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ملخص لرؤية واستراتيجية هيئة سوق المال لتفعيل النظام المالي
غير المصرفي في ليبيا

مقدمة
فييي الوقيير الييرا يعييا ي االقتصيياد الليبييي ي عييعل نييا لع ي ي أ مهييا شييب غيييا للننييا
التمويلي واالستثمار بالنظام المالي عمو يا ,فبعيع ديعور قيا ول المصيارف المعيعي الي تضيم
الغاء الفوائع الربوية نالحظ انعدام شبه كامل للتمويل في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير
المصرفي واالقتصاد عموما ,
وبالرغم استحعاث با للصيرفة االسال ية بقا ول المصارف المععي و دعور قيا ول سيوق
الماي والئحت التنفيعية وقا ول االيجار المالي والئحت التنفيعية وقا ول الصكوك والئحت التنفيعية
ا مها ععم التر يز وتوفير الععم الفنيي
ه اال نطة لععل اسبا لع
إال ا لم يفع ا
والماد لهيئة سوق الماي الليبي للقيام بالمهام المنو ية بهيا والقييام بيعور ا االساسيي فيي تفعيي
النظام المالي غير المصرفي ( سوق راس الماي )  ,و ي ل غييا التنقييي بيي و ارل االقتصياد
والمالية والمصرف المر ز وععم سعيها اليي اسيتحعاث ديي التمويي الملتلفية بالنظيام الميالي
للعولة بنقي المصرفي والغير صرفي.
وباالشارل اليى القيا ول رقيم (  ) 11لقينة  2010م بنينل سيوق المياي الليبيي و يا يتضيمن ي
واد ينبغي العم عليها للنهوض بقوق رأس الماي وحيث أل يئة سوق الماي في يور التفعيي
و إ جا المراح التى شن ها تحفيز الننا التمويلي فيي سيوق المياي واالقتصياد عمو يا  ,فقيع
رأينا وضع رؤية استراتيجية شا لة جلها يقيع تحير راحي تنفيي العمي بالهيئية بحييث روعيي
فيها الظروف اللادة لوضع االقتصياد الليبيي والعولية الليبيية عمو يا  .إال ال تفعيي عمي الهيئية
يحتاج اليى تيوفر اك كا ييات الال ية والتيي ي شين ها أ جياا بر يا ا عملهيا لتنفيي القيا ول الي
أ نئر أجل  ،وعلى ا االساس ضع بي أيعيكم نيرو للي تنفييع لرؤيية يئية سيوق
الماي آ لي أل تقوم اال راف المعنية بالتكاتف ك جا ا علي أ م وج .
في البعاية تطرق الي لل تنفيع و يك النظام المالي عمو ا و تم واقيع سيوق المياي فيي
ليبيا و قتعرض بععه رؤية الهيئة لتفعي سوق وبوردية القيلع والصيكوك والمنيروعات
الصغر والمتوسطة ودور ا في تفعي االستثمار المؤد الي النمو المالي النا واالحتيوائي ,
ال يعتبر القبي اال ث لتحقيي التنمية االقتصادية المقتعا ة في ليبيا.

أ  /محمــود محمــد وفـــــاء
رئيس لجنة أدارة هيئة سوق المال الليبي
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ملخص تنفيذي
فييي حقبيية تزايير بالتحييعيات االقتصييادية والقياسييية علييي المقييتو المحلييي واكقليمييي والييعولي ،بييعأ
االقتصياد الليبيي رحليية جعييعل فييي تاريلي  ،حيييث تقيعي ليبييا لتغيييير الينما االقتصيياد الحيالي ليلبييي
تطلبات التنمية المقتعا ة ،وذل بتنويع صادر العا  ،واشيراك القطيا اللياا واال ليي فيي بيرا ا
االعتماد على العولة في تموي ودعم اال نطة االقتصاية الملتلفة ،بلغة
التنمية واالعمار ،فقع ولى
اارى برا ا االدالا االقتصاد والمالي في العولة ستحعد وية االقتصياد الليبيي التيي تبيعو غا ضية
للكثيري حاليا.
وفي اضم الظروف التي تمر بها البالد اديب ي الضيرور وجيود رؤيية قيتقبلية لتطيوير قطيا
اللع ات المالية غير المصرفية ( سوق رأس الماي )  ،تقا م في تعزيز اليعور المنيو بالقطيا الميالي
غييير المصييرفي للقيييام بيي  ،وعلييي ييال لزا ييا علينييا هيئيية سييوق الميياي وضييع رؤييية تحييا ي تليي
االدالحات والتوجهات وتكول استراتيجية موحة تتوا ب ع اكجراءات واكدالحات االقتصيادية
التي يفترض القيام بها االي الفترل القريبة القاد ة  ,ذل ا طالقا إيما نيا باليعور المحيور الي
يمك له ا القطا ال يلعب في دعم اطا اكدالا والتطوير والتنمية االقتصادية المقتعا ة ،قتهعفي
االرتقاء بمناخ االسيتثمار الي ييرتبا ارتبا يا ردييا ا بكفياءل القطيا الميالي ودرجية تطيوره  ،و ي ل
ذل لب عم القطا
دوره في تعميي وتحقيي النموي المالي وتقهي النفاذ إلى التموي ،حيث يمث
المالي غير المصرفي في ليبيا.
إل الظيروف االقتصييادية الرا نيية تتطليب حلييوالا غييير تقليعييية وابتكاريية لتقييعيم أدوات جعيييعل وعصييرية
تناسب االحتياجات التمويلية الملتلفة لععم النمو و يادل االستثمارات و التوظيف ،و و ا ييععم رؤيتنيا
في االستفادل إ كا يات القطا الهائلة في تحقي ععالت االدايار وتوجيههيا لفئيات وقطاعيات غيير
قادرل علي النفاذ إلى األشكاي األارى التموي .
لقييع ب ي لر جهييود تواضييعة ي جا ييب الهيئيية لتطييوير قطييا اللييع ات المالييية غييير المصييرفية اييالي
القنوات األايرل ،ولك ع التطورات واألحعاث المتالحقة وتقار ععالت تطور جتمعات األعمياي
واحتياجهييا لحلييوي الي ي ة ابتكارييية ،فييلل الحاجيية أدييبحر لحيية وضييرورية لوجييود اطيية اسييتراتيجية
ورؤية شا ل لتعزيز دور القطا المالي غير المصرفي ،والتن يع عليي دور الهيئية المحيور فيي تنفيي
تل ي االسييتراتيجية ،لتحقيييي األ ييعاف الموضييوعة ،ولضييمال اسييتمرار المتابعيية والتنفي ي  ،وتهييعف ي ه
االسييتراتيجية إلييى إجييراء إدييالحات يكلييية للقطييا  ،بمييا يقييا م فييي تعزيييز قييعرل الفئييات ذات القييعرل
الصغيرل والمتوسطة على تحقي جوا ب الحيال ،ث الحصوي على التعليم والرعاية الصحية وتطيوير
رأس الماي البنر بصيفة عا ية ،وبميا يقيم بيعور أ بير ليرواد األعمياي و ييادل نيار ة المنيرعات
الصغيرل والمتوسطة في النمو االقتصاد .
ما قيعي ي ايالي ي ه االسيتراتيجية إليي تغييير فهيوم القطيا الميالي غيير المصيرفي  ،ي قطيا
تقيطر علي لغة األرقام والمؤشرات إلى قطا يفء وعصير وأ ثير دينا يكيية ويتجياو يع اطيا
التنمييية بمرو يية أ بيير ،و ي قطييا ير ييز علييى النمييو إلييى قطييا ير ييز علييى التنمييية اوتحقيييي الععاليية
االجتماعية  ،و قطيا تقيتحوذ عليي جي اع اتي الكيا يات الكبييرل ،اليي قطيا أحتيوائي ينيم افية
الكيا ات ويععم ا ثر المنروعات الصغيرل والمتوسطة ،بما يجعلها المحفز الرئيقي لإل تاج والتنيغي ،
افة فئات المجتمع لتحقيي النموي المالي والوديوي إليى الفئيات المتوسيطة والمحيعودل
وبما تنمل
العا .

الرؤية االستراتيجية لتطوير النظام المالي غير المصرفي في ليبيا

صفحة  3من 31

هيئة سوق المال الليبي ( ) LCMA

االشراف والرقابة على االسواق واالدوات المالية غير المصرفية

وسنعم جا عي ع شر ائنا على اليي قطيا يالي غيير صيرفي ييؤ بالمقياوال وعيعم التميييز بيي
الجنقي ويقاعع على تمكي المرأل والنبا ودو االحتياجات اللادية ،و قلية ي قطيا تقلييع إليى
قطا عصر يرتكز على التكنولوجيا واكبعا واالبتكار ويتطيور يع ي حيعيث وال يلنيى المنافقية
وال ينغلي على ال ات ب ينفت على العالم اللارجي بثبات واستقرار ورغبة ا يعل في وا بة التطوير.
إل موحنا أل ص إلى قطا يؤ بمبادئ اكدارل الرشيعل وقواعع الحو مة ويطبقها بما يحق
قتويات النفافية والنزا ة  ،ويعم على تقويض و حادرل أدوات واساليب الفقاد وإل التحعيات التي
االي
تواج دناعة اللع ات المالية غير المصرفية قع تكول فردة حقيقية ك الق اقات القطا
تنجيع االبتكار واكبعا والمنافقة وايجاد الطرق القليمة لال ع اج في المنظو ة المالية العالمية ،وبما
يحافظ علي االستقرار المالي لالقتصاد الو ني في ذات الوقر.
وتهدف الهيئة االي الرؤية االستراتيجية للتنمية االقتصادية إلى بناء اقتصاد سوق يتميز باالستقرار
الكلييي والقييعرل علييى النمييو المقييتعام ،ويتميييز بالتنافقييية والتنييو ويعتمييع علييى المعرفيية واالبتكييار ،ييع
اال فتاا علي االقتصاد العالمي ،والقعرل علي التكيف ع المتغيرات العالمية ،وتعظيم القيمية المضيافة ،
وتوفير فرا عم الئقة و نتجة  ،ما يرفع ي عيعالت النميو االقتصياد و صييب الفيرد ي النياتا
المحلي اكجمالي .
ويعد وجيود قطيا يالي غيير صيرفي تطيور وحيعيث أحيع المقو يات الرئيقيية لنجياا عمليية التنميية
االقتصادية المقتعا ة  ،حيث يتميز االقتصاد الحيعيث بالمرو ية واالعتمياد عليي التكنولوجييا واالبتكيار،
وقع ادب االعتماد على األ ظمة المالية التقليعية غير فعياي فيي قييادل عمليية التنميية أو تحقييي عيعالت
تنمية رتفعة توا ب الطموحات االقتصادية .
وتوضح العراسات األ اديمية واألدبيات في علم االقتصاد والتموي أل ناك عالقة طردية بيين مسيتوي
تطور القطاع المالي وعملية النميو االقتصيادي  .ميا توضي التجيار العوليية و راجعية األدبييات أل
ناك حاجة ضرورية لوجود يك الي توا ل داا االقتصاد.
بحيث يتكامل القطاع المالي المصرفي مع القطياع الميالي غيير المصيرفي  ،بي ذ يب اليبعض إليى أل
تععيم القطا المالي غير المصرفي وا دياد دوره وتطويره  ,ل دور أ بر فيي عمليية النيموي الميالي
والنفاذ إلى التموي وتحقيي ععالت مو شمولية واحتوائي و قتعا ة.
إل القطا المالي غير المصرفي يعع كو ا أساسياا لالقتصاد  ،لميا يتمتيع بي ي أ كا ييات بييرل لجميع
المعارات وتقعيم األدوات المالية المتنوعة والمتطورل .
بمييا يقيياعع علييى تييوفير التمويي الييال م لد نييطة االقتصييادية ،و ي ييم التوسييع فييي إقا يية المن يروعات
االستثمارية و نروعات البنية التحتية وغير ا .
بما ي خلق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية اإلنتاجية .ويتمتع القطا المالي غير
المصرفي بمزايا تنو األ نطة واللع ات غير المحعود والمرو ة ما يكقب القعرل على اع ة جميع
األغراض االقتصادية بكفاءل.
المؤسقات االستثمارية
وذل فضالا ع القعرل على التعاول والتكا المثالي ع أ راف التنمية
ا القطا شري اكا أساسياا في اطا التنمية االقتصادية
اللادة أوالجهات الحكو ية العا ة ما يجع
 ،ومن هذا المنطلق  ،تبر أ مية وضع رؤية استراتيجية لبناء قطا الي غير صرفي قو وفعاي
يععم القعرات المالية لالقتصاد الو ني ،ويحقي األ عاف االستراتيجية .
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أنواع األسواق المالية واألوراق المتداولة بها:
تققم أسواق الماي على أسس لتلفة إليى عيعل أققيام ولكي رغيم ي ه التققييمات تبقيى األسيواق الماليية
تعاالية و ي الصييعب إيجيياد فادي بييي ييو و أاير  ،ألل سييهولة تبييادي المعلو ييات فيهييا تيقيير لكي
و ألار وذل على عكس الحياي فيي أسيواق القيلع  ،و ي ه المييزل
المتعا لي فيها سهولة اال تقاي
تكقب االسوق المالية رو ة بيرل تتي تنويع أدوات االسيتثمار فيهيا  ،ميا أل ي ه المييزل تيؤ ر عليى
عييعالت العائييع المتوقعيية علييى ي ه األدوات  ،وسيينحاوي أل قييعم ييا ييو تعييارف علي ي فييي اغلييب
العراسات ما يوض النك التالي :

أالسواق المالية

سوق رأس المال

سوق النقد

أسواق حاضرة

أسواق
أولية

أسواق آجلة

أسواق
ثانوية

أسواق
الخيارات

السوق المنظمة

السوق غير المنظمة

السوق الثالث
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أسواق العقود
المستقبلية

أسواق
المبادالت
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تنقسم السوق المالي من حيث اآلجل إلى سوق النقد وسوق رأس المال :
 سوق النقد MONEY MARKET

و ى القوق التي يتم فيها تعاوي أدوات االستثمار (قصيرل األج ) ث "أذو ات اللزينة وشهادات
ا القوق  ،ويتميز ا القوق بالقيولة
اكيعا  ...الخ " وتلعب البنوك التجارية دورا قياديا في نا
المرتفعة وا لفاض درجة الملا رل .
 سوق رأس المال CAPITAL MARKET

و ي القوق التي يتم فيها تعاوي أدوات االستثمار( ويلة األج ) ث القنعات واألسهم والليارات
...الخ وبالمقار ة ع سوق النقع يعتبر ا القوق أ ثر تنظيما وأ ثر لا رل واق سيولة وذو
ععالت عائع رتفعة قبيا .
ينققم سوق رأس الماي

حيث و الصفقة إلى سوق فورية "حاضرل" وسوق آجلة.

 القوق الحاضرل "الفورية" : Spot or Cash Market
ي القوق التي تتعا باألوراق المالية ويلة األج بملتلف أ واعها ث األسهم والصكوك ،أ
القوق التي يتم فيها التعاوي بصورل فورية بي البائع والمنترى.
 القوق اآلجلة "المقتقبلية" : future market
و ي القوق التي تتعا بما يقمى بالمنتقات المالية و ى تنم عقود الليارات والمبادالت والعقود
المقتقبلية ( اآلجلة )  ،أى القوق التي يتم فيها عقع دفقات النراء والبيع لدوراق المالية م تنفي ا في
يعاد في الحي في المقتقب .
وتنققم سوق راس الماي الفورية "الحاضر ل"

حيث التعاوي إلى سوق أولية وسوق ا وية :

 القوق األولية : Primary Market

ي القوق التي تلت بلدعار األوراق المالية ول ل فهي تعرف أيضا بقوق اكدعار أ بمعنى
أار ي القوق التي تنهع اكدعارات األولية لدوراق المالية و ى اكدعارات التي تتم بغرض
الحصوي على رأسماي النر ة األساسي أو بقصع يادت  ،وتلعب في المؤسقات المالية بنوك
االستثمار دور الوسيا وأحيا ا دور تعهع اكدعار بي النر ة المصعرل والمقتثمرل ،وذل أل ها
القوق التي تطرا فيها األوراق المالية للتعاوي ألوي رل  ،و ى تعرف أحيا ا بالقوق األولي .
 القوق الثا وية : Secondary Market

ي القوق التي تتعاوي فيها األوراق المالية بيعا وشراء ،عبر الوسطاء ول ل فهي تعرف أيضا بقوق
التعاوي أ القوق التي تتعاوي فيها األوراق المالية لنر ات قائمة سبي تكوينها أ التي تم إدعار ا
أوي رل في القوق األولية وبالتالي فال أ تغيرات تطرأ على قيم ه األوراق المالية ي اتجة ع
تفاع قوى العرض والطلب في القوق وذل بقبب المعلو ات والبيا ات المالية المننورل ع
النر ات المعرجة به ه القوق و ى تعرف أحيا ا بالقوق الثا ي .
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االشراف والرقابة على االسواق واالدوات المالية غير المصرفية

وتنقسم السوق الثانوية "التداول" من حيث التنظيم إلى سوق منظمة وسوق غير منظمة :

 القوق المنظمة : orgarized market

تعرف باسم البوردة و ى القوق التي تتعاوي فيها األوراق المالية للنر ات المعرجة بالبوردة
ويعير عمليات التبادي فيها جموعة تلصصة الوسطاء والمؤسقات المالية وتتصف بما يلي :
_ يوجع كال لبيع وشراء األوراق المالية
_ يوجع إجراءات حعدل لتعاوي األوراق المالية
_ يتم تقجي األوراق المالية في ه القوق وفقا لقواعع وإجراءات عينة.
 القوق الغير نظمة : onorgarized market

ويعرف عادل بـ ) (Over the Counter Market – OTV-و ى القوق التي تتعاوي في األوراق
المالية للنر ات التي لم تقتكم شرو تقجيلها وأدراجها في البوردة و ل األوراق المقجلة
البنوك التجارية و كاتب
بالبوردة ول ل تتصف بمرو تها العالية في التبادي التجار وتتكول
القمقرل المنتنرل في األسواق غير المنظمة .
وتنقسم السوق الغيرمنظمة من حيث أطراف التعامل إلى ما يعرف بالسوق الثالث والسوق الرابع -:
 القوق الثالث : The Third Market

غير أعضاء القوق المنظمة وال
بيوت القمقرل
القوق غير المنظم ويتكول
و و قطا
ال لهم الحي في التعا في األوراق المالية المقجلة في تل األسواق  ،وبيوت القمقرل ي أسواق
قتمرل على استععاد دائم لنراء وبيع األوراق المالية بن مية هما بر أو دغر قعار ا  .أ ا
جمهور العمالء في ه القوق فهي المؤسقات االستثمارية الكبرى ث دناديي المعاشات واألدوي
المؤ عليها التي تعير ا البنوك التجارية .
 القوق الرابع : The Fourth Market

و و القوق ال يتم فيها التعا بي المؤسقات االستثمارية الكبيرل باشرل وبعول وسا ة والهعف
نها استبعاد شر ات التجارل والقمقرل في األوراق المالية بهعف تلفيض النفقات اادة في حالة
االي شبكة
الصفقات الكبيرل وعليها أل تبحث بنفقها ع بائع أو نترى ويتم التعا فيما بينها
اتصاي الكترو ي تقمى . Instinet
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أنواع األوراق المالية المتداولة في أسواق المال -:
م فهي تمث عصب الحيال له ا القوق

تمث األوراق المالية القلعة التي يتم تعاولها في سوق الماي و
.
وتنير الورقة المالية  Securityإلى التمثي القا و ي لحا لي الورقة تجاه المننال المصعرل له ه الورقة
.
أ بمعنى أل الورقة المالية تعتبر دكا وذات حي في أد عي أو التيعفقات النقعيية المتوقعية الناتجية
ا األد أ أ ها قتنع لكية أو دي يبي حقوق و طالب المقتثمر .
ع
فحملة األسهم العادية واألسهم الممتا ل لهم الحي في الحصوي على جزء أدولها وال ال ذل غير
مك الما أل النر ة قتمرل في العم  Going-Concernما أل حملة القنعات فعال لهم الحي في
الحصوي على عائع يتمث في الفوائع المقررل على القنع ما أل لهم الحي في جزء ي أديوي النير ة
بمقعار األديوي المر و ية لصيالحهم أو لهيم الحيي فيي أديوي النير ة لهيا فيي حالية تعيرض النير ة
لإلفالس والتصفية ويوجع الععيع األسس المقتلع ة في تصنيف األوراق المالية و ى :
تصنف األوراق على أساس عمر الورقة إلى أوراق الية ويلة األج وأوراق الية قصيرل األج .
ما يمك تصنيف األوراق المالية حقب ا ية الورقة المالية أو على أسياس الحقيوق إليى أوراق اليية
تمث د لكية ث األسهم العادية  ،وأوراق الية تمث دي عيو يية ثي القينعات  ،وأوراق اليية
لتلطة ث األسهم الممتا ل فهي تجمع بي دفات العي والملكية ول ل فقيع تقيمي باألسيهم الهجينية .
مييا تصيينف األوراق المالييية علييى أسيياس التعا ي إلييى أدوات اسييتثمار فورييية "الحاضييرل"  ،وأدوات
استثمار آجلة "المقتقبلية" .
و ناك تصنيف أار تعارف علي و و األ ثر شيوعا حيث تصنف األوراق المالية على أساس أسيواق
الماي أو وفقا لنو القوق المالي المتعاولة في ويمك عرض ذل ما يلي :
األوراق المالية المتعاولة في القوق النقع :
أل ه القوق ما أسلفنا ي صعر للتمويي قصيير األجي وبالتيالي فهيو يضيم فقيا أدوات االسيتثمار
قصير األج و أ مها.
أذو ات اللزينة Treasury Bills :
شهادات اكيعا المصرفية القابلة للتعاوي Certificates of Deopsits :
القبوالت المصرفية "الكمبياالت المصرفية" Banker Acceptances :
األوراق التجاريةCommercial Papers :
اليورو دوالر "قرض العوالر األوربي" Eurodollar :
اتفاقيات إعادل النراء Repurchase Agreements (Repos) :
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األوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال :

إل ا القوق ما أسلفنا ي صعر للتموي
وي األج والتي أ مها :








وي األج وبالتالي  ،ينم التعا

في فقا أدوات االستثمار

السندات Bonds
األسهم الممتازة Preferred Stock
األسهم العادية Common Stock
المشتقات المالية (الخيارات  -المبادالت  -العقود المستقبلية) Financial Derivatives (Options :
., Futures
الصكوك
عقود السلع الفورية
عقود االيجار المالي ......الخ

هيكل النظام المالي وواقع سوق المال في ليبيا :
اللع ات نها
يتميز قطا اللع ات المالية غير المصرفية في ليبيا بن يقعم تنو اعا حعود
اللع ات .ويتم ذل بواسطة ععد تنو
اع ات االستثمار والتموي واالداار وغير ا
المؤسقات المالية غير المصرفية ،نها شر ات التن ي  ،وشر ات الوسا ة المالية ،والجمعيات
المؤسقات المالية غير المصرفية ،ا فضالا ع شر ة سوق الماي،
والنر ات وغير ا
باكضافة لمنرو لقوق القلع أوالعقود اآلجلة وبوردة للمنروعات الصغرى والمتوسطة
و نا دناديي االستثمار وااليجار المالي المتوقع تفعليها في ليبيا االي المرحلة القريبة القاد ة.
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وحدات
الفائض
المالي

االشراف والرقابة على االسواق واالدوات المالية غير المصرفية

تمــــويل

أسواق الماي

تمــــويل

وحدات
العجـــز
المالي

تقوم بعملية الوساطة المالية
وساطة مالية مصرفية

وساطة مالية غير مصرفية

سوق النقد

سوق راس المال

إشراف ورقابة هيئة سوق المال

إشراف ورقابة المصرف المركزي

إشراف مشترك
صناديق االستثمار
وااليجار المالي

إل النظييام المييالي المكتمي الجوا ييب والي تقييعي الييعوي إلييى بنائي وتطييويره  ,يعييع قيينلة ا يية
وحيوية لها  ،فهو بمثابة القلب ال يضخ باليعم االقتصياد (األ يواي) فيي جمييع شيرايي الجقيم
النمو وتنمية قطاعات الملتلفة.
االقتصاد لتمكين

ويتكون النظام المالي ألي دولة من أربعة مكونات رئيسية هي :
(وحدات الفائض ووحدات العجز المالي والوسطاء الماليون وأسواق المال واألدوات المالية)

أ  -وحدات الفائض والعجز الماليين
الرؤية االستراتيجية لتطوير النظام المالي غير المصرفي في ليبيا
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فوحعات الفائض المالي و ي التي يقصع بها تل الوحعات التي تكول إيراداتها ا بير ي إ فاقهيا،
أ ييا وحييعات العجييز المييالي فهييي تلي الوحييعات التييي يكييول إ فاقهييا ا بيير ي إيراداتهييا وتضييم
وحييعات الفييائض ي ي القطييا العييائلي والقطييا الحكييو ي عنييع ا تحقييي الميزا ييية فييائض ،
والقطا اللارجي في حاي تحقيقي لفيائض يالي  ،أ يا وحيعات العجيز فتضيم قطيا األعمياي (
العام واللاا ) والقطيا الليارجي عنيع ا يكيول ييزال الميعفوعات فيي حالية عجيز (وتنيم
االستثمار بجميع ا واع ).

ب – الوسطاء الماليون
و م القنوات التي يتم االلها تحوي األ واي وحعات الفائض الميالي إليي وحيعات العجيز
المالي بهعف تنغيل واستثمار ا وتنققم الوسا ة المالية إلي ققمي وسا ة الية غير باشيرل
وتتم االي ؤسقات الوسا ة المالية صرفية وغير صرفية و وسا ة الية باشرل و
تتم ع ريي التعا المباشر بي و حعات الفائض ووحعات العجز المالي .

ج – أدوات أسواق المال
بالنقبة لقوق النقع فهو سوق يتم في توفير القيولة ألجاي قصيرل قاب بادلتها بندوات الية
قصيرل األج ث اذو ات اللزا ة وشهادات اكيعا وأوراق القبوي المصرفية واتفاقيات
إعادل النراء واالقتراض المصرفي البيني واألوراق التجارية  ،أ ا سوق رأس الماي فهو
سوق يتم في توفير القيولة ألجاي ويلة االي تعاوي األدوات المالية ويلة األج ث
األسهم والصكوك ووثائق صناديق االستثمار والعقود.

د – األسواق المالية
يمك تققيم أو تصنيف األسواق المالية وفي عيار فترل االستحقاق إلي سوق نقد ويتم في تعاوي
األدوات المالية قصيرل األج وسوق رأس المال ويتم في تعاوي األدوات المالية توسطة
و ويلة األج وينم بورصات واسواق االوراق المالية والسلع والعقود االجلة والمشروعات
الصغري والمتوسطة .

وكما هو معروف أن النظام المالي للدولة ينقسم الي :
 -1نظام مالي مصرفي
 -2نظام مالي غير مصرفي
مكونات سوق المال الليبي
الرؤية االستراتيجية لتطوير النظام المالي غير المصرفي في ليبيا
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االشراف والرقابة  :هيئة سوق المال الليبي

تعريف بهيئة سوق المال
يئة عا ة قتقلة تتمتع بالنلصية االعتبارية وال ة المالية المقتقلة أ نئر بموجب
القا ول رقم ( )11لقنة 2010م بننل سوق الماي  .همتها االشراف والرقابة على األسواق
و افة االدوات المالية غير المصرفية التى تزاوي أعماالا تجارية .ولها فى سبي ذل افة
الصالحيات واكاتصادات المنصوا عليها في القوا ي واللوائ التنفيعية.
اهداف الهيئة  :تهعف الهيئة الي تهيئة المناخ المالئم لتحقيي استقرار و مو و راقبة سوق الماي
ايلي :
وعلي االا
 .1حماية المقتثمري والمتعا لي في اسواق الماي الملا ر الغير تجارية
 .2ضمال الععالة والكفاءل والنفافية لمعا الت سوق الماي
الملا ر الناشئة ع التعا الت المالية
 .3التقلي
 .4ضمال زا ة وتطوير العم بالقوق
 .5الرقابة واالشراف والمقا مة في تفعي االسواق واالدوات واال نطة المالية غير
المصرفية وتنم :
أ -سوق االوراق المالية
 سوق وبوردة القلع والعقودالرؤية االستراتيجية لتطوير النظام المالي غير المصرفي في ليبيا
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سوق المنروعات الصغر والمتوسطة
سوق وبوردة الصكوك
يئات الرقابة النرعية
النر ات ذات الغرض اللاا
نا التصنيف االئتما ي
نا االيجار المالي و دناديي االستثمار
نا راس الماي الملا ر
نا ادارل المحافظ االستثمارية  .........الخ

باكضافة إلى ا سبي تلضع لرقابة واشراف الهيئة ا جهات او شر ات أو ؤسقات أو أدوات
عا لة في جاي االسواق المالية واالستثمارية غير المصرفية.
الرؤيا تطم الهيئة الى ال تقوم بعور رئيقي في تننيا الوضع االقتصاد والمقا مة في مو
وتطور النظام المالي عمو ا وسوق راس الماي علي وج التحعيع ليقوم بعوره في تفعي
االستثمار ال يعتبر القا رل التي تقود باقي القطاعات لتحقيي ا عافها .
الرسالة توفير ناخ ناسب لبناء بيئة أعماي و ظام الي توا ل وفعاي يحقي النمو النا
االحتوائي المؤد الي التنمية االقتصادية المقتعا ة.
القيم المصعاقية ــ المهنية ـــ الجعية والمتابعة ـــ العم بروا الفريي.

األهداف اإلستراتيجية للهيئة
أج الودوي بها الي مارسة إاتصادها علي أرض
تفعي يئة سوق الماي والعم
المقا مة في قيام سوق راس اي حعيث و تطور يتقم بالقول واالحتوائية
الواقع وباالا
كا ت نحع أدر
ويقهم بفعالي في تحقيي التنمية المقتعا ة لالقتصاد الو ني ويعز
ع دور القطا المصرفي وسوق النقع  ،والمقا مة في مو
القطا المالي  ،وبصورل تتكا
و القا رل التي تقود التنمية االقتصادية المقتعا ة  ،وتنجيع اكستثمار
القطا المالي ال
المحلي واللارجي  ،وتنظيم وتنمية االسواق المالية غير المصرفية ع المحافظة علي سال تها
واستقرار ا وضمال حقوق المتعا لي بها وتوفير الوسائ والنظم والقواعع التي تضم فاءل
ه االسواق وشفافية اال نطة التي تمارس بها .
حيث تفعي االدارات والمكاتب وإععاد اللطا
وذل أبتعا بي تنظيم العم العاالي بالهيئة
الال ة لتفعي وتنكي المجالس والصناديي واللجال العائمة ( لجنة التحقيي – جلس التنديب –
لجنة التظلمات – جلس التوفيي والتحكيم – دنعوق حماية المقتثمري ) الال ة لعم الهيئة
وترتيب البير العاالي استععاد ال طالق العم الفعلي لهيئة سوق الماي الليبي .

واقع سوق المال الليبي
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أوالً  :سوق االوراق المالية  :يلت قطا اللع ات المالية غير المصرفية بنسواق رأس الماي
وعلى وج التحعيع أسواق األسهم والصكوك والقلع,ويلرج ع طاق ااتصاد أدوات سوق
النقع ،باكضافة لععم شمول على أسواق العمالت األجنبة ,ويعع سوق األوراق المالية أحع أ م
عوا ج االستثمار األجنبي ويتكول سوق االوراق المالية الليبي سوق اولي فعاي تتم في
اال تتابات واالدعارات الجعيعل وسوق ا و ( بوردة ) توقف ن سنة . 2014
ثانيا ً  :قطاع التأمين  :حيث شهع سوق التن ي االي القنوات الماضية نا ا ا لحوظا ا قار ة
بالفترل القابقة  ,وتقوم شر ات التن ي بعور ا في تعويض المضروري سواء ا وا شر ات
ا ار ا
أوأفراداا بيعيي  ,ويعتبر نا التن ي وسيلة حعيثة لمواجهة الملا ر والتقلي
القلبية  ,و نا الحظ ععم شموي رقابة واشراف يئة سوق الماي علي ا الننا في ليبيا .

ثالثا ً  :التأجير التمويلي وصناديق االستثمار  :يقا م نا التنجير التمويلي ودناديي
االستثمارفي توفير التموي الال م القتناء األدوي الرأسمالية ,حيث يتميز التموي في ا
المجاي بلتاحة ايار تمل األدوي عنع ا تهاء فترل عقود التنجير التمويلي  ,ويوفر قطا التنجير
التمويلي فرا تموي األدوي الرأسمالية الال ة للمنروعات اك تاجية واللع ية في العولة,
وتلعب دناديي وشر ات االستثمار دوراا بار اا في تموي اك فاق الرأسمالي وبناء الملزول
األدوي اك تاجية على المقتوى الو ني  ,ما يلعب ا الننا دورا ا ا ا ا ع الصناعات
الصغر والمتوسطة الراغبة في شراء اآلالت والمععات و قتلز ات بعء اك تاج ،و نا الحظ
ععم تفعي المصرف المر ز له ا الننا ال يقع تحر اشراف .

رابعا  :سوق وبورصة العقود والسلع  :تقاعع بوردة القلع والعقود في تنويع األدوات المالية
عمي سوق راس الماي ،باكضافة الى ا قا
واالستثمارية المتاحة بالقوق  ،ما يزيع
االستثمارات األجنبية .وعلى جا ب اار تعم بوردة
زيع
االقتصاد القعرل على ج
لا ر
االي نر أسعار القلع بنفافية والحع
العقود على يادل الرقابة على األسعار،
االي ابرام المنتجي عقودا قتقبلية لمواد اك تاج ،و ناك دراسات
المنتجي والمقتهلكي ،
ولوائ تفصيلية دادرل ع يئة سوق الماي تناولر ا الننا بالتفصي ولكن لم يفع الي
االل .
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خامسا  :سوق وبورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة  :يعتبر نا التموي للمنروعات
الصغرى والمتوسطة أحع األ نطة التي تقتحع تها العوي ضم استراتيجية النموي المالي،
حيث تقعي ؤسقات التموي الصغير والمتوسا إلى المقا مة في تنجيع الفئات حعودل العا
علي المقا مة في الننا االقتصاد الرسمي ،وذل بمن التموي لدفراد والمننآت الصغر
والمتوسطة و تنا ية الصغر بوسائ يقرل  ،وبما يقهم في الحع البطالة ويقاعع في تحقي
داوي األسر حعودل العا  ،ويكول ل ل ردود إيجابي بزيادل حجم االستثمار والتنغي في
االقتصاد الكلي  ،وقع أ مرت تل الجهود تائا بهرل للغاية في ععل دوي وقع ا تمر العولة به ا
الننا وأسقر البر ا ا الو ني للمنروعات الصغر والمتوسطة ،و ناك دراسات ولوائ
تفصيلية دادرل ع يئة سوق الماي تناولر ا الننا بالتفصي وجار العم على اععاد
نرو بوردة للمنروعات الصغر والمتوسطة .

رؤية الهيئة لتفعيل النظام المالي غير المصرفي (سوق راس المال) ودوره في
تفعيل االستثمار المؤدي الي النمو المالي الشامل واالحتوائي

وبنا اء على دراسة الواضع االقتصاد الليبي ،واعتماداا على تائا التجار العولية في جاي
تطوير اللع ات المالية غير المصرفية ،تقوم استراتيجية التفعي على ال ة توجهات رئيقية
تعتبر ي الموج لك عنادر اللطة ،و ي المحعد لما يجب أل تحتوي وتمث العنصر الحاسم
لععم وتطوير النظام وذل بعع تفعي يئة سوق الماي.
وتتمثل التوجهات الثالثة في :
تأسيس وتفعيل االسواق والبورصات – تفعيل االنشطة – أستحداث االدوات .
لتحقيي أ م أ عاف الرؤية
و تبي ما سبي أل التوجهات االستراتيجية الثال ة تلل
االستراتيجية لتنمية القطا المالي غير المصرفي ( سوق راس الماي ) االي الصيغة
التالية :
خلق نظام مالي غير مصرفي محفز للنمو االقتصادي الشامل واالحتوائي ،يساهم في تحقيق
التنمية المستدامة.
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ويمكن تدعيم ما سبق من خالل عمل العديد من اإلجراءات ،وتفعيل وأنشاء بعض االنشطة
تحت مظلة وزارة االقتصاد  ،وذلك على النحو التالي - :
-

أ ناء سج المؤجري والضما ات المنقولة
أ ناء دنعوق حماية المقتثمري
استحعاث بوابة الكترو ية للتنريعات المالية غير المصرفية
أدعار ادلة حو مة للنر ات العا لة في جاي االسواق واالدوات المالية غير المصرفية
ا ناء جلس التوفيي و التحكيم والتقوية في المنا عات المالية غير المصرفية
ادعار يثاق شرف للعا لي بقوق راس الماي عمو ا
تطوير الية للتنقيي ع الهيئات والجهات الحكو ية ذات الصلة بن نطة الهيئة علي سبي
المثاي :








هيئة تشجيع االستثمار
صندوق ضمان االقراض
البرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة
شبكة التجارة االلكترونية
المناطق الحرة
هيئة تشجيع الصادرات
هيئة االشراف علي التأمين

ما تر ز الرؤية على اجراء تطويرات ج رية في نظو ة األسواق واللع ات المالية غير
المصرفية ،وبما يوا ب التطورات المتتالية في القاحة العولية ،وفي فس الوقر تعزيز قعرل
االستثمارات ،وتوفير التموي الال م لتحقيي النمو االقتصاد
االقتصاد الليبي على ج
القطاعات .
المقتعام ،والي المزيع فرا العم  .وذل على قتوى قطا

سوق راس المال :
تقتهعف الهيئة تفعي العم بقوق الماي الليبي عمو ا و يادل قا مت في دفع عجلة
االي تبقيا اكجراءات واكسرا في إتمام
االستثمار وتععيم النمو المقتعام ،وذل
الموافقات ،وبصفة اادة تل المتعلقة بلدعارات األسهم والصكوك ،و ن ترااي للجهات
شر ات ذات غرض ااا و يئات رقابة
التي تعم في األ نطة اللاضعة لرقابة الهيئة
شرعية وشر ات وسا ة وشر ات رأس اي لا ر ......الخ.
االستثمارات
وتقعى الهيئة الى قا عل العور ال تلعب أسواق الماي في ج المزيع
االي يادل عمقها ،وذل بالعم على يادل الععد والقيمة القوقية للنر ات المقيعل  ،ويمك
االي تفعي بر ا ا توسيع قاععل الملكية للنر ات المملو ة للعولة ،ما ستعم
تحقيي ذل
الهيئة  ،بالتعاول ع أ راف القوق الملتلفة ،على الي وتععيم أدوات واليات وا نطة الية
جعيعل من خالل ما يلي :
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بورصة العقود والسلع  :العم على تجهيز البيئة التنريعية والتنظيمية الال ة أل الق بوردة
للعقود اآلجلة ،و المتوقع ال تقاعع بوردة العقود في تنويع األدوات المالية واالستثمارية
عمي سوق راس الماي ،و دعم تحوي ليبيا لمر ز لوجيقتي
المتاحة بالقوق  ،ما يزيع
لتجارل القلع والي نا للحفظ والتغليف والتجهيز.
التأجير التمويلي وصناديق االستثمار  :تقتهعف الهيئة تفعي نا التنجير التمويلي وتنجيع
التعاول بي و ارل االقتصاد والمصرف المر ز و و ا سيقا م بنك بير في تفعي
األ نطة المالية غير المصرفية ،إل الهيئة ستر ز على وضع الضوابا والقواعع التي تقه
يكلة الصناديي المتوافقة ع النريعة ،حيث تمثل طاقا ا واسعا ا
فرا االستثمار  ،بصفة
اادة دناديي االستثمار العقار والصناعي والتي تمال ا تناراا واسعاا ،و و ا سوف يقا م
أيضا ا في توفير آليات تموي شر ات التنجير التمويلي المتوافقة ع النريعة اكسال ية.
تفعيل دور شركات راس المال المخاطر وإدارة االستثمار  :ينبغي العم على تطوير ا الننا
االي اال تمام ب على قتوى شر ات راس الماي الملا ر ،والعم على اتاحة أدوات الية
إدارل الملا ر في المناريع الصغر والمتوسطة  .ويكول ذل

االي فت

قارات جعيعل

لتل المؤسقات المالية للمنار ة في المنروعات الحكو ية مناريع البنية التحتية والمناريع
االستراتيجية ،و افة المنروعات األارى التي تولع قيمة ضافة وتللي فرا عم  ،والتي
تتبنا ا العولة

ويمكن استخدامها كبديل لنشاط الصناديق االستثمارية المتوقف حاليا وهو نشاط متوافق مع

الشريعة الرتفاع درجة المخاطر به مع عدم وجود ضمانات محددة .

الصكوك التمويلية  :ستعم الهيئة علي دعم ا ناء سوق وبوردة او جعوي ااا بتعاوي
الصكوك التمويلية ع التر يز علي دكوك االجارل المنتهية بالتمل لتكول بعي ع نا
االجار المالي التقليع المتوقف حاليا وبمايقهم في الي فرا جعيعل للتموي توافقة ع
النريعة االسال ية في االقتصاد الليبي.
المشروعات الصغرى والمتوسطة :
ستقعى الهيئة ع جهات االاتصاا الي بناء القعرات والكفاءات للجهات التي تزاوي نا
التموي للنروعات الصغر والمتوسطة ورفع الوعي المجتمعي بن مية ا الننا ودوره في
بعا نروعا بالتموي
رفع دا الفرد ،و الالفر للنظر في العوي المتبنية له ا النها  ,ال
الصغير والمتوسا اد موح لتطوير وتوسعة نروع  ،ووجع القبي ل ل بالحصوي على
النجاا واالرباا ،و وا ا ينير الى أ مية دور نا التموي
تموي جعيع لتحقيي زيع
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للمنروعات الصعر والمتوسطة في رفع دا الفرد واالسرل وتنغي االيع العا لة وتر ز
المجتمع ،ول ل
استراتيجية الهيئة على تحقيي مو اقتصاد يحقي صال فئات عريضة
سيتم العم بصور جعي على تنويع األدوات المالية التي يوفر ا القطا  ،لتقعم الععم للقطاعات
بملتلف احجا ها ،سواء ا ر يا ات عمالقة او شر ات توسطة ودغيرل او الفئات حعودل
الععم ال
العا  ،والتي تقعى للحصوي على تموي للقيام بننا اقتصاد  ،ويمك بمزيع
يقهم في تحقي ععالت النمو االقتصاد وتوفير فرا العم  ،وفي ا القياق تقتهعف
الهيئة ع الجهات ذات االاتصاا أ ناء سوق و بوردة للمنروعات الصغر والمتوسطة،
ع تغطية واسعة لمنا ي المجتمع الجغرافية والعيموغرافية ،وتعع المنروعات الصغر
النمو االقتصاد واالبتكار والتطوير
والمتوسطة وريادل األعماي حفزاا وداعما ا ا ا ا لك
والنموي وذل بمقاععل الرعال.
الرعاة المعتمدين باالسواق والبورصات ودورهم :
فى أالستنارات
والرعال في القوق أو البوردة شر ات وسا ة تحصلة علي ترااي
المالية وتراي أدعارات اولية  ،عفها قاععل النر ات الصغيرل والمتوسطة في التن ي
للقيع في القوق واكععاد لتقويي و را األسهم.
وأهم مهام الرعاة هي :
 تقعير إذا ا ا ر النر ة ناسبة للقيع في القوق و قاععتها في إععاد القوائم المالية .
 تقعيم النص واكرشاد والمقاععل للنر ة فيما يتعلي بنرو وقواعع القيع في القوق .
 قاععل النر ة في عملية را األسهم .
الراغبة في إدراجها في سوق المؤسقات الصغيرل
 ويتعيّ على جميع الجهات والنر ات ّ
رف الهيئة) ،سواء بالنقبة
والمتوسطة أل يكول لها (راعي عتمع و را ل
لعملية اكدراج ،و ا واي فترل حياتها داا القوق .و يقوم الراعي بعور أساسي في
راقبة احترام التزا ات النفافية التي تلضع لها المؤسقات الصغيرل والمتوسطة
المعرجة.


مرحلة ما قبل اإلدراج

يجب على المؤسقة الصغيرل والمتوسطة تعيي راعي لمقاععتها عنع إدعار حقوق الملكية
االي توقيع على العقع أوالم ّ رل
أو االسهم وفي التحضير لعملية إدراجها وينهع
اللاضعة لموافقة الهيئة والقوق لجنة إدارل القوق و راقبتها و ّ
أل المعلو ات الواردل فيها
شن أل يؤ ّر على
طابقة للواقع على حع علم  ،وأل لعقع أوالم ّرل ال ينوب إغفاي
الفهم واكدراك لما و وارد في .
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 خالل مرحلة اإلدراج
يجب على النر ة أل تبرم ع الراعي إتفاقية يتم إععاد ا وفقا ا للنموذج التي تحعّده الهيئة
ّ
الطرفي  ،على أل ال تق ع سنتي ( )2ا نتي .
وتراقب  ،لمعل سريال يُتّفي عليها بي
ويجب إاطار الهيئة في حاي إ هاء االتفاقية ،فتصب المؤسقة الصغيرل والمتوسطة لز ة
على الفور بتعيي راعي جعيع.
 مرحلة ما بعد اإلدراج
يُكلّف الراعي بمراقبة المؤسقة الصغيرل أو المتوسطة ،وضمال إيفائها العائم بالتزا اتها
قب
القا و ية والتّنظيمية فيما يتعلي باكفصاا ع المعلو ات ،وفي حاي حعوث تقصير
صعرل ،ينبغي للمقتنار أل ي ّر ا بالتزا اتها ويقعّم لها المنورل
الجه أوالمؤسقة ال ُم ْ
الال ة لتصحي الوضع.
إن الشركات الرائدة والتي في أ س الحاجة إلى التموي ي التي تجع الصعوبة األ بر في
الحصوي علي تيجة ععم توافر المعلو ات والبيا ات المالية المرتبطة بعملية التموي  ،و نا ينتي
العور الهام لللع ات المالية غير المصرفية في إتاحة التموي عبر اع ات التموي المتنوعة
التالي :
توفر األنشطة المالية غير المصرفية في الدول التمويل للشركات في مرحلة ريادة األعمال من خالل عدة
مصادر منها :
التمويل المالئكي  ،Angle Financeوحاضنات األعمال  Business Incubatorsكطرق للتمويل غير
المصرفي في المراحل األولى للمشروعات ،ثم نشاط رأس المال المخاطر  Venture Capitalكوسيلة
للتمويل المناسب في المرحلة التالية ،وحتى في مرحلة بداية النمو يستطيع قطاع الخدمات المالية غير
المصرفية توفير التمويل بحقوق الملكية عن طرق بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن بعدها عن
طريق بورصة االوراق المالية،.
يوفر قطاع الخدمات ال مالية غير المصرفية المكتمل االركان باقة متكاملة من حلول التمويل لشركات ريادة
األعمال ،فيستطيع رواد األعمال تمويل االصول اإلنتاجية من خالل التأجير التمويلي ،واقتناء األصول
العقارية من خالل التمويل العقاري ،وتنمية رؤوس أموالهم العاملة.
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االدبيات واالطار النظري واألبعاد االجتماعية لتطوير قطاع الخدمات المالية
المصرفية

غير

االي
تودلر دراسات ععيعل إلى أل التطور في القطا المالي يؤ ر علي ععالة تو يع العا بالمجتمع
تقعيم اللع ات المالية للفئات نلفضة العا  .ما يقم لهم بالمنار ة في الننا االقتصاد  ،وبما يقم لهم
بحيال اجتماعية أ ثر ععالة ،ث الحصوي على التعليم وتطوير رأس الماي البنر بصفة عا ة & Park
) .Shin (2017حيث أوضحر العراسات أل العوي وإل ا ر تحتاج لهيك الي توا ل أو أ ث ـ إل وجع ـ
يعم على تحقيي ععالت مو رتفعة و قتعا ة واحتوائية  Inclusive Growthـ تنم الفئات الهن
دورا أ بر لقطا
حعودل العا وبصفة اادة المرآل والنبا وذو االحتياجات اللادة ـ فلل ذل يتطلب ا
العراسات إلى أل قتو تطور القطا المالي غير
اللع ات المالية غير المصرفية .ل الصر الععيع
االي ععل قارات ،فا لفاض تكلفة
المصرفي يقهم بنك بير في تلفيض قتويات الفقر وذل
قعرل الفئات الفقيرل والهن علي تحقي جوا ب الحيال
صرا ا ا ا؛ ما يعز
الودوي إلى اللع ة بعع عن ا
ث الحصوي علي التعليم والرعاية الصحية بصورل أفض  .ما أل النظام المالي غير المصرفي المتطور
الفئات األق داالا وال ي لعيهم أفكار اقتصادية
يقم بعور أ بر لرواد األعماي وأدحا المبادرات
اجحة ولك ينقصهم التموي ،
فاءل عوا اك تاج
وبالتالي فتوفير التموي له ه الفئات ليس فقا يواج الفقر بالمجتمع؛ ب أيضا ا يزيع
باالقتصاد .وفي فس النطاق يوفر النظام المالي غير المصرفي المتطور اع ات إدارل الملا ر والتن ي لك
فئات المجتمع ). Demirguc & Leine (2009

إل ظرية التقاقا المعرفة باسم  Trickle Down Effectوالتي تفترض أل تحقيي ععالت مو رتفعة
القا واللع ات وبالتالي
سيعفع رجاي األعماي لزيادل حجم استثماراتهم؛ ما سيؤد لزيادل المعروض
فرا العم  ،و يادل ععات العاوي للطبقات المتوسطة والع يا ،أو
ا لفاض أسعار ا ،وتقعيم المزيع
أعلى إلى أسف ؛ ما سيعود بالنفع بنك
بعبارل أارى إل نافع النمو االقتصاد ستتقاقا على الجميع
اكدالحات االقتصادية والنمو االقتصاد بنك باشر.
غير باشر على تل الطبقات التي ال تقتفيع
و ه النظرية تثبر في الت طبيي العلمي أل اآللية ال اتية لمنافع النمو االقتصاد ال تتحقي ك ا بنك تلقائي.
القياسات واكجراءات التي تكف أل تكول ظرية التقاقا ليس فقا
وعلي فلل ناك حاجة لوضع حز ة
ظرية ،ولك يمك تحقيقها على أرض الواقع.
ويقتلزم ذل ـ ما أشارت العراسات ـ إلى ضرورل تبني استراتيجية شا لة لتطوير القطا المالي غير
المصرفي ،باعتبار ا اطول أساسية و ا ة في سياق بناء قطا الي تطور نفت على العالم اللارجي،
وقادر على المقا مة بفاعلية في اطا التنمية المقتعا ة  ،ما تهعف الرؤية االستراتيجية إلى تحقيي النموي
المرآل و النبا ودو
المالي وبما يقم لكافة فئات المجتمع  ،اادة الفئات الهنة حعودل العا
ا النمو وععم االقتصار على فئات بعينها.
االحتياجات اللادة  ،لتحقيي أ بر استفادل
وال يكول ا م ا عافها :
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الهدف االستراتيجي األول:
خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو االقتصادي
يقهم القطا المالي بنك بير في عملية التنمية ،حيث يعع أحع العوا الها ة في توفير التموي واللع ات
المالية للنر ات و قاععتها على اال طالق والنمو و و ا ينعكس بنك باشر على النمو االقتصاد  ،ول ل
ت قعي العوي بنك قتمر لتطوير قطاعها المالي ليكول أ ثر فاءل وفاعلية .وبالنظر إلى التحعيات االقتصادية
التي تواج االقتصاد الليبي في القنوات األايرل ,تزداد الحاجة إلى تننيا القطا المالي بنقية المصرفي
وغير المصرفي للع ة أ عاف التنمية .وتبر أ مية القطا المالي غير المصرفي في قعرت على توفير
التموي بصور غير تقليعية وبتكلفة وإجراءات أق ما يقه النفاذ إلى التموي  ،و و ا ينعكس على الي
المزيع فرا العم وبالتالي يادل ععالت النمو االقتصاد .
ما أل األدوات واللع ات المالية التي يمتلكها القطا يمك أل تقهم بنك بير في رفع ععالت االداار
فجول بي ععالت االداار
الو ني للمقتويات الال ة لتحقيي النمو المطلو  ،حيث يعا ي االقتصاد اليبي
واالستثمار ،ما يتطلب إيجاد آليات وا ية للقطا المصرفي تقهم في حنع المعارات بصورل أ بر ،ويجب
أالتر ز االستراتيجية على التفعي لللي ععالت مو رتفعة فحقب،
ماره فئات
النو "االحتوائي" فال يقتصر على فئة بعينها وإ ما يقتفيع
ولك األ م أل يكول النمو
المجتمع الملتلفة ،و و ا يرتبا بنك بير بالهعف االستراتيجي الثا ي و و تحقيي النموي المالي ليتم تغطية
الفئات المتوسطة و حعودل العا واادة المرآل والنبا ودو االحتياجات اللادة وتمكنيهم اقتصادياا.

الهدف االستراتيجي الثاني :
تحسين معدالت الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
العراسات على أل يادل طاق اللع ات المالية يقاعع بنك بير على تععيم قعرل االقتصاد
تؤ ع الععيع
العوي لوضع قضية النموي المالي هعف
ذ قب  ،ل ل اتجهر الععيع
على النمو بصورل أ ثر فاءل
اساسي تر ز على تحقيق .
و جا ب آار ،يقهم النموي المالي في تحقيي ال ة أ عاف رئيقية ،يتمث أولها في دعم النر ات
المتوسطة والصغيرل والمنروعات تنا ية الصغر ،حيث يمك لللع ات المالية غير المصرفية أل تقهم
بنك بير في توفير أدوات الية تتناسب ع بيعة وظروف النر ات المتوسطة والصغيرل والمنرعات
القطا المصرفي في بعض راح
تنا ية الصغر التي قع ال تكول قادرل على الحصوي على التموي
تطور ا.
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أ ا الهعف الثاني فيتمث في الععالة االجتماعية ،حيث يقاعع النموي المالي علي الودوي باللع ات المالية
النفاذ إلى
النعب واادة حعود العا  ،ما يمك للمرل األولي تل الفئات
إلى قطاعات عريضة
أ وا غير تقليعية التموي بنرو وإجراءات أ ثر تبقيطاا،
وبالتالي يقاعع ا على الي يا ات دغيرل و تنا ية الصغر قادرل ليس فقا على رفع قتو عينتهم وتقلي
ععالت الفقر ولك أيضا تمكنهم اكضافة إلى إ كا يات االقتصاد وقعرات .
أ ا ثالث تل األ عاف فيتمث في تمكي المرآل والنبا ودو االحتياجات اللادة ،حيث تحرا الرؤية
االستراتيجية على التن يع بنك واض على أ مية دور القطا المالي غير المصرفي في يادل فاذ المرآل
والنبا وذ و االحتياجات اللادة إلى التموي بصورل عادلة و تقاوية ع الفرا التي يحص عليها
اآلارول بعول أ تمييز ،ما يقاعع على تمكينهم اقتصاديا ا واجتماعياا ،و و ا يضيف رل أارى للنمو
االقتصاد للعولة.
وتر ز االستراتيجية على يفية تحوي النمو االقتصاد و يادل االستثمارات إلى تنمية قتعا ة تقاعع في
حماية البيئة وتحقيي الععالة االجتماعية في تو يع العاوي وافض ععالت الفقر والمقاوال بي الجنقي  .ل ل
االي ه الرؤية االستراتيجية على تو يع تطبيقات االستعا ة داا القطا بنك كثف،
ستر ز الهيئة
وتوعية النر ات والجهات العا لة بالقطا بن ميتها وأ ر ا اكيجابي على النمو االقتصاد .
ما ستر ز الهيئة على القيادل بالمث والقعول،ل ا فهي حريصة على أل تبعأ بتطبيي قواعع و عايير االستعا ة
على فقها لتقود نر ه الثقافة ودفع الجهات العا لة في المجاي لتطبيقها.

( خطوات تفعيل سوق رأس المال في ليبيا )
( النظام المالي غير المصرفي )

 -1تفعيل عمل هيئة سوق المال
تفعيل مكاتب الهيئة
تفعيل ادارات الهيئة
تفعيل المجالس واللجان الدائمة
 -2تفعيل االسواق
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المساهمة في تفعيل سوق االوراق المالية والصكوك
المساهمة في تفعيل سوق المشروعات الصغري والمتوسطة
المساهــمة في تفـعـيـل ســوق العــقـود والســلع
 -3االنشطة المالية
المساهمة في تفعيل نشاط رأس المال المخاطر
المساهمة في تفعيل نشاط التصنيف واالستعالم االئتماني
المساهمة في تفعيل نشاط ادارة الصناديق االستثمارية
 -4االدوات المالية
المساهمة في تفعيل الصكوك التمويلية (الصكوك)
المساهمة في تفعيل وثائق االستثمار (الصناديق)
المساهمة في تفعيل العقود (االيجار المالي)

وفي ليبيا يمك ال تنسس سوق وبوردة للعقود والقلع وبوردة المنروعات الصغر
والمتوسطة وبوردة للصكوك تحث اشراف ورقابة الهيئة ،أويمك تكوي شر ة قابضة تقوم
بتنسيس شر ات قا مة لمزاولة نا بوردات العقود االجلة والقلع وبوردة المنروعات
الصغر والمتوسطة والصكوك ,وذل باالضافة الي تفعي شر ة سوق االوراق المالية (سوق
االسهم) القائمة  ,ع القماا بممارسة نا (الوسا ة في العقود وحقوق الملكية للمناريع
الصغيرل والصكوك) لنر ات الوسا ة في المالية القائمة و ل قيا ها بعور الراعي لننا
المنروعات الصغر والمتوسطة  ،وفقا للقواعع التي تضعها لجنة إدارل الهيئة.

وكذلك امكانية تفعيل نشاط الصكوك التمويلية ونشاط ادارة االستثمار وشركات راس المال
المخاطر لتحل محل وتكون بديل مناسب النشطة االجار المالي وصناديق االستثمارالمتوقفة
حاليا .
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حال توفرة النوايا الصادقة والدعم المناسب

الخاتمة
االي ا
تناولت هذه الدراسة نظرة شامله عن سوق المال والنظام المالي في ليبيا ,لك
النظام المالي الحالي في ليبيا يقوم بعوره بنك فء وفعاي ،وإلى أ
سبي يثار التقاؤي :
عى و يف يمك يادل فعاليت ؟
الشك أن انخفاض مؤشرات التنمية في ليبيا تؤكد الحاجة إلى السعي لزيادة كفاءة النظام
المالي وإعادة هيكلة النظام بهدف زيادة فاعليته ،من خالل دفع وتشجيع القطاع غير المصرفي
وتحقيق مزيد من التكامل مع النظام المصرفي ،بما يدعم مسيرة التنمية في الدولة.
حيث تبث ا ال يقتطيع القطا المصرفي وحعه في أ دولة القيام بعملية تحنيع الفوائض
وتوجيهها الي االستثمار بما يحقي النمو النا واالحتوائي المؤد للتنمية المقتعا ة ،وأل ذل
ع وجود قطا صرفي قو وقطا غير صرفي بنفس القول والكفاءل,
بجب أل يتزا
وبالن ظر إلى قطا اللع ات المالية غير المصرفية في ليبيا االي القنوات الماضية جع أ شهع
التنريعات التي تنظم عم سوق
تطورات لموسة واادة في راح ا بعع ادعار ععد
التطوير والتحعيث
رأس الماي .لك تبر الحاجة في المرحلة التالية إلى بعء رحلة جعيعل
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دعم االقتصاد بنك أ بر و ما ينبغي  ,االي المرحلة الحالية والمقتقبلية،
ليتمك القطا
االي وجود ادوات واليات قتحع ة
واجهة التحعيات التي قع تواجه
وأيضا ا لكي يتمك
تلضع لقواعع رقابية نظمة وواضحة.
وتحتاج تل الجهود إلى وجود رؤية واستراتيجية وحعل للقطا تتنارك فيها لتلف األ راف
ذو الصلة ,لتحقيي جموعة المقتهعفات العملية الواجب تحقيقها االي القنوات القاد ة.
إل فلقفة يئة سوق الماي الليبي تر ز في المرحلة الجعيعل على أل تصب أدال فعالة لتحقي
األداء وتطوير االسواق واالدوات المالية غير المصرفية والنظام المالي عمو ا واالشراف
والرقابة وال تعم علي يادل اكفصاا والنفافية و كافحة الفقاد؛
وفي النهاية ،ععو و ؤ ع على أ مية نار ة وا لرا افة األ راف ذو الصلة بالقطا
بصفة اادة واالقتصاد بصفة عا ة للمنار ة في وضع وتنفي استراتيجية شا لة واكضافة
له ه الرؤيا و يادل درجة عمقها ،بما ينعكس في هاية األ ر على تحقيي الصال العام ويعود
بالنفع على المجتمع ك .
ونسأل هللا التوفيق والسداد
أ  /محمــود محمــد وفـــــاء
رئيس لجنة أدارة هيئة سوق المال الليبي

( ملـحـق )

(األسواق المالية من الماضي إلى الحاضر)
الرجو إلى ننل االسواق عمو ا والنقود والبنوك والصرافة م بعع ذل
في البعاية ال بع
البوردات واالسواق المالية بنك ادق وا ثر تفصي .

ننت األسواق األولى :
عاش الناس في األ نة القعيمة في زار أو في عقارات بيرل وواسعة ولم يك ناك تجارل
الل المقتو نات البنرية الصغيرل ا ر تبعع بعضها ع بعض قافات شاسعة وفضالا ع ذل
لم يك ناك سلع افية وال أشلاا ثيرول  ،للقيام بالتجارل اليو ية .
غير أل الناس ا وا دائما يجتمعول في األعياد والمناسبات العينية و ال التجار ينتظرول األوقات
التي يحتنع فيها الناس جماعات لكي يبيعوا سلعهم و ك ا ننت األسواق فى العصور القعيمة
واد لمة سوق بالالتينية (فيرا) – و ي فير باك كليزية – يعني يوم عيع أو عطلة
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وقع أقام الفراعنة المصريول أسواقا للبيع والنراء عنع ا ا وا يجتمعول عنع أضرحتهم وفي
المعاف لممارسة الطقوس والنعائر العينية  ,و ال اكغريي يقيمول أسواقهم و هرجا اتهم
وأعياد م في عابع م .
وي  ،ال آالف الناس يقافرول إلى كة المكر ة و ي ر ز
وقب ظهور اكسالم بز
األعياد العينية والصوم ا وا يبقول بعع ا
عربي ديني وتجار هم .وبعع أسبو ا
لالتجار بالحجارل الكريمة والزير والجلود و ا ر األسواق التجارية همة جعا ل فى
الهنع والصي وفارس وفيما بي شعو اآل تي في المكقي .
وقع ا ر األسواق في اك برا ورية الرو ا ية و يقة الصلة باألعياد والمهرجا ات العينية ايضا
و ال سكال القرى واألرياف يحملول نتجات زارعهم إلى ه األعياد وفي ه األسواق ا وا
يقايضو ها بالقماش وسائر القلع المصنعة .
قب المل
وفى األيام الغابرل ال يحي لبعض المعل فقا إقا ة األسواق ،و ال ا الحي يمن
أو الحا م المطلي إلى سيع المعينة و ال على التجار ال ي يودول بيع سلعهم في القوق دفع بل
الماي إلى ا ال بيعه التصري .
األ مية لكي يتجنب
وسنر أ ظمة وقوا ي له ه األسواق و ا ر األ ا ة على جا ب بير
الناس اللعا والغش وفي الحضارات الممعنة في القعم  ،ا ر النعو المتحاربة توقف
زاعاتها و عار ها عنع ا تلتقي في األسواق و ا ر تعتبر أرض األسواق قعسة .
ولقع ثلر ه األسواق التجارية دوراا هما ا في التطور الحضار  ،وأتاحر قيام التجارل بي
النرق والغر .

صناعة النقود األولي :
عع ي أو ا ثر تحم العال ة أو اللاتم اللادي

القطعة النقعية ي قطعة عع ية اواليا
بال ي أدعرو ا .
النعو
وقع دنعر أوي قطع قعية فى القرل القابع ق.م على يع الليعيي  ،ال ي ا وا
الثرية والقوية ويعينول فى آسيا الصغرى .
و ا ر ه النقود البعائية صنوعة األلكتروم  ،و و ر ب  75بالمائة ذ با ا و  25بالمائة
فضة و ا ر بحجم حبة الفادوليا تقريبا ا  ,وتعرف باسم العينار المعيني (و و قع ذ بي أو فضي)
استلعام عملة عع ية عيارية  ،فراحوا يصنعول
وشا ع اكغريي ه النقود وقعروا الفائعل
النقود ل وحوالي القنة  100ق.م ال لمعل ثيرل على البر الرئيقي لليو ال وآسيا الصغرى
ه المعل و ا ر النقود
س
وعلي جزر بحر ايج وجزيرل دقلية وجنو ايطاليا قود
ال بية أ ثر ا قيمة و بعع ا ا ر النقود الفضية وأايرا النحاسية .
500
واستمر س النقع اكغريقي اء  500سنة وتبني الرو ال الفكرل ووادلو ا حوا
سنة م ا حا ف ضر النقع و القنة  500إلي القنة  1400للميالد ا ر العملة رقيقة وغير
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جميلة ولك في القرل اللا س عنر  ،م إحياء س النقع وغعت المعادل أ ثر وفرل واستلعم
الصنا الما رول في قش قوالب الصب .
وضربر العملة البريطا ية األولي قب جيء الرو ال إلي الجزر البريطا ية و ع الفت
النور ا ع ال مة  70دارا ا للضر تعم في ه البالد وفي سنة  1850ا ر دار الضر
الملكية احتكاراا رسميا ا وجزاء اكدارل المع ية .

نشأة البنوك األولى :
صر واليو ال
الصناعة المصرفية أو البنكية قعيمة قعم التاريخ ففي باب القعيمة و
ا ر تمارس ه الصناعة والواقع أل المعابع ا ر تقتلعم كيعا األ واي وفي رو ا في
كال فى الفوروم – أو القاحة العا ة – للصرافي
القنة  210قب الميالد دعر قرار بتلصي
.
وبالمناسبة  ،فلل لمة (بن ) أدلها ايطالي ففي القرول الوسطي ال الصرافول في ايطاليا
يمارسول عملهم في النار و م جلوس على قعع – والكلمة اكيطالية للمقعع (بنكو) و نها
استمعت لمة (بن ) أو صرف .
ولع الصناعة المصرفية أو البنكية بعأت في عينة البنعقية في القنة  ، 1587عنع ا تنسس (بنكو
د رو ا) وقع قب الودائع وسم للمودعي بكتابة شيكات لقاء الهم وفي القنة  ، 1619تقلم
(بنكو دي جيرو) ا المصرف و ن إيصاالت لقاء النقود ال بية أو الفضية المودعة لعي وقع
استلع ر ه اكيصاالت الماي تما ا و ل ن (بن ا قتردام) فى ولنعا ال تنسس القنة
 ، 1609إيصاالت استلع ر (أوراقا ا الية) أو شيكات وحواالت.
وفي ا كلترا ال الصاغة صرفيي البالد حتي القنة  1694عنع ا تنسس (بن ا كلترا) وقع ن
احتكاراا للصناعة البنكية في ا كلترا حتى القنة  1825و ال أوي بن نظم أ نئ فى الواليات
المتحعل األ ريكية (بن أ ريكا النمالية) في فيالدلفيا  ،وقع را ل جلس الكو جرس في
القنة . 1782

ننل هنة الصرافة :
فكرل تععدية النقع أدت إلى والدل هنة جعيعل ي الصرافة ؛ فلقع لف حكام اليو ال القعيمة
الصرافي في عام  527قب الميالد بتبعي عمالت الزائري للمعل التي يوجعول فيها وا تنرت
ه المهنة وتطورت بنك سريع واي الفترل الهيلينية في اليو ال وبعع ذل في اك برا ورية
الرو ا ية .وفي القنوات األولي بعع الميالد دالر تل المهنة رحلة سكول أل ب غيا ا ـ
باستثناء المنطقة العربية ـ دام 550عا ا ا  ,حيث عادت وظهرت في شماي ايطاليا عنع ا قرر
القوا ي والتنريعات المتعلقة بعمليات
المنرعول الرو ا يول في حين وضع ععد بير
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اكيعا وتبادي النقود و بعع ذل احتلر الجمهوريات اكيطالية ـ (جنول) و(فينيقيا) و(فلور قا)
بفض تجارتها ع النرق ر زاا ر وقا على دعيع االقتصاد العولي .

البوردات واالسواق المالية :
ربما تعود أوي سوق الية نظمة إلى الجمهورية الرو ا ية في القرل الثا ي قب الميالد .وبعع
ا هيار اك برا ورية الرو ا ية لم تظهر األسواق رل أار إال بعع ا بنلف عام تقريبا ا  ،وحتي
القرل الثا ي عنر أدعرت ( العوي المعل ) – ث (جنول) و (البنعقية) – دكوك عيو ية
لتثبير حقوق النبالء ال ي استعا ر نهم لإل فاق على حمالتها العقكرية وبحلوي القرل الرابع
عنر ا ر قع ظهرت أسواق الية حكو ية في المعل األوروبية .
وهناك ثالث روايات تاريخية متفاوتة عن األصل التاريخي ألسواق األوراق المالية.
أوضحر الرواية األولى أل بعاية فهوم أسواق األوراق المالية تعود إلى القرل الثا ي عنر في
االي جموعة
ال جمهورية الفر قية حيث ننت الحاجة إلى تعاوي العيول الزراعية
الننطاء الماليي يطلي عليهم  Courratiers de changeال ي أ لقواْ بعاية فهوم الوسا ة.
وتقوي الرواية الثا ية أل صطل البوردة يعود إلى الكلمة الالتينية  Brugesالتي تعني الحقيبة
أو الكيس ,حيث ا ر تعلّي الث ا ياس عنع با المنزي أو المكال عاللة على لتقى التجار في
عينة  Brugesالبلجيكية في القرل الثالث عنر .
أ ا الرواية الثالثة  ,فنرجعر قمى البوردة إلى القرل الثالث عنر أيضاا ,حيث ال التجار
يلتقول ع بعضهم البعض لتعاوي القلع في نزي شل يععى  Van der Burseفي عينة
 Brugesالبلجيكية و ع رور الز أ تقب ا المكال قمى . Burse Bruges
ويقج التاريخ الحعيث بنل أوي سوق لدوراق المالية في العالم ال قع افتت في بلجيكا عام
1531م ..و م أا ا المفهوم في اال تنار سريعا ا في المعل القريبة حيث تم إ ناء بوردات
أارى في عينتي غينر و أ قتردام وبعأ المصرفيول في البنعقية  Veniceبتعاوي األوراق
ه األدوات في لتلف المعل اكيطالية.
المالية الحكو ية  ,وتوالى نا
وبعع أل بعأ يضمح العور الهام ال لعبت عينة بروج و رفن ا في جاي التبادالت التجارية
ا العور العظيم لمعينة أارى تقع في شماي بلجيكا
والمالية ع هاية القرل الرابع عنر ا تق
أيضا ا ي (آ فرس) (بالفر قية) ويعتبر ؤراو علم االقتصاد (آ فرس) بن ها أوي سوق قعية في
عنى  ,ما ينقب ؤالء المؤراول ظهور وضو أو فكرل الحقم
أوربا بك ا في الكلمة
لتجار تل المعينة و ما اد في أ ميتها اعتبار ا قب البرتغاليي بمثابة المر ز الرئيس لكافة
أ وا التجارل العولية  ,واادة تجارل التواب بي شرق العالم وغرب وفي عام ) 1595م (
ظهرت بوردة (ليول) الفر قية األقعم واأل ثر أ مية لمعل ويلة في فر قا.
القنة
أ ا بوردة باريس فيعود أدلها إلى سوق الصرافي ال ي ارسوا هنة الصرافة
 1138وفي ه األ ناء ورت سوق باريس للبضائع  ،والتي ا ر تعم ن عام  1304على
جقر يقمى "جقر الصرافة"  ،أعمالها لتنم األوراق المالية أيضاا.
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؛و بوردة باريس لم تحظ باأل مية القصوى إال بعءا ا
عام 1639م عنع ا ظهر إلى الوجود
عمالء الصرف ال ي تلصصوا في وضو حقم الكمبياالت التجارية  ,وتن ع ا النجاا بعع
ائة عام تقريبا ا (1774م) عنع إدعار التنظيم الملكي لبوردة باريس .
وفي عام )  ( 1602أدعرت النر ة الهولنعية لنرق الهنع أوي إدعار أسهم في بوردة
أ قتردام .و ا ر أوي شر ة تصعر أسهما ا وسنعات وفي ا قتردام أ نئر أوي بوردة عام
) ( 1611تحر جقر "أ قت " ، Amstelحيث ال الوسطاء يتبادلول أسهم "شر ة شرق الهنع
"  ،ويؤ نول ب ل األ واي الال ة لغزو أ ريكا .
وبعع ذل ا تق ر ز التجارل عبر القناي اك كليز ليقتقر فى لنعل و ع ا دياد الننا التجار
المكال ال تم
فى المقا ي والحا ات المحيطة (بزقاق الصيارفة) ( Exchange alleyبالقر
في تنسيس بن ا كلترا . )Bank of England
وفي ا المكال بعأ صطل ( سهم  )STOCK -يقتلعم كوي رل  ،ويقاي إل الكلمة تم اشتقاقها
القضبال اللنبية أو العصي التي ال ينيع استلعا ها لتمث العيول الحكو ية حيث ال
التاجر يعلم علي عصاه بعال ة لما سعدت الحكو ة ل ققطا ا أققا العي المقتحي ل وقع بعأ
تعاوي األسهم في لنعل عام  1688و ال حا لو القنعات المالية واألسهم يجتمعول فى قهى د
جو ا ال في (تنينا آلي) عنع ا قرر داحب "جو ا ال استينا ( )Jonathan Castaingعرض
قوائم البضائع واألسهم للمهتمي تحر قمى " جموعة األسهم واألشياء األارى" ( The course
. )of the Exchange other things
الوسطاء العا لي في عينة لنعل ليبعأ
وفي عام  ، 1725استقطب " قهى جو ا ال " الععيع
رحلة النمو  ،ويغيــر اسم المقهى إلى سوق األوراق المالية (  )The stock Exchangeفي عام
)  1773م ( وقع أعل ذل "جول تايلور" في تصري قاي في  " :بيع و نتر ت ا ر اليا صيب
الجعيعل وبطاقات التموي البحر وسنعات شر ة الهنع النرقية وغير ا القنعات العا ة "
و ا ر سوق لنعل ه سوقا ا دولية  ،إذ ا ر المعلو ات المتعلقة بها تص إلي وا ئ العوي
ودولها إلى عل البر الرئيس في ا كلترا ث ا نقتر  ،و ع بر حجم
القريبة أسر
اك برا ورية البريطا ية واتقا طاق فوذ ا في العالم برت سوق لنعل بقرعة بيرل حتى
إ عام  1720تجاو ت قيمة األ واي المقتثمرل في ه القوق  500ليول جني استرلينى ،
و
و و رقم يعادي ئة ضعف قيمت قب ذل بلمقة وعنرول عا ا ا (أ عام  1695تقريبا ا)
ارتبطر بوردة لنعل ارتبطا عضويا ا ع الظهور المبكر للرأسمالية البريطا ية.
أ ا فيما يتعلي بالبوردات األوروبية األارى ,فلم تظهر إال في هاية القرل القابع عنر وبعاية
القرل الثا عنر ,ولمعل ويلة بقير بوردة باريس في المر ز الثا ي عالميا ا بعع بوردة لنعل
.
وبعع قيام الثورل الفر قية عام 1789م واال قالبات الج رية على أغلب األدععل  ,أدى اقتصاد
الحر لللي حالة التضلم القو وا هيار العملة الو نية وبالتالي أغلقر البوردة ولم تتمك
تقعيع ديو ها العا ة إال جزئيا ا وبعملة نلفضة القيمة إلى حع بير ولقع
القلطات الحكو ية
الطبقة األرستقرا ية والبرجوا ية التقليعية على يادل ح ر م
ا األ ر
ساعع ث
رغبتهم في تر يز أ والهم و رواتهم في المجاي العقار وفي الوقر
وضو االداار و اد
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الي رواتها ع ريي المضاربة وبيع
ذات تمكنر الطبقة البرجوا ية الصناعية التجارية
ذل استغاللها للبلعال المقتعمرل.
الممتلكات والتجهيزات وتموي دفقات األسلحة  ,وأ م
أ ا في بلجيكا فقها  ،بلع المننن لكلمة بوردة  ،فقع تم تنسيس بوردتها في عام (  1801م (
بعع ابليول  ،م أدعر قتنار الجمهورية آ اك رسو ا ا بل ناء (سوق الية في برو ق في
قا عة العي ).
وفي الواليات المتحعل األ ريكية  ،ولتقعيع فقات حر التحرير وتموي سائر الننا ات  ،ال
ينبغي بيع القنعات المالية واألسهم غير أل الناس لم يناءوا االستثمار في سنعات الية ا لم يك
باستطاعتهم إعادل بيعها بقهولة  ،ول ا قضر الحاجة بليجاد سوق لدوراق المالية .
ولم يك أوي سوق أ ريكية لدوراق المالية في يويورك  ،ما قع يتبادر إلى أذ ال العا ة ب
ال في فيالديفيا في عام) 1790م (.
لك في عام  1792وتحر شجرل جميز ( )Buttonwoodفي حعيقة الحص Castle Garden
رجاي األعماي بقيادل "جول ساتول John
والتي تقمى اآلل  ، Battery Parkاجتمع 24
 Suttonو "بنجا ي جا  Benjamin Jayووقعوا اتفاقية "با و وود  Buttonwoodلتنسيس
"شر ة الوسطاء لبيع األسهم  Brokers for the sale of public stocksوفتحوا كتب لهم
باسم " كتب تبادي األسهم . The Stock Exchange office
في البعاية ا ر تعرض األوراق المالية (ت ا ر اليا صيب  ،القنعات  ،األسهم) عنع الظهر
ورقة الية تبا ل
يوم في زاد علني وعلى البائع دفع عمولة لـ "المكتب" ع
وقرر المضاربول في ذل الز ال أل يلتقوا يو يا ا تحر أغصال شجرل دلب عتيقة في ووي
سترير و ال ؤالء الرجاي األربعة والعنرول األعضاء األدليي فى بوردة يويورك
النهيرل و ا ر أرضية حجرتهم التجارية قطعة ارض تضللها غصول شجرل – ولكنها ا ر
أوي سوق لدوراق المالية أو البوردة  ,وفي أ ريكا أ ننت أوي بوردة في عام) 1821م( في
ا ر تتم في ه المعا الت و و ووي سترير.
فس النار ال
وفي الحقيقة أ بحلوي العام 1830م استثمرت رؤوس أ واي ا ة في شراء األسهم  ..ويعتبر
المثاي األ م شراء أسهم النر ات الضلمة المتلصصة في بناء اطو القك الحعيعية  ,التي
تجمع بي التموي الكبير والفوائع الصناعية الضلمة واالداار اللاا و ل رؤوس األ واي
األجنبية (اك كليزية اادة) .
وبحقب (ال بروس) ارتفعر القيمة اكجمالية للمحفظة الفر قية في البوردة المقعرل بـ 4
 %6إجمالي رول القطا العائلي الفر قي إلى 35
ليارات فر عام 1850م أ أق
رول القطا الفر قي الم ور .
ليار فر في عام 1880م أ ا يقار %22
القرل التاسع عنر أدى اال د ار المتحقي في قطا البناء (في باريس
في النصف الثا ي
اادة) وظهور النر ات المتلصصة به ا القطا  ,و ل التطور الكبير في اللع ات العا ة
ذل أدى
المصارف ,
(شر ات القطا العام) و ل ظهور أععاد بيرل و تزايعل
لتوسيع بير في البوردة.
و ع بعاية القرل العنري  ,أ كننا الحظة يادل الو ل النقبي للنر ات الصناعية المقجلة في
النر ات  ,ليس فقا في باريس وإ ما في افة
البوردة قار ة ع األ وا األارى
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البوردات العولية أيضا ا ففي الحقيقة ساععت غزارل االداار المتحقي في القطا العائلي في
بريطا يا وفر قا والواليات المتحعل واليابال إلى ا طالقة قوية في وضو اكدعارات األجنبية
الجعيعل وبالطبع عادت وا لفضر ه األايرل في فترل ا بي الحربي العالميتي  ,لتظهر بقول
فائقة ن بعاية عقع اللمقينات .
في الو العربي ،ا ر اكسكنعرية تحتض أوي بوردة حيث تمر أوي دفقة قط حلية
قجلة في عام 1885م بمقهى أوربا القكنعر بميعال  Des Consuisوال سمى الحقا ا يعال
حمع علي.
وفي عام  1899االي عهع اللعيو عباس الثا ي ا تقلر الـ  AGPAإلى بنى جعيع  ،و م
ا لي عليها البوردة بميعال حمع علي وأدبحر بوردة اكسكنعرية إحعى عالم المعينة التي
تظهر على بطاقات البريع والكتب والعلي اكرشاد للمعينة  ،وأدبحر البوردة بطرق ععيعل
النقطة المر زية لمجتمع المعينة المالية.
و ال يالد بوردة القا رل في يوم اللميس الموافي  21ايو  1903و ال أ را ا عروفا ا
للجميع أل بوردتا القا رل واكسكنعرية  ،عنع اجتماعهما  ،احتال ر زاا بي أ بر امس
بوردات على قتوى العالم.
أ  /حمــود حمــع وفـــــاء
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