىل إصدار أسهم جديدة، واليت

من السندات احلكومية، وباملقابل  ينخفض مقدار الربح املنتظر توزيعه، ومن أهم مميزاا أا تصدر مبعدل فائدة أكرب
ء خبدمة فإن حاملها أكثر تعرضا من حامل السندات احلكومية ملا يعرف باملخاطرة على عجز اجلهة املصدرة عن الوفا

  1.الدين

  أنواع السندات حسب طريقة السداد: ثانيا 

  .ميكن أن منيز نوعان من السندات حسب طريقة السداد 
حيث تقوم اجلهة املصدرة بتسديد حقوق حامليها عندما يصل تاريخ : سندات تسدد عند تاريخ استحقاقها - أ

 .االستحقاق
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   امن ديون الشركة وإعادة احلقوق ألصحا وذلك دف التقليل :سندات تسدد قبل تاريخ استحقاقها  -  ب

 أنواع السندات حسب احلقوق واالمتيازات املقدمة ملالكيها: ثالثا

سندات قابلة للتحويل إىل أسهم وتتميز مبيزة إضافية عن غريها، وهي إمكانية حتويلها إىل أسهم عادية إذا رغب  -  أ
، خاصة إذا كانت الشركة حققت معدالت منو املستثمر يف ذلك، وهذه السندات يفضلها املستثمرون كثريا

 .عالية
ملالكها احلق يف التعويض مببلغ يفوق سعر إصدارها، واملقصود بالعالوة مبلغ من املال يدفع   سندات ذات عالوة  -  ب

  .من طرف املصدر حلامل السند عند ميعاد االستحقاق، إضافة إىل مبلغ إصدار السند

  عائدأنواع السندات حسب معدل ال: رابعا

 :اىل ما يلي  حسب معدل العائدوتنقسم السندات     

سندات ذات املعدل الثابت هذا النوع من السندات يقدم عائدا مماثال لكل السنوات إىل غاية اية مدة القرض،  - أ
وهذا النوع من السندات يزداد الطلب عليه يف حالة اخنفاض معدالت الفائدة يف البنوك، وذلك لكون ميكن 

  .من احلصول على عائد أكثر مما هو عليه يف السوق راملستثم
يف  يف هذا النوع من السندات يتغري معدل فائدته حسب معدل الفائدة السائدة، سندات ذات املعدل املتغري  -  ب

  1.السوق، أو حسب معدل التضخم، ويف غالب األحيان يكون مبعدالت فائدة تصاعدية
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  والسندات الفرق بني األسهم : الثالثالفرع 

ملخصة يف اجلدول  بني األسهم والسنداتمما سبق ذكره من خصائص األسهم والسندات، ميكن رصد الفوارق       
  :أدناه

  مقارنة بني األسهم والسندات: )01(اجلدول رقم 

  اتالسند  السهم

  .جزء من رأس املال الشركة -1
 .حامل السهم شريك يف الشركة بقدر مسامهاته -2
 .حسب النشاط وقد يكون خسارةربح السهم متغري  - 3
 .حامل السهم له حق الرقابة وإدارة الشركة عن طريق اجلمعية العامة -4
وال  حامل السهم ال يسترد ماله إال بالبيع يف البورصة أو عند التصفية، -5

 .يسترد وهو قابل لزيادة أو لنقصان يشترط أن يكون ما دفعه هو ما
مل السهم الباقي بعد تسديد عند اخلسارة وتصفية الشركة يكون نصيب حا -6

 .الديون كاملة
القيمة اجلارية أو السوقية لسهم تعتمد على مقدار العائد املتوقع من السهم  -7

 .وسعر الفائدة اجلاري
 .عائد األسهم يعترب توزيعا لألرباح خبضع للضريبة - 8
للمسامهني حق اإلطالع واحلصول على املعلومات خاصة مبا يتعلق بسريورة العمل يف  - 9
  .شركةال

  .دين على الشركة -1
 .حامل السند دائن بقيمة السند -2
 .عائد السند ثابت وال يتأثر باخلسارة -3
تغيري شكل قانوين، الالسند ليس له احلق يف اإلدارة إال يف حالتني  حامل - 4

  .أو إدماج الشركة يف أخرى
حامل السند يسترد رأمساله يف املوعد احملدد الستحقاق السداد  -5

   .بالكامل
ند يكون له األولوية يف احلصول على مستحقاته عند حامل الس -6

  .وقوع اخلسارة أو يف حالة التصفية
القيمة اجلارية لسند تعتمد على سعر الفائدة اجلاري وسعر الفائدة  -7

  .االمسية على السند
  .الفوائد على السندات تعترب من النفقات ال ختضع للضريبة - 8
اجتماعات اجلمعية العامة أو احلصول  محلة السندات ليس هلم حق اإلطالع أو احلضور -9

   .على التقارير والبيانات
 السوق على دراسة ميدانية – لألسهم السوقية القيمة على احملاسبية وغري احملاسبية املعلومات تأثري ، مدى عبد اهللا بن السعيد بن فهد املرازقي :املصدر
  .50السعودية ،بدون سنة ،ص  العربية عبدالعزيز، اململكة امللك ، جامعةاحملاسبة يف ملاجستريا درجة على احلصول من متطلبات رسالة ، السعودية املالية

  املشتقات املالية : الثالث  طلبامل

تعترب املشتقات املالية أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة ، ويطلق عليها هذا االسم  ألا مشتقة من أدوات    
لقد شهدت املشتقات املالية منو . ت، وتعتمد يف قيمتها على أسعار هذه األدواتاستثمارية تقليدية كاألسهم والسندا

  :وهذا ما سنتناوله يف الفروع اآلتية  متعاظما بعدما كانت بدايتها ،
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  املشتقات املاليةتعريف : الفرع األول

دة ، هذه األدوات حيث جيري ابتكار مشتقات مالية جديدة مبعدالت مذهلة لالستجابة إىل حاجات سوقية متعد 
املالية املشتقة اجلديدة  تشكل إضافة إىل جمموعة متنامية باستمرار من القائمة على خلق عدد ال حمدود من اإلمكانيات 

قصرية واستخدام مردوديتها  أوواالحتماالت املالية اليت يستطيع من خالهلا املشاركون يف السوق اختاذ مراكز طويلة 
  .وط واملضاربة احملتملة يف أغراض التح

تعرف األدوات املالية املشتقة على أا نوع من العقود املالية اليت تشتق  قيمتها من قيمة أصل آخر يطلق عليه         
  ..) وعمالت أجنبية والذهب والسلع أسهم وسندات وعقارات   أصول حقيقية أو مالية أخري األصل األساسي،

باإلضافة إىل سعر وشروط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني طريف  ية حمددةوترتبط تلك العقود املالية مدة زمن
ومن أبرز أشكاهلا عقود املستقبليات، العقود اآلجلة، عقود املقايضة وعقود اخليارات وغريها من . واملشتري البائع

  .1العقود املالية ذات اخلصائص املماثلة

  : عقود اآلجلةال: الثاينالفرع   

مثال العمالت، أسعار (  تعترب العقود اآلجلة أحد أنواع عقود املشتقات اليت يتم من خالهلا بيع أو شراء األصول      
يف تاريخ الحق، حيث يلزم البائع بأن يسلم املشترى األصل حمل التعاقد يف تاريخ الحق، وبسعر يتم ( الفائدة، السلع

  ).عر التنفيذويسمى هذا بس( االتفاق عليه يف تاريخ التعاقد 

بأنه عقد بني طرفني أساسيني، إما لبيع أو لشراء أصل معني بسعر حمدد "وميكن إعطاء تعريف لعقد اآلجل     
املستثمرين هذه العقود اآلجلة لتجنب التعرض ملخاطر تقلبات أسعار الصرف يف يستعمل وبتاريخ معني يف املستقبل، و

  2املستقبلية) املطلوبة( زاماتجمال االستثمارات الدولية وتدفقات وااللت

   اتقود اخليارع:  الثالثالفرع 

تعترب عقود اخليار من أهم مشتقات األصول املالية اليت تتداول يف أسواق اخليار، واليت قد تكون أسواق مستقلة، أو  
  .جزء من السوق احلاضرة، وانتشرت عقود اخليار دف محاية املستثمر ضد خماطر تغري األسعار

مالية ذات مسة خاصة، يعطي هذا العقد حلامله احلق يف شراء أو بيع ورقة أداة  :على أاتعريف عقود اخليار  ميكن
  مالية 
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  1بسعر متفق عليه مقدما اخليار األورويباألمريكي، أو يف تاريخ حمدد ويسمى خالل فترة حمددة، ويطلق عليه اخليار 

تزاما، أي أن حامل عقد اخليار لديه حق اخليار يف شراء أو بيع األسهم ويضمن عقد اخليار حلامله حقا وليس ال      
املتفق عليها حسب نوع العقد، ، وعند حلول موعد التنفيذ، ، فإن مفعول العقد ينتهي دون أي التزام عليه، أما إذا 

  .2 قام بتنفيذه فإن على حمرر العقد أن يستجيب لذلك ألن العقد يصبح ملزما

  :تمل على العناصر األساسية اآلتيةعلى ضوء ما تقدم فإن عقود اخليار تش:قود اخليارعناصر ع : أوال

 )املشتري البائع ( األطراف  - أ
 تاريخ التعاقد  -  ب
 .نوع األصل حمل التعاقد  -ج
 .كمية العقود وكمية األصل يف كل عقد  -د
ريف العقد عند تنفيذه ، أي السعر الذي مبوجبه ستتم التسوية بني ط  EXERCISE PRICEسعر التنفيذ  -ه

ويسمى أيضاً بسعر التعاقد وهو غالباً ما يعادل القيمة السوقية يف تاريخ إبرام االتفاق وهو بذلك خيتلف عن سعر 
  . السوق الذي تباع به الورقة املالية مثالً حلظة تنفيذ االتفاق 

) ان اخليار من النوع األوريب إذا ك( أو املمارسة  EXPIRY DATE تاريخ التنفيذ أو تاريخ االستحقاق-و
وهذه امليزة هلذا األسلوب تؤدي إىل زيادة ) إذا كان اخليار من النوع األمريكي ( أو الفترة الزمنية اليت يسري خالهلا 

 ـوة املدفوعة من قبل مشتري احلق العال
قيمة هذه العالوة  أو املكافأة اليت حيصل عليها حمرر اخليار ، وتتوقف عادة PREMIUMقيمة العالوة   -ز

 : على عدة عوامل مثل 

مدة االستحقاق وكلما طالت املدة كان (القيمة السوقية لألصل املشمول باخليار وسعر التنفيذ وتاريخ التنفيذ    
  .العرض والطلب على شراء وبيع عقود اخليار ـ تقلبات األسعار - وأسعار الفائدة السائدة ) السعر أعلى 

                                                             
  بائع أو ( من طرف آخر ) أسهم ،سندات، عمالت( صل مايل احلق يف شراء أو بيع أ) املشترى اخليار( هو عقد يعطى لطرف :العقد اخليار األمريكي

هذا .  يتم التنفيذ يف أي وقت خالل الفترة اليت متتد منذ إبرام االتفاق حىت التاريخ احملدد النتهائهبسعر متفق عليه مقدما على أن ) حمرر اخليار
  .التاريخ ميثل تاريخ انتهاء فترة صالحية عقد اخليار األمريكي

 هو نفس عقد اخليار العقد األمريكي، غري أنه خيتلف يف أن التنفيذ ال يتم إال يف التاريخ احملدد النتهاء العقد واملنصوص عليه يف :  ر األورويبعقد اخليا
  العقد

  .65: ، ص1999، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، أساسيات االستثمار يف األوراق املاليةمنري إبراهيم هندي،  -1
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ة تكلفة سعر حق اخليار وهى القيمة السوقية لعقد اخليار ويدخل يف احتساا معادالت رياضية ومتثل العالو      
  أنواع عقود اخليار: ثانيا معقدة 

  :تقسم عقود اخليار اىل نوعني 

يعطي لصاحبه احلق يف الشراء، وليس االلتزام بالشراء، إذ يكون لصاحب اخليار احلق يف شراء :  الشراءخيار  - أ
إن صاحب اخليار غري ملزم  حمدد متفق عليه، وبالتايل إذا اخنفض سعر األصل عن السعر احملدد، األصل بسعر

إذ ميكنه الشراء من السوق بالسعر املنخفض يف هذه احلالة، وعلى  بالشراء وفقا للسعر احملدد السابق االتفاق عليه،
سعر املنخفض السابق ي األصل بالالعكس إذا ارتفع سعر األصل فانه يكون لصاحب اخليار احلق  أن يشتر

  .1االتفاق عليه
يعطي هذا اخليار احلق يف بيع األصل بسعر معني دون االلتزام بذلك، فإذا ارتفع سعر األصل  :البيع اتخيار -  ب

عن السعر املتفق عليه يكون من حق صاحب اخليار عدم االلتزام بالبيع وفقا هلذا السعر املتفق عليه، واللجوء إىل 
  .بيع بالسعر األعلىالسوق لل

ويتضح مما سبق أنه يلزم يف حالة شراء شخص ما إحدى اخليارات ضرورة ان يتوفر ملتزم أمام صاحب اخليار، أي   
يلتزم توفر طرفني أحدمها مشتري اخليار واآلخر بائع اخليار، ويسمى هذا األخري امللتزم أمام صاحب اخليار بكاتب 

  .اخليار

د حد أقصى لعدد خيارات الشراء أو بيع ألصل ما، وذلك على عكس احلال بالنسبة ونشري هنا أنه ال يوج   
لألسهم، واليت تكون متاحة بكمية حمدد، وفقا لرأس مال الشركة املصدرة، فيمكن يف أي وقت خلق خيار جديد 

  .طاملا وجود الطرف اآلخر امللتزم، كما جيوز يف أي وقت إاء خيار ما والتنازل عنه

اإلقفال، وهنا ميكن للفرد أن يقوم بإاء إاء اخليار بعملية  لية إنشاء اخليار بعملية الفتح، وتسمى عمليةوتسمى عم
  :اخليار، وإقفال العملية بأحد الطرق الثالثة اآلتية

 .بيع اخليار إىل شخص آخر عن طريق دخول السوق بعملية عكسية: الطريقة األوىل   -1

                                                             
ملتقى حول تنظيم وإدارة بورصات األوراق املالية العربية خلدمة التنمية ورشة عمل حول إدارة أسعار الصرف ، شرم  ،املشتقات املاليةحسن عطا غنيم،  - 1

  56 - 55ظمة العربية لتنمية اإلدارية ص املن 2005مارس  10-6الشيخ، مصر، 
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إىل أن ينتهي تلقائيا إذا ما فقد قيمته، كأن يكون سعر السهم يف السوق أقل من  ترك اخليار: الطريقة الثانية   -2
السعر املتفق عليه يف خيار النداء، أو يكون سعر السهم يف السوق أعلى من السعر املتفق عليه يف خيار 

 .الطرح

مللتزم الذي كتب أن يستفيد صاحب احلق من اخليار يف ميعاد استحقاقه، وحيصل الطرف ا: الطريقة الثالثة -3
اخليار على مقابل من املال يسمى بعالوة اخليار، وحيصل على هذه العالوة مبجرد توقيع االلتزام، وذلك بغض 

  .النظر عما قد حيدث هلذا اخليار يف املستقبل

  العقود املستقبلية  :الرابعالفرع 

ملايل، فهي تشبه العقود اآلجلة قدميا، ومتثل هذه تعد العقود املستقبلية من األدوات احلديثة يف جمال االستثمار ا     
  .1األدوات تعاقدا بني طرفني، أحدمها بائع واآلخر مشتري، بغرض تسليم السلعة أو األصل يف تاريخ الحق متفق عليه

   العقود املستقبليةمفهوم : أوال  

على تسليم أو استالم سلعة أو عملة العقد املستقبلي أيضا على أنه عقد يلزم الطرفني املتعاقدين  كذلك ويعرف  
أجنبية أو ورقة مالية، بسعر متفق عليه يف تاريخ حمدد، وكما هو احلال يف عقود اخليارات، يعد العقد املستقبلي مبثابة 
ورقة مالية قابلة للتداول، وتتمتع بسيولة عالية، ولذا يتم استخدامها يف كل من أغراض املضاربة و التحوط، حيث 

ستثمر بسهولة أن يبيع العقد يف أي وقت بالسعر السائد يف السوق، ويف هذه احلالة سيلزم املشتري اجلديد ميكن للم
  .2مبضمون العقد بطبيعة احلال

   :ميكن توضيحها يف مايلي  خصائص العقود املستقبلةأما عن  

ليم يف تاريخ الحق حمدد وبذلك فيها يتم الشراء بسعر حمدد متفق عليه مسبقاً يف تاريخ التعاقد على أن يتم التس - أ
إذ ال ينظر إىل السعر يف السوق احلاضر  PRISE RISKيتم جتنب أو ختفيض خماطر تقلب األسعار وتغريها 

 . عند التنفيذ والذي قد يكون مرتفعاً 
عن طريق   OPEN OUTCRYيتم التعامل يف أسواق العقود املستقبلة بطريقة املزاد العلين املفتوح -  ب

ـُوكل إليها عادة تنظيم التسويات اليت تتم يومياً بني طريف العقد وسطاء أو ب  .يوت مقاصة ت

                                                             
  413، ص 2001،  . اإلسكندرية للنشر، اجلامعية ، الداراملالية األوراق وتقييم حتليل حممد صاحل احلناوي، واخرون ،   1
  .234أمحد صاحل عطية، مرجع سابق ، ص   2
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يلزم كل منهما عادة بأن ) املشتري والبائع ( لضمان تنفيذ االلتزامات املتبادلة بني طريف العقد املستقبلي  - ج
 15 – 5 تتراوح قيمته عادة بني MARGINيسلم الوسيط يف تاريخ نشؤ العقد  هامشاً معيناً يسمى 

من القيمة اإلمجالية للعقد وال يتم استرداده إال عند تسوية أو تصفية العقد ، ويقوم الوسيط عادة بإجراء % 
تسوية يومية بني طريف العقد تعكس التغريات السعرية اليت حتدث على سعر العقد ، ومن مث أثر ذلك على 

سبيل للتعامل يف سوق العقود املستقبلة إال من منهما يف سجالته ، ومما هو جدير بالذكر أنه ال  رصيد كل
تاريخ التعاقد ،) البائع واملشتري ( أما عن  عناصر العقد الرئيسية تتمثل يف أطرافه خالل بيوت السمسرة 

  1.مكان وطريقة التسليم  وسعر التنفيذ أو سعر التسوية ىل إ ، باإلضافةالكمية ،تاريخ التسليم ،حمل التعاقد ،

 ع العقود املستقبليةأنوا :ثانيا

  :من بني العقود املستقبلية نذكر ما يلي  

هي العقود اليت تتم بني مشتري العقد وبائع العقد، أغلب هذه العقود يتم : عقود مستقبلية على أسعار الفائدة - أ
لي لألصول إحالهلا قبل تاريخ االستحقاق بصفة عكسية عن اليت مت عنها االتفاق يف البداية، وال يتم التسليم الفع

 .2املقترضة
هذه العقود عبارة عن تسليم املؤشر املفترض يف تاريخ وسعر : العقود املستقبلية اليت تنصب على مؤشرات السوق - ج

حمددين مسبقا، وتكون قيمة النقود امللزم دفعها من طرف املشتري تساوي قيمة ثانية حتددها البورصة مضروبة يف 
عقود مستقبلية على سلع .3عر إقفال آخر يوم يتعامل يف العقد وسعر شراء العقدالفرق بني قيمة املؤشر على أساس س

هو مبثابة عقد بني الطرفني يلتزم مبقتضاه أحدمها على تسليم الطرف الثاين مقدارا حمددا من سلعة معينة بسعر حمدد يف 
 4تاريخ حمدد 

  ةالعقود املستقبلية والعقود اآلجلوجه املقارنة بني أ :ثالثا     

  :لة يف اجلدول التايل وجه املقارنة بني العقود املستقبلية والعقود اآلجميكن تلخيص أ

  

  
                                                             

  .684، ص 1999بق ذكره، ، مرجع سأساسيات االستثمار يف األوراق املاليةمنري إبراهيم هندي،   - 1
  100بق ، ص ازياد رمضان، مرجع س  2
  40، ص 1996 ،، دار النهضة العربية لنشر، مصربورصة األوراق املاليةعبد الباسط وفا حسن،   3
  .235ق ، ص ابية، مرجع سأمحد صاحل عط  4
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  مقارنة بني عقود اخليار وعقود اآلجلة وعقود املستقبلية )02(جدول رقم 

  العقود املستقبلية  العقود اآلجلة  عقود اخليار  وجه املقارنة

ون هي عقود خيارية  بالنسبة ملشتري أي يك  ماهيتها-1
اخليار احلق يف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه  له

وهي منطية  بينما يكون العقد ملزما ملصدره
وال تتم فيها التسوية السعرية على أساس 

  يومي

هي عقود شخصية إذ أن العالقة بني الطرفني 
املتعاقدين شخصية حيث يتفاوض الطرفان على 
شروطها ميا يتفق وظروفهما الشخصية اليت قد 

  .فق مع غريهاال تت

هي عقود منطية إذ ان مجيع الشروط عدا السعر 
والكمية هي شروط ليست حمال للتفاوض مبا 

جيعلها عقودا غري شخصية والعالقة بني الطرفني 
املتعاقدين غري مباشرة حيث يتوسط بيت التسوية 

  .بني الطرفني مبا يضمن حقوق كل منهما

درجة -2
  االلتزام

هلل سوق ثانوي األمر الذي يعين أنه ليس   ليس هلا سوق ثانوي
مبجرد إبرام العقد فال يستطيع أي من الطرفني 

وبالتايل فهي تنطوي على ) دون خسائر( إلغاءه 
خماطر عدم القدرة على التسليم وخماطر حدوث 

  تغري يف سعر األصل حمل التعاقد يف املستقبل

هلا سوق ثانوي فيمكن ألي من الطرفني إقفال 
  ء مركزه مىت شا

مدى -3
التعرض 
  للخسارة

تقتصر خسائر مشترى عقد اخليار على قيمة 
وال حيق ملشترى عقد . املكافأة املدفوعة فقط

  اخليار استرداد قيمة املكافأة املدفوعة حملرر

عند التعاقد حىت يف حالة تنفيذ ) أي البائع(  
  املشترى لعقد اخليار

تتحدد خسائر الطرفني املتعاقدين وفقا 
أسعار األصل حمل التعاقد يف السوق  لتحركات

  .احلاضر

خسائر مشترى العقد املستقبلي قد متتد لتشمل 
قيمة العقد بالكامل، ولكن ميكن استرداد اهلامش 

  .املبدئي بالكامل إذا مل يتعرض املشتري للخسارة

على الرغم من أا تستعمل  كوسيلة   استخدامها -4
صل للتحوط ضد املخاطر تغريات أسعار األ

حمل التعاقد، إال أا تعترب عقود مضاربة أيضا 
من جهة نظر كل من مشترى عقد اخليار 

  )البائع(وحمرره 

ال جيد املضاربون مكانا يف سوق العقود اآلجلة 
فهم ال غرض هلم يف األصل حمل التعامل، بل إن 
كل ما يهم املضارب هو اغتنام فرص وجود 

الشراء  تغريات سعرية مؤقتة ليقوم بالبيع أو
  .دف  حتقيق أرباح

جيد املضاربون يف سوق العقود املستقبلية الفرصة 
  . لتحقيق األرباح

 حالة دراسة  BNP PARIBAS  املالیة السوق خماطر تغطیة يف ادوره و املالیة املشتقات، حمسن  مسیرة :املصدر 
  منتوري جامعة وتأمينات، بنوك : ختصص، ديةاالقتصا العلوم يف رياملاجست دةهاش ليلن ضمن متطلبات رسالة ، البنك

  ، 2006 2005،قسنطينة

  

   ةاملبادلعقود  :اخلامسالفرع 
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  .تعترب عقود املبادلة ثالث انواع املشتقات املالية وسنحاول التعرض هلا من خالل تعريفها وانواعها    

  ةاملبادلعقود تعريف : أوال

) أصل معني أو( بني طرفني يتضمن مبادلة نوع معني من التدفق النقدي التزام تعاقدي : بأا  ةاملبادلعقود تعرف  
ميتلكه الطرف اآلخر، بالسعر احلايل ومبوجب شروط يتفق عليها عند   أصلميتلكه أحد الطرفني  مقابل تدفق أو 

  :منهاوتستخدم املبادالت يف عدة أغراض    .التعاقد، على أن يتم تبادل األصل حمل التعاقد يف تاريخ الحق

 الوقاية من املخاطر السعرية يف فترات خمتلفة؛ - أ

 .ختفيض تكلفة التمويل  -  ب

 الدخول إىل أسواق جديدة  - ج

 .استحداث أدوات مركبة - د

  ةاملبادلعقود أنواع  :ثانيا

  : املبادالت اىل نوعني عقود تنقسم   

  Interest rate swaps: مبادالت الفائدة - أ

معدالت فائدة متغرية مبعدالت فائدة ثابتة، على مبلغ حمدد، بعملة معينة، عبارة عن اتفاق بني طرفني على تبادل     
  . لك بالضرورة بتبادل هذا املبلغذيقترن  أندون 

 currency swaps: مبادلة العمالت  -  ب

يف ) أو عملة مقاربة هلا( نفس العملة ) أو بيع (عملة معينة يف استحقاق معني، مث شراء ) أو شراء ( عبارة عن بيع   
  :استحقاق آخر حيث يقوم طرفان بعقد اتفاق بينهما يتضمن عمليتني

( بسعر الصرف اآلين ) الفوري( عملة معينة مقابل عملة أخرى على أساس التسليم اآلين ) أو بيع ( عملية شراء  - أ
 .بني العمليتني ) احلايل أو الفوري

 .ا بني العملتنييف تاريخ الحق على أساس سعر صرف حمدد مسبق) أو شراء (عملية بيع  -  ب
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وتعتمد عمليات مبادلة  العمالت على التوقعات املستقبلية للفروق يف معدالت فائدة وأسعار الصرف بني العملتني 
  .حمل التعاقد

  swap options ( swaption) :املبادلة اخليارية  -ج

ملبادلة اخليارية للفائدة البسيطة هي عبارة عن خيار للدخول يف مبادلة معينة بتاريخ حمدد يف املستقبل، مثال ذلك ا   
  .أساسا خيار ملبادلة سند ذي فائدة ثابتة بسند ذي فائدة متغرية يف وقت معني

 Equity Swap :  1مبادلة األسهم  -د

عبارة عن اتفاق على مبادلة ملعدل العائد على سهم معني أو جمموعة من األسهم مبعدل العائد على سهم أو أصل  
 . اريخ الحقمايل آخر يف ت

                                                             
  16، مرجع سبق ذكره صلنظر الدوليةاملشتقات هي الدواء الشايف املعاصر وجهة اجملة الدراسات املالية واملصرفية،   1
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 أسوق رأس املالكفاءة ومؤشرات : املبحث الثالث

 املستثمرين واملضاربني وخاصة املستثمرين حق لضمان وذلك منها البد ضرورة املالية األوراق سوق توازن إن   
 ماعند لقيمتها مساوي يكون لسندات وا أسهممن  املالية األداة سعر أن اقتصادياً املؤكد من حيث منهم الصغار
 داخل والطلب العرض قوى تكون عندما السوق يتحقق توازن ما وعادة توازن، حالة يف فيها املعروضة السوق تكون

 قبل من املستقبلية النقدية للتدفقات احلالية القيمة خصم تساوي فهي لألوراق املالية التوازن قيمة أما متساوية السوق
 العائد ومعدالت املالية األوراق على املطلوب العائد معدل يكون نالتواز قيمة ويف تلك األوراق، يف املستثمرين

  متام متساوية ملتوقعة
  أسوق رأس املالكفاءة  ماهية : املطلب األول 

 املتعلقة واملعلومات البيانات بني األسهم خاصة وبصفة املالية  األدوات أسعار بني ما قوية لطاملا كانت هناك عالقة    
 نتيجة من وكان التطبيقية، الدراسات أو النظرية مستوى الكتابات على سواء الكثريين اهتمام أثار مما األوراق ذه
 بكفاءة العالقة هذه وتسمية املال، رأس سوق علي وتأثريها العالقة هذه تؤكد مثل نتائج استخالص الدراسات هذه

جلميع  املتاحة املعلومات توفري على قالسو بقدره تتلخص املايل السوق كفاءة مفهوم ناملال ، حيث أ رأس سوق
  . املتداولة األسهم أسعار على املعلومات هذه وانعكاس استثناء، دون السوق يف املتعاملني

  أسوق رأس املال مفهوم كفاءة : الفرع األول   

 بتحقيق تسمح املرونة من عال بقدر تتمتع اليت السوق تلك ا أ على املالية األوراق سوق يف بالكفاءة يقصد     
 يف يؤدي مبا السوق، إىل املتدفقة واملعلومات البيانات حتليل نتائج يف للتغريات املالية األوراق أسعار يف سريعة ةاستجاب

 كانت إذا كفؤة السوق وتكون املالية، للورقة احلقيقية والقيمة السوقية القيمة بني حتقيق التعادل إىل األمر ةاي
  1. السوق يف املتداولة املالية لألوراق املصدرة أداء الشركة عن علوماتامل نظام تعكس األسعار

   تعريف كفاءة أسوق رأس املال: أوال

 لقوى وفقا األصول وعوائدها أسعار فيها تتحدد أي بالتنافسية الكفء املالية األوراق سوق تتسم" تعريفها ميكن  
   وتتحدد املستثمرين مجيع لدى املتاحة ملعلوماتا  متاثل تراضاف مع بالرشادة املتعاملني سلوك وتتسم والطلب العرض

                                                             
  50مسرية لطرس ،مرجع سابق ،ص  - 1
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  1. املعلومات هذه على بناء االستثمارية القرارات بالتايل

 املتاحة املعلومات كل املالية بالكامل األوراق أسعار تعكس أن" : أيضا املالية باألوراق السوق كفاءة أيضاوتعرف  
  2. "وبدقة بسرعة

 املالية األوراق أسعار تعكس جيب أن هي تلك األسواق اليت: املالية  األسواقف كفاءة  فقد عر"  Reilly"أما
  3. كّلها املتوافرة املعلومات يعكس املالية لألوراق تكون أن ، لذا جيب مجيعها، املعلومات فيها املتداولة

 املتوفرة املعلومات مجيع كانت إذا " :  هي تلك السوق  ةؤكفالسوق ال  1970يف سنة  "Fama " رفعكما     
 4.األصل  ذلك سعر يف مدجمة مايل أصل بكل واخلاصة

 حىت االقتصاديني، املتعاملني لك املعلومات توافر تقوم على املالية األوراق سوق كفاءة أن نستنتج التعاريف السابقة   
 تعكس عندما عادلة تكونة األسهم خاص الية داة املاأل ن أسعارمبعىن أ.املعلومات متاثل عدم مشاكل هناك يكون ال

 األكثر للمشاريع املالية املوارد ختصيص األساسي هدفها األسواق املالية وظائف وألن هلا الواقعية احلقيقية القيمة
 تعكس أن جيب وبالتايل أمثل بشكل أهدافها حتقيق من األسواق هذه لتتمكن حتقيق الكفاءة من البد فإنه ، إنتاجية
  الواقعية احلقيقة قيمتهااألسهم  أسعار

  الكفؤة  السوق املالية خصائص  :ثانيا

  -:الكفؤة يف ما يلي  السوق املالية من خالل ما سبق نستطيع نلخص خصائص 

 والسندات األسهم وشراء بيع - أ
  للتعامل احلقيقية بأسعارها املباعة األسهم موجز عن يومية معلومات نشر -  ب
 . والعملية العلمية فةاملعر من كبري قدر على متعاملني وجود - ج
 . قليلة عليها احلصول وتكاليف للجميع متوفرة معلومات - د

                                                             
1 - Bodie Z. Kane et Marcus A ,essentials of investments, times Minor higher education group. 1995 
INC  Chicago USA P 54. 
2 - Charles, P. Jones " investments Analysis and management, John milg et sons inc New York 1996 P 
245. 
3 - · Reilly, F. K.,and Brown K.C. (2003). Investment Analysis and Portfolio Management. 
Seventh Edition Thomson.. 
4 - Philippe Gillet , l’efficience des marches financieres – ecanarnica paris1999 P 11 
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 . وصحيحة صادقة املعلومات تكون أن - ه
 . اللحظة نفس يف اجلميع عليها حيصل أن - و
  1.اللحظة نفس يف الورقة سعر تعكس وأن بسرعة املتعاملني لكل املعلومات تصل أن - ز

 يضمن مبا للموارد املتاحة كفأ ختصيصا حتقق السوق اليت هي الكفء قالسو سبق ميكن القول أن من خالل ما     
 مباشر، أحدمها بارزين دورين تؤدي أن يفترض الكفاءة ملفهوم ووفقا ،رحبية  األكثر ااالت إىل املوارد توجيه تلك

  :مباشر غري واآلخر
مستقبلية  عوائد يشتري احلقيقة يف هوف ما، شركة أسهم بشراء املستثمر قياممن خالل  يتجسد :املباشر الدور .أ

 بسعر وبيعها األسهم من املزيد إصدار بسهولة تستطيع واعدة استثمار فرص هلا تتاح اليت الشركات فإن وبالتايل
 . األموال تكلفة متوسط واخنفاض اإلصدار زيادة حصيلة يعين مما مالئم،

 مؤشر مبثابة لشركة ا رها تصد ليت  ا األسهم يف التعامل على ملستثمرين ا إقبال يقوم على :املباشر غري الدور .ب
املزيد من املوارد املالية من خالل إصدار سندات أو إبرام  على الشركة حصول إمكانية،  يعين مما للمقترضني، أمان

  2. معقول فائدة بسعر عقود اقتراض مع مؤسسات وعادة ما تكون
  اليةاألسواق امل أمهية  كفاءة : الفرع الثاين 

 وجود من األساس له، والغرض الكفاءة توافرت إذا دولة أي داخل االقتصادي النشاط مؤشر هو املال رأس سوق    
 االقتصاديات ففي ، واالستثمارات على االستخدامات بكفاءة املدخرات توزيع هو االقتصاد يف املال رأس أسواق
 الوحدات من الكثري مدخرات تزيد كما مدخراا، قتفو رؤوس أموال إىل املستثمرة الشركات حتتاج احلديثة

املالية  التنمية لتحقيق كافيا ليس املال لرأس سوق وجود جمرد إن حيث عن استثمارام، األفراد أو االقتصادية
 ،التنمية عملية دفع يف كبريا  دورا املال رأس أسوق تلعب أن ميكن فكما ، النامية الدول يف وخصوصا واالقتصادية

 فيها املال رأس أسواق تتمتع ال قد النامية اليت الدول يف وخصوصا التنمية لعملية عائقًا متثل أن ميكن أيضا فإا
  .املستثمرين  وخسارة املدخرات  هدر على يعمل قد مما العدالة و بالكفاءة

 وكذلك اخلارج، أو داخلمن ال سواء األموال رؤوس جذب على السوق قدرة حتدد اليت هي الكفاءة أن ويتضح   
 أسعار تعكس عندما املالية األوراق سوق تتحقق كفاءة املثال سبيل فعلى األموال، لتلك األمثل التوزيع على قدرته

                                                             
   72اجنة ، مرجع سابق ، ص الرب إبراهيم أجمد - 1
، جملة الباحث كفاءا  رفع وسبل العربية املالية األوراق أسواق لواقع دراسة - املالية األوراق سوق كفاءة متطلباتفريدة ،  صاحل ، معاريف مفتاح - 2

  8،ص  2010-2009،  07، جامعة ورقلة ، العدد 
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 سوقًا الكفء السوق جيعل وهذا األوراق، هذه عن املعلومات وقت كل أي يف السوق يف املسجلة املالية األوراق
 احلقيقية القيم معرفة العادي املستثمر يستطيع وبذلك املالية، لألوراق حلقيقيةا تعكس الصيغة فاألسعار عادال،

 واعدة استثمار فرص تتاح هلا اليت واملنشآت رحبية األكثر ااالت حنو تلقائيا يتجه جيعله مبا املختلفة، لالستثمارات
  .للموارد األمثل التوزيع حتقيق إىل النهاية يف يؤدي وهذا ومرحبه

 عائدا حيقق أن متعامل الفرصة ألي املتاحة املعلومات كافة به األسعار تعكس الذي الكفء السوق يعطي ال ككذل   
 السوق يوفر وبذلك األطراف، مجيع بني مباراة عادلة دائما هو الكفء بالسوق فالتعامل اآلخرون، حققه ما يفوق

 يف الدخول على واخلارج الداخل من ملستثمرينا يشجع مستثمر، وهنا أي يرغبها اليت والثقة احلماية الكفء
  1.السوق  ذا واالستثمار

  يةق املالاسواأل أنواع كفاءة: الفرع الثالث 

  :أسوق رأس املال اىل نوعني  كفاءةتقسم 

 Perfectly Efficient Market   الكاملة الكفاءة: أوال 

 بشأن حمددة، نتائج إىل الوصول وبني السوق إىل واردةال املعلومات حتليل بني زمين فاصل وجود عدما   يقصد     
  .  للجميع متاحة واملعلومات متماثلة، املستثمرين فتوقعات السعر، يف فوري تغيري إىل يؤدي حيث السهم سعر

  : التالية الشروط توافر ظل يف الكاملة الكفاءة تتحقق وعليه

 .فتكالي وبدون للجميع انتقاهلا وسرعة املعلومات شفافية - أ

من  مستثمر أي خروج أو دخول على قيود وال الضرائب، أو املعامالت كتكاليف قيود أي من املعامالت حرية - ب
 . فيها يرغب اليت وللشركة األسهم من كمية ألي وشرائه بيعه على أو السوق،

 .املتداولة املالية قاألورا أسعار يف لوحده يؤثر أن مستثمر ألي ميكن ال أين املستثمرين، من كبري عدد تواجد -ج

                                                             
دراسة تطبيقية على الشركات املدرجة يف السوق لسنة  –  لالوراق املالية عند املستوى الضعيفاختبار كفاءة سوق فلسطنيحممد يوسف الفالوجي ،  - 1

 2007  غزة ، فلسطني – اإلسالمية متويل ، اجلامعة: والتمويل ، ختصص  احملاسبة يف املاجستري درجة على احلصول من متطلبات رسالة،  2004-2005
  32-31، ص  
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  1.ممكنة  منفعة أعظم حتقيق حنو منهم كل وسعي املستثمرون، رشادة -د

  االقتصادية الكفاءة: ثانيا 

 أن يعين األسهم،وذلك أسعار على وانعكاسها املعلومات وصول بني زمين فاصل وجود يتوقع الكفاءة ملفهوم وفقا    
احلقيقية وتقوم على مبدأ تعظيم األرباح ولكي يتحقق التخصيص الكفء  مةالقي من أقل أو أكرب تكون السوقية القيمة

  . التشغيل كفاءة التسعري وكفاءة: املالية املتاحة، ينبغي أن تتوافر فيه مستان أساسيتان مها للموارد

 نعكست وحىت السوق إىل وصول املعلومات منذ الوقت بعض ميضي أن يتوقع للسوق االقتصادية الكفاءة ظل ويف   
 قيمته من أقل أو أعلى تكون قد ما لسهم السوقية أن القيمة يعين ما وهو األسهم، أسعار على املعلومات تلك آثار

  .كبريا  الفرق يكون ال أن املعتقد من أنه غري األقل، على الوقت لبعض احلقيقية

  Price Efficiency :كفاءة التسعري  - أ
دون  - اجلديدة إىل مجيع املتعاملني يف السوق هي سرعة وصول املعلومات أو الكفاءة اخلارجية تعرف كفاءة التسعري

سبيلها تكاليف باهظة، مبا جيعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة املعلومات  وأن ال يتكبدوا يف - فاصل زمين كبري
فرصة ، فاجلميع لديهم نفس ال (Market Fair Game) بذلك يصبح التعامل يف السوق لعبة عادلة .املتاحة

  2. أنه يصعب على أحدهم حتقيق أرباح غري عادلة على حساب اآلخرين لتحقيق األرباح، إال
 عن يتقرر العادل والثمن  ا االجتار يتم اليت لألداة العادل توفر الثمن جيب السوق بأامبعىن أن الكفاءة التسعريية    

ٕ و املالئمة املعلومات توفري طريق  .السواء  حد على واملشتري البائع قبل من احلساب يف ماتاملعلو هذه ادخال مجيع◌
 Operational Efficiency : كفاءة التشغيل  -  ب

يتكبد  أو الكفاءة الداخلية فتعين قدرة السوق على خلق توازن بني العرض والطلب، دون أن أما كفاءة التشغيل   
. خصصني فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح فعال فيهاملتعاملني فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار واملت

  3.إىل حد كبري على كفاءة التشغيل وكما يبدو، فإن كفاءة التسعري تعتمد
 املالية األداة قيمة  تعكس فلكي التشغيل كفاءة على كبري حد إىل تعتمد التسعري كفاءة وجتدر اإلشارة هنا أن    

 يشجع مما األدىن، حدها الصفقة عند إلمتام املستثمر يتكبدها اليت ليفالتكا تكون أن ينبغي الواردة، املعلومات

                                                             
  6 ، ص مرجع سابق ، ريدة ، ف صاحل ، معاريف مفتاح -   1
    411، ص  أساسيات االستثمار يف األوراق املاليةمنري إبراهيم هندي ،   - 2
  102، ص  2000اإلسكندرية،   اإلشعاع الفنية ، ومطبعة مكتبة ،وعمليا  علميا املالية األوراق بورصات صالح، جودة، - 3
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 تلك حتدثه الذي التأثري حجم كان مهما اجلديدة وحتليلها املعلومات على للحصول اجلهد بذل على املستثمرين
 من العائد كوني فقد مرتفعة املعامالت تكلفة كانت كلما ، وبالطبعهذه األداة به تباع الذي السعر على املعلومات

  . التكاليف تلك لتغطية يكفي وال ضئيال اجلديدة .املعلومات عن البحث وراء

 ومستوياا   أسوق رأس املالكفاءة  متطلبات :ملطلب الثاين ا

 الدقيقة واملعلومات البيانات توفر، أصبح البد من السوق يف املتدخلني خمتلف بنيالشديدة  منافسة يف ظل وجود   
 إىل تكلفة وبأقل سرعة بأقصى املعلومات هذه عن اإلفصاح و ، السوق يف ةاملتداول بوضعية األدوات املالية املتعلقة

  . واحد وقت ويف السوق يف املتعاملني كافة

    كفاءة أسوق رأس املال متطلبات: الفرع األول 
 رأي  حسبوذلك املتطلبات  جمموعة من توافر البد من  كفاءة أسوق رأس املال تتحقق من خالل ما سبق ولكي  
 "Reilly  "التاليةواليت حددها يف النقاط   1985 سنة يف :  

    الفنية لكفاءة أسوق رأس املال تطلباتامل: أوال

 :ميكن إدراجها يف   

قوة  وجود عدم وبالتايل السوق، يف املتعاملني من كبري عدد هناك يكون أن أي :السوق يف الكاملة املنافسة - أ
 األسعار فرض على قادرين كوم من بدال السعر يتلقون املشاركون يصبح حبيث األسعار، لىع احتكارية

 .للسوق
 غري أو جتارية كانت سواء املخاطر ضد احلماية تتوفر أن أي البد للسوق الكفؤة من توفري األمن :األمن  -  ب

 غري الصفقات متابعة ملايلا السوق إدارة على جيب وبالتايل املستثمر، هلا يتعرض أن ميكن اليت  جتارية
 . املخاطر ضد للتأمني مؤسسات وجود مع هلا، الرادعة اإلجراءات لديها ويكون الومهية أو األخالقية

 االستثماري البديل واختيار املعلومات معاجلة خالل من األرباح حتقيق املتعاملني هدف يكون أن وهو :العقالنية -ج
  1.اال هذا يف استشارية ومكاتب واحملللني ءباخلربا االستعانة يتم حيث األفضل،

 املعلومات وصول وسرعة دقة -د

                                                             
  . 35حممد يوسف الفالوجي ،مرجع سابق ، ص  -  1
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 حيث من أبرمت اليت الصفقات كافة عن املناسب الوقت يف الدقيقة باملعلومات املتعاملني تزويد املايل السوق على    
 حقيقة تعكس واليت املتداولة، اليةامل األوراق ألسعار بالنسبة السوق يف السائدة بالظروف يزودهم وأن والسعر، احلجم

  1.املالية األوراق لكل والعرض الطلب مستوى
 التسعري وكفاءة التشغيل كفاءة - ه

 يف صفقة أي إبرام تكاليف معامالت ضبط خالل من التسعري، يف خلل أي لضبط آليات هناك يكون أن جيب   
 إشاعات، وليس حقيقية معلومات على يعتمد ليةالورقة املا سعر يكون أن أخرى جهة ومن جهة، من األدىن حدها

 املعلومات كافة تعكس األسعار أن ذلك ويعين هلا، تصل اليت للمعلومات اجلديدة السوق يف األسعار استجابة أي
 .املتاحة

  :السيولة -و
 الذي السعر من وبسعر قريب بسرعة الصفقة إبرام املالية لألوراق واملشتري البائع يستطيع أن بالسيولة يقصد   

 وعدم األسعار واستقرار التسويق سهولة السيولة تتطلب أن يعين وهذا الورقة، نفس ذات على صفقة آخر فيه أبرمت
  .أخرى إىل صفقة من كبرية لتغريات تعرضها

  :السوق عدالة -ز
 توفري أو الوقت من ناحية سواء املالية األوراق يف املتعاملني جلميع متساوية فرص إتاحة السوق عدالة تعين   

 على تعمل املالية األوراق سوق مبراقبة عمليات املكلفة اللجنة تعمل املالية األسواق مجيع يف أنه حيث املعلومات،
 مالية لورقة والطلب العرض بني خلل وجود حالة يف كما أنه بالتساوي، املتعاملني جلميع وإتاحتها املعلومات نشر
 إعطاء أجل من أكثر أو قصرية ساعة لفترة الورقة تلك على التعامل إىل إيقاف لجأت ما عادة اللجنة هذه فإن معينة
 2.الستغالهلا جلميع املتعاملني متساوية فرصة

    لكفاءة أسوق رأس املال التنظيمية تطلباتامل: ثانيا

 البنوك وميثلون التداول بعمليات يقومون ووكالء وسطاء من تتألف واليت املالية، السوق ألعضاء عامة هيئة وجود - أ
 .البورصة عضوية يف باملسامهة النظام هلا يسمح اليت والشركات واملؤسسات

                                                             
    411، ص  أساسيات االستثمار يف األوراق املاليةمنري إبراهيم هندي ،  - 1
 البحوث معهد العربية، الدول جامعة رسالة من متطلبات نيل ماجستري، وآفاقها ، واقعها املالية لألوراق فلسطني سوق" عماد الدين حممد املزيين، - 2

  33، ص  2002مصر،  االقتصادية، العربية والدراسات 
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 وتراقب باستمرار تطويرها على وتعمل تطبيقها على وتشرف املالية، األسواق أنظمة تضع إدارية جلنةد وجو  -  ب
 .التداول عمليات

 هذا إيقاف أو الستمرارية ومراقبة اليةامل السوق الئحة على للشركات املالية األوراق إلدراج شروط وجود - ج
 .اإلدراج

 متبعتان وهناك طريقتان بسرعة الصفقات أسعار وحتديد األوامر، تنفيذ خالهلا من يتم للتداول طريقة وجود - د
 .املفاوضة أو املزايدة مها العادة يف

 حتديده يتم سعر التبادل فإن الثانية الطريقة أما عرض، سعر أدىن مع طلب سعر أعلى مبطابقة األوىل الطريقة - ه
 .األسهم وكالء بني بالتفاوض

 األسهم تشمل مجيع اليت والعرض الطلب وأسعار والشراء البيع طلبات فيها تتجمع للتداول قائمة وجود - و
 .السوق يف املدرجة

 هدوء عند السوق بتحريك يقومون الذين املعتمدين واملتاجرين املتخصصني مثل األسواق صانعي وجود - ز
 .األسهم يف ونشيطة مستمرة سوقًا ويؤمنون لالتعام

 للربح أية فرصة بروز عند التداول نشاط من حتد ال كي اإلمكان قدر منخفضة العمولة معدالت تكون أن - ح
 .صغرية كانت مهما والشراء البيع خالل من

 نشاط يتأثر كي ال بسرعة مثنها وتسديد ملكيتها ونقل وتسجيلها األسهم، تبادل تسوية عمليات إمتام سرعة - ط
 .السوق

 للتأكيد مراقبة الشركات يتم وأن والقوانني، لألنظمة السوق يف األشخاص به يقوم الذي التداول خيضع أن -  ق
  1.األرباح السريعة ولتحقيق وظائفهم وفق هلم املتاحة املعلومات استغالل عدم من

  أسوق رأس املال كفاءة مستويات:   الفرع الثاين
 املعلومات بتوافر ترتبط أساسا املالية األسواق كفاءة أن يتضح متطلبات الكفاءة من هشرح سبق من خالل ما    

 استجابة مبدى الكفء السوق فروض حيث تتعلق السوق يف املتعاملني جلميع بالنسبة تكلفة وبدون بسرعة املناسبة
 ولكنها املعلومات من معني ملنظا بالنسبة كفء تكون السوق قد فإن وبالتايل املتاحة للمعلومات األسهم أسعار

املعلومات الواردة اىل السوق ضمن بتصنيف  ) Fama 1970(فاما  قام لذلك آخر لنظام بالنسبة كفء غري
  :ثالث مستويات لكفاءة السوق املايل أساسهاثالث جمموعات، وضع على 
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 The Week Form) الصيغة الضعيفة ( املستوى الضعيف للكفاءة : أوال
احلالية للسهم تعكس بالكامل  األسعاراألدىن للكفاءة، حيث يعرف السوق على انه كفؤ إذا كانت وهو املستوى 

 أو التعامل قواعد من قاعدة أي تطبيق فإن لذلك األسعار، يف للتغريات التارخيي اخلاصة بالتتابعمجيع املعلومات 
وبالتايل  ،) منشورة مالية قوائم التعامل، حجم األسهم، أسعار( مثل التارخيية املعلومات على تعتمد التحليل واليت

، ولذلك ليس من املمكن للمتعاملني يف السوق لألسهماملستقبلية  األسعارال ميكن استخدامها كأداة لتنبؤ حبركة 
  1.لألسهمباستخدام األسعار التارخيية (Upnormal Return) ان حيققوا عوائد فوق عادية 

 كل تعكس بالفعل اجلارية األسعار وألن إضايف، عائد أي تعطي لن لتارخييةا السوقية باملعلومات وتسمى   
 إثبات ويصبح التارخيية، األسعار واملعلومات يف التغريات بني عالقة أي هناك تكون فلن السابقة، السعرية التغريات

 مل املعلومات هذه بعض أن على دليال التارخيية، خالل املعلومات من األسعار يف بالتحركات التنبؤ على القدرة
 الفنيني نظر وجهة مع ختتلف الصيغة هذه فإن وذا عشوائية، غري األسعار يف وأن التغريات بعد األسعار تستوعبها

 هذه على مث االعتماد األسعار، هلذه التارخيية املعلومات خالل من املستقبل بأسعار التنبؤ ميكن أنه الذين يقولون
 من األسواق داخل الصيغة هذه مت قياس وقد اآلخرين، حساب على عادية غري أرباح على احلصول يف التوقعات

 التارخيية البيانات على االعتماد إمكانية مدى قياس خالل
 2.باملستقبل التنبؤ يف لألسعار

 Semi – Strong Form )املتوسط ( املستوى شبه القوي: ثانيا 
 ألي تبعا سريعا تغريا تتغري املالية دواتاأل سعار السوقية أسعارأن األ  على هذا املستوى من الكفاءة يقوم    

 األسهم، جتزئة أخبار السياسية، األخبار االقتصادية، األخبار األرباح، عن املعلومات مثل جديدة عامة معلومات
تلك املعلومات ك األخرىاملعلومات املنشورة  أوالتقارير السنوية،  خالل مجيع املعلومات املنشورة املتاحة من

  .اخل...الصرف أسعار اخلاصة باألرباح السنوية وتوزيعاا، ومعدالت الفوائد، و
املتعاملني من حتقيق عوائد غري عادية تفوق اآلخرين، نتيجة حتليله  أليوهذا يعين بأنه من غري املمكن    

 أوجيدة  أخبار أيف تتعدل فوراً مع يف السوق سو األسعارللمعلومات املوجودة يف التقارير املنشورة، ذلك الن 
  .سيئة تتضمنها التقارير عندما تنشر

                                                             
1 - Brigham. F. Eugene, Ehrhardt. C. Michel, “Financial Management Theory & Practice “ 11th 
edition, South western, USA, 2005 
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 معني، حلدث الشركات أسعار أسهم استيعاب مدى بتقييم احمللل قيام أساس على الصيغة هذه دراسات وتقوم     
 فيه يظهر الذي اليوم نفس يف حتدث قد األحداث اليت من العديد فهناك يبدو، مما بكثري أصعب االختبار وهذا

 املتوسطة الصيغة هذه اختربت وقد" منفصل، بشكل احلدث أثر هذا دراسة يصعب وبالتايل الدراسة حمل احلدث
 يف الدراسات تلك نتيجة وجاءت األسهم جتزئة عن واإلعالن األرباح عن مثل اإلعالن خمتلفة أحداث باستخدام

  1. الفرض هذا صاحل
 Strong Formاملستوى القوي : ثالثا 

يف السوق تعكس مجيع املعلومات املتعلقة مبا فيها املعلومات  األسهموفقاً هلذا املستوى من الكفاءة فإن أسعار     
يصعب استخدامها لتحقيق ) الداخلية(املعلومات اخلاصة  أنالعامة واخلاصة، حيث يتضمن املستوى القوي للكفاءة 
  .مستمرة من قبل السوقعوائد فوق عادية، ذلك الن املعلومات تنعكس بصورة 

 كان سواًءا املعلومات املتاحة، مجيع فيه للمتعاملني  الكفاءة من املستوى هذا وفق  املايل يوفر مبعىن أن السوق   
 معلومات وأية األسهم أسعار عن املعلومات التارخيية فيها مبا املصادر من غريها أم املنشورة املالية البيانات مصدرها

 احتكار بظاهرة يعرف ما لنشوء الفرصة تتوفر ال يف حبيث املعلومات مجيع تكون آخر مبعىن خاصة، أخرى
 لألرباح املتوقعة القيمة أن يعين هذا عادية، غري أو استثنائية أرباح حتقيق من متكنها معينة فئة قبل ، من املعلومات

 مثل يف ستكون فيه املتداولة املالية راقلألو السوق يف السائدة األسعار ألن ؛ احلالة هذه يف ستكون العادية غري
 حينئذ احلاجة تنتفي وبالتايل لقيمتها، متاما معادلة األحوال هذه

 حتقيق على بعضهم قدرة واقعية ناحية من متاما ينفي ال الكفاءة من املستوى هذا لكن املاليني، احملللني لوجود
 فان ذلك مع لكن والتحليل، التنبؤ يف العادية غري رمقد حبكم وذلك الصفقات، بعض يف ولو االستثنائية األرباح

 إذا وذلك املضاربة بسبب هلم حتدث متوقعة غري استثنائية خسائر حبكم الطويل املدى على ستتالشى األرباح تلك
  2. العمل هذا ممارسة يف هؤالء استمر ما
  العالقة بني مستويات كفاءة السوق: رابعا  

وق املايل بقبول عام من قبل حمللي األوراق املالية ومجهور املتعاملني يف السوق، حتظى الكفاءة الضعيفة للس
ويشتد اخلالف حول حقيقة افتراضات الشكل شبه القوى والقوى للكفاءة، ويعود السبب يف ذلك إىل طبيعة التداخل 

  .اخلاص باملعلومات املتعلقة بكل شكل منها

                                                             
  . 38حممد يوسف الفالوجي ، مرجع سابق ، ص  - 1
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معلومات الكفاءة (اس للمجاميع الثالثة من املعلومات وهي ويتبني من ذلك أن سعر السهم سيكون انعك
، وعليه فإذا كان السوق كفء بالشكل القوي فال بد أن مير مبرحلة )الضعيفة، والكفاءة شبه القوية، والكفاءة القوية

  .الكفاءة الضعيفة والكفاءة شبه القوية

بري بني سعر الورقة يف السوق وقيمتها أما يف حالة كون السوق بالكفاءة الضعيفة يكون هناك اختالف ك
  .العادلة

 Efficient Marketاملالية  األسواقاالنتقادات املوجهة لفرضية كفاءة  أن)  Fama 1991(وقد اعترف    
Theory   تزايدت نتيجة ظهور ما يعرف بالشواذAnomalies  مثل اثر احلجم(املالية  األسواقيف( ،

اخل، إال ان عدم وجود بدائل حبثية ....  جانفياو أثر شهر  األسبوعاية  وكذلك ظهور دراسات تتعلق بأثر
  .املالية ال زالت النظرية احلاكمة للفكر املايل األسواقنظرية، يؤكد على أن نظرية كفاءة 

لدراسات وبناًء عليه ولدراسة املستويات املختلفة للكفاءة حبيث تشمل مجيع االنتقادات، وبناء على النتائج العملية ل
ثالث تسميات مغايرة لتلك الواردة ) Fama 1991(اليت تناولت موضوع الكفاءة يف األسواق املختلفة،  اقترح 

بالدراسات ) املستوى الضعيف(، حيث فضل تسمية الدراسات اخلاصة باملستوى األول 1970يف دراسته عام 
، Anomaliesدراسة الظواهر الشاذة لتشمل  Test for Return Predictionاخلاصة بالتنبؤ بالعوائد 
  .اخل...  January effect، والتأثري املومسي كأثر يناير CAPM األصولواختبار منوذج تسعري 

لتشمل دراسة تأثري أحداث   Event Studiesكما فضل تسمية املستوى شبه القوي بدراسة احلدث      
يف السوق، من  األسعارعلى ) الكلي او على مستوى املنشأةسواء على املستوى (سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 

  .خالل حماولة قياس كيفية استيعاب السوق للمعلومات الناجتة عن ذلك احلدث
 Private Informationبدراسة املعلومات اخلاصة ) املستوى القوي(فيما فضل تسمية املستوى الثالث 

Studiesتعلقة باإلجابة على السؤال اخلاص فيما اذا كانت القدرة ، ليشمل هذا النوع من الدراسات تلك امل
و حتوالت رشيدة وضخمة يف توقعات أ) فقاعات(غري رشيدة يف األسعار  على التنبؤ باألسعار ناجتة عن حتركات

  Large Rational Swings in Expected  Returns .1  العائد
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 األسواق املاليةأداء  مؤشرات:  الثالثاملطلب 

اليت  املنشآت أسهم من عينة على يقوم حيث السوق، يف األسعار مستوى املالية األوراق سوق مؤشر يقيس
 للمؤشر أن تتيح بطريقة العينة اختيار يتم ما وغالبا كالمها، أو املنظمة غري أو املنظمة املال رأس أسواق يف تداوهلا يتم

  .قياسه ملؤشرا يستهدف والذي املال رأس سوق عليها اليت احلالة يعكس

    املؤشرات مفهوم: ول الفرع األ

 املالية، األوراق من اخلاصة موعة املتوسطات من نسبة أو معدل عن عبارة به املمثل املؤشر أو القياسي الرقم يعترب  
 قاماألر هذه تكون أن دف املعلومات من القاعدة ذات من تعد القياسية لألرقام الزمنية السلسلة أن يعين وهذا

 األصلية القيم حتسب منها واليت األساس سنة مبثابة تعترب واليت ماضية فترة يتم اختيار لذلك للمقارنة، صاحلة القياسية
  .مستقبلية فترة إىل ننتقل ومعه للرقم القياسي

 و ؤشرامل اهذ تكوين يتم إذ املالية، سوقال يف احلادثة غرياتالت تقيس رقمية قيمة : على انه السوق مؤشر يعرف    
 السوق حتركات معرفة إمكانية يتيح مما زمنية، نقطة أي عند املؤشر قيمة مقارنة ذلك بعد تتم و البداية يف قيمته حتديد

 مقياسا املؤشرات جمموعة أو السوق مؤشر واجتاهات ويعد السوق أسعار املؤشر يعكس إذ االخنفاض، أو باالرتفاع
 . للسوق اإلمجايل األداء تلخص فهي .ةالنامي الدول يف أو املتقدمة الدول يف سواء ةاملالي األوراق سوق ألداء حقيقيا
 أداء لتحويل سهال سلوباأ يعد انه عن الفض ، خمتلفة اقتصادية قطاعات يف من شركات يتكون املؤشر لكون ونظرا

  1. املالية ألوراقا سوق يف للمستثمر واضحا مرجعا ميثل أن ميكن فإنه ، صورة كمية إىل االقتصاد

 كأداة أو املالية بصدق، السوق وسلوك اجتاهات على للتعرف تستعمل أداة" أنه على املؤشر نعرف أن وميكن 
  2. املؤشرات استخدام خالل من ا التنبؤ وحماولة األسعار يف التغريات لقياس

 بوصفها املالية األوراق سوق يف ةاملدرج الشركات من لعدد والسندات األسهم جمموعة السوق مؤشرات متثل    
 هذا يف لألسعار االجتاهات املستقبلية أسعارها حركة وتعكس احلاضرة، السوق يف املتداولة لسنداتا  و ملألسه ممثلة

 حدود تعكس للمؤشر املمثلة عدد األسهم إن  وهكذا الربح، حتقيق بقصد عليها للمضاربة أداة تصبح مث ومن السوق

                                                             
للمدة من  تطبيقية حالة والسعودية األردن-املالية األوراق سوق مؤشرات يف اإلسالمية للمصارف املايل األداء ، أثر املوسوي يونس حيدر - 1

  . 57 ص،  2009االقتصادية ، قسم االقتصاد ، جامعة الكوفة ،العراق ،   العلوم يف فلسفة دكتوراه أطروحة نيل  درجة،  2007 -1990
  70ص  2000  ، اإلسكندرية اجلامعية، الدار .،)اخليارات االستثمارات، وثائق سندات، أسهم،( املالية األوراق يف االستثمار حنفي، لغفارا عبد - 2
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 سوق مؤشرات لبناء األساليب من عدد وهناك .وتقييمها األسهم هذه شركات أداء ملتابعة مقياسا بوصفه استخدامه
   .1املالية األوراق

 املقياس ميثل حيث السوق يف األسعار اجتاه ،عن عامة فكرة األسواق املالية يعطي وعليه ميكن القول أن مؤشر      
 أو العام لالرتفاع واملستوى والطلب العرض قوى اجتاه حديدلت السوق نبض على كمستثمر خالله تتعرف من الذي

 عند يؤخذ أن فأما خالهلا من حيتسب املؤشر اليت الكيفية وختتلف السوق، يف املتداولة الشركات أسعار يف االخنفاض
  . إمجاالً  السوق واقع تعكس أن كعينه بأمل منها جزء أو املدرجة، األسهم مجيع بأسعار احتسابه

 (proxy) سوق النظامية عن املخاطر قياس عند املالية األوراق سوق متثيل هي املؤشرات وظائف أهم احد عدوت    
 عالقة وحبساب . معني(systematic risk) وكيال  املؤشر يعد ،إذ االستثمارية احملافظ أو الفردية األصول يف 

 األصول تسعري منوذج يف متغريا أساسيا تخدمتس اليت النظامية املخاطر حساب يكون السوق مبؤشر األصول عوائد
  2 .األصول هلذه املعدلة األسعار حتديد ومن مث ، واحملفظة األصل خماطر مع تتكافئ واليت املطلوبة العوائد لتحديد

  أمهية املؤشرات :الفرع الثاين 

النشاط  من األكرب اجلانب لميث املال رأس سوق يف املالية أوراقها تداول يتم اليت الشركات نشاط أن طاملا    
حالة  لقياس بعناية املصمم املؤشر فإن الكفاءة من بقدر املال رأس سوق اتسمت حال ويف الدولة، يف االقتصادي

 فضال األسهم، أسعار ملؤشرات ميكن كما . للدولة العامة االقتصادية للحالة مرًآة يكون أن شأنه من ككل السوق
  .زمنية فترة قبل تغيري أي حدوث قبل وذلك املستقبلية قتصاديةاال باحلالة تتنبأ أن عن ذلك،

 االقتصاد مستوى على القومية والثروات لألصول التقييم االقتصادي عملية يف البورصات مؤشرات تساعد كما
 أصول تقييم عند وذلك املؤشرات، لتلك القومية احملاسبة يف املالية العمليات جداول ذلك استخدام على ومثال الكلي،

  األسواق املالية  أسعار بقوائم املدرجة غري الشركات

  تكوينه وطرق املؤشرات أنواع : لثثاالفرع ال

 : إىل الوظيفة حيث من املؤشرات تقسم تداوهلا إمكانية ومعيار وظيفتها معيار ومها املؤشرات لتقسيم معيارين يوجد

                                                             
   7عيسى حممد لغزايل ، مرجع سابق ، ص  - 1

2 - Frank , K. , Reilly & Keith , C. , Brown , “Investment – Analysis and portfolio management “ , 
7th ed. ,Australia Thomson , south western , 2003 , p. 150 
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   عامةال ؤشراتامل:  أوال 

 احلالة تعكس أن حتاول ولذلك االقتصادية، القطاعات مبختلف السوق اجتاه ستقي أي ككل السوق حبالة تم
 مجيع وأنّ املتداولة، األسهم مجيع متثل املؤشر تكوين يف املستخدمة العينة كانت إذا خاصة املعنية، للدولة االقتصادية
 املالية األوراق سوق أنّ القول ميكن الةاحل هذه ويف اإلمجايل، الداخلي الناتج يف مسامهتها يعكس متثيال ممثلة القطاعات

 .الدراسة حمل للدولة االقتصادية املكانة تعكس اليت املرآة هي

   قطاعية ؤشراتامل : ثانيا 

 أو اخلدمات قطاع أو النقل صناعة قطاع أو الصناعة كقطاع معني لقطاع بالنسبة السوق سلوك قياس على تقتصر  
 للخدمات بور اند ستاندرد ومؤشر للصناعة جونز داو مؤشر املؤشرات هذه ىعل األمثلة ومن القطاعات، من غريه

  1.العامة

  املالية سوقال أداء قياس:  الرابعالفرع 

  :أمهها ومن وتقدمه السوق تطور درجة اليت تعكس املؤشرات من عدد هناك املالية األوراق سوق أداء لقياس

   : السوق حجم: أوال

 :مها سينيأسا مبؤشرين السوق حجم يقاس

 القيمة نسبة يعادل وهو الكلي العرض حجم لقياس السوقية القيمة مؤشر يستخدم : السوقية القيمة مؤشر - أ
 مناسبا املؤشر هذا ويعد اإلمجايل احمللي الناتج اىل املعنية للدولة املايل السوق يف احمللية املدرجة لألسهم السوقية
 عوامل ان من الرغم على الكلي االقتصادي املستوى على ملخاطرا وتنويع املال رأس على حتريك الدولة لقدرة

 . املايل السوق يف الشركات أسهم جادرإ حوافز قد تغري الضرائب مثل

  

 إذ ) املنظمة السوق(املايل  سوق يف املدرجة الشركات عدد إىل املؤشر هذا ويشري :الشركات عدد مؤشر -  ب
  1. عامة  بصورة املايل قالسو يف التطور الشركات عدد يف الزيادة تعكس

                                                             
   58مرجع سابق ، ،  املوسوي يونس حيدر - 1
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  املايل السوق يولةس: ثانيا 

 متكن السيولةالعالية ذات املالية األسواق ان ،السيما سواء حد على األجنيب و احمللي املستثمر أولويات تتمثل
 احلوافز خالل نظام من ذلك حتقيق من السوق ومتكن احلاجة اقتضت مىت ام استثمار تصفية من املستثمرين

 أسهم التعامل على يقل بينما السوقية قيمته فترتفع الناجحة الشركات أم على التعامل يزداد حبيث وباتوالعق
 املالية األوراق سوق سيولة لقياس أساسيان مؤشران وهناك. السوقية قيمتها وتنخفض األخرى املتعثرة الشركات

  :ومها

 من أسهم جمموعة أو معينة شركة أسهم لتداول ئويةامل النسبة إىل املؤشر هذا ويشري : السهم  الدوران معدل - أ
 معينة مدة زمنية خالل التداول سوق يف األسهم هذه نشاط على التعرف بغية واحد قطاع داخل الشركات

  السوقية القيمة   اآلتية الصيغة نتبع املؤشر هذا والستخراج

      100× =    السهم دورانمعدل       

 زمنية معينة، مدة خالل األسعار ومبختلف وسندات أسهم من تداوله يتم ما هو قيمة :لتداولا حجم مؤشر- ب
 مؤشر ويقاس احمللي اإلمجايل، الناتج على البورصة يف املتداولة األسهم جمموع قسمة خالل من املؤشر هذا ويقاس
 بصفة االقتصاد يف السيولة فهو يعكس مث ومن إلمجايلا احمللي الناتج من نسبة بوصفه الشركات ألسهم املنظم التداول

وحيسب عن 2 املايل السوق عن سليمة معلومات على احلصول إلمكانية وذلك معا املؤشرين استخدام ويفضل ة،عام

  3.=    التداول حجم    :ق الصيغة التاليةيطر

  

  

                                                                                                                                                                                                          
 العلوم يف فلسفة دكتوراه ، أطروحة نيل  درجة أثر السياسات النقدية واملالية يف مؤشرات أداء سوق األوراق املاليةعباس كاظم الدعمي ،  - 1

  . 107 ص،  2008االقتصاد ، جامعة الكوفة ،العراق ،  االقتصادية ، قسم 
  

2 - Ross Levine & Sara Zervos, Capital Control Liberalization and stock market Development, The 
W.B, policy research, working paper, Washington, 1996, p.10 

  167 - 166شندي، مرجع سابق ، ص  قاسم أديب - 3
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  خالصة الفصل األول 

 عن شاملة لتقدمي فكرة رئيسة مباحث ثالثة على واشتمل لية،املا لألسواق النظري اإلطار الفصل هذا تناول
 تنقسم واليت املختلفة املايل السوق تصنيفات إىل ومفهومها ، كما مت التطرق وصفها حيث من املالية األسواق ماهية

  .احتكارية ،أسواق منظمة غري وأسواق "بورصات" منظمة أسواق إىل

 أسهم من تكون ما غالباً واليت ول األدوات املالية املتداولة يف أسواق رأس املالاملبحث الثاين قد تناأما بالنسبة     
باإلضافة اىل   احلكومة تصدرها مالية وأوراق للتحويل قابلة مالية األجل أوراق طويلة وسندات وممتازة عادية

  .يماا، حبيث مت التطرق هلذه األدوات بإظهار أهم خصائصها وتقساستحداث املشتقات املالية 

أسواق رأس مال هي اإلطار الذي تتحدد فيها القيمة السوقية لألدوات املالية فقد زاد اهتمام إدارة  ألنونظرا 
املبحث الثالث الذي دار حول كفاءة ومؤشراته ،وهذا ما حاولنا التركيز عليه يف سواق رأس املال السوق إىل بكفاءة األ

هم األساسيات املرتبطة باألسواق الرأس مالية ،إذ تعترب كفاءة هي االنعكاس سوق رأس املال ومؤشراا ، باعتبارها أ
  . الكامل والسريع للمعلومات لألسعار السوقية 

املايل  للمستثمر حبيث يوجه فائض   املال الوعاءرأس  أسواقوعليه ميكن أن نستنتج من خالل هذا الفصل أن   
كتتاب أو تداول  األوراق املالية يف ، وذلك عن طريق  أطراف أمواله إىل االستثمار فيتوجه مباشرة إىل اال

متخصصة تشارك يف هذه العملية تلعب دور الوسيط أو السمسار بني أصحاب الفائض و أصحاب العجز أو بني 
البائع واملشتري حبيث تعمل هذه األطراف على حتريك  نشاط السوق خاصة من جانب املعلومات جديدة ، وكي 

اق الرأس املالية ما تصبو إليه  من أرباح واحلفاظ على حجم نشاطها البد هلا من حتقيق مستوى كبري حتقق األسو
 .من الكفاءة
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  متهيد 

 ودارسي كادمينياأل قبل من ، األخرية السنوات يف املال أسواق تؤديه الذي التنموي بالدور االهتمام تزايد إن    
 املدخرات من ممكن قدر اكرب استيعاب يف اهلامة االقتصادية القنوات إحدى املالية األسواق متثل إذ تصاديةالسياسة االق

، وهذا ما جعل الدول العربية  وغريها والصناعية التجارية املشروعات خمتلف متويل حنو واخلارجية وتوجيهها احمللية
وحاولت تطويرها من خالل تطوير أنظمة التداول والتسوية  نشاء العديد من املؤسسات املالية والبورصات ،بإتقوم 

املقاص خاصة يف ظل ثورة التكنولوجيا واملعلومات ، األمر الذي استدعى  من الدول العربية بذل جهود مكثفة 
  .للمواكبة التغريات 

 تعاين الزالت العربية الدول يف املالية األسواق اغلب ،إال إن العربية املالية األسواق شهدا اليت التطورات ورغم      
 الدولية واملتغريات العاملية املالية األسواق ذلك تقوم إىل ،إضافة املتقدمة بالبلدان مقارنة أدائها يف وضعف قصور من

 كاهل على إضافيا مبدأ ،املالية وغريها األسواق واندماج التجارة حترير ، العاملي االقتصاد يشهدها اليت املعاصرة
 أدائها كفاءة ورفع مستوى أسواقها تطوير على جاهدة تعمل أن األخرية على لزاما وأصبح العربية البلدان يف اقاألسو

و بناءاً على ما سبق مت تقسيم الفصل اىل .واملناسبة  املتطورة املالية واالستراتيجيات واألطر األساليب باستخدام
  :املباحث التالية 

  .يعية والتنظيمية ألسواق املال العربيةاجلوانب التشر : األولاملبحث 

  .2013- 2007أداء األسواق املالية العربية خالل : املبحث الثاين 

  .معوقات وسبل رفع كفاءة األسواق املالية العربية:املبحث الثالث 
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  العربية يةألسواق املاللاجلوانب التشريعية والتنظيمية  : األولاملبحث 

بية أسواق رأس املال من خالل الدول االستعمارية اليت احتلتها حيث قامت هذه األخرية على عرفت الدول العر    
نشاء العديد من املؤسسات املالية كالبنوك والبورصات ، واليت تعمل وفق نظمها االقتصادية وبذلك تضمن كافة بإ

  التعامالت داخلها 

أن كافة النظم والتشريعات اليت تنظم أسواق رأس املال   وبعد استقالل الدول العربية وجدت نفسها أمام حقيقة    
تابعة للدول االستعمارية، لذا كان البد من البحث عن نظم وتشريعات جديدة من شأا تسيري األسواق املالية العربية 

  .،األمر الذي استغرق منها فترة زمنية طويلة نسبيا و انعكس سلبا على درجة تطورها

إذا ما قورنت بأسواق رأس املال العاملية ومن خالل هذا  أسوق رأس املال العربية حديثة العهد،وبالتايل فان      
املبحث سنحاول التطرق إىل واقع أسواق رأس املال العربية بداية من نشأا إىل أهم التطورات اليت شهدا وكافة 

            . اإلصالحات اليت مرت ا، وصوال باخلصائص اليت تتميز ا كل سوق 

  العربية  يةسواق املالاألوتطور نشأة : املطلب األول

مرت األسواق العربية لرأس املال من حيث نشأا حبقب زمنية خمتلفة بداية عقد الثمانيات من القرن التاسع عشر     
هذه األسواق بداية إىل بداية القرن الواحد والعشرين ، ويف هذا الصدد سنحاول استعراض أهم احملطات اليت مرت ا 

  .من  نشأا 

  نشأة أسواق املال العربية: الفرع األول

ختتلف األسواق املالية العربية من دولة إىل أخرى وميكن تقسيم اخللفية التارخيية لألسواق العربية لرأس املال إىل     
  :مراحل وهي 

 1983 - 1860املرحلة األوىل : أوال

ست فيها سوق لرأس املال ، حيث مت انشأ بورصة األوراق املالية يف وكانت مصر أول دولة عربية أس   
م، حبيث كانتا تفتقر إىل قواعد املنظمة لتعامالت وبالتايل  1898م وبورصة القاهرة يف سنة 1883اإلسكندرية سنة 

وق املصري وركزت جهودها يف البداية على  تكوين السماسرة ، تأسيس جلان خاصة بتنظيم عمليات التداول يف الس
ليكون السوق مؤهال الحتضان ومزاولة النشاط  لرأس املال خاصة مع زيادة يف النشاط االقتصادي وانتشار األعمال،

م، لتتم مزاولة النشاط االستثماري  1910يف سبتمرب االستثماري ، حيث مت إصدار  أول الئحة لسوق املايل املصري 
  .م 1929بشكل فعلي وائي من مقرها احلايل سنة 
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وباعتبار أن مصر كانت هلا األسبقية يف تأسيس أول سوق لرأس املال شكل ذلك منعرجا هاما يف األوضاع      
االستثمارية يف املنطقة ،خاصة بعد  احتال السوق املصرية لرأس املال مكانة كبرية وصنفت من أقوى األسواق املالية 

ملرتبة األوىل يف إفريقيا واخلامسة على املستوى العاملي من حيث اليت تتميز حبجم تداول كبري جدا ،وأصبحت حتتل ا
النشاط ،عدد الشركات املدرجة فيها ، حجم رؤوس األموال املستثمرة ، إال أن ذلك مل يدم طويال فبمجرد صدور 

  .    سنة   30م تقلص دور السوق املصرية لرأس املال ألكثر من  1961القوانني االشتراكية سنة 

، ومل يف بريوتم 1920السوق املصرية لرأس املال تأيت لبنان كثاين سوق رأس مال عريب اليت أسست يف وبعد   
يكن يف املنطقة العربية حىت النصف األول من الستينات سوى بلدان لديهما سوق مالية منظمة األوراق املالية ومها 

  .مصر ولبنان 

  1990-1960املرحلة الثانية :ثانيا

        اية الستينات عملت كل من املغرب و تونس على  إقامة بورصة لألوراق املالية تطويرا آللية تسعري القيم وقبل
  .على التوايل  1969و  1967املنقولة يف كل منهما و ذلك يف سنة 

، 1977وشهد النصف الثاين من السبعينات افتتاح بورصيت األوراق املالية يف كل من الكويت واألردن سنة   
، وقبل أن ينتهي عقد الثمانينات قامت البحرين بإنشاء بورصتها عام 1978بعها إنشاء سوق عمان املايل سنة مث ت

  قامت كل من سلطنة عمان بإنشاء سوق مسقط لألوراق املالية عام  ، 1989ويف عام  1988

 2000- 1990املرحلة الثالثة:ثالثا

،مث بدأت بورصة اخلرطوم نشاطها مع مطلع العام  1993يل عام وخالل التسعينات مت إنشاء سوق بغداد املا       
الذي شهد أيضا افتتاح بورصة بريوت بعد توقف دام حنو مخسة عشر عاما بسبب احلرب األهلية يف لبنان  1995

 افتتاح سوق فلسطني لألوراق املالية كما أن السعودية تطور سوقها لألوراق املالية يف الوقت 1996،وقد شهد عام 
م  2000م أسست كل من بورصة اجلزائر وقطر ، ويف عام  1999احلاضر وفقا ألسس قانونية حديثة، ويف سنة

  .أسست كل من بورصيت ديب وقطر يف دولة اإلمارات العربية

  األسواق املال العربية يف مشال إفريقيا: املطلب الثاين 

  اجلزائر وتونس ، املغرب مصر، : وتتمثل يف األسواق املالية لكل من الدول التالية   

  السوق املالية املصرية: الفرع األول

 مث م، 1883 اإلسكندرية سنة بورصة تأسست إذ العامل يف األسواقتعترب سوق األوراق املالية يف مصر من أقدم 
   1898 سنة  القاهرة بورصة تبعتها



 

73 
 
 

  السوق املالية املصريةمراحل إنشاء وتطوير : أوال   

ة املصرية مبجموعة من التطورات يف طور نشأته وتطوره عكست النشاط االقتصادي الذي شهدته مرت السوق املالي
  : مصر، وميكن تقسيمها إىل أربعة مراحل أساسية 

  )1959-1883( مرحلة األوىل  - أ
، ومل يتم تنفيذ ذلك رمسيا 1883كانت أوىل احملاوالت إلنشاء سوق لتداول األوراق املالية مبصر يف عام   

 أنه غري البداية، يف والضحالة باحملدودية اتصفت اليت السوق، بتأسيس املرحلة هذه متيزتحيث  1907ام حىت ع
يف ضوء إزدياد النشاط اإلقتصادي يف وقد مت تطبيق تلك  البورصة الئحة صدور مع االنتعاش يف بدأت ما سرعان

  .1928حلايل عام وبدأت البورصة يف مزاولة نشاطها مبقرها ا 1910الالئحة يف سبتمرب 

 خالل استمر حادا ركودا املصرية املالية األوراق سوق شهدت والثانية، األوىل العامليتني احلربيني مع انه غري  
  :مبوجب صدور الئحات قوانني جديدة للبورصات نذكر أمهها ذلك بعد إال االنتعاش هلا يعد ومل احلرب، سنني

 . 1940أفريل  24مبوجب مرسوم ملكي، لتعدل يف  1933 صدور الئحة جديدة  يف سنة   - 1

بشأن التعامل يف األوراق املالية، الذي قصر التعامل فيها    326القانون رقم  1953صدر يف جويلية سنة    - 2
 .مكتب 21على السماسرة، وقد بلغ عدد مكاتب السماسرة يف ذلك الوقت 

 املوارد حترير إىل أدى بشكل العقاري، االستثمار حتديد مت همبوجب ، 1956 لسنة 344 رقم صدور القانون - 3
  .البورصة يف لالستثمار وتوجيهها املالية،

بالالئحة العامة للبورصات والذي مبوجبه اكتسبت البورصات  1957لسنة  161صدور القانون رقم  - 4
  .املصرية شخصيتها االعتبارية مع األهلية للتقاضي

الذي يتضمن حتديد صايف األرباح اليت مت توزيعها على أصحاب السهم  1959لسنة  7صدور القانون رقم  - 5
مما كان له أكرب األثر يف إعاقة تزايد نشاط السوق، حيث تراجع حجم التعامل يف البورصات نتيجة 

  1.لذلك
  )1973- 1960( الثانية  املرحلة  -  ب

  :ألوراق املالية وتتمثل أمهها يف يليشهدت بداية هذه الفترة الكثري من األحداث اليت أثرت سلبا على سوق ا  

التدخل يف حتديد ما يوزع من أرباح على املسامهني والذي أدى إىل انكماش سوق التداول بسبب ضعف  - 1
  .العائد، باإلضافة إىل حتويل بعض األسهم إىل سندات على الدولة 

                                                             
 للنشر، اجلامعي الفكر دار ،تطويرها ومتطلبات املايل والتحرير االقتصادي التحول ضرورات بني املالية األوراق أسواق أندراوس، وليم اطفع - 1

  477 -474ص  ،  2006مصر،
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 .إشتراك العمال يف جمالس إدارات الشركات املسامهة بنسب كبرية  - 2

 .من صايف الربح للعاملني يف الشركة ختصيص نسبة - 3

الذي  1960يف فيفري  40و 39بصدور القانونني رقم  1960إجراءات التأميم اليت اختذت بدءا من عام  - 4
 بتأميم 1961 عام يوليو قوانني صدور ذلك أعقب وقد والبنك األهلي، مصر بنك من كل تأميم بشأنمشل 

 إجراءات القوانني هذه صاحب وقد االقتصادي، النشاط من % 95 من أكثر تأميم إىل أدى مما الشركات،
من  اخنفض حيث بالشلل، املصري املايل السوق أصاب األمر الذي احلراسة، فرض و امللكية ونزع املصادرة

  .1972مليون جنيه عام  5.2إىل  1962مليون جنيه عام  626

  ) 1990 – 1974( الثالثة املرحلة - ج
 مبصر املال سوق تنمية دف والقرارات القوانني من جمموعة بصدور االقتصادي، نفتاحاال بسياسة املرحلة هذه بدأت

  :نذكر أمهها

 األخري هذا ومنح السوق، يف واألجنيب العريب املال رأس استثمار بشأن م، 1974 لسنة 43 رقم قانون - 5
 مبوجبه مت ، 1977لسنة  32رقم  بالقانون القانون هذا وعدل سنوات، 10 إىل 05 من تتراوح ضريبية إعفاءات

 .األجنيب الصرف سوق على القيود من العديد إزالة

 ببورصيت املالية األوراق مساسرة تعامل لتنظيم ، 1977 لعام 318 رقم الدويل والتعاون االقتصاد وزير قرار - 6
 األجنبية؛ املالية األوراق يف واإلسكندرية القاهرة

 املال؛ لسوق العامة اهليئة بإنشاء م، 1979 لعام  520  رقم اجلمهوري القرار - 7
 للبورصات؛ العامة الالئحة تعديالت بشأن ، 1981 لسنة  121  رقم القانون - 8
 املسؤولية وذات باألسهم التوصية وشركات املسامهة شركات بشأن ، 1981 لسنة  159  رقم القانون - 9

  1.ق ترتب عليه زيادة كبرية يف حركة القيد والتداول يف السو احملدودة والذي
ومت خالل هذه الفترة إنشاء العديد من املؤسسات اهلامة من بينها اهليئة العامة لإلستثمار واهليئة العامة لسوق   

دف تنظيم وتنمية سوق املال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه، وكذلك العمل  1979املال اليت أنشأت عام 
مليون جنيه عام  403ك إرتفعت قيمة التعامل خالل هذه الفترة من على تنمية وتدعيم مناخ اإلستثمار، ونتيجة لذل

  . %93أي بنسبة زيادة بلغت  1982مليون جنيه عام  803إىل   1973

  
                                                             

 ، 2006 مصر، للنشر، امعية اجل الدار ،)االستثمار شركات -البنوك–البورصات-املال رأس أسواق( املالية األسواق وآخرون، حنفي، الغفار عبد - 1
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   1991 عام من:  الرابعة املرحلة -د

 اإلصالح قصد بذلت اليت اجلهود بفضل احلالية، صورا من بلورت املرحلة هذه املصرية يف استطعت السوق  
وإزالة اإلختالالت اليت يعاين  مستقرة، اقتصادية اىل بيئة دف من خالهلا الوصول 1991 بداية من سنة تصادي،االق
 األهداف هذه لتحقيق صدر وقد ، .املوازنة عجز ومعاجلة التضخم، معدالت كارتفاع ، املصري االقتصاد منها

    .من القوانني والتشريعات العديد

 القطاع إىل والتحول العام القطاع شركات مشاكل حل على عمل الذي ، 1991 لسنة  203 رقم قانون - 1
  اخلاص؛

حبيث استهدف توفري املقومات  التشريعية البنية وجوهر أساس شكل الذي 1992لسنة  95القانون رقم   - 2
 بفعالية ساهم مما الراهنة، وأدواته السوق مؤسسات مبوجبه تشكلتالرئيسية لتنشيط وتنمية سوق رأس املال، 

 .وإحيائه  السوق تطوير عملية يف
 على الطلب تنشيط إىل أدى مما االستثمار، حوافز و ضمانات بشأن ،م 1997 لسنة  08  رقم القانون - 3
 .املالية األوراق وعرض لإلقراض القابلة األموال - 4

 املصرية للبورصة التنظيمي اإلطار :ثانيا
 :يلي ما من تتكون

  البورصة جلنة - أ
 سنتني، ملدة املختص يعينهم الوزير وثالثة املنضمني، األعضاء من ومخسة السماسرة، من 9 عضو، 17 من تتكون   

 اخلطرية، الظروف يف تقوم كما األعضاء، مجيع على تأديبية سلطة هلا للبورصة، احلسن السري حتقيق اختصاصاا ومن
 .املالية األوراق ألسعار أدىن حد و أعلى حد بتحديد

  البورصة جلنة مكتب -  ب
 .عليها واإلشراف اللجنة أعمال بتصميم املكتب ويقوم الصندوق، وأمني ونائب رئيس من يتكون   

  العامة اجلمعية -ج
 اإليرادات حساب وعلى امليزانية على بالتصديق وختتص واملنظمني العاملني البورصة، أعضاء من تتكون   

 . ورصةبالب تتعلق اليت املسائل مجيع يف التوصيات وإبداء واملصروفات
  املال لسوق العامة اهليئة -د

 وجلنة العامة اجلمعية قرارات مجيع على االعتراض وحق والقوانني، اللوائح وتنفيذ مراقبة يف مهامها أهم تتمثل   
 اللجنة ذكرها، السابق األجهزة إىل ويضاف (4 )للصاحل العام أو للقوانني خمالفة صدرت إذا الفرعية، وجلاا البورصة

 .ومندوب احلكومة التأديب جملس التحكيم، هيئة للبورصة، العليا
  اإلدراج متطلبات و شروط :ثالثا
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 :اآليت توافر املصرية بالبورصة املالية األوراق وقيد لقبول يشترط

 جنيه؛ ألف مخسون عن املدفوع الشركة مال رأس يقل ال - أ
 الصك يف سهم ألف تتجاوز ال حبيث مضاعفاا، أو أسهم اخلمسة فئة من صكوك يف األسهم تكون- ب

 الواحد؛
 متتالية سنوات 03 عن مرضية ميزانيات 03 تقدمي فيجب وإال عام، اكتتاب يف طرحت قد األسهم تكون - ج

 القيد؛ لطلب سابقة
 القيمة تلك ربع عن األسهم قيمة تقسيط حالة يف املدفوع يقل وال بالكامل، الشركة أسهم يف االكتتاب يتم - د

 .الكاملة القيمة سداد حلني املؤقت األسعار ولجد يف تقيد اأ على
 توفر فيجب أجنبية الشركة كانت وإذا فعال البورصة يف أسهمها قيدت اليت الشركات سندات إال البورصة يف يقيد ال

 :اآليت

 الشركة؛ على تشريعاا تسري اليت البالد بورصات جداول يف األقل على سنتني منذ مقيدة تكون - ه
 بالتقريب؛ واحد جنيه يعادل عما األجنبية بالعملة االمسية منها كل قيمة تقل ال - و
 امللكية؛ لنقل مكتب مصر يف للشركة يكن مل ما حلاملها تكون - ز

 سواء احلكومة تضمنها اليت املالية األوراق وأيضا العامة، واهليئات احلكومة عن صادرة السندات كانت إذا أما
  .االقتصاد وزير بقرار للقيد فتقبل األرباح أو الفوائد أو املال رأس الضمان هذا تناول

شركة مسسرة،  124، منها 1996شركة حىت أوائل  173وقد مت تأسيس العديد من هذه الشركات إذ بلغ عددها 
شركات إدارة صناديق استثمار والعديد من شركات تكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية  8صناديق استثمار،  8

  .ت ورأس املال املخاطر وشركة للمقاصة والتسوية يف معامالت األوراق املالية وأخرى لتأسيس الشركا

ويف ضوء االرتفاع املستمر يف حجم التعامل وعدد األوراق املتداولة و عدد العمليات، مت إدخال نظام جديد   
 إجراءات نقل امللكية، للتداول يعتمد على التعامل اآليل يف مجيع املراحل، ويرمي إىل التخلص من مشكلة التأجري يف

  .وإىل ختفيض مدا إىل ثالثة أيام فقط بعد تنفيذ العملية 

  1بورصة األوراق املالية بتونس: ينثاالفرع ال

حيث مت إنشاء غرفة املقاصة لتسهيل عملية بيع  1937بدأ التعامل الرمسي باألوراق املالية بتونس يف عام   
ت هذه املعامالت من مسؤولية البنوك املرخصة، واستمر العمل بذلك حىت السندات من قبل الصندوق العقاري، وكان

                                                             
infos/?view=listing-http://www.bvmt.com.tn/AR/documentation/market-: املوقع الرمسي لبورصة تونس  -1 
 requirements  2013-06-13تاريخ االطالع  
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حينما حل الديوان التونسي للقيم املنقولة وهو عبارة عن مجعية من املصارف احمللية، حمل غرفة املقاصة،  1945عام 
  .ديوانوأصبح من الضروري أن تتم كل العمليات املتعلقة بانتقال ملكية األوراق املالية عن طريق ال

  أهم احملطات يف تاريخ بورصة تونس: أوال

عاما  20والقاضي بإنشاء بورصة القيم واليت استمر العمل ا حوايل  13صدر القانون رقم  1969ويف عام   
بإحداث بورصة األوراق املالية واليت عرفها القانون بأا مؤسسة عمومية  1989عام  49حىت صدر القانون رقم 

) القانون التجاري( ة تتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املايل، وختضع ألحكام الة التجارية ذات صبغة جتاري
  .ويشرف عليها وزير املالية

واستهدفت تنظيم أعمال السوق املايل التونسي وإجراءاته ويشمل هذا  1989لسنة  49وصدر القانون رقم   
ألوراق املالية، وسري أعمال البورصة، وأنظمة اإلصدارات ومعامالت القانون األحكام املتعلقة مبهام وهيكلة بورصة ا

  .البورصة، ومتطلبات إدراج الشركات 

وإثر النتائج اإلجيابية اليت سجلت يف السنوات األخرية من القرن املاضي، ونتيجة للتطورات السريعة اليت   
االقتصادي وحترير األنشطة االقتصادية،  شهدها السوق املايل مت إدخال آليات جديدة ومتطورة تعكس االنفتاح

  :ونتيجة لذلك مت إنشاء ما يلي

واليت تولت حتديد املبادئ العامة املنظمة للسوق ووسائل  1995نوفمرب 15وذلك يف :هيئة السوق املايل - أ
  .املراقبة على عمليات تداول األوراق املالية ومحاية اإلدخار وسن القوانني 

تكوين شركة مسامهة تكون مهامها تسيري أعمال سوق األوراق  1996 ومت ذلك يف :شركة البورصة -  ب
  .املالية وختضع هذه الشركة إىل هيئة السوق املايل وألحكام القانون التجاري

 :إنشاء شركة للقيام مبهام املقاصة واإليداع والتسوية- ج

مسامهة عامة برأمسال مدفوع مت إنشاء الشركة املهنية للمقاصة واإليداع والتسوية لألوراق املالية كشركة   
مليون دينار تونسي موزع بالتساوي بني الوسطاء ويهدف إنشاء هذه الشركة إىل الرفع من كفاءة  150مقداره 

  .عمليات املقاصة واإليداع والتسوية مبا يؤدي إىل تطوير التداول يف السوق وتسريع إبرام الصفقات

  شـروط اإلدراج لبورصة تونس : ثانيا

ائم املالية السنوية للشركة بالنسبة للسنتني األخريتني مصادق عليها، مع إمكانية استثناء بالنسبة نشر القو - أ
  . للشركات اليت يقل نشاطها عن سنتني
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باملائة من رأس مال الشركة على العموم وميكن منح استثناء إذا تعلق  10توزيع نسبة ال تقل عن  -  ب
   .التوزيع مببلغ يساوي أو يفوق مليون دينار

  . تقدمي تقرير يف قيم أصول الشركة - ج

  . توفري تنظيم مناسب وهياكل رقابة داخلية و هياكل رقابة للتصرف - د

 . تقديرات أنشطة الشركة ملدة مخس سنوات مرفقة برأي مدقق احلسابات - ه

 . تسجيل الشركة أرباحا خالل السنتني األخريتني - و

  .دمليون دينار يف تاريخ القي 3توفري رأس مال أدىن بقيمة  - ز

  .نشرة إدراج بالبورصة مؤشر عليها من قبل هيئة السوق املالية - ح

 1البيضاء  الدار بورصة :الثالث الفرع

 حركية يف املتمثلة مزاياها إىل إضافة االقتصادية، النشاطات ملختلف ملتقى البيضاء الدار بورصة تعترب

 .السريع للربح جمال أا على إليها وينظر وتسيريها، األموال رؤوس

 البيضاء الدار بورصة نشأة و تطور :أوال

  ."مكتب مقاصة القيم املنقولة"وكانت حتمل كنذاك اسم  ، 1929 نوفمرب 07 يف البيضاء الدار بورصة تأسست   
 حيث منالثالثة على الصعيد اإلفريقي، و  املغاربية الدول مستوى األوىل على تعترب املغرب، يف املالية السوق وهي
الفجوة من أجل احتالل الصدارة يف أفريقيا  تسعى بورصة الدار البيضاء إىل تقليص عربيا، والسادسة التداول، حجم
   .الغربية

  :وهي   مراحل البيضاء بعدة الدار بورصة مرت إنشائها ومنذ

 مألسه كالبنو بني ةاحلر ةباملقاص التداول ةعملي متت ثحي ،ة املنقول مللقي ةالتصفي بمكت ءإنشا - أ
 ؛ملغربيةا الشركات

  املنقولة؛ القيم تسعري ليصبح املقاصة مكتب اسم تغري -  ب

                                                             
، تاريخ  .http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/ar/content :املوقع الرمسي لبورصة الدار البيضاء باملغرب  - 1

  2013-06-13االطالع 
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 قانون األولية عن طريق  السوق وتنظيم البيضاء، بالدار املنقولة القيم بورصة بإنشاء صدور املرسوم املتعلق   
  .  1993يف سنة   الصادر الشركات

  البيضاء الدار بورصة عرفتها اليت اإلصالحات :ثانيا

رافقاا إصدار و املصادقة على العديد من القوانني و النصوص  بورصة إصالحات جذرية ،شهدت سوق ال  
  :املؤسّسة، و هي

 .الذي1948سنة  البورصة املعنوية الشخصية للبورصة منح - أ
 أا على معاملتها وحتديد حدد األطر التقنية الذي و 1967يف سنة املغربية املالية السوق تنظيم إعادة -  ب

 .عمومية مؤسسة
  :  وهي  1993إصدار جمموعة من القوانني يف  - ج

 متعلق ببورصة القيم؛  1-93-211 قانون رقم - 1
األشخاص  متعلق مبجلس القيم املنقولة وباملعلومات الالزم تقدميها من قبل 1-93-212 قانون رقم - 2

 .املعنويني الذين يطرحون أوراقهم املالية لالكتتاب 
 .متعلق باهليئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي القيم املنقولة 1-93- 213قانون رقم     - 3
 من شركة 12 الترخيصإعطاء  السنة نفس من أكتوبر يف مت كما 1994املنقولة  مالقي جملس إنشاء - د

 .كوسطاء العمل املدرجة الشركات
 البيضاء وكذلك إنشاء للدار املنقولة القيم بورصة شركة البورصة و لشركات املهنية اجلمعية إنشاء   -ه

  . 1995 املنقولة يف سنة للقيم اجلماعي التوظيف هيئات
 .املتعلق ببورصة القيم  1-211-93 الذي قام بتعديل قانون رقم 1996يف 34إصدار قانون رقم      -و
 اإللكتروين؛ التسعري نظام انطالق - ز
  1998 ، يف أكتوبر من سنةماروكلري هيئة إيداع مركزية،  - ح
 . 1997 مارس اإللكتروين يف التسعري نظام انطالق  - ط
االسم ذات  تغري اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة جمهولة    -ي

 . 2000 وجملس رقابة يف سنة  جملس إدارة مجاعية
البورصة  اعتماد المركزية التداول اإللكتروين و حتويل عمليات البيع و الشراء إىل مقرات شركات  - ك
؛ كما مت اعتماد نظام خاص بضمان حسن إمتام العمليات وإلغاء سوق القطع الذهبية 2001يناير يف  يف

 .البورصة  املسعرة يف
وهي املؤشرات القطاعية، ومؤشرات املردودية،  البيضاء الدار لبورصة جديدة مؤشرات إطالق مت -  ل

 ومؤشرات العمالت
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 للقواعد تعديل وإجراء ؤشرات،امل حساب عند 2004 يفبالقيمة السوقية للرأمسال العائم األخذ  - م
 العامة؛

من أجل تعديل النظام اإلداري للشركة و  2008يف " جلنة متابعة " انشأ بورصة الدار البيضاء - ن
 .شكل إدارة مجاعية وجملس رقابة يف 2000اعتماد جملس إدارة وإدارة عامة عوض النمط املعتمد منذ سنة 

 .ى جملس إدارة و إدارة عامة االعتماد الفعلي لنظام حوكَمة يرتكز عل -  س
 اإلدراج متطلبات :ثالثا

 :منها الشروط من جبملة مصحوب يكون البيضاء الدار بورصة إىل مؤسسة أي دخول إن

 األخرية؛ الثالثة للسنوات املالية القوائم تقدمي  -أ

 باألسهم؛ توصية شركات و مسامهة شركات تكون أن - ب

 درهم؛ مليون 10 يساوي أو من أكثر اإلصدار مبلغ يكون أن  -ج

  .األقل على متتاليتني سنتني ملدة أرباحا حققت الشركة تكون أن -د

  األسواق املالية العربية يف املشرق العريب  أهم:املطلب الثالث 

 وتسهيل املالية، األوراق تداول تنظيم ضرورة اقتصادية هامة، ما ستدعى منها تطوراتدول املشرق العريب  عرف    
  :تضم هذه اموعة .واألجنبية احمللية االستثمارات استقطاب باإلضافة إىل استهداف املؤسسات متويل

 األردن عن طريق سوق عمان املايل ، لبنان من خالل بورصة بريوت 

  سـوق عـمان املايل: الفرع األول

املالية، ودعت خطط  إن غياب سوق منظم لتداول أسهم والسندات إىل التفكري جديا بإنشاء سوق لألوراق    
  .التنمية اإلقتصادية املتعاقبة إلنشاء مثل هذا السوق اليت من شأا أن تساهم يف التطور اإلقتصادي وتعزيز نشاطه

  عمان بورصة إنشاء مراحل :أوال    

  هي  و الثالثينات عقد منذ بالعديد من املراحل امتدت األردن يف املال سوق مر

  )1960- 1930(املرحلة األوىل  - أ
مت إنشاء الشركات املسامهة العامة يف األردن يف أوائل عقد الثالثينات، وكان البنك العريب أول هذه الشركات    

 شركة تأسيس تبعها مث، 1931، تلي ذلك تأسيس شركة التبغ والسجائر سنة 1930حيث مت تأسيسه سنة 
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، ونظرا لغياب سوق منظم كان التداول 1951وشركة مصانع اإلمسنت األردنية سنة 1938 سنة  األردنية الكهرباء
  .بأسهم هذه الشركات يتم من خالل مكاتب غري متخصصة

 1974- 1960الثانية املرحلة- ب
 قانون كذلك إصدار مت كما ، 1961 عام وذلك القرض إلسناد إصدارية بأول املرحلة هذه متيزت    

 االقتصادية مشاريع التنمية لتمويل ناألرد يف املال لرأس سوق خلق دف ، 1966 يف العام الدين
 1.املالية  الشركات بعض انتشار املرحلة هذه شهدت كما واالجتماعية،

  اآلن حد إىل م 1975 من :الثالثة املرحلة -ج

خالل هذه املرحلة قامت اجلهات املختصة، وبدعم من احلكومة بالتحضري إلنشاء سوق منظم لألوراق املالية     
وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بإجراء دراسات  1976و  1975ملركزي خالل سنيت حيث قام البنك ا

  .مكثفة تبني لتحديد حجم االقتصاد الوطين ومسامهة القطاع اخلاص فيه، ما يربر إنشاء هذه السوق

طار مت ، وضمن هذا اإل1976لسنة 31ونتيجة لذلك مت تأسيس سوق عمان املايل مبوجب القانون املؤقت رقم   
، وباشرت اللجنة مهمتها منذ ذلك 1977-03-16تشكيل جلنة إدارة السوق بقرار من جملس الوزراء بتاريخ 

بعضوية ممثلني من القطاع اخلاص ميثلون غالبية األعضاء إىل  1978-01-01أعماله يف  السوق باشر كماالتاريخ 
  .رة ومندوب عن وزارة املاليةجانب ممثل عن البنك املركزي وممثل عن وزارة الصناعة والتجا

كمؤسسة مستقلة ال دف إىل الربح وتدار من قبل القطاع اخلاص  بورصة عمان تأسست 1999مارس  11ويف    
 .ومصرح هلا مبزاولة العمل كسوق منظم لتداول األوراق املالية يف اململكة

فيذي يتوىل إدارة ومتابعة األعمال اليومية تدار بورصة عمان من قبل جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء ومدير تن   
تتكون عضوية البورصة من الوسطاء املاليني والوسطاء حلسام وأي جهات أخرى حيددها جملس مفوضي . للبورصة

  2.هيئة األوراق املالية، والذين يشكلون اهليئة العامة للبورصة 

  األردين املال لسوق التنظيمية و اهليكلية اإلصالحات :ثانيا

 جمال يف الدولية املعايري إىل لالرتقاء من أجل املال، رأس لسوق شاملة األردنية بتبين إصالحات احلكومة قامت   
 معوقات كافة زالةإل.اإللكترونية والتقاص والتسوية التداول أنظمة استخدامحيث مت  املالية، األوراق سوق تنظيم

                                                             
 ، 2004 األردن، طباعة،وال والتوزيع للنشر املسرية دار ،وإدارة حتليل :املالية باألوراق االستثمار سالم، عزمي أسامة التميمي، فؤاد أرشد -  1  

  154 -155ص
  2013-06-15تاريخ االطالع ، – http://www.ase.com.jo/ar/%D8%A8%D9%88 :املوقع الرمسي لبورصة عمان  - 2
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 لسنة 23 رقم املؤقت املالية األوراق قانون بصدور هذا جتسد املال رأس سوق على الرقابة تقوية، و لاالستثمار
 . املايل السوق وتنظيم هيكلة إعادة إىل يهدف والذي ، 1997

 إنشاء مت الغرض هذا ولتحقيق التنفيذي، والدور الرقايب الدور بني الفصل طريق عن التحتية، بنيته ستكمالإل 
 :هي مؤسسات ثالث

 :املالية لألوراق عمان بورصة - أ
 هلا املصرح الوحيدة اجلهة وهي وإداري، مايل واستقالل اعتبارية بشخصية وتتمتع املالية، األوراق سوق متثل

  .املالية األوراق هيئة لرقابة وختضع ، املالية األردن  األوراق لتداول نظامي كسوق العمل مبزاولة

  :املالية األوراق إيداع مركز -  ب
 األوراق ملكية ونقل تسجيل مبزاولة األردنوهو اجلهة  املسؤولة يف   1999- 05- 10 بتاريخ  إنشاءه مت  

 بشخصية املركز هذا ويتمتع .املاليني الوسطاء بني األوراق تلك أمثان وتسوية البورصة، يف املتداولة املالية
  .البورصة هيئة وإشراف لرقابة ،خيضع وإداري، مايل استقالل ذات اعتبارية

  عمان بورصة يف اإلدراج متطلبات و شروط : ثالثا

  :يلي  ما حتقق بعد البورصة يف مالية ورقة أي إدراج يتم

 اهليئة؛ لدى املعنية املالية األوراق تسجيل-أ
 املالية؛ األوراق إيداع مركز لدى املعنية املالية األوراق إيداع - ب    

 املعنية؛ املالية األوراق ملكية نقل على قيود أية وجود عدم - ج
 .به املعمول املالية األوراق قانون يف املقصود باملعىن املصدر لدى تدقيق ةجلن وجود -د
توقيع املصدر اتفاقية اإلدراج مع البورصة اليت حتدد حقوق والتزامات الطرفني فيما يتعلق بإدراج األوراق  - ه

 . 1املالية
  :فر على عيها أن تتو النظامي السوق يف األردنية العامة املسامهة الشركات أسهم وإلدراج

 .املوازي  السوق يف أسهما إدراج على كامل عام مضى قد يكون -
 مستمر؛ وبشكل الفعلي نشاطها مبمارسة بدأت قد الشركة تكون -
 املال رأس من % 75 عن اإلدراج طلب تسبق اليت املالية السنة اية يف كما املسامهني حقوق صايف يقل ال -

 .املدفوع
 .األقل على واحدة وملرة يوميتني صحيفتني يف بنشرها وذلك تامية،اخل املالية القوائم الشركة تقدم -

                                                             
على  2012- 7-4تاريخ  295/2012النظام الداخلي لبورصة عمان واملقرة مبوجب قرار جملس مفوضي هيئة األوراق املالية رقم من  3املادة رقم  -1

 2013-06-15، تاريخ االطالع   http://www.ase.com.jo/ar/node/810:املوقع 
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 .املوازي السوق يف كامل عام خالل األقل على ا املكتتب األسهم جمموع من  10%تداول مت قد يكون -
 :تقدم مجيع الشركات اليت تطلب إدراج أسهمها جمموعة من بالبيانات واملعلومات التالية

 حليفة؛ أو شقيقة أو تابعة، كانت سواء األخرى بالشركات وعالقتها لشركة،ا تأسيس عن خمتصرة نبذة -
 .وصف لألوراق املالية املصدرة من قبل الشركة وتلك اليت ترغب الشركة بإدراجها -
تقييم جملس اإلدارة مدعماً باألرقام ألداء الشركة واملرحلة اليت وصلتها واإلجنازات اليت حققتها، ومقارنتها  -

 .ملوضوعةمع اخلطة ا
  .األحداث اهلامة اليت مرت ا الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحىت تاريخ تقدمي طلب اإلدراج -
  .اخلطة املستقبلية للشركة للسنوات الثالث القادمة -
  .أو أكثر من أسهم الشركة%) 5(أمساء األشخاص الذين ميلكون     -
دارة التنفيذية العليا واألوراق املالية اململوكة من قبل أي أمساء أعضاء جملس اإلدارة وأمساء ورتب أشخاص اإل -

 .منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات الشركات األخرى 
 غري مسامهة ونسبة منهم، كل قبل من اململوكة األسهم وعدد الشركة، مسامهي أمساء يتضمن كشف -

  1. الشركة يف األردنيني
  وت بورصة بري: الفرع الثاين 

مبوجب ، 1920تعترب بورصة بريوت واحدة من أقدم األسواق املالية يف املنطقة حيث يعود تاريخ تأسيسها للعام    
حتت سلطة اإلنتداب الفرنسي، وكانت ثاين أقدم سوق مالية  1920-07-03الصادر بتاريخ  1509القرار رقم 

  . الت األجنبيةيف البداية إحنصر التداول بالذهب والعم. يف العامل العريب

  مراحل تطور بورصة بريوت: أوال

  .سنحاول استعراض أهم التطورات واإلصالحات اليت مرت ا بورصة بريوت   

إدراج أسهم شركات لبنانية فرنسية بداية الثالثينات، كان اهلدف منها خصخصة مصاحل القطاع العام من  - أ
 .مدرجاً يف بورصة باريس سكك احلديد واالتصاالت والربيد وكان بعض هذا الشركات 

دخول حوايل مخسني شركة من شركات صناعية ومصرفية و خدماتية للبورصة يف أوائل اخلمسينات ، لتعد  -  ب
 .بورصة بريوت أفضل سوق مايل يف املنطقة ،األمر الذي ساهم يف تنشيط االقتصاد اللبناين

 1975إندالع األحداث اللبنانية سنة تراجعت حركة التداول يف بورصة بريوت، مع تدهور الوضع األمين و  - ج
 .1983، وصوال اىل تعليق العمل يف البورصة من العام 

                                                             
 2012-7-4تاريخ  295/2012الفقرة ب من النظام الداخلي لبورصة عمان واملقرة مبوجب قرار جملس مفوضي هيئة األوراق املالية رقم  6املادة  - 1
  2013-06-18، تاريخ االطالع  http://www.ase.com.jo/ar/node/810:لى املوقع ع
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تعيني احلكومة اللبنانية جلنة لوضع نظام داخلي جديد للبورصة وتنظيم وحتديث آلية التداول وذلك مبساعدة  -د
  .1994بورصة باريس يف سنة 

 . 1996جانفي  22الثة عشر عاما يف عاودت بورصة بريوت نشاطها بعد توقف قصري دام ث-ه
تؤمن بورصة باريس على أساسها  1999مت توقيع إتفاقية بني جلنة بورصة بريوت وبورصة باريس يف جوان  - و

 .نظام تداول معلومايت جديد يسمح بالتداول املستمر وحيل حمل نظام التثبيت السابق
نظام التداول املستمر ونظام تثبيت يتضمن خمتلط إعتماد بورصة بريوت نظام تداول جديد يرتكز على نظام  -ز

 .2000أكتوبر  12السعر يف 
،  GDRتعديل النظام الداخلي مما مسح إدراج وتداول صكوك مالية جديدة يف بورصة بريوت ومنها الـ -ح

 . 2000األسهم التفضيلية وأسهم األولوية يف سنة 
 Atosل جديد مصمم من قبل البورصة االوروبية ، نظام تداو2003جويلة  7اعتماد بورصة بريوت يف -ط

Euronext  حتت إسمNSC-Unix.  
، يسمح للوسطاء بتداول الصكوك  2006يف اية عام   بورصة بريوت نظام تداول جديد عن بعدإطالق  - ي

  1. املدرجة على بورصة بريوت عن بعد من مكاتبهم اخلاصة
على بورصة بريوت عرب " عن بعد"االلكتروين التداول  2008شباط  13يف إعتماد بورصة بريوت يف  - ك

 .االنترنت و ذلك حصراً من خالل شركات الوساطة املعتمدة يف البورصة 
  دارة بورصة بريوت إ :ثانيا

  ادارة بورصة بريوت  تنقسم اهليكل

 يف يتخذ ممرسو مبوجب يعينون أعضاء ومثانية رئيس من البورصة بإدارة تقوم اليت اللجنة تتألف   :جلنة البورصة - أ
بالنسبة ألعمال  أما .سنوات بأربع اللجنة والية مدة حددت وقد املالية، وزير اقتراح على بناءا الوزراء جملس

. اللجنة وصالحياا، فإنه جتتمع اللجنة مرة واحدة كل أسبوعني، أو بدعوة من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا
إن اللجنة تقوم بإدارة شؤون البورصة والسهر على حسن سري ، ف7667من املرسوم رقم  20واستنادا إىل املادة 

 :العمل فيها، كما تتوىل بصورة خاصة
 التصديق على املوازنة واإلشراف على تنفيذها؛ -
 التصديق على البيانات املالية للسنة املالية السابقة؛ -
 .وضع نظام موظفي البورصة -

                                                             
تاريخ  http://www.bse.com.lb/TheBSE/OrganizationChart/tabid/64/Default.aspx:املوقع الرمسي لبورصة بريوت  -  1
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 ويقوم السر أمانة بدور ويضطلع اللجنة، تماعاتاج حيضر اإلداري، للجهاز تابع هو: البورصة عام أمني -  ب
 إىل احملاضر نسخ نقل على يسهر كما فيها، املتخذة القرارات وتنفيذ متابعة ويؤمن اجللسات، حماضر بتنظيم
 .احلكومة مفوض

 احلكومة مفوض - ج
 املتعلقة نظمةواأل تطبيق القوانني على السهر إليه ويعهد املالية، وزير اقتراح على بناءا مرسوم مبوجب يعني

 مجيع على االعتراض يف احلق له أنه غري استشاري، طابع ذو رأيه يبقى لكن اللجنة اجتماعات وحيضر بالبورصة،
  .واألنظمة للقوانني خمالفتها عند اللجنة قرارات

   بريوت بورصة يف اإلدراج متطلبات :ثالثا

  :يلي ما يشترط بريوت بورصة إىل للدخول

 .كامال به االكتتاب وجيب لرية مليون 30 عن يقل ال املسامهة شركة أمساللر األدىن احلد يكون -
 .األقل على سنوات 03 الشركة تأسيس على مر قد يكون -
 .األقل على مسامها 50 الشركة، رأمسال من % 25 نسبة على احلائزين املسامهني عدد يكون -
  1.السوق يف أسهمها بتداول هلا السماح قبل النشر، وسائل يف أعماهلا ونتائج ميزانيتها بنشر الشركة تلتزم -

  األسواق املالية العربية يف اخلليج أهم:املطلب الرابع 

  :وهي األسواق املالية العربية يف اخلليج  سنتناول من  خالل هذا املطلب أهم  

 املالية لألوراق السعودي السوق: الفرع األول 

  :هي  أساسية مبراحل السعودي  املايل السوق مر    
للسيارات كأول شركة  تأسيس الشركة العربية حيث مت 1934سنة تأسيس الشركات السعودية املسامهة -:أوال

 .1954تلتها شركة اإلمسنت العربية اليت تأسست عام  مسامهة يف اململكة العربية السعودية،
 . يـالمليون ر 1,8شركة مسامهة شركة برأمسال  14كان هناك حنو  1975يف سنة  -:ثالثا    
أواخر السبعينات  نشأ سوق غري رمسي لألسهم لدى مكاتب غري مرخصة قامت مبمارسة نشاط الوساطة  -:ثالثا    

يف بيع وشراء األسهم، ونظرا لعدم وجود األسس السليمة اليت تتعامل ا هذه املكاتب يف هذا اال، وظهور بعض 

                                                             
تاريخ  http://www.bse.com.lb/TheBSE/OrganizationChart/tabid/64/Default.aspx:وقع الرمسي لبورصة بريوت امل -  1

  2013-06-18االطالع 
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السوق املالية السعودية غري رمسية حىت أوائل  ظلت .قعية لألسهم املمارسات غري القانونية ومنها نشر أسعار غري وا
 .الثمانينات 
يف إجياد سوق  عندما باشرت احلكومة النظر 1983 سنة األسهم لتسجيل السعودية الشركة تأسيس -:رابعا

 .منظم للتداول وإجياد األنظمة الالزمة لذلك
 من مكونة السوق، على لإلشراف وزارية رقابية جلنة اءبإنش ، السامي صدر األمر 1983 سنة يف - :خامسا     

 .السعودية  املالية السوق هيكل تشكل فقد وذا العريب، النقد مؤسسة وحمافظ التجارة، وزير وزير املالية،
التجارة ومؤسسة  مت تشكيل جلنة وزارية متكونة وزارة املالية واالقتصاد الوطين ووزارة  1984يف سنة: سادسا    

النقد العريب السعودي اجلهة احلكومية املعنية  وكانت مؤسسة. نقد العريب السعودي دف تنظيم وتطوير السوقال
 .بتنظيم ومراقبة السوق 

 Esisاملعروف  واملقاصة، والتسويات للتداول متكامل إلكتروين نظام أول تطبيق مت ، 1990 يف  -:سابعا    
 .جديدة  تقنيات بإدخال وذلك نوعية نقلة أحدث الذي "تداول" نظام إطالق مت ، 2001 عام - :ثامنا 

الصادر باملرسوم " نظام السوق املالية " مبوجب  2003 -07 - 31تأسس هيئة السوق املالية يف  -:تاسعا
وهي هيئة حكومية ذات استقالل مايل وإداري تشرف على تنظيم ومراقبة السوق املالية من  30امللكي رقم 

 .وضمان العدالة والكفاءة يف السوق   لوائح والقواعد اهلادفة إىل محاية املستثمرينخالل إصدار ال
( شركة السوق املالية السعودية  " مت تأسيس شركة مسامهة سعودية باسم  2007مارس  19يف  -:عاشرا  

لصفة النظامية للسوق املالية ، يأيت القرار تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق املالية اليت تقضي بأن تكون ا)"تداول
   .شركة مسامهة 

  السعودية املالية السوق اإلدارة :أوال
، تقوم هذه بتوفري 1بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة) "تداول ( شركة السوق املالية السعودية "تتمتع   

املقاصة لألوراق املالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ويئة وإدارة آليات تداول األوراق املالية والقيام بأعمال التسوية و
وهلا مزاولة أي نشاط آخر ذي عالقة بأي من ذلك وفقا لنظام السوق املالية ومبا حيقق . ونشر املعلومات املتعلقة ا

  2. أهدافها الواردة فيه
بقرار من جملس الوزراء وترشيح  من تسعة أعضاء يتم تعيينهم) تداول(يتكون جملس إدارة السوق املالية السعودية     

من رئيس جملس هيئة السوق املالية، وتشمل عضوية الس ممثل عن وزارة املالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، 

                                                             
: على املوقع االلكتروين  1املادة رقم ) تداول ( النظام األساسي لشركة السوق املالية السعودية  - 1

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut  2013-06-21تاريخ االطالع .  
: على املوقع االلكتروين  ، 3املادة رقم ) تداول ( النظام األساسي لشركة السوق املالية السعودية  - 2

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut  2013-06-21، تاريخ االطالع .  
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وممثل عن مؤسسة النقد العريب السعودي، وأربعة ممثلني عن شركات الوساطة املرخصة وممثلني عن الشركات املسامهة 
  1 .ن مدة عضوية جملس إدارة الشركة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثرتكو و.املدرجة 

 اإلدراج متطلبات و شروط :نياثا
 الشركات كافة قبل من ا االلتزام جيب واإلدراج بالتسجيل خاصة ولوائح قواعد املالية السوق هيئة أصدرت

 و قبل ا االلتزام إىل املصِدر حيتاج اليت الرئيسية لباتاملتط القواعد هذه وتتضمن .تداول يف لإلدراج تسعى اليت
  :اإلدراج وهي  عملية بعد

 هذه من14 املادة احكام فيها تنطبق اليت احلاالت عدا ما سعودية مسامهة الشركة شركة تكون أن جيب -أ      
 ؛) املزدوج اإلدراج(القواعد
 تغرياً جمملها يف تتغري مل إدارة حتت األقل ات علىسنو 3 ملدة رئيسياً نشاطاً ان تكون الشركة مارست- ب

جوهريا. 
 مساهم؛ 200 عن اجلمهور من عدد املسامهني يقل أال-ج      
 األقل من على أشهر 6 من أقل فيها األخرية الفترة تكون أن على سنوات مدققة لثالث مالية قوائم متلك-د 

 .قوي مايل بأداء متعتت و بالشركة؛ اخلاصة اإلصدار نشرة اعتماد تاريخ
 .اخلربة  من مالئم قدر على إدارة فريق أن متتلك الشركة -ه
  األخرية؛ السنة خالل معينة مالية هيكلة إعادة نفذت الشركة قد تكون أال جيب-و
  القادم؛ للعام كاف عامل مال رأس الشركة حبوزة أن يكون جيب-ز
 . ال سعوديـري مليون 100 عن املدرجة لألسهم ةاملتوقع اإلمجالية السوقية ال تقل القيمة أن جيب - ح

  املالية لألوراق البحرين سوق :ينالثا الفرع
تعترب البحرين من أهم املراكز التجارية واملصرفية على املستوى اإلقليمي والدويل وذلك ملا تتمتع به من موقع    

 .يات االقتصادية الفاعلةجغرايف استراتيجي، إىل جانب انتهاجها لسياسة السوق املفتوح والسياس
  السوق ا مرت اليت املراحل :أوال

عندما مت حتويل مصرف البحرين الوطين إىل مؤسسة عامة 1957 سنةيرجع تاريخ سوق األسهم البحرينية إىل     
حب ذلك ظهور بعض املؤسسات األخرى مثل شركة اجلوهرة لألوراق اوص. لتكون نواة لشركة األسهم البحرينية

                                                             
: على املوقع االلكتروين  ، 16املادة رقم  )تداول ( النظام األساسي لشركة السوق املالية السعودية  -   1

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut  2013-06-21، تاريخ االطالع .  
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م مبوجب 1987تأسست سوق البحرين لألوراق املالية يف العام . م1987ة اليت استمرت بصفة غري رمسية حىت املالي
م، وقد شكل هذان املرسومان أطر 1988الصادر يف ) 13(والقرار الـوزاري رقـم ) 4(املرسوم التشريعي رقـم 

جانب من أكثر من أربعني دولة يشكلون ومنذ تأسيسها فقد تدافق املستثمرين األ. م1989يوينو  17التطورات يف 
وقد عملت . م1995-1991من إمجايل األسـهم املتداولة خـالل الفـترة مـن % 25إىل % 18ما بني 

السوق منذ إنشائها باختاذ عدة خطوات لتوسيع وترسيخ السوق املالية يف جتارة األسهم العادية، والسندات، 
  .اإلقليمي والعاملي سالمي ومشتقاا وذلك على الصعيدينوالصناديق املشتركة وصكوك التمويل اإل

م اتفاقية إدراج متبادل مع 1996ديسمرب  25جتدر اإلشارة إىل أن سوق البحرين لألوراق املالية قد أبرمت يف     
ه إنشاء وتعترب هذه االتفاقية هي األوىل من نوعها يف اجتا. بورصة األوراق املالية يف كل من سلطنة عمان والكويت

  .سوق مالية خليجية موحدة

  املالية لألوراق البحرين سوق إدارة :ثانيا

 :يدير السوق جملس إدارة يرأسه وزير التجارة، ويضم مثانية أعضاء ميثلون اجلهات التالية

 .عضو ميثل وزارة التجارة ويكون نائباً للرئيس  

  .عضو ميثل وزارة املالية واالقتصاد الوطين-أ

  .مؤسسة نقد البحرينعضو ميثل - ب

  .ثالثة أعضاء ختتارهم غرفة جتارة وصناعة البحرين من ذوي اخلربة والكفاءة-ج

  .عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب احملاسبة والتدقيق خيتارمها رئيس الس-د

لتجارة ويصدر صاحب السمو رئيس الوزراء قراراً بتعيني أعضاء جملس إدارة السوق بناًء على ترشيح من وزير ا
  . وتكون مدة الس ثالث سنوات

 اإلدراج ومتطلبات شروط :الثثا

 واليت للشركات املسامهة، املالية األوراق إلدراج الالزمة الشروط الداخلية، الالئحة من ( 39 ) املادة أوضحت لقد
 :التالية النقاط يف إجيازها ميكن

 مدققتني؛ سنويتني ميزانيتني وأصدرت ميالديان عامان الشركة تأسيس على مضى قد يكون - أ
 عدد يقل وال األخرى، بالعمالت يعادهلا ما أو دينار، 500.000 عن املدفوع الشركة رأمسال يقل ال -  ب
 سهم؛ ألف 500.000 عن الصادرة األسهم
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 مساهم؛ 100 عن الشركة سجالت يف املسجلني املسامهني عدد يقل ال - ج
 بإصدار تلتزم اإلدراج، طلب تقدمي على سابقتني تنيمالي سنتني يف أرباحا حققت قد الشركة تكون  -د

 املدققة؛ اخلتامية واحلسابات السنوية املالية التقارير

 : يلي ما فيتطلب السوق يف املقفلة البحرينية املسامهة الشركات قيد بشأن أما

 عن الصادرة األسهم عدد يقل وال حبريين، دينار 200.000 عن املدفوع رأمسال يقل ال -
 .سهم200.000

 انتهاء السنة تاريخ من شهور 06 خالل املدققة اخلتامية احلسابات و السنوية املالية التقارير الشركة تصدر -
 .للشركة املالية

 .األخرية سنوات مخس خالل سنوات ثالث أو املاضيتني السنتني خالل أرباحا حققت قد الشركة تكون -
 :فيشترط بالسوق األجنبية الشركات أسهم لقبول وبالنسبة  

 .األقل  على سنوات ثالث عليها ومضى األم، الدولة سوق يف مدرجة مسامهة شركة تكون أن -
 .مساهم  100 عن املسامهني عدد يقل وال دوالر، مليون 10 عن املدفوع رأمسال يقل ال -
 يةميزان بإصدار وتلتزم اإلدراج، طلب تقدمي على السابقة الثالث للسنوات أرباحا حققت الشركة تكون -

  .مدققتني سنوية وأخرى سنوية نصف

  :التالية الشروط توافر من فالبد واألجنبية احمللية السندات وإلدراج

 البحرين؛ نقد مؤسسة موافقة على احلصول  -
 للسندات؛ املصدرة الشركة تأسيس على سنتني مرور -
يف  هلا مكتبا كةالشر وتعني أدىن كحد أمريكي دوالر مليون 10 للسند املصدرة الشركة رأمسال يكون -

  .1البحرين
 املالية لألوراق اإلمارات سوق :ثالثال الفرع

 ختضع ال نظامية غري سوق لألسهم هناك كانت بل ،2000منظمة قبل سنة  رمسية بورصة اإلمارات تعرف مل     
 صيف يف "ألسهما سوق أزمة" جاءت أن إىل الوضع هذا واستمر .الرمسية واملالية النقدية السلطات إشراف أو لرقابة

                                                             
   املالية لألوراق البحرين سوقاملوقع االلكتروين ل - 1

http://www.gulfbase.com/ar/Home/BusinessSubscription?pageID=17 ، 2013-06-23تاريخ االطالع .  
  



 

90 
 
 

العديد  وهرب السوق، يف الثقة املستثمرون فقد باهظة وبالتايل خسائر املستثمرين صغار كبدت واليت م، 1998 عام
  .رمسية  بورصة إقامة إىل باحلكومة أدى مما العاملية، املالية األسواق إىل من املستثمرين

  مراحل تطور سوق اإلمارات لألوراق املالية:أوال 

وصلت إىل شكلها احلايل من  رة تداول األسهم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مرت مبراحل متعددة حىتن ظاهإ  
مرحلة  1982الفترة من السبعينات وحىت عام  خالل إنشاء سوقي أبو ظيب وديب لألوراق املالية، حيث كانت

نون الشركات حيث تزامنت تلك الفترة وقد كان ذلك قبل إصدار قا تأسيس العديد من البنوك والشركات املسامهة
وكان لكل  االقتصادي  مؤكدة أن دولة اإلمارات مرت مبراحل تنموية خمتلفة منذ بداية النشأة، مع حركة النشاط

  .املطلوبة  مرحلة من هذه املراحل مساا اليت متيزها عن األخرى وفقاً للحاجات

الدولة والذي  مع عودة االنتعاش إىل النشاط االقتصادي يفنقطة بداية مرحلة جديدة ترافقت  1988تعد سنة    
كإحدى القنوات االستثمارية املفضلة  مشل معظم القطاعات االقتصادية، حيث انتعشت عمليات التداول يف األسهم

شرحية من جتار األسهم نشطوا يف السوق لالستفادة من فروقات  وبدأت مفاهيم عديدة تتغري ملصلحة التداول وبرزت
  كبرية، األسعار لتحقيق أرباح

بدأت مرحلة من االنتعاش احلقيقي ترافقت مع تأسيس عدد من الشركات املسامهة بعد  1995ومع بداية عام    
انقطاع دام ألكثر من عشر سنوات، ونتيجة لذلك ارتفع عدد املسامهني بشكل كبري حيث انتعش سوق األسهم 

وأصبح مقصد كبار وصغار املتعاملني مستثمرين أو مضاربني، وزاد من انتعاشه  ومشل كافة القنوات االستثمارية احمللية
النتائج املالية الكبرية والتوزيعات ازية على املسامهني من قبل الشركات املسامهة حيث وصلت أرباح بعض البنوك 

املتداولة واليت كان والشركات إىل نسب مذهلة قاربت رأس املال األساسي، إذ وصلت القيمة السوقية لألسهم 
مليار درهم ليحقق معها املستثمرون أرباحاً طائلة معظمها دفترية وبعضها فعلية لألسهم  235سهماً إىل  44عددها 

  .أو بأسعار أعلى من سعر الشراء بعد ذلك  1998اليت مت تسييلها قبل اية 

هذه األسعار مبالغ فيها جداً، بدأت منذ األول  ونتيجة وصول األسعار إىل مستويات كبرية وإدراك املتعاملني بأن   
موجة بيع حممومة من أجل حتقيق أرباح فعلية حيث بدأت مرحلة جديدة لتهوي األسعار إىل  1998من أكتوبر 

مستويات متدنية نتيجة العرض الكبري واختفاء الطلبات، وقد أدى ذلك إىل اخنفاض القيمة السوقية لألسهم املتداولة 
  .مليار درهم 124إىل  1998بنهاية 

شركة جديدة منها بنك واحد  13شركات مؤسسة سابقاً وتأسيس  7مت تنشيط تداول أسهم  1999يف اية    
شركات يف كل من قطاع التأمني واخلدمات والصناعة واالستثمار، وارتفع عدد مكاتب الوساطة املتخصصة من  3و
مليار درهم  102لألسهم املتداولة مازالت يف اخنفاض كبري وصل إىل  مكتباً،إال أن القيمة السوقية 50مكاتب إىل  3
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وأدى ذلك إىل فقدان  1998شهراً مع اإلشارة إىل أن معظم اخلسائر كانت قبل اية  15خالل % 65. 5بنسبة 
  .الثقة بالسوق مما زاد من صعوبة انتعاشه جمدداً 

، والذي ينص على إنشاء هيئة وسوق اإلمارات  4دي رقم قامت احلكومة بإصدار القانون االحتا 2000يف مارس   
واألخذ بزمام املبادرة فيما  املالية والسلع، وشرعت اهليئة فور إصدار القانون يف وضع هياكلها اإلدارية والفنية لألوراق

 وديب لتكون ظيب بوأ :مهااملالية  لألوراق سوقني اإلمارات يف جند كما ، يتعلق بإنشاء سوق اإلمارات لألوراق املالية
لتلك اهليئات التنفيذية أثر كبري يف تنظيم عمليات التداول تدرجيياً مت إدراج كافة الشركات يف الوقت الذي تستويف 

  . فيه هذه الشركات شروط اإلدراج يف السوق 

  املالية لألوراق اإلمارات سوق إدارة: ثانيا

  :تقوم ادارة السوق على ثالثة أجهزة وهي

  والسلع، املالية راقاألو هيئة - أ
بوزير  تلحق م، 2000 لسنة (4 ) رقم االحتادي القانون مبوجب والسلع املالية األوراق هيئة تأسست   

واإلداري  املايل واالستقالل االعتبارية بالشخصية تتمتع ظيب، أبو إمارة يف الرئيسي مقرها االقتصاد،
له  تنفيذا تصدر اليت واألحكام القانون هذا ألحكام وفقا مهامها ملمارسة الالزمة والتنفيذية الرقابية وبالصالحيات

 حتقيق اهليئة وتستهدف ،األسواق على والرقابة اإلشراف مهام ملباشرة هلا تابعة مكاتب أو فروعا تنشئ أن وللهيئة
  :التالية األغراض

 ودقتها، املعامالت، المةس وتكفل والسلع املالية األوراق يف واألموال املدخرات الستثمار الفرصة إتاحة - 1
 التعامل أسس ترسيخ خالل من املستثمرين األسعار ومحاية حتديد دف والطلب العرض عوامل تفاعل وتضمن
 املستثمرين خمتلف بني العادل السليم

 .التوصيات وتقدمي الدراسات إجراء طريق عن االستثماري الوعي تنمية - 2
 .اديواالقتص املايل االستقرار ضمان على العمل  - 3

 اخلربة ذوي من أعضاء وعضوية مخسة الوزير برئاسة الوزراء جملس بقرار يشكل إدارة جملس اهليئة إدارة ويتوىل
 قابلة سنوات أربعة العضوية مدة وتكون ،للهيئة التنفيذي الرئيس الوزير؛باإلضافة إىل يرشحهم واالختصاص

   .واحدة مرة للتجديد
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  املايل ديب سوق -  ب
 وزارة االقتصاد قرار مبوجب املستقلة االعتبارية الشخصية لديها عامة كمؤسسة املايل ديب سوق مت تأسيس    
 للتعامل باألوراق ثانوي كسوق م، 2000 مارس 26 بتاريخ نشاطه مزاولة بدأ ولقد م، 2000 لعام 14 رقم

 حملية، أية حكومات أو ية،االحتاد احلكومة عن الصادرة والسندات العامة، املسامهة الشركات عن الصادرة املالية
مبوقع استراتيجي، وتنظيمات مستقلة، ،وبنية حتتية راسخة، املايل  ديب سوقيتمتع  ،االستثمار صناديق ووحدات

األمر الذي يوفر للشركات املسجلة فيه قدرة استثنائية على اغتنام الفرص الناجتة عن تنامي الطلب اإلقليمي على 
  .خدمات املال واألعمال

قرر الس التنفيذي إلمارة ديب حتويل سوق ديب املايل كشركة مسامهة عامة يف  2005ديسمرب  27ويف 
ومت طرح نسبة عشرون باملائة ) مليارات درهم 8(اإلمارات العربية املتحدة برأمسال وقدره مثانية مليارات درهم 

لقد شهد االكتتاب العام إقباالً . مليار درهم لالكتتاب العام 1.6من رأس مال السوق أي ما يعادل %) 20(
   1  .مليار درهم 201كبرياً ومتميزاً فاق كل التوقعات حيث وصل املبلغ املكتتب به إىل ما يقارب 

 املالية لألوراق ظيب أبو سوق -ج

بتاريخ  السوق افتتاح مت وقد ، 2000 لسنة (3 ) رقم للقانون طبقا املالية لألوراق ظيب أبو سوق تأسيس مت   
 وبالصالحيات واإلداري، املايل واالستقالل االعتبارية تتمتع بالشخصية عامة كمؤسسة، 15-11-2000

 يف احلق وله التداول، وسالمة الشفافية تضمن وقوانني ألحكام مهامها وفقا ملمارسة الالزمة والتنفيذية الرقابية
 تتمثل املالية لألوراق ظيب أبو سوق رفهاع اليت التطورات أهم ومن  . ظيب أبو إمارة خارج وفروع مراكز إنشاء
 :يلي فيما

 مارس 18يف  املالية لألوراق ظيب أبو وسوق ،"يورونكس نيويورك" بورصةبني  مشترك تعاون إتفاقية - 1
واخلدمات  هلا، التابعة والتكنولوجيا التداول أنظمة نطاق يف جديدة فرص تطوير أجل من 2008

 .االستثمارية األدوات جمال ويف ن،واملستثمري املصدرة للجهات املقدمة
 :ليصبح  اإلجنليزي االسم تغري عن املالية لألوراق ظيب أبو سوق أعلن  - 2

                                                             
  . 2013-06-24تاريخ االطالع  ،  DFM  : (http://www2.dfm.ae/default.aspx(املوقع االلكتروين لسوق ديب املايل  -1 
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Abu Dhabi Securities Exchange:(ADX) والذي كان سابقا حتت اسم (ADSM): Abu 
Dhabi Securities Market  

 بني الربط االلكتروين حتقيق على اهليئة ملتع املايل ديب وسوق املالية، لألوراق ظيب أبو سوقي لوجود نظرا   
 اليت التداوالت يعرب عن يومي مؤشر وإصدار املالية، لألوراق اإلمارات سوق شاشة تدشني خالل من السوقني،

 وتقوم املالية، اإلمارات لألوراق سوق مؤشر اسم عليه أطلق معا، بالسوقني املدرجة الشركات أسهم على جتري
  1.بالسوق اخلاصة البيانات كافة يتضمن املالية لألوراق اإلمارات سوق أداء عن تقرير اربإصد سنويا اهليئة

  املالية لألوراق اإلمارات اإلدراج يف سوق شروط :ثالثا

 :يقتصر اإلدراج على األوراق املالية التالية

  .هلا اليت تأسست يف الدولة أو اليت تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً أسهم الشركات املسامهة -

  .الشركات اليت ال تتمتع جبنسية الدولة واليت يوافق الس على إدراجها أسهم -

  .سندات وأدوات الدين اليت يقرر الس إدراجها -

  .يوافق الس على إدراجها أية أوراق مالية أخرى -
وراق املالية للشركات املسامهة أما بالنسبة للشركات املسامهة العامة املؤسسة يف الدولة تكون شروط إدراج األ    

   .للتداول يف السوق وفق التصنيف التايل، على أن يقرن اسم الشركة املدرجة بفئة تصنيفها يف كافة األحوال

  الفئة األوىل - أ 

  : يشترط لتصنيف الشركة من هذه الفئة ما يلي 

  . أن تكون الشركة مقيدة لدى وزارة االقتصاد والتجارة - 1

مدققتان من  على تأسيس الشركة مدة ال تقل عن عامني صدرت عنهما ميزانيتان أن يكون قد مضى - 2
أن  الشركة املساهم مدقق حسابات مقيد يف جدول مدققي احلسابات املشتغلني وخمول بتدقيق حسابات

  . تكون الشركة قد حصلت على موافقة اهليئة بإدراج

                                                             
، تاريخ االطالع  http://esm.sca.ae/Arabic/Emiratesindex/pages/about.aspx املالية لألوراق اإلمارات املوقع الرمسي لسوق  1 - 

24-06-2013  
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من  %)35( ون مليـون درهـم أو مخـس وعشــر) 25(أال يقل رأس مال الشركة املدفوع عن  - 3
  . رأس املال املكتتب فيه أيهما أعلى

  . متساوية  أن تكون حقوق املسامهني بالنسبة لكل فئة من فئات األسهم اليت تصدرها الشركة - 4

  .أال تقل حقوق املسامهني يف الشركة عند تقدمي طلب اإلدراج عن رأس املال املدفوع - 5

  . مية العادية للشركة مرة واحدة على األقل يف السنةأن يثبت انعقاد اجلمعية العمو - 6

قبل السماح بتداول أسهمها  أن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعماهلا يف وسائل النشر اليومية وذلك - 7
  . يف السوق

 . أية شروط أخرى يقررها الس من حني آلخر - 8

  : الثانيـة الفئــة- ب
الشروط املقررة يف الفئة األوىل أو من الشروط  ا ال يتوافر فيها شرط أو أكثر منوتصنف الشركة من هذه الفئة عندم

   .األخرى اليت يقررها الس من حني آخر

الشركة املنقولة شروط إدراج الفئة املنقولة  ويتم نقل الشركات من الفئة الثانية إىل الفئة األوىل عندما تتوافر لدى   
األوىل إىل الفئة الثانية عند اإلخالل بشروط إدراج فئتها احلالية وتوافر شروط  من الفئةإليها ، كما يتم نقل الشركات 

  . إدراج الفئة املنقولة إليها

وللمجلس نقل أية شركة من الفئة األوىل إىل الفئة الثانية يف حال امتناع الشركة عن التقيد بأحكام اإلفصاح 
خيضع إدراج األوراق املالية للشركات األجنبية،  و.األحكام إخالل الشركة بتلك والشفافية املعمول ا أو

األخرى والسلع، وأية أوراق  نوالشركات املدرجة يف أسواق املناطق احلرة املالية، وإدراج سندات وأدوات الدي
  1.أخرى يوافق الس على إدراجها لشروط اإلدراج اليت يضعها الس

  

  

                                                             
     2004لسنة ) 16( مبوجب قرار جملس الوزراء رقم ) 6(ملادة من ا) 1(مت تعديل نص البند. 

، تاريخ  http://esm.sca.ae/Arabic/Emiratesindex/pages/about.aspx املالية لألوراق اإلمارات املوقع الرمسي لسوق    - 1
  2013-06-24االطالع 
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  2013- 2007الية العربية خالل أداء األسواق امل: املبحث الثاين 

شهدت األسواق املالية العربية العديد من التطورات املذكورة سابقا و اليت انعكست بشكل كبري على التحسن        
األسواق  بعض أداء يف واضح تفاوتاالجيايب و امللحوظ يف مستوى أدائها وفقا ملؤشراا ،وجتدر اإلشارة اىل أن هناك 

 يف التنموي يرجع للعديد من األسباب نذكر منها اختالف الوعي االستثماري وتفعيل دورها عن األخرى وذلك
   .االقتصاد

  2008-2007األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب :املطلب األول 

م التعامالت تبعا للعديد من التقلبات اليت إن املتبع لألداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية يالحظ تذبذب يف حج    
  .حتدث على مستوى االقتصاديات العربية ، واليت تنعكس بشكل مباشر على أدائها 

   2007 لسنة األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب: الفرع األول   

كما يقوم أيضا . لألسواق املالية العربيةاإلمجايل قيس أداء يقوم صندوق النقد العريب حبساب مؤشر مركب ي      
السوقية املرجحة باستخدام رقم باش  باعتماد على القيمة وحتسب هذه املؤشرات . حبساب مؤشر خاص لكل سوق

ستيعاب ويتم قياس التغري يف قيمة املكونات، معدلة ال  الفترة ، املتسلسل، وحتتسب األسعار بالدوالر األمريكي يف اية
   .السوقية الناجتة عن إضافة أو حذف أسهم من املؤشر التغريات يف القيمة

   2007العريب خالل  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر:  أوال 

  التايل الشكلالعريب هلذه السنة من خالل  النقد لصندوق املركب ميكن توضيح تطور املؤشر   
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  2007العريب خالل سنة  النقد لصندوق ركبامل تطور املؤشر) :02( رقم  الشكل

     

، منشورات الصندوق النقد العريب  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرات الفصلية  من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر 
 ،2007.  

 األوراق أسواق أداء الذي يقيس العريب النقد لصندوق باملرك نالحظ من خالل هذا الشكل التايل أن املؤشر     
 يف نقطة 237,7 مع مقارنة ، 2007سنة  اية يف نقطة 328,7 إىل ليصل%  38,3 بنسبة  العربية ارتفع املالية
 اعارتف الناجم عن العربية املالية معظم األسواق أداء يف الكبري التحسن اىل االرتفاع ، ويعود هذا  2006سنة اية

 بنسبة 2007 سنة  اية يف األسواق هلذه السوقية القيمة حيث ارتفعت لألسواق، السوقية والقيم حجم التداوالت
   .مليار دوالر  888,1بقيمة  2006مع سنة  مقارنة أمريكي، دوالر مليار1338,61  لتبلغ % 50,7

 عقب هذه األسواق أداء مع مقارنة ظ ،وحتسن ملحو استقرار درجة إىل األسواق يف حركة التداوالت وتشري     
  .20051 سنة  أواخر يف بدأت واليت األسواق معظم يف األسعار يف التصحيح حركة

  

  

  

  

                                                             
  11، ص  2007،  44رات الصندوق النقد العريب ، العدد ، منشو أداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرة الفصلية  ،  - 1
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  2007العريب خالل سنة  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر) :03(جدول رقم   

  
  

  2007الربع الرابع من سنة   2007الربع الثالث من سنة   2007الربع الثاين من سنة   2007الربع األول من سنة 

معدل   مارس   جانفي
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
التغري 

%  
  26,9  328,7  259,1  8,0  259,1  239,9  2,2  239,9  234,8  -0,8  234,8  222,8  املؤشر

، منشورات  أداء األسواق األوراق  املالية العربيةنشرة الفصلية  ، المن إعداد  الباحثة باالعتماد على  :املصدر  
        .11، ص  2007،  44الصندوق النقد العريب ، العدد 

 إىل ليصلخالل  % 0,8 بنسبة    2007من الربع األول يفاخنفض  نالحظ أن من خالل هذا اجلدول أن املؤشر 
 وفيما  ، 41 %النسيب وزنه ميثل الذي السعودي سوق األسهم داءأ تراجع إىل خنفاضويعود هذا اال ، نقطة 234,8

 حوايل  لتبلغ  % 0,23بنسبة األسواق هلذه السوقية القيمة ارتفعت العربية، فقد املالية السوق حبجم يتعلق
  .دوالر  مليار 890,17

يف  نقطة 234,8 مع قارنةاملب نقطة 239,9ليحقق   % 2,2 بنسبة املؤشر أما بالنسبة للربع الثاين فنالحظ ارتفع  
، الذي انعكس  العربية األسواق املالية غالبية أداء حتسن فيعود أساسا اىل  ، أما عن أسباب هذا االرتفاع  األول الربع

  .العربية  أداء األسواق إمجايل يف على حتسن

 نقطة 259,1 إىل  ليصل  8 %نسبته املؤشر سجل ارتفاعا أما بالنسبة للربع الثالث من نفس السنة فنالحظ أن   
مؤشراا  حيث اخنفضت تراجعاً األسواق سجلت هذه بعضإال أن الثاين ،  اية الربع يف نقطة 239,9مع  مقارنة

  . الثاين  الربع خالل مع نشاطها مقارنة تداوهلا وأحجام

 الثالث اية الربع يف األسواق هلذه قيةالسو القيمة ارتفعت العربية، فقد املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما     
 املؤشر ارتفع فلقد 2007أما عن الربع الرابع لسنة  دوالر، مليار 1046,8  قيمة مسجلة بذلك % 12,3بنسبة 
 مع مقارنة 259,1 مع مقارنة ،2007سنة  اية يف نقطة  328,7الثالث  مبقدار الربع مع مبقارنة % 26,9بنحو 
  .2007  سنة من الثالث الربع
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  2007ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء: اثاني      

سوقي  باستثناء 2007 سنة خالل العربية األسواق مؤشرات ارتفعت، لقد لألسواق، الفردي باألداء يتعلق وفيما   
  . % 12,1بنسبة  وفلسطني  % 6,8اليت قدرت قيمة االخنفاض املؤشر فيها بــ  اخلرطوم

 و املالية لألوراق ظيب أبو سوق يف  % 69,8بني  ارتفاعاً، تراوح مؤشراا سجلت اليت لألسواق بالنسبة أما     
بـ  السعودي األسهم وسوق ، %  51بـ  مسقط وسوق اجلزائر، أما عن باقي األسواق بورصة يف % 0,4

 .% 26,6 املالية بنسبة لألوراق الكويت ،وسوق  30 % املالية بنسبة لألوراق الدوحة سوق مؤشر ارتفع ، 37,6
 السوقية ارتفعت القيمة ، حيث 2007 خالل منو قياسية نسب الرئيسية لألسواق السوقية القيم سجلت وقد     

 38,7 نسبته ما القيمة ومتثل هذه دوالر، مليار 519 حوايل إىل لتصل  % 58,8بنسبة  السعودي األسهم لسوق
 ،%  59بنسبة املايل ديب لسوق القيمة السوقية العربية كما ارتفعت املالية لألسواق اليةالسوقية اإلمج القيمة من %

 الكويت وسوق  ، %48,5بنسبة و اإلسكندرية القاهرة ، وبورصيت %  50بنسبة املالية لألوراق وسوق أبو ظيب
  .  % 56,8  بنسبة املالية لألوراق وسوق الدوحة ،  %  27,8بنسبة

 1623 مقابل شركة 1550 ليقدر بــ  2007 سنة اية يف اخنفض فقد املدرجة اتكالشر عددل وبالنسبة    
 1108,1فقدرت بــ   2007 سنة خالل األسهم املتداولة بقيمة ،وفيما يتعلق 2006سنة  بنهاية مدرجة شركة

على    2006 بسنة تداوالت قيمة مع مقارنة ، % 34,2نسبته  بلغت مسجلة بذلك اخنفاض دوالر أمريكي، مليار 
 التداول الخنفاض قيمة نتيجة هو ككل ،  2007اية سنة يف % 37,2  بنسبة  التداوالت قيمة الرغم من ارتفاع

  األسواق من عدد يف

 1.السعودي  سوق األسهم وخاصة الرئيسية،

 سهم مليار323 لغليب % 91,6 بنسبة 2007 خالل عام ارتفع فقد املتداولة، األسهم بعدد يتعلق فيما أما    
 سوق من كل يف املتداولة عدد األسهم شكّل حني يف  2006 سنة تداوهلا خالل مت سهم مليار 168.6 مع مقارنة
   ، %  16,1 و ،% 21,8 و %  32,6 نسبة أبو ظيب وسوق وسوق الكويت، ديب،

                                                             
  12، ص  2007،  44، منشورات الصندوق النقد العريب ، العدد  أداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرة الفصلية  ،  - 1
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إطار  يف وذلك فيها املالية األوراق واقأس لتطوير العربية الدول تبذهلا اليت اجلهود استمرار إىل التحسن هذا ويعزى    
غري  املخاطر من واحلد املستثمرين ومحاية وتنميته، املال رأس سوق تطوير تستهدف شاملة إستراتيجية تنفيذها

 ثقة املتعاملني ودعم العاملية املالية األوراق أسواق يف املطبقة الدولية املعايري إتباع بضرورة االهتمام وكذلك التجارية،
  1.العربية  املالية األوراق أسواق يف

  2008 لسنة األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب:  ينالفرع الثا 

  2008العريب خالل  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر: أوال

  :التايل  كلالشالعريب هلذه السنة من خالل  النقد لصندوق املركب ميكن توضيح تطور املؤشر

 2008العريب خالل سنة  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر) : 03(الشكل رقم 
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، منشورات الصندوق النقد  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرات الفصلية  من إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر  
  .2008العريب ، 

 ليصل % 49,4 بنسبة العربية املالية األوراق أسواق أداء والذي يقيس العريب النقد لصندوق املركب ؤشرامل اخنفض  
 عن االخنفاض هذا ويرجع 2007 سنة  اية يف نقطة 328,7 مع مقارنة ، 2008سنة  اية يف نقطة 166,2 إىل

 لألسواق، السوقية والقيم واألسعار ام التداولأحج ناحية من العربية املالية األسواق أداء غالبية يف ملحوظ تراجع
   .العاملية املالية األزمة يف أعقاب وذلك

  

  
                                                             

  123، ص  2008التقرير االقتصادي العريب املوحد  - 1
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 2008العريب خالل ثالثيات سنة  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر) :04( جدول رقم 

    
  

  2008سنة  الربع الرابع من  2008الربع الثالث من سنة   2008الربع الثاين من سنة   2008الربع األول من سنة 

اية 
ديسمرب 
2007  

معدل   مارس 
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
  %التغري 

  -34, 2  166,2  252,5  -21,2  252,5  320,5  3,2  320,5  310,4  -5,6  310,4  328,7  املؤشر

، منشورات الصندوق النقد  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةشرات الفصلية  النمن إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 
 . 11ص .  2008العريب ، 

السابقة  السنة مبستواه بنهاية مقارنة ، 2008 سنة من األول الربع يف اية  % 5,6 بنسبة املؤشر اخنفض      
 سنة  من الربع األول خالل العربية األسواق أغلبية أداء يف حتسناً ملحوظاً الصندوق حيتسبها اليت املؤشرات وأظهرت
 يف ، 2008 خالل هذا الربع أدائها يف حتسناً سوقاً 11 سجلت ،حيث الربع السابق مع باملقارنة سواء ، 2008

 هلذه ةالسوقي القيمة العربية، ارتفعت املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما فقط، أسواق أداء أربعة تراجع حني
 . %47,4قدرها  أي بزيادة أمريكي، دوالر مليار 1311,9 لتبلغ الربع األول بنهاية األسواق

 القيمة لألسواق،ارتفعت اإلمجايل األداء على كبري نسيب هلا تأثري اليت الرئيسية لألسواق السوقية بالقيم يتعلق وفيما   
هذه السنة  من األول الربع بنهاية مليار دوالر  446,4بقيمة  %  40,2بنسبة  السعودي األسهم لسوق السوقية
  .السابقة  السنة من األول مع الربع ،مقارنة

دوالر  مليار  349,42قدرت حبوايل   2008 سنة من األول الربع املتداولة خالل وبالنسبة لقيمة األسهم     
  % 22,1بنسبة  وزيادة سابق،ال الربع تداوالت يف  قيمة مع مقارنة  % 11,5 أمريكي،مسجلة بذلك بنسبة

   .السابقة السنة املماثل من الربع مع حجم التداوالت يف باملقارنة

يف  نقطة 320,5 إىل ليصل % 3,2فنالحظ ارتفاع املؤشر بنسبة  2008أما بالنسبة للربع الثاين من سنة        
بنهاية  مقارنة أما ،سنة  من نفس األول عالرب بنهاية نقطة 310,4مع   مقارنة ، 2008 سنة من الثاين الربع اية
 أغلبية حتسن أداء يعكس مما ، % 33,6بنسبة  بلغت بنسبة كبرية املؤشر ارتفع فلقد 2007 سنة من الثاين الربع

  .  الربع خالل هذا  حتسناً ملحوظاً املؤشرات أظهرت، حبيث أسواق
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 أمريكي، دوالر مليار 1389,5لتقدر بــ  الربع الثاين بنهاية السوقية فقد شهدت  ارتفاع بالقيمة  يتعلق وفيما   
 قيمتها عن %  5,9وبنسبة  السنة السابقة، من املماثل الربع قيمتها بنهاية مع مقارنة ، %49,1  قدرها أي بزيادة

  .السابق الربع خالل

 دوالر مليار  307,29قيمة  املتداولة األسهم قيمة بلغت لقد ، هذا الربع خالل التداول أما بالنسبة حلجم   
 األسهم بعدد يتعلق فيما و .السابق الربع تداوالت مع مقارنة ،  %12,1بنسبة  حيث سجل اخنفاضا ي،كأمري

السابقة، كما قدرت  السنة من الثاين الربع خالل عن مستواه % 5,8  بنسبة خالل هذا الربع ارتفع فقد املتداولة،
 93,6إىل أن ما يقارب  اإلشارة وجتدر السابق الربع مع باملقارنة % 4,5نسبة اخنفاض عدد األسهم املتداولة بـ 

 املايل، ديب وسوق األسهم السعودي، سوق هي و أسواق مخسة يف تداوهلا املتداولة مت األسهم عدد إمجايل من  %
  .و اإلسكندرية القاهرة املالية، وبورصيت لألوراق الكويت وسوق املالية، ظيب لألوراق أبو وسوق

 - 21,2بنسبة العريب النقد لصندوق املركب املؤشر فنالحظ اخنفض 2008أما بالنسبة للربع الثالث من سنة      
 الثالث بنهاية الربع مقارنة أما الثاين، الربع بنهاية نقطة 320,5مع  مقارنة ، نقطة 252,5  252.5 إىل ليصل %
  . % 2,5 املؤشر بنسبة اخنفض فلقد 2007 عام من

 الثاين، الربع مع مقارنة ، هذا الربع خالل العربية األسواق أداء يف تراجعاً ملحوظاً جتدر اإلشارة هنا أنه حدثو      
 سبيل من السنة السابقة فعلى من الربع املماثل الربع الثالث خالل أدائها مع مقارنة األسواق، أداء حني تفاوت يف

يف  وتونس، اجلزائر سوقي باستثناء الثاين، مع الربع باملقارنة الثالث، الربع خالل تراجعاً األسواق سجلت كافة املثال،
  .الثالث  الربع مع مقارنة أسواق، تسعة أداء حتسن حني

أي  أمريكي، دوالر مليار 137,75 لتبلغ الربع الثالث بنهاية فقد اخنفضت األسواق هلذه السوقية أما عن القيمة    
 الثالث الربع السوقية بنهاية القيمة مع باملقارنة أنه إال .الثاين الربع قيمتها بنهاية مع مقارنة ، % 18,1قدره باخنفاض

  . % 8,7بنسبة  القيمة السوقية ارتفعت السابقة ، السنة من

 بلغت قيمة لقد ،2008 سنة  من الثالث الربع خالل املالية العربية األسواق يف خيص حجم التداول  وفيما      
   الربع تداوالت قيمة مع مقارنة ،% 38,9  اخنفاض بنسبة أي دوالر أمريكي، مليار 187,84 ةاملتداول األسهم
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  1.السابق العام من الثالث تداوالت الربع مع مقارنة ، %17,8 بنسبة الثاين، واخنفاض

مع  وعن ،ينالثا الربع يف مستواه عن %  38 بنسبة نفس الربع اخنفض خالل فقد املتداولة األسهم عن عدد أما     
وينحصر عدد هذه إمجايل    % 20,3بنسبة  املتداولة عدد األسهم اخنفض فلقد السنة املاضية ، من الثالث الربع

 وسوق املالية، لألوراق ظيب وسوق أبو املايل، ديب وسوق السعودي، األسهم هي سوق فقط أسواق األسهم يف مخسة
  .% 94,1سكندرية مبا يقارب نسبة و اإل القاهرة وبورصيت لألوراق املالية، الكويت

 166ليقدر  العريب النقد لصندوق املركب املؤشر فنالحظ اخنفض 2008أما بالنسبة للربع الرابع من سنة        
  .% 34,2نسبة  املؤشر اخنفض فقد الثالث الربع مع مقارنة ،2008 سنة  اية يف نقطة

الربع  اية  مقارنة أمريكي، دوالر مليار 769,589اية هذا الربع  فقدرت يف  األسواق هلذه السوقية القيمة أما  
  . % 32,4نسبة  االخنفاض بلغ فلقد الثالث

  2008ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء: ثانيا  

 باستثناء بورصة ، 2008 سنة اخنفاض مؤشراا خالل لألسواق املالية العربية يالحظ  إن املتتبع لألداء الفردي       
وأدناه يف   % 65املايل ديب نسبه حيث قدر أقصاه يف سوق تفاوت بتونس،إال أن هذا االخنفاض  املالية األوراق
يف   % 59,2،أما بالنسبة لباقي مؤشرات األسواق قدرت نسبة االخنفاض بــ   % 3,8اجلزائر بنسبة  بورصة

 لألوراق ظيب سوق أبويف  % 44,6و  ، و اإلسكندرية لقاهرةبورصيت ايف  % 50,9و   السعودي سوق األسهم
 بالدار القيم املنقولة بورصة املالية و الدوحة لألوراق أما يف كال من  سوق ،  الكويت يف سوق % 40,3، و املالية

 األسهم و بالنسبة للقيم السوقية فقد اخنفض سوق   19 %و ، % 22,2قدرت نسبة االخنفاض بــ  البيضاء
 من القيمة %  32 نسبته ما القيمة هذه ومتثل مليار دوالر، 246,34 حوايل إىل تصل % 52,2بنسبة  سعوديال

 .العربية املالية لألسواق اإلمجالية السوقية

أبو  وسوق ،% 48,1بنسبة  الكويت وسوق ، % 54,3ما نسبته  املايل ديب لسوق السوقية القيمة واخنفضت    
  . % 38,1بنسبة و اإلسكندرية القاهرة وبورصيت ، % 43,2 سبةبن املالية لألوراق ظيب

                                                             
  11، ص  2008، منشورات الصندوق النقد العريب ،  وراق  املالية العربيةألداء األسواق األ  التقرير السنوي ، -  1
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 شركة 1542 ليبلغ 2008 سنة اية يف اخنفض فقد املالية العربية األسواق يف املدرجة الشركات لعدد وبالنسبة    
 قيمة غتبل املالية العربية، األسواق يف التداول بأحجام يتعلق وفيما 2007سنة  بنهاية مدرجة شركة 1550 مقابل

 ، % 9,9 حنو بلغت نسبة اخنفاض مسجلة أمريكي، دوالر مليار 997,87 حنو2008 سنة  خالل املتداولة األسهم
 األسهم سوق وهي فقط أسواق ثالثة املتداولة يف األسهم قيمة وشكلت  2007سنة   قيمة تداوالت مع مقارنة

 املالية العربية، األسواق يف التداول قيمة إمجايل من  % 80,5 نسبته ما اإلمارات وسوق الكويت، السعودي، وسوق
  .وحده األسهم السعودي سوق نسبة  % 52,4منها

 عدد األسهم املتداولة   ليبلغ % 5,9 بنسبة 2008 سنة اخنفض خالل فقد املتداولة، األسهم بعدد يتعلق فيما أما    
 أسواق ثالثة يف املتداولة األسهم عدد وشكل 2007تداوهلم يف سنة  مت سهم مليار 323 مع مقارنة سهم مليار304

 قيمة التداول إمجايل من %  87,5 نسبته ما وسوق اإلمارات الكويت، وسوق السعودي، األسهم سوق فقط وهي
 26,6 بنسبة املالية وحدها لألوراق الكويت سوق يف املتداولة عدد األسهم نسبة وبلغت .العربية املالية األسواق يف
 األسهم وسوق ،% 25,2املايل بنحو ديب سوق تاله العربية، األسواق يف األسهم املتداولة عدد إمجايل من %

  1. % 16,4املالية بنسبة  لألوراق ظيب أبو وسوق ، % 419,4بنحو السعودي

  2010-2009األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب خالل :املطلب الثاين 

 املالية األزمة بتداعيات متأثرة 2009 سنة يف املالية أوضاعها يف تراجعاً العربية االقتصاديات معظم جلتس    
 القطاعات ثركأ املالية األوراق أسواق كانت فقد العربية، املال أسواق يف بالتطورات يتعلق وفيما .العاملية واالقتصادية

منذ  شهدته الذي تراجعها هذه السنة خالل واصلت متفاوتاً، حيث 2009 سنة خالل أداءها جاء وقد باألزمة، تأثراً
  .2008 سنة  من الثاين النصف

  2009 لسنة األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب :الفرع األول   

 السلبية انعكاساا ظهرت اليت العاملية املالية األزمة تداعيات جراء العربية اخنفاضات املالية األوراق أسواق شهدت     
  .ملحوظ بشكل العربية أداء األسواق على

   2009العريب خالل  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر :أوال

                                                             
    11، ص  2008،الربع الرابع ،  56:، منشورات الصندوق النقد العريب ، العدد ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالتقرير الفصلي ،   - 1
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 قدرا ومدى العاملية باألسواق ارتباطها لدرجة وفقاً العربية والبورصات األسواق بني التأثر هذا أختلف وقد       
 استقطاباً واألكثر العاملية باألسواق ارتباطاً األكثر األسواق أن والشك األجنبية، ستثماراتاال استقطاب على

 مقارنة العاملية باألزمة تأثراً األكثر كانت واليت وسيولة، وتطوراً عمقاً األكثر األسواق هي األجنبية،     لالستثمارات
    .العاملية يةاملال األسواق على انفتاحاً أو ارتباطاً األقل باألسواق

   :العريب هلذه السنة من خالل اجلدول التايل  النقد لصندوق املركب ميكن توضيح تطور املؤشر      

   2009العربية لسنة املالية األوراق أسواق أداء والذي يقيس إمجايل العريب النقد لصندوق املركب املؤشر ارتفع     
  .  2008اية يف نقطة 166,2مع  مقارنة ، 2009 ةسن اية يف نقطة 196,3بـــ  %  18,1بنسبة 

 2009سنة لالعريب  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر) : 05(جدول رقم   

    
  

  2009الربع الرابع من سنة   2009الربع الثالث من سنة   2009الربع الثاين من سنة   2009الربع األول من سنة 

اية 
ديسمرب 
2008  

معدل   مارس 
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
التغري 

%  
  -9,8  150,0  166,2  املؤشر

  
150,0  195,9  30,6  195,9  206,8  5,6  206,8  196,3  5,1-  

، منشورات الصندوق النقد  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرات الفصلية  من إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 
  . 2009العريب ، 

األول  الربع اية يف نقطة 150 إىل ليصل % 9,8  بنسبة 2009لسنة  العريب النقد لصندوق املركب املؤشر اخنفض
 اخنفض فلقد  2008سنة  من األول الربع مع مقارنة أما 2008اية يف نقطة 166.2 مع مقارنة ، 2009 سنة من

  . % 51,7 بلغت ريةكب بنسبة املؤشر

 أسعار التداول، وهبوط أحجام تدين ناحية من العربية املالية أسواق األوراق غالبية أداء تراجع عن االخنفاض هذا وجنم
 على السلبية انعكاساا اليت ظهرت العاملية املالية األزمة تداعيات جراء األسواق، وذلك هلذه السوقية والقيم األسهم

  .بية العر األسواق أداء
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 من الربع األول اية يف األسواق هلذه السوقية القيمة العربية، اخنفضت املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما    
 بنهاية دوالر مليار769,59بنحو  مقارنة أمريكي، دوالر مليار  719.47حنو  لتبلغ  % 6,5 بنسبة 2009 عام

  .% 45حنو  االخنفاض بلغ فلقد 2008 سنة من األول عاية الرب مع مقارنة أما السابقة، السنة 

 من الربع األول اية يف األسواق هلذه السوقية القيمة العربية، اخنفضت املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما     
 ةبنهاي دوالر مليار 769,59بنحو  مقارنة أمريكي، دوالر مليار 719,47 حنو لتبلغ  % 6,5بنسبة 2009 سنة

   %  45حنو االخنفاض بلغ فلقد 2008 سنة من األول اية الربع مع مقارنة أما .السابقة السنة

 حنو ليبلغ %  15.6 بنسبة 2009 عام من األول خالل الربع ارتفع فقد املتداولة، األسهم بعدد يتعلق فيما أما    
  1.السابق الربع خالل تداوهلم مت مليار سهم 62.8 مع مقارنة سهم مليار 72.6

 %30,6 بنسبة العريب النقد لصندوق املركب املؤشر فنالحظ ارتفاع 2009أما بالنسبة للربع الثاين من سنة        
من السنة  الثاين الربع مع مبقارنته أما .األول الربع اية يف سجلها نقطة 150 مع مقارنة ، نقطة 195.9 إىل ليصل  

 العربية،ارتفعت املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما،  % 36,9 لغتب بنسبة املؤشر اخنفض فلقد  السابقة
 مقارنة أمريكي، دوالر مليار 870,540 لتبلغ  % 20,97 بنسبة الربع اية هذا يف األسواق هلذه السوقية القيمة
 لت القيمة السوقيةسج فقد 2008 سنة من نظريه مع مبقارنته أما .األول الربع بنهاية دوالر مليار 719,631 بــ

  . % 37,35 بلغت نسبته اخنفاضا

  225,516الربع  خالل هذا املتداولة األسهم قيمة بلغت املالية العربية، األسواق يف التداول ما بالنسبة ألحجامأ   
 أسهم بعدد،  الربع تداوالت قيمة مع مقارنة  % 45,9 نسبته بلغت ارتفاع نسبة مسجلة دوالر أمريكي، مليار

السابق، مسجال ارتفاع  الربع خالل تداوهلم مت سهم مليار 72,593 مع مقارنة سهم مليار 146,822داولةمت
  2. % 102,3  قدرت نسبته بــ 

 إىل ليصل % 5,6 بنسبة النقد لصندوق املركب املؤشر فنالحظ أرتفع 2009وفيما يتعلق بالربع الثالث من سنة     
 من الثالث الربع أما مقارنته مع .الثاين الربع اية يف نقطة سجلها 195,9 مع رنةمقا ايته ، يف نقطة 206.8 حمققا
  .  % 18,1حنو  بلغت بنسبة اخنفض املؤشر فلقد 2008 سنة
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لتبلغ  %  11,0 بنسبة األسواق هلذه السوقية القيمة ارتفعتالعربية، املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما    
 اية مع مقارنته أما،  السابق الربع بنهاية دوالر مليار 870,540 بــ مقارنته أمريكي، الردو مليار  966,329

  . % 15,07  حنو بلغ اخنفاضا سجلت فقد  2008سنة  من الثالث الربع

  125,47 املتداولة األسهم قيمة بلغت الربع ،هذا  العربية خالل املالية األسواق يف التداول بأحجام يتعلق وفيما
  .السابق  الربع تداوالت قيمة مع قارنةبامل ، % 43,36 بلغت اخنفاض نسبة مسجلة دوالر أمريكي، مليار

  % 50,03بنسبة  2009 عام من الثالث الربع خالل هذا املؤشر اخنفض فقد املتداولة، األسهم بعدد يتعلق فيما أما
  1.السابق خالل الربع وهلمتدا مت سهم مليار 146,822 مع سهم  مقارنته مليار 73,36 ليبلغ

  % 18,1 بنسبة العريب النقد لصندوق املركب املؤشر ارتفع  فنالحظ 2009وفيما يتعلق بالربع الرابع من سنة      
 خالل املؤشر بأداء هذا يتعلق وفيما .نقطة   66,2مع  قارنتهوذلك مب  % 196,3إىل ليصل 2009 سنة خالل 

  .الربع  هذا خالل  % 5,1بنحو املؤشر هذااخنفض  فقد ، 2009 الرابع الربع

 سنة يف اية األسواق هلذه اإلمجالية السوقية القيمة العربية، ارتفعت املالية األوراق أسواق بأحجام يتعلق وفيما   
 بنهاية دوالر مليار 769,589بــ  مقارنته أمريكي، دوالر مليار 903,427 لتبلغ  % 17,4بنسبة 2009

 املدرجة العربية لألسواق اإلمجالية السوقية أما القيمة ، نفس السنة  من الثالث الربع اية مع أما مقارنة املاضية، السنة
 األخري الربع خالل 6,5 بنسبة اخنفضت فقد العريب، صندوق النقد لدى العربية املالية األسواق بيانات يف قاعدة
 1495 ليبلغ 2009 سنة  اية يف العدد هذا اخنفض فقد عربيةاملالية ال األسواق يف املدرجة الشركات لعدد وبالنسبة

 الشركات من بشطب عدد رئيسية بصورة يرتبط ما وهو 2008بنهاية سنة  مدرجة شركة 1542 مقابل شركة
بالسنوات  خالل هذه السنة مقارنة اجلديدة الشركات عدد يف امللحوظ جانب االخنفاض إىل املصرية، البورصة لدى

  .حديثة التأسيس لشركات األولية اإلصدارات يف ملحوظاً شهدت منواً واليت سابقةال القليلة

قيمة 2009 سنة  خالل املتداولة األسهم قيمة بلغت املالية العربية، األسواق يف التداول بأحجام يتعلق وفيما    
 سنة  خالل اوالتقيمة التد مع مقارنة ، % 34,5 بلغت نسبة اخنفاض مسجلة أمريكي، دوالر مليار 643,5
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 2009 خالل سنة  19,6 بنسبة العدد هذا ارتفع األسواق العربية، يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى 2008
  200.1 8سنة  خالل تداوهلم مت سهم مليار 304,6مع   مقارنة سهم مليار 364,4 ليبلغ

  2009ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء: اثاني      

 معظم األسواق على االخنفاض فقد طغى ، 2009 خالل سنة العربية لألسواق الفردي ميكن القول أن األداء      
 ، % 5,6وتونس بنسبة  % 7,9بنسبة   بريوت باستثناء تسجيل ارتفاعاً يف بورصيت وذلك هذه السنة خالل العربية

  األسواق احمللية جلميع املؤشرات تراجعت فيما

 تالها ،  % 22,4املصرية بــ  البورصة لدى سجلت هذه السنة قد تراجع خالل نسب النسبة ألعلىأما ب    
  % 12,2 بلغت اخنفاض بنسبة لألوراق املالية أبو ظيب مث سوق ،  % 17,7بلغت  بنسبة تراجع املايل ديب سوق

اقي األسواق فتوالت نسب أما ب ، % 10,4  بلغت اخنفاض بنسبة ،اما املرتبة الرابعة عادت لسوق الكويت
 األسهم سوق،  % 5,8 عمان بنسبة سوق ، % 6,2 ـ سوق الدوحة بنسبة:االخنفاض  فكانت كمايلي 

 البورصات بني التراجع من نسب ،أما أقل % 3,1بنسبة لألوراق املالية، مسقط سوق،  % 3,2السعودي بنسبة 
 2,3  بنسبة املالية فلسطني لألوراق وسوق % 2,3بــ  البيضاء الدار بورصة العربية خالل هذه السنة  فسجلتها

% .  

 سجلت الرئيسية السوقية لألسواق القيم فأن فردي، العربية بشكل املال ألسواق السوقية بالقيمة يتعلق وفيما     
 % 29,4بنحو السعودي السوقية يف سوق األسهم القيمة ارتفعت فقد 2008 مقارنة2009 سنة  خالل ارتفاعاً
 القيمة السوقية من  % 35,3 نسبته ما القيمة هذه ومتثل2009 ديسمرب اية يف دوالر مليار 318,8إىل  لتصل

  .العربية املالية لألسواق اإلمجالية

 املالية أبو ظيب لألوراق ولسوق ، % 33,7بنحو لألوراق املالية الكويت لسوق السوقية القيمة ارتفعت كما   
 مسقط لسوق السوقية القيمة فيما ارتفعت ، % 14,8 بنسبة املالية لألوراق الدوحة وسوق ، % 16,6 بنسبة

 2009 سنة خالل ارتفاع نسب هذه السنة، أما باقي األسواق فقد سجلت خالل % 56بنسبة  املالية لألوراق
لبيضاء بنسبة ا بالدار املنقولة القيم وبورصة  % 46,5تونس بنسبة  بورصة :فكانت كما يلي  املاضية بالسنة مقارنة
  . % 6املصرية بنسبة  والبورصة  % 33,7بريوت بنسبة  بورصة و % 12,8
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 األسهم السعودي، سوق وهي فقط أسواق ستة يف األسهم املتداولة قيمة فقد شكلت التداول بأحجام يتعلق وفيما   
 % نسبته  ما املصرية، البورصة إىل باإلضافة املالية لألوراق وسوق الدوحة اإلمارات، وسوقي الكويت، وسوق

 األسهم السعودي خالل هذه السنة،اكرب حصة سوق جمتمعة العربية املالية األسواق يف قيمة التداول إمجايل من 93.9
 عدد األسواق يف هذه األسواق وقد شكل يف املتداولة األسهم عدد صعيد ، وعلى % 51,6 منها لوحده كانت 

 ما وسوقي اإلمارات الكويت، وسوق السعودي، األسهم وهي سوق طفق أسواق ثالثة يف املتداولة األسهم
 يف املتداولة األسهم عدد نسبة وبلغت .العربية املالية األسواق يف املتداولة عدد األسهم إمجايل من  % 85,2نسبته
 دها سوقلتأيت بع ، العربية األسواق يف األسهم املتداولة عدد إمجايل من % 40,4 حنو اإلمارات لوحدها سوقي

   % 15,6 بنحو السعودي األسهم ، وسوق % 29,2بنحو املالية لألوراق الكويت

خالل هذه السنة  % 18,4بلغ ارتفاعاً العربية سجل املال أسواق يف األسهم املتداولة اليومي لعدد املعدل أما       
سهم  مليار1,233 مبعدل قارنةم يومياً سهم مليار  1,460إىل ليصل ، 2008 سنة خالل مبستواه املسجل مقارنة

  . 2008 خالل للتداول يومي كمتوسط

العامل اليت  املالية األزمة آثار من العربية املال اىل التعايف النسيب ألسواق 2009يرجع هذا التحسن خالل سنة     
أداء البورصات كبدت األسواق املالية العربية خسائر كبرية ، كان أمهها تداعيات أزمة ديون ديب اليت أثرت عل 

  1.  2009العربية خاصة على بورصات جملس التعاون اخلليجي خالل الربع األخري من  سنة  

  2010 لسنة األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب:  ينالفرع الثا

ذلك العربية ، ومن مظاهر التحسن حتسن ملحوظ يف غالبية األسواق املالية العاملية ، وك 2010شهدت سنة     
  يظهره العربية، كما االقتصاديات أداء يف التحسن باإلضافة اىللغالبية الدول العربية ،رجوع تدفق االستثمار األجنيب 

 إىل النفط، يف أسعار التحسن من بذلك مستفيدة العربية الدول االقتصادي ألغلب النمو معدالت تقديرات ارتفاع
  .االستقرار والنمو لعوامل مواصلة من والناشئة املال العاملية أسواق شهدته ما جانب

  2010العريب خالل  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر: أوال

  :العريب هلذه السنة من خالل اجلدول التايل  النقد لصندوق املركب ميكن توضيح تطور املؤشر    
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 2010العريب خالل ثالثيات سنة  قدالن لصندوق املركب تطور املؤشر) :06( جدول رقم 

    
  

  2010الربع الرابع من سنة   2010الربع الثالث من سنة   2010الربع الثاين من سنة   2010الربع األول من سنة 

اية 
ديسمرب 
2009  

معدل   مارس 
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
  % التغري

  6,8  238,9  196,3  املؤشر
  

238,9  217,9  8,8-  217,9  230,1  5,6  230,1  240,04  4,3  

، منشورات الصندوق النقد  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرات الفصلية  من إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 
  . 2010العريب ، 

اىل  2009 سنة اية يف نقطة 196,3 من  2010لسنة  ارتفع عريبال النقد لصندوق املركب املؤشر نالحظ أن   
    .   2010اية يف نقطة 240,04

 مع مقارنة ، األول من هذه السنة الربع اية يف نقطة 238,9 إىل ليصل % 6,8  بنسبة املؤشر ارتفع كما 
  .  2009اية يف نقطة 196,3

 .الربع األول بالنسبة % 8,8 بنسبة العريب، النقد لصندوق املركب رأما بالنسبة للربع الثاين فقد اخنفض املؤش   
 خالل والناشئة املتقدمة يف االقتصاديات املالية األسواق أداء مع الصدد، هذا يف العربية متماشياً األسواق أداء وجاء
 ، 2010 سنة من ينالثا الربع خالل والناشئة، تراجعاً املتقدمة األسواق معظم مؤشرات فقد شهدت الفترة تلك

  .نفس السنة  من األول الربع خالل مقابل ارتفاعات

 قاعدة بيانات يف املدرجة العربية املالية لألسواق السوقية اإلمجالية القيمة اخنفضت وبالنسبة حلجم األسواق فقد  
مقارنة  ار دوالرملي 869,9 حنو لتبلغ  % 10,1 بنسبة  2010العريب خالل الربع الثاين من  سنة  النقد صندوق
 القيمة فان ، 2009سنة  اية مع باملقارنة أما   2010هذه السنة من الربع األول بنهاية دوالر مليار 967,8بــ 
  . 2010 سنة من النصف األول خالل  % 3,7 بنسبة األسواق، فإا اخنفضت هلذه اإلمجالية السوقية

 قيمة األسهم بلغت فقد الثاين، الربع خالل تراجعها والسيولةالتداول  مؤشرات التداول واصلت أما عن نشاط     
 نسبة بذلك دوالر، مسجلة مليار 120,8حنو  2010 الثاين الربع خالل العربية املالية إمجايل األسواق يف املتداولة
  .نفس السنة  من األول الربع خالل التداوالت قيمة مع مقارنة % 18,2 حنو بلغت اخنفاض
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 الثاين ليبلغ الربع خالل 17,4 بنسبة العدد هذا اخنفض العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم دأما عن عد    
  .السنة  نفس من األول خالل الربع تداوهلم مت سهم مليار 63,6 مع باملقارنة مليار سهم 52,6

 الثاين الربع خالل  % 32,6 بلغ خنفاضاًا العربية املال أسواق يف األسهم املتداولة لقيمة اليومي املعدل سجل كما   
مع  مقارنة يومياً دوالر مليون 1874 حنو إىل العام، ليصل نفس من األول الربع خالل املسجل مقارنة مبستواه

 يف املتداولة األسهم لقيمة املعدل اليومي ، كما أن األول خالل الربع للتداول يومي كمتوسط دوالر مليون 2781
 عن دوالر مليون 4002 وحوايل ، 2009 سنة  عن دوالر مليون 2613 حوايل بلغ قد ، كانالعربية األسواق
2008 .1 

 كما خالل أدائها نسبياً يف حتسناً العربية املال أسواق معظم فقد شهدت2010 سنة من الثالث أما بالنسبة لربع   
 خالل سجلت تراجعاً قد كانت أن بعد التدرجيي، والتحسن فترة التعايف بذلك لتعاود األسعار، مؤشرات تعكسه

 يف التحسن تواصل جانب الربع، إىل هذا خالل العاملية املالية األسواق التحسن باستقرار هذا ويرتبط .الثاين الربع
  .الشركات املدرجة أغلب رحبية وكذلك العربية، أداء االقتصاديات تقديرات

 ، 2010 سنة من الثالث الربع خالل  % 5,6 بنسبة العريب، دالنق لصندوق املركب وعليه جند أن املؤشر ارتفع    
 أداء مع الصدد، هذا متماشياً يف العربية األسواق أداء وجاء .الثاين الربع خالل  % 8,8 بلغت اخنفاض مقابل نسبة

 املتقدمة األسواق معظم مؤشرات فقد شهدت .الفترة تلك خالل والناشئة املتقدمة يف االقتصاديات املالية األسواق
  . الثاين الربع خالل مقابل اخنفاضات ، 2010 سنة من الثالث الربع خالل والناشئة، ارتفاعا

 الثالث الربع خالل املدرجة العربية املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة ارتفعت وبالنسبة حلجم األسواق فقد    
 مليار دوالر 870بــ  ، باملقارنة 2010 سبتمرب ايةيف  دوالر مليار  933,1 حنو لتبلغ  % 7,3بنسبة  2010

   .الثاين الربع بنهاية

 قيمة األسهم بلغت فقد الثالث، الربع خالل تراجعها التداول والسيولة مؤشرات التداول واصلت أما عن نشاط     
 اخنفاض نسبة بذلك مسجلة دوالر، مليار 69,4 حنو 2010 الثالث الربع خالل العربية املالية األسواق يف املتداولة

  .نفس السنة  من الثاين الربع خالل التداوالت قيمة مع مقارنة % 42,6حنو بلغت
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 الثالث الربع خالل  % 20,8 بنسبة العدد هذا اخنفض العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى 
  1. الثاين الربع تداوهلم خالل مت سهم ارملي 52,6مع مقارنة سهم مليار  % 41,6 حنو ليبلغ 2010 

 قريب ، % 4,3 العريب،  بنسبة النقد لصندوق فقد ارتفع املؤشر املركب 2010أما بالنسبة للربع الرابع لسنة     
 مع منسجماً ذلك جاء وقد،  % 5,6والبالغ نسبته نفسه العام من الثالث الربع خالل سجله االرتفاع الذي من

 مؤشرات يف هذا االرتفاع جاء وإن ، الربع هذا خالل العاملية والناشئة البورصات معظم شهدا اليت حركة الصعود
 االقتصادي ألغلب النمو معدالت العربية، كإرتفاع االقتصاديات أداء يف إمنا كان نتيجة لتحسن العربية املال أسواق
 املال العاملية شهدته ارتفاع مؤشرات  أسواق ما بجان إىل النفط، يف أسعار التحسن من بذلك مستفيدة العربية الدول

 هذه خالل العربية املال ملؤشرات أسواق التدرجيي التصاعدي املنحىن كل هذا وغريه ساهم يف استمرار والناشئة
  .األسواق ملعظم العاملية األزمة املالية قبل ما مستوياا عن بعيدة تزال ال هذه املؤشرات كانت وإن الفترة،

بيانات  قاعدة يف املدرجة العربية املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة ارتفعت وبالنسبة حلجم األسواق فقد       
 ، 2010 ديسمرب يف اية دوالر مليار 983,8 لتبلغ  % 5,4بنسبة  2010 الربع خالل هذا العريب النقد صندوق

السوقية  القيمة فإن ، السنة املاضية  اية مع أما باملقارنة .الثالث الربع اية يف مليار دوالر 933,1 باملقارنة مع
هذه السنة  العامل خالل بورصات إلمجايل السوقية القيمة يف النمو ، أما عن  نسبة % 8,9بنسبة  حققت ارتفاع 

  .للبورصات العاملي لبيانات االحتاد وفقاً% 14,9

 87,1 املتداولة األسهم قيمة بلغت فقد الربع ، هذا خالل السيولةالتداول و مؤشرات التداول فإن أما عن نشاط     
الربع السابق ، ويعود  التداوالت قيمة معمقارنة  %  25,6 قُدر بــ ارتفاع نسبة بذلك مسجلة دوالر، مليار

 يف زيادة األخري الربع يشهد ما غالباً   حيث مومسية، العتبارات التداول نشاط يف هذا االرتفاع من جزء ذلك اىل 
  .للشركات املالية للنتائج التداول متهيداً نشاط

 خالل هذا سهم مليار  44,8 حنو العدد هذا بلغ فقد املالية العربية، األسواق يف املتداولة األسهم لعدد وبالنسبة    
  .العام نفس من الثالث الربع خالل تداوهلم سهم مت مليار 41,6 مع مقارنة ، 2010 الرابع الربع

 مبستواه مقارنة  % 11,2  بنسبة ، خالل اية السنة األسهم املتداولة لعدد اليومي املعدل ارتفع ذلك على بناءاًو  
  .يومياً سهم مليون 740,9 إىل املعدل هذا الثالث، ليصل الربع خالل املسجل
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 سهم، مليون 816,6  املتداولة األسهم لعدد اليومي املعدل بلغ متوسط فقد ككل، 2010 لسنة بالنسبة أما    
  . 2009 السنة عن سهم مليون 1460,1حوايل  بلغ يومي متوسط مقابل

  2010ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء :ثانيا

 خالل األسواق العربية معظم التحسن مشل فقد ، 2010 خالل سنة العربية لألسواق الفردي األداء صعيد على   
 مؤشرات يف االرتفاع نسبة بلغت وقد األسواق، هذه ملعظم العريب النقد مؤشرات صندوق رتفعتا فقد الربع، هذا

 و % 7,6بنسبة   البيضاء بورصة الدار تلتها  %  11بنحو قطر بورصة لدى الربع، هذا خالل الصندوق أعالها
البورصات حققت نسبة ارتفاع  أما باقي ،  % 4,5 بنسبة السعودية السوق املالية تليها ، % 6,2 اجلزائر بنسبة 

 احلال هذا خيتلف وال .وبريوت واخلرطوم وأبو ظيب ومسقط وعمان مصريف كل   % 3 - % 0,2ضئيلة تراوحت 
 الربع خالل ارتفاعاً املؤشرات شهدت هذه حيث نفسها، األسواق حتتسبها اليت األسعار احمللية ملؤشرات بالنسبة
واخلرطوم  وأبو ظيب وبريوت وعمان ومصر والسعودية ومسقط البيضاء داروال قطر من كل مشلت بورصات الرابع،
 و والبحرين فلسطني من كل األخرى هي بورصات البورصات اخلمس مؤشرات تراجعت فيما نفسه ، الربع خالل

 بني نسبة تراجع أعلى ، % 11,9 بنسبة هلا مؤشر الصندوق تراجع اليت تونس بورصة إىل والكويت، باإلضافة ديب
  .العربية يف اية هذه السنة  البورصات

 قد العربية املالية لألسواق القيم السوقية معظم فردي فإن بشكل العربية املال ألسواق السوقية بالقيمة يتعلق وفيما    
 السوقية القيمة ارتفعت السنة فقد نفس الثالث من الربع مع مقارنة 2010 من الرابع حتسناً خالل الربع سجلت

  % 36 القيمة هذه ومتثل2010 ديسمرب اية يف دوالر مليار  353,4إىل   لتصل  % 5السعودية  وق املاليةللس
السوقية،  القيمة حيث من الثانية املرتبة يف بورصة قطر وجاءت .العربية املالية لألسواق السوقية اإلمجالية القيمة من

 مث مليار دوالر، 84,1 بــ املصرية فالبورصة ر،دوال مليار 113,9 الكويت مث سوق دوالر، مليار 123,6
 الدار السوقية، لبورصة القيمة بلغت كما   2010 ديسمرب اية وذلك يف دوالر مليار 77,1 حنو أبو ظيب سوق

 و 30,9 بنحو ومسقط عمان تليهما سوقي دوالر، مليار 54,7 املايل ديب دوالر، ولسوق مليار 69,4 حنو البيضاء
  .دوالرمليار  28,3

 الكويت، وسوقي وسوق السعودية، املالية السوق وهي أسواق فقط ست يف املتداولة األسهم قيمة هذا وشكلت    
 العربية املالية األسواق يف قيمة التداول إمجايل من % 88,9نسبته ما والبورصة املصرية قطر، وبورصة اإلمارات،

 2010 بسنة يتعلق فيما أما وحدها ، السعودية املالية السوق ةحص  % 52,2  منها الرابع، هذا الربع خالل جمتمعة
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 دوالر مليار 379,5 إىل وصلت اليت سنوياً، املتداولة قيمة األسهم يف التراجع تواصل تظهر البيانات فإن ككل،
 2009السنة السابق  خالل املتداولة األسهم قيمة من دوالر مليار 274,0  بنحو أقل أي ، 2010 سنة خالل

  .األسهم   قيمة تلك من دوالر مليار  618,5أقل حبوايل  أا مليار دوالر ، أما  653,5البالغة و

 أربع ، كان معظمها2010املالية العربية خالل الربع األخري من سنة  األسواق يف املتداولة األسهم لعدد وبالنسبة    
عدد  إمجايل من %  77,5 نسبته ما مارات،وسوقي اإل الكويت وسوق السعودية املالية وهي السوق فقط أسواق
 لوحده لألوراق املالية الكويت سوق يف املتداولة األسهم عدد وبلغت نسبة العربية  املالية األسواق يف املتداولة األسهم

 يتعلق وفيما  % 15,9 بنحو السعودية املالية السوقأما   % 28,7 بنحو سوقي اإلمارات تاله ،% 32,9حنو
 202,6ليبلغ حنو 2009مقارنة مع سنة  % 44,4 حنو بلغت كبرية بنسبة املتداولة عدد األسهم تراجع فقد ككل،

  .مليار سهم

 يف شركة 1441 بلغ فقد البيانات، قاعدة املشاركة يف املالية العربية األسواق يف املدرجة الشركات لعدد وبالنسبة    
 الربع خالل اجلديدة املدرجة الشركات أهم الثالث، ومن لربعا اية شركة يف 1436 مقابل ، 2010 ديسمرب اية

للعديد من األسباب  ويرجع هذا التحسن. البحرين  أملنيوم وشركة قطر، بورصة يف قطر العقارية مزايا شركيت الرابع،
   :نذكر أمهها 

 .العربية  املال أسواق معظم سيولة يف ارتفاع-
 مستوى مرة على ألول وذلك موجب صايف لتدفق العربية موع األسواق باحملصلة األجنيب االستثمار تسجيل-

  .بيعهم  تعامالت عن 2010 الربع الرابع خالل العربية البورصات يف األجانب تعامالت شراء زادت-فصلي 
 للشركات إصدارات السندات يف ملحوظ بنشاط الربع هذا حظي األولية كما اإلصدارات نشاط يف التحسن-

 العربية 
 وتعليمات إدخال ضوابط يف متثل جهودها  والذي اإلشرافية والسلطات من قبل اهليئات والرقابة احلماية تعزيز-

 .التداول  وتنشيط السليمة، وممارسات احلوكمة معايري تطبيق مبسائل االهتمام إىل باإلضافة جديدة،
 التعديالت بعض اإللزامي التنفيذ حيز أما عن  أهم التطورات اليت حدثت خالل هذه السنة ،  أدخلت     

املكافآت ، وأصبح يتعني على  وجلنة العضو املستقل خيص فيما وذلك الشركات حوكمة الئحة املعتمدة على
احلوكمة حيث طبق فعليا يف األردن، ويف  تطبيق حول السنوية تقاريرها خاص يف فصل وضع املسامهة الشركات

 .العليا اإلدارات أعضاء لتأهيل التدرييب للحوكمة نشاطه مانع مركز فيها يواصل اليت عمان سلطنة
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 مبعايري من االلتزام للتحقق ميدانية بعثات بإرسال والسلع األوراق املالية هيئة باشرت اليت اإلمارات، إىل باإلضافة   
 جوانب عزيزت ألغراض لوائحها تعديالت على اهليئات، من عدد آخر جانب من أدخلت املعتمدة ، كما احلوكمة
  .الرقابة املالية  هيئة أصدرت حيث مصر، يف احلال كما هو احلماية،

 موحد نظام مشروع إلنشاء التعاون اخلليجي جملس لدول املالية األسواق كذلك اختاذ هيئات املهمة التطورات ومن  
  1. املالية األوراق وطرح إلصدار موحدة لوائح األسهم، وتبين إلدراج

  2012-2011األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب خالل :املطلب الثالث 

 األزمة إثر خلسائر العاملية، بعد تعرضها االقتصادية باألزمات تأثرا االقتصادية القطاعات أكثر املالية األسواق تعد   
متأثرة  2010 سنة  يف املال العربية  حتسنااألسواق أسواق  شهدت  2008 -  2009سنيت العاملية خالل املالية

 األسواق هذه معظم شهدت فقد ،2011سنة يف أخرى مرة خسائر لتحقق عادت ،بتحسن املؤشرات املالية العاملية  
تراجع املنطقة أدى اىل  دول من عدد شهدا اليت السياسية باألحداث متأثرة ، 2011 سنة خالل عديدة اضطرابات

  . خسائر كبرية  العربية البورصات كبدت حيث العربية ، لاملا أسواق أداء

  2011لسنة  األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب: الفرع األول  

 ومن ، 2011 سنة يف املنطقة اقتصاديات على سلباً أثرت واليت العربية، الدول بعض يف السياسية إن التحوالت    
 خالل حادة اضطرابات العربية املال أسواق غالبية املدى القصري واملتوسط ، فقد شهدت على التأثريات تلك استمر

 خالهلا من واصلت ارتفاعات، األوىل على افتتحت يف األسابيع قد كانت األسواق هذه أن من الرغم هذه السنة فعلى
 لبث ما التحسن هذا أن إال االخنفاض، من طويلة ةفتر بعد 2010سنة  من الثاين النصف خالل بدأته الذي تعافيها

 العربية البورصات مؤشرات تراجعت ، وبذلك 2011 يناير25 يف مصر يف االضطرابات اندالع مع توقف أن
 البورصات هذه خسرت فقد األحداث، وعيه هذه من تداعيات املستثمرين و متسارع، نتيجة خماوف بشكل ملحوظ

 25 من املمتدة الفترة من فقط، أسابيع مخسة خالل وذلك السوقية، قرابة قيمتها والرد مليار 141 حنو قيمته ما
  .العريب هلذه السنة  النقد لصندوق املركب عليه ميكن توضيح تراجع املؤشر. 2011 مارس 4 جانفي إىل
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    2011العريب خالل  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر: أوال

 بلغت اخنفاضاً حيث سجل اخنفض وبشكل ملحوظ 2011العريب خالل سنة  نقدال لصندوق املركب أن املؤشر  
 معظم املاضية ،  نتيجة لتراجع أداء من السنة الفترة نفس مع باملقارنة 2011 ديسمرب يةيف ا  % 11,1 حنو نسبته

 وقد األسواق،  مؤشرات تعكسه كما السنة السابقة ، وذلك خالل الوترية عليه مما كانت مقارنة العربية، املال أسواق
 بأكرب الفترة، تلك االستقرار خالل وعدم االضطرابات من حالة شهدت العربية اليت للدول املالية األسواق استأثرت

  .التراجعات

  :هذه السنة سنحاول تلخيصها يف هذا اجلدول 2011العريب خالل سنة  النقد لصندوق املركب تطور املؤشرأما عن 

 2011العريب خالل سنة  النقد لصندوق املركب ور املؤشرتط) :07( جدول رقم 

    
  

  2011الربع الرابع من سنة   2011الربع الثالث من سنة   2011الربع الثاين من سنة   2011الربع األول من سنة 
اية 

ديسمرب 
2009  

معدل   مارس 
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
  %التغري 

  -5,1  227,8  240,04  املؤشر
  

227,8  219,2  3,7-  219,2  213,6  2,7-  213,6  213,3  0,1-  

، منشورات الصندوق النقد العريب  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرات الفصلية من إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 
 ،2011 .  

 املركب املؤشر ذه السنة تراجع ملحوظ يف معظم أسواق املال العربية ، حيث ا اخنفضشهد الربع األول من ه
 الربع خالل % 4,3 بلغت ارتفاع نسبة مقابل،  السنة من الربع األول خالل % 5,1 بنسبة  العريب، لصندوق النقد

 األحداث واالضطرابات عن رئيسي بشكل نتج الذي اهلبوط احلاد حيث اتسم هذا الربع مبرحلة, 2010من الرابع
 2011 يناير شهر من الرابع منذ األسبوع امتدت وقد .مصر يف خاص العربية وبوجه الدول من عدد أصابت اليت

  .مارس  بداية شهر وحىت

 قاعدة بيانات يف املدرجة العربية املالية لألسواق السوقية اإلمجالية القيمة األسواق فقد اخنفضت وفيما يتعلق حبجم    
 مارس اية يف مليار دوالر  961,8  لتبلغ  % 2,6 األول من هذه السنة بنسبة الربع اية مع العريب النقد قصندو

 فان ، 2010 األول الربع مع اية باملقارنة أما 2010 ديسمرب بنهاية دوالر مليار 987,1 بنحو مقارنة ، 2011
   % 1 بنحو تاخنفض قد تكون األسواق، هلذه السوقية اإلمجالية القيمة
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 من سنة الرابع الربع مع مقارنة 2011 األول الربع والسيولة خالل التداول مؤشرات التداول نشاط كما حتسنت   
 احمللية واملستثمرين االستثمار لصناديق ملحوظ دخول مع ، 2011مارس  شهر خالل خاص وبوجه ، 2010
 مليار 105.4 حنو الربع خالل هذا جمتمعة العربية ملاليةا األسواق يف األسهم املتداولة قيمة بلغت فقد ،اآلخرين
 عدد أما ، 2010اية  خالل التداوالت مع قيمة مقارنة  % 21 حنو بلغت ارتفاع بذلك نسبة مسجلة دوالر،
 سهم مليار  45,6حنو  ليبلغ  1,8بنسبة  طفيف بشكل العدد هذا ارتفع العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم
 األسهم املتداولة لعدد اليومي ارتفع املعدل خالل اية السنة املاضية ، كما أن مت تداوهلم سهم مليار 44,8 مع مقارنة
 مليون سهم 760,9إىل  املعدل هذا ليصل املاضية ، السنة  اية خالل املسجل مبستواه باملقارنة  % 2,7 بنسبة
  1.يومياً

العربية فنالحظ أن املؤشر  املال أسواق معظم أداء تراجع النشاط إال أنه استمر عودة الثاين الربع شهد املقابل ويف   
 .  % 5,1 نسبته بــ اخنفضت، باملقارنة مع الربع األول اليت  % 3,7العريب بنسبة  النقد لصندوق املركب

فقد  العريب النقد صندوق بيانات قاعدة يف املدرجة العربية املالية لألسواق اإلمجالية السوقية و بالنسبة القيمة    
 مليار  959,6 حنو لتبلغ نقطة مئوية، ربع تتجاوز مل وبنسبة طفيف بشكل 2011الثاين الربع اية مع اخنفضت

  .الربع السابق  دوالر مقارنة مع اية مليار961,7 بنحو مقارنة ، 2011اية جوان   يف دوالر

سابقه  مع مقارنة 2011 هذا الربع والسيولة خالل التداول مؤشرات تحتسن التداول فقد أما فيما خيص نشاط     
 مسجلة دوالر، مليار  123,8 جمتمعة العربية األسواق املالية يف املتداولة األسهم قيمة بلغت فقد ، من نفس السنة

  .2011 األول خالل الربع التداوالت قيمة مع مقارنة 17,5 بلغت حنو ارتفاع نسبة بذلك

 سهم مليار 93,5 كبري بشكل هذا العدد  ارتفع العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد عيدص وعلى   
  . األول الربع خالل مھمت تداول سهم مليار 43,2 مع مقارنة

 جلاملس مبستواه مقارنة % 96 فقد ارتفع بنسبة األسهم املتداولة خالل هذا الربع لعدد اليومي أما بالنسبة للمعدل   
الرتفاع  نتيجة الكبرية هذه القفزة  جاءت وقد .سهم يومياً مليون 1481 إىل هذا املعدل ليصل السابق، الربع خالل
  2.الثاين  الربع ذاھ خالل البورصة املصرية يف جداً كبري بشكل املتداولة األسهم عدد
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 املركب العربية حيث تراجع املؤشر املال واقأس غالبية أداء تراجع للربع الثالث هلذه السنة فقد استمر أما النسبة   
  .السنة  من نفس الثاين الربع عن  % 5,1بلغت نسبة اخنفاض مقابل ، % 2,7بنسبة  العريب، النقد لصندوق

 قاعدة بيانات يف املدرجة العربية املالية لألسواق السوقية اإلمجالية القيمة اخنفضت اإلمجالية السوقية أما بالنسبة القيمة  
 دوالر مليار 871,5حنو  هذه القيمة بلغت حيث ملحوظ، بشكل 2011الثالث  الربع يف اية العريب النقد صندوق

 أما ، % 9,2 اخنفاض أي نسبة السابق الربع دوالر اية مليار  959,6مقارنة بــ  ، 2011اية سبتمرب يف
  . % 6,6بنحو اخنفضت قد ذه األسواق، تكونهل اإلمجالية السوقية القيمة فان ، 2010سبتمرب  مع باملقارنة

 الربع ، فقد مع مقارنة هذا الربع  خالل التداول والسيولة مؤشرات التداول فقد تراجعت أما فيما خيص نشاط    
 بذلك مسجلة دوالر، مليار  81,5 حنو الربع خالل هذا جمتمعة العربية املالية األسواق يف األسهم املتداولة قيمة بلغت
  . الثاين الربع خالل قيمة التداوالت مع مقارنة  % 34,2 بلغت اخنفاض نسبة

 الربع خالل  % 8,6 بنسبة العدد هذا اخنفض العربية، األسواق املالية يف األسهم املتداولة  عدد صعيد وعلى   
هذه السنة  من الثاين الربع تداول خالل مت سهم مليار 93,5 مع مقارنة مليار سهم85 ,4حنو ليبلغ  2011 الثالث

 املسجل مبستواه مقارنة الثالث الربع خالل %  7,7 بنسبة اخنفض م املتداولةهاألس لعدد اليومي املعدل كم أن 
 1.يوميا  مهس مليون 1367 حنو إىل املعدل ذاه ليصل ، العام ذاه من الثاين الربع خالل

 وذلك ،2011من سنة الرابع الربع خالل قراراً نسبياًاست العريب، النقد لصندوق املؤشر املركب ويف األخري شهد     
  . %  0,1قدرت بــ  جداً طفيفة بنسبة تراجع الثالث، حيث الربع بنهاية املسجل مقارنة مبستواه

 مع العريب النقد صندوق بيانات قاعدة يف املدرجة العربية املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة كما ارتفعت     
 ديسمرب اية يف دوالر مليار 877 حنو لتبلغ  ، % 0,63 حنو بلغت وبنسبة طفيف بشكل  الرابع ربعاية ال

2011 

 هذه القيمة السوقية فان ، 2010 ديسمرب مع باملقارنة أما .السابق الربع بنهاية دوالر مليار 871,5 بنحو مقارنة
  . الردو مليار 109,9بنحو  اقل تزال ال العربية، املالية لألسواق
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 الربع يف مستواها املسجل مع مقارنة 2011 سنة من الرابع الربع والسيولة خالل التداول مؤشرات حتسنت كما    
 حنو الرابع الربع ذاه خالل العربية جمتمعة املالية األسواق يف املتداولة األسهم بلغت قيمة فقد .العام نفس من الثالث

 خالل املسجلة التداوالت قيمة مع مقارنة% 56,6 حنو بلغت رتفاعا نسبة بذلك مسجلة مليار دوالر، 110,3
  . الثالث الربع

 الرابع الربع خالل  % 28,7 بنحو العدد ذاھ ارتفع العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى   
  . الربع الثالث خالل مھتداول مت سهم، مليار 29,4 مع مليار سهم مقارنة 37,9 حنو ليبلغ ، 2011

 ذاھ ليصل أعاله، الفترة املذكورة نفس خالل  % 32,2 بنسبة األسهم املتداولة لعدد اليومي املعدل ارتفع كما   
  . 2011  الرابع الربع خالل يومياً سهم مليون 635,6 حنو إىل املعدل

 ملموساً 2011 الرابع الربع خالل يةالعرب املال أسواق يف املتداولة ، األسهم لقيمة اليومي املعدل خبصوص أما   
 .الثالث الربع خالل املسجل ارتفاعاً مبستواه املعدل ذاھ سجل فقد مقارنة

 نفس من الثالث الربع خالل دوالر مليون 1179 مقارنة مع يومياً، دوالر مليون 1818 املعدل بلغ هذا فقد    
 املالية يف السوق اليومي التداول معدل ارتفاع نتيجة جاء يف هذا االرتفاع، الرئيسي العامل أن إيل اإلشارة وجتدر

  .ع الراب الربع خالل  % 61,6بنسبة  ارتفاعاً سجل والذي السعودية،

  2011ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء: اثاني

هذه  أداء تراجع يف وجود ياناتتظهر الب ،  2011اية سنة خالل العربية لألسواق الفردي باألداء يتعلق وفيما    
 فقد السنة املاضية، يف اية املسجلة باملستويات باملقارنة العربية األسواق معظم التراجع ذاھ مشل حيث األسواق،

   .اخنفاضاً  هلذه األسواق لغالبية النقد العريب صندوق شهدت مؤشرات

 هذه النسبة بلغت حيث لألوراق املالية، دمشق قسو أقصاها يف الصندوق مؤشرات يف االخنفاض نسبة بلغت وقد  
 هذه املؤشرات  سجلت ، كما%  6,15 بلغ حنو اخنفاضا سجل والذي أبو ظيب سوق مؤشر ، يليه %10,05 حنو

،أما باقي  %4,8البيضاء الدار وبورصة ، % 4,9ديب بــ  ، مث سوق % 5,20بــ   املصرية البورصة لكل من
 والسودان واجلزائر البحرين والكويت من كل يف % 0,25 -  % 3,25مابني  راجع الت بنسبٍ تراوحتاألسواق 
  ومسقط ولبنان  وفلسطني
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اية السنة ،  خالل اخنفاضاً املؤشرات هذه األسواق يف مجيع حتتسبها اليت األسعار احمللية كما سجلت مؤشرات   
 استقر كما واألردن، تونس عودية ،  قطر،الس من كل بورصات مؤشرات ، باستثناء  2011سنة بنهاية مقارنة
  . تغيري بدون بورصة اخلرطوم مؤشر

 التغري مستويات تباين يف وجود إيل البيانات تشري فردي، بشكل املال العربية ألسواق السوقية بالقيمة يتعلق وفيما    
 للشركات السوقية القيمة حيث ارتفعت ، 2011يف اية  هذه األسواق يف للشركات املدرجة السوقية القيمة يف

بورصة  و السعودية املالية السوق و اخلرطوم من سوق كل يف  % 3,8 - % 5,5املدرجة بنسبٍ تراوحت ما بني 
 تقل بنسبة وعمان مسقط يف بورصيت املدرجة للشركات السوقية القيمة أما باقي األسواق حققت نسب ارتفاع قطر
 - % 18,6بنحو املصرية والبورصة دمشق سوق املدرجة يف للشركات ةالسوقي القيمة تراجعت حني يف % 2,0 عن

 و البيضاء الدار من بورصيت كل يف املدرجة للشركات السوقية القيمة كما اخنفضت الفترة  نفس خالل،  % 9,1
تراوحت  أما باقي البورصات فقد ،% 3,4تراجعت  و أبو ظيب فقد بريوت يف بورصيت فأما ، % 5,6  بنسبة ديب

حيث  من العربية األسواق ترتيب صعيد على ، أما 2011خالل اية سنة  %2,3 -  % 0,7 بني التراجع سبن
        السوقية، القيمة

 ديسمرب اية يف القيمة السوقية هلا بلغت حيث العربية، املالية األسواق السعودية تتصدر املالية السوق تزال فال   
 املالية لألسواق اإلمجالية السوقية القيمة من،  % 38,64 حنو القيمة متثل هذهو دوالر، مليار 338,9 حنو ، 2011

 مث .مليار دوالر 86,3 بقيمة الكويتية البورصة مث دوالر، مليار 125,6بقيمة  قطر بورصة الثانية املرتبة العربية، و يف
  ومصر 49,0مليار دوالر وديب  60,1البيضاء بقيمة  الدار أما بورصة مليار دوالر، 71,3 حبوايل أبو ظيب سوق
 مليار 26,2بقيمة  مليار ومسقط 27,2بــ  عمان لبورصة كانت ، أما اقل قيم سوقية  دوالر مليار 48,7بقيمة 
  .2011يف اية سنة  دوالر

 ة، حيث احنصرت قيم 2011خالل اية  العربية فرادى املالية األسواق يف املتداولة األسهم أما بالنسبة قيمة   
 والبورصة املصرية، قطر وبورصة الكويت وسوق املالية السعودية وهي السوق فقط أسواق أربع يف األسهم املتداولة

 قيمة جمتمعة ، هذا و ارتفعت العربية املالية األسواق يف قيمة التداول إمجايل من  % 93,9نسبته حيث شكلت ما
 67,1 بنسبة و مليار دوالر 34,5بقيمة  اية السنة  عودية خاللكان أقصاها يف السوق املالية الس األسهم املتداولة 

 ارتفاعاً سجل والذي ، يف هذه  السوق اليومي التداول معدل ارتفاع نتيجة دوالر،جاء مليار86 قيمة  لتبلغ ،%
 %  77,5تشكل حنو  السعودية املالية للسوق اليومي التداول أن معدل يذكر 2011اية  خالل % 61,6بنسبة 
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مليار  3,17يف بورصة الكويت التداوالت قيمة ارتفعت ، هذا  العربية األسواق اليومي يف التداول معدل إمجايل نم
  1.  دوالر مليار 1,96  قطر و دوالر

  2012 لسنة األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب:  ينالفرع الثا

 ، حيث اتسم2012العريب لسنة  النقد لصندوق املركب دول والذي يبني تطور املؤشرنالحظ من خالل هذا اجل   
 تعكسه كما وذلك إىل االرتفاع، باالستقرار مع  ميل طفيف  2012 خالل سنة العربية املالية األسواق أداء

  .أداءها   يف نسبيا حتسنا األسواق معظم شهدت أن بعد ذلك األسواق، جاء هذه مؤشرات

  2012 خالل العريب النقد لصندوق املركب املؤشر تطور:  أوال  

  هذه السنة سنحاول تلخيصها يف هذا اجلدول    دراسة االداء االمجايل لتطور االسواق املالية خالل سنحاول 

 2012العريب خالل سنة  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر) : 08(جدول رقم 

    
  

  2012الربع الرابع من سنة   2012الربع الثالث من سنة   2012ثاين من سنة الربع ال  2012الربع األول من سنة 

اية 
2011  

معدل   مارس 
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
  %التغري 

  8,2  230,7  213,4  املؤشر
  

230,7  216,4  6,4-  216,4  219,3  1,5  213,6  219,6  0,1  

، منشورات الصندوق النقد العريب  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرات الفصلية من إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 
 ،2012 ,  

 العربية، املال أسواق غالبية يف أداء ملموسا حتسنا شهد  2012 األول  نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن الربع   
هذا  يقتصر ومل 2010 ديسمرب منذ املال العربية أسواق عرفتها واليت املتتالية من التراجعات ةسلسل بعد وذلك

  .السوقية  القيمة يف ارتفاعا أيضا بل صاحبه فحسب، األسعار مؤشرات ارتفاع يف التحسن

 املسجل همستوا مع مقارنة وذلك  % 8,2بنسبة  ارتفاعاً  العريب، النقد لصندوق املؤشر املركب حيث سجل  
  .20 11الرابع الربع بنهاية
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اليت تكبدها  اخلسارة معظم بذلك معوضة ملحوظ، يف اية الربع األول بشكل السوقية فقد ارتفعت أما عن القيمة   
 877.0 بـ مقارنة 2012 مارس اية يف دوالر مليار 968.2 حنو القيمة، هذه بلغت حيث 2011سنة  خالل
 ، 2011نظريه من مع باملقارنة ، أما  %  10.4حنو نسبته بلغت بارتفاع ، أي 2011ديسمرب بنهاية دوالر مليار
  .  % 0,7بنسبة   ارتفعت األسواق، هلذه السوقية اإلمجالية القيمة فان

 مع مقارنة كبري بشكل 2012 األول الربع والسيولة خالل التداول مؤشرات حتسنت التداول وقد شهد نشاط    
 يف األسهم املتداولة قيمة بلغت فقد 2012 ومارس شهري فرباير خالل خاص وبوجه السابق، لعاما من الربع الرابع

 102.6 حنو بلغت زيادة ملموسة مسجلة دوالر، مليار 212.9 حنو الربع خالل هذا جمتمعة العربية املالية األسواق
  .  2011اية لخال قيمة التداوالت مع مقارنة % 93بنحو نسبة ارتفاع حمققة دوالر، مليار

 93.5 إىل ليصل هذا الربع خالل العدد هذا ارتفع العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى     
 خالل االرتفاع هذا جاء السابق وقد العام من الرابع الربع خالل تداوهلم مت مليار سهم 37.9 مع مقارنة سهم مليار
  .الفترة  هذه

 األول خالل الربع،   132%قدرت كبرية بنسبة األسهم املتداولة لعدد اليومي املعدل ارتفع فقد ذلك ضوء ويف  
  1. يوميا سهم مليون 1476 إىل املعدل هذا ليصل ، املسجل مبستواه مقارنة ، 2012

تعكسه  كما ، 2012 من الثاين خالل الربع العربية املال أسواق معظم أداء أما بالنسبة للربع الثاين تراجع    
 خالل الربع العربية املالية األسواق غالبية حققتها قد اليت كانت االرتفاعات بعد وذلك األسواق، هذه مؤشرات

 نسبة مقابل % 6,4بنسبة  العريب تراجع النقد لصندوق املركب السابق ، حيث نالحظ من اجلدول أعاله أن املؤشر
  .الربع األول  خالل  % 8,2 بلغت ارتفاع

 اخنفاضا العريب النقد بيانات صندوق قاعدة يف املدرجة العربية املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة شهدت ماك    
 بنحو مقارنة ، 2012 يونيو اية يف مليار دوالر 888 حنو لتبلغ الثاين، الربع هذا اية مع،  % 8,3 بنسبة

هلذه  اإلمجالية السوقية القيمة فان ، 2011 مع ديسمرب قارنةبامل أما .السابق الربع بنهاية دوالر مليار 968.2
  . % 1,3ارتفاعاً بنسبة  تسجل تزال ال األسواق،
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 بلغت حيث  ، سابقه مع مقارنة الربع خالل هذا التداول والسيولة مؤشرات تراجعت التداول فقد أما عن نشاط     
 بلغت نسبة اخنفاض بذلك مسجلة دوالر، مليار 180.5 تمعةجم العربية املالية يف األسواق املتداولة األسهم قيمة

 املال أسواق املتداولة يف األسهم لقيمة اليومي األول، أما املعدل الربع خالل قيمة التداوالت مع مقارنة  15,2%
 والرد مليون 2792حنو  إىل ليصل السابق، األول الربع خالل مبستواه املسجل مقارنة اخنفاضاً سجل فقد العربية،

  . للتداول يومي كمتوسط مليون دوالر 3383 مع مقارنة يوميا

 خالل %  25 ملموسا بنسبة تراجعا العدد هذا شهد العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى   
  .األول الربع تداوهلا خالل مت سهم مليار 93.5 مع مقارنة سهم مليار 70.4 حنو ليبلغ الثاين، الربع هذا

 مقارنة ، 2012الثاين  الربع خالل % 26 بنحو األسهم املتداولة لعدد اليومي املعدل اخنفض ذلك، ضوء ويف  
  1.يومياً مليون سهم 1094 إىل املعدل هذا ليصل األول ، الربع خالل املسجل مبستواه

 خالل % 1,5  بنسبة العريب، النقد لصندوق املؤشر املركب فالحظ ارتفاع 2012أما بالنسبة للربع الثالث من سنة 
 و بالنسبة حلجم  أداء كان وقد السابق الربع خالل  % 6,4 نسبته بلغت تراجعاً سجل قد املؤشر هذا فيما كان ،

 حنو لتبلغ ، الربع هذا اية مع  % 4,8 بنسبة املالية، ارتفاعا اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة شهدت األسواق فقد
مع  باملقارنة أما .السابق الربع بنهاية دوالر مليار888 بنحو مقارنة ، 2012 سبتمرب اية يف ر دوالرمليا 930.4

  . % 6,8بنسبة هلذه األسواق سجلت منواً اإلمجالية السوقية القيمة فان ،2011 سبتمرب

خالل  املعدل اخنفاضا هذا لسج فقد العربية، املال أسواق املتداولة يف األسهم لقيمة اليومي املعدل خبصوص أما    
 مليون دوالر 2765 السابق الربع يوميا و هذا بعدما سجل يف دوالر مليون  2038الربع حيث سجل هذا

  .  للتداول يومي كمتوسط

 نفسه، العام من الثاين الربع مع وذلك باملقارنة كبريا،  والسيولة اليت عرفت تراجعا التداول وفيما خيص مؤشرات   
جمتمعة  العربية املالية األسواق يف املتداولة قيمة األسهم بلغت فقد 2012 سبتمرب و أوت شهري يف وخصوصا
 الثاين الربع خالل التداوالت قيمة مع ، مقارنة % 34 اخنفاض جتاوزت نسبة بذلك ، مسجلة دوالر مليار  116.8

  2 .السابق
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 0,1حنو طفيفة بلغت العريب، بنسبة النقد لصندوق املؤشر املركب فنالحظ ارتفاع 2012أما يف آخر ربع لسنة    
 املالية اإلمجالية لألسواق السوقية ، أما عن القيمة % 1,5، باملقارنة مع الربع السابق الذي سجل ارتفاعا قدره    %
 ديسمرب اية يف مليار دوالر 918.6 حنو لتبلغ الرابع، الربع هذا خالل % 1,3 بنسبة هي األخرى اخنفاضا ،

 األسواق، هلذه اإلمجالية القيمة السوقية فإن ، 2011 ديسمرب مع باملقارنة أما .الربع السابق بنهاية مقارنة ، 2012
       . % 4,7تسجل ارتفاعا حنو تزال فال

 الرابع، الربع هذا خالل % 1,3بنسبة اخنفاضا املدرجة، العربية املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة شهدت     
 ديسمرب مع باملقارنة أما .الربع السابق بنهاية مقارنة ، 2012 ديسمرب اية يف مليار دوالر 918.6 حنو تبلغل

التداول  نشاط،أما عن  % 4,7تسجل ارتفاعا حنو تزال فال األسواق، هلذه اإلمجالية القيمة السوقية فان ، 2011
 من الثالث الربع تراجعا مع 2012 الرابع الربع اللخ ، باملقارنة والسيولة وذلك التداول مؤشرات شهدت فقد 
 العربية املالية األسواق يف األسهم املتداولة قيمة بلغت فقد  2012 ونوفمرب شهري أكتوبر يف وخصوصاً نفسه، السنة

مقارنة  ، % 11,3 جتاوزت اخنفاض نسبة مسجلة بذلك دوالر، مليار 103.6 حنو الرابع الربع خالل هذا جمتمعة
  . السابق الثالث الربع خالل التداوالت قيمة مع

 الربع خالل املعدل اخنفاضا هذا شهد فقد العربية، املال أسواق املتداولة يف األسهم لقيمة اليومي املعدل خبصوص أما  
 مع مقارنة يوميا دوالر مليون 1692 حنو إىل ليصل السابق، الربع خالل مبستواه املسجل مقارنة 2012 الرابع

  . الثالث الربع خالل للتداول يومي دوالر كمتوسط مليون 2038

 على الثالث بالتراجع وللربع العدد هذا استمر فقد العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى    
   .مليار سهم 47.9 حنو إىل ليصل الرابع، الربع هذا خالل % 8,1التوايل

 املسجل مبستواه مقارنة ، 2012الرابع  الربع خالل  % 11 بنسبة األسهم املتداولة دلعد اليومي املعدل اخنفض    
  1.يومياً سهم مليون 767.2 إىل املعدل هذا السابق، ليصل الربع خالل

  2012ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء: ثانيا

 فقد األسواق متفاوتاً هذه أداء كان فقد ، 2012 ايةخالل  العربية لألسواق الفردي باألداء يتعلق وفيما   
 ودمشق وتونس والكويت واملغرب والسعودية البحرين ، هي أسواق العريب لثمانية النقد صندوق مؤشرات اخنفضت
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 ومصر، ، % 11,6 تونس اخلاصة ببورصة الصندوق مؤشري يف التراجعات هذه كانت اكرب ومصر، وقد وقطر
 .% 8,9 و  بنحو

 ، بنسبٍ 2012اية خالل تراجعات ا اخلاصة الصندوق سجلت مؤشرات فقد الباقية، الست البورصات أما    
 الصندوق مؤشرات سجلت األخرى، فقد الثمانية العربية باألسواق يتعلق وفيما   %0,5 و % 4,5 بني تراوحت
أما  اجلزائر، لبورصة % 0,1 نسبة وأدينيف بورصة مسقط ،  % 6,44 كانت أعلى نسبة  ارتفاعاً ا اخلاصة

 و ارتفعت  4%و 4,8 و 6,1 بنسب الصندوق مؤشر ارتفع وعمان فقد واخلرطوم بريوت من كل لبورصات
  ، % 0,8   بنسبة ديب،  ـ% 1,1أبو ظيب بـ  ، % 2,7فلسطني بنسبة  كل من لبورصات الصندوق مؤشرات

 ملموسا القيم تفاوتا تلك يف التغري شهد فقد فردي، بشكل ربيةاملال الع ألسواق السوقية بالقيمة يتعلق وفيما    
،  ، ديب الكويت: من  كل أسواق يف املدرجة للشركات السوقية ارتفعت القيمة فقد  2012اية سنة   خالل
   وعمان مسقط

   1,1 بنسبة املغرب سوق يف هذه االرتفاعات اكرب سجلت وقد .واجلزائر وبريوت واخلرطوم وفلسطني واملغرب
و أبو  وقطر السعودية ومصر: هي  السوقية القيمة ، أما عن األسواق اليت تراجعت دوالر مليار% 0,8و ومسقط %
 % 5بنسبة   من السعودية كل بورصات يف التراجع نسبة ودمشق،  حيث سجلت أكرب وتونس والبحرين ظيب

  . % 2,3 وقطر  % 4,9ومصر 

 األسواق السعودية تتصدر املالية السوق تزال فال السوقية، حيث القيمة من يةالعرب األسواق ترتيب صعيد على أما  
 القيمة هذه ومتثل دوالر، مليار 373.4 قيمة  ، 2012 ديسمرب اية يف هلا القيمة السوقية بلغت حيث العربية، املالية
 .العربية املالية لألسواق اإلمجالية السوقية القيمة من  % 40,6حنو

 أبو ظيب سوق تتبعها .مليار دوالر 79.3 بنحو الكويتية البورصة مث دوالر، مليار 126.3بنحو قطر بورصة تليها    
 سوق مث الترتيب، على دوالر مليار 52.6 و 61.6 بنحو البيضاء الدار و مصر فبورصيت مليار دوالر، 77.6 حبوايل

 30.3 مسقط حنو لسوق السوقية، القيمة بلغت أما،    2012سنة  اية يف وذلك دوالر مليار 49.5 حنو ديب املايل
 الشركات لعدد مليار، وبالنسبة 15.5 حنو البحرين ولبورصة دوالر، مليار27.0 حنو عمان ولبورصة دوالر، مليار
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 اية يف شركة 1466 ليبلغ هذا العدد ارتفع فقد البيانات، قاعدة يف املشاركة املالية العربية األسواق يف املدرجة
  1. 2012ةسن

  2013األداء اإلمجايل لألسواق املالية العربية حسب مؤشر صندوق النقد العريب خالل :املطلب الرابع 

 األسواق معظم أداء حققت مؤشرات حيث 2013سنة  خالل املالية العربية األسواق لغالبية االجيايب األداء استمر    
مؤشرات  ووصلت .السابقني بالسنتني عليه مما كانت أفضل وبوترية ، هذه السنة خالل حتسناً ملحوظاً العربية املالية
 يف العاملية املالية األزمة منذ تسجال مل جديدة قياسية إىل مستويات السوقية، وقيمها األسواق هذه من العديد أسعار

  .2008 سنة منتصف

    2013العريب خالل  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر: الفرع األول 

السنوات األخرية  مع مقارنة أقوى وبوترية ، 2013 سنة خالل العربية البورصات لغالبية األداء اإلجيايب ستمرا     
 هلذه االجيايب األداء النقد العريب هذا لصندوق املركب املؤشر عكس ، وقد2008اليت تلت األزمة املالية العاملية يف 

أما عن ثالثيات هذه السنة سنحاول ،  % 31,8درت بــ بنسبة كبرية عن السنة السابقة  ق األسواق وارتفع
  . تلخيصها يف هذا اجلدول 

 2013العريب خالل سنة  النقد لصندوق املركب تطور املؤشر) : 09(جدول رقم   

    
  

  2013الربع الرابع من سنة   2013الربع الثالث من سنة   2013الربع الثاين من سنة   2013الربع األول من سنة 

اية 
ديسمرب 
2012  

معدل   مارس 
التغري 

%  

  
  مارس

  
  جوان

معدل 
التغري 

%  

  
  جوان

  
  سبتمرب

معدل 
التغري 

%  

  
  سبتمرب

  
  ديسمرب

معدل 
  %التغري 

  4,1  235,6  219,6  املؤشر
  

235,6  245,35  3,8  245,35  257,88  5,1  257,88  298,37  5,1  

، منشورات الصندوق النقد العريب  األسواق األوراق  املالية العربية ألداءالنشرات الفصلية من إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 
   ،2013.  

 مؤشرات تعكسه كما وذلك2013 سنة  من األول الربع خالل ملموسا ، حتسنا العربية املالية األسواق أداء شهد  
  .نيالسابق خالل الربعني األسواق معظم أداء يف الواضح بعد التفاوت ذلك جاء األسواق، هذه
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 قد املؤشر هذا كان فيما ، الربع خالل هذا % 4,1بلغت حنو بنسبة العريب، النقد لصندوق املؤشر املركب ارتفع    
  .السنة السابقة  من الرابع الربع خالل %  0.11 بنسبة طًفيفا ارتفاعا سجل

 األول، الربع هذا خالل % 5,5 نسبته بلغت ملموسا ارتفاعا ، املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة شهدت    
  .السابق الربع بنهاية مقارنة ، 2013مارس  اية يف دوالر مليار 969.3 إىل هذه القيمة لتصل

 الربع مع ملموسا باملقارنة ارتفاعا الربع والسيولة خالل هذا التداول مؤشرات شهدت التداول فقد أما عن نشاط    
 132.0 الربع هذا خالل العربية بلغت جمتمعة املالية األسواق يف املتداولة األسهم قيمة السنة املاضية أما من الرابع

  . %  27 نسبته تجاوزت ارتفاعا بذلك مسجلة مليار دوالر،

 الربع خالل هذا كبريا حتسنا العدد هذا شهد فقد العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد وعلى   
  .سهم  مليار 84.1 إىل ، ليصل % 75 عن تزيد وبنسبة األول

 خالل هذا الربع يوميا سهم مليون 1379 ارتفاعا حيث قُدر بـ سجل األسهم املتداولة لعدد اليومي أما عن املعدل
  1.يوميا سهم مليون 767 حنو والبالغ السابق خالل الربع املسجل مبستواه مقارنة ، 2013

 كان فيما ،  % 3,8 بلغت حنو بنسبة العريب، النقد لصندوق املؤشر املركب فعأما بالنسبة للربع الثاين فقد ارت    
  .األول الربع خالل % 4,1 بنسبة مماثال ارتفاعا سجل قد املؤشر هذا

 هذه لتصل الثاين، الربع هذا خالل  % 2,6 نسبته بلغت ارتفاعا ، العربية املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة
  .السابق الربع بنهاية مقارنة2013 جوان  اية يف دوالر مليار 994.9 حنو إىل  القيمة

 ملحوظ ارتفاعا املعدل هذا شهد فقد العربية، املال أسواق املتداولة يف األسهم لقيمة اليومي املعدل عن أما 
 ،وعلى األول عالرب خالل للتداول يومي كمتوسط مليون دوالر 2091 مع مقارنة يوميا دوالر مليون  2399بقيمة
 ، % 46 الربع خالل هذا كبريا حتسنا العدد هذا شهد فقد العربية، األسواق املالية يف املتداولة األسهم عدد صعيد
 سهم يوميا مليون 1919 فقد ارتفع ليصل إىل املتداولة األسهم اليومي لعدد املعدل أما سهم،  مليار 122.7 بقيمة
 2.يومياً  مليون سهم 1379 حنو والبالغ السابق الربع خالل مبستواه املسجل مقارنة ، 2013 الثاين الربع خالل

                                                             
  9ص  .  2013،   72: ، منشورات الصندوق النقد العريب ،العدد  راق  املالية العربيةألداء األسواق األوالنشرة الفصلية  للربع األول ،  - 1
  11- 7ص  .  2013،   73: ، منشورات الصندوق النقد العريب ،العدد  ألداء األسواق األوراق  املالية العربيةالنشرة الفصلية  للربع الثاين ،  - 2
  



 

127 
 
 

معظم  أداء حققت مؤشرات العربية  حيث لألسواق املالية الرئيسية السمة االجيايب األداء أما عن الربع الثالث كان    
السابقني ،حيث  بالربعني عليه كانت انسبياً مم أفضل وبوترية ، الربع هذا خالل ملحوظاً حتسنا العربية املالية األسواق

 املركب املؤشر عكس وقد الربعني السابقني، مع مقارنة أقوى وبوترية ، العربية البورصات لغالبية األداء االجيايب استمر
 االرتفاع نسبة تفوق وهي نسبة ، % 5,1  بنسبة األسواق فقد وارتفع هلذه االجيايب هذا األداء النقد العريب لصندوق

  . % 3,8  بنحو السابق والبالغة الربع يف حملققا

 ملموسا خالل الربع الثالث العربية ، حققت هي األخرى ارتفاعا املالية اإلمجالية لألسواق السوقية القيمة أما عن  
  . % 6,1نسبته  بلغت

 الذي حققته امللموس التحسن مع اجيايب بشكل التداول والسيولة مؤشرات تتفاعل مل التداول نشاطأما بالنسبة ل  
 يعمد حيث ، 2013الثالث  الربع خالل وذلك السوقية، والقيم املؤشرات السعرية صعيد على العربية املالية األسواق

 .الفترة هذه خالل البورصات عن االبتعاد إىل املتعاملني األفراد من الكثري

 مليار 124.7 حنو الثالث الربع هذا خالل جمتمعة املالية العربية األسواق يف املتداولة األسهم قيمة بلغت فقد   
  . % 18.7بنسبة  تجاوزت اخنفاضا بذلك مسجلة دوالر،

 ملموسا تراجعا املعدل هذا شهد فقد العربية، املال أسواق املتداولة يف األسهم لقيمة اليومي املعدل خبصوص أما    
 كمتوسط مليون دوالر 2399 مع مقارنة ومياي دوالر مليون  2058حنو إىل ليصل 2013 الثالث الربع خالل
  . من نفس السنة  الثاين الربع خالل للتداول يومي

  99.6 إىل ، ليصل % 19وبنسبة  الربع هذا خالل املالية العربية األسواق يف املتداولة األسهم عدد تراجع كما    
 خالل الربع يوميا سهم مليون 1560 حنو لليسج األسهم املتداولة لعدد اليومي املعدل تراجع ، حيث   سهم مليار

  1. يومياً سهم مليون 1919 حنو والبالغ السابق خالل الربع املسجل مبستواه مقارنة ، 2013 الثالث

 ، 2013 الربع الرابع خالل العربية البورصات لغالبية األداء االجيايب استمرفقد  2013أما عن آخر ربع من سنة   
 األداء  جمتمعة العربية النقد العريب لصندوق املركب املؤشر عكس وقد ،الربعني السابقني مع مقارنة أقوى وبوترية
 الربعني خالل احملققة االرتفاع تفوق نسبة نسبة وهي ، %  15.7 بنحو بدوره األسواق وارتفع هلذه  االجيايب

  . %  3.8 و  5.1والبالغة  السابقني
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 الرابع الربع اية يف دوالر مليار 77 وبنحو ملموساً ارتفاعاً العريب، النقد قاإلمجالية صندو السوقية القيمة عرفت    
 .دوالر مليار 1132.2 حنو إىل ولتصل هذه القيمة السابق، الربع بنهاية املسجلة مع القيمة مقارنةً  2013من سنة 

  2008 منتصف يف العاملية ةاملالي األزمة منذ هي األعلى تعترب السوقية القيمة هذه أن جدير بالذكر وه ومما

حققته  الذي امللموس التحسن مع اً تزامن التداول والسيولة مؤشرات تتحسن مل التداول أما بالنسبة لنشاط      
 فقد 2013 الرابع الربع خالل وذلك السوقية، والقيم املؤشرات السعرية صعيد على العربية املالية األسواق غالبية
 دوالر، مليار 123.4حنو  الرابع هذا الربع خالل جمتمعة العربية األسواق املالية يف ولةاملتدا األسهم قيمة بلغت

 وقد شهد .السابق الربع خالل التداوالت املسجلة قيمة مع مقارنة دوالر مليار 1.3االخنفاض   بعض بذلك مسجلة
  . هذا الربع الرابع  خالل التداوالت قيمة يف تراجعاً من األسواق عدد

 التراجع املعدل بعض هذا أيضاً شهد فقد العربية، املال أسواق يف املتداولة األسهم لقيمة اليومي املعدل صوصخب أما
 يومي كمتوسط دوالر مليون2058 مع مقارنة يومياً دوالر مليون 2035 إىل حنو ليصل 2013 الرابع الربع خالل

  .نفسه العام من الربع الثالث خالل للتداول

 ، الربع خالل هذا االرتفاع إىل امليل مع استقراراً جمتمعة املالية العربية األسواق يف املتداولة األسهم عدد شهد وقد  
 املعدل ارتفع الربع السابق، كما عن سهم  مليار 99.6 مع سهم مقارنة مليار 100.2 حنو إىل العدد وصل حيث
 السابق خالل الربع املسجل مبستواه مقارنة ، اًيومي سهم مليون 1670 حنو ليسجل األسهم املتداولة لعدد اليومي
  1.يومياً سهم مليون 1560 حنو والبالغ

  2013ألسواق األوراق املالية العربية خالل  الفردي األداء: الفرع الثاين

 بشكل هذه األسواق اجيابياً أداء كان فقد ، 2013 الرابع خالل الربع العربية لألسواق الفردي باألداء يتعلق وفيما
 والسعودية وعمان والبحرين أبو ظيب :هي  سوقاً عشر لثالثة النقد العريب صندوق مؤشرات ارتفعت فقد .عام

 .ولبنان ومصر وفلسطني واخلرطوم وقطر وديب ومسقط واجلزائر واملغرب

 17وديب  ، % 20فلسطني بنسبة  كل ببورصات اخلاصة مؤشرات الصندوق يف االرتفاعات هذه اكرب جاءت وقد
 خالل تراجعات اخلاصة الصندوق مؤشرات  سجلت فقد الباقية، الثالث البورصات أما % 15,1وبنسبة  ومصر %

 حتتسبها اليت األسعار احمللية ملؤشرات بالنسبة احلال خيتلف هذا وال 2.0 و 10.0 بني تراوحت بنسبٍ  2013اية
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 واملغرب والسعودية والبحرين ظيب وعمان أبو من كل لبورصات السعرية شهدت املؤشرات حيث نفسها، األسواق
السعرية  املؤشرات تراجعت فيما الربع، هذا ارتفاعاً عن .ولبنان ومصر وفلسطني واخلرطوم  ومسقط وقطر وديب

  .األخرى الثالث للبورصات

 السوقية القيم يف حتسناً األسواق  غالبية عرفت فقد فردي، بشكل املال العربية ألسواق السوقية بالقيمة يتعلق وفيما 
 والبحرين وعمان ابو ظيب من كل يف أسواق املدرجة للشركات السوقية القيمة ارتفعت فقد2013 الرابع الربع خالل

 هذه اكرب سجلت وقد .ومصر وبريوت وقطر وفلسطني ومسقط وديب وتونس واجلزائر البيضاء والسعودية والدار
 .التوايل على دوالر مليار 6.1 و 8.7 و 44.5 بنحو ومصر وقطر السعودية من كل أسواق يف االرتفاعات

اكرب  وقد كانت . واخلرطوم ودمشق الكويت هي فقط ثالث بورصات يف السوقية القيمة تراجعت آخر، جانب من
 .دوالر مليار  5.1الكويت بنسبة بورصة يف التراجعات هذه

 األسواق السعودية تتصدر املالية السوق تزال فال ،السوقية حيث القيمة من العربية األسواق ترتيب صعيد على أما    
نسبة  القيمة هذه ومتثل دوالر، مليار467.3 حنو ، 2013 ديسمرب اية يف القيمة السوقية بلغت حيث العربية، املالية

 152.6بقيمة  الثانية، املرتبة يف قطر تليها بورصة .العربية املالية لألسواق اإلمجالية السوقية القيمة من،  %  41.3 
 تتبعها بورصة .الترتيب على دوالر مليار 108.4  والكويت دوالر مليار  109.6أبو ظيب بورصة  مث دوالر، مليار
 مليار 55.3 بـــ  املغربية البورصة مث الترتيب، على مليار دوالر 61.5 و  بنحو ومصر دوالر مليار 70.7ديب

 ولبورصة دوالر، مليار36.8 حنو مسقط لسوق السوقية، لقيمةا بلغت كما 2013 ديسمرب يف اية وذلك دوالر
 لعدد نفسها ،وبالنسبة الفترة اية يف دوالر وذلك مليار 18.5 حنو البحرين ولبورصة مليار دوالر، 25.8 حنو عمان

   2013اية سنة  يف شركة 1466 بلغ فقد ، األسواق يف هذه املدرجة الشركات

 سوقي أمهها خالل هذا التداوالت قيمة يف تراجعاً من األسواق عدد شهد اوالت وقدالتد أما بالنسبة لنشاط   
 الربع ذاھ خالل املتداولة قيمة األسهم يف مها اخنفضت واللتني التوايل، على للربع الثاين وذلك ، والكويت السعودية

املالية  السوق وهي فقط أسواق ستة يف األسهم املتداولة قيمة شكلت وقد .التوايل على دوالر مليار1.9 و 5.3 بنحو
 قيمة إمجايل من % 95.3 نسبته ما املصرية، والبورصة قطر، اإلمارات، وبورصة وسوقي الكويت، وسوق السعودية،

 63,6وحدها  السعودية املالية نسبة السوق وبلغت اية هذه السنة ، خالل جمتمعة املالية العربية األسواق يف التداول
%  
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 ماھيف ارتفع ومصر، واليت أبو ظيب سوقي أمهها كان املتداولة عدد األسهم يف زيادةً سوقاً عشر احد سجلكما     
 األسواق من فيما عرف عدد .التوايل على سهم مليار 3.2 و 5.2 بنحو هذا الربع خالل املتداولة األسهم عدد

 بنحو املتداولة األسهم تراجع يف مها عدد واليت السعودية املالية والسوق الكويتية أمهها السوق العدد هذا يف تراجعاً
 املالية السوق وهي فقط أسواق يف مخسة املتداولة األسهم عدد شكل وقد .التوايل على مليار سهم 1.5 و 6.2

 عدد األسهم املتداولة إمجايل من %  96.8 نسبته ما وسوقي اإلمارات، الكويت وسوق املصرية السعودية والبورصة
 الثالث الربع هذا املايل لوحدها خالل ديب سوق يف املتداولة األسهم عدد نسبة وقد بلغت .العربية املالية األسواق يف

 خالل الربع يومياً سهم مليون 1670 حنو ليسجل األسهم املتداولة لعدد اليومي املعدل ارتفع كما %  40.7 حنو
  .يومياً  سهم مليون 1560 حنو البالغو السابق خالل الربع املسجل مبستواه مقارنة ، 2013 الرابع

تلتها  % 16,8 األسهم دوران بلغ معدل حيث   2013اية خالل نسبياً ديب هي األنشط سوق كانت وقد هذا
   5.5بنسبة   والكويت  % 8,6اخلرطوم  ، % 8,8مصر مبعدل  مث ،% 16,8بــ   السعودية املالية السوق

  1.املالية العربية  األسواق بقية يف  % 4 من هذه النسبة أقل كانت فيما
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  معوقات وسبل رفع كفاءة األسواق املالية العربية:املبحث الثالث 

تسعى االقتصاديات العربية يف السنوات األخرية إىل التكيف مع متطلبات االندماج املايل العاملي األخذة يف التبلور     
األسواق املالية، والعمل يف سبيل إجياد قنوات ومنافذ لتحقيق الترابط  من خالل االهتمام املتزايد بإنشاء وتطوير

واالندماج البيين بينها وصوال إىل سوق مالية موحدة أو مترابطة على األقل يف املرحلة األوىل تساهم يف تشجيع حركة 
يف اخلارج، وجذب املزيد من  انتقال رؤوس األموال بني هذه الدول، باإلضافة إىل استعادة األموال العربية املستثمرة

االستثمارات األجنبية، ومواجهة املتغريات الدولية املعاصرة اليت تضع العديد من التحديات أمام الدول العربية للخروج 
هذا . من سيطرة االعتبارات القطرية، خاصة أن هذه الدول متلك من مقومات التكامل والتوحد ما ال ميلكه غريها

م التجارة البينية العربية، وتوفري مصادر التمويل الالزمة للمشروعات اإلنتاجية املشتركة، مما ميكن باإلضافة إىل تدعي
لقد تكرس ذلك . من حتقيق أهداف التنمية املشتركة، وتدعيم التكامل االقتصادي العريب، بوسائل وأساليب عصرية

شتركة اليت أخذت على عاتقها مهمة تطوير وربط من خالل اجلهود املبذولة من طرف اهليئات واملؤسسات املالية امل
البورصات العربية، وفق آليات الربط اجلزئي واملتدرج الذي يعمل على تسهيل اإلدراج املشترك، وتبادل اإلصدارات 

  .والتداوالت يف نطاق حمدد مع السعي حنو توسيعه 

  معوقات األسواق املالية العربية :املطلب األول 

خالل السنوات رأينا أن األسواق املالية العربية شهدت العديد من التطورات واإلصالحات من خالل ما سبق   
كان اهلدف منها تطوير أداء هذه األسواق من كافة السابقة واليت كان هلا الفضل يف التحسن امللحوظ يف أداءها 

ذه اجلهود مل تكن كافة الن هذه النواحي التشريعية واالقتصادية  وترسيخ ودعم قواعد ونظم العمل فيها،أال أن ه
  .األسواق الزالت تعاين من عدد من أوجه القصور اليت حتد من قدرا على القيام بالدور التمويلي املنوط ا

  املعوقات التنظيمية والتشريعية  :الفرع األول 

يت تضبط بشكل جيد العمل ا إن األسواق املالية العربية حبكم حداثتها تفتقر إىل بعض األنظمة والتشريعات ال     
  :يلي  وحتول دون تطورها ميكن إدراجها يف ما

أن بعض اللوائح والقوانني مت إعدادها وفق أطر نظرية تفتقر للمرونة الكافية وعدم قدرا على مواكبة  -:أوال
، وهذا ما ينعكس سلبا على  بتسوية املنازعاتالتطورات املستمرة احلادثة يف أسواق املالية الدولية خاصة يف ما يتعلق 

  1.التدفقات االستثمارية لتلك الدولجذب 
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غياب جهة تنظيمية تتمتع بصالحيات مستقلة مهمتها وضع معايري وأسس إلفصاح الشركات عن بياناا  -:ثانيا
جهات ممارساا وتضمن عدم السماح بأي تالعب أو حتديد مسبق لتو تضبطاملالية وتنظيم أعمال السوق األولية و 

 .األسعار 
االستقالل اإلداري لألسواق املالية العربية ومعاملتها كوحدة تابعة للجهات احلكومية  خاصة تلك  غياب- :ثالثا

وبني  احلكومة، قبل من تعني اليت األسواق على الرقابة هيئة به تقوم الذي التشريعي الدور بني بالفصل املتعلقة القوانني
 حلركتها ختضع ال اأي أ وإداريا ماليا مستقلة ليست مبعىن ان األسواق البورصة، هب تقوم الذي التنفيذي الدور

     . 1وحتتاج هي تريد كما وليس حيب، كما ويوجهها فيها يتحكم عنها خارج هو مرهونة مبا تبقى وإمنا الذاتية،
حات اليت مست إصدار وتعديل عرفت العديد من األسواق املالية العربية الدول العربية الكثري من اإلصال -:رابعا

بعض القوانني بصورة مستمرة، األمر الذي خلق جو من عدم االستقرار يف البيئة التشريعية تلك األسواق و أثار الكثري 
من ختوفا املستثمرين ،باإلضافة الو تداخل وتشابك  بعض القوانني وقد أدى يف كثري من األحيان إىل  تتعارض تلك 

البعض فيصبح من غري املمكن الفصل فيما بينها كل هذا وغري مما ينعكس سلبا على القرارات  القوانني مع بعضها
  . االستثمارية 

تشريعات األسواق املالية العربية بتلك اليت تلزم الشركات املدرجة يف أسواقها بنشر بيانات نصف أو تفتقر  -:خامسا
 .هذه البيانات يكون متأخرا لعدم حتديد فترات إصدارهاربع سنوية أي ما يعرف بالكفاءة ، وان كانت فإن صدور 

عدم إنشاء شركات تقدم خدمات التصنيف االئتماين واملؤسسات اليت تتعلق باإلصدارات، من شأا املسامهة  -:سادسا
ت، و يف جذب املستثمرين ممن ال تتوفر لديهم الكثري من املعلومات عن قدرة الشركة املصدرة على الوفاء بااللتزاما

 2.تساعد كذلك الشركات على احلصول على التداول بتكاليف أقل، وخاصة الشركات ذات املالءة املالية العالية
بعض األسواق العربية تفتقر إىل آلية الرقابة واإلشراف على التداول مما يعيق اكتشاف االحنرافات وتصحيحها :سابعا

طئة الغرض منها تغليط املستثمرين ،الصفقات املشبوهة كعمليات الغش والتالعب ،إصدار بعض اإلشاعات اخلا
  3.وعليه فإن العقوبات غري حمددة ما يزيد من تلك التجاوزات .وغريها 

 بني املالية األوراق تسجيل تبادل األجنيب وهذا ما مينع  إمكانية االستثمار على قيود مازلت الدول العربية تفرض-أ
 والنظم القواعد وضوح وعدم إدراجها، وكذا املنقولة، القيم إصدار قواعد يف ريتباين كب وجود إىل إضافة األسواق،

 وبضيق فيها املستعملة املالية األدوات مبحدودية تتصف األسواق جيعل هذه ما وهو والثانوية، األولية السوق من لكل
 .نطاقها

 أدوات على الصادرة التشريعات يةحمدود أي العربية بيىن البورصات املشترك التعاون متطلبات مسايرة عدم - ب
 .واملالية االقتصادية التشريعات يف ظل قصور استثمارية
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خاصة وان التداول  1، املستثمرين صغار حقوق محاية حول وصرحية واضحة لنصوص التشريعات من الكثري افتقار-ج
مة  املستثمرين  واليت غالبا ما حيصل يكون عن طريق االستفادة من املعلومات من الداخل عن الشركة الغري املتوفرة لعا

، وعليه  عليها املطلعون على األوضاع املالية للشركة حبكم مناصبهم مثل اإلداريني والتنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة 
عتها تقلل فعالية هذه األسواق خاصة أسواق األسهم مع أن بعض التشريعات من  املمارسات الغري منصفةفان مثل هذه 

 .تشريعات اخلليجية إال أن آلية الرقابة والتنفيذ تتسم مبحدوديتها مقارنة باألسواق الدولية مثل ال
  . العمل بالبورصات طبيعة مع ال يتناسب الذي اهلرمي الشكل علي واعتمادها التنظيمية اهلياكل ضعف-د

  املعوقات االقتصادية :الفرع الثاين 

 ضعف ة نطاق أسواقها من خالل عرض وطلب أدواا االستثمارية وكذاتتسم األسواق املالية العربية مبحدودي    
 من يصاحبها وما املال أسواق عن بعيدا املصريف اىل االستثمار املستثمرين وميل عوائدها، الخنفاض عليها الطلب
  :استخالصها فيما يلي ميكن وغريها املعوقات هذه كل األسعار، يف تقلبات

 :ضيق نطاق السوق : أوال

يرجع ضيق نطاق السوق يف أسواق املال العربية إىل حمدودية عرض أدوات االستثمار وقلة الطلب عليها حيث      
بينما يقاس الطلب بعد حجم أومر الشراء ،  وتقاس العرض بعدد الشركات املدرجة ذه األسواق وحجم سيولتها 

  :وندرج ضيق وحمدودية هذه األسواق يف ما يلي
داول يف األسواق العربية على األسهم دون السندات حيث تصدرها الشركات يف احلاالت اليت يقتصر نشاط الت-أ

   .وبالتايل تعتمد على التمويل طويل األجل   حتتاج فيها اىل متويل
 املتداولة األسهم قيمة ميثل والذي املتداول يف السوق  املال رأس حجم بصغر تتصف أسواق املال العربية كما- ب

 البحرين، الكويت، سوق يف ذلك ويظهر اإلمجايل، الناتج احمللي إىل نسبتها واخنفاض تعامل، يوم آخر أسعار حسب
 فتزيد اإلمارات السعودية، أما ، 100%اإلمجايل عن احمللي الناتج إىل السوقية القيمة نسبة تزيد الذي األردن قطر،
 عمان، سلطنة من مصر، يف كل %    50عن ايلاإلمج احمللي الناتج إىل السوقية القيمة تقل حني يف ، 50%عن

 .اجلزائر السودان، لبنان، تونس، املغرب،
 جزء عن املعلومات امتالك على املدرجة الشركات أسهم ملكية ترتكز واليت فيها، املدرجة الشركات عدد قلة-ج

 . الدوران معدل خنفاضوا التداول حركة وضعف املتداولة األسهم نسبة قلة إىل يؤدي مما هذه األسهم من هام
 السنة، يف التداول أيام وعدد يوميا، تربم اليت العمليات عدد اخنفاض خالل من واضحا ذلك ويربز السيولة ضعف-د

 .الطلب ضعف ومنه االدخار ضعف إىل التداول أساسا ضعف ويرجع
  والطلب العرض ضآلة: ثانيا
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  : مايلي إىل املتداولة يف األسواق املالية العربية من أهم أسباب ضعف العرض و الطلب على األدوات املالية 

 هذا ويظهر لالستثمار، املتاحة املالية إمكانياته من يقلل مما الفرد دخل لضعف نتيجة االدخار معدالت اخنفاض-أ
 الثقافة مانعدا ذلك إىل إضافة النفطية، غري العربية والدول النفطية، العربية الدول بني الفرد مستوى دخل يف التباين

  االستثمارية
 1. من األفراد الكثري لدى املالية

 األسواق يف االستثمار عائد تفضيل االستثمارات األخرى البديلة كالعقارات اليت يرتفع عائدها مقارنة باخنفاض- ب
 .  واقل خماطرة  كالعقارات وغياب أدوات مالية أكثر جذبا الثابتة املوجودات حيازة املستثمرين وتفضيل العربية، املالية

كثرة االضطرابات اليت رافقت املضاربات يف هذه األسواق خاصة مع األزمات املالية األخرية واليت أدت إىل -ج
 .ضعف ثقة الكثري من املستثمرين  

عدم اإلفصاح الكايف عن املعلومات وعدم توافر املعلومات بشكل دوري ومستمر وانعدام الشفافية يف املعامالت يف -د
 .مؤسسات عالية الكفاءة جيعل هذه األسواق تفتقر إىل الثقة  ظل

غياب حمفزات االستثمار يف األسواق املالية من قبل اجلهات احلكومية واقتصارها على تشجيع األدوات االدخارية -ه
 2.يف اجلهاز املصريف 

 على ضريبة تفرض كأن ازدواجيا دورا تؤدي حيث العربية، املالية األسواق املطبق اجلبائي النظام مالءمة عدم-و
 حجم من يقلص مما ،امعدال وارتفاع األسهم عوائد توزيعات على وضريبة البورصة، يف املقيدة الشركات أرباح

 .االستثمار على مث ومن االدخار،
 املستثمرين ثقة على سلبا أثر العربية الدول كامل على مفتوحة استثمار أنظمة وجود لعدم اخلارج على االنفتاح قلة-ز

 . اخلربات ونقل األجنبية اال لالستثمارات فتح عدم وبالتايل العربية باألسواق
 أما األسهم، يف التعامل على التداول نشاط معظم يقتصر إذ العربية البورصات يف للتنويع املتاحة الفرص ضآلة-ح

 املصادر على االستثمارية مشاريعها تدويل يف الشركات وتعتمد األوىل، مراحلها يف تزال فال السندات أسواق
 اجلاذبة احلديثة املالية األدوات يف الواضح النقص جند ذلك إىل إضافة الشخصية، املسامهات أو كالبنوك التقليدية
 الفرص يضعف مما التقليدية التدويل ووسائل األسهم األسواق هذه يف التعامالت على تسيطر حيث األموال، لرؤوس
 . املؤسسي املستثمر أو الفرد املستثمر امأم سواء املتاحة

 حتديد رغم احلاضر، الوقت يف العربية املالية األوراق بورصاتا  تتصف اليت األسعار يف الشديدة التقلبات-ط
 أن إال ،% 10 و %5 بني ما يتراوح املتداولة املالية للورقة اليومي السعر ملدى تغري به مسموح هلامش معظمها
 املصادر من التمويل على الناشئة منها خاصة العربية البورصات العتماد ذلك يرجع العشوائية راألسعا حركات
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 إىل يؤدي أن شأنه من ما وهو احملتجزة، األرباح على أقل وبدرجة األسهم، من املزيد وإصدار القروض، مثل اخلارجية
 السوق دخوهلم عند األجانب املستثمرين خماوف يثرب ما وهو رحبيته، ويف للسهم السوقية القيمة يف التقلب حدة زيادة

 1. منه خروجهم أو
  .قصور كفاءة مؤسسات الوساطة املالية وغياب االفصاح والشفافية : الفرع الثالث 

تعاين األسواق املالية العربية من قصور مؤسسي يف ظل غياب الشركات املتخصصة يف القيام بدور صناعة السوق     
ال  افظ وشركات تغطية اإلصدارات وشركات تقييم وتصنيف املالءة املالية  و كما ذكرنا سابقاوشركات إدارة احمل

تزال تفتقر إىل النصوص القانونية الواضحة واملتعلقة بنشر املعلومات والبيانات عن الشركات املدرجة فيها،وقد ترتب 
املدخرين لتخوفهم من تعريض حقوقهم على ذلك ضعف الرقابة على هذه الشركات وفقدان الثقة بالسوق وإحجام 

فال توجد أنظمة ذات كفاءة عالية تعتمد على املعايري احملاسبة الدولية والتدقيق والرقابة على شركات املسامهة .للضياع 
، كذلك فان جودة التقارير املالية متفاوتة من سوق إىل آخر،حيث أن كثري من الشركات 2يف غالبية األسواق العربية 

فر بيانات حسابات تفصيلية شاملة وتقتصر على توفري احلد األدىن لإلفصاح كنشر امليزانية السنوية وباإلضافة إىل ال تو
ذلك فان صدور هذه البيانات يتأخر يف الكثري من االحيان كما أن النصوص القانونية يف بعض االسواق العربية ال 

بع سنوية كما أن األسواق العربية تفتقر اىل الكوادر الفنية تلزم الشركات املدرجة فيها بإصدار تقارير نصف أو ر
  .القادرة على فهم البيانات املالية يف حالة توفرها

  اخلارج إىل العربية األموال هجرة:الفرع الرابع 

 يالضرور التنموي االستثمار متويل على املالية مواردها قدرة عدم يف تتمثل متويلية فجوة من العربية الدول تعاين
 مليار 2400مما  واإلعانات، اإلقتراضي التمويل خالل من تغطيتها يتم % 70 إىل الفجوة هذه وصلت حيث هلا،
 800 يقارب ما وإن اإلنتاج، وضعف األسعار، وارتفاع كالبطالة، االقتصادية املشاكل حدة زيادة عنها ترتب - هي

 العوامل إىل اأسبا وتعود منها األمريكية خاصة ألجنبيةا االستثمارية احملافظ يف املستثمرة العربية األموال حجم
  :التالية

 . املتقدمة بالدول مقارنة األرباح لقلة العربية البلدان يف االستثمار فرص تدين -:أوال
 . التنمية من مستوى حتقيق يف كامال استغالال لديها املتوفرة املوارد استغالل على العربية الدول قدرة عدم -ثانيا

 . العربية االستثمارات أمام والتسهيالت الشفافية وغياب واملايل، اإلداري الفساد انتشار- :الثاث
 . واملايل االستثماري االقتصادي النشاط على احلكومية األجهزة هيمنة-:رابعا

 وعدم والقوانني، للدستور االستثمار خبضوع تتعلق نصوص على العربية االستثمار قوانني غياب-:خامسا
  . للمستثمر التشريعية باحلماية قانونيا تصريحال
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  املتطلبات الرئيسية لرفع كفاءة االسواق املالية العربية :املطلب الثاين 
  :ميكن توضح أهم املتطلبات الرئيسية لرفع كفاءة األسواق املالية العربية يف العناصر التالية 

  األسواقالرقابة على كافة األنشطة املالية داخل :الفرع األول   
من املتطلبات الرئيسية لرفع كفاءة األسواق املالية واليت ينبغي توفريها تتعلق برقابة هيئة أسواق املال على      

الشركات املدرجة ومدى التزام هذه الشركات بالقواعد والتعليمات خاصة فيما يتعلق باإلفصاح الدوري واملستمر 
ح املناسب يف التوقيت املناسب خاصة أن ذلك يؤثر على قرارات واإلفصاح اجلوهري وأن تراعي مستوى اإلفصا

  .   املستثمرين وأن يكون اإلفصاح مبعلومات حماسبية معروضة بشكل بسيط وواضح

  الرقابة على الشركات املدرجة يف السوق: أوال  
ها بالقوانني واللوائح، خاصة حيث جيب أن تتابع اهليئة الشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية للتأكد من التزام   

املستمر واإلفصاح اجلوهري، وكذلك للوقوف على سري أعماهلا ونتائج عملياا، ) الفصلي(أحكام اإلفصاح الدوري 
وفرض بعض العقوبات يف حق الشركات غري امللتزمة مثل ايقاف التعامل بأسهمها، وفرض غرامات مالية عليها، 

الشهرية للسوق، وجيب على اهليئة األخذ يف االعتبار التايل عند مراقبة عملية ونشر تلك العقوبات يف النشرات 
 :اإلفصاح املايل

كمية املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها، فكثرياً ما تتردد الشركات يف زيادة مستوى اإلفصاح املايل وتلتزم باحلد  -أ
 .ة من قبل املنافسنياألدىن، ذلك أن زيادة اإلفصاح قد يلحق أحيانا ا أضرار خاص

زمن اإلفصاح عن املعلومات، حىت يكون اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية فاعالً من األمهية مراعاة التوقيت  - ب
 .املناسب لعرض املعلومات، إذ جيب إيصاهلا للمستثمرين يف وقت مبكر خاصة أن ذلك سيؤثر يف قرارهم

بأا نظام معلومات متكامل، تتمثل خمرجاته يف القوائم املالية  كيفية اإلفصاح عن املعلومات، توصف احملاسبة-ج
األساسية، كقائمة الدخل، وقائمة املركز املايل، وقائمة التدفقات النقدية وغريهم من القوائم، اليت جيب أن تعرض 

   .بشكل بسيط وواضح
  : الرقابة على الوساطة وصناديق االستثمار:ثانيا 

املهمة على اهليئة هي الرقابة على شركات الوساطة وصناديق االستثمار، وتتعدد أدوار  من الواجبات الرقابية    
  :الرقابة يف ذلك اال، ومن أمهها اآليت

حيث تتابع اهليئة عمل الوسطاء بالشكل الذي ال يتجاوز الضوابط اليت تضعها : التأكد من عدم تركز امللكية -أ
  . مهة مدرجة يف السوقفيما خيص نسب متلُّك سهم أي شركة مسا

إعداد برنامج تدقيق حماسيب مبدئي لشركات وصناديق االستثمار مبا يتوافق مع متطلبات الترخيص، ومتابعة  - ب
مدى قيام تلك الشركات بتوفري املتطلبات الضرورية واملنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لقانون سوق األوراق 

  املالية، 
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  ولالرقابة على التدا :ثالثا
فيجب أن تأخذ اهليئة على عاتقها متابعة ومراقبة وحتليل حركة التداول للتحقق من سالمة عمليات التداول،     

والتعرف على العمليات املخالفة ألحكام القوانني واللوائح املعمول ا، وإحالة املخالفني اىل جلنة التحقيق التابعة 
  . للسوق للبت فيها

يجب تعزيز الدور التنظيمي للهيئة لرفع كفاءة السوق، من خالل وضع األنظمة والقوانني وجبانب الدور الرقايب ف
اليت تسهم يف خلق العدالة والكفاءة يف السوق، ولتحقيق ذلك اهلدف فإن اهليئة معنية باالهتمام بالبحث والتطوير 

يف اجلامعات واملراكز البحثية لعمل  وزيادة امليزانية املخصصة لذلك الغرض داخل اهليئة أو من خالل دعم الباحثني
   .دراسات علمية جادة دف الستقراء مستقبل السوق وحتديد العوامل اليت تسهم يف رفع الكفاءة

  تنظيم شركات الوساطة ومتابعة الشركات املتعثرة :الفرع الثاين
حلقة وصل حقيقية للتداول يف  تلعب شركات الوساطة املالية دوراً مهما يف تنظيم السوق املالية ، حيث تعد    

سوق املال، فهي شركات تقوم بدور الوساطة بني املستثمرين واألسواق املالية وتقوم بتسهيل وصول املستثمر اىل 
األسواق املالية بأقل تكلفة ممكنة، ويعد تنظيمها من أهم الشروط الالزمة للوصول اىل الكفاءة يف السوق املالية، ومثة 

  :ات الالزمة لتعزيز عمل تلك الشركات بكفاءة، ميكن إمجاهلا فيما يأيتعدد من املتطلب
 - 0.6(%حتديد نسبة مقبولة من حجم املعامالت كرسوم وساطة، تتراوح تلك النسبة يف األسواق املالية عادة بني  -
اء املعتمدين لدى من قيمة املعاملة بيعاً أو شراء، وتلك النسبة جيب أن تكون ثابتة وتسري على مجيع الوسط )%1

  . السوق
اعتماد شركات الوساطة على اعداد قواعد السلوك على أساس املعايري املعترف ا دوليا للسلوك املهين واألخالقي  -

  .املناسبة واحملددة ضمن جمال األوراق املالية
مزيد من االهتمام بتوطني اجياد آلية إلعداد وتدريب املواطنني الراغبني بالعمل يف جمال شركات الوساطة وبذل  -

  مهنة الوساطة 

األخذ مببدأ العدالة واملوضوعية يف التعامل مع مجيع العمالء عندما تقوم الشركات بتقدمي أي نصائح استثمارية  -
وعند إعالن أي تغيريات جوهرية على التوصيات االستثمارية املعمول ا سابقًا واختاذ اإلجراءات االستثمارية 

 .املطلوبة

ن عملية تقييم األوضاع املالية للشركات املسامهة العامة قد تظهر ان بعضها معرّض خلسائر متراكمة تؤدي كما أ    
اىل فقداا ملعظم رأمساهلا واخنفاض حقوق املسامهني فيها بنسب كبرية، وذلك األمر من شأنه التأثري سلباً يف سهولة 

، وبالتايل تلقي )أي عدم قدرة حاملي تلك األوراق على حتويلها اىل نقد( عملية تسييل األوراق املالية لتلك الشركات
وهنا جيب أن تقوم هيئة سوق املال باختاذ عدد من التدابري . بظالهلا على الثقة بالسوق والسيولة املتوفرة فيه عموماً

  :حلماية السوق وحلماية الشركات املتعثرة مالياً، ميكن امجاهلا فيما يلي
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هليئة لتلك الشركات املتعثرة، حيث جيب أن تؤشر اهليئة لتلك الشركات بضرورة اختاذ التدابري املناسبة حتذير ا -
ملعاجلة املشكالت اليت تعاين منها وترتيب أوضاعها، وحتث جمالس إداراا على التعجيل يف الدعوة اىل مجعية عامة غري 

  . عادية الختاذ التدابري املناسبة بشأا
ركات املتعثرة مالياً من البورصات العربية ، فيجب أن تقوم هيئة أسواق املال بتحديد الشركات املتعثرة شطب الش  -

ماليا وغري القابلة لإلصالح اليت ختالف القواعد واألوامر اليت تطلقها اهليئة، مث تقوم بشطبها ائياً من السوق حىت 
  .نشاطه وجاذبيته االستثماريةيتحسن أداء السوق ويرتفع مؤشره الرئيسي، ويستعيد 

  .يعد التدريب من الركائز الرئيسية لصقل مهارات العاملني وتطوير مستويات أدائهم: تطوير املوارد البشرية -

  تعزيز األطر والتشريعات للسوق املالية العربية: الفرع الثالث 
د من يئة بيئة تشريعية وتنظيمية لتشجيع باعتبار ان أداء تلك السوق يتأثر بالعوامل التشريعية واملؤسسية الب   

شركات االستثمار والوساطة على التنافس يف صناعة السوق، من خالل توفري بيئة حمفزة لألوامر حمددة السعر، 
تتضمن عمولة أقل على األوامر حمددة السعر املرسلة من احلساب املخصص لصناعة السوق، والسماح لشركات 

تها لبقية املتداولني، لتمكينها من بناء مسعة جيدة بني املتداولني على أا صانع سوق، الوساطة باإلفصاح عن هوي
وليست مضارب بناء على معلومات خاصة أو عامة، كما جيب تشجيع شركات الوساطة على التنافس يف ابتكار 

ة التنظيمية الداعمة أدوات مالية تستجيب لتفضيالت املستثمرين وحاجات الشركات ، وذلك من خالل توفري البيئ
إلصدار أدوات مالية جديدة، وخاصة الصكوك، وطرح أوعية استثمارية جديدة مثل صناديق االستثمار القابلة 

للتداول، وكذلك توفري البيئة املؤسسية الداعمة لتطوير املنتجات ويف مقدمتها وكاالت تصنيف حملية للمنتجات املالية 
حملللني املاليني إللزام مؤسسات الوساطة املالية باإلفصاح عن املعلومات املنشورة اضافة اىل التعجيل بتأسيس هيئة ا

لديها وحتري الدقة يف صحتها ومدلوالا، فضلًا عن أمهية نوعية املعلومات وتوقيت نشرها يف عملية اختاذ القرار 
عد من مقاعد البورصة يف جملس ومن املمكن ختصيص مق. للمستثمرين وزيادة درجة الوعي والنضج لصغار املستثمرين

ادارة املقاصة لصاحل الوسطاء على ان يكون ذلك األمر مرة كل عامني، حيث إن متثيل الوسطاء يف جلنة السوق 
  . سيكون له أثر جيد يف تعزيز الثقة بني البورصة والوسطاء

  فرص التكامل بني األسواق املالية العربية : املطلب الثالث 

ات الربط الثنائية والثالثية خطوات هامة على طريق التكامل املايل اإلقليمي، إذا ما مت توسيعها تعترب اتفاقي     
وتطويرها، وتذليل العقبات اليت تعترضها منذ دخوهلا حيز التنفيذ، نذكر منها على سبيل املثال االتفاقية الثالثية املوقعة 

إىل جانب . ت اليت أبرمت رغم حتقيقها نتائج متواضعة يف التطبيقبني مصر، الكويت ولبنان اليت تعترب من أهم االتفاقيا
م وهو ما يعترب خطوة هامة حنو حتقيق 2004ذلك فقد مت التوصل إىل إطالق البورصة العربية املوحدة يف سبتمرب 
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  .سوق مشتركة على مستوى أسواق املال العربية
  ةالعربي املالية األسواق بني التكامل أمهية :األول الفرع

 يف بني التكامل أمهية العربية لتحقيق التكامل مثلها مثل باقى األسواق املتقدمة نظرا تتزايد املالية تسعى األسواق   
 من املنطقة على تعود من املميزات اليت ميكن ان حتققها وأن إىل العديد التزايد هذا ويرجع الثالثة، واأللفية العوملة عصر
 :ميكن تلخيصها فيما يلي عربية وايت  مالية سوق إقامة

 أن البنوك إذ العربية، الدول يف االقتصادية التنمية احتياجات تلبية يف املالية العربية، األسواق بني التكامل يساهم-:أوال
 .األجل  قروضا طويلة التنمية اليت تستلزم تتحمل ال تكاليف وال خماطر أن تستطيع ال التجارية بقلة إمكانياا

 األسهم إصدار وتشجيع االدخار حبيث أن اإلستثمار، يف رفع معدالت العربية املال أسواق بني التكامل ميساه-:ثانيا
 على االقتصاديات  للمتعاملني يف هذه األسواق ماساهم ختفيف األعباء التضخمية القوة الشرائية ميتص والسندات

  .العربية 
يعود السبب الرئيس إىل أن تكامل  .درجة املخاطرة االستثماريةيسهم تكامل األسواق املالية أيضا يف تقليل - :ثالثا

األسواق املالية يفتح اال أمام املستثمرين لتنويع حمافظهم االستثمارية من خالل زيادة الفرص االستثمارية القادمة من 
 1.أسواق مالية خمتلفة

 السيولة العربية، وذلك من خالل توفر االقتصادية العالقات تعميق يف املشتركة العربية املالية السوق تساهم -:رابعا
التجارة  تطور على األمر الذي سنعكس  العريب، لالقتصاد التجاري املشترك أي مبثابة البنية األساسية الالزمة للتبادل

 ومن العربية،املالية  األسواق بني التكامل وتعزيز اكتمال على يتوقف املشتركة العربية السوق واكتمال  البينية العربية
 .كاملة بصورة املنشودة االقتصادي التكامل مرحلة استكمال مث
التدفقات  بزيادة حيقق العديد من املنافع والعوائد تتركز أساسا يف العربية، املال أسواق تكامل وميكن القول أن  

   إىل األموال
  

  2.العريب  االقتصادي التكامل عيموتد العربية، التنمية االقتصادية  عملية ما يساهم يف العربية، الدول
  العربية املالية األسواق جمن خار التكامل املتطلبات :الفرع الثاين

اليت تضمن  البد من وضع جمموعة من األسس واملتطلبات، العربية، املالية األسواق بني التكامل لتحقيق عملية    
على إتاحة  يعمل والتقارب التجانس من أدىن حد هناك يكون حىت وذلك مع بعضها، األسواق مع حتقيق الترابط

                                                             
 :العربية االلكترونية على املوقع االلكتروين املكتبة االقتصادية تكامل األسواق املالية العربية،حممد بن ناصر اجلديد،  -   1
 lwww.aleqt.com/2007/02/16/article_7919.htm  ،  2013-07-20تاريخ االطالع    
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أكرب قدر من تكافئ الفرص للمستثمرين يف هذه األسواق، ويساهم يف إسراع اخلطى بإقامة السوق املالية العربية 
  :املشتركة، واليت سنحاول ذكرها يف ما يلي

 االستثماري املناخ حتسني: أوال
وعلية  العربية، املالية األسواق وتكامل عربية ينعكس على بتطويرال الدول يف االستثماري املناخ إن حتسن      

  .بينهما فإن هناك عالقة تغذية مرتدة
 املالية، لألوراق متطور سوق لقيام األوضاع يئة ساهم يف لالستثمار مالئم كلما مناخ كان كلما أي أن    

 مناخ وتطوير حتسني على ذلك ساعد كلما املالية، لألوراق منظم ومتطور سوق توفر ومن جهة أخرى كلما
 :واليت نذكر أمهها يف  اجلوانب من جيب أن يقوم على الكثري املناخ االستثماري حتسني فإن وعليه االستثمار،

 إىل األموال رؤوس انسياب ملقتضيات مالئمة أكثر جلعلها واملالية، والنقدية االستثمارية التشريعات - أ
  أحيانا؛ بينها القائم ضالتناق وإزالة االستثمار، مواطن

 للمستثمرين؛ تنفريا األكثر العنصر متثل ما كثريا اليت اإلدارية، املعوقات إزالة
 وفوائده املال رأس حتويل حرية على تؤثر اليت املفاجئة، اإلجراءات واختاذ القرارات إصدار جتنب -  ب

  ثمار؛باالست املعنية األطراف بني املتبادلة الثقة ترسيخ على للمساعدة وذلك
 العربية؛ املالية األسواق بني الربط حماوالت تعرقل اليت النقد على الرقابية القيود إزالة -ج
 يف االستثمار لتحفيز مالئمة أكثر وجعلها بينها، للتقريب العربية الدول يف القائمة التشريعات يف النظر إعادة -د

 .املشتركة العربية املشروعات جمال
 األموال رؤوس الجتذاب جاهزة وقنوات مغرية، منافذ فتح إىل تؤدي اليت صخصة،اخل سياسة تطبيق تشجيع - ه

 .وتطورها العربية املالية األسواق تكامل إىل بالتايل يؤدي مما العربية املنطقة داخل إىل العربية
 املغرب، ، ائرالسعودية، اجلز غالبية الدول العربية مثل األردن، البحرين ،مصر، األخرية السنوات شهدت دوقهذا   

وحتديث للقوانني  مراجعة أو لالستثمار جديدة قوانني إصدار خالل من ملحوظا، حتسنا سوريا، ، السودان،اليمن ليبيا
السارية، دف مواكبتها ومسايرا للتطورات الدولية يف شأن معاملة االستثمارات األجنبية، كما قامت بإصدار 

  .1االستثمارية، وتبسيط إجراءات االستثمار  قرارات جديدة دف إىل حتسني البيئة

 العربية  اإلقليميةاملالية و  املؤسسات تنمية:ثانيا 
عربية تساهم يف تطوير األسواق املالية العربية وتنميتها والربط بينها لتشجيع  إقليميةإن وجود عدة مؤسسات    

 االستثمارية املالية التدفقات قصور يث يرجعتدفقات رؤوس األموال أمر مهم يف حتقيق التكامل بني األسواق ،حب
 بسبب وذلك التدفقات، تلك تعربه أن بد ال الذي املالية، الوساطة جسر عدم اكتمال إىل العربية، الدول بني فيما

صندوق النقد العريب ، احتاد املصارف العربية ،احتاد البورصات وهيئات :العربية وهي  املالية املؤسسات ضعف

                                                             
  173ص  ، بقاشذا مجا اخلطيب وصعفق الركييب،مرجع س - 1
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 العربية ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  لذا البد من تنميتها من خالل التركيز سوق املال
  :التالية األمور على

 وحتديث أمواهلا، رؤوس مالءة نسب رفع خالل من طاقاا بدعم القائمة وذلك التمويل مؤسسات تقوية - أ
 إستراتيجية رسم إعادة من بد ال أنه مبا املال قطاع يف احلديثة التطورات من مواكبة لتتمكن الفنية مقدراا

 وكذلك العربية، البلدان يف املنتشرة االستثمار فرص استكشاف على كي تركز القائمة، التمويل مؤسسات
 .فيما بينها القائمة العالقات ودعم تطوير

 وحتليلها االستثمارية، املعلومات شربن املتعلقة األجهزة مقدمتها القائمة يف لألجهزة املكملة املؤسسات إنشاء  -  ب
 االستثمار شركات وخاصة التمويل، وسطاء مؤسسات بني الدول و اإلقليمي أو احمللي، املستوى على سواء
 تضطلع اليت املتخصصة األجنبية الشركات منافسة و املستوى العريب، على والطلب العرض جانيب بني للربط
 عرض بني استمرارية التوازن على للعمل األسواق صانعة شركات يدةاإلصدارات اجلد وتسويق ترويج مبهام

 .فيها تعمل اليت السوق يف ضمان ونشاط املالية األوراق وطلب
  . العربية املالية ألسواق التنافسي املركز حتسني  :ثالثا
 دولة، كل مستوى على سواء اخلصخصة برامج خالل من العربية املالية ألسواق التنافسي يتطلب حتسني املركز   
 خالل من املغلقة إلكتتاب العام الشركات فتح والعمل املشتركة العربية خصخصة املشروعات مستوى على أو

 بعض إن حيث ، الدولية السندات سوق يف العربية مكانة األسواق هلا؛ باإلضافة إىل تعزيز جيدة حوافز توفري
 على غرار ال حتظى بأمهية كبرية السندات الن األسواق ، الناشئة واملتقدمة هلا تواجد جيد يف تلك األسواق
  1.وهو عكس ما هو موجود يف أسواق املال املتقدمة  األسهم،

  العربية املالية األسواق من داخل التكامل املتطلبات :الفرع الثالث
املالية  األسواق تقطع أن من البد األخرى، بالبورصات االرتباط يف الشروع قبل فإنه ذكره، مت ما إىل باإلضافة   

 باإلضافة إىل والرقابية، والتنظيمية التشريعية األصعدة كافة وعلى الذايت، التطوير عملية يف كبريا شوطا العربية
 والتكاملي وليس التعاوين بالتفكري االهتمام مع والشعيب، الرمسي املستويني على األجهزة هذه بأمهية الوعي خلق

 خيص االستثمار فيما قائم، نظام تطوير أو جديد، نظام استحداث عند العربية، بورصاتال بني والتنافسي اجلزئي
  .املالية األوراق يف
  

  تطوير وحتفيز الطلب   :أوال

                                                             
تاريخ ، http://bna.bh/portal/news/510234?date3،  ، على املوقع االلكتروين، وكالة انباء البحرين  حممد خريي الشيخ - 1 
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املؤسسني واليت تكون من  املستثمرين قاعدة تقوية من خالل  املالية األدوات على الطلب حتفيز تتم عملية   
  :يلي  خالل ما

 على بالنفع وتعود األكثر استقرارا، االستثمار من النوع هذا يعد حيث ، االستثمار صناديق نم املزيد إنشاء-أ
 من مرتفع مستوى من تتطلبه ملا نظرا السوق احمللي كفاءة رفع يف مسامهتها إىل إضافة واحمللي، األجنيب املستثمر
 التقلبات من السوق محاية على ية، مما يساعدوفقا للمعاير العامل الشركات أداء وتقارير املعلومات، ونظم الرقابة،

 .السوق وسيولة عمق من ويزيد الشديدة،
 املالية، األوراق سوق تنشيط يف دورها وتفعيل ،(∗)املخاطر املال رأس صناديق إنشاء تشجيع- ب
 ق بنسبةالصنادي هذه حتتفظ حيث املال، أسواق تطوير يف املعاشات صناديق تلعبه أن ميكن الذي الدور تفعيل-ج

 عليه يترتب ما األجل وهو طويلة األموال رؤوس عرض من يزيد مما األجل، طويلة أصول يف املال رأس من كبرية
 .املالية األسواق أداء يف ملحوظ حتسن
 تطوير العرض  :ثانيا

دار حجم ويتمثل اهلدف الرئيسي للسياسات املتعلقة بالتأثري على عرض األوراق املالية يف العمل على تنشيط إص
واسع، ومتنوع من هذه األدوات، والسعي للحفاظ على قدرة السوق على امتصاصها، وميكن ذلك عن طريق 
أسلوب إلزامي، وهو من خالل األحكام التشريعية يف مطالبة بعض املشروعات بإصدار أو طرح أسهمها لالكتتاب 

الشركات إىل حد معني؛كأسلوب تشجيعي، واملتمثل العام، أو اإلدراج التلقائي يف البورصة، عندما يصل رأمسال هذه 
  .يف السياسات الضريبية، اليت حتفز على التوسع يف اإلصدارات اجلديدة

 العربية املالية لألسواق األساسية البنية ودعم تطوير: ثالثا
 يعتمد مدى حبيث متكامال، إطار جمموعها يف تشكل اليت العناصر من جمموعة من للسوق األساسية البنية تتكون
  :العوامل منها من بالعديد للسوق األساسية البنية عملية وترتبط السوق، تقدم مدى على وتكاملها منها كل تطور

 السمسرة شركات مثل الوساطة، شركات دور تفعيل خالل السوق من يف العاملة الشركات تطوير - أ
 عرب بالبورصة مواقعها وربط انتشارها، تشجيع من البد اخلدمات واليت شركات جانب إىل والترويج،

 قواعد وضع ضرورة عن فضال .الكترونيا ربطها حىت أو املعلومات، نقل على ذات قدرة اتصال خطوط
 ومعايري السمسرة، شركات أموال لرؤوس أدىن حد مراعاة مع اخلاصة بالوسطاء املاليني السماسرة، للعضوية،

 تدريبية دورات تنظيم يتطلب وهذا خدماا، وحتسني فيها لنيالعام كفاءة دفع جانب إىل املالية، هذا للمالءة
إعادة  حتتم االلكتروين التداول أنظمة شهدا اليت احلديثة التطورات ولعل مهنيا، هؤالء أداء لرفع مستوى

 .االستثمارية  احملافظ كإدارة اختصاصام وتنويع وحتديث الوسطاء، مهام يف النظر



 

143 
 
 

لزيادة الطلب احمللي لألفراد وذلك من خالل محالت التوعية واإلعالم جلذب  تعميق الوعي االستثماري   -  ب
 1.صغار املدخرين، وتعريفهم بفرص وإمكانيات ومزايا االستثمار يف األوراق املالية

  جتارب الربط بني األسواق املالية العربية ومشروع السوق املالية العربية املوحدة : املطلب الرابع 
ق املال يف اآلونة األخرية أكثر أمهية وقدرة على ترسيخ التكامل االقتصادي وإزالة احلواجز اليت أصبحت أسوا     

تعوق حركة انطالق األموال الساعية لالستثمار وجين األرباح ، وبناء على ذلك فإن إجياد الروابط بني األسواق 
ال بينها متثل من وجهة نظرنا آلية فاعلة من القائمة يف جمموعة من الدول وتوفري القنوات الالزمة النسياب األمو

بينها والذي  فيما إىل إجياد سبل التعاون الدول العربية آليات التكامل االقتصادي واالجتماعي وبذلك عمدت
 السوق وإقامة اجلماعي العريب، للتعامل نواة تكون أن ميكن واليت موحدة، عربية مالية سوق ترجم يف شكل إنشاء

  .ركةاملشت العربية
  الربط بني األسواق املالية العربية  اتفاقياتحتارب و : الفرع األول 

 ذلك و بينها، فيما والتكامل التعاون مسار يف إجيابية طواتقامت الدول العربية من خالل أسواقها املالية خب    
 هيئات بني تفاهم مذكرات عدة عقد إىل باإلضافة املشترك، اإلدراج وثالثية ثنائية عقد اتفاقيات خالل من

  :العربية وندرج أمهها فيما يلي املال أسواق
 األردن بورصتا بني املشترك التعاون منها اتفاقية نذكر العربية املالية األسواق بني للربط ثنائية اتفاقيات - :أوال

 على ، باإلضافة التوقيعاملالية لألوراق ظيب أبو وسوق املالية لألوراق مسقط سوق بني املشترك الربط اتفاقية والبحرين
 يف األسواق بني  مشترك تعاون مبصر واتفاقية املال لسوق العامة واهليئة األردنية املالية األوراق هيئة بني تعاون اتفاقية

 .وبورصة تونس واإلسكندرية القاهرة بورصيت بني تعاون بروتوكول على التوقيع ، والبحرين الكويت
 عن صيغة البحث خالل من لألسهم، املشترك اإلدراج بدراسة واألردن فلسطني بورصتا من كل قامت كما      

  .السوقني بني املشترك لإلدراج مستقبال تؤهلها للتعاون
و لبنان، كما مت التوقيع على  الكويت مصر، أسواق بني الثالثي الربط الثالثي مثل اتفاقية الربط اتفاقيات- :ثانيا

 الفين الربط والكويت ، باإلضافة اىل اتفاقية البحرين عمان، سلطنة أسواق بني شتركامل لإلدراج الثالثية االتفاقية
 .عمان وسلطنة العربية اإلمارات السعودية، يف املالية األوراق ألسواق

 املعلومات تبادل دف ثنائية تفاهم مذكرات العربية املال أسواق من العديد باإلضافة إىل اتفاقيات التعاون وقعت
 .املشترك  ونوالتعا

                                                             
األعمال احلديثة بكلية  القضايا امللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة حبث مقدم ملؤمتر تكامل األسواق املالية العربية آفاق وحتديات،أشرف حممد دوابه،  - 1

  . 22، ص  2009أبريل  14-15خاللاألردن ،إدارة األعمال باجلامعة األردنية يف عمان 
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 نقل من ميكن واحد متجانس نظام يف الدول هلذه املالية األنظمة واألسواق بدمج كل هذه االتفاقيات مسحت     
 عملية يسهل والذي عرب االنترنيت، التعامل إمكانيات كافة للمستثمرين سيوفر كما وآمنة، فورية بصورة املعلومات
  .املال  أسواق عن الشاملة املعلومات ويوفر السوق، يف املتعاملني بني االتصال

 بني الثالثي االتفاق ثنائية وحىت ربط اتفاقيات أغلبها العربية املالية األسواق بني الربط جهود وميكن القول أن     
 أخرى، عربية سوق أي إليه ينضم مل موحدة بورصة لقيام نواة باعتباره إليه ينظر ولبنان الذي كان الكويت مصر،
أمها  ذلك للعديد من األسباب ثنائي ويرجع ربط اتفاقيات يف الدخول فضلت العكس على بل ، متوقع كان كما
 اخلاصة املصطلحات توحيد وعدم التشريعية والتنظيمية، القوانني جتانس عدم من تعاين العربية املالية األسواق كون

  .ورمستوى التط يف النسيب التفاوت إمجالية وبصفة وأنظمتها، بالتداول
  مشروع إنشاء سوق مالية موحدة : الفرع الثاين 

 العربية البورصة إنشاء تطور مراحل و قبل التطرق ملشروع إنشاء سوق مالية موحدة ارتأينا استعراض أسباب  
 . املوحدة 

 املوحدة العربية البورصة إنشاء تطور مراحل و أسباب: أوال

 حققت حيث ، 1974 بداية يف البترول أسعار ارتفاع بعد جدية صورةب عربية مالية سوق إنشاء يف التفكري بدأ     
 استوجب عاملية مما ومالية اقتصادية وتدفقات مالية ضخمة أكسبتها قوة العائدات ، النفطية خاصة العربية الدول
  :التالية لألسباب العريب العامل يف وتوظيفها يف التفكري

 خاصة الدول املتقدمة، يف تركها بدل العربية الدول اقتصاديات تطوير يف العربية املالية الفوائض من االستفادة-أ
 .الغربية وأوروبا املتحدة الواليات

 الصرف وذلك أسعار تقلبات أخطار من العربية املالية الفوائض محاية يف العربية املوحدة املالية السوق تساهم-ب   
 .الرئيسية األوروبية العمالت ضوبع األمريكي بالدوالر مقيمة الفوائض تلك معظم ألن
 ظل يف التآكل واالبتزاز من عليها حفاظا العريب الوطن بلدان داخل اخلارجية العربية األرصدة توظيف إمكانية -ج  

 .العاملية التضخم معدالت تصاعد
 العدائية س النظرةتكري منها سياسية، ألسباب املضيفة الدول قبل من التجميد خلطر العربية املالية الفوائض تعرض -ه

 .العرب ضد
 .العربية االقتصادية التنمية يف دور األموال هلذه يكون بأن القومية الدعوات - و

الس  أعمال جدول على مشتركة عربية مالية سوق إنشاء فكرة طرحت الذكر السالفة لألسباب ونتيجة  
 يف االقتصادي الس اختذ ، وقد 1976 مربديس 14 يف والعشرين الثانية دورته خالل مرة ألول العريب االقتصادي

 واحتاد مشتركة عربية مالية سوق إنشاء حتت عنوان 649 رقم القرار 1976 ديسمرب 16 يف والعشرين الثانية دورته
 :عن وأعلن عربية بورصات



 

145 
 
 

 .العربية والنقدية املالية السوق إنشاء فكرة على املبدأ حيث من املوافقة - 1
 العربية الدول جلامعة العامة األمانة مع باالشتراك العربية املركزية البنوك فظيحما جملس تكليف  - 2

 يف والنظر العامة، األمانة أعدا اليت الدراسات الستكمال املتخصصني اخلرباء من بعدد وباالستعانة
  .السوق لنشأة الالزمة الترتيبات

 لبنان وهي بدايته يف فقط أربع بورصات ضمي وكان العربية، البورصات احتاد إنشاء مت 1982 ويف سنة  
 من البورصات بني الربط عملية ركز على وقد العربية الدول معظم حاليا يضم وأصبح واملغرب، وتونس وعمان
 االتفاق مت م 2004 سبتمرب شهر أعضاءه ، ومع بني البورصات للشركات املالية األوراق تسجيل تبادل خالل

 البورصة تشغيل على والعشرون الثانية يف دورته البورصات احتاد إدارة جملس لقرار تنفيذا العربية الدول بني
 هذه الستيعاب املؤهلة التحتية البنية نظرا لتوافر هلا، مقرا مبصر الذكية القرية من وأخذت املوحدة، العربية

  .الصورة ذه الشركات اجإلدر الفنية املعنية اللجنة وضعتها ودقيقة مهمة معايري على االتفاق ومت البورصة،
 ضمت العربية املال أسواق إحتاد بني العربية البورصة إنشاء وإدارة اتفاقية حررت ، 2005 فيفري 06 يف    

 والشرق الكويت وشركة هريمس املالية اموعة وشركة املركزي، والتسوية واحلفظ للمقاصة مصر شركة
  .املايل لالستثمار األوسط

 املوحدة العربية رصةالبو أهداف :ثانيا
 احلكومية العربية سواء للمؤسسات التمويل تدبري هو املوحدة العربية البورصة وإنشاء تنفيذ من الرئيسي اهلدف يعترب

 من ميكن الذي العربية املنطقة يف املشترك االستثمار فرص ودعم للمستثمرين، وأرباح مكاسب وحتقيق اخلاصة، أو
  :العريب ويكمن إدراج أهم األهداف وهي  ادياالقتص التكامل تعزيز خالله
 وتسهيل الالزمة عنها املعلومات ونشر ا التعريف طريق عن العربية الشركات أسهم يف التعامل قاعدة توسيع - أ

 تداوهلا؛
 العربية األموال رؤوس وحركة واالقتصادية املالية األنشطة بني والتعامل التنسيق حتقيق -  ب
 العربية؛ املالية األوراق يف االستثمار أمام السبل ويئة العريب مارياالستث الوعي وتنمية تشجيع - ج

 .والعامل العربية املال وأسواق بورصات مع االتصاالت وتنمية التعاون -د     
 العربية؛ الدول مواطين وعلى عليها بالنفع يعود مبا منها واالستفادة العربية، االستثمارات توطني- ه     
 املدرجة؛ الشركات أسهم على تتم اليت املعامالت سالمة مانوض محاية -و     
 املستويات إىل به واالرتقاء العريب، املستوى على املالية األوراق وسطاء به يقوم الذي الدور وتطوير تنمية -ز     

  1.العاملية
  
  

                                                             
   26-25،ص ص  حنو سوق مالية عربيةأشرف حممد دوابه،  - 1
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 املوحدة العربية البورصة عمل آلية :ثالثا
عملها       وآلية املالية العربية، السوق إدارة تفاصيل على العربية املال سواقأ وهيئات البورصات احتاد جملس قرار نص   

 :اخلصوص وجه وعلى السوق، إلدارة الالزمة والصالحيات االختصاصات اإلدارة جملس القرار فوض
 .اإلدراج رسوم وحتديد الشركات إدراج شروط -أ

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

 وعمليات التداول عمليات من كل مشلت املوحدة البورصة لعمل حمددة آليات الفنية اللجنة أقرت
 .األسهم واختيار املعلومات، ونظم املقاصة

 املالية األسواق بني االتصاالت شبكة خالل من تطبيقه يتم برنامج على فيعتمد التداول لنظام بالنسبة    
 تسجيل وكيفية التداول مواعيد النظام حيدد كما املعتمدة، للتعليمات وفقا الصفقات فذوتن تعطي حبيث العربية،
 التداول جلسات خالل األسعار واخنفاض الرتفاع احملددة والنسب اليومي، التداول أسعار بدء ونظام األوامر،
  .سهم  كل من يوميا بتداوهلا املسموح التداول وحدات وحتديد اليومي،

 ، العربية البورصات يف العمل مع متطلبات ليتناسب وتطويره تفعيله يتطلب إلكتروين تداول املعتمد نظام أما النظام   
 .العربية  املالية األسواق انفتاح إىل يؤدي مما لالتصاالت  الدولية الشبكة مع النظام ربط إىل إضافة

 اختيار أساسها على يتم اليت ملعايريا وضع على البورصات احتاد حرص فقد الوساطة، بنظام يتعلق وفيما    
 واحلقوق عليهم املترتبة االلتزامات حتديد وكذلك السوق، يف لعملهم والقانوين التنظيمي الشكل وحتديد الوسطاء،

  . الناشئة
  املوحدة  العربية السوق مشروع تواجه اليت املعوقات: الفرع الثالث

ت حالت دون اختاذ خطوات فعلية لقيام سوق مالية عربية املوحدة عدة صعوبا العربية البورصة واجه مشروع
  .موحدة مما استوجب البحث عن مصادر اخللل ومعاجلتها لتفعيل هذا املشروع 

 عدم إىل الدول إضافة تلك معظم بني السياسية اخلالفات لوجود نظرا العربية، الدول بني متبادلة ثقة وجود عدم-أ
 .العربية  للدول املاليةو االقتصادية السياسات وثبات وضوح

 ضد للمستثمر العريب املقدمة الضمانات من يقلل وقوية، ثابتة سياسية مؤسسات إىل العربية الدول معظم افتقار- ب
 .الدول هذه بني فيما رؤوس األموال حركة حلرية املعيقة احلواجز من وغريها والضرائب كالتأميم، املخاطر بعض

 وإمنا لتنشيط العربية، املالية السوق وتنشيط لتسيري فقط ليس الكفؤة، إلطاراتا من الكايف العدد وجود عدم-ج
 املؤسسات السوق، على-اإلشراف مؤسسات مثل املالية، السوق إلقامة الضرورية املختصة املؤسسات بعض وحتسني
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 اجلدوى، دراسات يف صةاملخت اهليئات التمويل واالستثمار، يف املختصة املؤسسات احمللي، االدخار مجع يف املختصة
 .وغريها اإلصدارات ضمان وبيوت

 البلدان تفتقر العربية  الدول بني فيما املعامالت كافة يف استعماهلا ميكن مستقرة قوية عربية عملة وجود عدم-ه
 املعلومات كتل سواء لعملها، بالبيانات الضرورية العربية املالية القطاعات بتزويد ختتص اليت املعلومات، لبنوك العربية
 املعلومات ذلك يف مبا العاملية، املالية األسواق ختص تلك اليت أو حدى، على عربية دولة لكل املايل بالقطاع اخلاصة
 .اخلارج يف العربية املستثمرة األموال رؤوس حبركة اخلاصة

 حلسن الالزمة شاداتواإلر بالنصائح السوق يف املتعاملة األطراف مد على القادرة اإلستثمار وكاالت قصور-و
 عمل البورصات حتكم اليت والتسوية واملقاصة التداول وأنظمة والتشريعات القوانني يف تباين هناك زال سريها ال

 1.العربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 يف املاجستري درجة لنيل من متطلبات مقدمةرسالة ،  العريب االقتصادي التكامل ظل يف العربية املالية األسواق بني الربط آفاق و واقع، كهينة رشام - 1

 195ص  2008 - 2009 ، بومرداس بوقرة أحممد جامعة البنوك ، و املالية اقتصاديات :ختصص االقتصادية، العلوم
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 :الفصل الثاين  الصةخ
      
لدول العربية بإنشاء عكس هذا الفصل واقع أسواق رأس املال العربية وما شهده من حداثة حيث قامت غالبية ا     

بورصات لألوراق املالية ، وقامت بقطع شوط ليس هني يف السنوات القليلة املاضية  من اجل تطوير أسواقها ، مما 
  . يزيد من الشفافية وحتسني معايري اإلفصاح وعمليات التداول 

الدول   يف مبثيلتها مقارنتا يتهاوحمدود حجمها بصغر الدول العربية يف املالية األسواق اال أا الزالت تتصف    
 على االستثمارات ، كما أن  مباشرة بصورة وتأثريها لألسعار املربرة غري للتقلبات فرص خلق يف يساهم مما ، املتقدمة

من خالل املؤشر اإلمجايل لصندوق النقد العريب أو بشكل منفرد  العربية املالية األسواق يف تطور استعراضنا ألداء
ذب يف املؤشرات مع استقرار نسيب مع ميل ملحوظ لالرتفاع  يف السنوات األخرية ، وعليه أصبح البد عكس التذب

 االستثمارية البيئة وحتسني أسواقها يف استقرار تساهم اليت التشريعات وضع من تكثيف جهود السلطات من خالل
 احمللية  والدولية املتغريات مع التفاعل ةعملي تتطلبها حتمية فيها، كل هذا وغريه ضرورة التحتية وتطوير البنية

 والعملية العلمية التطورات آخر على املستمر اإلطالع ذلك ويتطلب.املفروضة  التحديات ملواجهة معها والتكييف
 ادةلزي وتنويعها املالية األدوات لزيادة والسعي ، احلديثة التقنيات من واالستفادة املالية األسواق يف بالعمل ذات العالقة

 املتقدمة البلدان يف مبثيلتها مقارنة العربية الدول يف املالية األسواق املالية مازالت األسواق يف املتاحة الفرص االستثمارية
الشركات  من العديد التزام وعد والشفافية املعلومات وأفكار اإلفصاح مستويات وتدين مشكلة ضعف من ، تعاين
 يف املالية لألسواق االستثمارية األدوات املالية ، باإلضافة  لقلة بياناا إعداد عند وليةالد احملاسبية باملعايري املسامهة
 وعلى األخرى االستثمارية األدوات غياب جند إن فقط ، غري األسهم على اهتمامها معظم كانت اليت العربية الدول

 .احلديثة  منها األخص
 التبعية تعميق يؤدي إىل آن ميكن االنفتاح موجة ظهور ظل يف العاملية يةاملال األسواق يف املدروس غري االندماج إن    

  . العاملية االقتصادية املراكز باجتاه العربية البلدان يف واالقتصادية السياسية
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      متهيد   

 واتمعات، االقتصاديات ربط يف الكبري ورهالد وذلك الدول ملختلف بالغة أمهية الدولية التجارية التبادالتتل حت     
 يف الدولة التنافسية قدرة وتعزيز واخلربات واملعارف التكنولوجيا نقل خالل من والتطور النمو على ومساعدا

 انزكاملي اخلارجية التعامالت مؤشرات خمتلف يف إجيابا ينعكس ما وهو إنتاجها فائض وتصريف العاملية األسواق
  .وغريها  العمالت األجنبية من واالحتياطيات املدفوعات يزانوم التجاري

األخرية،  اآلونة يف واملتواصل منوها السريع نتيجة اخلارجية التجارة أمهية كبري بشكل زادت العريب الصعيد وعلى    
 الزراعية نتجاتبإجراء العديد من اإلصالحات لتحرير جتارا خاصة تلك املتعلقة امل العربية وبالتايل قامت الدول

و  الدولية املتغريات االقتصادية مع التكيف إطار وجتارة اخلدمات ،  وذلك يف ، واملالبس واملنسوجات والصناعية
هذه  قدرة السوق وعلى آليات األطراف الذي يرتكز على متعدد التجاري النظام وتوسيع العاملية التجارة منظمة إنشاء
 . الدويل املستوى على السلع يف التنافس على الدول

 اجلمركية القيود كافة من العاملية التجارة حترير اىل يهدف جديد دويل جتاري خلق نظام اىلأدت  اتاملتغري هذه     
حققت نتائج اجيابية على مستوى  حيث ، الدول مبا فيها العربية مجيع من الصادرات أمام أسواق اجلمركية وفتح وغري

 نسب عاارتف،كان امهها  اخلارجية التجارة لتحرير إجراءات التصحيح تنفيذخاصة مع ة غالبية املؤشرات االقتصادي
  . املنظمة هلا ،و هذا ال مينع من ظهور اثار و انعكاسات سلبية  العربية الدول من احمللي العديد الناتج

  :حيث مت التطرق يف هذا الفصل اىل املباحث التالية   

  للتجارة اخلارجيةاألسس النظرية : املبحث األول 

  العربية  الدول يف التجارية السياسات:  الثاين املبحث

  2012-  2002للسلع  العربية اخلارجية  التجارة قيمة تطور: املبحث الثالث 
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 األسس النظرية للتجارة اخلارجية: املبحث األول 

 اسهامها الفعال خالل من هذه األمهية وتظهر ة،للدول االقتصادية احلياة يف مهماً دوراً اخلارجية التجارة تؤدي         
 األخرى، االقتصادية القطاعات تطوير يف تسهم عائدات من توفرها الصادرات مباوذلك من  االقتصادية التنمية يف

 العالقات وبتايل فإن لالستقرار قابل وضع إىل املدفوعات مبيزان للوصول اخلارجي التوازن على استعادة وتعمل
 مستويات وحتسني تعزيز اإلنتاجية على الدولة قدرة من تزيد التجارية الروابط فزيادة ، مهمة الدول بني التجارية
    .املعيشة

  ماهية التجارة اخلارجية: املطلب األول
تلعب التجارة اخلارجية دورا هاما يف معظم االقتصاديات الدولية ،فتوفر لالقتصاد ما حيتاج إليه من السلع       

غري متوفر حاليا من خالل أنشطة االسترياد ويف نفس الوقت متكنه من التخلص مما لديه من فوائض من وخدمات 
السلع واخلدمات املختلفة من خالل نشاط التصدير وتؤثر هذه النشاطات االستريادية والتصديرية على األسواق املادية 

  )النقدية أسواق النقود والصرف األجنيب وعلى األسواق املالية و) اإلنتاج والدخل والعمالة ( السلعية 

وقد سامهت اتفاقيات حترير التجارة اخلارجية و اإلقليمية على مدى اخلمس العقود األخرية يف زيادة درجة      
الترابط بني دول العامل اىل تعاظم كبري يف حجم التدفقات السلعية والنقدية بني الدول مما ضاعف من تأثري التجارة 

  .رة اخلارجية على النواحي االقتصادية املختلفة على التجا

 اخلارجية مفهوم التجارة :الفرع األول 

 وهو االقتصادي مكونات النشاط أحد تعترب ألا .بلد أي اقتصاد يف األساسية القطاعات من التجارة تعترب    
 مع تطورت التجارة فإن احلال بطبيعة و،هذا النشاط لتحقيق اإلنسان يستخدمها اليت الوسيلة هي فالتجارة املبادلة،

 تعدى بل واحد بلد أفراد بني مقتصرة فلم تعد ، واملواصالت االتصال وسائل مع توفر رقعتها واتسعت املبادلة تطور
 . اخلارجية التجارة أي الدول بني التجاري التبادل األمر إىل

موضوع التجارة اخلارجية اهتمام  تراأفكارا اث ثةاملاضية واحلدي الطويلة السنوات عرب االقتصادي الفكر تضمن    
  جمموعة خمتلفة من املفكرين االقتصاديني

  :سنحاول إدراج أهم املفاهيم املتعلقة ا  اخلارجية و التجارة أمهية إىل نتطرق أن قبل
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 االقتصادية الدولية املعامالت بدراسة ختتصاليت   االقتصاد علم فروع أحد" على أا السرييت أمحد حممديعرفها     
 دول تطبقها اليت ، التجارة سياسات عن فضال املختلفة الدول بني األموال ورؤوس واخلدمات السلع حركة يف ممثلة
  1.املختلفة  الدول بني األموال ورؤوس واخلدمات السلع حركات يف للتأثري العامل

تبادل السلع واخلدمات عرب احلدود اخلارجية أو األراضي يف معظم "على أا  Javad ABEDINIعرفها 
  2".البلدان حنو العامل اخلارجي 

مع   هو نظام اليت ميكن للبلدان تبادل السلع واخلدمات:" التجارة اخلارجية   Adam Gonnelli يعرف    
ات جودة أفضل، وأقل تكلفة أو ببساطة خمتلفة من السلع واخلدمات بعضها البعض للحصول على األشياء اليت هي ذ

السلع و  وتسمى اخلدمات اليت يشتري بلد من بلدان أخرى الواردات، وتسمى السلع واخلدمات . البلداملنتجة يف 
  3.اليت يتم بيعها إىل دول أخرى الصادرات 

كال من الصادرات والواردات املنظورة وغري :" التجارة اخلارجية على اا سامي عفيفي حامت كما يعرف  
  4.."املنظورة

كما تعترب التجارة اخلارجية امتداد للتجارة الداخلية حبيث الميكن التصدير لألسواق اخلارجية إال بعد إشباع     
  .األسواق الداخلية 

واخلدمات  السلع ل يف إخراجواليت تتمث التصدير عملية يف تتمثل األوىل : عمليتني يف اخلارجية التجارة وتتخلص 
أخرى مقابل قيمة مالية  معنوية أو الدولة أومن من قبل شخصية مادية طرف من رمسية بصفة الدولة وخارج حدود

  .مقدر متفق عليها هذه األخرية تدخل كمورد هام من املوارد املالية للدولة املعينة 

ة الشراء اآلتية من اخلارج من أعوان خارجي عرب التراب الوطين أما الثانية فتتمثل يف عملية االسترياد وهي عملي      
 5.، لتمثيل عملية الشراء اليت يقوم ا األعوان االقتصاديني لبلد ما 

                                                             
  8ص  ، 2009 ،مصر، اجلامعية الدار ،اخلارجية التجارة السرييت، أمحد حممد - 1

2 - Javad ABEDINI ; Sharif University of Technology Graduate School of Management and 
Economics.site web ; http://gsme.sharif.edu/~econometrics2/ p1 

3 Adam Gonnelli  THE BASICS OF FOREIGN TRADE AND EXCHANGE. Federal Reserve 
Bank of New York , Public Information Department .Printed 1993 

6، ص1993،  3، الدار املصرية اللبنانية، طالتجارة اخلارجية بني التنظري و التنظيمسامي عفيفي حامت،  - 4  

       12ص  2000األردن، . دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة التجارة اخلارجية،أخرون ،  رشاد العصار، و - 5
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عن خمتلف عمليات التبادل التجاري اخلارجي سواء :"من التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة اخلارجية عبارة       
ؤوس أموال بني أفراد يقطنون وحدات سياسية خمتلفة دف إشباع أكرب حاجات ممكنة، و يف صور سلع أو أفراد أو ر

  . "الصادرات و الواردات بصورتيهما املنظورة و غري منظورة : تتكون التجارة اخلارجية من عنصرين أساسيني مها

 اخلارجية التجارة أمهية : الفرع الثاين

 العملية مراحل يشكل إحدى إذ القومي االقتصاد هيكل من عضويا جزءا اعموم اخلارجية التجارة قطاع يعترب      
 :الدولية يف النقاط التالية  التجارة أمهية إجياز وميكن اإلنتاجية

 االقتصادي والتنمية االقتصادية  يف حتقيق النمواخلارجية  أمهية لتجارة:أوال 

 أن كما إضافة عامل الصادرات نأ باعتبار الدول مجيع يف التنمية خبطط وثيقا ارتباطا اخلارجية التجارة ترتبط     
 مقدرة على تعتمد االسترياد املقدرة على أن والواقع ، االقتصادي النمو متطلبات توفري يف بدورها تساهم الواردات

 اآلالت تستورد أن تستطيع الصادرات ومن جهة أخري جند فإن هذه الدول وتنوع منو ومعدل التصدير يف الدولة
 .التصديرية الصناعات وتطوير الزراعية حصيلة الصادرات من متني صناعي أساس لبناء الالزمة واملعدات

 استغالل خالل منوذلك  الدخل القومي منو يف الصادرات وتظهر أمهية التجارة اخلارجية من خالل مسامهة     
 .كنولوجيالت والتقدم واملخرجات املدخالت وعالقاتاملعطلة  البشرية  املوارد

، االقتصادية التنمية مرحلة املدفوعات يف ميزان اىل التوازن إعادة اىل متزايدة يؤدي مبعدالت الصادرات كما أن منو   
 أعباء مواجهة من االقتصاد القومي متكني طريق عن مباشر غري بشكل القومي الدخل منو يف تساهم كما أن الواردات

  .وتنويعه  اإلنتاج زيادة ميكن حىت االستهالكية الضرورية السلع وكذلك الزمةال واخلربات اآلالت وتوفري التنمية

  :ما يلي  عوامل من أمهها عدة وذلك باالعتماد على االقتصادية التنمية عصب اخلارجية التجارة أن يتضح مما سبق    

العاملي نتيجة  السوق على كبرية  النامية الن هذه األخرية تعتمد بصفة الدولة تساعد التجارة اخلارجية اقتصاديات-أ
  .االقتصادي تركيبها لطبيعة

برزت العديد من الباحثني عالقة التجارة اخلارجية بالنمو، فزيادة الصادرات من شأا تعظيم منو الناتج احمللى أ -ب 
ومن  1لي اإلمجايل ،اإلمجايل، كما أن منو الصناعات من شأا تعظيم فرص العمل واألجر وبالتايل تعظم من الناتج احمل

اىل العالقة بني إحالل الواردات والذي يعين االستغناء عن )  Fisher( هذه الدراسات اليت قام ا الباحثني جند فيشر 
،باإلضافة اىل تأثري إستراجتية  على النمو ما كان يستورد سابقا من خالل إنتاجه حمليا ،والتأثري اإلجيايب هلذه إستراجتية

                                                             
 مركز الصادرة عن جملة قیاسیة، حتلیلیة دراسة :اإلسالمیة الدول يف االقتصادي النمو على الصادرات اثر تقدیر العبديل، عابد بن عابد - 1

  ،ص  2005،  27العدد  ر،ھاألز جامعة
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صادرات أو تشجيع الصادرات، واستشهد فيشر الدراسات اليت وضع يف السبعينات والثمانيات من قبل تنافسية ال
منظمة التعاون األورويب والتنمية واملكتب الوطين للبحوث االقتصادية يف الواليات املتحدة ، والبنك الدويل ،كلها 

لواردات يف تعزيز معدل النمو ،خلصت يف أمجعت على مسامهة  إستراجتية تشجيع الصادرات وإستراجتية إحالل ا
   1. النهاية دراسة فيشر اىل أن كلما زادت درجة انفتاح كلما انعكس ذلك اجيابيا يف رفع معدالت النمو والدخل 

التجارة يؤمن مسامهة ذات شأن يف النمو االقتصادي، ويف ختفيض مستوى الفقر،  من جهة أخرى، فإن حترير      
تؤكد الدراسات االقتصادية أن الدول اليت متلك اقتصاديات أكثر انفتاحاً تشارك أكثر . ار حول العاملوتأمني االستقر

فمن بني البلدان العربية ، . يف التجارة الدولية املتزايدة، وحتقق معدالت منو أعلى من االقتصاديات األكثر انغالقاً
دولية معدالت منو أكرب بثالثة أضعاف مما حققته بلدان حققت تلك البلدان اليت تتعاطى بقدر أعظم يف التجارة ال

   2.شاركت بقدر أقل يف التجارة الدولية خالل التسعينات من القرن املاضي

 يف الدخل القومي وتوزيعهاخلارجية  أمهية لتجارة :ثانيا

 كذلك أا بل حسب،ف الدول املختلفة بني واخلدمات السلع تبادل على ال تقتصر فقط اخلارجية التجارة إن      
 توقف أن االجتماعي ،  حيث أن معظم الدول ال تستطيع والعمل القومي الدخل توزيع و إعادة لتوزيع أسلوب
 نقصا تعاينمثال  فالدول ، األخرى الدول ا ختتص املزايا اليت على حصوهلا لعدم نتيجة واالسترياد التصدير عمليات

 السلع هذه على للحصول فتلجأ  اقتصادياا وتنمية مواردها استغالل ا وبنيبينهم حتول الرأمسالية السلع بعض يف
 تتوفر اليت امليزات النسبية على تتعرف أن عليها ينبغي فان هذه الدول مث ومن االسترياد طريق عن اال الالزمة للتنمية

  .واردات من عليه حتصل ما سدادا لقيمة اخلارجي العامل اىل تصديرها من تتمكن حىت السلع بعض إنتاج يف هلا

 والدخل اخلارجية للتجارة القيمة اإلمجالية بني العالقة خالل من الوطين االقتصاد يف اخلارجية التجارة تأثري يظهر
 والدخل )والواردات الصادرات( اخلارجية التجارة بني مكونات موجب ارتباط عالقة وجود نالحظ إذ القومي،
 .القومي

 االقتصادي والنشاط اإلنتاج فزيادة مستوى الصادرات، يف مباشراً تأثرياً يؤثر نقصه أو القومي لالدخ زيادة كما أن   
 واخنفاض اإلنتاج تكاليف ختفيض إىل تؤدي وفورات حتقيق إىل واسع يؤدي نطاق على اإلنتاج وإمكانية الدولة، يف

 زيادة إىل تؤدي ميكن أن القومي الدخل زيادة أن يعين ما وهو العاملية، املنافسة على والقدرة منتجات التصدير سعر

                                                             
   6،ص  73،العدد  2008،جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط بالكويت ، ماي التجارة اخلارجية والنمو االقتصاديمحد الكواز ، أ - 1

2 - Josette Sheeran Shiner , U.S. Transformational Economic Policy: Linking Trade, Growth, 
Development Read ; II DIgITAL. site web  
: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2008/06/20080608093002xjyrrep0.873
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 إىل املوجهة املنتجات حجم ذلك يف مبا حجم اإلنتاج اخنفاض يعين الدخل اخنفاض أن كما الصادرات، حجم
  .العاملية إىل السوق الصادرات حجم فيقل التصدير،

 الدولة لدى اإلنفاق رة علىالقد زيادة إىل الدخل ارتفاع حيث يؤدي الواردات إىل بالنسبة األمر كذلك    
 الضرورية السلع استرياد إىل الدولة تتجه مرتفع وجود دخل مع احمللية املنتجات كفاية عدم حال ويف واملواطنني،
 1.العاملية  األسواق من حجم الواردات زيادة يعين مما والكمالية،

 التنمية مستوى يف اىل التباين ذلك ويرجع ملالعا دول مجيع بني املساواة اجل من بالضرورة ال تعمل إال أا     
 تعود اخلارجية للتجارة النسبية امليزات وعليه فان املختلفة الزراعية والدول املتقدمة الصناعية الدول بني االقتصادية

  .عالية بإنتاجية تتمتع اليت الدول اىل أساسية بصفة

 كذلك تتضمن أا بل فحسب، السلع تبادل على الدول بني االقتصادية ال تقتصر وجتد اإلشارة أن املبادالت     
 العامل األوربية اىل الدول من للهجرة كبرية حركات عشر السادس القرن منذ العلم شهد وقد  ،العمل  تبادل عنصر

 اىل دولة من األشخاص على انتقاالت ويترتب هذا ،العشرين  القرن من األوىل السنوات يف ذروا اىل وصلت اجلديد
  :ابرازها يف النقاط التالية  ميكن أثار على العمل بقصد خرىأ 

 املختلفة العامل دول بني العمل عنصر توزيع إعادة - أ

 اليت الدولة اىل ا العمل عنصر يف فائض لوجود نتيجة األجور مستوى فيها ينخفض اليت الدولة من العمال انتقال    
 أكثر بصورة العمل توزيع عنصر إعادة اىل يؤدي نسبيا قلته أو لعملا عنصر ندرة بسبب األجور مستويات فيها ترتفع

 يف يقل العمال عدد الن نظرا البلدين يف التساوي األجور حنو معدالت تتجه أن ذلك على ويترتب الدول بني مالئمة
  .األجور خفض اىل يؤدي مما الثانية الدولة يف عددهم يزداد بينما رفع األجور اىل يؤدي مما األوىل الدولة

 للدول وتترك السلع بعض إنتاج دولة يف كل يف أن تتخصص العمل، تقسيم وتظهر مسامهة التجارة اخلارجية يف    
املوارد  أن إىل وهذا يرجع رغبت إذا كلها أو السلع هذه بعض إنتاج تستطيع أا من بالرغم السلع بقية األخرى إنتاج

 .املختلفة العامل أجزاء بني عادال توزيعا موزعة غري االقتصادية

  للعمل اإلنتاجية الكفاية وزيادة الفنية اخلربة تبادل  -  ب

   اخلربات على إليها املنتقل الدولة حصول على األحيان من كثري يف أخرى دولة اىل من العمل عنصر انتقال يساعد     

  
                                                             

،  2013، 4-3 العدد - 29 الد، دمشق جامعة جملة فيها، املؤثرة والعوامل السورية اخلارجية للتجارة اديةاالقتص األمهيةرهبان ، الرؤوف عبد - 1
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  . 1فيها للعمل اإلنتاجية الكفاية مستوى رفع اىل ذلك ويؤدي اليت تعوزها الفنية

   .الدول بني وللسلع األموال رؤوس النتقال دولية حركات خلق -ج

املنتقل  الدولة من األموال رؤوس فيها تنتقل أخرى حبركة العمل بقصد األشخاص حركات انتقال عادة تقترن       
 يف ذويهم اىل دخوهلم من تصدير جزء ضمان على حيرصون العمل بقصد املنتقلون فاألشخاص، األصلية الدولة إليها

 اىل والتصدير احمللي االستهالك بني إليها املنتقل من الدولة املكتسب دخلهم العمال هؤالء فيوزع األصلية، بلدهم
هذه  وجود ان عن فضال األصلية دولتهم مع التجاري التبادل تشجيع على املهاجرون األجانب يعمل كما،  اخلارج

  . 2 املهجر دولة يف جديدة ماراتباستث القيام على يساعد األجنبية اجلاليات

  دور التجارة اخلارجية يف التخفيف من املديونية اخلارجية : ثالثا 

 جلوء الذي يؤدي اىل اجلاري احلساب الناتج عن عجز املدفوعات، موازين العجز يف تزايد هي اخلارجية الديون    
 عليه زيادة يترتب رأس مال، وبذلك ميزان فائض ن أووحتقيق التواز هذا العجز، لتمويل اخلارجي اإلقتراض إىل الدولة

 يف النهاية يف ينعكس الذي األمر زمنية، بعد فترة السداد واجبة وأعباء إلتزامات تزداد وبالتبعية اخلارجية، املديونية
 عانت وقد .القروض هذه على الفائدة إلرتفاع أسعار نتيجة سواء األمر ويزداد هذا اجلاري، يف احلساب العجز زيادة
 العجز على أثر مما اخلارجية الديون نتيجة لتراكم حادة مالية أزمات من األخرية اآلونة يف البترولية النامية غري الدول

 موازين املتراكم يف العجز مواجهة إىل السبيل أن لنا يتضح سبق مما .النامية الدول معظم موازين مدفوعات يف اجلاري
 بتغريات اليوم ميوج العامل أن شك وال له، الدويل التسويق بالتصدير استراتيجيات ماماإلهت هو الدول هذه مدفوعات

 على من املسؤولية املزيد يضفي الذي األمر املختلفة للدول واألداء الصناعي اإلنتاج مستويات تباين تعكس سريعة
  3.النامية  للدول اخلارجي وأساليب التسويق ومفاهيم التصدير تطوير عملية

 الن إما لديها، تتوفر اليت ال واخلدمات املنتجات بعض على احلصول يف دوله لكل الفرصة اخلارجية التجارة تعطي    
   من أعلى بتكاليف تنتجها فإا إنتاجها إمكانية وعلى افتراض بإنتاجها هلا تسمح ال الطبيعية وإمكانياا املتاحة ظروفها

  

                                                             
   2008، عمان ،، العدداإلحصائية  والبحوث للتدريب العريب املعهداخلارجية ،  إحصاءات التجارة ومؤشرات إستخدامات خواجه، زهدي خالد - 1
رسالة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد كلية االقتصاد يف االقتصاد النامي ، ثر حترير التجارة اخلارجية على التنمية الصناعيةأ صر إمساعيل ،عزة فؤاد ن - 2

  .2004 والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،
  09ص ، 2002،، 01 :العدد ،جملة الباحث اجلزائر، يف االقتصادي والنمو الصادرات تنميةوصاف سعيدي ،  - 3
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  1. واملعرفة اخلربة وتبادل املتقدمة التكنولوجيا على حصوللل الفرصة استريادها ،كما تعطي تكاليف

 أمهية التجارة اخلارجية يف زيادة تنافسية الشركات : بعاار    

املصدرة لألسواق  األجنبية والشركات احمللية الشركات بني املنافسةتساهم التجارة اخلارجية يف زيادة مستويات     
 اقل بأسعار املنتجات على احلصول من حيث احمللي املستهلك على بالفائدة يعود امم االحتكارات متنع وبذلك احمللية،
  أعلى وجودة

 مما السوق حجم زيادة نتيجة اإلنتاج حجم اإلنتاج زيادة لسعة أفضل منها استغالل عوامل هذا مرتبط بعدة    
 إىل أيضا يؤدي وهذا . نتاجاإل تكلفة خفض إىل يؤدي بدورة لإلنتاج والذي الثابتة التكلفة خفض يف يساهم

 يف األسواق املنافسة على اكرب قدرة ذات تصبح احمللية الشركات فان وذا .للموارد واالستغالل األمثل التخصص
  2.جتاري  تبادل بينها اليت يتم البلدان من بلد ألي االقتصادية الرفاهية مستوى رفع على، والذي ينعكس العاملية

  قياس أمهية للتجارة اخلارجية وسائل : الفرع الثالث 

 التجارة حتليل يعترب القومي وهكذا لالقتصاد اإلنتاجي اهليكل طبيعة تعكس اليت املرآة مبثابة اخلارجية التجارة تعترب     
 من العديد أن كما العاملي، باالقتصاد ارتباطه تطوره ودرجة مستوى حيث من القومي لالقتصاد حتليال اخلارجية
 قدرا هي للتجارة اآلخر والوجه اخلارجية، التجارة قطاع يف تفسريها تنعكس وجتد االقتصادية اعاتالقط مشاكل

 . مؤشرات تكون أن إىل بدورها أدت قد املزدوجة األمهية هذه فان ولذا التنمية يف املسامهة الفعالة على

 على االقتصاد احمللي وقدرة اإلنتاجي اهليكل يعةاحلايل لطب الواقع لتحليل اقتصادية مؤشرات اخلارجية توفر التجارة     
 الضوء وتلقي السياسية والقرارات املواقف من الكثري بالضرورة تفسر هذه املؤشرات أن إال ، لتصديرها السلع توفري

 اليتو اقتصادية سياسات إطار يف تبعيتها وتقليص اإلنتاجية اهلياكل بناء إعادة مهمة مواجهة كيفية يف على التوجيهات
  3.اخلارجية  التجارة مقاييس حتليل أهم من ولعل .منها عضويا جزءا التجارية السياسة تشكل

                                                             
1 - Josette Sheeran Shiner , U.S. Transformational Economic Policy: Linking Trade, Growth, 
Development Read ; II DIGITAL 
more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2008/06/20080608093002xjyrrep
0.8731 

دور اجلودة الشاملة ىف تنمية الصادرات املصرية مع التطبيق على قطاع الغزل والنسيج، رسالة لنيل شهادة املاجستري  داليا عادل رمضان الزيادى ، - 2
  81ص  ، 2006،  جامعة عني مشساالقتصاد ،، كلية 

  http://www.paltrade.org :االلكتروين  ، على املوقع ، مركز املعلومات الوطين الفلسطيين التجاري التبادل - 3
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تضع التجارة اخلارجية السلع يف متناول من يطلبها، وتساعدها أن جتعل مثن السلع الرأمسالية والسلع االستهالكية      
 ترفع إمكانيات  الربح للرأمساليني واملنتجني أرخص مثن السلع الرأمسالية  و السلع االستهالكية أرخص ومن مث

  .،وتسمح بتوسيع نطاق اإلنتاج ولدينا وسائل عديدة لقياس األمهية اخلاصة للتجارة اخلارجية يف االقتصاد القومي 

  نصيب الفرد من التجارة اخلارجية : أوال  

ارجية ، فتجمع قيمة الصادرات اىل قيمة يقصد به متوسط ما حيصل عليه الفرد الواحد من جمموع التجارة اخل      

   = اخلارجية التجارة من الفرد نصيب متوسط .الواردات ، وتقسم على عدد السكان 

تظهر أمهية هذا املتوسط يف كونه يوضح مسامهة التجارة اخلارجية يف الدول املختلفة ، باإلضافة اىل القانون     
نصيب الفرد من :     صيب الفرد من الصادرات والواردات حيث يعرب عنه بـــالسابق ميكن استخراج متوسط ن

   =الواردات 

   =نصيب الفرد من الواردات      

  متوسط امليل لالسترياد : ثانيا     

عتماد هذه الدولة على هذا دراسة مدى اعتماد الدولة على واردا ، والوردات بدورها إمنا تدل على ا يدرس      
اإلنتاج العاملي بدورها إمنا تدل يزودها بسلع اإلنتاج واالستهالك اليت تنقصها ، أي أننا أن نبني مدى تبعية اإلنتاج 

والواردات إمنا تشتري جبزء من الدخل . العاملي ، وهلذا نستخرج نسبة قيمة الواردات اىل جمموع الدخل القومي 
  .    أن نبني تلك النسبة اليت تقتطع من الدخل القومي للشراء من اخلارج  القومي  ، ويعنينا  هنا

  1  100 ×   =متوسط امليل لالسترياد    

  معدل التبادل التجاري الدويل : ثالثا    

 الدولة، يهاعل حتصل اليت املستوردة الوحدات عدد عبارة عن بأنه معني لبلد التجاري التبادل معدل تعريف ميكن     
من  حمدد مببلغ سلعة أي مثن عن املقايضة، ال النقد إطار يف نعرب، أن وميكننا .إىل اخلارج تصدرها وحدة كل مقابل

                                                             
  10،ص  2009، منشورات احلياة ، اجلزائر  قتصاديالتجارة الدولية ودورها يف النمو االرنان خمتار،  - 1
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 مثن بني باملقارنة الدويل يتحدد التبادل معدل فإن ذلك وعلى أخرى، سلعة من بوحدات عنه نعرب وال النقود،
  .1ا واردا ومثن الدولة صادرات

اعد هذا املعدل على معرفة العالقة املوجودة بني الصادرات وواردا ، معىن ذلك حماولة التعرف على كيفية ويس     
  .اليت حتكم صادرات الدولة يف ورداا ويستخدم االقتصاديون العديد من األساليب اإلحصائية لقياس معدل التبادل 

  The Evolution Commercial Rate    معدالت التبادل التجارية النسبية  - أ

  : وتنقسم اىل نوعني مها الصايف واإلمجايل وكما يلي       

  The Net Evolution Commercial Rateمعدل التبادل التجاري الصايف  -  ب

، % 100وهو عبارة عن نسبة الرقم القياسي ألسعار الصادرات اىل الرقم القياسي ألسعار االستريادات مضروبا بـ 
                                                                   :                 أي 

            100× =   معدل التبادل التجاري الصايف                    

ميكن ) الرقم القياسي ألسعار الصادرات والرقم القياسي ألسعار الواردات(مع مالحظة أن كال الرقمني إي      
  .     البسط مع تغري الداللةوضعه يف 

وينب هذا املعدل مدى سيطرة صادرات الدولة على واردا ، كما أا تدلنا على القوة الشرائية للدولة بالنسبة اىل      
اخلارج ، فهي تكون غري صاحل كما كانت أقل من الواحد الصحيح ومعناه أن أسعار الصادرات أقل من أسعار 

  . الواردات 

   The Total Evolution Commercial Ratesلتبادل اإلمجايل معدل ا -ج

أي % 100وهو عبارة عن نسبة الرقم القياسي حلجم الصادرات اىل الرقم القياسي حلجم الواردات مضروبا بـ      
:  

  100×  = معدل التبادل اإلمجايل             

                                                             
  105ص ،  1998، لبنان ،  املنهل دار ، الدولية االقتصادية العالقات اهللا ، عبد عيسى حممد - 1
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حد صحيح فمعىن ذلك أن هنالك تدهورا يف شروط التجارة بني إذا كان معدل التبادل اإلمجايل أكرب من وا   
الدولتني ، وهذا التدهور يكون لصاحل الدولة املصدرة ويف غري صاحل الدولة املستوردة ، مبعىن أن الدولة تعطي للخارج 

  .الصحيح كمية أكرب من الصادرات مقابل كمية ثابتة من الواردات وحيدث العكس اذا كان املعدل اقل من الواحد 

   The Evolution Actual Rates    معدالت التبادل احلقيقية -د

  :وتنقسم هذه اىل نوعني مها البسيط واملزدوج وكما يلي     

  The Simple Evolution Actual Rates :  معدل التبادل احلقيقي البسيط - 1

نتاج للصناعات التصديرية فقط ، ويأخذ وهو عبارة عن رقم قياسي يأخذ باالعتبار التغري يف إنتاجية عوامل اإل   
 :الصيغة اآلتية 

  = الرقم القياسي احلقيقي البسيط             

  متثل أسعار الصادرات:   Px: حيث أن 

            Pm  :أسعار الواردات  

            Lx  :1.راتكمية العمل الداخلة يف إنتاج وحدة الصاد  

 The Double Evolution Actual Rates   معدل التبادل احلقيقي املزدوج - 2

وهو عبارة عن رقم قياسي يأخذ باالعتبار التغري يف إنتاجية عوامل اإلنتاج للصناعات املصدرة واملستوردة على حد  
 :سواء ، ويأخذ الصيغة اآلتية 

  *  =  الرقم القياسي التطوري احلقيقي املزدوج 

  متثل اسعار الصادرات:   Px: حيث ان 

            Pm  :أسعار الواردات  

            Lx  : كمية العمل الداخلة يف إنتاج وحدة الصادرات  

            Lm  :1.كمية العمل الداخلة يف إنتاج وحدة الواردات  
                                                             

  23، حماضرات يف االقتصاد الدويل ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بابل ، ص  ، نظريات التجارة اخلارجيةخالد املرزوك  - 1
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مد اعتمادا كليا على تصدير بعض املوارد األولية يف حني أن الدول وجتدر أن معدالت التبادل بني الدول النامية تعت 
الصناعية تفتقر هلذه املواد ،ونظرا ان هذه املواد بقيت ثابتة نسبيا مع ميل بسيط لالرتفاع ، ومع ارتفاع أسعار 

اخلارجية و ميكن املنتجات الصناعية اليت تستوردها ارتفعت ارتفاعا كبريا ،وهذا ما أدى اىل تدهور شروط التجارة 
  :يلي  إجياز أهم العوامل اليت تؤدي اىل تدهور معدالت التبادل يف ما

 .اختالف ظروف الطلب يف كل من املنتجات األولية واملنتجات الصناعية  -  ت

عدم قدرة الدول النامية على مواجهة التقلبات يف أسعار صادراا ألا تقوم عدد حمدود من السلع غالبية من  -  ث
ولية حبيث يكون الطلب عبيها غري مرن مع زيادة العرض العاملي منها ، يف حني الدول املتقدمة ترتكز املواد األ

على أنواع عديدة من السلع التصدير يتزايد الطلب عليها باستمرار، وبالتايل لديها القدرة على مواجهة تقلبات 
 األسعار 

لرغم من ارتفاع إنتاجيتها ، معللة بذلك بأن املكاسب تقوم الدول املتقدمة دائما برفع أسعار منتجاا على ا - ج
املتحصل عليها بسب التقدم الفين يقلل من أثرها على ارتفاع األجور لديها ، يف حني أن التقدم الفين يف الدول 

 .   النامية حيدث ببطئ 

 .احتفاظ الدول املتقدمة بكل مزايا التقدم التقين والفين  - ح

قود وسياسة الصرف مما يؤثر على معدالت التبادل ، حبيث أن إذا طبقت الدول سعر اختالف القوة الشرائية للن - خ
صرف مغايل فيه باالرتفاع جيعل أسعار صادراا مرتفعة جدا مما يؤدي اىل اخنفاض حجم الصادرات ، وبالتايل 

اخنفاض تدهور معدالت التبادل ، وحيدث العكس إذا كان سعر لصرف مييل لالخنفاض الشديد سيؤدي اىل 
صادراا وتدهور معدالت تبادهلا، أما إذا كانت الدول نامية تعاين من التضخم فستزداد أسعار صادراا ، 

       2. وعليه البد من ختفيض أسعار عمالا لكي تستمر يف التصدير 

 التجارية اخلارجية  السياسات: املطلب الثاين 

 لتشريعات ولوائح سواء حد على واملتخلفة املتقدمة العامل بلدان خمتلف يف اخلارجية نشاط التجارة يتعرض     
 تواجهه اليت املختلفة العقبات حتريره من أو بأخرى أو بدرجة تقييده على تعمل الدولة، أجهزة جانب من رمسية
 شكلب سواء اخلارجية التجارة الدولة يف تدخل خالل من اخلارجية التجارة يف احلكومية ،الدويل املستوى على

 .مباشر غري أو مباشر

                                                                                                                                                                                                          
  23،  ص  مرجع سابق، لد املرزوك خا - 1

  10، ص  بقارنان خمتار، مرجع س - 2
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  مفهوم السياسات التجارية :الفرع األول  

تتبع مجيع الدول يف جتارا مع العامل اخلارجي جمموعة من السياسات التجارية اليت ميكن أن تتنوع من دولة إىل    
  .أخرى حسب ظروفها و توجهاا السياسية و االقتصادية و طبيعة االقتصاد السائد 

  .سنقوم بإعطاء جمموع من التعاريف للسياسات التجارية  قبل التطرق ألنواعها  وعليه       

جمموع اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف نطاق عالقتها التبادلية مع الدول األخرى ، دف "تعرف على أا     
  1".حتقيق أهداف معينة 

 اليت والتدابري واإلجراءات واألساليب واألدوات عدالقوا من جمموعة" إا على التجارية السياسة كما تعرف       
 دول باقي مع التعامل خالل من اقتصادية تنمية لتحقيق وكذا العائد لتعظيم الدولية التجارة جمال يف الدولة ا تقوم
  2. التوازن هدف حتقيق إطار يف العامل

 ترمي الذي اهلدف حتقيق بقصد اخلارجية اراجت يف الدولة إليها تلجأ اليت الوسائل من جمموعة هي" وتعرف أيضا   
 كباقي وسيلة إال ليست التجارية السياسة الواقع يف لكن. الصرف سعر تثبيت الذايت واالكتفاء التوظيف وهو إليه

  3" .األهداف  هذه لتحقيق الدالة تتخذها اليت والنقدية املالية كاإلجراءات األخرى الوسائل

وبشكل عام . لبلد ما هي جمموعة األهداف السياسية اليت حتدد كيفية التبادل التجاري سياسة اخلارجية          
 .تسعى الدول عرب سياساا التجارية اخلارجية

اليت تتخذها الدولة   األساليب و جمموعة من اإلجراءات التجارية السياسة أن نستنتج من خالل التعاريف السابقة      
هلذه الدولة مع باقي دول العامل حيث ة اخلارجية وحتدد من خالهلا كيفية التبادل التجاري يف جمال املبادالت التجاري

  .محاية اقتصادياا الوطنية وحتقيق ازدهارها االقتصادي  إىل حتقيق التوازن التجاري اخلارجي و تسعى اىل الوصول

محاية أو سياسة احلرية، وعليه ميكن أن نذكر ختتلف أهداف السياسة اجلارية باختالف نوعية السياسة املطبقة         
  :أهداف السياسة التجارية الدولية دون تفريق بني أهداف سياسة حرية التجارة الدولية أو سياسة محايتها وهي

  .حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات: أوال

                                                             
 -1980  يف الفترة خالل والسكانية االقتصادية املتغريات سورية على ضوء يف اخلارجية التجارة حلركة حتليلية دراسةأمحد، سيد حيىي هناء - 1

  56، ص   2008 منشورة، كلية االقتصاد ، جامعة تشرين ، ، رسالة دكتوراه غري 2005

  124ص  ، 2003 القاهرة، العربية، الدول جمموعة ،القومي االقتصاد مستوى على االقتصادية السياسات احلميد، عبد املطلب بدع - 2

  197 ص ،1998مصر ، اجلديدة، اجلامعة دار ،الدويل االقتصاد أساسيات شهاب، حممود جمدي - 3
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 ن خطر سياسة اإلغراقمحاية املنتوج احمللي من املنافسة األجنبية و محاية االقتصاد الوطين م: ثانيا

 .تشجيع االستثمار من اجل التصدير و زيادة العمالة ومستوى التشغيل يف االقتصاد الوطين : ثالثا

   .محاية الصناعات الناشئة و الصناعات اإلستراتيجية لدعم األمن الوطين و القوة العسكرية : رابعا

اد الوطين وإجياد آلية للتكيف مع التحوالت االقتصادية التعامل مع التقلبات اخلارجية املؤثرة على االقتص: خامسا
 1العاملية

  أنواع السياسات التجارية : الفرع الثاين 

إن السياسات التجارية ختتلف من دولة ألخرى تبعا لتطورها االقتصادي ومستوى تركيب نشاطها اإلنتاجي و     
ى املنافسة يف األسواق العاملية فان قيود السياسة التجارية املوردي ، فعندما يكون النشاط االقتصادي متنوعا وقادرا عل

متيل اىل االخنفاض والتساهل ، إما إذا كان إنتاجها ما يزال يف طور النمو فهو حيتاج اىل محايته من املنافسة اخلارجية 
  :تأخذ السياسات التجارية نوعني    مما يستلزم معه تطبيق سياسات جتارية مشددة،

  )التدخل يف التجارة اخلارجية ( احلماية التجارية  سياسات: أوال

خضوع منافسة الواردات األجنبية ،مبعىن  خطر من احمللية الصناعات حلماية الدولة قبل من تبنيها يتم سياسة هي    
  .التجارة اخلارجية اىل رقابة وتدخل السلطات االقتصادية يف الكم والنوع 

  :عة من األدوات واليت ميكن تقسيمها اىل وتقوم هذه السياسات على جممو     

تضم هذه األدوات رسوم مجركية، إعانات التصدير، اإلغراق، الرقابة :) السعرية(باشرة املاألدوات غري  - أ
  .على الصرف 

ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود اجلمركية الوطنية "هي عبارة عن  :الرسوم اجلمركية  - 1
ا ويطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة للدولة يف وقت معني دخوال  أو خروج

  :، وهناك أنواع متعددة من التعريفات اجلمركية تنقسم إىل مايلي"اسم التعريفة اجلمركية

 الرسوم القيمية ) ( Account Tariffs : ردة من قيمة الوحدة الواحدة من السلعة املستومئوية وهي نسبة.  

 الرسوم النوعية ( Specific Tariffs ) : رسم ذو قيمة نقدية ثابتة على الوحدة الواحدة من السلعة هي
   .حتدد على أساس الوحدة من السلع بالعدد أو الوزناملستوردة 

                                                             
  105ص  ، 1999 بريوت، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،الدويل االقتصاد اهللا، عوض حسني زينب  - 1
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 الرسوم املركبة( Compound Tariffs)  : تتضمن كل من الرسم النوعي يضاف هي خليط بني االثنني
 1.قيميإليه الرسم ال

يقصد باإلعانات تلك املساعدات واملنح املالية اليت تقدمها  :(Subsidies of Export )إعانات التصدير -2
الدولة لصناعة أو منتجات معينة ، و الغرض منها تدعيم القدرة التنافسية لإلنتاج احمللي يف األسواق الدولية عن 

تكون يف شكل مباشرة ممثلة يف دفع مبلغ معني من النقود طريق منح إعانات للمنتجني احملليني،هذه اإلعانات قد 
حيدد على أساس نوعني أو قيمتني أو تكون يف شكل غري مباشر ممثلة يف منح املشروع بعض االمتيازات لدعيم 

وتنقسم اعانات التصدير اىل نوعني  2.مركزه املايل كاإلعفاءات أو التخفيضات الضريبية، التسهيالت االئتمانية 
: 

  إلعانات املباشرةاDirect Subsidies   

  .وتتمثل بأداء مبلغ مايل من قبل الدولة اىل املصدرين وعلى أساس قيمة أو نوع السلعة املصدرة        

 اإلعانات غري املباشرةIndirect Subsidies  

قة من التصدير من الضريبة الضريبية أو إعفاء جزء من اإلرباح املتحقاإلعفاءات وتشمل التسهيالت االئتمانية أو       
 .  أو تقدمي بعض اخلدمات جمانا او مقابل سعر رمزي للمصدرين

مبعىن أن سعر الصادرات لذلك املنتج أقل من سعر مثيله يف " مغرق" حيدث اإلغراق اذا كان املنتج  :اإلغراق  - 3
اكتساب حصة أكرب ، قصد  إلحتكارية اإلغراق و هو سياسة تنتهجها الدول أو الشركات خاصة االسوق احمللية 

والذي يفسر بظروف استثنائية طارئة، اإلغراق قصري األجل "يف األسواق ،ويأخذ اإلغالق نوعني العارض 
واملؤقت والذي ينتهي بتحقيق الغرض املنشأ من أجله، اإلغراق الدائم املرتبط بسياسة دائمة تستند إىل وجود 

  3.احتكار يف السوق احمللية  يتمتع باحلماية 
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و ينجم عن هذه السياسة األضرار النامجة، و باإلجراءات اليت ينبغي إتباعها يف فحص سبل مكافحة اإلغراق       
شديدة التعقيد بسبب " مكافحة اإلغراق" واملدة الالزمة إلجراءات مكافحة اإلغراق، و مع ذلك بقيت أحكام اتفاقية 

دول املتقدمة الرئيسية يف هذا اال، و غالبا ما حيدث أن تدخل اعتماد هذه االتفاقية للممارسات اليت تتبعها ال
تقديرات تكلفة اإلنتاج و النفقات األخرى يف إعداد القضية ألي جانب يف الوقت الذي يصعب فيه على دولة نامية 

ل النامية أن تقوم بتجميع هذه املعلومات من دول متقدمة، ذلك أن السلطات و مؤسسات التجارة و الصناعة يف الدو
 1. ليست مهيأة على وجه ميكنها من حتديد مصادر هذه املعلومات، و من مجعها يف الدول املتقدمة 

 على املدفوعات املباشرة الرقابة يف الفنية الوسائل كأحد الصرف على الرقابة تعترب :الرقابة على الصرف األجنيب - 4
 و الدولة قبل من األجنبية حمتكر العمالت شراء و يعب األجنبية للعمالت الدولة احتكار يقصد ا و الدولية،
 توفري منها يطلب اليت الوحيدة اجلهة هي بالتايل فالدولة و األجنبية، العمالت يف التعامل تنظم قيودا تضع بالتايل

  2.املركزي  البنك من إال األجنيب الصرف شراء أو بيع املؤسسات .و  لألفراد جيوز ال و األجنيب الصرف

تتضمن األدوات الكمية نظام احلصص وتراخيص االسترياد باإلضافة  :)الكمية (وات املباشرة  األد -  ب
  .اإلدارية  احلماية إىل إجراءات

للواردات من سلعة معينة، يف ا يقصد بنظام احلصص، ذلك النظام الذي حتدد مبقتضاه الدولة سقف :احلصص نظام -1
وميكن . 3سقف حيدد تقليديا باحلجم كما ميكن أن يكون بالقيمةفترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة، وهذا ال

كما يشمل . هلذا النظام أن يتراوح ما بني املنع املطلق للواردات وحتديد كميات معينة للدخول إىل احلدود الوطنية
 الطلب تقليل هو احلصص، نظام كل إجراءات التحديدات الكمية للدخول للسوق الوطين ،كما أن الغرض من

  .األجنبية  املنافسة من احمللي اإلنتاج محاية أو املدفوعات، ميزان يف العجز ملواجهة األجنيب الصرف لىع

سلعة ما من  سترياد فيقصد ا أن املتعامل اقتصادي ال يستطيع باستريادأما عن تراخيص اال:االسترياد تراخيص -2
ودف الدولة من . االسترياد ه بالقيام بعمليةاخلارج إال إذا حصل مقدما على إذن من السلطة العامة، تسمح ل

   .خالل هذه األداة ، محاية األسواق الوطنية من واردات بعض الدول غري املرغوب فيها

                                                             
ائر، جامعة اجلزأطروحة لنيل دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية ،، االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصادية، حممد حشماوي -  1

 . 201، ص  2006

   120بق ،صازايد مراد ،مرجع س - 2

3 -Antoine Bouet ,Le Protectionnismes, analyse économique ,Vuibert ,Paris,1998,p18. 
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تشمل هذه األدوات على االتفاقات التجارية واتفاقيات الدفع واملعاهدات التجارية : األدوات التنظيمية - ج       
  .من الدول تتوصل من خالله إىل اتفاق ينظم العالقات التجارية فيما بينهااليت تربمها الدولة مع غريها 

تتم املعاهدات عن طريق التعاقد الذي يتناول قضايا تتعلق بالتبادل التجاري بني الدولتني، :املعاهدات التجارية  - 1
سياسية للدولة من وحتمل هذه املعاهدات الطابع السياسي من خالل حتديد االلتزامات األجانب داخل احلدود ال

حيث ممارسة نشاطام ، وقد حتمل املعاهدات الطابع االقتصادي من خالل إقامة واستقطاب املشاريع 
  .  االستثمارية ، باإلضافة تنظيم االزدواج الضرييب والتعريفات اجلمركية 

 ي تلكاالتفاقيات التجارية ه تقصد  :trade agreementالتجارية و اتفاقيات الدفع  اتفاقيات - 2
املعاهدات اليت مبوجبها تقوم دولتني بتنظيم عمليات التبادل التجاري بينهما من تصدير واسترياد،دف من خالهلا 

   1.حتقيق املصاحل االقتصادية املشتركة 

أما اتفاقات الدفع فهو اتفاق بني دولتني ينظم قواعد تسوية املدفوعات التجارية وغريها وفق األسس و األحكام      
  .اليت يوافق عليها الطرفان 

ودف هذه االتفاقيات إىل تسهيل التبادل التجاري بني الدولتني املتعاقدتني والسيما تيسري تبادل بعض السلع اليت    
زيادة حجم املبادالت التجارية  اتنص عليها القوائم امللحقة باالتفاقية ويكون لالتفاقيات التجارية أهداف متعددة منه

د اآلخر وتشجيع التعاون االقتصادي لان املتعاقدة ومنح تسهيالت خاصة متبادلة لبلد معني من قبل الببني البلد
تفرض على سلع البلدان األخرى، » روتينية«بتخفيض الرسوم اجلمركية أو اإلعفاء من قيود وشروط وإجراءات 

  .ة املتعاقدين سواء يف عمليات حمدد نتشجيع املقايضة بني البلدي إىلإضافة 

  )التجارة اخلارجية احلرة  (سياسات احلرية التجارية : ثانيا

ويقصد ا إطالق العنان اىل التبادل التجاري الدويل دون قيود تعيقه ، وذلك عائد اىل سيادة مبادئ املذهب احلر      
ت الفزيوقراط الذي ساد خالل القرن التاسع عشر ، وقد استندت اىل مبدأ النفقات النسبية لريكاردو وأطروحا

اليت ترى ان املصلحة اخلاصة ال تتعارض مع املصلحة العامة بفعل القوانني الطبيعية الن املصلحة العامة هي ) الطبيعيني(
اليت تعيد ) Hidden Hand(عبارة عن اموع األفقي للمصاحل اخلاصة ، وكانوا يؤمنون  بوجود األيدي اخلفية 

) Just Price(دون تدخل الدولة  إن املنافسة احلرة كفيلة بتحقيق السعر العادل حالة التوازن االقتصادي تلقائيا 
  .والذي حيقق رحبا معقوال للبائع ويف نفس الوقت حيظى برضا املشتري 
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وقد استمرت بريطانيا بإتباع هذه السياسة حىت احلرب العاملية األوىل إذ أصيب اقتصادها بعد احلرب مبشكالت        
  احلكومة وفرض احلماية التجارية لإلسراع بإعادة بناء ما دمرته احلرب استدعت تدخل

يقوم مفهوم سياسة احلرية التجارية على مبدأ حرية حركة السلع واخلدمات بني  :التجارية احلرية سياسة مفهوم - أ
 من دولة دماتواخل السلع حركة على املفروضة والعقبات القيود كافة إزالة" :يقصد ادول العامل دون قيود ، و 

 املتخلفة فإن الدول بني التجارة باب فتح مبجرد أنه تعين التجارية احلرية سياسة أن يعين ال هذا ولكن أخرى، إىل
على  ذلك يتوقف إمنا و األخرى، الدول إىل خارجها تتدفق سوف ما دولة يف تنتج اليت واخلدمات السلع كل

 .جتارية   غري لعس أم جتارية سلع بطبيعتها هي هل السلع نوعية

 قيود أي جيوز فرض ،فال الدولية التجارة حرية على تقوم التجارة حرية سياسة أن : التعريف هذا خالل من ونستنتج
 حيقق أن ميكن القيود وجود فإن عدم ولذلك ، للواردات أو للصادرات بالنسبة سواء احلدود عرب السلع تدفق تعوق
  . االقتصادية الرفاهة مستوى يزيد من مما ، الدولية التجارة يف العامل دول خمتلف بني متبادلة فوائد

 : التايل يف التجارة حرية أنصار يقدمها اليت األساسية احلجج تتمثل :للحرية املؤيدة اآلراء -  ب

 الفوائد وتتمثل. الدويل العمل تقسيم مزايا من االستفادة يتيح العامل دول خمتلف بني اخلارجية التجارة قيام إن  - 1
 يؤدي ، الدولية حجم التجارة يقيد عمل أي فإن وبالتايل الدويل السوق اتساع مدى على ذلك من ، ملتحققةا

 .للعمل الدويل التقسيم نتيجة عليها احلصول ميكن اليت الفوائد تقليل إىل

 مبيزة اليت تتمتع لالدو متكن دولية جتارة قيام ظل يف إال الكبري اإلنتاج مبزايا التمتع املختلفة الدول تستطيع ال  - 2
 الفائض ذلك مببادلة وتقوماحمللية  احتياجاا يفوق مبا السلعة تلك إنتاج يف تتوسع أن ، ما سلعة إنتاج يف نسبية

 . إنتاجها يف نسيب قصور من اليت تعاين السلع من ااحتياجا على منها حتصل أخرى دولة إىل السلعة هذه من

 النسبية إىل الوفرة أساسية بصفقة ذلك ويعود ، لإلنتاج النسبية املزايا اختالف على أساسا اخلارجية التجارة تقوم - 3
 بعض يف اإلنتاج لبعض عوامل النسبية وفرة لديها اليت فالدول .غريها دون الدول بعض يف اإلنتاج عوامل لبعض
 و ، الزراعي اإلنتاج يف لتوسعا ميكنها األراضي و العاملة اليد يف نسبية وفرة لديها اليت غريها، فالدول دون الدول

 وهكذا يساعد . رأمسالية كثافة تتطلب اليت السلع إنتاج إىل االجتاه ميكنها املال رأس يف فائض لديها الدول اليت
 . املختلفة  الدول يف املتوفرة اإلنتاج العوامل من االستفادة على اخلارجية التجارة قيام
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 هذه يقام مثل أن ميكن ال ولكن ، الدولة داخل االحتكارات قيام إىل الدولية التجارة حرية تقييد يؤدي  - 4
 ميكن ، حصص االسترياد ختصيص أو اجلمركية احلماية سياسات فابتاع . التجارة حرية ظل يف االحتكارات

 جيد إنتاج من حيرم املواطن وهكذا . األجنبية السلع ملنافسة تعرضه عدم بسبب سعره رفع من احمللي املنتج
 . رخيص

 بنفقات احمللية إال السوق يف إنتاجها ميكن ال اليت املستوردة السلع أسعار اخنفاض إىل تؤدي التجارة حرية إن - 5
 .احلقيقي لدخلها وزيادة للدولة وفر هذا ويف ، مرتفعة

 ادةزي إىل وهذا  يؤدي ، املختلفة الدول بني اليت تتم املنافسة خالل من . الفين التقدم تشجع التجارة حرية إن - 6
 1. اإلنتاج وسائل وحتسني ، الفين التقدم وتشجيع ، اإلنتاج وتنشيط

  مزايا وحتديات حترير التجارة اخلارجية الدول النامية  : املطلب الثالث 

حىت لو استطاعت  أنه يقر والذي النسبية امليزة مبدأ التجارية على النظريات يف " حترير التجارة" تقوم فكرة      
 يف التخصص مصلحتها من فإن آخر، بلد من أكثر بكفاءة السلع كل تلك ميزة نسبية يف إنتاجأي دولة  أن مت

 اقتصاد قواعد وفق ختصيصها يتم املوارد أن بالطبع ذلك ويفترض ، ربكأ فيها النسبية ميزته تكون اليت السلع إنتاج
  .احلقيقية االجتماعية التكاليف تعكس األسعار وأن السوق

  مزايا حترير التجارة اخلارجية الدول النامية  : الفرع األول 

التجارية  يف الدول الصناعية  املبادالت على اجلمركية وغري ويرجع إدخال العديد من القيود اجلمركية       
حتد من عمل السوق بكفاءة ، واعتربت حرية التجارة  "  Market Failure" فشل السوق واختذت كمربر 

تمتع بقوة احتكارية يف التجارة مبعىن أن شروط تبادهلا التجاري تعتمد على حجم جتارا ، وأن    الدولة اليت ت
ومنها أيضا  ما اليت يعرف حبجة الصناعة الوليدة  ، واليت تشري اىل أن الصناعات اجلديدة قد تكون حباجة اىل 

ها بالصورة اليت جتعلها قادرة على احلماية خالل فترة انتقالية تتمكن خالهلا من تطوير أساليب إنتاجها وتسويق
 Greatاملنافسة يف األسواق العاملية ، كذلك وجدت احلمائية يف الدول الصناعية جراء أزمة الكساد العظيم

Depression"  "التعريفة برفع الكثريون طالب حيث يف مستويات البطالة هائل ارتفاع من عليه ترتب وما 
 ،احمللية حجة أن ذلك سيؤدي اىل حتويل الطلب  اإلمجايل باجتاه السلع ، أن ةحبج السلع املستوردة على اجلمركية
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املنافسة "البطالة ، كما وجدت احلمائية يف الدول الصناعية ، فيها يعرف بنظرية   معدالت من احلد يف سيسهم مما
على األرجح أسواق  فعلياً سوديف أسواق  املنتجات اعترب البعض بأا اعترب البعض بأا  املمارسة ت"  غري الكاملة

االجتماعية  وهو الشرط اليت تستمد منه  التكاليف تعكس لن السوق يف األسعار فإن وبالتايل املنتجات، معظم
  .التجارة احلرة أفضليتها النظرية 

دائم ال بالتخصص الدول هذه على ستحكم أا أساس على الثقة عدم من بشيء " النسبية امليزة"نظرية حضيت :أوال
 يف احلماية تلك زمين لسريان إطار حتديد دون ولكن الوليدة الصناعة محاية فكرة قبول مت بينما األولية، السلع إنتاج يف

 التصنيع أسلوب على قائم الفترة تلك خالل النامية أغلبية الدول اتبعته الذي التنموي  النموذج فإن األحوال ، معظم
 للنشاط الدولة قيادة على موسع بشكل واعتمد ، احمللي اإلنتاج على حلمايةبإسباغ ا الواردات إحالل خالل من

التركيز  مت ولقد . السوق فشل على بارزة أمثلة وجود حبجة وذلك واخلدمية، اإلنتاجية بإقامة املشاريع االقتصادي
 الدول هذه يف اخلواص املستثمرين طاقة تتعدى الكربى املشاريع إلقامة املطلوبة األموال رؤوس أن على خاص بشكل

 تأمني على القادرة الوحيدة اجلهة الدولة الذي جيعل األمر املالية، األسواق غياب أو تطور ضعف بسبب توفريها، على
   .املوارد هذه مثل
 واإلفراط إحالل الواردات خالل من التصنيع أسلوب نتائج جاءت فقد العملية، التجربة من اتضح وكما ولكن :ثانيا
 معدالت يف البداية سنوات يف زيادات حتقق من فما ، احلاالت معظم يف لآلمال خميبة احمللي لإلنتاج احلماية توفري يف

 يف التفاقم يف أخذت واخلارجية الداخلية املالية أن اإلختالالت كما . لالستدامة قابل غري أنه تبني االقتصادي النمو
 بعضها وتوقف لديها اخلارجية املديونية مشاكل تعقد إىل أدى مما وي،التنم هذا النموذج اتبعت اليت الدول من العديد

  .الثمانينات عقد خالل اخلارجية سداد التزاماته عن
 على واالعتماد اخلارجي التوجه االقتصادي أسلوب اتبعت اليت الدول من األخرى اموعة جتارب أظهرت :ثالثا

 منوها معدالت ارتفعت حيث األسلوب، هذا جناعة آسيا شرق دول األخص على ومنها للنمو، كمحرك التصدير
 ذلك، يف غرابة وال . اخلارجية واحتياطيها مدفوعاا موازين أوضاع لديها وحتسنت التصنيع مستويات وزادت

 من من االستفادة حتد اليت النامية الدول يف احمللي السوق ضيق ملشكلة املناسب احلل توفر الواسعة فاألسواق الدولية
 أنشطة منه عانت الذي من التمييز يقلل التجارة على القيود وختفيف االنفتاح أن آما . اإلنتاج يف احلجم اقتصاديات

 احلصول من املعنية الدولة يف واملصدرين املنتجني حترير التجارة يمكّن حيث الواردات، إحالل نظام ظل يف التصدير
 املوارد ختصيص حتسني يف يسهم مما أنشطتهم، توسيع وبالتايل سيةالتناف باألسعار الدولية اإلنتاج مدخالت على

  .تنافسية مبيزة الدولة فيها تتمتع اليت وتوجيهها لألنشطة
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 . احلديثة التقنيات واحلصول على واملهارات اخلربات الكتساب اهلامة القنوات إحدى هو التجارة حترير يعترب :رابعا
 حتسني إىل تقود اليت والتشريعية االقتصادية واملؤسسية لإلصالحات شامل مشروع رإطا يف بالتحرير القيام مت ما فإذا
 اإلنتاج بتقنيات العمل تدخل اليت املباشر األجنيب االستثمار أمام تدفقات واسعاً الباب سيفتح ذلك فإن االستثمار، بيئة

 . احلديثة والتوزيع والتسويق
 العمل وخلق فرص واإلنتاجية النمو معدالت اإلنتاج ورفع قاعدة تنويع إىل يقود أن ذلك كل شأن ومن :خامسا
 البنك يف أجريت دراسات إىل أن الصدد هذا يف ويشار . املعيشة مستويات حتسني إىل بدوره يؤدي مما اجلديدة

 بالصدمات والتأثر االنكشاف درجة من واليت تقلل االقتصادي، التنويع درجة أن أوضحت الدوليني والصندوق
 عالقة وجود الدراسات هذه أظهرت آما . اإلنتاجية يف حتسن من مبا يتحقق مباشراً ارتباطاً مرتبطة ارجية لسالبة،اخل

 واإلصالح التجاري االنفتاح وبني التحويلية الصناعات قطاع يف العمالة بني النامية الدول يف يف املدى املتوسط إجيابية
 . للعمالة االستخدام الصناعات كثيفة يف التنافسية مزاياها من أكرب لبشك االستفادة على الدول هذه يساعد الذي

 مستداماً منواً حققت اليت الدول كل يف قد زاد اإلمجايل احمللي للناتج التجارة نصيب أن الدراسات أظهرت كذلك
 يف التجارية ادالتاملب حترير حركة إيقاع زاد تقدم، ما هذه الدول لكل يف خفضت قد التجارة على القيود أن مثلما
 االقتصادي التوجه منوذج بأفضلية القناعة األوساط من العديد لدى املختلفة، و ترسخت األقاليم يف الدول معظم

العالقات  يف والتكامل والتشابك العوملة تيارات تزايد ومع البحتة، العملية الناحية ومن ويف الواقع،     اخلارج
 عن االنسحاب مبثابة إعالن هو التجارية احلماية أسوار خلف التمترس أن اضحاًو أصبح فقد الدولية، االقتصادية
 .اليوم عامل يشهده الذي املسبوق غري االقتصادي والتقين التقدم من عليها احلصول ميكن اليت املكاسب يف املشاركة
 على املشاركة آخر، انبج ومن الذايت، التحرير على جانب من قائمة إستراتيجية الدول معظم اتبعت ولقد:سادسا

 إىل الرامية اإلقليمية التجمعات املشاركة يف إىل إضافة الثنائية، واالتفاقات األطراف متعددة التجارة حترير يف اتفاقات
  .احلاالت بعض يف الكاملة االقتصادية املشتركة والوحدة لألسواق وصوالً التكامل وزيادة التجارة حترير

 حترير التجارة اخلارجية الدول النامية   حتديات: الفرع الثاين    

 وتوسيع للنمو كمحرك التجاري التحرير قناة لتوظيف ، النامية الدول من العديد أمام طويالً زال ما الطريق إن    
املاضية  الفترات خالل مكاسب من فعلياً حتقق ما أن آما . الكامنة قدراا حتقيق من مبا ميكنها االقتصادية، األنشطة

 قائمة وصفة ليس التحرير التجاري أن إىل ذلك ويعود . املختلفة النامية األقاليم بني امللحوظ التفاوت من قدراً يظهر
 يتم أن من بد ال الذي الشامل االقتصادي عناصر اإلصالح من احد و عنصر هو وإمنا النجاح، تنفيذها يضمن بذاا
 .مدروس منهجي بشكل متكاملة كوحدة تنفيذه
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 التجارية االتفاقات يف مفاوضات املشاركة أو الذايت، التحرير صعيد على سواء التحرير متطلبات تنفيذ إن :أوال
 يترتب قد أنه عن فضالً الفنية، الناحية من باألمر السهل ليس ، االتفاقات هذه يف عليها املوقع بااللتزامات والتقيد

 فإن الصدد، هذا ويف ،معها  للتكيف اإلعداد من بد ال القصري يف املدى تكاليف التجارية واالتفاقات التحرير على
سيؤدي  عليها، اجلمركية غري القيود وتقليل الواردات على اجلمركية التعريفة متوسط وحموره ختفيض الذايت، التحرير

 يراداتإ مصادر معه بإجياد التكيف يستوجب مما اجلمركية الرسوم من اإليرادات حصيلة ختفيض إىل األرجح على
 إىل واالحتياطيات املدفوعات ميزان على إىل الضغط وبالتايل االسترياد معدالت زيادة إىل يؤدي قد ماك . بديلة حملية
 اليت األعضاء الدول من عدد يف الوقت هذا يف إضافية صعوبة يشكل وهو أمر اخلارجية، اإليرادات مصادر منو حني
 يؤدي إىل رمبا اجلمركية وغري اجلمركية احلواجز تقليص فإن وباإلضافة، . ةالنفطي وارداا ارتفاع فاتورة من تعاين
 اإلنفاق بزيادة وإىل مطالبات الوظائف فقدان إىل يؤدي مما احلماية، من املستفيدة األنشطة بعض توقف أو تعثر

 . االجتماعية اآلثار من للتخفيف احلكومي
 من بد ال ، اليت وخدمات اجلمركي والتخليص واالتصاالت النقل تمعوقايف  مثلاملعوقات االدارية واليت تت :ثانيا
 كذلك . اخلارجية التجارة يف التنافسية للمتعاملني القدرة وتعزيز املعامالت تكلفة لتخفيض هلا املناسبة املعاجلة إجياد
 يف الالزمة اهليكلية اتاإلصالح تتضمناليت  إلصالحاتبا ارتباطه من بد ال للمبادالت التجارية الذايت التحرير فإن

 املال ونظم أسواق وإصالحات واملصرفية، النقدية والسياسات العامة واملؤسسات واإلنفاق سياسات الضرائب
 مناخ حتسني جمموعها يف اليت تستهدف األخرى املؤسسية واإلصالحات والقضائية التشريعية واإلصالحات الصرف،
 هذا يف اإلشارة وجتدر .األجنبية االستثمارات احمللية واستقطاب اخلاصة اتاالستثمار تعبئة إىل يقود مبا االستثمار

 من املعنية النامية الدول فيها تتمكن مل اليت احلاالت يف أنه أوضحت الدويل أجراها البنك دراسة أن إىل اخلصوص،
 خلق سوى على يساعد مل به قامت الذي التجاري التحرير فإن إليها، املباشر االستثمار تدفقات اجتذاب وزيادة

  .اجلديدة العمل فرص من القليل
 وقضايا اخلدمات تشمل ضمن أجندا جديدة ملواضيع وبإدراجها األطراف، متعددة التجارية االتفاقات إن :ثالثا

 فإا العام، القطاع مؤسسات وصادرات املشتريات احلكومية بشأن املتبعة واملمارسات امللكية وحقوق االستثمار
 أكرب بصورة ورمبا . النامية الدول من العديد لدى بالضرورة ليست متوفرة عالية تفاوضية قدرات تتطلب حتأصب

 يظهر األمريكية حيث املتحدة الواليات أو األورويب االحتاد مع الدول هذه تعقدها اليت الثنائية على االتفاقاتتطبق 
 العمل إىل ملحة احلاجة جيعل اجلانبني، مما بني التفاوضية رباتواخل املقدرات تكافؤ وعدم التفاوت احلال بطبيعة فيها
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 املهارات وتطوير بتوفري الكفيلة الربامج ووضع واالستعانة باخلرباء اجليد اإلعداد خالل من اجلانب هذا تدعيم على
  1 .الفنية

 لدول العربيةالسياسات التجارية يف ا: املبحث الثاين

 اعترب كما االقتصادية، العربية البلدان سياسات االقتصادية قطاع يف أنشط أحدخلارجية ا  التجارة مثَّلت لطاملا    
 األخريين، العقدين خالل العربية البلدان أجرا اليت الرئيسية السياسة إصالحات من واحدا التجارة اخلارجية حترير
  .األطراف ومتعددة واإلقليمية البينية التجارة حتت اتفاقيات املندرجة والتعهدات االلتزامات من مزيدا أعلنت حيث

  أمهية التجارة اخلارجية يف االقتصاديات العربية:  ولاملطلب األ

 هذايلعبه  الذي احليوي للدور وذلك العربية الدول اقتصاديات يف خاصة بأمهية اخلارجية التجارة قطاع يستأثر     
 احمللي الناتج تكوين إمجايل يف تأثريه خالل من االقتصادي، وذلك النشاط يف والتأثري الدخل مستوى رفع يف القطاع

 خلق على العربية الدول تساعد اخلارجية التجارة إن األخرى كما االقتصادية املتغريات من وغريها واالستثمار
 من لةالدو متكني طريق عن القومي لالقتصاد املتوازن منو منط تتعرض اليت األزمات حده من ختفض اليت الظروف

 املتوازن التنمية لتحقيق املواتية الظروف يئه يف املهم دورها خالل من وذلك حيتاجه ما واسترياد الفائض تصدير
  .احلامسة  النمو عوامل كأحد نفسها تفرض

  . التنمية يف قطاعات الناشئة االختالل تصحيح أمهية التجارة اخلارجية يف :الفرع األول 

 يف أمهيته تزداد التنمية يف قطاعات الناشئة االختالل تصحيح يف اخلارجية التجارة تؤديه الذي املهم الدور هذا إن     
 التركيب ضعف يف يتمثل هيكلي اختالل من تعاين العربية  الدول الن ذلك املتقدمة الدول يف عنه العربية  الدول

 عليه يترتب الذي األمر األويل اإلنتاج صفة عليها إنتاج يغلب فروع من قلة يتكون حيث اإلنتاج هليكل القطاعي
 هذا فان تقدم ما إىل إضافة القطاعي ابكشالت عن تنجم اليت والفوائد املزايا من االستفادة من العربية  الدول حرمان

 ناحية من والواردات الصادرات منو معدالت من خالل اخلارجية يف التجارة أثره ينعكس اإلنتاج هيكل يف االختالل
 يف فاعال دورا تؤدي الصادرات وجتدر اإلشارة أن أخرى، ناحية من اإلمجايل احمللي والناتج االستثمار منو ومعدل
 على القدرة من حد إىل يؤدي التصديرية القدرة أن اخنفاض كمااحمللي  الناتج االقتصادية ملسامهتها يف زيادة التنمية
 . والوسيطة اإلنتاجية السلع من االقتصادية التنمية احتياجات تلبيه وعلى دااالستري

" فاينر جيكوب" بينهم من االقتصادي النمو يف اخلارجية التجارة مسامهة إىل االقتصاديني من العديد أشار وقد    
 اخلارجية التجارة جمال يف حيققه أن يستطيع مبا مرهون بلد يبلغه أي  الذي االقتصادي النمو معدل حيث وضح أن 

 هابرلر" وضح،كما  فيه النمو ذلك معدل وتكيف االقتصادي النمو حتقيق حنو البلد ذلك توجه اليت العوامل من وهي
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 مبا اإلنتاج منو إىل تؤدي حركيه منافع له التجارة نشاط وضح أن التنمية يف اخلارجية التجارة إسهاميف دراسته " 
 يف اخلارجية التجارة به قامتما  إن سبق ما إىل "مايري جيارلد" ويشري للتنمية ضرورية وسيطة إنتاجية سلع من توفره

 ما خالل من االقتصادية التنمية عمليه بتسهيل تقوم اخلارجية التجارة ن أنو بي النمو نقلو رفع معدالت من املاضي
 العنصر مبثابة يعد التصديري النشاط أن أكدت اقتصاديه مناذج عده ظهرت فقد تقدم ما إىل إضافة مكاسب من حتققه

 املعدل زيادة إىل يؤدي أن ميكن معني بلد الصادرات على اخلارجي الطلب زيادة إن حيث النمو لعمليه والقائد عالالف
 يف زيادة حتقيق ميكن كي انه فيها أكد "مايرتلز" االقتصادي ا قام دراسة ويف  البلد لذلك اإلمجايل احمللي الناتج منو

 سلع من تصدره ما الدولة تزيد ان الدول هذه من يقتضي (5%) مبقدار ما لدوله اإلمجايل احمللي اإلنتاج منو معدل
    (4,5%) وخدمات بنسبة

 إذ التصدير بقطاع أساسا تأثر للتنمية معينه باستراتيجيه األخذ أن يف تتمثل مهمة حقيقة يؤكد تقدم ما كل إن       
 يف و خاصة االقتصادية التنمية عمليه تواجه اليت اإلختالالت حدة من يزيد القطاع هذا منو معدالت اخنفاض أن

 النقد من يتوفر عليهما ويتوقف كبريه بدرجه االسترياد على النمو معدل يتوقف حيث التنمية هلذه األوىل املراحل
  1  .التصدير على االقتصاد القومي قدره على األساس يف تعتمد اليت الصادرات حصيلة من املتأيت األجنيب

إن العالقة بني التجارة اخلارجية والتنمية االقتصادية  القول ميكن العربية  الدول يف اخلارجية التجارة أما عن أمهية  
للبلدان العربية هي عالقة طردية تتجلى يف معادلة قوامها أن ازدهار التبادل التجاري للدول العربية  وحصوهلا على 

ك يؤدي اىل حتسني دخلها القومي والذي يؤدي بالتايل اىل عائدات جيدة من عملية تصدير منتجاا املختلفة فإن ذل
سهولة تنفيذ املخططات التنموية الشاملة واليت تعتمد على وجود أرضية مادية ومعنوية لتحسني الوضع املعيشي 

ري واالقتصادي والذي يقود اتمع حنو النهوض والتطور ، ويساعد جلياً يف القضاء على البطالة وسوء املعيشة وتيس
احلياة االقتصادية يف هذه الدول، باإلضافة  اىل التمكن يف إدارة آليات نقل الشعوب الفقرية من التخلف واجلوع 

  .وسوء استغالل وتوزيع الثروات اىل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية املنشودة

ل خيدم املصاحل الوطنية ومبا إال أن هذه العملية حتتاج اىل سياسات حكومية وغري حكومية مسيطر عليها بشك     
حيقق االجناز االقتصادي والتنموي املطلوب ، لذا البد أن توضح هذه السياسات على قواعد وأسس تتصف بالدقة 
والعلمية  ، مع مراعاة أن تكون مرنة تتوافق مع كافة مع التقلبات العاملية يف التبادل التجاري ، كما جيب على الدول 

القدرة على حسن اختيار وإدارة عمليات التصدير وجتنب اإلختالالت يف املوازين التجارية ،  العربية أن يكون هلا
وأهم هذه القدرات الواجب توافرها هو إمكانية إجياد احللول لتخفيف سيطرة الدول املتقدمة على أسواق التصدير 

سيطرة أسواق التصدير ، باإلضافة اىل حرصها  والتبادل التجاري الدويل اليت حتاول دوما محاية اقتصادياا بالتركيز يف
  .على احلصول على منتجات الدول العربية  بأرخص األسعار بغض النظر عن مصلحة هذه الدول العربية 
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إن من املعوقات اليت تعاين منها التجارة اخلارجية يف الدول العربية ميكن إعتبارها أساساً يف السيطرة على مقومات     
رجية وخصوصاً يف ما يتعلق بسيطرة القوى العاملية املتمثلة بالدول املتقدمة واليت كانت يف السابق متثل التجارة اخلا

االستعمار العسكري ، واليوم أصبحت متثل االستعمار االقتصادي بشكل أو بآخر سواءاً شاءت الدول العربية  أم 
عتربها الدول العربية العامل املساعد لنهضتها أبت ، حيث يتضح ذلك يف سيطرا على املؤسسات الدولية اليت ت

ومساعدا يف التنمية ، فالبنك الدويل ومنظمات األمم املتحدة تسيطر عليها األيدلوجية االحتكارية من قبل الدول 
وإن أردنا أن ال نكون حديني يف هذا املعتقد ، فيمكن أن تكون سياسة اإلعانات قي ) وبشكل مبطن ( املتقدمة 
الختيار الدول العربية  اليت تستحق هذه الوقفة اإلنسانية أو التنموية ومن أجل أهداف %  70قروض بنسبة شكل ال

  .الدول املتقدمة واليت تصب أساساً خلدمة مصاحلها السياسية واالقتصادية 

ة مع الدول من ذلك كله ال ميكن للمراقب لألحداث أن حيكم حبسن النية املطلق على تعامل املؤسسات الدولي    
العربية  ، فلو كانت اإلجراءات اليت تقوم ا الدول املتقدمة تسري بشكل طبيعي وبدون أية تفصيالت ملصاحلها على 
مصاحل الدول األخرى ومنها العربية  ملا كانت هناك أزمات اقتصادية تصل حلد الكوارث املفقرة للشعوب واحملبطة 

تبحث من خالله الدول العربية  السبل اليت توفر أدىن حد لتوفري الدخل  القتصادياا ، لتصل اىل املستوى الذي
القومي املناسب للمعيشة الكرمية لشعوا مع االزدياد املضطرد يف ديوا اخلارجية وعدم كفاية مواردها الوطنية 

حقيقية التحقيق إذا للحصول على التناسب املناسب بني قيمة صادراا وقيمة وارداا ، وهل بعد ذلك من خمططات 
  1.كانت األزمات االقتصادية حتوم حول البلدان العربية  بني فترة وأخرى

إن حقيقة زيادة الصادرات وتقليل الواردات تسيطر على املخططات التجارية الدولية بشكل عام بالنسبة جلميع     
ابع جتاري مزدهر استنادا على سياساا الدول وللدول العربية  بشكل خاص ، ومبا إن الدول املتقدمة تعترب ذات ط

التجارية القوية مع اخلارج وانطالقاً من قاعدة اقتصادية متينة أساسها توفر رأس املال البشري واملايل واملوارد الطبيعية 
ن املستغلة بشكل أمثل بسبب التقدم التقين باإلضافة اىل تعدد الكفاءات واأليدي املاهرة جيعلها حتتل حصة األسد م

  .حجم التجارة العاملية وتسيطر على كل حركة التبادالت التجارية  

وعليه البد للدول العربية األخذ ذه احلقيقة ألا تشكل عنصر مهم لتنمية اقتصادياا واملؤدية اىل تنشيط      
تغالل عنصر التجارة وتكوين وحتقيق املخططات التنموية ، لذا على البلدان العربية  خصوصاً ، أن تسعى جاهدة الس

الدولية لتوفري الواردات اليت تساعدها يف مسرية التنمية رغم كل الصعوبات اليت ميكن أن تواجهها ، وذلك من خالل 
  :التايل 
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على توفري اإليرادات العالية من صادراا املتأتية من تصدير النفط ومن أجل استقرار ميزاا  جيب أن تسيطر  :أوال
  .لدول األخرى وجماة التغيريات االقتصادية الدولية التجاري جتاه ا

جيب أن تعمل على توفري األسس املالية واالحتياطي يف العملة الصعبة ملواجهة هبوط أسعار العملة الصعبة والذي  :ثانيا
  .من شأنه أن حيدث إختالالت يف ميزان املدفوعات 

 أو من البلدان املتقدمة وبالتايل السيطرة على ازدهار االقتصاد جتنب زيادة املديونية سواءاً من البنك الدويل :ثالثا
  .املدعوم من التجارة املستقرة واملبنية على أسس متينة وناجحة

جيب على الدول العربية  جتنب سيطرة الدول املتقدمة على جتارا الدولية ، من خالل تبين سياسة االنفتاح  :رابعا
سواق اليت تعطي أحسن العائدات لصادراا ، على الرغم من أن هذا األمر صار االقتصادي وحرية التداول مع األ

صعب املنال بسبب املنافسة القوية أمام الدول املتقدمة واليت تعطي لنفسها احلق يف محاية جتارا الدولية من املنافسة مع 
الدول املتقدمة واليت تسعى دوماً اىل جعل  اآلخرين وبالتايل ال تتوفر حرية التجارة الدولية اردة من سيطرة ونفوذ

الدول العربية  كتابع هلا تعمل من أجل أن يكون دوما اخلادم ملصاحلها ولو على حساب مصلحة الشعوب العربية  
  .وتردي اقتصادياا 

زدهار الدخل جيب على البلدان العربية  العمل على زيادة العوامل املساعدة لتحقيق التنمية الشاملة بسبب ا :خامسا
القومي ، الشيء الذي سيدفع هذه البلدان اىل استغالل تصدير منتجاا بشكل أكرب لزيادة العوائد يف حالة ثبات 

  .ظروف التجارة الدولية ، وليس من خالل عملية زيادة التصدير باألسعار األقل 

جمال التصدير ، آخذه بعني جيب حتفيز نشاط القطاع اخلاص وبشكل مدروس ومسيطر عليه للخوض يف  :سادسا
  .االعتبار دعم هذا القطاع من النواحي الضريبية واجلمركية ، ولتحقيق هدف جلب العمالت الصعبة للداخل 

اللجوء اىل تعدد وتنويع الصادرات بدالً من زيادة الكميات التصديرية واليت تؤدي اىل التخفيض من الواردات  :سابعا
يادة عرضها يف األسواق العاملية ، كما جيب أن ال تعتمد الدول العربية  على بسبب إخنفاض أسعارها نتيجة لز

صادرات الشركات األجنبية املستثمرة يف أراضيها ، بشكل أساسي ، بسبب ضعف النتائج املتحصلة منها مثل 
عربية  أن تنمي إخنفاض العوائد من العمالت الصعبة لتحويل نسبة كبرية منها اىل اخلارج ، لذا وجب على الدول ال

عمل الشركات الوطنية وحتدد أعماهلا التصديرية مبا خيدم تنمية الدخل القومي وبالتايل رفع مستوى التنمية االقتصادية 
  .والبشرية 

السعي اىل تكوين جماميع جتارية وأسواق مشتركة ختص الدول العربية  ذات مصاحل اقتصادية مشتركة شبيهة  :ثامنا
والغربية مثل السوق األوربية ، تسعى لتوحيد الصادرات وتشكيل عنصر مقاومة اقتصادية باجتاه  بااميع األوربية
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األسواق الغربية ، كما ميكن رفع احلواجز اجلمركية على التبادل السلعي التجاري بني دول هذه ااميع من خالل 
  .إنشاء املناطق احلرة فيما بينها

تسعى جبدية اىل النهوض مبجال إحالة األعمال االقتصادية ومنها جمال استثمار جيب على الدول العربية  أن  :تاسعا
املوارد الطبيعية ، اىل شركات إقليمية هلا مع بلداا عالقات مشتركة كالبلدان العربية مثالً فيما بينها وتقليل اشتراك 

ستثمار من العمالت الصعبة من الشركات متعددة اجلنسية كيفما كان ، وميكن أن يتم السيطرة على واردات اال
  .خالل إجياد آلية للتبادل السلعي بني البلدان األصلية للشركات العربية 

إن أحد مظاهر فتور تصدير بعض املواد الطبيعية من البلدان العربية  هو اكتشاف البدائل الصناعية واليت  :عاشرا
اد الطبيعية وخفض أسعار شراؤها ، لذا فعلى الدول العربية  اختذا الدول املتقدمة سبباً يف التقليل من استرياد املو

البحث عن أسواق دولية ال زالت تعتمد يف اقتصادياا على استعمال هذه املواد الطبيعية ، أو أن تعمل على تقليل 
  .تصديرها لغرض استخدامها يف الصناعات التحويلية داخل بلداا 

 العربية  الدول اقتصاد أن على نسبية تدل مسالة التخلف و إمنا مطلقا، أو رداجم معىن ليس االقتصادي التخلف إن    
 الدول مع السلع تبادل يف االقتصادي التخلف اثر الدول األخرى و ينعكس اقتصاد من كفاءة واقل إنتاجية اقل

 ضعف وذلك بسبب ةالعاملي السوق يف ا تتمتع اليت امليزات استغالل عن عاجزة العربية  تصبح فالدول األخرى
  1.االقتصادية مراكزها

  االستراجتيات التجارية للدول العربية: املطلب الثاين 

  برامج يف إطار تنفيذها  اخلارجية التجارة لتحرير تصحيح إجراءات بتنفيذ العربية الدول من العديدقامت        
ال للقطاع اخلاص و تبنين آليات السوق واالنتقال من اإلصالح اهليكلي بتقليل دور القطاع العام يف التنمية ، وفتح ا

نظام احلماية الذي يعتمد على القيود الكمية و السعرية اىل التحرير اجلزئي متهيدا للتحرير الكلي للتبادالت التجارية 
من الدول نفاذ الصادرات لألسواق العاملية ،لذا شرع الكثري  بضمان تتعلق السياسات اخلارجية ،باإلضافة إىل وضع

العربية يف إبرام اتفاقيات شراكة مع العديد من التكتالت كان أمهها مع االحتاد األورويب ، وبذلك اعترب الشريك 
الرئيسي هلا ،خاصة من جانب املعاملة باملثل وتبادل اإلعفاءات و فيما يلي سنحاول إبراز خصائص  السياسات و 

  .اإلستراجتية التجارية للدول العربية 
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 إستراتيجية إحالل الواردات: فرع األولال

تبقى مشاركة التجارة اخلارجية العربية يف التجارة  قامت الدول العربية لالندماج يف النظام التجاري العاملي بتبين      
العاملية ضعيفة نسبيا ، غري أن هذه املشاركة  ال تعكس الدور احليوي الذي تلعبه التجارة اخلارجية يف احلياة 

  .قتصادية للدول العربية ،حيث الناتج احمللي على الواردات  اال

يستخدم عدد من االقتصاديني مفهوم توجيه التجارة لتصنيف األنظمة التجارية للدول وهو يقيس درجة احلماية        
ح البلد على املطبقة على التجارة اخلارجية لبلد ما ،باعتبار أن كلما كانت درجة احلماية منخفضة كلما زاد انفتا

العامل اخلارجي ،ولقياس توجيه التجارة يستخدم عدد من املؤشرات االقتصادية ،من أبرزها معدالت التعريفات 
اجلمركية وحصة الواردات اخلاضعة للقيود الكمية ونسبة اإليرادات اجلمركية لقيمة الوردات ، باإلضافة اىل سياسة 

  .سعر الصرف 

  الل الواردات إستراتيجية إحمفهوم  :  أوالً

إن ما يعيق عدم متكن دول النامية عامة والدول العربية من اإلندماج التجارة العاملي هو نتيجة لعدم توسيع       
صادرام من السلع األساسية باإلضافة لعدم قدرم على تصدير سلع صناعية جديدة بسبب السبق الذي حققته 

  .احلديثة  صناعات الدول املتقدمة واحتكارها للتقنية

اإلنتاج حملياً لسلع حتل مكان السلع املستوردة من اخلارج أو اليت كان ميكن " ويقصد بإحالل الواردات هو     
  ". استريادها إذا مل نقم ذا اإلنتاج 

زمة وبذلك فهي ترتكز أساسا على السوق احمللية ، وتعترب أن األولوية جيب أن تعطى لتطوير الصناعات احمللية الال    
  . لتزويد حاجات السوق احمللي ، ومتكن االقتصاد الوطين من التخفيف اعتماده على االسترياد اخلارجي 

 موادها أسعار الخنفاض وذلك العربية، التجاري للدول العجز تعاظم إىل اإلستراتيجية هذه ملثل التوجه ويرجع     
 املواد هذه إلنتاج حملية وقيام صناعات االستهالك املواد ترياداس من احلد إىل العجز هذا تزايد وأدى املصدرة، األولية

انتهجت بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا واملغرب واجلزائر تبين إستراتيجية اإلحالل ، وعليه فقد  جزئيا أو كليا
  :حمل الواردات لعدة األسباب نذكر أمهها 

  .عجز موازين التجارية يف غالبية تلك الدول -أ

 .يد من صناعات اإلحالل نتيجة طبيعة لعملية التنميةالعد- ب

 .ضمان وجود بعض املنتجات بأسواقها خاصة-ج
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 .إتباع سياسات معينة لتحقيق االستقالل االقتصادي بعد االستقالل السياسي يف الدولة النامية-د

تكرة من قبلهم ، ونظرا توجه الدول املتقدمة إىل صناعات أكثر تطوراً نتيجة لتقدم تكنولوجي اليت أصبحت حم-ه
 .لتكلفة الكبرية هلذه الصناعات التحويلية تعجز للدول العربية عن تصنيعها  

 .امتناع الدول املتقدمة عن التوسع يف بعض الصناعات ملا تسببه من تلوث بيئي-و

ية للصناعات الناشئة دف هذه اإلستراتيجية من أجل إشباع احتياجات السوق احمللية من أجل توفر الدولة احلما     
ملنع منافسة املنتجات األجنبية للصناعات الوطنية ولضمان حتقيق املنتجني احملليني ألرباح مناسبة تشجعهم على 

  1.االستمرار يف السوق

  الوسائل اليت اتبعتها الدول العربية لتنفيذ إستراتيجية إحالل الواردات  : لثاثا   

  :يجية على ثالث مراحل يتم تنفيذ هذه اإلسترات          

تركز على التوسع يف الصناعات االستهالكية األساسية وتزداد الواردات الرأمسالية والوسيطة : املرحلة األوىل -  ت
  .نظراً لعدم توافر البديل احمللي هلا. يف هذه املرحلة

هالكية، وعندما يتم إشباع يتم إحالل املنتج احمللي حمل املنتج املستورد يف كل الصناعات االست :املرحلة الثانية -  ث
السوق احمللي متاماً عندها تبدأ الدولة يف التوجه حنو تصدير املنتجات احمللية، كما تبدأ يف إحالل الصناعات 

  .الوسيطة والرأمسالية احمللية حمل األجنبية، زيادة يف واردات السلع االستهالكية نتيجة زيادة الدخل

  2.تاج السلع الوسيطة والرأمسالية مثل اآلالت واملعدات الثقيلة يتم التوسع يف إن :املرحلة الثالثة - ج

ويكون ذلك من خالل توفري احلماية اجلمركية للسلع االستهالكية املنتجة حملياً عن طريق فرض رسوم مجركية مرتفعة 
لى اإلنتاج احمللي ويزداد على السلع االستهالكية املستوردة املنافسة لإلنتاج احمللي بالتايل يرتفع سعرها ويزداد الطلب ع

معدل الربح يف إنتاج الصناعات االستهالكية حملياً، وهذا يشجع املنتجني على إقامة تلك الصناعات، كما تقوم 
احلكومة نفس الوقت بتخفيض تكاليف إنتاج السلع االستهالكية عن طريق ختفيض أو إلغاء الرسوم اجلمركية 

  . ت ومستلزمات اإلنتاج لتصنيع السلع االستهالكيةاملفروضة على استرياد اآلالت واملعدا
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  ) احلجج اليت تستند عليها هذه اإلستراتيجية: (مزايا إستراتيجية إحالل الواردات: رابعا  

  .ومن مزايا هذه اإلستراتيجية املعرفة الكاملة للدولة باألسواق القائمة اليت سيتم تصريف املنتجات فيها    

تقليل : إلستراتيجية يف عالج مشكلة عجز ميزان املدفوعات يف الدول النامية من خاللميكن أن تسهم هذه ا -أ
  . وهذا ميكن أن يؤدي إىل تقليل التبعية للخارج) تقليل استرياد السلع االستهالكية(االسترياد من اخلارج أي 

إقامة صناعات حملية حتل حمل ميكن أن تسهم هذه اإلستراتيجية يف عالج مشكلة البطالة يف الدول النامية ألن  - ب
) الفنون(الواردات ميكن أن يوفر فرص للعمالة مما يؤدي إىل تقليل مشكلة البطالة ولكن بشرط االعتماد على الطرق 

 . اإلنتاجية كثيفة العمل 

هذه اإلستراتيجية تقوم على أساس إنتاج سلع استهالكية أساساً يتم تسويقها يف السوق احمللي وهذا جينب  -ج
الدول النامية خماطر االعتماد على األسواق اخلارجية خاصة أن  الدول الصناعية املتقدمة تلجأ لوضع العراقيل 

 . والعقبات أمام صادرات الدول النامية من السلع الصناعية

نمو هذه اإلستراتيجية تعترب أسهل طريقة لتنمية القطاعات االقتصادية ورفع كفاءا وبالتايل ورفع نسبة ال    
  .االقتصادي وتنويع هيكل اإلنتاج يف الدول العربية  

  عيوب إستراتيجية إحالل الواردات  :  خامسا

ما يعاب على هذه اإلستراتيجية  كما يرى االقتصاديون الغربيون  فهي صعوبة حتقيق مزيد من التقدم مع اخنفاض      
مر مستحيال أمام املنتجني احملليني للتمتع باملزايا وإذا كانت الدولة صغرية احلجم، فقد يصبح األ. حجم الواردات

قد يؤدي استمرار احلماية اجلمركية . الكاملة لوفورات النطاق نظرا لصغر حجم السوق احمللي الكلي ألحد املنتجات
 للصناعة احمللية إىل متتع املنتجني بوضع احتكاري حيث ال يواجهون منافسة من اخلارج وهذا ميكنهم من رفع سعر
السلعة املنتجة وقد ال يكون لديهم حافز على االهتمام جبودة السلعة املنتجة وبالتايل يتحمل املستهلك اخنفاض جودة 

  .اإلنتاج احمللي وارتفاع السعر

عند تطبيق هذه اإلستراتيجية يف معظم الدول العربية وجد أا مل تسهم بشكل فعال يف عالج مشكلة البطالة  - أ
 على فنون إنتاجية كثيفة رأس املال أي تعتمد على استخدام اآلالت بدرجة أكرب من بسبب اعتماد املنتجني

بسبب اخنفاض أسعار اآلالت واملعدات عليها ألن الرسوم اجلمركية عليها منخفضة أو ملغاة . استخدام العمالة
حد أدىن ألجور  بينما أن أجور العمال مرتفعة نسبياً بسبب قيام احلكومة يف بعض الدول النامية بتحديد

 . العمال
تطبيقها يف غالبية الدول العربية مل يسهم بشكل فعال يف عالج مشكلة عجز ميزان التجاري بسبب زيادة  -  ب

الطلب على استرياد اآلالت واملعدات ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لتصنيع السلع االستهالكية إضافة إىل زيادة 
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اعة مل ينمو بالشكل الكايف ملواجهة الزيادة يف الطلب على الغذاء واليت استرياد الغذاء من اخلارج ألن قطاع الزر
 1. حدثت بسبب النمو السكاين السريع وزيادة الدخل نتيجة لعملية التصنيع

ويقابل إستراتيجية إحالل الواردات إستراتيجية أخرى هي تشجيع وتنمية الصادرات، حيث تتركز اجلهود       
  .على املنتجات اليت ميكن بيعها يف األسواق العاملية   الصناعية للدول العربية

 إستراجتية تشجيع وتنمية الصادرات :الفرع الثاين     

دفعت النتائج املتواضعة لتطبيق إستراجتية إحالل الواردات يف الدول العربية لكثري من االقتصاديني اىل تفضيل ترويج    
ألسواق اخلارجية والتركيز على تنمية الصادرات و اعادة ختصيص املوارد إستراجتية جديدة تدعوا اىل االعتماد على ا

  .حسب امليزة النسبية 

  إستراتيجية تشجيع وتنمية الصادرات مفهوم  :  أوالً  

وهو عكس ، "  Outward looking"  أطلق هذا املصطلح من قبل اقتصاديون ويقصد به االجتاه للخارج
  "Inward looking  جهة للداخلإستراجتية إحالل الواردات املتو

تنفيذ جمموعة من اإلجراءات والوسائل املختلفة على مستوى الدولة ، ":  تعرف هذه اإلستراجتية على أا    
  ."2دف التأثري على كمية وقيمة صادراا، مبا يؤدي اىل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات يف األسواق العاملية 

لصادرات من أحد احملركات الرئيسية للتنمية يف أي دولة ، وبدون جناح التصدير تتقلص يعد موضوع تنمية ا    
أفاق التنمية وتقل فرص العمل وينخفض معها مستوى املعيشي لألفراد ، وهذا ما ميثل التحدي الذي تواجهه 

  . الكثري من الدول العربية 

ية ألن معدل منو الصادرات ينعكس عل حنو اجيايب وعليه أصبحت خيارا استراتيجيا حنو حتقيق النمو و التنم  
على احمللي اإلمجايل ، على مستوى معيشة املواطنني يف الدولة ، وقد أثبتت جتارب الكثري من الدول العامل الدور 

  .اهلام الذي يساهم فيه التصدير يف منو ارتقاء هذه اتمعات

                                                             
 - 02 -17، تاريخ اإلطالع  vnasrulddin.kau.edu.sa/Files/000451: على املوقع االلكتروين  اقتصاديات الصناعة ،مقال بعنوان ،  - 1

  . 7، ص 2014

، معهد  -دراسة حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  –تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي يف اجلزائر ن ساحة ، أثر مصطفى ب - 2
   . 90، ص  2011-2010جامعة غرداية ، ، املاجستريرسالة من متطلبات نيل شهادة  العلوم االقتصادية  والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،
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. ليؤدي دوره الفاعل يف مسرية التنمية املتوازنة واملستدامةيأيت هذا االهتمام ذا القطاع احليوي  ولذلك      
ويأيت يف إطار هذا االهتمام احلوافز والتسهيالت اليت تقدمها الدول للشركات واملنتجني واملصدرين من خالل 

  1.تقدمي الدعم املادي واملؤسسي هلا لرفع مستوى أدائها وزيادة قدرا على التنافسية يف األسواق العاملية

حيث قمت بتقدمي  تعزيز الصادرات وتنويعهاوقد أولت احلكومات العربية اهتمام كبري ذه اإلستراجتية ل   
العديد من التسهيالت ملنتجي  السلع املخصصة للتصدير ، حيث متكنهم من عرض منتجام يف األسواق 

اإلستراجتية تعمل زيادة قدرة املنتج  اخلارجية بأسعار منخفضة نسبيا  مما يؤهلها للمنافسة ذه األسواق فهذه
  . احمللي يف املنافسة املنتجات يف اخلارج 

وترتكز أساسا هذه اإلستراجتية على التوسع يف االستثمار اإلنتاجي بغرض التصدير كإعفاء من التعريفات    
بة احمللية املباشرة وغري اجلمركية للسلع الوسيطة الداخلة يف إنتاج  سلع التصدير ، إضافة اىل اإلعفاء من الضري

  . املباشرة على نشاطات التصدير ، وتأمني عمليات التصدير واملصدرين 

كما جندا أن تنويع و تنمية الصادرات السلعية من شأنه أن يساهم يف ارتفاع وزيادة عروض الصادرات ،     
دخل وهو ما يكسب اقتصاد وهذا بسبب أن الطلب اخلارجي  سيكون متميزا نسبيا مبرونة سعرية ومرونة ال

  الدولة نوعا من 

  2.الثبات يف مواجهة تذبذب األسعار العاملية والتقلبات يف األسواق الدولية 

  وسائل تنفيذ إستراجتية تنمية الصادرات : ثانيا

  .ختفيض قيمة العملة لتشجيع الصادرات واحملافظة عليها  - أ

يل الصعوبات والعراقيل اليت تتعرض العملية التصديرية خلق املؤسسات اليت تسهل عملية التصدير تم لتذل- ب
 .سواء تعلق األمر بدعم الصادرات ، أو املنتجات املوجهة للتصدير ، أو ما يتعلق بتمويل الصادرات 

االهتمام جبودة املنتجات املوجهة للتصدير يف األسواق اخلارجية وذلك بإقامة نظام فحص هلذه السلع ونظام  - ج
 .املعارض والندوات لترويج جلودة السلع وجودة التصاميم  للجودة مع إقامة

                                                             
  ،على املوقع االلكتروين ، جتارب آسيوية -سياسات وإدارة تنمية الصادرات  :نوان مقال بع - 1

 http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key 2013-12-20، تاريخ االطالع  

   92مصطفى بن ساحة ،مرجع سابق ، ص  - 2
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من الرسوم البنكية  كإعفائهمتوفري متويل الالزم للصادرات وذلك من خالل منح تسهيالت للمصدرين -د
املرتبطة بعمليات التصدير وكذلك من اإلعفاءات اجلمركية على واردات املصدريني  ، كما تستفيد من ختفيض 

 1.قد تلغى أحيانا فوائد منخفضة و

إنشاء نظام تأمني على الصادرات لتعويض اخلسائر احملتملة للعملية التصديرية إعتمادات التصدير ، وتقلبات -ه    
 .سعر الصرف وضمانات التصدير 

إنشاء مناطق احلرة واملناطق الصناعية التصديرية والغرض منها جذب االستثمارات املوجهة للتصدير والعمل -و   
 .توفري البيئة املناسبة اليت حتتاجها هذه الصناعات  على

 .القيام بتنويع أسواقها و إعطاء األولوية لتطوير وحترير عالقات التبادل التجاري فيما بينها   - ز

 الصادرات تنميةمزايا إستراتيجية :  ثالثا
  :الصادرات يف النقاط التالية  إستراتيجية تنمية إدراج أهم مزايا ميكن

 االستفادة ،وذلك من خالل ممكنة إنتاجية أقصى لتحقيق االستخدام برفع كفاءة ستراجتية تنمية الصادراتتقوم إ -
 اقل بتكاليف إمكانية التصدير بالتايل و التنافسية، قوته زادت حىت دعما و إعانات وجد الذي الكبري اإلنتاج مزايا من
 . العاملية األسواق يف منافسة بأسعار و
دور كبري يف متويل التنمية االقتصادية فهي  تعمل علي  التخفيف من آثر التقلبات االقتصادية  الصادراتتنمية  إن -أ 

 يسهل من ذلك السيئة علي االقتصاد القومي ، وذلك من خالل تدعم قوه العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية و
 للدول العربية  املدفوعات ميزان جيد لتحقيق التوازن يف مؤشر البلد، و اليت تعترب داخل األجنبية األموال رؤوس تدفق

.  
تطبيق هذه اإلستراجتية ميكن الدول العربية من تطوير صناعاا الذي سينعكس سيعزز مكانتها ويقوى موقفها  - ب

ويق للمعاهدات واالتفاقيات الدولية اهلادفة لتحرير التجارة اخلارجية ومتكينها من الوصول مراكز التس لإلنضمام
  . العاملي 

تساعد هذه اإلستراجتية  الدول العربية يف تعزيز منافسة صادراا يف السوق الدولية ، بتخصيصها للمواد  -ج
  .وتركيزها على جودة املنتجات الصناعية اليت تتمتع مبيزة نسبية يف إنتاجها مما يؤدي لتوسيع قاعدا التصديرية 

ربية على التخفيف من مشكلة البطالة من خالل استخدامها للعنصر البشري يف تساعد هذه اإلستراجتية  الدول الع -د
 .2الصناعات كثيفة العمل نسبيا وبشكل رئيسي

  تطبيق استراجتيات تنمية الصادرات يف الدول العربية  :  رابعا
                                                             

  34، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، بدون سنة ،ص  التجارية السياسة استراتيجيات أهم ،أمحد الكواز  - 1

  . 2009  -01 -26:الصادر بتاريخ  2538احلوار املتمدن، العدد الدول النامية ووسائل متويلها ،  التنمية االقتصادية يف،  حممد نبيل الشيمي - 2
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ياسات واإلجراءات لتطبيق هذه اإلستراجتية يف الدول العربية  البد من العمل على حنو فعال وسريع لتبين الس    
   : اخلاصة بتسهيل وانسياب الصادرات العربية  يف األسواق الدولية واليت ميكن إدراج أمهها فيما يلي 

 .االستفادة من املوانئ يف دول العربية لتصبح منفذاً آخر جبانب املنافذ الربية لدعم الصادرات الصناعية - أ

العربية، يعمل على تقدمي حزمة متكاملة من وسائل  العمل على إجياد جهاز متخصص يف كل دولة من دول- ب
  .الدعم واملساندة للصادرات

االستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات مبا يدعم الصادرات الصناعية، وتطوير وتوسعة شبكة -ج
 .متطورة من املكاتب التجارية اخلارجية، وتفعيل دور امللحقات التجارية

نتجات الوطنية وتعزيز قدراا التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، واالهتمام االرتقاء جبودة امل-د     
  .بقضايا البحث والتطوير، واملواصفات واملقاييس العاملية

 .االهتمام بقطاع الصناعات الصغرية واملتوسطة لتلعب دوراً يف تعزيز الصادرات-ه

  .ل مكافحة اإلغراق مبا يعزز التجارة البينية والتجارة الدوليةتبادل املعلومات واخلربات يف جما-و    

حتقيق الفائدة القصوى من االستثمار األجنيب املباشر، وكذلك من اخلربات األجنبية يف عملية اإلنتاج  -ز    
  .والتسويق والتصدير وتشجيع تدفق االستثمار األجنيب املباشر

 اتفاقيات منظمة التجارة العاملية اخلاصة بالصادرات، والعمل على تشكيل االستفادة من التسهيالت املتاحة يف- ح   
  .جلنة فنية متخصصة لدراستها وتعميم نتائجها على كافة املصدرين يف املنطقة

مثل كوريا اجلنوبية وماليزيا وتركيا والربازيل : االستفادة من جتارب الدول اليت حققت جناحاً يف عملية التصدير-ط  
 . وغريها

إعداد دليل شامل حول املنتجات الصناعية القابلة للتصدير، وأوضاع أسواق التصدير العاملية على مستوى دول -ي 
 .دورياً العربية، حيدث

حث احلكومات واملؤسسات واملنتجني واملصدرين على استعمال قواعد وآليات منظمة التجارة العاملية يف تطوير  
وى معرفة القطاع اخلاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ احمللية واإلقليمية على رفع مست، والعمل  الصادرات



 

184 
 
 

 1.والدولية
  عوائق تطبيق استراجتيات تنمية الصادرات يف الدول العربية  :  خامسا

يتسم هيكل الصادرات العربية  يعتمد بدرجة أساسية على مورد النفط بنسبة  فان االعتماد عليه يشكل خلالً     
  .رياً البد من تصحيحه بأقصى سرعة،من خالل تنويع الصادرات غري النفطية وتطويرهاكب

  : يلي أهم الصعوبات والعوائق أمام الصادرات وندرج أمهها فيما ومينك توضيح   

مشاكل مرتبطة باجلودة واملواصفات مثل ضعف االلتزام للمواصفات القياسية اخلاصة باجلودة وختلف  - أ
لتجميع والتعبئة والتغليف والتخزين تؤدي اىل عدم قدرة السلع العربية على املنافسة مع إمكانيات الغرز وا

 .السلع األجنبية وعدم وجود شركات متخصصة للتسويق والتصدير وضعف اخلربات الفنية والتسويقية

 . مشاكل مرتبطة بالنقل منها ارتفاع تكاليف النقل بأنواعه  ضعف القنوات التوزيعية  -ب  

كل مرتبطة بالتمويل واخلدمات املتصلة ا كالتأمني وضمان ائتمان الصادرات وهي مشكلة تواجه مشا - ج
 .املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم

 ضعف األنشطة التروجيية وعدم كفاءا نظراً لعدم توفر اإلعتمادات واملوارد املالية   - د

التصدير ومنها الصعوبة اإلدارية املرتبطة بنظام  مشاكل أخرى مرتبطة باإلجراءات اجلمركية والضريبية وحوافز - ه
استعادة الرسوم اجلمركية والسماح املؤقت على املواد الداخلة يف املنتجات املصدرة، واالعتماد على اخلارج 
يف توفري مستلزمات اإلنتاج وشراء املعدات الرأمسالية والسلع الوسيطة مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف 

 2.اإلنتاج 

 منظمة التجارة العاملية وانعكاساا على السياسات التجارية العربية :طلب الثالث امل

 معظم يف العربية دول ال بعض مشاركة إنَّ GAATشاركت الكثري من الدول العربية يف العديد من دورة      
 نيتها على دليل هلو هلا، الالحقة االجتماعات ويف ، 1986 سبتمرب يف بدايتها منذ األورجواي اتفاقية دورات
 .مزاياها من واالستفادة العاملية، التجارة على أكثر انفتاح حتقيق بغية يف االنضمام، الصرحية

 منظمة التجارة العامليةماهية :الفرع األول 

                                                             
مؤمتر الصناعيني   ،لتجارة البينية توصيات بتبين سياسات وإجراءات لتسهيل وانسياب الصادرات اخلليجية لتعزيز اعبد العزيز بن محد العقيل ،  - 1

  2014مارس  31الرابع عشر يف مسقط ، 

ندوة حول تنمية الصادرات من اجل تنمية القدرات دراسة حتليلية للصادرات اليمنية غري النفطية واآلفاق املستقبلية ،   نعمان حممد امللصي، - 2
  18،ص 2003أكتوبر  30 الصادر يف ، 1099 العدد جملة سبتمرب ، التصديرية للمنتجات غري النفطية ،
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 تعددةم التجارة العاملية وتطوير تنظيم إمكانية متتلك اليت الوحيدة الدولية املنظمة العاملية التجارة منظمة تعترب   
   رغم األطراف

 إطار يف خاصة أمهية املنظمة عضوية تكتسب هنا ومن .اآلن وحىت التأسيس منذ مسريا أعترى الذي والتباطؤ التعاثر
 من البقية فإن املنظمة عضوية يف دولة 159 فيه انضوت الذي الوقت ويف .العامل يف دولة لكل الوطين التجاري النظام
   . لالنضمام تسعى العامل دول

  منظمة التجارة العامليةنشأة : أوال

، وتعترب واحدة من أصغر املنظمات العاملية عمراً  1995هي منظمة عاملية مقرها جنيف يف سويسرا ، أنشئت يف   
واليت أنشئت يف أعقاب  )GAAT(حيث أن منظمة التجارة العاملية هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

   .ة الثانيةاحلرب العاملي

وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العاملية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي مت وضعه     
 1998مايو  19أحتفل النظام باليوبيل الذهيب يف جنيف يف . يف األصل حتت اجلات قد بلغ عمره مخسون عاماً

  .تحبضور العديد من رؤساء الدول وقادة احلكوما
% 6فقد زادت صادرات البضائع مبتوسط . لقد شهدت العشرون عاماً املاضية منوا استثنائيا يف التجارة العاملية    

   .سنوياً وساعدت اجلات ومنظمة التجارة العاملية على إنشاء نظام جتاري قوي ومزدهر مما ساهم يف منو غري مسبوق

فقد , ضات أو اجلوالت التجارية اليت انعقدت حتت راية اجلاتلقد تطور النظام من خالل سلسلة من املفاو    
ومشلت املفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة . تناوالت اجلوالت األوىل بصفة أساسية خفض التعريفات

إىل إنشاء منظمة التجارة  1994إىل  1986أدت اجلولة األخرية من . اإلغراق واإلجراءات اليت ال ختص التعريفات
  .عامليةال

مت  1997يف فرباير . بل استمرت بعض املفاوضات بعد اية جولة أورجواي, ومل تنته املفاوضات عند هذا احلد     
حكومة على إجراءات حتريرية 69الوصول إىل إتفاقية خبصوص خدمات اإلتصاالت السلكية الالسلكية مع موافقة 

  .ولة أورجوايواسعة املدى تعدت تلك التيتم اإلتفاق عليها يف ج
على دراسة مواضع التجارة الناشئة  1998كما وافق أعضاء منظمة التجارة العاملية يف االجتماع الوزاري يف مايو     
  من 

  .1التجارة اإللكترونية العاملية 

  أهداف منظمة التجارة العاملية: ثانيا
                                                             

1  -   WORLD TRADE ORGANIZTION , http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/; 23-12-2013 



 

186 
 
 

ل األعضاء حول املشكالت اليت تواجه التجارة دف منظمة التجارة العاملية إىل إجياد منتدى للتشاور بني الدو   
العاملية، وآليات لفض املنازعات اليت تنشأ بينهم، إضافة إىل تقدمي بعض املساعدات الفنية واملالية للدول األعضاء ا ، 

  وفيما يلي سندرج أهم أهداف منظمة التجارة العاملية 

 اللجان الفرعية اجتماعات تتضمن األطراف، متعددة تجوال ضمن دول األعضاء بني التجارية  فتح املفاوضات-أ
 املهمة املشاكل أمامهم ملناقشة اال وتفسح األعضاء ممثلي بني الدائمة للقاءات فرصةتؤمن  املنظمة يف الدورية
 منظمة بشأن حمادثات جوالت يف األعضاء الدول جتمع، باإلضافة اىل التجارة منظمة شؤون يف التطورات ومواكبة

 .املستقبلية التجارية قامعال

 جلميع االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة األعضاء للدول املعيشة مستوى رفع إىل العاملية التجارة منظمة تسعى- ب
 خاصة، تفضيلية معاملة الدول النامية املنظمة ومتنح .السوق اقتصاد إىل انتقالية مبرحلة متر النامية وخباصة الدول

 من تشددا أقل والتزامات تقنية مساعدات املتقدمة، ومتنحها للدول متنحها اليت تلك من أطول مساح راتفت فتعطيها
 . ااتفاقيا بعض أحكام من منوا األقل الدول وتعفى .غريها

 أورغواي جولة واتفاقيات أحكام حول تفسري االختالف بسبب تنشأ قد اليت األعضاء الدول بني املنازعات حل-ج
 الضروري من كان لذلك املاضية، عاما اخلمسني مدى منها على عانت اليت املشاكل وبسبب وتشعبها ثرالك نظرا

 .رادعة  قوة وذات فعالة آلية إنشاء

 تعدد مع خاصة الدول، بني التجارية املعامالت يف الشفافية حيث تؤمن األعضاء الدول بني تواصل آلية إجياد-د
 األعضاء على الدول اتفاقيات املنظمة معظم تفرض لذلك واالبتكارات، تجاريةال القطاعات التشريعات و تنوع

  .الدولية التجارة شؤون على العالقة  التأثري ذات واألحكام األنظمة من وغريها التجارية بالتشريعات غريها إخطار

  العاملية  التجارة شروط االنضمام ملنظمة: ثالثا 

  :العاملية على ما يلي  ةالتجار ملنظمة تقوم شروط االنضمام 

 إليها االنضمام يف الراغبة الدولة على العاملية التجارة منظمة تشترط :اجلمركية للتعريفات تنازالت تقدمي - أ
 يف إال املبدأ حيث من رفعها ميكن ال التزامات تشكل مجركية تعريفات على للتنازالت حيتوي جدول تقدمي

 .حاالت خاصة

 على يشتمل اخلدمات قطاع يف ستتبعها اليت بااللتزامات جدوال الدولة تقدم   :اخلدمات يف التزامات تقدمي -  ب
 .إلزالتها زمين جدول ووضع اخلدماتية املهنية والنشاطات القطاعات تعترض اليت باحلواجز والشروط قائمة
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 بالتوقيع العاملية التجارة ظمةمن إىل االنضمام يف الراغبة الدولة تتعهد :العاملية التجارة منظمة باتفاقيات االلتزام   -ج
أورغواي  جولة اتفاقيات على و أن توافق تفاقياتاال مجيع والتزام تطبيق على املوافقة انضمام يشمل بروتوكول على

 1. االتفاقيات بني لالختيار الدولة أمام سبيل وال.

 للتجارة العاملية للمنظمة العربية الدول انضمام دوافع  :الثاين الفرع   

 على دول املتقدمة ال تفرضها اليت احلمائية السياسات تزايد عن فضال والدولية، اإلقليمية الظروف من كل تغري إنَّ   
 إىل العمالقة، التكتالت االقتصادية ظهور مع بالتوازي أسهمت العربية، البلدان فيها مبا النامية الدول من تواردا
 .هلا التابعة و اإلتفاقيات العاملية اجلديدة املنظمة إىل لالنضمام عيسوال اتاجل من موقفها يف النظر العربية الدول إعادة

 إمجايل التجارة من% 90 من أكثر لتغطي اجلديدة املنظمة عضوية اتساع إىل بالنظر أنه العربية الدول أدركت وهنا   
 قد اليت تأثرها  بالسلبيات دون لحيو لن اجلديدة، صورته يف اجلات نظام خارج الدول هذه استمرار فإنَّ العاملية،

 .اإلنضمام باملشاركة خالل من إلَّا االجيابيات من االستفادة هلا تتاح لن بينما .النظام هذا عنها يتمخض

مكاسب  حلماية أو مكاسب عن للبحث سواء ، "GAAT "إيل  لإلنضمام العربية الدول يدفع قد ما وهذا    
 .عضويتها دون حتول كانت اليت األسباب النتقاء أو جتارية،

 االنضمام مبثابة هو االتفاقية هذه يف فإن التعاقد ،"GAAT " التفاقية امتداد هي للتجارة العاملية املنظمة أن مبا    
 يف متعاقدون أطراف هم املنظمة األصليني هلذه األعضاء أن حيث الوجود، حيز إىل ظهورها املنظمة بعد هذه إىل

 للمنظمة، األصليني من األعضاء ليست افإ االتفاقية، يف متعاقدا طرفا تكن مل ن الدول العربيةأ ومبا ألغات اتفاقية
 .هذه املنظمة إىل لالنضمام طلبها وراء كانت اليت والدوافع على األسباب الضوء نسلط وسوف

 حسب وذلك الدولة، تارهخت خيار هو بل على الدول، إجباريا ليس للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام إن   
 إليها االنضمام بأن منها قناعة املنظمة،كان هذه لعضوية غالبية الدول العربية فطلب .والسياسية وضعيتها االقتصادية

 اإلصالحات مرحلة يف وأن هذه خاصة خارجها، بقيت لو مما وتطويرها، اقتصاديتها أفضل إلنعاش فرصا هلا يتيح قد
 .اإلنتاجي اجلهاز عصرنة دفيه اقتصادي من انفتاح ذلك هيتطلب وما االقتصادية،

  

  

  
                                                             

-http://www.yemen :ليمن ، على املوقع االلكتروين للمعلومات  ، ا الوطين املركزالعاملية ،  التجارة معلومايت عن منظمة ملف - 1
ic.info/db/studies/studies/detail.php?ID=12142   2014 - 02 -20: ، تاريخ اإلطالع  
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 العاملية التجارة منظمةأهداف انضمام الدول العربية اىل : أوال   

االقتصادية  اإلصالحات يفالدول   شرعت غالبية هذه املنظمة، واقع الميكن تفاديه لذا هذه إىل ان االنضمام   
 إىل االنضمام شروط من أساسي شرط وهو التجارة اخلارجية، حترير لبيتط الذي السوق، اقتصاد إىل واالنتقال

 :يلي ما وأمهها ذلك من وراء األهداف من جمموعة لتحقيق تسعى فهي .للتجارة املنظمة العاملية

 خاصة التجارية، املبادالت وقيمة حجم املنظمة، سريتفع هذه الدول إىل انضمام الوطين مع االقتصاد إنعاش  - أ
 زيادة ينتج مما الكمية، القيود عن استعمال واالمتناع أدىن، وحد أقصى حد عند اجلمركية لتعريفةربط ا بعد
 من االستفادة األجنبية، وبالتايل باملنتجات احمللية املنتجات باحتكاك الدول األعضاء، من الواردات يف

 ميكن أن اليت املنافسة زيادة بالتايلو .اإلنتاج عملية يف املتطورة املستعملة والتقنيات احلديثة، التكنولوجيا
اجلودة،  حيث من ممنتجا احملليني املنتجني حتسني عن طريق الوطين، االقتصاد إلنعاش ضغط كأداة تستغلها
 .الوطين االقتصاد وبعث إنعاش يف يساهم ما السوق، وهو يف البقاء أجل من اجليد والتسيري والكفاءة الفعالية

يف  انطلقت الدول العربية ،اليت يف االقتصادية اإلصالحات بنجاح مرتبط وحتفيزها،االستثمارات  تشجيع إن -  ب
 احملليني سواء للمستثمرين مزايا عدة قدمت الدول العربية  فقد الصدد هذا ويف الثمانينات، أواخر معظمها يف

 االمتيازات، لجما يف واحملليني املستثمرين األجانب بني كاملساواة حتفيزات عدة تضمن واألجانب، أو
 هذه إىل الدول العربية  انضمام فإن وبالتايل املنشود، اهلدف إىل التوصل يتم مل أنه الضريبية، إال واإلعفاءات

  1.املباشرة األجنبية االستثمارات جللب أكرب فرصة ومينحها  هلا سيفتح املنظمة،

  العاملية تجارةال منظمةانضمام الدول العربية اىل  موقف الدول العربية من: ثانيا

  :العاملية اىل  التجارة منظمةانضمام الدول العربية اىل  تقسم الدول العربية مواقفها من  

سورية وليبيا وجيبويت : ال تلتزم بأحكام االتفاقيات؛ وهي  :دول غري أعضاء يف منظمة التجارة العاملية - أ
   .وإريتريا وجزر القمر والصومال والعراق والسلطة الفلسطينية

الكويت ومصر : هي  ملنظمة التجارة العامليةالدول العربية املؤسسة    :دول مؤسّسة ملنظمة التجارة العاملية - ب
وموريتانيا والبحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطَر واملغرب وتونس، وهي ختضع ألحكام االتفاقيات، وتلتزم ا ، 

دول النامية األعضاء، ومن ضمنها الفترات االنتقالية، واحلصول على وتستفيد يف الوقت نفسه من املعاملة املقررة لل
  .املساعدات الفنية

                                                             
 وفا، على املوقع االلكتروين ، –مركز املعلومات الوطين الفلسطيين  تقرير حول منظمة التجارة العاملية وتأثرياا، -  1

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4832  2013-12-25: ، تاريخ االطالع 
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وهي األردن وسلطنة عمان، : أما الدول اليت انضمت بعد التأسيس  :دول انضمت إىل املنظمة، بعد تأسيسها   -ج
ات االنتقالية، ما مل يدرج ذلك يف السعودية مؤخرا اليمن وهي تلتزم بأحكام االتفاقيات؛ ولكن، ال تستفيد من الفتر

  .بروتوكول االنضمام؛ وهو أمر قلّما حيدث

و يطلق عليهم األعضاء املراقبون و هم دول تسعى لإلنضمام للمنظمة وعليه    :دول هي يف مرحلة االنضمام -د
ات من تسميتهم بدء مفاوضات اإلنضمام للمنظمة خالل مخسة سنو تفرض املنظمة على الدول األعضاء يسمح هلم

  .ويبلغ عدد األعضاء املراقبون من الدول العربية وهم اجلزائر والسودان ، العراق . كأعضاء مراقبني

  العاملية التجارة ملنظمة العربية الدول اآلثار االجيابية والسلبية انضمام:  الفرع الثالث   

 على تكون وبذلك املنظمة، أحكام ولوائح تطبيق بغية انتقالية فترة- العربية العاملية الدول التجارة منحت منظمة   
 حترير على املترتبة اآلثار بعض وفيما يلي .األعباء مجيع حتمل إىل باإلضافة هلا، املمنوحة من املزايا لالستفادة استعداد
  : العاملية التجارة

  العاملية التجارة ملنظمة العربية الدول انضمام إجيابيات: أوال 

 :العاملية العديد من املزايا نذكر أمهها  التجارة ملنظمة العربية الدول حيقق انضمام

 حترير إىل يؤدي الذي األطراف متعدد التفاوض خالل من املنظمة اإلصالحات التجارية يف الدول العربية  مساندة -أ
 فوائد أن حملية جلهودا تكون أن من اإلصالح لعملية أكرب مصداقية يعطي واخلدمات األمر الذي السلع يف التجارة

 .التجارية لنظمهم الغري إصالح بفعل أيضاً تتعاظم اإلصالح

 املنظمة هذه مهام بني ومن التجارية الدول أغلب من موقعة االتفاقيات التجارية، هذه املنظمة هلذه اإلنضمام- ب
 وجلميع بل فحسب، العربية للدول ليست عظيمة فائدة هذه فإنَّ سالم، الدول يف بني التجاري الرتاع حل الدولية

 .املنظمة يف األعضاء العامل دول

 جتارية، خالفات وبدون وسهولة واملستوردين بيسر املصدرين بني التجارية املعامالت االنسياب توفر املنظمة - ج
 .للجميع الوضع االقتصادي حتسن عنها ينتج سليمة جتارية مبعامالت يتمتع اجلميع ألن
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  العاملية التجارة ملنظمة العربية الدول امانضم سلبيات: ثانيا 

 يف املتبعة هذه السياسات من تعاين أا حني يف نادرا، إال اإلغراق مكافحة سياسات على العربية الدول ال تعتمد-أ
 نالبلدا وبقية العربية الدول على إذن يتعني .إجيابياا من بكثري أكرب سلبياا تصبح لذلك الكربى، الصناعية الدول
  النامية

 جلهاز حقيقية صالحيات ومنح السياسات تلك من احلد دف التجارة العاملية منظمة إطار يف بينها ما يف التنسيق- ب
  .الضرر تقدير درجة يف املنازعات فض

 الدول للرسوم التدرجيي تلتزم بالتقليص اليت تفرضها املنظمة الصناعية السلع على العاملية التجارة حترير أثر - ب
 على املفروضة اجلمركية الرسوم تقليص أدت إىل األورغواي جولة أن كما.الكمية القيود وإزالة يف اجلمركية األعضاء

 هناك أن حني يف جدا، ضعيف الصناعية يف الدول اجلمركية الرسوم ألسعار العام املعدل املصنعة ومبا أن السلع
 فيها مبا النامية الدول من الواردات على مركية، تفرضاجل الرسوم من بكثري أعلى الدول يف مطبقة ضرائب أخرى

 1.الصناعية  مع الدول التفاوض وتشتتها ضعفها، بسبب البلدان، هذه ومل تستطع العربية،

 املمنوح لإلنتاج الدعم لتخفيض منطقية كنتيجة وذلك الغذائية، السلع وخصوصا الزراعية املنتجات أسعار ارتفاع-ج
 زراعية املستوردة للمواد العربية البلدان كل على سلبية آثار لذلك يكون سوف وبالتايل املتقدمة، البلدان يف الزراعي
 .التصدير ودعم املنتجني دعم من بالتخلص لاللتزام نتيجة أساسية،

 تعرّض السلع الصناعية العربية ملنافسة دولية شديدة؛ ألن معظمها مواد خام، تسعى الدول الصناعية إىل ابتكار-د
كما أن إلغاء نظام احلصص السترياد املالبس اجلاهزة العربية، سيؤثّر يف املوازين التجارية العربية، ما مل تطوّر . بدائلها

 .أساليب اجلودة الشاملة، واملواصفات القياسية العاملية

 .الصناعية املتقدمة الدول أسواق إىل النفاذ يف ا تتمتع العربية الدول صادرات كانت اليت اخلاصة، املزايا تآكل-ه

وما ينجم  الفكرية امللكية حبقوق اخلاصة االتفاقيات بتطبيق يتعلق فيما وخاصة العربية، التنمية برامج تكلفة ارتفاع-و
عنها من ازدياد نفقة استرياد التقنيات احلديثة، والنفقات املقترنة حبق استخدام العالمات التجارية، وحقوق الطبع 

وسيسفر ذلك عن ارتفاع أسعار املنتجات الفكرية العربية؛ إضافة إىل التهديد . جميات، وما إىل ذلكوالنشر، والرب
 .بتدهور الثقافة العربية، نتيجة الغزو الثقايف والفكري، من قبل الدول غري العربية، األعضاء يف املنظمة
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، مما ادى اىل تقلص العربية  والصناعة والتوظف جاإلنتا يف عام وبوجه العريب، االقتصادي النشاط على السليب األثر-ز
 الوطنية وأهدافها الواقعية وظروفها يتفق مبا التنموية اسياسا تصميم على العربية الدول قدرة

مل حتقق الدول العربية االستفادة كثرياً من االتفاقية اخلاصة بتحرير التجارة العاملية يف اخلدمات، كقطاعات البنوك  - ح
؛ إذ إن الدول العربية مستورد صاف ...النقل والسياحة واالتصاالت والتشييد واالستشارات، إخلوالتأمني و

  1.  للخدمات، ومعظمها يعاين عجزاً يف ميزاا التجاري

 يف رغـب العربية املنظمة ت الدول معظمال أن إَ ؛ العاملية التجارةاآلثار السلبية التفاقيات منظمة  من على الرغم-ط
صـوا   بإمسـاع  له تسمحا كو أهون الشرور فيها يرى ألم فيها الباقية تسعى لالنضمام ، عضويته لىع احلفاظ

 احلد تأمني يف الدول هذه تساعد وهي ،نظريا بصوت تتمتع عضو دولة كل أنَّ إذ العاملي، التجاري النظام واندماج
 وبشكل املتطورة الدول مع التجارية مبادلتها حترير أجل الدول، من بني الثنائية الضغوط مواجهة يف احلماية من األدىن

  .املتحدة الواليات مع أساسي
  .اتفاقيات حترير التجارة وانعكاساا على الدول العربية :  املطلب الرابع 
 اريةالتج إىل االتفاقات االنضمام إىل العربية الدول سعت التجارية، مبادالا وتطوير لتوسيع مساعيها إطار يف     

 قيام إىل إضافة والفرعية، الشاملة املستويات اإلقليمية على التجارية االتفاقات بعقد فقامت األطراف، متعددة الدولية
  .التجارة لتحرير ثنائية اتفاقات بعقد بعضها

  األطراف متعددة التجاریة اتياالتفاق: الفرع األول  

مجيع املبادالت  اليت تيسر األسس بوضع باعتبارها املختصة لعامليةا التجارة منظمة وصاية حتت االتفاقات هذه تعقد    
 اخلمسة العقود خالل الدولية شهدته التجارة الذي اهلائل التوسع التجارية بني دول العامل ، وقد كان هلا الفضل

 عد القيودفيما بعد قوا هلا لتضاف اجلمركية األسس القيود يف بداية نشاطها على موضوع  ، حيث ركزت األخرية
 الفكرية امللكية وحقوق اخلدمات، جتارة بشأن جديدة سن قواعد اإلغراق، باإلضافة اىل  وحماربة اجلمركية غري

  . وايغاألورو جولة املنازعات ،خالل وتسوية

 ي االقتصاد النمو وحتفيز الدول بني التجارية املبادالت ورفع حجم التجارية يف توسيع وعليه سامهت االتفاقات    
 التجارية الدولية، املبادالت مستوى ويف التجارية السياسات يف التذبذبات تقليل يف كما سامهت فيها، والذي ،
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 من لعقد العديد حمفزاً أُعترب ا، كل هذا وغريه  وااللتزام عليها االتفاق يتم واضحة قواعد على مبنية أا حبكم وذلك
 .والثنائية  اإلقليمية االتفاقات

 املوقعة األطراف إحدى من جانب جديدة التجارية والقيود متنع فرض احلواجز االتفاقات هذه وجتد اإلشارة أن      
 االتفاقات تتضمن هذه املقابل ويف عقابية ، إلجراءات وكل من خالف يتعرض احلماية، ألغراض وقائية كإجراءات

يف  التذبذبات حدة ، من اجل تقليل املوقعة طرافبني األ تنشأ قد اليت التجارية املنازعات لتسوية واضحة قواعد
عدم  إىل جاهدة لذا تسعى ، الواردات تكلفة ارتفاع من تعاين اليت ، النامية خاصة بالنسبة للدول التصدير، عائدات
  .صادراا قيمة اخنفاض إىل تؤدي إضافية صدمة إىل التعرض

حترير  اجلوالت اليت دف أهم بينها الدول العربية إحدىالنامية ومن  الدول منظور من الدوحة جولة وتعترب    
التجارة ضمن اتفاقات مهمة لفتح األسواق مع إلغاء احلواجز اجلمركية واإلعانات والضرائب املفرطة ملساعدة الدول 

ل وذلك من خال ، الزراعية املنتجات يف األكثر فقرا على التنمية ، اليت ركزت بشكل أساسي على حترير التجارة
 هذه القيود تطبقها دول لألسواق الدول األقل منو، هذه املنتجات للوصول القدرة من حتد اليت القيود تقليل وإزالة

تضمن  فقد ،كذلك الزراعية املنتجات من لصادراا مما يؤدي اىل رفع  الزراعي، إلنتاجها واحلماية املتقدمة لدعم
 الدول منتجات حق وصول على تشتمل منواً، األقل الدول لصاحل املتقدمة الدول قبل من تعهدات الدوحة إعالن

 بتعزيز االلتزام مع وشفافة، مبسطة منشأ قواعد حصص وتطبيق أو مجارك دون املتقدمة الدول يف األسواق إىل األخرية
  .الدول هلذه التجارة يف جمال القدرات وبناء الفنية املعونة

 " احلساسة بالسلع" يعرف ما على القيود اجلمركية وإزالة مفاوضات الدوحة ختفيض أقرت جولة كما   
 يف التصنيع درجة زيادة مع تتصاعد اليت تعريفات مجركية وإزالة ختفيض حول التفاوض أيضاً أقر كما .كاملنسوجات

 بشكل ر و، وبذلك فإا ستؤث املصنعة شبه بالسلع مروراً تامة الصنع السلع إىل اخلام املواد مرحلة من وذلك السلعة
  .املواد هلذه املنتجة النامية الدول يف اخلام املواد جتهيز صناعات قيام سالب ضد

كان من املقرر أن تنتهي جولة الدوحة يف غضون سنتني  باالتفاق على حترير شامل للتجارة العاملية وباألخص يف    
عقدت جوالت تفاوض يف سويسرا  فقد التفاوض متديد فقد جرى اال الزراعي ، لكن احملادثات  تعثرت ،

 دعم الصادرات أنواع كافة على إزالة ، هذه األخرية  اليت مت من خالهلا االتفاق  1 2005واملكسيك و هونغ كونغ 
 املفاوضات بروتوكول إكمال املفترض ، ومن 2013 بنهاية سنة املماثل األثر ذات األخرى واإلجراءات الزراعية
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 مفاوضات تعليق 2006 جويلية  24 يف قرر للمنظمة العام املدير أن إال ، 2006 أفريل يةا قبل وإجراءات التنفيذ
 األورويب االحتاد هم الكبار من األعضاء ستة بني جارية كانت اليت املفاوضات فشل إثر وذلك الدوحة جولة

ملتحدة االمريكية مثال متسكت بدعم فالواليات ا وأستراليا ،  والربازيل واهلند واليابان األمريكية املتحدة والواليات
، أي أا قايضت خفض الدعم الزراعي ملزارعيها )دوالر مقابل دوالر(القطاع الزراعي لديها، واقترحت سياسة 

  1.خبفض الرسوم اجلمركية علي املنتجات الصناعية واخلدمات

 وذلك التنموية، الدوحة أجندة تنفيذ اكتمل إذا ما ، العربية الدول على تعود أن ميكن اليت الفوائد من الرغم وعلى    
 أنه إال األسواق، هذه مع والتكامل االندماج روابط وتعميق الدولية الوصول لألسواق على القدرة حتسني صعيد على
 تعترب العربية الدول فإن ناحية، مواجهتها، فمن من بد ال وأعباء تكلفة االتفاقات هذه على يترتب املمكن أن من

 املقدم سواء املتقدمة الدول يف الزراعية املنتجات ملصدري تقليل الدعم من ستتضرر وبالتايل لألغذية، صافياً مستورداً
 العمل فإن انتهاء أخرى ناحية ومن . السوق شروط دون مبا هلم الصادرات ائتمان توفري خالل أو من مباشر بشكل
 حمررة التجارة هذه مبوجبه والذي أصبحت ، 2005 سنة يف وامللبوسات املنسوجات جتارة يف احلصص بنظام

األمر  املتقدمة، الدول أسواق يف هلا خمصصة حبصص املصدرة الدول العربية ظلها يف متتعت اليت الترتيبات من بالكامل
 بفضل تنافسية كبرية قدرات هلا دول قبل من خاصة القطاع، هذا يف الدويل الصعيد على شدة املنافسة من زاد الذي
 وتونس املغرب مثل دول على سلباً كل هذا وغريه انعكس واهلند لديها كالصني املكلفة غري العاملة األيدي ةوفر

وجتدر اإلشارة أن ما  . احلصص نظام إطار يف املاضية الفترات فيها خالل النسيج صناعات ازدهرت اليت واألردن
 تشري كما املنسوجات وامللبوسات من كانت 2004 سنة يف األورويب لالحتاد تونس صادرات من %   42يقارب
بالفترة  مقارنة 2005 سنة خالل %  16 بنسبة امللبوسات اخنفضت صادرات أن املغرب، عن متاحة أولية بيانات
 التجارة لتحرير العربية هذه الدول عقدا اليت الشراكة اتفاقات أن املالحظة جتدر ذلك، ومع 2004سنة  يف املقابلة

 .ذلك  الشيء من بعض ستخفف ألورويبا االحتاد مع

 اليت االلتزامات تنفيذ الناجم عن اجلمركية اإليرادات يف النقص مع التكيف من املعنية العربية للدول بد ال كذلك      
 كما التعريفة اجلمركية، ختفيض عمليات االلتزامات وتشمل هذه ، العاملية التجارة منظمة يف العضوية مبوجب تقدمها
وإزالة  الواردات، على تفرضها اليت املماثل األثر ذات اإلضافية والضرائب ختفيض الرسوم الدول من عدد يف تشمل

 .السلع نفس من اإلنتاج احمللي على املقابل يف تطبق أن دون املستوردة السلع على تفرضها اليت الضرائب
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 مليادين ومشوهلا مع توسعها املتزايد بالتعقيد تتسم تأخذ الدولية التجارية املفاوضات فإن تقدم، ما إىل وباإلضافة    
 املالية للتكلفة سليم تقدير إعداد يستلزم مما واالستثمار و املنافسة، الفكرية امللكية وقضايا اخلدمات مثل جديدة

 . ملذكورةا األخرى القضايا على املترتبة األعباء تقدير وكذلك اخلدمات، حترير قطاعات على تترتب اليت االنتقالية
  1.باملستوى املطلوب  الدول هذه يف احمللية التفاوضية القدرات تطوير أيضاً، األمر كما يستلزم

ية عربويف األخري ميكن القول أنه ال زالت اتفاقيات منظمة التجارة العاملية متثل حتديا كبريا أمام اقتصاديات الدول ال   
تنفيذ تلك االتفاقيات واليت  ليت تواجه العديد من املشاكل والصعوبات يف، سواء بالنسبة للدول األعضاء يف املنظمة وا

،   2014دولة حىت اآلن مع احتمال انضمام اليمن يف جوان  12بلغ عدد األعضاء منها يف منظمة التجارة العاملية 
بة للدول العربية، فإن أو الدول الساعية اىل االنضمام واليت ختضع ملفاوضات متشددة للموافقة على انضمامها وبالنس

اجلزائر سوريا ولبنان وليبيا والسودان والعراق ، تواجه العديد من : الدول اليت تسعى اىل االنضمام للمنظمة هي 
الصعوبات والعوائق اليت تتطلب مزيدا من اجلهد العريب املشترك لتذليلها وتيسري إجراءات اإلنضمام ، أما الدول 

وما . ات يف التطبيق ، وحتديد املواقف التفاوضية يف موضوعات برنامج عمل الدوحة األعضاء فتواجه بعض الصعوب
من شك أن السبيل الوحيد لنجاح مفاوضات حترير التجارة وإاء برنامج عمل الدوحة ، ومعاجلة اخلالفات بني 

  الدول إمنا يعتمد على مدى توافق النظام التجاري العاملي مع 

 2. العربيةلدول أهداف التنمية الشاملة ل

 اإلقليمي املستوى على التجاریة االتفاقات: الفرع الثاين 

 الفرعية، املستويات اإلقليمية وعلى ككل اإلقليم مستوى على التجارة لتحرير اتفاقات العربية الدول عقدت     
 لدول اجلمركي االحتاد" عيالفر املستوى وعلى " الكربى العربية احلرة التجارة منطقة" اإلقليمي املستوى على أمهها
  ."العربية اخلليج لدول التعاون جملس
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  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة: أوال   

 حيث حرصت على   إنشاء املشترك العمل العريب أهداف أهم بني من الكربى، العربية احلرة التجارة تعترب منطقة   
 فرص من تتيحه مما إیجابية واالستفادة بصورة تلك التطورات مع التعامل خالله من تستطيع عريب اقتصادي تكتل
 على مصاحلها واحلفاظ العربية الدول بني التجاري التبادل تشجيع ، و االستثمار جمال يف أو التجارة جمال يف سواء
ما  تعميم من والبد هلا جمال ال أصبح التجاریة الثنائية االتفاقيات وأن خاصة الدولية، االقتصادیة التكتالت أمام

  .العاملية التجارة منظمة أعضاء الدول بقية على جتاریة مميزات من تتيحه

العربية  احلرة التجارة ملنطقة الرئيسي القانوين اإلطار العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري اتفاقية تشكل
 دول ست من أكثر مصادقة بعد 1983 سنة التنفيذ حيز ودخلت ، 1981 سنة االتفاقية هذه أبرمت الكربى،

 املعدنية، وغري املعدنية اخلام واملواد واحليوانية، الزراعية السلع إعفاء " على عليها وقد ركزت على اتفاقياا  عربية
 التعريفات اجلمركية، مجيع من ، املنشأة املشتركة العربية املشروعات تنتجها اليت والسلع املصنعة، والسلع نصف

 اآلن حىت االتفاقية على هذه صادق لقد  االسترياد على املفروضة اجلمركية غري القيود ومن ، الضرائبو والرسوم
  .للمنطقة لالنضمام واألساسي األول الشرط االتفاقية على هذه املصادقة وتعترب عربية، دولة عشرة تسع

 1992 إىل 1985 التجاریة املفاوضات ةجلن إطار يف غري أن هذه االتفاقيات مل حتقق األهداف املرجوة منها ،    
 بالنسبة العربية الدول اختلفت كما املصنعة، السلع من سلعية جمموعات أي حتریر بشأن إتفاق إىل يف الوصول

    .التدریجي للتخفيض إخضاعها البعض وارتأى الزراعية، للسلع ر الفورييللتحر

 تنفيذي برنامج صياغة إىل العربية الدول كذلك اجتهت املفاوضات  تلك يف ملموس تقدم أي إحراز یتم ومل     
 زمنية فترة خالل عربية حرة جتارة منطقة إىل العربية والوصول الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري اتفاقية لتفعيل

 -01-01 التنفيذ يف بداية حتديد ومت 1997 سنة يف الكربى العربية احلرة التجارة منطقة إقامة إقرار حمددة مت
 تنتهي سنوات لعشر تستمر انتقالية مرحلة التنفيذ من األوىل املرحلة تكون أن على  عربياً بلداً 14،ويشمل 11998

 األثر ذات والضرائب للرسوم اجلمركية سنوياً % 10 بنسبة التدرجيي التخفيض القرار وتضمن،  2007 سنة يف
 املنطقة تأسيس شروط على مجيع األعضاء وافق وقد ، احمللي املنشأ تذا العربية البضائع تبادل على واملفروضة املماثل

االنتقالية يف  املرحلة ينهي أن ،1431رقم  باملرسوم االجتماعي االقتصادي الس قرر 2002 سنة يف به ، وااللتزام
   ، % 100اجلمركي التخفيض ليصبح  2007-01- 01من   بدال 01-01-2005
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 بني املصنعة أمام السلع التجارية غري والعوائق اجلمركية الرسوم إزالة بعملية لالتفاقية ئيسيةالر التشريعات وتتعلق ،  
 ذروة خالل وذلك التدرجيي التخفيض تستفيد من خاصة معاملة معاملتها مت فقد الزراعية السلع أما .األعضاء  الدول
 40 نسبة إنتاج يتم أن أساس على املنشأ قواعد حتديد مت أيضاً .الفترة االنتقالية  يف اية إلغاءها يتم أن على اإلنتاج

 وكذلك العاملية التجارة منظمة قواعد مع بالتوافق يتعلق االتفاقية األخري من والقسم املنشأ، بلد يف املنتج قيمة من %
  .منواً األقل العربية للدول التخفيض بتأخري السماح

 اخلدمات املختلفة كتجارة القطاعات يف املفاوضات انتقلت والصناعية ةالزراعي السلع على االتفاقية تطبيق بعد     
 األعضاء الدول بني ثنائية اتفاقيات باإلضافة اىل التشجيع لعقد .الفكرية امللكية وحقوق التكنولوجي والتعاون األحباث
 .االنتقالية الفترة لخال الكربى العربية احلرة ملنطقة التجارة الكامل التطبيق يسرع أن ذلك شأن من إذا كان

للمبادرة  السلبية التأثريات على العريب الرد كأا بدت العربية الدول بني اإلقليمي للتعاون اجلديدة احملاولة هذه      
 توفر نوعاً سوف أا من الكربى العربية احلرة التجارة منطقة أمهية تأيت .العربية الدول مع اإلقليمية التجارية األوروبية

مبختلف  العاملي االقتصاد على واالنفتاح العربية، األسواق فتح خالل من العريب االقتصادي والتكامل التوازن من
للتنمية  إقامة مشاريع إىل سيؤدي العربية األسواق توحيد أن كما األورويب، االحتاد وخاصة الدولية التجارية التكتالت
بني  الثقة عوامل املنطقة تعزز وسوف العاملية، التجارة منظمة اتاتفاقي حتديات ملواجهة متهد والزراعية الصناعية

اخلارج،  من املباشرة االستثمارات وجتذب األعضاء الدول بني االستثمار تدفق وتسهل واألجانب احملليني املستثمرين
نقل  يعمشار واستقطاب مشتركة، عربية استثمارات وقيام العربية األسواق حجم كرب من االستفادة من ومتكن

 املشتركة بعد العربية السوق حتقيق إىل النهاية يف ستؤدي اليت العربية والتنمية النمو عملية يف يساهم مما التكنولوجيا
 احلرة التجارة منطقة يف األعضاء العربية الدول من الواردات على والضرائب والرسوم اجلمركية الرسوم كافة إزالة

 1. الكربى العربية

 إال الصعيد، هذا على مدة طويلة منذ املبذولة للجهود ملموساً جناحاً يعترب املنطقة قيام استكمال أن من الرغم وعلى   
 لألهداف وحتقيقها املنطقة عمل لتفعيل الضرورية من املواضيع عدد حول متعثرة زالت ما املفاوضات أن يالحظ أنه

  .البينية العربية حجم التجارة رفع يف منها املرجوة

                                                             
الزراعية  للسياسات الوطين املركزالكامل ،  التطبيق السورية بعد التجارة على الكربى احلرة العربية التجارة منطقة أثر حممود ببيلي ، هاجر بغاصة ، - 1
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 العربية، البينية حترير التجارة جماالت تعميق أجل من اجلهود من املزيد لبذل ماسة احلاجة ال تزالر اإلشارة أن وجتد 
 مما وتفعيلها تطويرها دون حتول قد اليت التحديات املستقبلية من العديد تواجه الكربى العربية احلرة التجارة فمنطقة

يف  أساسية حلقة متثل اليت 2015سنة  يف اجلمركي االحتاد مرمحة النتقالل وهي االستعداد املقبلة املرمحة عمى يؤثر
  1.و مواجهتيها  معاجلتيها يتطلب الذي األمر العربية الدول بني االقتصادي االندماج عملية

  جملس التعاون اخلليجي : ثانيا

 اخلليج لدول التعاون جملس لدول اجلمركي االحتاد" هو حتقق ما أبرز فإن الفرعي، اإلقليمي املستوى على أما      
 املوحدة اجلمركية الرسوم حددت ولقد  2003جانفي من مطلع اعتباراً التنفيذ حيز به العمل دخل الذي " العربية

 املتقدمة خطواا التكاملية الس دول وتواصل %  5 قدره مبا االحتاد خارج من السلع املستوردة على املفروضة
 فوائض تزايد ضوء ويف ذلك إىل وباإلضافة 2010 سنة حبلول دوهلا عمالت توحيد حتقيق ىعل العزم بإعالا

 خالل خاصة األخرى، العربية للدول الدول هذه من االستثمارية السياحة والتدفقات زادت فقد النفطية، اإليرادات
 استهدفت العربية بإصالحات لالدو من عدد قيام مع وذلك املتحدة، الواليات يف 2001 سبتمرب منذ أحداث الفترة
  .لديها االستثمار مناخ حتسني

  العربية التجارة لتحرير الثنائية االتفاقات: الفرع الثالث

 البحر على املطلة الدول العربية بني املوقعة الثنائية االتفاقات أحدمها رئيسيني، شقني يف االتفاقات هذه تندرج    
 عربية دول ثالث بني متت ثنائية اتفاقات واآلخر باتفاقات الشراكة، واملعروفة األورويب االحتاد وبني املتوسط األبيض

  .حرة جتارة منطقة إلقامة األمريكية املتحدة الواليات وبني واألردن واملغرب البحرين هي

  )الشراكة األورو متوسطية  ( الثنائية مع االحتاد األورويب االتفاقات: أوال 

، و 1963مع تركيا يف العام : ية اتفاقيات تعاون على فترات طويلة ، كان أبرزهااألورو متوسط عرفت املنطقة
 - األورو  ومل تبدأ فكرة الشراكة  ،1973، واحلوار العريب  األورويب يف سنة 1973، وقربص 1972مالطا يف العام 

سا وإيطاليا وأسبانيا، وثيقة عندما أصدرت دول االحتاد األورويب، حتت تأثري فرن 1992متوسطية بالتبلور إال يف عام 
اليت مشلت جوانب عديدة للتعاون املايل ودعم اإلصالحات البنيوية لدول " السياسة املتوسطية املتجددة " مسيت 

 .جنوب البحر األبيض املتوسط والبدء بسياسة انفتاح وإصالح اقتصاديني
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وسطية تسري باجتاه تشكيل قوة إقليمية جديدة فمنذ أوائل التسعينات، على اخلصوص، كان واضحاً أنّ املنطقة املت
هلا مكانتها عاملياً، وكان االتفاق على تنفيذ بنود إعالن برشلونة بشرياً بتحول كبري يؤهل املنطقة ملواجهة حتديات 

  1.القرن احلادي والعشرين، على الرغم من كل العقبات اليت تقف يف طريق تشكيل هذه القوة اإلقليمية 
 وتونس مصر األردن من وكل االحتاد األورويب، بني سارية شراكة اتفاقات العربية للدول بالنسبة ياًحال وتوجد   

 األورويب ويوفر االحتاد ، 2010 يف سنة  حرة جتارة منطقة قيام استكمال االتفاقات هذه ويفترض .واملغرب ولبنان
  .األورويب االستثمار بنك يقدمها لقروض اليتا إىل إضافة املنح خالل من الفين الدعم ملعنية ا العربية للدول

 العربية للدول األورويب ويوفر االحتاد ، 2010 سنة حبلول حرة جتارة منطقة قيام استكمال االتفاقات هذه وتستهدف
 .األورويب االستثمار بنك يقدمها القروض اليت إىل إضافة املنح خالل من الفين الدعم ملعنية ا

 املذكورة، العربية الدول للصادرات من احملفز بدور القيام على املبدأ حيث من االتفاقات هذه قابلية من الرغم وعلى
 املصدرة للمنسوجات للدول بالنسبة أمهيتها إىل إضافة األورويب الضخمة، االحتاد أسواق من اجلغرايف القرب حبكم
 ال أنه دول كالصني، إال من تواجهها اليت نافسةامل حدة من نسبياً سيقلل مما اجلمركي اإلعفاء مبوجبها على حتصل اليت

 هلذه التجارية املبادالت يف منو ملحوظ حدوث يف أسهمت االتفاقات هذه أن على اآلن حىت واضحة دالئل توجد
 فمن ، القصوى جوانب من عدد يشوا االتفاقات هذه حيث أن غريباً ذلك وليس . األورويب االحتاد مع الدول

 وقضايا اخلدمات تشمل ال أا آما الزراعية املنتجات جتارة العملية الناحية تشمل من ال التفاقاتا هذه فإن جانب،
 للدول اهلامة خاصة للسلع مقيدة تعترب فيها ا املعمول املنشأ قواعد فإن اآلخر، اجلانب ومن االستثمار والعمالة،

 النظم يف للتفاوت نظراً صعوبات تشكل هذه االتفاقات يف التجارة على الفنية القيود أن كما . كاملنسوجات العربية
 مع اتفاقات هلا اليت للدول بالنسبة الناحية، هذه من تعقيداً الوضع ويزداد املعمول ا، الفين الفحص ونظم الرقابية

 لدى املطبقة الفنية الختالف املعايري نظراً آخر، جانب من األمريكية املتحدة والواليات جانب، من االحتاد األورويب
   .الكبريين التجاريني الشريكني هذين من آلٍ

اليت مت التوقيع عليها ) اتفاقية أغادير(جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري احلر بني الدول العربية املتوسطية    
  يفتنفيذاً إلعالن أغادير الذي وقعه كل من األردن ومصر وتونس واملغرب  25/2/2004بالرباط يف 
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والذي جاء انطالقاً من إدراك هذه الدول األربعة ألمهية التعاون العريب املشترك مبا ينسجم مع   05-2001- 08 
الربنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ويسهم يف اجلهود املبذولة إلقامة سوق عربية مشتركة، 

ا جيمعها من اتفاقيات جتارية ثنائية فيما بينها واتفاقيات الشراكة املعقودة إىل جانب القواسم املشتركة بينها يف إطار م
  .مع االحتاد األورويب

تعتمد اتفاقية أغادير قواعد املنشأ األورو متوسطية واليت تتيح التكامل القطري للمنشأ فيما بني الدول األطراف يف    
من الدول األطراف يف اتفاقية أغادير أو دول االحتاد االتفاقية من خالل استخدام مدخالت إنتاج من منشأ أي 

األورويب أو دول أالفتا ومبا حيقق أهلية السلع املنتجة يف من هذه الدول لتحقيق قواعد املنشأ املطلوبة لغرض تصدير 
 ا إىل سوق االحتاد األورويب معفاة من الرسوم اجلمركية يف إطار اتفاقيات الشراكة اليت ترتبطا مع االحتاد منتجا

  .األورويب
ودف االتفاقية إىل تنسيق السياسات يف الدول األطراف فيما خيص التجارة اخلارجية والزراعة والصناعة والنظام     

وتتبىن االتفاقية حتريراً . الضرييب واال املايل واخلدمات واجلمارك ومبا يوفر املنافسة املوضوعية بني الدول األطراف
كما تلتزم الدول األطراف بإزالة كافة . جارة يف السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخوهلا حيز النفاذكامالً للت

  .القيود غري اجلمركية مثل القيود الكمية والنقدية واإلدارية والفنية اليت تفرض على االسترياد
من شانه أن بعمل على ،  ني الدول األعضاءيف تعزيز التعاون االقتصادي و التجاري و دعمه فيما ب وتساهم االتفاقية

تنمية التبادل التجاري بني مصر و الدول العربية املوقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بني الدول العربية 
  .من إمجاىل جتارا الكلية% 10ال يزيد على 

جلمركية و قواعد املنشأ و املشتريات احلكومية و تعاجل االتفاقية العديد من القضايا املهمة مثل األنظمة ا       
املعامالت املالية و اإلجراءات الوقائية و الصناعات الوليدة و الدعم و اإلغراق و امللكية الفكرية و املواصفات القياسية 

وروبية و و تأسيس إليه لفض املنازعات وستساعد على زيادة قدرة منتجات الدول األعضاء يف النفاذ اىل األسواق األ
 .القيود غري اجلمركية ، ستؤدى اىل زيادة االستثمارات و زيادة التعاون اإلقليمي بني الدول األعضاء

كما حاولت الدول األعضاء بإزالة القيود الغري مجركيه وهي التدابري واإلجراءات والقيود الكميه والنقدية و اإلدارية 
رض أي قيود غري مجركيه جديدة مبا يتماشي مع األحكام اخلاصة مبنظمة والفنية اليت تفرض علي االسترياد وال جيوز ف
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التجارة العاملية واتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية وترتيبات منطقة التجارة احلرة العربية 
  1.الكربى

  اتفاقيات التجارة احلرة بني الواليات املتحدة والدول العربية    :ثانيا

والبيانات التجارية بصفة خاصة وسيادة   تتناول هذه االتفاقيات قضايا مهمة مثل الشفافية يف تداول املعلومات    
القانون وحماربة الفساد ومحاية امللكية الفكرية ، كما تدعم تلك االتفاقيات جمهودات اإلصالح االقتصادي وهي أيضاً 

ومل يكن هذا النوع من االتفاقيات . ريق فتح أسواق الدول املعنيةمتثل احملطة النهائية يف سلسلة من اخلطوات على ط
هو الوحيد الذي مت التوصل اليه مع دول الشرق األوسط، فقد عقدت الواليات املتحدة أيضا اتفاقيات ثنائية للتجارة 

مارات العربية واالستثمار مع كل من تونس، قطر، اجلزائر، الكويت، اململكة العربية السعودية، اليمن، ودولة اإل
كما حدث مع دولة (هذه االتفاقيات غالباً ما تكون خطوة أوىل حنو التفاوض حول اتفاقيات التجارة احلرة . املتحدة

  .اإلمارات العربية املتحدة ، كما أا يف صورا احلالية توفر آليات ملعاجلة أي قضايا جتارية ثنائية بني الدولتني

تيازات للدول العربية املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت تقوم بتحرير جتارا، إعفاءات تقدم الواليات املتحدة ام  
ويتوقف قرار متتع الدولة . منتج 4650مجركية على املنتجات الداخلة للسوق األمريكية واليت قدر عددها حاويل 

ومدى ارتباطها مببادئ حترير التجارة واحترامها حلقوق امللكية  بتلك االمتيازات على مستوى التنمية االقتصادية فيها
 .الفكرية و حقوق العمال 

كما تقوم الواليات املتحدة ومبوجب هذه االتفاقيات بإجراء مفاوضات استثمارية ثنائية لضمان املعاملة املتساوية 
تثمار مث تعرض الواليات املتحدة بعد ذلك إطار للمستثمرين األجانب واحملليني ومراعاة القوانني الدولية و معايري االس

التفاقيات جتارة واستثمار، يتم حتته مناقشة اجلزء األكرب من املفاوضات التجارية الثنائية مع الدولة املعنية دف حتديد 
ستساعد  هذه املناقشات تساعد يف حتديد أهداف الدولة الداخلة فيها و أيضا الكيفية اليت. فرص ومعوقات االستثمار

ا الواليات املتحدة هذه الدول يف حتقيق تلك األهداف وأيضاً الكيفية اليت سيتم ا حتويل تلك االتفاقيات الثنائية إىل 
جمموعة منفصلة يف  13وقد وصلت االتفاقيات إىل قرار بشأن تطبيق جتارة حرة، تبدأ . اتفاقيات جتارة حرة كاملة

                                                             
 :االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل احلر ، الوحدة الفنية التفاقية أغادير ، على املوقع االلكتروين  - 1

http://www.agadiragreement.org/Home.aspx 2014-01-27:اريخ االطالع ، ت   
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من االقتصاد، القوانني التجارية، والسياسات التجارية واالستثمارية، مث يتم عمل العمل تلقائياً يف نواحي خمتلفة 
  1.مسودة االتفاقيات النهائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 :، على املوقع االلكتروين   معهد الشريازي الدويل للدرساتملاذا تعقد أمريكا اتفاقيات جتارة حرة مع دول عربية ، - 1

http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/38.htm  2014-01-27:تاريخ االطالع  
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 2012- 2002للسلع  العربية اخلارجية  التجارة قيمة تطور: املبحث الثالث 
 أسعار ارتفاع أدى فقد ، 2003سنة خالل حوظاًمل حتسناً جمتمعا العربية للدول اخلارجية التجارة قيمة سجلت     
 الصادرات قيمة ارتفاع إىل األولية واملواد السلع بعض أسعار باإلضافة إىل ارتفاع العاملية، السوق يف اخلام النفط
 .  2002سنة  يف دوالر مليار 245,1حبوايل مقارنة وذلك دوالر، مليار 303,2 حوايل لتبلغ العربية

 النمو نسب فاق ، 2004 سنة  خالل متميزاً منواً العربية للدول اإلمجالية اخلارجية التجارة قيمة حققت      
 السنة  منتصف يف بدات واليت اخلام، النفط  أسعار يف الكبرية القفزة أدت فقد 2001 سنة  منذ املسجلة السنویة
   العربية الصادرات قيمة تنامي إىل 2004

 اليت سامهت يف ارتفاع العربية النفطية الصادرات حجم بزیادة اخلام النفط أسعار يف الكبري االرتفاع كما أدى    
 سنة يف دوالر مليار 559 حوايل إىل 2004 سنة يف دوالر مليار 408 حوايل من اإلمجالية الصادرات العربية

  .% 37,1، بنسبة 2005
  2006-  2002التجارة اخلارجية العربية خالل  تطور: املطلب األول

 للعملية حمفزة كوا الدول العربية تواجه غالبية اليت االقتصادية التحديات أهم إحدى الصادرات تنشيط قضية تعد    
اقتصاديات  يعاىن وبالتايل ، الضيق احمللى بالسوق مقيدا الوطين اإلنتاج تظل التصدير عمليات توسيع فبدون اإلنتاجية،
 ولقد ، التنمية يف الرئيسي هدفها حتقيق على الدولهذه  قدرة من وحيد هارواالزد التوسع على القدرة عدم العربية من

 املشار اهلدف إىل للوصول كوسيلة القومي الدخل مصادر تنويع على الدول العربية يف التنموية اخلطط مجيع ركزت
 واسعة تصديرية قاعدة اءلبن التحويلية ذلك الصناعةك النفطية غري اإلنتاجية للقطاعات األولوية إعطاء خالل من إلية

  .للدخل وحيد كمصدر النفط على االعتماد من والتقليل

  2006- 2002الصادرات العربية اإلمجالية خالل  تطور: الفرع األول 
باملقارنة مع السنة املاضية وذلك  %16مبا يقارب  2006منت التجارة اخلارجية اإلمجالية للدول العربية خالل سنة  

  .ه التقديرات األولية ملنظمة التجارة العاملية   حسب ما أشارب إلي
  2006- 2002الصادرات خالل  تطور: أوال 
 يف العربية الصادرات منو معدل فاق ، وقد 2003لسنة  % 23,7 العربية الصادرات يف الزیادة نسبة بلغت    
 العاملية الصادرات يف العربية الصادرات حصة ارتفعت ، 16.9%قدر حبوايل  الذي العاملية الصادرات منو 2003سنة

  .  2002سنة  3.8%قدرها بنسبة مقارنة 4.0% إىل نسبتها لتصل
فقد ارتفعت يف مجيع الدول العربية خالل هذه السنة مقارنة  أما من جانب صادرات كل دولة على حدى        

اخلام يف صادراا أو تلك اليت تعتمد  بالسنة املاضية مع عدا سوريا وموريتانيا ، سواء تلك اليت تعتمد أساسا النفط
، تليها  % 43.1على الصادرات الغري نفطية ، وقد عرفت ليبيا أعلى نسبة يف قيمة بنسبة صادراا اليت قدرت حبوايل 

والسودان بنسبة   % 30,7اجلزائر بنسبة : ،مث باقي الدول بالترتيب على النحو التايل  % 36,7الكويت بنسبة 
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، البحرين  بنسبة  % 24،  مصر  بنسبة  % 26,2، اإلمارات  %  30 بعدها السعودية بنسبة ، لتأيت 30,4%
،  % 14,3قطر بنسبة  % 14,3، تونس بنسبة  % 16,6، جيبويت بنسبة  % 17,6، العراق بنسبة  % 18,6

اع طفيفا يف كما عرفت الصومال ارتف  % 3,4، عمان  بنسبة  % 8,9، اليمن  بنسبة  % 11,4املغرب بنسبة 
  . %,4قيمة صادراا قدر بنسبة 

 يف قيمة الصادرات اخنفضت فقد ، 2003سنة خالل تراجعاً صادراما قيمة فسجلت لسوریة بالنسبة أما    
 إىل صادرات سوریة وتوقف املستقرة غري اإلقليمية األوضاع إىل ذلك ویعزى ، 12.1%بلغت بنسبة سوریة
 أداء ضعف بسبب السنة املاضية، يف مستواها عن  7.0%بنسبة موریتانيا دراتصا قيمة تراجعت كما . العراق

 .اخلام واحلدید األمساك من صادراا
أي ما يعادل  ، دوالر مليار 396.5 اإلمجالية العربية الصادرات قيمةبلغت  فقد 2004أما عن سنة       
 اليت العاملية الصادرات منو نسبة على تقدمها العربية الصادرات منو وواصلت نسبة  ،وقد%   30.4نسبة
 وقد احتلت . العربية يف الصادرات اخلام النفط ارتفاع نسبة تصدیر السنة ، ويرجع تلك يف 21.3%بلغت

 ، ليأيت بعدها األوىل الدرجة يف عنه، الدولية العقوبات رفعبسبب  ، 82%بلغت املرتبة األوىل بنسبة العراق صادرات
 والسعودیة ،% 36.5 بنسبة ومصر ، 39%بنسبة والكویت ، 41.7%ليبيا بنسبةمث   ، 48.6%بنسبة السودان

 بنسبة اإلمارات صادرات قيمة ارتفعت ما 31.7%بلغت بنسبة واجلزائر ،% 33.8 بنسبة ، وقطر% 35.1 بنسبة
 العربية ليف الدو أما  13.4%بنسبة مث البحرین ،% 14.4 بنسبة عمان مث ،% 20 بنسبة اليمن تلتها ،% 23.3

 بنسبة األردن مث ،% 27.4 بنسبة جيبويت تلتها ،% 34.7 بلغت منو نسبة أعلى موریتانيا سجلت فقد األخرى،
 فقد لسوریة بالنسبة أما % 11.2بنسبة  فاملغرب ،% 14.6 بنسبة فلبنان ،% 16.4 بنسبة فتونس ،% 26

  .النفطية  الصادراتوقيمة  حجم الخنفاض نتيجة % 10.9 بنسبة صادراا قيمة تراجعت
 الصادرات حجم زیادة و اخلام النفط أسعار يف الكبري االرتفاع واصلت نسبة الصادرات العربية  ارتفاعها نظرا يف  

 بنمو أي ، دوالر مليار 559 حوايل حيث بلغت اإلمجالية العربية الصادرات قيمة زیادة إىل العربية النفطية
 منو نسبة جتاوزت ، وقد%     30.4واليت قدرت نسبة 2004يف سنة  ملتحققةا النمو نسبة مقارنة ، 37.1%نسبته

 الصادرات حصة ارتفعت وقد ، 2005 سنة يف 12.5%بلغت اليت العاملية الصادرات منو نسبة العربية الصادرات
 . 5.5%حبيث قدرت العاملية الصادرات يف  العربية

 للنفط املصدرة العربية الدول حققت فقد ، 2005 سنة يف ادىفر العربية الدول صادرات أداء صعيد وعلى        
، % 55.8 بنسبة صادراا منت حيث املقدمة يف الكویت وجاءت العربية، الصادرات يف النمو أعلى نسب اخلام
 بنسبة ، والسعودیة% 45.2 بنسبة والعراق ،% 46.4 بنسبة ليبيا مث ،% 50.5 نسبته بلغت بنمو اجلزائر تبعتها

 كما31%بنسبة ومصر ،% 32.9بنسبة  والبحرین ،% 35.5 بنسبة واليمن ،% 39 بنسبة وعمان ،% 43.1
 وقطر ،% 22.1 بنسبة وسوریة ،% 26.9بنسبة واإلمارات ،% 27.7 بنسبة السودان صادرات منت

 ربيةالع الصادرات قيمة من  % 52.9 حنو مثلت واإلمارات.السعودیة صادرات أن بالذكر واجلدیر 17%بنسبة
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  21.3%بلغ صادراا يف مرتفعاً منواً تونس حققت فقد األخرى، العربية الدول يف ،أما 2005 سنة يف اإلمجالية
 واليت املتحدة، الوالیات إىل املالبس صادرات وزیادة التونسي للدینار احلقيقي سعر الصرف الخنفاض نتيجة

 حني يف ،% 11.4بنسبة  األردن صادرات ارتفعت قدو . األورويب االحتاد إىل هذه الصادرات تراجع عن عوضت
  .% 7.5 حوايل وموریتانيا وجيبويت واملغرب لبنان من كل يف صادرات النمو نسبة بلغت
ارتفاعا ،بسبب ارتفاع أسعار النفط اخلام حيث بلغ قيمتها  2006عرفت الصادرات النفطية العربية خالل سنة     

، ويرجع هذا التراجع بسبب تراجع  % 18بنسبة حققت تراجع حيث بلغت   مليار دوالر ،إال أن 656,5حوايل 
، أال أن نسبة الصادرات العربية يف  2005عن مستواها باملقارنة مع سنة  2006أسعار النفط اخلام خالل سنة 

  . % 5,5الصادرات العاملية ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 
رجات متفاوتة، حيث حققت صادرات الدول العربية املصدرة كما ارتفعت صادرات مجيع الدول العربية بد    

بعد بدئها بتصدیر النفط اخلام % 116.2وقد حققت موریتانيا قفزت صادراا بنسبة . للنفط نسب منو مرتفعة
، ومصر بنسبة % 29.7، مث السودان بنسبة % 30.2وبذلك احتلت املرتبة األوىل ، تبعتها ليبيا بنسبة منو بلغت 

، ولبنان بنسبة % 23.8، والعراق بنسبة % 24.8، والكویت بنسبة % 25.0، وجيبويت بنسبة % 27.8
 16.9، والسعودیة بنسبة % 18.1، واجلزائر بنسبة % 19.7كما منت صادرات سوریة بنسبة %.  21.4

  %.  15.0، واليمن بنسبة % 15.1، واإلمارات بنسبة % 15.5والبحرین بنسبة %
، % 12.4و % 14.0ل نسب تراوح بني منو صادرات األردن واملغرب وعمان وتونس بني وسجلت باقي الدو   

  %.  4.7وقد عادت املرتبة األخرية لنسب منو صادرات لدولة قطر 
  2012- 2007الصادرات  تطور: ثانيا 
 ساهم حيث قة،للطا العاملية السوق يف اإلجيابية بالتطورات 2011 سنة يف العربية اإلمجالية التجارة تأثرت    

 ، العربية الواردات قيمة ارتفعت كما العربية الصادرات قيمة ارتفاع يف اخلام للنفط العاملية األسعار استمرار ارتفاع
 بالنسبة النفط استرياد أسعار ارتفاع جراء وكذلك للنفط، الرئيسية املصدرة للدول العام زيادة اإلنفاق ضوء يف وذلك
  .له  املستوردة للدول
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  2012- 2007يف سنة العربية تطور الصادرات )  : 10( جدول رقم 
    

  القيمة باملليار دوالر
  

  )%(نسبة التغري السنوي 
نسبة التغري من 

2007-2012  

  %  2011  2010  2009  2008 2007  2011  2010  2009  2008 2007  السنوات
  4.8  30.6  25.3 32.4-  35.8  7.7  1195.8  915.7  730.9  1081.2  796.1  الصادرات العربية
 2.9 19.4  21.7 3. 22-  15.1  15.7 18217 15254 12531 16132 14012  الصادرات العاملية

لصادرات انسبة 
 إمجايل من العربية

  الصادرات العاملية

5.7 
 
 
  

6.7 
  

5.8  6.0  6.6              

  2012اىل 2007من أعداد الباحثة باالعتماد التقرير االقتصادي املوحد من : املصدر
 أي ، مليار دوالر796.1الصادرات العربية اإلمجالية واليت قدرت بــ  ارتفاعا يف قيمة 2007عرفت سنة     

العاملية ،إال أا  النفط أسعار ارتفاع عن وذلك بسب زيادة قيمة الصادرات النفطية النامجة  % 7.7 بلغت  بنسبة منو
 وترية تباطؤ أساسي بشكل التراجع هذا يف ساهم و لقد 2002نة أقل تبقى نسبة منو عرفتها الصادرات العربية منذ س

  .األمريكي االقتصاد وخاصة العاملي، االقتصاد منو
  .   2007 سنة  يف % 5.7 إىل طفيف بشكل ارتفعت العاملية الصادرات يف العربية الصادرات حصة أن غري   

بدرجات  العربية الدول مجيع صادرات ارتفعت فقد ، كل واحدة على حدى العربية الدول أما بالنسبة لصادرات     
قطر يف  ، لتأيت  % 41.7 للسودان اليت سجلت صادراا نسبة منو األول اليمن، حبيث عاد املركز باستثناء متفاوتة،

 وتونس ، 27.6 %منو بنسبة والصومال ، %  36.4بنسبة جيبويت مث ، %  40.1 نسبته بلغت بنمو املركز الثاين 
 ،% 19 بنسبة مصر صادرات منت آما  23.4 بنسبة ولبنان ،%  24.3بنسبة  واإلمارات ،%  26.4بــ

صادراا ما  منو واجلزائر فتراوح نسبة والسعودية ،أما يف البحرين 15 %بنسبة واملغرب ،%  17.8 بنسبة وسورية
يف حني الدولة  ، انياوموريت والكويت األردن من فكانت يف كل % 9، أما أقل من  % 11.8و  %10بني  

 أن إىل اإلشارة وجتدر ،  % 21.2اليت سجلت   العربية الوحيدة اليت عرفت نسبة صادراا اخنفاضا هي اليمن
  . 2007سنة  يف اإلمجالية العربية الصادرات قيمة من  52.8 %حوايل تشكل واإلمارات السعودية صادرات

 لتبلغ % 35.8 بنسبة الصادرات سجلت ، حيث 2008 سنة يف يةالعرب للدول اخلارجية التجارة قيمة ارتفعت   
 الصادرات ، كما ارتفعت نسبة  2007سنة  يف دوالر مليار 796.1  مقارنة بــ دوالر مليار1081.2 حوايل 
، وجتدر اإلشارة أن قيمة  2007 سنة  يف %  5.7 نسبة مع مقارنة %  6.7 بنسبة العاملية الصادرات يف العربية
 قيمة ارتفاع ويرجع. 2008 - 2004 للفترة املاضية اخلمس السنوات خالل تضاعفت ات العربية  قدالصادر

 الفترة خالل العاملية النفط أسعار ارتفاع العربية الصادرات
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 أعلى إىل ووصلت للربميل دوالر 88.4 مستوى من األسعار هذه تصاعدت حيث 2008 جويلية سنة -جانفي
  2008 ديسمرب يف هلا مستوى أدىن لتبلغ ذلك بعد التراجع يف أخذت مث للربميل، دوالر 131.2يف  هلا مستوى

  .للربميل دوالر  38.6حيث سجل  
العربية، وعادت املرتبة األوىل سلطنة  الدول مجيع صادرات ارتفعت فقد ، فرادى ومن جانب الدول العربية       
 %  39.2 نسبة منو بلغت األردن ثاين أعلى تللتح ،  52.8 %بلغت منو صادراا نسبة حيث حققت عمان

 الرتفاع نتيجة وذلك الكيماوية واألمسدة والفوسفات البوتاسيوم من املواد اخلام صادرات زيادة ذلك إىل  ويرجع
 وترجع هذه النمو يف صادراا الرتفاع صادرات % 30، املغرب  % 31، مث تليها جيبويت بــ  العاملية أسعارها
 زيادات كما عرفت صادرات لبنان،  فيها املناخية الظروف خاصة بعد حتسن الزراعية، واملنتجات كيماويةال األمسدة

 واملصنوعات الزراعية السلع صادرات ارتفاع إىل منو صادراا ويعزى 23.5 % و نسبة بلغت صادراا يف ملحوظة
 %  10.3 نسبة منو كانت يف سورية  قية ، أما أدىنالشر ودول أوروبا والعراق العربية اخلليج دول اجتاه يف األساسية

.  
 حوايل بلغت قيمتها حيث ، حادة بصورة العربية للدول اإلمجالية الصادرات عرفت تراجعت 2009أما سنة   

  . % 32.4 نسبته باخنفاض أي ، 2008 عام يف دوالر مليار1081.2 بـــ  مقارنة دوالر مليار 730.9
 بلغت نسبته اليت اخنفاض العاملية عرفت كذلك الصادرات العربية الصادرات باإلضافة اخنفاض نسبة   

 يف  %  6.7 من تراجعت لصادرات العربية من الصادرات العاملية اليت ااألمر الذي انعكس على نسبة  ،%  3. 22
  .2009 سنة  يف  % 5.8 إىل 2008 سنة
العربية  الدول مجيع صادرات اخنفضت ،فقد  2009 سنة يف فرادى العربية أما من جانب صادرات الدول    

صادراا، وسجلت  اخنفاض كبرية يف نسب للنفط املصدرة الدول غالبية سجلت والصومال، حبيث جيبويت باستثناء
 بقية صادرات نسب اخنفاض تراوحت وقد %  42 والكويت أعلى  نسبة تراجع يف صادراما كل من اجلزائر

 .قطر بالنسبة لصادرات  13.5 %و السعودية للصادرات بالنسبة  39.5% بني للنفط املصدرة الدول
اليت تراجعت  املغرب صادرات تراوح مابني صادراا يف ملحوظاً اخنفاضا أيضاً النفطية غري الدول كما عرفت    

هذا  تراجع ، ويرجع السبب الرئيسي من نسبة بنسبة واليت تعد أدىن15.2 % لبنان صادرات و 39.9% بنسبة
كما  ، النفطية سواء النفطية أو غري العربية كل الدول صادرات على أثرت االقتصادية العاملية االخنفاض لألزمة

 املصنعة السلع إىل باإلضافة الزراعية، السلع وأسعار األولية السلع أسعار اخنفاض النفطية الدول غري صادرات تضررت
  .الطلب العاملي على كل هذه  السلع  واملالبس، بسبب تراجع واملعدات ،اآلالت الكيماوية مثل املنتجات

حققت ارتفاع ملحوظا يف نسبة منوها حيث  2011نالحظ من خالل اجلدول السابق أن الصادرات العربية لسنة    
،  2009مليار دوالر يف سنة  730.9مليار دوالر ، مقارنة بــ  915.7أي ما يعادل قيمة  % 25.3سجلت 

نسبة الرتفاع أسعار النفط واملواد األولية يف األسواق العاملية واستقراها النسيب ، واملالحظ هنا أن ويرجع ذلك ل
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بالسنة  % 5.7باملقارنة بــ  % 6.7عرفت حتسن واضح حبيث سجلت  لصادرات العربية من الصادرات العامليةا
  . املاضية

بية حققت حتسنا يف أداء صادراا باستثناء اليمن وجزر أما بالنسبة لكل دولة على حدى نالحظ أن كل الدول العر   
القمر وجيبويت ، خاصة الدول املصدرة للنفط ،اليت احتلت املراتب األوىل من حيث ارتفاع قيم صادراا، وقد 

و  % 30.6، لتتراوح ما بني   % 49.2،مث قطر بنسبة  % 69.9احتلت ليبيا املرتبة األوىل بنسبة منو بلغت 
  .يف كل من السعودية، العراق، الكويت، عمان ،اجلزائر ، البحرين ، اإلمارات  % 10.7

، وذلك بسبب ارتفاع صادراا من  % 54أما الدول الغري نفطية فحققت موريتانيا أعلى نسبة منو مبقدار      
مث املغرب بنسبة  % 38.1مث السودان اليت ارتفعت صادراا بنسبة .احلديد اخلام الذي شهدت أسعاره ارتفاع معتربا

، أما كل  % 17.8بسبب ارتفاع أسعار الفوسفات أ، أما األردن فقد سجلت صادراا نسبة منو بلغت  % 26.5
، وفيما يتعلق بالدول اليت حققت  15من سورية ،تونس ،لبنان ، الصومال فسجلت صادرام نسب منو اقل من 

  . % 9بــ  وجيبويت % 22.5القمر بــ ، وجزر  % 39.5صادرام تراجع فهي اليمن بــ 
 فبعد،   العاملية النفط يف األسواق أسعار رتفاعنتيجة ال 2011لسنة  منوها العربية اإلمجالية الصادرات استعادت     

 االقتصادية لألزمة السلبية للتبعات نتيجة 2009 عام خالل ملحوظاً تراجعاً العربية التجارة اخلارجية أن شهدت
بنسبة منو قدرت  2011 سنة يف مرة أخرى لترتفع ، 2010 سنة يف منو طفيفا العاملية، إال أا عرفت  واملالية

و    2010سنة يف دوالر مليار  915.7  حنو مع مقارنة دوالر مليار1195.8 حوايل لتبلغ  % 30.6 بـــ  
 ، 2011 سنة يف العاملية الصادرات مةقي زيادة نسبة على العربية اإلمجالية الصادرات زيادة قيمة نسبة تفوقت قد

يف   6.0 %مقابل %  6.6واليت بلغت  العاملية الصادرات يف العربية الصادرات ارتفاع  نسبة إىل أدى الذي األمر
  .السابقة السنة

 مقارنة بباقي للنفط املصدرة العربية الدول ارتفاع صادرات 2011 فسجلت سنة فرادى العربية ومن جانب الدول   
منو  نسبةب ، لتأيت بعدها العراق %  56.6عاد املركز األول للكويت بلغت  حيث الغري النفطية، العربية لدولا

 السعودية، يف كل من   %  24.8 و%  45.2 بني ، لتتراوح%  52.8 منو بنسبة قطر مث ، %  54.7بلغت
     وسلطنة عمان واجلزائر والبحرين واإلمارات

 املغرب صادرات ارتفعت حيث ، من سابقتها أقل صادراا نسب منو شهدت فقد ،نفطية أما بالنسبة للدول الغري
  16.3بنسبة اإلمجالية صادراا زيادة يفمما ساهم   واحلديد و البوتاسيوم الزراعية السلع يعود الرتفاع أسعار وذلك

يف رفع  العراقية السوق ىلإ الزراعية احملاصيل من صادراا زيادة سامهت األردن ويف ،  2011يف سنة  %
 البناء مواد من صادراا بسبب ارتفاع % 11.9بنسبة  مصر صادرات صادراا وارتفعت  13.4%نسبة

 ارتفعت كما. السنة خالل اليت شهدا السياسية التحوالت رغم اجلاهزة واملالبس الغذائية والصناعات والكيماويات
، أما لبنان حافظت على الدول املغاربية إىل الغذائية السلع يف صادراا زيادة نتيجة،  %  8.6 بنسبة تونس صادرات

 الصادرات يف زيادة نسبة أعلى القمر منواً، سجلت جزر األقل العربية الدول ، وبالنسبة   صادراا منواالستقرار يف 
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 مث والورود، اهلند وجوز يةالعطر الزيوت صادراا من الرتفاع نتيجة  % 77 حنو بلغت العربية، للدول اإلمجالية
،  29 %بنسبة  صادراا فسجلت موريتانياأما   .احلية احليوانات صادرات تزايد  ظليف % 30.6 بنسبة منو بلغت 
 .  % 15.4 بنسبة صادراا تراجعت فقد السودان أما واملعادن، اخلام من احلديد صادراا وذلك الرتفاع

 وسورية واليمن ليبيا وهي ، 2011 سنة خالل سياسية اضطرابات شهدت اليت ربيةالع الدول بباقي يتعلق وفيما     
 تعطل وذلك بسب %  71.7 بلغت بنسبة ليبيا صادرات تراجعت حيث حاداً، تراجعاً صادراا سجلت فقد

  35.6 بنسبة اليمن صادرات تراجعت كما ا، مرت اليت األحداث إثر الصادرات وتوقف النفطي اإلنتاج خطوط
 اخنفاضاً أيضاً سورية وسجلت ، 2011 سنة يف البالد عاشتها اليت األزمة خالل االقتصادي النشاط توقف إثر %

   .ا متر اليت والظروف القاسية بسبب املشاكل   29.2 % بنسبة صادراا يف حاداً
  2012- 2002والواردات العربية خالل  تطور: الفرع الثاين

  2006- 2003الواردات  تطور: أوال 
 اخنفاض ويرجع ذلك إىل تأثري  2003سنة خالل العربية الدول مجيع ارتفاع يف عرفت واردات الدول العربية     
 يف االقتصادي النشاط يف التوسع باإلضافة إىل الصعبة ، العمالت باملقارنة مع باقي األمریكي الدوالر صرف سعر

 مقارنة اإلمجايل احمللي الناتج منو الذي يترتب عليه ارتفاع يف معدالت وارتفاع املشاريع االستثمارية  العربية الدول
 .بالسنوات املاضية 

 حبوايل مقارنة دوالر مليار 198.7 مببلغ   13.2%بـ 2003اإلمجالية لسنة  العربية الواردات نسبة قدرت 
 الواردات زیادة نسبة  من أعلى منو نسبة سجلت قد العاملية الواردات للسنة املاضية أما عن دوالر مليار 175.5

 ،% 2.5 بلغت طفيفة بنسبة العاملية الواردات تراجعت يف العربية الواردات حصة كما أن ، 17.6%ومبقدار العربية
   .يف السنة املاضية 2.6% مقارنة مع نسبتها وذلك

 بنسبة املغرب مث ،% 19.9 بنسبة الكویت مث  23.6%بلغت  الواردات قيمة يف نسبة أعلى قطر سجلت وقد    
 العربية الدول باقي يف ارتفاع تراوح نسبل  17.8%بنسبة والسودان % 18.6 بنسبة وموریتانيا % 19.6

  .سوریة يف اإلمارات و    0.5%و   16.8%بني
 من % 24.7 بنسبة حيث ارتفعت ،2004استثنائياً لسنة  منواً أیضاً اإلمجالية العربية الواردات سجلت فقد ،

 يف الكبري النمو سفري ومل  2004 سنة  يف دوالر مليار 243.1 إىل 2003 سنة  يف دوالر مليار 194.9
 الواردات يف الواردات العربية حصة يف یذكر تغري عن 2004 سنة   22.1%إىل وصل الذي العاملية الواردات

  .العاملية
 مقابل األمریكي الدوالر صرف سعر خنفاضا استمرار أوهلما أساسيني إىل عاملني النمو هذا أسباب وترجع      
 االقتصادي النمو وترية زیادة وثانيهما العربية، الواردات من كبري جزء ارتفاع أسعار وبالتايل الرئيسية العمالت مجيع

 يف منو نسبة أعلى العراق سجل وقد الواردات حجم زیادة من ذلك وما تطلبه 2004 سنة  خالل العربية الدول يف
 وارداته ارتفعت الذي األردن وتبعه البناء، وإعادة عنه، الدولية العقوبات نتيجة لرفع ، 81.6%بلغت ارداتالو قيمة
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 . النقل ومعدات اآلالت من الواردات وكذلك ومشتقاته النفط واردات قيمة الرتفاع نتيجة ، وذلك 42.4%بنسبة
 بنسبة وقطر ، 40.1%بنسبة فمصر ،% 41.4 حوايل بنسبة وارداته قيمة الذي ارتفعت السودان ذلك ویلي

 فقد العربية، الدول لبقية بالنسبة ،أما  31.1%بنسبة وعمان لبنان من لكو ،% 32 بنسبة ، وسوریة% 39.8
  .اليمن يف%  1.8 و اجلزائر يف%  25.5 بني 2004 سنة  خالل الواردات قيمة يف تراوحت الزیادة

لتطبيق برامج التنمية اليت   إىل ذلك ویرجع ، 2005سنة يف فاعاارت العربية الدول واردات معظمسجلت      
واليت كان معظمها  اإلنتاج يف حجم مدخالت زیادة تتطلب اليت االقتصادي، وترية النشاط سامهت يف تسريع

 وقد للنفط، املنتجة غري العربية للدول النفطية قيمة الواردات زیادة يف النفط أسعار مستوردة ، كما ساهم ارتفاع
 حجم نتيجة الرتفاع وذلك ،  65.8%بنسبة وارداا منت اليت العربية الدول بني األوىل املرتبة يف حلت السودان

 . الكربى للمشاریع الرأمسالية السلع واردات وارتفاع السالم اتفاق توقيع بعد السودان جنوب من الواردات
 تالمها العراق ،% 38.5 بنحو وارداما منو ن عرفتالثانية اللتا املرتبة يف ومصر الكویت من كل لتأيت   

 بنسبة ، واألردن% 30 بنسبة وسوریة31.1%بنسبة وقطر ،% 32.9 بنسبة السعودیة مث ،%  34.8بنسبة
  18.8%بني الواردات منو نسبة تراوحت ، وقد  22.5%بنسبة والبحرین ،% 27 بنسبة وليبيا ،% 28.3

 حيث متواضعة وموریتانيا اإلمارات من كل منو واردات نسبة كانت حني يف األخرى، العربية الدول يف  % 7%و
  .   0.6%بنسبة قدرت حبوايل تراجعت فقد لبنان واردات ،  أما 3.4%إىل وصلت
املستوردة  اإلنتاج استمرار زيادة حجم مدخالت ، نتيجة 2006اإلمجالية منوها لسنة  الواردات العربية واصلت      

 إىل اخنفاض اإلمجالية، باإلضافة  العربية الواردات منو يف الذي ساهم االقتصادي النشاط ارتفاع وترية الذي جنم عنه 
 من كبري جزء وتكاليف أسعار ارتفاع أدى إىل األمر الذي ، الرئيسية بالعمالت مقارنة الدوالر صرف سعر

 الواردات يف اجليد للنمو و نتيجة ستوردة للنفطامل العربية للدول النفطية الواردات فاتورة ارتفاع وكذلك االسترياد،
  .الواردات العاملية يف حصتها على اإلمجالية العربية الواردات حافظت فقد العاملية،

 إىل أساسي بشكل ذلك ویرجع  2006 سنة يف العربية الدول معظم يف ارتفعت فقد الواردات، جانب يف أما     
 مما األخرى، الرئيسية العمالت معظم مقابل األمریكي الدوالر صرف سعر جعوترا االقتصادي وترية النشاط زیادة

 الدول واردات قيمة زیادة اخلام النفط أسعار ارتفاع عن جنم كما . االسترياد وتكاليف ارتفاع أسعار إىل أدى
 بنسبة جيبويت تبعتها ،% 25.4 نسبته ت بلغ الواردات يف منو أعلى قطر وقد سجلت . للنفط املستوردة العربية

 بنسبة والسودان  21.0%بنسبة ومصر ،% 21.8 بنسبة والصومال ،%  22.7بنسبة  عمان مث ،% 24.9
 الدول لبقية وبالنسبة17.2%بنسبة والسعودیة ،% 17.3 بنسبة واإلمارات ،% 18.6 بنسبة ، وليبيا% 19.5
 واملغرب والعراق سوریة وتونس يف % 4.2 و % 15.9 نسبة بني ما فيها الواردات منو تراوح فقد العربية،

 واردات أما منواً یذكر، ولبنان الكویت من كل واردات حتقق مل حني يف واجلزائر، واليمن واألردن والبحرین
 شكلت واإلمارات السعودیة واردات أن إىل یشار  2006 سنة  يف  19.2%بنسبة تراجعت فقد موریتانيا

  . 2006 سنة يف اإلمجالية ةالعربي الواردات قيمة من  39.5%حوايل
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  2012-  2007والواردات العربية خالل  تطور: اثاني
 الصادرات قيمة ارتفاع إىل ذلك ويعود،  2007خالل سنة  العربية للدول اإلمجالية اخلارجية ارتفع منو التجارة     

 من العربية الصادرات حصة زيادة يف األمر الذي ساهم األسعار النفط يف األسواق العاملية ، الناجتة عن ارتفاع النفطية
 الغذائية السلع واردات أسعار ارتفاع ارتفاع بسبب اإلمجالية العربية الواردات كما سجلت  .العاملية الصادرات

الذي  الدوالر، مقابل الرئيسية العمالت معظم صرف أسعار العاملية باإلضافة إىل ارتفاع األسعار يف الوسيطة والسلع
  .الدوالر مقابل عمالا املثبتة العربية الدول وخاصة الواردات، قيمة ارتفاع اشر يفساهم بشكل مب

 ويعود السبب يف ذلك زيادة حجم  الصادرات حتسن ملحوظ 2008سنة  يف العربية اخلارجية التجارة سجلت    
 السنة، ومن جانب الواردات فقد من السبعة األوىل األشهر خالل العاملية النفط أسعار يف املطردة نتيجة الزيادة العربية،
 الدول يف معظم النمو استمرار االقتصادي خاصة بعد النشاط احتياجات لتلبية نتيجة األخرى هي زيادة سجلت
  .العربية
املالية  األزمة أعقاب يف العاملي االقتصاد منو يف امللحوظ بالتراجع 2009 سنة يف العربية اخلارجية التجارة تأثرت     
 العربية، للدول النفطية الصادرات اخنفاض إىل العاملية أسعاره وتراجع النفط على الطلب انكماش أدى فقد ملية،العا

 .النفطية غري العربية الصادرات اخنفاض إىل الرئيسيني التجاريني الشركاء أسواق يف الطلب انكماش كما أدى
 املالية األزمة تأثريات جراء العربية الدول غالبية يف قتصادياال النمو بتباطؤ متأثرة العربية الواردات وتراجعت أيضاً

 .العاملية
 البنية التحتية مشاريع يف واالستثمارات لألزمة السلبية اآلثار مواجهة يف االقتصاد لدعم التحفيزية املالية الربامج أن غري

 .العربية  الواردات يف التراجع ختفيف يف سامهت
صاد العاملي باالنتعاش النسيب ، الذي انعكس بشكل اجيايب على التجارة اخلارجية يف اتسم االقت 2010ويف سنة   

العاملية عموما والعربية خصوصا ، حيث رجعت أسعار النفط واملواد األولية لالستقرار، اليت ساهم يف ارتفاع قيمة 
     .خاصة للدول العربية الغري نفطية  الصادرات والوردات العربية ، من جراء ارتفاع استرياد السلع الغذائية والنفط 
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    2012- 2007الواردات  تطور: ثانيا
  2012-2007يف سنة العربية ردات اتطور الو)  :  11( جدول رقم 

    
  القيمة باملليار دوالر

  
  )%(نسبة التغري السنوي 

نسبة التغري 
السنوي من 

2007-
2012   

  %  2011  2010  2009  2008 2007  2011  2010  2009  2008 2007  السنوات 
الواردات 

  العربية
  

535.9  674.4  613.
8  

667.
1  

752.6  31.4  25.8  -9 8.7  12.8  7.6  

الواردات 
  العاملية

14311 16536 1273
3 

1545
7 

18381 15.1  15.5  -23 21.4  18.9 2.6 

نسبة الواردات 
العربية من 
الواردات 

  العاملية

3.7  4.1  4.8  4.3  4.1              

  2012اىل 2007من  ةاملوحد ة العربيةرير االقتصادياتقعلى الن أعداد الباحثة باالعتماد م: املصدر
 ، 2007 سنة يف دوالر مليار 535.9 سجلت قيمة اإلمجالية العربية حسب اجلدول أعاله نالحظ أن الواردات    
ويرجع ذلك بسب    2006لسنة الواردات منو نسبة ضعف من ربكأ والذي يعد ،%31.4بنسبة منو قدرها  أي

 الرئيسية العمالت صرف ألسعار باإلضافة،  النفط وأسعار الوسيطة والسلع الغذائية السلع أسعار يف الكبري االرتفاع
 العربية الواردات  املصنعة، مما انعكس بشكل مباشر نسب منو السلع كافة أسعار على انعكست اليت الدوالر مقابل

 %   3.1 مقابل 2007لسنة  % 3.7واليت بلغت   ذلك من الواردات العامليةاإلمجالية،  كما ارتفعت حصتها ك
  2006يف سنة  

 منو نسبة أعلى عادت وقد متفاوتة ، ارتفاع الواردات يف مجيع الدول العربية و بدرجات 2007كما عرفت سنة     
بنسبة  والكويت ،%   55.1بنسبة وليبيا ، %  57.7 بنسبة اليمن مث ،  % 66بنسبة  لقطر وذلك  يف الواردات

 واملغرب وسورية وموريتانيا مصر من كل واردات منو نسبة تراوحت وقد %  40.6 بنحو واإلمارات %   47.9
  . % 25.7 و %  35.8 بني ولبنان واجلزائر والبحرين والسعودية

 واردات يف النمو ةنسب جاءت حني يف ، 2007 سنة يف %  19.1 بنسبة األردن اإلمجالية واردات منت كما    
 شكلتا واإلمارات السعودية واردات أن وجتدر اإلشارة  ، % 12 اقل من  والسودان وجيبويت والعراق عمان من كل

  . 2007سنة   يف اإلمجالية العربية الواردات قيمة من %  41.6 حوايل
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 مليار 674.4بقيمة   25.8 %بلغت نسبته  تراجعاً سجلت فقد ،2008العربية لسنة  جانب  الواردات ومن    
 ليبلغ العاملية الواردات من العربية الواردات كما ارتفعت نسبة ، .السنة السابقة يف %  32.5 بــ مقارنة دوالر
  . 2007يف سنة  %  3.7 بــــ مقارنة %  4.1

 ودعم االقتصادي طالنشا احتياجات لتلبية الزيادة هذه أتت فقد العربية، الواردات قيمة يف ويرجع هذا االرتفاع 
 الغري نفطية، للدول اخلام بالنسبة النفط استرياد أسعار ارتفاع إىل باإلضافة العربية، الدول معظم يف احلاصل النمو

  .هلا  مستورداً العربية الدول غالبية تعترب اليت الغذائية والسلع
 الواردات يف منو نسبة أعلى العراق سجل فقد ، 2008 سنة يف فرادى العربية الدول واردات ألداء وبالنسبة   

 الرتفاع باإلضافة البناء والتعمري، إلعادة االقتصادي النشاط احتياجات لتلبية بسبب ضرورة ،  %  88.6بلغت
 واملغرب البحرين ليبيا، لبنان،اإلمارات، جيبويت، اجلزائر، عمان،سلطنة  :كل من حققت وقد .الغذائية املواد أسعار

 اليمن، األردن، الكويت، قطر،: وحققت كل من  ،  44.4%و%  30.5بني نسبتها تراوحت اواردا يف زيادات
، لتسجل باقي الدول  %  29 و %  20.9 بني نسبتها تراوحت الواردات يف وتونس نسب منو السعودية مصر،
  .    %  18.1  و %  6.6 بني تراوحت ما يف وارداا نسب منو وسورية موريتانيا الصومال، السودان، :وهي 

 الصادرات تراجع من أقل بنسبة ولكن أيضاً تراجعت فقد ،2009العربية لسنة  اإلمجالية الواردات جانب ويف   
 674.4 بــ  مقارنة 2009 سنة يف دوالر مليار 613.8 حنو العربية الواردات بلغت إمجايل إذ  العربية، اإلمجالية

 النشاط بتباطؤ العربية اإلمجالية الواردات تأثرت ولقد ، %  9 سبتهن باخنفاض ، أي2008 سنة  يف دوالر مليار
 لدعم التحفيزية املالية والربامج اإلجراءات أن غري العاملية، األزمة تأثريات جراء من العاملي وكذلك العريب  االقتصادي

 حصة ارتفعت وقد .ربيةالع الواردات تراجع حدة ختفيف على عملت لألزمة السلبية اآلثار يف مواجهة االقتصاد
  .2009سنة   يف %   4.8 إىل لتصل 2008 سنة يف  %4.1  من العاملية الواردات يف  العربية الواردات

 السودان باستثناء العربية، الدول مجيع واردات تراجعت فقد فرادى الدول العربية بواردات يتعلق و فيما    
النشاط  يف التباطؤ إثر %  32.5 بلغت الواردات يف اخنفاض ةنسب أعلى البحرين سجلت وقد .وجيبويت و العراق

اليمن ،املغرب،تونس ، موريتانيا ، مصر ، األردن ،السعودية  الكويت،(دولة  عشرة اثنيت سجلت ، و االقتصادي
 يف %  28 سلطنة عمان و يف %  10.9 بني نسبته تراوحت وارداا يف اخنفاضاً )،اإلمارات ،قطر، سلطنة عمان 

ليبيا و  % 0.3 بني تراوح الواردات إمجايل يف اخنفاضاً) سورية  ليبيا ،اجلزائر ،لبنان ،( دول أربع وسجلت .الكويت
 % 3.6بنسبةالسودان  و% 7.5 العراق بنسبة  :وارداا،هي  يف حققت منو اليت للدول بالنسبة سورية أما 5.4 %

 البناء إعادة إىل باإلضافة املاضية، القليلة السنوات منذ مهاتشهد الذي االقتصادي النشاط احتياجات لتلبية وذلك
  .للعراق  بالنسبة النفط قطاع تطوير يف األجنيب االستثمار وزيادة والتعمري

فقد انعكس النمو االقتصادي على حجم الواردات العربية اإلمجالية، حيث ارتفعت نسبة منو  2010أما عن سنة    
مليار دوالر متأثرة بذلك بارتفاع أسعار املواد  613.8ر دوالر بعد أن بلغت يف سنة مليا 667.1، مبقدار  % 8.7

  .  الغذائية وارتفاع أسعار استرياد النفط اخلام بالنسبة للدول املستوردة له 
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إىل  2009سنة  % 4.8كما نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة الواردات العربية من الواردات العاملية من    
  .2010سنة  % 4.3
يف كل من  % 10.2- % 62.6أما من جانب الدول العربية ، فقد سجلت الواردات ارتفاع تتراوح مابني      

،أما الدول العربية اليت نسبة  ليبيا ، موريتانيا، البحرين ، تونس ، مصر ، العراق، السعودية ،سورية ، لبنان ،الكويت
 7.8، اإلمارات  % 8.2، األردن  % 8.2، جزر القمر  % 8.8من  سجلت كل من املغرب  % 10منو أقل

، أما  % 1.8، اليمن  % 2.9، اجلزائر  % 3.4، الصومال  % 3.7، السودان  % 5.8، سلطنة عمان %
 1. % 5.5وقطر بنسبة  % 7الدول اليت سجلت اخنفاضا يف قيمة واردا ، فهي جيبويت بنسبة 

حققت ارتفاعا يف نسبة منو قدرت بــ    فقد ،2011العربية لسنة  اإلمجالية الواردات ألداء بالنسبة أما      
،   2010 سنة يف دوالر مليار 667.1 حنو كانت أن بعد دوالر، مليار 752.6 لتبلغ زيادة قيمتها %  12.8

 إىل إضافة نفطية ،الغري ال للدول بالنسبة اخلام النفط استرياد العوامل أسعار للعديد من أمهها ويعود هذا االرتفاع 
 مما أدى  اإلنفاق قامت بزيادة للنفط، املصدرة الغذائية ، كما أن الدول العربية لبعض السلع العاملية األسعار ارتفاع
 4.3 % نسبة من طفيفة بصورة العاملية الواردات من  ، كما اخنفضت نسبة الواردات العربية الواردات نسبة ارتفاع

  . 2011 سنة يف %  4.1 إىل 2010 سنة يف
 عربية دولة عشر سبعة يف قيمتها ارتفعت فقد ، 2011سنة  يف الواردات العربية منفردة بأداء يتعلق وفيما      

 تونس ، لواردات كانت %  7.8 وأدناها الصومال ، واردات احتلتها %  47.6 نسبة بلغت أعلى بني وتراوحت
 يف ،%   40.2 نسبة، مث بنحو أعلى   73.8 %ليبيا بنسبة ا هيواردا قيمة يف سجلت اخنفاضاً اليت الدول أما

 2. 2011 عام يف التوايل على%   8.1 و  30.6%  بنسبة  والسودان سورية واردات تراجعت حني
  التجارة اخلارجية العربية اإلمجالية اجتاهات: املطلب الثاين        

 قامت وقد .العاملية للتجارة يداجلد والنظام العريب االقتصاد يربط الذي احملور العربية للدول ةاخلارجي التجارة تعترب
 التجارة منظمة إىل العربية الدول كثري من وانضم اخلارجية، التجارة قطاع وتطور العربية بإصالح الدول بعض
  . العاملية التجارة منظمة بعضوية لاللتحاق بطلباا تقدمت اليت يةالعرب الدول بعض وهناك .العاملية

  2012- 2002الصادرات العربية خالل  اجتاهات: الفرع األول 
تطورات عديدة خاصة من جانب أداء األسواق النفطية ، الذي انعكس   2006اىل  2002عرفت السنوات من     

 مع ةالعربي اخلارجية حجم املبادالت التجارية إىل زیادةمما أدى بشكل مباشر على االقتصاديات العاملية و العربية، 
   .التجاریني مجيع شركائها 

  
  

                                                             
   2010وحد  لسنة التقرير االقتصادي العريب امل - 1

  2011التقرير االقتصادي العريب املوحد  لسنة   -   2
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  2006- 2002الصادرات العربية خالل  اجتاهات: أوال
 التجاریني الرئيسيني، االحتاد األورويب، الشركاء حصص يف تغري حصل العربية، الصادرات جتاهاتأما بالنسبة ال     

حيث احتلت هذه  ،كما إىل يةالعرب الصادرات سجلت حيث أقل زیادة معدالت سجلتا فقد املتحدة، اتيوالوال
وجاءت الصني  ، معدالت منو أعلى آسيا إىل املتجهة العربية الصادرات قيمة السنة أسيا املركز األول حيث سجلت

، مث تأيت اليابان إىل نسبة منو كبرية جدا  الصني إىل العربية الصادرات قيمة يف مقدمة الدول األسيوية  حيث ارتفعت
  عد الصني كثاين دولة أسيوية ب

 نسب يف تباین مع ، 2005سنة الرئيسيني التجاریني الشركاء مجيع مع العربية والواردات الصادرات ارتفعت      
 يف زیادة نسبة أعلى الصني إىل العربية الصادرات قيمة شهدت العربية، الصادرات الجتاه فبالنسبة .املسجلة النمو
  الرئيسيني لتجارینيا شركائها إىل العربية الدول صادرات قيمة

  ) %(بالنسب املئوية  2006- 2002اجتاهات الصادرات العربية اإلمجالية خالل ):  12( جدول رقم 
  2006  2005  2004  2003 2002  السنوات 

  22,7  23,8  24,3  25,4  25,8  االحتاد األورويب 
  15,7  14  13,8  14,6  14,7  اليابان

  11,8  11,4  12,4  12,5  11,2  الواليات املتحدة
  8,4  7,9  9  8,4  8,5  التجارة البينية 

  5,2  5  4,8  4,1  3,3  الصني
  7,8  8,5  8,7  7,9  7,5  باقي دول أسيا
  28,4  29,4  26,9  27,1  29  باقي دول العامل

  100  100  100  100  100  اموع
  2007من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة :املصدر 

سنة  العربية من الرئيسي لصادرات الدول التجاري الشريك األورويب ميثل من خالل اجلدول نالحظ أن االحتاد       
 الصادرات إمجايل من قيمة األورويب االحتاد نسبة الطفيف يف االخنفاض من الرغم ، على  2006إىل سنة  2002

 حيتل املركز األول من جانب الصادرات العربية  إذ رويباألو االحتاد أن إال العربية خالل السنوات املذكورة سابقا ،
، أما كأدىن نسبة  2006سنة % 22,7وهي أعلى نسبة ، لتبلغ نسبة  2002سنة % 25,8بني  تراوحت نسبته ما

 إمجايل من قيمةهو اليابان على الرغم من تسجيلها الخنفاض طفيف يف نسبتها  العربية للدول جتاري شریك ثاين
، لترتفع بصورة ملحوظة خالل  2004سنة  % 13,8اىل 2002نة س % 14,7لعربية من ا الصادرات

  .على التوايل  % 15,7و  % 14لتسجل  2006و  2005سنة
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عرفت  فقد األمريكية املتحدة للوالياتمن حجم الصادرات العربية فكان  العربية للدول جتاري شریكأما ثالث     
،ال 2004سنة  % 12,4،مث إىل نسبة  2003  % 12,5نسبة   إىل 2002يف سنة  %11,2 نسبة من تذبذبا

    .  2006سنة  % 11,8، مت ترتفع إىل 2005سنة  % 11,4لتنخفض مسجلة نسبة 

العربية ،  الصادرات إمجايل يف قيمتها من األخرى هيالبينية هذه األخرية اليت عرفت تذبذب  العربية الصادرات أما   
، لترتفع بصورة ملحوظة  2003سنة  % 8,4لتبلغ  2002سنة  % 8,5جدا من  حيث اخنفضت بنسبة طفيفة

 2006لترتفع جمددا خالل سنة  ، % 7,9، لتعود لالخنفاض مسجلة بذلك نسبة  % 9لتسجل  2004خالل سنة 
 نسبة يف منو ارتفاع ، أسعار النفط يف األسواق العاملية الذي ساهم إىل ویعود هذا التذبذب . % 8,4لتسجل 

  .للنفط  البينية لنمو الصادرات بنسبة أقل مقارنة العامل دول بقية إىل العربية النفطية الصادرات

، لتتراوح   الصادرات العربية وجاءت الصني يف مقدمة الدول األسيوية من حيث االرتفاع املستمر يف نسبة إمجايل    
فقد سجلت ارتفاعا ملحوظ من  أسيا ، أما باقي دول 2006سنة % 5,2و  2002سنة %3,3نسبتها مابني 

 آسيا دول باقي إىل العربية منو الصادرات ، لتنخفض وترية 2004يف سنة  % 8,7إىل  2002سنة % 7,5
 فقد العامل دول لبقية بالنسبة أما. 2006 % 7,8و  2005خالل   % 8,4نسبة  واليابان مسجلة  الصني باستثناء

، أما سنة  2004سنة  26,9 2002سنة %29طفيفة ما بني بدرجة عربيةال الصادرات إمجايل حصتها من اخنفضت
   . % 28,4بــ  2006، لتنخفض جمددا سنة % 29,4 ارتفعت نسبتها مسجلة بذلك 2005

   2011- 2007الصادرات العربية اإلمجالية خالل  اجتاهات:  اثالث

 الفترة مابني  خالل متفاوتة بنسب الرئيسيني التجاريني شركائها مجيع مع العربية اخلارجية التجارة قيمة منت    
على  التطورات بشكل إجيايب هذه عن أثرت خاصة من جانب التطورات االقتصادية العاملية وقد  ،2011 - 2007

 يف الرئيسيني التجاريني الشركاء حصص يف تغري الشركاء، باإلضافة هؤالء إىل  حجم الصادرات يف الكبري النمو
العربية خالل هذه  للدول األول التجاري الشريك األورويب الذي يعترب حصة االحتاد تراجعت فقد ة،العربي الصادرات

  الفترة ،حتل حمله الدول األسيوية 
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  ) %(بالنسب املئوية  2012- 2007الصادرات العربية اإلمجالية خالل  اجتاهات):  13( جدول رقم  

  2011  2010  2009  2008 2007  السنوات 

  12,7  15,3  15,8  17,6  18,3  د األورويب االحتا

  9,4  10,7  12,8  12,8  11,4  اليابان

  8,0  8,6  10,3  8,3  8,3    التجارة البينية 

  7,7  7,7  8,7  10,7  9,8  الواليات املتحدة

  8,3  8,1  6,7  6,8  5,3  الصني

  21,2  23,6  20,8  18,1  18,6  باقي دول أسيا

  32,7  26,0  24,9  25,7  28,3  باقي دول العامل

  100  100  100  100  100  اموع

  2012من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :املصدر

 قيمة يف نسبة العربية إىل دول آسيا باستثناء اليابان والصني أعلى الصادرات احتلت الصادرات، اجتاه صعيد فعلى      
بــ   2007 عرفت تذبذبا يف قيمها حيث نالحظ أن أدىن نسبة كانت سنة نسبتها واليت بلغت العربية الصادرات

 .    %  23,6واليت بلغت حوايل  2010وأعلى نسبة كانت يف سنة  18,1%

 2011سنة  %12,7إىل  2007سنة   %18,3أما نسبة االحتاد األوريب فقد تراجعت خالل هذه الفترة من       
ويعود سبب هذا االخنفاض يف الصادرات العربية ، 1لرئيسيني بالنسبة للدول العربية إال أنه يبقى من أهم الشركاء ا. 

املتجهة لالحتاد األورويب  إىل أن هذا األخري يتبىن سياسات تتضمن تقليل االعتماد على النفط العريب وتنويع مصادر 
للدخل الوطين، وذلك بدعوى محاية البيئة  الطاقة البديلة، وبالتايل حرمان الدول العربية السيما النفطية من أهم مصدر

مما يلحق ضررا بالغا حبجم تلك الصادرات لألسواق األوروبية، وموضحة أن االحتاد األورويب يطبق سياسات للحد 
  .من نفاذ املنتجات النفطية العربية إىل أسواقه عن طريق فرض رسوم مجركية وضرائب متزايدة على هذه املنتجات 

العربية عرفت تراجعا معترب خالل هذه الفترة  الصادرات يف اليابان عاله نالحظ أن نسبة مسامهة  من خالل اجلدول
،  2007سنة  % 11,4، حبيث سجلت اخنفاض ملحوظ ، حيث سجلت  2006- 2002باملقارنة مع القترة 
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لتنخفض  ، % 12,8بنسبة  2009و 2008كما سجلت الصادرات العربية لليابان ارتفاع طفيف ومستقر سنة 
  .على التوايل  % 9,4و  % 10,7بــــ  2011و 2010جمددا خالل سنيت 

لتبلغ  % 8,3بنسبة  2008و 2007وفيما يتعلق بالصادرات العربية البينية فإا حافظت على استقرارها خالل   
غري أن . دوالر مليار 77,7مبقدار حوايل  % 10,3حيث وصلت  2009دوالر،لترتفع سنة  مليار 64,8حوايل 

حيث قدرت  2011الصادرات العربية البينية بصورة واضحة يف سنة هذه الزيادة مل تدم طويال حيث اخنفضت 
  سنة  يف اإلمجالية العربية الصادرات منو بسبب العربية البينية تراجع الصادراتويعود  % 8,0نسبتها بــ  

  .اإلمجالية  العربية الصادرات ضئيلة من حجم منو ةنسب البينية الصادرات تشكل  زالتحنو بقية العامل حيث 2011

،  2006-2002القترة كما عرفت الصادرات العربية املتجهة للصني ارتفاع معتربا خالل هذه الفترة مقارنة مع    
لتصل  2007سنة  % 5,3يف االرتفاع ، حيث سجلت  العربية الصادرات يف الصني كما استمرت نسبة مسامهة 

  . 2011سنة  % 8,3إىل  نسبة  

واليت بلغت  نسبة  2008أما بالنسبة ملسامهة الواليات املتحدة الصادرات العربية فقد عرفت ارتفاعا سنة    
  2011وسنة  2010إال أن نسبتها اخنفضت سنة  2009سنة  %  9,8  باملقارنة  مع نسبة % 10,7املسامهة

 . على التوايل% 7,7و % 8,7حيث شكلت نسبتهما  

بالنسبة لباقي الدول العامل فإن نسبتها عرفت تذبذب بني االخنفاض واالرتفاع  ، حيث سجلت اقل نسبة من  أما  
سنة  % 32,7لترتفع بعدها بشكل مستمر لتصل إىل  % 24,9حبوايل  2009حجم الصادرات العربية سنة 

2011 

  2012- 2002العربية خالل  الواردات اجتاهات: ثاينالفرع ال
 ،2006- 2002خالل  التجاریني الشركاء مجيع من قيمتها ارتفعت فقد العربية، الواردات ملصادر سبةبالن       
 متباینة باستثناء الشريك الرئيسي وهو االحتاد األوريب اليت عرفت نسبة منوه اخنفاضا ملحوظ ، وقد منو وبنسب
  .منو  نسبة أكرب العربية البينية الواردات شهدت
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  ) %(بالنسب املئوية  2006-  2002اجتاهات الواردات العربية اإلمجالية خالل : )14(  جدول رقم
  الواردات العربية اإلمجالية  

  2006  2005  2004  2003 2002  السنوات 
  36,6  40,3  41,7  45,1  44,6  االحتاد األورويب 

  14,1  13,7  12,9  11,6  12,0  التجارة البينية 
  9,4  8,5  7,3  8,0  9,5  الواليات املتحدة

  5,1  5,0  5,3  6,2  6,4  اليابان
  8,5  7,3  6,6  6,4  5,5  الصني

  10,0  9,5  9,2  9,1  8,9  باقي دول أسيا
  16,3  15,7  17,0  13,6  13,1  باقي دول العامل

  100  100  100  100  100  اموع
  2007من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :املصدر
فتعود أكرب حصة لالحتاد األورويب على الرغم من تراجع نسبتها واليت الواردات العربية  ومن جانب اجتاه      

   .2006يف سنة  %36,6و  2002يف سنة  % 44,6تراوحت مابني 
يف سنة  %12,0مابني أما ثاين اكرب نسبة منو فعادت للواردات العربية البينة حيث سجلت ارتفاع تراوح     

اليت تراجعت نسبة الواردات العربية البينية مسجلة نسبة  2003باستثناء سنة   2006يف سنة  %14,1و  2002
11,6% .  

باستثناء الصني واليابان و اليت سجلت  آسيا أما الشريك التجاري الثالث من جانب الواردات العربية هي دول     
  2006يف سنة  %10,0و  2002يف سنة  %8,9 مابنينسبتها ارتفاعا ملحوظ على مدار األربعة سنوات تراوح 

كأدىن نسبة  2002سنة  %5,5أما املركز الرابع من حصة الواردات العربية فكانت للصني بنسبة بلغت      
  . 2006يف سنة % 8,5لتسجل ارتفاعا قدرت نسبته بــ 

بنسبة  2004إىل غاية سنة  2002سنة من ارتفاعا العامل سجلت دول بقية من الواردات نسبة منو وجتدر اإلشارة أن
  .   %15,7العامل مبقدار دول بقية من الوارداتفقد تراجعت نسبة  2005،أما يف سنة  % 17,0و   %  13,1
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  ) %(بالنسب املئوية  2011-  2007الواردات العربية اإلمجالية خالل  اجتاهات): 15( جدول رقم

  2011  2010  2009  2008 2007  السنوات 
  24,7  26,3  28,9  31,0  36,0  اد األورويب االحت

  12,3  11,8  11,2  11,1  12,1  التجارة البينية 
  11,9  11,2  11,3  10,2  10,8  الصني

  8,0  8,7  8,7  8,5  9,2  الواليات املتحدة
  3,8  4,5  4,4  5,1  5,5  اليابان

  18,6  17,1  18,1  13,3  17,0  باقي دول أسيا
  10,7  20,4  17,3  20,8  9,4  باقي دول العامل

  100  100  100  100  100  اموع
  2012من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :املصدر 

 مجيع من قيمتها يف متفاوتة زيادة شهدت فقد الرئيسيني، التجاريني الشركاء من العربية بالواردات يتعلق وفيما 
على الرغم من  العربية، الدول لغالبية اد األورويب يعترب الشريك األول بالنسبةاملصادر الرئيسية ، حيث الزال االحت

 2007سنة  خالل هذه الفترة حيث سجل سبته  العربية اخنفاض نسبة مسامهته يف حجم الواردات العربية  الواردات
  . 2011سنة  % 24,7، لتصل سنة  % 36,0أعلى نسبة له بـــ  

إىل   2007سنة  % 12,1ت العربية البينة فنالحظ اخنفاضها بصورة واضحة من نسبة أما من جانب الواردا      
 اإلمجالية الواردات يف البينية الواردات مسامهة سجلت ارتفاع يف  2011، إال أن سنة  2010سنة  % 11,8
 منو نسبة من أعلى بنسبة البينية منت  الواردات أن وجتدر اإلشارة أن خالل هذه السنة  %  12.3 لتبلغ العربية

 .  اإلمجالية الواردات
من  % 11,9إىل   %10,8العربية فقد ارتفعت بصورة معتربة من  اإلمجالية وبالنسبة ملسامهة الصني يف الواردات

العربية  اإلمجالية باقي دول أسيا ارتفاع يف نسبة مسامهتها يف الواردات، كما سجلت  2011إىل سنة  2007سنة 
   % 18,6واعلي نسبة  2008كأدىن نسبة سنة  %13,3اوتة حيث بلغت ارتفاع بنسب متف

وصلت أعلى نسبة خالل   فقد سجلت تذبذبا يفالعربية  اإلمجالية يف الوارداتباقي دول العامل بالنسبة ملسامهة أما   
           %   9,4بــ  2007، وأدناها سنة  % 20,8بـــ  2008هذه الفترة سنة 
   العربية اإلمجالية للتجارة السلعي هليكلا:  املطلب الثالث 

 الصادرات هيكل يف األوىل املرتبة املعدين العربية باحتالل الوقود للدول اخلارجية للتجارة السلعي اهليكل يعرف    
 النقل ومعدات مث اآلالت السلع املصنعة بعده جاءت وقد .العربية الصادرات قيمة أرباع ثالثة على مستحوذا
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 األوىل املرتبة يف النقل ومعدات اآلالت حلت فقد العربية، الواردات هليكل بالنسبة أما .الكيماوية واملنتجات
  .واملشروبات األغذية مث املصنوعات بعدها جاءت الواردات، من أعلى النسب على مستحوذة

  
  2012 - 2002اهليكل السلعي للصادرات العربية اإلمجالية خالل : الفرع  األول     

اغلب الدول العربية خمزون كبري من االحتياطات النفطية ، واليت عرفت تطورات ملحوظة خالل العقديني متلك 
  .املاضيني  

  )%(بالنسبة املئوية  2006 - 2002اهليكل السلعي للصادرات العربية اإلمجالية خالل ) :16(جدول رقم 
  2006  2005  2004  2003 2002  السلع  

  76,6  75,4  66,9  69,3  67,5  الوقود واملعادن
  11,8  12,3  17,8  15,7  16,2  السلع املصنعة

  3,3  3,6  4,8  3,9  4,2  اآلالت واملعدات النقل 
  3,1  3,2  4,6  4,9  5,2  املنتجات الكيمائية

  2,5  2,7  3,0  3,4  3,7  األغذية و املشروبات
  2,0  2,1  1,8  2,3  2,5  املواد اخلام 

  0,7  0,7  1,1  0,5  0,7  السلع األخرى  
100  100  100  100  100  موعا  

  2007من إعداد الباحثة باعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :املصدر 
 بالنصيب اليت تستأثر املعدين الوقود نسبة إرتفاع العربية للصادرات السلعي من خالل اجلدول نالحظ أن اهليكل      
 %67,5 بنسبة  مقارنة 2003  لسنة العربية الصادرات إمجايل من % 69,3 نسبة إىل العربية الصادرات من األكرب

لسنة   %16,2  نسبتها من اخنفاض من الرغم على وذلك السلع املصنعة ، الثانية املرتبة يف ، وتأيت 2002نة لس
 العربية الصادرات من إمجايل الكيماویة املنتجات  نسبة أن ،كما نالحظ  2003 يف سنة  %  15,7 إىل 2002

 من الصادرات اخنفضت كذلك حصة كما ، 2003لسنة  %4,9 إىل 2002لسنة  %  5,2 من اخنفضت قد
 اخلام، واآلالت املواد من كل أما،  2003لسنة  % 3,4 إىل   2002سنة  % 3,7 من واملشروبات األغذیة
 2003 - 2002سنيت خالل  العربية الصادرات إمجايل من نسبها اخنفضت فقد األخرى ، والسلع النقل، ومعدات

 0,7النقل، ومن  ومعدات بالنسبة لآلالت % 3,9إىل  % 4,2اخلام، ومن  بالنسبة للمواد 2,3إىل  % 2,5 من
  .األخرى  بالنسبة للسلع % 0,5إىل  %

 زال حيتل ما املعدين الوقود نالحظ أن 2004 يف سنة  اإلمجالية العربية للصادرات السلعي للهيكلأما بالنسبة        
هذه السنة   خاللنسبته حيث سجل  تراجع من الرغم على العربية، املركز األول من إمجايل السلع الرئيسية للصادرات

 واليت الوقود املعدين صادرات قيمة أن ، وجتدر اإلشارة هنا   2003سنة  % 69,3باملقارنة مع  %  66,9
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النفط الذي نتج عنه  أسعار بسب ارتفاع ، 2004سنة  % 29,8 بنسبة منت أهم مكوناا  اخلام النفط یشكل
 من يف نسبتها ملموساً ارتفاعاً شهدت السلع املصنعة اليت الثانية املرتبة يف حلت وقد العربية، النفطية الصادرات ارتفاع

املركز الثالث يف اموعات  أما،  2004سنة  %17,8 إىل 2003 سنة % 15,7 من اإلمجالية العربية الصادرات
 2004سنة  % 4,8اىل   2003سنة    % 3,9 عية فقد كان لآلالت واملعدات النقل واليت ارتفعت نسبها منالسل

وهي  2003بسنة   مقارنة 2004 سنة خالل متفاوتة بدرجات تراجعت فقد األخرى السلعية صادرات ، أما باقي
 من اخلام واملواد  ، % 3,0 إىل % 3,4 و األغذية و املشروبات من ، %4,6 إىل % 4,9 من املنتجات الكيمائية

 . %1,8 إىل % 2,3
 من ربكاأل يستأثر بالنصيب املعدين ال زال الوقود اإلمجالية العربية للصادرات السلعي أما بالنسبة للهيكل     

  2005سنة   %75,4 إىل 2004 سنة  % 66,9 من العربية الصادرات يف حصته ارتفعت قد العربية، الصادرات
 نسبتها الرغم من تراجع على ،كما الزال املركز الثاين للسلع املصنعة النفطية الصادرات يف الكبري ن االرتفاعالناتج ع

،كما احتلت  2005  يف سنة % 12,3  إىل 2004 يف سنة   % 17,8  من اإلمجالية العربية الصادرات من
نفس  خالل % 3,6 إىل% 4,8من نسبتها عالرغم من تراج على الثالث املركز على النقل ومعدات اآلالت صادرات

،  2005يف سنة % 3,2  إىل 2004 يف سنة  %4,6 من الكيماویة املنتجات صادرات نسبة واخنفضت ، الفترة
اخلام  املواد صادرات يف حني سجلت ، 2,7 إىل %  3,0 من و املشروبات األغذیة صادرات نسبة تراجعت كما

  .نفسها  الفترة خالل  %2,1 إىل  % 1,8 طفيف من ارتفاعا
 فقد بقية أكرب من اهليكل السلعي للصادرات العربية تستأثر ا نسبة الوقود املعدين واليت 2006أما يف سنة    

هذا  . النفطية الصادرات قيمة ارتفاع جراء 2006 سنة يف % 76,6اىل   2005سنة   %75,4من ارتفعت
ع حفاظ بعضها على مراكزها على غرار السلع املصنعة اليت الزالت نسب السلع األخرى ، م تراجعاالرتفاع اثر على 

 جاءت مث ، 2005 سنة % 12,3باملقارنة بــ  % 11,8حتتل املركز الثاين على الرغم من تراجعها بنسبة 
، مث تأيت  % 3,1الكيماویة بنسبة ، وتليها املنتجات  % 3,3النقل يف املركز الثالث بنسبة  ومعدات اآلالت

، كل هذه النسب من سلع الصادرات العربية  % 2,0، تليها املواد اخلام بنسبة  % 2,5ذية واملشروبات بنسبة األغ
   2005سجلت اخنفاضا طفيف عن مستوياا يف سنة 

 2011 -2007اهليكل السلعي للصادرات العربية اإلمجالية خالل : ثانيا
يف معظم الدول العربية، كما ميثل املمول الرئيس لعملية  يعد النشاط البترويل أحد أهم مصادر الدخل القومي   

التنمية بتوفريه السيولة الالزمة لالستثمار يف باقي قطاعات االقتصاد القوي، وهو ما يؤدي إىل إحداث التوازن بني 
  .قطاعات االقتصاد القومي، ويسهم يف تنويع مصادر الدخل
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  )%(بالنسبة املئوية  2011 - 2007عربية اإلمجالية خالل اهليكل السلعي للصادرات ال) :17(جدول رقم  

  2011  2010  2009  2008 2007  السلع  
  73,6  71,9  70,8  77,9  76,9  الوقود واملعادن
  7,3  8,2  7,5  6,0  7,3  السلع املصنعة

  4,7  5,3  4,5  5,0  4,9  اآلالت واملعدات النقل 
  6,1  6,0  4,4  7,0  6,1  املنتجات الكيمائية

  3,7  3,8  3,1  2,4  2,8  املشروبات األغذية و
  4,6  4,8  9,1  1,7  2,0  السلع األخرى  

  100  100  100  100  100  اموع
  2012 - 2007من إعداد الباحثة باعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنوات  :املصدر 

 
 : ندرجها فيمايلي للصادرات العربية اإلمجالية واليتمن خالل هذا اجلدول ميكن استخالص أهم    

  النفط والغاز الطبيعي  - أ
من إمجايل   %73,6مليار برميل أي ما يشكل  628,3حوايل  2011حيث بلغت االحتياطات يف سنة       

 يف اخلام النفط من العربية الدول ، لتتطور ويصبح احتياطي1مليار برميل  1011,5االحتياطات العاملية اليت بلغت 
 العاملي ، يذكر أن اإلمجايل من 57.6 % نسبة بذلك مشكال ، برميل مليار 713.7 حبوايل 2011 عام اية

  .العاملي  اإلمجايل من  21.4 %و العربية، الدول احتياطي من 37.2% يشكل السعودية اململكة العربية احتياطي
 نسبة مشكالً ،   2011سنةل مكعب متر تريليون  54.3العربية الدول يف الطبيعي الغاز احتياطي قدر املقابل ويف  

 قطر املرتبة دولة وحتتل. 2010عن سنة  0.3 % على الرغم من اخنفاضه بنسبة .العاملي االحتياطي من % 28
  .العاملي من االحتياطي 12.9 % و العريب، االحتياطي من % 46.1 بنحو تقدر العربية بنسبة الدول بني األوىل

السعودية ،اإلمارات ،قطر ، البحرين ،الكويت العراق :ضاء منظمة األوبك وهميرتبط إنتاج النفط والغاز بدول أع    
 سنة يف الطبيعي الغاز سوائل و اخلام النفط من العربية الدول إنتاج ، اجلزائر ،تونس ،سوريا،ليبيا حيث بلغ

بإنتاج  يتعلق وفيما .أوابك يف األعضاء الدول من برميل مليون  23.4 منها يوميا برميل مليون 25 بنحو2011
 بعام مقارنة% 4.2 بنسبة زيادة حمققا يوميا برميل مليون 22.2 العربية الدول إنتاج بلغ فقد فقط اخلام النفط

   .العاملي اإلنتاج من % 30.8 حنو اخلام النفط من العربية الدول إنتاج ويشكل ، 2010

                                                             
 : على املوقع االلكتروينالنجاح  ومقومات البينية املعوقات العربية حول التجارة دراسة -1 
.www.tpegypt.gov.eg/ArStudies/d_eltegaraelarabea  2014-01-28تاريخ االطالع  
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منها  2011 عام يف مكعب متر مليار 571.2 يةالعرب الدول يف املسوق الطبيعي الغاز إنتاج بلغ أخرى من جهة   
العربية  الدول إنتاج من %   95 يقدر بنسبة ما أي أوابك، يف األعضاء الدول من مكعب متر مليار 542.2 حوايل

  .العاملي  اإلنتاج من % 17.1 من يقارب مبا استأثرت اليت
 العربية الدول يف القائمة النفط ملصايف لتصميميةالطاقات ا بلغت حيث الطبيعي، والغاز النفط تصنيع أما عن عمليات

 ألف 7024  النفطية املشتقات من العربية الدول إنتاج يوميا،وبلغ برميل ألف 7948.8  حوايل 2011 عام يف
  .برميل يوميا

 79منها  جديدا، اكتشافا 119 العربية الدول حققت ، 2011 عام خالل االستكشايف النشاط خيص وفيما   
 113 يف أوابك األعضاء الدول حققت االكتشافات هذه ضمن ومن الطبيعي للغاز اكتشافا 40 و للنفط، ااكتشاف
خام  تصديره عن كبديل البترول لتصنيع العربية .الطبيعي للغاز اكتشافا 35 و للنفط اكتشافا 78 منها اكتشافا

  1.والتصنيع التكرير لعمليات املضافة القيمة من لالستفادة
من منتجات  العربية امهة عائدات النفط والغاز الطبيعي يف صادرات الدول العربية فتبلغ صادرات الدولأما عن مس

أي بنسبة  العربية الصادرات السلعية من %  79 تبلغ على نسبة كبرية وتستحوذ دوالر مليار 851.5 قيمة الوقود
  . 2012لعام  دوالر تريليونات 4 حنو قيمتها العاملية البالغ السلعية الصادرات إمجايل من% 21.25 تبلغ
 مث اإلمارات مث من السعودية كل حلت فقد القيمة حيث من 2012الوقود لسنة  ملنتجات املصدرين أكرب أما   

  .التوايل على دوالر مليار 97 و111.6 و 293.7 تبلغ بقيم األوىل املراكز الثالثة يف الكويت
مث   %64.3البحرين بنسبة  فتتصدر 2012احمللى لسنة  لوقود يف الناتجا منتجات الصادرات أما عن مسامهة نسبة 

  2.  47.5 %  بنسبة مث قطر %   55.9بنسبة الكويت
مل تقتصر مسامهة العائدات النفطية يف تنمية ورفع معدالت النمو االقتصادي على الدول املنتجة للنفط بل سامهت    

ألخرى غري املنتجة للنفط عرب العون االمنائي العريب الذي قدمته الدول كذلك يف تعزيز التنمية يف الدول العربية ا
مليار دوالر بني العامني  154و  2011و  2000مليار دوالر بني العامني  46النفطية لتلك غري النفطية والذي بلغ 

  3. 2011و  1970
  الصادرات الصناعية    -  ب
 اليد على التعقيد املعتمدة املتوسطة أو البسيطة التكنولوجيا ذات القطاعات يف مركزا مازال العربية الدول إنتاج إن   

 واحلديد اإلمسنت :مثل األساسية الصناعة على أساسا تعتمد العربية الصناعة زالت وما .التأهيل ضعيفة العاملة
 ويبني .يةالغذائ النسيج والصناعة مثل املتوسطة الصناعات على وكذلك والبترو كيمياويات والكيماويات والصلب

                                                             
1 - The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), 2012 

  . 2013أفريل  31العدد الفصلي الثاين ،  راتاملؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادوالتطور، األداء العربية مؤشرات اخلارجية التجارة - 2

 www.mubasher.info/DSM/news/-2012/، على املوقع االلكتروين 2012العائدات النفطية عززت التنمية العربية يف ..دارسة  3 -
02-10-2013   
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 أكثر صناعة إىل بصناعتها يف االرتقاء العربية الدول بعض تواجهها اليت الصعوبات املنتجات هذه على الصناعة تركيز
  1  .تطورا
  الصناعة العربية    - أ
 على جيدا مؤشرا يعد مما ، العربية إمجاىل الصادرات من % 7,3 بنسبة الثانية املرتبة املصنعة السلع صادرات حتتل
 ما التقدم هذا كان وان األولية، الصادرات على العتماد عن بديال اإلنتاج الصناعي يف للتوسع العربية الدول هاجتا

 من السلع قليل وعدد ومصر، وسوريا واملغرب تونس مثل العربية الدول من حمدود عدد قاصرا على يزال
  .اىل معدات النقل الصناعات الغذائية الغذائية، باإلضافة  املنتجات وبعض و البترو كيماويات كاملنسوجات

 يف تونس مث اإلمارات مث السعودية من كل حلت فقد القيمة حيث من املصنعة للمنتجات املصدرين أما عن أكرب    
 الصادرات نسبة حيث من أما .التوايل على دوالر مليار 13.46 و59.65 و 64.8 تبلغ بقيم األوىل املراكز الثالثة

لسنة  التوايل على % 16.6 و 17.9  و  29.5 بنسب اإلمارات مث فاألردن تونس فتتصدر اتجالن من الصناعية
2012 .2  

  املنتجات الزراعية  -ج 

 دوالر مليار 29.4بقيمة   2012من إمجايل الصادات العربية لسنة  .% 1.1 بنسبة الزراعية املنتجات تساهم    
  العاملي من اإلمجايل % 1.8 بنسبة

 اإلمارات مث السعودية من كل فقد إحلت القيمة حيث من العربية للمنتجات الزراعية املصدرين بأكرب يتعلق وفيما
 من  % 56.8تبلغ  وبنسبة التوايل على دوالر مليارات 5.2 و5.7 و 5.9 تبلغ بقيم األوىل الثالثة املراكز فمصر يف
  العريب  اإلمجايل

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  2007التقرير الصناعي العريب لسنة  - 1

 2013أفريل  31العدد الفصلي الثاين ،  ملؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ا،والتطور األداء العربية مؤشرات اخلارجية التجارة - 2
  6،ص 
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  2012 -2002دات العربية اإلمجالية خالل اهليكل السلعي الوار: الفرع الثاين 
  )%(بالنسبة املئوية  2006 - 2002هيكل السلعي للواردات العربية اإلمجالية خالل ) :18( جدول رقم 

  2006  2005  2004  2003 2002  السلع  
  36,8  36,2  36,4  35,7  35,5  اآلالت واملعدات 

  27,8  28,1  29,0  28,9  28,6  السلع املصنعة
  11,7  12,0  12,5  14,0  15,2  املشروباتاألغذية و 

  8,4  8,5  8,6  9,0  8,8  املنتجات الكيمائية
  7,7  7,5  5,9  4,9  4,6  الوقود واملعادن

  4,9  5,0  5,1  4,9  4,8  املواد اخلام 
  2,7  2,7  2,5  2,6  2,5  السلع األخرى  

  100  100  100  100  100  اموع
  2007ير االقتصادي العريب املوحد لسنة من إعداد الباحثة باعتماد على التقر :املصدر 
 العربية للواردات السلعي اهليكل األوىل املرتبة على النقل ومعدات اآلالت نسبة من خالل اجلدول نالحظ أن         

السلع املصنعة   تليها ، 2003 سنة  % 35,7إىل 2002 سنة يف % 35,5 من طفيفة بدرجة حصته حيث ارتفعت
األغذیة  نسبة بعدها تأيت مث ، 2003 سنة  %  26.9 إىل 2002 سنة %  26.7 من انسبته ارتفعت اليت 

الكيماویة فقد  من املنتجات ، أما نسبة الواردات  13.7%إىل %  14.2 من نسبتها اخنفضت اليت واملشروبات
  % 2,5 األخرى من ك ارتفعت كذلك نسبة السلع ، 2003سنة %9,0 إىل  2002سنة %8,8 من ارتفعت

 4,9 إىل  2002سنة  %4,6 من الواردات العربية إمجايل يف نسبته ارتفعت فقد املعدين، ، أما الوقود % 2,6 ىلإ
اىل  % 4,8على استقرارها مع ميل طفيف لالرتفاع من   اخلام املواد من الواردات حافظت بينما ، 2003 سنة %

4,9 % .  
 ومعدات اآلالت جمموعة حافظت فقد  2004لسنة مجالية،اإل العربية للواردات السلعي اهليكل صعيد وعلى     
 %36,4بلغت نسبته  الذيارتفاع طفيف  نسبتهاواليت عرفت على املركز األول من جمموع الواردات العربية   النقل
  خالل سنتني 29,0 إىل  % 28,9 نسبتها من يف طفيفة زیادةالسلع املصنعة  من العربية الواردات شهدت ،كما

 من ملموس بشكل العربية الواردات يف تراجعت نسبتها فقد واملشروبات األغذیة جمموعة   2004- 2003
 8,6 إىل 9,0 من الكيماویة املنتجات واردات نسبة، باإلضافة اىل ذلك فقد تراجعت  % 12,5 إىل %  14,0

 للزیادة نتيجة ، % 5,9 إىل  % 4,9 من املعدين الوقود واردات ارتفعت نسبة باملقابل،  الفترة نفس خالل %
 اإلمجالية العربية الواردات يف نسبتها نفس على اخلام املواد من الواردات حافظت وقد  اخلام النفط أسعار يف الكبرية
  . % 5,1إىل  % 4,9 بلغت واليت الفترة خالل
 فقد لسنوات السابقة ،مقارنة بالسنة ا 2005اإلمجالية لسنة  العربية للواردات السلعي اهليكل صعيد وعلى      

اخنفاض طفيف جدا باملقارنة مع سنة  مع  % 36,2بلغت  نسبة أكرب على النقل ومعدات اآلالت واردات حافظت
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حيث  تراجعها واردات السلع املصنعة على الرغم من  ، لتأيت بعدها نسبة % 36,4 بــ  قدرت  حيث 2004
نفس  خالل ، 12,0 إىل % 12,5  من اخنفضت اليت اتواملشروب واردات األغذیة نسبة مث ، % 28,1 بلغت 
 املواد واردات ةنسب كما حافظت ، %8,5إىل   % 8,6 من الكيماویة، املنتجات نسبة واردات اخنفضت الفترة

   % 7,5 إىل %  5,9 من ارتفعت فقد املعدين الوقود حصة أما ، %  5,0 إىل %  5,1 من اخلام على استقرارها 
 على النقل ومعدات اآلالت حافظت فقد ، 2006اإلمجالية لسنة  العربية للواردات السلعي يكلباهل تعلقي وفيما
  .                         األول املركز

 2011 -2007اهليكل السلعي الواردات العربية اإلمجالية خالل :  اثاني
العاملية من النفط والغاز ، وتقوم بإنتاجهما  تستحوذ الدول العربية املنتجة للنفط على اكرب خمزون من االحتياطات    

وتصديرمها إىل األسواق العاملية ، وبذلك حتتل املراتب األوىل من حجم الصادرات العربية ،لذا لتحتل هاتني املادتني 
  .أمهية كبرية يف االقتصاديات العربية 

 بقيمة عريب كأكرب مستورد األوىل رتبةامل يف اإلمارات حلت واخلدمات فقد السلع واردات قيمة صعيد على أما    
الثانية  املرتبة يف السعودية مث املنطقة التصدير إىل إعادة جتارة يف الكبري نشاطها وذلك بفضل دوالر مليار 273.6

  .دوالر مليار 77.2 كبري وبقيمة بفارق العراق مث دوالر مليار 211.7 بقيمة

  )%(بالنسبة املئوية  2011 - 2007عربية اإلمجالية خالل اهليكل السلعي للواردات ال) : 19(جدول رقم 
  2011  2010  2009  2008 2007  السلع  

  13,8  13,6  15,8  9,4  10,3  الوقود واملعادن
  25,9  24,5  27,5  24,9  25,4  السلع املصنعة

  28,0  31,2  26,0  36,3  36,0  اآلالت واملعدات النقل 
  10,1  9,6  7,1  9,3  9,6  املنتجات الكيمائية

  18,7  18,0  16,0  14,1  12,6  األغذية و املشروبات
  3,5  3,1  7,6  6,0  6,1  السلع األخرى  

  100  100  100  100  100  اموع
 2008من إعداد الباحثة باعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :املصدر 

 و 2008 بني عامي الفترة خالل ادراتالص منو تقارب  % 23.8بنسبة  منوا العربية السلعية الواردات شهدت  
 الواردات حصة زادت كما .دوالر مليارات 810 إىل دوالر مليار 624 دوالر من مليار 156 وبقيمة 2012
  .% 4.4 إىل % 4من   الفترة خالل العاملية السلعية الواردات العربية من السلعية
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 املنتجات الصناعية   - أ
أي ما يعادل %  70,9العربية، تشكل نسبة  من حجم الواردات األوىل ملرتبةا علىاملنتجات الصناعية  حافظت   

من إمجايل الواردات العاملية البالغ %  3.9مليار دوالر من إمجايل الواردات السلعية العربية ، ونسبة  464.8قيمة 
  1. 2012تريليون دوالر لعام  11.9قيمتها حنو 

اآلالت ،حيث قدرت و النقل األول ملعدات للدول العربية يعود املركز من أهم املنتجات الصناعية املستوردة    
نسبتها عرفت اخنفاض ملحوظ خالل  أن إال ،املنتجات الصناعية املستوردة للدول العربية من إمجايل  %28نسبتها 

 يف رمليا 1,66 حنو قيمتها بلغت إذ ،2 العربية الواردات إمجايل من %  37,7السنوات األخرية حيث قدرت
   19.3%إىل الكيماوية واملواد األساسية املصنوعات من كل حصة ارتفعت املقابل اإلمجالية ، ويف الواردات

 .   2011عام  يف التويل على 10.1%و

 مث السعودية مث من اإلمارات كل حلت فقد القيمة حيث من للمنتجات املصنعة املستوردين بأكرب يتعلق وفيما   
 نسبة حيث من أما .التوايل على دوالر مليار 37.9 و96.8 و 112.4 تبلغ بقيم األوىل الثالثة املراكز يف العراق

 التوايل على%   30.4 و31.3 و 36.1 بنسب لبنان مث فاإلمارات فتتصدر تونس الناتج من الصناعية الواردات
  .2012 لسنة 

  املنتجات الزراعية املستوردة 

من إمجايل الواردات السلعية  % 17,6دوالر بنسبة  مليار 113 بقيمة ةزراعي منتجات تستورد الدول العربية
 .العاملي اإلمجايل من % 6.6 بنسبة ومتثل  العربية

 الزراعية السلع فئة حصة وارتفعت .فقد القيمة حيث من العربية الزراعية للمنتجات املستوردين بأكرب يتعلق وفيما
 مليار 14.38 و 15.38 و22.47 تبلغ بقيم األوىل الثالثة املراكز يف اإلمارات مث مصر مث السعودية من كل حلت
 .العريب اإلمجايل من % 45.3 تبلغ وبنسبة التوايل على دوالر

 و 10.4 و 10.5 واألردن بنسب وموريتانيا اليمن فتتصدر من الناتج الزراعية الواردات نسبة حيث من أما   
  .التوايل  على %  10.2
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  العربية  هليكل اخلدمي للصادرات و الوارداتا: الفرع الثالث

السفر وخدمات النقل بأنواعه : قطاعا أبرزها 12حسب منظمة التجارة العاملية تتوزع التجارة اخلدمية بني       
واالتصاالت واخلدمات املهنية . وخدمات التشييد واخلدمات التعليمية والصحية والبيئية. واخلدمات املالية والتأمينية

   .حملاسبة واخلدمات الترفيهية والرياضيةكا

  اهليكل اخلدمي للصادرات العربية: أوال   

 تراجعت حيث 2012 واخلدمات لعام للسلع العربية الصادرات من إمجايل % 7.8 حنو اخلدمية الصادرات متثل     
 من% 0.27 وبنسبة دوالر مليون 300 بقيمة 2012 و 2008 عامي بني الفترة خالل طفيف جدا بشكل

العاملي  اإلمجايل من العربية الصادرات اخلدمية حصة تراجعت كما .مليار دوالر 113.5 إىل دوالر مليار 113.8
 اخلدمية صادراا يف منوا أعلى الدول قائمة وموريتانيا وقطر ليبيا واحتلت % 2.6 إىل % 3 حنو من الفترة خالل
 وقد .التوايل على % 227.5 و % 260.7 و% 1667.5 بنسب 2012 و 2008 عامي الفترة بني خالل
وحبصة  دوالر مليار 21.1 بقيمة املشار إليه العام خالل للخدمات عريب كأكرب مصدر األوىل املرتبة يف مصر حلت
  .% 13.2 حبصة بلغت اإلمارات مث % 17.3 حبصة تلتها لبنان العريب اإلمجايل من % 18.6 بلغت

  ات العربيةاهليكل اخلدمي للوارد: ثانيا 

مليار  38وبقيمة  2012و  2008خالل الفترة بني عامي%  19.5شهدت الواردات اخلدمية العربية منوا بنسبة    
 .مليارات دوالر 233مليار دوالر إىل  195دوالر من

% 5,4كما زادت حصة الواردات اخلدمية العربية من الواردات اخلدمية العاملية بشكل طفيف خالل الفترة من     
 بقيمة املشار إليه السنة  خالل للخدمات عريب مستورد كأكرب األوىل املرتبة يف اإلمارات حلت ، وقد% 5,7إىل 

  بلغت بنسبة قطر مث   % 21,1بنسبة السعودية تلتها العريب اإلمجايل من % 23 بلغت وبنسبة دوالر مليار 53.6
9,4 %.  

من إمجايل الواردات اخلدمية العربية %  43مليار دوالر بنسبة  93.9تستورد الدول العربية خدمات نقل بقيمة     
 ( 2011تريليون دوالر لسنة 1.1من إمجايل واردات خدمات النقل العاملية البالغ قيمتها حنو %  8.5وحصة 

من اإلمجايل العاملي، كما تستورد خدمات جتارية %  6.1مليار دوالر بنسبة  57.6وتستورد خدمات سفر بقيمة 
  .من اإلمجايل العاملي%  3.3مليار دوالر حبصة  64.1خرى بقيمة أ
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 يف حصة أعلى %  3.9 بنسبة النقل خدمات تصدرت فقد الناتج من العربية اخلدمية الواردات نسبة صعيد وعلى  
  .% 2.4بنسبة  السفر خدمات مث  2.7%بنسبة  األخرى التجارية اخلدمات تلتها الواردات

يف  قطر مث السعودية مث من اإلمارات كل حلت القيمة حيث من خلدمات النقل املستوردين رببأك يتعلق وفيما    
 .العريب اإلمجايل من% 50 تبلغ وحبصة التوايل على دوالر مليار9,9 و 15.4 و 31 تبلغ بقيم األوىل املراكز الثالثة

 و 8.7 و 9.1 بنسب وجيبويت نواألرد فتتصدر اإلمارات الناتج من النقل خدمات نسبة واردات حيث من أما
  . 2011لسنة  التوايل على % 7.6

 يف الكويت مث السعودية مث اإلمارات من كل حلت فقد القيمة من حيث السفر خلدمات املستوردين أكرب أما   
  1.مليار اخلدمية العربية  8.1 و 13.2 و 17.3 تبلغ بقيم األوىل الثالثة املراكز

  ين التجارية للدول العربيةاملواز: املطلب الرابع    

 بعض شهدا اليت العميقة السياسية بالتغرياتالسنوات األخرية   خالل العربية التجارية الدول موازين أداء تأثر   
 املوازين إيرادات مصادر على أثر الذي األمر عدم االستقرار يف حركة املبادالت اخلارجية ، نتجأ ،ماالعربية الدول

 على كبري بشكل أثر قد أسعاره وارتفاع النفط على العاملي الطلب مستويات استقرار أن إال ،العربية التجارية للدول
وعليه سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق اىل  .أيضاً النفطية وغري النفطية العربية للدول التجارية أداء املوازين

  .اخلدمية   العربية للتجارة السلعية و للدول تطورات املوازين التجارية

  املوازين التجارية السلعية : الفرع األول 

 السلع سواء الن انسياب حد على والعربية  املتقدمة قبل كافة اإلقتصاديات من كبري باهتمام السلعي امليزان حيظى   
 الراهن، الوقت العاملي يف االقتصاد مسات أبرز واإلقليمية الوطنية احلدود عرب العاملة واأليدي املال ورأس واخلدمات

 الوثيقة وعالقته واملالية املتغريات االقتصادية بقية حتفيز يف احلقيقي القطاع يلعبه الذي املركزي الدور إىل ذلك ويعزى
 أمهية السلعي امليزان مؤشرات حتتل هذا املنطلق، ومن العاملي، النطاق على االقتصادية املوارد وتوزيع االقتصادي بالنمو
  .االقتصادية والبحوث اتيف الدراس كربى

 يف العربية املنطقة أن اإلحصاءات يتكون امليزان التجاري السلعي من الواردات والصادرات السلعية ، وتشري   
 تذبذبا شهد هذا الفائض أن من الرغم وعلى جتاري، فائض العامل بوجود مع السلعية جتارا من جمموعها مستفيدة

 426 من % 23,2وبنسبة  دوالر مليار 98,8بقيمة  ارتفع فإنه 2012 و 2008 عامي الفترة بني خالل واضحا
  . 2012 سنة  دوالر مليار 525 مستوياته عند أعلى ليبلغ 2008 سنة دوالر مليار
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  السلعي حسب التوزيع القطري  امليزان: أوال

 العربية الدول جمموعة حققت فقد العربية، الدول مستوى على التجاري امليزان أرصدة تطور خيص فيما       
 عمان وسلطنة وليبيا والسعودية وقطر الكويت:  وهي التجاري امليزان فائض يف ملحوظاً املصدرة للنفط ارتفاعاً

 تراوحت ما الناتج من متفاوتة بنسب السلعية اخلارجية جتارا من فائضا واجلزائر والبحرين والعراق واإلمارات
  .اجلزائر يف %  13 و الكويت يف  % 55بني

 من إمجايل %  62اليت قدرت بنسبة السلعية الصادرات قيمة الرتفاع أساسية بصفة حتقيق تلك الدول ويرجع      
 عن الناتج العرض جانب يف النقص لتعويض النفط من اإلنتاج لزيادة ،نتيجة2012 لسنة  العربية التجارة السلعية

  .للنفط  العاملية األسعار ارتفاع إىل باإلضافة املنطقة ، هذا يف التوترات السياسية بعض حدوث

 دوالر مليار 242 قيمته األوىل بفائض املرتبة يف السعودية حلت جتارا السلعية من استفادة الدول أما عن أكثر    
 تهاتل مليار دوالر 95 بقيمة الثانية املرتبة يف حلت الكويت مث العريب الفائض إمجايل من%  46  تقدر بنسبة وحبصة

  .دوالر مليار 92,5وبقيمة   ضئيل وبفارق قطر

مليار  22 قدر حبوايل التجارية موازينها عجز يف سياسية حتوالت شهدت اليت العربية الدول كما عرفت جمموعة    
 .كمجموعة هلا بشكل إمجايل السابق، العام خالل دوالر مليار 4,1 قدره عجز مع مقارنة 2011 سنة خالل دوالر
،   2011  سنة يف مليار دوالر  80.3 إىل لتصل 29.7%بلغت كبرية بنسبة السلعية الصادرات عتتراج حيث

 من اإلنتاج توقف بسبب ويرجع ذلك ، ليبيا صادرات اموعة هي تلك تراجع صادرات يف وكان أكرب املتضررين
 .ليبيا األجنبية من البترول شركات ملعظم اجلماعي للخروج نتيجة النفط

 مقارنة 2011يف سنة التجاري امليزان عجز ارتفاع كبري يف سورية كل دولة على حدى فقد سجلتأما عن 
 %10,3حوايل  ليمثل تونس يف العجز ارتفع اإلمجايل، كما احمللى الناتج من %8حواىل بلغ حيث ، وات السابقةنبس
 فيها العجز حتول فقد اليمن أما .إلمجايلا احمللى الناتج من كنسبة %  8.2 حوايل ليبلغ مصر يف العجز تراجع بينما ،

 الرتفاع نتيجة اليمن يف النفطية الصادرات الرتفاع ذلك ويعود .اإلمجايل احمللي الناتج من  1.5%قدر فائض إىل
  .السلعية الواردات تراجع إىل باإلضافة هذا املنتجة، الكميات تراجع من الرغم على وذلك للنفط العاملية األسعار

 بقية حققت حني اإلمجايل يف احمللي الناتج من 17.7%حوايل ليمثل امليزان التجاري يف الفائض تراجع فقد ياليب أما  
  .موريتانيا يف %  7 و األردن يف %41   بني ما تراوحت بدرجات متفاوتة عجزا الدول

بقيمة   % 22,1 بنسبة تمعةجم الدول هلذه التجاري امليزان يف العجز سجل فقد األخرى العربية أما عن باقي الدول  
 أي  % 13,1بنسبة  الواردات ارتفعت حيث، الصادرات من منو أكرب بوترية الواردات لنمو نتيجة دوالر،مليار  39
 . 2011خالل  دوالر مليار 46,9 إىل لتصل % 6,5بنسبة  الصادرات ارتفعت بينما دوالر، مليار  85,8 إىل
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 اىل الناتج نسبته تراوحت 2011 سنة خالل التجاري امليزان عجز يف تفاعاار اموعة دول معظم شهدت وقد    
 من   % 2,1ليمثل السودان يف الفائض تراجع فقد، املغرب يف % 19,6و لبنان يف % 33,8بني  اإلمجايل احمللى
 موريتانيا يف أما .مؤخراً انفصل والذي السودان جنوب يف تتركز اليت النفطية الصادرات لتأثر اإلمجايل احمللى الناتج
  .اإلمجايل احمللي الناتج من % 7,3ليبلغ  الفائض ارتفع فقد

 السلعي حسب طبيعة املنتجات  امليزان :ثانيا

   سنة  مليار دوالر 85.9 تبلغ إمجالية بقيمة املنتجات الزراعية جتارة يف عجزا العربية الدول تعاين من معظم     
 جاء العجز أن هذا الالفت ومن السنة ، لنفس العريب احمللي اإلمجايل ناتجال من % 3,3ما يشكل نسبة   2012

يف  القيمة حيث من أقصاه بلغ استثناء العربية بال الدول مجيع يف الزراعية ميزان التجارة يف عجز وجود نتيجة
فيما  على أما .دوالر رمليا11 بقيمة اجلزائر مث دوالر مليار 13,8 مصر بقيمة مث دوالر مليار 16,6 بقيمة السعودية

 التوايل على %  6,5 و 6,8 و  8,4 فالعراق بنسب لبنان مث املقدمة يف اليمن حلت الناتج فقد من خيص النسبة
  .السنة  خالل نفس

 تساهم دوالر مليار 776,1يبلغ إمجاليا فائضا العربية فتحقق الدول والتعدين الوقود مبنتجات أما بالنسبة تعلق   
الكويت نسبة  مث % 13,2 حبصة تبلغ اإلمارات تلتها % 37وبنسبة فيه مليار دوالر 287 حوبن السعودية

 55,5 عمان بنسب وسلطنة قطر مث املقدمة يف حلت الكويت فقد الناتج من النسبة صعيد على ، أما12,4%
  .السنة  نفس التوايل خالل على %  40,8 46,6و

 تساهم دوالر مليار 268.2يبلغ  إمجاليا عجزا مجيعها العربية الدولفتحقق  الصناعية باملنتجات يتعلق وفيما   
 32,6 بقيمة مث اجلزائر دوالر مليار 37,9 بقيمة العراق تلتها % 19,7 وبنسبة دوالر مليار 52,7 السعودية بنحو

 24,5 و 27,6 بنسب والعراق لبنان مث يف املقدمة املغرب حل فقد الناتج من النسبة على صعيد أما دوالر، مليار
  .السنة نفس خالل التوايل على %17,8و

  املوازين التجارية اخلدمية : الفرع الثاين

 زيادة قيمة عن جنم جتاري عجز بوجود العامل للخدمات من صاف مستورد جمموعها تعترب الدول العربية يف    
  2008سنة دوالر مليار 81,2 كان بعدما 2012 عام دوالر مليار 119,6 بقيمة الصادرات، عن الواردات

 نتيجة سياسية حتوالت شهدت اليت العربية الدول يف السياحة وخاصة اخلدمية تراجع املتحصالت ويرجع ذلك إىل
 الدول معظم يف االستثمار ودخل والنقل الشحن تكاليف ارتفاع إىل باإلضافة تلك الدول، ا متر اليت للظروف
  .العربية 

  التوزيع القطرياخلدمي حسب  امليزان: أوال
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 ومصر واألردن وتونس واليمن واملغرب والبحرين وجيبويت لبنان:عربية هي دول 8 حققت القطري على املستوى   
 يف %2 وجيبويت و لبنان يف  % 17 بني ما الناتج تراوحت من متفاوتة بنسب اخلارجية جتارا اخلدمية من فائضا
عمان  وسلطنة والسعودية واجلزائر والكويت وليبيا والعراق ماراتواإل الدول موريتانيا بقية حققت حني يف مصر

 .السودان يف  % 3و موريتانيا يف 23%بني تراوحت ما متفاوتة بدرجات والسودان عجزا

 تلتها فيه مليار دوالر 1,7 بنحو القيمة حيث من فائض كصاحبة أعلى األوىل املرتبة يف الكويت حلت وقد     
 حلت فقد الناتج من النسبة صعيد أما على دوالر، مليار 0,9 بقيمة البحرين مث ليارات دوالرم 1,5 بقيمة املغرب

 تلتها املغرب % 3,3بنسبة البحرين  مث % 12,33دوالر أي بنسبة  مليار 7,1 قيمته املقدمة بفائض يف لبنان
 وبقيمة ضئيل وبفارق الرابعة ملرتبةيف ا مصر ، مث %1,5دوالر بنسبة مليارات 6 بقيمة املرتبة الثالثة والبحرين يف

  .دوالر مليارات 5,4

احلالة  اليار نتيجة والدخل اخلدمات ميزان بشدة تأثر فقد ، سياسية حتوالت شهدت اليت العربية أما الدول    
 يف تلك األجنيب للنقد املهمة املصادر أحد تعترب واليت السياحية اإليرادات يف كبري اخنفاض إىل أدى الذي األمر األمنية،
 تكاليف ارتفاع إىل باإلضافة ومصر تونس من كل يف السياحية اإليرادات تراجع إىل التقديرات أشارت حيث الدول،
 اخلدمات ميزان يف العجز ارتفاع التطورات تلك عن نتج وقد .املنطقة ا متر اليت كنتيجة للظروف والتأمني الشحن
  .أضعاف ةثالث من اموعة بأكثر لتلك والدخل

  السلعي حسب طبيعة املنتجات امليزان :ثانيا

يشكل  2011 سنة مليار دوالر 61,75 تبلغ إمجالية بقيمة خدمات النقل جتارة يف عجزا العربية الدول حتقق   
عجز   وجود نتيجة جاء العجز هذا أن ومن الالفت السنة ، لنفس العريب اإلمجايل الناتج احمللي من % 2,56نسبة  

 يف القيمة حيث من أقصاه ومصر بلغ وجيبويت البحرين باستثناء الدول العربية مجيع يف النقل خدمات يزانم يف
 على أما .دوالر مليار 5,6بقيمة  قطر مث دوالر مليار13,4 السعودية بقيمة مث دوالر مليار 28,1 اإلمارات بقيمة

 التوايل على% 3,4 و 5 و 8,2بنسب قطر مث ردناأل املقدمة مث يف اإلمارات حلت فقد الناتج النسبة من صعيد
  .السنة  نفس خالل

 عربية دول 7 لتحقيق دوالر كمحصلة مليارات 6 يبلغ إمجاليا عجزا الدول العربية فتحقق السفر خبدمات يتعلق وفيما
 األوىل يف املرتبة مصر حلت وقد دولتني يف األداء مع توازن دوالر مليار 22,9 بقيمة عجزاً أخرى فائضا دول

 لبنان مث دوالر مليارات 6 بقيمة تلتها املغرب فيه دوالر مليارات 6.5 بنحو حيث القيمة من فائض أعلى كصاحبة
 6,8 بنسب األردن واملغرب مث املقدمة يف لبنان حلت فقد من الناتج النسبة صعيد على أما دوالر، مليار 2,7بقيمة 

  .السنة  نفس التوايل خالل على % 6 و 6,4 و



 

233 
 
 

 كمحصلة دوالر مليار 35,4 إمجاليا يبلغ عجزا مجيعها العربية الدول األخرى فتحقق التجارية باخلدمات يتعلق وفيما
 مليار 44,6بقيمة  عجزاً أخرى دولة 11 حتقيق دوالر مقابل مليار 9,2 بقيمة فائضا عربية دول  6لتحقيق 

  1.دوالر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 2013أفريل  31فصلي الثاين العدد ال،  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتوالتطور، األداء العربية مؤشرات اخلارجية لتجارةا - 1



 

234 
 
 

  

  الفصل الثالث الصةخ

 املعامالت أو املنظورة، وغري املنظورة والواردات الصادرات جمموعة اخلارجية التجارة أن الل الفصلتبني من خ
 يف يقيمون أو مؤسسات أفراد بني تنشأ واليت األموال رؤوس و واألفراد النتقال السلع الشاملة الدولية التجارية
 .ممكنة أكرب حاجات إشباع دف خمتلفة سياسية وحدات

 منفذا ولكوا واتمعات، االقتصاديات ربط يف لدورها بالنظر خاصة أمهية التجارية املعامالت وتكتسب    
 وانعكاسا العاملية األسواق يف الدول مؤشر التنافسية وباعتبارها احمللية، السوق حاجة اإلنتاج عن فائض لتصريف
 من الرصيد و الدخول ومستويات التجاري امليزان يف مباشر بشكل تصب واليت والتصديرية املتاحة اإلنتاجية لقدراا

 .األجنبية العمالت

 حيث تساهم االقتصادي، النمو ومعدالت التجارة بني قوية طردية عالقة وجود إىل األدبيات من كثري تشري كما    
  .اخلارجية التجارة

 واسترياد األساس ، يف ثل أساسا النفطاخلام تتم بتصدير املواد تتسم العربية اخلارجية التجارة أن خنلص أن وميكن   
 يف العربية بني الدول التجارة ضعف يعزى أن النامية وميكن الدول نفس هم التجاريني الشركاء املصنعة وأهم السلع

 واآلالت املعدات إنتاج على بقدرا يتعلق فيما التخلف من املنطقة تعاين أن إىل ذلك ومرد .هيكلية لعوامل األساس
  .لنقلا ووسائل
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  متهيد 

 يتم أن واألصل التجارية، العمليات للتمويل األساسي املصدر هي العربية املالية واملؤسسات املالية األسواق تعترب   
هذه وتكمن أمهية  الدولية، املالية بدال من اللجوء للمؤسسات احمللية، املالية املؤسسات خالل من أيضاً التمويل هذا

املؤسسات بكوا مكملة لعمل البنوك التجارية من خالل تقدميها للتمويل طويل األجل الذي حتجم عنه البنوك 
التجارية، كما تساهم هذه املؤسسات يف حتقيق التنمية يف جماالت اختصاصها، إضافة إىل لعب دور هام يف النظام 

   .سسات املالية والشركات واألفراد ورجال األعمالاملايل والذي يتكون من شبكة من األسواق املالية واملؤ

بناًء على طبيعة ختصصها وأهدافها واهم ااالت اليت تتعلق ا التمويل  ت منحقوم املؤسسات املالية بدراسة قرارافت   
، )يةحقوق امللك(هي إدارة األصول وخباصة حمفظة القروض واألوراق املالية، وإدارة اخلصوم وإدارة رأس املال 

، ) مستحقات لدى الغري، أسهم، سندات، قروض(وتتكون أصول املؤسسات املالية بصفة أساسية من األصول املالية 
ى شترت ستثمر يف األوراق املالية املطروحة بسوق املال، كما تقدم املؤسسات املالية العديد من اخلدمات املالية وت

صول على اكرب  حصة من املدخرات وتوظيفها يف القروض ، ولعل اهم أهدف املؤسسات املالية احلاألخرى
  . واالستثمار يف القطاعات االقتصادية مبا فيها قطاع التجارة اخلارجية 

يف قطاع التجارة اخلارجية ، تقوم   خاصة لإلشراف على التمويل ماليةمؤسسات  أتنشوبالنسبة للدول العربية فقد أ 
العامل تتمثل اساسا يف االسواق راس املال اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ذه  املال سلرأ حملية مصادر من التمويل بتوفري 

 أمهها برنامج ومن الناشطة يف جمال االسترياد والتصدير ، للمؤسسات احمللية ائتمان املؤسسات متكنها من منح خطوط
املتخصصة يف كل من الدول التالية   العربية وصندوق النقد العريب وبعض املؤسسات املالية و البنوك التجارة متويل

أهم أوضاع  الدراسة من الفصل هذا يف ندرس و حنلل أن حناول فإننا ولذلك، مصر ، السعودية ، االمارات 
املنطقة اليت تقوم بتمويل التجارة اخلارجية للدول العربية تتمثل اساسا يف برنامج متويل  هذه يف العاملة املالية املؤسسات
حيث مت التطرق يف هذا الفصل  .ارجية و صندوق النقد العريب ومصادر متويلها من االسواق املالية العربية التجارة اخل

  :اىل املباحث التالية 

  برنامج متويل التجارة العربية: األولاملبحث 

  2013-2005 خالل العربية التجارة متويل برنامج أداء:  الثاين املبحث

  ادرات والواردات عن طريق االسواق املالية لبعض الدول العربيةحجم متويل الص: الثالثاملبحث 
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 برنامج متويل التجارة العربية: األولاملبحث 

 التجارة اخلارجيةتتركز جهودها حصرياً على القطاع  متويليةأكرب مؤسسة برنامج متويل التجارة العربية  عتربي       
اخلاصة  على حتقيق منو مستدام من خالل متويل االستثمارات بيةالعرؤسسة الدول هذه املوتساعد . العربيةبالدول 

، وتقدمي اخلدمات بالتبادل التجاري سواء فيما بني التجارة العربية البينية وبني الدول العربية والعامل اخلارجي 
كومات، وترتيب وإىل احلهذا القطاع للمصدريني واملستوردين واىل املؤسسات املالية االستشارية إىل أنشطة األعمال 

  .العربية من خالل االستثمارات املالية رؤوس األموال يف األسواق املالية 

  ماهية برنامج متويل التجارة العربية: املطلب األول  

ومن خالل إنشاء شراكات مستمرة  العربية بدور قيادي يف دفع عجلة التجارة برنامج متويل التجارة العربية  قومي  
فهو .  ربية من خالل دعم املصدرين واملستوردين العربدول العالمنو اقتصادي وإتاحة فرص عمل يف من شأا حتقيق 

يف كُل الدول العربية واليت تتمثل اساساً يف البنوك  الوكاالت الوطنيةالتسهيل االئتماين اجلديد الذي يدعم  يقدم
لصغرية واملتوسطة احلجم يف األسواق الصاعدة، الشركات ا خاصة معزيادة أنشطة أعماهلا  حبيث يساهم يف التجارية

 . وهو أمر يتعذر حتقيقه دون وجود هذا التسهيل العربيةكما سيكفل توفري دعم للتجارة 

مبوجب هذا الربنامج، ضمانات كلية أو  ة ؤسسهذه املوتقدم . العربيةكما يعزز تدفق السلع واخلدمات بني الدول    
تغطية املخاطر التمويلية الناشئة ، كما يتيح الربنامج هلذه البنوك زيادة حجم عملياا جزئية لدعم التبادل التجاري و

 .التجارية وقيمتها وميكنها من احلصول على شروط تنافسية مالئمة

  وأهدافه  تعريف برنامج متويل التجارة العربية: الفرع األول

لية عربية مشتركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، هلا مؤسسة ما" على أنه برنامج متويل التجارة العربية يعرف     
  1" . كافة احلقوق ومنها على األخص حقوق التملك والتقاضي والتعاقد وقبول الودائع واالقتراض وإدارة األموال

ويتخذ هذا  1989لسنة  4تأسس هذا الربنامج من قبل جملس حمافظي صندوق النقد العريب مبوجب القرار رقم      
  .نامج من مدينة أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة مقرا لهالرب

                                                             
1 -  What is ATFP , Arab trade financing program ; http://www.atfp.org.ae;10-05-2014 
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جاء هذا لتحقيق أهداف اتفاقية تيسري وتنمية وقد ربنامج يف جمال تنمية التجارة العربية هذا ال تتجلى أمهية تأسيس  
لتحقيق األهداف ج التبادل التجاري بني الدول العربية ومنطقة التجارة احلرة العربية ،ويف سبيل ذلك يسعى الربنام

  :التالية 

 . ملصدر العريبا للمنتج و املسامهة يف تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات التنافسية: أوال

 آليات و أدوات خالل من وشروط ميسرة وتنافسيةبتكلفة العربية  التجارة ألنشطة الالزم يوفر الربنامج التمويل: ثانيا
 .متنوعة

لتمويل للمصدرين واملستوردين للسلع العربية املؤهلة ويسعى إىل إجياد فرص جدية للسلع ذات يتيح الربنامج ا :ثالثا
املنشأ العريب كما يتيح الربنامج التمويل للسلع الرأمسالية غري عربية املنشأ واليت تعترب ضرورية لألنشطة اإلنتاجية يف 

  . الدول العربية

 العربية التجارة أنشطة حول العربية الدول يف واملستوردين للمصدرين ماتاملعلو توفري إىل كذلك الربنامج سعىي:رابعا
 .منها واالستفادة تطويرها وفرص األسواق يف املتوفرة واإلمكانات فيها واملتعاملني

يسعى الربنامج إىل توفري املوارد الالزمة لتعزيز قدرة املصارف التجارية املعتمدة كوكاالت وطنية على تقدمي : خامسا
 .لتسهيالت لعمالئها من املصدرين واملستوردين لتمويل نشاطهم يف جمال التجارة العربيةا

 والضمان التمويل مؤسسات مع والتنسيق التعاون علىبوصفه مؤسسة عربية متخصصة  الربنامج حيرص: سادسا
  .يةالعرب السلع يف التجارية للمبادالت الالزم التأميين الغطاء لتوفري واحمللية اإلقليمية

إن العدد الكبري من املسامهني يف برنامج متويل التجارة العربية يتيح خلق إطار جامع حلشد الطاقات وتنسيق  :سابعا
  .اجلهود وحتقيق درجة عالية من التعاون خلدمة أهداف تنمية التجارة العربية 

لفة غري التمويل واملتصلة بتنمية التجارة جمموعة متكاملة من اخلدمات املخت يقدمالربنامج يف االخري ميكن القول أن    
العربية مثل توفري املعلومات عن األسواق العربية وكيفية املتاجرة فيها واملتعاملني يف التجارة العربية وكذلك القيام 

  1. بعمليات الترويج للتجارة العربية يف إطار لقاءات املصدرين واملستوردين العرب

                                                             
1 - What is ATFP , Arab trade financing program ; http://www.atfp.org.ae;10-05-2014 
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  برنامج متويل التجارة العربيةوين والتنظيمي اإلطار القان: الفرع الثاين 

 من احلقوق كافة وهلا مستقلة، اعتبارية بشخصية تتمتع مشتركة عربية مالية مؤسسة العربية التجارة متويل برنامج    
 .األموال إدارة و و االقتراض الودائع وقبول والتقاضي والتعاقد التملك حقوق

 املزايا بروتوكول مبوجب املقر، دولة املتحدة، العربية اإلمارات دولة له منحتها توحصانا مبزايا الربنامج ويتمتع    
  . 1990 لسنة 03رقم  االحتادي باملرسوم الصادر واحلصانات

 جملس ومن فئام جبميع املسامهني تضم اليت العمومية، اجلمعية من يتكون للربنامجأما بالسنة للهيكل التنظيمي     
 ثالث من التنفيذي اجلهاز ويتكون .التنفيذي الرئيس اإلدارة جملس رئيس سهرأي الذي التنفيذي واجلهاز  اإلدارة
  .واإلدارية املالية واالئتمان، التمويل عمليات التجارة، وتنمية تطوير :رئيسية إدارات

  موارد الربنامج : أوال

  :تتكون موارد الربنامج 

 رأس مال الربنامج -أ

 االحتياطات - ب

 .املؤسسات املالية ومؤسسات التمويل لدى الربنامج ودائع -ج

 االقتراض من االسواق املالية وهو ما سنحاول التركيز يف هذه الدراسة -د

  اي مصادر أو موارد أخرى تضعها اجلمعية العمومية للربنامج أو توافق عليها -ه

اجة لذلك أو أية موارد أخرى توافق جييز النظام األساسي للربنامج احلصول على موارد إضافية إذا دعت احلكما 
ويكمن كذلك للربنامج أن يربم اتفاقيات تتضمن قبول ودائع من دولة عربية أو جمموعة من .عليها اجلمعية العمومية 

  .الدول العربية تتخصص لتمويل جتارا مع الدول العربية أو مع بقية دول العامل 
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  رأس مال الربنامج: ثانيا

دوالر أمريكي موزعة  ارمليليصبح  2013املصرح به بعد الزيادة خالل سنة ال الربنامج املدفوع وويبلغ رأس م    
أالف دوالر أمريكي للسهم الواحد، ويبلغ عدد املسامهني يف رأس مال الربنامج 5 ألف سهم بقيمة امسية 200على 
والبنوك التجارية العربية والبنوك العربية مسامها ميثلون عددا من املؤسسات العربية ملشتركة والبنوك املركزية  50

ويتصدر قائمة املسامهني كل من صندوق النقد العريب والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي  األجنبية املشتركة ،
وجتدر االشارة اىل أن اجلمعية العمومية ،  سهما على التوايل 31156سهما و 111274واالجتماعي اللذان ميلكان 

رأس املال املصرح به تبعا للتطورات يف التجارة العربية ،  أما بالنسبة اللتزامات املسامهني فال تتجاوز قامت بزيادة 
  :كما يصنف املسامهون يف هذا الربنامج إىل ثالث فئات   ،1حصته املدفوعة من رأمسال الربنامج 

واملؤسسات املالية واملصرفية العربية  تشمل صندوق النقد العريب، مؤسسات التمويل العربية املشتركة: ) أ( الفئة  - د
  . من جمموع أسهم الربنامج % 51ال يقل عن احلكومية، تبلغ مسامهتهم 

تشمل املؤسسات املالية واملصرفية غري احلكومية يف الدول العربية ، وتقدر مسامهة هذه الفئة مبا ال  :)ب ( الفئة  - ذ
  .من جمموع أسهم الربنامج % 35يزيد عن 

 14تضم املؤسسات املالية املصرفية العربية و الدولية املشتركة وتبلغ مسامهتهم مبا ال يزيد عن  :)ج ( الفئة  - ج
  2.من جمموع أسهم الربنامج %

دوالر أمريكي ،  5000سهم ، وتكون قيمة السهم الواحد منها   000 200و يقسم رأس مال الربنامج اىل   
  . ته يف الربنامج توزع األسهم بني فئات املسامهني كل حسب مشارك

  3.حيسب لكل سهم صوت واحد يف اجلمعية العمومية  -

                                                             
 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ ربنامج ، لظام األساسي لالنمن  عشر احلاديالتجارة العربية، املادة  برنامج متويل - 1

  .6 ص،  2000مارس 

 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ ربنامج ، لالنظام األساسي لمن  عشر الثانيةالتجارة العربية، املادة  برنامج متويل - 2
  .6 ص،  2000مارس 

 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ ربنامج ، لالنظام األساسي لمن  عشر الثالثةالتجارة العربية، املادة  برنامج متويل - 3
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 تصدر مجيع  االسهم بإسم مالكيها ، وتضع جملس اإلدارة القواعد اليت يتم مبوجبها تداول األسهم من خالل  -

   1.الربنامج مبا ال يتعارض مع اهدافه و مع ما ورد يف املادة الثانية  -

صايف األرباح السنوية الصافية، كاحتياطي عام ،كما تقرر  % 10ما يقل عن تقرر اجلمعية العمومية ختصيص  -
 2.كيفية توزيع بقية األرباح السنوية الصافية 

و ) ب(سهم ألعضاء الفئتني  50و ) أ(سهما ألعضاء للفئة  250احلد االدىن للمسامهة يف رأس املال الربنامج  -
  ) .  ج(

قتراض الربنامج وقبول الودائع من املؤسسات املالية ومؤسسات التمويل يضع جملس اإلدارة اإلجراءات املالئمة ال -
  3.كما حيدد الشروط واألساليب اليت حتكم اقتراض الربنامج 

تتكون موارد الربنامج منفصلة عن موارد صندوق النقد العريب وال يكون هذا األخري أو أي مساهم آخر مسؤوال  -
نامج مسؤوال عن تصرفات والتزامات صندوق النقد العريب أو أي عن تصرفات والتزامات الربنامج وال الرب

 .مساهم اخر، حتمل كافة املصاريف اخلاصة بالربنامج على موارده 

  .كيفية عمل الربنامج : املطلب الثاين 

ضمان يقوم الربنامج مبنح خطوط ائتمان يقدمها اىل الوكاالت الوطنية تكون يف الدول العربية هلذا الغرض مقابل    
مناسب يوافق عليه الربنامج ، ويكون خطوط االئتمان يقدمها بصفقة معينة أو بعدة صفقات  كما مينح الربنامج 

  : الفرصة للمستورد واملصدر أن تتعامل مباشرة بنوك جتارية حملية كالتايل 

                                                             
 30ادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ الصربنامج ، لالنظام األساسي ل من ة عشربعاراملادة ال التجارة العربية، برنامج متويل - 1

  .6 ص،  2000مارس 

 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ ربنامج ، لالنظام األساسي لمن  عشر اخلامسةالتجارة العربية، املادة  برنامج متويل - 2
  .7 ص، 2000مارس 
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دور الوسيط املايل  يوجد بنك جتاري أو أكثر يعني من قبل السلطات النقدية يف معظم البدان العربية ،  يلعب -
 ".بالوكالة الوطنية "واملصدر واملستورد العريب والذي يسمى 

يعيد الربنامج التمويل اليت تقدمه الوكاالت الوطنية للمتعاملني يف استرياد وتصدير السلع العربية ، املنشأ بواسطة  -
من قيمة  % 85ذي يقدمه الربنامج خطوط ائتمان تربم بني الربنامج ووكالته الوطنية ،حبيث ال يتجاوز املبلغ ال

 .الصفقة وذلك بعد استيفاء الصفقة جلميع الشروط املطلوبة 

  خطوط االئتمان: الفرع األول 

تشجع خطوط االئتمان املقدمة من الربنامج ، الدخول إىل األسواق العربية والنظر جبدية اىل قدرات الصناعة     
تبط بطبيعة السلع املعاد متويلها بالنسبة للسلع االستهالكية واليت متتد فترة العربية فيما خيص فترات التمويل ، فهي تر

شهرا  18أشهر إىل  6أشهر ، أما عن السلع الوسيطة واملواد اخلام واليت متتد فترة التمويل من  6التمويل من شهر إىل 
شهرا  36شهرا إىل  12تتراوح  من ، أما عن النصيب األوفر من فترات التمويل فهو للسلع اإلنتاجية والرأمسالية ف

  .كأقصى حد ، إال أنه يف حاالت استثنائية ميكن ان تصل فترة التمويل اىل مخس سنوات 

  مميزات خطوط االئتمان: أوال 

  .تعترب اتفاقيات خطوط االئتمان اإلطار املنظم لعمليات التمويل - أ

مان إجراءات السحب، مما يساهم يف توفري حتديد اتفاقيات خطوط االئتمان أسعار الفائدة، شروط منح االئت -  ب
  .الوقت والتكلفة

تسمح اتفاقيات خطوط االئتمان بإمكانية حتويل ملبلغ سحبه للمصدر مباشرة، بناءا على توجيهات الوكالة  - ج
 .الوطنية، وحسب الشروط املنصوص عليها يف اتفاقية خط االئتمان بني الوكالة الوطنية، والربنامج 

لقول أن خطوط االئتمان الية فعالة ومرنة وسريعة لتمويل وتشجيع الصادرات والواردات السلع وعليه ميكن ا    
 .1العربية

  

                                                             
1 - What is ATFP , Arab trade financing program ; http://www.atfp.org.ae;10-05-2014 
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   أنواع خطوط االئتمان: ثانيا

  :تنقسم خطوط االئتمان إىل ما يلي  

ىل الطرف ويقصد به ذلك االئتمان املمنوحة من قبل الوكالة الوطنية يف البلد املصدر إ: االئتمان السابق التصدير -أ
الذي ينوي القيام بعملية التصدير، بشرط أن يكون االئتمان خمصص لتسهيل اإلنتاج أو التخزين للسلع املوجهة 

  .للتصدير

  .هو االئتمان املقدم من قبل مصدر يف دولة عربية إىل مستورد يف دولة عربية أخرى: االئتمان الالحق للتصدير- ب

ان املقدم من قبل الوكاالت الوطنية يف البلد املستورد إىل مستورد حملي ويقصد به االئتم: ائتمان الواردات -ج
  .لتمكينه من السداد ملصدر يف بلد عريب أخر

هو االئتمان الذي تقدمه الوكالة الوطنية إىل مستورد يف دولة عربية أخرى لتمكينه من السداد : ائتمان املشترين -د
  .ملصدر دولة الوكالة

  . ات خطوط االئتمانإجراء: الفرع الثاين 

  :يستوجب احلصول على خطوط االئتمان املرور على العديد من اإلجراءات واليت نذكرها فيما يلي  

  .التقدم لطلب احلصول على خط االئتمان -أ

  :يندرج حتت هذا اإلجراء العديد من اخلطوات واليت نذكر فيما يلي

 .الة الوطنية التقدم بطلب التمويل من قبل املستورد او املصدر للوك - 1

 .تتلقى الوكالة الطلب مث تقوم بالتوجه لربنامج متويل التجارة العربية باالستشارة - 2

 .إذا متت املوافقة من قبل الربنامج، متنح الوكالة املطلوبة االئتمان للمصدر أو املستورد  - 3

  .تقدم الوكالة إىل الربنامج إلعادة ذلك االئتمان  - 4

  .امج الوكالة الوطنية للتوقيع على اتفاقية خط االئتمانإذا متت املوافقة يدعو الربن - ب
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بعد التوقيع على اتفاقية خط االئتمان، تتمكن الوكالة الوطنية من السحب على خط االئتمان، ويتم الدفع  -ج
  .للوكالة او املستفيد مباشرة بناء على طلب الوكالة الوطنية

  .يبدأ السداد بعد ستة أشهر من تاريخ السحب -د

وبالتايل فإن الربنامج يقوم بتعزيز قدرة املصارف التجارية على منح االئتمان للعمليات التجارية العربية، وذلك من    
  .خالل دوره كمعيد للتمويل

كما يقوم الربنامج بالتنسيق مع مؤسسات التمويل والضمان اإلقليمية واحمللية لتوفري التمويل وغطاء التأمني الالزم    
  .1بية بتكلفة وبشروط مناسبةللتجارة العر

  الضمانـــــــات: أوال

منذ تأسيس الربنامج وهو يسعى لتنمية املشاريع وتشجيع املبادالت التجارية العربية، بكفاءة وفعالية، ولكي يقوم    
  .هذا الدور املنوط له، فال منه إجياد الوسائل اليت تتكفل استعادة األموال املمنوحة يف مواعيد استحقاقها

حبيث يضمن إعادة اقتراضها من جديد لوكاالت أخرى، لتقسيم االستعادة من موارده لكافة الوكاالت الوطنية    
املوجودة يف الدول العربية، األمر الذي يستحق عكس شكل إجيايب على حجم التبادالت اخلارجية التجارية العربية 

الضمانات الذي البد من توافرها، لكي مينح االئتمان، ولتحقيق كل هذا وغريه حدد جملس إدارة الربنامج عدد من 
ولعل أهم هذه الضمانات هو الضمان املمنوح من قبل املؤسسة العربية لضمان االستثمار، وذلك عن طريق اتفاقيات 

  :تعقد بني الطرفني، أما باقي الضمانات فهي تصدر من اجلهات التالية

  .لدول العربيةالبنوك املركزية واملؤسسات النقدية يف ا -

  .املؤسسات املالية واملصرفية اليت تصنف من املؤسسات اليت تتمتع باجلدارة االئتمانية العالية -

  .مؤسسات التأمني واملتخصصة يف الضمان -

  .باإلضافة إىل ضمانات أخرى يرى الربنامج أا كافية لتشكل ضمان مقبول لديه

  سعر الفائدة:ثانيا 
                                                             

1 - What is ATFP , Arab trade financing program ; http://www.atfp.org.ae;10-05-2014 
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ل عملياته التمويلية على أسعار فائدة مناسبة، حتدد من قبل جملس اإلدارة، وتكون قريبة من حيصل الربنامج من خال  
، وهو سعر % ) 3.5 - % 2( أسعار الفائدة يف األسواق العالية لعمليات مشاة، ويف الغالب يكون مقدارها من 

سعر الفائدة اإلقراض وهو مريكي للودائع بالدوالر األ )LIBOR(الليبورالفائدة الذي يتقاضاه الربنامج يعادل 
  .1 يضاف إليه هامش يرتبط بفترة االئتمان واملخاطر املتصلة به  ،ملدة ستة أشهراملعمول بني البنوك يف لندن وحيدد 

 :يبلغ  وهذا اهلامش

  0.875 %     شهور 6ملدة ائتمان أقصاها.  

  1.00    %    شهر 12ملدة ائتمان أقصاها  .  

  1.125 %    شهر 24ن أقصاها ملدة ائتما.  

  .من قيمة فاتورة االسترياد% 100متويل يصل لغاية فهي  سقف التمويلأما بالنسبة ل    

سنوات يف حالة كانت السلع  5وميكن أن تصل لغاية  سنتنيفترة سداد تصل لغاية فتصل  دة القرضوفيما يتعلق مب
  .رأمسالية

ات اعتماداً على نوع السلع و طبيعتها بشرط أن يكون التمويل توفري التمويل الالزم للمستوردات أو الصادرويكون   
  .مقابل اعتمادات مستنديه أو بوالص حتصيل

  رسوم االلتزام: ثالثا

يف السنة األربع شهور األوىل، مث تليها فترة السلع ) %0.25(حيصل الربنامج على رسوم االلتزام بنحو  
مسحوب من املبلغ الذي يلتزم به الربنامج مبوجب اتفاقية منح أشهر التالية عن اجلزء الغري  6عن  %0.375بنسبة

يوم ال يتم احتساب رسوم االلتزام، بداية من تاريخ توقيع  60خط االئتمان، وتتمتع الوكالة بفترة مساح تقدر بـ 
  .االتفاقية

  شروط األهلية للسلع و اخلدمات : ثانيا

                                                             
  .59نبيل حشاد، مرجع سابق، ص - 1
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ا ذات منشأ عريب، حيث يتم إنتاجها وتضيعها يف دول عربية، أو حيدد الربنامج السلع واخلدمات املؤهلة، بصفته    
  .أو أكثر  %40صنعت من مواد وعناصر إنتاج عربية أو إذا بلغت نسبة اإلضافة إليها يف الدول العربية 

ع املعاد وهذا طبقا للنظام األساسي لربنامج التجارة العربية، و يستنثي النظام النفط اخلام والسلع املستعملة، السل    
  .تصديرها

باإلضافة إىل أن االستفادة متنح للمستوردين واملصدرين يف الدول العربية والذين يصدرون ويستوردون سلع   
  .وخدمات مؤهلة إلعادة التمويل

وجتدر اإلشارة هنا أنه البد كذلك للمستوردين واملصدرين العرب استيفاء كافة شروط التمويل املوضوعة من قبل     
  .1  الت الوطنية، لكي يتمكن من احلصول على إعادة التمويل اليت يقدمها الربنامجالوكا

  املستفيدون : ثالثا

يستفيد املصدرين واملستوردين العرب من موارد الربنامج وهم املتعاملني يف السلع واخلدمات املؤهلة، سواء كان     
  .   ية خارج املنطقة العربيةذلك لصادرات والواردات العربية البينية او لصادرات العرب

  الربنامج التجاريةخدمات : الفرع الثالث 

يقوم الربنامج بتوفري جمموعة متكاملة من اخلدمات اليت تسهم يف تشجيع وتنمية التبادل التجاري الدويل بني الدول     
هود هذه اجلضمن و   .ويلية كبريةالعربية وبني الدول العربية والعامل اخلارجي، كما يتيح الربنامج توفري إمكانيات مت

شبكة معلومات التجارة العربية دف توفري املعلومات اآلنية  ربنامج منذ بداية نشاطه على إنشاءالاملبذولة حرص 
شبكة معلومات  تتمثل أهم خدماتحيث  .للمتعاملني واملهتمني يف قطاع التجارة واألعمال بالدول العربية واملوثوقة

فرص املتاجرة وعناوين املتعاملني  سبل النفاذ إليها، جبانب ة بتوفري املعلومات عن األسواق العربية والتجارة العربي
ويؤمن الربنامج . معلوماتية متفرقة أخرى بالتجارة العربية من مصدرين ومستوردين ومصنعني باإلضافة إىل خدمات

  اإلنترنت على العنوان شبكة لىخدمات الشبكة إىل املهتمني واملستفيدين منها من خالل موقعه ع

                                                             
الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية النظام األساسي لربنامج متويل التجارة العربية ،  من  22 -21 – 20املواد من  التجارة العربية، برنامج متويل - 1

  . 8 ص،  2000مارس  30احلادي عشر املنعقد بتاريخ 
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www.atfp.org.ae  مجيع الدول  اإلضافة إىل وسائل االتصاالت املتاحة واليت ختتلف باختالف توفرها يفب
دليالً آنياً إىل  العربية من فاكس وهاتف وبريد عادي وبريد إلكتروين، وذلك الهتمام الربنامج بضرورة إبقاء الشبكة

  .األسواق العربية

يقوم الربنامج كذلك بتقدمي معونة فنية يف جماالت ترويج الصادرات وتنمية املوارد البشرية يف قطاع التجارة  كما   
  .اخلارجية

   شبكة معلومات التجارة العربية :أوال 

توفر شبكة املعلومات حول التجارة اخلارجية معلومات دقيقة وأنية حول الطلبات على الصادرات باإلضافة   
  .تطلبات حبيث يتمكن املصدرون املستوردون القيام بدورهم بكفاءة وفعاليةإىل شروط وم

  :إنشاء الشبكة -أ

مدعمة من قبل الربنامج االئتماين لألمم ) LATIN(قام الربنامج على بناء شبكة معلومات للتجارة العربية  
بكة هو مقر برنامج متويل املركز الرئيسي للش أما عن .جبنيف) IIC(ومركز التجارة الدولية) UNOP(املتحدة 

  .التجارة العربية املوجود يف أبو ظيب وتستفيد منه كافة الدول العربية

  :أهداف الشبكة - ب

دف هذه الشبكة لتوفري خدمة من املعلومات املتكاملة حول التجارة العربية لكافة املتعاملني سواء كانوا   
  .هيئات خمتصة أو وكاالت أو مصدرين ومستوردين

  :يلي ن هذه املعلومات حمددة حسب طلب املستخدم وتندرج هذه املعلومات حسب ماوتكو  

  .معلومات عن املتعاملني بالتجارة العربية حول أمسائهم طبيعة حجم نشاطهم السلع واخلدمات الذين يتعاملون ا - 1

والفنية، شروط عمليات معلومات حول السلع من حيث البيانات األساسية هلا، تصميمها مواصفاا القياسية  - 2
وقيود أشغاهلا، كل هذه . التعبئة والتغليف استخداماا ، باإلضافة إىل بيان حول إمكانية تصدير هذه السلعة

  .املعلومات، وغريها تسهل على املصدر واملستورد العريب معرفة قدرات التصدير واملنافسة يف السوق
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بيع وشراء املنتجات يف كافة الدول العربية ومتكني كل من معلومات حول ظروف وفرص التجارة وتشمل فرص  - 3
  .املستوردين واملصدرين من زيادة أنشطتهم وفتح أسواق جديدة

معلومات عن األسواق تشمل بيانات أساسية عن الدولة او املؤشرات االقتصادية فيها السياسات التجارية، قيود  - 4
  .االسترياد وشروط التصدير

رف، خدمات النقل والتخزين باإلضافة إىل سياسات االستثمار واالتفاقيات والعقود املربحة أنظمة أسعار الص - 5
  . بينها وبني العامل اخلارجي

نقطة ارتباط منتشرة يف  30 ــشبكة يف مقره وربطه بلالرئيسي ل ل بناء املركزااستكمبالربنامج وحاليا يقوم      
شبكة إىل كافة املهتمني واملتعاملني بالتجارة لبغرض إيصال خدمات ا راقصومال والعالمجيع الدول العربية باستثناء 

  .العربية على املستوى اإلقليمي للدول العربية

اإلنترنت  شبكة موقعه على خالل من آنياً املتاحة العربية التجارة معلومات شبكة بيانات قواعد بتحديث كما قام     
 يف والتصنيع التصدير واالسترياد جمال يف تعمل مؤسسة 1690 بيانات لإدخا و كذلك بتحديث الربنامج كما قام. 

 بيانات قواعد إىل إثراء باإلضافة واجلزائر وتونس واألردن، واملغرب، واإلمارات، وفلسطني، والسعودية، مصر،
  .إلكترونياً أتيحت جتارية فرصة 950 بعدد الشبكة

 املغرب، من يف كل  Market Profile "السوق عن اصةاخل املعلومات بتحديثومن جهة اخرى قام كذلك     
  . 1املعنية الدول يف شبكةلا ارتباط نقاط مع بالتعاون وذلك وعمان الكويت البحرين، األردن،

  ترويج وحتسني اخلدمات التمويلية للربنامج :ثانيا

ه التبادالت بني املتعاملني حرصا من الربنامج على تنمية التبادالت التجارية العربية، تقدم فرص لتفعيل هذ  
  :يلي ويقوم الربنامج مبا ، بالتجارة اخلارجية

مسوحات  تنظيم لقاءات للمصدرين واملستوردين للسلع العربية وفقا ملنهجية تعتمد على حتليل التدفق التجاري و -أ
  .السوق القطاعية واملنتجات اليت توفر اإلمكانيات األكرب للتوسع
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ت املختارة يف كل دولة عربية، جترى مسوحات شاملة للعرض والطلب من هذه القطاعات بعد حتديد القطاعا - ب
 ساساًأالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وهيئات تنمية الصادرات يف الدول العربية، وتشكل هذه املسوحات 

  .الختيار الشركات اليت ستشارك يف لقاءات املصدرين واملستوردين اليت ينفذها الربنامج

بعد اختيار الشركات يقوم الربنامج بعملية املطابقة الهتمامات ومصاحل الشركات املشاركة يف اللقاء، وبعد  -ج
  .جدول اللقاءات الثنائية لكل شركة خالل أيام احلدث مع الشركات اليت تتطابق اهتماماا ومصاحلها معها

لوطنية لربنامج متويل التجارة العربية، إضافة إىل جتمع اللقاءات ممثلي عن غرف التجارة والصناعة والوكاالت ا -د
  .شركات النقل والتأمني واملؤسسات اإلقليمية والدولية املعنية بتنمية التجارة العربية

وذلك دف توفري املناخ املناسب للشركات للتوصل إىل اتفاقيات جتارية، وعالقات عمل فيما بنيها، هذا ويكون 
ة وعالقات عمل فيما بينها، هذا ويكون الربنامج على استعداد لتوفري التمويل للصفقات التوصل إىل اتفاقيات جتاري

  .اليت يتم التوصل إليها، وبعد اللقاء إذا ما توفرت هلا شروط املؤهلة

  .والدولية اإلقليمية مؤسسات التعاون الربنامج مع: ثالثا

 والدولية اإلقليمية املؤسسات من عدد مع وتواصل اتوالندو عمل ورشات من عديدال يفة قام الربنامج باملشارك    
 من العربية التجارة يف املتعاملني استفادة دف معها التعاون وتفعيل لتأطري وذلك التجارة وترويج متويل يف املتعاملة
 منتدى يفة شارك، ومؤخرا قام باملالعربية التجارة تنمية يف واملسامهة ألهدافه حتقيقاً يتيحها اليت واخلدمات املوارد
 الغرف جملس بتنظيم سعوديةبال الرياضب التنموية العربية للقمة الثالثة للدورة التحضريي العريب اخلاص القطاع

 مداخلة وكانت العربية، للبالد والزراعة صناعةوال التجارة لغرف العام واالحتاد العربية الدول وجامعة السعودية
 العربية اهليئة دعوة الربنامج لىب ما، ك"  العربية التجارة تنمية يف العربية التجارة يلمتو برنامج جتربة" بعنوان الربنامج

 مبشاركة تونس يف عقد الذي والغذائي الزراعي لالستثمار الثاين مترؤامل يف للمشاركة الزراعي واإلمناء لالستثمار
 جمال يف وخرباء الفالحية الدراسات ومراكز الغذائية املواد نقابات واحتاد العربية احلكومية جمموعة من املؤسسات

 العمل ورشة يف الربنامج مداخلة متثلت حيث العربية اخلليج لدول التعاون لس العامة األمانة إىل  باإلضافة صالحاست
" يف السودان جبمهورية اخلرطوم يف الربنامج شارك كما ." تشجيعها سبل و البينية العربية التجارة واقع" بعرض

 باستضافة العربية سساتؤم مثاين حبضور ”التجارة ضمان و متويل جمال يف التعاون لتعزيز السابع التنسيق تماعاج
 العريب الوزاري واالجتماع اخلرباء اجتماع يف سعوديةلبا الرياض ويف إفريقيا، يف االقتصادية للتنمية العريب املصرف
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" الغذائي األمن لضمان يف إفريقيا العريب االستثمار تشجيع : "بعنوان  ئيالغذا واألمن الزراعية للتنمية املشترك اإلفريقي
 العام االحتاد بتنظيم الثاين األورويب  العريب االقتصادي املنتدى يف اهلامشية األردنية باململكة عمان مدينة يف وكذلك ،

 وغرفة األوروبية واملفوضية لالستثمار األورويب البنك مع بالتعاون العربية للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف
  ."أفضل وتنمية منو أجل من الشراكة إىل جديدة نظرة“ شعار حتت األردن صناعة وغرفة األردن جتارة

 باململكة عمان يف العربية التجارة تنمية يف ودوره املتاحة خدماته حول تعريفية ندوة الربنامج نظم وقد هذا    
 باململكة الرياض يف أخرى و ،)  Jedco( االقتصادية املشاريع لتطوير األردنية سةؤسامل مع ونبالتعا اهلامشية األردنية
 املؤسسات من عدد الندوتني فعاليات حضر وقد بالرياض، الصناعية التجارة الغرفة مع بالتعاون السعودية العربية

 األردن من كل يف للربنامج املعتمدة ةالوطني الوكاالت بعض إىل باإلضافة األعمال ورجال واملالية االقتصادية
  .والسعودية

 املصرفية املؤسسات ممثلي مبشاركة بأبوظيب الوطنية لوكاالتة مع االتشاوري اللقاء العديد من الربنامج عقد كما    
 اليت تواخلدما الربنامج موارد من االستفادة تعظيم اتاللقاء استهدف و .للربنامج وطنية كوكاالت املعتمدة واملالية
 الوكاالت ودور التمويلي، الربنامج بنشاط املتعلقة عضيوااملب للتشاور فرصة اللقاء وكان .العربية للتجارة يوفرها
 ممثل قام لقاءأخر  أعمال جدول وضمن .موارده على الطلب تزايد مع الربنامج بتسهيالت عمالئها تعريف يف الوطنية

 الضمان آلية و العربية املنطقة يف البنك عمل حول عرض بتقدمي )EBRD( والتعمري لإلنشاء األورويب البنك عن
  1. املقبلة املرحلة يف أنشطته ضمن إدخاهلا الربنامج يستعد اليت

  تعديالت برنامج متويل التجارة العربية :املطلب الثالث  

  .بية ومن هذه التعديالت  عرف الربنامج عدة تعديالت أدخلت عليه من أجل حتسني أداءه يف تطوير التجارة العر   

  2000تعديل سنة : الفرع األول 

مسح الربنامج للمرة األوىل بتمويل الصادرات العربية للدول الغري عربية بعد أن كان النظام األساسي للربنامج    
األخرية إىل  يقتصر نشاطه على عمليات التمويل للتجارة العربية البينية، خاصة وأن غالبية الدول العربية يف السنوات
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، حيث  1انظمت إىل منظمة التجارة العاملية باإلضافة إىل قيامها بشراكات مع العديد من التكتالت االقتصادية العاملية 
أن كل هذه التزامات أوجب عليها فتح أسواقها أمام السلع األجنبية، حيث تستفيد هذه السلع من تدعيم مؤسسات 

ة مل تستفيد هذه الترتيبات ، االمر الذي استوجب دعم مؤسسات وصناديق التمويل متويل عاملية غري أن السلع العربي
العربية ويف مقدمتها برنامج متويل التجارة العربية الذي قام بدعم املنتجات العربية يف االسواق العاملية ، وذلك مبنحها 

ارد مالية ال بأس ا ميكن االعتماد يف دعم تسهيالت ائتمانية لتسويق منتوجاا يف اخلارج خاصة أن الربنامج ميتلك مو
  . 2الصادرات العربية، وعليه قام الربنامج برفع سقف الصفقة 

 %100وقد أثرت هذه اخلطوة إجيابيا على نشاط التجارة العربية، متثل أساسا يف رفع حجم التمويل ليصل إىل    
التمويل سترفع من قيمه املقَدمة من قبل الربنامج  كأقصى نسبة، وعليه فإن التغطية الكلية حلجم % 85بعدما كان 

لتتواىل طلبات التمويل يف التزايد منذ اإلعالن عن  %15للوكاالت الوطنية وستزيد من طلبات التمويل مبا يقارب 
  .هذه اخلطوة

ن العريب، وبفوائد هذا وقد قام الربنامج منذ إنشائه للمرة األوىل بتمويل النفط اخلام الذي ميثل أهم صادرات الوط    
 %20ميسرة مماثلة لباقي الصادرات األخرى اليت حيصل عليها الربنامج ، وقد بلغت نسبة متويل صادرات النفط اخلام 

  .من عمليات التمويل باإلضافة إىل تقليص مدة االستفادة من التمويل ومضاعفاا عدة مرات خالل سنتني

الكميات اليت جتري متويلها من صادرات النفط اخلام العريب، غري أن الربنامج وضع شروط تستلزم حتديد   
وذلك خوفا من أن يستفيد متويل هذه الصادرات من كل موارد الربنامج وعليه قام بدراسات خمتلفة لتطوير عمله 

  .غازوذلك تلبية لرغبة الوكاالت الوطنية اليت متثل الربنامج يف خمتلف الدول العربية مث تعميم متويل صادرات ال

   2004تعديل : الفرع الثاين 

قام بتمويل الواردات من السلع الرأمسالية من الدول الغري العربية ، بعدما كان يقتصر متويل  2004خالل سنة    
  .3الواردات من السلع العربية من الدول العربية 

                                                             
1 - Sherif abdel khalek , arabe trade financing program .trade finance workshop-OPEC fun for In 
international development (OFID) Vienna- Austria (6-7 march 2008 ) p 19 

  2014-05-15، تاريخ اإلطالع  www.islamon line. Net، صندوق النقد العريب الطموح ال يكفيخماوي شليب،  - 2

3- sherif abdelkhalek, op cit.p19 
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ويل املنتجات األساسية، واليت نذكر كما قام الربنامج بإدخال تسهيالت لوكاالت الوطنية لربنامج من أجل إعادة مت   
  : منها

  ).forfaiting(التمويل اجلزايف -أ

  .التمويل وفق الشريعة اإلسالمية  - ب

  .التمويل املباشر لتقاسم األخطار مع الوكاالت الوطنية  -ج

بفترات التمويل كما قام الربنامج بإضافة تعديالت على فترات التمويل، حيث متيز الربنامج بأسعاره املناسبة و     
  :املناسبة ترتبط بطبيعة السلع املمولة، كما يبقى الربنامج على بعض الفترات السابقة وهي

  .شهرا  12السلع االستهالكية حىت  -د

  .شهرا 18املواد اخلام حىت  -ه

  . شهرا 24السلع الوسيطية حىت  -و

  .1 شهرا 60السلع اإلنتاجية والرأمسالية حىت  -ز

الدائم يف تطوير أليات التمويل، قام بتوفري أفضل التسهيالت للمتعاملني يف التجارة العربية، وعليه  ويف إطار سعيه  
شهرا  60أشهر إىل  6واليت متثلت أساسا يف إضافة املرونة يف فترات تسديد برامج التمويل واليت تراوحت ما بني 

  .2 سبهموذلك إعطاء املستثمرين قاعدة كبرية من االختيارات حسب ما ينا

لصادرات العربية  %100ويف األخري ميكن القول أن أهم التعديالت اليت قام ا الربنامج هي رفع نسبة التمويل إىل   
حنو اخلارج، وكذلك متويل صادرات النفط اخلام اليت لقيت استحسانا كبريا من قبل الوكاالت الوطنية واحلكومات 

باإلضافة إىل الشركات العامة يف جمال االسترياد والتصدير وكل املصدرين واملؤسسات واملصارف واملؤسسات املالية، 
العرب، األمر الذي ساهم وبشكل كبري يف رفع حجم التمويل، باإلضافة إىل زيادة يف طلبات التمويل خاصة لصاحل 

                                                             
1 - www.dohasm.com/vd/archive/index php.9494.html po werd by bill etim version 4/8/2013 

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق  جملة الثورة ،،النشاط الرئيسي لصندوق النقد العريب يف متويل التجارة العربيةغصون سليمان،  - 2
  2005-06-15يخ ،الصادر بتار 12086،العدد ـ سورية
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يد لربنامج متويل التجارة الصفقات البينية العربية واملتعلقة بالصادرات العربية لألسواق اخلارجية، مما أعطى توجها جد
  .العربية

  الوكاالت الوطنية متويل التجارة يف الدول العربية  تطور: املطلب الرابع 

وفتح قنوات مباشرة  التمويل صول علىللوكاالت الوطنية من أجل احلشروط األهلية عمل الربنامج على توضيح      
مع الوكاالت الوطنية لضمان تقدمي خدماته بأحسن صورة  م برنامج متويل التجارة العربية بالتعاوناكما قمعها 

تطور الوكاالت الوطنية يف الدول العربية  يعكسولتوسيع أنشطته واالستفادة منها يف كافة الدول العربية ، حيث 
خالل  سنحاول توضيح هذا التطور من . العربيةاخلارجية  التجارة متويل يف املتزايد نشاطه و للربنامج األداء املايل

 :اجلدول التايل 

   2013-2003الوكاالت الوطنية يف الدول العربية خالل  عددتطور ) :20(اجلدول رقم 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  2003  السنوات

عدد 
 الوكاالت

138 152 163 174 180 183 193 196 198 200 204  

  .2013اىل 2003تقارير برنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات من  اعتماد علىبمن إعداد الباحثة : املصدر

واصل الربنامج تعاونه مع الوكاالت الوطنية بغرض ايصال خدماته اىل كافة الدول العربية  من خالل اجلدول أعاله   
 دولة 19 وكالة موزعة على  138بلغ 2003 الوطنية املوزعة على الدول العربية سنة الوكاالت عددنالحظ أن 

دولة عربية  19وكالة منتشرة يف  204 ليبلغ عددها بأربع وكاالت  2013يف سنة ، وقد ارتفع عددها عربية
  . ومخس دول أجنبية 

  2007-2005يف الدول العربية خالل املستفيدة من خطوط االئتمان  تالوكاال :الفرع األول 

  :يف اجلدول التايل  وبالنسبة للوكاالت املستفيدة يف الدول العربية نلخصها
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  2007-2005يف الدول العربية خالل املستفيدة من خطوط االئتمان  تالوكاال ) :21(جدول رقم 

  السنوات

  الدول       

2005  2006  2007  

  املستفيدة الوكاالت  املستفيدة تالوكاال  املستفيدة تالوكاال

البنك الكوييت  -بنك الصادرات والتمويل  االردن
  بنك االسكان للتجارة والتمويل -االردين 

البنك  -بنك االسكان للتجارة والتمويل
البنك -بنك املال األردين  - الكوييت األردين

  التجاري األردين

  لبنك التجاري األردينا -بنك املال األردين

اإلمارات العربية 
  املتحدة 

التجاري بنك أبوظيب -بنك االحتاد الوطين  البنك االهلي الكوييت -بنك أبوظيب 
  ديب -البنك االهلي الكوييت-

البنك -بنك أبوظيب التجاري-بنك االحتاد الوطين
  بنك الفجرية الوطين-ديب-االهلي الكوييت

البنك -بنك برقان-البنك االهلي الكوييت   الكويت 
بنك الكويت -بنك اخلليج-التجاري الكوييت 
  والشرق األوسط

بنك الكويت -البنك التجاري الكوييت 
 ق األوسطوالشر

  بنك برقان -البنك االهلي الكوييت 

 . بنك برقان- بنك الكويت والشرق األوسط

  بنك اخلليج - البنك االهلي الكوييت 

( الشركة العربية لالستثمارات البترولية   السعودية 
  ) أبيكورب

( الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
  )أبيكورب

( ية الشركة العربية لالستثمارات البترول
  البنك االهلي التجاري -)أبيكورب

البنك األهلي املتحد -بنك اخلليج املتحد     البحرين
  والشركة العربية لإلستثمار

بنك املؤسسة املصرفية البنك -بنك اخلليج املتحد 
  األهلي املتحد  

 .بنك اليمن والكويت للتجارة و اإلستثمار  اليمن 

  ليمن البنك الوطين للتجارة واالستثمار يف ا

    

  البنك الوطين العماين وبنك مسقط     بنك مسقط   سلطنة عمان 

 )جمموعة سرادار(بنك عوده- بنك بريوت  لبنان 

 االعتماد اللبناين-البنك اللبناين الفرنسي 

- بنك لبنان -البنك اللبناين الكندي 
وزارة -فرست ناشونال بنك-انتركونتننتال 
  املالية يف لبنان

 بنك بيمو- )دارجمموعة سرا(بنك عوده

 االعتماد اللبناين-بنك سوسيته جنرال

بنك -فرنسبنك –بنك البحر املتوسط 
  بنك لبنان - بنك انتركونتننتال -بيبلوس

جمموعة (بنك عوده-بنك بريوت والبالد العربية
بنك البحر  -بنك بيمواالعتماد اللبناين-)سرادار

بنك -بنك بيبلوس -فرنسبنك –املتوسط 
فرست -بنك لبنان -ان انتركونتننتال لبن

البنك اللبناين -بنك بريوت- ناشونال بنك
  البنك اللبناين الكندي  - الفرنسي

املصرف الدويل للتجارة  - بنك بيبلوس سوريا       سورية
  والتمويل

 بنك االسكندرية-البنك املركزي املصري  مصر
البنك املصري لتنمية - البنك التجاري الدويل 

بنك الشركة -يل بنك الدلتا الدو-الصادرات 
بنك الشركة املصرفية العربية  -املصرفية

البنك  -البنك املركزي املصري-بنك مصر
بنك الشركة -املصري لتنمية الصادرات

بنك  - املصرفية العربية الدولية
  بنك الدلتا الدويل -االسكندرية

البنك املصري لتنمية  -صريالبنك املركزي امل
  البنك األهلي املصري -الصادرات
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 - بنك القاهرة- البنك األهلي املصري-الدولية
  بنك قناة السويس

  البنك املركزي التونسي  البنك املركزي التونسي  البنك املركزي التونسي  تونس

        وزارة املالية واخلوصصة يف املغرب  املغرب 

    البنك املركزي املوريتاين -  البنك املركزي -بنك موريتانيا لالستثمار  موريتانيا

  2007-2006-2005من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير السنوية لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات : ر املصد

ومتشيا مع سياسة الربنامج يف حتقيق مزيد من االنتشار اجلغرايف من خالل الوكاالت الوطنية، فقد مت تعيني ثالثة        
وكالة يف تسعة عشر  163عدد الوكاالت الوطنية للربنامج إىلليصل  2005عشر وكالة وطنية جديدة خالل سنة

 .دولة عربية وأربع دول أجنبية

  :حيث مت تسمية ثالثة عشر وكالة وطنية جديدة يف مخس دول عربية ودولتني أجنبيتني نذكر أهم  

 .ين وبنك بيبلوس بنك العمال الوطين بنك التنمية التعاوين اإلسالمي ، بنك الربكة السودا: مجهورية السودان  -

 .البنك التجاري االردين :اململكة االردنية  -

 .بنك البحر املتوسط ، الاليد بنك ، البنك السعودي اللبناين : مجهورية اللبنانية  -

 .مصرف التجارة والتنمية : دولة ليبيا -

 .مصرف التجاري العراقي : مجهورية العراق -

 .وبالنسبة يف الدول االجنبية    

 البنك األردين الدويل :حدة اململكة املت -

  . Banco ABC Brasil:الربازيل  -

 ،الوكاالت عدد ارتفاعمن خالل  للربنامج املتخصصة خدماته تقدمي 2006 سنة خالل الصندوق واصل كما       
وكالة  174فقد مت تعيني أحد عشر وكالة وطنية جديدة ليصل عدد الوكاالت الوطنية للربنامج ليصل عددها إىل

   عربية وأربع دول أجنبية  دولة19 يف  رةمنتش
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  :أما بالنسبة للوكاالت اجلديدة فقد مت تعينها ست دول عربية  

  بنك اخلليج املتحد ، املؤسسة املصرفية الدولية: مملكة البحرين  -

 ويل الصادرات اهليئة العربية لالستثمار واالمناء الزراعي، بنك املال، الوكالة الوطنية لتأمني ومت: مجهورية السودان  -

 .بنك بيبلوس ، البنك العريب  : اجلمهورية السورية -

 .مصرف الدويل اإلسالمي : دولة قطر  -

 .بنك التمويل العريب والبنك اإلسالمي : مجهورية اللبنانية  -

 بنك الفجرية الوطين : دول اإلمارات املتحدة   -

د من االنتشار اجلغرايف من خالل الوكاالت الوطنية، وعلى صعيد آخر ومتشيا مع سياسة الربنامج يف حتقيق مزي       
 180ليصل عدد الوكاالت الوطنية للربنامج إىل 2007فقد مت تعيني ثالثة عشر وكالة وطنية جديدة خالل سنة 

  .وكالة يف تسعة عشر دولة عربية ومخس دول أجنبية 

  :لة اجنبية وهي أما بالنسبة للوكاالت اجلديدة فقد مت تعينها يف سبع دول عربية ودو

 .بنك بوبيان ، البنك العقاري الكوييت :دولة الكويت  -

 .بنك عودة : اجلمهورية السورية -

 .جمموعة الربكة املصرفية :مملكة البحرين   -

 .بنك اإلمارات السودان ، ومصرف السالم : مجهورية السودان  -

ك االسكندرية التجارة التجاري بنك التمويل املصري السعودي ،بنك عوده ،القاهرة وبن: مجهورية مصر  -
 .البحري القاهرة 

 .بنك صحار : سلطنة عمان -
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 .مصرف كوردستان الدويل لالستثمار والتنمية :مجهورية العراقية  -

  .  بنك بيبلوس األورويب يف اململكة البلجيكية :دولة االمارات العربية املتحدة  - 

  2010-2008 خالل العربية الدول يف االئتمان خطوط من املستفيدة الوكاالت:  الثاين الفرع

 2010وسنة  2008يف الدول العربية خالل الفترة ما بني سنة املستفيدة من خطوط االئتمان  تالوكاالأما بالنسبة 
   :سنلخصها يف اجلدول التايل 

  2010-2008يف الدول العربية خالل املستفيدة من خطوط االئتمان  تالوكاال ) :22( جدول رقم 

  السنوات

  الدول       

2008  2009  2010  

  الوكالة املستفيدة  الوكالة املستفيدة  الوكالة املستفيدة

بنك  -بنك االسكان للتجارة والتمويل  االردن
  البنك التجاري األردين  -املال األردين

بنك االسكان للتجارة  -وزارة املالية االردنية  البنك التجاري األردين -وزارة املالية
البنك  -البنك األهلي األردين -والتمويل

  التجاري األردين

اإلمارات العربية 
  املتحدة 

بنك -ديب-البنك االهلي الكوييت
بنك  -بنك االحتاد الوطين  -املشرق

  الفجرية الوطين

بنك ديب  -بنك أبوظيب التجاري 
 التجاري 

البنك االهلي  -بنك الفجرية الوطين
  ديب -الكوييت

 -مارات الوطينبنك اإل -بنك ديب التجاري
-بنك املشرق -ديب-البنك االهلي الكوييت

  بنك االحتاد الوطين

 - بنك برقان - البنك االهلي الكوييت  الكويت 
 - بنك اخلليج -البنك التجاري الكوييت

  بنك الكويت 

البنك االهلي  -البنك التجاري الكوييت 
  بنك برقان -الكوييت 

  -البنك األهلي الكوييت 

الشركة العربية -األهلي التجاريالبنك   السعودية 
  ) أبيكورب( لالستثمارات البترولية 

( الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
  )أبيكورب

( الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
  ) أبيكورب

البنك األهلي  -بنك البحرين الوطين   البحرين
  املتحد  

البنك األهلي املتحد  -بنك اخلليج املتحد
  كة العربية لإلستثمارالشر

  البنك األهلي املتحد -بنك البحرين الوطين
  الشركة العربية لإلستثمار 

  بنك صحار   -بنك مسقط  بنك مسقط  بنك مسقط   سلطنة عمان 

  البنك األهلي  البنك األهلي  البنك األهلي   قطر

بنك  -بنك بريوت والبالد العربية   لبنان 
- وبنك بيم -)جمموعة سرادار(عوده

االعتماد  -البنك اللبناين الفرنسي 

بنك  -بنك بريوت والبالد العربية 
فرست ناشونال  -)جمموعة سرادار(عوده
البنك  -بنك بريوت -يموبنك ب -بنك

بنك  -بنك بريوت والبالد العربية 
 -بنك بيمو -)جمموعة سرادار(عوده

 –بنك البحر املتوسط  -االعتماد اللبناين
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بنك  -البنك اللبناين الكندي  - اللبناين
 - بنك البحر املتوسط  -بريوت

   فرنسبنك

فرست  -بنك بيبلوس -انتركونتننتال
  وزارة املالية اللبنانية -ناشونال بنك

بنك  -االعتماد اللبناين -اللبناين الفرنسي 
 بنك بيبلوس -فرنسبنك –البحر املتوسط 

   

فرست ناشونال  -بنك بيبلوس فرنسبنك
نك اللبناين الفرنسي الب -  بنك بريوت بنك

  البنك اللبناين الكندي  -

  بنك بيبلوس سوريا  -  املصرف الدويل للتجارة والتمويل -  املصرف الدويل للتجارة والتمويل  -  سورية

-  البنك املصري لتنمية الصادرات   مصر
البنك األهلي  -املؤسسة العربية املصرفية

  املصري

البنك اإلحتاد  -البنك املركزي املصري
   الوطين

البنك األهلي  -مصر-البنك التجاري الدويل
البنك املركزي  - بنك القاهرة  -املصري
  البنك املصري لتنمية الصادرات -املصري

بنك املال  -البنك السودان املركزي     السودان 
  املتحد

  أفريقيا  -بنك بيبلوس

    البنك املركزي التونسي -  البنك املركزي التونسي  تونس

  وزارة االقتصاد واملالية  القتصاد واملالية وزارة ا    املغرب 

  البنك املركزي املوريتاين -    البنك املركزي املوريتاين -  موريتانيا

  . 2010-2009-2008من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات : املصدر 

ارتفاع عدد  2008الدول العربية ، وقد عرفت كذلك سنة  يف اطار خطط الربنامج لتوسع آليات عمله يف كافة    
،وكان ذلك يف  وكالة 183 إىل السنة اية يف ليصل جديدة وكاالتثالث  إىل عددها ارتفع الوطنية الوكاالت

  :مخس دول عربية وهي 

 .جمموعة الربكة املصرفية :مملكة البحرين  -

 .السالم بنك اإلمارات السودان ، ومصرف : مجهورية السودان  -

 .بنك الشرق األوسط وإفريقيا : اجلمهورية اللبنانية  -

 .بنك األهلي : سلطنة عمان -

 .  بنك الشارقة :دولة االمارات العربية املتحدة  -
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وكانت هذه الوكاالت اجلديدة يف مثان  ، وكاالت جديدة 10رتفع عددها بـــ ا 2009  أما يف اية سنة   
  :دول عربية وهي 

 .املصرف الزراعي: دولة ليبيا -

 بنك إيالف: مملكة البحرين  -

 .وزارة املالية ، بنك القاهرة عماّن: اململكة األردنية -

 .بنك ديب التجاري:دولة االمارات العربية املتحدة  -

 .بنك السودان املركزي : مجهورية السودان  -

 .املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة:اململكة العربية السعودية  -

 .سييت بنك لبنان :ورية اللبنانية اجلمه -

  .املصرف العريب الدويل : مجهورية مصر العربية  -

  أجنبية دول ومخس عربية دولة 19 يف منتشرة الةكو 193وعليه وصل عدد الوكاالت العربية يف اية هذه السنة إىل 
 ثالث الربنامج إىل انضمتة حيث تعاونه مع الوكاالت الوطنية يف الدول العربي 2010واصل الربنامج يف سنة  كما

  :وهذه الوكاالت يف  196 إىل عددها ليصل 2010يف سنة  االتكو

 .مصرف اجلمهورية :اجلماهريية الليبية  -

 ستاندر تشارترد: املتحدة  العربية اإلمارات دولة -

  .بنك الشمال االسالمي  :مجهورية السودان  -

  2013-2011  خالل العربية الدول يف ئتماناال خطوط من املستفيدة الوكاالت:  الثالث الفرع

الوكاالت الوطنية املتواجدة يف الدول العربية وعليه سنحاول استعراضها من  كل مع االتفاقيات هذه توقيع تمي   
   .2013إىل  2011خالل الفترة املدروسة من
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  2013-2011الل يف الدول العربية خاملستفيدة من خطوط االئتمان  تالوكاال ) : 23(جدول رقم    

  السنوات

  الدول       

2011  2012  2013  

  املستفيدة الوكاالت  املستفيدة تالوكاال  املستفيدة تالوكاال

وزارة  -بنك االسكان للتجارة والتمويل  بنك املال-وزارة املالية   االردن
  املالية

كابيتال  -بنك االسكان للتجارة والتمويل
  بنك

اإلمارات 
  العربية املتحدة 

البنك االهلي -نك ديب التجاري ب
-بنك االحتاد الوطين-ديب-الكوييت

بنك أبوظيب -ستاندرد تشارترد بنك
  التجاري

بنك  -بنك املشرق -بنك االحتاد الوطين
  ديب  البنك االهلي الكوييت-الفجرية الوطين

بنك ديب الوطين البنك  -بنك الفجرية الوطين
  بنك االحتاد الوطين -ديب-االهلي الكوييت

  بنك اخلليج  البنك األهلي الكوييت  البنك االهلي الكوييت    الكويت 

( الشركة العربية لالستثمارات البترولية   السعودية 
  ) أبيكورب

( الشركة العربية لالستثمارات البترولية 
  )أبيكورب

  

بنك الربكة  -البنك األهلي املتحد  البنك األهلي املتحد -  البنك األهلي املتحد   -  البحرين
  البحرين -اإلسالمي

  بنك مسقط -    بنك مسقط  -  سلطنة عمان 

  البنك األهلي -       قطر

بنك بريوت والبالد العربية  -وزارة املالية  لبنان 
-بنك بيمو -)جمموعة سرادار(بنك عوده

 االعتماد اللبناين-البنك اللبناين الفرنسي 
 –بنك البحر املتوسط  -بنك بريوت

البنك  -االعتماد املصريف -فرنسبنك
 -بنك لبنان واملهجر -اللبناين للتجارة 

  فرست ناشونال بنك -بنك بيبلوس

بنك  -بنك بريوت والبالد العربية 
 - بنك بريوت-)جمموعة سرادار(عوده

االعتماد  - البنك اللبناين الفرنسي 
 –بنك البحر املتوسط  - اللبناين

البنك اللبناين  بنك بيبلوس -فرنسبنك
 املهجربنك لبنان و -للتجارة 

   

بنك بريوت  -بنك بريوت والبالد العربية 
–بنك البحر املتوسط -االعتماد اللبناين

البنك اللبناين  -بنك بيبلوس -فرنسبنك
بنك  -البنك اللبناين الفرنسي -للتجارة 

  لبنان واملهجر

البنك املصري  -البنك املركزي املصري  مصر
  البنك األهلي املصري -لتنمية الصادرات 

البنك  - املصري لتنمية الصادراتالبنك 
- البنك التجاري الدويل-املركزي املصري

بنك  -البنك األهلي املصري -مصر
  القاهرة

البنك األهلي  -مصر-البنك التجاري الدويل
املصرف  -البنك املركزي املصري -املصري
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  بنك املال املتحد    البنك السودان املركزي    السودان 

  البنك املركزي التونسي  البنك املركزي التونسي  البنك املركزي التونسي  تونس

  املغرب 

  

 التجاري وفا بنك وزارة االقتصاد واملالية  .وزارة االقتصاد و وزرارة املالية   وزارة االقتصاد واملالية
  البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

      املوريتاين البنك املركزي  موريتانيا

  . 2013-2012-2011لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات  السنوية تقاريرالمن إعداد الباحثة باالعتماد على  :املصدر 

من خالل هذا اجلدول نالحظ ان الوكاالت اللبنانية أكرب عدد الوكاالت املستفيدة من التمويل خالل هذه الفترة    
    .أكرب حجم التمويل  تليها مصر حيث استفادت من

سنة  اية يف يف دولتني عربيتني جديدتني رتفع عددها بوكالتني وطنيتنيوجتدر اإلشارة هنا أن عدد الوكاالت إ   
  :وهاتني الوكالتني يف    2011

 .بنك الربكة اإلسالمي : مملكة البحرين  -

 .ل .م.بنك الربكة ش: مجهورية اللبنانية  -

  . وكالة  198ت الوطنية املعتمدة للربنامج وبذلك أصبح عدد الوكاال   

 دوالر مليون  870  بلغت إمجالية بقيمة غري معززة ائتمان خطوط اتفاقية 29 توقيع مت 2012أما عن سنة  
 العربية املتحدة، اإلمارات دولة ، األردنية اململكة ، املغربية اململكة من كل مع هذه االتفاقيات توقيع مت وقد أمريكي،

دولة  السودان ، مجهورية البحرين، مملكة العربية، مجهورية مصر اللبنانية، قطر ، اجلمهورية دولة لكة السعودية،املم
 الفرنسية العربية املصارف باإلضافة للوكاالت العربية املوجودة يف الدول العربية هناك احتادالكويت، 

  2013-2012.)يوباف(

  :دولتني ومهايف  جديدتني وطنيتني وكالتني تعيني فقد

   .الصادرات  وائتمان االستثمار لضمان العربية املؤسسة: الكويت دولة  -

   . اليمين  األهلي البنك :اليمنية  اجلمهورية -
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  .  أجنبية دول ومخس عربية دولة 19 يف منتشرة وكالة 200إىل يف هذه السنة وصل عددها وعليه 

ان يف الوكاالت الوطنية املتواجدة يف كل من الدول العربية ائتم خط اتفاقية 32 مت توقيع 2013سنة  أما عن    
 مملكة العربية، مجهورية مصر اللبنانية، ، اجلمهورية األردنية املغربية ، اململكة اململكة :واملذكورة يف اجلدول اعاله 

السودان  مجهورية عمان، الكويت، سلطنة دولة التونسية، العربية املتحدة ، اجلمهورية اإلمارات دولة البحرين،
  .بفرنسا  )يوباف( الفرنسية العربية املصارف باإلضافة للوكاالت العربية املوجودة يف الدول العربية هناك احتاد

  :وهي جديدة وطنية وكاالت أربع تعيني باإلضافة إىل

  ديب، فرع – الوطين الكويت بنك: املتحدة  العربية اإلمارات دولة -

 .ولبنان  اإلمارات كبن: اللبنانية  اجلمهورية -

  .العراقي  األهلي املصرف: العراق  مجهورية  -

   .والزراعي  التعاوين التسليف بنك: اليمنية  اجلمهورية  -

ومخس دول  عربية دولة19وكالة وطنية منتشرة يف  204وبذلك أصبح عدد الوكاالت الوطنية املعتمدة للربنامج     
  . 2013 سنة بنهاية أجنبية

أكرب  خيار وتوفري الربنامج نشاط نطاق توسيع الوطنية يساعد الوكاالت ارتفاع وانتشار عدد شارة أنوجتدر اإل    
      .العربية  التجارة يف للمتعاملني

 مسامهة صندوق النقد العريب يف متويل التجارة اخلارجية العربية:  املطلب اخلامس

العربية ، حيث  املالية األسواق ات األوىل إلنشاءه  دعم وتطويرمنح صندوق النقد العريب اهتمام كبري منذ االتفاقي    
 وزيادة الفنية قدراته تطور ضوء يف العربية ، يف الدول املالية األسواق تطوير متطلبات على كثب عن ركز بالتعرف

 اليت ألهدافاأهم  بني من أن اال اعتربت  هذا يف له عمل برنامج وضع ، األسواق هذه ملتطلبات تطوير معرفته
 . حتقيقها إىل الصندوق يسعى

 قيامه منذ كبرياً العربية باالهتمام  صندوق النقد العريب ، الذي خصص جانباً التجارية املبادالت تنمية كما حظيت   
  للدول العربية متخذا يف ذلك مجلة من الوسائل و العديد من التجارية املبادالت وتطوير تنمية جلهود اهتمامه من
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 الدول بني األموال رؤوس انتقال حركة وتشجيع املبادالت ربامج اليت انبثقت منها مؤسسات تعين بتمويل وتنميةال
  العربية

  اإلطار العام صندوق النقد العريب: الفرع األول  

 وتوسيع تطوير على وذلك بالعمل منذ اشائه بتسطري العديد من االهداف الذي سعى لتحقيقها،  الصندوق قام    
التطورات  ظل يف األعضاء لدوله املتغرية االحتياجات تقتضيه ما وفق إنشائه اتفاقية حددا ااالت اليت يف نشاطه

 الدعم توفري سبل لبحث األعضاء دوله مع مشاوراته الصندوق كثف اإلطار، هذا وضمن والدولية احمللية االقتصادية
 على ظالهلا إلقاء يف استمرت واليت التحوالت السياسية جراء العربية الدول من لعدد االقتصادي األداء تأثر ظل يف هلا

  .فيها االقتصادي االستقرار

   نشأة صندوق النقد العريب: أوال 

أنشأت الدول العربية صندوق النقد العريب رغبة منها يف إرساء املقومات النقدية للتكامل االقتصادي العريب ،ودفع     
يف  1976أفريل  27وقد مت التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق يف .يف مجيع الدول العربية  عجلة التنمية االقتصادية

 20ومبوجب أحكام املادة الرابعة و اخلمسني من االتفاقية، أصبح العمل ا نافذا اعتبارا .الرباط يف اململكة املغربية 
يقل جمموع اكتتاا  قية من قبل دول أعضاء الوذلك بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق على االتفا 1977أفريل 

، وبدأ الصندوق أعماله بعد االجتماع األول لس حمافظيه الذي انعقد 1من رأمسال الصندوق املصرح به % 55عن
ومجهورية جزر القمر سنة  1996ومع انضمام مجهورية جيبويت إليه سنة . 1977جوان 19و18خالل يومي 

األردن، : هي(يف عضويته مجيع الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية، أصبح الصندوق يضم 1999
اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تونس، اجلزائر، فلسطني ، جيبويت، اململكة العربية السعودية، السودان، سورية، 

 2)نيا، اليمن، مجهورية جزر القمرالصومال، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب، موريتا
.  

وعليه مت إنشاء الصندوق الذي كان مثرة للجهود اليت بذلتها الدول العربية يف جمال التعاون النقدي و املايل منذ     
منتصف عقد األربعينيات، وقد عكست اتفاقية الصندوق اجلهود السابقة يف هذا اال و األفكار اليت ارتكزت عليها 

                                                             
 03،ص 2003نشأته أهدافه ونشاطه صندوق النقد العريب ، منشورات صندوق النقد العريب، يونيو  - 1

   2014-05-12، تاريخ االطالع http://www.amf.org.ae املوقع الرمسي لصندوق النقد العريب  - 2
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اض اليت استهدفت ختفيفها ،متأثرة يف ذلك بالتطورات االقتصادية اليت شهدا الساحتان الدولية و العربية ،وما ،واإلعر
. أفرزته من حتديات لالقتصاديات العربية خالل تلك املراحل من مراحل منوها وللعمل االقتصادي العريب املشترك

لصندوق مسؤولية العمل على حتقيقها العمل ومرونة الوسائل ولذلك متيزت االتفاقية بشمولية األغراض اليت أوكلت ل
  .اليت أتاحتها له لالعتماد عليها يف سبيل حتقيق هذه األغراض 

أما مقر صندوق النقد العريب فهو يف مدينة أبو ظيب، حيث تستضيفه دولة اإلمارات العربية املتحدة ويعامل معاملة    
 .املتعلقة باإلقامة أو اإلعفاءات اجلمركية البعثات الدبلوماسية من حيث املزايا

  اهليكل التنظيمي واإلداري للصندوق : ثانيا

يتكون اهليكل التنظيمي لصندوق النقد العريب من جملس احملافظني وجملس املديرين التنفيذيني ومدير عام للصندوق  
  .الذي يرأس أيضا جملس املديرين التنفيذيني

  جملس احملافظني  - أ
الصندوق وينتخب الس  جملس احملافظني من حمافظ ونائب للمحافظ ميثالن كل دولة عضو من أعضاء يتكون     

ويعترب جملس احملافظني مبثابة اجلمعية العمومية للصندوق وله .أحد احملافظني رئيسا له كل سنة من بني أعضائه بالتناوب 
  :يني يف ممارسة أي سلطات من سلطاته ما عدا مجيع سلطات اإلدارة كما له أن يفوض جملس املديرين التنفيذ

  .قبول األعضاء اجلدد - 1

 .زيادة رأس املال  - 2

 .حتديد توزيع الدخل الصايف للصندوق  - 3

 .تعيني مراقيب احلسابات واعتماد احلسابات اخلتامية  - 4

 .البت يف املنازعات الواردة على تفسري أحكام االتفاقية  - 5

 .إيقاف أحد األعضاء  - 6

 .ق ائيا وتصفية أموالهوقف عمليات الصندو - 7

 .تعديل اتفاقية الصندوق  - 8
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ويعقد جملس احملافظني اجتماعا سنويا يف أفريل من كل سنة ،كما ينعقد إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه ، أو   
ويكون االجتماع  ،أعضاء حيوزون على نصف جمموع القوة التصويتية ،أو بناء على طلب جملس املديرين التنفيذيني 

حبضور أغلبية متثل ثلثي القوة التصويتية على األقل ،وتتخذ كافة القرارات الصادرة عن الس باألغلبية املطلقة  قانونيا
صوتا لكل دولة 75وحيتسب عند التصويت يف جملس احملافظني . موع القوة التصويتية، ما مل ينص على خالف ذلك

  .ولة العضوعضو مث يضاف إىل ذلك صوت واحد عن كل سهم متلكه الد

  جملس املديرين التنفيذيني   -  ب
وله أن يفوض ما يراه مناسبا إىل مدير . يباشر جملس املديرين التنفيذيني السلطات املخولة له من قيل جملس احملافظني   

ويتكون جملس املديرين التنفيذيني من مدير عام الصندوق كرئيس للمجلس ومثانية مدراء ينتخبهم . عام الصندوق
وحتدد مواعيد االجتماعات جملس املديرين التنفيذيني من . حملافظني، يعينون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديدجملس ا

وتنعقد اجتماعات جملس . قبل الس أو من قبل الرئيس بناء على مبادرة بناء على طلب من أحد املديرين التنفيذيني
منه أو جمموع القوة التصويتية ، وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة  املديرين التنفيذيني بشرط أن تتوافر هلا أغلبية ثلثي

  1.للقوة التصويتية للمقترعني ،ما مل يكن هناك نص على خالف ذلك

  . املدير العام و املوظفون    -ج

لس يعني جملس احملافظني مديرا عاما للصندوق ملدة مخسة سنوات قابلة للتجديد، ويتوىل املدير العام رئاسة جم   
كما أنه يقدم تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق إىل جملس .املديرين التنفيذيني ويصوت فيه عند تساوي األصوات 

  .احملافظني يف اجتماعه السنوي العادي

ويعترب املدير العام للصندوق رئيسا األعلى ملوظفي الصندوق و املسئول عن مجيع أعماله أمام جملس املديرين       
يتوزع موظفو الصندوق يف ست دوائر هي . و يتوىل تطبيق التنظيمات ألفنية واإلدارية داخل الصندوقالتنفيذيني

الدائرة االقتصادية و الفنية، ومعهد السياسات االقتصادية ،ودائرة  االستثمارات ودائرة الشؤون اإلدارية ،والدائرة 
. ستشارين يعملون يف جماالت خمتلفة ومكتب التدقيق الداخلي باإلضافة إىل م.املالية واحلاسب اآليل والدائرة القانونية 

  2 .باإلضافة ثالث جلان دائمة هي جلنة القرض وجلنة االستثمار واللجنة اإلدارية

                                                             
  31ص 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، ،بريوت،  الواقع واألفاقالتكامل االقتصادي العريب - 1
  2014-04-14، تاريخ االطالع http://www.amf.org.صندوق النقد العريب ، على املوقع االلكتروين   -2 
  



 

266 
 
 

  أهداف الصندوق : ثالثا 

  :تضمنت املادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق مثانية أغراض يهدف الصندوق إىل املسامهة يف حتقيقها وهي   

  .تصحيح االختالل يف موازين مدفوعات الدول األعضاء  - أ

استقرار أسعار الصرف بني العمالت العربية ،وحتقيق قابليتها للتحويل فيما بينها ، و العمل على إزالة القيود  -  ب
من على املدفوعات اجلارية بني الدول األعضاء إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العريب ،مبا حيقق املزيد 

 .خطى التكامل االقتصادي العريب ودفع عجلة التنمية االقتصادية يف الدول األعضاء 

إبداء املشورة فيما يتصل بالسياسات االستثمارية اخلارجية للموارد النقدية للدول األعضاء ،على النحو الذي يؤمن -ج
 .طلب منه ذلك احملافظة على القيمة احلقيقية هلذه املوارد ،ويؤدي إىل تنميتها حيثما ي

 .تطوير األسواق املالية العربية -د

 . دراسة سبل توزيع  استعمال الدينار العريب احلسايب ويئة الظروف املؤدية إىل إنشاء عملة عربية موحدة-ه

 تنسيق مواقف الدول األعضاء يف مواجهة املشكالت النقدية و االقتصادية الدولية مبا حيقق مصاحلها املشتركة ،ومبا-و
 .بسهم يف الوقت ذاته يف حل املشكالت النقدية العاملية 

 .تسوية املدفوعات اجلارية بني الدول األعضاء مبا يعزز حركة املبادالت التجارية -ز

وباإلضافة إىل ذلك، نصت املادة الثامنة على أن يقدم الصندوق املعونات و اخلدمات الفنية يف ااالت النقدية و   
ألعضاء اليت تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول إىل إحتاد نقدي بينها كمرحلة من مراحل حتقيق املالية للدول ا

 1.أهداف الصندوق 

أما عن وسائل حتقيق هذه األهداف فقدت أفردت املادة اخلامسة من االتفاقية عددا من الوسائل اليت يعتمد عليها      
 :الصندوق يف سبيل حتقيق أهدافه منها

                                                             
، تاريخ  .http://www.amf.org، على املوقع االلكتروين   العريبالنقد  املادة الرابعة ، منشورات صندوق اتفاقية إنشاء الصندوق - 1

  2014-04- 14االطالع
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مي التسهيالت قصرية ومتوسطة األجل للدول األعضاء للمساعدة يف متويل العجز الكلي يف موازين تقد  - 1
  .مدفوعاا 

إصدار الكفاالت لصاحل الدول األعضاء تعزيزا القتراضها من املصادر املالية األخرى من أجل متويل العجز   - 2
 .الكلي يف موازين مدفوعاا 

 1.اق املالية العربية و الدولية حلساب الدول األعضاء التوسط يف إصدار القروض يف األسو - 3

ومن هذه الوسائل كذلك تنسيق السياسات النقدية للدول األعضاء و تطوير التعاون بني السلطات النقدية يف هذه     
انتقال رؤوس  الدول ، باإلضافة اىل حترير وتنمية املبادالت التجارية و املدفوعات اجلارية املترتبة عليها وتشجيع حركة

األموال بني الدول األعضاء وختصيص ما يكفي من موارده املدفوعة بعمالت الدول األعضاء لتقدمي التسهيالت 
االئتمانية الالزمة لتسوية املدفوعات اجلارية بني الدول األعضاء وفقا للقواعد والنظم اليت يقرها جملس احملافظني ويف 

  2.الغرضإطار حساب خاص يفتحه الصندوق هلذا 

  نشاط صندوق النقد العريب : الفرع الثاين

 يف وذلك إنشائه، اتفاقية حددا اليت ااالت يف نشاطه وتوسيع تطوير على السنوات االخرية خالل الصندوق قام    
 عميقة سياسية حتوالت والدويل خاصة وان غالبية الدول العربية شهدت اإلقليمي الصعيدين على املستجدات ظل
   .اتمع فئات جلميع شامل منو اقتصادي حتقيق خالل من االجتماعية والعدالة التشغيل فرص من املزيد توفري هدفتست

باإلضافة اىل  .أخرى إىل دولة اختلفت من وإن ، التحوالت هلذه تأثرت معدالت النمو يف تلك الدول نتيجة ولقد    
 هذه من عدد يف املباشرة األجنبية االستثمارات تأثرها حبجمل نتيجة املدفوعات موازين أوضاع أيضاً على تأثرها
  .الدول

  
                                                             

-14اريخ االطالع، ت .http://www.amf.org، على املوقع االلكتروين  املادة اخلامسة   اتفاقية إنشاء الصندوق ، منشورات الصندوق - 1
04-2014  

، تاريخ  .http://www.amf.orgعلى املوقع االلكتروين    ،املادة السادسة منشورات صندوق النقد العريباتفاقية إنشاء الصندوق ، - 2
  2014-04- 14االطالع
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  النشاط اإلقراضي :أوال 

تضع اتفاقية صندوق النقد العريب النشاط اإلقراضي على رأس قائمة الوسائل اليت أتيحت له حتقيق أهداف إنشائه     
سياسة وإجراءات اإلقراض  املعتمدة لديه يقدم الصندوق تسهيالته االئتمانية للدول األعضاء وفقا ألحكام حيث 

ويصاحب تقدمي معظم هذه التسهيالت االئتمانية املختلفة .،وذلك يف شكل قروض متفاوتة اآلجال ومتسمة بالتسيري 
إجراء املشاورات مع السلطات املختصة يف الدول ،اليت يوفرها الصندوق للدول األعضاء املؤهلة لالقتراض منه 

معها على السياسات و اإلجراءات املناسبة ملعاجلة وإصالح أوضاعها االقتصادية باإلضافة إىل متابعة  املقترضة لالتفاق
  .تنفيذها 

 مليون 149 حوايل 2013األعضاء يف سنة  لدوله الصندوق من املقدمة اجلديدة القروض مبلغ إمجايل وقد قد
  : وهي قروض مشلت مثان ، أمريكي دوالر مليون 686 حنو يعادل .ح.ع.د

  2013النشاط اإلقراضي لصندوق النقد العريب يف سنة ): 24(جدول رقم  

مبلغ القرض مبليون دينار عريب  نوع القرض الدولة
 حسايب 

مبلغ القرض مبليون دوالر 
 امريكي

 45 9,8 احلكومة مالية قطاع يف يكلياهل قرض دعم التصحيح السودان

 97 21 عادي قرض اليمن

 118 25,6 وتعويضي ممتد قرضني األردن

 147 32 اهليكلي التصحيح تسهيل إطار يف وقرضني تونس

 مالية قطاع يف اهليكلي التصحيح تسهيل إطار قرض يف املغرب
 احلكومة

60 276 

 3,6 الف دينار عريب حسايب  787 تيسرياً أكثر ممتد قرض  القمر مجهورية

  . 35، ص  ، منشورات صندوق النقد العريب 2013لسنوي من اعداد الباحثة باالعتماد على التقرير ا: املصدر

 ومتفاوتة بصور ميسرة والتسهيالت القروض من جمموعةيقدم  الصندوقمن خالل هذا اجلدول ميكن ان نستنتج أن 
 السياسات حول معها لالتفاق املسئولة السلطات مع مكثفة مشاورات إجراء معظمها تقدمي يسبق اآلجال،

 يوفرها اليت املختلفة والتسهيالت القروض أنواع وتندرج ،االقتصادية األوضاع إلصالح بةاملناس واإلجراءات
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 موازين يف االختالالت معاجلة يف تسهم اليت القروض جمموعة يف تتمثالن رئيسيتني، جمموعتني ضمن الصندوق
     أخرى اقتصادية قطاعات لدعم توجه اليت القروض وجمموعة املدفوعات،

هيالت اليت يقدمها الصندوق ضمن إطارين ، يتعلق أوهلما باهتمامات الصندوق التقليدية يف جمال تندرج التس  
املسامهة يف متويل العجز الكلي يف موازين مدفوعات الدول املؤهلة لالقتراض ،وما يتصل بذلك من تشاور واتفاق 

وضاع االقتصادية الكلية يف البلد املعين ، أما حول اإلصالحات االقتصادية الضرورية واليت تكون يف جمملها مرتبطة باأل
اإلطار اآلخر فيتعلق بتسهيالت املقدمة لدعم إصالحات قطاعية يف طبيعتها وتركز التسهيالت املقدمة ضمن هذا 

  .اإلطار حاليا على دعم اإلصالحات اليت تنفذها الدول األعضاء املقترضة يف القطاع املايل و املصريف 

ت االئتمانية اليت يقدمها الصندوق لدول األعضاء أربعة أنواع من القروض ، تتفاوت أحجامها وتشمل التسهيال   
وشروط منحها من أجل استحقاقها حسب طبيعة وأسباب االختالل يف ميزان املدفوعات الذي تعاين منه الدولة 

  :العضو املؤهلة لالقتراض ،وهي 

 يزيد ال وحبجم العضو الدولة مدفوعات ميزان يف العجز الكلي ويلمت يف للمسامهة يقُدم الذي : القرض التلقائي-أ
  .سنوات ثالث القرض هذا أجل ويبلغ ،للتحويل قابلة بعمالت املدفوع الصندوق رأمسال يف اكتتاا من %  75عن

 من%  75 املوارد عن من حاجتها تزيد عندما لالقتراض املؤهلة العضو للدولة يقدم الذي :القرض العادي- ب
 املدفوع العضو اكتتاب من% 100 حبدود عادة القرض هذا ويقدم، للتحويل القابلة بالعمالت املدفوع اكتتاا

 .سحبها تاريخ من سنوات مخس القرض خالل من هذا  دفعة كل للتحويل، تسدد القابلة بالعمالت

 ويقدم، اقتصادها يف هيكلي خلل عن ناجم املدفوعات ميزان يف مزمن عجز وجود حالة يف يقدم :القرض املمتد-ج
 منه دفعة كل وتسدد للتحويل القابلة بالعمالت املدفوع العضو اكتتاب من%  175 حبدود املمتد عادة القرض
 .تاريخ سحبها من سنوات سبع خالل

 عائدات يف هبوط عن ناتج املدفوعات، ميزان يف طارئ إزاء موقفاالعضاء  ملساعدة يقُدم: القرض التعويضي-د
من اكتتاب  % 100يقدم بأجل ثالث سنوات،  وارداا قيمة يف زيادة كبرية أو واخلدمات السلع من ااصادر

 1  . العضو املدفوع بالعمالت القابلة للتحويل

                                                             
  10،ص 2013وق النقد العريب،لصندوق النقد العريب ، منشورات صند 2013التقرير السنوي  - 1
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  االستثماري النشاط: اثاني

 املستثمر املال رأس يف محاية سامهت حمافظة إستثمارية سياسة بانتهاج قام الصندوق االستثماري النشاط جمال ويف
 من متدنية نسب على احملافظة السنوات االخرية مع خالل الكلي املستوى على مستقرة إجيابية عوائد حتقيق يف واستمر
  .االستثمارية املخاطر

الدول  من الودائع قبول نشاط على الذاتية موارده توظيف اىل باإلضافة االستثماري الصندوق نشاط ويشمل    
 ثقة الدول إستمرار ليعكس النشاط هلذا عالية أرصدة مستوى على الصندوق حافظ يثح وإستثمارها األعضاء
 التجارة برنامج متويل أموال إستثمارات إدارة يف نشاطه الصندوق واصل أخرى، جهة ومن الصندوق يف األعضاء
 بالصندوق، العاملني اعدتق وأموال صندوق املتخصصة العربية للمنظمات املوحد احلساب يف امعة واألموال العربية،

  .منها بكل اخلاصة اإلستثمارية للسياسات وفقاً

 وحمفظة استثمار للصندوق الذاتية املوارد استثمار حمفظة من العريب النقد لصندوق االستثمارية احملفظة وتتكون    
 عريب دينار مليار 3,22 راتاالستثما هذه قيمة إمجايل بلغ حيث األعضاء، العربية الدول من املقبولة الودائع موارد

  .2013 سنة  اية يف أمريكي دوالر مليار 14,9 حوايل يعادل ما أي حسايب

 املالية السندات واألوراق يف واستثمارات املصرفية الودائع يف استثمارات من أساساً فتتكون احملفظة استثمارات أما   
  .ملُتعددةا االستراتيجيات استثمار صناديق يف حمدودة واستثمارات

  دور صندوق النقد العريب يف جمال تطوير األسواق املالية العربية: الفرع الثالث 

أوىل الصندوق منذ إنشائه اهتماما لتطوير األسواق املالية العربية التابعة له نتيجة لقناعته بأمهية الدور الذي ميكن     
يف شكل استثمارات طويلة األمد ،وتوجيهها حنو القطاعات هلذه األسواق أن تلعبه يف تعبئة املدخرات احمللية وحشدها 

ويف خلق وزيادة الوعي االدخاري و االستثماري لدى املواطنني ،باإلضافة إىل  االقتصادية األكثر كفاءة مردودية،
عضاء يف ومما زاد يف أمهية تطوير إنشاء هذه األسواق ،السياسات اليت اتبعتها الدول األ.جذب االستثمارات األجنبية 

إطار برنامج التصحيح الرامية إىل االعتماد على آلية السوق يف ختصيص املوارد ،وتعزيز دور القطاع اخلاص يف النشاط 
وكذلك فإن االجتاه املتزايد .االقتصادي و االعتماد على آلية السوق لسد االحتياجات التمويلية للقطاعات االقتصادية 

ت احلكومية ومؤسسات القطاع العام أضاف إىل أمهية وجود أسواق لألوراق يف الدول األعضاء لتخصيص املؤسسا
  .املالية ميكن من خالهلا طرح أسهم يف هذه املؤسسات لالكتتاب العام 



 

271 
 
 

مبشاركة أسواق األوراق املالية يف ست من الدول األعضاء  1955وقد انطلقت قاعدة البيانات يف مطلع سنة     
وسلطنة عمان والكويت و املغرب، مث انضمت إىل قاعدة البيانات بعد ذلك أسواق  وهي األردن والبحرين وتونس

األوراق املالية يف السعودية ولبنان ومصر تبعتها أسواق األوراق املالية يف قطر أبو ظيب وديب و السودان و اجلزائر ومع 
بإصدار نشرة فصلية حول أنشطة وأداء  ،بدأ الصندوق) املؤشر املركب لصندوق النقد العريب(انطالق قاعدة البيانات 

عن أحد  هذه األسواق ، والتطورات االقتصادية ذات العالقة كما تتضمن النشرة يف كل عدد منها فصال خاصاً
األسواق املشاركة يتناول نشأته وتطوره مبا يف ذلك املعلومات اليت تتعلق بإجراءات االستثمار يف األوراق املتداولة فيه 

  1 .ة دليل للمستثمرليكون مبثاب

 بصورة عامة الكلية االقتصادية لإلصالحات والفين املادي العون لتقدمي متخصصة كلية الصندوق أنشأهذا وقد    
 الصندوق استهدف وقد .التصحيح اهليكلي تسهيل إطار يف واملصريف املايل القطاع يف اهليكلية اإلصالحات وكذلك

 ومبا الدولية، املعايري وفق احمللية أسواقها وتطوير إنشاء العربية يف الدول عدةمسا على الربنامج هذا خالل من العمل
 لتطور هذه مالءمة و استقراراً األكثر الكلية االقتصادية البيئة إطار يف منوها مسار يف من التوافق متنامية درجات حيقق

 : املالية العربية يف النقاط التالية  وميكن إدراج  اإلجراءات اليت قام ا الصندوق لتطوير األسواق.األسواق

  القيام بالدراسات والبحوث امليدانية : أوال

 وتطور منو دون اليت تقف العوامل أعد صندوق النقد العريب العديد من الدراسات والبحوث امليدانية استهدفت    
 الصعوبات و لتذليل اختاذها جيب اليت العملية اخلطوات البعض، و إعداد  بعضها على وانفتاحها األسواق هذه

 تشري كانت اليت تلك أو ، قائمة املالية لألوراق أسواقاً لديها كان اليت الدراسات الدول تلك ومشلت  املعوقات
 بتلك املتعلقة واملؤسسية القانونية و تناولت هذه الدراسات تقيم األوضاع فيها، أسواق قيام إىل احتمال أوضاعها
 . األسواق هذه يف والطلب العرض جانيب راسات حولد باإلضافة ،  األسواق

 وتونس والبحرين واإلمارات األردن عربية مشلت دول عشرة يف بداية عمل هذا الربنامج أعد دراسات حول    
 إرسال مت وقد عامني ،  فترة إعدادها يف العمل استمر اليت ومصر واملغرب ، والكويت وقطر وعمان واجلزائر

                                                             
  15ص ، 2003منشوات صندوق النقد العريب ،جوان العربية ،  املالية األسواق تطوير العريب يف النقد صندوق مسامهة - 1
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 يف التنفيذ فيها موضع الواردة التوصيات وضع يف والنظر منها لالستفادة دولة كل يف املختصة لسلطاتإىل ا الدراسات
  1 .الوطنية سياساا ظل

 واليت األعضاء الدول يف األسواق تطور هذه دون حتول املعوقات من مجلة هناك أن أكدت هذه الدراسات ولقد     
 هيمنةباإلضافة األسواق،  هلذه األطر التنظيمية و التشريعية قة بقصورتذليلها، خاصة تلك املتعل على العمل جيب

 تنوع وعدم املدرجة فيها، الشركات عدد وقلة اخلاص، القطاع دور وضعف االقتصادي النشاط على القطاع العام
 توفر وعدم ق،السو وصناع املالية بوظيفيت الوساطة تقوم اليت املؤسسات وندرة توفرها، اليت االستثمارية األدوات

   .منها عدد يف االقتصادي توفر االستقرار عدم وأخرياً االستثماري، الوعي

 حول عامة أحباثاً ومشلت ،األسواق هذه أنشطة املتخصصة حول ندوات تنظيم الصندوق عمل برنامج تضمن كما    
 جتربة تقييم مثل معاجلتها، على املعنية اجلهات مساعدة بتقييم بعض التجارب و وأخرى خاصة وتطورها، أوضاعها

دور  وتقييم الشركات، أسهم وتداول لتملك املوحدة القواعد تطبيق يف العربية اخلليج التعاون لدول جملس دول
 املتعلقة واألنظمة واملعاجلة التشريعية اخلاصة األجنبية االستثمارات جذب يف الس لدول املالية األوراق أسواق

  .اخلاص القطاع متويل يف املصريف والقطاع املالية أسواق األوراق ودور الشفافية، وحتسني ةالعربي املالية باألسواق

 مع العربية بالتعاون املالية األوراق أسواق حول الندوات سنوية مشتركة من عدداً الصندوق نظم كما       
  .واالجتماعي االقتصادي ريب لإلمناءالع الصندوق مع باملشاركة ينظمها اليتمثل تلك  ، والدولية العربية املؤسسات

 عضو بصفة يتمتع العربية حيث املال سوق وهيئات البورصات احتاد مع التعاون على الصندوق حرص وأخرياً     
املالية  األوراق هليئات املنظمة الدولية غرار على التطورات للعديد من املنظمات ملتابعة الصندوق انتسب  مراقب

(IOSCO)   ،أسواق األوراق أنشطة لتنظيم واإلجراءات السياسات وضع إىل الرامية جبهودها يتعلق مافي خاصة 
  .فيها  التعامل سالمة يكفل مبا عليها والرقابة العاملية املالية

  

  

                                                             
الصادر بتاريخ ،  15380جريدة احلياة ،ابوظيب ،العدد ، دعم جهود االصالح االقتصادي واملايل يف تطوير أسواق السندات العربية ،  شفيق األسدي -  1
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  إنشاء قاعدة بيانات عن أنشطة أسواق األوراق املالية العربية : ثانيا 

 الوافية افتقارها لقاعدة بيانات تتضمن كافة املعلومات من تعاين أسيسهاأسواق األوراق املالية العربية منذ ت كانت     
 الرمسية والبيانات مجع املعلومات من لتمكنه القاعدة هذه إلنشاء بالصندوق دفع مما عن تلك األسواق دولياً أو حملياً

  .سريورة عملها  ومعاجلة كل االحنرافات اليت قد تطرأ على اخلاصة بكل ما يتعلق بنشاط تلك األسواق ،

، وذلك لرصد ومتابعة تطورات 1995وقد قام الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات األسواق املالية العربية يف سنة     
وأداء هذه األسواق، حيث ترتبط هذه القاعدة إلكترونيا جبميع البورصات العربية، األمر الذي ساعد على قيام 

  1.ة والشهرية والفصلية عن أداء األسواق الصندوق بنشر البيانات واملؤشرات اليومي

دف يف جمملها  ، دوريا وبصفة منتظمة موحدة تنشر مناهج باستخدام مؤشرات حول أدائها كما قام بإعداد    
  :أمهها  من األهداف من جمموعة لتحقيق

  األسواق  املعلومات حول نشاط هذه وتدفق النشر استمرارية ضمان - أ

  . العريب االستثماري ية الوعيتنم على املساعدة-ب     

 العربية املالية األوراق أسواق بنشاط اإلعالم-ج     

 .اإلنتاجية  املشروعات لتمويل دور هذه األسواق كمورد وإبراز-د 

 املؤشرات واحتساب الالزمة املالية التحليالت إجراء مع بني االسواق لتيسري املقارنة فيما موحدة إعداد أسس- ه     
 .سوق كل يف واألسعار اجتاهات التداول نيتب اليت

 والتقارير الدراسات املتخصصة إعداد يف احملدثة البيانات من االستفادة من وباحثني وخرباء مسؤولنيمتكني  - و
   .األسواق هذه عن الدورية

 بياناتال على أساس املختلفة العربية املالية األوراق أسواق يف حيدث الذي والتشابه التنسيق مدى تقييم -ز
 مشاة أخرى عربية أسواق وبني كل منها بني الربط احتماالت حبث ميكن حبيث ونشاطها أوضاعها عن امعة

                                                             
أوت  3يف  ، الصادر 8828جريدة العرب القطرية ، العدد ، االقتصاد اخلليجي عرضة لالنكماش يف حال تفاقم أزمة الديون األوروبية ، حممد عمار -  1

  2، ص 2012
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 أسواق بني الربط إىل يؤدي أن يؤمل الذي التدرجيي التنسيق يف تساهم، حيث  تطورها ومستوى أنظمتها يف
  .املالية العربية األوراق

 حرص ولذلك ، العربية املالية األوراق وأسواق الصندوق بني الوثيق التعاون ىعل البيانات قاعدة عمل يرتكز     
التقنيات  وبإدخال حبواسيب والربجميات تزويدهاقام ب حيثمن  ، األسواق هلذه الدعم الالزم توفري على الصندوق

إىل  باإلضافة ث التقنيات  ،أحد واكبةملوتطويرها بصورة مستمرة  لديه البيانات قاعدة مبركز لربطها الالزمة احلديثة
 التطورات على إطالعهم و هذه األجهزة و تدريبهم استخدام كفاءم لرفع للمختصني واملراسلني املستمرالتدريب 

 إىل وإرساهلا األسواق أداء عن البيانات جبمع اخلاصة والتقنيات املنهجية العلمية عملهم و على جماالت يف احلديثة
  1 . الصندوق 

  تقيم املالءة االئتمانية لألسواق األوراق املالية : ثالثا

 األوراق أسواقالدراسات والندوات اليت قام ا صندوق النقد العريب يف جمال تطوير  نتائج أعمالمن خالل       
  االئتمانية إىل خدمات تقييم املالءة تفتقر  واليت خلصت اىل أن هذه األخرية،  العربية الدول يف املالية

 االئتمانية املالءة املالية، مبعىن أن على الوفاء بالتزاماته املؤسسة املالية قدرة ورغبة االئتمانية ويقصد باملالءة      
  2.مالية هلذا اإلصدار األوراق املالية والقدرة على التزامات من معني إلصدار

  :وتندرج أمهية خدمات تقييم املالءة االئتمانية يف    

 عند بالتزامام الوفاء على قدرم حسب الدين أدوات ومصدري املقترضني وتصنيف ييم بتقييمالتق تقوم خدمات-أ
  .منتظمة  استحقاقها وبصورة

 من هلا املصدرة واجلهات االستحقاق فترات حسب أنواعها وتنوع املالية األوراق سيولة رفع يف التقييم يساهم - ب
  .السوق يف قيمتها رفع وبالتايل من املستثمرين أكرب شرحية جذب خالل

                                                             
   4ص  2003النقد العريب ،جوان  منشوات صندوقالعربية ،  املالية األسواق تطوير العريب يف النقد صندوق مسامهة - 1

 الدويل ،املؤمتر وشرعية وضعية هلا دراسة خمرج عن والبحث العاملية املالية لألزمة مسبب اإلئتماين بني التصنيفأمحد ،  مداين علي ، بن بلعزوز - 2
  .3ص 2010 ديسمرب 16-15الكويت، اإلسالمي، االقتصاد منظور من العاملية االقتصادية األزمة :حول الرابع
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 يف باالستثمار خماطر االئتمان األسعار هذه تعكس حبيث الفائدة أسعار هيكل تطور على التقييم يساعد خدمات-ج
 االستثمارية األدوات إصدار توسيع إىل يؤدي أسعار الفائدة هيكل تطور كما أن ، املباشر االقتراض أو الدين أدوات
 .واملقترضني  املستثمرين احتياجات تليب ة اليتاملالي األدوات من املختلفة

 السندات على الفائدة سعر ينخفض حيث ، مصادره وتنويع التمويل تكاليف على ختفيض التقييم يساعد خدمات-د
 .للتصنيف واحدة وكالة من أكثر من التصنيف صدور عند حال يف العالية أو االئتمانية اجلدارة

 املركزية كالبنوك الرمسية الرقابة أجهزة قدرات واليت تعزز املقترضني بتصنيف مانيةاالئت املالءة تقييمات تقوم-ه
 حقوق محاية يف تساهم وبذلك املالية، املؤسسات نشاط على والرقابة عملية اإلشراف يف املال أسواق وهيئات

      1.العربية  املالية األوراق أسواق يف املتعاملني واملستثمرين

 العربية التجارة متويل برنامج دور صندوق النقد العريب يف:  الفرع الرابع   

 للمسامهة سعياً وذلك ، العربية الدول بني التجاري للتبادل التمويل لتوفري نشاء تسهيالًبإ العريب النقد صندوق قام    
عمال مبا قروض،  سهيلالت هذا إطار يف الصندوق قدم وقد ، األعضاء دوله بني التجارية املبادالت وتنمية حترير يف

نصت عليه اتفاقية إنشائه، أوىل الصندوق موضوع تنمية املبادالت التجارية بني الدول العربية اهتماما كبريا ، وسعى 
إىل املسامهة فيه من خالل عدة جوانب، مشلت القيام بدراسات ميدانية يف عدد من الدول األعضاء جلمع املعلومات و 

املرتكزات الرئيسية هلذه املبادالت ، ودراسة جتارب ااميع اإلقليمية املختلفة ،والتعاون اإلحصاءات و التعرف على 
مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية تيسري وتنمية املبادالت التجارية بني الدول العربية ومن أهم ما قام 

  2 .اري به الصندوق يف هذا اال ،إنشاء تسهيل التبادل التج

  دور الصندوق يف تعزيز التبادل التجاري العريب : أوال  

يعترب حجم التبادل التجاري بني الدول العربية ضئيالً، من إمجايل التجارة العربية اخلارجية يف الوقت الراهن، هذا     
لعوامل تساعد على يتطلب تطوير اإلمكانات والوسائل الالزمة لالرتقاء ا وزيادة حجمها وهناك جمموعات من ا

ذلك وأمهها بروز طاقات إنتاجية وتصديرية كبرية موعة متنوعة من املنتجات يف عدد من الدول العربية كثمرة 

                                                             
  8،ص 2008كابيتال ستاندرز ،الكويت ،،2 بازل باتفاقية وعالقته االئتماين ، التصنيفبورسلي أماين - 1

  41-40، ص  2008، منشوات صندوق النقد العريب ،2008النشرة الفصلية للربع األول  - 2
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لسياسات توسيع القاعدة االقتصادية وتنويع مصادر الدخل واالهتمام املوجه لقطاعات التصدير، وسياسات تنشيط 
كما أن تزايد الرتعات احلمائية . يح االقتصادي اليت اتبعتها هذه الدولالقطاع اخلاص، ضمن سياسات وبرامج التصح

واحلواجز املقامة يف وجه صادرات الدول النامية إىل الدول الصناعية املتقدمة، كل هذه املؤشرات تؤكد ضرورة 
تجاري بني أقطار الوطن اإللتفات إىل األسواق العربية كمنفد طبيعي لتسويق املنتجات العربية، ولزيادة حجم التبادل ال

العريب ال بد من حترير املبادالت التجارية من العوائق اجلمركية وغري اجلمركية، وال بد كذلك من تطوير خدمات 
التمويل والضمان والنقل واإلعالم التجاري، وحتسني قنوات التسويق يف الدول العربية وحيث أن تعزيز التبادل 

يره من األهداف األساسية لصندوق النقد العريب ، فقد كثف الصندوق نشاطه إلجياد التجاري بني الدول العربية وتطو
  .الوسائل املناسبة إلجناز الوسائل هذه املهمة 

وبالتايل  بذل الصندوق، منذ السنوات األوىل إلنشائه وال يزال، اجلهد على عدة حماور لوضع األسس اليت ميكنه      
ال، ويرى الصندوق أن تنمية التبادل التجاري بني الدول العربية يتطلب جهوداً مكثفة من خالهلا املسامهة يف هذا ا

ومشتركة من قبل مجيع اجلهات ذات العالقة، وأن معاجلته من جانب واحد كجانب التمويل مثالً،  مشاركة أو قيام 
ملرجوة، وتركزت اجلهود اليت بذهلا اجلهات األخرى املهتمة بتنمية هذا التبادل بدورها، سوف لن يؤدي إىل النتيجة ا
  : الصندوق يف تطوير وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية على حمورين رئيسيني

 . الدراسات اليت أعدها ويعدها الصندوق حول التجارة البينية العربية  - أ

 .جاري بني العرباجلهود اليت يبذهلا الصندوق للبحث عن الوسيلة املالئمة لتشجيع وتنمية التبادل الت -  ب

وقد أحدث الصندوق تسهيل مايل خاص للتبادل التجاري بني الدول العربية، هدفه تدعيم وتنمية املبادالت التجارية   
بني الدول األعضاء يف الصندوق، ويف سبيل ذلك، يقوم الصندوق بتمويل كل أو بعض العجز احلاصل يف امليزان 

 1.بيةالتجاري لدولة عضو مع بقية الدول العر

  العربية  التجارة متويل برنامج دور صندوق النقد العريب يف :ثانيا

 جمال يف الصندوق نشاطاتمن ضمن  العربية التجارة متويل برنامج بني صندوق النقد العريب مع التعاون يندرج      
 ملهامه ،ومباشرته لربنامجا وقيام نشأة يف وكما يعود الفضل له العربية، الدول بني التجاري التبادل وتشجيع تنمية

 عام مدير ويتوىل ، الربنامج رأمسال نصف من ثركبأ يساهم فالصندوق ، املشترك العريب العمل حبيث يعترب مؤسسات
                                                             

  2004-02-21، الصادر بتاريخ   751: احلوار املتمدن،العدد ، أضواء على صندوق النقد العريبمصطفى العبد اهللا الكفري،  -1 
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 يف الصندوق إدارة جملس أعضاء من أربعة يشارك كما الربنامج، إدارة جملس رئيس التنفيذي مهام الرئيس الصندوق
 .أعضاء يةمثان من إدارته املكون جملس

بينهما ،حيث يقدم  التعاون تنظيم بغرض 1990 أفريل يف والربنامج الصندوق بني تفاهم قد عقدت أول مذكرة     
عليها  متفق رسوم مقابل،  )سنوياً(أعماله وبشكل دوري  الصندوق العديد من اخلدمات ملساعدة الربنامج يف لتسيري

 الداخلي والتدقيق واإلدارية القانونية اخلاصة بالشؤون ااالت : للربنامج الصندوق وفرها اليت وتشمل اخلدمات
 يتم ائتمان كما مينح الربنامج خطوط .حمافظه االستثمارية ومتابعة إدارة إىل باإلضافة الصندوق مكتبة وخدمات

 .العربية  الدول يف العرب واملستوردين للمصدرين منحها

 مالية مؤسسة 44، تضم  أمريكي دوالر مليون  500بـــ نامجالرب رأمسال يف تقدر مسامهة الصندوق    
 . الصندوق رأسها ، على وإقليمية وطنية عربية ومصرفية

واخري ميكن القول أن عمليات التمويل التجاري دف إىل تنشيط التبادل التجاري بني الدول العربية، وبني        
رى، وذلك من خالل االحتياجات املالية للعمليات التجارية وتوفري الدول العربية وشركائها التجاريني يف الدول األخ

وتقدم هذه اخلدمة مباشرة أو عن طريق املشاركة مع املصارف . الغطاء التأميين هلذه العمليات بشروط مناسبة
ركة سباقة إىل ونظراً للدور الذي تؤديه هذه اخلدمة يف تنشيط التجارة البينية يف املنطقة العربية كانت الش. األخرى

االنضمام لربنامج متويل التجارة العريب الذي حيظى بإشراف ورعاية صندوق النقد العريب علماً بأن الوحدة املصرفية 
  .هي إحدى الوكاالت الوطنية املعتمدة لدى الربنامج

 الربنامج نظم ولقد . يةالبين التجارة العربية لترويج واملستوردين للمصدرين لقاءات عقد بتنظيم يقوم الربنامج     
 اجلاهزة، واملالبس النسيج األثاث، قطاع حول التالية القطاعات اللقاءات يف السنوات األخرية العديد من  خالل

 1.والبترو كيماوية  الدوائية الصناعات املعدنية، الزراعية ومستلزماا الصناعات املنتجات الغذائية، الصناعات

  

  

                                                             
، ص  2013 -10-03، تاريخ االطالع http://www.amf.org.ae/ar: على املوقع االلكتروين  املوقع الرمسي لصندوق النقد العريب، - 1
1  
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 2013- 2005خالل  العربيةمتويل التجارة  نامجداء برأ:  يناملبحث الثا

 متويل شاطوهو عبارة على دراسة حتليلية لن العربية التجارة متويل برنامج أداءمن خالل هذا املبحث سندرس     
اليت يوفرها  االئتمان خطوط على السحوبات قيمةداية من باخلارجية للدول العربية اليت تقوم ا الربنامج  التجارة

 الوكاالتمن خالل وكاالت  نامج خطوط االئتمان للتمويل الالزم للمصدرين واملستوردين من الدول األعضاءالرب
االداء املايل  حجم، باإلضافة اىل  اجلغرايف انتشارها خالل مناليت تلعب دور هام يف العمليات التمويلية  الوطنية

اىل االستثمارات املالية للربنامج يف االسواق املالية العربية  ، كما ستنطرق للربنامج من خالل دراسة ميزانيات الربنامج
  .والغري عربية 

  2013- 2005من  العربيةالتمويلي لربنامج متويل التجارة داء األ: املطلب األول 

 حجمباإلضافة اىل  العربية ،لتمويلية لربنامج متويل التجارة سنقوم من خالل هذا املطلب بدراسة حتليلية للعمليات ا  
وذلك على فترات  2013 سنة  اية حىت عمله بداية منذ العربية التجارة متويل برنامج وفره الذي التمويل التراكمي

تشجيع وتطوير التبادل التجاري بني الدول العربية وفقا  الربنامج اىل هدفو ي 2013اىل سنة  2005بداية من سنة 
  . ألهداف الربنامج احملددة يف نظامه األساسي

  2007- 2005خالل   العربيةالتمويلي لربنامج متويل التجارة حجم النشاط  :الفرع األول

املمنوحة وصول اىل رصيد خطوط االئتمان  خطوط االئتمان قيمةو  قيم طلبات الواردة اىل الربنامجسنتطرق اىل   
  2007-2005بنهاية السنة يف الفترة املمتدة من 

  أمريكي دوالر مليون        2007-2005خالل  العربيةلتمويلية لربنامج متويل التجارة العمليات ا) :  25(اجلدول رقم   

  2007  2006  2005  السنوات

  727  576  546  قيمة طلبات الواردة اىل الربنامج

  729  567  554  خطوط االئتمان من السحوبات قيمة

  3+  38  32  40  خطوط ائتمان عدد اتفاقيات

  788  606  625  خطوط االئتمان قيمة

  486  440  408  خطوط االئتمان بنهاية السنة رصيد
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   2007-2006-2005من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير السنوية لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات  :املصدر 

 546، حيث بلغت   2007-2005نالحظ من خالل هذا اجلدول أن طلبات التمويل يف ارتفاع خالل من      
، من وكاالت وطنية من   2007أمريكي يف سنة  دوالر مليون 727لتصل  2005أمريكي يف سنة  دوالر ونملي

لتبلغ  2007-2006- 2005خمتلف الدول العربية، أما عن قيمة املسحوبات فقد عرفت كذلك ارتفاع خالل 
  .مليون دوالر  729- 567- 554على التوايل 

تصادية الدولية واإلقليمية اليت من أمهها ارتفاع أسعار النفط وتأثرياته ويرجع هذا التحسن يف ظل هذه الظروف االق
  .2005اإلجيابية حبيث استمر برنامج متويل التجارة العربية يف حتقيق مستوى جيد من النشاط بداية من سنة 

بقيمة امجالية  2005اتفاقية يف سنة  40أما عن عدد اتفاقيات خطوط االئتمان فنالحظ خالل هذه الفترة مت عقد    
 مليون 625اتفاقية بقيمة امجالية بلغت  32مت عقد   2006أمريكي ، أما  عن سنة  دوالر مليون 625بلغت 
اتفاقية باإلضافة اىل ثالث اتفاقيات بقيمة  38حيث مت عقد  2007أمريكي ،لريتفع عدد االتفاقيات يف سنة  دوالر

 .أمريكي دوالر مليون 788امجالية بلغت 

فعلى صعيد النشاط  2006ر برنامج متويل التجارة العربية يف حتقيق مستوى جيد من النشاط خالل سنةاستم  
  567مليون دوالر أمريكي، يف حني بلغت قيمة سنة السحومات 606اتفاقية خط ائتمان مببلغ 32التمويلي مت إبرام 

  .2005سنة  مليون دوالر أمريكي قيمة سحوبات 554مليون دوالر أمريكي مقارنة بــ 

مليون دوالر أمريكي  408مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  440وبلغ رصيد عمليات التمويل بنهاية السنة   
هذا وقد وصل حجم التمويل التراكمي الذي وفره برنامج متويل التجارة العربية منذ . 2005كما يف اية السنة 

  .دوالر أمريكي مليار 5.1ما يزيد عن 2006بداية عمله حىت اية سنة 

فقد حقق الربنامج مستوى قياسي يف حجم  2007أما بالنسبة ألداء برنامج متويل التجارة العربية خالل سنة     
مليون دوالر أمريكي، يف  787اتفاقية خط ائتمان مببلغ 41نشاط التمويلي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ مت إبرام 

مليون دوالر أمريكي  567مقارنة مع  %28ر أمريكي بزيادة تفوق مليون دوال 729حني بلغت قيمة السحوبات
 440مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  485وبلغ رصيد عمليات التمويل بنهاية السنة . 2006قيمة سحوبات عام 

 ، هذا وقد وصل حجم التمويل التراكمي الذي وفره برنامج متويل التجارة2006مليون دوالر أمريكي كما يف اية 
 . مليار دوالر أمريكي 5,3ما يزيد عن 2007العربية منذ بداية عمله حىت اية سنة 
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أما على صعيد نشاط الربنامج يف جمال اخلدمات التجارية األخرى فقد استمر الربنامج يف تنظيم لقاءات   
وهو اللقاء  2006ة املصدرين واملستوردين حيث قام بتنظيم لقاء يف قطاع النسيج واملالبس اجلاهزة يف تونس سن

 .الرابع عشر يف سلسلة لقاءات املصدرين واملستوردين اليت ينظمها الربنامج

  2009- 2008خالل   العربيةالتمويلي لربنامج متويل التجارة حجم النشاط  :ثاينال الفرع 

بب املالية واالقتصادية بالنسبة هلذه الفترة فقد كانت منعرجا هاما يف االقتصاديات العاملية والعربية وذلك بس      
فقد بدأت أسواقها العاملية اليت تفجرت يف الربع الثالث من سنة االمر الذي انعكس سلبا على االقتصاديات العربية 

املالية يف اهلبوط نتيجة ألزمة االئتمان العاملية كما أن األسواق العقارية فيها بدأت تتأثر سلبا بعد أن كانت قد حققت 
السنوات املاضية، ومن جهة أخرى، أدى اخنفاض معدالت النمو والتوقعات بعمق األزمة املالية  طفرات كبرية يف

العاملية إىل اخنفاض الطلب على النفط وتراجعت أسعاره بصورة شديدة يف األسواق العاملية مما يرجح انعكاس ذلك 
ا مع الدول العربية األخرى بصورة غري مباشرة على األداء االقتصادي للدول العربية املنتجة للنفط باإلضافة إىل تأثره

والشك أن هذا يضع حتديات كبرية أمام السياسات . جراء تدهور األوضاع االقتصادية يف أسواق البلدان الصناعية
  .االقتصادية للدول العربية دف مواجهة املخاطر املتنامية يف ظل األوضاع غري املستقرة لالقتصاد العاملي 

ه الظروف السيئة مل حتبط عمل الربنامج عن اداءه ومنحه التمويل الالزم قطاع التجارة اخلارجية للدول كل هذ      
العربية من خالل  اجلدول العمليات التمويلية لربنامج متويل التجارة العربية عرب وكاالا الوطنية ، وعليه سنستعرض 

 التايل 

  أمريكي دوالر مبليون 2010اىل  2008مج متويل التجارة اخلارجية خالل العمليات التمويلية لربنا) :  26(اجلدول رقم 

  2010  2009  2008  السنوات

  754  576  794  قيمة طلبات الواردة اىل الربنامج

  745  776  774  خطوط االئتمان من السحوبات قيمة

  38  31  36  خطوط ائتمان عدد اتفاقيات

  921  708  842  خطوط االئتمان قيمة

  533  512  416  الئتمان بنهاية السنةخطوط ا رصيد

  2010- 2009-2008من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات : املصدر 
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فقد حقق الربنامج زيادة يف مستوى حجم  2008أما بالنسبة ألداء برنامج متويل التجارة العربية خالل سنة    
مليون دوالر أمريكي  842اتفاقية خط ائتمان مببلغ  36بالسنوات السابقة، إذ مت إبرام  النشاط التمويلي مقارنة

يف حني بلغت قيمة . مليون دوالر أمريكي قيمة االتفاقيات اليت مت توقيعها يف السنة املاضية 787مقارنة مع مبلغ  
هذا . 2007سحوبات سنة  مليون دوالر أمريكي قيمة 729مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  774السحوبات 

ما  2008وقد وصل حجم التمويل التراكمي الذي وفره برنامج متويل التجارة العربية منذ بداية عمله حىت اية سنة 
  .مليار دوالر أمريكي 6,1يزيد عن

 الربنامج طلبات الواردة اىل، فقد تراجعت قيمة 2009أما بالنسبة ألداء برنامج متويل التجارة العربية خالل سنة    
تراجع مليون دوالر امريكي خالل هذه السنة ،وذلك جراء  576اىل 2008مليون دوالر امريكي يف سنة 794من 

الطلب العاملي على السلع واخلدمات الذي أدى إىل اخنفاض كبري يف أسعار النفط أثر على وترية النشاط االقتصادي، 
املصدرة للنفط، ومتثلت التداعيات غري املباشرة لألزمة العاملية حيث تراجعت معدالت النمو يف معظم الدول العربية 

على االقتصادات العربية يف تراجع حصيلة الصادرات من السلع واخلدمات، واخنفاض التدفقات املالية الواردة إليها من 
  .بينها حتويالت العاملني  يف اخلارج واالستثمار األجنيب املباشر

مليون دوالر  708اىل 2008مليون دوالر امريكي يف سنة  842من  خطوط االئتمان قيمةكما تراجعت أيضا     
يف شروط منحها للتسهيالت االئتمانية ) البنوك(السياسات املتشددة املتبعة للوكاالت الوطنيةامريكي ، وذلك بسبب 

  .وتراجع مؤشرات األسواق املالية العربية وحجم التداول فيها 

 776لربنامج حقق زيادة يف مستوى حجم النشاط التمويلي ، فقد بلغت قيمة السحوباتوجتدر االشارة ان ا    
يف حني بلغ رصيد . 2008مليون دوالر أمريكي قيمة سحوبات عام  774مليون دوالر أمريكي مقارنة مع
ر مليون دوال 416مقارنة مع 2009مليون دوالر أمريكي يف اية العام  512السحوبات على خطوط االئتمان 

هذا و قد وصل حجم التمويل التراكمي الذي وفره برنامج متويل التجارة العربية منذ بداية عمله . أمريكي بسابقتها
مليار دوالر أمريكي،  وذلك الن املباشر لألزمة املالية العاملية يف القطاع املصريف واملايل  7حىت اية هذه السنة حوايل 

ها بسبب عدم ارتباطه بالتمويل العقاري يف الواليات املتحدة، باإلضافة إىل ما للدول العربية كان حمدودا يف معظم
كما شهدت األشهر األخرية من هذه السنة . اختذته الدول العربية من إجراءات احترازية ملواجهة تداعيات األزمة

بعودة وترية النشاط  بوادر االستقرار يف أسواق النفط ، الذي ساهم يف تنامي الطلب احمللي األمر الذي يبشر
االقتصادي إىل االرتفاع وعلى صعيد نشاط الربنامج يف جمال اخلدمات التجارية األخرى، فقد استمر الربنامج يف 
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تنظيم لقاءات املصدرين واملستوردين حيث قام بتنظيم لقاء يف جمال األدوية واملستلزمات الصيدالنية يف القاهرة سنة 
يف سلسلة لقاءات املصدرين واملستوردين اليت ينظمها الربنامج منذ بداية نشاطه يف  وهو اللقاء السادس عشر 2009

  .1998هذا اال عام 

بعد التحسن يف تلك االقتصادات ومنها حتويالت العاملني  2010بدأ التعايف يعم معظم االقتصادات العربية يف سنة   
ط إىل اجلهاز املصريف مع ختفيف التشدد يف منح التسهيالت يف اخلارج والتجارة اخلارجية، فضال عن بدء عودة النشا

  .االئتمانية للقطاع اخلاص

أما بالنسبة ألداء برنامج متويل التجارة العربية خالل هذه السنة فقد بلغ رصيد السحوبات على خطوط االئتمان  
وصل حجم التمويل التراكمي هذا وقد . مليون دوالر أمريكي بسابقتها 512مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  533

مليار دوالر أمريكي ،  7,7حوايل  2010الذي وفره برنامج متويل التجارة العربية منذ بداية عمله حىت اية سنة 
وخالل هذه السنة  قام الربنامج بعقد لقاء للمصدرين واملستوردين العاملني يف جمال املواد الغذائية يف بريوت وهو 

  .اللقاء السابع عشر

عاد استمرار نشاط التمويل بنفس الوترية املشجعة، حيث ركز الربنامج  2010وعليه ميكن القول ان خالل سنة      
على تكثيف نشاط التسويق والترويج وتوسيع استفادة الدول العربية من تسهيالت الربنامج، و حتسن الظروف 

عاملية حىت يعود قطاع التجارة العاملي والعريب إىل نفس االقتصادية العاملية على ضوء بوادر انفراج األزمة املالية ال
  .معدالت منوه السابقة خالل ما قبل األزمة 

  2013-2011خالل   العربيةالتمويلي لربنامج متويل التجارة حجم النشاط  :الفرع الثالث

تسهيالت الربنامج  خالل هذه الفترة استمر نشاط التمويل بوترية سريعة وتوسيع استفادة الدول العربية من   
وخدماته من خالل محالت التسويق والترويج للربنامج، كما شهدت حتسن األوضاع والظروف االقتصادية العاملية 

يف العمليات التمويلية وميكن توضح حجم النشاط .لتنعكس بدورها منوا يف معدالت قطاع التجارة العاملية والعربية 
  :اجلدول التايل 
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  أمريكي دوالر مبليون 2013اىل  2010العمليات التمويلية لربنامج متويل التجارة اخلارجية خالل ) : 27(اجلدول رقم 

  2013  2012  2011  السنوات

  845  790  755  قيمة طلبات الواردة اىل الربنامج

  842  796  751  خطوط االئتمان من السحوبات قيمة

  32  29  30  خطوط ائتمان عدد اتفاقيات

  828  870  799  تمانخطوط االئ قيمة

  608  586  474  خطوط االئتمان بنهاية السنة رصيد

   2013- 2012-2011من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات  :املصدر 

مية خالل هذه الربنامج استمر بنشاطه يف جمال متويل التجارة اخلارجية بوترية متنانالحظ من خالل هذا اجلدول    
  . الفترة

مليون  799اتفاقية خط ائتمان بلغت قيمتها  30جتسد يف توقيع  2011حيث نالحظ أن أداء الربنامج خالل سنة   
مليون دوالر  921اتفاقية بقيمة  38حيث مت توقيع 2010دوالر أمريكي ، وهي قيمة منخفضة اذا ما قورنت بسنة 

  .أمريكي 

مليون دوالر  744مليون دوالر امريكي مقارنة مع  751على خطوط االئتمان فيما بلغت قيمة السحوبات   
  :وقد مشل هذا التمويل السلع التالية . 2010أمريكي خالل سنة 

 منتجات غذائية شوكوالته ومستلزماا ،مسسم ، كتب ،وقرطاسية ، جموهرات ،ألبسة و: سلع استهالكية -أ
أدوات صحية ، صابون ،مبيدات حشرات ،أدوات مرتلية مفروشات ،  منتجات قطنية ،ادوية و مستلزمات طبية و

 .مشتقات بترولية 
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منتجات منتجات كيماوية و بترو كيماوية ،منتجات املنيوم وحديد وصلب منتجات كيماوية : سلع وسيطية - ب
 .،قضبان النحاس ،مواد البناء ،الواح زجاج وكرتون ،عبوات الزجاجية ،كربيت واصباغ 

 .قطن ،فوسفات، امسدة عضوية ،بترول خام :م مواد خا-ج

 .معدات وبيوت زراعية ،معدات مصانع ،حموالت كهربائية ، اجهزة مرتلية :سلع انتاجية ورأمسالية -د

ويتم اختيار القطاعات ذات األمهية للمصدرين واملستوردين ، بناء على حتليل التدفقات التجارية بني الدول العربية 
املتواصلة ايل يقوم ا الربنامج مع املستوردين واملصدرين من كل الدول العربية ، وتقييم للعرض ومن خالل القاءات 

والطلب من اجل معرفة القطاعات القادرة على املنافسة وتنميتها لذا يعمل الربنامج على زيادة التبادل التجاري هلا ، 
اصل يف جمال التجارة اخلارجية وحبث فرص التمويل باإلضافة اىل دراسة إمكانيات انشاء تعاون جتاري اقليمي متو

  .  وضمان الصادرات 

 2011أما عن حجم التمويل التراكمي الذي وفره برنامج متويل التجارة العربية منذ بداية عمله حىت اية سنة     
   .مليار دوالر أمريكي 8,4حوايل

االقتصادي باألحداث والتطورات هامة يف عدد  تأثر النشاطشهدت  2011وجتدر االشارة هنا ان هذه بداية سنة 
من الدول العربية االمر الذي شكل حالة من عدم االستقرار ويعد قطاع السياحة من اهم القطاعات املتضررة  خاصة 
مع االخنفاض الكبري يف اإليرادات من السياحة والتدفقات الرأمسالية الواردة باإلضافة إىل التراجع الكبري يف األداء 

القتصادي نظرا لتأثر احلالة األمنية ببعض تلك الدول، وفيما يتعلق بدول جملس التعاون اخلليجي فتشري التقديرات ا
األولية إىل حتقيقها معدالت منو ملموسة ، نتيجة الرتفاع األسعار العاملية للنفط وكذلك قيام بعض هذه الدول بزيادة 

  .ييباإلنتاج لتعويض اخنفاض اإلنتاج من النفط الل

 باالرتفاع التجارة متويل نشاط ستمر ا فقد ، 2012 سنة خالل العربية التجارة متويل برنامج ألداء بالنسبة أما    
 مببلغ مقارنة بالسنة املاضية  أمريكي دوالر مليون  790 قيمتها متويل بلغت حيت تلقى الربنامج من وكاالته طلبات

 مليون 796 حوايل اليت بلغت االئتمان خطوط على قيمة السحوبات وكما ارتفعت  ، أمريكي دوالر مليون 755 
االئتمان يف  خطوط على السحوبات رصيد أقفل وقد كما ، أمريكي دوالر مليون 751 مع مقارنة أمريكي دوالر

و هذا   .السابقة السنة اية يف كما أمريكي دوالر مليون 474مع أمريكي مقارنة دوالر مليون 586هذه السنة على
 إتفاقية 30  بتوقيع مقارنة أمريكي، دوالر مليون  870 بلغت إمجالية بقيمة ائتمان خطوط اتفاقية 29 توقيع مت
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 وفره الذي التراكمي التمويل حجم وصل ، وقد 2011أمريكي خالل سنة  دوالر مليون 799  بلغت إمجالية بقيمة
  .أمريكي  دوالر مليار 9.2 حوايل 2012 سنة اية عمله إىل بداية منذ العربية التجارة برنامج متويل

 خمتلف يف الوطنية وكاالته من الربنامج إىل وردت اليت التمويل طلبات قيمة بلغتفقد  2013اما بالنسبة لسنة     
 بلغتة السنة املاضية وهذا واي يف أمريكي دوالر مليون 790 مببلغ مقارنة أمريكي دوالر مليون845 العربية الدول
مع  أمريكي دوالر مليون 796 مببلغ مقارنة أمريكي دوالر مليون 842 االئتمان خطوط من السحوبات قيمة

 مليون 586  مببلغ مقارنة أمريكي دوالر مليون 608 هذه السنة اية يف االئتمان خطوط رصيد بلغ كما سابقتها،
 828 بلغت إمجالية بقيمة معزز مان غريائت خط اتفاقية 32 هذا وقد مت توقيع 2012 سنة  اية يف أمريكي دوالر
 2012 سنة  خالل أمريكي دوالر مليون 870 إمجالية بلغت بقيمة اتفاقية 29 بتوقيع مقارنة دوالر أمريكي، مليون

  :وقد مشل هذا التمويل السلع التالية 

،ألبسة و  منتجات غذائية شوكوالته ومستلزماا ،مسسم ، كتب ،وقرطاسية ، جموهرات: سلع استهالكية  -
منتجات قطنية ،ادوية و مستلزمات طبية و أدوات صحية ، صابون ،مبيدات حشرات ،أدوات مرتلية مفروشات 

 .، مشتقات بترولية 

منتجات كيماوية و بترو كيماوية ،منتجات املنيوم وحديد وصلب منتجات كيماوية ،أسالك : سلع وسيطية  -
اس ،مواد البناء ،الواح زجاج وكرتون ،عبوات الزجاجية كهربائية ،بالط سرياميك ،أنابيب ،قضبان النح

 .،كربيت وأصباغ 

 .قطن ،فوسفات، امسدة عضوية ،بترول خام :مواد خام  -

 .سلع انتاجية ورأمسالية معدات مصانع ،حموالت كهربائية -

  1991مله يف سنة ع بداية منذ العربية التجارة برنامج متويل وفره الذي التراكمي التمويل أما بالنسبة حلجم نشاط
 قيمتها جتارية لصفقات أمريكي دوالر مليون10,970 التمويل طلبات قيمة جمموع بلغ 2013سنة  اية إىل

 دوالر مليون 10,544اقيمته بلغت الربنامجعليها  وافقأما عن الطلبات اليت   .أمريكي دوالر مليون 14,119
 سحب مت وقد أمريكي دوالر مليون 10,523 اإلمجالية يمتهاق بلغت ائتمان خط اتفاقية 651 توقيعوذلك ب أمريكي

  . أمريكي دوالر مليون 9,431 مبلغ سدد و مقابلها، أمريكي دوالر مليون 10,039 مبلغ

  العربيةداء املايل لربنامج متويل التجارة األ: املطلب الثاين 



 

286 
 
 

 مع املتغريات التفاعل أساسها مستمرة سياسة يتبع حيث التمويل، نشاط تطوير على الربنامج حرص      
 الالزمة باملرونة نشاطه أن يتسم على والعمل والدولية، واإلقليمية القطرية الساحات على تربز اليت واالحتياجات

 .ودولياً إقليمياً للمنافسة العريب املصدر متطلبات مع للتكيف

 2013و 2005الية هلذه املؤسسة للفترات ما بني وعليه سنحاول تقييم األداء املايل للربنامج من خالل البيانات امل   
  :، واليت حاولنا دراستها بتقسيمها اىل فترات مبينة يف اجلداول التالية 

     2007-2005خالل من  العربيةداء املايل لربنامج متويل التجارة ألا: الفرع األول 

  :يف اجلدول التايل   2007-2005خالل من  العربيةداء املايل لربنامج متويل التجارة ألاميكن تلخيص 

  أمريكي دوالر مليون                 2007-2005خالل من  العربيةداء املايل لربنامج متويل التجارة ألا) 28( جدول 

  2007ديسمرب  31  2006ديسمرب  31  2005ديسمرب  31  السنوات       

  42  38,704  26,447  امجايل الدخل

  3,2  3,032  3,045  النفقات

  38,9  35,672  23,402  ايف الدخلص

  790  771 751  حقوق املسامهني 

  22  14,762  9,841   ةتوزيع االرباح النقدي

  225  150  100  )الدوالر(قيمة السهم الواحد 

  22,143  14,762  9,841  صايف اموال نشاطات التمويل

   2007-2006-2005التجارة اخلارجية لسنوات من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير السنوية لربنامج متويل : املصدر 

أن إمجايل الدخل . 2005نالحظ من خالل هذا اجلدول أن األداء املايل للربنامج وفقا البيانات املالية لنهاية سنة     
. 2004عن إمجايل الدخل احملقق خالل سنة  %44مليون دوالر أمريكي بزيادة نسبتها  26,447قدر بــ 

ة من ناحية إىل التحسن يف أسعار الفائدة بالنسبة الدوالر األمريكي و من ناحية أخرى إىل ارتفاع وتعود هذه الزياد
  .حجم التمويل



 

287 
 
 

 751مليون دوالر أمريكي تقريبا مقارنة مع بداية السنة لتبلغ  13و وفقا لذلك ارتفعت حقوق املسامهني مببلغ    
الصادر يف االجتماع السادس عشر ) 2005/ 3(مومية رقم إذ مت مبوجب قرار اجلمعية الع. مليون دوالر أمريكي

 100مليون دوالر أمريكي وذلك على أساس   9,841، أما عن توزيع األرباح النقدية بلغ 2005بتاريخ أفريل 
  .للمسامهني املقيدين يف السجالت  2005جوان  30دوالر أمريكي للسهم الواحد مت دفعها يف 

مليون دوالر أمريكي   38,704أن إمجايل الدخل قد بلغ  2006يل للربنامج يف اية سنة أما بالنسبة لألداء املا    
  .ويرجع كذلك هذا التحسن إىل زيادة حجم التمويل. 2005بزيادة كبرية عن إمجايل الدخل احملقق خالل 

 31الر أمريكي يفمليون دو 771مليون دوالر أمريكي لتبلغ 21فقا لذلك فقد ارتفعت حقوق املسامهني لتصل و    
  12الصادر يف االجتماع السابع عشر بتاريخ) 3/2006(،إذ مت مبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم  2006ديسمرب 
دوالر  150مليون دوالر أمريكي وذلك على أساس  14,762، أما توزيع األرباح نقدية بلغت 2006أفريل 

   2005ديسمرب 31مهني املقيدين يف السجالت كما يف للمسا 2006جوان  29أمريكي للسهم الواحد مت دفعها يف

مليون  42فإن إمجايل الدخل قد بلغ  2007وعلى صعيد األداء املايل للربنامج ، توضح البيانات املالية لسنة       
عن الدخل احملقق خالل السنة املاضية ، حيث يشكل الدخل من النشاط  %9دوالر أمريكي، بزيادة نسبتها حوايل 

عن الدخل احملقق من نشاط التمويل  %25أي بزيادة تصل إىل 2007من إمجايل الدخل احملقق للسنة  %50ويليالتم
  .ووصوهلا اىل مستوى مرتفع نسبيا  ة، و أرجع ذلك إىل استقرار أسعار الفائد 2006خالل سنة 

مت توزيع  2007أفريل 4اريخ الصادر يف االجتماع الثامن عشر بت) 3/2007(ومبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم   
دوالر أمريكي للسهم الواحد مت دفعها  225مليون دوالر أمريكي تقريبا وذلك على أساس  22أرباح نقدية بقيمة 

  .للمسامهني املقيدين يف السجالت  2007جوان 28يف

 31الر أمريكي يفمليون دو 790مليون دوالر أمريكي لتبلغ  18وقد ارتفعت وفق لذلك حقوق املسامهني مببلغ    
   . 2007ديسمرب
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     2010-2008داء املايل لربنامج متويل التجارة اخلارجية خالل من األ:الفرع الثاين 

  :يف اجلدول التايل   2010- 2008خالل من  العربيةداء املايل لربنامج متويل التجارة ألاميكن تلخيص 

 أمريكي دوالر مبليون   2010- 2008ارجية خالل من داء املايل لربنامج متويل التجارة اخلاأل)  29(جدول 

  2010ديسمرب  31  2009ديسمرب  31  2008ديسمرب  31  السنوات  

  14  15,6  17  امجايل الدخل

  3,399  3,528  3,5  النفقات 

  10,49  12,078  13,9  صايف الدخل

  793,686  781,129  769  حقوق املسامهني 

  4,92  7,3  22  توزيع االرباح النقدي

  50  75  225  )الدوالر(مة السهم الواحد قي

  4,122  7,381  22,143  صايف اموال نشاطات التمويل

   2010- 2009-2008من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات : املصدر 

مليون دوالر  17أن إمجايل الدخل قد بلغ. 2008على صعيد األداء املايل للربنامج، توضح البيانات املالية للسنة      
مليون دوالر أمريكي إمجايل الدخل احملقق  42ويعود هذا االخنفاض يف إمجايل الدخل هلذا السنة مقارنة مببلغ. أمريكي

، إىل األداء السليب للمحافظ االستثمارية نتيجة األزمة املالية اليت ضربت أسواق املال واالستثمار 2007خالل السنة 
  .عاملية ال

 26الصادر يف االجتماع التاسع عشر املنعقد بتاريخ ) 3/2008(ومبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم   
 769مليون دوالر أمريكي ، هذا وقد بلغت حقوق املسامهني حوايل  22مت توزيع أرباح نقدية قيمتها  2008مارس

مليون دوالر أمريكي إمجايل حقوق املسامهني يف  790مليون دوالر أمريكي كما يف اية هذه السنة و مقارنة مع 
للمسامهني  2008جوان  30دوالر أمريكي للسهم الواحد، مت دفعها يف 225وذلك على أساس . السنة املاضية 

  .املقيدين يف السجالت 
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اض حيث أن إمجايل الدخل سجل اخنف 2009على صعيد األداء املايل للربنامج، توضح البيانات املالية للسنة    
،  2008مليون دوالر أمريكي إمجايل الدخل احملقق خالل سنة  17,3مليون دوالر أمريكي مقارنة مببلغ  15,6بلغ

ويعود هذا االخنفاض يف إمجايل الدخل إىل استمرار اهلبوط يف أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي إىل أدىن مستويات 
بشكل خاص بذلك اإليرادات احملققة من النشاط األساسي للربنامج يف  مل تشهده األسواق املالية من قبل ، فتأثرت

  .عمليات التمويل

، مقارنة مع 2009مليون دوالر أمريكي يف اية سنة  781هذا وقد ارتفعت قيمة حقوق املسامهني قدرت بــ    
جع هذه الزيادة إىل التحسن يف مليون دوالر أمريكي متثل إمجايل حقوق املسامهني يف اية السنة املاضية ، وتر 769

مليون دوالر أمريكي األمر الذي إىل االرتفاع  7,5القيمة السوقية لالستثمارات املالية املتاحة للبيع حيث بلغت مبلغ
  . يف إمجايل حقوق املسامهني، ومن ناحية أخرى 

أفريل  8عشرون املنعقد بتاريخ الصادر يف االجتماع ال) 3/2009(هذا ومت مبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم     
دوالر أمريكي  75مليون دوالر أمريكي تقريبا وذلك على أساس  7,3توزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها   2009

  .للمسامهني املقيدين يف السجالت  2009جوان  30للسهم الواحد، مت دفعها يف

التمويل بالوترية املشجعة ، من خالل تكثيف  فقد استمر الربنامج يف رفع معدالت نشاط  2010أما خالل سنة      
نشاط التسويق والترويج وتوسيع استفادة الدول العربية من تسهيالت الربنامج، كما استفاد من حتسن الظروف 
االقتصادية العاملية على ضوء بوادر انفراج األزمة املالية العاملية حىت يعود قطاع التجارة العاملي والعريب إىل نفس 

  .ت منوه السابقة خالل ما قبل األزمة  معدال

،أن الربنامج سجل اخنفاضا يف ايرادات 2010و بالنسبة لألداء املايل للربنامج، توضح البيانات املالية للسنة     
مليون دوالر  15,6مليون دوالر أمريكي، مقارنة مببلغ 14حوايل  2010الربنامج اليت بلغ إمجاهلا بنهاية سنة 

، وهذا نتيجة الستمرار اخنفاض أسعار الفائدة على الدوالر ، ووصوهلا إىل  2009الدخل احملقق لسنة  أمريكي إمجايل
 52على الدوالر األمريكي لفترة ستة أشهر حوايل  2010أدىن مستوياا حيث بلغ متوسط سعر الليبور خالل سنة 

ر يف اخنفاض اإليرادات احملققة من نشاط نقطة أساس للسنة السابقة ، كان لذلك األث 112نقطة أساس مقارنة مع 
  .الربنامج األساسي يف عمليات التمويل
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، مقارنة  2010مليون دوالر أمريكي يف اية سنة  794هذا وقد ارتفعت حقوق املسامهني حيث بلغت حوايل    
اإلرتفاع يف إمجايل  ، ويعود 2010مليون دوالر أمريكي متثل إمجايل حقوق املسامهني كما يف بداية السنة  781مع 

  . مليون دوالر أمريكي 6,2حقوق املسامهني اىل التحسن يف القيمة السوقية لالستثمارات املتاحة للبيع حبوايل مبلغ 

 799سهم ملساهم جديد بقيمة إمجالية وقدرها 100إذ إىل جانب صايف الدخل احملقق، فقد مت إعادة إصدار      
  . 2010سبتمرب  30لدفترية هلذه األسهم كما يف تاريخ إعادة اإلصدار يفألف دوالر أمريكي متثل القيمة ا

الصادر يف االجتماع احلادي والعشرون ) 3/2010(فقد مت توزيع أرباح نقدية مبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم    
دوالر  50مليون دوالر أمريكي تقريبا وذلك على أساس  4,92،حيث بلغت  2010أفريل 1واملنعقد يف بتاريخ 

  .للمسامهني املقيدين يف السجالت  2010جوان  30أمريكي للسهم الواحد، مت دفعها يف 

  2013-  2011داء املايل لربنامج متويل التجارة اخلارجية خالل من األ:الفرع الثالث 

 : يف اجلدول التايل  2013- 2011خالل من  العربيةداء املايل لربنامج متويل التجارة ألاميكن تلخيص 

 أمريكي دوالر مبليون 2013-  2011داء املايل لربنامج متويل التجارة اخلارجية خالل من ألا) : 30(جدول 

  2013ديسمرب  31  2012ديسمرب  31  2011ديسمرب  31  السنوات  
  15,084  11,812  10,174  امجايل الدخل

  3,931  3,806  3,774  النفقات 
  11,153  8,06  6,4  صايف الدخل
  1030  805  794  مهني حقوق املسا

  6,405  5,12  4,92  توزيع االرباح النقدي
  5000  5000  50  )الدوالر(قيمة السهم الواحد 

  215,588  23  4,787  صايف اموال نشاطات التمويل
   2013- 2012-2011من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير لربنامج متويل التجارة اخلارجية لسنوات : املصدر 

قد استمر الربنامج يف حتقيق نتائج مالية إجيابية حيث استمر نشاط التمويل بوترية سريعة  2011ل السنةأما خال    
وتوسيع استفادة الدول العربية من تسهيالت الربنامج وخدماته من خالل محالت التسويق والترويج للربنامج، 

ورها منوا يف معدالت قطاع التجارة العاملية باإلضافة إىل حتسن األوضاع والظروف االقتصادية العاملية لتنعكس بد
  .والعربية
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 10,174، فقد اخنفض إمجايل الدخل بلغ  2011على صعيد األداء املايل للربنامج، توضح البيانات املالية للسنة    
  . 2010مليون دوالر أمريكي إمجايل الدخل احملقق لسنة  14مليون دوالر أمريكي ، مقارنة مببلغ 

ستمرار أسعار الفائدة على الدوالر األمريكي إىل مستويات متدنية ، بالرغم من زيادة حجم التمويل مقارنة نتيجة ا    
مليون  3,8ارتفاعا طفيفا حيث بلغ إمجايل النفقات  2011بالسنة املاضية ، هذا وقد عرفت النفقات خالل سنة 

 2011وهلذا اخنفض صايف الدخل احملقق لسنة .  2010مليون دوالر أمريكي لسنة   3,4دوالر أمريكي مقارنة مع 
مليون دوالر  10,49مليون دوالر أمريكي باملقارنة مع صايف الدخل احملقق خالل سنة املاضية والبالغ  6,4ليبلغ 

  .أمريكي

على . مليون دوالر أمريكي هلذه السنة  794هذا وقد حافظت حقوق املسامهني استقرار نسيب قدر حوايل  
  . إذ يف مقابل صايف الدخل احملقق . 2010قريبا مقارنة مع السنة نفس املستوى ت

مليون دوالر أمريكي وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية  4,92هذا ومت توزيع أرباح نقدية بلغت    
دوالر  50وذلك على أساس   2011مارس  31الصادر يف االجتماع الثاين والعشرون بتاريخ ) 3/2011(رقم

  .للمسامهني املقيدين يف السجالت  2011جوان  30الواحد، مت دفعها يفأمريكي للسهم 

إىل توسيع االستفادة من تسهيالت االئتمان اليت يوفرها يف قطاع متويل التجارة،  2012أما خالل سنة   
 ظل وخدمات الربنامج التجارية األخرى، ونتطلع بأن حيقق قطاع التجارة يف األقطار العربية منوا يف معدالته يف

  . تطلعاتنا إىل عودة االستقرار وحتسن األوضاع والظروف االقتصادية العاملية والعربية 

 بلغهلذه السنة  الربنامج دخل إمجايل أن 2012 للسنة املالية البيانات توضح للربنامج، املايل األداء صعيد على     
 تشكل ، 2011 لسنة احملقق الدخل إمجايل يكيأمر دوالر مليون 10 مببلغ مقارنة أمريكي، دوالر مليون 12 حوايل

    .منها  75 %حوايل متثل حيث األعظم اجلزء االئتمان خطوط إيرادات

 مقارنة ، 2012 سنة اية يف كما أمريكي دوالر مليون 805 حوايل إىل املسامهني حقوق ارتفعت وقد هذا     
 مبوجب مت فقد ، 2012 لسنة احملقق الدخل صايف جانب إىل إذ  2012السنة تقريباً أمريكي دوالر مليون794 مببلغ
 حتويل ، 2012 ريلفأ  11  بتاريخ والعشرون الثالث االجتماع يف صادرلا  2012 /3رقم العمومية اجلمعية قرار

  .السنة  االحتياطي إىل أمريكي دوالر مليون 5,12 وقدرها 2011 سنة أرباح صايف املتبقي من
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 متويل يف قطاع جديدة أدوات وتطوير االئتمان تسهيالت من االستفادة توسيع مواصلة ىلإ 2013  سنة خالل أما   
 شبكة خالل الربنامج من يوفرها اليت األخرى التجارية اخلدمات وتطوير حتديث يف االستمرار إىل باإلضافة التجارة،
  .العرب واملستوردين للمصدرين لقاءات عقد من التجاري للتبادل والترويج العربية التجارة معلومات

 الربنامج دخل إمجايل أن 2013  ديسمرب 31 يف الصادرة  املالية البيانات توضح للربنامج، املايل األداء صعيد على   
 احملقق الدخل إمجايل أمريكي دوالر مليون 12 مببلغ مقارنة أمريكي، دوالر مليون 15 حوايل بلغ قد 2013 لسنة
احملافظ  وإيرادات أمريكي دوالر مليون 7,3 حوايل االئتمان خطوط اداتإير بني توزعت ، 2012 للعام

   . أمريكي دوالر مليون  7,7االستثمارية

 مقارنة ، 2013 سنة اية يف كما أمريكي دوالر مليون 1,030 حوايل إىل املسامهني حقوق ارتفعت وقد هذا    
  2013 /7  العمومية رقم اجلمعية قرار مبوجب ، 2013 السنة خالل مت إذ أمريكي دوالر مليون  805مببلغ 

 200  على أمريكي موزع دوالر مليار  به املصرح ليصبح الربنامج رأمسال زيادة ، 2013 يونيو 30 بتاريخ الصادر
 رمسلة من خالل األوىل مرحلتني، على ذلك مت وقد الواحد، للسهم أمريكي دوالر أالف 5  إمسية بقيمة سهم ألف

 سهم مت ألف 60  لعدد نقداً االكتتاب والثانية ، 2013 يونيو 30 بتاريخ سهم 41485 بتوزيع االحتياطيات
املصدرة  األسهم عدد وصل وبذلك،  2013 سنة اية قبل بالكامل قيمتها سددت سهم 43297 بعدد االكتتاب
 إىل واملدفوع املصدر مجالربنا مال رأس وارتفع 2013 ديسمرب 31 يف كما سهم 183297 إىل بالكامل واملدفوعة

 يف الصادر) 2013 /3(رقم  العمومية اجلمعية قرار مبوجب أنه إىل باإلضافة هذا .أمريكي دوالر مليون916
 وقدرها 2012 العام أرباح صايف من املتبقي حتويل مت قد ، 2013 مارس 26 بتاريخ والعشرون االجتماع الرابع

 .العام االحتياطي إىل دوالر أمريكي ألف 6,405

ونتطلع إىل استمرار توسع النشاط التمويلي وتنويع التسهيالت خالل املرحلة  القادمة مبا يدعم الدور الذي يقوم به    
الربنامج يف اإلسهام بتطوير وازدهار قطاع التجارة العربية، فإننا نأمل يف أن تتحسن االقتصاديات العاملية بعد ما 

املالية اليت حلت ا ليعود أداء األموال الفائضة عن نشاط التمويل يف الربنامج تعرضت له من تدهور نتيجة األزمة 
  .واملوظفة يف حمافظ استثمارية إىل سابق أدائها املعهود
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 االستثمارات املالية لربنامج متويل التجارة العربية: املطب الثالث

ا شراء االصول املالية مثل األسهم  كل عملية يراد " Financail Investment"يقصد باالستثمار املايل  
  . 1والسندات أو املشتقات املالية

من سندات حكومية وسندات شركات كربى ذات  لربنامج متويل التجارة العربية تتكون االستثمارات املالية   
  .تصنيف ائتماين من الدرجة العالية واستثمارات بصناديق االستثمار البديلة

تثمارات املالية  بشكل يضمن اهلدف الرئيسي للربنامج وفق ما حدده النظام األساسي ، ويقوم حيث تتم ادارة اإلس   
ذلك على سياسة التنوع يف االستثمارات املالية مما حيقق عائد يساهم يف تدعيم املركز املايل من خالل ما يتم ختصيصه 

  .اىل االحتياطات للتوسع 

  للربنامج االستثمارات املالية تقييم: الفرع األول

تقيم كما  ،د عمليات بيع وشراء االستثمارات املالية وتصنيفها حسب الفئات املختلفة وفقا لتاريخ التعامليقيتم يت    
فظة بالنسبة حملبسعر السوق، وفتقيم حمفظة السندات واألوراق املالية  أما عناالستثمارات املتاحة للبيع وفقا لطبيعتها، 

  .بصايف قيمة املوجودات تقيم يلة صناديق االستثمارات البد

فرق إعادة تقييم االستثمارات املتاحة للبيع ضمن حقوق املسامهني، كما يتم  تدرج فروقات التقييم يف حساب     
  .قيد األرباح واخلسائر الناجتة عن عمليات البيع لتلك االستثمارات أو أي اخنفاض دائم يف قيمتها، يف بيان الدخل

االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، وفقا لصايف قيمة املوجودات والذي ميثل تقيم حبيث      
  .القيمة العادلة، ويدرج التغيري يف صايف قيمة املوجودات يف بيان الدخل

أو اخلصم ناقص احملتفظ ا حىت تاريخ استحقاقها،  بسعر التكلفة معدال بالعالوة  املالية تقيم االستثماراتأما     
املخصص ألي اخنفاض دائم يف القيمة، يتم إطفاء العالوة أو اخلصم على مدى فترة االستحقاق، ويتم االحتساب على 

  ".سعر الفائدة الفعلي" أساس

  

                                                             
  65إبراهيم السيد الدسوقي ، مرجع سابق، ص  -  1
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  .خطوط االئتمان والودائع لدى البنوك واملوجودات املالية األخرى :أوال

دفعها إىل الوكاالت الوطنية يف إطار تسهيالت لتمويل عمليات جتارية تم يمتثل خطوط االئتمان رصيد األموال اليت    
مؤهلة وفق قواعد وإجراءات واتفاقية خط االئتمان، وتقيد بالتكلفة كما يف تاريخ الدفع وتسدد يف أقساط وفق 

  . تقيم الودائع لدى البنوك واملوجودات املالية األخرى بالتكلفة، جدول بتواريخ حمددة ومتفق عليها

  مراجعة قيمة املوجودات املالية  :ثانيا

،  تتم املراجعة قيمة املوجودات دوريا لتحديد ما إذا هناك دليل موضوعي على حدوث اخنفاض دائم يف قيمتها    
ويف حال وجوده يتم تقدير القيمة املتوقع حتصيلها مقابل تلك املوجودات، واحتساب اخلسارة الناجتة عن االخنفاض 

  1. الفرق بني القيمة املتوقع حتصيلها والقيمة الدفترية، ويتم إدراج اخلسارة يف بيان الدخلواملتمثلة ب

  :العمالت األجنبية :ثالثا

تسجل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة يف وقت إجراء املعاملة، حتول   
مالت األجنبية يف اية السنة املالية إىل الدوالر األمريكي طبقا أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية املسجلة بالع

ألسعار التحويل السائدة يف ذلك التاريخ، كذلك يتم تقييم العقود اآلجلة بالعمالت األجنبية، املربمة لتغطية 
اخلسائر الناجتة  املوجودات بالعمالت األجنبية، بأسعار الصرف اليت تتوافق مع تواريخ استحقاقها، وتدرج األرباح أو

  . تسجل املوجودات الثابتة بأسعار الصرف السائدة عند دفع تكلفتها، و عن عمليات التحويل يف بيان الدخل

  :اتفاقيات إعادة شراء االستثمارات املالية :رابعا

ا تبقى االستثمارات املالية املباعة، مبوجب اتفاقيات إعادة الشراء ضمن املوجودات، حسب طبيعة تصنيفه  
األصلي، ويستمر قياسها وفقا للسياسة املتبعة، وتظهر عقود إعادة الشراء ضمن املطلوبات، وحتدد االتفاقية أسعار 

  .الفائدة املعمول ا، ويتم قيد الفوائد على أساس االستحقاق على مدى فترة املعاملة

  

  

                                                             
-22، تاریخ االطالع  www.atfp.org.ae/English/report/arb2013:، على الموقع االلكتروني 2013 لسنة تقریر برنامج تمویل التجارة العربیة - 1 

11-2014 .  
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  املشتقات املالية: خامسا

بلغت قيمة العقود ،حيث العقود اآلجلة للعمالت األجنبيةما تكون  اليت عادةاستخدام مشتقات األدوات املالية    
مليون دوالر  137,10 اآلجلة للعمالت األجنبية املربمة لتغطية الودائع واالستثمارات املالية بالعمالت األجنبية

  . وهي اخر نسبة مصرح ا للعقود اآلجلة   2013 يف اية سنةأمريكي 

  االستثمارات املالية  رإدارة خماط: الفرع الثاين 

  : االستثمارات املالية هذه املؤسسة اىل  إدارة خماطرميكن تقسيم 

    : إدارة خماطر أسعار الفائدة :أوال

بإعادة تثبيت أسعار الفائدة  جاهدا للحد منهايسعى وعليه خاطر نتيجة التقلبات يف أسعار الفائدة ، الربنامج مل يتعرض
ورية وباستخدام تقنيات إدارة فترات استحقاق حمافظ السندات االستثمارية احملتفظ ا على خطوط االئتمان بصورة د

  .لتاريخ استحقاقها والسندات االستثمارية املتاحة للبيع

   :خماطر االئتمان :ثانيا

املالية املستثمر متثل القيمة الدفترية املدرجة يف البيانات املالية، احلد األقصى ملخاطر االئتمان جلميع فئات األدوات   
يسعى الربنامج الحتواء خماطر االئتمان املتعلقة بأنشطة متويل التجارة من خالل تنفيذ السياسات وبالتايل  .فيها

 لتفاديأنواع املخاطر واملالئمة االئتمانية ،  حتديدتم حيث يواإلجراءات املصممة للحفاظ على خماطر االئتمان ، 
  . انحدوث خسائر نتيجة خماطر االئتم

  :خماطر العمالت األجنبيةإدارة  :ثالثا

يتجنب الربنامج خماطر تداول العمالت األجنبية باإلقراض بالدوالر األمريكي، وتتم تغطية الودائع واالستثمارات  
ة بلغت قيمة العقود اآلجلة للعمالت املربمة لتغطي ةاملالية بالعمالت األجنبية باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجل

  . 2013اية  مليون دوالر أمريكي كما يف 43,10الودائع واالستثمارات املالية بالعمالت األجنبية 

  :القيم العادلة :رابعا
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القيم العادلة ملوجودات ومطلوبات الربنامج يف البيانات املالية، ويتم حتديد املوجودات العادلة املالية عمال بالسياسة  
   :النحو التايلاحملاسبية املتبعة وهي على 

  االستثمارات املالية لربنامج متويل التجارة العربية ):31(اجلدول رقم 

  حتديد القيم العادلة  املوجودات

  التكلفة  ودائع لدى البنوك                                    

  سعر السوق  االستثمارات املالية

  صايف قيمة املوجودات  االستثمارات املتاحة للبيع

  التكلفة معدال بالعالوة أو اخلصم  ظة السندات واألوراق املاليةحمف

  التكلفة  حمفظة صناديق االستثمارات البديلة

  التكلفة  االستثمارات احملتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق

  37، ص 2013تقرير برنامج متويل التجارة العربية : املصدر 

  2013-  2005ج خالل ربناملاالستثمارات املالية لحجم :الفرع الثالث 

يتيح االستثمار يف االوراق املالية للربنامج ايرادات و عوائد موجبة تكفي لتعويض عن املخاطر املرتبطة بتلك األوراق    
،حيث يقصد بالعائد على االستثمار املايل قدرة الوحدة النقدية على توليد االرباح الصافية من األصل املايل ، وعليه 

  .    2013و 2005الستثمارات املالية لربنامج متويل التجارة العربية خالل الفترة املمتدة مابني سنقوم باستعراض ا

  أمريكي بألف دوالر 2013-  2005االستثمارات املالية لربنامج متويل التجارة العربية خالل ) :32(جدول 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  السنوات

االستثمارات املالية 
  ملتاحة للبيعا

324,473  341,590 292,436 200,891 176,158 124,737 124,781 119,513 

ايرادات االستثمارات 
 املالية

11,673 

 

18,110 16,568 4,839 3,487 3,809 1,317 1,179 

  2013 -2005تقارير برنامج متويل التجارة العربية من :املصدر 
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خالل الفترة املمتدة املوضحة اعاله أن  االستثمارات املالية املتاحة للبيع ان املالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة  
، لتبدا بالتراجع خالل السنوات اليت  أمريكي ألف دوالر 292,436بنحو 2006اعلى قيمة كانت يف اية سنة 

عصفت باالقتصاديات تلت هذه السنة  وهذا يرجع للعديد من االسباب اليت كان امهها االزمة املالية العاملية اليت 
العاملية ، مسببة بذلك تداعيات خطرية على االقتصاديات العربية ، واليت كان القطاع املايل واالسواق املالية  يف تلك 
الدول اكرب املتضررين  مما اثر سلبا على تراجع االستثمارات املالية ، باإلضافة ما لبثت أن بدا تعاىف القطاع املايل من 

ملالية  ظهرت التحوالت السياسية اخلطرية اليت مست بعض الدول العربية مما اثر سلبا على حجم جراء االزمة ا
،   2012يف اية سنة  أمريكي ألف دوالر 119,513التداوالت يف اسواقها املالية ، حبيث سجلت أدىن قيمة  

 1,179قيمة قدرت بــ   اليت سجلت أدىن االستثمارات املاليةهذه ايرادات وهذا ينعكس كذلك على حجم  
  .يف اية  سنة  أمريكي ألف دوالر

  2013-  2005ربنامج خالل  لالتوزيع اجلغرايف حلجم االستثمارات املالية ل :املطلب الرابع 

 يف االستثمار على قدرة املؤسسة من يعزز للدخل، مهماً مصدراً املالية اخلدمات تقدمي جمال يف الربنامج نشاط يشكل
 مالية كمؤسسة يعمل الذي الدول العربية عرب وكاالا الوطنية  يف النشاط هذااملؤسسة  هذه ومتارس  ريع،املشا جمال

 جهود لدفع وتوظيفها املالية وتعبئة املوارد استقطاب إىل دف اليت املتكاملة املالية اخلدمات من جمموعة الفرع وتقدم
  1.العربية املنطقة دول يف كمحفز لالستثمار ةالشرك لدور تفعيالً العربية، االقتصادية التنمية

  :جغرافيا على النحو التايل االسواق واملؤسسات املاليةوتتوزع االستثمارات املالية والودائع لدى 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1-Kuwait News Agency ( KUNA) ont http://www.kuna.net.kw/ 2014-06-12و 
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    2013-  2005التوزيع اجلغرايف حلجم االستثمارات املالية لربنامج متويل التجارة العربية خالل  ) : 33(جدول 

  
السنوات 

السواق ا
 املالية 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 171,143 56,441 100.526 104,445 147,433 130,119 45,906 32,839 47,163 العربية

بيةورواال  214,406 221,648 205,664 187,396 113,018 83,29 71,356 72.429 88,543 

امريكا 
 الشمالية

84,405 109,474 56,406 23,001 12,587 42,577 52,627 51,076 29,676 

لشرق ا
 األقصى

16,729 20,306 14,164 9,628 14,136 9,257 82,711 14,245 105,705 

املنظمات 
 الدولية

 16,297 25,780 19,576 20,245 5,06 ــــــــــــ 2,640 2,501 4,311

 411,364 219,971 326,796 259,822 287,680 350,144 324,780 386,766 367,014 اموع

 2013 -2005من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير برنامج متويل التجارة العربية من :املصدر 

حلجم االستثمارات املالية لربنامج متويل التجارة العربية خالل نالحظ من خالل هذا اجلدول أن التوزيع اجلغرايف    
ن االستثمار يف االسواق املالية العربية اخنفض من  شكلت نسبتها املرتبة أ 2007-  2005الفترة املمتدة ما بني 

مليون دوالر ، ليبدأ يف االرتفاع بداية من سنة  45,906مليون دوالر اىل 47,163الثالثة بقيمة قدرت ما بني 
خالل هذه السنة  حيث قدر حجم االستثمارات املالية لربنامج التجارة العربية يف االسواق املالية العربية 2008

 171,143مليون دوالر ليستحوذ على اعلى قيمة لالستثمارات املالية للربنامج حيث قدرت قيمته  130,119
مليون  214,406، أما بالنسبة االسواق املالية األوربية فقد تراجعت قيمتها من  2013مليون دوالر خالل سنة 

ادىن  2011قد شهدت سنة  .  2013-  2005دة ما بني الفترة املمتخالل مليون دوالر  88,543إىل  دوالر
  .مليون دوالر، إال أنه تبق ثاين سوق إلستثمارات الربنامج املالية بعد العربية   71,356قيمة واليت قدرت بــ 
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تذبذب فقد عرف  مريكا الشماليةأما بالنسبة حجم االستثمارات املالية لربنامج التجارة العربية يف االسواق املالية أل  
مليون دوالر ، أما أدىن قيمة سجلت يف سنة  109,474حيث قدرت بــ   2006لتسجل اعلى قيمة هلا يف سنة 

  . مليون دوالر وذلك جراء تأثرها باألزمة املالية العاملية  12,587حيث قدرت بــ   2009

مليون  16,729االقصى ارتفاع من هذا وقد سجلت قيمة االستثمارات املالية لربنامج التجارة العربية يف الشرق   
  .مليون دوالر  9,257، إال أنه عرفت متدنة قدرت قيمتها  مليون دوالر 105,705دوالر لتصل إىل 

أما بالنسبة حجم االستثمارات املالية لربنامج التجارة العربية يف املنظمات الدولية  فقد عرف تذبذب لتسجل اعلى    
حيث  2006مليون دوالر ، أما أدىن قيمة سجلت يف سنة  25,780بــ   حيث قدرت 2012قيمة هلا يف سنة 
مليون دوالر ، وهي أدين قيمة حلجم االستثمارات املالية لربنامج التجارة العربية خالل الفترة  2,501قدرت بــ  
  . املوضحة أعاله 

العربية ، اال أن حجم عملياته السنوي اليت واخري ميكن القول أنه وبالرغم من اجلهود اليت يقوم ا برنامج التجارة     
  .مليار دوالر يف احسن االحوال ، ما يزال قاصرا عن احتياجات التطوير بالشكل املطلوب  11ال تتجاوز 

ومن املهم توسيع نشاطات هذا الربنامج لتغطي شرائح أوسع من القطاع اخلاص ، مبا ينسجم مع الدور املنوط ذا    
ما تقوم به مؤسسات التمويل يف . نشاطاته متويل االستثمار يف االنتاج املوجه للتجارة اخلارجية  القطاع حبيث تشمل

  .التكتالت االقتصادية الدولية 
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  حجم متويل الصادرات والواردات عن طريق االسواق املالية لبعض الدول العربية: الثالثاملبحث 

 يف الناشطة من جمال االسترياد والتصدير اتركشلا عوقاتأهم امل نم واحدة تعد التمويل علي احلصول وسائل إن   
  .غالبية الدول العربية 

 و االستفادة من  الصادرات والواردات لتمويل بالعديد من الباحثني العرب للبحث عن أفضل السبلما أدى  وهذا   
  .صادراا وواردا  متويل على ساتالشركات واملؤس حصول تعزيز شأا من الدولية اليت التجارب واآلليات أفضل

  . لكل من مصر والسعودية االمارات استراتيجية متويل الصادرات والوارداتاىل سأحاول من التطرق     

  استراتيجية متويل الصادرات والواردات املصرية : املطلب األول 

النشاط  أمام حتديا شكلت قد اضيةالقليلة امل السنوات مدار على مصر شهدا اليت السياسية التطورات إن     
 يعد املصري االقتصاد أن إال املختلفة مبا فيها قطاع التجارة اخلارجية ، االقتصادية القطاعات على وأثّرت االقتصادي

 على وقدرته املرن اإلنتاجي وهيكله واملتنوعة املتعددة مبحاوره األوسط الشرق يف االقتصادات تنوعا أكثر من واحدا
 منو معدالت حتقيق حنو أخرى مرة واالنطالق التحديات هذه مبواجهة له يسمح مبا التغريات االقتصادية مع كيفالت

  . مرتفعة

 املصرية  اخلارجية  التجارة سياسات: الفرع األول 

 ونللتعا آفاق إىل فتح إضافة العامل، دول خمتلف مع االقتصادية العالقات تنمية اخلارجية مصر سياسة تستهدف  
 والسوق العاملية التجارة منظمة مصر إىل انضمت السياق هذا وىف املتبادلة، املصاحل أساس على واإلقليمي الدويل

 منظقة إىل وانضمت األورويب االحتاد مع الشراكة اتفاقيات وأبرمت ،)الكوميسا( األفريقي واجلنوب للشرق املشتركة
 اإلسالمية، الثماين دول وجمموعة عشرة اخلمس النامية الدول وعةجمم دور وتنشيط الكربى، العربية احلرة التجارة

 الدول بعض مع للتعاون واتفاقيات األمريكية، املتحدة الواليات مع استراتيجية شراكة اتفاقية عقد إىل باإلضافة
  .اجلنوبية وكوريا واليابان الصني مثل اآلسيوية

  إستراتيجية تنمية الصادرات املصرية :أوال 

 :حلكومة املصرية إستراتيجية متكاملة لتطوير وتنمية قطاع التصدير ميكن تلخيص اهدافها يف ما يلي تبنت ا
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ورؤوس االموال  االستثمار االجنيب بالتكنولوجيا احلديثة واخلربة يوفر جذب االستثمار االجنيب املباشر و الغري مباشر-أ
 .اجه مصر للنهوض بالصناعة احمللية، باإلضافة إيل االرتباط باألسواق العاملية وهو ما حتت

ساهم القطاع اخلاص املنتج املوجه للتصدير يف خلق فرص عمل يف االقتصاد املصري، حيث تزايدت فرص ي - ب
العمل يف القطاعات اليت شهدت زيادة يف صادراا وزادت كفاءا اإلنتاجية وقدرا التنافسية كما ارتفعت أجور 

ألف فرصة عمل  270مليار دوالر من الصادرات حنو  حيث يؤمن. عية وكفاءة العمالةالعمالة فيها مع ارتقاء نو
 . جديدة

إن  االهتمام بالصادرات املصرية ينبع من وجود حتد رئيسي يواجه االقتصاد احمللي وهو حتقيق معدالت منو -ج
لق فرص عمل بالكم خبر التصدي حيث يقومتوفري مصادر بديلة للعمالت األجنبية،  ىاقتصادي مطردة قادرة عل

  .واالستمرارية املطلوبة لتحقيق معدالت منو متواصلة ومرتفعة
ويف السنوات األخرية كان النصيب األكرب من موارد النقد األجنيب ملصر يأيت من متحصالت قطاع اخلدمات مثل   

ر املواد اخلام والسلع التقليدية أما إيرادات تصدي. إيرادات السياحة ورسوم قناة السويس وحتويالت العاملني باخلارج
مثل البترول والقطن فإن زيادا مل تكن بالصورة املطلوبة علي املدى القصري، ومن مث ميكن القول أن فرص زيادة 

وذلك نتيجة لوجود قاعدة جيدة لتنمية الصادرات . إيرادات الصادرات اخلدمية جيدة باملقارنة بالصادرات السلعية
خلق قاعدة مماثلة هلا لتنمية الصادرات السلعية حىت حيقق قطاع التصدير اهلدف املأمول منه يف توليد لذا جيب . اخلدمية

  فرص عمل 

  1.جديدة ومعاجلة عجز امليزان التجاري
  2013-2012أهم املؤشرات التجارية واملالية لالقتصاد املصري خالل :   اثاني

  - :القليلة املاضية يف مايلي  ل السنواتخال واملالية  التجارية املؤشرات أهم إجياز ميكن 

 اية سنة يف دوالر مليون 237 حبوايل يقدر املدفوعات ميزان يف فائضا اخلارجي العامل مع مصر معامالت حققت-أ
 . 2012 سنة اية يف دوالر مليار 11.3 بلغ بعجز مقارنةً 2013

مقارنةً بنحو  2013مليار دوالر يف اية سنة  5.6ليصل إىل %  45تراجع العجز يف احلساب اجلاري بنسبة - ب
 :ويرجع ذلك لألسباب التالية 2012مليار دوالر بنهاية يونيو  10.1
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 34.1مقارنةً بنحو  2013مليار دوالر يف اية  31.5ليصل إىل %  7.6االخنفاض يف العجز التجاري بنسبة -ج
مليار دوالر  26لتصل إىل %  3.6ادرات السلعية بنسبة وذلك نتيجة االرتفاع يف الص  2012مليار دوالر بنهاية 

%  2.9واالخنفاض يف الواردات السلعية بنسبة   2012مليار دوالر يف اية  25.1مقارنةً بنحو  2013بنهاية 
 .2012مليار دوالر يف اية  59.2من  2013مليار دوالر يف اية  57.5لتصل إىل 

مليار دوالر يف  13.85مقارنةً حبوايل 2013مليار دوالر يف اية  14رولية إىل ارتفاع حصيلة الصادرات غري البت-د
 األسواق أهم وعن .املاضي العام من الفترة مليار جنيه 109.9 بنحو مقارنةً جنيه مليار 123.2 حنو 2012اية

 قيمة بلغت حيث ألوىل،ا املرتبة يف العربية الدول جاءت   2013خالل هذه سنة املصرية الصادرات إليها املوجهة
نسبتها   بزيادة املاضي العام من الفترة نفس خالل جنيه مليار 44 بنحو مقارنةً جنيه مليار 51.6 إليها الصادرات

 مليار 27.4 مليار مقرنة بنحو 33.6 الصادرات قيمة بلغت حيث الثانية املرتبة يف األورويب االحتاد وجاء ، %17
 املرتبة يف األفريقية الغري عربية الدول جاءت مث ، % 21 قدرها بزيادة املاضي، امالع من الفترة نفس خالل جنيه
  . 1جنيه  مليار 7.88 بنحو مقارنةً جنيه مليار 7.86 قيمته مبا الثالثة

مقارنةً بنحو  2013مليار دوالر يف اية  6.7ليصل إىل %  19.8االرتفاع يف فائض ميزان اخلدمات بنسبة -ه
مدفوعة يف ذلك % 7وقد نتج هذا االرتفاع من الزيادة يف حصيلة النقل بنسبة   2012الر يف اية مليار دو 5.6

لتصل %  3.4بزيادة حصيلة شركات املالحة والطريان املصرية بالرغم من االخنفاض يف إيرادات قناة السويس بنسبة 
وكان من العوامل  ،2012يف اية يونيو  مليار دوالر 5.2مقارنةً بنحو  2013مليار دوالر فقط يف اية  5إىل 

،  باإلضافة إىل التراجع يف مدفوعات اإليرادات % 3.5األخرى اليت سامهت يف هذا ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 
، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل التراجع يف حتويالت األرباح اخلاصة بالشركات % 11.6االستثمارية بنسبة 

 .ر واخنفاض حتويالت الفوائد واألرباح املوزعة على األوراق املاليةاألجنبية يف مص

   2012اية يف دوالر مليار 18.4 من  2013اية يف دوالر مليار 19.3 إىل مقابل بدون التحويالت ارتفاع-و
 يف دوالر مليار 18.7 إىل لتصل ارتفعت اليت حتويالت العاملني خاص بشكل اخلاصة التحويالت يف الزيادة نتيجة
   صايف يف ملحوظة زيادة واملايل الرأمسايل احلساب سجل  2012اية  يف دوالر مليار 18 بنحو مقارنةً  2013اية
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 نتيجة  2012 يونيو اية يف دوالر مليار مقابل يف  2013اية دوالر يف مليار 9.7 ليسجل الداخل إىل التدفقات
 :يلي ملا

 مقارنةً  2013اية يف دوالر مليار 1.5 بقيمة الداخل إىل تدفق صايف لتحقق مصر يف احملفظة استثمارات تراجع - 1
 2.5 بقيمة حكومية سندات إصدار إىل رئيسي هذا بشكل ويرجع ،  2012اية يف دوالر مليار 5 تدفق بصايف
 1.دوالر مليار

مقارنةً  2013يار دوالر يف اية مل 6.5ارتفاع صايف التزامات البنك املركزي املصري جتاه العامل اخلارجي إىل  - 2
، ويرجع هذا بشكل رئيسي إىل تطور الودائع احملولة من بعض البلدان  2012مليار دوالر يف اية  1.2بنحو 
 .2العربية

  مصر يف الصادرات والواردات  متويل مصادر:  ينالثا الفرع

 التمويل، إعادة تسهيالت مثل نقص ملشكالت،ا من العديد يواجه أن ميكن املصرية والواردات صادرات متويل إن   
 يف الوثوق بعدم ترتبط ألسباب الصادرات تقدمي متويل يف البنوك رغبة عدم إيل باإلضافة الصادرات تامني ونقص
 التصدير أسواق إيل قد تعجز  الشركات واملؤسسات الناشطة يف هذا اال الوصول هوعلي . التصدير طلبيات جدية

 موائمة يف متزايدة صعوبة جتد البنكي يف بعض الدول العربية ، أيضا قد التمويل علي احلصول حىت أو مبفردها
 األسواق يف املتصاعدة املنافسة ظل يف الصعب ملن املتقدمة، وإنه الدول من املنافسون يعرضها اليت الشروط و األسعار

ليط الضوء على طرق متويل الصادرات والواردات وعليه سنقوم بتس ،خطابات اعتماد بفتح املستوردين إقناع الدولية
   . املصرية
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 إمجايل من % 50 من أكثر شريطة ان يكون لديها مصر الصادرات والواردات يف متويل متنح اليت البنوك تقوم   
 وتقوم كذلك بفحص ، و تشترط البنوك املصرية صادرات وواردات الشركات املسامهة املصرفية األعمال حمفظة

  :مصر على النحو التايل  يف الصادرات والواردات  خرى ويكون متويلاأل تلو واحدة التصدير املختلفة متويل منتجات

  األجل قصري الشحن قبل ما متويل: أوال

 احلالة هذه يف ميكن حيث الشحن، وموعد الطلبية استالم وقت بني ما الفترة املال يف رأس احتياجات تلبية وهو   
 التمويل هذا مينح كليهما وال أو املصدر، أصول رهن أو املستورد، من اعتماد خطاب بمبوج ضمان التمويل

 كضمان يف احلاالت االستثنائية ، اعتماد للتصدير خطاب إال أنه قد يفتح األوىل للمرة البنك مع املتعاملني للمصدرين
لذا  املنتجات، هذه من االستفادة تفعيل ولكي يتم إضايف كضمان املقترض األصول رهن يطلب قد البعض أن حني يف

  يلجا

 ومزيد الصادرات تنمية شركات مما استدعى إنشاء  الشحن، قبل ما مرحلة االئتمان يف متويل خماطر ضمان لشركات 
  .للتصدير الترويج والتسويق محالت من

   التصدير مشروعات متويل:  اثاني

 رهن مقابل األجل وطويلة متوسطة قروض خالل يرالتصد دف إنشاؤها يتم اليت املشروعات متويليكون    
 املتعاملني للمصدرين التمويل ذلك منح علي بعض البنوك  توافق ال من ذلك قد وبالرغم األحوال، معظم يف األصول

 احلقيقية، وعليه مت تكوين الشراء طلبيات نقص مثل عقبات االستفادة هذه تواجه ما األويل، وغالبا للمرة البنك مع
 الدوليني ملستثمرينتقوم مبنح ا كما الشراء ، إعادة لعقد اتفاقيات املشتركة، الشركات خالل من الفاتالتح

 تقدمي مبسألة يتعلق فيما أما ،الصادرات تنمية شركات إنشاء املشتركة، لتشجيع الشركات إنشاء عملية تلتسهيال
 حجم لديها اليت تقدميه للمشروعات جيب ذلك أن للتصدير، املوجهة بفائدة للمشروعات احلكومي الدعم أو املنح

 الصرف وسعر العاملية التجارة منظمة قواعد مع مراعاة فقط مؤقتا و فقط حمددة قطاعات وإىل  الصادرات من متزايد
    .واللوجسيت الفين األجنيب باإلضافة اىل تقدمي بعض الدعم
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 الشحن بعد ما متويل:  اثالث

 يكون أن أيضا ميكن ذلك مع ولكنه يوم،180 إيل يصل األجل قصري متويل األحوال لبأغ ويكون هذا التمويل يف   
 املال رأس متثل فهي اإلنتاجية؛ الرأمسالية السلع لصادرات سنوات 5 إيل تصل أحيانا قد األجل طويل أو متوسط متويل

 .الفعلي والسداد البضائع شحن بني الفاصلة الزمنيةفترة لل املمنوح العامل

 نقص بسبب غالبا  اخلصم عملييت فيها مبا ضعيفة الشحن بعد ما مرحلة متويل من االستفادة أن أيضا لوحظ      
 يكن مل نفسه الوقت يف ولكنها اخلصم، بعملية دراية علي تكن مل البنوك غالبية ،البنوك لدي املقبولة البنكية الضمانات

  .البنوك طريق عن يتم أن ميكن ذلك أن قالوا  اخلصم لعملية متخصصة شركات إنشاء لفكرة قبول لديها

    املشتري ائتمان: ارابع

 للسداد األجانب املستوردين إيل للمصدرين احمللية البنوك من قروض سبيل علي املمنوحة يقصد به تلك األموال  
 من املقبول ييوجد ضمان البنك البنوك املصرية ألنه تشترط كل من قبل يف وهي غري متاحة احملليني، للمصدرين

 العمالء؛ ناحية من للطلب حمال يكن مل املنتج أن  هذا البنوك حيث توضح للمخاطرة أيضا خيضع وهو ، املستورد
 تسويق من مزيد حول املنتج هذا لتنشيط البنوك اقتراحات والضمانات، تركزت الفرص إىل يفتقرون املصدرون
  .ادراتالص تنمية شركات االستفادة من من ومزيد الصادرات

  األمانة   بنظام صادرات: خامسا

 حق عن املصدر يتخلى أن بدون البضائع للمستورد شحن علي يشتمل اتفاق عن عبارة األمانة ويقصد بنظام    
 بيع وعند األخرى، لألطراف البيع ترتيب حيث من وكيل للمصدر مبثابة يكون احلالة هذه يف فاملستورد .ملكيتها
 فائدة ذا يكون األمانة نظام إن .للمصدر املبيعات عوائد رصيد وحساب عمولة البيع خبصم املستورد يقوم البضائع
 .التوزيع بعملية يقوم أن يستطيع ولكنه البضاعة قيمة دفع املستورد على يقدر ال عندما

 البنك مع تعاملنيامل املصدرين إىل يقدمها ال البعض ولكن البنوك ، العديد األمانة بنظام الصادرات مبدأ أن لوحظ    
تفعيل  يتم ولكي .األصول رهن مثل قوية ضمانات وجود إيل وحتتاج جدا كبرية خماطرة نسبة ا فهي األوىل؛ للمرة
 خالل من البنوك وإدارا طريق عن فيها التحكم اإلقليمي يفضل التوزيع ملراكز نظام إقامة البعض اقترح املنتج، هذا

 .الصادرات  تنمية شركات
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   الشراء إعادة اتفاقيات : سادسا

 ميكن أداة وهي املصرية الصادرات يف شكل دفعه جيب املصرية الواردات من جزء الشراء أن إعادة ويقصد باتفاقيات  
 احملطة خمرجات من جزء أي مصر مبعىن أن إيل للمحطات واملعدات املصدرة األجنبية الشركات مع استخدامها
 حيث ميكن مفيدة؛ كانت االتفاقيات هذه أن علي البنوك كل األجنيب، اتفقت الطرف إيل تصديره مت املستوردة
  .هام كمستورد تأثريها مع خاصة األداة هذه تقوم بتطبيق أن جيب للحكومة

   التمويلي التأجري:سابعا 

 صةاخلا األنشطة بعض تنفيذ البعض واقترح ضئيلة، منه ، وكانت االستفادة فقط بنوك بعض يف متاحا كان     
 كوسيلة الفنية اخلربات وتبادل املشتركة الشركات خالل من الشراكات فكرة البنوك أيدت به، الوعي درجة بزيادة
 .اخلصوص هذا يف مصر تفوق اليت ديب مثل و االستفادة من جتارب بعض الدول العربية  األجنبية، األسواق لفتح

 األجنبية، األسواق الستكشاف التمويل تقدم ول العربية الد بعض يف احلكومة وجتدر االشارة ان بعض الربامج    
 %4األجنيب  السوق إيل النفاذ املصدر حاول إذا .املستهدفة األجنبية األسواق احتياجات حسب وملوائمة املنتجات

 زيادة من %4اىل  3 بني ما سيتراوح االئتمان هذا سداد فإن املستهدف  من عدد مدار علي املبيعات إيرادات من
  .احلايل  السوق يف املبيعات

نظر العديد من الشركات  وجهة من وذلك التصديرية العملية يف جناح الرئيسية العوامل من وتكلفته التمويل يعترب   
 املصرية  ولعلى أهم هذه اهليئات هيالتجارة اخلارجية املصدرة و املؤسسات املالية واملصرفية الداعمة لعملية التمويل 

  .الصادرات لتنمية املصري البنك

  الصادرات لتنمية املصري البنك :لثالفرع الثا

قطاع  بناء ودعم املصرية الصادرات تنمية على دف العمل 1983 سنة الصادرات لتنمية املصري البنك أنشىء    
 رية يفالتصدي للعملية الرئيسية التمويلية الذراع البنك ما أصبح وسريعا وخدمي وجتاري وصناعي زراعي تصديري

 وحيقق الكفاءة ويزدهر ينمو أن استثماراته، تنويع على وسياساته املعتمدة املتميز بأدائه البنك واستطاع مصر،
 واملتوسطة املشروعات الصغرية وأصحاب املصدرين ثقة على حيوز الذي جعله األمر القوي، املايل واملركز اإلئتمانية
  .والدولية  احمللية ليةاملا ثقة املؤسسات إىل باإلضافة واألفراد،
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 إىل املنتج املصري وصول وتيسري املصريني املصدرين دعم حموري يف بدور الصادرات لتنمية املصري البنك ويقوم    
 باملشاركة والقيام إحالل الواردات، ومشروعات التصديرية املشروعات يف متويل التوسع خالل من العاملية، األسواق

 األدوات كافة توفري لتشمل البنك ومتتد خدمات أمواهلا، رؤوس يف واملسامهة املشروعات املشتركة هلذه القروض يف
  .عمالئه وكافة للمصدرين األخرى التمويلية واملصرفية

 املراسلني من من شبكة وتكوين خارجية مصرفية بإنشاء عالقات البنك يقوم املصدرين، أمام الطريق و لتمهيد    
 بنشر شبكة البنك يهتم كما .اقتصاديا معها بالتعاون مصر اليت تقوم والدول املشتركة صاحلامل ذات الدول يف البنوك

  .يكون أينما املصدر إىل لتوصيل اخلدمة الدولة أحناء مجيع يف الفروع من

ان لضم املصرية للشركة بتأسيسه األساسي ونظامه قانون إنشائه يف الواردة التكليفات أهم من لواحد البنك أداء ومنذ
 جزءا مكمال نشاطها يرى حيث الشركة هلذه دعمه يف إستمر البنك مصر، يف النوع هذا من آلية كأول الصادرات

 .املصري املصدر الحتياجات هاما

  والتنظيمي القانوين االطار: أوال 

 خيضعو 1983 لسنة 95 رقم القانون مبوجب مصرية تأسست مسامهة شركة هو الصادرات لتنمية املصري البنك   
مسامهة  وباعتباره شركة 2003 لسنة 88 رقم املايل واملصريف النظام وقانون املصري املركزي بالبنك للوائح اخلاصة

 وشركات املسامهة الشركات قانون بإصدار اخلاص1981 لسنة 159 رقم القانون ألحكام خيضع فأنه مصرية
 مع البنك إنشاء قانون يف خاص نص يرد به مل مافي وذلك احملدودة املسئولية ذات والشركات التوصية باألسهم

  .أحكامه

 واملسامهون املال رأس: ثانيا

 مليار10440بالكامل  واملدفوع املصدر املال رأس ويبلغ مصري، جنيه ملياري به املصرح البنك مال رأس يبلغ  
و يعد  سهمل مصري جنيه 10 مقدارها اإلمسية والقيمة للتجزئة قابلة وغري إمسية البنك أسهم ومجيع مصري، جنيه
 من ) 06 ( رقم املادة حبكم البنك،  إلتزاما ألسهم األجانب متلك جيوز ال حيث للمصريني بالكامل مملوك البنك
 مسامهة تقل أال جيب أنه على تنص اليت 1983 لسنة 95 رقم الصادرات لتنمية املصري البنك إنشاء قانون

 هيكل جاء فقد املدفوع، البنك مال رأس من % 75 عن القطاع العام بنوكو وشركات العامة االعتبارية األشخاص
  :التايل الشكل البنك من خالل مال رأس يف املسامهات
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  البنك مال رأس يف املسامهات نسب)   04(الشكل رقم 

  
  2، ص 2014-2013، التقرير السنوي الصادرات لتنمية املصري البنك :املصدر

 الصادرات لتنمية ة للبنك املصرياخلارجي العالقات:  ثالثا

 تنمية على فقط دورها يقتصر ال حبيث اخلارجية العالقات قطاع دور يتعاظم الراهنة االقتصادية الظروف ظل يف   
 و الصادرات ضمان وشركات املالية العاملية باملؤسسات أيضا باالتصال تقوم ولكن اخلارجية بالبنوك مصرف عالقات
 عمالء خلدمة إستخدامها بغرض ائتمانية حدود على واحلصول لديهم املتوفرة املالية نتجاتامل على للحصول اخلصم
 .اخلارجية التجارة

 عمالئه احتياجات ليغطي دولة 37 يف مراسل 106 مع مصرفية ترتيبات بعمل اخلارجية العالقات قطاع قام وقد  
 على احلصول من ليتمكن مراسليه بعناية باختيار وميق حيث اخلارجية، األسواق مع التعامل يف واملرتقبة احلالية

 .اخلارجية التجارة جمال يف عمالئه ختدم تنافسية بأسعار متميزة خدمات

  املشتركة والقروض لشركاتالبنك ل متويل:  رابعا

 2013  املالية السنة الصادرات خالل لتنمية للبنك املصري املشتركة والقروض الشركات متويل قطاع خطة متثلت 
  : يف

  األحداث يف تقلبات شهدت املاضية و اليت الفترة خالل املستوردين لعمالؤه البنك توفري الدعم الكايف 
 ليعطيضمن عدم ت مبا و االستريادية عمليام االجنبية ، إلمتام العملة توفري خالل من وذلك والسياسية االقتصادية

 .الفترة تلك خالل االقتصاد عجلة دفع يف مباشر غري بشكل واسهم العمالء هلؤالء االنتاجية العملية
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 م وعمالؤه البنك العالقات بني وتوثيق دعمالتسهيالت تقدمي يف التوسع خالل من املاضية الفترة خالل ملساند 
 دف اليت الدولة خطة مع يتماشى ومبا الزراعي والنشاط الصناعي النشاط وباألخص من هلم والقروض االئتمانية

 :إىل

 .وفاعلية اجيابية أكثر بشكل احمللى السوق احتياجات طيةتغ - 1

 . جديدة عمل فرص خلق يف املسامهة  - 2

 .األولية صورا يف تصديرها من بدال اخلام للمواد املضافة القيمة تعظيم  - 3

 .الواردات حمل الصادرات احالل - 4

 .الصعبة األجنبية العملة توفري - 5

 البنية بقطاعات الكربى الصناعية املشروعات لتمويل منحها يتم اليت املشتركة للقروض يف البنك اشتراك وقد  
 والقروض الشركات متويل قطاع اعمال حجم على باإلجياب هذا والطاقة والبتروكيماويات، وانعكس ، االساسية

 :املشتركة واليت ميكن توضحها يف ما يلي 

 .% 10 حوايل 2013املالية  السنة خالل نسبة اليت بلغت اجلدد بالقطاع ارتفاع نسبة النمو بالنسبة للعمالء-ج

 بنسبة مصري جنيه مليار  7,1حوايل  2013 املالية السنة بنهاية القطاع احملفظة لعمالء إمجايل  يف الزيادة بلغت-د
 .%80 حواىل بالبنك احملفظة إمجايل اىل القطاع حمفظة نسبة، كما بلغت   % 26منو 

 الصناعي بالقطاع املشتركة والقروض الشركات متويل قطاع لعمالء املمنوحة باشرةامل التسهيالت ارتفاع يف إمجايل-ه
 .مصري جنيه مليار 1,1، حيث قدرت الزيادة بـــ  2013السنة املالية  بنهاية الزراعي والقطاع

و االسترياد لعاملة يف قطاع التصدير أ املشتركة والقروض لتمويل الشركات إستراتيجية البنك فإن سبق، ما على وبناء
 :اآليت إىل دف يف 

 الفرص اقتناص مع جدد عمالء جذب و السنة، مدار على البنك لعمالء املمنوحة للحدود االمثل االستخدام-و
 .االئتمانية جتويد احملفظة و إنتقاء العمالء حنو االجتاه إستمرار مع املصري السوق يف املتاحة
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 عمليات من يعزز مما و )ضمان خطابات و اعتمادات( مباشرة وغري اشرةمب التسهيالت زيادة و منح على التركيز-ز
 .واالستريادي التصديري بشقيها اخلارجية التجارة

 . البنك خدمات مبيعات حجم زيادة و )الصادرات لضمان املصرية الشركة( التابعة الشركة مع التكامل تعزيز-ح

 الرأمسالية ةاالستثماري األنشطة: خامسا

اط االستثمار يف البنك من األنشطة املتطورة اليت بدأها منذ تاريخ إنشائه وسامهت يف تدعيم دوره يف عترب نشأُ  
وتغطي . متويل القطاعات التصديرية املباشرة وغري املباشرة وإحالل الواردات ومتويل آليات تنمية وضمان الصادرات

  :مارية كما يلياألنشطة االستثمارية للبنك نطاقاً واسعاً من األدوات االستث

  املسامهات الرأمسالية  - أ

وتتضمن األسهم  : (Equity Participation) املسامهات املباشرة يف رؤوس أموال الشركات   - 1
 .املتداولة وغري املتداولة

  تتضمن جمموعة املسامهات غري املباشرة صناديق االستثمار الرأمسايل :املسامهات غري املباشرة   - 2
 (Private Equity Funds) ال استثمار معني تدار وهي أدوات ووسائل وسيطة لتوجيه األموال ،

واملميزات الرئيسية هلذا النوع من االستثمارات هي إمكانية جتميع رؤوس أموال . بواسطة شركات متخصصة
ر من خالل كبرية ملواجهة االستثمارات الرأمسالية، باإلضافة إىل االستفادة من خربة شركة اإلدارة ، وتقليل املخاط

  .على عدد أكرب من االستثمارات توزيع رأس املال 

 كما تتضمن هذه اموعة الشركات املالية القابضة التابعة للبنك واليت أنشئت دف التوسع املوجه حملفظته   
  .االستثمارية لتوفري أفضل ادارة لعدد من اصوله املالية وغري مالية 

 ومية واالستثمارات البديلةاالستثمارات يف السندات غري احلك  -  ب

وبينما يشمل مسمى . تتضمن السندات غري احلكومية سندات شركات املسامهة والبنوك وسندات التوريق  
االستثمارات البديلة جمموعة كبرية ومتنوعة للغاية من األدوات االستثمارية، يركز البنك على تلك األدوات الشبيهة 

ت املالية القوية وحتمل بعض صفات السندات من حيث كوا توزع كوبونات بالسندات اليت تصدرها بعض املؤسسا
  .عائد حمدد ثابتة لفترة معينة تعقبها كوبونات متغرية لفترة أخرى على أن ميتد عمر هذه الشهادات حىت حتقيق 
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  صناديق استثمار تعمل يف السوق املالية  -ج 

اليت تستثمر مجيع أصوهلا يف أدوات الدين خمتلفة اآلجال الصادرة عن الصناديق  تلك هي صناديق أسواق النقد تعترب   
احلكومة والبنوك واتفاقيات إعادة الشراء وأذون اخلزانة وشهادات اإليداع البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد 

اسس البنك ثالثة وقد  وهي اليت توجه نسبة من أصوهلا لالستثمار يف أسهم متداولة أو أدوات أسواق النقد .ألخرىا
  :صناديق 

  " : اخلبري"صندوق البنك املصري لتنمية الصادرات األول ذو العائد الدوري    -1

، حيث يقوم يتعامل هذا الصندوق يف مزيج من األوراق املالية املتداولة والودائع لتحقيق سياسة استثمارية متوازنة 
األوراق املالية لذلك فهو يستثمر يف األسهم بالعملة احمللية  الصندوق على مبدأ حتقيق أعلى عائد متاح من خالل سوق

املقيدة بالبورصات املصرية والسندات احلكومية والغري حكومية وشهادات اإليداع واالدخار واألدوات ذات العائد 
 .الثابت وكل ذلك يتم من خالل أحدث الطرق العلمية ومبعرفة فريق من املتخصصني

  :اليت يقدمها جنيزها فيما يلي أما عن مزايا اخلدمات 

 بشركة  يوفر أعلى درجات األمان والثقة وذلك من خالل خنبة من اخلرباء واملتخصصني يف جماالت االستثمار "
  .وهى إحدى الشركات الرائدة يف هذا اال  " اتش سي لألوراق املالية واالستثمار

  ة متحفظةيسعى لتحقيق أعلى عائد ممكن يف إطار سياسات استثماري.  
   االختيار بعناية فائقة وبأحدث األساليب والطرق العملية حملفظة االستثمار من أسهم وسندات ذات درجة عالية

  .من اجلودة والسيولة يف السوق احمللي
  السهولة والسرعة يف متابعة استثماراتك ومعرفة رصيدك يف أي وقت.  
 لسائدة بالبنكيتيح فرصة االقتراض بضمان الوثائق طبقا للقواعد ا.  
   حتقق أعلى درجات التنوع يف حمفظة االستثمار مما يقلل من خماطر البورصة األمر الذي يصعب حتقيقه يف حالة

 1.االستثمار املباشر من جانب األفراد
  
 

                                                             
 1 - http://www.hc-si.com/FooterNavigation/UnderMaintenance.aspx 
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  :صندوق البنك املصري لتنمية الصادرات الثاين النقدي ذو العائد اليومي التراكمي   - 2

هو استثمار يومي نقدي تراكمي  وات الدين فقط لتلبية احتياجات املستثمر املتحفظيتعامل هذا الصندوق يف أد 
باجلنيه املصري يستثمر يف أوعية استثمارية خمتلفة حيث تتكون حمفظة الصندوق من أذون خزانة حكومية وسندات 

املؤسسات املالية  وتستهدف هذه اخلدمة ،شركات وودائع وأدوات ذات عائد ثابت مما حيقق أعلى درجات األمان 
اىل األفراد  باإلضافةوالشركات اليت ترغب يف االستثمار قصري األجل أو اليت ترغب يف استثمار الفوائض املالية اليومية 

 .الذين يرغبون يف استثمار حمدود املخاطر

 :أما عن مزايا اخلدمات اليت يقدمها جنيزها فيما يلي 

 فرع من فروع البنكيف كل حيث ميكن الشراء أو االسترداد  لسيولةتتمتع وثائق الصندوق بدرجة عالية من ا.   
 يتيح لك فرصة االقتراض بضمان الوثائق طبقاً للقواعد السائدة بالبنك.  
  من خالل إمكانية الشراء أو االسترداد دون حتمل أدىن مصاريف واالحتفاظ بفوائد  زحيقق الصندوق عائد متمي

 .الفترة املستثمرة بالكامل
  وذلك من خالل فروع البنك وموقعه على االنترنت واسبوعيا  لسهولة والسرعة يف معرفة سعر الوثيقة يومياا

 .من خالل الصحف 
  العائد معفي من الضرائب.  
  من خالل االعتماد على ادارة متخصصة يف ادارة الصناديق حريصة على  توفري أعلى درجات األمان واحلرفية

 .بني أدوات الدخل الثابت املختلفة اليت حتقق أعلى عائد تنويع استثمارات الصندوق
  ". الذهيب"صندوق البنك املصري لتنمية الصادرات الثالث لالستثمار يف أدوات الدخل الثابت   -3

  ومن اهم خصائصه نذكر مايلي  .الصندوق يف األدوات املالية احلكومية والسندات والودائع البنكية هذا يستثمر 

 دوق يف األسهمال يستثمر الصن . 

  عوائد استثماراتك تضاف يوميا إىل قيمة الوثيقة . 

  بعوائد الصندوق معفاة من الضرائ. 

  الشراء يومي واالسترداد شهري بدون أية عموالت . 
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  إمكانية االقتراض بضمان الوثائق. 

بة من االستثمار يف دف الصندوق إىل تقدمي وعاء ادخاري واستثماري متوسط وطويل األجل مع االحتفاظ بنسيه 
 . األدوات املالية قصرية األجل لتحقيق التوازن بني النمو وتوزيع املخاطر

يتبع الصندوق سياسة استثمارية دف إىل تنوع االستثمارات وعدم تركزها دف حتقيق أقصى عائد ممكن و   
  :ويوجه استثماراته على النحو التايل

 . زانةيف سندات اخل% 90االستثمار حىت   - 
 .يف أذون اخلزانة% 70االستثمار حىت   - 
 يف اتفاقيات إعادة الشراء% 70االستثمار حىت   - 
 ريف شهادات االدخا% 60االستثمار حىت   - 

 تيف سندات الشركا% 40االستثمار حىت   -
  يف سندات التوريق% 10االستثمار حىت   -
 .شهر يف ودائع بنكية ذات أجال أكثر من% 20االستثمار حىت   -
يف أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت على التوايل لتلبية  نالصندوقان األخريان يتعامالوجتدر االشارة ان    

 .تكوين حمافظ لالستثمار يف سوق األوراق املالية، باإلضافة اىل احتياجات املستثمر املتحفظ
وم شركة اإلدارة باستخدامه يف تكوين حمفظة حيث يتيح البنك إلحدى شركات اإلدارة اليت خيتارها مبلغا حمددا تق

  1.ك متاجرة يف األوراق املالية باسم البن

 2013 املالية السنة اية يف رأمسالية استثمار وصناديق حكومية غري وسندات أسهم يف البنك استثمارات صايف بلغ  
 و "املالية لالستثمارات القابضة ةاملالي بيتا"شركة  تأسيس البنك إجنازات أهم من وكان مصري، جنيه مليار1,8

 يف أمريكي دوالر مليون  5,2 مببلغ البنك حصة زيادة مت كما،"  العقارية لالستثمارات بيتا إيه "شركة  تأسيس
 تتميز واليت املصرية، املالية االوراق بورصة يف املقيدة غري األمسدة صناعة جمال يف التصديرية الشركات أهم احدى
  .مصري جنيه مليون  50 مببلغ حكومية غري سندات يف البنك اكتتاب إىل باإلضافة هذا رتفعة،عوائد م بتحقيق

                                                             
-13، تاريخ االطالع  http://www.ebebank.com/ar/BankingServices/Pages/Investment.aspx" البنك املصري لتنمية الصادرات  - 1

12-2014   
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تعرضا  األكثر اجلزء االستثمارية من خالل تقليل احملفظة خماطر لتقليل سياسته يف البنك استمر أخرى، جهة ومن
 إلمجايل املتداولة األسهم نسبة حيث بلغت ية،السوق بالقيمة مقيت اليت املتداولة باألسهم اخلاص وهو السعرية للتقلبات
   2013جوان  30يف  % 4,34  االستثمارية احملفظة

  2013ية صرامل يةاملال سوقال تنمية يف بنك تنمية الصادرات مسامهة: سادسا 

  :من خالل اجلدول التايل 2013سنة  يف ميكن توضيح البيانات املالية لبنك تنمية الصادرات 

   بنك تنمية الصادراتالبيانات املالية ) : 33( اجلدول رقم  
 23/8/1989 تاريخ القيد بالبورصة

 10 عدد االصدارات

 جنيه مصري 10 القيمة االمسية

 سهم 144000000 عدد االسهم املقيدة

 جنيه مصري1440000000 رأس املال املصدر واملدفوع

 جنيه مصري 2000000000 رأس املال املرخص به

Source : Export Development Bank of Egypt ;. Financial Market Information ; 

http://www.edbebank.com/EN/FinancialInformation/Pages/FinancialMarketInformation.as
2014-11-;20 px  

  2013حجم متويل بنك املصري لتنمية الصادرات للتجارة اخلارجية خالل سنة   :الفرع الرابع

 890منها مببلغ  جزء تعزيز مت مصري، جنيه مليار   192,2مبلغ  بأمجايل البنك لعمالء تصدير اعتمادات ابالغ مت
 يف املصرية البنوك مستوي علي املوجودة النسب أعلي من تعترب النسبة وهذه ، % 41 بنسبة مصري جنيه مليون
 علي املصريف بالقطاع املوجودة  البنك قدرة بصورة مباشرة يعكس ما وهو تصدير،لل املستندية االعتمادات تعزيز
 عدم حال املخاطر لكافة وحتمله البنك عاتق علي املسئوليات بكافة يلقي تعزيز اإلعتمادات أن حيث املسئولية حتمل

 .االعتماد لشروط ومطابقاا باملستندات تتعلق ألسباب املصري املصدر السداد جتاه

 جنيه مليار 400,3 حبوايل الفترة 2013يف سنة  البنك خالل من شحن خاصة بتصدير عمليات تنفيذ وقد مت
 ودفعها مصري، جنيه مليون 40 مببلغ بتصدير خاصة الشحن مستندات خصم بعمليات قام البنك .مصري

،   ومت  الشحن إمتام عملية فور املستندات قيمة علي تشجيعا هلم حبصوهلم وذلك إستحقاقها تواريخ لللمصدرين قب
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 زيادة عليه ترتب مما التصدير، شحن مستندات قيمة وزيادة املعززة، اإلعتمادات نسبة خالل نفس السنة زيادة
 جزء هلم وتعزيز مميزة خدمات وتقدمي بنكال عمالء بعض علي التركيز وكذلك التصدير، عموالت يف إيرادات القطاع

 .الواحد اإلعتماد علي اكرب عمولة حتصيل وبالتايل املستندية إعتمادام من كبري

إحلاق  طريق عن املستندية واإلعتمادات اخلارجية التجارة لعمليات الفنية بالنواحي كما قام بتطوير انشطته لإلرتقاء
  .املصري املركزي بالبنك املصريف املعهد طريق عن املقدمة بالشهادات العاملني

  السعودية استراتيجية متويل الصادرات والواردات :  الثايناملطلب    

صياغة السياسات التجارية للمملكة ومتابعتها مبشاركة اجلهات املعنية مبا يؤدي إىل زيادة وتنويع التبادل مت     
يات الثنائية واإلقليمية والدولية لفتح االسواق، ومحاية الصناعات التجاري مع العامل اخلارجي وذلك من خالل االتفاق

وميكن تلخيص .املمارسات الضارة وتعظيم مكاسب اململكة من عضويتها يف املنظمات اإلقليمية والدولية الوطنية من
 :اهدافها يف 

االقتصاد    القة وفق توجهاتاملسامهة الفاعلة يف تنمية التجارة اخلارجية للمملكة بالتعاون مع اجلهات ذات الع -
 .الوطين

 .الدولية لعمل مع القطاع اخلاص لتحقيق مصاحله التجارية احمللية وا -
 .تفعيل عضوية ودور اململكة يف منظمة التجارة العاملية واملنظمات األخرى ذات العالقة  -
ليمية مبا حيقق مصاحل تفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة احلرة مع الدول األخرى والتجمعات اإلق -

 .اململكة
 .الدفاع عن مصاحل اململكة يف قضايا التجارة الدولية -
الرفع من وعي وزيادة تفاعل القطاعني احلكومي واخلاص بالتزامات التجارة الدولية وما حيدث فيها من تطورات   -

 .ومستجدات
 . تأهيل وتطوير القوى البشرية يف جماالت التجارة الدولية  -

 )متويل وضمان الصادرات برنامج( للتنمية  السعودي الصندوق: ول الفرع األ

 أعماله وبدأ ،  1974اكتوبر 01الصادر يف  48 رقم امللكي املرسوم مبوجب للتنمية السعودي الصندوق تأسس   
 يف هو املسامهة للتنمية السعودي للصندوق الرئيسي اهلدف فإن نظامه، يف حمدد هو كما  1975مارس 01 بتاريخ 
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 من النفطية غري الوطنية الصادرات ودعم لتلك الدول، القروض منح طريق عن النامية الدول يف اإلمنائية املشاريع متويل
 لدعم اإلمنائية املساعدات تقدمي جمال يف فعال بدور إنشائه منذ الصندوق قام فقد .وضماا الصادرات متويل خالل
 االقتصادي النمو من متقدمة مراحل إىل النامية الدول من العديد لوصول عىوس ، باقتصادياا للنهوض النامية الدول

 1.واالجتماعي 

 الصندوق ومسامهته االقراضية مال رأس:أوال 

 ثالث على زيادته متت اململكة، مث حكومة من مقدمة ريـال باليني عشرة قدره مال برأس نشاطه الصندوق بدأ
  .ـال ري بليون وثالثني واحداً ليصبح مراحل

 لغاية 1975  يف اإلقراضي الصندوق نشاط بداية منذ اإلقراضية عملياته انطالق منذ الصندوق هذا وقد ساهم 
 األولويات إطار النامية ضمن البلدان يف واالجتماعية االقتصادية التنمية مشاريع بتمويل   2013اية سنة وحىت

 لعدد خصصت قرض اتفاقية 563 متويل حيث مت التنموية، هاوبراجم خططها مع يتماشى ومبا البلدان لتلك التنموية
 مناطق يف نامية دولة 81 منها استفادت ريـال، مليون  42323قدره  إمجايل مببلغ إمنائيا وبرناجما مشروعا 542
  : التايل اجلدول والذي توضحه العامل، من متفرقة

  ) الريال مبليون ( 2013التراكمية لسنة  الصندوق مسامهات) : 35( اجلدول رقم 

   14  ،السعودية ، ص،الصادر البنك السعودي للتنمية  2013التقرير السنوي لسنة :  املصدر

  النشاط الصندوق  جماالت: ثانيا 

 الصندوق يعطي ميسرة، حيث قروض تقدمي طريق عن اإلمنائية املشروعات يقسم نشاط الصندوق بني متويل    
الصادرات حيث  املنخفض ، أما القسم الثاين هو متويل وضمان الدخل منواً وذات األقل للدول التمويل يف األولوية
صندوق السعودي للتنمية خدمات  ضمان وائتمان الصادرات والذي من خالله أسس برنامج متويل الصادرات يقدم ال

  .السعودية  وهو ما سنحاول التركيز عليه 

                                                             
  13  دية ، ص،الصادر البنك السعودي للتنمية ،السعو 2013التقرير السنوي لسنة  - 1

  الدول عدد
  املستفيدة 

 اتفاقيات عدد  والربامج املشاريع  الربامج  املشاريع
  املبلغ  العدد  املبلغ  العدد  املبلغ  العدد  املوقعة القروض

81  516  41585.39  26  737.61  542  42323.00  563  
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  الصادرات السعودية  برنامج: الفرع الثاين 

س الوزراء الصادر للتنمية ،مبوجب قرار من جمل السعودي الصادرات السعودية من طرف الصندوق انشئ برنامج     
، يعترب  اجلديدة املهام مع لتتوافق للصندوق األساسي مواد النظام بعض تعديل جرى وقد 1999مارس  12بتاريخ 

 احملروقات خارج الصادرات تشجيع و السعودية اخلارجية التجارة قطاع  منو سياسة إطار برنامج وطين أسس يف
 األساسي النشاط ضمن وذلك السعودية، الصادرات برنامج إنشاءب مت القومي، الدخل مصادر تنويع إىل وسعياً

 قاعدة تكوين إىل الرامي األساس اهلدف مع متاشيا الوطنية الصادرات تشجيع دف و للتنمية السعودي للصندوق
 واملوارد القطاعات مجيع تشجيع على تقوم بل ) اخلام النفط ( واحدة سلعة على فقط تعتمد ال متنوعة اقتصادية
 على السعوديني واملصدرين الوطنية الصناعة مساعدة يف املسامهة إىل الربنامج ويسعى القومي، الناتج يف اكرب ملسامهة
 حيتاجوا اليت والضمانات التمويل تسهيالت تقدمي خالل من صادرام وتنمية تطوير يف املتمثلة أهدافهم حتقيق

 أعماهلم تنفيذ أثناء هلم تتعرض قد اليت املخاطر ومواجهة التنافسية قدرم وزيادة بأعماهلم، القيام من لتمكينهم الالزمة
%  100 إىل املصدرة للمنتجات الربنامج متويل نسبة تصل حيث نشاطه حتكم ومعايري أسس ضمن الربنامج ويعمل

    1 .عملية كل وطبيعة ظروف على بناء وذلك العملية تكلفة من

 : نامج يف ما يليميكن تلخيص أهم هذه األهداف الرب

 .له والحقة للشحن سابقة ائتمان وضمان تسهيالت بتقدمي وتنويعها، النفطية غري السعودية الصادرات تنمية -
 . اخلارج من للمشترين ائتمانية تنافسية شروط توفري خالل من السعودية، للصادرات التنافسية القدرة زيادة -
 .السداد عدم خماطر من احلد عن طريق إليها، والنفاذ جديدة اقأسو دخول يف الثقة السعوديني املصدرين إعطاء -
 الصندوق يديرها أو ميوهلا اليت يف املشروعات، وزيادا السعوديني اخلدمات ومقدمي املصدرين مشاركة تنشيط -

 .للتنمية السعودي
 املشاركة برامج اعتماد من خالل الصادرات، ائتمان تسهيالت من املزيد توفري على احمللية التجارية البنوك حث -

 .املخاطر تغطية يف
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 واملؤسسات اهليئات مع ، إعادة التأمني وعمليات ، املشترك والتمويل ، الفين للتعاون املناسبة الترتيبات عمل -
 خماطر من واحلد الربنامج، متويل تعزيز أجل من وضماا، متويل الصادرات خدمات تقدم اليت ، والدولية اإلقليمية
   .واالئتمان القروض

 الصادرات وضمان لتقدمي متويل األساسية القواعد: أوال 

  : يلي كما وهي الصادرات متويل وضمان لتقدمي األساسية القواعد الصندوق نظام يتضمن

  .ان تكون الصادرات ذات منشأ سعودي -أ
 يف الثانوية التحويلية جاتذلك املنت يف مبا التحويلية الصناعات منتجات من الوطنية واخلدمات السلع تكون أن- ب

للسلع  احمللية املضافة القيمة وتكون ، واملشاريع اخلدمات من والزراعية والصادرات الصناعية والسلع النفط، قطاع
 . أدىن كحد   25%تصديرها املراد واخلدمات

 العملية عةوطبي لنوع الصادرات تبعاً التصدير عملية قيمة من%  100 إىل الصندوق متويل نسبة تصل قد-ج
 . سنة12و واحدة سنة بني التمويل فترات وتتراوح ، املصاحبة هلا والسياسية التجارية واملخاطر

 .غري املسددة الصادرات قيمة من%  90 الصادرات وضمان تأمني خلدمة التغطية نسبة-د
 .الربنامج عمليات مجيع يف األمريكي الدوالر أو السعودي الريال اعتماد يتم-ه
 القانونية والصفة وخماطرها لنوع العملية، وفقاً الصندوق حقوق على للمحافظة الالزمة الضمانات الربنامج يستويف-و

 .ألطرافها
يقدم الربنامج التسهيالت بأسعار منافسة يتم احتساا تبعاً  لطبيعة عمليات التصدير واملخاطر املصاحبة هلا ويف -ز

 .ضوء االسعار العاملية السائدة 
  الربنامج خدمات من لالستفادة املؤهلة اجلهات: ثانيا 

 ) .السعودي  والشركات املؤسسات( احملليون املصدرون-أ
 وتصديرها سعودية خدمات أو سلع يف شراء الراغبون السعودية والشركات وهم املؤسسات  احملليون املشترون - ب
 .اململكة  خارج إىل
 واخلدمات السلع استرياد يف الراغبون )اخلاص أو العام القطاع من األجنبية والشركات املؤسسات( املستوردون -ج

 .السعودية
 .السعودية واخلدمات السلع استرياد يف الراغبة الدول حكومات -د
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 1.واألجنبية احمللية املالية واملؤسسات البنوك -ه
  الربنامج من املتاحة املباشر التمويل أدوات: ثالثا 

 اتفاقية إبرام يتم وحبيث من الربنامج، مباشرة للمستفيد االئتمانية التسهيالت تقدمي هو املباشر بالتمويل املقصود   
   - -:التالية التمويل أدوات إحدى خالل من التسهيالت الربنامج هذه ويقدم ، واملستفيد الربنامج بني التمويل

  السعوديني  املصدرين متويل - أ
سعوديني على توفري التمويل الالزم املستوردين الذين يتعامل معهم تساعد هذه التسهيالت االئتمانية املصدرين ال   

  : املصدر السعودي وميكن تلخيص اجراءات احلصول على التمويل يف اجلدول التايل 

  السعوديني إجراءات احلصول على متويل املصدرين)  36( اجلدول رقم 
لذين يتعامل معهم املصدر يقدم املصدر السعودي على توفري التمويل الالزم للمستوردين ا  تقدمي الطلب 

يقوم الربنامج بدراسة الطلب دراسة مبدئية ،مث يرسل للمصدر السعودي عرضه املبدئي الذي يتضمن الشروط و 
.األجراءات املقترحة للتمويل  

 الدراسة
 املبدئية

يعة العملية واملخاطر املصاحبة هلا ، بعد موافقة املصدر السعودي على عرضه املبدئي ، يقوم الربنامج بدراسة الطلب وطب
ويتم تقييم اجلدارة االئتمانية للمستورد واجلهات الضامنة ،مث يتم عرض الطلب على جلنة االئتمان وصاحب الصالحية 

. للحصول على موافقتهم  

 الدراسة
 النهائية

متضمناً الشروط األساسية للتمويل  بعد موافقة جلنة االئتمان وصاحب الصالحية يرسل الربنامج العرض النهائي للمصدر
هامش الربح  الضمانات الالزمة، وتعترب املوافقة على العرض النهائي ملزمة  -عدد االقساط -فترة التمويل : أمهها  

 للطرفني 

 العرض النهائي 

.يقدم الربنامج بتوقيع اتفاقية التمويل مع املصدر السعودي   توقيع االتفاقية  
ودي بشحن البضاعة وارسال وثائق الشحن للبنك السعودي املراسل ، وبعد قبول البنك املوافقة يقوم املصدر السع

 لوثائق الشحن يدفع الربنامج للمصدر السعودي مثن الصادرات 
 السحب

يقوم املستورد بسداد عن طريق بنكه مثن الصادرات مع الصادرات مع االرباح املستحقة  للربنامج يف املواعيد احملددة 
 وذلك حسب ما هو حمدد يف اتفاقية التمويل 

 السداد

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير برنامج الصادرات السعودية ،بنك التنمية السعودي ، على املوقع االلكتروين : املصدر 
http://www.sfd.gov.sa  2014-10-25، تاريخ االطالع.  
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  :ألغراض التصديرستثمرين السعوديني متويل امل  
الذين ينفذون مشاريع استثمارية ،قدم الربنامج هذه التسهيالت االئتمانية لرجال األعمال واملستثمرين السعوديني 

خارج اململكة ويرغبون يف احلصول على متويل من الربنامج السترياد سلع وخدمات سعودية الستخدامها يف تنفيذ 
   شاريعتلك امل

  ألغراض التصديرستثمرين السعوديني املإجراءات احلصول على متويل ) 37(  اجلدول رقم 

على مواصفات ) املصدرين السعوديني(حيدد املشتري احمللي أنواع وكميات السلع واخلدمات املطلوبة ويتفق مبدئياً مع الشركات املنتجة 
  .دم للربنامج بطلب التمويلالسلع واخلدمات وأسعارها وشروط تسليمها ، ثـم يتق

 تقدمي الطلب

  دراسة مبدئية ، مث يرسل للمشتري احمللي عرضه املبدئي الذي يتضمن  الشروط  واالجراءات املقترحة  يدرس الربنامج الطلب 
  .للتمويل 

 الدراسة املبدئية

تقييم اجلدارة طبيعة العملية واملخاطر املصاحبة هلا ، و بعد موافقة املشتري احمللي على العرض املبدئي ، يقوم الربنامج بدراسة الطلب و
، ليتم بعدها عرض  الطلب على جلنة االئتمان  ثـم حيدد الربنامج شروط التمويل األساسية. االئتمانية للمشتري احمللي واجلهات الضامنة 

 .وصاحب الصالحية للحصول على موافقتهم 

  الدراسة

 النهائية 

 العرض النهائي  . تمان وصاحب الصالحية يرسل الربنامج  العرض النهائي للمشتري احمللي بعد موافقة جلنة االئ

 توقيع االتفاقية  .يقوم الربنامج بتوقيع اتفاقية متويل مع املشتري احمللي

  السحب  .بعد كل شحنة يقدم املشتري احمللي للربنامج مطالبة بدفع مثن الصادرات اليت متت لصاحل املصدرين السعوديني

 السداد  .يقوم املشتري احمللي بسداد مثن الصادرات مع األرباح املستحقة للربنامج يف املواعيد احملددة لذلك يف اتفاقية التمويل

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير برنامج الصادرات السعودية ،بنك التنمية السعودي ، على املوقع االلكتروين  :املصدر 
http://www.sfd.gov.sa  2014-10-25، تاريخ االطالع  

 :متويل املستوردين  -ج
تساعد هذه التسهيالت االئتمانية املستوردين من خارج اململكة على احلصول مباشرة من الربنامج على التمويل   

  .جلهمؤل الدفع مبوجب شروط ائتمانية الالزم السترياد السلع واخلدمات من اململكة ، وذلك من خال
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  املستوردين إجراءات متويل ) :38( اجلدول رقم 

 تقدمي الطلب . يقدم املستورد طلب التمويل الربنامج للربنامج بعد اتفاقة املبدئي مع املصدر على قيمة وشروط تصدير السلع 

عرضه املبدئي مع املصدر السعودي عرضه املبدئي  دراسة مبدئية ،مث يرسل للمصدر السعوديالربنامج الطلب  قومي
 .الذي يتضمن الشروط واالجراءات املقترحة للتمويل 

 الدراسة املبدئية

يدرس الربنامج الطلب وطبيعة العملية واملخاطر املصاحبة هلا ، ويتـم تقييم على العرض املبدئي،  ستوردبعد موافقة امل
، ، ليتم بعدها عرض  الطلب على جلنة االئتمان وصاحب الصالحية الضامنة  اجلدارة االئتمانية للمستورد واجلهات

  .للحصول على موافقتهم 

 الدراسة النهائية

بعد موافقة جلنة االئتمان وصاحب الصالحية يرسل الربنامج  العرض النهائي للمستورد، متضمنا الشروط االساسية 
 للتمويل 

 العرض النهائي 

 توقيع االتفاقية   .اتفاقية متويل مع املستورد يقوم الربنامج بتوقيع

وثائق الشحن للبنك السعودي املراسل وبعد قبول الوثائق يدفع الربنامج  يقوم املصدر السعودي بشحن البضاعة وتقدمي 
   .للمصدر السعودي مثن الصادرات

  السحب

املستحقة للربنامج يف املواعيد احملددة لذلك يف بسداد مثن الصادرات مع األرباح ) عادةً من خالل بنكه(يقوم املستورد 
 اتفاقية التمويل

 السداد

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير برنامج الصادرات السعودية ،بنك التنمية السعودي ، على املوقع االلكتروين : املصدر 
http://www.sfd.gov.sa  2014-10-25االطالع ، تاريخ  

  للشحن السابقة متويل التسهيالت  -د

م على توفري التمويل الالزم لرأس املال العامل يقدم الربنامج هذه التسهيالت االئتمانية للمصدرين السعوديني ملساعد
  .وشراء مدخالت اإلنتاج
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  للشحن السابقة إجراءات متويل التسهيالت ) : 39(اجلدول رقم 

 تقدمي الطلب . صدر السعودي طلب التمويل  للربنامجيقدم امل

 الدراسة املبدئية .يقوم الربنامج بدراسة الطلب دراسة مبدئية ،مث يرسل للمصدر السعودي عرضه املبدئي الذي يتضمن الشروط و اإلجراءات املقترحة للتمويل

ة الطلب وطبيعة العملية واملخاطر املصاحبة هلا ، ويتم تقييم اجلدارة بعد موافقة املصدر السعودي على عرضه املبدئي ، يقوم الربنامج بدراس
 . االئتمانية للمستورد واجلهات الضامنة ،مث يتم عرض الطلب على جلنة االئتمان وصاحب الصالحية للحصول على موافقتهم

  الدراسة

 النهائية

فترة : هائي للمصدر متضمناً الشروط األساسية للتمويل  أمهها بعد موافقة جلنة االئتمان وصاحب الصالحية يرسل الربنامج العرض الن
 هامش الربح  الضمانات الالزمة، وتعترب املوافقة على العرض النهائي ملزمة للطرفني  -عدد االقساط -  1التمويل

 العرض النهائي 

 توقيع االتفاقية  .النهائييقدم الربنامج بتوقيع اتفاقية التمويل مع املصدر السعودي ، بعد موافقته على العرض 

األخرية  يدفع الربنامج للمصدر السعودي التمويل املتفق عليه على دفعات مبا يتناسب مع طبيعة العملية وتبعاً التفاقية التمويل ، وتكون الدفعة
   .بعد اكتمال تصنيع السلع أو تقدمي اخلدمات للجهة املستفيدة

  السحب

 السداد   .التمويل مع األرباح املستحقة للربنامج يف املواعيد احملددة لذلك يف اتفاقية التمويل يقوم املصدر السعودي بسداد مبلغ

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير برنامج الصادرات السعودية ،بنك التنمية السعودي ، على املوقع االلكتروين :  املصدر
ww.sfd.gov.sahttp://w  2014-10-25، تاريخ االطالع  

 تسهيالت التمويل املتاحة من خالل خطوط التمويل غري املباشر:  رابعا

يقوم الربنامج بفتح خطوط متويل للمصارف واملؤسسات املالية وكبار املستوردين دف مساعدة املصدرين   
لى تسويق منتجام يف األسواق اخلارجية وتوفري الفرصة السعوديني خاصة من الشركات الوطنية الصغرية واملتوسطة ع

لعمالئهم املستوردين من اخلارج للحصول على التمويل عن طريق بعض املؤسسات العامة أو املؤسسات املالية احمللية ، 
 حيث تدخل هذه الوكاالت يف. مثل املصارف التجارية ، واليت متثل وكاالت وطنية للربنامج يف بلد املستورد 

ترتيبات متويل مع برنامج الصادرات السعودية وتقوم بتقدمي التمويل للمستوردين بشروط ائتمانية تنافسية من خالل 
 -:اإلجراءات التالية

يتفق املستورد مبدئياً مع املصدر السعودي على شراء سلع أو خدمات حمددة ، ثـم يتقدم للوكالة الوطنية -أ
 .متويل العملية بطلب احلصول على) مصرف املستورد(

                                                             
  يوماً 360-180تكون فترة التمويل يف حدود  - 1
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يتفق املستورد مع املصرف على شروط التمويل ، ثـم يقوم املصرف بفتح خطاب اعتماد لصاحل املصدر - ب
 .السعودي

يقوم املصدر السعودي بشحن السلع أو تقدمي اخلدمات املطلوبة ، ثـم يقوم الربنامج بدفع مثن السلع أو اخلدمات -ج
 .لصاحل املصدر السعودي

بسداد مثن الصادرات مع األرباح املستحقة للربنامج يف املواعيد احملددة لذلك ) من خالل املصرف(رد يقوم املستو-د
 .حسب االتفاق مع املصرف

ميكن فتح خطوط متويل من الربنامج لصاحل بعض اجلهات ورجال األعمال وكبار املستوردين الذين يرغبون يف -ه
وجيب أن يكون هؤالء املستوردون من . مستمر وبكميات كبرية استرياد سلع وخدمات متنوعة من اململكة بشكل 

  .ذوي اجلدارة االئتمانية اجليدة واملقبولة للربنامج ، وأن تكون لديهم القدرة على تقدمي الضمانات الالزمة
  السعودية عن طريق الربنامج متويل الصادرات : الفرع الثالث 

ية املتخصصة اليت لديها خربة يف جمال تقدمي اخلدمات ، ذلك من يسعى الربنامج إىل تشجيع الشركات السعود   
خالل املسامهة يف متويل األعمال اليت تنفذها هذه الشركات خارج اململكة ، ويتـم حتديد مسامهة الربنامج وفقاً ملا 

 :يلي

تصل نسبة مسامهة و للعملية من القيمة اإلمجالية%  50املشاريع اليت متثل قيمة املكونات السعودية فيها أقل من : أوال
 .من قيمة املكونات السعودية%  100الربنامج يف التمويل حىت 

تصل نسبة  و أو أكثر من القيمة اإلمجالية للعملية%  50املشاريع اليت متثل قيمة املكونات السعودية فيها : ثانيا
 .من القيمة اإلمجالية للعملية%  85 من قيمة املكونات السعودية ، أو%  100مسامهة الربنامج يف التمويل حىت 

ويف حالة . مع شركة أو مؤسسة سعودية ) مباشرة أو من الباطن(جيب أن يربم عقد التصدير أو عقد التنفيذ : ثالثا
تقل حصة  تضامن مؤسسة أو شركة سعودية مع شريك أجنيب لتنفيذ عقد التصدير أو عقد التنفيذ ، جيب أن ال

 .%70ديـة يف اتفاقية التضامن عن الشركة السعو املؤسسة أو
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باملليون   2013 -2011الصندوق خالل قبل من املعتمدة الصادرات متويل عمليات) :  40(اجلدول رقم 
  ريـال

  2013  2012  2011  السنوات
  17  13  17  عدد العمليات
  2861.25  1908.75  2699  القيمة اإلمجالية

  127   115  127  التراكمي التمويل طلبات إمجايل
  12552.79  9691.54  8791  املبالغ اإلمجالية التراكمية

أصباغ  و بترولية ومشتقات أمسدة  السلع  املصدرة 
 ومعدات وبترو كيماويات طرق

 زراعية

 وكابالت بترولية ومشتقات أمسدة  وبتروكيماويات بترولية أمسدة ومشتقات
  كهربائية ومواد

 موريتانيا-مصر -تركيا-السودان  الوجهة 
  السنغال- وباكستان

  تانسوباك وزامبيا -غانا- صرم من  اليمن-باكستان-مصر-تركيا

 :من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير برنامج الصادرات السعودية ،بنك التنمية السعودي ، على املوقع االلكتروين :  املصدر
http://www.sfd.gov.sa 2014-10-27يخ االطالع ، تار  

 وقد 2011 خالل وطنية لسلع تصديرية لعمليات طلبات التمويل من جمموعة السعودية الصادرات برنامج تلقى   
 ريـال مليون 2699 حوايل بلغت بقيمة إمجالية نفطية غري لسلع تصديرية عملية 17 متويل اعتمد الصندوق منها

 حوايل بقيمة طلبا 127 الربنامج انطالق الصندوق منذ اعتمدها اليت لالتموي طلبات إمجايل وبذلك يصبح سعودي،
 التمويل طلبات من جمموعة لدى الربنامج يوجد كما امللغاة، املعتمدة العمليات حذف بعد مليون ريـال 8791

 ديةسعو صادرات لتمويل بنوك خارجية مع متويل خطوط مخسة فتح املعتمدة تضمنت العمليات الدراسة، كما حتت
  .تركيا وموريتانيا  من كل يف متنوعة

 وطنية تصديرية لسلع لعمليات التمويل طلبات من جمموعة الربنامج خالل من الصندوق تلقى  2012أما يف سنة  
 حوايل بلغت إمجالية بقيمة اخلام النفط غري لسلع تصديرية عملية 13 منها متويل الصندوق إعتمد قد و  خالل

 منذ إنطالق الصندوق إعتمدها اليت التمويل طلبات إمجايل يصبح وبذلك سعودي، ريـال مليون1908.75
 املعتمدة العمليات بعد حذف سعودي ريـال مليون 9691.54 حوايل إىل وصلت بقيمة طلباً 115 الربنامج
 فتح دةاملعتم العمليات الدراسة ،كما تضمنت التمويل حتت طلبات من جمموعة الربنامج لدى يوجد كما امللغاة،
 و تركيا واألردن من كل يف متنوعة سعودية صادرات لتمويل خارجية بنوك مع متويل خطوط مبالغ تسعة وزيادة

  .أذربيجان
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 ، وطنية لسلع تصديرية لعمليات التمويل طلبات من جمموعة السعودية الصادرات برنامج تلقى 2013أما عن سنة    
 . السعودي املنشأ ذات الوطنية للسلع ينواملستورد للمصدرين الالزم التمويل أمنيتل

 2861.25 حوايل بلغت إمجالية بقيمة نفطية غري لسلع تصديرية عملية 17 متويل منها الصندوق اعتمد وقد   
 127 السنة هذه وحىت الربنامج انطالق منذ الصندوق اعتمدها اليت التمويل عمليات بلغت وبذلك ال،ـري مليون
 بلغت بقيمة مباشر متويل عملية 84 منها ال،ـري مليون 12552.79 حوايل غتبل إمجالية بقيمة عملية

 9 فتح ، خالل هذه السنةالـري مليون  2598.60 بلغت بقيمة متويل خط  43 و ال،ـري مليون 9954.20
  1 . وتركيا واليمن األردن من كل يف متنوعة سعودية صادرات لتمويل خارجية بنوك مع متويل خطوط

يتميز بتوفري خدمات متويل جتاري فريدة ومرنة وموثوقة صممت دف دعم  خري ميكن القول أن الصندوقويف اال   
وتدعم هذه اخلدمات شبكة من البنوك املراسلة املوزعة يف مناطق . متويل الصادراتالشركات مبا يتناسب مع برامج 

 كما  أن الصندوق. للشركات اخلارجي استراتيجية حول العامل، تتيح تقدمي أرقى خدمات التمويل التجاري
يقوم بإرشاد عمالئه خالل تعامالم التجارية من خالل تأمني تسهيالت غري مباشرة على شكل  للتنمية السعودي

اعتمادات جتارية؛ وهي أكثر الترتيبات انتشاراً بني البنوك العاملية ويتم اختيارها إلمتام التعامالت التجارية الدولية، كما 
  .هذه الطريقة إمتام تلك التعامالت مبا يتوافق وأحدث الشروط والقوانني الدوليةتضمن 

  متويل الصادرات والواردات يف اإلمارات   : املطلب الثالث

، إال أن إجنازاا خالل العقود االربعة  1971تعترب اإلمارات من الدول اإلحتادية احلديثة اليت أسست يف سنة      
مصادر الدخل خاصة من جانب الصادرات الغري النفطية ، واعادت التصدير ، وتصنفها من خاصة يف جمال تنوع 

متع الدولة مبيزة تنافسية كأهم مركز جتاري يف املنطقة وخباصة فيما يتعلق البلدان املنفتحة يف جمال التجارة اخلارجية وتت
  .بقطاعي الصادرات وإعادة التصدير

 للدولة االقتصادية التنمية إستراتيجية أوليات  ، بإعتباره أحد اهم اخلارجية التجارة بقطاع راتااإلم دولة و اهتمت  
 وقادر مستدام متنوع مرن و تنافسي بناء اقتصاد خالل من وذلك وعامليا إقليميا الدولة مكانة اليت تقوم على تعزيز

  . الصادرات تنمية وكذلك احمللي الطلب تلبية على

                                                             
-10-27، تاريخ االطالع   http://www.sfd.gov.sa:تقرير برنامج الصادرات السعودية ،بنك التنمية السعودي ، على املوقع االلكتروين  -1 

2014  
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  لتجارية يف اإلمارات   السياسات ا: الفرع األول

 ، معها تتعامل اليت الدولية األسواق مع التوازن التجارة وحتقيق وحترير اإلقتصادي االنفتاح إستراتيجية الدولة تتبين    
 الكبرية باإلمكانيات اإلمارايت ويتمتع اإلقتصاد العاملية، التجارية اخلريطة على متقدم كمركز أمهيتها من يعزز مما 

  املتكاملة ، اإلقتصادية املناطق إىل وحبرية ،باإلضافة برية وطرق ومطارات موانئ من واملتكاملة املتطورة التحتية والبنية
 وعدم و تعد جتربة جتارية واضحة يف جمال تقليل القيود اجلمركية و القيود غري اجلمركية خاصة يف األنشطة احمللية

باإلضافة للربوز املتنامي ألمهية . اطق احلرة اليت ختضع لقوانني خاصةما عدا املن .واألرباح الدخل على ضرائب وجود
  . اعادة التصدير خاصة للدول األسيوية غري العربية 

 على بالنفع يعود مبا معها والتفاعل الدولية األعمال بيئة نفتاح علىقامت باإل  لدولةل إطار السياسة التجارية  ويف   
 التعاون وجملس العاملية التجارة كمنظمة اإلقليمية و الدولية املنظمات إىل نه االنضمامالوطين، الذي ترتب  ع اإلقتصاد

 الثنائي والتعاون احلرة التجارة اتفاقيات من للعديد وتوقيعها الكربى، العربية احلرة ومنطقة التجارة العربية اخلليج لدول
التقارير لسنة  وتشري ، الدولية املنافسة تقارير يف ةمتقدم مؤشرات إحرازها من مكنها كل ذلك العامل، دول خمتلف مع

 12يف % 77سوقاً حول العامل بقيم خمتلفة، إذ تركزت بنسبة حنو  198يف تتواجد  الصادرات اإلماراتيةأن  2013
ة سوقاً ال تزيد حصة مسامهتها يف الصادرات اإلماراتي 137سوقاً تزيد قيمة كل منها على مليار درهم، فيما تتواجد 

  .، وفقاً للتقارير التحليلية اخلاصة بالتجارة اخلارجية غري النفطية للدولة%3على 

، تليها األسواق األوروبية بنسبة %47وتتمركز الصادرات اإلماراتية بشكل عام يف األسواق اآلسيوية بنسبة    
% 8سواق الدول األفريقية ، فيما مل تتعد نسبة مسامهة األسواق األمريكية وأ%70األسواق   وجمموع تلك % 23

ويأيت قطاع إعادة التصدير يف املرتبة الثانية من حيث األمهية النسبية يف مكونات التجارة اخلارجية اإلماراتية . إمجاالً
 .، واليت بقيت ثابتة خالل السنوات العشر األخرية%25بنسبة 

يف % 72دولة إقليم مجركي، وتركزت بنسبة  202وتوزعت إعادة التصدير من اإلمارات بنهاية العقد املاضي إىل    
% 1سوقاً نسبة مسامهتها  119مبفردها، فيما يوجد % 28عشرة أسواق، يأيت على رأسها اهلند بنسبة مسامهة 

 .تقريباً
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من إعادة التصدير اإلمارايت ألسواق العامل، تليها أسواق الدول العربية بنسبة % 58وتستحوذ األسواق اآلسيوية على 
، ومن املالحظ أن األمهية النسبية لكل من األسواق اخلليجية والعربية تسبق يف األمهية النسبية لألسواق % 13

 .األوروبية، إذ تعد أسواق إعادة التصدير لدول جملس التعاون اخلليجي أقرب األسواق لإلمارات

ردات اإلمارايت، إذ تعد هذه من إمجايل هيكل الوا% 48وتستحوذ األسواق اآلسيوية إىل الدولة على نسبة    
 1.األسواق املصدر الرئيسي للواردات اإلماراتية

 اتبرم تتبواته من ما خالل من والواضحة هلا املهمة اإلستراتيجية واملكانة لإلمارات املتقدم الدوركل هذا يعكس     
 مايل وجتاري واعتباره مركز اإلمارت قتصادال اتيجيةراجليوست األمهية تظهر واليت العاملية السابقة ، التجارية يف اخلريطة
وفر أفضل اخلدمات جلميع الشركاء يف كافة ااالت، إىل جانب استهداف املناطق احلرة وجممعات ي ولوجسيت

كيلو متر مربع،  48األعمال بصورة خاصة يف جتارة الصادرات مبا يف ذلك املنطقة احلرة جببل علي البالغ مساحتها 
الذي يعترب أحد أكرب املوانئ التجارية وأحد أنشط عشر موانئ يف العامل تعمل فيه أكثر  "جبل علي"حيث تضم ميناء 

التجاريني  الشركاء مع التجارية عالقات اإلمارت تعزيز إىل اهلادفة إستراتيجيتها تنفيذ إطار ويف.  شركة 6400من 
 للدولة وتعزيز واالستثمارية التجارية املصاحل على اظواحلف احمللي الناتج إمجايل يف اخلارجية التجارة مسامهة وتوسيع

 جتارية مكاتب بفتح اخلارجية اإلمارتية وزارة التجارة قامت ،أسواقها إىل املباشرة األجنبية االستثمارات تدفق
    2. واهلند  وأملانيا وسويسرا املتحدة والواليات الصني من كل يف لإلمارات

  2013- 2009جارة اخلارجية خالل  السنوات أهم مؤشرات الت: الفرع الثاين 

 ولكوا العامل، باقي على النفتاحا مستوى تعكس كوا القيم هذا أمهية حيث تنبع التجاري التبادل حجم ميثل    
 لدولة االقتصادية  القاعدة تنويع عملية أساس على الدولة تنتهجها اليت التجاري، لسياسة االنفتاح ترمجة متثل

  .املتحدة  العربية اإلمارات

  

  
                                                             

 :، على املوقع االلكتروين 2014 يناير 01جملة  االحتاد ، الصادر بتاريخ  لدولة يف املرتبة التاسعة عشرة عاملياً يف مؤشر تقرير التنافسية العاملي، ا - 1
http://www.alittihad.ae/details.php?id=45&y=2014&article=full  2014-11-16، تاريخ االطالع 

  
،تقرير صادر عن وزارة التجارة اخلارجية لألمارات العربية 2005- 2009)(اجلغرايف  التركز حيث من العربية اإلمارات اخلارجية لدولة التجارة هيكل حتليل - 2

  3ص  2010املتحدة ، جوان 
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  )إمارايت درهم مبليار(    2013- 2009 التجاري  بدولة االمارات خالل التبادل قيمة ) :41(رقم  جدول

  السنوات              

  التجارة اخلارجية

2009  2010  2011  2012  2013  

  685.1  667.5  602.8  485.4  447.4  الواردات 

  148.2  169.7  114  83.1  65.3  الصادرات الغري نفطية

  232.2  218.6  210.8  185.9  147.7  اعادة التصدير

 1065.5 1055.8 927.6 754.4 660.4  حجم التجارة اخلارجية 

  14، ص 2014، املركز الوطين لإلحصاء ، دولة االمارات ، اكتوبر    2013 اخلارجية التجارة إحصاءات: املصدر 

 2013 لسنة املتحدة العربية اإلمارات لدولة التجارة اخلارجية محج أنه تشري البيانات من خالل هذا اجلدول     
 نسبته وصلت ارتفاعاً مسجالً ، 2012 سنة درهم مليار 1055.9 مقارنةً بـ درهم، مليار 1065.5 حنو
 عليه كانت عما ، 2012 سنة خالل التجاري التبادل زيادة وارتفعت نسبه كما املقارنة، فترة يف لنفس ، 0.9%إىل

 2011 سنة خالل التجاري التبادل زيادة نسبه ارتفعت ، وكذلك 13.8%إىل وصلت بنسبه ، 2011 سنة خالل
 لدولة التجاري التبادل نسبة وارتفعت كما %  23 إىل وصلت وبنسبه ، 2010سنة  خالل عليه كانت عما ،

 سنة خالل عليه كانت عما % 14.2 نسبته ما إىل 2010، سنة خالل العامل اخلارجي مع املتحدة العربية اإلمارات
 اخلاص التصدير إعادة و الصادرات حركة شهدته الذي احلاد الرتفاع يعود إىل ذلك يف السبب ويعود ، 2009
 بباقي الدول مقارنة العالية النسب من احمللي الناتج إىل التجاري التبادل حجم نسبة تعترب آخر  جانب من ، بالدولة،

 أعوام خالل اخلمس التجاري التبادل نسب ارتفاع تطور على الضوء التايل البياين الرسم قيويل املشاة، الطبيعة ذات
  .األخرية
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 درهم مبليار(    2013- 2009 التجاري الكلي بدولة االمارات خالل التبادل قيمة ) : 05(رقم  الشكل
  )إمارايت

  
، ص 2014لإلحصاء ، دولة االمارات العربية املتحدة، اكتوبر  ، املركز الوطين   2013 اخلارجية التجارة إحصاءات:  املصدر 

14  

 لدولة اخلارجية الكلي التجارة حجم من كبرية نسبة أما بالنسبة للواردات نستنتج من خالل هذا اجلدول أا متثل   
و سنة  2009بني سنة الفترة املمتدة ما  الدولة خالل واردات أن حجم إىل البيانات وتشري املتحدة، العربية اإلمارات
 ، 2013 سنة خالل درهم مليار 685.1 مليار درهم اماريت اىل  قيمة 447,4سجل ارتفاع من قيمة  2013
 جانب ومن ،% 2.6 مقدارها ارتفاع وبنسبة ، 2012 سنة الفترة من ذات خالل درهم مليار 667.5 ب مقارنةً

 درهم مليار 169.7 بـ مقارنةً املذكورة، الفترة خالل مليار درهم 148.2 النفطية غري الصادرات قيمة بلغت آخر
 درهم مليار 232.2 بلغت فقد املعاد تصديره قيمة أما 12.7 %، اخنفاض مقدارها وبنسبة ، 2012 سنة خالل
 إىل تصديره املعاد قيمة ارتفعت ،حيث 2012سنة خالل درهم ، مليار 218.6 ب مقارنةً املذكورة، الفترة خالل

     .%  6.2نسبته ما

 اخلارجية، األسواق إىل الوصول الوطين على االقتصاد قدرة على مؤشراً اليت متثل النفطية غري الصادراتأما النسبة    
 وصول وزيادة لالقتصاد الوطين، التنافسية القدرات تعزيز إىل والتجارية القطاعية خالل سياساا ومن الدولة وتسعى

و سنة  2009بيانات انه خالل الفترة املمتدة ما بني سنة  وتشري سواق اخلارجية،األ إىل الوطنية والسلع املنتجات
 مقارنةً 2013 سنة خالل درهم مليار 148.2 مليار درهم اماريت اىل  قيمة 65.3سجل ارتفاع من قيمة 2013

  . %  12.7 إىل  وصل اخنفاضاً مسجلةً ، 2012 سنة درهم خالل مليار 169.7 بـ
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 الثمينة واملعادن الكرمية واألحجار اللؤلؤ من قيمة الصادرات تراجع إىل االخنفاض، هذا إىل لرئيسيا السبب ويعود   
 مليار 108.3 ب مقارنةً مليار درهم، 80.1 قيمته ما ، 2013 سنة خالل بلغت حيث املواد، ومصنوعات هذه

 21.8إىل  وصلت حيث صنوعاا،وم العادية املعادن من الدولة ارتفعت صادرات بينما ، 2012 سنة خالل درهم
 الدولة صادرات كما اخنفضت ، 2012 سنة درهم خالل مليار 17.3 ـب مقارنةً 2013 سنة خالل درهم مليار
 سنة درهم مليار 13.9 مقارنةً ب ، 2013 سنة درهم مليار 10.5 إىل ومصنوعاما ، اللدائن واملطاط من

بـ  مقارنةً ، 2013 سنة خالل درهم مليار 7.6 إىل املعدنية تجاتمن املن الدولة صادرات ارتفعت بينما ، 2012
 إىل وصلت حيث األغذية، منتجات الدولة من صادرات كذلك وارتفعت ، 2012 سنة خالل درهم مليار 6.6
 القدرات يدل على الذي األمر ، 2012 سنة خالل درهم مليار 6.4 مقارنةً 2013سنة  خالل درهم مليار 7.4
  .اخلارجية األسواق إىل الوصول إىل التنافسية الوطنية واملقدرة السلع يف والتنوع االقتصاد لدى الكامنة

سجل  2013و سنة  2009الفترة املمتدة ما بني سنة  للسلع املعاد تصديرها الدولة خالل أما بالنسبة حجم   
 ب مقارنةً ، 2013 سنة خالل إمارايت درهم مليار 232.2 مليار درهم اماريت اىل  حنو 147.7ارتفاع من قيمة 

 بنسبة ارتفعت قد تصديره املعاد قيمة تكون القيمة وذه ، 2012 عام من الفترة نفس خالل درهم مليار218.6
 ومصنوعات الثمينة واملعادن الكرمية واألحجار اللؤلؤ من تصديره املعاد ارتفاع إىل ذلك ويعود ،% 6.2مقدارها 

 قيمة ارتفعت وكذلك ، 2012 سنة درهم مليار 86.8 بـ مقارنةً ، 2013 عام درهم مليار 87.3 املواد إىل هذه
 درهم مليار45.4 بـ   مقارنةً ، 2013 سنة درهم مليار 54.5 إىل التسجيل أجهزة و اآلالت تصديره من املعاد
 بــ  مقارنةً درهم، مليار 37.3 إىل النقل معدات من التصدير إعادة قيمة وارتفعت كما ، 2012 سنة

  1. 2012 سنة  خالل درهم مليار35.4

وتشرف على تنمية التجارة اخلارجية بدولة االمارات العربية املتحدة جمموعة من املؤسسات املالية اليت تقوم بتنمية    
  .ومؤسسة تنمية الصادرات   لبنك املشرقالصادرات ،نذكر أمهها 

  ية كأحد أهم املؤسسات املالبنك املشرق : الفرع الثالث

 كبنك عمان وقد احتفل املشرق بذكراه السنوية 1967سنةكانت البداية لبنك املشرق انطالقاً من مقره يف ديب     
قدم املشرق أفضل اخلدمات    حيث الل مسريته الناجحة يف القطاع املصريفخ ، 2014 سنةواألربعني  سابعةال

  .افراد وشركات مؤسسات  املبتكرة اىل عدد كبري من العمالء منواحللول املصرفية 
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إىل   املشرق من أكرب املؤسسات املالية الوطنية الرائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة،  بنك ويعترب    
حيرص   جانب وجوده املتنامي يف بلدان املنطقة مثل قطر والبحرين ومصر والكويت ودول أخرى حول العامل، حيث 

  . ة من املنتجات واخلدمات املصرفية املميزة لعمالئهعلى توفري جمموعة متكامل

املشرق يف مسرية تطوره، وحتقيق اإلجنازات على مستوى الدولة واملنطقة ككل، حيث  ت مؤسسةستمرهذا وا     
حرص البنك على تزويد القطاع املصريف خبدمات وحلول مصرفية تعد األوىل من نوعها وتتناسب مع اإلحتياجات 

  .لعمالءاملتنامية ل
كما يتميز بشبكة فروع واسعة متتد يف خمتلف أحناء اإلمارات إىل جانب مراكز خدمة العمالء املتوزعة يف أهم     

مكتباً متثيلياً يف تسعة بلدان خارج الدولة،  12املناطق احليوية يف اإلمارات وشبكة أجهزة الصراف اآليل الواسعة، و 
  .وآسيا وأفريقيا مبا فيها أوروبا والواليات املتحدة

، ليكون "أفضل بنك للتجارة يف الشرق األوسط" وهي جائزة TFR جبائزة من جوائز 2012 سنةيف وقد فاز     
ومن خالل متتعه مبجموعة من امليزات املتطورة املتجسدة .  يف املنطقةوالتجارية كرب املؤسسات املالية أمن بني 

   .يؤمن لعمالئه الربح وراحة البال ؤسسة مالية هدفها اساسيانته كمباالبتكار والثبات واحلرص، وطد املشرق مك

، " 2013" مينا فند مانيجر"للسنة الثالثة على التوايل املشرق إلدارة األصول بثالثة جوائز من جوائز هذا وقد فاز  
اليت حصل عليها  " الدخل الثابت صندوق" وتأيت هذه اجلوائز لتؤكد على األداء القوي لألسهم، إىل جانب جوائز 

  .البنك سابقاً
يف فئة األداء للسنة الواحدة " جبائزة أفضل صندوق أسهم  " Makaseb Arab Tigers " وفاز صندوق   

ألدائه على فئة الثالث سنوات، " جبائزة صندوق الدخل الثابت" ولثالث سنوات، وفاز صندوق مكاسب للدخل 
 .يف فئات خمتلفة من هذه اجلوائز على مدى السنوات الثالث األخرية ويكون بذلك املشرق قد فاز بثماين جوائز

ومتاماً كما متتعت اإلمارات يف العقود األخرية بالثبات والنمو املتوازن، فقد واصل املشرق توسيع نطاق اخلدمات     
 1.واألفراد يف أحناء البالد اليت يقدمها لعمالئه ليصبح من رواد البنوك وذو مكانة بارزة على اخلارطة املالية للشركات

فطوال األربعني عاماً املاضية حافظ على جه التنافسي القائم على تطوير منتجات  ،طاملا كان اإلبداع والريادة      
وخدمات جديدة، سواء من خالل خدمات التجارة اخلارجية أو املعامالت املصرفية املباشرة أو املنتجات املصرفية 

  .العقارية
                                                             

  2014-  11-16، تاريخ االطالع ?v=DIRe60xX6gshttps://www.youtube.com/watchاملوقع الرمسي لبنك املشرق،   - 1 
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، وأول بنك يصدر بطاقات ATM  ان املشرق أول بنك يف اإلمارات يقوم بتركيب أجهزة الصراف اآليلكحيث 
أول بنك يف اإلمارات يقدم بطاقات االئتمان ذات الرقائق  لاالدفع واالئتمان، وأول بنك يقدم قروض العمالء، وماز

رى كالصندوق االستثماري الذي يرتبط بشكل املمغنطة والقارئ الرقمي يف مراكز البيع، إضافة إىل ابتكارات أخ
  1.مباشر مع سوق األسهم اهلندية

ساهم  بنك املشرق يف متويل العديد من املؤسسات املالية يف املنطقة خالل السنوات االخرية ، نذكر أمهها  كما    
اليت توجد يف " اندباور  ولتر" و " امريتس مسيوكورت"مليار دوالر امريكي لشركة  1.49قيامه بتقدمي متويل بقيمة 

مليار  2.5للبتروكيماويات يف الكويت بقيمة " إكويت" ، كما قام بتمويل شركة  2006امارة لفجرية يف سنة 
يف مصر ، وهذا ومنح وخالل نفس " اوراسكوم تليكوم " مليار دوالر  لشركة  2.5دوالر امريكي ،باإلضافة لتقدمي 

يف اهلند وساهم يف منو الطلب على التسهيالت االئتمانية يف توسيع " ويالينس "السنة مليارين دوالر امريكي لشركة 
لشركات مما ترتب عنه ايرادات  من احملفظة اإلقتراضية  % 30قاعدة العمالء ، هذا وحقق البنك اكثر من نسبة 

يرادات املصرفية حبيث تشكل قرابة الثلث من ا % 20اخلدمات املصرفية للشركات واخلدمات االستثمارية بنسبة 
  .للبنك 

مليار دوالر امريكي خالل سنة  11وقد لعب البنك دورا كبريا يف سوق االصدارات االولية احمللية من خالل مجع   
اخلليج للمالحة " زدوس " االمارات لالتصاالت املتكاملة "زمتويلس" من اصدار  االكتتاب  العام لشركات  2006

  .ركات الكربى ستوفر فرص اكرب للنمو بالنسبة للبنك وسوق ديب املايل ، كل هذه الش

 املشرق لألوراق املالية: أوال    

 ، وهي شركة تابعة للمشرق مرخصة للتداول يف سوقي ديب و2000 سنةمت تأسيس املشرق لألوراق املالية يف     
ما أهلها لتكون وراق املالية وفر املشرق جمموعة متكاملة من خدمات الوساطة مع املشرق لألحيث ي .ظيب لألسهمبوأ

  .  حدى شركات الوساطة املالية الرائدة يف دولة اإلمارات

تعد املشرق لألوراق املالية اخليار األمثل للمستثمرين عن جودة اخلدمات واألداء ملا تتمتع به من فريق عمل خمضرم ي   
 السوق لتقدمي خدمات تتميز ريبأفضل معاي يتميزكما . ومهين ملتزم بتقدمي املساعدة ملتطلبات العمالء االستثمارية

  .بالدقة والفعالية يف إجناز وحتصيل العمليات يف أسواق اإلمارات العربية املتحدة
                                                             

- 11- 17، تاريخ االطالع https://www.youtube.com/watch?v=DIRe60xX6gsنبذة عن بنك املشرق ،املوقع الرمسي لبنك املشرق   -1 
2014   
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  للمشرق لألوراق املالية   اخلصائص الرئيسية - أ
 هيكلية منافسة للتسعري مع تسوية العمليات بسهولة وانسيابية - 1

 1.عامة لكافة أسهم اإلمارات العربية املتحدة تقارير يومية عن السوق تشمل على تغطية - 2

يوفر املشرق تغطية على مدار الساعة ألسواق العمالت األجنبية وأسعار الفائدة كما يقدم تقارير وأحباث عن  - 3
 :وتشمل أهم املزايا على. من أجل إمتام عمليات التداول هالسوق لتلبية متطلبات عمالئ

 العمالت األجنبية تتضمن عمليات التداول الفورية واآلجلة واخليارات  وفر جمموعة واسعة من منتجات جتارةي
قدم جمموعة ويولتوفري خدمات متكاملة تالئم مجيع متطلبات املستثمرين، . وأنواع متعددة ألوامر التداول

رة خيارات متعددة إلجناز عمليات التداول واليت تتضمن االتصال املباشر مع غرفة التداول أو التداول مباش
 .بواسطة برنامج تداول العمالت األجنبية خاص 

  ملخص شامل عن الوضع االقتصادي العام والتطورات يف سوق العمالت األجنبية بشكل يوفر هلم  ئهقدم لعمالي
 2.تغطية آلخر املعلومات وأهم األحداث اليت تؤثر يف سوق العمالت األجنبية

 والفائدة، العملة أسعار على االنكشاف خماطر إدارة على الشركات ملساعدة مصممة منتجات يقدم كما     
 . األجنبية والعملة األسهم لتداول تسهيالت وتقدمي الودائع، رحبية تعزيز شأا من منتجات تصميم إىل باإلضافة

نت "، عن إطالق منصة التداول اجلديدة  2012يف بداية سنة  شركة املشرق لألوراق املاليةهذا وقد اعلنت    
لعمالئها وتتميز منصة التداول اجلديدة بالكفاءة وذلك من خالل تقدمي خصائص خمتلفة للعمالء مستخدمي  "كسا

% 33من خالل املنصة اجلديدة يتمتع مستخدمي نظام التداول عرب اإلنترنت خبصم  .النظام مبا يتناسب مع متطلبام
   .على عمولة الوسيط

ملنصة اجلديدة فإن املشرق لألوراق املالية تضمن توفري أفضل التجهيزات لقاعدة وتنفيذاً لنظام التداول من خالل ا   
عمالئها من خالل توفري النظم اليت من شأا تيسري عمليات التداول ألكرب قاعدة عمالء وحرصاً على تقدمي أجود 

                                                             
1 - http://www.mashreqbank.com/uae/ar/corporate/treasury-capital-markets/domestic-equities-securities.aspx 
2 - http://www.mashreqbank.com/uae/ar/corporate/treasury-capital-markets/corporate-foreign-exchange-
services.aspx 
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 يف جتربتهم يف التداول يتيح للمستثمرين لتيسريحبيث .اخلدمات من خالل اإلستخدام األمثل لشبكة املشرق وفروعه
 . سوق ديب املايل وسوق أبوظيب لألوراق املالية وبورصة ناسداك

  تطورات جمموعة املشرق لألسواق املالية  -  ب
على صعيد التطورات اليت شهدا اسواق االمارات املتحدة خالل السنوات االخرية ، فقد شهدت ترقيتها اىل مرتبة    

يئة االوراق املالية والسلع بالتعاون مع سوقي أبوظيب وديب املالية جهودها لتحسني االسواق الناشئة ، كما واصلت ه
كفاءة هذه األسواق وتطوير التشريعات واالنظمة املرتبطة ا ، امهها تعديل نسبة التداول ، كما اصدرت اهليئة نظام 

م الشركات املدرجة وشركات ادارة االستثمار والذي حيدد شروط الترخيص ومتطلبات التنظيم الداخلي ،الزا
  .الوساطة بنظام االفصاح االلكتروين 

بالنسبة بنك املشرق فانه يتمتع بأداء قوي يف االسوق املالية داخل الدولة وخارجها حيث واصلت جمموعة بنك     
طلعات املشرق النمو واالستثمار ، ومت خالل هذه السنوات املاضية التركيز على تقدمي منتجات تليب كافة الت

  .من االيرادات املصرفية للمجموعة  % 9واملتطلبات العمالء ، وتوج هذا النشاط مبسامهة هذه االعمال بنسبة 

  2012-2008قيمة االستثمارات يف االدوات املالية لبنك املشرق خالل الفترة ومن خالل اجلدول التايل سنوضح 

 2012- 2008ت املالية لبنك املشرق خالل الفترة تطورات قيمة االستثمارات يف االدوا) :  42( جدول رقم 
  باملليار درهم

  2006 2007 2008  2009  2010  2011  2012 

االستثمارات يف 
  االدوات املالية

12.935449  14.772159  

  

13.560207  11.576401  10.306491  9.734381  7.147.029  

 :، على املوقع االلكتروين  2012اىل  2006باالعتماد على تقارير السنوية من سنة  :املصدر 
http://www.mashreqbank.com/uae/ar/international-banking/financials/annual-

reports.aspx  2014-12-02تاريخ االطالع  

بـ ،حيث قدرت  2006اجلدول ارتفاعا قيمة االستثمارات يف األدوات املالية ابتداء من سنة نالحظ من خالل  
  . 2007يف سنة  مليار دهم امارايت14.772159مليار دهم امارايت لتصل اىل  12.935449
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يف سنة وهذا راجع لقيام فرع املشرق لألوراق املالية الذي يقوم بتقدمي خدمات التداول عرب شبكة االنترنت    
، حيث وفرت للعمالء هذه اخلدمات سريعة و آلية وموثوقة للتداول يف كل من سوق ديب لألوراق املالية 2006

وسوق ابوظيب لألوراق املالية ، وحتظى خدمة التداول الشبكي بعد مراكز اتصال متخصصة أقيمت ملساعدة العمالء 
  .ارات يف االدوات املالية االستثميف اجناز تداوالم  مما ساهم يف ارتفاع قيمة 

التابعة للمشرق ، العاملة يف مركز ديب املايل العاملي خالل " كابيتال" وعلى جانب ذلك قامت املؤسسة املالية        
هذه الفترة بأسيس صندوق الفرص االئتمانية لألسواق الناشئة  ، وهو أول صندوق متعدد االستراتيجيات معتمد من 

ات املالية ، حيث الذي سيتمكن من توفري ايرادات امجالية ستكون جاذبة للمستثمرين ، من قبل سلطة ديب للخدم
  .  خالل االستفادة من آفاق االستثمارات االئتمانية يف االسواق الناشئة على مستوى العامل 

ات بنجاح ، ساعدت جمموعة املشرق لألسواق املالية راس املال على مواجهة مجيع التحدي 2007أما يف سنة     
حقق البنك اهدافه يف جمال الديون اخلارجية بتكلفة خالل السنوات ، وواصلت جمموعة راس املال النمو  واالستثمار 
يف اال عملها وتبنت اوعة سلسلة من املبادرات الرئيسة خالل هذه السنة وركزت على تطوير اسلوب تسليم 

  املنتجات للزبائن 

االستثمارات يف ق االسهم خالل هذه السنة انتعاشا ملحوظا ، حيث ارتفعت قيمة وهذا و قد شهدت اسوا   
بعرض تشكيلة كبرية من مليار دهم امارايت ، حيث قام البنك  14.772159االدوات املالية حيث قدرت بـ 

املشرق لألوراق االدوات املالية وتقدمي اخلدمات لكربى الشركات االستثمارية يف اطار إعادة هيكلة وتنظيم جمموعة 
كما  2006املالية ، واجلدير بالذكر انه قام بربع هذه الصفقات عرب التداول االلكتروين اليت مت استحداثها خالل سنة 

طرحت جمموعة املشرق لألوراق املالية تسهيالت للتجارة عرب سوق ديب للعمالت االجنبية مما ساهم يف توسيع قاعدة 
 A"جمموعة املشرق لألوراق املالية تصنيف جدارة ائتمانية مرتفعة جدا " ر اندبورزستاند"العمالء ،هذا وقد منحت 

A " التابعة للبنك يف مركز ديب املايل الدويل نتائج جيدة من خالل صندوقها " كابيتال "، كما حققت شركة مشرق
  1.لالستثمارات 

ملايل وذلك بسبب ازمة االئتمان العاملية كما فتعترب أكثر السنوات اضطرابا بالنسبة للقطاع ا 2008اما عن سنة    
إحداث أضرار خطرية يف اسواق املال العاملية واملؤسسات املالية ، وقد تعرضت يف " ليمان براذر "تسبب ايار بنك 
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اسواق دول اخلليج اىل ضغوط هائلة ، خاصة بعد إار أسعار السندات ، وقد خسرت أسواق األسهم يف دول 
رات الدراهم ، وقد امتد الضغوط اىل كافة املؤسسات املالية واملصرفية ، وقد عاىن بنك املشرق من هذه االمارات مليا

االستثمارات يف االدوات املالية تنخفض اىل هذا ما جعل قيمة . الضغوط حيث تأثر بشكل كبري دخله االستثماري 
  1.مليار درهم  13.560207قيمة 

يف اسواق االسهم االمارتية ، بسبب   % 57مة تداول االوراق املالية بنسبة اخنفاض يف قي 2009عرفت سنة      
وهذا .البيئة املضطربة جراء انعكاسات االزمة املالية ، مما ادى إىل توخي احلذر يف العودة لالستثمار يف اسواق االسهم 

ليار درهم مقارنة م 11.576401 االستثمارات يف االدوات املالية حيث قدرتما ادى اىل اخنفاض قيمة 
  .مليار درهم 13.560207

حجم كبري يف التعامالت  2009على الرغم من هذا االخنفاض فقد حقق بنك املشرق لألوراق املالية يف سنة   
مما ساهم يف انضمام عدد كبري من الشركات الكربى ، كما حققت  %12وحجم االيرادات حيث قدرت نسبة منو 

، مكنتها من احتالل املرتبة اخلامسة يف أسواق األسهم  % 28الرباح قدرت بـ اعلى ا" مشرق كابيتال"شركة 
اإلماراتية ، كما قام يف نفس السنة بتطوير مكتب مشتقات االسهم ، مما حقق توسع كبري يف توزيع املنتجات املالية يف 

  2. االسواق اخلليجية واألوروبية واالمريكية

، وتراجع النظام املايل العاملي الذي انتج عدم اليقني يف االسواق  2010سنة  ونظرا الستمرار الظروف الصعبة يف   
املالية عموما ، مما اعاق االنتعاش إقتصاديات معظم دول العامل  ، ومن بينها االمارات الذي شهد قطاعه املايل 

االستثمارات يف ك من قيمة واملصريف تراجعا كبريا ، اسهم يف تراجع التداول يف االسواق املالية ، لذا خفض البن
مليار درهم امارايت  11.576401مليار درهم امارايت مقارنة بـ  10.306491االدوات املالية حيث قدرت بـ 

  3. 2009يف سنة 
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اضطرابات سياسية أدت إىل عرقلة انتعاش معظم االقتصاديات العربية  2011عرفت املنطقة العربية خالل سنة   
سط ، باإلضافة اىل أنه أوروبا بقيت تتخبط يف ازمة الديون هددت ببقاء عملة اليورو ، خاصة منطقة الشرق االو

اغرقت القطاع املايل العاملي يف ازمة شح السيولة مل يشهد هلا مثيل منذ عدة سنوات ، كل هذه التحديات اخلارجية 
حيث خفض من قيمة االستثمار  اثرت وبشكل سليب على القطاع املايل يف دولة االمارات عموما وعلى بنك الشرق

مليار درهم امارايت مقارنة بـ  9.734381حيث قدرت بـ  2011يف األدوات املالية خالل سنة 
  1. 2010مليار درهم امارايت يف سنة   10.306491

مليار درهم  7.147029فقد استمر البنك خفض استثماره يف األدوات املالية بقيمة  2012أما بالنسبة لسنة   
حرص بنك املشرق على االستفادة من الطفرة رايت، هذا وقد استطاع البنك حتدي االثار السلبية لالقتصاد العاملي و اما

االقتصادية اليت عرفها اقتصاد دولة االمارات وقد كانت له مسامهات فعالة يف دعم منو خمتلف قطاعات االقتصاد 
ية االصول بشكل انتقائي ، رفع بنك املشرق من قيمة ، انسجاما مع سياساته القائمة تنم 2012الوطين خالل 

  . %10القروض املقدمة لزبائنه بنسبة 

 ،ستطاع املشرق على مدار السنوات املاضية احلفاظ على موقعه املايل املميز مع معدل جيد من النمو واألرباحا    
قاعدة من العمالء يف اإلمارات العربية  كذلك يتمتع املشرق مبركز ممتاز بالنسبة حلقوق املسامهني بفضل إحدى أكرب

  2.من السوق هاملتحدة واالرتفاع املستمر يف عوائد األصول ومنو حصت

  متويل بنك املشرق لألنشطة التجارية : ثانيا 

االنشطة التجارية احتياجات دمات التجارية لتلبية دم جمموعة من اخلمؤسسة مالية ومصرفية تق يعترب بنك املشرق   
رأس املال التجاري والعامل يف إطار بزودهم تحيث  التصدير واالسترياد ،ا من أصحاب املشاريع هلعمالئ بالنسبة
 االساليب لتلبية التمويل الكايفأفضل وبالتايل فهو يقدم ا الدائم بدعم منو وتطور األعمال يف دولة اإلمارات ، هالتزام

  :ما يلييف أمهها نذكر  كثرية  اتبامتياز األساليب تتمتع هذه ، حبيث كفاءة وفعاليةوب
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  واسعة من املنتجات املتعلقة باالسترياد والتصدير مثل خطابات االعتماد،  جمموعةإمكانية االستفادة من
والضمانات، واخلصومات، واملفاوضات، والتحصيل املستندي وغريها، مما يليب كافة احتياجات التجارة 

 .اخلارجية

 صة للخزينة واستشارات لتداول العمالت األجنبيةالقدرة على توفري خدمات متخص  .   

 جل حلول مرنة لتمويل رأس املال العامل مبا يشمل السحب على املكشوف والقروض قصرية األ. 

  .يتم تقدمي تسهيالت كثرية مثل اخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت والفاكس واهلاتف كما 

. وفق أرقى املعايري يف هذا اال لتمويل انشطة التجارة اخلارجيةوسائل املشرق جمموعة متكاملة من  بنكيقدم     
املشاركة يف حتمل املخاطر، وترتيبات القروض املشتركة، كما يقوم باالعتماد، اىل خطابات استشارات من وتتراوح 

وعة من االساليب جمماملالية والتشغيلية من تقدمي  هخرباتكن بنك من خالل كما مت ،من خربة وجتربة  يهوذلك مبا لد
 :تتضمن

  املستندي  االعتمادخطاب    - أ
هو يتضمن  و. خطاب االعتماد املستندي هو مستند دقيق  يتم إعداده باستخدام منوذج معياري دويل ويعترب    

ي شرحاً وجيزاً عن البضائع والئحة باملستندات الالزمة للحصول على املبلغ املايل وتاريخ الشحن وتاريخ االنتهاء الذ
وبعد . يضمن االعتماد املستندي أن املصدر سيستلّم الدفعة فقط بعد إستيفاء شروط وأحكام معينة. ال يتم الدفع بعده

ر أن يمستندات الشحن الالزمة إىل  قدمإستيفاء مجيع الشروط املنصوص عليها يف االعتماد املستندي، ميكن للمصد
لإلعتماد  ااملستندات املطلوب تقدميها من أجل حتصيل املبلغ املايل وفق فيما يلي. مصرفه من أجل حتصيل املبلغ املايل

  :املستندي

  فاتورة جتارية - 1

ويف بعض األحيان . بوليصة الشحن أو مستند نقل متعدد الوسائط ينص على أن البضائع قد حتركت للنقل - 2
  .مسبقاتقدمي إثبات على أن أجرة النقل مدفوعة 

  . مستند التأمني - 3

  .أشهادة املنش - 4
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  .شهادة تفتيش تبين التطابق يف النوعية والكمية ومتطلبات التغليف - 5

  .قائمة التغليف - 6

م، وصوالً إىل أعقدها صاملعامالت التجارية كتبليغ االعتماد وتعزيزه وتداول املستندات واخلويقوم بنك املشرق ب   
لبلدان املتعددة بني يدي املستوردين يف العمالت واه خربات البنك ضعي؛  كالتنظيم واملشاركة يف الصفقات الكبرية

 .واملصدرين وذلك بأسعار تنافسية إىل حد كبري

ك حلوالً سلسة ومتكاملة تليب كافة جوانب معامالت بنلايقدم حيث  ،يف الشرق األقصى تبليغ االعتمادومشل    
أرجاء بلدان الشرق األقصى  تشتمل على كافة جوانب معامالت رسائل االعتماد يف. رسائل االعتماد عرب قناة واحدة

 و قد استطاع ان ،لصني وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وكوريا اجلنوبية وتايوان افرع املشرق يف  ، باإلضافة اىل 
   .ك أيضاً طلبات تعزيز االعتماد للمستورد يف أي مكان يف العاملبنلاوفر ي

. بأن لرسالة االعتماد ستصل إىل املستفيد بسرعة عالية مانويقوم بتبليغ االعتماد وتعزيزه عرب السويفت وذلك لض    
  .له البنك االعتماد ساعة من تسلّم 24حبيث يتم تبليغ املستفيد بوصول رسالة االعتماد خالل فترة 

تتبع تطورات قيمة االعتمادات املستندية وخطابات الضمان اليت مت تغطيتها من قبل بنك املشرق من  وميكن      
  2012-2008فترة ما بني خالل الفترة خالل ال

 2012- 2008تطورات قيمة االعتمادات املستندية وخطابات الضمان خالل الفترة ) :  43( جدول رقم 
  باملليار درهم

  2008  2009  2010  2011  2012 

  6.563747  6.279121  4.185968  4.058517 7.346914  خطابات الضمان

  46.974668  44.614180  41.128693  45.285356 46.886643  االعتمادات املستندية

  .  الصادرة عن بنك املشرق  2012-2008من اعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية خالل الفترة : املصدر        

واالعتمادات املستندية تراجعت خالل الفترة املمتدة   نالحظ من خالل هذا اجلدول ان خطابات الضمان   
مليار درهم اماريت لتشهد تراجع  7.346914بــ  2008، حيت نالحظ ان  قدرت سنة  2012-2008من
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مليار درهم اماريت ، أما االعتمادات املستندية فقد اخنفضت من قيمة   4.058517بقيمة  2009حاد سنة 
لعديد من مليار درهم اماريت ، وذلك نتيجة لالزمة املالية اخلانقة اليت هزت ا 45.285356اىل  46.886643

املؤسسات املالية اليت ادت تراجع اسواق االئتمان جراء انكماش االقتصاد اإلمارايت وتدهور بيئة االئتمان ختفيض 
وذلك نظرا لظروف الصعبة اليت مازال يعاين منها  2010تصنيفات اجلدرة االئتمانية، كما استمر التراجع يف سنة 

ايل وانعكس القطاع املايل املصريف االمارايت حيث حافظ على التراجع بقيمة االقتصاد العاملي ، كما ان تفاقم الوضع امل
  .مليار درهم امارايت  4.185968قدرت 

هذا ما أدى حبكومة االمارات و املصرف املركزي للتحرك السريع لدعم القطاع املايل واملصريف من تبىن سياسات    
  .دولة ،وتقدمي كل التسهيالت كافة البنوك واملؤسسات املالية تضمن السيولة الكافية يف كل االسواق يف احناء ال

كما قام بنك املشرق كغريه من املؤسسات املالية واملصرفية مبراجعة استراجتياته من اجل احملافظة على إجنازاته احملققة    
لتايل استطاع احملافظة على مدى السنوات ومكانته املرموقة على الساحة املصرفية بسبب اضطراب اسواق االئتمان وبا

نسبة عالية من السيولة وحاول تعزير انشطته املصرفية وكافة عملياته التجارية وبالفعل حقق منو قويا حيت قدرت 
 % 4,2مليار درهم امارايت وذلك نتيجة منو اصول القطاع املصريف يف الدولة بنسبة  6.279121خطابات اضمان 

من البنوك ومن بنك املشرق على نسبة سيولة مستقرة ، وذلك بفضل دعم وهذا وحافظت العديد  2011خالل سنة 
بنك وقد سجلت قيمة االعتمادات املستندية املمنوحة من قبل  تسهيالت السيولة اليت اقرها البنك املركزي االمارايت ،

  . مليار درهم اماريت  44.614180ارتفاع ملحوظ قدرت قيمتها بـــ  املشرق

، انعكست على انشطته التجارية ، حيث نالحظ  2012لبنك نتائج مالية جيدة خالل سنة وهذا وقد حقق ا   
واالعتمادات املستندية بقيمة  مليار درهم اماريت  6.563747ارتفع كل من خطابات الضمان حيث قدرت قيمتها 

  .سنتني السابقتني ، وذلك نتيجة للجهود املكثفة اليت بذهلا البنك خالل ال مليار درهم اماريت  46.974668

  حتصيل فواتري التصدير و خدمات تغطية االسترياد -  ب
 لضمانالسويفت التلكس  عمليات اتصال سريعة ومؤمتتة بالكامل تتم عرب ومع البنوك االخرى بتغطية البنك  قدم ي   

 . بفترة زمنية منافسة كافة طلبات التغطية املتعلقة باالسترياد وحيث يوفر  ، الدقة والكفاءة
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نظام إلنشاء طلبات التغطية  ، وقد صممبالغ برسالة االعتماد من جهة بنك املستفيداإليتوافر التعهد بالتغطية فور    
إىل جانب تتبع الدفعات . برؤية وضع طلبات التغطية وتسويتها عرب اإلنترنت له حبيث يسمح. املستورد بالنيابة عن

 .دفعات التجارية املباشرةاجلزئية واملبالغ املتبقية والقيام بتسديد ال

 باستخدامأفضل أداء يف هذا اال يف إدارة فواتري التصدير  البنك يقدم حتصيل فواتري التصديرأما بالنسبة ال    
 مع أخذ احتياجات) EBC(نظام حتصيل فواتري التصدير عرب اإلنترنت  حبيث مت تصميم أحدث أساليب التسوية 

 . قوم النظام بتتبع إيداعات فواتري التصدير وتسويتها بشكل آيل مع الدفعات املُسددةي و ،بعني االعتبار املصدر

يتم إرسال تبليغ االئتمان اليت يولّده هذا النظام الكترونياً وبشكل مباشر إىل باقي الفروع واملقر الرئيسي للمشرق،    
كما يولّد هذا النظام أيضاً طلبات التغطية . وذلك لتتمكن باقي الفروع من تقدمي االئتمان الفوري حلسابات العميل

ليقوم البنك مباشرة بإصدار أو تغطية فواتري التصدير املُسددة إضافة إىل تتبع الفواتري غري املدفوعة أو املستحقة لتتم 
  .متابعتها

 40ة أكثر من برؤية فريدة يف عامل التمويل التجاري تدعمها خرب يتمتع املشرقويف االخري ميكن القول أن بنك    
احتياجات قدرته على توفري  على ابناء. عاماً يف األسواق احمللية وأسواق بلدان جملس التعاون اخلليجي والعامل

   1.  االسترياد والتصديرلتمويل  اآللياتقدم جمموعة كاملة من حيث ي، هومتطلبات عمالئ

 ديب لتنمية الصادرات مؤسسة: الفرع الرابع    

ة ديب مبزايا إستراتيجية تضم موقعها املثايل كبوابة بني الشرق والغرب، وإمتالكها شبكة بىن حتتية متع إمارتت    
 ؤسسة ديب لتنمية الصادراتخاصة بعد تأسيسها مل. متطورة، مما جيعلها أجنح مركز تصدير يف منطقة الشرق األوسط

، حلكومة ديب التنمية االقتصادية دائرة اتمؤسساحدى ، وهي 2007بدأت نشاطها خالل اليت ؤسسة هذه امل
لدعم    وترتكز رسالة مؤسسة ديب لتنمية الصادرات على تقدمي معلومات وخدمات جتارية ذات قيمة مضافة

مؤسسات وشركات التصدير اليت تتخذ من دولة اإلمارات مقراً هلا، ما يساهم يف دعم نشاطها وتوسيع عملياا يف 
  .األسواق اخلارجية

ة لتكون منوذجاً عاملياً لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خالل إجياد بيئة مالئمة للمصدرين، ودف املؤسس
 .بوصفها شريكاً جتارياً مفضالً ملختلف األسواق ولألمارات وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لديب

                                                             
 http://www.mashreqbank.com/uae/ar/international-:، على الموقع االلكتروني  2201تقریر السنوي لبنك المشرق لسنة  - 1 

reports.aspx-banking/financials/annual  2014-12-03تاریخ االطالع  
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بديب ودولة اإلمارات من خالل  تعمل مؤسسة ديب لتنمية الصادرات على ضمان جناح شركات التصدير القائمة    
 .توفري التوجيه واملساعدة واإلرشاد الالزم والدعم العملي للمشترين ولشركات التوريد أيضاً

  دف املؤسسة إىل أن تكون مؤسسة عاملية تعمل على تشجيع وترويج الصادرات، عن طريق خلق بيئة مالئمة و
مي خدمات ذات قيمة مضافة للمصدرين ومشروعات التصدير حتقق باإلضافة إىل تقد. تعزز مكانة ديب كشريك جتاري

  :بإحدى األساليب التاليةوتقوم املؤسسة بالتمويل  .1يف األسواق العاملية  منواً متزايداً ومثمراً

 التحويالت املباشرة  

 حتصيل مستندي 

 خطاب اعتماد مستندي 

 فتح حساب تبادل جتاري 

 دفعات مقدمة 

  :دمة من قبل مؤسسة ديب لتنمية للصادرات تتمثل اساسا يف أما عن برامج الدعم املق  

  برنامج دعم املصدرين: أوال  

ن مسألة دخول أسواق جديدة ليست باملسألة السهلة، فاألمر يتطلب دراسات لواقع هذه األسـواق واملنتجـات   إ  
 ،اإلجراءات البنكيـة والتأمينيـة    املطلوبة واملعايري اخلاصة ذه األسواق فضالً عن اإلجراءات احلكومية وغريها من

ويساعد برنامج دعم املصدرين الشركات احمللية يف احلصول على الدراسات املطلوبة عالوة عن التغطية اجلزئية لنفقات 
 . املشــــاركة يف املعــــارض العامليــــة وزيــــارة املشــــترين احملــــتملني     

ة االستفادة من فرص التصدير الواعدة يف األسـواق  أن برنامج دعم املصدرين يتيح للشركات احمللية يف الدول كما    
املستهدفة، من خالل تطوير منتجات منافسة تتناسب مع متطلبات ومواصفات هذه األسواق، والترويج ملنتجـام  

ــتملني     ــتوردين احملـ ــاع، واملسـ ــتج والقطـ ــة املنـ ــع طبيعـ ــب مـ ــكل يتناسـ  . بشـ
ألسواق اجلديدة يف ظل ختوف من معامالت جتارية مع بعض ان دخوهلم لهذا االجتاه  املصدرين واملستوردينؤكد يو 

ألسواق التصديرية اجلديدة مثل جنوب ووسط باللجوء لتفكري الالقائمني على القرار بالدولة جعل دول املنطقة القريبة 
                                                             

  2014-12-06، تاريخ االطالع ، http://www.dubai.ae: اللكتروين على املوقع ا اإلمارت. البوابة الرمسية حلكومة ديب  -1 
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اق يف تعويض الفراغ التصديري الذي تركه تأثر بعض األسو اعديسساالمر الذي وشرق إفريقيا وجنوب شرقي آسيا، 
 . العربية، حيث تعترب أسواق آسيا وأمريكا الالتينية واعدة يف مقابل أسواق قريبة شهدت اضطرابات

التغريات املتوقعة مستقبالً ، فاألرقام تقول  وسيؤثر يفاملشكلة خيلق يف الفترة احلالية  استمرار االضطراباتكما أن    
زان التجاري مع دولة اإلمارات، مشريين إىل أن تداعيات هذه األزمة إن العامل العريب منطقة استرياد قوية مؤثرة يف املي

 . أظهرت وجود متغريات جديدة يف أسواق إعادة التصدير، فهناك توجهات لغزو أسواق جديدة أمهها إفريقيا وآسيا
بكراً ومنها  ألسواق جديدة ، وهي األسواق اليت يسميها بعضهم أسواقاًاملصدرين واملستوردين اجته بالفعل بعض    

  .أسواق إفريقية مثل اجلابون والنيجر، ناميبيا، موريتانيا ونيجرييا

تقوم مؤسسة ديب لتنمية الصادرات مبساعدة املشترين يف تنفيذ وإجراء أعماهلم من ديب من خالل تقدمي الدعم كما 
  :  يف النقاط التاليةحها واليت ميكن توضي .واخلربات واالستشارات اجلوهرية يف أعمال تصدير واسترياد ناجحة

 .توفري معلومات كاملة وحديثة حول التجارة والتصدير بديب-أ

 .تقدم املكاتب التمثيلية التابعة ملؤسسة ديب لتنمية الصادرات معلومات حول األسواق جماناً للمشترين احملتملني- ب

ادرات على إمكانية املشترين الزائرين إىل تؤكد املعلومات اانية واملساعدة اليت توفرها مؤسسة ديب لتنمية الص-ج
 .ديب من العمل بصورة فعالة ومناسبة

 .تقدمي دعم متواصل وخدمات عملية جتمع بني املشترين وشركات التصدير-د    

تزود مؤسسة ديب لتنمية الصادرات املشترين بدليل شامل خاص بالصادرات يف الدولة لضمان حصول العمالء -ه    
 .ر املعلومات والبيانات ذات الصلةعلى أحدث وآخ

 .ق للمشترين احلصول على مخس نشرات جمانية من مؤسسة ديب لتنمية الصادراتحتق-و    

تقدم مؤسسة ديب لتنمية الصادرات للمشترين خدمات تنظيم اجتماعات ولقاءات جمانية للبحث عن شركاء -ز
 .جدد حمتملني

 .لصناعية يساهم يف االتصال مع شركات التصدير املناسبةالدخول إىل برنامج املناولة والشراكة ا-ح
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وم ممثلون من مؤسسة ديب لتنمية الصادرات مبرافقة املشترين إىل املواقع ومكاتب التصدير وجممعات األعمال يق-ط    
 .االمارات وغريها عند زيارم إىل 

احمللية، تقوم مؤسسة ديب لتنمية الصادرات  لضمان حتقيق االستفادة من الشراكة بني املشترين األجانب والشركاتو
  1.بترتيب خدمات متابعة وتنسيق جمانية مع شركات التصدير القائمة يف ديب

 املستورد االجنيباملزايا اليت حيصل عليها : ثانيا 

مية يتمتع املشترون األجانب مبزايا ومنافع عديدة من خالل اخلدمات والفرص اليت توفرها هلم مؤسسة ديب لتن   
 :الصادرات للحصول على شراكات حمتملة وتوفري اجلهد والوقت واملال، وهي

 اإلطالع على مزيد من املعلومات حول أعمال وشركات التصدير احمللية-أ    

  .دعم حكومي موثوق به- ب

 .معلومات جمانية حول األسواق-ج    

 .فرص لقاءات واجتماعات غري حمدودة-د

 .تصديرإعفاء من رسوم إعادة ال-ه

 .إجراءات تسجيل بسيطة تضمن قيام مؤسسة ديب لتنمية الصادرات بالتسجيل كمشتري-و

 .توفري ملفات وبيانات قيمة إىل شركات التصدير بديب من خالل قوائم املوقع اإللكتروين-ز

 .دعم كامل وجماين من مؤسسة ديب لتنمية الصادرات خالل املهام الداخلية-ح

  ديب لتنمية الصادراتمؤسسة اجنازات :  ثالثا

مليار درهم  3جلت الصفقات التجارية لصادرات ديب من خالل مؤسسة ديب لتنمية الصادرات، ما يزيد عن س     
مت دخوهلا ألول مرة، وما نسبته % 29صفقة، تتضمنها صفقات جديدة بنسبة  58بإمجايل  2011 سنةخالل 

                                                             
، تاريخ االطالع  http://www.dedc.gov.ae/ar/pages/default.aspx :كتروين مؤسسة ديب لتنمية الصادرات،على املوقع الرمسي اإل -  1

06-12-2014  
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من الصفقات اليت % 83وسامهت . سنوات ثالثإىل  نةسمن صفقات املصدرين حديثي العهد بالتصدير من % 52
  .السنة مت عقدها يف حتسني أداء التصدير للشركات بإمارة ديب يف 

سنة من إمجايل الصادرات عرب خدمات املؤسسة خالل % 61واستحوذت دول جملس التعاون اخلليجي على    
ما (، وتوزعت النسبة املتبقية 2010 بسنة يف زيادة مطردة مقارنة% 35وشكلت أفريقيا ما ال يقل عن  2011
وحصد قطاع األغذية واإللكترونيات والبتروكيماويات . على دول آسيا وأوروبا وخمتلف أحناء العامل%) 4يعادل 
يف % 82، ومتكن السوق اخلليجي من االستحواذ على 2011 سنةمن إمجايل حصة الصادرات يف % 95على 

ات مما يعزز أداء قطاع األغذية على مستوى املنطقة ويبشر مبعدالت منو خالل قطاع األغذية من إمجايل الصادر
تلتها آسيا وخمتلف % 5من نسبة الصادرات ومن مث أفريقيا مبعدل % 8واستحوذت دول أوروبا على . املراحل املقبلة
صادرات وعلى نطاق عاملي استحوذت أفريقيا على حصة األسد من نفس السنة،  خالل % 5العامل بنسبة 

، وبلغ معدل الصادرات من البالستيك عرب خدمات املؤسسة 2011 السنة يف % 78اإللكترونيات مبعدل يتجاوز 
من معامالت % 92من إمجايل صادرات البالستيك، وسجلت دول جملس التعاون اخلليجي % 89إىل دول أوروبا 
سبة يف معدل الصادرات عرب مؤسسة ديب وعلى نطاق متصل سجلت استراليا أعلى ن. نفس السنة التصدير خالل 

، واستحوذت السعودية على النسبة املتبقية واملقدرة بـ %65لتنمية الصادات يف قطاع اخلدمات بنسبة تصل إىل 
 1 .خالل العام املاضي% 35

وفتح قنوات  ديب ات خاصة امارةماراإلبإجيابية الصادرات عرب تنوع املنتجات املصدرة من السنوات االخرية  تتميز    
ومن هذا املنطلق ستواصل ديب للصادرات سعيها لزيادة صادرات الشركات . أعمال يف أسواق جديدة عرب املؤسسة

يف إمارة ديب خالل العام اجلاري، وستعمل على إكمال مسريا يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات احمللية، والتركيز 
عة يف إمارة ديب والقابلة للتصدير إىل األسواق اإلقليمية والعاملية خالل العام على تطوير ورفع مستوى املنتجات املصنو

2012".  

                                                             
، على املوقع  2013-12  - 28لتنمية الصادرات ، دائرة التنمية االقتصادية ، ملتقى التواصل اخلامس مع املصدرين ابرز اجنازات مؤسسة ديب   -  1

، تاريخ االطالع  achievements-reviewed-xporterscenter/news/E-https://ded.abudhabi.ae/ar/media:االلكتروين 
06-12-2014 .  
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تعمل املؤسسة يف املشاركة يف معارض دولية على مستوى اخلليج وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، حيث  كما   
. ت وديب بالتحديد وخمتلف دول العاملتعىن تلك املعارض املتخصصة يف تعزيز العالقات التجارية والتصدير بني اإلمارا

لقد متكنت شركات عدة من الوصول إىل األسواق العاملية من خالل التواجد يف احملافل العاملية للتعرف على 
ومما ال شك فيه تعد املعارض من أهم القنوات التسويقية اليت . االحتياجات يف تلك املناطق املتفرقة من أحناء العامل

ات لتحسني العالقات مع العمالء احلاليني واجلدد، وإطالق منتجات جديدة ورفع مكانة الشركات تستخدمها الشرك
  ."اخلاصة ا من خالل التحاور مع كبار املسؤولني وأصحاب القطاعات املتخصصة

تتمتع ا إىل أن منو صادرات من مواد البناء والبالستيك واألغذية والتكنولوجيا يدل على املكانة اليت  ويشار    
وحترص مؤسسة ديب لتنمية الصادرات على فتح قنوات . اإلمارة يف السوق العاملي وثقة دول أفريقيا بالسوق احمللي

  .تواصل وبناء عالقات جتارية مع دول أفريقيا باعتباره سوقاً مهماً ملنتجات املصدرين من ديب

إىل تعزيز شراكتها مع عدد من اهليئات واملنظمات سنوات األخرية أن مؤسسة ديب لتنمية الصادرات تسعى يف     
احمللية واإلقليمية والدولية، باإلضافة إىل جمموعة كبرية من الشركات واملؤسسات العاملة يف الدولة لتوفري تسهيالت 
 وضمانات تتيح للشركات الصغرية واملتوسطة البدء بتصدير منتجاا ودخول أسواق متنوعة بدالً من االقتصار على

  .السوق احمللي أو األسواق اليت تصدر إليها يف الوقت احلاضر

تطوير بيئة التصدير، وحتديد القطاعات احليوية واملراد تصدريها إىل األسواق  يفاستراتيجية املؤسسة  وتركز    
خالل البعثات  العاملية، والعمل على بناء قدرات املصدرين وتوفري كافة التسهيالت للوصول إىل األسواق املنشودة من

اخلارجية وعرب املكاتب اخلاصة ملؤسسة ديب لتنمية الصادرات يف كل من اهلند والسعودية ومصر، باإلضافة إىل 
  1.العالقات الدولية يف شىت أحناء العامل

  

  

  

  
                                                             

 ،على املوقع االلكتروين ، مؤمتر تنمية الصادرات يعزز الربط بني التجارة وتشجيع االستثمار ،ساعد العوضي - 1
-4b11-c224-haleej.ae/economics/page/f2d4f432http://www.alk،  2014-12-05تاريخ االطالع  
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  خالصة الفصل الرابع 

للقطاعني اخلاص و العام من  يقوم كل من برنامج متويل التجارة العربية و صندوق النقد العريب بتقدمي التمويل    
مصدرين ومستوردين يف الدول العربية بواسطة الوكاالت املعتمدة من قبل كال من املؤسستني، وقد متويل التجارة 

  . العربية ارتفاع نتيجة الرتفاع حجم التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي

 لتمول قطاع التجارة اخلارجية يفتقدمي التمويل والدعم لإستراتيجيته حاليا  العربية التجارة متويل برنامجوجه       
 قطاع تعىن بتمويلية ربع متويليةأكرب مؤسسة وبالتايل صنف بمل على حشد املستثمرين إليها، ، حيث عدول العربية ال

 الناجتة ملخاطرا وتقليل لتمويل املالية احللول من جمموعة هذه املؤسسة تقدم حيث ،العربيةبلدان  يف التجارة اخلارجية
 قامت لقد. الرحبية وزيادة العريب التجاري نشاطهم وتوسيع حتسني اىل يؤدي مما العربية الصادرات عمليات عن

 اعلى لتحقيق واملستوردين املصدرين من عمالئها ملساعدة اخلارجية التجارة عمليات يف متخصص فريق بتخصيص
  . واملايل التجاري االمان درجات

يتوصل برنامج متويل التجارة العربية من حتقيق كل اهدافه كما كان مأمول ،ويرجع البعض اىل أن املتقدم  إال أنه مل   
للحصول على خط االئتمان يرتبط مبجموعة من القيود واملتطلبات الروتينية واختاذ القرار بالكثري من التخوف وعدم 

  .فعه للتوجه اىل مصادر أخرى يف السوق أكثر يسرا اختاذ املسؤولية مما جيعل املسألة صعبة على املستثمر ويد

بالرغم من ذلك فقد تابع الربنامج أنشطته لدعم العالقات التجارية بني الدول ودعم القدرة التنافسية للصادرات      
موجة  العربية ،كما ساهم الربنامج يف زيادة امهية التجارة اخلارجية للدول العربية يف السنوات االخرية ، خاصة مع

حترير التبادالت التجارية ودعم وتشجيع الصادرات ، باإلضافة إىل انضمام العديد من الدول العربية للمنظمة التجارة 
  .العاملية

دم جمموعة من مؤسسات مالية ومصرفية متخصصة بتمويل التجارة اخلارجية و تق أنشأت غالبية الدول العربية   
 التصدير واالسترياد ،ا من أصحاب املشاريع هبالنسبة لعمالئاالنشطة التجارية احتياجات دمات التجارية لتلبية اخل

  . دولتلك الا الدائم بدعم منو وتطور األعمال يف هرأس املال التجاري والعامل يف إطار التزامبزودهم تحيث 

واملعامالت  اخلارجية ةالتجار جماالت يف العاملي على املستوى التطورات أحدث على هذه املؤسسات بالتعرف تم   
املراكز  وبعض الوزارات واهليئات احلكومية  مع التنسيق والتعاون على حترص كما .العاملي واالقتصاد الدولية

  . املتخصصة
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العربية يف متويل التجارة اخلارجية العربية وذلك  الدول يف املالية األسواق إسهام مدى يف البحث إشكالية متثلت    

  .ؤسسات مالية تعىن بتمويل النشاط التجاري العريب عن طريق م

باعتبارها جهاز متويلي  دور والرئيسي لألسواق املالية يف النشاط االقتصادي ، على بتسليط الضوء قمناحيث      
ك وذليقوم تعبئة  املدخرات و توجيهها حنو الفرص االستثمارية وعامل هام يف جذب رؤوس األموال األجنبية واحمللية 

 إىل بالنظر األمهية بالغ أمرا املالية األسواق تطوير أصبح وبالتايل، عن طريق استخدام  خمتلف القيم و األدوات املالية
 املايل من العجز أصحاب إىل وحتويلها املايل الفائض أصحاب من األموال رؤوس جذب يف حيث تساهم الدور هذا

أهم بإعتبارها  األسواق املالية لى ما سبق  قامت الدول العربية بتأسيس وبناءاً عاالستثمار،  يف الرغبة لديهم الذين
 لتلبيةالتمويلية اليت تقوم بتزويد الوحدات االنتاجية املتنوعة يف حال عدم كفاية مواردها الذاتية ؤسسات امل

  .األجل خاصة طويلة االحتياجات التمويلية 

جلميع اليت يتم بواسطتها توفري املصادر التمويلية ية كأحد أهم اآلليات الية العرباملومن هنا برزت أمهية األسواق      
، وذلك عن طريق تدخل مؤسسات مالية عربية تعىن قطاعات االقتصادية و بطبيعة احلال قطاع التجارة اخلارجية ال

طويل االجل هلذا القطاع بتمويل هذا القطاع ، اليت أُنشأت من قبل هذه الدول تطلعا منها لتقدمي التمويل املتوسط وال
  .األسواق املالية العربية  على اإلقتراض من  جبزء كبري يف حجم ايرادااوتعتمد هذه املؤسسات التمويلية 

وبرنامج متويل التجارة العربية و بعض املؤسسات املالية والبنوك صندوق النقد العريب ومن أهم هذه املؤسسات  
  .يف الدول العربية  املتخصصة بتمويل التجارة العربية

للدول العربية ، وذلك عن طريق تقدمي  التجارية املبادالت وتطوير تنمية لدعم تخصص هذه املؤسسات املالية    
العاملية ، متخذا يف ذلك مجلة من  األسواق يف التجارية الفرص التمويل الالزم للعمليات التجارية اخلارجية و استغالل

 الدول بني األموال رؤوس انتقال حركة وتشجيع املبادالت امج اليت تعين بتمويل وتنميةالوسائل و العديد من الرب
 وتنمية متويل يف العربية التجارة جمال يفاملؤسسات املالية املتخصصة  جهود مثرة كانت املنطلق هذا العربية ومن

  .العريب واملصدر للمنتج تنافسيةوال اإلنتاجية القدرات وتعزيز اخلارجية لدول العربية ، التجارية املبادالت
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  :بعد التعرض للموضوع البحث باملناقشة والتحليل توصلنا إىل مجلة من النتائج وهي     

 والتسعري، التشغيل كفاءة متطلبات وإىل وصول املعلومات وسرعة دقة يف املايل الكفء السوق مقومات تتمثل - 
 ورفع االقتصادي والنمو التطور إىل يؤدي مما املايل السوق وفعالية جناح اليت تضمن ،السوق وعدالة السيولةو

 .الشراء أو بالبيع سواء االستثمار قرارات إلختاد الرئيسي واملصدر املالية األسواق أساس تعترب املعلوماتية الكفاءة
حلديثة لصندوق النقد العريب عن األسواق املالية العربية دور حيوي يف اقتصاد املنطقة، فوفقاً لإلحصاءات ا يؤدي  - 

 .تتفاوت األسواق املالية العربية يف مدى االستقرار والنضوجحيث  أداء األسواق املالية العربية 
عمليات شراء ضخمة ومتتالية  حيث شهدتسجلت أسعار األسهم العربية يف السنوات األخرية تضخماً كبرياً،  - 

دى اىل ارتفاع مؤشرات بعض األسواق مبعدالت قياسية وغري مسبوقة مدفوعة بأهداف حتقيق أرباح رأمسالية، ما أ
إال أنه بعد االحداث السياسية األخرية الذي أثرت وبشكل سليب على النشاط االقتصادي وباألخص على القطاع 

الت املايل  بدأت عمليات البيع تتراجع نتيجة خلوف املستثمرين من ايار هذه األسواق املالية العربية ، وتو
عمليات البيع وسجلت مستويات األسعار اخنفاضاً حاداً، وبدأت تظهر عالمات عدم االستقرار اليت ما زالت 

 . قائمة حىت اآلن
شهدت التجارة اخلارجية لغالبية الدول العربية حتسن ملموس وذلك من خالل زيادة مستمرة يف الصادرات  - 

ال أا الزلت تعاين من تركز الصادرات يف جمموعة إاإلمجايل ،  والواردات العربية وذلك كنسبة إىل الناتج احمللى
قدرة الدول  يضعفواليت تتسم أسعارها بعدم االستقرار مما ) النفط والغاز واملنتجات الزراعية(من السلع األولية 

  .متويل وارداا ، ويفرض قيوداً على عملية التنمية ويقلل من استمراريتها وأداءها علىالعربية 

 قائمة مازالت التصدير عمليه تواجه اليت املعوقات أن إال العربية الصادرات لدفع املبذولة اجلهود من العديد بالرغم - 
 السوق من أكثر احمللية األسوق مع التعامل يفضلون املنتجني بعض مازال حيث باإلنتاج خاصه معوقات وتشمل

 ومشاكل التشريعي والنظام االداري وباجلهاز النقدية م، النظ واجلمركية الضريبية يف ظل قصور النظم اخلارجي
 تقدمي يف التفكري كان هنا ومن ، العاملية باألسواق اإلقتصادية والتقلبات الصدمات إىل باإلضافة التمويل خماطر
 . العاملية التجارة منظمة اتفاقية وخاصة الدولية االتفاقيات اطار يف به مسموح هو ما حدود يف دعم

  خالل العربية التجارية الدول موازين أداء تأثر وبالتايل ، سياسية ضطراباتا العربية الدولض شهدت بع - 
عدم االستقرار يف حركة  نتجأ ،ماالعربية الدول بعض شهدا اليت العميقة السياسية بالتغرياتالسنوات األخرية 

 استقرار أن إال ،العربية لتجارية للدولا املوازين إيرادات مصادر على أثر الذي األمر املبادالت اخلارجية ،
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 العربية للدول التجارية أداء املوازين على كبري بشكل أثر قد أسعاره وارتفاع النفط على العاملي الطلب مستويات
مما أدى اىل  احلالة األمنية، اليار نتيجة اخلدمات ميزانالتجاري و  بشدة تأثرحيث  أيضاً النفطية وغري النفطية

 األجنيب للنقد املهمة املصادر أحد تعترب واليت السياحية اإليرادات يف كبري اخنفاضو   ملستثمرين يف املنطقةختوف ا
 الشحن تكاليف ارتفاع إىل باإلضافة ومصر تونس من كل يف السياحية اإليرادات تراجع حيث الدول، يف تلك
 اخلدمات ميزان يف العجز ارتفاع التطورات كتل عن نتج وقد .املنطقة ا متر اليت كنتيجة للظروف والتأمني
 .أضعاف ثالثة من اموعة بأكثر لتلك والدخل

وذلك لتعزيز   وجه الصندوق منذ إنشائه اهتماماً خاصاً لتنمية التجارة العربية ، حيث استحدث تسهيالً خاصاً ا - 
والندوات حول التجارة اخلارجية، إجراء الدراسات  و حرص على، التبادل التجاري فيما بني الدول العربية 

ووفر الصندوق أيضاً الدعم جلهود حترير وإصالح القطاع التجاري من خالل مساندته لربامج التصحيح 
االقتصادي واإلصالح اهليكلي يف الدول األعضاء املدعومة بقروضه التقليدية، كما كثف جهوده ملساعدة أعضائه 

 .قيام برنامج متويل التجارة العربيةب ساهم و ألطرافيف إطار االتفاقات التجارية متعددة ا
تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات لدف  مؤسسة مالية عربية مشتركة برنامج متويل التجارة العربية يعترب   

الل قروض توفري التمويل الالزم ألنشطة التجارة العربية من خعن طريق  اإلنتاجية والتنافسية للمنتج واملصدر العريب
يف كل دولة عربية يتم اختيارها واقرارها وفق شروط ) البنوك( قدم اىل الوكاالت الوطنيةميسرة طويلة االجل تبتكلفة 

 .معينة من قبل الربنامج
اخلدمات اليت يوفرها الربنامج من تسهيالت ائتمانية بشروط بتقدمي تقوم الوكاالت الوطنية يف الدول العربية  -

تنمية القدرات اإلنتاجية والتنافسية للمنتج واملصدر  اليت من شأاملعلومات التجارية والترويج ميسرة وخدمات ا
 .العريب ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا ملسرية التكامل االقتصادي العريب

املؤسسات املالية و االقتراض من األسواق  ودائع باإلضافة اىلتتكون موارد الربنامج من رأس املال واالحتياطيات،  -
 .املالية أو أية موارد أخرى توافق عليها اجلمعية العمومية للربنامج

قام الربنامج بتكثيف اجلهود ملواصلة السعي حنو التوسع يف النشاط التمويلي لتحقيق زيادة يف احلجم والتنوع يف  -
واستمر الربنامج يف تكثيف نشاطه للتسويق . اخلارجية التسهيالت إسهاماً يف تطوير وازدهار قطاع التجارة

 .والتعريف بإجراءاته وأدوات التمويل املستخدمة 

وتلبية  احمللية و العاملية ز من قدرته على التفاعل مع متطلبات األسواقمما عز هأسلوب عمل طور الربنامج -
لخدمات التجارية األخرى واملتمثلة بشبكة أما بالنسبة ل. احتياجات املتعاملني يف جمال التجارة اخلارجية 
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فقد قام الربنامج يف تطوير الشبكة وإثرائها بالبيانات واملعلومات دف توفريهـا  ،معلومات التجارة العربية
للمتعاملني واملهتمني يف قطاع التجارة واألعمال يف الدول العربية، باإلضافة إىل خدمات الترويج للتجارة العربية 

 .املصدرين واملستوردين العرب يف قطاعات حمددة وواعدةمع عقد لقاءات من خالل 

 ونقص التمويل، إعادة تسهيالت مثل نقص املشكالت، من العديد املصرية والواردات صادرات متويليواجه  -
التجارة عملية التمويل تقوم ب متخصصة مصرفية مالية و مؤسسات ،االمر الذي استوجب قيام الصادرات منيأت

بدور بالقيام  1983 سنة منذ إنشائه يفحيث حرص . لتنمية الصادرات يلبنك املصر، أمهها ااملصرية ارجية اخل
خمتلف القطاعات، حيث ميثل  يف الشركات الناشطة يف جمال التصدير تقدمي القروض امليسرة للعديد من  يفكبري 

ة زيادة اإلمكانيات والقدرات التمويلية من شدد على ضروري، و من املتعاملني مع البنك% 80ن حواىل واملصدر
تقدمي  يفخالل التنسيق مع اجلهات الدولية املاحنة لالستفادة من الربامج واآلليات املقدمة من هذه اجلهات 

 .اخلطوط االئتمانية وخدمة قطاع التصدير
 والصناعات نتجاتامل تصل لكي السعودية الصادرات تنمية على  السعودية يف التجارية السياسات ترتكز   -

 ذلك وأثبتت ، السعوديني واملصدرين املنتجني تشجيع خالل االسواق اخلارجية ، من من عدد اكرب اىل السعودية
 الصناعات جمال يف السعودية باإلمكانيات التعريف على يعمل السعودي الصادرات برنامج متويل إنشاء خالل من
 وتنويعها النفطية غري السعودية الصادرات وتنمية السعودية صادراتلل واالئتمانية التمويلية تسهيالت  يقدم و

 ، أنفسهم السعوديني للمصدرين املباشر للتمويل سواء تنافسية بشروط متاح التمويل هذا  أن إىل االشارة وجتدر
 وإعطاء منح وبتايل. بلدام يف بنوك خالل من السعودية للمنتجات األجانب للمستوردين مباشر غري أو

 .السداد عدم خماطر من احلد طريق عن إليها والنفاذ جديدة أسواق دخول يف الثقة السعوديني املصدرين
- اليت تساهم بشكل كبري يف  يف دولة اإلمارات، حدى املؤسسات املالية الرائدةو إعترب املشرق أحد أكرب البنوك ي

تصديرية وخيصص نشاطه بصفة أساسية الدولة حيث يدعم الصناعات ال  خمتلف أحناء يف متويل الصادرات
 .للمؤسسات والشركات اخلاصة واملشتركة العاملة يف قطاع التجارة اخلارجية 

 التجارية والنشاطات األعمال لتوسيع األمد طويلة تنمية استراتيجيات بتطوير الصادرات لتنمية ديب مؤسسة تقوم  -
 واملعلومات والبيانات واالستشارات التجارية ملعلوماتا بتوفري تقوم املؤسسة خدمات بني ومن ، الفرص ولزيادة
 .احملتملني باملشترين والتعريف اخلارجية التجارة بشؤون يتعلق ما وكل واملالية القانونية
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 الصادرات برنامج متويلو  برنامج متويل التجارة العربيةصندوق النقد العريب و : يعترب كل من املؤسسات املالية  -
مالية تنموية غري رحبية حتول أرباحها السنوية إىل االحتياطيات مؤسسات  الصادرات لتنمية ديب السعودي مؤسسة

  . التجارية  وإعادة استثمار عوائدها، وذلك بقصد حتقيق أهدافها وتطبيق أنشطتها

  
التجارة اخلارجية كما  تساهم االستثمارات املالية يف األسواق املالية العربية  جبزء كبري يف ايرادات برنامج متويل     

أن استثمار الوكاالت الوطنية للربنامج  يف الدول العربية يف االسواق املالية العربية يوفر املصادر التمويلية لقطاع 
  .وعليه نكون قد أجبنا على الفرضية الرئيسية . التجارة اخلارجية   

، من أن تلعب  الدول  املتقدمة يف مبثيلتها مقارنتا اوحمدوديته مل تتمكن أسواق رأس املال العربية، بسبب حداثتها   
يف  دوراً فعاالً يف متويل االستثمارات، حيث ال توجد حىت اآلن أدوات خاصة بطرح مشاريع جديدة يف هذه األسواق

 من هنا يتعني وضع. ظل قصور انظمتها التشريعية والتنظيمية اليت جتعلها عرضة للتقلبات االسعار بصورة مباشرة 
كما أنه من املناسب إجياد نواة . اآلليات املالئمة لتمويل املشاريع اجلديدة من خالل طرحها يف أسواق املال العربية

 .للتنسيق والتعاون بني البورصات العربية دف وضع برامج مناسبة ختدم االستثمار واملستثمرين يف عاملنا العريب
من خالل املؤشر اإلمجايل لصندوق النقد العريب أو بشكل  العربية املالية األسواق يف تطور استعراضنا ألداء كما أن   

منفرد عكس التذبذب يف املؤشرات مع استقرار نسيب مع ميل ملحوظ لالرتفاع  يف السنوات األخرية ، وعليه أصبح 
 البيئة وحتسني اأسواقه يف استقرار تساهم اليت التشريعات وضع من خاللوالنقدية البد من تكثيف جهود السلطات 

احمللية   املتغريات مع التفاعل عملية تتطلبها حتمية فيها، كل هذا وغريه ضرورة التحتية وتطوير البنية االستثمارية
   .  و إنطالقا مما سبق نكون قد أجبنا على الفرضية األوىل . املفروضة التحديات ملواجهة معها فيوالتك والدولية

 عترباليت تؤثر يف عملية التنمية ، وتؤكد هذه االقتصادية الدول العربية من أهم القطاعات  يف اخلارجية التجارة ت
األمهية عند قصور االنتاج احمللى عن تلبية احتياجات االستثمارية واالستهالكية ، باإلضافة اىل تصريف الفائض 

ستلزمات التنمية االقتصادية عن طريق من املنتجات احمللية لألسواق اخلارجية ، وبالتايل تؤمن التجارة اخلارجية م
حتويل جزء من االدخارات اىل استثمارات وان أي ازدهار يف هذا القطاع سينعكس باإلجياب على الدخل القومي 

مما سبق نكون قد اجبنا على . هلذه الدول، وعليه احتلت التجارة اخلارجية امهية كربى يف االقتصاديات العربية 
 .الفرضية الثانية 

 خاصة يف ظل و ،العربية لدوليف غالبية ا الصادرات جناح اخلارجي وتشجيع االقتصادي التوجه أسلوبق حق
بتحرير  اً كبرياهتمام العربية الدول حيث أولتاألسواق،  عوملة اجتاهات وتزايد الدولية التجارة منو استمرار
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 وهلذا ، األجنيب النقد على احلصول و العمل فرص وزيادة االقتصادي للنمو وحمفز كمحرك التجارية املبادالت
 القيود بتقليل الذايت التحرير خطوات يف أحدمها يتمثل شقني، ذات العربية استراتيجية الدول معظم اتبعت الغرض

 مظلة حتت األطراف املعقودة متعددة التجارة حترير اتفاقات يف املشاركة يف واآلخر اجلمركية، اجلمركية وغري
 .والثنائي  اإلقليمي املستويني املعقودة على التجارة حترير اتفاقات إىل إضافة عاملية،ال التجارة منظمة

 هحيث تبني لنا من خالل هذه الدراسة أن ، اتاالتفاقيهذه من  كبريةإال أنه مل حتقق الدول العربية استفادة        
، مما أدى إىل تقلص فاقت االستفادة العربية  والصناعة فيوالتوظ اإلنتاج على ة كثريةر سلبياثآكان هلذا االنضمام 

ومما سبق نكون قد  .الوطنية وأهدافها الواقعية وظروفها يتفق مبا التنموية سياساا تصميم على العربية الدول قدرة
  .أجبنا على الفرضية الثالثة 

 ها برنامج متويل التجارة العربية و رغم كل اجلهود املبذولة األرقام واملبالغ اهلائلة من العمليات التمويلية اليت وفر
حيث أن حجم عملياته السنوي .صندوق النقد العريب إال أا مل تصل اىل حتقيق اهلدف املرجو واملستوي املأمول 

وعليه  .مليار دوالر يف احسن االحوال ، ما يزال قاصرا عن احتياجات التطوير بالشكل املطلوب  11مل تتجاوز 
   . فرضية الرابعة قد نكون أجبنا على ال

 
  :على ضوء النتائج السابقة ميكن أن نلخص اىل التوصيات التالية     
 يةسواق املالاألالبد من توحيد اجلهود والتعاون املشترك للوصول إىل مستويات فعالة للرقابة على التعامالت يف  -

 القوانني واألنظمة دف محاية لتحقيق أفضل قدر من االنسجام والتوافق يففيما بينها العربية، والتنسيق 
وذلك لتحقيق اكرب قدر لإلستفادة من دورها يف متويل املشاريع االستثمارية  املستثمرين وفق أفضل املعايري الدولية

. 
العربية وذلك عرب تذليل العقبات  يةسواق املالاألتكثيف اجلهود بغية الوصول إىل حتقيق تكامل شامل بني   -

تعميم أدوات التمويل اإلسالمي اليت من شأا االرتقاء باألداء وتعميم الفائدة واملردود إىل  التشريعية باإلضافة
 .لالستثمار يف املنطقة العربية  اإلجيايب

 ىأنشطة االستثمار والتمويل يف املنطقة العربية لالستفادة من التدفقات االستثمارية ورؤوس األموال الكربتطوير  -
ربية وطرح أفكار لتنشيط عمليات االستثمار واآلليات التمويلية، باإلضافة إىل رعاية البحوث املتوافرة باملنطقة الع

 .األكادميية والدراسات والرسائل 
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تركيز علي شبكة االتصال والدعم اللوجيسيت بني الدول العربية؛ ألا أحد أهم معوقات منو التجارة البد من  ال  -
 عن منحالبنوك  يف ظل قصوراملعوقات خاصة املتعلقة بالتمويل واملنح، إىل  باإلضافةالبينية بني الدول العربية 

، مما يتطلب نظرة تنموية من جانب القطاع املصريف، باإلضافة إىل ضرورة النظر إىل اإلئتمان للشركات التجارية
، وتقوية التعاون بني الدول وتوفري التمويل الالزم هلم ركاتالتشريعات القانونية وتوفري الشفافية، إزالة العوائق للش

 .الشركاتالعربية خاصة يف هذه 
حترير جتارة اخلدمات يف إطار منطقة التجارة العربية احلرة الكربى، ومنظمة التجارة العاملية واستحداث ضرورة    -

 تنمية برامج اآلليات املناسبة لتوفري التمويل الالزم واملشجع و االستفادة بصورة أكرب من برامج متويل التجارة عرب
ملا هلا من أثر مباشر يف تأمني املوارد املالية الالزمة لتفعيل التجارة والعمل على توسيع قاعدة  ، ضمان الصادرات

املنتجات العربية من خالل االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية ذات امليزات التفاضلية والعمل على تفادي تكرار 
 .من أجل حتقيق التكامل االقتصادي فيما بينهاالصناعات بني الدول العربية وذلك 

 صندوق النقد العريب وأداء دور على فقط تعتمد ال خاصة والبينة عامة االمجالية العربية التجارة ومتويل تنمية  إن   -
 املشترك العمل االستراتيجيات ورسم من البد بل برنامج متويل التجارة العربية أو بعض املؤسسات املتخصصة ،

 ميكن ال اخلارجي، والعامل العربية الدول وبني العربية الدول بني فيما التجاري التبادل لتنمية اجلهود يفوتكث
 اهلدف هذا حتقيق للربنامج ميكن ال ذلك ،غري ومساندته تدعيمه من البد بل دوره على املسؤولية ثقل كل حتميل
 .العريب  يالتجار التبادل وتنمية بتمويل املهتمة األطراف مشاركة دون

غري النفطية لتعزيز قوا وتقليل تكاليف اإلنتاج وزيادة  العربيةر القاعدة اإلنتاجية للصادرات يضرورة تنمية وتطو -
 الدول العربية على املنافسة يف األسواق العاملية ، التوسع والتركيز يف االستثمارات ذات امليزة النسبية يف قدرا

كيماوية واملنتجات البالستيكية و صناعة مواد البناء والصيين واخلزف والزجاج ألجل التصدير مثل الصناعات ال
 .والصناعات االستهالكية وصناعة املنتجات املعدنية األساسية واملعدات ،

 على الصادرات وضمان بالتمويل املالية العاملة يف األسواق املالية العربية و املتخصصة  املؤسسات تفعيل زيادة -
للتنمية ،  السعودي برنامج متويل التجارة العربية، الصندوق مثل صندوق النقد العريب واإلقليمي لياحمل املستوى
 وبعض البنوك املتخصصة بتمويل قطاع التجارة العربية يف بعض الدول،، مؤسسة ديب لتنمية الصادرات مؤسسة 

 االجتماعات وتنظيم واملشاركة اخلارجية بالتجارة املتعلقة األطراف كافة مع االتصال عمليات تكثيف و
 التجارية املعارض وإقامة ثنائية لقاءات جتمع اليت والوفود الزيارات وتبادل املتخصصة والندوات الدولية واملؤمترات

. 
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إنشاء بنوك اسالمية متخصصة يف منح التسهيالت االئتمانية يف الدول العربية ، خاصة مع تعاظم دورها واكتساا  -
ى الساحة الدولية للمؤسسات املالية واملصرفية حيث حققت انتشار واسع يف كل قارات العامل أمهية كبرية عل

،حيث استطاعت توفري العديد من الصيغ واالساليب التمويلية احلديثة الكفيلة بتغطية كافة االقتصادية ، وخاصة 
االسالمي للتنمية يف متويل التنمية  قطاع التجارة اخلارجية ،خاصة بعد ان اثبتت الدراسات النموذج الناجح للبنك

  . االقتصادية يف الدول اإلسالمية ، وكذلك التمويل الذي مينحه للتبادل التجاري هلذه الدول

  
ان موضوع االسواق املالية و متويل التجارة اخلارجية خاصة بالدول العربية يعد من املواضيع اهلامة واليت مازالت     

  :لذا نقترح بعض املواضيع املكملة هلذا البحث  ، جماال خصا للبحث فيها 

 دور برنامج متويل التجارة العربية يف تنمية التجارة العربية البنية  -

 . دور املؤسسات املالية االسالمية يف متويل التجارة اخلارجية العربية  -
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 العلوم يف دكتوراه شهادة لنيل ، أطروحة -دراسة قياسية  –فعالية األسواق املالية يف الدول النامية بن أعمر بن حاسني ،  -43
 .2013 – 2012 ،- تلمسان  – بلقايد بكر أيب ة ، جامعةومالي بنوك نقود، االقتصادية ختصص

يف أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،  معوقات أسواق األوراق املالية يف الدول العربية و سبل تفعيلهابوكساين رشيد،   -44
 .2005/2006العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر 

أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف العلوم  ظل العوملة االقتصادية، ، االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يفحممد حشماوي -45
 . 2006االقتصادية ،جامعة اجلزائر، 

 حالة والسعودية األردن-املالية األوراق سوق مؤشرات يف اإلسالمية للمصارف املايل األداء ، أثر املوسوي يونس حيدر -46
االقتصادية ، قسم االقتصاد ، جامعة  العلوم يف فلسفة دكتوراه أطروحة نيل  درجة،  2007 - 1990للمدة من  تطبيقية

 .2009الكوفة ،العراق ،  
 على تطبيقية دراسة املالية اهلندسة منتجات يف ضوء املالية لألوراق فلسطني سوق تنشيط آلياتنصار ،  حممد خالد -47

 متويل ، اجلامعة: والتمويل ، ختصص  اسبةاحمل يف املاجستري درجة على احلصول من متطلبات الرسالةغزة ،  قطاع يف املستثمرين
 .2006غزة ، فلسطني ،  – اإلسالمية

دور اجلودة الشاملة ىف تنمية الصادرات املصرية مع التطبيق على قطاع الغزل والنسيج، رسالة داليا عادل رمضان الزيادى ،  -48
 .2006،  جامعة عني مشسلنيل شهادة املاجستري ، كلية االقتصاد ،

من  رسالةسونلغاز ،  مؤسسة حالة دراسة- اجلزائر يف امليكانيزمات اجلديدة وفق االقتصادية املؤسسة متويل،  فضيلة زواوي -49
 .2009-2008بومرداس ،  بوقرة أحممد املؤسسة ، جامعة مالية : ،فرع التسيري علوم يف املاجستري درجة متطلبات نيل

 .2013ار وائل للنشر ، عمان ، االردن ، ، د االقتصاد الدويل نظريات وسياساتطالب عوض وارد ،  -50
 دكتوراه ، أطروحة نيل  درجة أثر السياسات النقدية واملالية يف مؤشرات أداء سوق األوراق املاليةعباس كاظم الدعمي ،  -51

  . 2008االقتصادية ، قسم االقتصاد ، جامعة الكوفة ،العراق ،   العلوم يف فلسفة
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رسالة لنيل شهادة املاجستري يف يف االقتصاد النامي ، التجارة اخلارجية على التنمية الصناعية أثر حترير عزة فؤاد نصر إمساعيل ، -52
 .2004 االقتصاد كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ،

 الدول ةجامع رسالة من متطلبات نيل ماجستري، وآفاقها ، واقعها املالية لألوراق فلسطني سوق" عماد الدين حممد املزيين، -53
 . 2002مصر،  االقتصادية، العربية والدراسات  البحوث معهد العربية،

 يف دكتوراه درجة  نيل أطروحة ، العاملية التجارة منظمة إطار يف العربية اخلارجية التجارة مستقبل ، كمبش حممد سعيد حممد -54
 2005 ، مصر ، عربيةال والدراسات البحوث معهد ، ودولية خارجية جتارة ختصص اخلارجية، التجارة

دراسة تطبيقية على الشركات  – املالية عند املستوى الضعيف لألوراقاختبار كفاءة سوق فلسطني حممد يوسف الفالوجي ،  -55
: والتمويل ، ختصص  احملاسبة يف املاجستري درجة على احلصول من متطلبات رسالة،  2005-2004املدرجة يف السوق لسنة 

 . 2007  غزة ، فلسطني – ميةاإلسال متويل ، اجلامعة
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  استعمال مؤشرات البورصة يف تسيري صناديق االستثمار واحملافظ املاليةمرميت عديلة ، -56

 .2009/2010يف العلوم االقتصادية ، جامعة باجي خمتار عنابة، 
دراسة حالة املؤسسات الصغرية  –القتصادي يف اجلزائر أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو امصطفى بن ساحة ،  -57

 .2011-2010، معهد العلوم االقتصادية  والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، جامعة غرداية ،  - واملتوسطة
 الفترة خالل والسكانية االقتصادية املتغريات سورية على ضوء يف اخلارجية التجارة حلركة حتليلية دراسةأمحد، سيد حيىي هناء -58

  . 2008منشورة، كلية االقتصاد ، جامعة تشرين ،  ، رسالة دكتوراه غري 2005 -1980  يف
III -  یات وجمالت ق لت م:  

 73،العدد  2008جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط بالكويت ، ماي  ،النمو االقتصادي التجارة اخلارجية وأمحد الكواز ،  -59
 .34، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، بدون سنة ،ص  التجارية لسياسةا استراتيجيات أهم ،أمحد الكواز  -60
سياسات التمويل وأثرها على لتقى الدويل حول امل ، كفاءة األسواق العربية ومتويل االقتصاد، السعيد بريـكة، أمحد بوراس -61

 .2006نوفمرب  22و 21جامعة حممد خيضر بسكرة  يومي ، والدول النامية دراسة حالة اجلزائر –االقتصاديات واملؤسسات 
 .، املعهد العريب للتخطيط ، الكويت ، بدون سنة العربية الدول على العاملية التجارة منظمة تأثريطلفاح ،  أمحد -62
 العلوم كلية جملة،   املالية لألوراق العراق حالة سوق االقتصادية دارسة التنمية يف وأثرها املالية األسواقشندي ،  قاسم أديب -63

 . 2013،الكلية  مبؤمتر اخلاص العدد ، جامعة بغداد، االقتصادية
- 20عمان –، مؤمتر التجارة العربية البينية والتكامل االقتصادي ، اجلامعة األردنية  حنو سوق مالية عربيةأشرف حممد دوابة ،  -64

 .   2004سبتمرب  22
  ،2008، ،الكويت ستاندرز ،كابيتال2 بازل فاقيةبات وعالقته االئتماين التصنيف بورسلي، أماين -65
 وشرعية وضعية دراسة هلا خمرج عن والبحث العاملية املالية لألزمة مسبب بني اإلئتماين التصنيف ، أمحد مداين ، علي بن بلعزوز -66

  2010 ديسمرب 16-15الكويت، اإلسالمي، االقتصاد منظور من العاملية االقتصادية األزمة: حول الرابع الدويل ،املؤمتر
 ،1999، 06، أوراق بنك مصر البحثية، العدد التخطيط االستراتيجي يف البنوك يف عامل متغريبنك مصر، مركز البحوث، ،  -67
 . 2011 والعشرون ،  الثامن العدد اجلامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية ، جملةالبينية العربية التجارة مستقبلسامل،  عبد تقي -68
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   2004،الكويت، مارس   27، جملة جسر التنمية ، املعهد العريب للتخطيط، العدد  األسواق املالية حتليلحسان خضر ،  -69
ملتقى حول تنظيم وإدارة بورصات األوراق املالية العربية خلدمة التنمية ورشة عمل حول  ،املشتقات املاليةحسن عطا غنيم،  -70

 .املنظمة العربية لتنمية اإلدارية 2005مارس  10-6إدارة أسعار الصرف ، شرم الشيخ، مصر، 
 ، حماضرات يف االقتصاد الدويل ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بابل، السياسات التجارية خالد املرزوك  -71
 ، حماضرات يف االقتصاد الدويل ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بابل ، نظريات التجارة اخلارجيةخالد املرزوك  -72
 اإلحصائية ، والبحوث للتدريب العريب املعهداخلارجية ،  إحصاءات التجارة ومؤشرات إستخدامات ،خواجه زهدي خالد -73

2008. 
جامعة حممد خيضر بسكرة  االنسانية العلوم جملة ، االقتصادية التنمية يف العربية بالدوال املالية  األوراق أسواق ،دور حسان خبابة -74

، 2004. 
لتقى الدويل امل ،املعوقـات واآلفـاقبني  السوق املايل يف متويل التنمية االقتصادية باجلزائر دور ،نورين بومدين ، زيدان حممد -75

 ،جامعة حممد خيضر بسكرة  والدول النامية دراسة حالة اجلزائر –االقتصاديات واملؤسسات سياسات التمويل وأثرها على حول 
  .2006نوفمرب  22و 21يومي 

،امللتقى السنوي الثاين لسوق رأس املال الفلسطيين ، املنعقد  تطور األسواق املالية وفرص التطور والتكامل، سامي حطاب  -76
 .2008 -11 – 6 -4مابني  

على  وأثرها التمويل سياسات :حول الدويل امللتقى، اجلزائر يف التمويل ودورات هياكل تقييم مبارك، بوعيشة سحنون -77
  .2006نوفمرب  -22-21اجلزائر يومي – بسكرة ،جامعة النامية والدول اجلزائر حالة اسةدر -واملؤسسات االقتصاديات

 للعلوم دمشق جامعة جملةاملالية ،  لألوراق دمشق لسوق السعرية الكفاءة دراسة السمان ، حازم موصللي و سليمان -78
 . 2013،   02 العدد - 29 الد – والقانونية االقتصادية

 ،العدد ،ابوظيب احلياة جريدة ، العربية السندات أسواق تطوير يف واملايل االقتصادي االصالح هودج دعم ، األسدي شفيق -79
  12 ص ، 2005- 05-11 بتاريخ الصادر ، 15380

مركز  جملة قیاسیة، حتليلية دراسة :اإلسالمیة الدول يف االقتصادي النمو على الصادرات اثر تقدير العبديل، عابد بن عابد -80
 .2005،  27العدد  األزهر، جامعة الصادرة عن

مؤمتر اإلصالح والسياسي يف الوطن العريب ودور األسواق ، دور األسواق املالية يف التنمية االقتصادية ، عبد الرمحان مرعي  -81
 .2005جانفي  4-2املالية يف التنمية االقتصادية، اجلامعة السورية ، دمشق ،

 العدد  29 الد، دمشق جامعة جملة فيها، املؤثرة والعوامل السورية اخلارجية تجارةلل االقتصادية األمهيةرهبان ، الرؤوف عبد -82
3 -4 2013. 

توصيات بتبين سياسات وإجراءات لتسهيل وانسياب الصادرات اخلليجية لتعزيز التجارة البينية عبد العزيز بن محد العقيل ،  -83
 .2014مارس  31مؤمتر الصناعيني الرابع عشر يف مسقط ،   ،

 .2009األكادميية العربية املفتوحة بالدمنارك ، كلية اإلدارة واالقتصاد ،  التنمية االقتصادية، عبد القادر إسحاق إمساعيل، -84
 2011،ديسمرب   04، الد02جملة القادسية ، للقانون والعلوم السياسية، العدد اإلغراق التجاري ، عمار حبيب جهلول ، -85
 املشتقات هي الدواء الشايف املعاصر وجهة النظر الدوليةفية، جملة الدراسات املالية واملصر -86
 ، 8828 العدد ، القطرية العرب ،جريدة األوروبية الديون أزمة تفاقم حال يف لالنكماش عرضة اخلليجي االقتصاد ، عمار حممد -87

 2012 أوت 3 يف الصادر
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 - 26: بتاريخ الصادر 2538 العدد املتمدن، احلوار ، ويلهامت ووسائل النامية الدول يف االقتصادية التنمية ، الشيمي نبيل حممد -88
01-  2009. 

 املركزالكامل ،  التطبيق السورية بعد التجارة على الكربى احلرة العربية التجارة منطقة أثر حممود ببيلي ، هاجر بغاصة ، -89
 .2008 الزراعية ، سوريا ، للسياسات الوطين

 -  08 - 2008، الصادر بتاريخ   2369: احلوار املتمدن،العدد ،إيار جولة الدوحة للتجارة العاملية،  حممود حممد ياسني -90
10 

-02-21  بتاريخ الصادر ، 751: العدد-املتمدن احلوار ، العريب النقد صندوق على أضواء الكفري، اهللا العبد ىمصطف -91
2004 

 )07(جملة الباحث العدد ، متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية العربية وسبل رفع كفاءا،  مفتاح صاحل ، معاريف فريدة -92
 .2010-2009ورقلة  مرباح قاصدي جامعة عن تصدر

 حتت الصادرات تنمية حول ندوة ، املستقبلية واآلفاق النفطية غري اليمنية للصادرات حتليلية دراسة  امللصي، حممد نعمان -93
 . اليمن مسقط ، "النفطية غري للمنتجات التصديرية القدرات تنمية اجل من "شعار

 .01العدد  ، جامعة ورقلة ، 2002حث ،جملة البا اجلزائر، يف االقتصادي والنمو الصادرات تنميةوصاف سعيدي ،  -94
 دراسة حتليليةسورية، "الوطين األسواق املالية الناشئة ودورها يف تنمية االقتصاد ، شادي أمحد زهرةياسر بو حسون ،  -95

، سوريا )1(العدد ) 27(الد  العلوم االقتصادية والقانونيةجملة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية، سلسلة  استشرافية ،
2005 

 للدراسات جامعة تشرين جملة الوطين،  االقتصاد تنمية يف ودورها الناشئة املالية األسواق ، زهرة امحد وشادي حسون ياسر -96
 .2005 01العدد  ( 27 ) الد والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والبحوث

IV - واملراسمي  القوانني  

   . صندوق النقد العريب  ، منشورات الصندوق وق النقد العريب صنداتفاقية إنشاء الصندوق   -97
العدد الفصلي الثاين ،  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، والتطور األداء العربية مؤشرات اخلارجية لتجارةا -98

 .2013أفريل  31
 . 2005قرير االقتصادي العريب املوحد لسنة التالكربى ، العربية احلرة التجارة العريب منطقة االقتصادي التعاون -99

-7-4 تاريخ 295/2012 رقم املالية األوراق هيئة مفوضي جملس قرار مبوجب واملقرة عمان لبورصة الداخلي النظام -100
2012 . 

 ) تداول(  السعودية املالية السوق لشركة األساسي النظام، ) تداول(  السعودية املالية السوق شركة -101
مارس  30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ النظام األساسي ،  لتجارة العربية،ا برنامج متويل -102

2000.  
V -  ت  التقارر ور   وا

   2013، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007وات التقرير االقتصادي العريب املوحد  لسن  -103
  . 2013 يب  االمارات ، ، ابوظالسنوي التقرير، العريب النقد صندوق -104
 .،2013، ابوظيب  االمارات ، التقرير السنوي برنامج متويل التجارة العربية ،  -105



 

362 
 
 

 .2007التقرير الصناعي العريب لسنة  -106
 .1998، مركز دراسات الوحدة العربية، ،بريوت، التكامل االقتصادي العريب الواقع واألفاق -107
املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،الكويت ،   بية ،مناخ االستثمار يف الدول العر: دراسات حول  -108

2011 
 .2003صندوق النقد العريب ،جوان العربية ،  املالية األسواق تطوير العريب يف النقد صندوق مسامهة -109
  .2003منشورات صندوق النقد العريب نشأته أهدافه ونشاطه يونيو  -110
الصندوق النقد العريب   ،، قاعدة بيانات األسواق املالية العربية األوراق  املالية العربيةألداء األسواق الفصلية  ،   اتالنشر -111

 . 2013- 2007لسنوات من ، 
VI -   ٕلكرتونیة املواقع اال  

112- http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=3514 ، 2012-03- 08:  االطالع تاريخ   
113-  http://www.arab-api.org/ar/training/course.aspx?key، 2013-12-20 االطالع تاريخ  
114- www.ao-academy.org/docs/alaswaq21062011.pdf ، 2012 – 05 -08: االطالع تاريخ 
 :االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل احلر ، الوحدة الفنية التفاقية أغادير ، على املوقع االلكتروين  -115

http://www.agadiragreement.org/Home.aspx  2014-01-27:، تاريخ االطالع . 
  : على املوقع االلكتروين -العراق -، دليل احملاسبيني ، االنبار، أسواق األوراق املالية البورصة امحد حسني -116
  http://www.paltrade.org :االلكتروين  ، على املوقع ، مركز املعلومات الوطين الفلسطيين  التجاري دلالتبا -117
 :على املوقع االلكتروين ، دور السوق الثانية يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة،دراسة حالة فرنسا،  جبار حمفوظ -118

http://static2.docstoccdn.com/search/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%   ، تاريخ
  2012-03-08: االطالع 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  رمق اجلدول ة  الع   الصف

ٔسهم والسندات  01   33  مقارنة بني ا

لیة  02 ٓ وعقود املستق   39  مقارنة بني عقود اخلیار وعقود ا

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  03   84  2007العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  04   87  2008العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  05   91  2009العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  06   95  2010العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  07   101  2011العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب رشتطور املؤ  08   105  2012العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  09   110  2013العريب 

  182  2012-2007تطور الصادرات العربیة يف سنة   10

  188  2012- 2007الواردات العربیة  تطور  11

الل   12   191  2006- 2002اجتاهات الصادرات العربیة االٕجاملیة 

الل  اجتاهات  13   192  2012- 2007الصادرات العربیة االٕجاملیة 

الل   14   194  2012- 2002اجتاهات الواردات العربیة االٕجاملیة 

الل   15   195  2006- 2007اجتاهات الواردات العربیة االٕجاملیة 

الل   16 لصادرات العربیة االٕجاملیة    196  2006 -2002الهیلك السلعي 

الل الهیلك الس  17 لصادرات العربیة االٕجاملیة    197  2012- 2007لعي 

الل   18 لواردات العربیة االٕجاملیة    200  2006 -2002هیلك السلعي 
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الل   19 لواردات العربیة االٕجاملیة    201  2011 -2007الهیلك السلعي 

الل  ددتطور  20 ول العربیة    228  2013-2003الواكالت الوطنیة يف ا

ن  الواكالت  21 دة من خطوط االئ الل املستف ول العربیة    228  2007-2005يف ا

ن   22 دة من خطوط االئ الل الواكالت املستف ول العربیة    232  2010-2008يف ا

ن   23 دة من خطوط االئ الل الواكالت املستف ول العربیة    234  2013-2011يف ا

شاط االٕقرايض لصندوق النقد العريب   24   243  2013يف سنة ال

الل   25 ارة العربیة  مج متویل الت متویلیة لرب   253  2007-2005العملیات ا

الل   26 ة  ارة اخلارج مج متویل الت متویلیة لرب   255  2010اىل  2008العملیات ا

الل   27 ة  ارة اخلارج مج متویل الت متویلیة لرب   258  2013اىل  2010العملیات ا

ٔداء امل  28 الل من ا ارة العربیة  مج متویل الت   261  2007-2005ايل لرب

الل من   29 ة  ارة اخلارج مج متویل الت ٔداء املايل لرب   263  2010-2008ا

الل من   30 ة  ارة اخلارج مج متویل الت ٔداء املايل لرب   265  2013- 2011ا

ارة العربیة  31 مج متویل الت رات املالیة لرب   271  س

الل   32 ارة العربیة  مج متویل الت رات املالیة لرب   271  2013- 2005س

الل    33 ارة العربیة  مج متویل الت رات املالیة لرب س   273  2013- 2005التوزیع اجلغرايف حلجم 

ت املالیة   34 منیة الصادرات املرصیةالبیا   289   بنك 

  291  2013سنة الرتامكیة ل  الصندوق مساهامت  35

ىل متویل املصدرن  36  294  السعودیني إجراءات احلصول 

ىل متویل   37 مل إجراءات احلصول  مثرن السعودیني ا رس   295  ٔغراض التصد

ن إجراءات متویل  38   296  املستورد

سهیالت  39   297  لشحن السابقة إجراءات متویل ال

ل من املعمتدة الصادرات متویل معلیات  40 اللا ق   299    2013 - 2011لصندوق 
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الل التبادل قمية  41 مارات  اري  بدو    303     2013-2009 الت

الل الفرتة   42 دوات املالیة لبنك املرشق  رات يف  س   309  2012-2008تطورات قمية 

الل الفرتة   43 ت الضامن  دیة وخطا دات املس ع   314  2012-2008تطورات قمية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  رمق الشلك ة  الع   الصف

ٔسواق  01 ت    10  املال رٔس تقس

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  02   83  2007العريب 

الل سنة  النقد لصندوق املرب تطور املؤرش  03   86  2008العريب 

  282  البنك مال رٔس يف املساهامت سب  04

دة التبادل قمية  05 مارات العربیة املت اري اللكي بدو    304              2013-2009 الل الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

371 
 
 

  

  ٔ   العامة قدمةامل
ٔول  ٔسس النظریة ل: الفصل ا   1  سواق املالیةٔ ا

  2  متهید
ٔول    3  سواق املالیةٔ اماهیة : املبحث ا

ٔو          3  سواق املالیةٔ امفهوم ووظائف : ل املطلب ا
   ٔ   4  سواق املالیةٔ امفهوم : ولالفرع ا
  5  سواق املالیةٔ اوظائف : الفرع الثاين   

ت : املطلب الثاين          6  سواق املالیةٔ اتقس
ٔول      6  النقدیةالسوق :  الفرع ا
ٔس املالٔسواق :الفرع الثاين       7  ر
ٔس املالظائف و : الفرع الثالث       9  ٔسواق ر
ت : الفرع الرابع     ٔس املالتقس   10  ٔسواق ر

ٔسواق املالیة  : املطلب الثالث متویيل ل   16  دور ا
ٔول ٔمهیة مفهوم : الفرع ا متویلو    17  ا
متویل :الفرع الثاين    18  مصادر ا

لتمنیة  :الفرع الثالث  ٔسواق املالیة يف  متویل ا صادمسامهة ا   21  یة  ق
ٔسواق رٔس املال: املبحث الثاين ٔدوات املالیة املتداو يف    24  ا

ٔول ة : املطلب ا ٔسهم (ٔدوات امللك   24   )ا
ٔول ٔسهم: الفرع ا   24  مفهوم ا
ٔسهمٔنواع :  الفرع الثاين   24  ا

ٔ حساب :  الفرع الثالث   27  سهمقمي ا
  29  السندات ٔدوات املدیونیة :ملطلب الثاينا

ٔول   29  مفهوم السندات: الفرع ا
  31  ٔنواع السندات :الفرع الثاين

ٔسهم والسندات :الفرع الثالث    33  الفرق بني ا
  33  املشتقات املالیة : املطلب الثالث 

ٔول   33  تعریف املشتقات: الفرع ا
ٓال :ينثاالفرع ال    34  عقود ا
  34  عقود اخلیارات :ثالثالفرع ال 

لیة :الفرع الرابع    37  العقود املستق
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  40  املبادعقود :الفرع اخلامس 
ٔسوق رٔس املال: املبحث الثالث                       42  كفاءة ومؤرشات 

ٔول  ٔسوق رٔس املال: املطلب ا   42  ماهیة  كفاءة 
ٔول  ٔس املال مفهوم كفاءة:  الفرع ا   42  ٔسوق ر
ٔسواق امل ٔمهیة  كفاءة:  الفرع الثاين    44  الیةا

ٔسواق املالیة ٔنواع كفاءة: الفرع الثالث    45  ا
هتا : املطلب الثاين  ٔسوق رٔس املال  ومستو طلبات كفاءة    47  م

ٔول  ٔس املال  : الفرع ا ٔسوق ر طلبات كفاءة    47  م
ت: الفرع الثاين ٔس املال كفاءة مستو   49  ٔسوق ر

ٔسواق املالی: املطلب الثالث  ٔداء ا   53  ةمؤرشات 
ٔول    53   مفهوم املؤرشات: الفرع ا
  54  ٔمهیة املؤرشات :الفرع الثاين 

  55  كوینه وطرق املؤرشات ٔنواع:  لثالفرع الثا
اس:  الرابعالفرع    55  املالیة سوقال  ٔداء ق

ٔول    57  الصة الفصل ا
  58  العربیة ٔسواق رٔس املال: الثاينالفصل 

  59  متهید
ٔولاملبحث  ٔسواق املال العربیةاجل : ا لتنظميیة  رشیعیة وا   60  وانب ال

ٔول املطلب   ٔسواق رٔس املال العربیة: ا ٔة    60  ش
 ٔ ٔوىل : ولالفرع ا   60  1983 - 1860املر ا
  61  1990-1960املر الثانیة  :ثاينالفرع ال 
ٔسواق املال العربیة يف شامل : املطلب الثاين        اا   61  إفریق
ٔول الفرع   61  السوق املالیة املرصیة: ا

ٔوراق املالیة بتوس: ينثاالفرع ال    65  بورصة ا
ار بورصة :الثالث الفرع   67  البیضاء ا

ٔسواق املالیة العربیة يف املرشق العريبٔمه : املطلب الثالث    69  ا
ٔول امن املايل: الفرع ا   69  سـوق ع
  72  بورصة بريوت: الفرع الثاين 

ٔسواق املالیة العربیة يف اخللیج ٔمه:الرابع املطلب    74  ا
ٔول  ٔوراق السعودي السوق: الفرع ا   74  املالیة ل

ٔوراق البحرن سوق :ينالثا الفرع   76  املالیة ل
مارات سوق :ثالثال  الفرع ٔوراق االٕ   78  املالیة ل

الل : املبحث الثاين  ٔسواق املالیة العربیة    83  2013-  2007ٔداء ا
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ٔول  ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب:املطلب ا ٔداء االٕجاميل ل   83  2008- 2007 الل ا
ٔول  ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب: الفرع ا ٔداء االٕجاميل ل   83  2007 لسنة ا

ٔسواق املالیة العربیة ح :  ينالفرع الثا    ٔداء االٕجاميل ل   86  2008 لسنة سب مؤرش صندوق النقد العريبا
ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب: الثايناملطلب  ٔداء االٕجاميل ل   90  2010- 2009 الل ا

ٔول  ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب: الفرع ا ٔداء االٕجاميل ل   90  2009 لسنة ا
ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب : ينالفرع الثا    ٔداء االٕجاميل ل   95  2010 لسنة ا

ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب: الثالثاملطلب  ٔداء االٕجاميل ل   100  2012- 2011 الل ا
ٔول  ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق ا: الفرع ا ٔداء االٕجاميل ل   100  2011 لسنة لنقد العريبا

ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب:  ينالفرع الثا    ٔداء االٕجاميل ل   105  2012 لسنة ا
ٔسواق املالیة العربیة حسب مؤرش صندوق النقد العريب: الرابعاملطلب  ٔداء االٕجاميل ل  110  2013 الل ا

ٔول   110  2013 لسنةالعريب  النقد لصندوق باملر  تطور املؤرش: الفرع ا
ٔداء:  ينالفرع الثا   الل  الفردي ا ٔوراق املالیة العربیة   113  2013ٔسواق ا

ٔسواق املالیة العربیة:املبحث الثالث    116  معوقات وسبل رفع كفاءة ا
ٔول    ٔسواق املالیة العربیة:املطلب ا   116   معوقات ا
ٔول  رشیعیة املعوقات :الفرع ا لتنظميیة وال   116   ا
صادیة:الفرع الثاين    ق   118  املعوقات 

ة : الفرع الثالث  فصاح والشفاف  119  .قصور كفاءة مؤسسات الوساطة املالیة وغیاب 
ٔموال جهرة:الفرع الرابع    120  اخلارج إىل العربیة ا

سواق ا :املطلب الثاين   سیة لرفع كفاءة    120  ملالیة العربیة املتطلبات الرئ

ٔول    ٔسواق:الفرع ا ل ا شطة املالیة دا ٔ ىل اكفة ا   120  الرقابة 
ابعة الرشاكت املتعرثة  121  الفرع الثاين تنظمي رشاكت الوساطة وم

لسوق املالیة العربیة: الفرع الثالث  رشیعات  ٔطر وال   123  تعزز ا
ٔسواق ا: املطلب الثالث    123  ملالیة العربیةفرص التاكمل بني ا

ٔول الفرع   ٔسواق بني التاكمل ٔمهیة :ا   123  العربیة  املالیة ا
ار  التاكمل املتطلبات :الفرع الثاين   ٔسواق جمن    124  العربیة املالیة ا

ل التاكمل املتطلبات :الفرع الثالث ٔسواق من دا  125  العربیة املالیة ا
دة العربیة املالیة السوق ومرشوع العربیة املالیة ٔسواقا بني الربط جتارب:  الرابع املطلب   127  املو

ٔول  اتحتارب و : الفرع ا ٔسواق املالیة العربیة  اتفاق   127  الربط بني ا
دة : الفرع الثاين  شاء سوق مالیة مو   128  مرشوع إ

ه اليت املعوقات: الفرع الثالث   دة  العربیة السوق مرشوع توا   130  املو
  131  امتة الفصل الثاين

ة العربیة: الفصل الثالث  ارة اخلارج   132  الت
  133  متهید
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ٔول  ة: املبحث ا ارة اخلارج لت ٔسس النظریة    134  ا
ٔول ة: املطلب ا ارة اخلارج   134  ماهیة الت
ٔول  ارة :الفرع ا ة مفهوم الت   134  اخلارج
ارة ٔمهیة : الفرع الثاين ة  الت   136  اخلارج

ة : الفرع الثالث    ارة اخلارج لت ٔمهیة  اس    140  وسائل ق
ة  السیاسات: املطلب الثاين  اریة اخلارج   144  الت

ٔول    اریة :الفرع ا   145  مفهوم السیاسات الت
اریة : الفرع الثاين       146  ٔنواع السیاسات الت

ة ا: املطلب الثالث  ارة اخلارج ت حترر الت ة مزا وحتد   150  ول النام
ٔول     ة  : الفرع ا ول النام ة ا ارة اخلارج   150  مزا حترر الت
ة  : الفرع الثاين     ول النام ة ا ارة اخلارج ت حترر الت   153  حتد

اریة يف ا: املبحث الثاين   154  ول العربیةالسیاسات الت
ٔولاملطلب  ص:  ا ق ة يف  ارة اخلارج ت العربیةٔمهیة الت   154  اد

ول العربیة تاالٕسرتاتیجیا: املطلب الثاين  اریة    158   الت
ٔول     الل الواردات: الفرع ا   161  إسرتاتیجیة إ
منیة الصادرات  ةإسرتاتیجی:الفرع الثاين       165  شجیع و
اری :املطلب الثالث     ىل السیاسات الت ارة العاملیة وانعاكساهتا  ظمة الت   165  ة العربیةم
ٔول    ارة العاملیةماهیة :الفرع ا ظمة الت   167  م
ول انضامم دوافع  :الثاين الفرع    ارة  العاملیة لمنظمة العربیة ا   169  لت
جيابیة والسلبیة انضامم:  الفرع الثالث     ر  ٓ ول ا ارة ملنظمة العربیة ا   171  العاملیة الت

ول العربیة اتفاق :  املطلب الرابع ىل ا ارة وانعاكساهتا    171  . ات حترر الت
ٔول   اریة االتفاقات: الفرع ا عددة الت ٔطراف م   171  ا

اریة االتفاقات: الفرع الثاين  قلميي املستوى ىل الت   174  االٕ
ارة لتحرر الثنائیة االتفاقات: الفرع الثالث   177  العربیة الت

ارة قمية تطور: املبحث الثالث  ة  الت   180    2012-  2002لسلع  العربیة اخلارج
ٔول املطلب   ارة تطور: ا ة الت   180   2012-  2002 الل العربیة اخلارج
ٔول    الل  تطور: الفرع ا   180  2012- 2002الصادرات العربیة االٕجاملیة 

الل  تطور: الفرع الثاين   185  2012-  2007الواردات العربیة 
الل  اجتاهات: ب الثاين املطل        ة العربیة االٕجاملیة  ارة اخلارج   190  2012-  2002الت

ٔول    الل  اجتاهات: الفرع ا   190  2012-  2002الصادرات العربیة 
الل  الواردات اجتاهات: ثاين الفرع ال    195  2012- 2002العربیة 

ارة السلعي الهیلك:  املطلب الثالث       199  ةالعربی االٕجاملیة لت
ٔول  الل : الفرع  ا لصادرات العربیة االٕجاملیة    199  2012 -2002الهیلك السلعي 
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ل:  الثاينالفرع   الل ر او الهیلك السلعي    203  2012 -2002دات العربیة االٕجاملیة 
لصادرات و الواردات: الفرع الثالث   الل  الهیلك اخلديم    206  2012 -2002العربیة  

ول العربیة: ابعاملطلب الر      اریة    207  2012 - 2002الل  املوازن الت
ٔول    اریة السلعیة : الفرع ا   207  املوازن الت

ة : الفرع الثاين اریة اخلدم   211  املوازن الت
  212  امتة الفصل الثالث  

ٔسواق مسامهة  :الرابع الفصل ارة متویل يف العربیة املالیة ا   213  العربیة الت
  214  هید مت 

ٔولاملبحث  ارة العربیة: ا مج متویل الت   215  ر
ٔول   ارة العربیة :املطلب ا مج متویل الت ر   215  ماهیة 

ٔول ارة العربیةبتعریف : الفرع ا مج متویل الت ٔهدافه  رب   215    و
لتنظميي : الفرع الثاين  ارة العربیةاالٕطار القانوين وا مج متویل الت   217  ر

مج : طلب الثاين امل ة معل الرب   219   یف
ٔول     ن: الفرع ا   220  خطوط االئ
ن: الفرع الثاين      221  إجراءات خطوط االئ
اریةدمات : الفرع الثالث    مج الت   224   الرب

ارة العربیة :املطلب الثالث  مج متویل الت ر   228  تعدیالت 
ٔول  ٔول تعدیل سنة : الفرع ا   228  2000يف 
  229   2004تعدیل : الفرع الثاين 

ول العربیة  تطور: املطلب الرابع  ارة يف ا   230  الواكالت الوطنیة متویل الت
ٔول  ن  تالواكال :الفرع ا دة من خطوط االئ الل املستف ول العربیة    231  2007-2005يف ا

دة الواكالت:  الثاين الفرع ن خطوط من املستف ول يف االئ   234  2010-2008 الل العربیة ا
دة الواكالت:  الثالث الفرع ن خطوط من املستف ول يف االئ  237  2013-2011  الل العربیة ا

ارة :   اخلامس طلبامل ة مسامهة صندوق النقد العريب يف متویل الت   240  العربیةاخلارج
ٔول  الفرع   240  االٕطار العام صندوق النقد العريب: ا
  245  شاط صندوق النقد العريب : ينالثا الفرع

ٔسواق املالیة العربیة: الفرع الثالث    248  دور صندوق النقد العريب يف جمال تطور ا
مج يفصندوق النقد العريب  دور: الفرع  الرابع    ارة متویل ر   253  العربیة الت

ارة ٔ :  يناملبحث الثا مج متویل الت ر  256  2013- 2005الل  العربیةداء 
ٔول  ٔ : املطلب ا ارة داء ا مج متویل الت متویيل لرب   256  2013- 2005من  العربیةا

ٔول شاط  :الفرع ا ارة جحم ال مج متویل الت متویيل لرب   256  2007-2005الل   العربیةا
شاط  :ثاينال  الفرع ارة جحم ال مج متویل الت متویيل لرب   258  2009-2008الل   العربیةا

شاط  :الفرع الثالث ارة جحم ال مج متویل الت متویيل لرب   260  2013-2011الل   العربیةا
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ٔ : املطلب الثاين  ارة ا مج متویل الت   264  العربیةداء املايل لرب
ٔول ٔ  :الفرع ا ارة ا مج متویل الت   264  2007-2005الل   العربیةداء املايل لرب

ٔ  :ثاينال  الفرع ارة ا مج متویل الت   265  2009-2008الل   العربیةداء املايل لرب
ٔ  :الفرع الثالث ارة ا مج متویل الت   268  2013-2011الل   العربیةداء املايل لرب

ارة العربیة: املطب الثالث مج متویل الت رات املالیة لرب   270  س
ٔول مي: الفرع ا رات املالیة تق م س   271  جلرب
دارة خماطر: الفرع الثاين  ٕ رات املالیة  ا   274  س

رات املالیة جحم :الفرع الثالث  الل لس مج    274  2013- 2005رب
رات املالیة  :املطلب الرابع  س الل  لالتوزیع اجلغرايف حلجم  مج    276  2013-  2005رب

ول العربیةجحم متویل الصادرات والوا: الثالثاملبحث  سواق املالیة لبعض ا   277  ردات عن طریق 
ٔول    277  اسرتاتیجیة متویل الصادرات والواردات املرصیة: املطلب ا

ٔول  ارة سیاسات: الفرع ا ة  الت   277  املرصیة  اخلارج
  280  مرص يف  والواردات الصادرات متویل مصادر:  الثاين الفرع
  283  الصادرات لتمنیة املرصي البنك: الثالث الفرع

الل سنة   :الفرع الرابع ة  ارة اخلارج لت لتمنیة الصادرات    291  2013جحم متویل بنك املرصي 
  292  السعودیة اسرتاتیجیة متویل الصادرات والواردات :  الثايناملطلب    

ٔول الفرع مج(  لتمنیة السعودي الصندوق:  ا   292  )الصادرات وضامن متویل ر
مج:  الثاين رعالف   293  السعودیة الصادرات ر

مج طریق عن السعودیة الصادرات متویل:  الثالث الفرع   299    الرب
  301  متویل الصادرات والواردات يف االٕمارات   : املطلب الثالث

ٔول مارات   : الفرع ا اریة يف االٕ   301  السیاسات الت
ارة اخلارج : الفرع الثاين  الل  السنوات ٔمه مؤرشات الت   303  2013-2009ة 

د املرشق بنك: الثالث الفرع   305  املالیة املؤسسات ٔمه ٔ
  315  الصادرات لتمنیة ديب مؤسسة:  الرابع الفرع  

  321  امتة الفصل الرابع 
  322  اخلامتة العامة
  330  قامئة املراجع

  340  فهرس اجلداول
شاكل   342  فهرس 

ت   343  فهرس احملتو
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  –دراسة حالة بعض الدول العربية  -دور األسواق املالية العربية يف متويل  التجارة اخلارجية  :عنوان أطروحة
دراسة حالة بعض  ،مدى مسامهة األسواق املالية العربية يف متويل التجارة اخلارجية  إبراز ىلإ دف هذه الدراسة    

تعبئة  املدخرات و توجيهها حنو الفرص االستثمارية بجهاز متويلي يقوم  ألسواق املاليةا تعترب حيثالدول العربية ، 
عن طريق استخدام  خمتلف القيم و األدوات املالية ، ومن وذلك وعامل هام يف جذب رؤوس األموال األجنبية واحمللية 

قطاعات جلميع الادر التمويلية اليت يتم بواسطتها توفري املص الية العربية كأحد أهم اآللياتاملهنا برزت أمهية األسواق 
   . التجارة اخلارجية قطاع االقتصادية و بطبيعة احلال

القدرات  متطلبات تنمية التجارة اخلارجية العربية لدوره يف تعزيز يعد من أهم اخلارجيةوباعتبار أن متويل التجارة    
ودعم البيئة لدخول األسواق الدولية  فرص جديدةتوفري  ، مما يساهم يف اإلنتاجية والتنافسية للمنتج واملصدر العريب 

  .القتصاد العريبل االستثمارية واألهداف التنموية

رصد تطورات وأداء األسواق باإلضافة إىل  ألسواق املالية،للجوانب النظرية ليف هذه الدراسة  التطرقمت   وقد    
ه هذه األسواق وتقدمي بعض احللول لتطوير وتفعيل املالية العربية وذلك دف استنتاج أهم العقبات اليت تقف يف وج

، كما مت عرض واقع التجارة اخلارجية العربية ، و يف األخري مت التركيز على دور األسواق املالية أسواق املالية العربية
 ت هذه املؤسساتخصص حيث العربية يف متويل مؤسسات مالية متخصصة يف تنمية املبادالت التجارية العربية  ،

متخذا يف  ، للدول العربية وربطها باألسواق املالية العربية التجارية املبادالت تنميةدعم ول اااهتمام من كبرياً جانباً
بني األموال رؤوس انتقال حركة وتشجيع التجارة اخلارجيةبتمويل  عىنذلك مجلة من الوسائل و العديد من الربامج ت 

جبزء كبري يف تساهم االستثمارات املالية يف األسواق املالية العربية  أن لنتائج ا وقد أظهرت    العربية ،    الدول
ايرادات برنامج متويل التجارة اخلارجية كما أن استثمار الوكاالت الوطنية للربنامج  يف الدول العربية يف االسواق 

 صندوق من كلأظهرت الدراسة كذلك أن  هذا ، وقد املالية العربية يوفر املصادر التمويلية لقطاع التجارة اخلارجية
 الصادرات لتنمية ديب مؤسسةو  السعودي الصادرات متويل برنامج و العربية التجارة متويل برنامج و العريب النقد

 ،يف األسواق املالية  عوائدها استثمار وإعادة االحتياطيات إىل السنوية أرباحها حتول رحبية غري تنموية مالية مؤسسات
  . ية اخلارجية التجار أنشطتها تطبيق متويل قصدب وذلك

التجارة اخلارجية العربية ، صندوق النقد العريب ، برنامج متويل التجارة   األسواق املالية العربية، :الكلمات املفتاحية 
  .اإلستثمارات املالية . العربية 
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Thesis title: THE ROLE OF ARAB FINANCIAL MARKETS IN FINANCING 
FOREIGN TRADE - A CASE STUDY OF SOME ARAB COUNTRIES - 

 

This study aims to enlighten the degree of contribution of Arab financial 
markets in financing foreign trade. A case study of some Arab countries. 

Financial markets are considered as a financing system that mobilizes savings 
and directs them towards investment opportunities and an important factor 
in attracting foreign and local capitals through the use of different values and 
financial tools, and from here emerged the importance of Arab financial 
markets as one of the most important mechanisms by which is provided 
funding sources for all economic sectors, and of course, for the foreign trade 
sector. 

As the foreign trade financing is considered as one of the most important 
requirement of the Arab foreign trade development, for its role in enhancing 
productive capacities and competitiveness of Arab producers and exporters, 
which contribute to providing new opportunities to enter international 
markets and to support the investment environment and development 
objectives of the Arab economy. 

In this study, we dealt with the theoretical aspects of financial markets, in 
addition to monitoring the developments and the performance of Arab 
financial markets in order to conclude to the most important obstacles that 
stand in front of these markets and to provide some solutions to develop and 
activate the Arab financial markets. We exposed as well the reality of Arab 
foreign trade, and in the last, we focused on the role of Arab financial 
markets in financing financial institutions specialized in the development of 
Arab trade exchanges. These institutions allocated a large part of their 
concerns to support and to develop trade exchanges of Arab countries and to 
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link them to the Arab financial markets, taking, for that purpose, a number 
of means and many programs dealing with financing foreign trade and 
encouraging the movement of capitals between the Arab countries. The 
results showed that financial investments in Arab financial markets 
contribute to a large part in the incomes of the foreign trade financing 
program. The investment of national agencies for the program in the Arab 
countries in the Arab financial markets provides the funding sources for this 
foreign trade sector. The study also showed that the Arab Monetary Fund 
and the Arab Trade Financing Program, the Saudi Programmed of Exports 
Finance as well as the Dubai Foundation for the development of export 
development, are development financial institutions with non-profit, and 
that turned their annual benefits to reserves and reinvest their returns in 
financial markets in order to finance the applying of the foreign trade 
activities. 

Key words: Arab financial markets, Arab foreign trade, the Arab Monetary 
Fund, the Arab Trade Financing Program, Financial investments.  

  

  

  

  

  

  

 


