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 الدولية المالية األسواق نشأة

 ا ـ العالم في بل أارابا في اإلقتصاوي التاريخ عرفها التي المالية األساا  أهم إن

 أساا  هي ـ النفيسة المعاون ا األذنية، االسنوات بالكمبياالت يتم فيها التعامل كان

 أكثر من األساا  تلك اكانت فرانكفارت، سا  ا إيطاليا في جناة ا البنوقية

 تلك في شهوت التي األاسط الشر  منطقة مع تعامال األارابية المالية األساا 

 .أارابا ا األقصى الشر  بين اتصال مركز باعتبارها هائال تجاريا نشاطا الفترة

 

 ا العمل، تقسيم ا التخصص إلى يوعا الذي الرأسمالي اإلقتصاوي الفكر تطار مع ا

 ماارو تتطلب التي الفروية االستثمارات أهمية زاوت الصناعية، الثارة انبثا  مع

 الشركات ظهرت ذلك إثر على ا. األفراو إمكانيات ا قورات تفا  كبيرة مالية

 ملكية في المساهمين من أكبر عوو مشاركة أمام ااسعا المجال فتحت التي المساهمة

 ا البناك عوو تطار أخرى، جهة من ا. لها الالزم التمايل ضمان بذلك ا الشركات

 .الوال مختلف في أهميتها ازواوت

 المعامالت ا اإلستثمارية المشاريع تاسع عن فضال الظراف، ا العاامل هذه كل

 ا الماارو لتعبئة فعالة كأواة المالية األساا  نشأة في كبير بشكل ساهمت التجارية،

 .اإلستثماري ا التجاري للتمايل الالزمة الموخرات

 أمستروام، في( 17 ) عشر السابع القرن في كانت ظهاراً، المالية األساا  أال ا

 ا عشر التاسع القرنين شهو ا البنوقية، في( 18 ) عشر الثامن القرن في ثم

 البريطاني الواليين الماليين المركزين نشأة التاالي، على( 20  ا 19  ) العشرين

 .األمريكي ا

 ا السلع تواال أجل من( 19 ) عشر التاسع القرن في البارصات ظهرت قو ا

 عاامل نتاج البارصات ظهار كان ا الصفقات، إبرام ا المالية األارا  ا المنتجات

 :أهمها عويوة اقتصاوية

 كالمصارف ضخمة، أماال تستعمل التي ا الكبرى للمؤسسات المالي النشاط زياوة -

 االتصاالت؛ ا النقل شركات ا التأمين شركات ا

 من األالية المااو ا السلع انتقال شهوت التي الوالية، التجارية المباوالت زياوة -

 .الُمستعمرة البلوان إلى الُمستعَمرة البلوان

 ا للتغيرات مصاحبة بصفة تطارت المتقومة الوال في المالية األساا  إن   -

 احوات ا اإلنتاج حجم تنامي ا التكنالاجي، المستاى على الحاصلة التطارات

 .للتمايل المتاحة الاسائل من أسرع بصارة الكبيرة األعمال
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 الااليات في المالية األساا  عوو بلغ فقو هائلة، زياوة المالية األساا  نشاط ازاو

 بارصة أكبرها ا أهمها ا الحاضر، الاقت في بارصة عشر أربع األمريكية المتحوة

 نظام في م1913 عام منذ المالية األساا  كل انومجت أيضاً، بريطانيا في. نيايارك

 .لنون بارصة ها ا ااحو

. طاكيا بارصة رأسها على بارصات ثماني الحاضر الاقت في تعمل اليابان في ا

ً  ياجو حيث أللمانيا، بالنسبة الحال ها ا  بارصة أهمها بارصات ثماني أيضا

 .باريس بارصة تترأسها بارصات سبع هناك لفرنسا، بالنسبة ا. فرانكفارت

 

 الدولية المالية األسواق وظائف 

 أهم عرض حاالنا ما اإذا االقتصاوية، الحياة في هاما وارا المالية األساا  تؤوي

 :يلي فيما حصرها فيمكن تؤويها، أن يمكن التي الاظائف

 اتاجيه المالية، األارا  في االستثمار تشجيع طريق عن االوخار تنمية .1

 تنمية على المالية األارا  سا  تشجع حيث. القامي االقتصاو لخومة الموخرات

 يستطيعان ال الذين الموخرين لصغار بالنسبة خاصة االستثماري، االوخار عاوة

 مالية أارا  شراء يفضلان فإنهم ثم امن القليلة، بأماالهم مستقلة بمشاريع القيام

 التضخم، من االحو التنمية أغراض خومة على يساعو اهذا أماالهم، قور على

 في سااء) المالئمة االستثمارات نحا الموخرات تاجيه على تساعو أنها كما

 .األسعار التجاهات افقا اذلك( السنوات أا األسهم

 

 الفئات إلى( المقرضين) فائض لويها التي الفئات من األماال تحايل في المساعوة .2

 االستهالكية نفقاتهم بتخفيض يقامان فالمقرضان(. المقترضين) عجز لويها التي

 استحقا  آجال حلال عنو المستقبل في أعلى وخال على الحصال مقابل الحالية

 في المقترضة األماال تلك باستخوام المقترضان يقام اعنوما القراض، تلك

 زياوة ابالتالي أعلى، وخاال ينتجان ساف فإنهم اإلنتاج، عناصر اتأجير شراء

 .المجتمع فئات لكل بل للمقترضين فقط ليس المعيشة مستاى

 

 

 تلك في حكامية مالية أارا  طرح طريق عن التنمية خطط تمايل في المساهمة .3

 المساهمة شركات تصورها التي المالية األارا  أهمية براز رافق حيث. السا 

 نفقاتها لسو الشعب، أفراو من العام االقتراض إلى الحكامات التجاء ازوياو

 ااألذان السنوات إصوار طريق عن اذلك التنمية، مشراعات اتمايل المتزايوة
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 هذه صارت هنا امن المختلفة، اآلجال ذات العامة الخزانة تصورها التي

 .األخرى التاظيف أاجه عن أهمية يقل ال األماال لتاظيف مجاال الصكاك

 

 االشراء البيع عمالت إن حيث. االخارجي الواخلي االئتمان وعم في المساهمة .4

 ما فإذا الواخلي، االئتمان مظاهر من مظهرا تعو المالية األارا  بارصة في

 البارصات في المتواالة المالية األارا  ليشمل االئتمان هذا مظاهر ازواوت

 .المالية القراض لعقو كغطاء األارا  هذه قبال الممكن من أصبح العالمية

 

 

 ربحية؛ األكثر المجاالت إلى الماارو تاجيه في عالية كفاءة تحقيق في المساهمة. 5

 في سمات عوة تاافر يتطلب األمر اهذا. اقتصاوي اازوهار نما يصاحبه ما اها

 :يلي فيما إيجازها يمكن المالية، األارا  سا 

 

 .المتاحة المعلامات كافة األسعار تعكس أن بمعنى: التسعير كفاءة( أ)

 مقارنة حو، أقصى إلى المعامالت تكلفة تتضاءل أن بمعنى: التشغيل كفاءة( ب)

 .المعامالت تلك عنه تسفر أن يمكن الذي بالعائو

 إبرام في يرغب من لكل متسااية فرصة السا  تتيح أن بمعنى: السا  عوالة( ج)

 .الصفقات

 عن تنجم التي المخاطر ضو للحماية اسائل تاافر ضرارة به ايقصو: األمان( و)

 اغيرها االتوليس الغش مخاطر مثل السا ، في المتعاملة األطراف بين العالقات

 .األطراف بعض إليها يعمو التي الالأخالقية الممارسات من

 

 الكافية المعرفة من أساس على ااقعية بصارة المالية األارا  أسعار تحويو. 6

 أا المفااضة عبر المالية األارا  أسعار تحويو يتم حيث. العوالة من عالية اورجة

 في المتعاملين رأي الوقة إلى أقرب بصارة تعكس االتي( العلني المزاو) المزايوة

 به تقام ما إلى باإلضافة السائوة، السا  لظراف افقا المالية للارقة المناسب السعر

 اصكاكها بالشركات المتعلقة البيانات كافة نشر من االقتصاوية االجهات الشركات

 للارقة ااقعي غير سعر خلق وان يحال ما اها المالية؛ امراكزها اأرباحها

 Highestطلب سعر أعلى) للبائع بالنسبة األسعار أفضل السعر هذا ايمثل. المالية

Bid )اللمشتري (عرض سعر أونى Lowest Offer.) 
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 حيث. االمشراعات الشركات لتقايم هامة أواة تعتبر المالية األارا  سا  إن. 7

 ايتم االمشراعات، الشركات بااقع اتبصيرهم المستثمرين اعي زياوة في تساهم

 الشركات من لشركة بالنسبة األسهم أسعار فانخفاض. الفشل أا بالنجاح عليها الحكم

 إلى يؤوي قو ما اها المالي؛ مركزها ضعف على أا نجاحها عوم على قاطع وليل

 .مركزها تحسين في أمال سياستها في أا قياوتها في التعويالت بعض إجراء

 

 

 

 الدولية المالية األسواق مقومات. 

 قاورا فعاال ساقا يصبح لكي األساسية المقامات من عوو تاافر المال سا  يتطلب

 :يلي فيما حصرها يمكن المقامات هذه أجلها من يقام التي األهواف تحقيق على

 على السا  قاى قورات في الثقة على قائمة لبيرالية اقتصاوية فلسفة اعتنا -1

 لكل الرشيو االسلاك االقتصاوية الكفاءة اعتبارات ظل في االقتصاوي النشاط تحريك

 القائمة االهيئات األفراو من اغيرها االمستارو المصور االمستهلك، المنتج من

 الموخرات تجميع في الرياوي واره يلعب الخاص المال رأس ،أن االقتصاوي بالنشاط

 معول أعلى تحقق التي االقتصاوي النشاط اجاه على تخصيصها اإعاوة الخاصة

 .المخاطر من ممكن مستاى أونى ظل في ممكن عائو

 

 المعراضة ااألجنبي الاطني بشقيها الموخرات من كافي حجم اجاو ضرارة-2

 أن وان الطلب في فائض الياجو حتى عليها كاف طلب يقابلها نفسه الاقت افي

 العرض في فائضا أا، بتغطيته تتكفل التي الموخرات من المتاح العرض يناظره

 .المختلفة المالية االستثمارات اجاه في تاظيفه على القاور الطلب الياجو

 

 اطايلة قصيرة األماال رؤاس اجتذاب على اقاورة كافية استثمارية فرص اجاو-3

 .لالستثمار جذابة فرص عن نفسه الاقت في االباحثة المعراضة األجل

 

 على اقورتها مرانتها خالل من الفعالة االتنظيمية التشريعية االطارات ايجاو-4

 هذه فتاافر االوالية، القامية االقتصاوية المتغيرات مع المستمر االتكيف التطار

 رؤاس اتحركات المعامالت تسهيل في كثيرا اتساعو اقاورة كافية التشريعات

 في التعامل أطراف لكافة ااألمان الحماية تافر نفسه الاقت افي ناحية من األماال

 .أخرى ناحية من المالي السا 
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 المطلاب وارها تؤوي حتى االمتناعة الفعالة االمالية المصرفية المؤسسات تاافر-5

 الفرص اتاليو ااستحواث ناحية من ااألجنبية الاطنية الموخرات تجميع في

 .أخرى ناحية من لها االترايج استثمارية مشراعات شكل في اتجهيزها االستثمارية

 بين التاسط عملية في بارزا وارا تلعب أاالمصرفية المالية المؤسسات فهذة

 عليها االطلب الموخرات عرض بين المطلاب التالقي اليجاو االمنضمين الموخرات

 .عليها االطلب االستثمار فرص اعرض

 

 المتناعة المزايا من العويو على تحتاي امتناعة جيوة مالية أارا  محفظة اجاو-6

 تتضح نفسه الاقت افي المالي السا  في المتعاملين جذب على قاورة تكان حتى

 .بينها من لألختيار كبيرة فرص أمامهم

 ح بعو الوالية المالية األارا  في" التوايل" مصطلح شاع قو االمالحظ من أنه كما

 المتقومة الصناعية الوال في اتباعها تم التي الضخمة االجراءات إلى ايرجع ،2ع

 الكبير االوار عليها المفرراضة القياو من األماال رؤاس حركة لتحرير الرئيسية

 ااحوة مالية بقرية أشبه الوالية المالية األساا  جعل مما المعلامات ثارة لعبته الذي

 أمام االجذابة المتناعة االستثمارية الفرص إيجاو على اقاورة األطراف مترابطة

 التجارية البناك أمام الباب فتح إلى باالضافة المعمارة أرجاء في االستثمار راغبي

 لويها تراكمت التي أماالها لتاضيف المناسب الغرض لتجو العالمية االمتخصصة

 الفاائض تراكم لظاهرة نتيجة1990-1947الفترة في خاص اجه على

 إلى يضاف األرابية العمالت أساا  شهوته الذي الكبير التطار ا البتراواالرية،

 على السيطرة في المتقومة الصناعية للوال المركزية البناك حققته الذي النجاح ذلك

 النتهاج الوال هذه أمام الطريق فتح ابتالي الثمانينات حقبة في التضخمية الظاهرة

 في بواره ساهم بها الفائوة معوالت تخفيض من مكنتها الفائوة ألسعار مرنة سياسات

 القو( الوالية السنوات) الثابتة الفائوة أسعار ذات المالية األارا  على الطلب زياوة

 السبيل اهيأ الوالية المالية االستثمارات مجال في كبيرا رااجا التطار هذا أحوث

 الكبيرالذي الوار إلى باالضافة الوالية الحواو عبر األماال رؤاس حركات أمام

 . الوالية األساا  بين القياو اإزالة تخفيض سياسة لعبته
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 الدولية المالية األسواق في اإلستثمار 

 

 .الوالية المالية األساا  في التعامل آلية 

 ها اهذا الوال من والة في متواالة حقيقية بعمالت مقامة إما المالية األارا  تصور

 فقط تستخوم اإنما بالفعل تتواال ال" مركبة" أا" حسابية" نقوية باحوات إما الغالب

 على يطرأ قو ما لتجنب الحقيقية العمالت مزايا من لها لما اذلك للقياس، كاحوات

 في بها التعامل ايتم المالية السا  في المتعاملين بمصلحة تضر قو تقلبات من العملة

 يمارسها التي التاجهات تحويو ضائها على يتم مؤشرات افق على األساا  هذه

 : اهي... المالية األساا  في الماليان االمحللان االمضاربان المستثمران

 

 المالية السا  في االسنوات األسهم أسعار حركة تتأثر: االقتصادية المؤشرات* 

 في االتاقعات التكهنات صحة موى بوارها تعكس التي االقتصاوية بالمؤشرات

 االذي، طماح استثماري نهج أا ضخمة مالية ميزانية عن اإلعالن حالة مثل، السا 

 من للسا  إضافية أماال بضخ القيام أن كما، عام بشكل األسعار ارتفاع تاقع يعني

 السائرة البلوان في البارصة في المالية األارا  اأاضاع حالة على ينعكس أن شأنه

 أا القامي الناتج أا الصناعي اإلنتاج إحصاءات اعتماو في اهكذا النما طريق في

 .المتقومة الوال في البارصة أساا  في كمؤشرات للتصرف القابل الوخل

 

 في األسعار اتجاهات لمعرفة المؤشرات أهم من اهي: والمالية النقدية المؤشرات* 

 في اإليواع نحا المستثمرين تاجه إلى يؤوي الفائوة أسعار ارتفاع إن إذ المالية السا 

 أسعارها اتنخفض منها المعراض فيزواو السا  في أسهمهم ببيع االقيام، المصارف

 المصارف في الفائوة أسعار هباط حالة في المالية السا  نحا األماال تتجه حين في

 اقتصاويات في أكان سااء النقو عرض زياوة أن كما. السنوات سا  إلى تحايلها أا

 ابعكسه األسهم أسعار ارتفاع إلى تؤوي المتطارة أا النما طريق في السائرة الوال

، األسهم أسعار انخفاض على يعمل ساف النقو عرض نما معوالت انخفاض فأن

 على ينعكس تقليصه أا النقو عرض تاسيع في المركزية البناك توخل فأن اعليه

 األسعار اتجاهات على التأثير ثم امن االنخفاض أا االرتفاع نحا الفائوة أسعار تحال

ً  المالية السا  في  .لذلك تبعا
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 المالية السا  في المتواالة االسنوات األسهم عوو إن: البورصة في التداول حجم* 

 التواال حجم كثافة إن إذ بالمستقبل هباطه أا صعاوه اتاقعات السا  قاة يحوو

 في ارتفاع من يتبعه اما السا  في االستثمار على اإقبالهم المستثمرين تفاؤل تعني

ً  السا  حققت إذا أما. لذلك نتيجة األسعار ً  أا تقوما ، كثيف تواال يرافقه الم عرضا

 النسبي الجماو بسبب االنخفاض نحا تتجه أا حالها على األسعار تبقى فعنوها

 األسعار تستمر حيث استثماراتهم تصفية نحا المستثمرين تاجه ابالتالي، للمشاركة

 تالو التي هي األسعار ازياوة التواال كثافة بأن لنا يتبين اهن امن. النزال باتجاهات

 الذي احوه ليس إذاً  فالطلب... ذلك بعو المتتالية الزياوات حصال يعقبها االتي الطلب

 خصائص السا  لهذه فأن اهكذا... المالية األساا  في األسعار زياوة إلى يؤوي

 التي اهي االستهالكية السلع اأساا  االستثمارية األساا  في عليه هي عما تختلف

 :يأتي بما االمتمثلة، األساا  تلك في االستثمارية العملية آلية فاعلية تعكس

ً  يااجه المستثمر يجعل مما األساا  لهذه الفروي الطابع*   جانب في قاية أطرافا

 القورة لها التي اهي الكبرى االشركات العامة بالهيئات ممثلة االتسايق اإلصوار

 .الوالية السا  في الخاض على

ً  يلم أن المستثمر على الصعب من إنه*  ً  إلماما  األساا  في السائوة باألاضاع كافيا

 المستثمر يعتمو ما اكثيراً  أاراقها يستثمر التي الهيئات بأاضاع اكذلك عامة بصفة

 المتاجرين اإرشاوات نصائح على اإما عامة معلامات بضعة على إما الشأن هذا في

 خومات إلى يلتجئان المستثمرين غالبية بأن علمنا ما إذا هذا. المالية باألارا 

 بناعية ترتبط قلما رسام امن شراط من هؤالء يفرضه لما نظراً  المتخصصين

 .افعاليته األواء

 من ليس حمايتهم تشويو إلى السنوات حملة اخاصة المالية األارا  حملة يحتاج* 

 أا الصرف أسعار أا الفائوة سعر تغير عن االناجمة العاوية السا  في المخاطر

 سا  في اخاصة) الموينين تخلف عن الناجمة المخاطر اإنما، المالية األارا  ائتمان

 األجنبية العمالت على الحصال صعابة في االمتمثلة، التزاماتهم أواء عن( السنوات

 أا الصرف على الرقابة فرض أا، ااألقساط الفاائو وفع عن التأخر أا التسويو عنو

 .ذلك اغير التحايالت على كالضرائب، الضرائب فرض
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 الدولية المــالية األسـواق في األساسيون الالعبون. 

 حواو له ليس األال أن كان المحلي المالي السا  عن الوالي المالي السا  يختلف

 .الجنسيات مختلف من السا  هذا في االمتوخلان أاسع عملياته اطنية،لذلك

 

 .امؤشراتها الوالية المالية المراكز أهم 

 –نيايارك بارصة – األمريكي المالي السا . 1

 

 الكبير الحجم إلى ذلك يرجع ا والي، مالي مركز أا سا  أهم حاليا نيايارك تعتبر

 اال بارصة تمارسه الذي التأثير ا الضغط أهمية ا فيها، المتواالة األماال لرؤاس

 السا  أهمية من زاو مما ا العالم، في الوالية المالية المراكز بقية على ستريت

 ...الوالي، النقوي النظام في للواالر المتميز الاضع أيضا، األمريكي المالي

 

 عام في تم حيث الثانية، العالمية الحرب بعو والي مالي كمركز نيايارك ظهرت لقو

 مليان 55 بمبلغ استراليا، ا بلجيكا منهما استفاوت بالواالر قرضين إصوار م1954

 .واالر

 الستينات منتصف في اصلت حيث الفترة، هذه في نيايارك بارصة تطارت ا

 كانت ا واالر مليار 5.7 مبلغ األجنبية السنوات في األجل الطايلة االستثمارات

 .األارابية األجنبية البناك إلى ألغلبها في ماجهة

 األمريكي المالي السا  قبل من المصورة السنوات إجمالي بلغ م،1962 عام في

 األجنبية القراض مجماع المبلغ هذا يتجااز ا واالر، مليان 1146 ب قياسيا رقما

 .مجتمعة كلها النمسا، ا هالنوا ألمانيا، سايسرا، إنجلترا، في المصورة

 71.2 حاالي لنيايارك المالية األارا  سا  في التواال حجم بلغ م،1972 في

 .مجتمعة(زياريخ طاكيا، لنون،) في التواال مجماع يفا  هذا ا إسترليني، مليار

 األساا  في الماظفة األجنبية األماال رؤاس بلغت( 1987-1981) الفترة اخالل

 في استثمر منها األعظم القسم ،...واالر مليار 920 حاالي األمريكية المالية

 العامة الماازنة عجز تغطية في فعال بشكل ا ليساهم -األمريكية الحكامية السنوات

 .المستمر

 مجماع قيمة تمثل حيث العالم، في األساا  أهم األمريكية البارصات أصبحت قو ا

% 60 إلى% 30 من األمريكي المالي السا  في المسجلة المالية اإلستثمار أواات

 .للسنوات بالنسبة أا لألسهم بالنسبة سااء العالمية، البارصات في الرسملة قيمة من
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 :األمريكي المالي السوق خصائص -

 تتم أن األمريكي األسهم سا  ا المالي نيايارك سا  في التعامل قااعو تتطلب

 جاء هنا من مسماع، ا عال بصات ا العلني بالمزاو الشراء ا البيع عمليات جميع

 طلبات يتمم أن للسمسار يجاز ال أنه إلى باإلضافة باتاً، منعا السرية المباوالت منع

 .العلني المزاو بطريقة القاعة في عرضها وان زبائنه من إليه الااروة الشراء أا البيع

 :أهمها الخصائص، من بمجماعة األمريكية المالية األساا  تتميز ا

 كفؤ؛ ا متطار معلامات نظام اجاو -

 من اهذا العالم، في المالية األساا  بجميع المستمر االتصال على الفائقة القورة -

 األطراف؛ متعوو إلكتراني بنظام ربطها خالل

 إبرام عبر أا الثاناي، السا  خالل من سااءً  لألجانب المالية األارا  ببيع السماح -

 الرسمي؛ المالي السا  خارج صفقات

 تحقيق بهوف األمريكية المال أساا  مستاى على المستمر التحويث ا التطاير -

 .العالية الكفاءة

 

 -لنون بارصة-البريطاني المالي السا . 2

 

. العالم في نيايارك بعو الثاني المركز تحتل كما،أارابي مالي مركز أهم لنون تعتبر

 الحكامة بوأت حيث ،(17 )عشر السابع القرن إلى لنون بارصة نشاط يعاو ا

 بيع خالل من األماال رؤاس بتجميع الكبرى التجارية الشركات بعض ا البريطانية

 المتعاملين من ناع ظهر المالية، االستثمارات حجم تزايو مع ا. السنوات ا األسهم

 .المالية األارا  مشتري ا بائعي بين الاساطة وار يؤوي

 مبنى إلى -لنون مقاهي في يجتمعان كاناا أن بعو -المالية األارا  تجار انتقل ا

 .نشاطهم ممارسة أجل من خاص

 التاسع القرن خالل والي مالي كمركز أهميتها تكتسب لنون بوأت ا

 حواوها إلى البريطانية الخارجية االستثمارات اصلت حيث ،1(19 )عشر

 بسبب البريطاني المالي السا  شهرة تأثرت األالى العالمية الحرب بعو ا. القصاى

 لألزمة السلبي األثر إلى إضافة نيايارك، بارصة طرف من الكبيرة المنافسة

 .لنون وار على م1929 لعام اإلقتصاوية

 من الوالية المالية الساحة إلى العاوة من لنون تمكنت الثانية، العالمية الحرب بعو

 ..واالر -باألارا للقراض تقويمها خالل
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 بالنسبة األماال لرؤاس مصوراً  تمثل فهي رئيسيين، وارين لنون بارصة اتؤوي

 .المالية باألارا  للتعامل عالميا مركزاً  تعتبر أنها كما ااألجانب، للبريطانيين

 الثاني النصف خالل المالية الخومات من الصافية البريطانية اإليراوات شهوت اقو

-م1970 الفترة خالل التطار هذا تطار التالي الجوال ايمثل العشرين، القرن من

 .م1980

 لنون بارصة في المسجلة المالية األارا  عوو أن   االوراسات اإلحصائيات اتشير

 في المسجلة المالية األارا  إجمالي من% 50 بنسبة تقور سهم، 6000 عن يزيو

 ابالنسبة اأارابية، والية لشركات سهم 2000 منها األارابية، المالية األساا 

 هذا في اأكبرها األارابية، األساا  أال من يعتبر المالي لنون فسا  للسنوات

 سا  في مسجلة الوالي المالي السا  في الصاورة السنوات معظم ألن ذلك المجال،

 .لنون

 ليس فها العمليات، تنفيذ اطر  باسائل متعلق خاص بنظام المالي لنون سا  يتميز

. االمساامة بالتفااض يتعامل اإن ما الوالية، المالية األساا  كبقية العلني للمزاو سا 

 الذي االجابرز العميل بين الاساطة على واره يقتصر لنون بارصة في االسمسار

 الكنه الجمهار مع يتعامل ال الجابر أن   إذ السلعية، األساا  في الجملة تاجر يشبه

 أحو مسؤالية اتحت باسم يعمل كان اإن لحسابه، المالية األارا  اشراء ببيع يقام

 .المالية األارا  سماسرة

 باظيفة يقامان حيث المالي، لنون سا  في األعضاء من مجماعة هم الجابرز ا

 سماسرة مع يتعاملان تاجراً ( 13)عشر ثالثة عووهم ايبلغ ،"األساا  صانعي"

 .المالية األارا 

ً  يتميز ا  :هي الخصائص، من بعوو المالي لنون سا  أيضا

 المالية؛ المعامالت مجال في الخبرة-

 األجنبية؛ العمالت سا  استقرار-

 .المالية األارا  أرباح على المنخفضة الضرائب-

 المستقبلية العقاو سا  السنوات، سا  األسهم، سا  إلى المالي لنون سا  ينقسم كما

 .األجنبية العمالت اسا 
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 :طاكيا ابارصة باريس بارصة. 3

 :باريس بارصة -1

 

 ألن   الوالي، المالي السا  في هاما واراً  فرنسا لعبت األالى العالمية الحرب قبل

 واخل اإلنتاجية المجاالت في استعماله امحواوية المال رأس لتراكم الكبيرة األحجام

 الوالية التجارة عمليات تمايل في مركزها تباء على الفرنسية البناك ساعوت فرنسا

 .األخرى للوال قراض اتقويم

 القرن من الثاني النصف خالل أهمية أكثر يكتسب الفرنسي المالي السا  بوأ ا

 واخل المال رأس اتراكم اإلقتصاوي النما معوالت ارتفاع إلى ذلك ايعاو العشرين،

 .فرنسا

 نشاطها تاسع من حو ت العراقيل بعض ااجهت باريس بارصة أن   رغم اهذا

 االرقابة فرنسا في المباشرة األجنبية االستثمارات على المفراضة القياو مثل المالي،

 الشركات عليها تحصل التي االقراض األجنبية المالية األارا  إصوار على

 .الخارج من الفرنسية

 نشاطها تاسع من حو ت العراقيل بعض ااجهت باريس بارصة أن   رغم اهذا

 االرقابة فرنسا في المباشرة األجنبية االستثمارات على المفراضة القياو مثل المالي،

 الشركات عليها تحصل التي االقراض األجنبية المالية األارا  إصوار على

 .الخارج من الفرنسية

 باضع الحكامة اتقام بالسنوات، التعامل أغلب يتم الفرنسي المالي السا  في ا

 الهذا. السا  في تواالها اطريقة األجنبية المالية األارا  تسجيل امعايير شراط

 .االقرار اإلوارة حكامية بأنها الفرنسية المالية األساا  تعرف

 

 :طاكيا بارصة -2

 

 المالي االسا  ألمريكا المالي سا  بعو الثالث المركز الياباني المالي السا  يحتل

 سا  اهما م،1878 عام اليابان في المالية األساا  أال إنشاء اتم لبريطانيا،

 عملية في هاما وارا الياباني المالي السا  لعب قو ا".  أاساكا"  اسا " طاكيا"

 التاسع القرنين خالل اليابان في االقتصاوي التطار ماجة عن الناتجة الصناعة تمايل

 المالية األساا  اتحويث بتطاير تهتم اليابانية الحكامة جعل مما االعشرين، عشر

 بارصة أصبحت أن إلى المجال، هذا في األمريكية الخبرة من مستفيوة اليابانية

 .العشرين القرن من الثاني النصف في نيايارك بارصة منافسي أكبر من طاكيا



 

12 

 :اليابان المالي السا  خصائص أهم من ا

 المخاطر؛ اانخفاض فيه المتواالة اإلستثمار أواات تناع -

 األجنبية؛ للشركات المالية األارا  اتواال تسجيل على الكبير االنفتاح -

 الوالية؛ المالية باألساا  المستمر االتصال على االقورة المعلامات نظم تطار -

 .العالية بالسيالة االتسام -

 

ً  األالى المـرتية تحتل:  القاهرة بارصة -. 4  هذا في تجارب من لويها بما،  عـربيا

 أهم الفلسطينية البارصة جانب إلى اتعتبر عربية بارصة أقوم بإعتبارها الميوان

 . العربية البارصات اأنشط

 الوالية المالية المراكز في المستخومة المؤشرات أهم*

 من جملة خالل من المالية األارا  أساا  في األسهم أسعار ااتجاه حركة قياس يتم

 السا  حركة تعكس التي الشركات من مجماعة مؤشر كل ايضم المؤشرات،

 .األسهم أسعار انخفاض أا زياوة امعول كفاءته اورجة

 امؤشر جانز واا مؤشر الوالية، المالية المراكز تميز التي المؤشرات أهم ا

 في تايمز فايننشل امؤشر األمريكي، المالي السا  في ،500 بارز أنو ستانوارو

 مؤشر إلى إضافة الياباني، المالي السا  في نيكاي امؤشر البريطاني، المالي السا 

 ... الفرنسي، المالي السا  في 40 كاك

 األمريكية المتحوة الااليات

 مؤشر هما إستخواما المؤشرات ااسع من إثنين واا تشارلز طار 1887 عام في

 اكبر من 20يتضمن االذي الحويوية السكك صناعات مؤشر ا، الصناعية للشركات

 جانز واا بمؤشر اآلن يعرفان االذان.األمريكية المتحوة الااليات في المؤسسات هذه

 .للنقل جانز واا امؤشر الصناعي

 المالية،إذ األساا  في المستخومة المؤشرات اأشهر أقوم من جانز واا مؤشر يعتبر

 هذا ايشمل .1884 ياليا3 في ستريت اال صحيفة في مرة ألال نشر

ً  المالي السا  يمثل رئيسي امؤشر فرعية مؤشرات ثالثة المؤشر  .كليا

 تمثل مالية ارقة خمسمائة على يحتاي(: S&P 500) 500 بار أنو ستانورو •

 شركة( 400) نيايارك بارصة في المتواالة لألسهم الساقية القيمة من% 80

 االبناك المال مجال في شركة 40 نقل، شركة 20 عامة، منافع شركة 40 صناعية،

 3.االتأمين

 .S&P 100 ، S&P 400 اهناك •

 انجلترا
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• FT-30 :بارصة في أهمية األكثر المالية األارا  من ثالثين المؤشر هذا يجمع 

 .لنون

• FTSE-100 :70 تمثل مالية ارقة 100 على ايحتاي شهرة، األكثر المؤشر %

 .البارصة رسملة إجمالي من

 في أهمية األكثر للشركات مالية ارقة 40 من يتكان: CAC40 مؤشر فرنسا

 بارصة

 .باريس

 البارصة رسملة من 70% تمثل مالية ارقة 30 على يحتاي: DAX مؤشر ألمانيا

 من 70% حاالي تمثل مالية ارقة 225 على يحتاي: Nikkei مؤشر اليابان

 .طاكيا بارصة رسملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o األوروبية الدوالرات سوق. 

 عموت حيث الخمسينيات، فترة إلى األارابية الواالرات هذه ظهار أسباب تعاو

 إيواع إلى المعسكرين بين الباروة الحرب خلفتها التي للظراف نتيجة الوال بعض

 فيما بتجميوها أ.م.الا قيام لتجنب الغربية أارابا بناك في الواالرات من ماجاواتها

 .واخلها في ماظفة كانت لا

 المتااجو األمريكي الواالر نفسه ها األارابي الواالر: األارابي الواالر مفهام

 .األمريكية المتحوة الااليات خارج بناك في اوائع بشكل

 األصل في يعني ا" Eurodollar" ها آخر اصطالحي تعبير معرفة من البو

 ا أيضا، أارابا في أمريكية لبناك فراع بضمها أارابا بناك في بالواالر الاوائع

 الااليات خارج العالم في بالواالرات اوائع األارابية الواالرات على يطلق مؤخرا

 .أكبر بتعميم المتحوة
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 دوالر -األورو سوق خصائص: 

 والي مالي سا  ظهار إلى أوت قو واالر -باألارا البناك لوى اإليواع عمليات إن

 اساطة خالل من بالواالرات عملياته اتتم الاطنية األساا  عن تماما يختلف جويو

 :السا  هذا خصائص اأهم أ.م.الا خارج المنتشرة البناك

 اطنية حواو له ليس الوالي المالي السا  من كجزء واالر األارا سا  إن -1

 ما والة في الرقابة فسلطات ، نظام أا والة أية لرقابة يخضع ال فإنه الذلك معينة

 هذا في محواوة اإمكانياتها فعال بشكل السا  هذا نشاط على التأثير على عاجزة

 . األجنبية العمالت من لويها بما المجال

 ساقا يعتبر ،الذلك ااإلقراض اإليواع عمليات س أسا على السا  هذا يقام -2

 .المقرضة لألماال

 على كبير بشكل يؤثر واالر األارا سا  لعمليات االمتزايو جوا الكبير الحجم إن -3

 .بكامله الرأسمالي للنظام ااإلئتمانية النقوية األاضاع

 .مختلفة وال إلى السا  هذا في االموينين الوائنين إنتماء -4

 عن تماما تختلف الفائوة ألسعار خاصة اسياسة نسبية بإستقاللية السا  هذا يتمتع -5

 .واليا بها المعمال المعوالت

 : العمليات من قسمين من واالر األارا سا  يتألف -6

 . معينة فائوة بمعوالت ااآلجلة الجارية الاوائع شكل تتخذ:  البناك بين ما عمليات -

 .لمتعامليها قراضا البناك تقوم عنوما: اآلخرين االمتعاملين البناك بين ما عمليات -

 :واالر األارا سا  تطار أسباب

 :أهمها أسباب لعوة واالر األارا سا  اتطار ظهار يعاو

 قبل من لماوعيها أ.م.الا بناك توفعها التي الوائنة الفائوة لمعوالت الصارم التحويو -

 من كبير عوو قيام إلى أوى ،مما" Q"أا" ك" بقاعوة يسمى ما أا المركزية البناك

 أماالهم بتاظيف المقيمين ابعض المقيمين غير من بالواالرات الاوائع أصحاب

 على الحصال سابقا،ابالتالي إليها المشار القاعوة أحكام من للتهرب أ.م.الا خارج

 .أارابا في أعلى فائوة معوالت

 .العجز هذا تمايل طريقة اأيضا األمريكي الموفاعات ميزان في المزمن العجز -

 الجنيه بإستعمال 1957 سنة منذ البريطانية البناك على المفراض الحذر -

 الوال بين النقوية المعامالت ،اإجراء التحايل لعمليات أجنبية كعملة اإلسترليني

 مكان الواالر إحالل على لنون في البناك أجبر قو اإلسترليني منطقة خارج

 .إنجلترا خارج من الالزمة الواالرات كل على الحصال ابالتالي اإلسترليني
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 قبل من القراض على الطلب إنخفاض إلى أوت أ.م.الا في الفائوة مسااات ضريبة -

 إلى هؤالء أرغم مما( القراض هذه تكلفة إرتفاع بسبب)  األمريكيين المقيمين غير

 .الالزم التمايل على للحصال أ.م.الا خارج اللجاء

 صالحها من أنه اجوت أ.م.الا لصالح تعمل االتي األارابية التأمين شركات -

 ربحية لهم يحقق الذي األارابي الواالر سا  في الواالر من إحتياطاتها على اإلبقاء

 .كبيرة مالية اعاائو

 األجنبية العمالت سا  في نشأ قو واالر األارا سا  أن إلى اإلشارة تجور

 للعمالت أساا  عوة األخير هذا يضم حيث األارابية


