
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  أسواق األوراق المالیة بین دورھا التنموي واالنمائى
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  محتوى البحث

  
                    

  
                  مقدمة

  

  خلفیة نظریة :النظام المالي والنمو والتنمیة االقتصادیة: ول القسم األ

   يالنظام المال -1

 يمیة والنمو االقتصادنالتمفھومى الفرق بین   -2

  

   فى التنمیة االقتصادیةدور أسواق األوراق المالیة:  ثاني القسم ال

   الدراسات النظریة نتائج أھم -1

 الدراسات التطبیقیةنتائج أھم  -2

  

  . على التنمیة االقتصادیة فى لیبیايالدور المتوقع  لسوق األوراق المالیة اللیب:الثالث قسم لا

  

  والتوصیاتالنتائج :خاتمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   مع التطبیق على الجماھیریة اللیبیةيأسواق األوراق المالیة بین دورھا التنموي واالنمائ
  
  

  :مقدمة

أى , سواق األوراق المالیة أليالدور االنمائو يالدورالتنموتقوم فكرة ھذا البحث على أھمیة التمییز بین  

دورھا فى تسریع عملیة التنمیة االقتصادیة مقاسة بمعدل النمو فى الدخل الحقیقى للفرد وذلك من خالل 

 المؤسسیة والتشریعیة والبشریة وإعادة ھیكلة البنیة االقتصادیة واالجتماعیة فى یةل البنمساھمتھا فى إستكما

الدي ) االقتصادات الناضجة (  لھا فى الدول المتقدمة يوالدور االنمائ )االقتصادات الناشئة ( الدول النامیة 

ویعزى .  االنتاجیة المتكاملة  ینصب على تحقیق أعلى معدالت نمو حقیقیة من خالل التشغیل الكامل لھیاكلھا

إھتمام الباحثین  بھذه الفكرة الى أنھ قد لوحظ مؤخرا أن كثیرا من األدبیات التى تناولت ھذا الموضوع  فى 

الدول النامیة لم تعر ھذه التفرقة اإلھتمام الواجب باالضافة الى عدم االلتفات ألھمیة إزالة اللبس بین المفاھیم 

  . ھذا الموضوع األساسیة المتعلقة ب

إن كثیرا من األدبیات التى تناولت ھذا الموضوع خلصت إلى نتیجة ھامة مفادھا أن  ألسواق األوراق المالیة 

دورا إنمائیا إیجابیا فى كل من الدول النامیة والدول المتقدمة لكن مایعنینا فى ھذا البحث ھو إبراز ماإذا كان 

إننا نبحث فیما ھو   ؟لھا دور فى تسریع عملیة التنمیة االقتصادیة أى ھل  لھذه األسواق دورتنموي أم ال ؟

ى ذي البعد االقتصادى إلى الدور ذي التوجھ  الشامل أذلك الدور األنمائى لھذه األسواق أعمق من 

  فى تحقیق  المتكاملة ساھم أسواق األوراق المالیة تكیف آخرنتساءل عن  بالدول النامیة ، بمعنى واالجتماعى

  .بمفھومھا الشامل فى األدب االقتصادى المعاصر نمیة المستدامةالت

حجر الزاویة فى د التي تعالحدیثة   الھامة في النظم المالیةالركائز ىحدإ یةالمالاألوراق أسواق وعموما ، تمثل 

ین فى ھذا لقد أثارت ھذه القضیة إھتمام األكادیمیین والممارس. في الدول النامیة التنمیة االقتصادیة عملیة 

لقد و .ي معھا األدبیات النظریة  والدراسات التطبیقیة التى تناولت ھذا الموضوع الحیوتالحقل بدرجة أثر

تبدى خلصت ھذه الدراسات إلى  أن طبیعة العالقة بین أسواق المال والتنمیة االقتصادیة ھي عالقة تبادلیة  

التشوھات السعریة بما و  التضخملجةامعوأسالیب یة ، عدیدة كأدوات السیاسة االقتصادأدواتمن خالل آثارھا 

 يریر االقتصادح التوتحفیز جھود إعادة الھیكلة سیاسات ،و األجنبىو الصرف  الفائدةى سعر كل منیھاف

 . یة والتكنولوجة الصناعيقطاعوعلى األخص فى فى الناتج المحلي اإلجمالي وزیادة مساھمة القطاع الخاص 

ھذه ل  يتفعیل الدور التشابك یة علىالمالاألوراق راسة على بیان وتحلیل أثرتنمیة أسواق تركز ھذه الدعلیھ، و

 فى الدول یةالقتصاد فى تسریع عجلة التنمیة اامساھمتھإبراز من ثم المتغیرات االقتصادیة والسیاسات و

اق  أن أسوادھافمھامة وتخلص الدراسة إلى نتیجة  للفرد ، ي بمعدالت النمو فى الدخل الحقیقةالنامیة  مقاس

ث عن  بحال وعلیھ یكون. فى دفع عجلة التنمیة االقتصادیة فى الدول النامیة لحوظاألوراق المالیة  تؤثر بقدر م

 الدول النامیة فىالتنمیة االقتصادیة تحقیق  طریقعلى  ھامةخطوة  ردوالھذا  المالمح األساسیة لشكل وطبیعة

.  
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إرتفعت قیمة األسھم  فقد .  سنوات األخیرة  خالل العشركبیرا ھاما وتطورا  یةلمالااألوراق أسواق  لفد حققت

    فى نفس  و , 2005- 1995 خالل الفترة  تریلیون15,2 تریلیون إلى 4.7المسجلة فى البورصات العالمیة من 

قیمة األسھم  يمن إجمال%. 13إلى % 4لة فى األسواق الناشئة من جالوقت إرتفعت نسبة قیمة األسھم المس

جمالیة  فى أسواق األوراق المالیة اال من القیمة% 3مة التداول فى ھذه األسواق منی كما قفزت ق.العالمیة

  (Amartya Sen , 2006)  خالل نفس الفترة% 17لعالمیة إلى  ا

األجنبیة  فى  فى الدول النامیة دورا بارزا فى جذب المزید من االستثمارات یةالمالاألوراق سواق أقد لعبت لو

 دفع عجلة التنمیة فى ه االستثمارات حول مدى جدوى ھذإال أن ذلك یثیر تساؤالت ھامة , السنوات األخیرة

ة ی االقتصادیةاستكمال البن,عادة ھیكلة  وإفى    أى ھل  لھذه األسواق دور إیجابي،ة فى الدول النامیةیقتصاداال

  تساؤالت عدیدة أیضاكما تثیر. ذاتیة الحركة عالیة و  حقیقیةلھذه الدول بحیث تمكنھا من تحقیق معدالت نمو

ھذا إلى جانب بیان . ھذا التاثیر إحداث تم من خاللھا ی ھذا التاثیر وتلك القنوات التى حول الكیفیة التى یتم بھا

  . من ھذا األداء المتمیز لتلك األسواق فى االدول النامیة عائدكیفیة تعظیم  ال

 فى ألوراق المالیةل قیام سوق  انھلیتعلق ب  ھامسؤال  محاولة االجابة على فيكلة الدراسة مشتتمثلوعلیھ ، 

 وھل یمكن أن یتحقق ھذا الدور ة ؟ االقتصادیتنمیة إیجابي في دعم عملیة الیمكن أن یكون لھ دور الدول النامیة

 یةالمالاألوراق سواق  أداء أالقة بین إلي إلقاء الضوء علي العتھدف  الدراسةفى االقتصاد اللیبى ؟ لذا فان ھذه

قة من خالل االستعانة ببعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة ال،وتحلیل ھذه العة االقتصادیتنمیةالعملیة و

  .ة  االقتصادیتنمیةالعملیة  المستخدمة في قیاس النمو االقتصادي ومعرفة أثارھا علي

ومن علي عملیة التنمیة االقتصادیة  آثارا إیجابیة  المالیة وق األوراق لس مفادھا،أنفرضیةعلي   الدراسةقومت

  التحلیلىمنھج الباحثان استخدملتحقیق الھدف من ھذه الدراسة وثم النمو االقتصادي فى الدول النامیة ،

معرفة مدى  والتى تناولت ھذا الموضوعألدبیات ل نظريتحلیل تستند إلى  ألولىاعلى مرحلتین  االستنباطى

 علي أسواق أجریت خصوصا التي التطبیقیة فى ھذا المجالالدراسات مع النتائج التى خلصت إلیھا توافقھا 

  محاولة توقع الدور التنموي الذى یمكن وتتلخص فى، أستنباطیة ةثانیالو.  في الدول النامیة یة المالاألوراق 

ومعرفة ما إذا كان ھذا التوقع یتماشى مع  ،النامیةدول ،كاحدى ال تلعبھ إقامة سوق لألوراق المالیة فى لیبیا ان 

 سیكون ھل ىأ ،  (Finance-led Development) يیسمى بمنھج التنمیة المالیة المؤدى للنمواالقتصادما 

ولتحقیق  فى لیبیا ؟.التنمیة االقتصادیةعملیة علي ي أثیرإیجابالنشاء وتطویر سوق األوراق المالیة اللیبیة ت

 یتناول لمحة نظریة عن القسم األول :  رئیسیةأقسامإلى ثالثة تقسیمھا تم فقد ،  الدراسةھذه الھدف من 

 ، یلقى والقسم الثاني.  النمو والتنمیة االقتصادیة  مفھومىمكونات النظام المالي ألى دولة مع التمییز بین

ي الحقیقي الناتج عن  تلعبة أسواق اآلوراق المالیة فى تحقیق النمو اآلقتصاد انالضوء على الدور الذى یمكن

قسم وأخیرا یحاول الباحثان فى . الدراسات األكادیمیة و التطبیقیة على صعید كل من إحداث عملیة إقتصادیة 

وتختتم .  إستشراف الدور المتوقع لسوق اآلوراق المالیة اللیبي فى دفع عجلة التنمیة االقتصادیة فى لیبیا ثالث

  .    المتعلقة بھذا الموضوع اتألھم النتائج والتوصیالدراسة بعرض 
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   فى ھذا المجال الدراسات السابقةو مسح لألدبیات 
 یسمى بمنھج التنمیة المالیة  ، األول، ةیاالقتصادتنمیة لعالقة بین التنمیة المالیة واللتناول اجد ثالث مناھج یو

 ةیاالقتصاد تنمیةف بمنھج الیعر،  والثانى (Finance-led Dvelopment) ةیاالقتصاد ةینمت لليالمؤد

 والثالث یسمى بمنھج  التغذیة العكسیة أوالتبادلیة (Development-led finance)للتنمیة المالیة  ةیالمؤد

(Feedback Approach)   

 ساد خالل الثالین عاما الماضیة ، ي، وھوالمنھج الذ یةاالقتصاد یةنمتلل التنمیة المالیة المؤدیة  :المنھج األول

, یةاالقتصاد یةنمتلاق األوراق المالیة فى تحفیز اسوأ تلعبھ  أنن دون إلقاء الضوء على الدور الذى یمكنولك

فتنشیط سوق األوراق المالیة وزیادة سیولتھا كما ھو الحال فى العدید من األسواق الناشئة  الشك فى إنھ 

ن الوساطة المالیة المباشرة وغیر  ومن ثم زیادة فاعلیة كل ميسیساھم فى زیادة كفاءة الجھاز المصرف

و توفیر التمویل طویل األجل الالزم لكل من االستثمارات التقلیدیة واالستثمارات عالیة التقنیة فى المباشرة 

األدبیات التى تناولت ھذا الموضوع حدیثا من أھم وعموما فان  . ةیاالقتصادالتنمیة  عملیةالمحفزة ل المخاطر

 بدأت جذورھا منذ أوائل القرن الماضى مع كتابات شومبیتر والتى (Levine, 1997)لیفن تلك التى أجراھا 

   . ( Schumpeter, 1912)  طویل األجلي والنمو االقتصاديفى العالقة بین نمو القطاع المال

،  للتنمیة المالیة ، فعلى النقیض من المنھج السابق ةیالمؤد یةاالقتصاد یةنمتلبا المعروف :المنھج الثانى

 وما یصاحبھا من معدالت عالیة من النمو اإلقتصادى الحقیقى یةاالقتصاد یةنمتلایشیرھذا المنھج  إلى أن 

سوف تتطلب تطویرا للبنیة خلق طلبا على العدید من الخدمات واألدوات والترتیبات المالیة التى ت سوف

عدید الھذا الموضوع  تلقد تناولو. لمالیة سوق األوراق ابما فیھا األساسیة للنظام المالى للدولة بكل مكوناتھ 

 Robinson روبنسن ياالقتصاد قدیماالدراسات التى قام بھا  أھمھا من  النظریة والتطبیقیة التىمن الدراسات

 واالقتصادىLevine (1997)  . واالقتصادى لیفن Romer (1990)  رومري االقتصاد  وحدیثا (1952)

  Capasso (2006) كباسو 

لھما  یةاالقتصادالتنمیة   و مؤداه أن كل من التنمیة المالیة.ھج التغذیة العكسیة أو التبادلیةمن : لثالثالمنھج ا

 نمومعدالت  متطور تستطیع أن تحقق يفالدولة التى لدیھا نظام مال. تأثیرات متبادلة على بعضھما البعض

 المنتجات عالیة التقنیة وتمویل من خالل توفیر التغیرات الھیكلیة المصاحبة وذلك  عنمرتفعة ناجمة

 ابدورھ یةاالقتصادالتنمیة  وأن (Schumpeter, 1912)االبتكارات القابلة للتطبیق وذلك كما أشار شومبیتر

  كال  بین المتبادلو يشكل طلبا متزایدا على األدوات و الخدمات المالیة وھكذا یستمر التأثیر االیجاب تسوف

 (Kunt , Levine  and Zervos , 1995,1998) م كل من كنت ولیفن وزیرفوس وحدیثا قا   . المنظومتینمن 

 یة االقتصادتنمیة المتبادل ألسواق ااألوراق المالیة و الي على الدور االیجابللتأكیدھذا الخصوص بعدة دراسات فى 

تجة  وإنعكاس ذلك على لكونھا تعمل على زیادة المدخرات وتخصیصھا بكفاءة  على كافة المجاالت االستثماریة المن

  .التنمیة المالیة 

لیست ي  الحقیقي والنشاط االقتصاد یة المالاألوراقاسواق بین إن مناقشة فكرة العالقة وفى ضوء ما سبق ف

 ظل یناقش يجدیدة ولكن األراءالمتعلقة بطبیعة ھذه العالقة ھى التى تتغیر مع الزمن حیث ان الفكر االقتصاد

لتمویل عملیة التنمیة االقتصادیة منذ زمن الفكر ارد المالیة طویلة األجل الالزمة كیفیة تدبیرالموقضیة 

   فترة ماقبل الكساد العظیم وبزوغي ساد العالم فى فترة ما قبل الثالثینات من القرن الماضى  أي الذيالكالسیك
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ل الذین تناوال دراسة  كانا من األوائGurley and Shaw (1955)إال أن  جورلى وشو  . يالفكر الكینز

   لالفروق بین الدول المتقدمة والدو وخلصا إلى أن أحد ي الحقیقيالعالقة بین األسواق المالیة والنشاط االقتصاد

 مكن مستثمریھا يذلا و طرأ على األسواق المالیة فى الدول المتقدمة يالدالنامیة  یتمثل فى مدى التقدم الھائل 

وبالتالى المساھمة االنتاجیة ر وفى التوقیت المناسب للتوسع والنمو وتطویي فمن الحصول على التمویل الكا

  .بصورة فاعلة فى عملیة تنمیة إقتصادات ھذه الدول فى مراحلھا األولى

إفتقرت إلى أقامة الدلیل فى فترة الخمسینات ومطلع الستینات الدراسات التى أجریت فى ھذا المجال إال أن 

معدالت من ناحیة وبین  یة المالاألوراق  سببیة  قویة بین درجة نمو وتطور أسواقعلى وجود عالقةالعملى 

وشو  Goldsmith (1969)  دراسات جولدسمیث  ظھرتإلى أن   من ناحیة أخرىالتنمیة االقتصادیة

Shaw(1973) ومكانون McKinnon(1973) وخلصت إلى وجود عالقة سببیة ترة السبعینات مع بدایة ف

لكونھا تساھم فى لفرد ل مستوى الدخل الحقیقى ومعدل النمو فى یةالمالاألوراق ة  تطور سوق بین درجقویة 

 لم تقتصر الدراسات كذلك . الموارد ھذهعزیز كفاءة تخصیصزیادة الموارد المالیة طویلة األجل وتعمل على ت

یضا إستكشاف تأثیر باقى على بیان دور أسواق األوراق المالیة على عملیة التنمیة االقتصادیة بل شملت أ

 تطور تأثیر حول تطبیقیة دراسات ة أجریت عدوفى ھذا الخصوص،. مكونات النظام المالى على تلك العملیة

عملیة التنمیة االقتصادیة ومن أھم ھذه الدراسات  تلك الدراسة التى  قام بھا  كل من  على يالجھاز المصرف

   كل من كباسو وبالكبیرنوكذلك الدراسة التى قام بھا Stiglitz and Weiss (1981) یس استجلتز و و

(2005) and Blackburn  Capasso وأخیرا المساھمات التى قدمھا لیفن فى دراساتھ المتعددة حول ھذا  

 عن مدى تأثیر التطور على النمو والتنمیة االقتصادیة 1997 ھ الھامة التى قدھا عامالموضوع ومنھا دراست

(1997) Levine   .  
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  القسم األول



  خلفیة نظریة: النظام المالي والتنمیة والنمو االقتصادي 

والثانى یتناول  بالنظام المالى المكتمل مفھومین من المفاھیم األساسیة ، األول یتعلقنستعرض فى ھذا القسم 

والذى تسعى الدول   الجوانبكتملفالنظام المالى الم .قضیة التمییز بین مفھومى التنمیة والنمو االقتصادى 

دماء ال( بمثابة القلب الذى یضخ األموال فھو یعد مسألة ھامة وحیویة بالنسبة لھا بنائھ وتطویرهالنامیة إلى 

ونظرا لكون .  نھ من النمو وتنمیة قطاعاتھ المختلفة ی لتمك الجسم االقتصادىفى جمیع شرایین) االقتصادیة

   فىا لیس فقط المكونات الھامة لھذا النظام فاننا سوف تلقى الضوء على دورھسوق األوراق المالیة  أحدى 

        فى الدول النامیة النمو ولكن بالدرجة األولى دورھا فى أن یكون نموا أقتصادیا ذو جذور تنمویة خاصة تحقیق

  : الرئیسیةھمكونات لمحة عن : )The Financial System(النظام المالي :أوال
 لى دور سوق األوراق المالیة فى عملیة التنمیة االقتصادیة ، یكون من الطبیعى أن نلقي الضوء أوالللتعرف ع

  .على النظام المالي فى لمحة  سریعة من حیث مكوناتة األساسیة

 & Surplus) وحدات الفائض والعجز المالي  :ھى یتكون النظام المالي ألى دولة من أربعة مكونات رئیسیة

Deficit Units)الوسطاء المالیون  ، وFinancial Intermediaries)   أسواق المال  ، و( Financial    

Markets)مالیة الدوات   ، واأل( Financial Instruments)  
          )1( شكل رقم           

 
               

 وحدات الفائض المالي الى  منموالال بتحویل أقوم الوسیط المالي ی : وحدات الفائض والعجز المالیین -1

ضم ت الوحدات التى تكون إیراداتھا أكبر من انفاقھا وتلك يبوحدات الفائض المالویقصد .وحدات العجز المالي

 عندما ي القطاع الحكوما مایكون ذو فائض مالي وكذغالباالذى ) األفراد( كل من القطاع العائلي وحات الهھذ

 التوجد اال فى عدد محدود من الدول كدول مجلس التعاون الخلیجى  التىحالةالفائضا وھى تحقق المیزانیة 

   وبعض الدول )المملكة العربیة السعودیة،الكویت،البحرین ،قطر،االمارات العربیة المتحدة ، عمان (

  

-5-  

وحدات 
 الفائض المالى

وحدات 
 العجز المالى

 الوسطاء المالیون

 أسواق المال

 أموال أموال
 أموال

 أدوات مالیة
 أدوات مالیة

 أدوات مالیة



 عند تحقیقھما لفائض يجضم أیضا كل من قطاع األعمال والقطاع الخارتكما . إلخ..المانیا والیابان ك األخرى 

ضم بالدرجة األولى تو.كون إنفاقاتھا أكبرمن إیراداتھایالوحدات التى تلك ھى ي، فوحدات العجز المال أما .يمال

 ، أما المالىعجز ال ات قطاع منغالبا ما یكونا ھما  ويوالقطاع الحكوم) الخاص والعام (قطاع األعمال 

 . عندما یكون میزان مدفوعات الدولة فى حالة عجز  ي فیندرج كوحدة عجز ماليالقطاع الخارج

تم من خاللھا تحویل األموال من وحدات الفائض المالي إلى وحدات یھى قنوات و :طاء المالیون لوسا -2

وساطة مالیة غیرمباشرة ) 1(، وتنقسم الوساطة المالیة إلى  . ھا واستثمارھاالعجز المالي بھدف تشغیل

(Indirect Financial Intermediation)،  المالي إلى  و تعني تقدیم الفوائض المالیة من وحدات الفائض  

في مقابل تقدیم ) مصرفیة أوغیرمصرفیة ( من خالل مؤسسات الوساطة المالیة وذلك وحدات العجز المالي 

مالیة الوساطة ال) 2 (. الفوائض المالیة من خالل تحصیلھا من وحدات العجزالمالي ھذهعائد مجزي ألصحاب

و تتم عن طریق التعامل المباشر بین وحدات الفائض  :(Direct Financial Intermediation) المباشرة

 بشراء األوراق المالیة ي من خالل أسواق المال، كأن تقوم وحدات الفائض المالي ووحدات العجز الماليالمال

 فى كل من أسواق راس يت العجز المال  تصدرھا وحداىوخصم األوراق التجاریة الت)  األسھم و السندات( 

  .المال  وأسواق النقد 

 Depositoryمؤسسات اإلیداعیة ال(ن ین المصرفییالوسطاء المالی:ن إلى وویمكن تصنیف  الوسطاء المالی 

Institutions(ن غیر المصرفیین یالوسطاء المالی و)مؤسسات غیر اإلیداعیة الNon-Depository 

)Institutions  ھى مؤسسة مالیة مرخص لھا من قبل البنك المركزي بقبول  ،ط المالي المصرفي لوسیاف

 بنوك تجاریة  :وتنقسم بدورھا إلى . لتقوم بإقراضھا لوحدات العجز المالي يالفائض المال الودائع من وحدات

Commercial Banksرإستثما بنوك ادخار و  ، و Saving & Investment Banks بنوك ، و 

 Islamicبنوك إسالمیة ،وأخیرا Credit Unionsتحادات ائتمانیة ، وإ Specialized Banksمتخصصة  

Banks . وھى مؤسسات مالیة غیرمصرح لھا بقبول الودائع و لكنھا تقبل   ،الوسیط المالي غیر المصرفي أما

 .شطة األعمال المتنوعةاستقطاعات من وحدات الفائض المالي لتقوم بتحویلھا إلى وحدات العجز المالي في كافة أن
 ، و Pension Funds  صنادیق المعاشات ، و   Insurance Companiesشركات التأمین  :وتنقسم إلى 

 Real Estate Financeالعقارى) الرھن( شركات التمویل  ، وFinance Companiesشركات  التمویل  -

( Mortgage) Companies (ي شركات التأجیر التمویل، و   Financial Leasing Companiesو ، 

شركات ،وPortfolio Management Companies  إدارة المحافظ المالیة وشركات تكوین

  Mutual Funds صنادیق االستثمار ، واخیرا Investment Companiesاالستثمار

إلى  معیار فترة االستحقاق  وفقف ھذه األسواقیتصن، یمكن   Financial Marketsاألسواق المالیة - 3

ویتم فیھا  ؛)األوراق المالیة ( و سوق رأس المال؛ ویتم فیھ تداول األدوات المالیة قصیرة األجل  النقد سوق

 للوساطة المالیة عبارة عن نظاموتعرف سوق األوراق المالیة بأنھا . تداول األدوات المالیة طویلة األجل

 ) أسھم وسندات(الستحقاق متوسطة و طویلة األجل ا تبادل األوراق المالیة ذات فترات ایتم بموجبھالمباشرة 

 عن طریق السماسرة أو البورصة  داخل تداولھا، حیث یتم   األوراق المالیة لھذهبین البائعین والمشترین 

   خارج المقصورةالتداول وتسمي بعملیة ھا خارج البورصة ،وقد یتم تداولالوساطة فى األوراق المالیةشركات 
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ھو مصدرھا، )السھم أو السند(سوق األوراق المالیة اسم السوق األولیة إذا كان بائع الورقة المالیة ویطلق علي 

بینما یطلق اسم السوق الثانویة عندما یتم التعامل في األسھم والسندات التي سبق إصدارھا وتم تداولھا بین 

  ).          2003حنفي(المستثمرین 

 )سوق النقد ض األدوات المالیة لإستعرابدایة یمكن  ):قد وسوق رأس المالسوق الن( أدوات أسواق المال  -4

Money Market) فیھا توفیر السیولة آلجال قصیرة مقابل  یتم من خالل تعریفنا لھا بأنھا السوق التى

 و شھادات،Treasury Billsأذونات الخزانة  :مالیة قصیرة األجل، مثل دواتمبادلتھا بأ

 ، واتفاقات إعادةBankers Acceptance  ، وأوراق القبول المصرفیةCertificates of Depositاإلیداع

  Central Inter-Bank   Funds   البینىي ، واالقتراض المصرفRepurchase Agreementsالشراء

حیزھذا البحث ، وكلھا بالطبع لیست محل إھتمامنا فى  . commercial papersاألوراق التجاریة وأخیرا 

ألن تركیزنا ھنا ینصب على األدوات المالیة التى توفر السیولة آلجال طویلة  من خالل سوق رأس وذلك 

تداول فیھا یتم وھى التى ) سوق األوراق المالیة(بشقیھ األولي والثانوي   (Capital Market ) المال 

 Central Governmentوسندات الحكومیة المركزیة،Stocksاألسھم :األدوات المالیة طویلة األجل، مثل

Bondsو سندات الحكومات المحلیة ، Municipal Bonds  و سندات الشركات المساھمة ، Corporate 

Bondsوالسندات المضمونة بالرھون العقاریة ، Mortgage-Backed Bonds   والقروض، 

  )2006الفقى ، (.Business Loans   ، و أخیرا قروض األعمال Consumer Loansاالستھالكیة

  ىالنمو االقتصادو  التنمیةمفھومى الفرق بین :ثانیا 
  

 عام أى منذ مائةإن مفھوم التنمیة االقتصادیة مفھوم قدیم تم تناولھ فى أدبیات التنمیة االقتصادیة  منذ نحو 

االعالن عن عقد التنمیة فى كتابات شومبیتر إال أن ھذا المفھوم لم یحظى باالھتمام الذى یستحقھ إال مع 

 حیث أھتم الباحثون بضرورة التمییز بین النمو االقتصادي من ناحیة والتنمیة االقتصادیة من ناحیة ستیناتال

یز بین دور سوق األوراق المالیة فى رفع معدالت النمو یلتموبالطبع ترتب على ذلك ضرورة ا. أخرى 

 أنھ من المفید فى بدایة انعتقد الباحثیلذا  من ناحیة وبین دورھا فى دفع عجلة التنمیة االقتصادیة ، ياالقتصاد

 مقتبسین فى ذلك بعض االراء ممن و والتنمیة االقتصادیةم النيھذا الجزء التنویھ إلى الفرق بین مفھوم

   : الفرق بین المفھومین بقولھ) Morris, 1998 (فقد تناول موریس    . تناولوا ھذین المفھومین األساسین 
  

Economic growth may increase the weight of a nation in world affairs, but it may fail to make 
life any easier for its inhabitants. Economic development provides this increase in goods and 
services which may be felt by the population."  

   
 للدولة بین دول ي یزید من الوزن االقتصاديص فى أن النمو االقتصادیتلخ  یھالفرق بین النمو والتنمیة فى رأإن 

العالم لكنھ ربما یفشل فى تحسین حیاة األفراد وعلیھ فالتنمیة االقتصادیة تستھدف زیادة السلع والخدمات التى من 
  . شأنھا تحسین حیاة المواطنین 
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  : بقولھعلى نفس المعنى السابق(Abler , 1995)  یؤكد ابلرو
 
Economic growth refers to a rise in per capita income, per capita income can only go up if total 
income is rising faster than population. Economic development is a much broader concept than 
economic growth. It implies an improvement in the quality of human life, which is much more 
than increasing per capita income. It also entails reducing poverty and enhancing individual 
economic opportunities , better education, improved health and nutrition, conservation of natural 
resources, a cleaner environment, and a richer cultural life. 

   
 فى ي االجمالياتج المحلن یتمثل فى الزیادة فى متوسط دخل الفرد والتى تحدث عندما یزید الين النمو االقتصادأ

أما التنمیة االقتصادیة فھى مفھوم أكثرشموال من مجرد النمو . بمعدل  أسرع من معدل نمو السكان دولة ما
شرالتى ھى أكثر من مجرد الزیادة فى متوسط دخل  حیث تشیر إلى إحداث نقلة نوعیة أفضل فى حیاة البياالقتصاد

الفرد فھى تشمل إلى جانب ذلك تخفیض معدالت الفقر وتعزیز الفرص االقتصادیة أمام األفراد  إلى جانب تقدیم 
  .خدمات تعلیمیة وصحیة عالیة الجودة والحفاظ على البیئة وإثراء الحیاة الثقافیة

  
 :إلى أنھ  قتصادیین بالبنك الدوليویشیر المفھوم المتعارف علیھ لدى اال

Economic development can be seen as a complex multi-dimensional concept involving 
improvements in human well-being – however defined with the UN two well known Indexes 
;(HDI) UN’s Human Development Index and UN’s Human Poverty Index (HPI) 

إن التنمیة االقتصادیة  عملیة معقدة و مفھوم ذو أبعاد متعددة یتعلق بتحسین الظروف المعیشیة ألفراد المجتمع 
أخذین فى االعتبار كل التحفظات المتعلقة باستخدام (سواء تمثل ذلك فى نمو متوسط دخل الفرد , مقاسة بأى مؤشر 

أومؤشر األمم المتحدة المتعلق بالتنمیة البشریة  )  مستوى الرفاھة االقتصادیةالناتج المحلي االجمالي كمؤشر لقیاس
Human Development Index (HDI) UN’s أو مؤشراألمم المتحدة لقیاس الفقر بین البشر  UN’s 

Human Poverty Index (HPI (  .  

   :النمو بانھ Peter Bearse and Roger Vaughan) ( 1998,عرف كل من بیرس وفوجان , واخیرا

Development is a qualitative change, which entails changes in the structure of the economy, 
including innovations in institutions, behavior, and technology. Growth is a quantitative change 
in the scale of the economy - in terms of investment, output, consumption, and income. 

بینما التنمیة االقتصادیة  , ي التغیرات الكمیة التى تطرأ على نطاق االقتصاد الكل إن النمو االقتصادي یشیر إلى
 يتتضمن تلك التغیرات النوعیة فى البنى االقتصادیة شاملة التطورالتكنولوجى واالبتكارالمؤسسى والتطور السلوك

حیث یمكن أال یوجد نمو بدون , وعلیھ فان التنمیة بھذا المفھوم تعد سببا ونتیجة للنمو .د المجتمع را الفيوالمعرف
أى أنھ لن یتحسن نوع وكم الحیاة االقتصادیة . تنمیة والتنمیة بدون نمو یوفر التمویل الالزم لتعزیز عملیة التنمیة  

 .إال بتحقیق التنمیة االقتصادیة

 بانھ مجرد الزیادة السنویة التى تطرأ على الناتج المحلي النمو االقتصادين تعریف وفى ضوء ماتقدم ، یمك

 سواء كان ذلك بسبب زیادة الطلب الكلي زیادة یستجیب معھا العرض الكلي من ،االجمالي الحقیقي القتصاد ما

ألجل إلعادة حادث فى الدول المتقدمة أوكنتیجة مصاحبة لجھود منظمة طویلة اھو السلع والخدمات كما 

الھیكلة وأستكمال البنى االقتصادیة والتكنولوجیة واالجتماعیة كما ھو حادث فى الدول النامیة التى كللت 

 فھو شرط مسبق لحدوث النمو االقتصادي فى الدول التنمیة األقتصادیةأمل مفھوم .جھودھا التنمویة بالنجاح 

 الدول النامیة یكون نتیجة لتنمیة حققتھا أى مایمكن تسمیھ أو بمعنى آخر ، لیس كل نمو أقتصادي تحققھ. النامیة

نمو بال جذور أى بسبب عوامل وقتیة  أما النمو الحقیقى فیأتى من تلك الجھود المنظمة طویلة األجل إلعادة 

الھیكلة وأستكمال البنى االقتصادیة والتكنولوجیة واالجتماعیة أى كنتیجة إلحداث عملیة التنمیة االقتصادیة 

   . المستدامة
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   الثانيقسمال

   ادیة ص التنمیة االقتفى  األوراق المالیة  أسواقدور

،غیر أن  الناضجةقاسو األاتقتصادللنمو فى إ سوق األوراق المالیة یشكل إحدى الدعائم المھمة ال شك أن 

لتحقیق وتباین ل خاضعة  والتنمیة االقتصادیة فى الدول النامیة  مازالت یة المالاألوراق العالقة بین أسواق

انخفاض نصیب الفرد من ثم و  الدخل الحقیقي، مستویات الدول النامیة ھو انخفاضماتعانیھإن أھم و .اآلراء

ن التفكیر إو .لتنمیةعملیة ا لةال الالزموم األرؤوس ات تكوینضعف یؤدي إلي ھواألمرالذىو ،  الدخل ھذامن

تحقق من خالل ین  یمكن أ، االقتصادیة التنمیةلدفع عجلةزمة اللاطویلة األجل والحصول علي موارد مالیة فى 

 والمصدران یلعبان دورا مھما . الخارجيمصادر التمویل الداخلي ومصادر التمویل ؛ رئیسیین مصدرین

 ي وفیما یل.الذى یقوم بدوره بتوفیرھا لتمویل عملیة التنمیة سوق األوراق المالیةبنیان وحیویا في تكوین 

 أن لسوق وھىحث بأھم تلك الدراسات النظریة والتطبیقیة التى تدعم الفرضیة التى یقوم علیھا ھذا النستعرض 

  .األوراق المالیة دورا إیجابیا على عملیة التنمیة االقتصادیة 

   فى ھذا المجالنتائج أھم الدراسات النظریة: أوال 

التنمیة بین أداء سوق األوراق المالیة وبین نظریة تفسیر العالقة التى یمكن أن تنشأ تناولت عدة دراسات 

 ومن أھم ھذه الدراسات ما قام بھ.  مساھمتھا فى زیادة معالت النمو االقتصادى الحقیقى  من حیثاالقتصادیة

أسواق األوراق المالیة من ولكن من زاویة دور كل من تتبع لھذه العالقة التأثیریة   (Levin, 2004) لیفن

 فى يعملیة التنمیة االقتصادیة من خالل تشجیع المنافسة بین وحدات الجھاز المصرفوالمصارف فى تسریع 

 وأستنتج أن.لموارد المالیة طویلة األجل خاصة فى مجال االستثمارات عالیة التقنیة ل  الكفؤتخصیصالعملیة 

 لعدم توافر  تحجم عن تمویل االستثمارات ذات المخاطر العالیة  نظراالمصارف خاصة فى الدول النامیة

كنج ل  دراسة أخرىإال أن.یة االقتصادتنمیةالمعلومات الكافیة عن كافة ظروف السوق وھذا ما یعوق عملیة ال

 فى عدید من الدول النامیة  كان لھ ي إلى أن التطویر المصرفت خلص(King and Levine,1993)ن ولیف

   ومعھم إستجلتز(Boyd and Prescott ,1986)  أما بوید ویریسكوت. یةاالقتصادتنمیة  على اليتأثیر إیجاب

(Stiglitz ,1985) أرستیس وآخرون   و ( Arestis et al., 2001)من الجھاز أن كال  فقد خلصوا إلى 

  سوق األوراق المالیة  إال أن یةاالقتصادعملیة التنمیة دور مؤثر فى   سوق األوراق المالیة لھما  ويالمصرف

ساھم فى ذلك من خالل زیادة إنتاجیة كافة  یالتنمیة خاصة فى الدول النامیة حیثفى تحقیق  لھا تأثیرأكبر

رفع  الحد من ضخم ومعالجة التشوھات السعریة التى من شأنھا تالت الدوكبح جماح معالقطاعات االقتصادیة 

 صرفر الاسعفى تحقیق أستقرار أ من حیث مساھمتھا ذلككو،  كفاءة تخصیص الموارد وتحسین إنتاجیتھا

ھذا باالضافة إلى ، وتحسین الوضع المالى للحكومة،الفائدةسعار أل  غیرمشوهإیجاد ألیة مناسبة لتحدید ھیكلو

زیادة درجة مساھمتھا الفعالة فى وأخیرا   وتقلیل حدة الممارسات االحتكاریة فى األسواق ،لمنافسةل حمایتھا

 في تعبئة المدخرات ساھم ت آلیة ھامة ة مالیال األوراق سوق تعدوبذلك  . سیولة سوق األوراق المالیة

ھى  و الشركات ،تفعیل قواعد حوكمة وتفعیل قواعد الشفافیة واالفصاحو وتخصیص الموارد وتوزیع المخاطر

 الخاصة بالعالقة بین كفاءةنتائج الدراسات  وتؤكد . ة االقتصادیتنمیة عملیة التسریع العوامل التى تساعد على 

  أداء ونوعیة  تحسین بھعلي الدور اإلیجابي الذي یمكن أن یقوم  االقتصادي تنمیةالو ةالمالی  األوراق سوقأداء
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 النظریةلدراسات  ا بعض تشیر إلیھ الرغم مما ىوعل. قتصاداللكافة قطاعات إسوق ھذا ال الخدمات التي یقدمھا

تحلیالت إال أن  ،تسیر في االتجاھین بادلیة أى عالقة ت  ة االقتصادیتنمیة  والالتنمیة المالیةمن أن العالقة بین 

 لكن ) ،)2000 ،الشراح (ة االقتصادیتنمیةقود  الت  ھى التى التنمیة المالیةالدراسات  تركز علي ان ھذه معظم 

على النمو لھذه األسواق لیس فقط ھنا یتلخص فى البحث عن دور  السؤال الھام الذى یطرحھ الباحثان

إلى البحث عن أثرھا فى دفع عجلة التنمیة االقتصادیة فى الدول النامیة على وجھ االقتصادي بل یمتد 

انھ في المراحل األولي للتنمیھ ھو إستعراضنا لتلك الدراسات التى تبین  ھذا الرأي ما یعززإن . الخصوص 

ات  تقنی األجل و تمویل طویل إليات النامیةحتاج فیھا االقتصادتاالقتصادیة أو بصفھ خاصة في المرحلة التي 

طاع المالي إلي القطاع من القمسیطراتجاه  سوف تكون إیجابیة وذات  العالقة عالیة في شتي المجاالت ، فأن

 على أھم تلك یناھذه الدراسات النظریة قد إستطاعت أن تضع أیدفان  وعموما .  من خالل قنوات عدیدةالحقیقي

  فیمایلى نستعرض أھم تلك القنوات و. یزھا مع إختالفھا فیما بینھا على درجة تركالقنوات 

    االقتصادينموالزیادة معدالت  -1

 طویلة األجل وتخصیصھا  رؤوس األموالتعبئةھم فى  أن أسواق المال في الدول النامیة تسامما ال شك فیھ

فع رسھم بصورة مباشرة في وبذلك ت،  فى كافة أوجھ النشاط االقتصادي الحقیقي االستثمار المحلينحو

  .االقتصادیة  التنمیة  عجلةمعدالت النمو االقتصادى الحقیقى ومن ثم دفع

 نمو الناتج مضاعفة معدالت ،فقد تمكنت بعضھا من ال یمكن تجاھلھا،إستثماریة تتیح فرصا  المال فأسواق

كبح جماح تمكنت من كذا و, لدول المتقدمة بدرجة فاقت تلك المحققة فى إقتصادات عدید من االمحلي اإلجمالي 

 األمر الیتوقف عند ھذا الحد من التأثیر فى الجولة األولى إن . التضخم معدالت  خفض و فى المیزانیةالعجز

 یادةحیث أن الز ألجل الطویلفى ا تبادلیة فى جوالت متتالیة ة متضاعفاتبل یمتد إلى تأثیر) األجل القصیر(

 من التفاؤل بشأن المستقبل ، مما یزید وف تحدث موجة سالنشاط االقتصادي الحقیقي  طرأ علىتاألولیة التى 

وھو األمر الذى یولد مزید من من حركة التعامل في سوق األوراق المالیة ویؤدي بالتالي إلي ارتفاع أسعارھا 

الستثماریة وھكذا تستمر األثار التبادلیة ألسواق األوراق المالیة والنشاط االقتصادي الحقیقي فى االفرص 

  ).2003، ھندي(دالت النمو والتنمیة الالقتصادیة تسریع مع

  : ةی تلجیم الضغوط التضخمیة وتصحیح التشوھات السعر-2

ألوراق المالیة القائمة فى الدول النامیة یساھم في تخفیض اسوق أإن إقامة سوق لألوراق المالیة أو تفعیل دور  

ل مساھمة ھذه السوق فى إتاحة السیولة  وذلك من خالاحدة الضغوط  التضخمیة وبالتالى تلجیم معدالتھ

ستثماریة جدیدة و للتوسع فى االستثمارات  القائمة  لنشاط إوالتمویل طویل األجل الالزمین لخلق فرص 

) إجمالى الناتج المحلي الحقیقي(األعمال وھو مایزید معدالت النمو فى العرض الكلي من السلع والخدمات 

كذلك تساھم أسواق األوراق المالیة فى تحفیز .ت النمو فى الطلب الكلي الدوزیادة  قدرتھ على مواكبة مع

الشركات المدرجة  فى ھذه االسواق على إلتزامھا بقواعد االفصاح والحوكمة  وھو مایساھم فى ترشید تكلفة 

  رات  المدخ  مزید من األفراد والمؤسسات على ضخ مزید منيتغر.االنتاج وبالتالي تحقیق معالت ربحیة عالیة

  التى تعكس الندرة لتكلفة ل  دقیقةحساباتفى ضوء كون یاتخاذ المستثمر لقراراتة البد أن ن إ.فى ھذه األسواق 
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  أسعار منتجاتھا األسعار الحقیقیة تعكس النسبیة للموارد واألصول التى تمتلكھا تلك الشركات المدرجة ومن ثم

ھا  ل تعانى من تشوھات فى أسعارھا لن یكتب التيأى أسعارھافألسھم المغالى فى  ,أى دون وجود تشوھات 

التعامل على أسھمھا فى ظل سوق لألوراق المالیة ذى كفاءة عالیة  تتوافربھا المعلومات من فى ستمرار اال

  . )1997 ،الشریف(درجة  بقواعد االفصاح والشفافیة خالل إلتزام الشركات الم

لمالیة فى تحقیق قدر مناسب من االستقرار فى المستوى العام أسواق األوراق ا  مساھمةإنكذلك ، ف

 وذلك عملیة التنمیة بالدول النامیة علي  ةإیجابیسوف تكون لھ آثارالسعاروعالج التشوھات السعریة ل

 ،وھذا إرتفاع درجة التأكد وإنخفاض المخاطر المحیطة بالنشاط االستثماريلسببین،أحدھما مباشر ویتمثل في 

ستقرار والسبب الثاني غیر مباشر ویتعلق با تحقیق ھذه الشركات لمعدالت ربحیة مناسبة ، ضمانیعني 

  ) 2006، ھندي(على النشاط االقتصادي  ة ومن ثم إستمرار التأثیر االیجابي  الفائدوأسعار، ةالضریبیالمعاملة 

  ر الصرفاسعالمساھمة فى تحقیق أستقرار أ -3

 وبالتالى فى تخفیف يالمالیة یساھم فى زیادة المعروض من النقد األجنبوجود سوق نشطة وكفئة لألوراق إن 

الضغوط المستمرة  التى تتعرض لھا أسعار صرف عمالت الدول النامیة مقابل العمالت األجنبیة وھو الشرط 

ل  إلى الدوي الدولیة ومن ثم ضمان مزید من تدفقات النقد األجنبةالضرورى النتعاش وإستقرار حركة التجار

ھذا باالضافة إلى أن وجود مثل ھذه األسواق فى الدول النامیة یعمل على جذب مزید من االستثمارات . النامیة 

األولى تتم : الالزمة لعملیة التنمیة االقتصادیة من خالل قناتین أساسیتین ) المباشرة وغیر المباشرة(األجنبیة 

جنبیة غیر المباشرة لالستثمار فى تكوین المحافظ رؤوس األموال األمن بصورة مباشرة من خالل  ضخ مزید 

المالیة فى الدول النامیة وكذلك تشجیع رؤوس األموال األجنبیة فى المساھمة فى االستثمار المباشر فى كافة 

األنشطة االقتصادیة وعلى األخص فى مجال مشروعات البنیة التحتیة التى تتمیز بكونھا مشروعات كثیفة 

كذلك  تساعد ھذه األسواق فى إنجاح . ولوجیا  وھما العنصران الذان تفتقرا إلیھما ھذه الدول رأس المال والتكن

برامج الخصخصة بالدول النامیة ومن ثم زیادة مساھمة القطاع الخاص فى إعادة الھیكلة الالزمة لدفع عجلة 

لوطنیة المعروضة للبیع التنمیة االقتصادیة فى ھذه الدول بالدخول فى عملیات شراء الشركات واألصول ا

والثانیة بصورة غیر مباشرة من خالل توفیر السیولة للشركات الوطنیة القائمة للتوسع فى حجم أنشطتھا وفتح 

أو تشجیعھا للدخول باسثماراتھا األجنبیة  المجال أمام الشركات أألجنبیة للدخول فى إستثمارت مشتركة معھا 

لى أسواق األوراق المالیة لتدبیر مزید من التمویل الالزم  للتوسع فى اھا منفردة نظرا لتأكدھا من إمكانیة لجوئ

  ).1999السعید (.إستثماراتھا فى المستقبل  أو للتصفیة والخروج بأموالھا عندما تدعوا الحاجة لذلك

  أسعار الفائدةإیجاد ألیة مناسبة لتحدید ھیكل  -4

 لسیاسة السوق يویتم ذلك بإستخدام البنك المركز  ،ة الفائد أسعاردیتحدتساھم سوق األوراق المالیة فى 

ببیع وشراء المركزي ، التى بموجبھا یقوم البنك إحدى األدوات الھامة إلدارة السیاسة النقدیة المفتوح وھى 

وفى  . یة وھیكل أسعار الفائدة النقدالسیولةالتأثیر علي السندات الحكومیة فى سوق األوراق المالیة وذلك بغیة 

بین السیاسات النقدیة ومستوى أسعار األسھم قویة د من الدراسات إلي وجود عالقة یعدالتشیر   الخصوصھذا

 كل من وبین من ناحیة دیة بین الكمیة المعروضة من النقودرالمال،حیث أكدت علي وجود عالقة طفي أسواق 

  وما  ى النقد أن زیادة المعروضویعزى ذلك إلى . من ناحیة أخرى  مستوي النشاط االقتصاديأسعار الفائدة و
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ؤدي  بطبیعة الحال ات التى تالستثماراتعبئة مزید من   یشجع عليسوفانخفاض أسعار الفائدة، من  ھؤدي إلیی

إلي زیادة اإلنتاج وانخفاض البطالة التي عادة ما تنعكس علي مستوي الطلب علي المنتجات وھذة الزیادة تزید 

 ائیة لزیادة  المعروضأسعار األسھم في أسواق المال كمحصلة نھیعة الحال إلي زیادة ؤدي ذلك بطبفی األرباح،

    ,De Gregorio and Guidotti)  (1995  دىالنق

   تحسین الوضع المالي للحكومة-5

ة وتمكینھا من القیام ی الواقعة على المیزانیات الحكومھم أسواق األوراق المالیة فى تخفیف الضغوط اتس

وفى ھذا الخصوص ، تساھم سوق األوراق المالیة فى تنفیذ برامج الخصخصة الحكومیة . لتنموي بدورھا ا

وبالتالى تولد االیرادات الالزمة  لتقلیص العجز فى میزانیاتھا الذى یساھم فى تخفیف الضغوط التضخمیة 

  ن أدائھا والمساھمةباالضافة إلى عالج االختالالت الھیكلیة لباقي الشركات العامة حتى تتمكن من تحسی

كذلك یؤدى زیادة النشاط االقتصادي الحقیقي إلى زیادة و. بصورة أكثر فاعلیة فى عملیة التنمیة االقتصادیة 

ھكذا فى حلقة دائریة والوضع المالي للحكومة، دعم حصیلة الحكومة من الضرائب والتى تساھم بدورھا فى 

  .إلى أعلى 

  خصیص الموارد االقتصادیة تشجیع المنافسة وتحسین كفاءة ت-6

من تتبع     (Levin, 2004) لیفن ، ومن أھم ھذه الدراسات ما قام بھ ھذا الموضوع ت دراسات عدیدة تناوللقد

عملیة وتعزیزعملیة التنمیة االقتصادیة من خالل تشجیع المنافسة و  أسواق األوراق المالیة لعالقة بینل

 تحجم عن التى.ألجل خاصة فى مجال االستثمارات عالیة التقنیة لموارد المالیة طویلة ال  الكفؤتخصیصال

عدم توافر المعلومات الكافیة عن كافة ظروف باالضافة إلى خاطر عالیة  م ذات نظرا ألنھا ھا المصارفتمویل

أرستیس وآخرون    على نفس المنوال أستنتج و .یة االقتصادتنمیةق عملیة الیعت التى ى من العواملالسوق وھ

( Arestis et al., 2001)تنمیة وسوق األوراق المالیة لھما دور مؤثر فى الي أن كل من الجھاز المصرف 

  .تأثیرا رثأكدور لھا سوق األوراق المالیة  إال أن یةاالقتصاد

  األوراق المالیةسوق  زیادة درجة سیولة -7

 (Beck and Levine ,2003) وكذلك  بیك و لیفن (Rousseau and Wachtel, 2000)  روسو و واتشلتوصل

یمكنھا التنیؤ بما ستكون  النحدار لذجاالیة  والتطور المصرفى فى نمإلى أن إدخال مستوى سیولة أسواق األوراق الم

ن بھذا یعلى الرغم من أن  ھناك  إجماع  فى الراى بین االقتصادیین  والمھتمو. علیھ معدالت النمو االقتصادى 

 على النمو االقتصادى فى الدول المتقدمة اال  یة المال األوراقدور االیجابى ألسواقالحقل من المعرفة  حول ال

ة ی الناشئة على عملیة التنم یة المالاألوراقأن ھناك  بعض األراء التى الترى ھذا التاثیر  االیجابى ألسواق 

ث الستجالء ھذه الحقیقة  ولعل ذلك كان السبب وراء إختیار موضوع ھذا البح. االقتصادیة فى الدول النامیة

  . ھا ذلكبوبیان الكیفیة التى یتم 

أسواق األوراق المالیة  تساھم فى توفیر مزید من السیولة  و التمویل طویل األجل  الالزمین لتدعیم عملیة إن 

لیة ا عھا بسیولةیإن توافر أسواق اوراق مالیة نشطة یعنى تمتع األسھم المتداولة فو. التنمیة فى الدول النامیة

 ي واألجنبي  ووحدات قطاع األعمال المحلي درجة من المخاطر أقل وھو ما یشجع أفراد القطاع العائليوبالتال

  ) أسھم وسندات(على تقدیم بعض  مالدیھم من فوائض مالیة السثثمارھا بأسوق المال فى شراء األوراق المالیة 

  

-12-  



  بالطبع إن توافر ھذه السیولة والتمویل طویل األجل سوفو. لتحقیق عوائد مناسبة وفى حدود مخاطر مقبولة

یق معدالت عالیة من األرباح یتم توزیع قیشجع المستثمرین فى كافة القطاعات االقتصادیة  على االنتاج وتح

   )2003 محمد،(. األسھميجانب منھا على حامل

دم بسبب ان السیولة الزائدة لبعض  إال أن ھناك رأى آخر یرى عكس ما تق،الرغم من وجاھة ھذا الرأى على و

أسواق األوراق المالیة  قد تضعف من إلتزام  المتعاملین بھذه األسواق على االحتفاظ بأمولھم بھا لفترات 

  )1998 سمك، ( .ة یادصة اآلقتیطویلة وھو األمر الذى یمكن أن یترك اثرا سلبیا على  عملیة التنم

  الدراسات التطبیقیةنتائج أھم :ثانیا 

 ومن بینھا تلك الدراسة التى قام بھا.  التى أجریت فى ھذا المجال الدراسات التطبیقیةفیما یلى ، نستعرض أھم 

 فى عینة تضم مجموعات من سیولة أسواق األوراق المالیة عن مدى تأثیر Ross Levine روس لیفن 

وخلص لیفن فى دراستھ إلى . خل الفردالدول المتقدمة والدول النامیة  على معدالت النمو فیھا مقاسة بمتوسط د

أن الدالئل العملیة تؤكد بقوة االعتقاد السائد بأن أسواق األوراق المالیة ذات السیولة العالیة تعمل على دفع 

نا نتناول ثالث ودع, وللتعرف على كیفیة حدوث ذلك .عملیة التنمیة أو أنھا على األقل تعد شرط مسبق لھا 

  :لة سوق األوراق المالیة مؤشرات لقیاس درجة سیو

  :ي  االجمالي  قیمة األسھم المتداولة بالسوق إلى الناتج المحلينسبة إجمال: المؤشر األول

 دولة إلى 38  لتقسیم ھذه النسبة أستخدمتو. خاطر التعامل بھذه األسواق مھذه النسبة تتناسب عكسیا مع تكلفة 

  :وذلك كما یلى)  2005 – 1976(ن الفترة  أربعة مجموعات  خالل الثالثین عاما الماضیة  ع

 دول تتمیز أسواقھا بانھا األعلى سیولة والتى تمكنت من تحقیق 9وتتكون من : المجموعة األولى األكثر سیولة

و إسترالیا و كندا و ھونج كونج و إسرائیل و الیابان : وھى % 3,5 فى دخل الفرد بلغ يمتوسط معدل نمو سنو

  .المملكة المتحدة و الوالیات المتحدة ونیوااو سانغافورة و ت

 دول تتمیز أسواقھا بانھا تتمتع  بسیولة عالیة والتى 10 وتتكون من :المجموعة الثانیة ذات السیولة العالیة 

شیلى و فرنسا و تالبرازیل و : وھى  %  2,8 فى دخل الفرد بلغ يتمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

  .یا و كوریا و الفلبین ومالیزیا وھولنداالمانیا و الھند و إیطال

 دول تتسم أسواقھا بانھا ذات سیولة منخفضة والتى 10وتتكون من : ذات السیولة المنخفضة المجموعة الثالثة

األرجنتین و بلجیكا و الیونان :  وھى  % 1,8 فى دخل الفرد بلغ  يتمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

  .مكسیك و أسبانیا والسوید و تایالند و زیمبابوى بورج و المواألردن و الكس

  دول تتسم أسواقھا  بسیولة منخفضة جدا 9وتتكون من  : المجموعة الرابعة ذات السیولة المنخفضة جدا

النمسا وكولمبیا : وھى %  1,8 فى دخل الفرد بلغ يوالتى تمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

.                                                                                                                                                                                                                          نیجیریا والنرویج والبرتغال و فنزویال رك وفنلندا وإندونسیا واوالدانم

             :قیمة التداول كنسبة من إجمالى القیمة الرأسمالیة لسوق األوراق المالیة: المؤشر الثانى للسیولة

 تى یتم فیھا تداول األسھم فى سوقویقیس ھذا المؤشر دورة رأس المال فى ھذا السوق أى عدد المرات ال

  ایضا . أكثرعلى عملیة التنمیة االقتصادیة يإیجاباألوراق المالیة وكلما إرتفعت ھذه النسبة كلما كان لھا تاثیر 
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                                                 : دولة إلى أربعة مجموعات وذلك كما یلى38 لتقسیمھذه النسبة أستخدمت 

 من تحقیق  دول تتمیز أسواقھا بانھا األعلى سیولة والتى تمكنت9وتتكون من : األكثر سیولة المجموعة األولى

و  األرجنتین و الھند و ھونج كونج و إسرائیل:  وھى % 3,3متوسط معدل نمو سنوى فى دخل الفرد بلغ 

                                                                                       . یوان االیابان وكوریا والفلبین و إیطالیا و ت

 دول تتمیز أسواقھا بانھا تتمتع  بسیولة عالیة والتى 10وتتكون من : سیولة العالیةذات ال المجموعة الثانیة

إسترالیا و البرازیل وكندا   :وھى  %  2.8 فى دخل الفرد بلغ يتمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

                                             .وفرنسا و المانیا وسنغافورة  وھولندا وتایالند والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة

 دول تتسم أسواقھا بانھا ذات بسیولة منخفضة 10وتتكون من : ذات السیولة المنخفضة لثةاالمجموعة الث

 أسترالیا و بلجیكا  : وھى  % 1.8 فى دخل الفرد بلغ يوالتى تمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

                                                   .یزیا و المكسیك و أسبانیا والسوید  و زیمبابوى وكولومبیا وفنلندا واندونیسیا  ومال

  دول تتسم أسواقھا  بسیولة منخفضة جدا 9وتتكون من  : المجموعة الرابعة ذات السیولة المنخفضة جدا

رك اشیلى والدانمت: ى وھ % 1,8 فى دخل الفرد بلغ يوالتى تمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

  .والیونان واألردن  والكسمبورج  ونیجیریا والنرویج والبرتغال و فنزویال 

   :نسبة قیمة التداول مقسوما على التقلبات  فى قیمة األسھم: المؤشر الثالث للسیولة

رة دون  السوق األكثر سیولة ھو ذلك السوق الذى یمكنھ التعامل على صفقات كبیووفقا لھذا المؤشر فان

 دولة إلى أربعة 31ھذه النسبة أستخدمت لتصنیف أیضا .الحاجة إلى تقلبات كبیرة فى أسعار األسھم 

              :مجموعات وذلك كما یلى 

 دول تتمیز أسواقھا بانھا األعلى سیولة والتى تمكنت من تحقیق 8وتتكون من : األكثر سیولة  األولىموعةالمج

 والیابان وكوریا وھولندا )إسرائیل (و   أسترالیا :وھى % 3,4خل الفرد بلغ  فى ديمتوسط معدل نمو سنو

                                                                                      . وتایالند والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة

تتمیز أسواقھا بانھا تتمتع  بسیولة عالیة والتى  دول 7وتتكون من : ذات السیولة العالیة المجموعة الثانیة

شیلى وفرنسا وألمانیا تكندا و: وھى  %  2 فى دخل الفرد بلغ يتمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

                                                                                                                       .والھند واألردن والفلبین

 دول تتسم أسواقھا بانھا ذات سیولة منخفضة والتى 8وتتكون من : ذات السیولة المنخفضة لثةاالمجموعة االث

 أسترالیا و بلجیكا والبرازیل  : وھى  % 1,3 فى دخل الفرد بلغ يتمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

                                                                               .ا وإیطالیا و المكسیك والسویدوفنلند

  دول تتسم أسواقھا  بسیولة منخفضة جدا 8وتتكون من  : المجموعة الرابعة ذات السیولة المنخفضة جدا

ونج وھى األرجنتین و الھند و ھ % 1,2 فى دخل الفرد بلغ يوالتى تمكنت من تحقیق متوسط معدل نمو سنو

   .یوان اإیطالیا و توكونج و إسرائیل و الیابان وكوریا والفلبین 
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 على معدالت التنمیة االقتصادیة حیث یتضح يإن تحسن أداء أسواق األوراق المالیة  لھ أثر إیجاب : الخالصة

 إقتصادیة عالیة من البیانات السابقة ان الدول ذات السیولة المرتفعة أو المرتفعة جدا قد حققت معدالت تنمیة

دول متقدمة كالوالیات المتحدة , فعلى سبیل المثال  . يمقاسة بمعدل النمو فى متوسط دخل الفرد الحقیق

والمملكة المتحدة والیابان وكندا وفرنسا والمانیا والسوید والنرویج وھولندا تتمیز بأن لدیھا أسواق لالوراق 

أما . دا مقاسة بأى مؤشر من مؤشرات السیولة الثالثة المذكورةذات سیولة عالیة أو عالیة جناضجة و المالیة 

 تتمیز بأن لدیھا أسواق يمبابویكسیك ونیجیریا وزمشیلى وكولومبیا واألردن والتالدول النامیة كاألرجنتین و

  . مؤشر من مؤشرات السیولة يلالوراق المالیة ذات سیولة منخفضة أومنخفضة جدا مقاسة بأ

الت التنمیة دسیولة  لدى أسواق األوراق المالیة یعد من العوامل الھامة  فى توقع معإن تنمیة مستوى ال

 . االقتصادیة

الدوراإلیجابي الذى یمكن أن تلعبھ    مما سبق نخلص إلى أن إحدى الدراسات التطبیقیة  قد أظھرت بوضوحو

فى عملیة ) ألوراق المالیةكأحد مؤشرات قیاس درجة نمو أسواق ا(  بسوق األوراق المالیة السیولةدرجة

حجم ھذه األسواق ال أن المؤشرات األخرى لقیاس درجة التطور بھذه األسواق كاستخدام التنمیة االقتصادیة ، إ

ھذه ل ياالجمالي  قیمة الناتج المحل بنسبة القیمة الرأسمالیة لسوق األوراق المالیة  فى دولة ما إلىةمقاس(

لم   )مقاسة بمؤشر درجة تقلب ھذه األسعار( قرار األسعار بھذه األسواقدرجة إست وكذلك إستخدام )الدولة

كذلك  . تفسیر درجة تأثیرھا على معدالت التنمیة االقتصادیةفى ي وإقتصادي نتائج ذات معنى إحصائيتعط

الالزمة لتحقیق التنمیة التخصیص األمثل للموارد المالیة طویلة األجل أن إلى دراسات أخرىخلصت 

 -يوغیر مصرفي  مصرف-الوسطاء المالیون( بجمیع مكوناتھ يتحقق إال بتطویر النظام المالی الدیةاالقتصا

 وحده لن یستطیع القیام بعملیة التخصیص الكفؤ يلذا فان وجود نظام مصرف) األسواق المالیة واألدوات المالیة

نمیة االقتصادیة ومن ثم تسریع النمو لرأس المال الالزم لتوفیر التمویل طویل األجل الالزم لتفعیل عملیة الت

إن القول بوجود عالقة . إال مع وجود سوق متطورة لألوراق المالیة تعمل معھ جنبا إلى جنب ي االقتصاد

میة اإلقتصادیة تعد فرضیة  مقبولة على األقل من الناحیة نأیجابیة بین إقامة وتطویر سوق األوراق المالیة والت

إن أقامة وتطویر سوق األوراق المالیة یمكن و . ين سوى التحقق منھا فى الواقع العملالنظریة  ولیس علینا اآل

 ي فبینما تقوم البنوك بتوفیر التمویل الالزم لمستثمرین  التقلیدیین ذو،أن یساھم فى تعزیز التنمیة المالیة 

 للمستثمرین غیر  طویل األجللتمویلاألوراق المالیة  تقدم ا االمالءة المالیة العالیة و المخاطر األقل فان اسواق

التقلیدیین ذوى األفكار االستثماریة االبداعیة عالیة االنتاجیة والمخاطر وبھذه الكیفیة یمكن لھذه األسواق أن 

وللتعرف على العالقة الوثیقة بین الدور النشط  ألسواق  .تقدم تمویال أكبر و أقل تكلفة  الحداث تنمیة مستدامة

تلك الحدى سوف نستعرض بالتفصیل , ة على التنمیة االقتصادیة  أو النمو طویل األجل األوراق المالی

كابورالى :  الھامة التى أجریت فى ھذا الخصوص قام بھا ثالثة من االقتصادیین ھم الدراسات  التطبیقیة

الیة تنمیة األسواق الم" تحت عنوان   (Caporale,Howells,and Soliman, 2004)،ھویلز ،وسلیمان 

تعرف بتحلیل متجھ االنحدار ة حدیثة كمی ھذه الدراسة أسالیب تستخدمو. "الروابط السببیة  : يوالنمو االقتصاد

 Toda and و یاماموتو قام بتطویرھا كل من تودا والتى (Vector Auto-regressive)التلقائى 

Yamamoto,1995)  (  
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جود عالقة سببیة بین متغیرین من المتغیرات االقتصادیة تتلخص ھذه األسالیب فى محاولة إختبارفرضیة و

 طویل الألجل فاذا أنتفت ھذه العالقة قد یكون ذلك بسبب حذف أحد يالرئیسیة كالتنمیة المالیة والنمو االقتصاد

ئج إن نتا. المتغیرات الرئیسیة  الھامة  ذات الصلة بتلك العالقة ولیكن درجة التطور فى سوق األوراق المالیة  

 خلصت إلى أن إقامة سوق لألوراق الدراسة التى أجریت على عینة من سبعة دول معظمھا من الدول النامیة 

المالیة متطورة یمكن ان تحفز معدالت نمو طویلة األجل ، وھى النتیجة التى تعضد النظریات التى ترى بأن 

 يقتصادیة من خالل تسریع عملیة التراكم الرأسمالاال التنمیة  على عملیةيإیجابرلتنمیة المالیة المتكاملة لھا دوا

  .    للموارد  الالزمین لرفع معدالت النمو طویلة األجل ؤ والتخصیص الكف

شیلى وكوریا ومالیزیا والفلبین والبرتغال تاألرجنتین و:من  كل على مل العینة المختارة من الدولتوتش

   تبدأ منة  ویمتصلة ربع  سن  فترةلخمسینتوافر بیانات على أساس معیار  تم إختیار ھذه الدول. والیونان 

تغیرات التى تم إختیارھا ، فقد مأما من حیث ال . 1998الربع األخیر من عام  إلى 1977الربع األول من عام 

  :تم إختیار

  :  درجة التطور فى سوق األوراق المالیة مقاسا بمؤشرین ھما:المتغیر األول 

  ي االجماليالناتج المحل/ قیمة األسھم المسجلة فى السوق :  نسبة رسملة السوق -1

  ي االجماليالناتج المحل/   قیمة التداول لألسھم فى السوق  :  نسبة قیمة التداول -2

  Emerging Market Data Base (EMDB (1998))تم تجمیع بیاناتھا من قاعدة بیانات األسواق الناشئة 

   :ي مقاسا بما یليصرف  مدى التطور الم:المتغیر الثانى 

  ي األسمياالجمالي الناتج المحل/  الودائع المصرفیة -1  

    ي األسمي االجماليالناتج المحل/  مستحقات البنوك لدى القطاع الخاص -2  

 IMF’s بواشنجتون يتم تجمیع بیاناتھا من نشرة االحصاءات المالیة الدولیة الصادرة عن صندوق النقد الدول

International Financial Statistics (1998)  

 )   بالعمالت المحلیة لكل دولة( یة االقتصادیة  م كمقیاس للتنيمالج االي مستویات الناتج المحل:المتغیر الثالث 

نتیجة ھامة  خلصت الدراسة إلى  و  autoregressive distributed lag (ARDL) باستخدام أسلوب  و 

. ي طویل األجل على النمو االقتصادي تأثیر أیجابسوف یكون لھ المالیة ألوراقنشط لسوق وجود   دھا ،أنامؤ

 نفس Vector error correction model (VECM)كذلك أكد إختبارالسببیة لجارنجر القائم على أسلوب 

    يؤدى إلى النمو االقتصادی ي النمو المالأنوعلیھ فان ھذه الدراسة أكدت فرضیة . النتیجة الھامة السابقة 

)Finance-led growth(  

 .Pesaran, et alبیسرام وآخرین  الھامة فى ھذا الشأن الدراسة التى قام بھا الدراسات التطبیقیة األخرىومن 

إستخدم فیھا  نصیب الفرد من  2000 – 1978 عن الفترة ي على االقتصاد المالیز والتى أجریت   (2001)

 كمتغیر تابع ، اما فیما یتعلق بالمتغیرات يللنمو االقتصادكمؤشر تقریبى ) y (ي االجماليالناتج المحل

 إستخدم حجم ومستوى سیولة سوق األوراق المالیة كمؤشر  فقداالقتصادیة المستقلة المؤثرة فى معدل النمو

ولقیاس حجم سوق األوراق المالیة  أستخدمت نسبة  رسملة السوق مقاسة . لدرجة التطور فى ھذا السوق 

   . (TV/Y) األسمى ي االجماليالناتج المحلقیة لألوراق المالیة المسجلة فى السوق مقسومة على بالقیمة السو

  ولقیاس 
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 األسمى ي االجماليالناتج المحل درجة سیولة السوق ، أستخدمت نسبة دوران رأس المال مقسومة على

(TO/Y) .  كذلك أستخدم كل من سعرالخصم(DR) يق و نسبة االنفتاح االقتصاد  للتاثیر على سیولة السو 

(OR)كمتغیرات ي االسمياالجمالي قاسة بمجموع قیمة كل من الصادرات والواردات إلى الناتج المحل م 

بالنسبة للبیانات المتعلقة و.  فى معادلة االنحدارsimultaneity biasمستقلة إضافیة  لتفادى التحیز اآلنى 

 البیانات تم الحصول علیھا من ي وباقي من قاعدة بیانات البنك الدولبسوق االوراق المالیة فقد تم إستیفائھا

كما استخدمت جمیع المتغیرات فى  . ينشرة االحصاءات المالیة الدولیة التى یصدرھا صندوق النقد الدول

  .صورة لوغاریتمیة 

 ع الفترات المؤجلةاالرتباطى المبنى على نموذج االنحدار التلقائى لتوزیختباراإلإستخدمت الدراسة إسلوب 

(autoregressive distributed (ARDL) bounds test) المقترح فى دراسة بیسرام وآخرین 

Pesaran, et al. (2001) طویل األجل ي  الختبارالعالقة التكاملیة بین التنمیة المالیة والنمو االقتصاد  . 

 23( ،أنھ یالئم العینة ذات الحجم الصغیر نسبیا  أوال :إعتبارات منھاأساس عدة  إختیارھذا االسلوب على لقد تمو

، ثانیا ، أن ھذا االختبار الیفرض فروض مقیدة على المتغیرات قید الدراسة بان تكون تكاملیة ) مشاھدة فى ھذه الدراسة

   .من نفس الدرجة

   نتائج الدراسة 

معنوى وبالتالى  ) F(  إختبار ، نجد أنARDL bounds test  إلى نتائج إختبار) 1(تشیر بیانات الجدول  

 ودرجة  ( TV/Y)بین كل من حجم السوق) التوجد عالقة تكاملیة(یمكن رفض الفرضیة الصفریة 

ھذا باالضافة .  بمعنى إمكانیة قبول وجود مثل ھذه العالقة التكاملیة بین المتغیرین السابقین  (TO/Y)سیولتھ

وطالما أن ھناك  . فى األجل الطویليلى النمو االقتصاد عيإلى أن ھذین المتغیرین لھما تأثیر موجب وقو

وعلیھ، فقد تم تقدیر . عالقة بین ھذین المتغیرین ، فالبد أن توجد عالقة سببیة على األقل فى إتجاه واحد 

  .ین ھذه المتغیراتبعالقة السببیة الللتعرف على إتجاه ) 2(معلمات المعادلة 

   

)1(لجدول ا  
 
 
 

ودالة مرونة النموفى مالیزیا للتحلیل التكاملي  ARDL bounds test إختبار   
  

 (F  )  إ ختبار                        المؤشر المالى                معلمات الدالة 
        

TV/Y   0.266      7.202                          
              

 TO/Y   0.240   4.715                                    
 
 ____________________________________________________________________________ 

Source: Guglielmo Maria Caporale, Peter G. A Howells, And Alaa M. Soliman (2004) Stock Market 
Development And Economic Growth: The Causal Linkage Journal Of Economic Development 33 Volume 29, 
Number 1, June. 
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عالقة السببیة بین التنمیة المالیة والتنمیة االقتصادیة والتى تشیر إلى أن ال) 2( تلخص بیانات الجدول كذلك

 یمكن قبول منھجیة التنمیة المالیة المؤدیة إلى النمو يمعنویة وبالتال  TO/Y و TV/Y معلمات المتغیرین

  :یترتب على ما سبق نتیجتان رئیسیتانو ) . Growth-led finance (ياالقتصاد

 تعد مسئولة جزئیا عن التغیرات يأن التغیرات قصیرة األجل فى مؤشرات النمو المال: أوال 

 ، بمعنى تسریع مدالت التطویر والتنمیة المالیة تؤدى أرتفاع يالمستقبلیة فى معدالت النمو االقتصاد

   .يصادمعدالت النمو االقت

 وذلك من خالل التغیر فى ي على معدالت النمو االقتصاديأن كل متغیر على حدة لھ تأثیر قو: ثانیا 

  وھى ذات معنویة وأشارات Error correction terms (ECTs)ي التصحیحأ متغیرات الخط

المالیة من كما تشیر ھذه المتغیرات إلى ھناك آلیة لتصحیح الخلل فى التوازن بین التنمیة . صحیحة 

 ھذه النتیجة تؤكد العالقة السببیة والمستقرة بین كل من. ناحیة والتنمیة االقتصادیة من ناحیة أخرى 

  . التنمیة المالیة والتنمیة االقتصادیة 

   
)2(الجدول   

  Vector Error Correction Model  نتائج السببیة لجرانجر فى نموذج
  

  TV/Y      TO/Y                                يالمؤشر المال
   

 2.308   1.330    )مؤجل لفترة( للنمويالتمویل المؤد
 (6.237)   )15.53(   

 0.1408-  0.3712-       للتمویل      يالنمو المؤد
          )-5.1881(  )-2.9024  ( 

_____________________________________________________________________________
Source:  Guglielmo Maria Caporale, Peter G. A Howells, And Alaa M. Soliman (2004) Stock Market 

Development And Economic Growth: The Causal Linkage Journal Of Economic Development 33 Volume 29, 
Number 1, June.  
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   الثالثقسمال
  

   فى التنمیة االقتصادیة فى لیبیا المالیةوقع لسوق األوراقالدور المت

  

التى وضعھا ) 2009- 2007(النظرة التحلیلیة الستراتیجة العمل للفترة القادمة وإن القراءة الفاحصة والدقیقة 

فع سوق األوراق المالیة اللیبي تؤكد أن المشرع یعى تماما الدور الھام الذى یمكن أن یلعبھ ھذا السوق فى د

 عجلة التنمیة االقتصادیة فى لیبیا خاصة إذا ما إكتملت البنى التشریعیة والمؤسسیة والبشریة لھذا السوق الولید

 نجاحھ تساعد على التي العوامل أھم من مشروع الى األجل طویلة عمل خطة و إستراتیجیة وجود حیث یعتبر

  :وفیما یلى ملخص لھذه االستراتیجیة  .وتحقیقھ

 السوق ولوائحھة بھیكل تتعلق ھامة أمور عدة تطویر خالل من إال یتأتى ال كفؤ مالي سوق وجود إن" 

 إغفال یمكن ال كما السوق وخارجھ داخل من تدیره التي البشریة والعناصر بھ المستخدمة والتقنیات وتنظیماتھ

 وضعلى یتمثل فى الحا االتجاه فأن ماسبق على وبناء.المالي السوق نجاح في والتثقیف التوعیة دور

 – 2007( القادمة الثالث سنوات عمل تقوم على ثالث محاور رئیسیة ویتم تنفیذھا على مدار إستراتیجیة

 "والرقابة  التقییم وأخیراعملیة  ھاصیاغة اإلستراتیجیة وتنفیذ: ھذه المحاور الثالثة ھى) 2009

جعل إقامة وتطویر سوق لألوراق المالیة   تتلخص فىمستقبلیة رؤیةوتتناول  : اإلستراتیجیة صیاغة -أوال

 تنظیم في المساھمةفى لیبیا ركیزة ھامة من ركائز دعم وتعزیز التنمیة االقتصادیة فى لیبیا وذلك عن طریق 

 واإلفصاح مفاھیم الشفافیة وتفعیل إقرار خالل من وتطویرھا اللیبیة االقتصادیة والمؤسسات الشركات

 أمام المستثمرین المناسبة االستثماریة الفرص وإتاحة والمراجعة للمحاسبة الدولیة والمعاییر والحوكمة

 لتنظیم محددة آلیة  تتمثل فى وضعالمھمة  وفى ضوء ذلك فان .المخاطر  من وحمایتھم واألجانب الوطنیین

 على عدوتسا األجل، المتوسط والطویل التمویل توفر في لیةآلا ھذه تساھم بحیث اللیبي المالي السوق وتطویر

 االستھالكي النمط تغییر وتساعد على المالیة األوراق تسییل سھولة تضمن و المالیة لألوراق جاذبیة خلق

وتمكین أصحاب رؤوس األموال من االستثماریة  الفرص لمقارنة اآللیة المناسبة وتوفر لإلفراد واالستثماري

 .یةبجناأل اتاالستثمار  مزید منوجذب االستثماریة ھمحفظام تنویع

 انجاز و تحقیق بأولویات ستراتیجیة من أھمھا االھتمامإ أھداف ةتحقیق عدھذه إلى  اھتمالسوق فى مھوتسعى  

المجتمع  مكونات جمیع لدى المالیة األسواق في االستثمار بثقافة العام الوعي  كزیادة الرئیسیة الخطط وتطویر

 واللوائح والنظم ووضع التشریعات,السوق في عمللل الالزمة والكوادر البشریة العناصر وتدریب تأھیل و

 الالزمة الحدیثة  التكنولوجیا اللیبي وإدخال المالیة األوراق سوق  وإختیارمقرات .السوق لعمل المنظمة

 ولتحقیق ذلك یتم وضع عدد من  .العالقة ذات واإلقلیمیة الدولیة للمنظمات السوق واالنضمام عمللمزاولة 

 بالخبرات والخارج واالستعانة الداخل فى السوق عملیات على الوطنیة العناصر تدریب من أھمھاالسیاسات 

 التداول النظمة العالمیة التقنیات افضل على المالیة والحصول االسواق مجال فى والدولیة العربیة والكفاءات

 ومذكرات اتفاقیات مالمالیة وابرا االسواق فى باالستثمار العام الوعى المركزى وزیادة والحفظ والمقاصة

  .والدولیة  اإلقلیمیة المالیة االسواق مختلف مع تفاھم
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التى البرامج   عدد منوضعب فى ھذا االطار سوف تقوم سوق األوراق المالیة:  اإلستراتیجیة  تنفیذ -ثانیا

 رامج تدریبمن أھمھا ما یختص بباالستراتیجیة والتى ةتغطى المجاالت السابق االشارة إلیھا فى صیاغ

 السوق لعمل المنظمة واللوائح القواعد وضع وبرامج,  اللیبي المالیة األوراق سوق في للعمل البشریة الكوادر

 وتدریب الدولیة المحاسبة بمعاییر قائمة وضع وبرامج, كل السوق الھی ساسیةاأل البنیة تأسیس وبرامج.

 الدولیة المراجعة بمعاییر قائمة وضع وبرامج.بیقھاعلى تط المستھدفة باإلدراج والمؤسسات الشركات محاسبي

 والمؤتمرات الندوات وعقد توعیة بحمالت القیام السوق  وبرامج لدى المسجلین القانونیین المحاسبین وتدریب

 لتطبیق جدول وضع  بالضافة إلى .الوطنیة والدولیة والھیئات المؤسسات مع العالقات العالقة وتوثیق ذات

 وأدراج ھذا بالضافة إلى تنفیذ البرامج المتعلقة بقید.  المالیة لألوراق الدولیة المنظمة عن درةالصا المعاییر

 لسوق ومتكاملي قانون نھائ مشروع المالیة وإعداد االوراق وایداع المساھمین سجالت تكوین الشركات و

وبالطبع فان ذلك یتطلب  .ة والمقاص المركزى لالیداع وشركة اللیبي المال سوق ھیئة اللیبي وتأسیس المال

 العملیة اإلجراءات  باالضافة إلى إتحاذ.مخطط برنامج لكل والمنفعة التكلفة توضح تقدیریة میزانیات إعداد

 الواردة البرامج كل لتغطیة نفقات المناسبة االستثماریة الخطط ووضع الالزم التمویل على للحصول

  .الذاتیة إیراداتھ على ستقبالم السوق اعتماد إلى یؤدى بما باإلستراتیجیة

 تنفیذ في التقدم عن مدى شھریة ومن أھم متطلبات ھذه المرحلة وضع تقاریر: التقییم  و المتابعة :ثالثا

 عن سنویة برنامج و تقاریر لكل المقدرة بالتكلفة مقارنة الفعلیة  وتقدیرالتكلفة .الفرق رؤساء قبل من البرامج

وأخیرا  وضع . نفذت  التي البرامج عن نھائي االضافة إلى وضع تقریرھذا ب .عام بشكل السوق نشاط

 اإلستراتیجیة  ومراجعة .التنفیذ تحت للبرامج الالزمة والتطویرات القتراحاتا

 يیبلإن وضع ھذه االسترتیجیة لم یكن محض صدفة أوآتیا من فراغ ، فقبل ذلك بسنوات عدیدة كان المشرع ال

أن نقدم نبذة مختصرة عن تلك  یمكن ،وفى ھذا الخصوص. دة ھذا السوق الجدید یمھد الطریق تدریجیا لوال

صلة مباشرة بمنظومة سوق األوراق المالیة أو تلك التى لھا عالقة غیر التشریعات اللیبیة سواء تلك التى لھا 

القانون تعرض ھذه المنظومة  بتلك التشریعات التى ذات الصلة غیرالمباشرة با یختصفیم ف. امباشرة بھ

 وبصور غیر صریحة عندما  فقط إلى سوق األوراق المالیة باإلشارة1954التجاري اللیبي الصادر عام 

 وأشارت المادة رقم ،)171ص : 2004:بادى( . إلخ... سھم السوقیة وإصدار السندات قیمة األلتحدید  تعرض

 تقومبأن ولھیئة العامة للتملیك  بإنشاء ا2001لسنة " 198"من قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم " 10"

 وشراء أسھم الشركات لمخولة قانونًا بور الوسیط فى تداول وبیعالمصارف التجاریة وغیرھا من الجھات ا

 أنھ خالل  فترة )2006-2002(  وبینت خطة التحول االقتصادي،لمتعاملین لوالوحدات االقتصادیة المملوكة 

یة مؤسساتھا بما یتالءم وا وتطویرھا وتقھألوراق المالیة، وتنظیم عملالخطة وتدریجیًا یشرع في إقامة سوق ل

  . مع تطورات البیئة المالیة

بان یكون " 24"المادة " 21" بشان إصدار الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 2002لسنة " 49"وتناول القرار رقم 

انة اللجنة الشعبیة العامة الجھات تأسیس الشركات المساھمة عن طریق االكتتاب العام، وتحدد بقرار من أم

  . 2002 لسنة )10(التي یسند إلیھا إنشاء سوق األوراق المالیة الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 
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إلى أنھ " 42" بشأن الئحة التملیك وبموجب المادة 2001لسنة " 31"أشار قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم كما 

 للتداول، یكون بیع األسھم وفقًا للقواعد التي یضعھا اتالمالیة وقبول أسھم الشركفي حالة إنشاء سوق لألوراق 

  . السوق واإلجراءات المتعلقة بذلك

 فطن المشرع إلى  بجھود إنشاء سوق األوراق اللیبى، فقد المباشرةات الصلة ذلتشریعاتأما فیا یختص بتلك ا

التى طرأت ضرورة فرضتھا التغیرات فھى . لمالیة قامة سوق لألوراق اأن لیبیا أصبحت فى حاجة ملحة ال

غیرالمشجعة لنتائج فا . الدولیة تلك التى طرأت على الساحة  البیئة االقتصادیة المحلیة باإلضافة إلى على

أداء ألوراق المالیة، وما ترتب عنھا من تدني كفاءة لسوق ل منظومة متكاملة فى غیابالسابقة  لتملیكالتجربة 

المنشآت أسھم اإلقبال على االكتتاب في الضعف الواضح فى ، باإلضافة إلى  للدولةمملوكة اللمؤسساتا

لیس ترفا وال مجرد محاكاة لتجارب  لألوراق المالیة أن إنشاء سوق أكد للمشرعالمطروحة للخصخصة، 

یبیا حالیا الدول األخرى فى نفس المجال ولكنھا ضرورة تملیھا مقتضیات المرحلة الحاسمة التى تمر بھا ل

أن لتؤكد أن إختیار القائمین على شأن التشریعات ذات الصلة المباشرة بھذا ال. والتى تجعلھا فى مفترق طرق

األمر كان لدیھم الجرأة والحكمة فى ھذا الخیار  ألنة یمس قضیة ھامة تتعاق بمستقبل األجیال القادمة ؛ إنھا 

 سیف األسالم معمر ،القذافي ( .ملیة التنمیة االقتصادیةقضیة الدور التنموي لسوق األوراق المالیة فى ع

)2000(    

لسنة " 9"صدر قرار محافظ مصرف لیبیا المركزي رقم ، كبدایة إلقامة سوق منظم لألوراق المالیة في لیبیا و

لتداول  بإنشاء قسم تداول األسھم بإدارة الحسابات واالستثمار، وأجازت المادة الثانیة منھ بإنشاء مكاتب 2004

األسھم بفروع المصارف التجاریة تتبع ھذا القسم وتخضع إلشرافھ، ویصدر بإنشائھا قرار من المحافظ 

 إلیھ بموجب قرار أمانة اللجنة الشعبیة العامة رقم المشار وقد ألغي القرار ،وتتولى أعمال الوساطة المالیة

  . ة اللجنة الشعبیة العامة لالقتصاد والتجارة الذي أسند إنشاء سوق لألوراق المالیة ألمان2005لسنة " 105"

 ومنھ ا ق رار اللجن ة ال شعبیة      بشأن إنشاء سوق ل ألوراق المالی ة   التشریعات الصادرة في لیبیا توالت وفیما بعد، 

 بشأن إصدار الئحة تملیك الشركات والوحدات االقتصادیة العامة، وقرار أمانة 2003لسنة " 31"العامة رقم 

 ب شأن اعتم اد برن امج إع ادة ھیكل ة ال شركات العام ة اإلنتاجی ة         2003لسنة " 313" العامة رقم  اللجنة الشعبیة 

 رأس مال الوحدة االقت صادیة الجدی دة بقیم ة األس ھم المكت ب فیھ ا، وی تم        ید، بأن یتم تحد   )توسیع قاعدة الملكیة  (

ال واألم  م ن    یجوز االستفادةھ أنتمویل قیمة األسھم من المكتتبین مباشرًة واألصل في ذلك السداد النقدي على   

حی  ث ب  دء االكتت  اب ف  ي أس  ھم بع  ض ال  شركات    )126ص  : 2002: الھ  وني( المتاح  ة م  ن م  صادر أخ  رى   

 األوراق المالی  ة فق  د ت  م تكلی  ف مكات  ب  ق، ونظ  رًا لغی  اب س  و2003ب  الطرح الع  ام للجمھ  ور من  ذ أواخ  ر ع  ام  

ض ع خط ة زمنی ة لبرن امج ت سویق الوح دات المطروح ة        بالرغم من و  عقود إلتمام عملیة االكتتاب،     المحرري  

  ، منھ ا   عملیة االكتتاب العدید من الم صاعب تللخصخصة في لیبیا إال أنھ بعد اإلعالن عن االكتتاب قد واجھ     

 إل ى مراجع ة برن امج    عنیین ب األمر ماالعدم إقبال المستثمرین على الوحدات المطروحة لالكتتاب، مما أض طر        

ھذا إجراء بعض التعدیالت على التشریعات الصادرة ب ب اللجنة الشعبیة العامةقیامروحة، وتسویق الملكیة المط

   بشأن تحدید بعض األسس والضوابط وتحدید 2004لسنة " 100"الخصوص، والتي منھا القرار رقم 
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 2004سنة ل  " 180"القیمة المالیة ل بعض الوح دات االقت صادیة العام ة ألغ راض نق ل ملكیتھ ا، والق رار رق م                 

مل ك  المشار إلیھ وأجاز القرار المع دل للھیئ ة تع دیل ش كل الت    " 100"بتعدیل بعض األحكام في شأن قرار رقم    

بأن یتم تحصیل قیمة التملك على " 5"على ضوء نتائج طرحھا للتملیك ومقتضیات التنفیذ، وكذلك تعدیل المادة 

 تاریخ إبرام العق د  منك فترة سماح لمدة سنة اعتبارًا سنوات بما في ذل" 6"ساط دوریة خالل مدة ال تتجاوز  قٌأ

 ل  بعض الوح  دات وفق  ًا  تینعل  ى أن تك  ون م  ضمونة ب  سندات مالی  ة، ویج  وز تمدی  د م  دة ال  سداد س  نتین إض  افی     

   .)182ص  : 2004: بادى (. لمقتضیات قیمة التملیك وظروف وطبیعة نشاط الوحدة بناء على عرض الھیئة

 بإسناد مھمة إنشاء سوق األوراق المالیة إلى 2003 لسنة 242رقم نة الشعبیة العامة قرارأمانة اللجكذلك صدر 

 2002   لسنة  21 رقم من مواد الالئحة التنفیذیة للقانون 50 و49 رقممصرف لیبیا المركزى طبقا للمادتین 

رة الحسابات و سھم بإداإنشاء قسم تداول األشأن  ب2004 لسنة 9 البنك المركزى رقمقرار محافظ  وإلغاء

 بشأن إلغاء القرار 2005 لسنة 105رقم أمانة اللجنة الشعبیة العامة قرارا من كما صدر أیضا  .االستثمار

  .  بإسناد مھمة إنشاء سوق األوراق المالیة ألمانة اللجنة الشعبیة العامة لالقتصاد والتجارة  242رقم

 ي بإنشاء سوق األوراق المالیة وإصدار نظامھ األساس2006 لسنة 134رقم قرار اللجنة الشعبیة العامة ویعد 

دراسة واقع االقتصاد  اللیبي وتجربة  فمن خالل . النظام المالى اللیبى نقطة تحول ھامة ھامة فى تاریخ وبحق 

تتطلب توسیع قاعدة الملكیة  ان الجھود اللیبیة نحو  ، تبینلألوراق المالیةغیاب سوق نشطة و الخصخصة

إزالة بعض ، والخصخصةوف تكون بمثابة حجر الزاویة فى إنجاح برامج سألنھا  ذه السوقإنشاء مثل ھ

الخاص في النشاط االقتصادي من خالل تطویره لعنصر اآلمان للمستثمرین  العوائق أمام مشاركة القطاع

ار تقاریر بضمان بیع أصولھم المالیة متى رغبوا في ذلك، وتوفیر الشفافیة من خالل إلزامھ للشركات بإصد

ص :2004 حمدو،  .(دوریة تكون محل متابعة وتقییم من جانب المساھمین، وتقدیمھ لفرص متعددة لالستثمار

ومن ھنا یتبین أن إنشاء وتطویر سوق األوراق المالیة في لیبیا والعمل علي إنجاح برامج الخصخصة  . )23

سعیا اللیبى   إلي إعادة ھیكلة االقتصادأمران متالزمان یتحققان ضمن مجموعة من اإلجراءات التي تھدف

 ضمن أنظمة مصرفیة ومالیة إنشاء سوق لألوراق المالیة خطوة إن . بشكل عاموراء تحقیق التنمیة االقتصادیة

یات التى تواجھ راسمى السیاسة االقتصادیة فى لیبیا وذلك ألنھا تمس قضیة التنمیة تحدمن أھم المتطورة تعد 

    .فى الصمیم االقتصادیة

إال ،في لیبیا قتصادیة اإلتنمیة ال جھودیعد شرطا ضروریا فى إنجاح إن إنشاء وتطویر سوق لألوراق المالیة 

تطویر البنیة المؤسسیة ضرورة  عدیدة منھا، توافرعوامل أخرى ألنھ یتطلب وذلك یاكاف اشرطیعد ال أن ذلك

لوجیا الحدیثة لالتصاالت والمعلومات وخلق إدخال التكنو و،إلداریة  االقیود اللوائح ومن ھاوحداتتحریرو

 إن عدم إتاحة ھذة الشروط ھى.  مجرد إصدارأوراق مالیةعليفقط وتطویر األدوات المالیة التي ال تقتصر

وعلیھ فان البدئ بإنشاء . فیھا على عملیة التنمیة االقتصادیة النظام المالى فى لیبیا  مردود تواضعالتي تسبب 

التنمیة المالیة الشاملة الالزمة  بدورھا لتسریع عجلة التنمیة   تحقیقطوة األولي في طریقتمثل الخ ھذه السوق

  لیس بالقانون أو الالئحة ینشأ وینشط سوق األوراق المالیة وإنما بوجود البیئة المالئمة والسلعةف . االقتصادیة
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عبد ( .أموللمستوي المعلي اسوق ھذا الالجیدة والجھاز المدرب والخبرات الالزمة إلدارة 

،  للنظام المالى اللیبى األساسیةمالمح الوفیما یلى نستعرض فى لمحة سریعة  أھم  .)12ص:2006الرحمن،

مصرف التجاري الوطني، ال(وخمسة مصارف تجاریة ) مصرف لیبیا المركزي(یتضمن مصرفًا مركزیا  فھو

 مصارف متخصصة اربعةو) ریة، مصرف األمة، مصرف الوحدة، مصرف الصحاريومصرف الجمھ

والمصرف ) المصرف الریفي,مصرف التنمیة، مصرف االدخار واالستثمار العقاري، المصرف الزراعي(

 ,واالستثمار االھلي للتنمیة المصرف , والتنمیة مصرف التجارة(وخمسة مصارف اھلیة العربیالخارجي،

شركة (  تعمل فى سوق التأمیناتشركستة  و)مصرف الوفاء , مصرف االمان , مصرف االجماع العربي

الشركة ,شركة الثقة للتأمین,شركة اللیبو للتأمین,شركة الصحاري للتأمین,الشركة المتحدة للتأمین,لیبیا للتأمین

االقتصاد و .، وصندوق الضمان االجتماعي، والشركة العربیة اللیبیة لالستثمارات الخارجیة)االفریقیة للتأمین

سوق ف) سوق نقدي وسوق رأسمالي( یفتقر إلى وجود سواق مالي متطورة ناميصاد اللیبي مثلھ مثل أي اقت

فالمنشات العاملة فى .  یكاد یكون معدوما یتم فیھ إصدار األوراق المالیة ألول مرة الذي األولى رأس المال 

یعني أن مما،ھا أسھم لشراء)األفراد( للعامة متاحااالقتصاد معظمھا صغیر الحجم، وحتي الكبیر منھا لیس 

ن معرفة األفراد باالستثمار فى األوراق المالیة ھي أ یضاف إلى ذلك ،األصول المالیة المتوفرة محدودة جدا

تعد محدودة للغایة ، فى لیبیا األفراد بدائل االستثمار المتاحة أمام  فإن ، لھذه األسباب ،معرفة محدودة للغایة

 تتمیز بانخفاض نسبة   ألنھا ببساطة  ، لحقیقیة وبالعكس إلى األصول ادىالنقاألصل ینتقلون من فھم 

 الموجود فى لیبیا لینافس البدیل الوحیدلغالب اتعد فى  وعلیھ فأن األصول الحقیقیة ،المخاطرة وارتفاع العائد

 ).   19ص  : 2000: ضو  ( .النقود

 التنمی ة االقت صادیة ف ى لیبی ا     وعموما  یمكن أن نلخص كیف ستساھم سوق األوراق المالی ة الولی دة ف ى عملی ة           

  :وذلك فیما یلى

  . ورؤوس الألموال طویلة األجل تعبئة المدخرات-1

 حی ث ت وفر مؤس سات الوس اطة     ، المالی ة ف ى تعبئ ة الم دخرات وتموی ل الن شاط اإلنت اجي        وراقتساھم س وق اإل   

اریة المالئمة لتفضیالتھم من المالیة الفرصة للمدخرین لتنویع محافظھم المالیة عن طریق زیادة األوعیة االدخ

 ویؤدي تجمیع المدخرات إلى جعل األصول المالیة أكثر سیولة من خ الل  ،حیث المخاطرة، والعائد، والسیولة  

 .تنوی  ع توظیفھ  ا ف  ى أكث  ر م  ن م  شروع وتخف  یض تكلف  ة المع  امالت ع  ن طری  ق اس  تغالل اقت  صادیات الحج  م     

، وال ذي یمث ل ع رض    ير أكثرھ ا إنتاجی ة فال سوق األول     والتخصص فى تقییم المشروعات االستثماریة واختی ا     

األوراق المالیة فیھ الطلب على االستثمار، یقدم الفرصة للمدخرین الستثمار مدخراتھم ویتیح للشركات مصدرا 

 بینما یلعب سوق الت داول دورًا ھام ًا بالن سبة للوح دات االقت صادیة الت ي ترغ ب ف ى          ھا،خصبا لتمویل احتیاجات  

 ھذا عالوة على ما یوفره سوق التداول من سیولة لحاملة األوراق المالیة تتیح لھ م  ،ق مالیة جدیدةإصدار أورا 

مثل ھذه المیزة من ش أنھا أن  والتخلص من الورقة المالیة فى أقرب وقت والحصول على المزید وقتما شاءوا        

 المالی  ة الت  ي تطرحھ  ا  ت  شجع عل  ى التعام  ل م  ع س  وق اإلص  دار، وأن تحف  ز الم  ستثمرین عل  ى ش  راء األوراق  

   وتكمن أھمیة سیولة أسواق األوراق المالیة لعملیة التنمیة االقتصادیة فى أن الكثیر من ،الشركات للبیع

-23-  



 ال یفضلون فق دان ال سیطرة عل ى    المدخرین االستثمارات المربحة تحتاج إلى تمویل طویل األجل فى حین أن  

ھا بسھولة وسرعة مالیة في لیبیا علیھ أن یوفر أصوال مالیة یمكنھم بیعمدخراتھم، وبالتالي فإن سوق األوراق ال

مح ي  . (وی ع مح افظھم المالی ة   لم ستثمرین لتن ل من خالل ما توفره من فرص یھادرجة المخاطرة ف مع انخفاض   

  ).1ص: 2001:الدین

الموج  ھ  بدورق  وم  تفانھ  ا سوق األوراق المالی  ة ف  ى تعبئ  ة الم  دخرات المحلی  ة،     ل   الھامدوروباالض  افة إل  ى ال    

لتتدفق فى صورة إستثمارات أجنبیة مباشرة وفى تكوین محافظ من األوراق المالیة بدرجة للمدخرات األجنبیة 

  .وزیادة عبئ الدین الخارجى وخدمتة فى المستقبل على تجنب االعتماد المفرط على االقتراض البالدتساعد 

  . إدارة المخاطر المالیة -2

الستثمار بین الم شروعات   وا المتاحة لإلقراض المواردالمالیة فى لیبیا بعملیة توزیع  الوساطة اتتقوم مؤسس 

االقت  صادیة المختلف  ة ع  ن طری  ق إدارتھ  ا للمح  افظ االس  تثماریة وتجمی  ع المخ  اطر وإدارتھ  ا وفق  ا لمح  ددات         

لمجمعة مقارنة بما العائد والمخاطرة والسیولة المرتبطة بھ، بما یخفض من تكلفة المخاطر ا  معاییراالستثمار و 

 ھذا علمًا بأن أجھ زة الوس اطة   ،ضي إلیھ مخاطر إخفاق مشروع واحد على مدخر واحد أو مستثمر واحد    فقد ت 

المالیة، فى النظام الم الي ال تنظ ر فق ط إل ى اس تخدامات جاری ة أف ضل للم وارد ولكنھ ا تأخ ذ باعتبارھ ا أی ضًا               

للموارد عبر الزمن وتحفیز التقدم التكنول وجي لتحقی ق   االستخدامات المستقبلیة بھدف تحقیق تخصیص أفضل        

  )13ص: 2001: خطیب (.معدالت النمو المنشودة وضمان إستمراریتھا

  . تخفیض تكلفة المعلومات وتسعیرھا-3

ألوراق ل الحقیقیةسعاراألالمعلومات وتعممھا بحیث تعكس للمستثمرین  سوق األوراق المالیة اللیبیة سوف تقدم

م  ستوى الج  دارة االئتمانی  ة    توفر مؤس  سات الت  صنیف االئتم  اني البیان  ات والمؤش  رات ع  ن       س     كم  ا ،المالی  ة 

ساعد الم  دخرین سی   وف  رص االس  تثمارات المربح  ة، األم  ر ال  ذي    ،ج  دوى الم  شروعات بی  ان  و،لمقترض  ینل

مزای  ا اقت  صادیات الحج  م الت  ي تحققھ  ا   م  ن ف  ى ذل  ك  منتفع  ین ة ال  صحیحاتوالم  ستثمرین عل  ى اتخ  اذ الق  رار 

  )51ص:1987السرابي، ( .المؤسسات المالیة فى عملیات البحث عن المعلومات وتحلیلھا وتفسیرھا

  . إحكام الرقابة على إدارة الشركات-4

 إحكام الرقابة على إدارة الشركات حیث تقوم یة اللیبیة بما توفره من معلومات فىتسھم سوق األوراق المال

 عالوة على مساھمتھا ،ا والمشاریع ورصد استثماراتھ والشركاتنشاتأجھزة الوساطة المالیة بتقییم أداء الم

 والرباط بین أداء الشركة والحوافز التي یحصل علیھا المنظمین لتساعد إلخ،.. فى التوجیھ اإلداري للشركات

على التوفیق بین مصالح المنظمین ومصالح المالك ویتفق عدد من االقتصادیین على أن كفاءة سوق األوراق 

لمالیة تتطلب أن یكون القطاع المالي بأسره یعمل بكفاءة، بحیث یترتب على ذلك مجموعة من اآلثار الخارجیة ا

  إن سوق ومن ثم ف، اإلیجابیة مثل التحسن فى عملیات الوساطة المالیة واحتماالت نقل الخبرة والتكنولوجیا
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على تح سین كفاءتھ ا وم ستوي    ھاف وعلیھ تحفیزسھم في تطویر أعمال المصار   ی فسواألوراق المالیة اللیبي    

  .  خدماتھا وأعادة صیاغة سیاساتھا 

  .المضاربةعملیات و  السعریةالتقلباتالتحوط ضد  -5

تزداد المخاطر المرتبطة بالدرجة العالیة من الولید سوف سوق األوراق المالیة اللیبي ب سیلحقمع التطور الذي 

تغییر محافظھم بتوجیھ المضاربین نحو قسوالسمح ستلمضاربة، حیث السیولة المتاحة، والسیما مخاطر ا

 النتشارالشائعات نتیجة كیما ھو متاح من معلومات حقیقیة  ولیس ستجابة للتغیرات فمنخفضة إبسرعة وبتكلفة 

سفر عن حدوث تقلبات مفرطة فى العوائد، وبالتالي إضعاف ثقة تد وتبدل الحالة النفسیة للمتعاملین التى ق

 للمعلومات والبیانات الدقیقة عن الشركات المقیدة  ق السوق المالي، إن توفیر السو مستوى أداءتعاملین فىلما

الناجمة عن الضغوط المضاربیة فافیة واالفصاح سوف یساھم فى تخفیف حدة ھذه شبسبب إلتزامھا بمعاییر ال

 نحوالمالیة للمتعاملین وارد المتاحة  بتوجیھ الم السوقمیاأن قموجات عن التفاؤل والتشائم المفرطین ،

ومن ثم زیادة  أسعار الفائدة الحقیقیة  سوف یعمل على إستقرارالمضاربة  عنبعیدًا واإلنتاجیةألغراض ا

   )18ص :1997القماطى،( .والتنمیة فى لیبیا االستثمارمعدالت

  النتائج والتوصیات

  :وردھا فیما یلى ی  من النتائج ھامة  مجموعة  إلي انخلص الباحثیما تقدم م

فرضت التغیرات االقتصادیة التي شھدتھا الساحة الدولیة خالل الثالثة عقود األخیرة من القرن  -1

الماضي، والسنوات األولي من ھذا القرن واقعا اقتصادیا أثر بشكل كبیر ومباشر في البیئة االقتصادیة 

لتغیرات االقتصادیة ومن بینھا انتھاج في لیبیا، فقد صدرت العدید من التشریعات بھدف إحداث بعض ا

 نظرا لدوره الكبیر في تنشیط االقتصاد وبدایة إنشاء سوق منظم لالوراق المالیةسیاسة الخصخصة، 

  . وإنجاح عملیة الخصخصة

واجھت برامج الخصخصة في لیبیا مشاكل متعددة أدت إلي تعثرھا وفشلھا في الكثیر من  -2

تجمیع المدخرات التي بحوزة المواطنین مما ترتب آلیة مناسبة لوكان من أھمھا عدم وجود .الحاالت

كان من أھم لقد و.علیھ ضعف القدرة االستیعابیة للملكیة المطروحة وتعثر عملیة االكتتاب في األسھم

لي تعثر عملیة تقییم الشركات والوحدات الذى أدى إ  المنظمھذا السوقعدم وجود ت ھذه العقبا

عدم إلى ألوراق المالیة لأدي عدم وجود سوق  كذلك .لخصخصةاالقتصادیة المعروضة ل

شعورالمستثمرین باألمان من حیث قدرتھم علي تحویل األسھم التي بحوزتھم إلي سیولة بیسر 

نخفاض ھو ما أدى إلى إوسھولة، مما تسبب في ضرر للمستثمرین الذي اكتتبوا بالشركات المساھمة و

 .رجة كبیرةاالسمیة بدقیمتھا   عنقیمة األسھم

 :المالي مما ترتب علیھ ما یليإنخفاض مستوى االعالم ألوراق المالیة إلي لأدي عدم وجود سوق  -3

عدم وجود الوعي المالي لدي المستثمرین مما نتج عنھ عدم قدرتھم علي تحلیل األوضاع المالیة   - أ

   .للمنشآت المكتتب فیھا
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المطروحة للخصخصة وعدم قدرة المستثمرین عدم االھتمام بالمعلومات المنشورة عن الشركات   - ب

بقاء اإلدارات القدیمة وما ترتب علیھ من و.علي المقارنة بین المنشآت العاملة في السوق وغیره

 .تدني مستوي إنتاجیتھا ووضعھا المالي

عدم وجود سوق لألوراق المالیة إلي عدم قدرة الشركات في االقتصاد بصفة عامة أدى   - ت

ألسھم مما اضطرھا صداراباعلى الحصول على التمویل بصفة خاصة، والمطروحة للخصخصة 

 %.100إلي اعتماد اغلبھا علي التمویل باالقتراض بنسبة 

  -:بما یلى انوصیی ان الباحثنتائج فانال ھذهوفى ضوء 

  إعادة النظر في النظم القائمة والتشریعات والقوانین التي كانت تعمل في ظل االقتصاد الموجھ  -1

العمل علي عدم تدخل أجھزة الدولة في و .لنظام التشریعي والمالي واالقتصادي واإلداريومنھا ا

 .سوق األوراق المالیة إال بما یسمح بتنظیمھ وترك آلیة السوق الرشیدة ھي معیار الرقابة

   ویر مزایا تنافسیة بین توفیر المقومات األساسیة للسوق المالیة وخلق وضع یتم من خاللھ تط  -2

المنشآت بما یضمن استمرار بقاء الشركات و المنشآت ذات الكفاءة التشغیلیة، والتأكید وات الشرك

 .علي دور السوق المالیة في عملیة الخصخصة

 تكون قیمة أسھم الشركات المسجلة بالسوق صغیرة قدر اإلمكان لضمان مشاركة نالحرص علي أ -3

مع دراسة الظروف االقتصادیة بصفة صغار المستثمرین بالسوق وتسھیل عملیة تصریف األسھم، 

 . للبیعلملكیة المطروحةعلى شراء اعامة وتقدیر القدرة االستیعابیة للمدخرات 

تكوین الھیاكل التنظیمیة المناسبة لتطویر نظم المعلومات، وتوفیر العوامل التي تزید من ثقة  -4

مع إدراك دور األنظمة  المستثمرین في السوق، والتأكید علي اإلفصاح الشامل وضمان الشفافیة،

التأكید  و.المحاسبیة في توفیر البیانات الالزمة التخاذ القرارات للشركات التي یتم إدراجھا في السوق

  .علي أھمیة الرقابة علي أعمال الشركات المساھمة في السوق المالي

 ومعدالتبالتحكم في توقیت التحول التدریجي لعملیة الخصخصة وفقا آللیات السوق مما یسمح  -5

 .ي الملكیة، واحتفاظ الدولة مرحلیا بالملكیة الجزئیة كدعم لعملیة نقل الملكیةل فالتحو

 التقییم المستمر لعملیة اإلصالح االقتصادي والخصخصة وسوق األوراق المالیة وتشجیع البحوث  -6

 .والدراسات والندوات والمؤتمرات بھذا الخصوص

 :في لیبیا من خالل ما یلي یة و التنمة المشروعاتفاعلیالقیام بعدة وسائل مساعدة إلقرار -7

  . تشغیلھالقیام بإجراء دراسات جدوى اقتصادیة لكل مشروع قبل إقامتھ ودراسة تقییم أدائھ أثناء  -أ 

 والمنشآت معاألخذ بمبدأ التخطیط العلمي الشامل لكافة مراحل العملیة اإلنتاجیة في الشركات   -ب

   . بھاتوفر السبل لرفع إنتاجیة العمل
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  تعمیق التعلیم المھني والعمل علي توسیع برامجھ في الحقلین التدریبي والمھني لغرض إكساب    -ج

إیجاد كذلك  .العاملین المھارات والقدرات المطلوبة لمواكبة التغیرات والتطورات الفنیة الحدیثة

 .وي اإلنتاجیةحوافز مادیة ومعنویة للعاملین ألنھا تشكل احدي دعامات النھوض بمست

  اعتماد أسالیب جدیدة ونظم تسعیر عملیة للمنتجات والعمل علي التسعیر وفقا لمؤشرات تعكس    -د

  .التكالیف الحقیقیة لإلنتاج المحقق

 .الفنیةت تصادیة وذلك لمواجھة كثرة العطالالھتمام ببرامج التدریب والتأھیل في الوحدات اإلنتاجیة واالق ا-8

 بالعمل في ظروف ال ھ في تخلف اإلنتاج، وبالتالي فإن استمرار المشاركا تعتبر سبابا مھموھي,وقلة المھارة

 المقدمة أدي بالضرورة إلي انخفاض اإلنتاج زعدد العمال ونوعیتھم والحوافعلى تستطیع اإلدارة فیھا التأثیر

 .ھواإلنتاجیة في ھذه المشارك

ة بتحدیث وتطویر شامل لألنظمة االلكترونیة بما فیھا خالصة القول، إن من الضروري قیام الجھات المختص

التداول واإلشراف وتنفیذ العملیات والتسویة والمقاصة والحفظ المركزي والرقابة، وفقا ألحدث األنظمة في 

 تؤدي  قدسوق المال العالمیة، وإحداث تطویر تشریعي یتعلق باستخدام المعلومات الداخلیة والممارسات التي

ب في األسعار، وشفافیة السوق واإلفصاح عن المعلومات علي أساس المعاییر الدولیة للمحاسبة إلي التالع

والمراجعة وفرض غرامات في حالة عدم االلتزام، والحد من تدخل إدارة سوق األوراق المالیة في أعمال 

موال الشركات، الشركات عند وقف النشاط أو التصفیة، وفي قرارات الجمعیات العمومیة في التصرف في أ

وإدخال شركات صناع السوق ومصارف االستثمار، باإلضافة إلي توفیر أدوات مالیة جدیدة، ومكافحة الفساد 

المالي واإلداري، والسیر علي ھذا الطریق، ربما قد یواجھ بعض الصعوبات وقد یتعرض لبعض النكسات 

 بروح الثقة والمسئولیة، سیساعد علي تحقیق ولكن الباحث، علي ثقة أن تنفیذ ھذا العمل البناء إذا ما طبق

 .التنمیة االقتصادیة المنشودة
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   المراجع العربیة -:أوًال 
 الكتب -1

، تحلی    ل وتقی    یم األس    ھم وال    سندات، ال    دار الجامعی    ة للن    شر،  )2006(الحن   اوي، محم    د ص    الح    -
 .اإلسكندریة،مصر

ألوراق ، دراسة تحلیلیة ألثر المتغیرات االقتصادیة الكلیة عل ى س وق ا  )1999(السعید، ھالة حلمي   -
 . المالیة، مطبعة مصر المعاصرة، القاھرة، مصر

التطور واالستشراف حتى عام (ویل التنمیة في مصر م، القطاع المالي وت)2005(تري، سلوى نالع -
  ، المكتبة األكادیمیة ، القاھرة ، مصر )2020

العربیة ، القاھرة ، النقود والبنوك واألسواق المالیة ، دارالنھضة )2006(الفقى ، فخرىالدین على      -
 .،مصر 

نشأتھا التاریخی ة وخصائ صھا األساس یة    (، األسواق العربیة لرأس المال   )1987(المنذري، سلیمان     -
 . ، دار الرازي، بیروت، لبنان)وإمكانیات التكامل فیما بینھا

للنشر، ، أساسیات االستثمار في بورصة األوراق المالیة، الدار الجامعیة )2005(حنفي، عبد الغفار  -
 .اإلسكندریة، مصر

، األس  واق المالی  ة مف   اھیم   )1998( ج  ودة، محف  وظ   - أرش  ید، عب  د المعط   ى   –خرب  وش ، ح  سني    -
  . ومعطیات، دار زاھرن للنشر، عمان، األردن

، أساس    یات االس    تثمار ف    ي األوراق المالی    ة، من    شأة المع    ارف،  )2003(ھن    دي، منی    ر إب    راھیم  -
 . اإلسكندریة، مصر

األوراق المالیة وأسواق المال، توزیع منشأة المعارف، ) 2006(                             -
  .اإلسكندریة،مصر

 المجالت العلمیة والنشرات الدوریة   -2
، دور األسواق المالیة في تحقیق التنمی ة المتكامل ة ل دول مجل س التع اون      )2000(الشراح، رمضان   -

، بن ك الكوی ت ال صناعي،    )12(ال وال صناعة الع دد   الخلیجي في ظل المتغیرات العالمیة، مجل ة الم        
 . الكویت 

، مداخل استراتیجیة إلنشاء سوق المال في لیبیا، الھیئة القومیة للبحث )1997(الشریف، أحمد سعید  -
 . ، بنغازي، لیبیا) 2/1(العددان ) 8(العلمي، مجلة البحوث االقتصادیة المجلد رقم 

، ن دوة أھمی ة   ةق المالی  االس و ا دور المعلوم ات الداخلی ة ف ي    ،)1987(السرابي ، جمال عبد اللطیف     -
 . المعلومات واألفصاح  في بورصات األوراق المالیة، القاھرة ، مصر 

، تفعیل سوق األوراق المالیة ف ي لیبی ا، س وق األوراق المالی ة ،      )2005(الطبولي ، أبو القاسم عمر       -
 .  طرابلس، لیبیااإلدارة العامة للدراسات االقتصادیة واالستثمار،

، إمكانی  ة إن  شاء س  وق م  الي لیبی  ا، ن  دوة دور المؤس  سات واألس  واق   )1997(القم  اطى، ع  الم مفت  اح  -
 . المالیة في إعادة ھیكلة االقتصاد اللیبي، مركز بحوث العلوم االقتصادیة، بنغازى، لیبیا

ة لألوراق المالیة، سیاسات واجراءات تفعیل السوق اللیبی) 2005(المغبوب، محمود عبد الحفیظ   -
 . سوق األوراق المالیة، األدارة العامة للدراسات االقتصادیة واالستثمار، طرابلس، لیبیا

، الخصخ  صة ودور البورص  ات والمؤس  سات المالی  ة ف  ي التنمی  ة      )1996(المی  داني، أیم  ن ع  زت    -
 . االقتصادیة، اتحاد البورصات العربیة وھیئات سوق المال، القاھرة ، مصر 

دورھا في إعادة ھیكلیة األقت صاد بال سوق   : ، الشركات المساھمة )2004( محمود محى الدین     بادى، -
المالیة، ندوة دور المؤسسات واألسواق المالی ة ف ي اع ادة ھیكلی ة االقت صادى اللیب ى، مرك ز بح وث              

 .العلوم االقتصادیة، بنغازى، لیبیا
ص حیفة  ( لیة، جریدة م ال وأعم ال   ، وظائف سوق األوراق الما)2006(رمضان، سعید عبد السالم   -

 ، السنة األولي، العدد العاشر ، طرابلس ، لیبیا 8/11/2006، غرفة التجارة والصناعة، )اقتصادیة 
، نظم المعلومات الالزمة لت داول األوراق المالی ة ف ي البورص ة ف ي تحری ر       )1994(زغلول، فتحیة    -

عالمیة، معھد التخط یط الق ومي، الق اھرة،    القطاع الصناعي في مصر في ظل المتغیرات المحلیة وال     
 . مصر



 دراس ة  مقارن ة ب التطبیق    –، عالق ة النم و الم الي ب النمو االقت صادي      )1998(سمك، نجوى عبد اهللا   -
 . على مصر والمغرب واألردن، مؤتمر كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، مصر

اوراث الم  ادة الرابع  ة لع  ام  م  شل  صندوق ف  ي أط  ار ، تقری  ر خب  راء ا)2005(ص  ندوق النق  د ال  دولي  -
عبیة ل  ش م  ع الجماھیری  ة العربی  ة اللیبی  ة ا 2004اورات ع  ام ش، أع  دة ممثل  و ال  صندوق ف  ي ت   2004

 . لیبیا ،  ، طرابلس عظمىال
، قاع دة بیان ات أس واق األوراق المالی ة العربی ة، الن شرة التف صیلیة ،        )1999(صندوق النقد العرب ي      -

 .القاھرة مصر 
، القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبل ة ، ص ندوق      )2000(ضوء، خلیفة على     -

 . النقد العربي ، أبو ظبي ، اإلمارات
، س  وق )التجرب  ة األردنی ة (بنغ  ازي التط ورات الحدیث ة ف  ي بورص ة عم ان     ) 2005(طری ف، جلی ل    -

 . واالستثمار، طرابلس، لیبیااألوراق المالیة، اإلدارة العامة للدراسات االقتصادیة
، أنشاء سوق المال والتجربة المصرفیة، سوق األوراق المالی ة،  )2005(عبد السالم، محمد سلیمان    -

 .اإلدارة العامة للدراسات األقتصادیة واالستثمار، طرابلس، لیبیا
دارة تجربة بورصة م صر، س وق األوراق المالی ة، اإل   ) 2005( عشم، طاھر،  –عبد الرحمن، خالد     -

 . العامة للدراسات االقتصادیة واالستثمار، طرابلس، لیبیا
، تجرب   ة بورص   ة م   صر، ن   دوة س   وق األوراق المالی   ة ف   ي التنمی   ة   )2006(عب   د ال   رحمن، خال   د  -

 .، طرابلس، لیبیا) رؤى مستقبلیة–تجارب (االقتصادیة 
 دور األسواق المالیة ، أنشاء سوق المال والتجربة المصریة و ) 2005(عبد السالم ، محمد سلیمان       -

، اإلدارة العام     ة للدراس     ات االقت     صادیة ) رؤي م    ستقبلیة  -تج     ارب(ف    ي التنمی     ة االقت     صادیة  
 . واالستثماریة، طرابلس ، لیبیا

، تط ور س وق الم ال الم صري ، ن دوة س وق األوراق المالی ة ف ي          )2005(عبد اللطیف ، احمد س عد        -
اإلدارة العام ة للدراس ات االقت صادیة واالس تثمار،     ) ة روىء م ستقبیل –تجارب  ( التنمیة االقتصادیة   

 . طرابلس، لیبیا
مارات ف  ي ث االس  تو، االتجاھ  ات المعاص  رة ف  ي المحاس  بة  )1999(محم  د ، عب  د الجب  ر ال  سید ط  ھ   -

لة العلمیة لالقتصاد والتجارة، العدد الثالث، كلیة التجارة، طامعة عین شمس ، جاألوراق المالیة ، الم
 . القاھرة، مصر

، المشكالت القائمة في األسواق الناشئة، مجلة الدراسات )1999(مركز البحوث المالیة والمصرفیة  -
 . ، القاھرة ، مصر )7(المجلد ) 3(المالیة والمصرفیة، العدد رقم 

، النم و االقت صادي والتنمی ة المالی ة وإش كالیة تحدی د العالق ة الن سبیة،         )2001(محي الدین ، محمود     -
 . شورة ، القاھرة ، مصر ورقة غیر من

، آلی  ات تن  شیط الت  داول ف  ي البورص  ات العربی  ة، االس  تثمار ف  ي البورص  ات    )2000(ھن  دي، منی  ر  -
   .العربیة، اتحاد البورصات وھیئات سوق المال العربیة، القاھرة ، مصر 

، دراس  ة ال  دور الح  الي لبورص  ة األوراق المالی  ة ف  ي تطبی  ق ب  رامج    )1993(ی  اقوت، ن  وال محم  د   -
 . الخصخصة في مصر، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، كلیة التجارة، عین شمس، القاھرة، مصر

، ق  رار تنظ  یم اللجن  ة ال  شعبیة العام  ة لقط  اع االقت  صادیة والتج  ارة     )2006(اللجن  ة ال  شعبیة العام  ة   -
  .واالستثمار ، طرابلس ، لیبیا

لنظام األساسي ل سوق األوراق المالی ة، اللجن ة    ، ا )2006 ) : 134( القرار   –اللجنة الشعبیة العامة     -
 . الشعبیة العامة لقطاع االقتصاد والتجارة واالستثمار طرابلس ، لیبیا

  الرسائل العلمیة– 3
ن ، رس الة ماج ستیر ، جامع ة     الواحد والع شری نرق، لیبیا وال )2000( سیف األسالم معمر     ،القذافي    -

  .فة واألداب ، ببیروت ، لبنان كالیفورینا ، ترجمة المھمي للثقاوالیة
، أھمیة أنشاء سوق لألوراق المالیة في دعم برامج الخصخصة )1999(وخطوة ، عبیر فضل اهللا ب       -

وتشجیع األستثمار الخاص في األقتصاد اللیبي ، رسالة ماجستیر ، جامعة قاریونس ، كلیة األقتصاد، 
 .بنغازي ، لیبیا

     ، ب  رامج الخصخ  صة ف  ي لیبی  ا، متطلب  ات ومعوق  ات ونم  اذج التقی  یم     )2004(حم  دو، مفت  اح حام  د     -
 .، رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد، جامعة مار یونس، لیبیا)دراسة تحلیلیة(واألسالیب 

         مع (، العالقة بین سوق األوراق المالیة والنمو االقتصادي )2003(محمد، شاھنیاز جمال الدین   -
  .، رسالة ماجستیر، كلیة االقتصاد، جامعة القاھرة، مصر) الحالة المصریةالتطبیق علي       
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