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 6الملخص

ىدفت الدراسة إىل ربديد ومعرفة معوقات تفعيل سوؽ اؼباؿ اللييب الذي توقف عن التداوؿ      
معوقات ؿبتملة أماـ تفعيل وتركزت الدراسة على ربليل سبعة عوامل سبثل  2014االلكًتوين منذ عاـ 

السوؽ، اليت مشلت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وىي: ضعف قدرة الشركات لاللتزاـ بشروط 
السوؽ، وحالة االقتصاد، وضعف مشاركة القطاع اػباص، ضعف اعبهات ذات العالقة بدغم السوؽ. 

ؼ التشغيل والعمل بالسوؽ، وكفاءة أما العوامل الداخلية فتمثلت يف: شروط التسجيل بالسوؽ، وظرو 
اليت أعدت ؽبذا الغرض حيث  االستبانةتسعَت األوراؽ اؼبالية. ومت صبع بيانات الدراسة العملية بواسطة 

على عينة الدراسة اليت تكونت من فئات ؽبا عالقة بعمل السوؽ اؼبايل، وبعد  استبانة 80وزعت عدد 
الدراسة إىل أف كل العوامل اؼبدروسة مثلت معوقات أماـ إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت 

 تفعيل السوؽ اؼبايل اللييب.
 

 اإلطار العام للبحثأوال6 
 المقدمة 2.2
يبثل سوؽ األوراؽ اؼبالية شكل من أشكاؿ التقدـ االستثماري غبركة سوؽ اؼباؿ، حيث تعرؼ بأهنا       

خاللو اعبمع بُت الوحدات اؼبدخرة اليت لديها فائض اإلطار التنظيمي والفٍت والقانوين الذي يتم من 
نقدي وترغب باستثماره ووحدات العجز اليت ربتاج إىل تلك األمواؿ لغرض االستثمار، حيث ًتعد 
األسواؽ اؼبالية أداة عبمع اؼبدخرات الوطنية وتوجيهها يف اجملاالت االستثمارية اليت تعمل على دعم 

ؿ توسيع القطاع اػباص يف النشاط االقتصادي والتقدـ التكنولوجي يف  االقتصاد الوطٍت، ودلك من خال
كل اجملاالت وربرر النظم االقتصادية يف العديد من الدوؿ، فضال عن توفَتىا أدوات استثمارية يبكن 

                                 
 .األكاديبية الليبية للدراسات العليا طرابلس -سبويل ومصارؼ -أستاذ مشارؾ *

 باحث يف التمويل واؼبصارؼ **
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استخدامها كمصدر للثروة متمثلة يف صبيع األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة بالسوؽ، باإلضافة إىل تنويع 
نويع احملفظة االستثمارية للمستثمر، وتساىم السوؽ اؼبالية يف الرقابة على الشركات للتأكد من اؼبخاطر بت

كفاءة إدارة الشركة عن طريق نشر البيانات اغبديثة والدقيقة عن أداء الشركات اؼبقيدة عن طريق عرض 
لتقديرية للشركات اؼبدرجة التحركات اليومية ألسعارىا وحجم التداوؿ باإلضافة إىل نشر القوائم اؼبالية وا

فبا يساعد يف إحكاـ الرقابة الداخلية واػبارجية، ىذه كلها كانت عامال مساعدًا على ظهور األسواؽ 
 . اؼبالية وقباحها يف كثَت من دوؿ العامل

ء ويف إطار إعادة ىيكلة االقتصاد اللييب ؼبواكبة التطور اؼبستمر لالقتصاد العاؼبي والعريب،  مت إنشا     
ـ 2010لسنة  11ووضع لو القانوف رقم  2006( لسنة 134سوؽ اؼبايل اللييب دبوجب قرار رقم )

بشأف سوؽ اؼباؿ، ولوائحو التنفيذية مثل الئحة اإلدراج ومتابعة اإلفصاح، وقد البرطت العديد من 
الظروؼ اليت الشركات العامة هبذا السوؽ وبدأ يف التعامل ويف ربقيق بعض اؼبكاسب، ونظرا للصعوبات و 

ـ ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة للبحث يف األسباب 2014مر هبا السوؽ توقف عن التداوؿ يف عاـ 
 .والظروؼ اليت كانت وراء توقفو والصعوبات واؼبقومات اليت تواجهو الستئناؼ نشاط التداوؿ

 البحث مشكلة 0.2
تخصص يف العمل والتكتالت إف ما وبدث يف العامل من تطور اقتصادي من حيث التقنية وال     

االقتصادية، ومن خالؿ الدراسات اليت تناولت موضوع األسواؽ اؼبالية تبُت أنو توجد أنبية كربى لدور 
السوؽ اؼبايل يف سبويل ودعم التنمية االقتصادية، ودبا أف سوؽ األوراؽ اؼبالية يف ليبيا حديث اؼبنشأ مقارنة 

( 134بقرار رقم ) 2006لعربية حيث مت إصدار قرار انشاؤه يف عاـ بغَته من األسواؽ اؼبالية يف الدوؿ ا
بنظاـ التداوؿ االلكًتوين، وألنبية السوؽ اؼبايل  2008، وبدأ السوؽ العمل يف ابريل لسنة 2006لسنة 

لالقتصاد اللييب حيت أف التوجو االقتصادي يف االقتصاد اللييب يف السنوات االخَتة يركز على فتح اجملاؿ 
القطاع اػباص والعمل بآلية السوؽ، وىو ما يتطلب وجود سوؽ مايل فعاؿ ألنبيتو يف توفَت رؤوس  أماـ

األمواؿ وتسهيل حركتها يف االقتصاد، وجذب االستثمارات األجنبية وربقيق اؼبكاسب وتقييم أداء 
ت واستمر العمل فيو الشركات وجودة اإلدارة، إال أف السوؽ اؼبايل اللييب مت افتتاحو بعدد قليل من الشركا

ـ وبعدىا توقف سوؽ التداوؿ 24/7/2014لفًتة بسيطة جداً، حيث كانت أخر جلسة تداوؿ بتاريخ 
 .إىل وقتنا اغباضر وذلك للعديد من األسباب اػبارجية واألسباب الداخلية

ـ ومن ىنا تكمن مشكلة الدراسة يف معرفة العوامل أو األسباب والصعوبات اليت أدت إىل عد     
 فاعلية سوؽ التداوؿ وتوقفو عن التداوؿ، ويبكن اختصار مشكلة الدراسة يف التساؤؿ ااَليت: 

 ىي اؼبعوقات اليت أدت إىل توقف سوؽ التداوؿ بالسوؽ اؼبايل اللييب وعدـ فعاليتو؟ ما
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 أىداف البحث 3.1 
 التعريف باألسواؽ اؼبالية وأنبيتها ومتطلباهتا وشروط ومستويات كفاءهتا. .1
 عريف بالسوؽ اؼبايل اللييب وبياف التعامل والتداوؿ فيو.الت .2
 معرفة األسباب واؼبعوقات اليت أدت إىل عدـ فاعلية السوؽ اؼبايل اللييب وتوقفو. .3
إبداء بعض التوصيات اليت من شأهنا أف تساعد إدارة السوؽ يف معرفة الصعوبات دبا يساعدىا  .4

 يف إعادة تفعيلو.
 أىمية البحث 1.2

كتبة بالبحوث العلمية يف ؾباؿ األسواؽ اؼبالية، والتعريف بسوؽ اؼباؿ اللييب واؼبعوقات اليت إثراء اؼب
تواجهو إلعادة تفعيل سوؽ التداوؿ ؼبا ؽبذه السوؽ من أنبية كربى لالقتصاد فبا توفره من سبويل 

األسهم  للوحدات االقتصادية، وجذب االستثمارات األجنبية، وتشجيع القطاع اػباص وتنشيط تداوؿ
فبا يدعم االقتصاد احمللي والقطاع اػباص ويوفر فرص عمل وجودة اؼبنتجات احمللية واؼبنافسة فبا يعود 

 بالنفع على االقتصاد الوطٍت واجملتمع.
 البحثفرضيات  1.2
 من خالؿ مشكلة وأىداؼ البحث مت صياغة فرضيات الدراسة يف شكل سبع فرضيات كااليت:      

 خارجية المؤثرة على تفعيل سوق المال الليبيأوال6 العوامل ال
HO1ػ ضعف قدرة الشركات بااللتزاـ بشروط التسجيل بسوؽ التداوؿ. 
HO2.ػ عدـ مالئمة األوضاع اغبالية لالقتصاد لتفعيل سوؽ التداوؿ 
HO3.ػ ضعف مشاركة القطاع اػباص يف االقتصاد 
HO4يل.ػ ضعف الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم السوؽ اؼبا 

 ثانيا6 العوامل الداخلية المؤثرة على تفعيل السوق المالي الليبي
HO5.ػ عدـ مالئمة شروط التسجيل بالسوؽ لوضع الشركات واالقتصاد حاليا 
HO6.ػ عدـ مالئمة ظروؼ التشغيل والعمل بسوؽ اؼباؿ اللييب 
HO7.ػ عدـ كفاءة تسعَت األوراؽ اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ اللييب 
 لدراسةمنهج ا 6.1 
تعتمد ىذه الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي الذي يقـو على وصف وربليل البيانات       

والظواىر اؼبتعلقة دبشكلة الدراسة من خالؿ صبع البيانات باستخداـ استبانة الدراسة واؼبقابالت 



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ
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ت إىل توقف الشخصية مع العاملُت بالسوؽ اؼبايل اللييب. لتحديد األسباب والصعوبات اليت أد
 اؼبالية.سوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب عن عملية التداوؿ يف األوراؽ 

 مجتمع وعينة الدراسة 3.2 
يتمثل ؾبتمع الدراسة يف الفئات واعبهات ذات العالقة بسوؽ اؼباؿ اللييب وىم. العاملُت بسوؽ      

االقتصاد، وغرفة التجارة والصناعة،  األوراؽ اؼبالية اللييب، واؼبسؤولُت يف مصرؼ ليبيا اؼبركزي، ووزارة
واؼبصارؼ، واألكاديبيُت اؼبتخصصُت يف ؾباؿ التمويل واؼبصارؼ واألسواؽ اؼبالية. وقد مت اختيار عينة 

( مفردة مت 80عمدية من اعبهات ذات العالقة بالسوؽ اؼباؿ اللييب، حيث ربددت العينة يف عدد )
 ( تفاصيل عينة الدراسة.3.3وؿ )توزيع استبانات الدراسة عليهم ويوضح اعبد

 أدوات جمع البيانات 8.1 
 الجانب النظري1.8.1 

مت االعتماد على اؼبراجع العلمية من كتب ورسائل علمية واجملالت والدوريات اؼبتخصصة باإلضافة      
 اىل شبكة اؼبعلومات الدولية األنًتنت.

 الجانب العملي 8.10.
على أداة االستبياف حيث اشتملت على سبعة ؿباور  اعبانب العمليمت االعتماد يف صبع بيانات      

أساسية الختبار فرضيات الدراسة ومت بناءىا وفقا ؼبقياس )ليكرت اػبماسي( باإلضافة إىل اؼبقابالت 
الشخصية بعدد من العاملُت بالسوؽ اؼبايل، حيث مت االستعانة هبم يف إعداد ؿباور وأسئلة االستبياف، 

 .ء العديد من الزيارات اؼبيدانية للسوؽ اؼبايل اللييبوقد مت إجرا
 الدراسات السابقة 5.2
ىدفت   : التعرؼ على اؼبشكالت اليت تواجو األسواؽ اؼبالية.( بعنوان0223ـ دراسة )الخليفي،  2

الدراسة إىل عرض اؼبشكالت اليت تواجو عمل األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة، واعتمدت على عرض آراء 
واػبرباء واؼبختصُت يف العلـو الشرعية واالقتصادية واالجتماعية وغَتىا من العلـو ذات الصلة، العلماء 

 مشكلة تتعلق باألسواؽ اؼبالية مت تقسيمها إىل أربعة ؿباور أساسية وىي: 51وأحصت الدراسة حوايل 
رعية، وبيع مشكلة منها صحة العقود من الناحية الش 26ؿبور اؼبخالفات الشرعية: اشتمل على  -1

الديوف، وبيع ما ال سبلك وبيعتُت يف بيعة، والغرر واعبهالة والقمار وغَتىا من اؼبخالفات والشبهات 
 الشرعية لعمل األسواؽ اؼبالية.

مشكالت قانونية على رأسها اختالؼ النظرة القانونية  8واشتمل على  ؿبور اؼبشكالت القانونية -2
 ناء الفًتة ما بُت حل الشركة وتصفيتها، وغَتىا من اؼبشاكل القانونية.ؼباىية األسهم ورىنها وتداوؽبا أث



 
 

 
                            0202 يناير( 1العدد ) (5)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي      
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مشكالت اقتصادية تسببها األسواؽ اؼبالية من  10ؿبور اؼبشكالت االقتصادية: احتوى على  -3 
أنبها توجبو اؼبدخرات إىل اؼبضاربات السعرية باألسواؽ اؼبالية بداًل من توجيهها إىل القطاع العيٍت 

ما يًتتب على ذلك من البفاض اإلنتاج وارتفاع البطالة فضاًل عن تسبب األسواؽ اؼبالية يف اغبقيقي و 
 وقوع األزمات اؼبالية العاؼبية.

من اآلثار االجتماعية واألخالقية  7ؿبور اؼبشكالت األخالقية واالجتماعية: احتوى على عدد  -4
نها تسريب اؼبعلومات الكاذبة واالشاعات السلبية الناذبة عن السلوؾ االقتصادي لألسواؽ اؼبالية م

لتحقيق مكاسب من ربركات األسعار نتيجة اؼبعلومات اؼبضللة، وتقشي ظاىرة التالعب يف االفصاح 
احملاسيب، وظهور األمراض النفسية وحاالت االنتحار يف أوقات حدوث االزمات اؼبالية وغَتىا من 

صالح والتطوير ؼبراجعة وسائل وأحكاـ األسواؽ اآلثار. وخلصت الدراسة إىل ضرورة دعم جهود اال
 اؼبالية ؼبعاعبة اؼبخالفات واؼبشاكل اليت تواجهها.

: تقييم أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب ومدى أثره على التنمية ( بعنوان0222ـ دراسة )الجبيري،  0
 2014-2008ؿ الفًتة ىدفت الدراسة إىل ربليل أداء سوؽ اؼباؿ اللييب وتقييمو خال  االقتصادية.

ومعرفة دور السوؽ يف التنمية االقتصادية، واعتمدت الدراسة على األسلوب الكمي باستخداـ االكبدار 
لقياس العالقة بُت مؤشرات قياس أداء السوؽ اؼبايل بوصفها متغَتات مستقلة،  اػبطي البسيط واؼبتعدد

 ثر السوؽ اؼبايل على التنمية االقتصادية، حيث متوالتنمية االقتصادية بوصفها متغَت تابع، وذلك ؼبعرفة أ
السوؽ اؼبايل باستخداـ ثالث مؤشرات وىي: )مؤشرات اغبجم، ومؤشر السيولة، ومؤشر  قياس عوامل

التنمية االقتصادية )اؼبتغَت التابع( باستخداـ الناتج احمللي اإلصبايل، وتوصلت  السوؽ( فيما مت قياس عامل
شرات السوؽ اؼبايل على التنمية االقتصادية، حيث اتضح عدـ وجود دور الدراسة إىل ضعف أثر مؤ 

 فعاؿ لسوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب على التنمية االقتصادية.
سوؽ األسهم والتنمية االقتصادية يف 6 بعنوافEdweib, & Others, 2013) دراسة ) 3 .
الدراسة ىدفت  Stock Market and Economic Development in Libyaليبيا 

إىل اختبار دور السوؽ اؼبايل يف التنمية االقتصادية يف ليبيا حيث اعتمدت الدراسة على استطالع رأي 
الوسطاء واؼبستثمرين واؼبوظفُت باستخداـ استمارة استبياف، حيث خلصت الدراسة إىل أف عينة الدراسة 

على التنمية االقتصادية يف اؼبستقبل دبا يوافقوف على أف سوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب لو دور ىاـ للتأثَت 
  . وبققو ىذا السوؽ من ذبميع اؼبدخرات وتوفَت التمويل للمشاريع االقتصادية وتنمية االستثمارات



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
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 Performanceأداء سوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب  بعنواف:  (Aljbiri, 2012)دراسة .1
of Libya Stock Market السوؽ اؼبايل اللييب ، حيث اعتمدت  ىدفت الدراسة إىل تقييم أداء

حيث مت  2010-2007علي دراسة وربليل مؤشرات تقييم األداء يف السوؽ اؼبالية خالؿ الفًتة من 
التعبَت على مؤشرات السوؽ اؼبالية باستخداـ ثالث مؤشرات وىي )حجم السوؽ ، والنشاط ،  

ن وجود تطور بسيط جدًا يف اؼبؤشر اؼبايل والكفاءة( وتوصلت الدراسة إىل نتيجة مفادىا أنو بالرغم م
اؼبستخدـ ، إال أف السوؽ اؼبايل يف ليبيا يعترب غَت متطور قياساً حبجم السوؽ والكفاءة ، حيت وضحت 

أف اؼبستثمرين ؽبم اختيارات  الدراسة أف رظبلة السوؽ مقارنة بالناتج احمللي اإلصبايل صغَتة جداً فضال إىل
  . لسوؽ وعدد الشركات اؼبدرجة ويواجهوف مشاكل يف إدارة السيولةؿبددة نظراً لصغر حجم ا

ربليل العوامل اؼبوضوعية اؼبؤثرة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية. ىدفت  ( بعنوان02206دراسة )عطية،  .1
ىذه الدراسة إىل معرفة العوامل اؼبؤثرة على حركة السوؽ يف العراؽ من خالؿ دراسة )عرض النقد وسعر 

وخلصت ىذه الدراسة إىل أف العوامل أو اؼبتغَتات اؼبذكورة تؤثر بشكل  اط االقتصادي(.الصرؼ والنش
مباشر أو غَت مباشر يف أداء األسواؽ اؼبالية، وتوصلت أيضاً إىل أف السياسة النقدية اؼبتبعة للبنك اؼبركزي 

لتضخم  يف خفض سعر الفائدة وخفض سعر الصرؼ للدينار العراقي والذي أدى إىل خفض معدؿ ا
 كاف لو مردود إهبايب على مؤشر سوؽ العراؽ لألوراؽ اؼبالية.

بعنػػواف: متطلبػػات إنشػػاء سػػوؽ ماليػػة إسػػالمية يف ليبيػػا. ىػػدفت الدراسػػة  (0225دراســة )المســعودي،  .2
واؼبقػابالت  االسػتبانةالبحث يف متطلبات إنشاء سوؽ مالية إسالمية يف ليبيػا، واعتمػدت يف صبػع بياناهتػا علػى 

صػػية وسبثلػػت العينػػة مػػن مسػػئويل السػػلطات التشػػريعية واؼباليػػة وعػػددىا أربػػع سػػلطات، واؼبصػػارؼ التجاريػػة الشخ
العامػػة، واؼبتخصصػػة، وعػػددىا شبانيػػة عشػػر مصػػرفاً، وكػػذلك مػػن صبهػػور اؼبسػػتثمرين، وعبنػػة إدارة سػػوؽ األوراؽ 

راسػػػة يف مػػػدى تػػػوافر ثالثػػػة متطلبػػػات اؼباليػػة الليبيػػػة،  وشػػػركات الوسػػػاطة واؼبتعػػػاملُت معػػػو، وسبثلػػػت متغػػػَتات الد
أساسية لقياـ السوؽ اؼبايل وىي: اؼبتطلبات االقتصادية يف سػوؽ مػايل كفػؤ، واؼبتطلبػات التشػريعية، واؼبتطلبػات 
االجتماعية، وقػد توصػلت الدراسػة إىل أف اؼبتطلبػات االقتصػادية، والتشػريعية، واالجتماعيػة اغباليػة مهيػأة أكثػر 

يا، وتدعم بشػكل كبػَت إنشػاء سػوؽ ماليػة إسػالمية، ومػن أىػم ىػذه اؼبتطلبػات توجػو من أي وقت مضى يف ليب
النظػػاـ االقتصػػادي الليػػيب إىل اقتصػػاد السػػوؽ، ودعػػم القطػػاع اػبػػاص يف تأسػػيس العديػػد مػػن اؼبؤسسػػات اؼباليػػة 

ماليػة أف إنشػاء سػوؽ اإلسالمية اؼبخطط تنفيذىا، وإصدار تشريعات جديدة تػدعم ىػذا التوجػو. وأشػارت إىل 
إسػػػػػالمية يف غايػػػػػة األنبيػػػػػة إلهبػػػػػاد اسػػػػػتثمارات مناسػػػػػبة للفػػػػػوائض اؼباليػػػػػة اؼبوجػػػػػودة يف اؼبصػػػػػارؼ واؼبسػػػػػتثمرين 

 واؼبؤسسات اؼبالية، الراغبة يف االلتزاـ يف استثماراهتا بأحكاـ الشريعة اإلسالمية. 
رات اؼبصػارؼ التجاريػة بعنػواف: دور سػوؽ األوراؽ اؼباليػة يف تسػهيل اسػتثما. (0224، دراسة )المزوغـي .3
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يف ليبيػػا. ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة للمسػػانبة يف نشػػر الػػوعي حػػوؿ آليػػات عمػػل سػػوؽ األوراؽ اؼباليػػة وسبثػػل 
ؾبتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػن مسػػػػئويل ورؤسػػػػاء األقسػػػػاـ مصػػػػريف اعبمهوريػػػػة والصػػػػحاري داخػػػػل نطػػػػاؽ مدينػػػػة طػػػػرابلس 

فة اسػػتبياف ، وكػػذلك اؼبقػػابالت الشخصػػية باإلضػػافة إىل العػػاملُت بسػػوؽ األوراؽ اؼباليػػة حيػػث ي إعػػداد صػػحي
عبمع بيانات الدراسة ، ومن أىم متغَتات الدراسة زبفيف القيود والبفاض تكلفة التعامل بالسػوؽ ، والكػوادر 
البشػػػرية اؼبتخصصػػػة والكفػػػاءات البشػػػرية يف سػػػوؽ األوراؽ اؼباليػػػة واسػػػتنتجت الدراسػػػة أف قلػػػة القيػػػود والتكلفػػػة 

ؼبسػػتثمرين علػػى ازبػػػاذ قػػراراهتم وإهبػػاد قنػػػوات اسػػتثمارية تعمػػل علػػػى دعػػم االقتصػػػاد للتعامػػل بالسػػوؽ يسػػػاعد ا
 القومي . 

بعنػػػواف: ربديػػػد العوامػػػل اؼبػػػؤثرة علػػػى عائػػػد األسػػػهم يف سػػػوؽ عمػػػاف اؼبػػػايل. ( 0224دراســـة )يوســـ ،  .4
تذبػػذب اغبػػاد ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إىل التعػػرؼ علػػى أىػػم العوامػػل اؼبػػؤثرة علػػى عائػػد األسػػهم واؼبسػػببة ؽبػػذا ال

وبيػػاف أي العوامػػل أكثػػر تػػأثَتا مػػن غَتىػػا علػػى عوائػػد األسػػهم )العوامػػل الداخليػػة أو اػبارجيػػة(، وقامػػت ىػػذه 
الدراسػػة باسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػائية الختبػػار الفرضػػيات، وتوصػػلت الدراسػػة إىل أف العوامػػل اؼبػػؤثرة علػػى 

ة موجبػػػػة وذات داللػػػػة إحصػػػػائية وىػػػػي )معػػػػدؿ عائػػػػد السػػػػهم والعالقػػػػة بينهػػػػا وبػػػػُت عوائػػػػد األسػػػػهم ىػػػػي عالقػػػػ
التضػػػػخم، وحجػػػػم رأس مػػػػاؿ الشػػػػركات، وعػػػػدد العػػػػاملُت، وسػػػػعر الفائػػػػدة( أمػػػػا العوامػػػػل غػػػػَت اؼبػػػػؤثرة يف عوائػػػػد 
األسػػهم ىػػي )عجػػز أو فػػائض ميػػزاف اؼبػػدفوعات، وعجػػز النػػاتج احمللػػي اإلصبػػايل وعجػػز اؼبوازنػػة العامػػة للدولػػة( 

 صائية وال توجد عالقة ارتباط بينها وبُت عوائد األسهم.وىذه العوامل ليست ذات داللة إح
ىػدفت بعنواف: معوقات االستثمار قي أسواؽ األوراؽ اؼباليػة وسػبل تطويرىػا.   (0223دراسة )بهوري،  .5

إىل تسػػليط الضػػوء علػػى أسػػواؽ األوراؽ اؼباليػػة وتوضػػيح أسػػاليب وسػػبل تنشػػيطها ألداء مهامهػػا ىػػذه الدراسػػة 
ى أسػػػػػواؽ األوراؽ اؼباليػػػػػة العربيػػػػػة، وأوضػػػػػحت الدراسػػػػػة أنبيػػػػػة األسػػػػػواؽ اؼباليػػػػػة يف جػػػػػذب بفعاليػػػػػة وركػػػػػزت علػػػػػ

االسػػػتثمارات األجنبيػػػة مػػػن اػبػػػارج واغبفػػػاظ علػػػى رؤوس األمػػػواؿ العربيػػػة واسػػػتثمارىا يف الػػػدوؿ العربيػػػة ػبدمػػػة 
راسػة إىل تطػور األسػواؽ اؼباليػة التنمية يف ظل العوؼبة اؼبالية، وتكتالهتا االقتصادية واؼبالية اؼبختلفػة. وأشػارت الد

العربية من خالؿ زيادة قيمة التداوؿ ومعدالت االستثمار خالؿ فػًتة الدراسػة، وذلػك رجػع إىل وجػود اصػالح 
يف األنظمػة والتشػريعات دبػا يػالءـ اؼبعػػايَت الدوليػة يف احملاسػبة واالفصػاح والشػػفافية، إال أنػو رغػم ىػذا التطػػور ال 

ليػػة العربيػػة العديػػد مػػن اؼبعوقػػات لكػػي تصػػل إىل مسػػتوى األسػػواؽ اؼباليػػة اؼبتطػػورة يف زالػػت تواجػػو األسػػواؽ اؼبا
 الدوؿ األخرى باإلضافة إىل تزامن فًتة الدراسة مع وقوع األزمة اؼبالية العاؼبية األخَتة.

 ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة اىل توضػػػيحبعنػػػواف: سػػػوؽ األوراؽ اؼباليػػػة يف اعبزائػػػر.   (0223دراســـة )عبيـــر،  .22
وإظهار أنبية األسواؽ اؼبالية لالقتصاد، وتناولػت الدراسػة اؼبعوقػات الػيت تواجػو األسػواؽ اؼباليػة مػع الًتكيػز علػى 
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وأفػادت الدراسػة بػأف بورصػة اعبزائػر توعػد سػوؽ متمركػز تػديره أوامػر السػوؽ ولػيس حالة بورصػة اعبزائػر، 
فيػػذ أوامػػر البيػػع والشػػراء. وخلصػػت الدراسػػة األسػػعار، حيػػث يػػتم تػػداوؿ األوراؽ مػػن خػػالؿ التقػػاء الوسػػطاء لتن

إىل وجػػػود العديػػػد مػػػن اؼبعوقػػػات الػػػيت تواجػػػو تفعيػػػل نشػػػاط السػػػوؽ حيػػػث تعػػػاين البورصػػػة مػػػن ضػػػيق السػػػوؽ 
وؿبػػػدوديتها وقلػػػة األدوات االسػػػتثمارية اؼبتاحػػػة وقلػػػة عػػػدد الشػػػركات اؼبدرجػػػة بالسػػػوؽ وضػػػعف حركػػػة التػػػداوؿ 

 أىم اؼبعوقات اليت تواجو بورصة اعبزائر تتمثل يف: ومعدؿ الدوراف، وأرجعت الدراسة إىل أف
معوقػػػات اقتصػػػادية وتشػػػمل معوقػػػات خوصصػػػة اؼبشػػػاريع والشػػػركات العامػػػة لتفعيػػػل السػػػوؽ بػػػدعم القطػػػاع -1

 اػباص باإلضافة إىل التضخم الذي ضعف عملية اػبوصصة وارتفاع سعر صرؼ األجنيب.
ومػا شػهدنو بعػدىا مػن  1993حيػث مت افتتاحهػا عػاـ  ضغف اؼبناخ السياسػي واألوضػاع احمليطػة بالبورصػة-2

 تعاقب اغبكومات فبا نتج عنو مناخ سياسي غَت مستقر الذي يبثل مشكلة أماـ جذب اؼبستثمرين.
وجود معوقات قانونية منها طوؿ فًتة السماح لتسػجيل الشػركات بالبورصػة، وطػوؿ فػًتة تسػوية الصػفقات  -3

 حيث تصل إىل ثالثُت يوماً.
ات ثقافية تتعلق بالنظاـ القيمػي للمجتمػع والعػادات االدخاريػة مثػل عػدـ توجػو أغلػب العػائالت قػي معوق -4

االسػػػتثمار يف السػػػندات ألف فائػػػدهتا ؿبرمػػػة شػػػرعاً. ي تناولػػػت الدراسػػػة امكانيػػػة تفعيػػػل البورصػػػة مػػػن خػػػالؿ 
يق االسػتثمار الػيت تسػاعد توسيع البدائل االستثمارية اؼبتاحػة كالسػندات القابلػة للتحويػل إىل أسػهم، وصػناد

علػػى حشػػد اؼبػػدخرات وجػػذب اؼبسػػتثمرين األجانػػب وإدخػػاؿ تعػػديالت ضػػريبية بتخفيضػػها أو الغاؤىػػا علػػى 
 العوائد اعبارية واألرباح الرأظبالية.

 ما يميز الدراسة الحالية  22.2
ها يف دراستها جاءت ىذه الدراسة استكمااًل وامتدادًا للدراسات السابقة، حيث تشاهبت مع أغلب     

لسوؽ اؼباؿ اللييب إال أهنا سبيزت وخصوصًا على الدراسات احمللية يف اختالؼ متغَتات الدراسة عن 
الدراسات السابقة، وحداثة فًتة الدراسة، واالعتماد على أداة االستبياف يف صبع بيانات الدراسة بداًل من 

 اؼبؤشرات الكمية.
 ثانيا6 اإلطار النظري 

 السوق المالي وأىميتو والمتعاملين فيوتعري   2.0
 تعري  السوق المالي 2.2.0
"بأنو عبارة عن اإلطار التنظيمي والفٍت والقانوين الذي يتم من  (18، ص 2010حسُت، يعرفو )

خاللو اعبمع بُت الوحدات اؼبدخرة اليت لديها فائض نقدي وترغب باستثماره وحدات العجز اليت ربتاج 
غرض االستثمار وذلك عن طريق اإلعالف عن أسعار األوراؽ اؼبالية بأحد أنظمة إىل تلك األمواؿ ل
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التسعَت يف السوؽ ويقـو الوسطاء )السماسرة( بتنفيذ أوامر بيع وشراء األوراؽ اؼبالية الواردة إليهم 
 ".وذلك عرب استخداـ شبكات ووسائل اتصاؿ فعالة

م تتم فيو التعامالت اؼبالية من بيع وشراء وتكوف ( "على أهنا مكاف منظ23، ص2011)عطية، ويعرفو 
 السلعة اؼبتداولة يف ىذه السوؽ ىي االوراؽ اؼبالية وال تتم عملية التداوؿ مباشرة بُت اؼبستثمر الذي يبع 
االوراؽ اؼبالية وبُت اؼبستثمر الذي يقـو بشراء تلك األوراؽ، وإمبا يتم التعامل من خالؿ الوسطاء مؤىلُت 

ة للعمل يف ىذه السوؽ يطلق عليهم اسم شركات السمسرة يف األوراؽ اؼبالية، وال يبكن إسباـ وذوي خرب 
الصفقات بصورة منفردة بُت ظبسار البائع وظبسار اؼبشًتي ولكن تتم عملية البيع والشراء من خالؿ 

 نظاـ التداوؿ االلكًتوين اؼبعموؿ بو داخل السوؽ".
 أىمية السوق المالي   0.2.0

ؽ اؼبايل كحلقة وصل بُت االدخار واالستثمار عن طريق ذبميع ادخارات األفراد وربويلها . يعمل السو 1
إىل استثمارات فعلية من خالؿ توفَت السيولة الالزمة للشركات وتغطية الفجوة اليت يعاين منها كثَت 

سط وطويل من القطاعات واؼبستثمرين اؼبتمثلة يف عدـ قدرة اؼبصارؼ التجارية على منح االئتماف متو 
األجل، حيث تساعد السوؽ اؼبالية على إقامة اؼبشروعات اػباصة الكبَتة عن طريق تأسيس الشركات 
اؼبسانبة اليت يتم من خالؽبا ذبميع مبالغ مالية كبَتة بسبب صغر قيمة السهم وتعدد اؼبسانبُت والذي 

 يدعم زيادة اإلنتاج والدخل واستخداـ القوى العاملة.
ؽ اؼبالية يف توفَت أدوات استثمارية يبكن استخدامها كمصدر للثروة متمثلة يف صبيع . تساعد األسوا2

األوراؽ اؼبالية واؼبتعامل هبا يف األسواؽ، باإلضافة إىل تنويع اؼبخاطر بتنويع احملفظة االستثمارية 
 (.127ػ  126، ص 2006للمستثمر )ىندي، 

لبشرية واؼبالية والطبيعية ألف القطاع اػباص أكثر حرصاً . وبقق السوؽ اؼبايل استخداما أفضل للموارد ا3
على استخداـ اؼبوارد وأكثر كفاءة يف استغالؽبا، حيث تساىم السوؽ اؼبالية يف الرقابة على الشركات 

ف رؤوس األمواؿ توظف بكفاءة حيث توفر السوؽ اؼبايل البيانات اغبديثة والدقيقة عن أللتأكد من 
عن طريق عرض التحركات اليومية ألسعارىا وحجم التداوؿ باإلضافة إىل بنشر  أداء الشركات اؼبقيدة

 القوائم اؼبالية والتقديرية للشركات اؼبدرجة فبا يساعد يف إحكاـ الرقابة الداخلية واػبارجية.
. تعكس أسعار األوراؽ اؼبالية وحجم تداوؽبا ومؤشر السوؽ الرئيسي حالة االقتصاد القومي ركود أو 4

اش، كذلك تساعد السوؽ اؼبالية الدولة لتحقيق االستقرار النقدي عن طريق عمليات السوؽ انتع
 اؼبفتوحة للتحكم يف عرض النقد.
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. يساعد السوؽ اؼبايل على زيادة إيرادات اغبكومة من ربصيل الضرائب على الصفقات سواء  5
 جذب رؤوس األمواؿ كانت من قبل اؼبؤسسات اؼبالية أو من قبل األشخاص، كما انو يساعد يف

األجنبية للمشاركة يف اؼبشاريع احمللية، وكذلك تساعد يف عمليات اػبصخصة وتوسيع قاعدة اؼبلكية 
، ص 2007لتحويل اؼبمتلكات العامة إىل فبتلكات خاصة يبتلكها أكرب عدد من األفراد )نصار،

62.) 
 (23ػ 20، ص2019)فرحات، ـ المتعاملون في السوق المالي  2.2.0

يقـو العمل يف السوؽ اؼبايل على ثالثة أركاف أساسية وىي: اؼبستثمرين، واؼبشًتين لألوراؽ اؼبالية أو      
اؼبصدرين أو البائعُت لألوراؽ اؼبالية، وفئة الوسطاء بُت البائعُت واؼبشًتين، بتحليل دور السوؽ اؼبايل  

فبن يبلكوهنا ويرغبوف يف استثمارىا إىل تيسر عملية انسياب األمواؿ بُت ىذه الفئات الثالثة،  كوسيلة
 من ىم حباجة ؽبذه األمواؿ ويرغبوف يف اغبصوؿ عليها، وذلك أما بطريقة مباشرة أو عرب فئة الوسطاء.

  فئة المستثمرين لألوراق المالية  -2
صارؼ تعد ىذه الفئة مصدر األمواؿ اؼبستثمرة يف السوؽ اؼبايل، وتشمل األفراد واؼبؤسسات مثل اؼب     

وشركات التأمُت وغَتىا من مؤسسات األعماؿ اليت تزيد دخوؽبم النقدية عن احتياجاهتا االستهالكية 
وترغب يف توظيف الفائض يف السيولة يف السوؽ اؼبايل إما يف عمليات شراء مباشرة لألوراؽ اؼبالية من 

تداوؿ(،حيث تقـو بإمكاف السوؽ األولية )سوؽ اإلصدار( أو باؼبضاربة يف السوؽ الثانوي )سوؽ ال
اؼبؤسسات اؼبالية يف البنوؾ التجارية وشركات التأمُت وشركات االستثمار أف تقـو بدور اؼبشًتي أو 

إال أف مدخرات األفراد تبقى يف حقيقة األمر ىي اؼبصدر الرئيسي لالستثمار  اؼبستثمر يف السوؽ اؼبايل،
 سسات ليست سوى ؿبصلة ؼبدخرات األفراد فيها.وذلك الف الفوائض النقدية اجملمعة لدى ىذه اؼبؤ 

ومهما كاف أسلوب اؼبستثمر ومهما اختلفت أداة االستثمار اليت يستخدمها فإنو يهتم دبجموعة من      
ضم السوؽ ي العوامل أنبها: معدؿ العائد اؼبتوقع )الرحبية(، السيولة، األماف، تاريخ االستحقاؽ، حيث

تتعارض وزبتلف رغباهتم أو ميوالهتم للمخاطرة واالستثمار دبا وبقق  ؾبموعات ـبتلفة من اؼبستثمرين
 نشاط وحركة السوؽ.

 فئة المصدرين لألوراق المالية -0
تشمل ىذه الفئة اؼبؤسسات اليت تقل دخوؽبم النقدية عن احتياجاهتم من األمواؿ الالزمة حيث   

واالستثمار حيث توجد لديهم فرص  يعانوف عجز يف السيولة، ووبتاجوف إىل سبويل ألغراض التوسع
 استثمارية متاحة كالشركات اؼبختلفة اغبجم والنوع من القطاع اػباص والعاـ.

ويبكن اغبصوؿ على ىذه األمواؿ لغرض سبويل الفرص االستثمارية عن طريق إصدار أوراؽ ماليو يف  
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كالسندات، وذبدر شكل أدوات ملكية كاألسهم العادية واألسهم اؼبمتازة أو أدوات مديونية  
االشارة إىل أف السوؽ الليبية تصدر وتتداوؿ األسهم العادية فقط، وصدر قانوف إلصدار الصكوؾ 

 االسالمية دوف تطبيقها على الواقع.
 (63، ص 2017)الفكي،  فئة الوسطاء -2

ات الالزمة ىناؾ فئة يقتصر دورىا على إدارة وتنظيم عمليات تبادؿ األوراؽ اؼبالية وتوفَت اؼبعلوم   
للمستثمرين )اؼبشًتين( واؼبصدرين )البائعُت( لألوراؽ اؼبالية، ويطلق على ىذه الفئة بالوسطاء ويقـو بدور 
الوسيط عادة شخص طبيعي أو معنوي بشرط أف يكوف مرخص لو دبوجب قانوف السوؽ اؼبايل وأنظمتو 

 وتعليماتو.
ماسرة، وصناع السوؽ، ومتعهدو تغطية وتضم فئة الوسطاء يف العادة ثالث ؾبموعات وىم: الس 

 اإلصدارات.
 تصنيفات السوق المالي 0.0

تصنف أسواؽ اؼباؿ على أسس ـبتلفة من زوايا ـبتلفة ولكن رغم ىذه التصنيفات تبقى األسواؽ  
 اؼبالية متداخلة، ومن الصعب إهباد فاصل حدي بُت نوع معُت منها ونوع آخر.

تمويل واالستثمار إىل سوؽ النقد وسوؽ رأس اؼباؿ ويصنف ويقسم سوؽ اؼباؿ حسب نوع ومدة ال
حسب ىيكل السوؽ إىل السوؽ األويل )اإلصدار( والسوؽ الثانوي )التداوؿ(، وتصنف سوؽ التداوؿ 
)الثانوية( إىل سوؽ منظمة وسوؽ غَت منتظمة، وتصنف السوؽ اؼبايل حسب زمن عقد الصفقة إىل 

( وغبجم البحث سنقتصر على 23، ص 2002العبد، سوؽ حاضرة وسوؽ مستقبلية )اغبناوي و 
 عرض تصنيف سوؽ التداوؿ موضوع البحث.

، 2012)آؿ شبيب،   Secondary Marketتصني  السوق الثانوية )التداول( 2.0.0
 (50ص

يتم يف ىذا السوؽ وىي التعامل باألوراؽ اؼبالية اليت مت إصدارىا يف السوؽ األوىل، فبعد قياـ 
اء األوراؽ اؼبالية اعبديدة يتم تداوؿ ونقل ملكية ىذه األوراؽ يف السوؽ الثانوي حيث اؼبستثمرين بشر 

تتحقق آلية العرض والطلب على األوراؽ اؼبالية، ويلعب صانعو السوؽ والسماسرة والوسطاء دورًا مهماً 
ة طبقاً لألسعار يف السوؽ الثانوية ويف غياب السوؽ الثانوي )التداوؿ( يصعب تصور سيولة األوراؽ اؼبالي

اؼبعروضة من قبل البائع واؼبشًتي ومثل ىذه اػباصية تعرؼ باستمرارية السوؽ حيث دائما ىناؾ بائع 
 ومشًتي الورقة اؼبالية.
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يقسم السوؽ الثانوية )التداوؿ( وفقًا لصيغة تنظيمو إىل السوؽ اؼبنظمة والسوؽ غَت اؼبنظمة 
 :اآليتوفق 

 (39. 36، ص2017)الفكي،   Organized Marketأ ـ السوق المنظمة 
تقـو ىذه االسواؽ يف الدوؿ وفقا لقوانُت وتشريعات وضوابط وسياسات تصدرىا اعبهات اؼبختصة      

 بالدولة، ومن اىم ما يبيز األسواؽ اؼبنظمة ما يلي:
ؽ بالرغم من أف ػ أف ؽبا مكانًا ؿبددًا اللتقاء اؼبتعاملُت بالبيع أو الشراء لورقة مالية مسجلة بتلك السو 1

 عمليات التداوؿ قد تتم الكًتونيا دوف اغباجة لاللتقاء اؼبكاين 
ػ يكوف للسوؽ ؾبلس إدارة معُت من قبل الدولة أو منتخب من اؼبسانبُت يشرؼ على إدارة السوؽ 2

 ويصدر اللوائح والضوابط اؼبنظمة لعملو.
ة طوكيو، وبورصة نيويورؾ لألسهم وىي ومن األمثلة على تلك األسواؽ مثل بورصة لندف، وبورص      

% من 80تعد أكرب سوؽ لألوراؽ اؼبالية يف العامل، واليت يطلق عليو باجمللس الكبَت ألنو يتعامل حبوايل 
 األوراؽ اؼبالية اؼبسجلة لدى عبنة االوراؽ اؼبالية بالواليات اؼبتحدة.

  Unorganized Marketالسوق غير المنظمة -ب 
غَت اؼبنظمة على اؼبعامالت اليت ذبري خارج البورصات، واليت يطلق عليها  وىي تلك األسواؽ

اؼبعامالت على اؼبنضدة اليت تتوالىا بيوت السمسرة اؼبنتشرة يف صبيع أكباء الدولة، حيث تشمل السوؽ 
 غَت اؼبنظمة أسواقا فرعية أخرى ونبا:

سرة من غَت أعضاء حيث يتكوف من الوسطاء والسماThird Market 6ـ السوق الثالث 2
األسواؽ اؼبنظمة وؽبم اغبق يف التعامل يف األوراؽ اؼبسجلة بتلك األسواؽ، حيث يعترب ىؤالء الوسطاء 

 .على استعداد لبيع أو شراء األوراؽ اؼبالية وبأي كمية
يقصد بالسوؽ الرابع اليت يتم التعامل فيها مباشرة بُت Fourth Market 6ـ السوق الرابع 0

لكربى دوف وساطة بغرض زبفيض نفقات الصفقات الكربى من رسـو وعموالت اؼبؤسسات ا
 وغَتىا.
 قواعد وإجراءات التعامل في سوق األوراق المالية  2.0

وىي تتمثل يف قواعد وإجراءات التعامل األساسي الذي وبكم تصرفات اؼبتعاملُت، وبالتايل فإف دقة 
إبراـ صفقات، وكافة إجراءات وشروط التعامل تكوف صياغتها وسهولة فهمها مطلباف أساسياف لتسهيل 

 (.87، ص2010موضوعة من قبل ىيئة األوراؽ اؼبالية والبورصة )حسُت، 
 (60ػ 59، ص 2019)فرحات ،. فتح حساب لدى السمسار 2
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اؼبستثمر قبل أف يبدأ االستثمار يف البورصة يلـز أف يكوف لديو كود موحد يف البورصة وتتم كل  
ن خالؿ ىذا الكود حىت إذا تعامل مع أكثر من ظبسار، وطلب التكويد وبرر من خالؿ معامالتو م

السمسار ويرسل لقسم التكويد بالبورصة وتقـو إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود للسمسار، 
 ويتعُت على العميل تسجيلو لديو حىت يستطيع التعامل يف البورصة مع أي ظبسار آخر يريده.

 لعميل بعد ذلك بفتح حساب للتعامل يف األوراؽ اؼبالية لدى ا السمسار الذي يرغب يف يقـو ا 
 التعامل معو. وىناؾ نوعُت من اغبسابات نبا حساب نقدي وحساب ىامشي.

وبعد فتح اغبساب لدى السمسار يقـو اؼبستثمر بإيداع قيمة الصفقة اليت يريد إصدار أمر شراء  
الية اليت يريد إصدار أمر بيع بشأهنا لدى السمسار، ويبكن بعد ذلك إصدار بشأهنا أو إيداع األوراؽ اؼب

أوامر للسمسار ببيع وشراء األوراؽ وهبب على اؼبستثمر االشًتاؾ يف خدمة متابعة ومراجعة رصيد 
 اغبساب ؼبتابعة تعامالتو لدى السمسار بشكل دوري.

 (124ػ 123، ص2007ىندي، . األوامر التي يصدرىا المستثمرين في السوق المالي )0
يقصد بأمر البورصة التوكيل الذي يعطي من قبل العمالء للوسيط )السمسار( لعقد صفقة بيع أو  

شراء األوراؽ اؼبالية وىي ملزمة التنفيذ وال هبوز للسمسار رفض تنفيذ األمر، وىذا األمر وبرر بشكل 
ة وسيلة من وسائل االتصاؿ اؼبتاحة، وهبب أف مكتوب، وأوامر البورصة الشراء أو البيع يبكن أف تتم بأي

ربرر أوامر البورصة خبطابات منفصلة الحقاً، ويبكن أف تأخذ األوامر صورتُت أوامر بكميات غَت كسريو 
وأوامر بكميات كسريو يقصد هبا كمية األوراؽ اؼبالية اليت يضمها األمر وذلك حسب قوانُت البورصة 

 ومضاعفاهتا. 25ومضاعفاهتا ويف مصر100كمية غَت الكسرية فمثالً يف الواليات اؼبتحدة ال
وأوامر البيع والشراء اليت يصدرىا العمالء للسمسار تكوف يف أشكاؿ ـبتلفة وال حدود ؽبا وىي   

تشمل أربع ؾبموعات رئيسية وىي: أوامر ؿبددة لسعر التنفيذ، وأوامر ؿبددة لوقت التنفيذ، وأوامر ذبمع 
 (89. 88، ص2010التنفيذ، وأخَتا ىناؾ األوامر اػباصة )حسُت، بُت ربديد وقت وسعر 

 (88. 85، ص1994ىندي، إجراءات المعامالت وتصفية الحسابات6 ) 2 
 أوال6 تنفيذ أمر البورصة 

تنفيذ أمر البورصة مرحلة تالية ؼبرحلة صدور األوامر فهي مرحلة وضع األمر ؿبل التنفيذ يف البورصة  
عمليات التداوؿ يف البورصة وذلك وفق القواعد والتشريعات اؼبعموؿ هبا يف حيث يقـو السماسرة ب

 البورصة.
 ثانيا6 آلية تنفيذ أمر البورصة.
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يقـو اؼبستثمر يف االتصاؿ بالسماسرة لسؤالو عن أسعار أوراؽ مالية معينة، واليت تكوف متوفرة 
، وسعر آخر صفقة إذا كانت للسمسار عن طريق شبكة االتصاؿ مثال أعلى وأدىن سعر خالؿ اليـو

األسعار مشجعو يقـو العميل بإصدار األمر الذي يتضمن كافة بيانات وشروط األمر، ودبجرد انتهاء 
السمسار من تسجيل األمر يقـو بإدخالو يف جهاز كمبيوتر نظاـ التداوؿ التابع للبورصة، ومن ي يظهر 

مر اليت يدخلها يف نظاـ البورصة يف سجل على الشاشة ويتحمل السمسار كامل اؼبسؤولية عن األوا
 يسمى السجل اؼبركزي لألوامر الذي يقتضي فيو تسجيل كل أمر بيع أو شراء يتم يف البورصة

تتم اؼبقابلة الدائمة ألوامر الشراء والبيع اؼبسجلة بشكل إلكًتوين يف السجل اؼبركزي وهبري ربديد 
 السعر 

األوامر وفقًا للًتتيب الوارد يف السجل اؼبركزي  التوقيت يف إدخاؿويراعى يف تنفيذ األوامر مبدأ أسبقية 
طباعة  لألوامر، ويتم بعد ذلك اإلعالف عن عدد األوامر اؼبتبادلة اؼبنفذة والسعر السوقي، ويتم الكًتونيا

 الئحة هنائية باألوامر اؼبنفذة تتضمن كافة اؼبعلومات اؼبتعلقة بالصفقة وتعرض على شاشة األسعار اليت
تبُت للمتعاملُت يف ىذا النوع من األوراؽ اؼبالية. دبجرد تنفيذ األمر يقـو السمسار بإبالغ العميل وذلك 

 بتقرير كامل عن تنفيذ األمر.
ويتم تنفيذ الصفقة من خالؿ حساب اؼبستثمر لدى السمسار وبالتايل تسديد الصفقات قد يتم 

 ؽ بُت السمسار واؼبستثمر.باغبساب النقدي أو حساب اؽبامش وذلك حسب االتفا
وتتم تسوية الصفقات بُت السماسرة انفسهم من خالؿ اؼبؤسسات متخصصة يف التسوية واؼبقاصة  

وحفظ اؼبعامالت واليت تقدـ خدماهتا للسماسرة وغَتىم من الوسطاء، حيث تقـو اؼبؤسسة بإجراء 
بصايف األوراؽ اؼبالية الواجب  اؼبقاصة وربديد صايف الناتج لكل ظبسار وىي يتلقى كل ظبسار قائمة

تسليمها واستالمها باإلضافة إىل صايف النقدية اليت تدفع أو ربصل، فالسمسار ىنا هبري التسوية مع 
جهة واحده وىي مؤسسة اؼبقاصة بداًل من التسوية مع عدد كبَت من السماسرة وصناع السوؽ، وىبتلف 

سوية يف نفس اليـو وقد تصل إىل طبسة أياـ، وذلك زمن تسوية الصفقة من بورصة إىل أخرى قد تتم الت
يعتمد على نشاط وتطور وكفاءة البورصة واؼبستثمر ال يستطيع إصدار أوامر شراء أو بيع حىت يتم تسوية 

  الصفقة.
 (68. 67، ص2006)ىندي، ثالثاً 6 تحديد سعر الورقة المالية. 

جلسة التداوؿ وأثناء التداوؿ نظاـ التسعَت  عادة ما يتم كل يـو قبل افتتاح البورصة أو يف هناية 
اؼبستمر وذلك حسب إجراءات اؼبعامالت بالبورصة، وبعد أف يتم ربديد سعر الورقة يتم تنفيذ الصفقات 
بناًء على األوامر اليت أصدرىا اؼبستثمرين للسماسرة، يتوقف سعر الورقة اؼبالية على آلية العرض والطلب 

االقتصاد ككل والصناعة ة ومعلومات عن أداء الشركة نفسها مثل التدفقات  اليت تتأثر باؼبعلومات عن
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النقدية. والسعر السوقي ىو الذي يتحقق فعاًل يف السوؽ عندما يتساوى عنده الكمية اليت يكوف 
اؼبستثمرين مستعدين لشرائها مع الكمية اليت يكوف البائعُت مستعدوف لبيعها فسعر السوؽ ىو السعر 

 لذي يتساوى عنده الكمية اؼبطلوبة مع اؼبعروضة.التوازين ا
 (.22، 21، ص 2010)سعد،  مقومات نجاح سوق األوراق المالية 4.2

ىناؾ عدد من اؼبقومات والعوامل يتوقف عليها قباح سوؽ اؼباؿ يف ربقيق أىدافو، تتمثل يف وضع 
 التشريعات القانونية الكفيلة بتوفَت ما يلي:

تثماره بتوفَت الثقة بُت اؼبتعاملُت، ومراقبة ميزانيات الشركات، وأنشاء ضماف ضباية وسالمة اس-1
 بورصات لألوراؽ اؼبالية لتوفَت سيولة كافية بالنسبة لكل من اؼبدخر واؼبستثمر.

اتباع سياسة إعالمية تتميز باإلفصاح والشفافية، وذلك بنشر األسعار اليومية لألوراؽ اؼبالية، وإلزاـ  -2
ميزانيتها ونتائج أعماؽبا وبيانات كافيو عن مشروعاهتا، دبا وبقق استفادة اؼبدخرين، الشركات بنشر 
 ووبمي أمواؽبم.

مراعاة السرعة والدقة يف إسباـ الصفقات وعرض أوامر العمالء وتنفيذىا خالؿ اؼبدة وبالشروط  -3
رجية، واالستفادة من احملددة بأوامرىم، إقامة اعبسور بُت أسواؽ اؼباؿ الوطنية وأسواؽ اؼباؿ اػبا

 أساليب التعامل اغبديثة اؼبتبعة يف ىذا اجملاؿ.
التوسع يف تطبيق سياسة اغبرية االقتصادية والسماح بإنشاء عدد من اؼبصارؼ الوطنية واألجنبية -4

وشركات االستثمار وصناديق االستثمار، وإطالؽ يد القطاع اػباص يف ؾباؿ النشاط االقتصادي، 
 افسة اؼبشروعة يف التعامل داخل أسواؽ اؼباؿ.ػبلق جو من اؼبن

مراعاة توافر حد أدين من االستقرار السياسي واالجتماعي داخل الدولة، واالىتماـ بالبنية التحتية  -5
وبصفة خاصة الطرؽ واؼبواصالت والفنادؽ، واستخداـ أساليب فنية متقدمة، وتوفَت شبكة اتصاالت 

لضماف توافر اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب للجميع وبدقة، وربط متقدمة، وشبكة الكًتونية متطورة 
 أسواؽ األوراؽ اؼبالية.

تنظيم ومراقبة إصدار األوراؽ اؼبالية والتعامل هبا دبا يكفل سالمة ىذا التعامل وسهولتو وسرعتو، ودبا  -6
ؿ على عائد مناسب يضمن مصلحة البالد اؼبالية ويوفر اغبماية للمتعاملُت، سبكُت اؼبستثمر يف اغبصو 

 من استثماراتو وىذا يكوف من خالؿ اعفاء العائد من الضرائب ورفع سعر الفائدة على السندات.
 ةكفاءة سوق األوراق المالي  1.0

 مفهوم كفاءة السوق المالي 2.1.0



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ

 

[242] 

 

إف توفر اؼبعلومات وأنظمة اإلفصاح اؼبايل عن ظروؼ االقتصاد الكلي وعن ظروؼ القطاع  
ركات اؼبدرجة ىي إحدى مقومات كفاءة السوؽ، وتعتمد كفاءة السوؽ على صحة ودقة وعن أداء الش

اؼبعلومات اؼبتاحة واؼبنشورة اليت تتدفق من قنوات متعددة العامة واػباصة، وتتحقق  كفاءة السوؽ اؼبايل 
ه ترد إىل إذا ما استجابت أسعار األوراؽ اؼبالية يف السوؽ اؼبايل وعلى وجو السرعة لكل معلومات جديد

اؼبالية صعوداً أو ىبوطاً اعتماداً على ما إذا كانت  ؽأسعار األورااؼبتعاملُت فيو واليت من شأهنا تغيَت اذباه 
 (31، ص2010تلك اؼبعلومات جيدة أو سيئة.)حسُت، 

( "بأف السوؽ الكفؤة ىي السوؽ الذي يتساوى فيو سعر كل ورقة 55،ص2012)عصراف،ويرى 
( "بأهنا تلك السوؽ 101،ص2010)عبد القادر،ويعرفها ثمار يف كل األوقات، مالية مع قيمة االست

اليت تتمتع بقدر عاؿ من اؼبرونة، دبا يسمح بتحقيق استجابة سريعة يف أسعار األوراؽ اؼبالية طبقاً 
 للتغَتات يف 

قيق التعادؿ بُت نتائج ربليل البيانات واؼبعلومات اؼبتدفقة يف السوؽ، ودبا يؤدي يف هناية األمر اىل رب
"بأنو 6(.21، ص2009)الصايف والبكري،  ويعرفها القيمة السوقية والقيمة اغبقيقية للورقة اؼبالية.

السوؽ العادؿ الذي يعكس فيو السعر السوقي كافة اؼبعلومات التارىبية واغبالية واؼبستقبلية يف السوؽ 
وإفصاح ومساواة ال ظلم وال استغالؿ وال ربيز  الذي وبقق مباراة استثمارية عادلة بُت اؼبتعاملُت شفافية

 حبيث تكوف األسعار السوقية متساوية أو قريبة من القيمة اغبقيقية"
 (37، ص2007)ظبور، خصائص سوق األوراق المالية الكفؤة  0.1.0 

 :ىناؾ ؾبموعة من اػبصائص اليت يبتاز هبا السوؽ الكفؤ من أنبها
تكاليف اؼبعامالت أو الضرائب، وذلك إلعطاء فرص اؼبنافسة  ػ عدـ وجود قيود على التعامل مثل1

 الكاملة يف السوؽ وبالتايل يتيح عدـ وجود قوة احتكارية متمثلة يف الشركات القابضة.
 ػ كفاءة التشغيل، وتعٍت أف تتوفر كافة االَليات اليت سبكن من إصالح أي خلل يف التسعَت.2
اؼبالية بناء على أساس معلومايت وليس على أساس اإلشاعات ػ كفاءة االسعار، وىي إف سعر الورقة 3

 اؼبتداولة.
 ػ األمن، أي هبب أف تتوفر اغبماية ضد اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعرض ؽبا اؼبستثمر.4
ػ العقالنية، أي ربلي اؼبستثمرين بالرشد حيث ينبغي على اؼبتعاملوف يف السوؽ أف يهدفوا إىل ربقيق 5

 وف إىل تعظيم ثرواهتم.الربح، أي أهنم يسع
 ػ وجود عدد كبَت من اؼبستثمرين دبا يؤدي إىل عدـ تأثَت تصرفات بعضهم على أسعار األسهم.6
 ػ أف تكوف اؼبعلومات عن السوؽ متاحة للجميع يف نفس الوقت وبدوف تكاليف.7



 
 

 
                            0202 يناير( 1العدد ) (5)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي      
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 .ػ للمستثمر اغبق يف بيع أو شراء الكمية اليت يطلبها من األسهم بسهولة ودوف أي شرط8
 أنواع الكفاءة للسوق المالي 2.1.0

يطلق مصطلح الكفاءة على سوؽ رأس اؼباؿ إذا توفرت يف السوؽ شرطيُت رئيسيُت ونبا الكفاءة 
 (:61، ص 2019)الغايل،  التشغيلية والكفاءة التسعَتية

 Operational Efficiencyكفاءة التشغيل أوال6  
ؼبايل، وىي تعٌت بالناحية التشغيلية من خالؿ قدرة تسمي بالكفاءة الداخلية ألهنا ترتبط بالسوؽ ا

إدارة السوؽ اؼبايل يف إهباد آليات وأدوات تضمن ربقيق التوازف بُت العرض والطلب على األوراؽ 
اؼبالية اؼبقيدة فيها، دوف أف يتكبد اؼبتعاملوف فيها تكلفة عالية لصاحل السماسرة، ودوف احتكار 

 ع السوؽ لتحقيق أرباح مبالغ فيها.التعامالت اؼبالية من طرؼ صنا 
 Price Efficiency كفاءة التسعير ثانيا6  

وتسمي بالكفاءة اػبارجية، ألهنا مرتبطة بعوامل متأتية من خارج السوؽ اؼبايل، وىي تتعلق 
باؼبعلومات اؼبتاحة حوؿ اؼبنشأة اؼبصدرة لتلك األوراؽ اؼبالية اؼبقيدة واؼبتداولة يف سوؽ رأس اؼباؿ، 

أسعار أوراقها اؼبالية، مع ضرورة إتاحة تلك اؼبعلومات عبل اؼبتعاملُت  يت تنعكس بشكل مباشر علىوال
 يف السوؽ بسرعة وبدوف فاصل زمٍت كبَت وبتكاليف منخفضة إىل أدىن حد فبكن.

 ثالثا6 الجانب العملي
 نبذة عن سوق المال الليبي 2.2

 أوال6 نشأة سوق األوراق المالية الليبي 
  2006( لسنة 134تاح سوؽ اؼباؿ اللييب وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم )مت افت

وذلك ضمن إجراءات إصالح االقتصاد اللييب والدفع باذباه اقتصاد السوؽ وخصخصة القطاعات 
العامة التجارية والصناعية واػبدمية ، ودعم القطاع اػباص وتنويع االستثمار وجذب االستثمارات 

جنبية وهتيئة االقتصاد ؽبذا التحوؿ الكبَت من االقتصاد اؼبوجو إىل اقتصاد السوؽ، حيث مت بدء األ
ـ، واستمر يف العمل حىت 2008العمل الفعلي بالسوؽ بنظاـ التداوؿ االلكًتوين يف شهر ابريل سنة 

ي  حيث البفضت نسبة التداوؿ وتوقف السوؽ جزئياً، 2011بداية األحداث السياسية يف سنة 
ـ حيث مت إيقاؼ التداوؿ 2014واستمر يف العمل حىت يوليو سنة  2012استأنف العمل بداية 

 ( سوؽ اؼبايل اللييب واؽبيكل التنظيمي. 3باألوراؽ اؼبالية حىت ىذا التاريخ، ويوضح اؼبلحق رقم )
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 ثانيا6 الشركات المتداولة )المسجلة( في سوق األوراق المالية الليبي 
 2008( عدد الشركات اؼبتداولة خالؿ سنوات فًتة عمل السوؽ من سنة 1.3)يوضح اعبدوؿ 

 شركة.  12، ويوضح اعبدوؿ أف عدد الشركات اؼبدرجة بالتداوؿ مل يتجاوز عدد 2014إىل سنة 
 0221ــ  0224( عدد الشركات في سوق األوراق المالية خالل السنوات 2.2جدول )
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 10 12 13 12 12 10 7 عدد الشركات

 اؼبصدر: التقارير السنوية للسوؽ اؼباؿ اللييب
 ثالثا6 بيانات التداول6

سوؽ التداوؿ شهد تطور يف نشاط التعامل على األوراؽ اؼبالية اؼبقيدة حيث لوحظا ارتفاع التعامل 
بنسبة  2009يف سنة  65.548مليوف دينار لييب إىل  29.276بقيمة  2008السنوي من سنة 

، ي 2008% تقريبًا وذلك ألف السوؽ بدء العمل بنظاـ التداوؿ االلكًتوين أواخر سنة 124زيادة 
% تقريباً، ي البفضت قيمة التداوؿ 19ولكن بنسبة  2010يف سنة  77.948ازداد التداوؿ إىل 

بسبب األحداث السياسية وتوقف السوؽ وكانت نسبة االلبفاض  2011يف سنة  25.583بقيمة 
يف  22.967يوما فقط، ي البفض بقيمة  60% تقريباً، وكانت فًتة التداوؿ خالؿ ىذه السنة 67.2

ػػ 2013ؿ ارتفاعا ملحوظا خالؿ سنيت % يف قيمة التداوؿ، ي سجل التداو 10.2بنسبة  2012سنة 
( يوضح قيمة التداوؿ والقيمة السوقية دبليوف دينار لييب ومؤشر السوؽ خالؿ 2.3، واعبدوؿ )2014
 الفًتة. 

ا ( مؤشر حجم التداول ومؤشر القيمة السوقية والمؤشر العام في ليبي0.2الجدول رقم )
 (0221ــ 0224خالل فترة عمل سوق التداول )

 0221 0222 0220 0222 0222 0225 0224 السنة
 MCقيمة التداول 

 مليون دينار ليبي
29.276 65.548 77.948 25.583 22.967 25.545 33.243 

  MVالقيمة السوقية
 مليون دينار ليبي

874.8 2654.8 3014.2 3996.3 4087.4 2272.1 2148.9 

 LSI 796.7 1104.2 1354.3 1437.6 1393.1 1152.3 1050.9ر العامالمؤش

 (81، ص 2016اؼبصدر: ) اعببَتي، 
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وبعد  ،من اعبهات ذات العالقة بالسوؽ اؼباؿ اللييب عينة قصدية مت اختيارــ تحديد عينة الدراسة6 2
( استمارة استبياف على اعبهات اليت ؽبا عالقة 80اـ الباحث بتوزيع عدد )عملية ربكيم االستبياف ق

( استمارة استبياف من االستمارات اؼبوزعة. واعبدوؿ 60عدد ) بسوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب، مت اسًتداد
 ( يبُت عدد استمارات االستبياف اؼبوزعة واؼبسًتجعة ونسبة اؼبسًتجع منها حسب مكونات العينة.3،3)

 ( االستمارات الموزعة والمسترجعة حسب مكونات العينة2.2جدول )

% من صبيع استمارات 75( نالحظ أف نسبة االسًتداد الكلية كانت 3.3من خالؿ اعبدوؿ )
 االستبياف اؼبوزعة.

 خصائص عينة الدراسة  ـــــ0
مفردة،  60ربليل اػبصائص الديبوغرافية ألفراد عينة الدراسة البالغ عددىم  (1.2) يبُت اعبدوؿ

 :اآليتمن حيث فئة العمرية وسنوات اػبربة الوظيفية واؼبستوى الوظيفي واؼبؤىل العلمي وفق 
 الدراسة.( خصائص عينة 1.2الجدول )

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 
 الفئة العمرية

 15.0 9 سنة40إىل اقل من  30من 
 46.7 28 سنة50إىل اقل من  40من 

 38.3 23 فأكثر 50من 
 

 المؤىل العلمي
 6.7 4 دبلـو عايل
 48.3 29 جامعي

 نسبة االسترداد % االستمارات اؼبسًتجعة االستمارات اؼبوزعة اعبهة
 80 12 15 مصرؼ ليبيا اؼبركزي

 82 9 11 مصارؼ ـبتلفة
 80 8 10 سوؽ األوراؽ اؼبالية

 50 6 12 وزارة االقتصاد
 50 6 12 غرفة التجارة والصناعة

 95 19 20 األكاديبيوف اؼبتخصصوف
 75 60 80 اجملموع



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ

 

[246] 

 

 20.0 12 ماجستَت
 25.0 15 دكتوراه

 الخبرة بالسنوات

 5.0 3 سنوات 10اقل من 
 38.3 23 سنة20إىل اقل من  10من 
 45.0 27 سنة30إىل اقل من  20من 

 11.7 7 سنة فأكثر 30من 

 الموقع الوظيفي

 21.7 13 لس إدارةرئيس أو عضو ؾب
 26.7 16 مدير إدارة ونائب أو مساعد مدير إدارة

 11.7 7 رئيس قسم أو وحدة
 23.3 14 أكاديبي

 16.7 10 وظيفة أخرى )استشاري أو مستثمر(
( الذي يبُت خصائص عينة الدراسة، حيث يتضح أف أغلب عينة 4.3من خالؿ اعبدوؿ )
سنة  40% أعمارىم أكرب من 85%، وأف منهم 95نسبة سنة وب 30الدراسة أعمارىم تزيد عن 

 30إىل  20% منهم يبتلكوف خربة من 45سنوات وأف  10تتمتع العينة خبربة جيدة أكثر من  وكذلك
% من مفردات العينة لديهم مؤىالت علمية جامعية فما فوؽ 95سنة، ويتضح من خالؿ اعبدوؿ أف 

% من عينة 60.1كذلك نالحظ من اعبدوؿ أف % مؤىالهتم العلمية عالية، و 93.3أي بنسبة 
الدراسة وظيفتهم من مدير أو رئيس ؾبلس إدارة إىل رئيس قسم أو وحدة وباقي النسبة سبثل أكاديبي 

 %39.9استشاري ومستثمر بنسبة 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وص  وتحليل البيانات. 0.0.2

 جابات عينة الدراسة بالثبات واالتساؽ الداخلي. للتأكد من سبتع إاختبار )كرونباخ ألفا(  .1
لتحليل إجابات مفردات عينة  التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري وذلك ػػ2

 الدراسة.
يتم استخداـ ىذا االختبار الختبار  Wilcox on – test). اختبار ولكوكسوف حوؿ اؼبتوسط )3

 لى كل عبارة من عبارات االستبياف.معنوية درجة اؼبوافقة ع
  حوؿ اؼبتوسط الختبار الفرضيات اإلحصائية اؼبتعلقة دبتوسط اجملتمع. Z. اختبار 4
 % العتماد نتائج الدراسة.95دبستوى ثقة  Value-P% 5ػػ مت اعتماد مستوى معنوية 5

 (.SPSSوقد مت ربليل البيانات باستخداـ اغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية )
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 )االستبيان(أداة جمع البيانات  2.0.2
 تصميم وتحليل استمارة االستبيان  -2

مت تصميم استمارة االستبياف بشكل مبدئي من خالؿ االطالع على الدراسات والبحوث والكتابات  
سوؽ اؼبختصة باألسواؽ اؼبالية، باإلضافة إىل الزيارات اؼبيدانية واؼبقابالت الشخصية مع بعض اؼبديرين بال

اؼباؿ اللييب، حيث مت تقسيم االستبياف إىل سبعة ؿباور سبثل اؼبعوقات الداخلية واػبارجية أماـ تفعيل 
السوؽ اؼباؿ اللييب، وقد مت بناء االستبياف وفقا ؼبقياس ليكرت اػبماسي، والذي يعتمد على ترميز 

 (    5.3باعبدوؿ )كما إجابات العينة بالطريقة الرقمية  
 رجات اإلجابة لمقياس ليكرت الخماسي( د1.2جدول )

غير موافق  اإلجابة
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 1 1 2 0 2 الدرجة
( فإذا كاف متوسط درجة إجابات 3( يكوف متوسط درجة اؼبوافقة )5.3من خالؿ اعبدوؿ رقم )

ا إذا كاف متوسط درجة إجابات ( فيدؿ على ارتفاع درجة اؼبوافقة. أم3مفردات العينة يزيد معنويا عن )
( فيدؿ على البفاض درجة اؼبوافقة، يف حُت إذا كاف متوسط درجة 3مفردات العينة يقل معنويا عن )

( فيدؿ على أف درجة اؼبوافقة متوسطة، وبالتايل مت 3إجابات مفردات العينة ال زبتلف معنويا عن )
( أـ ال. وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات 3ا عن )اختبار ما إذا كاف متوسط درجة اؼبوافقة زبتلف معنوي

 Statistical( SPSSوإدخاؿ البيانات األولية باستخداـ حزمة الربؾبيات اعباىػػزة للعلـو االجتماعية )
Package for Social Science).وربليلها باالختبارات اإلحصائية اؼبوضحة بالبحث ) 

  دراسةاختبارات الصدق والثبات الستبانة ال -0
 أ. الصدق الظاىري6

 ويطلق عليو صدؽ احملكمُت، للتأكد من أف أسئلة االستبياف ربقق الغرض الذي أعدت من أجلو، مت
إىل االستعانة بعدد من اػبرباء  عرض االستبياف على أساتذة متخصصُت يف التمويل واؼبصارؼ باإلضافة

أسئلة االستبياف للتأكد من مشوؽبا ؼبشكلة الدراسة العاملُت بالسوؽ اؼبايل اللييب يف طريقة إعداد ؿباور و 
وسهولة فهم األسئلة، وبعد أف مت صبع أراء ومالحظات صبيع ىؤالء اؼبتخصصُت على فقرات استمارة 

 االستبياف مت إجراء التعديالت الالزمة سواء باغبذؼ أو اإلضافة يف الفقرات حىت مت التوصل إىل الصورة
أسئلة شخصية وتشمل: العمر،  4ؾبموعات من األسئلة، اجملموعة األوىل تضم شبانية  تضم وىي النهائية



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
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اؼبؤىل العلمي، اػبربة،  والوظيفة. وباقي اجملموعات تتعلق دبتغَتات الدراسة السبعة كما موضحة 
 فقراهتا جبداوؿ اختبار فرضيات الدراسة. 
 ب ــ اختبار الثبات واالتساق الداخلي6

ؽ استخػػػػداـ أسلوب معامل )كرونباخ ألفا( لكل ؿبور من ؿباور استمارة للتأكػػػد من ثبات وصد 
 (.6.3االستبياف وعبميع احملاور. فكانت النتائج كما موضحة باعبدوؿ )

 ( نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات واتساق االستبيان2.2جدول رقم )
 معامل ألفاء الثبات عدد العبارات اجملموعة ـ
 0.757 7 ركات بااللتزاـ بشروط السوؽ اؼبايلمستوى قدرة الش 1
 0.719 6 مدى مالئمة األوضاع اغبالية لالقتصاد. 2
 0.604 7 مدى مشاركة القطاع اػباص يف االقتصاد. 3
 0.699 5 مستوى اىتماـ الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم السوؽ اؼبايل 4

 0.792 25 اؽ اؼباليةاؼبعوقات اػبارجية اليت ربوؿ دوف تفعيل سوؽ األور  
 0.846 7 شروط التسجيل بالسوؽ 1
 0.796 7 ظروؼ التشغيل والعمل بسوؽ اؼباؿ اللييب 2
 0.709 6 تسعَت األوراؽ اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ اللييب 3

 0.904 20 اؼبعوقات الداخلية اليت ربوؿ دوف تفعيل سوؽ األوراؽ اؼبالية 
 0.900 45 كل فقرات وؿباور االستبياف 

تًتاوح بُت لكل ؾبموعة من عبارات استمارة االستبياف ( أف قيم اؼبعامل 6.3نالحظ من خالؿ اعبدوؿ )
فبا يدؿ على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي يف  0.60( وىي قيم أكرب من 0.904إىل  0.604)

 اإلجابات وصالحيتها للتحليل.
 

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة  2.2
التي تنص على6 ضع  قدرة الشركات بااللتزام بشروط  HO1اختبار الفرضية األولى  2.2.2

 السوق المالي الليبي
بضعف قدرة الشركات بااللتزاـ  العبارات اؼبتعلقةالختبار معنوية درجة اؼبوافقة على كل عبارة من 

فكانت النتائج كما يف  (3بشروط السوؽ اؼبايل مت استخداـ اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )
 (.7.3اعبدوؿ )
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( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 3.2جدول )
 بعدم قدرة الشركات بااللتزام بشروط السوق المالي العبارات المتعلقةعلى 

 المتوسط العبارة م
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

1 
وانُت والتشريعات اليت تلـز الشركات بالتقيد ضعف الق

 000. 4.790- 885. 3.72 بشروط السوؽ اؼبايل اللييب

2 
عدـ ظباح قوانُت السوؽ اؼبايل اللييب للشركات الصغرى 
بالتسجيل لعدـ مالئمة شروط تسجيل السوؽ للشركات 

 الصغرى.
3.58 .907 -4.164 .000 

3 
اؼبالية يف الوقت  ضعف قدرة الشركات بإصدار بياناهتا

اؼبناسب لتسهيل اطالع اؼبستثمرين على اؼبعلومات والبيانات 
 اػباصة هبا.

4.15 .732 -6.369 .000 

ضعف القوانُت اليت تدعم الشركات بتسجيل أورقها اؼبالية  4
 000. 4.124- 976. 3.62 بسوؽ اؼباؿ اللييب.

موعدىا ضعف القوانُت اليت تلـز الشركات قفل ميزانيتها يف  5
 000. 4.381- 1.071 3.73 احملدد.

6 
ضعف التقنيات واؼبنظومات احملاسبية لدى الشركات 
اؼبسجلة بالسوؽ اؼباؿ اللييب تضعف من قدرهتا على قفل 

 حساباهتا وميزانياهتا يف اؼبوعد احملدد.
3.60 1.092 -3.768 .000 

 000. 6.786- 596. 4.48 ادضعف انتشار ثقافة أنبية السوؽ اؼبايل لالستثمار واالقتص 7

( 0.05( نالحظ أف الدالالت احملسوبة أقل من مستوي اؼبعنوية)7.3من خالؿ اعبدوؿ )
( عبميع العبارات اؼبتعلقة 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط اؼبقياس )

ات مفردات عينة بضعف قدرة الشركات بااللتزاـ بشروط السوؽ اؼبايل، وحيث أف متوسطات إجاب
(، فهذا يدؿ على ارتفاع درجات اؼبوافقة على 3الدراسة على ىذه العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

مت  ىذه العبارات، والختبار الفرضية األوىل اؼبتعلقة بضعف قدرة الشركات بااللتزاـ بشروط السوؽ اؼبايل
، يع العبارات اؼبتعلقة هبذه الفرضيةإهباد متوسط متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على صب

 (8.3( فكانت النتائج كما باعبدوؿ )3( حوؿ متوسط اؼبقياس )  Zواستخداـ اختبار )
 



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ
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( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة Z( نتائج اختبار ) 4.2الجدول )
 لماليعلى جميع العبارات المتعلقة بضع  قدرة الشركات بااللتزام بشروط السوق ا

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

ضع  قدرة الشركات بااللتزام بشروط 
 السوق المالي

3.8405 .57990 11.227 59 .000 

( بداللة ؿبسوبة 11.227( أف قيمة إحصائي االختبار )8.3نالحظ من خالؿ اعبدوؿ )
(، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة 0.05ل من مستوى اؼبعنوية )( وىي أق0.000)

(، وىذا يشَت إىل ضعف قدرة الشركات بااللتزاـ 3( وىو يزيد عن متوسط اؼبقياس )3.8405الدراسة )
ضع   اليت تنص على: HO1 بشروط السوؽ اؼبايل اللييب، فبا يؤكد صحة الفرضية األوىل للدراسة

 بااللتزام بشروط السوق المالي الليبي. قدرة الشركات
عدم مالئمة األوضاع الحالية 6 التي تنص على HO2التحليل الوصفي واختبار الفرضية  0.2.2
 لالقتصاد

بعدـ مالئمة األوضاع اغبالية  العبارات اؼبتعلقةعلى كل عبارة من  الختبار معنوية درجة اؼبوافقة      
( فكانت النتائج  3 استخداـ اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )مت لالقتصاد لتفعيل السوؽ اؼبايل

 (.9.3كما يف اعبدوؿ )
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 5.2جدول )

 بعدم مالئمة األوضاع الحالية لالقتصاد العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ئي إحصا
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

ضعف استقرار الدولة سياسيا وأمنيا أنعكس  1
 000. 7.061- 490. 4.72 سلبا على سوؽ اؼباؿ اللييب

انقساـ مؤسسات الدولة أضعف من قدرة  2
 000. 7.044- 469. 4.68 إعادة تفعيل السوؽ اؼبايل يف الوقت اغبايل.

يف  ضعف قناعة مسئويل الشركات واؼبصارؼ 3
 التعامل مع السوؽ اؼبايل اللييب.

4.02 .792 -6.002 .000 

4 
ضعف اىتماـ الكوادر االقتصادية اؼبتخصصة 
بالدفع باذباه االىتماـ بتفعيل السوؽ اؼبايل 

 اللييب.
4.00 .957 -5.544 .000 



 
 

 
                            0202 يناير( 1العدد ) (5)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي      
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

ئي إحصا
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

5 
ضعف التواصل والتنسيق بُت إدارات السوؽ 
اؼبايل وعمالءه سواء كانت مصارؼ أو شركات 

 مع اؼبصرؼ اؼبركزي. أو
4.08 .869 -5.894 .000 

قلة الدعاية والنشرات والندوات الالزمة للتعريف  6
 000. 5.994- 950. 4.25 بأنبية السوؽ اؼبايل يف التطور االقتصادي.

( 0.05( نالحظ أف الدالالت احملسوبة أقل من مستوي اؼبعنوية )9.3من خالؿ اعبدوؿ )      
بعدـ اؼبتعلقة( عبميع العبارات 3ردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط اؼبقياس )ومتوسطات إجابات مف

مالئمة األوضاع اغبالية لالقتصاد، وحيث أف متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على ىذه 
 .ارتفاع درجات الموافقة على ىذه العبارات(، فهذا يدؿ على 3العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

مت إهباد متوسطات تبار الفرضية الثانية للدراسة المتعلقة باألوضاع الحالية لالقتصاد والخ       
( حوؿ Zواستخداـ اختبار )، إجابات مفردات عينة الدراسة على صبيع العبارات اؼبتعلقة هبذه الفرضية

 (.10.3( فكانت النتائج كما باعبدوؿ )3متوسط اؼبقياس )
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار ) 22.2الجدول )

 جميع العبارات المتعلقة بعامل األوضاع الحالية لالقتصاد

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
المحسو 
 بة

 000. 59 19.857 50387. 4.2917 عدم مالئمة األوضاع الحالية لالقتصاد
( بداللة ؿبسوبة 19.857( نالحظ أف قيمة إحصائي االختبار )10.3من خالؿ اعبدوؿ )

(، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة 0.05( وىي أقل من مستوى اؼبعنوية )0.000)
(، وىذا يشَت إىل عدـ مالئمة األوضاع اغبالية 3( وىو يزيد عن متوسط اؼبقياس )4.2917الدراسة )

( التي تنص علىH02 6مما يؤكد صحة فرضية الدراسة ) تصاد يف تفعيل سوؽ األوراؽ اؼباليةلالق
 عدم مالئمة األوضاع الحالية لالقتصاد لتفعيل سوق المال الليبي.

التي تنص على6 ضع  مشاركة القطاع  HO3التحليل الوصفي واختبار الفرضية  2.2.2  



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
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 الخاص في االقتصاد 
بضعف مشاركة القطاع اػباص يف  العبارات اؼبتعلقةاؼبوافقة على كل عبارة من الختبار معنوية درجة 

( فكانت النتائج كما موضحة 3االقتصاد مت استخداـ اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )
 (.11.3باعبدوؿ )

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 22.2جدول )
 بضع  مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد لمتعلقةالعبارات اعلى 

 المتوسط العبارة م
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

1 
ىيمنة القطاع العاـ على االقتصاد اللييب وعدـ تشجيع القطاع 

 000. 5.073- 960. 3.83 اػباص يف التعامل مع السوؽ اؼبايل اللييب

2 
والشركات إىل قطاعات تابعة للدولة  خصخصة بعض اؼبصارؼ

وليس ألفراد أو قطاع خاص حقيقي مثل ذبربة اػبصخصة 
 بتمليك شركات اىل صندوؽ اإلمباء االقتصادي االجتماعي

3.53 1.049 -3.482 .000 

فشل برامج ومشاريع اػبصخصة لبعض الشركات العامة اؼبتعثرة  3
 وعدـ القدرة على إحيائها من جديد

3.97 .974 -5.237 .000 

4 
عدـ وجود قطاع خاص قوي يبكنو من التعامل مع السوؽ 

 000. 6.399- 761. 4.28 والدخوؿ يف االستثمار يف السوؽ اؼبايل اللييب.

ضعف ثقافة االستثمار اؼبايل يف األوراؽ اؼبالية والًتكيز على  5
 000. 6.926- 520. 4.37 االستثمار اغبقيقي يف االقتصاد اغبقيقي.

ضعف تشجيع صغار اؼبستثمرين لتوجيو مدخراهتم لالستثمار يف  6
 000. 6.563- 647. 4.23 السوؽ اؼبايل اللييب

عدـ القياـ بالدعاية الالزمة لتوعية القطاع اػباص بوجود فرص  7
 استثمار أفضل مع السوؽ اؼبايل اللييب

4.18 .701 -6.365 .000 

( 0.05دالالت احملسوبة أقل من مستوى اؼبعنوية )( أف ال11.3) نالحظ من خالؿ اعبدوؿ      
 اؼبتعلقة( عبميع العبارات 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط اؼبقياس )

بضعف مشاركة القطاع اػباص يف االقتصاد، وحيث أف متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 
 فهذا يدؿ على ارتفاع درجات اؼبوافقة على ىذه العبارات.(، 3ىذه العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

والختبار الفرضية الثالثة اؼبتعلقة بضعف مشاركة القطاع اػباص يف االقتصاد مت إهباد متوسطات إجابات 
حوؿ متوسط  (Z) واستخداـ اختبار، مفردات عينة الدراسة على صبيع العبارات اؼبتعلقة هبذه الفرضية
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 ( 12.3النتائج كما باعبدوؿ ) ( فكانت3اؼبقياس )
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  Z( نتائج اختبار ) 12.3الجدول )

 على جميع العبارات المتعلقة بضع  مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

ضع  مشاركة القطاع الخاص في 
 االقتصاد

4.0571 .44729 18.307 59 .000 

( بداللة ؿبسوبة 18.307( نالحظ أف قيمة إحصائي االختبار )12.3من خالؿ اعبدوؿ )
(، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة 0.05( وىي أقل من مستوى اؼبعنوية )0.000)

( وىذا يشَت إىل وجود ضعف يف مشاركة 3متوسط اؼبقياس )( وىو يزيد عن 4.0571الدراسة )
ضع   HO3مما يؤكد صحة الفرضية الثالثة للدراسة التي تنص على6  القطاع اػباص يف االقتصاد

 في مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد.
التي تنص على6 ضع  الدولة والجهات ذات  HO4التحليل الوصفي واختبار الفرضية  1.2.2
 ة بدعم السوق المالي الليبيالعالق
على كل عبارة من  ( الذي يوضح اختبار معنوية درجة اؼبوافقة13.3يتضح من خالؿ اعبدوؿ )     

مت استخداـ  بضعف اىتماـ الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم السوؽ اؼبايل اللييب العبارات اؼبتعلقة
 ج كما ىي موضحة باعبدوؿ( فكانت النتائ3اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة حول 13.3جدول )
 اىتمام الدولة والجهات ذات العالقة بدعم السوق المالي 

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المحسو 
 بة

االقتصاد يف  ضعف اىتماـ جهات االختصاص كوزارة 1
 000. 5.748- 861. 4.07 تذليل الصعاب إلعادة تفعيل سوؽ اؼباؿ اللييب

2 
ضعف اىتماـ اعبهات اإلشرافية كمصرؼ ليبيا اؼبركزي 
وغرفة التجارة والصناعة على دفع اؼبصارؼ والشركات 

 على إدراج بياناهتم يف سوؽ اؼباؿ اللييب
3.90 .775 -5.741 .000 



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ

 

[254] 

 

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المحسو 
 بة

3 
ابية كديواف احملاسبة وجهاز الرقابة ضعف اعبهات الرق

اإلدارية بإلزاـ اؼبصارؼ والشركات بقفل ميزانيتها يف 
 الوقت احملدد.

3.92 1.013 -5.198 .000 

4 
عدـ فاعلية ىيئة اإلشراؼ على السوؽ اؼباؿ اللييب )ىيئة 
سوؽ اؼباؿ( يف التواصل مع اعبهات اؼبختصة للعمالء 

 وعادة تفعيل سوؽ اؼباؿ اللييب.
3.93 .821 -5.612 .000 

5 
ضعف إدراؾ اؼبسئولُت يف الدولة ألنبية سوؽ اؼباؿ اللييب 

 000. 6.389- 732. 4.20 يف جذب االستثمار األجنيب

(  0.05( أف الدالالت احملسوبة أقل من مستوى اؼبعنوية )13.3يتضح من خالؿ اعبدوؿ )
بضعف اؼبتعلقة( عبميع العبارات 3اؼبقياس )ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط 

اىتماـ الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم السوؽ اؼبايل اللييب، وحيث أف متوسطات إجابات مفردات 
(، فهذا يدؿ على ارتفاع درجات اؼبوافقة 3عينة الدراسة على ىذه العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

الرابعة اؼبتعلقة بضعف اىتماـ الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم  على ىذه العبارات، والختبار الفرضية
مت إهباد اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة على صبيع العبارات اؼبتعلقة  السوؽ اؼبايل اللييب

( فكانت النتائج كما موضحة باعبدوؿ 3( حوؿ متوسط اؼبقياس )Zواستخداـ اختبار )، هبذه الفرضية
(14.3 ) 

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار ) 21.2الجدول )
 جميع العبارات المتعلقة بضع  اىتمام الدولة والجهات ذات العالقة بدعم السوق المالي الليبي

 المتوسط العام البيان
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

ضع  اىتمام الدولة والجهات ذات 
 العالقة بدعم السوق المالي الليبي

4.0033 .56985 13.638 59 .000 

( بداللة ؿبسوبة 13.638( أف قيمة إحصائي االختبار )14.3يتضح من خالؿ اعبدوؿ )
(، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة 0.05( وىي أقل من مستوى اؼبعنوية )0.000)

(، وىذا يشَت إىل وجود ضعف يف مستوى 3( وىو يزيد عن متوسط اؼبقياس )4.0033سة )الدرا
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اىتماـ الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم السوؽ اؼبايل اللييب فبا يؤكد الفرضية الرابعة للدراسة اليت 
 ضعف الدولة واعبهات ذات العالقة بدعم السوؽ اؼبايل اللييب.  HO4تنص على:
 الوصفي واختبار الفرضية الخامسة التي تنص على6التحليل  1.2.2

 HO5 ًعدم مالئمة شروط التسجيل بالسوق ألوضاع الشركات واالقتصاد حاليا 
( الختبار معنوية درجة 3اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )( نتائج 15.3) يبُت اعبدوؿ       

 وضاع الشركات واالقتصاد اؼبوافقة لفقرات عامل عدـ مالئمة شروط التسجيل بالسوؽ أل
( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات عينة الدراسة على عامل عدم 21.2جدول )

 ألوضاع الشركات واالقتصاد مة شروط التسجيل بالسوقءمال

 المتوسط العبارة م
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 005. 2.792- 956. 3.37 للتعامل مع السوؽ اؼبايل اللييبعدـ وجود قوانُت ثابتة وملزمة  1
 007. 2.709- 974. 3.37 كثرة القوانُت وتعديالهتا ذات العالقة بعمل سوؽ اؼباؿ اللييب. 2

3 
عدـ وجود مرونة كافية أثناء التسجيل للدخوؿ يف السوؽ 

 006. 2.773- 993. 3.38 اؼبايل

ستقطاب وتشجيع ضعف وجود سياسة معلنة وواضحة يف ا 4
 000. 5.517- 889. 3.92 االستثمارات األجنبية بالسوؽ اؼبايل اللييب.

عدـ وجود منظومة متطورة تساعد يف ضبط وتطوير  5
 000. 5.548- 880. 3.93 اؼبعامالت االقتصادية بالسوؽ اؼبايل اللييب.

ضعف مالئمة شروط التسجيل يف سوؽ األوراؽ اؼبالية مع  6
 000. 4.346- 920. 3.63 يف السوؽ اللييب.ظروؼ الشركات 

7 
ضعف التواصل مع األسواؽ العربية لالستفادة منها يف تفعيل 

 000. 5.723- 863. 4.03 السوؽ اؼباؿ اللييب.

( 0.05( أف الدالالت احملسوبة أقل من مستوي اؼبعنوية)15.3يتبُت من خالؿ اعبدوؿ )      
( عبميع العبارات اؼبتعلقة عدـ 3سة تزيد عن متوسط اؼبقياس )ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدرا

مالئمة شروط التسجيل بالسوؽ ألوضاع الشركات واالقتصاد حاليا، وحيث أف متوسطات إجابات 
(، فهذا يدؿ على ارتفاع درجات 3مفردات عينة الدراسة على ىذه العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

والختبار الفرضية اػبامسة اؼبتعلقة عدـ مالئمة شروط التسجيل بالسوؽ ، اؼبوافقة على ىذه العبارات



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
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ألوضاع الشركات واالقتصاد حاليا مت إهباد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على صبيع 
( فكانت النتائج كما 3( حوؿ متوسط اؼبقياس )Zواستخداـ اختبار )،  العبارات اؼبتعلقة هبذه الفرضية

 (.16.3وؿ )ىي موضحة باعبد
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  Z( نتائج اختبار ) 16.3الجدول )

 جميع العبارات المتعلقة عدم مالئمة شروط التسجيل بالسوق ألوضاع الشركات واالقتصاد حاليا

المتوسط  البيان
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 لمحسوبةا

عدم مالئمة شروط التسجيل بالسوق 
 ألوضاع الشركات واالقتصاد حاليا

3.6619 .66797 7.676 59 .000 

( بداللة ؿبسوبة 7.676( نالحظ أف قيمة إحصائي االختبار )16.3من خالؿ اعبدوؿ )
ة (، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عين0.05( وىي أقل من مستوى اؼبعنوية )0.000)

(، وىذا يشَت إىل وجود ضعف يف شروط 3( وىو يزيد عن متوسط اؼبقياس )3.6619الدراسة )
( التي تنص على6 عدم مالئمة شروط H05مما يؤكد صحة الفرضية الخامسة ) التسجيل بالسوؽ

 .التسجيل بالسوق ألوضاع الشركات واالقتصاد
على6 عدم مالئمة ظروف التشغيل التي تنص  HO6التحليل الوصفي واختبار الفرضية  ـ2.2.2

 والعمل بالسوق المالي الليبي
بعدـ مالئمة  العبارات اؼبتعلقةاختبار معنوية درجة اؼبوافقة على كل عبارة من ( 17.3) يبُت اعبدوؿ

( 3ظروؼ التشغيل والعمل بالسوؽ اؼبايل اللييب مت استخداـ اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )
 (17.3ا يبينها اعبدوؿ )فكانت النتائج كم

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 23.2جدول )
 بعدم مالئمة ظروف التشغيل والعمل بالسوق المالي الليبي العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

1 

سوؽ اؼباؿ اللييب يف فًتة حدوث تغَتات  إنشاء وافتتاح
ىيكلية يف االقتصاد اللييب للتحوؿ من قطاع موجو إىل 
اقتصاد السوؽ أضعف من فاعلية واستمرار السوؽ اؼبايل 

 اللييب

3.53 1.016 -3.613 .000 

 000. 4.460- 901. 3.63ضعف وجود برنامج خاص للدورات التخصصية داخلية  2



 
 

 
                            0202 يناير( 1العدد ) (5)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي      
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االنحراف  المتوسط العبارة م
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 وخارجية للعاملُت بالسوؽ اؼبايل اللييب

ضعف البيانات اؼبعروضة على اؼبوقع الرظبي للسوؽ اؼبايل  3
 000. 6.225- 739. 4.12 فيما ىبص اسًتاتيجية وخطط إعادة تفعيل التداوؿ

عدـ استمرار وانتظاـ العمل بسوؽ التداوؿ حيث تعرض  4
 لكثَت من التوقفات أثرت على استمراره وفعاليتو.

4.17 .693 -6.426 .000 

5 
ضعف استثمار بيانات التداوؿ يف السوؽ على مدار اليـو 

 000. 6.114- 758. 4.03 فبا يصعب متابعة وتقييم عمليات االستثمار

 000. 5.922- 869. 4.08 نقص الكوادر الفنية اؼبتخصصة يف ؾباؿ األسواؽ اؼبالية 6

7 
عدـ السعي لتطوير السوؽ من حيث توفَت اؼبنظومات 

 000. 5.363- 982. 3.95 ؼبتابعة عمل السوؽ.اؼبتطورة 

( 0.05( نالحظ أف الدالالت احملسوبة أقل من مستوي اؼبعنوية )17.3من خالؿ اعبدوؿ رقم ) 
( عبميع العبارات اؼبتعلقة بعدـ 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط اؼبقياس )

وحيث أف متوسطات إجابات مفردات عينة  ،اللييب مالئمة ظروؼ التشغيل والعمل بالسوؽ اؼبايل
ارتفاع درجات الموافقة (، فهذا يدؿ على 3الدراسة على ىذه العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

 على ىذه العبارات.
والختبار الفرضية السادسة المتعلقة بعدم مالئمة ظروف التشغيل والعمل بالسوق المالي الليبي 

، اـ إلجابات مفردات عينة الدراسة على صبيع العبارات اؼبتعلقة هبذه الفرضيةمت إهباد اؼبتوسط الع
 (.18.3( فكانت النتائج كما ىي موضحة باعبدوؿ )3( حوؿ متوسط اؼبقياس )Zواستخداـ اختبار )
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  Z( نتائج اختبار ) 24.2الجدول )

 متعلقة بعدم مالئمة ظروف التشغيل والعمل بالسوق المالي الليبيعلى جميع العبارات ال

االنحراف  المتوسط العام البيان
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

عدم مالئمة ظروف التشغيل 
 والعمل بالسوق المالي الليبي

3.9310 .57595 12.520 59 .000 
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( بداللة ؿبسوبة 12.520( أف قيمة إحصائي االختبار )18.3يتضح من خالؿ اعبدوؿ )     
(، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة 0.05( وىي أقل من مستوى اؼبعنوية )0.000)

(، وىذا يشَت إىل عدـ مالئمة ظروؼ التشغيل 3( وىو يزيد عن متوسط اؼبقياس )3.9310الدراسة )
التي تنص على6 عدم مالئمة ظروف  HO6د صحة الفرضية مما يؤكوالعمل بالسوؽ اؼبايل اللييب 

 التشغيل والعمل بالسوق المالي الليبي.
عدم كفاءة تسعير   H07التحليل الوصفي واختبار الفرضية السابعة التي تنص على6 3.2.2

 األوراق المالية في سوق المال الليبي
اختبار معنوية  على العبارات اؼبتعلقة سةعينة الدرا( إجابات مفردات 19.3التايل )يبُت اعبدوؿ       

بعدـ مالئمة تسعَت األوراؽ اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ اللييب  العبارات اؼبتعلقةدرجة اؼبوافقة على كل عبارة من 
جدول ( فكانت النتائج كما موجودة 3مت استخداـ اختبار ولكوكسوف حوؿ متوسط اؼبقياس )

العبارات سطات إجابات مفردات عينة الدراسة على ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متو 25.2)
 العوامل المؤثرة في تسعير األوراق المالية في سوق المال الليبيالمتعلقة

 المتوسط العبارة م
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

1 
نقص بيوت اػبربة والوكالء وبيوت السمسرة يف 

 000. 6.396- 813. 4.32 تنشيط اؼبعلومات

قلة اػبربة لدى العاملُت بالسوؽ يف كيفية تغيَت  2
 000. 4.991- 922. 3.78 التسعَتة أثناء التعامل بالصفقات

 000. 6.087- 748. 3.98 قلة أعداد الشركات اؼبسجلة يف سوؽ اؼباؿ اللييب. 3

4 
صعوبة تقدير اؼبستثمرين يف السوؽ اؼبايل عبودة 

اؼبتوفرة عن نشاط األسعار لضعف اؼبعلومات 
 الشركات واؼبصارؼ اؼبسجلة بالسوؽ اؼبايل اللييب

3.95 .699 -6.169 .000 

5 
ضعف اغبصوؿ على بيانات الشركات واؼبصارؼ 

 000. 6.140- 756. 4.07 اؼبسجلة يف السوؽ اؼباؿ اللييب يف الوقت اؼبالئم

6 

عدـ مالئمة أسعار األسهم مع القدرة الشرائية 
مثل ربديد القيمة االظبية للسهم  لصغار اؼبدخرين

دينار وىذا 100الواحد يف اؼبصارؼ اعبديدة دببلغ 
 ال يناسب صغار اؼبدخرين.

3.47 .982 -3.337 .001 

 



 
 

 
                            0202 يناير( 1العدد ) (5)المجلد                                                           مجلة المنتدى األكاديمي      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( 0.05) وبة أقل من مستوى اؼبعنوية( نالحظ أف الدالالت احملس19.3من خالؿ اعبدوؿ )
( عبميع العبارات اؼبتعلقة بعدـ 3قياس )ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط اؼب

وحيث أف متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة  ،مالئمة تسعَتة األوراؽ اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ اللييب
(، فهذا يدؿ على ارتفاع درجات اؼبوافقة على ىذه 3على ىذه العبارات تزيد عن متوسط اؼبقياس )

المالية في سوق المال الليبي ؼبتعلقة بعدـ كفاءة تسعَت األوراؽ العبارات، والختبار الفرضية السابعة ا
،  مت إهباد اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة الدراسة على صبيع العبارات اؼبتعلقة هبذه الفرضية

 ( .20.3( فكانت النتائج كما موضحة باعبدوؿ )3(حوؿ متوسط اؼبقياس )  Zواستخداـ اختبار )
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  Zج اختبار ) ( نتائ02.2الجدول )

 على جميع العبارات المتعلقة بعدم مالئمة تسعيرة األوراق المالية في سوق المال الليبي

 البيان
المتوسط 
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

ألوراق المالية العوامل المؤثرة في تسعيرة ا
 في سوق المال الليبي

3.9278 .52737 13.627 59 .000 

( بداللة ؿبسوبة 13.627( أف قيمة إحصائي االختبار )28.3نالحظ من خالؿ اعبدوؿ )   
(، وحيث أف اؼبتوسط العاـ إلجابات مفردات عينة 0.05( وىي أقل من مستوى اؼبعنوية )0.000)

تسعَتة األوراؽ  (، وىذا يشَت إىل عدـ مالئمة3وسط اؼبقياس )( وىو يزيد عن مت3.9278الدراسة )
التي تنص على6 عدم كفاءة تسعير  H07مما يؤكد صحة الفرضية  اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ اللييب

 األوراق المالية في سوق المال الليبي.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فؤاد عاشور أبوخريص        يــــــــأحمد بلقاسم توات                         معوقات تفعيل سوق األوراق المالية الليبي           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـ

 

[262] 

 

 
 النتائج والتوصيات
 أواًل6 النتائج 

العينة على ؿباور الدراسة تبُت أف السوؽ اؼبايل  من خالؿ نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات
اللييب يواجو الكثَت من اؼبعوقات اػبارجية والداخلية، حيث أكدت نتائج الدراسة أف صبيع العوامل 

 اؼبطروحة سبثل معوقات أماـ تفعيل سوؽ التداوؿ، وبالتايل نستنتج النتائج اآلتية: 
ايل اللييب تتمثل يف صعوبة التزاـ الشركات اؼبسجلة بشروط من اؼبعوقات األساسية لتفعيل السوؽ اؼب ـ2

 السوؽ وخصوصا عدـ قدرة الشركات اؼبسجلة يف إظهار البيانات اؼبالية يف حينها.
أوضحت نتائج الدراسة ضعف مالئمة االقتصاد لتفعيل سوؽ اؼباؿ اللييب بسبب عدـ االستقرار  ـ0

 منية.السياسي وانقساـ مؤسسات الدولة والظروؼ األ
ضعف مشاركة القطاع اػباص وىيمنة القطاع العاـ على االقتصاد ويتضح ذلك من قلة عدد  ـ2

 الشركات اؼبسجلة يف سوؽ التداوؿ، واليت كاف أغلبها يتمثل يف شركات التأمُت وبعض اؼبصارؼ.
والتشريعات ضعف اىتماـ الدولة واعبهات اؼبختصة بإعادة تفعيل سوؽ اؼباؿ اللييب وإصدار القوانُت  ـ1

 وازباذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل عمل السوؽ اؼبايل. 
عدـ مالئمة شروط التسجيل للشركات يف السوؽ اؼبايل اللييب، فبا ضعف قدرة الشركات لتحقيق  ـ1

 شروط التسجيل بسوؽ )التداوؿ(، والذي أدى اللبفاض عدد الشركات اؼبسجلة.
ف ترفع كفاءة العاملُت بالسوؽ اؼبايل اللييب وضعف اؼبعلومات قلة الربامج والدورات اليت من شأهنا أ ـ2

 على اؼبوقع الرظبي للسوؽ وعدـ استمرار العمل بسوؽ التداوؿ.
ضعف تأخر نشر بيانات أسعار األسهم الشركات اؼبسجلة يف حينها فبا يضعف كفاءة السوؽ  ـ3

 السوؽ اؼبايل اللييب. اػبارجية )كفاءة التسعَت(، ويقلل من اإلقباؿ على االستثمار يف
 ثانيا6 التوصيات 

نورد  بناء على نتائج الدراسة اؼبتعلقة باؼبعوقات اليت ربوؿ دوف تفعيل سوؽ األوراؽ اؼبالية اللييب
 اآلتية: التوصيات

ضرورة قياـ إدارة السوؽ اؼبايل بالتنسيق مع اعبهات ذات العالقة لتطوير القوانُت والتشريعات الالزمة  .1
التطور اؼبايل اؼبماثل، وإدخاؿ التقنيات اغبديثة اؼبستخدمة يف األسواؽ اؼبالية العربية والدولية ؼبواكبة 

 للمسانبة يف رفع كفاءة الشركات اؼبدرجة يف األوقات اؼبناسبة لتسهيل إطالع اؼبستثمرين عليها.
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أنبية  على إدارة سوؽ اؼباؿ العمل على برامج دعائية ومؤثرات وندوات علمية لنشر ثقافة .2
سوؽ التداوؿ يف تقييم أداء الشركات وزيادة اؼبنافسة بينها فبا يدعم جودة اإلنتاج وكفاءة تسعَت 

 اؼبنتجات واػبدمات اؼبقدمة، وتقييم إدارة الشركات وربسُت أدائها. 
اغبد من ىيمنة القطاع العاـ على االقتصاد اللييب، وتشجيع القطاع اػباص، وخصخصة الشركات  .3

 وية القطاع اػباص للتعامل مع السوؽ اؼبايل.العامة وتق
زيادة اىتماـ اعبهات ذات االختصاص كوزارة االقتصاد، ومصرؼ ليبيا اؼبركزي وغرفة التجارة  .4

والصناعة وديواف احملاسبة وجهاز الرقابة اإلدارية بإلزاـ اؼبصارؼ والشركات بقفل ميزانيتها ونشر 
 بياناهتا اؼبالية يف الوقت احملدد.

ة هتيئة شروط التعامل دبرونة كافية أثناء التسجيل واستقطاب وتشجيع االستثمارات األجنبية ضرور  .5
 والتواصل مع األسواؽ العربية لالستفادة منها يف تفعيل سوؽ التداوؿ.

قياـ إدارة السوؽ بالتدرج يف تطبيق شروط التسجيل لتسهيل تسجيل الشركات يف سوؽ التداوؿ  .6
 رحلة ربوؿ وإعادة ىيكلة للقطاع اػباص والعاـ.خصوصاً أف االقتصاد يف م

العمل على إعداد الكوادر البشرية يف ؾباؿ التمويل واألسواؽ اؼبالية والتمويل اإلسالمي بإعداد  .7
 برامج التدريب اؼبناسبة. 

لسنة  1ضرورة قياـ إدارة السوؽ بتعديل آليات وؾباالت االستثمار اؼبعروضة دبا يالءـ القانوف رقم  .8
 نع التعامل بالربا.دب ـ2013

ضرورة إنشاء ىيئة للرقابة الشرعية للسوؽ اؼبايل لضماف التزامها دببادئ الشريعة اإلسالمية وفقا  .9
 للقوانُت اؼبختصة لضماف االلتزاـ الشرعي. 
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Abstract 

The study aimed to identify and know the obstacles to activating the 
Libyan Stock Market, which has stopped electronic trading since 2014. 
The study focused on analyzing 7 factors that represent potential obstacles 
to activating the market, including 4 external factors, which are; weak 
companies’ ability to adhere to market conditions, state of the economy, 
weak private sector participation, weakness Entities related to market 
support. As for the internal factors, they were represented in; conditions for 
registration in the market, conditions of operation and work in the market, 
and the efficiency of pricing securities. The data of the practical study were 
collected by means of questionnaire prepared for this purpose, as 80 
questionnaires were distributed to the study sample, which consisted of 
categories related to the work of the stock market, and after conducting a 
statistical analysis of the data, the study concluded that all the studied factors 
represented obstacles to the activation of the Libyan Stock Market.  

 

 


