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  متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية
 دراسة لواقع أسواق األوراق املالية العربية وسبل رفع كفاءا

 

  بسكرة -جامعة حممد خيضر - معاريف فريدة/ أ   &  مفتاح صاحل / د
   

لية املتاحة لديهم، األمر الذي يتطلب توفر تعد سوق األوراق املالية اهلدف املنشود للمستثمرين الذين يرغبون يف التخصيص الكفء للموارد املا :  ملخص
حتقيق أرباح غري قدر من البيانات واملعلومات املالية الصحيحة املتعلقة بالشركات اليت تتداول أدواا يف السوق حىت يتمكن هؤالء من ترشيد قرارام و

  .عادية يف ظل سوق تتصف بالكفاءة
  

الدول املتقدمة تتميز بالكفاءة العالية نتيجة توفر األنظمة القوية والفعالة للمعلومات املتاحة عن الشركة ومما الشك فيه أن جتارب البورصات يف        
املعوقات اليت والسوق نفسه، وهو ما جيعل أسعار أسهمها تعكس كافة املعلومات املتاحة، وضمن هذا السياق نتساءل عن مكانه األسواق املالية العربية، و

  .، ونقترح آليات وسبل رفع كفاءا حتول دون كفاءا
  

  .السوق الكفء، نظام املعلومات، الصيغة قوية الكفاءة، الشفافية واإلفصاح يف األسواق العربية:  الكلمات املفتاح
  

أحد أهم جماالت  مع اتساع وترية النشاط االقتصادي أضحت الضرورة إىل وجود أسواق مالية كبرية، وباعتبار البورصة :متهيد 
قدرا كافيا من املعلومات حول األوراق املالية  توفر، فإن ذلك يقتضي اليت تتيح لكبار وصغار املستثمرين حتقيق األرباح الستثمارا

حىت تتصف السوق بالكفاءة، خاصة وأن أسعار األوراق املالية تتقلب قيمتها من سنة إىل أخرى، ومن فترة لفترة وتتأثر املتداولة فيها 
حيان بالبيانات واملعلومات حول ظروف السوق والشركة املصدرة لتنعكس مباشرة وبسرعة يف أسعار األوراق املالية يف كثري من األ

  . املتداولة أين حتدث حركة عشوائية يف شكل تقلبات سعرية صعودا مع األنباء السارة، ونزوال مع األنباء الغري سارة 
اديات املتقدمة وزيادة تطور نشاط أسواقها املالية، أدركت الدول العربية هذا التوجه ومع توسع حركة التحرر املايل يف االقتص      

اجلديد وعملت على مواكبته، غري أا ال زالت تواجه مجلة من املعوقات حتول دون كفاءا  وتتعلق أساسا باإلطار التنظيمي 
ضعف نظام املعلومات وغياب الشفافية واإلفصاح احملاسيب، كل  والتشريعي، وضيق نطاق السوق واألدوات املتداولة فيه باإلضافة إىل

  .  هذه املعوقات وغريها حتول دون كفاءة وفاعلية وتطور أسواق األوراق املالية العربية 
ما هي متطلبات السوق ؟  وكيف ميكن حتقيق الكفاءة الكاملة؟  ما املقصود بكفاءة سوق األوراق املاليةوفق هذا السياق نتساءل 

  ؟    وما سبل تفعيل أسواق األوراق املالية العربية؟ الكفء
  : ولتوضيح سلوك أسعار األوراق املالية يف ظل السوق الكفء اعتمدنا يف تقسيم هذا املقال إىل النقاط التالية 

  .كفاءة سوق األوراق املالية : أوال       
  .طبيعة السوق املالية الكفؤة : ثانيا       
  .واقع أسواق األوراق املالية العربية وسبل رفع كفاءا :ثالثا       

  
  كفاءة سوق األوراق املالية -أوال
أثارت فكرة كفاءة سوق األوراق املالية خالفا كبريا بني املهتمني بتلك األسواق، حيث أن املعلومات تأيت إىل السوق يف أي      

إذا عكست أسعار األوراق املالية املتداولة املعلومات ا على املعلومات الواردة، فوقت مستقلة وعشوائية فيتقرر سعر الورقة املالية بناء
   .، واليت هلا دور يف تقليل املخاطر وختفيضها إىل أدىن مستويااالكفاءةبالسوق يف هذه احلالة  اتصفت

  
على أنه  (Efficient Market)ملالية يعرف منري إبراهيم هندى كفاءة سوق األوراق ا :مفهوم كفاءة سوق األوراق املالية . 1.1

                                                                                َّ                                    السوق الذي يعكس سعر السهم الذي تصدره منشأة ما كافة املعلومات املتاحة عنها، سواء متث لت تلك املعلومات يف القوائم املالية أو "
وات املاضية، أو يف حتليالت أو                                   َّ                                                    يف معلومات تبثها وسائل اإلعالم، أو متث لت يف السجل التارخيي لسعر السهم يف األيام واألسابيع والسن
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يف  تقارير عن آثار احلالة االقتصادية العامة على أداء املنشأة، و غري ذلك من املعلومات اليت تؤثر على القيمة السوقية للسهم، وبالتايل
 (Intrinsic Value)         ً               تعكس متاما  قيمته احلقيقية  (Fair Value)ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة 

عائد يكفي لتعويض املستثمر عما ينطوي عليه االستثمار يف ذلك السهم من خماطر، أو بعبارة أخرى تكون القيمة          َّ       اليت يتول د عنها 
احلالية للمكاسب املستقبلية النامجة عن امتالكه، واملخصومة مبعدل عائد على االستثمار يكفي لتعويض املستثمر من املخاطر تساوي 

  1".    ً                               متاما  القيمة السوقية للسهم يوم شرائه
 

                                                            يعكس سعر السهم فيه توقعات املستثمرين بشأن املكاسب املسـتقبلية   "                                            ويعرف مثىن عبد اإلله ناصر السوق الكفء هو الذي                 
                        بـأن تقـديرام بشـأن                                                                                            وبشأن املخاطر اليت تتعرض هلا هذه املكاسب، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن إتاحة املعلومات للجميع ال تعين 

         قيقيـة،                                                ً                                                    ً             املكاسب املستقبلية واملخاطر احمليطة ا متطابقة متاماً، فقرارات املستثمرين قليلي اخلربة قد تأخذ باألسعار بعيداً عن قيمتها احل
                       يس هذا هو املهم بالنسبة                                                                                               غري أن قرارات املستثمرين احملترفني أو اآلخرين املتمتعني بالفطنة ستدفع باألسعار حنو القيمة احلقيقية ولكن ل

  2  ".                                                                                     ملفهوم كفاءة السوق، فاملهم هو أن يكون كل مستثمر مقتنع بأن تقديراته سليمة وال مبالغة فيها
 

سوق األوراق املالية على أا تلك السوق اليت تتمتع بقدر عال من املرونة تسمح بتحقيق استجابة وبالتايل يقصد بالكفاءة يف         
األوراق املالية للتغريات يف نتائج حتليل البيانات واملعلومات املتدفقة إىل السوق، مبا يؤدي يف اية األمر إىل حتقيق سريعة يف أسعار 

كفؤة إذا كانت األسعار تعكس نظام املعلومات عن أداء التعادل بني القيمة السوقية والقيمة احلقيقية للورقة املالية، وتكون السوق 
  :واليت تتطلب كفاءة للالضرورية  وفق جمموعة من الشروط وذلكسوق اليف  اق املالية املتداولةالشركة املصدرة لألور

  .بني خمتلف املتدخلني يف السوق منافسة تامةوجود  -
 .تداول أدواا يف السوقاملالبيانات واملعلومات الصحيحة املالية وغري املالية املتعلقة بالشركات  توفر -
 .ات بأقصى سرعة وبأقل تكلفة إىل كافة املتعاملني يف السوق ويف وقت واحدهذه املعلوم اإلفصاح عن -
-  

وفقا ملفهوم كفاءة سوق األوراق املالية ميكن استخالص جمموعة من اخلصائص اليت  :خصائص سوق األوراق املالية الكفؤة . 2.1
  : يتميز ا السوق الكفء 

   3 .                                                               ذ قرارام االستثمارية املتنوعة مما يدفعهم إىل السعي حنو تعظيم ثروام                                         يتصف املتعاملون يف تلك السوق بالرشادة يف اختا     •
   املعلومات متاحة للجميع من مقرضني، مستثمرين، اإلدارة، اجلهات احلكومية، مراقيب احلسابات دون أي تكلفة مما يؤدي إىل متاثل  •

 .توقعام بشأن أداء الشركات خالل الفترات القادمة 
 .  تداول األوراق املالية بدون أي قيود ضريبية، كما أنه ال تفرض عليهم أي تكلفة تداول حرية تامة يف •
 .وجود عدد كبري من املتعاملني مما يعين عدم قدرة أي مستثمر على التأثري مبفرده على األسعار يف تلك السوق  •
لتعويض  يكفيالعائد  ألن اآلخرون ققه املستثمرون                                               ً       ً          يف مثل هذه السوق ال يستطيع أي مستثمر أن حيقق عائدا  مرتفعا  يفوق ما ح •

 .فقط  كل مستثمر عن املخاطر اليت ينطوي عليها االستثمار يف السهم حمل الصفقة
 

وعلى هذا األساس فإن جناح سوق األوراق املالية حيتاج إىل  ،كفاءة نظم املعلومات املاليةتتوقف كفاءة سوق األوراق املالية على 
 4:تتمثل يف العناصر جمموعة من ى أساس عل معلومات تبىن

يعرف باإلفصاح العام الذي يوفر قدر كايف من املعلومات ميكن  إظهار اإلعالن املايل ودوره يف ضبط حركة السوق املايل وهو ما -
 . املختلفة االستثماريف املفاضلة بني فرص  استخدامها

  . سة املعنية حلساب القيمة احلقيقة هلاتوفر املعلومات املالية اليت تعكس املركز املايل للمؤس -
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  : يوجد نوعني من الكفاءة لسوق رأس املال ومها : أنواع الكفاءة يف سوق األوراق املالية . 3.1
يقصد ا عدم وجود فاصل زمين بني حتليل املعلومات الواردة إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج حمددة :  الكفاءة الكاملة .1.3.1
، 5ر السهم حيث يؤدي إىل تغيري فوري يف السعر، فتوقعات املستثمرين متماثلة، واملعلومات متاحة للجميع وبدون تكاليفبشأن سع

  :وعليه تتحقق الكفاءة الكاملة يف ظل توافر الشروط التالية 
 . انتقاهلا للجميع وبدون تكاليف سرعةشفافية املعلومات و .أ 
 من أي مستثمرأو خروج وال قيود على دخول  ،املعامالت أو الضرائب اليفقيود كتكعامالت من أي املحرية  .ب

 .فيها  السوق، أو على بيعه وشرائه ألي كمية من األسهم وللشركة اليت يرغب
 . يف أسعار األوراق املالية املتداولة لوحده ال ميكن ألي مستثمر أن يؤثر أينتواجد عدد كبري من املستثمرين،  .ج
 . حتقيق أعظم منفعة ممكنةحنو كل منهم سعي تثمرون، ورشادة املس .د

وفقا ملفهوم الكفاءة يتوقع وجود فاصل زمين بني وصول املعلومات وانعكاسها على أسعار األسهم، :  الكفاءة االقتصادية. 2.3.1 
تكاليف املعامالت فرض  إىل يؤدي مماوذلك يعين أن القيمة السوقية تكون أكرب أو أقل من القيمة احلقيقية لبعض من الوقت 

مبدأ  أساسا علىالكفاءة االقتصادية  تقومو نتيجة الفارق يف السعر،)                                         ًاملتوقع وجودها واملسموح ا حلد معني اقتصاديا (والضرائب 
  .  يف السوق إىل تعظيم ثروام منهم سعي الغالبية من املتعاملني

  
 ) ملحق األشكال البيانية أنظر ( :ءة الكاملة وسوق الكفاءة االقتصاديةوالشكلني التاليني يوضحان ردود فعل كل من سوق الكفا

  :         حيث يوضح التمثيل البياين سلوك السعر يف ظل السوق الكفء والغري كفء بناءا على املعلومات الواردة إىل السوق
يف استجابة فورية وتلقائية يف ففي حالة وصول معلومات جديدة ومشجعة عن إنتاج إحدى الشركات،سينعكس ذلك مباشرة  

للسهم وهو ما حيقق للسوق  مبا يؤدي يف اية األمر إىل حتقيق التعادل بني القيمة السوقية والقيمة احلقيقيةسعر السهم باالرتفاع 
 ؛) )أ(شكل رقم ال( كفاءة عالية

االخنفاض يف القيمة السوقية عن القيمة أما يف حالة وصول معلومات غري سارة إىل السوق فذلك سينعكس سلبا يف سعر السهم ب 
احلقيقية فتكون االستجابة متأخرة حىت يستوعب السوق هذه املعلومات، مما لن حيقق للمستثمرين أرباح فيتصف السوق يف مثل 

السوق  هذه احلالة بعدم الكفاءة، أين يستغرق تعديل السعر إىل السعر احلقيقي مدة مثانية أيام من وصول هذه املعلومات إىل
 ؛) )ب(شكل رقم ال(
أما حالة االستجابة املغاىل فيها فيقصد ا بلوغ سعر السهم مستوى أعلى من السعر احلقيقي نتيجة املبالغة يف تأثري هذه املعلومات  

 ) ).ب(، )أ(الشكلني رقم ( ؛مما يدفع بالسعر إىل أعلى مستوياته ومن مث يتعدل بعد ذلك تدرجييا 
 
املستثمرين، فالكثري منهم يبحثون املنافسة شديدة بني السوق الكفء تكون يف ظل  :ات وأسواق األوراق املالية املعلومنظام . 4.1

ويف حقيقة األمر فإن تقلب األسعار ليس له عالقة بكفاءة السوق، فاملستثمرون  عن األسهم املسعرة بسعر أقل من قيمتها احلقيقية،
ومن مث يترتب 6آلخر، مما يعين أن جزء من هذا التقلب يف األسعار يرجع إىل املعلومات املتدفقةيواجهون املزيد من املعلومات من يوم 

بشكل كبري يف السوق  املعلومةأمهية . عن جتميع وحتليل تلك املعلومات االستفادة منها يف اختاذ قرار االستثمار يف أسهم الشركة
العمليات اجلارية أو  عنوهي ذات قيمة حقيقية أو متوقعة للمتعاملني، يزها البيانات اليت مت جتهمن جمموعة " الكفء، واليت متثل

 هاتوفروالدقة، املالئمة، بتعمل على تنمية وزيادة املعارف وختفيض خماطر عدم التأكد ألي حالة، وتتصف والقرار،  الختاذاملستقبلية 
 البيانات جلميع املستثمرين بشكل ريتوف يفوالعدالة  ،ةاالنتظام يف نشر املعلومات بصفة دوريوالشمول، ويف الوقت املناسب، 

   ."متساوي
  

الختاذ القرار املستثمر جمموعة القواعد واإلجراءات اليت تكفل انسياب املعلومات املناسبة إىل "على أنه فيعرف  نظام املعلوماتأما 
ملعلومات االقتصادية يف سوق األوراق اأهم مصادر  من نظام املعلومات احملاسيب، ويعترب "أو التصرف األحسن يف وقت معنيالكفء 
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بدائل املالية، فاملعلومات احملاسبية يتم االعتماد عليها يف تقييم األوراق املالية وتقييم املخاطر املرتبطة ذه األوراق وكذلك تقييم ال
معرفة األنشطة االقتصادية مساعدة املستثمرين يف يف  اإلفصاح عن املعلومات، وتربز أمهية 7املختلفة لعمليات الشراء والبيع يف السوق

، أما نوعية املعلومات الواجب اإلفصاح عنها فال بد أن تكون واضحة وسهلة الفهم لشركةكافة والعمليات اليت قامت ا ا
على أنه  ح احملاسيباإلفصاب ويقصد هنا ،احملاسيب باالاإلفصاح وغالبا ما يعمل على ربط وموضوعية، وتعرض يف الوقت املناسب، 

أحد املبادئ احملاسبية الرئيسية اليت تلزم الوحدات بعرض املعلومات املالئمة على النشاطات االقتصادية كافة، أو بالشكل الذي ميكن "
إحداث  أو قدرا على شركةمستخدمي املعلومات من اختاذ القرارات االقتصادية املختلفة، كتقييم األداء وتقييم السيولة ورحبية ال

   :فإنه من األمهية التركيز على النقاط التالية  يف احملاسبة،وكنتيجة لشمولية واتساع نطاق اإلفصاح  ."توسعات ومنو يف النشاط
 وتلتزم باحلد األدىن يف زيادة مستوى اإلفصاح املايلالشركات كثريا ما تتردد  :كمية املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها 
الواجب اإلفصاح من قبل املنافسني، أما من حيث نوعية املعلومات  ةأضرار خاصا  أحيانا يلحق قدح أن زيادة اإلفصا ذلك

التوقيت، وما تتحكم املبادئ احملاسبية بطبيعة ونوعية املعلومات يف القوائم املالية كمبدأ التكلفة التارخيية،  عليها فعادة
 . اخل...املوضوعيةو

مراعاة التوقيت املناسب لعرض من األمهية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية فاعال  يكون حىت: زمن اإلفصاح عن املعلومات 
لذا من املفضل أن يكون جتميع  ،مسيؤثر على قراره خاصة أن ذلك يف وقت مبكر للمستثمرين ااملعلومات، إذ جيب إيصاهل

ملعلومات احلديثة ملستخدميها، ويفترض عرض تلك وتلخيص املعلومات احملاسبية ونشرها سريعا بقدر اإلمكان لضمان إتاحة ا
  .املستثمرين تكشف عن التغيريات يف وضع الشركة واليت تؤثر بدورها على تنبؤات وقرارات  حىتالتقارير يف فترات متتابعة 

ة القوائم املالي يفخمرجاته  تتمثل توصف احملاسبة بأا نظام معلومات متكامل،: كيفية اإلفصاح عن املعلومات 
وطبيعي بشكل بسيط وواضح أن تعرض اليت جيب ، اخل...وقائمة التدفقات النقدية األساسية،كقائمة الدخل، وقائمة املركز املايل،

  . أن تكون الوحدات النقدية هي الوسيلة املستخدمة للتعبري عن مجيع العناصر املكونة لتلك القوائم
  
واإلفصاح عنها يف أوقات  والقوائم املالية، كل شركات األموال بنشر البياناتتلزم  مسألة قانونية واحملاسيب اإلفصاح املايل يعتربو

  :لتحقيق الكفاءة يف السوق املالية وذلك عن طريق  حمددة
 . بالدقة والشفافية املطلوبةتتصف متابعة التزام الشركات بتوفري بيانات  
 . تطبيق قواعد ومعايري احملاسبة واملراجعة 
 . عن متطلبات اإلفصاح والشفافية يري احملاسبية الدوليةااللتزام باملعا 
   .تقيم أداء الشركات وشركات السمسرة يف األوراق املالية 

  
  :وتتمثل يف : مصادر املعلومات املالية  1.4.1

ركة، وتتمثل يف كشوف دورية تقوم بنشرها الشركات إىل املسامهني مفصلة عن نشاط الش:  التقارير اليت تنشرها الشركات .1
 .اخل  بشكل سنوي، أو ربع سنوي، أو يف شكل نشرات إخبارية ...هيكلها، أرباحها

تقوم شركات السمسرة بنشر معلومات يف شكل تقارير خاصة عن بعض األوراق :  التقارير اليت تنشرها شركات السمسرة .2
 . املالية، توصيات بشراء أو بيع أو االحتفاظ باألوراق املالية 

 .وتتمثل يف الصحف، واالت، وخدمات اإلرشاد االستثماري : عة الثمن املعلومات مدفو .3
للتعرف على  "on line"تسمح هذه املصادر للمستثمرين باحلصول على املعلومات عن طريق الكمبيوتر:  قواعد البيانات .4

املستثمر الفرد لالستثمار عن طريق دليل "التغري يف سعر األوراق املالية املتداولة، ومن أحدث اخلدمات املقدمة ما يعرف باسم 
 . اليت تتيح له املفاضلة بني فرص استثمارية متنوعة " شبكة الكمبيوتر

  
 
  



 2010 - 2009/  07 عدد - الباحث جملة  ________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  
 

 
 

185

    طبيعة سوق األوراق املالية الكفؤة  -ثانيا
املالية إن سوق األوراق املالية الكفء هي تلك اليت تتمتع بقدر عال من املرونة يسمح بتحقيق استجابة سريعة يف أسعار األوراق  

والقيمة للتغريات يف نتائج حتليل البيانات واملعلومات املتدفقة إىل السوق، مبا يؤدي يف اية األمر إىل حتقيق التعادل بني القيمة السوقية 
ىل متطلبان ، ومن الشائع التمييز بني ثالثة أشكال لكفاءة السوق واليت عليها تتوقف درجة الكفاءة، باإلضافة إاحلقيقية للورقة املالية

  .أساسيان لتحقيق الفعالية املطلوبة 
  

وتتمثل يف جمموعة من اخلطوات األساسية اليت تقوم عليها الكفاءة  : الكيفية اليت تتحقق ا الكفاءة يف سوق األوراق املالية . 1.2
 :   يف سوق األوراق املالية، واليت تتمثل أساسا فيمايلي

منظمة جدا تضم عدد كبري من املتعاملني سواء كانوا مستثمرين أو مقترضني، والعالقة طردية، يفترض وجود سوق لرأس املال  :أوال
  8.مبعىن أنه كلما زاد عدد املستثمرين زادت درجة الكفاءة اهليكلية اليت تعكس درجة املنافسة يف السوق

حتليل املعلومات املنشورة من قبل خمتلف مصادر  يف ظل املناخ التنافسي للسماسرة يف خدمة املستثمرين يتوقع أن تصل نتائج: ثانيا
يد املعلومات املالية إىل العمالء بسرعة فائقة ويف نفس الوقت تقريبا، مما يعين استجابة فورية لتنعكس مباشرة يف سعر األوراق املالية ق

احلصول على تقييم للسعر الذي يباع به التداول، وما مييز هذه االستجابة استحالة إنفراد أي من املستثمرين مبيزة السبق يف شأن 
  .  السهم
فور وصول هذه املعلومات اجلديدة واليت هي مبثابة أنباء قد تكون سارة أو غري سارة، يعمل املستثمرين على تقدير قيمة األصل  :ثالثا

شأن القيمة احلقيقية للسهم وحصول سواء باالرتفاع أو االخنفاض، ولإلشارة أنه ال وجود لفاصل زمين بني الوصول إىل نتائج حمددة ب
  .كافة املستثمرين عليها

يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية، وعلى وجه وحىت نقول أن السوق يتصف بالكفاءة الكاملة فإنه  :رابعا
ملصدرة للسهم، حيث تتجه أسعار األسهم ا لشركةمن شأا تغيري نظرم يف اواليت لكل معلومة جديدة ترد إىل املتعاملني فيه  السرعة

   .     ً         ً          ً                            ً           ًصعودا  أو هبوطا  وذلك تبعا  لطبيعة األنباء إذا كانت سارة  أو غري سارة 
  

ال يكون السوق كفأ إال إذا وجد فيه عدد من املستثمرين الذين يعتقدون أن السوق غري كفء فيتوقع أن  خالصة القول أنه     
لومات وحتليلها لالستفادة منها يف حتقيق أرباح غري عادية، وهو ما يؤدي إىل تغيري سريع يف يسعى كل منهم إىل احلصول على املع

  .القيمة السوقية للسهم لتعادل القيمة احلقيقية وحينئذ تتحقق الكفاءة املنشودة 
  

األوراق املالية طبيعة العالقة كفاءة األسواق  يفمن األمور اليت جيب إدراكها : الصيغ املختلفة لكفاءة سوق األوراق املالية . 2.2
نستعرض لذا ، بني القيمة السوقية للسهم من جهة وبني املعلومات والبيانات اليت حتدد قرار املستثمر يف هذه األسهم من جهة أخرى

  : الثالث للمعلومات اليت تعكس أسعار األسهم حمل التداول يف السوق املستويات  فيمايلي
املعلومات ووفقا هلذه الصيغة يفترض أن " نظرية احلركة العشوائية لألسعار"وتسمى أيضا  بـ: ءة الصيغة ضعيفة الكفا. 1.2.2

ال تؤثر على سعر السهم احلايل، وال ميكن االستفادة منها ) سواء يف األيام أو األشهر أو السنني(التارخيية بشأن اليت جرت يف املاضي 
مستقلة عن بعضها البعض وال يوجد بينها أي ذلك فإن التغريات املتتالية يف أسعار األسهم ولللتنبؤ بالتغريات املستقبلية يف األسعار، 

باعتبار أن التغري يف السعر من يوم ألخر  عالقة واضحة، ومن هنا يطلق على الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق باحلركة العشوائية لألسعار
  9.ال يسري على منط واحد

يف أسعار  فقط التغريات السابقة ال تعكساألسعار احلالية لألسهم  هذا الفرض بأن يقتضي: ة الصيغة متوسطة الكفاء .2.2.2
الظروف االقتصادية، حول  أو التوقعات اليت تقوم على تلك املعلوماتاألسهم، بل تعكس كذلك كافة املعلومات املتاحة للجمهور 

وسطة لكفاءة السوق يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم ملا يتاح من تلك ويف ظل الصيغة املت، ، التقارير املالية وغريهالشركةظروف ا
إذا أدرك شأن تلك املعلومات غري أنه بألا تكون مبينة على وجهة نظر أولية  يف البداية ضعيفة االستجابةاملعلومات حيث تكون 
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سوف حيقق أرباح غري  السهم يف ظل تلك املعلوماتالقيمة احلقيقية اليت ينبغي أن يكون عليها سعر ) ومنذ اللحظة األوىل(املستثمر 
   .عادية مقارنة بنظرائه املستثمرين 

                                                               أن تعكس األسعار احلالية بصفة كاملة كل املعلومات املتاحـة للعامـة                         وفقا هلذه الصيغة يفترض   :                     الصيغة قوية الكفاءة   .      3.2.2
                                                       عائد الذي حتققه فئات معينة من املستثمرين يفتـرض أن هلـا                                                      ، فهذه الصيغة أختريت بطريقة غري مباشرة من خالل قياس ال      واخلاصة

                                                                                                           وسائلها اخلاصة يف احلصول على معلومات ال تتاح لدى مستثمرين آخرين بذات السرعة، ويقوم ا املؤسسات املالية املتخصصة يف 
  10 .                                         االستثمار، واملتخصصون يف حتليل األوراق املالية 

، وعن مدى االستجابة هلا ومدى السرعة يف تعكس املعلومات اجلديدة اليت ترد إليه اليتم أسعار األسهأساسا ب ينشغل السوق الكفء
، وإن اخلالف حول أي من الصيغ الثالث السابقة الذكر حتظى بتأييد أقوى من قبل احملللني املاليني ينحصر يف طبيعة تلك حتليلها

بني مفهومي كفاءة السوق وحركة األسعار العشوائية، فكلما  وثيقة وإن هناك عالقة ،املعلومات، ومدى سرعة استجابة األسعار هلا
  . زادت الكفاءة ازدادت عشوائية األسعار، والعكس صحيح

  
             ً    ً                              اليت حتقق ختصيصا  كفأ  للموارد املتاحة مبا يضمن توجيه  إن السوق الكفء هي السوق: متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية . 3.2

  11:حدمها مباشر، واآلخر غري مباشربارزين أ دورين ووفقا ملفهوم الكفاءة يفترض أن تؤدي ،األكثر رحبية تلك املوارد إىل ااالت
ما، فهو يف احلقيقة يشتري عوائد مستقبلية  شركةأنه عندما يقوم املستثمر بشراء أسهم  مؤداهايقوم على حقيقة  :الدور املباشر. أ

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

مؤشر أمان للمقترضني، مما يعين  مبثابة لشركةُ  َّ                                                  ي ع د إقبال املستثمرين على التعامل يف األسهم اليت تصدرها ا :الدور غري املباشر. ب
                                                                                        ً    على املزيد من املوارد املالية من خالل إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع مؤسسات مالية وعادة  ما  الشركةانية حصول إمك

     . معقول تكون بسعر فائدة
  

ق كفاءة تعدان مبثابة متطلبان أساسيان لتحقيمستان أساسيتان  حتققق التخصيص الكفء للموارد املالية املتاحة ينبغي يولتحق        
  :وهو ما نقدمه ضمن النقاط التالية   التشغيل كفاءة التسعري وكفاءة: مهاسوق األوراق املالية 

  
املعلومات اجلديدة إىل املتعاملني يف السوق دون فاصل زمين سرعة وصول قصد ا ي: "الكفاءة اخلارجية "كفاءة التسعري . 1.3.2
الفرصة متاحة جلميع وا جيعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة املعلومات املتاحة، اهظة مم، وبدون أن يتكبدوا يف سبيلها تكاليف بكبري

إال أنه ميكن لعدد قليل من املستثمرين حتقيق أرباح غري عادية  ،األرباح مستوىنفس وللحصول على تلك املعلومات املستثمرين 
ؤة ال ميكن لعدد كبري من املتعاملني أن حيصلوا على الدوام على يف ظل السوق الكفويتوقف ذلك على مدى حتليل املعلومات، غري أنه 

اآلخرين ألن أي وسيلة للكسب املميز يف أي جمال من جماالت احلياة املستثمرين على حساب  غري عاديةأرباحا  اتلك املعلومات وحيققوا 
  . تدمر نفسها مبجرد أن تصبح معروفة لعدد كبري من املتعاملني

  
دون أن يتحمل املتعاملون فيه  الطلبو عرضويقصد ا قدرة السوق على خلق التوازن بني ال: "الكفاءة الداخلية "التشغيل  كفاءة. 2.3.2

التسعري إىل  تعتمد كفاءةو ،فرصة حتقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه∗ )صناع السوق(تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار واملتخصصني 
التشغيل، واليت تعين أن تعكس قيمة الورقة املالية املعلومات الواردة إىل السوق على أن تكون التكاليف اليت  حد كبري على كفاءة

يتكبدها املستثمرين إلمتام الصفقة عند حدها األدىن مما يشجعهم على بذل اجلهد للحصول على املعلومات اجلديدة وحتليلها مهما كان 
  .ومات على السعر الذي تباع به الورقة املالية حجم التأثري الذي حتدثه تلك املعل

  :أمهها نذكر جمموعة من الشروط  بتحققالسابقتان ألسواق األوراق املالية مرهون وإن حتقيق الكفاءة يف اخلاصيتان 
 .االحتكار للتغلب على فرص وذلك  منه حرية الدخول واخلروج  بني املتدخلني وهلمأن تسود سوق األوراق املالية منافسة كاملة  •
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ألوراق بالتكلفة املناسبة يف الوقت لشراء ال و عيلبافرص  لتحقيق وراق املالية املتداولة فيهاألاصية سيولة خبالسوق  يتمتعأن  •
من احتماالت حدوث  تقللاألسعار السائدة فيه واليت  باستمراريةيعرف  ما حيققكما أن توفر هذه اخلاصية ،املناسب
 . رة يف أسعار األوراق املالية وبالتايل من فرص املضاربة غري املأمونة فيهمفاجئة وغري مرب تقلبات

فعالة توفر للمتعاملني معلومات دقيقة حول السعر وحجم عمليات  اتصالسوق األوراق املالية وسائل وقنوات يف أن يتوفر  •
صور متعددة وتقدم  اليت تأخذبل وباإلضافة إىل مؤشرات عن العرض والطلب يف احلاضر واملستق ،التبادل اليت يتم فيه

 . اليت تصدر عن البورصة" حركة األسعار اليومية "نشرة تعرف بـللمستثمر 
املساواة بمتاحة جلميع املتعاملني فيه مما جيعلها املعلومات عن أسعار األوراق املالية املتداولة فيه  يفتوفر عنصر الشفافية  •

 واليت تركز على عنصرشروط اإلدراج يف السوق  حتددالسياق هذا يف و ،املعلومات احتكارد من عملية حيشكل بو
اإلفصاح عن املعلومات يف البيانات املالية املنشورة للشركة اليت تتقدم بطلب اإلدراج، كما يطلب من الشركات املدرجة 

 . فيه أيضا نشر تقارير مالية فصلية عن نشاطها خالل العام
جمموعات متخصصة وجود باإلضافة إىل  ،ركة التداول وعرض أوامر وتنفيذ الصفقاتصة حباخلاالتقنيات احلديثة أن تتوفر  •

 . للمتعاملني يف السوق ومساعدم على تنفيذ صفقات البيع والشراء واالستشارةالنصح  لتقدميمن السماسرة واخلرباء 
صفة  هاتتوفر في "ة أو جلنة إدارة السوقهيئ"ـسوق األوراق املالية واملتعاملني فيه هيئة أو جلنة تعرف ب حيكم عملأن  •

 االستقرارسلطتها من جمموع النظم واللوائح والقوانني اهلادفة إىل توفري جو من تستمد  ،خربة وذاتتكون حمايدة والفاعلية 
  . ما يزيد من فعالية سوق األوراق املاليةوهو متخصصة  استشاريةجمموعات  مبساعدةواألمان للمستثمرين 

  

   واقع أسواق األوراق املالية العربية وسبل رفع كفاءا  - ثالثا
السنوات األخرية تطبيق برامج اإلصالح املايل مشلت التنظيم القانوين واهليكلي ألسواق األوراق املالية،  شهدت الدول العربية يف     

ورغم ذلك تبقى دون املستوى املطلوب وتظهر واليت انعكست بشكل إجيايب يف منو رمسلة هذه األسواق وحجم التداول فيها، إال أنه 
على سبل وآليات لتعزيز  الثغرات متباينة بني األسواق العربية يف شكل معوقات حتول دون كفاءا، لذا كان من الضروري البحث

  .كنة لتحقيق الكفاءة املالية كفاءة أسواق األوراق املالية العربية وتنشيط أدائها باملستوى املطلوب، ويف حماولة منا تقدمي البدائل املم
  

التشريعي والتنظيمي لنماذج  اإلطارنتناول فيمايلي  :اإلطار التشريعي والتنظيمي لنماذج من أسواق األوراق املالية العربية .1.3
 بني أسواق، ونقسمها من أسواق األوراق املالية العربية بغية تقييم القطاع املايل وبرامج اإلصالح املعتمدة يف خمتلف الدول العربية

  .متطورة ذات فائض مايل، وأسواق يف إطار اإلصالح ذات حجز مايل مالية
  

  : -ال احلصر –نذكر نوعني منهما على سبيل املثال :  بورصات دول الفائض املايلمناذج من  .1.1.3
 

إلصدار األوراق املالية، ويف سنة  املصدر املنظم1965يعترب نظام الشركات الصادر سنة  : السوق السعودي لألوراق املالية 
السوق الثانوية واليت كان مبوجبها يتم تداول أسهم الشركات عن طريق املصارف التجارية، ولقد شهد سوق مت تنظيم  1983

  :                   األسهم السعودي تطورا كبريا مر بثالث مراحل أساسية متثلت كمايلي 
مليون ريال  1,7شركات برأمسال قدره  10حيث بلغ عدد الشركات املسامهة حوايل : انيناتأوائل الثم - 1954 املرحلة األوىل

وكان تداول األسهم يتم عن طريق االتصال املباشر، ويف منتصف السبعينات برزت مكاتب الوساطة وازدادت عمليات بيع وشراء 
  .جلت أسعار األسهم يف السوق مستويات عالية األسهم مما أدى إىل ارتفاع حجم التداول، ومع بداية عقد الثمانينات س

املرحلة مبحاولة تنظيم هيكل السوق املايل السعودي أين مت تأسيس الشركة  هذه متيزت: 2003 -املرحلة الثانية أوائل الثمانينات
مؤسسة النقد أصدرت مرسوم يقضي إنشاء جلنة رقابية على مستوى سوق األسهم، و ، وصدر1983السعودية لتسجيل األسهم سنه 
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بإطالق  2001بدأ العمل بأول نظام آيل للتداول ومت استحداثه عام 1990عام  السعودي منشورا يوضح أسلوب تداول األسهم، ويف
  . "تداول"جيل جديد من أنظمة التداول مسي باسم 

وهي هيئة حكومية  31/07/2003 تأسست هيئة السوق املالية مبوجب نظام السوق املالية الصادر يف: 2005-2003املرحلة الثالثة 
عة ذات استقالل مايل وإداري تتمثل مهامها يف تنظيم عمل املستثمرين والوسطاء، ومتابعة عمليات طرح وإدراج وتداول األوراق املالية ومتاب

  .أوامر التنفيذ وكل ما يتعلق بعمليات البورصة 
  :لية يف الشروط التالية وتتمثل متطلبات اإلدراج يف السوق السعودي لألوراق املا   
  .أن تكون شركة مسامهة عامة تتداول أسهمها وفقا لنظام الشركات السعودي  -
  .ال جيوز تداول األسهم املكتتب فيها يف السوق قبل نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر عن سنتني ماليتني  -
  . دارة ومنوذج لشهادة ملكية امسها تقدمي الشركة طلب اإلدراج مرفقا بقائمة عن أعضاء جملس اإل - 
  

، أين مت جتميع ما يتم تداوله يوميا وإصداره يف 1972مت افتتاح أول بورصة كويتية يف أوت  :سوق الكويت لألوراق املالية  
 وراق املاليةصدر قرار بإعادة تنظيم تداول األ1976النشرة اليومية تتضمن عدد األسهم املتداولة وأسعارها وحجم الصفقات، ويف سنة 

" سوق الكويت لألوراق املالية"اخلاصة بشركات املسامهة الكويتية أين مت االفتتاح الرمسي لبورصة األوراق املالية الكويتية اليت مسيت بـ
  18/04/1983.12املرسوم الصادر يف  مبوجب 1977سنة 

للسوق اليت تنظم قيد وقبول األوراق على أن تصدر هذه الالئحة  يتوىل وزير املالية وضع القواعد الالزمة يف ما يتعلق باألحكام الداخلية
  :وتشتمل عضوية السوق على خالل ثالثة شهور، 

  .الشركات الكويتية اليت تطرح أسهمها لالكتتاب العام  -
  .شركات املسامهة الكويتية املقفلة بقبول جلنة السوق عضويتها  -
  .حكام الرقابة عليهم وسطاء األوراق املالية احملدد أعماهلم وأ -

  :أما فيما خيص شروط ومتطلبات إدراج األوراق املالية للشركات الكويتية فيجب أن           
  .تكون شركة مسامهة  -
  .قد مضى على تأسيسها سنتني على األقل وأصدرت ميزانيتني مفصلتني  -
  .ملالية السنوية واحلسابات اخلتامية تكون الشركة قد حققت أرباحا لسنتني متتاليتني توضح يف التقارير ا -
  .تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعماهلا  -
  

  : -ال احلصر –نذكر نوعني منهما على سبيل املثال : بورصات دول العجز املايلمناذج من  .2.1.3
  

الضرورة إىل إنشاء سوق دعت 1978شركة سنة  66مع ازدياد عدد شركات املسامهة العامة ليصل عددها إىل : بورصة عمان 
بورصة "، ومت اإلعالن عن افتتاح 1976منظم للتداول، وتبع ذلك جهود ودراسات عدة أمثر عنها تأسيس سوق عمان املايل سنة 

  . مث تبعته نصوص ومواد حتكم عمل السوق  1990وصدر قانون عمان املايل سنة  1978/ 01/04رمسيا بتاريخ " عمان
لى جمموعة من الوسطاء املاليني، واهليئة العامة املكونة من أعضاء منتسبني للبورصة بعد تسديد رسوم وتشتمل عضوية البورصة ع

  .االشتراك السنوية فيها، ويدير البورصة جملس إدارة ومدير تنفيذي حيدد األنظمة الداخلية  والتعليمات اخلاصة ا 
  

  :ويشترط اإلدراج يف بورصة عمان أن           
 شركة طلب اإلدراج مرفقا بنسخة من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وكشف بأمساء املسامهني، وأعضاء تقدم ال -

  .جملس اإلدارة قبل شهر من تاريخ طلب اإلدراج 
  .تكون الشركة قد بدأت مبمارسة نشاطها الفعلي وبشكل مستمر  -
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  .يكون قد مضى عام كامل على إدراج أسهم يف السوق املوازية  -
  .من رأس املال املدفوع % 75ال يقل صايف حقوق املسامهني يف اية السنة املالية عن  -
   .تنشر الشركة القوائم املالية اخلتامية يف صحيفتني يوميتني مرة واحدة على األقل  -
  

  : سوق تداول األوراق املالية مبصر بأربعة مراحل أساسية هي  مر: البورصة املصرية  
وصدرت أول الئحة للبورصة خالل الربع  1898، مث بورصة القاهرة سنة 1883تأسست بورصة اإلسكندرية سنة  :ىلاملرحلة األو

، مث تلى ذلك صدور لوائح 1929وبدأت البورصة مبزاولة نشاطها سنة  1910األخري من القرن التاسع عشر ومت تطبيقها يف سبتمرب 
  . البورصات املصرية جديدة تبعتها تعديالت قصد تنظيم حسن سري عمل 

عرفت هذه املرحلة تدخل الدولة يف توزيع األرباح على املسامهني، وختصيص نسبة من صايف الربح للعاملني يف الشركة، مع إشراكهم : املرحلة الثانية 
إىل اخنفاض حجم  1960إجراءات التأميم سنة يف جمالس إدارات الشركات املسامهة بنسب كبرية مما أثر سلبا على سوق التداول، وأدت 

   1972مليون جنيه سنة  5.2إىل  1962مليون جنيه سنة  626التعامل من 
جمموعة من القوانني دف إىل تنمية سوق املال يف مصر مثل القانون اخلاص ) 1983 - 1973(صدر خالل الفترة  :الثالثة املرحلة

شهدت بداية ) 1991- 1983(اخل، وخالل الفترة املمتدة من...بالضرائب، تعديالت الالئحة العامة للبورصات، شركات املسامهة 
  .1986انطالق سوق التداول املصرية، وصدر تعديل الالئحة العامة للبورصات سنة  

الذي مسح بتنشيط وتنمية السوق واستحدث 1992يف هذه املرحلة صدر القانون اخلاص بسوق رأس املال سنة : الرابعة املرحلة 
بترويج وتغطية االكتتاب يف األوراق املالية واالشتراك يف تأسيس شركات املقاصة والتسوية يف للمعامالت املالية،  أنشطة جديدة تتعلق

صدر قرار   بتنظيم سوق التداول، أين مت الربط بني بورصتا األوراق  1997وتكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية وغريها، ويف سنة
  .ن خالل شبكة معلومات الكترونية على حنو يتيح للمتعاملني اإلحاطة بكل ما يدور يف البورصتني م املالية بالقاهرة واإلسكندرية

  .جلنة البورصة املكونة من األعضاء املعاملني، والسماسرة، واجلمعيات العامة املنظمة للعمليات وتشتمل عضوية البورصة املصرية على
  

بالرغم من  اإلصالحات اليت عرفتها األسواق املالية العربية متاشيا مع التطورات اليت : معوقات أسواق األوراق املالية العربية . 2.3
أسواقا نامية ما زالت تفتقر إىل خمزون التقاليد االستثمارية الرشيدة، يعرفها النظام املايل العاملي، إال أا ال خترج عن نطاق كوا 

  : والفعالية املطلوبة وتتمثل أهم تلك املعوقات يف النقاط التالية  وتواجهها مجلة من العوائق حتول دون حتقيق الكفاءة
  
األسواق املالية العربية معوقات تنظيمية وتشريعية وأخرى تتعلق يكلها السوقي، تواجه  :معوقات تنظيمية وتشريعية وهيكلية  -1

  : حيول دون تطورها، وتتمثل أهم تلك املعوقات يف  األمر الذي
انني ولوائح أسواق األوراق املالية يف بعض الدول العربية واليت مت إعدادها يف مراحل سابقة دون إعادة النظر عدم قدرة بعض قو  - أ

 .فيها ووفق أطر نظرية فقط على مواكبة التطورات املستمرة يف أسواق األوراق املالية الدولية 
تالف اجلهات القائمة على تنفيذها أدى إىل اعتراض كثرة إصدار القرارات، وتعدد القوانني ذات العالقة دون انسجامها، واخ - ب

 .عمل هذه األسواق يف الكثري منها 
                                                                                                                غياب القوانني املتعلقة بالفصل بني الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة الرقابة على األسواق اليت تعني من قبل احلكومة، وبـني    - ت

                                                                       قلة ماليا وإداريا ومعىن هذا أا ال ختضع حلركتها الذاتية، وإمنا تظل مرهونـة          ليست مست                                              الدور التنفيذي الذي تقوم به البورصة،  فاألسواق 
  13 .                                                                 مبا هو خارج عنها يتحكم فيها ويوجهها كما حيب، وليس كما تريد هي وحتتاج

 غياب التشريعات اليت حتدد إنشاء مؤسسات املقاصة والتسوية، واحلفظ واإليداع املركزي، وصناديق ضمان املعامالت وغريها - ث
شركات أدى إىل زيادة التقلبات يف أسعار األسهم وزيادة خماطر االستثمار، وافتقار األسواق العربية إىل من األجهزة املساندة، مما 
 . الترويج وضمان االكتتاب
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تباين عدم إمكانية تبادل تسجيل األوراق املالية بني األسواق، وفرض بعضها لقيود على االستثمار األجنيب، إضافة إىل وجود  - ج
كبري يف قواعد إصدار القيم املنقولة، وكذا إدراجها، وعدم وضوح القواعد والنظم لكل من السوق األولية والثانوية، وهو ما جيعل 

 .هذه األسواق تتصف مبحدودية األدوات املالية املستعملة فيها وبضيق نطاقها
  14   :                                               د من تطوير أسواق األوراق املالية العربية تتمثل يف                                                        ويضاف إىل ما سبق مجلة من املعوقات التشريعية واهليكلية اليت حت

قصور التشريعات االقتصادية واملالية ذات الصلة بأسواق األوراق املالية عن مسايرة متطلبات التعاون املشترك بني  -
  .وسندات  - أسهم عادية-البورصات العربية أي حمدودية التشريعات الصادرة على أدوات استثمارية معينة

  .افتقار الكثري من التشريعات لنصوص واضحة وصرحية حول محاية حقوق صغار املستثمرين   -
  : أما املعوقات اهليكلية فتتمثل فيمايلي 

 عدم املشاركة الفعالة للقطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية كرافد استثماري لتحقيق األرباح وليس كواجب وطين -
 .جود أسواق أوراق مالية كمصادر مالية طويلة األجل عدم استفادة املصارف العربية من و -
 .تأخر برامج اخلوصصة يف البلدان العربية  -

  
 : عوائق العمل يف األسواق املالية العربية يف النقاط التالية   :قصور آليات العمل باألسواق املالية العربية  -2
 .ر وبالتايل تقلب حجم التداول دم توفر شركات صانعة األسواق مما يؤدي إىل تقلب شديد يف األسعاع - أ
 .عدم كفاءة السماسرة يف التعامل باألوراق املالية، وعجزهم يف إعطاء املشورة للمشترين   - ب
 .حمدودية شركات الوساطة املالية اليت تقوم بترويج وتسويق اإلصدارات اجلديدة   - ت
 .غياب االبتكار والتجديد يف أدوات االستثمار واالدخار - ث
 
تتمثل العوائق اليت حتول دون الربط بني أسواق األوراق املالية العربية  :األوراق املالية العربية  أسواق عقبات الربط بني -3

  :فيمايلي
  :وتتمثل يف النقاط التالية : قيود معلوماتية   1.3
 .غياب ثقافة بورصية لدى األفراد العتبارات دينية حتول دون استثمار مدخرام املالية  - أ
  .ت بالبورصات العربية، وعدم توفر شبكة معلومات تنبؤية للمؤشرات ضعف نظام املعلوما  - ب
ة اليت عدم احتواء املعلومات املنشورة يف التقارير املالية على الدرجة الكافية من اإلفصاح، وعدم التقيد مبعايري احملاسبة والتدقيق الدولي - ت

 .صنف األسواق العربية يف الصيغة ضعيفة الكفاءة يأوصت ا اهليئة الدولية املنظمة ألسواق األوراق املالية، مما 
 .عدم حتديد خصائص السوق احمللي للمستثمرين، وخصائص األوراق املالية  - ث

  : وتتلخص أمهها يف : قيود مالية 2.3
 .فرض ضرائب على األوراق املالية حمل التداول  - أ
   . أثر التضخم على عائد السندات  - ب
 .قيود حتويل العمالت األجنبية  - ت
  
تؤدي أسواق األوراق املالية العربية دورا حمدودا يف توفري السيولة نظرا لضيقها  :عوقات تتعلق باإلطار االقتصادي م - 4

وحمدودية األدوات املتداولة فيها، وكذا ضعف الطلب على األوراق املالية املتداولة الخنفاض عوائدها، وميل األفراد حنو 
ال وما يصاحبها من تقلبات يف األسعار، كل هذه املعوقات وغريها ميكن استخالصها االستثمار املصريف بعيدا عن أسواق امل

  : يف النقاط التالية 
 حجم سوق األوراق املاليةميكن االستدالل على ضيق األسواق املالية العربية وحمدوديتها من خالل : ضيق نطاق السوق - أ
سيولة ، والشركات املدرجة يف البورصة عددو ،)Market Capitalizationرمسـلة البورصة أو القيمة السوقية لألسهم (
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فاملالحظ على  15،)قيمة التداول كنسبـة من الناتج احمللي اخلام، معدل الدوران ومعدل التقلبات يف عوائد األوراق املالية(البورصة 
 : أسواق األوراق املالية العربية أا 

ة األسهم املتداولة حسب أسعار آخر يوم تعامل، واخنفاض نسبتها إىل الناتج تتصف بصغر حجم رأس املال السوقي والذي ميثل قيم - 
احمللي اإلمجايل، ويظهر ذلك يف سوق الكويت، البحرين، قطر، األردن الذي تزيد نسبة القيمة السوقية  إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 يف كل من% 50وقية إىل الناتج احمللي اإلمجايل عن، يف حني تقل القيمة الس%50، أما السعودية، اإلمارات فتزيد عن%100عن
 . مصر، سلطنة عمان، املغرب، تونس، لبنان، السودان، اجلزائر

قلة عدد الشركات املدرجة فيها، واليت ترتكز ملكية أسهم الشركات املدرجة على امتالك املعلومات عن جزء هام من هذه  - 
 . ة وضعف حركة  التداول واخنفاض معدل الدوران األسهم مما يؤدي إىل قلة نسبة األسهم املتداول

ويرجع ضعف التداول ضعف السيولة ويربز ذلك واضحا من خالل اخنفاض عدد العمليات اليت تربم يوميا، وعدد أيام التداول يف السنة،  - 
  .أساسا إىل ضعف االدخار ومنه ضعف الطلب 

  16 :                               وتعود أسبابه إىل النقاط التالية   :                   ضآلة العرض والطلب  -   ب
اخنفاض معدالت االدخار نتيجة لضعف دخل الفرد مما يقلل من إمكانياته املالية املتاحة لالستثمار، ويظهر هذا التباين يف مستوى  -

من دخل الفرد بني الدول العربية النفطية، والدول العربية غري النفطية، إضافة إىل ذلك انعدام الثقافة االستثمارية املالية لدى الكثري 
 . األفراد

 .اخنفاض عائد االستثمار يف سوق األوراق املالية العربية، وتفضيل املستثمرين حيازة املوجودات الثابتة كالعقارات  -
ارتفاع سعر الفائدة، فكلما كان سعر الفائدة مرتفعا أحجم املستثمرون عن االستثمار يف سوق األوراق املالية، على خالف لو  -

 .زيادة الطلب على االستثمار يف األوراق املالية  كان منخفضا ألغرى املستثمرين على
عدم مالءمة النظام اجلبائي املطبق األسواق املالية العربية، حيث تؤدي دورا ازدواجيا كأن تفرض ضريبة على أرباح الشركات  -

 .ومن مث على االستثمار املقيدة يف البورصة، وضريبة على توزيعات عوائد األسهم وارتفاع معدالا، مما يقلص من حجم االدخار،
عربية  مثاين عشرة دولةجتنب عدد كبري من املدخرين استثمار أمواهلم يف السندات وذلك تفاديا لتأثري معدل التضخم، أين سجل يف  -

، أما أدىن معدل سجل يف السعودية %11.1، و مصر%12.5،كان أعلى معدل يف اليمن 2004عام % 4.5ارتفاعا بلغ 
  .، أو امتثاال باإلسالم يف حترمي الربا %0.4عمان، وكذا سلطنة 0.2%

عدم وجود أنظمة استثمار مفتوحة على كامل الدول العربية أثر سلبا على ثقة املستثمرين باألسواق قلة االنفتاح على اخلارج ل -
  .العربية وبالتايل عدم فتح اال لالستثمارات األجنبية ونقل اخلربات 

يقتصر معظم نشاط التداول على التعامل يف األسهم، أما أسواق السندات فال يف البورصات العربية إذ  ضآلة الفرص املتاحة للتنويع - 
تزال يف مراحلها األوىل، وتعتمد الشركات يف تدويل مشاريعها االستثمارية على املصادر التقليدية كالبنوك أو املسامهات 

املالية احلديثة اجلاذبة لرؤوس األموال، حيث تسيطر على التعامالت يف الشخصية، إضافة إىل ذلك جند النقص الواضح يف األدوات 
 .مما يضعف الفرص املتاحة سواء أمام املستثمر الفرد أو املستثمر املؤسسي هذه األسواق األسهم ووسائل التدويل التقليدية 

الوقت احلاضر، رغم حتديد معظمها هلامش مسموح تتصف ا بورصات األوراق املالية العربية يف التقلبات الشديدة يف األسعار اليت  -
إال أن حركات األسعار العشوائية يرجع ذلك العتماد ، %10و %5به ملدى تغري السعر اليومي للورقة املالية املتداولة يتراوح ما بني 

يد من األسهم، وبدرجة أقل على البورصات العربية خاصة منها الناشئة على التمويل من املصادر اخلارجية مثل القروض،  وإصدار املز
يثرب خماوف املستثمرين  األرباح احملتجزة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل زيادة حدة التقلب يف القيمة السوقية للسهم ويف رحبيته، وهو ما

 .األجانب عند دخوهلم السوق أو خروجهم منه 
 م ذات اجلاذبية أو اجلودةاملالية العربية وتعكس قلة عدد األسه ارتفاع درجة تركز التداول الذي تعاين منه كافة بورصات األوراق -

 .الحتفاظ كبار املستثمرين ببعض منها، واخنفاض جودة األسهم املدرجة يف البورصة خاصة أسهم شركات القطاع اخلاص
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درة مواردها املالية على متويل تعاين الدول العربية من فجوة متويلية تتمثل يف عدم ق: مشكلة هجرة األموال العربية إىل اخلارج  -5
يتم تغطيتها من خالل التمويل اإلقتراضي واإلعانات، مما  %70االستثمار التنموي الضروري هلا، حيث وصلت هذه الفجوة إىل 

مليار هي  2400-800ترتب عنها زيادة حدة املشاكل االقتصادية كالبطالة، وارتفاع األسعار، وضعف اإلنتاج، وإن ما يقارب 
 :تعود أسباا إىل العوامل التالية األموال العربية املستثمرة يف احملافظ االستثمارية األجنبية خاصة األمريكية منها و حجم

 .تدين فرص االستثمار يف البلدان العربية لقلة األرباح مقارنة بالدول املتقدمة  -
  .رباحهم يف أي وقت بدون عوائق إمكانية املستثمرين أصحاب رؤوس األموال من استرجاع ودائعهم وحتويل أ - 
عدم قدرة الدول العربية على استغالل املوارد املتوفرة لديها استغالال كامال يف حتقيق مستوى من التنمية، مثل عجز البنوك  -

اجلدوى  والشركات واملؤسسات املالية العربية على استثمار ما لديها من فوائض مالية رغم توفر الكثري من الفرص االستثمارية ذات
 .يف جماالت متعددة مما يؤدي إىل تدين مستوى العوائد احملققة 

 .انتشار الفساد اإلداري واملايل، وغياب الشفافية والتسهيالت أمام االستثمارات العربية  -
  .هيمنة األجهزة احلكومية على النشاط االقتصادي االستثماري واملايل  - 
تعلق خبضوع االستثمار للدستور والقوانني، وعدم التصريح قانونيا باحلماية التشريعية غياب قوانني االستثمار العربية على نصوص ت -

 .للمستثمر 
  

قدرا من واقع األسواق املالية العربية وما يواجهها من عوائق حتول دون : سبـل رفع كفاءة أسواق األوراق املالية العربية  .3.3
على سبل  تثمارية مرحبة ذات الكفاءة العالية والفعالية، أصبح من الضروري البحثعلى استقطاب املدخرات وتوجيهها إىل  أوعية اس

وآليات لتعزيز كفاءة أسواق األوراق املالية العربية وتنشيط أدائها باملستوى املطلوب، على هذا األساس نقدم فيمايلي جمموعة من 
  :ة ورفع مستوى كفاءا العوامل اليت تدعوا إىل ضرورة األخذ ا لتطوير البورصات العربي

  
وذلك من خالل فصل اجلهاز الرقايب املعين بإصدار القواعد املنظمة لتداول األوراق املالية عن : تعزيز الدور الرقايب للسوق  .1

إدارة البورصة اليت جيري تداوهلا فيها، والعمل على استكمال اإلطار التشريعي بسن قوانني العمل املناسبة، كقانون الشركات، 
قانون سوق األوراق املالية واللوائح التنفيذية، قانون االستثمار، والقوانني العامة ذات الصلة والتأثري املباشر على السوق، وتتضمن 

 : عمليات الرقابة تلك مايلي 
 .الرقابة على الشركات املدرجة يف السوق  •
 .الرقابة على الوساطة وصناديق االستثمار  •
 .الرقابة على التداول  •

                                                                                      بإصدار نشرة يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية تتضمن معلومات عامة عن السوق، وقـرارات جملـس     :                      زيز الشفافية واإلفصاح   تع
                                                                                                                  اإلدارة، ومعلومات عن أحجام التداول ومؤشرات األسعار، وإبرام اتفاقيات مع شركات عاملية لنشر املعلومات اخلاصـة بالتـداول   

                                                                                سواق القيام بنشر بياناا على شبكة اإلنترنت ملزيد من التعريف بـالفرص االسـتثمارية                                     بصورة آنية، كذلك من الضروري على األ
  17 :               املتاحة، من خالل 

 . اإللزام بالنشر يف الصحف واسعة االنتشار، مع فرض غرامات على الشركات اليت ال تلتزم بذلك  
 .تشجيع إنشاء الشركات املتخصصة يف حتليل البيانات واملعلومات ونشرها  
 .تشجيع الشركات على إنشاء مراكز للمعلومات ا  
 .إصدار تشريع لقواعد مهنة احملاسبة واملراجعة  
إلزام الشركات املقيدة بإعداد قوائمها املالية وفقا لقواعد احملاسبة الدولية حىت يتمكن املستثمر احمللي  

  .ام يف األسواق العاملية واألجنيب من تقييم أداء هذه الشركة، وحىت تستفيد من مزايا الطرح الع
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صغار املدخرين وتشجيعهم على االدخار طويل األجل، وذلك بتعريفهم بالفرص املتاحة لدى  :تعميق الوعي االستثماري  .2
   . وتطوير اإلعالم االستثماري العريب  لالستثمار يف األوراق املالية واملزايا املترتبة عنها، وهو ما يتطلب ضرورة تنمية

بإدخال تعديالت على قوانني االستثمار وفتح اال أمام االستثمارات األجنبية وإزالة العوائق اليت : ثمار األجنيب تشجيع االست .3
  .حتول دون دخوهلا 

أو إلغاء بعضا منا كالضرائب على العوائد اجلارية، والضرائب على األرباح الرأمسالية الناجتة عن : تعديل األنظمة الضريبية  .4
 . وذلك دف تشجيع التعامالت املالية، وجذب االستثمارات األجنبية  راق املاليةالتعامل باألو

اليت ميكن من خالهلا تعزيز عرض وتداول األوراق املالية، وتنفيذ عمليات البيع املباشر للمستثمرين  :التوسع يف برامج اخلوصصة  .5
 .ملزاد العلين  االستراجتيني أو لشركات وصناديق االستثمار، أو عن طريق البيع با

باستخدام التقنيات احلديثة لتسهيل تداول األسهم، ورفع كفاءة وسرعة التعامل باألوراق املالية، وزيادة : مكننة أنظمة التداول  .6
 . الشفافية واألمان لدى املتعاملني 

الكافية واحلديثة عن األوراق بإنشاء شبكة اتصاالت عربية متطورة توفر املعلومات : الربط والتعاون بني البورصات العربية  .7
 ةاملالية املتداولة يف مجيع األسواق، أيضا إنشاء شركة مسامهة عربية للوساطة املالية تساعد كثريا على انفتاح األسواق املالية العربي

  . ضمانا لتدفق رؤوس األموال  وزيادة ارتباطها
  

النشاط االقتصادي ألي دولة، ومن الضروري بناء تلك األسواق على  تعد أسواق األوراق املالية املوجه األساسي حلركة : الصةاخل
 أساس متني من الكفاءة لتحقيق الفعالية املطلوبة، لذا كان من األمهية إبراز الدور الرقايب الذي متارسه هيئة سوق األوراق املالية حىت

ئم لسالمة املعامالت املالية، كما أنه يتطلب االرتقاء بكفاءة السوق يتسىن هلا تنظيم عملياا ومحاية املتعاملني فيها، وتوفري املناخ املال
رفع مستوى األداء بتدريب العاملني يف تلك األوراق املالية وحتسني مهارام وتطوير مستوى أدائهم، ومن هذا املنطلق من املفيد جدا 

لعلوم واملهارات الضرورية لتمكينهم من املسامهة الفاعلة أن حترص هيئة السوق على إكساب العاملني يف قطاع سوق األوراق املالية با
يف العمل، وأن يتم ذلك بإقامة برامج تدريب دورية يف عدة جماالت منها التخطيط االستراتيجي، وعمليات األسواق املالية، 

القتصادية للمشروعات، وأساليب الرقابة، واالجتاهات اإلدارية احلديثة، وإجراءات التدقيق واملعايري احملاسبية الدولية، وتقييم اجلدوى ا
على سبيل املثال الذي أصدرته ) IOSCO(وإعداد الدراسات والبحوث، باإلضافة إىل برامج توعية موجهة للمستثمرين كربنامج 

  .املنظمة الدولية هليئات الرقابة على أسواق األوراق املالية 
  

  : ملحق األشكال البيانية
  سعر السهم يف ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية التغري يف): 1(شكل رقم 

  

  بطة بعد وصول معلومات حم فعل السوقرد ):  ب(شكل رقم      بعد وصول معلومات مشجعة فعل السوقرد ): أ(شكل رقم 
                                     )اراخنفاض األسع(                  )                                         ارتفاع األسعار(                                 

  سعر السهم             

        سعر السهم                             رد فعل مغال فيه             

 رد فعل متأخر                                   رد فعل السوق الكفء                                 

     
        رد فعل متأخر           

       رد فعل السوق الكفء    رد فعل مغال فيه                                                                
                                                                    ياماأل                                                            األيام
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