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مقدمة:
تعتبر أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجمة النمو

لما ليا من أىمية كبيرة في تحويل
االقتصادي في أي بمد ْ
المدخرات السمبية (االكتناز) إلى مدخرات ايجابية يستفيد منيا
االقتصاد المحمي وصاحب رأس المال عمى حد سواء ،فأسواق
األوراق المالية ليا القدرة عمى إجبار الفرد الذي يمتمك بعض

األموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويميا من حالتيا

الجامدة ىذه إلى سوق االستثمار ،وتتم ىذه العممية عن طريق
سوق األوراق المالية ،إضافة إلى أن أرباح األسيم ستشجع
األفراد عمى التخمي عن بعض العادات االستيالكية الموروثة في

مقابل الحصول عمى أرباح أضافية عمى أمواليم.

فيقوم الفرد بشراء أسيم لشركات مساىمة مسجمة بشكل

رسمي وضمن قوانين نافذة في سوق األوراق المالية ،وتقوم تمك
الشركات باستثمار تمك األموال في مشاريع صناعية أو خدمية

في داخل البمد لتدر أرباحاً تُقسم عمى المساىمين سنوياً ،أثناء
ىذه العممية يتم يومياً تداول ىذه األسيم بالبيع أو الشراء من قبل

األفراد فتؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار األسيم تبعاً
لمجموعة عوامل منيا :التوقعات ،مستوى العرض والطمب عمى

األسيم ،مستوى األرباح السنوي لمشركة...الخ.

وفي محافظات الفرات األوسط وبخاصةً محافظة بابل تبرز
الحاجة إلى إنشاء مثل ىذا األسواق الحتواء الفائض من أموال

األفراد وزجيا في مشاريع استثمارية يكون المجتمع أحوج إلييا،

وتأتي ىذه الورقة كمبادرة من مركز حمورابي لمبحوث والدراسات
وصناع
الستراتيجية لوضع صورة واقعية أمام الرأي العام المحمي
ّ

القرار لمدى الفوائد التي من الممكن أن تُجنى من خالل إنشاء
سوق لألوراق المالية.
لمحة تاريخية

تُعتبر سوق األوراق المالية في أنتورب ببمجيكا أول سوق أو ارق
مالية أوروبية حيث بدأت نشاطيا عام 1351م .وفي بريطانيا
كونيا سماسرة لندن عام
فإن سوق لندن لألوراق المالية التي ّ
1775م تعتبر أول سوق لألوراق المالية .وقبل ذلك التاريخ كان
عمى من يريد التعامل في األوراق المالية في لندن أن يبحث عن

سمسار يقوم بتنفيذ ما يريد .وقد كانوا يبحثون عادةً عن السماسرة
نظر ألن ىؤالء يرتادونيا بكثرة .وفي فرنسا ظيرت
في المقاىي ًا
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أول بورصة لألوراق المالية عام  1724بموجب أمر ممكي ،وفي
نيويورك كان السماسرة يجتمعون تحت شجرة في شارع المال

(الوول ستريت) وفي تمك االجتماعات أنشأوا سوق نيويورك

لألوراق المالية عام 1771م.

وفي الوقت الحالي فإن ىناك أسواقًا مشيورة لألوراق المالية في
أمستردام بيولندا وبروكسل ببمجيكا ،وبوينس أيريس باألرجنتين،
وفرانكفورت بألمانيا ،وىونج كونج ،وجوىانسبرج بجنوب إفريقيا
وكواال المبور بماليزيا ومدريد بأسبانيا وممبورن وسيدني بأستراليا،

ومكسيكو سيتي بالمكسيك ،وميالنو بإيطاليا ،وباريس بفرنسا،
وريودي جانيرو بالب ارزيل ،وسيؤول بكوريا الجنوبية وسنغافورة
وتايبيو بتايوان وطوكيو باليابان .وتورونتو بكندا ووالنجتون

بنيوزيمندا وزيوريخ بسويسرا.

ارتبط تطور أسواق األوراق المالية تاريخياً بالتطور االقتصادي

مرت بو معظم دول العالم والسيما الدول
والصناعي الذي ّ
الرأسمالية .وقد جاء انتشار الشركات المساىمة واقبال الحكومات
عمى االقتراض ليخمق حركة قوية لمتعامل بالصكوك المالية

والذي أدى إلى ظيور بورصات األوراق المالية .وكان التعامل

بتمك الصكوك يتم في بادئ األمر عمى قارعة الطريق في الدول

الكبرى كفرنسا وانجمت ار وأمريكا .ثم استقر التعامل في أعقاب ذلك
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في أبنية خاصة والتي أصبحت تعرف فيما بعد بأسواق األوراق

المالية.
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