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  حتالفات أسواق األوراق املالية والسبل املمكنة إلقامة
  سوق إسالمية لألوراق املالية وغرفة مقاصة

  لألسهم والسندات
  

  مركز أنقرة
  
لذلك، توجد . الباسيفيكي على األسواق املالية العاملية/يف عامل اليوم، يمن أسواق أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا

. سالمية بإرساء حتالف ألسواق األوراق املالية ميكِّنها من منافسة هؤالء العمالقةحاجة ألن تقوم اموعة اإل
وتعرض املقالة يف البداية املفاهيم األساسية لتحالفات أسواق األوراق املالية والنظم اليت تتبعها والوظائف اليت 

 العاملية وتسلط الضوء على هياكلها مث تقدم وصفا موعة خمتارة من حتالفات أسواق األوراق املالية. تضطلع ا
وبعد نقاش خمتصر لنماذج التداول . وإجراءات عملها بغرض استقاء العرب منها مبا خيدم التحالف اإلسالمي املقترح

  .املتبادل بني البورصات، تقترح املقالة منوذجا للتحالف بني أسواق األوراق املالية اإلسالمية
  
  مقدمـــــة .1
  

 تأثرا واضحا بالعوملة وبالتكامل السريع اللـذين      1 املال واألسواق املالية العاملية    تأثرت أسواق رأس  
كما كانت هاتان الظاهرتان مها قوة الدفع لعملية        . متيزت ما األسواق العاملية يف اآلونة األخرية      

ارية فباتساع نطاق العوملة، اندفعت كربيات املؤسسات االستثم      . التغري اليت شهدا تلك األسواق    
  .باجتاه استثمارات احلافظة واملشاركة يف رأس املال سواء على املستوى القاري أو املستوى العاملي

  
وقد بادرت األسواق املالية وأسواق رأس املال إىل مواكبة هذا التحول العاملي من خالل االخنراط               

          دف ترسيخ مركزها والتصدي للتحديات اليت ولَّد وينطبـق  . ا العوملة يف عملية تغري متالحق
األمر نفسه على البورصات، باعتبارها جزءا متمما للنظام املايل العـاملي، إذ شـهدت بـدورها     

وتكون هذه التحالفات يف شكل اندماج أو       . تعديالت يف بنيتها وحتالفات فيما بني بعضها البعض       
ال شك فيه أن شكل     ومما  . شراء يف بعض األحيان أو احتادات خمتلفة املستويات يف أحيان أخرى          

التغري وقوته وسرعته وحجمه هي كلها أمور تعكس مستوى التقدم والتنظيم الذي تتمتـع بـه                
  .أسواق األوراق املالية من جهة ومستوى أداء اقتصادات بلداا من جهة أخرى

                                                           
  . يقْصد ا األسواق املنظَّمة وأي أسواق أخرى لألوراق واملشتقات املالية اليت ختضع إلشراف السلطات املعنية1
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تايل إن أية بورصة لألوراق املالية هي سوق منظَّمة تضم جمموعة خمتلفة من املتدخلني واآلليات وبال 
وعلى الرغم من أن البورصات تسهم يف       . فهي تلعب دورا هاما يف تطوير األسواق املالية عموما        

توسيع نطاق فرص االستثمار، إال أا تواجه بعض التحديات املتمثلة يف ضرورة تقدمي خـدمات               
 أن  كما. رفيعة املستوى للمتدخلني يف األسواق مثل الوسطاء واملنظمني والشركات واملستثمرين         

للوكالء العامني واخلواص العاملني ضمن نطاق تلك األسواق دورا هاما أيضا يف توثيق الصالت              
  .القائمة بينها

  
من ناحية أخرى، تسيطر األسواق القوية الثالثة يف عامل اليوم، وهي األسواق األمريكية وأسواق              

ومـن حيـث اجلوانـب    . يـة آسيا والباسيفيكي واألسواق األوروبية، على األسواق املالية العامل  
لذلك، فحىت تتمكن أقاليم أخرى من الفـوز  . األساسية، تتمتع األقاليم الثالثة بنفس الوزن تقريبا   

مبوطئ قدم يف تلك األسواق اليت تتميز بالتركيز والتكامل املتزايدين، عليها أن تكَـونَ حتالفاـا                
  .اخلاصة وأن تسعى إىل توثيق عرى التعاون فيما بينها

  
. توجد العديد من السبل والوسائل إلقامة حتالفات أو إرساء صالت بني البورصـات املختلفـة              

كما . وتعتمد آليات ذلك يف معظم احلاالت على هيكل كل بورصة وعلى القدرات اليت تتمتع ا  
. تلعب مرافق البنية األساسية مثل الطاقة واالتصاالت والصريفة دورا هاما يف دعم تلك اآلليـات              

ن ناحية أخرى، تضع إقامة تلك التحالفات والروابط بني البورصات مسؤوليات هامة علـى              وم
عاتق البلدان اليت تقام فيها، من بينها وضع اإلطار التنظيمي لإلشراف على عمليات تلك األسواق          

 ومما ال شك فيه أن املواءمة بني خمتلف الـنظم         . وإجراء التعديالت الالزمة على القوانني الوطنية     
  .املؤسسية والقانونية من شأنه ترسيخ مركز تلك األسواق يف البلدان املشاِركة

  
ومن ناحية أخرى، ينبغي على البورصات العاملة يف البلدان األعضاء أن تعتمد جمموعة موحدة من 
القواعد واملعايري فيما يتعلق بعمليات تسجيل الـشركات واملخالـصة والتـسوية وأن تطالـب               

  .ة بااللتزام االشركات املسجل
  

ولعل دراسة السبل واآلليات املتبعة من قبل التحالفات القائمة بني البورصات متثل نقطـة بدايـة                
مناسبة على طريق وضع آلية مناسبة إلقامة سوق إسالمية لألوراق املالية وغرفة مقاصة لألسـهم               

الدولية القائمة يف جمـال     ومن هنا، تبدأ هذه الورقة مبسح لتجارب وبنى التحالفات          . والسندات
أسواق األوراق املالية والسندات بغرض استقاء الدروس والعرب لفائدة التحالف املقترح بني البلدان             

وتعتبر املؤسسات موضوع الدراسة هي األكثر      . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف هذا اال       
كوا متثل عينة حقيقية موعة املؤسـسات العاملـة   تأثريا واألرقى مكانة يف العامل باإلضافة إىل      

. حاليا على املستوى الدويل مبا جيعلها، كمجموعة، منوذجا للتجربة املعاصرة يف هـذا املـضمار              
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وميكن للبلدان األعضاء يف املنظمة تقييم جدوى هذه التجارب واالتفاق على أنسبها إلقامة االحتاد 
  .املنشود

  
 أقسام حيث يعرض القسم الثاين خلفية عامة حول املوضـوع ويقـدم             تنقسم الورقة إىل مخسة   

ويعرض القسم الثالث وصفا خمتصرا     . املفاهيم األساسية لتحالفات البورصات ومنطقها ووظائفها     
ويناقش القسم الرابع بإجياز أمناط . موعة خمتارة من التحالفات الدولية وهلياكلها وأسلوب عملها

وراق املالية، بينما يطرح القسم اخلامس منوذجا للتحالف املقترح بني أسواق التعامل بني أسواق األ 
األوراق املالية يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي بناء على النماذج اليت متت مناقشتها يف األقـسام                

  .السابقة
  

ألوراق  إىل إلقاء الضوء على مستوى التطور الذي بلغته كربى أسواق ا           2ويرمي امللحق اإلحصائي  
املالية يف بلدان املنظمة مقارنة مبثيالا لدى البلدان النامية والبلدان املتقدمـة وبلـدان األسـواق          

  .الصاعدة
  
  خلفيـــة عامــــة .2
  

تعد أسواق األوراق املالية وغرف مقاصة األسهم والسندات من بـني املؤسـسات األساسـية               
. لية اليت تضطلع بالوظائف األساسية يف أي اقتـصاد        واملركزية يف أسواق رأس املال واألسواق املا      

وقد تأسست تلك املؤسسات خالل القرن املاضي كأدوات وأجهزة وسيطة يلتقي ويتفاعل مـن              
وباإلضافة إىل أهدافها التقليدية، فإن مهام أسواق       . خالهلا املدخرون واملستثمرون لتسيري تعامالم    

  .لك اليت أنشئت أصال من أجلهااألوراق املالية املعاصرة تفوق بكثري ت
  

إن أسواق األوراق املالية هي مؤسسات متخصصة ومركزية ومنظَّمة للتعامل يف السندات املاليـة              
إما مؤسسات مسامهة، أو مجعيات طوعية مكونة مـن         : وهي قد تكون على شكلني    . املكتتبة ا 

نوين ونظام أساسي والئحة داخليـة  ويف كليت احلالتني، فهي تتمتع بإطار قا  . جمموعة من األعضاء  
. وقواعد تنظم أمور العضوية واالكتتاب والتعامل وسائر األمور التنظيمية والتـشغيلية األخـرى            

وأسواق األوراق املالية ال تتعامل يف السندات املكتتبة وإمنا متهد السبيل إىل ذلك فقـط، وهـو                 
لتعامل، وتروج األوراق املاليـة،     فهي تقدم التسهيالت ل   . املسوغ األساسي لعملها كمؤسسات   

وتدعو املؤسسات املكتتبة إىل االلتزام باملعايري السليمة يف احملاسبة واإلبالغ عن موقفها املايل مبـا               
  .)Glenn 1984, p. 893(يعزز ثقة املستثمرين يف السوق ويقوي مركز أسهمها املكتتبة 

                                                           
  .الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية" 2001دليل أسواق األوراق املالية الصاعدة " مت استخراجه من 2
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ة، كما هي دائما، يف توفري الفرصة ألصحاب        وتتمثل الوظيفة األساسية ألي سوق لألوراق املالي      
وميثِّـل رأس   . املؤسسات كي حيشدوا رؤوس أموال جديدة وبالتايل يبنوا شركات كبرية احلجم          

وتقدم سوق األوراق املالية إىل املدِخر الفرصة كـي يـستثمر       . مال املؤسسات مدخراِت األفراد   
.  قيمة، وبالتايل ينبغي احلفاظ عليها ومحايتها      فمدخرات األفراد . مدخراته مع االحتفاظ بسيولتها   

لذلك فإن من بني وظائف أسواق األوراق املالية نشر معلومات منتظمة صادرة عـن مـصدري                
األسهم حبيث يطَّلع املستثمر بصورة وافية على وضع املؤسسات اليت يستثمر يف أسهمها وعلـى               

وبالتايل فإنه من الضروري، من باب العدالة . سهمالعملية اليت يتم من خالهلا حتديد أسعار تلك األ
والكفاءة االقتصادية، أن يتم تنفيذ كافة وظائف سوق األوراق املالية، مبا يف ذلك حتديد أسـعار                

ومن هنا، فإن الوظائف األساسية لتحالفـات أسـواق األوراق املاليـة         . األسهم، بصورة شفافة  
لك األسواق مع التحديات اليت تفرضـها التكنولوجيـا         تتمحور حول مواءمة األدوار التقليدية لت     
  .وعوملة األسواق وترسيخ بنائها املؤسسي

  
أما غرف أو دور املقاصة، فهي مؤسسات يكَونها يف العادة أعضاُء سوٍق معينة لألوراق املاليـة                

تسليم األوراق لتسهيل تعامالت املقاصة يف األوراق املالية مبا يف ذلك تصفية العقود بني األعضاء و  
ولكل البورصـات املتقدمـة   ). Walmsley 1979, p. 234(املالية وتولِّي عمليات الدفع نيابة عنهم 

إال أن بعض البورصات ال توجد لديها غرف . واملتكاملة يف العامل غرف وآليات مقاصة خاصة ا
ألخـرى كمعـايري    مقاصة وتستعني بدال من ذلك بالغرف واآلليات املتاحة لألسواق الرئيسية ا          

  .وأدوات يف تعامالا املختلفة
  

فبمجرد االتفـاق حـول     . هناك صلة وثيقة بني تسوية املعامالت وعمل أنظمة املقاصة والتسوية         
. شروط أية معاملة لألوراق املالية، يتم االتفاق حول االلتزامات اخلاصة بكل من البائع واملشتري             

ية إىل اكتمال عملية انتقال ملكيـة األوراق املاليـة          وميثل ذلك جزءا من سلسلة اخلطوات املؤد      
  .وسداد قيمتها

  
وال تعترب عملية التسوية منتهية إال بانتهاء عملييت انتقال امللكية وسداد القيمـة، واللـتني ميكـن        

موقـع  (وأساسا، يتطلب اكتمال كل معاملة حتقق اخلطوات التالية         . حتققهما معا يف وقت واحد    
  ):4، ص 2001 على شبكة اإلنترنت، االحتاد األورويب

  
     شروط التداول كما مت االتفاق عليها بني البائع واملشتري،تأييد

     اليت يتم مبوجبها حتديد التزامات البائع واملشتري،التصفية
     ويتطلب انتقال ملكية األوراق املالية من البائع إىل املشتري،التسليم

  .ري إىل البائع ويتطلب انتقال القيمة من املشتالدفع
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والتسوية هي إحدى اخلدمات اليت تقدمها يف العادة غرف املقاصة، أو مستودعات األوراق املالية              
وتعمل مـستودعات األوراق    . أو آلية مقاصة  /املركزية أو الدولية عندما ال يوجد يف البلد نظام و         

 من خالل قيود حماسبية يف أنظمة       املالية املركزية على جتميد األوراق املالية الفعلية وحتويل ملكيتها        
ويف بعض احلاالت، يتدخل الطرف املركزي املقابل بني البائع واملشتري حبيث           . حماسبة إلكترونية 

. يصبح فعليا مشتريا بالنسبة للبائع وبائعا بالنسبة للمشتري أو ما يعرف بنظام اإلحالل أو اإلبدال              
  .واملشتري عضوا يف تلك األنظمةويف هذه احلالة يشترط أن يكون كلٌّ من البائع 

  
وميكن ملؤسسات املقاصة والتسوية العمل يف عدة مواقع بفـضل التـسهيالت الـيت توفرهـا                

ومن املمكن كذلك من الناحية الفنية الدخول عن بعد بصورة مباشـرة إىل             . التكنولوجيا احلديثة 
حتاد األورويب على شـبكة     موقع اال (أنظمة املقاصة الوطنية إذا مل يكن هناك ما حيول دون ذلك            

إال أنه حبكم ازدياد عدد الوسطاء، فإن معامالت األوراق املاليـة           ). 59، ص   2001اإلنترنت،  
تصبح أكثر تعقيدا وارتباطا بأنظمة وآليات التسوية والدفع الدولية مما يتحتم معه قيام تعاون وثيق               

  .الندماج أو التحالفبني أسواق األوراق املالية وأنظمة املقاصة سواء عن طريق ا
  

إن حتالفات أسواق األوراق املالية هي مجعيات أو احتادات بني تلك األسواق تقام أساسا لغـرض          
وتتـدرج التحالفـات    . النهوض باألعمال التجارية من خالل التعاون والتنسيق والتكامل بينها        

ن التكامـل وبينـهما     املعاصرة للبورصات من أجهزة متثيلية مرنة إىل أجهزة على درجة عالية م           
وعادة ما يشري اسم التحالف، مثل      . تشكيالت أخرى على درجة متفاوتة من التنسيق واالنضباط       

  .اجلمعية أو االحتاد، إىل درجة القوة يف العالقة املؤسسية اليت تربط بني أعضائه
  

والبلدان ويف معظم احلاالت تكون تلك الفروق انعكاسا للفروق بني األسواق املتحالفة من جهة              
فعندما تكون األسواق والبلدانُ اليت توجد فيها علـى درجـة   . اليت تتمركز فيها من جهة أخرى   

  .عالية من التكامل أو مائلة إىل ذلك، فإن التحالفات بني أسواقها تكون بدورها أكثر تكامال
  

ال ويعرض القسم التايل من الورقة بشيء من التفصيل بعض النماذج احلديثـة ملختلـف أشـك               
ويهدف هذا العرض املفـصل إىل     . التحالفات القائمة بني أسواق األوراق املالية الرئيسية يف العامل        

  .تقدمي منوذج حيتذى فيما يتعلق بإقامة احتاد إسالمي ألسواق األوراق املالية
  
  التحالفات بني أسواق األوراق املالية .3
  

وأخذت الغرفة  .  املالية خالل الثالثينات   ظهرت احلاجةُ إىل إقامة تعاون دويل بني أسواق األوراق        
الدولية للتجارة، ومقرها باريس، زمام املبادرة من أجل إقامة مكتب دويل ألسواق األوراق املالية              



30  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

ومل تشهد الفترة اليت أعقبت احلرب خطوات       . استمر يف ممارسة نشاطه حىت احلرب العاملية الثانية       
 عندما اجتمع ممثلو عدة     1957ك األسواق حىت مايو     هامة على طريق إقامة تعاون دويل بني تل       

وبعد أربعة أعوام من التعاون غري الرمسي، اختار املشاركون إرساء          . بورصات أوروبية يف باريس   
  .1961إطار مؤسسي لعملهم وأنشأوا االحتاد الدويل ألسواق األوراق املالية يف لندن عام 

  
  3االحتاد الدويل ألسواق األوراق املالية

  
، شهد االحتاد الدويل ألسواق األوراق املالية منوا مستمرا حبيث أصبح           1961منذ إنشائه يف عام     

ومتثل البورصات األعضاء أكثر    .  بورصة منظمة من خمتلف أحناء العامل      56يضم يف عضويته اليوم     
  من رمسلة أسواق األسهم العاملية ومعظم عملياا اآلجلة وخياراـا وصـناديق            ٪97من نسبة   

  . بورصة مراسلة35كما توجد تسعة بورصات أخرى منتمية و. استثمارها املكتتبة وسنداا
  

  أهداف االحتاد
  

ميثِّل االحتاد الدويل ألسواق األوراق املالية املنظمةَ التجارية لألوراق املاليـة املنظَّمـة وألسـواق               
وهو منظمة دولية تـضم يف      . ياملشتقات املالية ولغرف املقاصة ذات العالقة على املستوى العامل        

  . عضويتها البورصات الرئيسية يف العامل اليت حترص على تقدمي أرفع مستوى من اخلدمات
  

ويهدف االحتاد، الذي يعتبر حمفال لالتصال والتحليل والنقاش بني األعضاء، إىل تـسهيل متثيـل               
أس املال الصاعدة مبا حيقق مـصلحة       وتطوير األسواق املنظَّمة واملشتقة وتلبية احتياجات أسواق ر       

ومنذ تأسيسه، دأب االحتاد بانتظام على عقد اجتماعات جلان ومجعيـات عامـة        . املتعاملني فيها 
كما نظم خالل األعوام األخرية ورشات عمل متخصصة مبا ميكن أعضائه من نقـل              . ومؤمترات

ة جوانب جتارة األوراق املالية تقريبا      ويناقش االحتاد كاف  . الدراية الفنية وتبادل اخلربات فيما بينهم     
وعلى مدار العقود األربعة األخرية، نشر االحتاد . سواء كانت فنية أو جتارية أو قانونية أو اقتصادية 

دراسات حول قضايا خمتلفة من بينها التنظيم اإلداري الذايت، والتنفيذ، وتعثر التعامالت، وسلوك             
  .قطاع األوراق املالية

  
على أن السوق املعنية تتمتع مبعايري جتارية معينة يتعـارف عليهـا   " عضو يف االحتاد"وتدل إشارة   

وتقوم األسواق املالية املنظَّمة . األعضاء واملالكون واملتداولون إىل جانب أجهزة التنظيم واإلشراف     
 .واملقننة بأداء أفضل الوظائف االقتصادية وهي ختصيص رؤوس األموال على أوسع نطاق ممكـن             

                                                           
  .www.fibv.com:  عنوان موقعه على شبكة اإلنترنت هو3
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وقد طَورت األسواق األعضاء يف االحتاد سلسلةً من املمارسات التجارية السليمة حلماية املستثمر             
والتنبؤ الفعال باألسعار بدءا من مرحلة تلقي طلبات التعامل أو تسهيل احلصول على اإلصدارات              

يـات اجلديـدة    وتحفِّز التكنولوج . اجلديدة للشركات إىل التداول والتصريح والتسوية واحلفظ      
واملنافسة أعضاَء االحتاد لزيادة فاعلية خدمام وخفض تكلفتـها وجعلـها موثوقـة وسـهلة               

ويعتبر تبادلُ اخلربات واملعلومات بني أعضاء االحتاد أمرا يف غاية األمهية مـن أجـل          . االستيعاب
  .األسواق املاليةتطوير هذه الصناعة وخاصة يف ظل املنافسة الشديدة اليت أصبحت تتميز ا 

  
ويمثِّلُ االحتاد مرجعا رئيسيا فيما خيص صناعة األوراق املالية، والسوق األفضل بالنسبة للبورصات 

فهو يقدم اخلدمات اإلرشادية للبورصات األعضاء فيما يتعلق باسـتراتيجياا التجاريـة         . أنفسها
ون مع السلطات العامة ويـساعد علـى        كما أنه يتعا  . وبتحسني ممارساا اإلدارية والتوفيق بينها    

  :وتتلخص األهداف الرئيسية لالحتاد فيما يلي. توسيع نطاق استخدام األسواق
  
 عرض دور ووظائف ونزاهة األسواق املنظَّمة، •
  
توفري حمفل دائم خلرباء أسواق األوراق املالية ملناقشة القضايا ذات االهتمام املشترك، والتعرف  •

ل اجلديدة دف تعزيز املركز التنافسي لألسواق املنظَّمـة، وتطـوير           على االجتاهات واحللو  
الربامج الداعمة لعمليات البورصة مبا يف ذلك إعداد الورقات البحثية، وتنظيم ورش العمل،             

 وإجراء التقييم اإلسنادي، وصياغة املمارسات السليمة،
  
 مبا يف ذلك التعامالت عرب احلدود،وضع معايري متناسقة للتعامالت التجارية يف األوراق املالية  •
  
تعميق عالقات التعاون مع اجلهات اإلشرافية من أجل ترسيخ مزايا التنظيم الـذايت ضـمن                •

 اإلطار التنظيمي الشامل،
  
دعم أسواق األوراق املالية الصاعدة يف مساعيها للتماشي مع معايري االحتاد مبا يسهم يف زيادة  •

 .لصناعة وممارساا التجاريةالثقة العاملية يف إدارة تلك ا
  

ولتحقيق تلك األهداف، باإلضافة إىل النشاطات آنفة الذكر، يصدر االحتاد رسالة إخبارية شهرية             
كما أنه يدير قواعد بيانات     . ونشرات إحصائية ومنشورات أخرى حول البورصات األعضاء فيه       
  .إحصائية وإعالمية تتضمن معلومات شاملة حول البورصات األعضاء
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  4احتاد أسواق األوراق املالية األوروبية
  

وتعتبر البلدان األوروبية من بـني البلـدان        . تمثِّلُ أوروبا إحدى أكثر املناطق استقرارا يف العامل       
األكثر ثراء واألمنت اقتصادا مما جيعلها نقطة جذب قوية ألصحاب رؤوس األموال الذين يطمحون        

لوقت نفسه، يكفل ارتفاع معدالت االدخار بقاَء هذه القارة كمصدر          ويف ا . إىل االستثمار املربح  
  .هام لرؤوس األموال بالنسبة لباقي أجزاء العامل

  
ويضم احتاد أسواق األوراق املالية األوروبية، ومركزه بروكسل، أسواق األوراق املالية وأسـواق             

 قرار اخلدمات االستثمارية  مبوجب  العمليات اآلجلة واخليارات وغرف املقاصة املعتمدة يف أوروبا         
وهو ميثل اجلسر الذي يربط بني املتعاملني يف األسواق األوروبيـة           . الصادر عن االحتاد األورويب   

. املنظَّمة واملقننة من جهة، والسلطات، وخصوصا على مستوى االحتاد األورويب، من جهة أخرى            
نة من بلدان االحتاد األورويب والنـرويج       وعضوية االحتاد مفتوحة لكافة املؤسسات املنظمة واملقن      

وبالتايل، . وأيسلندا وسويسرا إىل جانب البلدان اليت تسعى لالنضمام إىل عضوية االحتاد األورويب           
فإن االحتاد مفتوح للمؤسسات اجلديدة اخلاضعة ألحكام االحتاد األورويب فيما يتعلـق بأسـواق          

  .األوراق املالية
  

ن خمتلف أحناء أوروبا باإلضافة إىل ست بورصات منتـسبة وأربـع             بورصة م  27وميثل االحتاد   
على األسواق الرئيسية غري املؤهلـة بعـد        " البورصة املراسلة "وينطبق وصف   . بورصات مراسلة 

للحصول على صفة العضو املنتسب أو اليت تنتمي إىل بلدان مل تدخل بعد يف مرحلة املفاوضـات            
وبالتايل فهـو  ). موقع االحتاد على شبكة اإلنترنت(د األورويب   الرمسية لالنضمام إىل عضوية االحتا    

  .عبارة عن احتاد مرن ألسواق األوراق املالية
  

ويعتبر االحتاد خطوةً إىل األمام باملقارنة باالحتاد السابق له إذ أنه يضم كذلك أسواق العمليـات                
صر على أسواق األوراق املالية     اآلجلة واخليارات وغرف املقاصة على عكس سابقه الذي كان يقت         

ورمبا تكون هذه الصيغة هي األنسب بالنسبة لالحتاد اإلسالمي املقترح، وإن كانت متثل          . فحسب
فقـد  . منوذجا متقدما نسبيا مبا سيتطلب قدرا كبريا من التعاون والتنسيق بني البلدان اإلسـالمية             

، وال يزال عليها أن تفعل الكثري قبل        استغرقت أوروبا عقدين من الزمن للوصول إىل هذه املرحلة        
لذلك، فإنه قد يكون من األنـسب أن يتِبـع          . أن تبلغ املرحلة املطلوبة من التعاون يف هذا اال        

االحتاد اإلسالمي املقترح نفس اخلطوات التدرجيية حبيث يبدأ باحتاد أكثر مرونة ألسواق األوراق             
  .املالية اإلسالمية

  

                                                           
  . على شبكة اإلنترنتwww.fese.org و www.fese.be:  انظر العنوانني4
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  ورويب لألوراق املاليةأهداف االحتاد األ
  

يهدف االحتاد إىل متثيل املصاحل املشتركة للبورصات األوروبية كأسواق منظَّمة لألوراق املاليـة،             
وإىل اإلسهام يف االرتقاء باألسواق املالية األوروبية حتقيقا ألهداف معاهدة روما وذلك من خالل              

ويقيم . اع إىل جانب األمور التنظيمية األخرىالتعاون يف جماالت التعامل واملقاصة والتسوية واإليد
االحتاد عالقات تعاون مع منظمات دولية أخرى، وخصوصا منها مؤسسات االحتـاد األورويب،             

وهو يعزز بذلك عملية التكامل . وميثل مصاحل أعضائه يف األمور املتعلقة بصناعة األسهم األوروبية       
  .التدرجيي بني أسواق رأس املال األوروبية

  
وميثِّل االحتاد أساسا حمفال تقوم من خالله البورصات األعضاء مبناقشة احتياجات املتعاملني وسبل             

وال تنص الالئحة الداخلية لالحتاد على إجراء املناقشات فحسب، وإمنا كـذلك علـى              . تلبيتها
ويسعى . ضرورة العمل املشترك من أجل إقامة البىن األساسية الالزمة خللق أسواق أوروبية فعالة            

أعضاء االحتاد من خالل تلك املناقشات والنشاطات إىل اإلسهام يف إجياد حلول مشتركة ملختلف              
  .املشاكل اليت تعترضهم

  
ومن املهام املستمرة لالحتاد متثيل بورصاته األعضاء لدى مؤسسات االحتاد األورويب، وخصوصا            

يادة كفاءة أسـواق األوراق املاليـة يف   كما أنه يدعم مشاريع ترمي إىل ز  . منها اللجنة األوروبية  
  :ومن بني تلك املشاريع ما يلي. أوروبا

  
 تنفيذ قرار اخلدمات االستثمارية الصادر عن االحتاد األورويب •

لـشركات االسـتثمار    " جواز الـسفر األورويب   "ينص القرار، الذي يتم مبوجبه منح       
وبعد . ملالية على املستوى الوطيناملعتمدة، على إجراء تغيريات كبرية يف قوانني األوراق ا      

وتدرس البورصـات، مـن     . تنفيذه، ستصبح البورصات جزءا هاما من اآللية التنظيمية       
  .خالل االحتاد، سبلَ اإلسهام يف التنفيذ الفعال واملتناسق هلذا القرار

  
 الربط بني أسواق األوراق املالية •

ية التكامل بينها من خالل     اتفقت البورصات األعضاء على ضرورة املضي قدما يف عمل        
وميثِّل االحتـاد   . تأسيس الروابط الثنائية واإلقليمية وتسهيل وتعزيز التعامل عرب احلدود        

  .احملفلَ الذي تتم فيه مناقشة استراجييات ومناهج ذلك التكامل واالتفاق عليها
  

 مساعدة األسواق الصاعدة •
 أوروبـا إىل الكـثري مـن        حتتاج املؤسسات املالية حديثة التأسيس يف شرق ووسـط        
ويلعب االحتاد دورا حيويا    . املساعدات العاجلة سواء يف اال الفين أو القانوين أو املهين         

  .يف تنسيق تقدمي تلك املساعدات
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 الدراسات االقتصادية •
يصدر االحتاد شهريا تقريرا إحصائيا حول نشاط البورصات األعضاء، وهو مبثابة نقطة            

وقد لعب االحتاد دورا رياديـا يف إقامـة         . بعة االجتاهات األوروبية  انطالق ملن يريد متا   
معهد أسواق رأس املال األوروبية الذي جيري دراسات مفصلة حـول كفـاءة تلـك          

  .األسواق
  

فقد أزيلت احلواجز اإلدارية اليت     . شهدت البورصات األوروبية عملية حتول خالل العقد الفائت       
أما اآلن فقد أصبحت عـضوية االحتـاد        . دافا حملية أساسا  كانت تعيق حركة معظمها وختدم أه     

متاحة للمؤسسات الوسيطة ذات امللكية األجنبية وأصبحت هناك الكثري من األوراق املالية متعددة    
  .التسجيل

  
وانطالقا من قوا التقليدية، أصبحت األسواق األوروبية تعمل اآلن طوال اليوم بعـد أن كـان                

كما أا تقدم خدمات توجيه الطلبات لـضمان        . ات قصرية وموحدة  التعامل يقتصر على جلس   
وهي تتميز بدرجة أعلى من الشفافية عن ذي . سرعة التنفيذ وسالمته وذلك مقابل رسم منخفض

قبل بفضل ما يتوفر هلا من إمكانيات فنية متقدمة مبا جيعلها إحدى أكثر اجلهات ابتكارا يف جمال                 
  .استخدام تكنولوجيا املعلومات

  
لقد محلت الزيادة الكبرية اليت شهدا عمليتا املتاجرة واالستثمار عرب احلدود خماطر إضافية علـى           
األسواق مما دفع بالبورصات إىل حتسني إجراءات التعامل مع الطلبات الواردة وتنفيذ التعـامالت              

  .التجارية من خالل تقصري فترات التسوية وإحكام تدابري السالمة
  
أخرى، وإدراكا منها للدور الرئيسي املناط ا واملتمثل يف تـأمني رؤوس األمـوال              ومن ناحية   

الالزمة للصناعة، أعارت الكثري من البورصات اهتماما خاصا الحتياجات املشروعات الناشئة من            
  .خالل إقامة أسواق خاصة تفي باحتياجات الشركات الصغرية

  
  :5ويف بيان صحفي، أعلن االحتاد أنه

  
ىل إجراء مراجعة شاملة لقرار اخلدمات االستثمارية ويقترح تبني توجه عملي من أجل يدعو إ •

تنظيم التعامالت يف األسواق على اعتبار أن البورصات األوروبية تطالب بتحقيق العدالة بني             
 مجيع املتعاملني،

  

                                                           
  .2001 يناير 22 بروكسل، 5
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يوصي بشدة بتشكيل جلنة لألوراق املالية وأخرى تنظيمية ضمن إطـار قـرار اخلـدمات                •
االستثمارية، ويرى أن اللجنتني ال ميكن أن يكْتب هلما النجاح إال يف حالة إجراء مشاورات               

 وثيقة بني خرباء السوق ورجال الصناعة،
  
يطالب جمددا بفتح األسواق األمريكية أمام البورصات األوروبية وحيث على إجراء حـوار              •

 فوري مع السلطات األمريكية ذا الشأن،
  
 خدمات املقاصة والتسوية واإليداع املقدمة جيب أن ال يتم من خالل فـرض              يرى أن تنظيم   •

 .هيكل معني وإمنا يترك لتفاعل قوى السوق
  

القوانني " دستور"ومينح االحتاد األولوية إلجراء مراجعة شاملة لقرار اخلدمات االستثمارية باعتباره 
ن استمرار املركز التنافسي الذي تتمتع به األسواق ذلك أ. املنظِّمة لتجارة األوراق املالية يف أوروبا    

األوروبية يتطلب إجراء تنظيم وظيفي للمتعاملني بالسوق، وحتقيق تكافؤ الفـرص بـني كافـة               
املتعاملني، والتنفيذ الفعال ملبدأ جواز السفر املوحد بالنسبة لكافة شركات االستثمار ومـصدري             

اد فائدةً من تقسيم القرار، بوضعه احلايل غري املتجانس، إىل          ويرى االحت . األوراق املالية واألسواق  
  .قرارين، األول يتعلق بشركات االستثمار والثاين باألسواق

  
وتبدي البورصات األوروبية استعدادا لدعم أي جهود إضافية من أجل حتقيق املزيد من التنـسيق               

ا تعترب أن ذلك ال جيب أن يـتم مـن   إال أ. بني إجراءات املقاصة والتسوية عرب القارة األوروبية     
خالل فرض هيكل معني من قبل املنظِّمني وإمنا من خالل التفاعل احلر بني قوى السوق مبا حيقق                 

  .الفائدة للمستثمرين والوسطاء ومصدري األوراق املالية على حد سواء
  

  6احتاد أسواق األوراق املالية األوروبية اآلسيوية
  

 مببادرة من   1995آسيوية، ومقره إسطنبول، يف عام      -وراق املالية األورو  تأسس احتاد أسواق األ   
ويتألف كافة األعضاء اإلثين عشر املؤسسني لالحتاد من أسـواق          . سوق إسطنبول لألوراق املالية   

وعضوية االحتـاد   . ناشئة يف أوروبا وآسيا تتفاوت بلداا من حيث مستويات التنمية االقتصادية          
ويضم االحتـاد   . ورصات من أوروبا وآسيا ولكنها مرهونة مبوافقة مجعيته العامة        مفتوحة لباقي الب  

 مليـار دوالر  130 بورصة متثل أكثر من تسعة آالف شركة، وتفوق رمسلة أسـواقه      22حاليا  
وينتمي نصف األعضاء   .  مليون دوالر  500حيث يبلغ متوسط قيمة التعامالت اليومية أكثر من         

  . دول أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمياحلاليني يف االحتاد إىل
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وتتمثل مهمة االحتاد يف خلق بيئة تتميز بالعدالة والكفاءة والشفافية وبأقل قدر ممكن، إن مل ختلو                
لذلك، فهو يسعى إىل تعزيـز      . متاما، من احلواجز التجارية بني األعضاء واألقاليم اليت يعملون ا         

االت مثل توحيد وتنسيق القوانني واللوائح وأنظمة التـداول         التعاون والتواصل بني أعضائه يف جم     
  . وإجراءات التسوية ومعايري االكتتاب إىل جانب تبني املبادئ احملاسبية املعترف ا دوليا

  
  :وتتلخص أهداف االحتاد فيما يلي

  
 تشجيع التعاون بني البورصات األعضاء واإلسهام يف االرتقاء مبستوى أدائها، •
  
مثل للبورصات األعضاء فيما يتعلق بعالقاا مع احتادات ومجعيات البورصـات           العمل كم  •

 العاملية،
  
اإلسهام يف زيادة درجة التكامل بني البورصات العاملة يف املنطقة وتوفري فـرص جديـدة                •

 .لالكتتاب والتداول فيها
 

عـضاء وتبنـي    ومن املتوقع أن تسهم مواءمة القواعد واللوائح املعمول ـا يف البورصـات األ             
التكنولوجيات احلديثة يف إجراءات املتاجرة والتسوية يف حتقيق أهداف االحتاد من خـالل دعـم      
وتطوير تلك البورصات وتقدمي خدمات التسجيل والتداول عرب احلدود يف األوراق املالية الصادرة            

  .ضمن نطاق بلدان االحتاد
  

  7احتاد جنوب آسيا ألسواق األوراق املالية
  

 مبدينة شيتاغونغ من قبل أسواق      2000 احتاد جنوب آسيا ألسواق األوراق املالية يف يناير          تأسس
األوراق املالية يف كل من سريالنكا، وباكستان، ونيبال، واهلند، وبوتان، وبـنغالديش، وهـو              

وقد جاء يف ديباجة إعالن شيتاغونغ أن       . مفتوح لعضوية كافة البورصات من بلدان جنويب آسيا       
ة قد أدت إىل زيادة االعتماد املتبادل بني الدول وأنه قد صاحب ذلك زيادةٌ أخرى يف عدد                 العومل

لـذلك فـإن    . حمافل التعاون اإلقليمي سواء اليت أنشئت بالفعل أو اليت ال تزال يف طور اإلنشاء             
على أسـاس  أسواق األوراق املالية عرب العامل تعمد إىل تنسيق مبادراا وإىل إقامة احتادات إقليمية          

وتتمثل األهداف املباشرة لتلك االحتادات يف تعزيز االتـصاالت بـني           . فلسفة التعاون اإلقليمي  
أما األهداف بعيدة املدى فقد تتضمن التسجيل عرب . البورصات األعضاء وتوحيد إجراءات عملها

لنظـام  وسيتم وضع ميثاق يتضمن أهداف االحتاد، ونطاق عمله، وهيكله التنظيمي، وا          . احلدود
  .الذي سيتبعه يف صنع القرارات
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  أهداف االحتاد
  
 تشجيع التعاون بني األعضاء من أجل النهوض بأسواقهم، •
  
العمل على توحيد املعايري واإلجراءات السليمة يف األسواق األعضاء ورفع كفـاءة املراقبـة               •

 للتعامالت الدولية يف األوراق املالية،
  
 ذات العالقة،متثيل األعضاء يف احملافل الدولية  •
  
 تشجيع التسجيل والتداول عرب احلدود يف املنطقة، •
  
 التعاون يف جمال تنمية املوارد البشرية ونقل التكنولوجيا، •
  
 تقدمي فرص االستثمار للجميع، •
  
 يئة أرضية سليمة حلشد رؤوس األموال ألصحاب املشاريع، •
  
 إقامة سوق يتميز بالشفافية ويضمن مصاحل املستثمرين، •
  
 .ة نظام تداول آيل مبا يضمن سرعة التعامالت وسالمتهاإقام •
  

فبـالنظر إىل   . كما يقدم االحتاد خدمات إىل أعضائه يف جمال املعلومات واألحباث والتعاون الفين           
أمهية املعلومات بالنسبة ألية عملية عرب احلدود، يقوم االحتاد جبمع املعلومـات مـن األعـضاء                

وحد جيعلها قابلة للمقارنة عند املـستوى املطلـوب ومـن مث       ومعاجلتها وتصنيفها ضمن إطار م    
ويسهم االحتاد يف اجلهد املبذول من أجـل بـدء العمـل            . توزيعها بصورة دورية على أعضائه    

وهو يقدم اخلدمات االستـشارية إىل البورصـات        . باإلجراءات املوحدة وتوسيع نطاق األسواق    
لفردي أو املشترك يف ضوء املمارسـات الدوليـة         األعضاء يف جمال التطوير سواء على املستوى ا       

وينظم االحتاد أيضا مؤمترات وندوات حول املواضيع ذات العالقة باألسواق       . احلديثة يف هذا اال   
  .اإلقليمية والعاملية إىل جانب برامج لتبادل اخلرباء

  
  مجعية أسواق األوراق املالية األفريقية

  
وهي ـدف أساسـا إىل   . 1993ة األفريقية بكينيا يف عام تأسست مجعية أسواق األوراق املالي    

وضع إطار مقنن من أجل التعاون املشترك بني أسواق األوراق املالية يف أفريقيا من خالل عـدة                 
  .عمليات من بينها تبادل املعلومات وتقدمي املساعدة الفنية
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  :8وتتمثل أهداف اجلمعية فيما يلي
  
 املشترك بني أسواق األوراق املالية يف أفريقيا من خالل عدة توفري إطار مقنن من أجل التعاون •

 عمليات من بينها تبادل املعلومات وتقدمي املساعدة الفنية لتطوير البورصات األعضاء،
  
مساعدة البورصات األعضاء على ترسيخ مركزها وتطوير أدواا املالية ودعـم الوسـطاء              •

 واملتعاملني،
  
لوسطاء واملتعاملني واملوظفني يف البورصات األعضاء واالرتقاء       وضع وتطوير معايري لتدريب ا     •

 مبستوى أدائهم،
  
 وضع وتطوير معايري تسجيل األوراق املالية وإصدارها وتداوهلا وتسويتها، •
  
مساعدة األعضاء على إرساء إطار يكفل أكرب قدر من التنظيم الذايت ومساندم يف احملافـل                •

 الوطنية والدولية املعنية،
  
 اعدة األعضاء على تقدمي وتطوير اخلدمات ذات العالقة بأسواق رأس املال،مس •
  
 دعم اجلهود املبذولة إلقامة بنك للمعلومات لفائدة كافة األعضاء، •
  
 .إعداد البحوث والدراسات حول القضايا اليت م األعضاء •
  

  جلنة أسواق األوراق املالية التابعة جلماعة تنمية اجلنوب األفريقي
  

 1997 جلنة أسواق األوراق املالية التابعة جلماعة تنمية اجلنـوب األفريقـي يف ينـاير                تأسست
وعضوية اللجنة مفتوحة لكافة البلدان األعضاء يف       . كمبادرة للقطاع اخلاص ضمن إطار اجلماعة     

اجلماعة اليت لديها بورصات منظمة وهي حاليا بوتسوانا ومالوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا            
  .الند وجنوب أفريقيا وتنـزانيا وزامبيا وزميبابويوسوازي

  
  :وتتمثل األهداف الرئيسية للَّجنة فيما يلي

  
احلفاظ على نزاهة السوق مبا حيقق العدالة بني املتعاملني ويضمن الكفاءة والشفافية ويوفر آلية  •

 مناسبة للتنبؤ الفعال باألسعار،
 
 شتقات املالية وسائر األدوات املالية األخرى،زيادة سيولة التعامل يف األسهم والسندات وامل •
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 تطبيق اللوائح والقوانني ومحاية املتعاملني واملستثمرين، •
  
 تعزيز مركز أسواق اجلماعة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين احملليني والدوليني، •
  
 حشد رؤوس األموال من أجل التنمية االقتصادية اإلقليمية، •
  
 لألسواق األعضاء يف اجلماعة،حتسني القدرات التشغيلية  •
  
 دعم اجلهود الرامية لتحقيق التكامل بني األسواق اإلقليمية بقيادة القطاع اخلاص، •
  
 إرساء عالقات تعاون بني األسواق األعضاء واجلهات التنظيمية، •
  
توفري أرضية للتشاور بني صانعي السياسات ومسؤويل األسواق يف املنطقة قبل اإلقدام علـى               •

 .ة خطوات مستقبلية يف هذا االاختاذ أي
  

لذلك، فإن اللجنة تنادي بتطبيق السياسات واالستراتيجيات املبنية على مفهومي مواءمة وترشيد            
ومما ال شك فيه أن تبادل املعلومات واخلربات سيلعب دورا هامـا يف             . العمليات مىت أمكن ذلك   

  .هذه العملية
  

  احتاد البورصات األيبريية األمريكية
  
 سـبتمرب   27أسس احتاد البورصات األيبريية األمريكية مبدينة ريو دي جيـنريو الربازيليـة يف              ت

وتضم البلدان األعضاء اليت لديها بورصات منظمة كال من األرجنـتني، والربازيـل،             . 1973
وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وإكوادور، والسلفادور، وإسـبانيا، واملكـسيك، وبـريو،           

  .واألوروغوايوالربتغال، 
  

  :وتتمثل األهداف الرئيسية لالحتاد فيما يلي
  
تعزيز التعاون بني البورصات األعضاء ومساعدا على التقدم والتطور مبا خيدم مصاحل كافة              •

 املتعاملني،
  
التعاون مع اجلهات الوطنية والدولية املعنية باألمور القانونية والتنظيمية وباقي املسائل املتعلقة             •

ق املالية دف توحيد املعايري واللوائح اخلاصة بتداول األوراق املاليـة وإصـدارها             باألسوا
 والتوسط فيها وإيداعها وحفظها،
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تعزيز التكامل بني البورصات األعضاء وحفر النشاط البيين والتداول احلر لـألوراق املاليـة               •
 الصادرة يف أي منها،

  
ءة والكفاءة واملشروعية والتوزيع العـادل  تشجيع وضع القواعد واإلجراءات اليت تضمن املال     •

 .للمعلومات على كافة املدخرين واملستثمرين يف البورصات األعضاء
  

  9احتاد أسواق األوراق املالية اليورونكست
  

 من 2000تأسس احتاد أسواق األوراق املالية يورونكست، وهو أول بورصة أوروبية، يف سبتمرب 
ويعد يورونكست قوة الـدفع الرئيـسية       . بروكسل وباريس خالل اندماج بورصات أمستردام و    

. لعملية توحيد أسواق رأس املال األوروبية وهو يستمد قوته من قوة البورصات الثالث املذكورة             
وقد جاء تأسيس االحتاد استجابة للطلب املتزايد من السوق لتهيئة املناخ املناسب من أجل االرتقاء  

ال األوروبية وسد احلاجة املتنامية إىل السيولة وخفض التكلفة نتيجة          بالتكامل بني أسواق رأس امل    
  ".اليورو"البدء يف تداول العملة األوروبية املوحدة 

  
، وميثل أكرب   ) من اموع  ٪51نسبة  (ويتمتع اليورونكست بأكرب رمسلة سوقية يف منطقة اليورو         

ويعتبر اليورونكـست حبـق     . ملسوق للسلع يف أوروبا وأكرب سوق للخيارات على مستوى العا         
اندماجا دوليا مبا يشمله من وحدات أعمال وكوادر إدارية ومحلة أسهم وأعضاء مـن خمتلـف                

  .اجلنسيات
  

وهو يدير عملياته من    . وال يعد اليورونكست كيانا اندماجيا فحسب إذ أنه مشروع مفتوح أيضا          
وختضع هذه الفروع .  وفرع باريسخالل ثالثة فروع منفصلة هي فرع أمستردام وفرع بروكسل        

  .الثالثة وأسواقها املنظمة للضوابط احمللية اليت تنظم عمل البورصات الرمسية
  

ويهدف اليورونكست إىل النهوض بأسواق رأس املال يف أوروبا وإىل وضع معايري عاملية لألسواق              
ه يسعى إىل إقامة حتالفات     كما أن . املالية يف جمال خدمات املعلومات والتداول واملقاصة والتسوية       

ويرمي اليورونكست أيضا إىل تقـدمي      . تعزز من كفاءة سوق رأس املال األورويب وتوسع نطاقه        
ويف هـذا   . خدمات رفيعة املستوى للعمالء والوسطاء واملستثمرين ومـصدري األوراق املاليـة          

شاء سوق متكاملة جتمع    السياق، استبدل االحتاد أسلوب تعامل املقصورة بتعامل الشاشة، وقام بإن         
وكما هو احلال بالنـسبة للبورصـات       . عمليات االكتتاب والتداول والتصفية واملقاصة والتسوية     

  .الثالث املؤسسة، فإن االحتاد عضو يف احتاد األسواق املالية األوروبية
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  نــــوركس
  

قـدمي خـدمات    ميثل نوركس حتالفا استراتيجيا بني بورصات منطقة مشال أوروبا، ويهدف إىل ت           
. تتميز باجلودة وفعالية التكلفة للمستثمرين ومصدري األوراق املالية واألعضاء من تلك املنطقـة            

ويرتكز نوركس، الذي يوفر جمموعة متنوعة من فرص االستثمار، على مبادئ العضوية املقابلـة،              
  .وتوحيد نظام التداول، واإلطار التنظيمي يف البورصات األعضاء

  
أت البورصات األعضاء األرضيةَ من أجل التداول عرب احلدود وإن كانت ال تزال             لذلك، فقد هي  

ويهـدف  . هناك حاجة إىل نظام موحد للتسوية واملقاصة يفترض تلبيتها من خالل توجه متكامل     
حتالف نوركس أيضا إىل مواءمة القواعد واللوائح واملتطلبات بني البورصات األعضاء فيما يتعلق             

  .عضويةبالتداول وال
  
  مناذج التداول املتبادل بني أسواق األوراق املالية .4
  

  التسجيل عرب احلدود
  

التسجيل عرب احلدود هو السماح بتسجيل وتداول األوراق املالية املسجلة لدى بورصة حمليـة يف               
 وختضع األوراق املالية املسجلة عرب احلدود إىل القواعد واللوائح السارية على          . البورصات األجنبية 

وعلى الرغم من أن هذا النوع من التسجيل يرتبط بترجيح الشركات املتعاملة،            . البورصات احمللية 
إال أن البورصات ميكنها تسهيل هذه العملية من خالل فتح أسواقها لألوراق املالية املـسجلة يف                

  .البورصات األخرى على أساس املراسلة
  

  العضوية املقابلة
  

عضوية األعضاء يف بورصات أخرى، وهي وسيلة تتيح للمؤسـسات          العضوية املقابلة هي قبول     
وتتحقق العضوية املقابلة من خالل أحد      . الوسيطة الدخول بصورة مباشرة إىل البورصات األجنبية      

أوهلما هو العضوية عن بعد، والثاين هو الشراء أو البيع من خالل وسيط عامل يف البلد                : نظامني
  .الذي يتم فيه التداول

  
سبة للعضوية عن بعد، يقوم املستودع املركزي لألوراق املالية بفتح حساب نقـدي وآخـر               بالن

لألوراق املالية لألعضاء عن بعد أو للمستودع املركزي ببلدهم األصلي يف نظام التسوية لدى البلد 
 .كما ميكن إقامة عالقة املراسل النقدي عند الضرورة       ). 1انظر اجلدول   (الذي جيري فيه التداول     
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وميكن إبرام اتفاقية موحدة للحفظ حلل املشاكل اليت قد تطرأ نتيجة الختالف املمارسات بـني               
ويتشكل أعضاء التسوية أساسا من الوسطاء األجانب أو املـستودعات املركزيـة يف             . األسواق
 فيه  وتتم تسوية األوراق املالية ودفع قيمتها بواسطة املستودع املركزي يف البلد الذي يتم            . بلدام
  .التعامل

  
أما بالنسبة لنظام الشراء والبيع من خالل وسيط يف البلد الذي يتم فيه التعامل، فـإن الوسـطاء                  

وعلى الرغم من أن هـذا      ). 1انظر اجلدول   (األجانب يتعاملون مباشرة من خالل وسيط حملي        
 األجانب أو البورصة    األخري ميثل طرفا مباشرا يف التسوية، فإنه إذا أخل بالتزاماته، يكون الوسطاء           

لذلك، يتم  . أو مؤسسة التسوية اليت ينتمون إليها هم الطرف املسؤول عن الوفاء بتلك االلتزامات            
التوقيع على اتفاق بني الوسطاء احملليني واألجانب من جهة والبورصات ومؤسسات التسوية اليت             

ة املستودع املركزي يف البلـد      وتتم تسوية األوراق املالية والنقد بواسط     . يتبعوا من جهة أخرى   
  .الذي يتم فيه التعامل

  
    1اجلدول 

يقوم املستودع املركزي لألوراق املالية بفتح حساب نقدي وآخر          العضوية عن بعد) أ
لألوراق املالية باسم العضو عن بعد أو باسم املستودع املركزي يف  

 .بلده األصلي يف نظام التسوية بالبلد الذي يتم فيه التعامل
الوسطاء األجانب أو املستودع املركزي لألوراق املالية ببلـدهم          أعضاء التسوية

 .األصلي
تتم بواسطة املستودع املركزي لألوراق املالية بالبلد الذي يتم فيه           تسوية األوراق املالية والنقد

 .التعامل
 والبيع بواسطة   الشراء) ب

وسيط بالبلد الذي يتم فيه     
 التعامل

ميكن للوسطاء األجانب التعامل بصورة مباشرة من خالل وسيط         
 .حملي

 .الوسطاء احملليون أعضاء التسوية
تتم بواسطة املستودع املركزي لألوراق املالية بالبلد الذي يتم فيه           تسوية األوراق املالية والنقد

 .التعامل
: ترنـت وعنوانـه  مستخرج من موقع مكتب منظمة األمـم املتحـدة يف أوروبـا علـى شـبكة اإلن                : املصدر

www.unece.org.  
  

  منصة التداول املشترك
  

منصة التداول املشترك هي حمفل مركزي للتداول يقام لتهيئة الفرصة للتعامل بصورة مجاعيـة يف               
األوراق املالية للشركات ضمن نطاق البلدان األعضاء ووفق املبادئ اليت تتفق عليها البورصـات              

اعد خاصة ترتكز عليها البنية األساسية القانونية والتنظيميـة         وتتضمن تلك املبادئ قو   . املشاركة
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فبموجب التوجـه   . ويوجد توجهان خمتلفان بالنسبة ألسلوب عمل املنصة      . والفنية ملنصة التداول  
األول، تعمل املنصة كنظام مركزي تشرف عليه جلنة تنفيذية مكونة من ممثلني عن البورصـات               

ومبوجب هذا  . بورصة تعمل ضمن نطاق أحد البلدان املشاركة      األعضاء وتديره جهة اعتبارية أو      
التوجه، يتم احلفاظ على النظم القائمة بالنسبة للبورصات احمللية بينما تضع البورصات املـشاِركة              

  .نظاما جديدا للتداول ضمن إطار املنصة
  

وضمن هذا . ركزيأما التوجه الثاين، فيتضمن نظاما لتوجيه الطلبات دون احلاجة إىل إقامة نظام م
النموذج، تعتمد البورصات املشاركة نظاما جديدا للتداول أو تقام نقطة اتصال مشتركة بينـها              

  .حبيث تتسىن لكافة البورصات املعنية فرصة املشاركة يف إدارة املنصة اليت ستصبح جهة اعتبارية
  

 أعضاء التسوية يف    ومن ناحية أخرى، وبغض النظر عن كون منوذج املنصة مركزيا أو غريه، فإن            
هذه احلالة سيتألفون من الوسطاء وجهات احلفظ احمللية أو املستودعات املركزية لألوراق املاليـة              

كما . إال أن تعدد املؤسسات املعنية بتلك املعامالت قد يؤدي إىل بعض املخاطر. بالبلدان األعضاء
ن أن تصبح بعـض املـستودعات       أن القواعد واللوائح املعمول ا يف بعض البلدان قد حتول دو          

وقد تؤدي خماطر التسوية اخلاصة بالوسطاء أيضا إىل بعض         . املركزية أعضاء يف مثل تلك األنظمة     
  .املشاكل بالنسبة لتلك املستودعات

  
  النموذج املقترح لالحتاد اإلسالمي لألوراق املالية .5
  

  الوضـع احلــايل
  

هذه الورقة، يتوقف النموذج املقترح لالحتـاد       كما يتبني من التجارب املعروضة يف ما سبق من          
اإلسالمي لألوراق املالية أساسا على مستوى التطور الذي بلغته األسواق الرئيـسية يف بلـدان               

فاجلداول األربعة امللحقة تعرض    . ويعرض امللحق اإلحصائي فكرة عامة عن هذا الوضع       . املنظمة
وتتمثل معايري املقارنـة    . نامية والناشئة واملتقدمة  وضع البورصات اإلسالمية باملقارنة باألسواق ال     
، والقيمة املتداولة   )1اجلدول  (مستويات الرمسلة   : املستخدمة من قبل مؤسسة التمويل الدولية يف      

 40، وترتيب األسواق اإلسالمية ضمن أكرب )3اجلدول (، وعدد الشركات املسجلة )2اجلدول (
  ).4اجلدول (سوقا على مستوى العامل 

  
  رب واستنتاجاتع
  

يف ضوء خمتلف النماذج القائمة اليت سبقت مناقشتها يف هذه الورقة، ميكـن اخلـروج بـالعرب                 
  :واالستنتاجات التالية
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ميكن أن يكون االحتاد املقترح بني بورصات بلدان املنظمة يف شكل اندماج أو احتاد كامـل                 •
 األوراق املالية األوروبية، أو     على غرار اليورونكست، أو احتاد حمكم على غرار احتاد أسواق         
آسيوية أو احتاد جنوب آسيا -تنظيم أكثر مرونة على غرار احتاد أسواق األوراق املالية األورو        

ويوجد خيار ثالث لالحتاد املقترح يتمثل يف إقامة منتدى على غرار االحتـاد             . لألوراق املالية 
سواق األعضاء ويشكِّل حمفال الجتماعاا     الدويل ألسواق األوراق املالية يعنى فقط بتمثيل األ       

 .ويقدم بعض املوارد واخلدمات املشتركة لفائدا
  
يتطلب خيار االندماج الكامل حتقيق درجة عالية من التكامل وبلوغ مستويات متقاربة مـن     •

لذلك، ال يعد هذا الشكل من أشكال التعاون عمليا         . التطور وإيفاء شروط متشددة وحمكمة    
املرحلة األوىل على مستوى منظومة املؤمتر اإلسالمي ككل وإمنا قد يناسب جمموعـات             يف  

أصغر حجما من بني اموعات القائمة بني أعضائها على املستوى اإلقليمـي أو اإلقليمـي       
 .الفرعي مثل جملس التعاون اخلليجي

  
عاون بني بلدان املنظمة يف     أما اخلياران املتبقيان فيبدوان معقولني وميكن أن يشكِّال منوذجا للت          •

ويف كليت احلالتني، ينبغي أالَّ تكون عضوية التحالف مفتوحة سـوى ألسـواق             . هذا اال 
األوراق املالية املعتمدة يف البلدان األعضاء، بل كذلك ألسواق العمليات اآلجلة واخليارات            

 .وغرف املقاصة يف مرحلة الحقة
 
بار إقامة احتاد بني أسواق األوراق املالية جمرد اقتـراح          وباعتماد التوجه التدرجيي، ميكن اعت     •

مبدئي على أن يعتبر ضم أسواق العمليات اآلجلة واخليارات وغرف املقاصة جماال للتطـوير              
 .املستقبلي بعد بلوغ األسواق األعضاء مرحلة النضج

  
إال . ألكثر تكـامال قد يكون خيار التحالف املستحكم هو األفضل بالنسبة ملشاريع التعاون ا           •

أنه يتطلب وجود فريق مترابط ودرجة عالية من التجانس والتنسيق بني السياسات االقتصادية   
ولـذلك  . ولئن يبدو هذا اخليار صعب التحقيق يف البداية، إال أنه جدير بالدراسة           . لألعضاء

ائي للتعاون بني البلدان األعضاء باملنظمة يف هذا ا الينبغي اعتماده كهدف. 
  
من هذا املنطلق، توصي الورقة بأن يبدأ التعاون بني بلدان املنظمة يف هذا اال من خـالل                  •

يقتصر عمله على فترة    " االحتاد اإلسالمي لألوراق املالية   "إقامة احتاد مرن نسبيا حتت مسمى       
لـى أن    أعوام مثال، يصبح خالهلا تدرجييا أكثر مشولية وإلزاما ع         5 إىل   3متهيدية حمددة، من    

 .يأخذ شكله النهائي املنظور لـه خالل مدة ال تتجاوز العشرة أعوام من تاريخ تأسيسه
  
ينبغي أن يضم االحتاد يف شكله النهائي كافةَ املؤسسات املالية اإلسالمية العاملـة يف جمـال                 •

 .إصدار األوراق املالية وتداوهلا وتسجيلها وتسويتها وحتويلها
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قترح ميثاق يتضمن أهدافه وهيكله التنظيمي وقواعد عمله واملراحل ينبغي أن يكون لالحتاد امل •
 .الزمنية لتطويره

  
وكخيار بديل، ميكن أن يتم التعاون بني بلدان املنظمة من خالل إقامة حمفل مشترك يكـون            •

 .مزودا بقدر حمدود من املوارد املشتركة ويقدم قدرا حمدودا من اخلدمات
  

  أهداف االحتاد املقترح
  
يهدف االحتاد اإلسالمي ألسواق األوراق املالية أساسا إىل حشد املوارد املالية ضـمن العـامل               س

. اإلسالمي وإىل متكني الشركات واملؤسسات اإلسالمية من احلصول على املوارد اليت حتتاجهـا            
ثمرين مـن   ولتحقيق هذين اهلدفني، سيسعى االحتاد إىل يئة البيئة املناسبة اللتقاء املدخرين واملست           

  .خالل بناء الثقة بني املدخرين وتوفري األمن والضمانات الالزمة للمستثمرين
  

  :ومتشيا مع التجارب القائمة، ميكن تلخيص وظائف االحتاد فيما يلي
  
 العمل كمحفل من أجل االتصال والتداول والتحليل ألسواق رأس املال بالبلدان األعضاء، •
  
 لدان األعضاء،النهوض بأسواق رأس املال يف الب •
 
 تيسري االستثمار األجنيب يف أسواق رأس املال بالبلدان األعضاء، •
  
اإلسهام يف تطوير األسواق املالية املنظَّمة بالبلدان األعضاء واالرتقاء مبـستوى تنظيمهـا              •

 وكفاءا،
  
 تنسيق معايري العمل لتسهيل التعامل احمللي وعرب احلدود يف األوراق املالية، •
  
صات الصاعدة يف بلدان املنظمة لتطوير أسواقها وفق املعايري املعترف ا دوليا من             دعم البور  •

 خالل تقدمي الدراية الفنية واخلربات والتسهيالت،
  
وضع الربامج واخلطط الكفيلة بتحقيق التقارب بني األسواق األعضاء من حيث القواعـد              •

 جيي،واإلجراءات واملعايري مبا يعزز انسجامها وتكاملها التدر
  
دعم اهلدف املتمثل يف إقامة سوق إسالمية مشتركة من خالل حتقيق التكامل بني أسـواق                •

 رأس املال يف البلدان األعضاء،
  
 إجراء دراسات ميدانية واالحتفاظ بقيود إحصائية حول البورصات األعضاء، •
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اء اإلسهام يف عملييت اخلصخصة وإلغاء الضوابط التقييدية يف بورصـات البلـدان األعـض        •
 لتخليصها من القيود والشروط القائمة اليت ختدم املصاحل الوطنية أساسا،

  
 مساعدة األعضاء على توزيع املعلومات اخلاصة بأسواقهم، •
  
متثيل املصاحل املشتركة للبورصات األعضاء يف احملافل الدولية مثل االحتاد الدويل ألسـواق              •

 .ق املاليةاألوراق املالية واملنظمة الدولية إلدارة األورا
  

  اخلطوات املقترحة إلقامة احتاد إسالمي ألسواق األوراق املالية
  

  االعتماد املبدئي: اخلطوة األوىل
  

ميكن رفع مشروع تأسيس االحتاد إىل هيئات صنع السياسات باملنظمة الستصدار قـرار مبـدئي        
رصـات وغـرف    بدعمه وبتشكيل جلنة خاصة مؤلفة من خرباء رفيعي املستوى وممثلني عن البو           

املقاصة وباقي املؤسسات ذات العالقة يف بلدان املنظمة من أجل دراسته وإعداد تقريـر مفـصل       
وتتم مناقشة التقرير ضمن إطار جلنة الكومسيك قبل رفعه إىل احملافل           . حول سبل البدء يف تنفيذه    

  .العليا يف املنظمة العتماده بصورة ائية
  

  مرحلة اللجنة: اخلطوة الثانية
  
قوم اللجنة املذكورة آنفا بإجراء دراسة متكاملة للمشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن جوانبـه              ت

القانونية واملؤسسية واملالية والتشغيلية باإلضافة إىل خطة واضحة ومفصلة حول مراحل تنفيذه مع             
ـ                در األخذ يف االعتبار املقترحات اليت يطرحها هذا التقرير وأية مالحظات أو مقترحات قـد تب

  .خالل املرحلة التمهيدية
  

ويتعني أن تضم اللجنة، إىل جانب اخلرباء الذين سيتولون تقدمي املوضوع وإدارته، مدراء أو ممثلني               
عن البورصات اإلسالمية القائمة وباقي املؤسسات ذات العالقة، وخـرباء بـارزين يف خمتلـف               

  :اجلوانب املتعلقة باملشروع واليت من بينها ما يلي
  

ب القانوين، ويتضمن اإلطار القانوين لالحتاد، وشكل اتفاقية تأسيسه، ونظام عمله،      اجلان .1
وميثاقه، ولوائحه اليت تنظم جوانبه التشغيلية، وإجراءات عـضويته، واألهليـة لتلـك             

 .العضوية
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اجلانب املؤسسي، ويتناول دراسة أفضل أنواع املؤسسات اليت ختدم أغـراض بلـدان              .2
ما هـو الـشكل     : سي الذي ينتظر اجلواب يف هذا السياق هو       والسؤال األسا . املنظمة

 األنسب لتحالف بورصات بلدان املنظمة وما هو االسم املالئم لذلك التحالف؟
  

اجلوانب التشغيلية أو العملية للمشروع، وتتضمن وضع خطة تشمل اإلطـار الـزمين              .3
 .لتنفيذ املشروع واملتطلبات املالية لذلك

  
تنظيمية، وتعنى بالتنظيم الداخلي لالحتاد املقترح وبالنظام الـذي         اجلوانب اإلجرائية وال   .4

  .سيدار من خالله
  

  مرحلة االعتماد النهائي: اخلطوة الثالثة
  

تشمل هذه املرحلة اخلطوات اليت يتعني اختاذها بني مرحلة تشكيل اللجنة ونقطة إصدار القـرار               
لف مستويات منظمة املؤمتر اإلسـالمي      النهائي حول املشروع، وهي تتضمن املشاورات على خمت       

ويتم عرض التقرير والتوصيات باإلضافة إىل النتائج اليت        . ومؤسساا حول تقرير اللجنة وتوصياا    
  .تسفر عنها مرحلة التشاور على احملافل العليا باملنظمة إلصدار القرار النهائي حول تنفيذ املشروع

  
  املالحظــات اخلتاميــة .6
  

اإلسالمي ألسواق األوراق املالية وغرف املقاصة مشروعا هاما وحيويا مـن أجـل             ميثل االحتاد   
التعاون بني بلدان املنظمة عموما ومن أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف إقامة سوق إسالمية مشتركة               

فمن خالل هذا املشروع، ستعمد البورصات وغـرف املقاصـة وسـائر            . على وجه اخلصوص  
قة القائمة إىل تنسيق وتوحيد سياساا ولوائحها وإجراءاا يف حماولة          املؤسسات املالية ذات العال   

وستساعد هذه العملية البورصات وأسواق رأس . ملواءمتها مع النظم واملمارسات املعمول ا عامليا
املال يف بلدان املنظمة على التكامل مبا جيعلها جمموعة معترفا ا وقوة هلا وزا يف األسواق املالية                 

  .العاملية
  

توجد عالقة ذات وجهني بني قوة أي حتالف من جهة، وقوة العالقة اليت تـربط بـني أعـضائه      
لذلك فإنه كلما كانت البورصات اإلسـالمية وسـائر      . وإمكانية التكامل بينهم من جهة أخرى     

 املؤسسات واألسواق ذات العالقة أكثر تكامال أو أكثر قدرة على التكامل، زادت قوة التحالف             
  .املقترح بينها، والعكس صحيح

  
وتقترح هذه الورقة أن يتم التحالف املقترح بني البورصات وغرف املقاصة يف بلـدان املنظمـة                

. بصورة تدرجيية حبيث يبدأ بإقامة احتاد مرن يتحول مبرور الوقت إىل شكل أكثر انضباطا ومتاسكا       
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املستوى وممثلني عن البورصـات  لذلك، فهي توصي بتشكيل جلنة خاصة مؤلفة من خرباء رفيعي         
وغرف املقاصة يف بلدان املنظمة على اعتبار أن املوضوع فين إىل درجة كبرية ويتطلـب جتنيـد                 

وتتمثل مهمة اللجنة يف دراسة املشروع ومناقشة جـدواه         . أصحاب اخلربة واملعرفة يف هذا اال     
 اللجنة تقريرا مفصال ذا اخلصوص إىل       وتقَدم. وحتديد املراحل املختلفة لتنفيذه ضمن إطار زمين      

  .جلنة الكومسيك متهيدا لرفعه إىل احملافل العليا باملنظمة إلصدار القرار النهائي بشأنه
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  امللحق اإلحصائي

  2001-1990رمسلة أسواق البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، : 1اجلدول 

  )مليون دوالر، مستويات اية الفترة(
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1990  الســـوق

      األسواق الصاعدة يف بلدان املنظمة
      3          أذربيجان
  6624  7155  6770          البحرين

  1186  865  1034  1537  4551  1338  321  بنغالديش
  28741  32838  24381  20830  14173  8088  1765  مصر

  26834  64087  22104  29105  91016  66585  8081  إندونيسيا
  34041  21858  14874  15123  17024  6552    إيران

  4943  5827  5838  5446  4551  4670  2001  األردن
  1342  2265  1831  1342        كازخستان

  1583  1921  2385  2904    400    لبنان
  116935  145445  98557  93608  307179  222729  48611  ماليزيا
  10899  13695  15676  12177  8705  5951  966  املغرب
  4237  2940  2887  3646  3560  2033  1372  نيجرييا
  3463  4302  4392  7108  2662  1978    عمان

  6581    6965  5418  10966  10639  9286  2850  باكستان
      293  705        فلسطني

  67171  60440  42563  59386  45861  40907    السعودية
  2828  2706  2268  2321  4263  3927  533  تونس
  69659  112716  33646  61090  30020  20772  19065  تركيا

  50  119     465  128      أوزبكستان
أسواق الرقم القياسي ملؤسسة 

  2691452  3112461  1825231  2142082  2225110  1901072  613322  التمويل الدولية

الرقم القياسي لكافة األسواق 
  2739726  3152068  1855259  2167329  2248073  1910685  613621  الصاعدة

      األسواق املتقدمة يف بلدان املنظمة
  20772  18814  18131  26013  21840  14353    الكويت

  23262  38211  33284          إلماراتا
878477  كافة األسواق املتقدمة

0  
1587740

2  
1800458

4  
2094914

8  
2509270

2  
3299668

3  
2952070

7  
939839  اإلمجايل العاملي

1  
1778808

7  
2025265

7  
2311647

7  
2694796

1  
3614875

1  
3226043

3  
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  2000-1990القيمة املتداولة يف أسواق بلدان املنظمة، : 2اجلدول 

  )مليون دوالر، مستويات اية الفترة(
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1990  الســـوق

      األسواق الصاعدة يف بلدان املنظمة
                أذربيجان
  247  444  577          البحرين

  768  789  789  385  722  158  5  نغالديشب
  11120  9038  5028  5859  2463  677  91  مصر

  14311  19903  10610  42927  32142  14403  541  إندونيسيا
  4998  2270  1389  1212  2617  741    إيران

  416  548  653  501  297  517  652  األردن
  89  19  26  2        كازخستان

  118  97  328  640        لبنان
  58500  48512  29869  153292  173568  76822  6888  ماليزيا
  1094  2530  1390  1061  432  2426  16  املغرب
  263  145  161  132  72  14  4  نيجرييا
  553  529  1943  3880  545  211    عمان

  32974  21057  9038  11369  6054  3210  193  باكستان
  199  150  69  25        فلسطني

  17313  14816  13712  16549  6773  6194    السعودية
  626  420  186  260  281  663  32  تونس
  179269  81277  68464  59105  36831  51392  798  تركيا

  19  37    43  70      أوزبكستان
أسواق الرقم القياسي ملؤسسة 

  التمويل الدولية
116921

9  
104544

9  
157013

4  
237245

5  
241323

1  
319778

5  
494617

7  
اسي لكافة األسواق الرقم القي
  الصاعدة

116921

9  
104628

7  
157293

9  
237434

7  
241519

4  
311109

1  
4051190

5  
      األسواق املتقدمة يف بلدان املنظمة

  4210  6061  9333  34576  19203  6389  1709  الكويت
  118              اإلمارات

629877  كافة األسواق املتقدمة

8  
9180430  1202840

6  
1611747

6  
2016928

9  
2724934

5  
4381789

3  
746799  اإلمجايل العاملي

7  
1022671

7  
1368135

3  
1849183

1  
2257547

9  
3936043

5  
4706918

6  
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  2000-1990عدد الشركات احمللية املسجلة يف بورصات بلدان املنظمة، : 3اجلدول 

  )مستويات اية الفترة(
  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1990  الســـوق

      األسواق الصاعدة يف بلدان املنظمة
      2          أذربيجان
  41  41  38          البحرين

  221  211  208  202  186  183  134  بنغالديش
  1076  1033  861  654  649  746  573  مصر

  290  277  287  282  253  238  125  إندونيسيا
  304  292  275  258  220  169    إيران

  163  152  150  139  98  97  105  األردن
  23  17  18          كازخستان

  12  12  12  9    3    لبنان
  795  757  736  708  621  529  282  ماليزيا
  63  56  53  49  47  44  71  املغرب
  196  194  186  182  183  181  131  نيجرييا
  131  140  131  114  94  80  55  عمان

  762  765  773  781  782  764  487  باكستان
  24  23  20  19        فلسطني

  75  73  74  70  70  69    السعودية
  44  44  38  34  30  26  13  تونس
  315  285  277  257  229  205  110  تركيا

  5  4    4  4      أوزبكستان
أسواق الرقم القياسي ملؤسسة 

1681  8995  التمويل الدولية

7  
1863

9  
1860

3  
2479

5  
2454

6  25253  
سواق الرقم القياسي لكافة األ

1795  9101  الصاعدة

4  
1994

9  
2007

5  
2635

4  
2680

0  25937  
      األسواق املتقدمة يف بلدان املنظمة

  77  76  69  74  60  52    الكويت
  54  63    44        اإلمارات

1632  كافة األسواق املتقدمة

3  
1881

7  
2013

8  
2003

3  
1992

7  
2227

7  
23996  

2542  اإلمجايل العاملي

4  
3660

1  
3993

6  
3912

7  
4574

3  
4055

7  
49993  
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   بلدا يف العامل40بلدان املنظمة ضمن أكرب : 4اجلدول 
  

  الترتيب حسب
  عدد الشركات احمللية املسجلة  إمجايل القيمة املتداولة  رمسلة السوق

  الترتيب  البلد  الترتيب  البلد  الترتيب  البلد
  10  مصر  19  تركيا  25  يزيامال

  15  ماليزيا  30  باكستان  29  تركيا
  17  باكستان  34  السعودية  30  السعودية

  26  تركيا  37  إندونيسيا  37  إيران
  27  إيران  39  مصر    
  30  إندونيسيا        
  40  بنغالديش        

  7  اموع  5  اموع  4  اموع
  

  .40، ص 2001اعدة دليل مؤسسة التمويل الدولية حول أسواق األوراق املالية الص: املصدر


