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 بسم الله الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اا ََتُْكُلوَن ) ُثُا َيَِْت ِمن بَ ْعِد  (74قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبا َفَما َحَصدُّتمْ َفَذُروُه ِف ُسنُبِلِه ِإَّلا قَِليًلا ّمِِ
اا ُُتِْصُنونَ  ْمُتْم ََلُنا ِإَّلا قَِليًلا ّمِِ ِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيَُْكْلَن َما َقدا ِلَك َعاٌم ِفيِه يُ غَاُث  )48( ذََٰ ُثُا َيَِْت ِمن بَ ْعِد ذََٰ

 يوسف"سورة " )49(النااُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ 
وهي سبحانه وتعالى،  "رب العالمين"كما أخبرنا بها "يوسف عليه السالم" هذه مقولة  

ثم التنفيذ الدقيق لسبل  مشكلة،الشخيص مثال متكامل للتخطيط االقتصادي السليم، بدءا من ت

 عالجها، ما أدى إلى انقاذ مصر والعالم من الفناء بسبب الجوع والمرض.

 أ عظم وأ صلح الاقتصاديني يف اكفة العصور. ف عليه السالم""يوسذلكل نرى أ ن س يدان 
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 إهــــــــــــداء
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 أهلي وأحبائي أبي وأمي  

 وزوجيت وأوالدي 

 وأخي وأخواتي 

 وعمي/ فوزي الشاذيل  .
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 شكر وتقدير
هذا الموضوع  راختياحمدا هلل تعالى يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، أن وفقني إلى   

الحديث والبالغ األهمية في وقتنا الحالي، والذي لم يتم التعرض لدراسته من قبل بالمكتبة العربية، 

سوى النذر القليل من كتابات صحفية أو تصريحات لمسئولين بالدولة تتحدث عن مزايا إنشاء 

 البورصات السلعية بدون تحديد الكيفية التي يتم بها التنفيذ.

عدم توافر كتب أو دراسات على المراجع األجنبية نظرا لعتماد في هذه الدراسة وتم اإل  

وإن كانت تتوافر العديد من الدراسات عن  أكاديمية عن البورصات السلعية باللغة العربية،

ويأتي ذلك ربما لعدم وجود كيانات لبورصات سلعية تم إنشاؤها بالدول  بورصات األوراق المالية، 

ما ال يدرك كله ، خصوصا في مجال الخضر والفاكهة والحبوب، وقد أيقن الباحث بأن العربية كافة

، وذلك بالسير في الطريق على الرغم من مشقته وطوله، وساعدني كون عملي ليس ال يترك كله

كمدير عام إلدارة البحوث والدراسات اإلقتصادية بالغرفة التجارية بعيدا عن هذا المجال 

 بالشرقية.

ثل دافعا أساسيا للباحث هو ضرورة العمل على أن تصبح هذه الدراسة عامال مساعدا وقد م  

لمن يتعرض لهذا الموضوع من الباحثين لكي يتعمقوا بصورة أفضل، وكذلك األمل في أن تصبح 

هذه الدراسة محفزا ومرشدا للمسئولين بالدولة، للسير في إقامة أول بورصة سلعية في مصر وفقا 

 البورصات السلعية المتعارف عليها على مستوى العالم.لنظم وقواعد 

بمصر أصبح شائعا ولكنه مفرغ من مضمونه " سلعية لفظ "بورصة استخداموالمشاهد أن   

، ألسواق جملة للسلع الزراعية ويطلقون عليها بورصات سلعيةحيث يروج البعض   ،الحقيقي

صورة محالت لتباع تمليك أو إيجار، وال  وهي ال تعدو أن تكون أسواقا لتجارة الجملة مقسمة في

 هذه الدراسة. ستوضحهتطبق عليها أي قواعد من قواعد البورصات السلعية الحقيقية،  وفقا لما 

إلى مصادر مفيدة، ويسر لي طرقا وأدوات لم  االهتداءوأشكر هللا عز وجل أن وفقني إلى   

عليها في هذه تم االعتماد سية التي األساالبحث تكن في الحسبان، وقد كانت مصادر معلومات 

الموقع االلكتروني إلتحاد عام الغرف التجارية والصناعية البيانات المتاحة على الدراسة هي 

وكذلك عدد من  والبورصات السلعية التركي، وبعض مواقع البورصات السلعية التركية المشهورة،

 -المشهورة، كذلك فقد التقي مع شخص المواقع االلكترونية المتنوعة لبعض البورصات العالمية

رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية بتركيا وكذلك السيد/ رئيس بورصة 
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اسطنبول، وبعض السادة / أعضاء البورصات السلعية في تركيا، على هامش الملتقى المصري 

م  2017يناير30عقده بالقاهرة يوم  التركي الذي نظمه إتحاد عام الغرف التجارية المصرية الذي تم

 .آليات عملهاوحيث تعرفت على المزيد من المعلومات حول البورصات السلعية بتركيا، 

 "رسالة"بذل العناية في التوصل إلى  قدر المستطاع حاولت الدراسةوفي النهاية فقد 

لمجال، وضرورة للتعمق بدراسة هذا ا "دعوة"سادة المسئولين الحكوميين تتضمن موجهة إلى ال

ترى تحقيق هذا الهدف، وفي سبيل  ،إنشاء بورصة سلعية وفقا للمعايير العالميةالعمل على 

ضرورة تسخير كافة اإلمكانات العلمية والبحثية والقدرات المالية للدراسة المتعمقة في هذا الدراسة 

في مختلف  تجارب البورصات السلعية المشهورةالمجال، وضرورة إرسال مبعوثين لدراسة 

، ووجوب التعاون البناء مع اتحادات الغرف وإدارات البورصات السلعية في تركيا، مع البلدان

في هذا المجال الواعد، مع عدم إغفال االعتبارات ذات الطابع  للدخولاالستعانة بالخبرات األجنبية 

 المصري الخاص. 

 ومن مل يشكر الناس مل يشكر اهلل..
 : المشرفينعميق إلى األساتذة األجالء ال وتقديريأوجه شكري  

 االقتصاد الزراعي            س قسم أستاذ ورئي -األستاذ الدكتور/ أسامة حممود عويضة

والعاطفة التي  ،حثه الدائم ليتوجيهاته العلمية، و، على جامعة الزقازيق -بكلية الزراعة

 غمرني بها، أعطاه هللا الصحة والعافية .
 -أمين عام جامعة الزقازيق السابق  -/ عبد الرحيم الشحات البحطيطياألستاذ الدكتور 

على  جامعة الزقازيق، –أستاذ ورئيس قسم العلوم االقتصادية بكلية التكنولوجيا والتنمية 

 تبنيه للرسالة على الرغم من انشغاله ، مع تواضعه الشديد .

 :ادة األجالء المناقشين السإلى والتحية والتقدير العميق كم أتوجه بالشكر الجزيل 
 .ستاذ االقتصاد كلية الزراعة  جامعة الزقازيقأ -األستاذ الدكتور / حممد علي إبراهيم

 .عميد كلية التجارة جامعة األزهرأستاذ االقتصاد و-حممد يونس عبد احلليم األستاذ الدكتور/ 

 .أفضل الرسالة بصورةج فقتهم الكريمة على قبول المناقشة، وتوجيهاتهم الرشيدة إلخراعلى موا
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 ــة:مقدم

تعد مشكلة عدم كفاية المعروض المحلي من الغذاء ، وتحقيق االكتفاء الذاتي منه، أحد أهم     

لى الرغم من أن مصر ظلت أغلب فترات عوالمشاكل التي تتعرض لها كثير من دول العالم، 

إال أنها تعرضت في العصر ، مغذاء العالسلة أطلق عليها قديما بل ، مكتفية ذاتيا تاريخها

ها إلى أألجا م، الماضية ألزمات غذائية متكررة ةلحديث وخصوصا خالل العقود الثالثا

 الغذائي االنتاجمستوى نتيجة عدم تناسب وجاء ذلك ، جزئيا الغذاء استيرادعتماد على إلا

من الزراعي  زيادة اإلنتاجبما يوجب العمل على  ،مع زيادة االحتياجات وتنوعها ونوعيته

تبدأ وهذه المنظومة تتناول مراحل عديدة  ،خالل رفع كفاءة منظومة الزراعة والتصنيع الغذائي

مصر دولة يغلب وحيث أن ،  From hand to mouthالمزارع إلى المستهلك المزرعة ومن 

 ،الصالحة للزراعةالخصبة الطبيعية مساحات فإن هناك محدودية للالطابع الصحراوي،  عليها

التفتيت الحيازي لألراضي مقترنة بمشكلة رئيسية وهي  ودلتاه،والتي تتركز في وادي النيل 

أعلنت  2010عام مصر بدراسة  فيباالشتراك مع وزارة الزراعة الفاو  منظمة قامت "، الزراعية

 % تتراوح مساحتها بين ثالثة وخمسة9من المزارع ال تزيد مساحتها على ثالثة أفدنة و %81أن فيها

الصغيرة ازدادت صغرا مساحات هذه ال، " متوسط حجم المزرعة هو فدان ونصف نأو ،أفدنة

 1952اعي عام زرصالح الاإلمنذ صدور قانون  لألجيال المتعاقبة المتتالينتيجة التوريث وتقزما، 

 نصيب الفرد من المياه يمثل )مياه تتفاقم عاما بعد أخر، أزمة ، كذلك فإن مصر تواجه  حتى اآلن

  .( سنويا3م 1000 البالغوفقا للمعايير العالمية ي ئسنويا وهو أقل من مستوي الفقر الما 3م 600 حوالي

على آلية عمل أسواق المحاصيل الزراعية في تحديد نظرية التوازن العنكبوتي وتنطبق     

اضي ، حيث يوجد فرضين أولهما أن إنتاج العام دالة في سعر العام الم ،حجم اإلنتاج والسعر

والفرض الثاني ان سعر هذا العام دالة في الكمية المنتجة لهذا العام، فميول منحنى العرض 

ومنحنى الطلب إما تكون مرنة او غير مرنة ، ففي حالة المرونة فإننا نصل إلى سعر التوازن، 

لى وفي حالة عدم المرونة فإن التوازن سوف يكون للخارج، وبالتالي فإننا يمكننا أن نحكم ع

 إمكانية وصولنا لنقطة التوازن من عدمه بناءا على مرونات العرض والطلب.

ما يسجل سعرا في سنة ما ،  محصوالأن  وبصورة عامة فإن التوازن العنكبوتي يعني    

يستتبع ذلك قيام العديد من المزارعين بزراعته رغبة في جني أرباح أعلى، بما يؤدي لزيادة 

المزارعون عن  حجم، فيسعري لذلك المحصولانخفاض دوث وبالتالي ح منه، المعروض



 

-  3 - 

 المحصول ثانية.. وهكذا،فيقل المعروض ليرتفع سعر خرى في العام الذي يليه زراعته مرة أ

تؤثر على انتاجية المحصول من واألمراض التي تصيب النبات التغيرات المناخية كذلك فإن 

ونظرا  ،وبالتالي إحداث تغيرات سعرية، يستتبع التأثير على جانب العرضوبما ، وقت ألخر

والتنبؤ بحركة كمياتها األسعار قياس وتتبع لكون البورصة السلعية من ضمن مهام عملها 

دة التي تساعد على اتخاذ وبالتالي تقديم المعلومات المفي، وبالتالي أسعارها وفقا لمعطيات سابقة

عها سواء المتعلقة بأحجام االنتاج أو وتساعد على خفض حدة األزمات أو من استباقيةقرارات 

 ، وبالتالي فإن دورها واضح في إمكانية تحقيق السعر التوازني.أسعاره

التعرف على منظومة عالمية تطبقها كثير من دول العالم وعلى  على الدراسيةهذه ستركز و   

ض األخص الدول المتقدمة، وهي منظومة البورصات السلعية، من خالل التعرف على بع

"نظام خضر والفاكهة والحاصالت الزراعية جوانبها بدراسة التجربة التركية في مجال ال

ومن خالل أسواق الجملة، بسبب سيادة نظام يختلف الوضع عن مصر الجملة"، حيث 

والمقصود بذلك  ،خارج اإلطار الشرعيالمشاهدات فإن جانب كبير من تجارة الجملة يمارس 

للشروط  ةغير مستوفي اوبالتالي فإنه ارج أماكنها المصرح بها،وخ،أنها تمارس بدون ترخيص

، حيث ار معترف بهلكونها غيللتفتيش  ةالواجبة ومنها الشروط الصحية واألمنية وغير خاضع

تجارة الجملة وفقا لقانون ، الجملة الرسميةأن القانون يشترط لتجارة الجملة ان تتم داخل أسواق 

 ة فقط.قصر تجارة السلع بالجملة على أسواق الجملة المعتمديالذي  1949 لسنة 68 رقــم 

جانب ويمثل المنتج" البورصة السلعية تحقيق المقابلة المباشرة بين المزارع "وتستهدف    

وفقا للقواعد القانونية المنظمة آللية  ،جانب الطلبويمثل  المستهلك النهائي""مع  العرض

الفي المشاكل التي تنجم عن تعدد بهدف ت ،ة وشفافيةبمصداقي، التعامل في البورصة السلعية

عالوة على ما تؤديه من تغلغل للفساد لكثرة التي تعد أحد أسباب ارتفاع األسعار، ، الوسطاء

ألي عدد  فيها بالتعامل مسموحفالتجارة ببورصة السلع ، تداول األيدي بدون أي قيمة مضافة

على عدد  ال تقتصروية البورصة السلعية ، من التجار، المستوفين لشروط االنضمام لعضو

تصل تكلفة تملك  تلك األسواق التي ربما ،في أسواق الجملة الحالمحدود من التجار كما هو 

لتجارة  بالقاهرة إلى ماليين الجنيهات داخل سوق مثل سوق العبورحاليا ها فيمحل واحد 

باع بها تلك السلع محملة بتلك ر مرتفعة تينعكس سلبا في صورة أسعابما و ،الخضر والفاكهة
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تجزئة، حتى تصل إلى وعلى باقي السلسلة من تجار نصف جملة، والتكاليف على تاجر الجملة 

األوضاع اإلحتكارية التي تسود أسواق جملة ، وتطرقت الدراسة إلى يد المستهلك النهائي

على تلك الحاصالت الزراعية في مصر من خالل سيطرة قلة من أصحاب المال والسطوة 

 األسواق، بالصورة التي تجعلهم يفرضون أسعارهم ويخرجون المنافسين من صغار التجار.

دون ) لكميات إنتاج ضئيلة(، البورصات السلعية ويسمح لصغار المزارعين التعامل في     

كذلك يتاح كنوع من أنواع الدعم االجتماعي، ، أو تحمل أي مصاريف إلزامهم بالتسجيل

بعض البورصات الملحق بها مستودعات)صوامع( أن يقوموا بتخزين بضائعهم للمتعاملين ب

من البورصة يفيد بأوزان ونوعيات الكميات المخزنة ووقت بدء  (إيصال رسمي)مقابل 

ويمكن ، لطرف ثان "أي نقل ملكية البضاعة" هذا المستند للمالك إمكانية بيعويتاح ، التخزين

الحصول على تمويل بنكي بضمان  كما يمكنه، وهكذا، ثبيعه كذلك لطرف ثالي للطرف الثان

 .البضاعة التي يثبتها هذا المستند

 موضوع الدراسة:

مرحلة تداول السلع الزراعية تتعرض هذه الدراسة للمرحلة األخيرة في منظومة الزراعة وهي    

باقي قيادة ، وترى الدراسة أن نجاح هذه المرحلة يّمكن من أركان هذه المنظومةخر ركن من كأ

ولن يأتي ذلك إال عن طريق وضع نظام حديث ومتطور لتداول السلع ، بصورة ناجحةالمراحل 

وقد اعتمدته كثير من دول العالم المتقدم وهو ، الزراعية يتوافق مع النظم العالمية بهذا الخصوص

السلعية  في مجال البورصات تجربة التركيةلادراسة ار ياخت، وبعود  البورصات السلعيةنظام 

، الزراعية لكون االقتصاد التركي شبيه إلى حد كبير في بداية مراحل نموه باالقتصاد المصري

وامل إلى تطوير ، وأدت مع غيرها من العربة التركية ناجحة في هذا المجالكذلك فإن التج

 التركي. االقتصاد

منها كبير من دول العالم، والبورصات السلعية للسلع الزراعية في عدد  انتشاروعلى الرغم من     

نجد أبرزها البورصة الهندية والبورصة الماليزية على سبيل المثال في القارة األسيوية التي 

" كما سيأتي ذكره بالتفصيل  والبورصة التركية، فإن السبب الرئيسي في اختيار البورصة التركية

الظروف مع  ركية في بداية نهضتهافي الفصل األول" يعود لتشابه الظروف االقتصادية للدولة الت

اإلنتاج الغذائي  ولكون ،دولتين زراعيتين هماكونعلى  اعتمادا االقتصادية للحالة المصرية حاليا،



 

-  5 - 

وهو ما تسعى إليه مصر حاليا، عالوة على مة في ناتجهما اإلجمالي، أهمية ضخوصادراته يحتالن 

، ووجود اتفاقية تجارة حرة بين النسبي فيضخامة التبادل التجاري بين البلدين وقربهما الجغرا

واألمل هو أن  ،للبورصات السلعية بالدول األخرى البلدين، وال يتنافى ذلك مع األهمية الكبرى

منها في إنشاء بورصة  لالستفادةالتعمق في دراسة تجارب الدول األخرى تساعد هذه الدراسة في 

 سلعية مصرية وفقا للمعايير العالمية.

 هامن خاللتتم المتاجرة ، حيث ر دراستنا في "البورصات السلعية للصفقات الفورية "وتنحص   

علي أساس القواعد واإلجراءات التي تحددها البورصة وتبرم بينهم العقود مشترين البائعين وال بين

أو من خالل عقود  آجلة  "تسليم في  ،تسليم فوري للسلع" " التجارة الفوريةوتشمل  ، المعنية

 ." ستقبلالم

وهيي البورصية ) العامة فقطالسلعية  في البورصة الزراعية اء البورصات السلعيةال ينحصر إنش   

سااالعية البورصاااات ال تشيييمل أيضيييا بيييل(، مييين السيييلع الزراعيييية اومتنوعييي اكبيييير اعيييددالتيييي تضيييم 

المتخصصية السيلعية ات تنشيأ البورصيو، مكيان محيددوفيي ، محيددة أو أكثير فيي سيلعة متخصصةال

 فييي التبييادلالسييلع التييي تعانيهييا  يجيياد حلييول لييبعض المشييكالتمثييل العمييل علييى إ ،جابة للحاجييةسييتإ

سييلع مثييل البنجيير والييدواجن والماشييية ، ومقترحييات بإنشيياء  واجهتهيياتعرضييت الدراسيية لمشييكالت )

 أو السيتغالل مييزة بورصة سلعية متخصصة للتغلب على تلك المشكالت، وتطوير التبادل السيلعي(

لقواعيد اخضاع هذه السلع لقصوى من خالل  استفادةحيث يمكن تحقيق متع بها تلك السلعة، نسبية تت

وأسياليب الفحيص المتقدمية والتيي تتوافيق ميع أحيدث ، والشروط التي تستلزمها البورصيات السيلعية

كيذلك فيإن للفحيص ، تيي يتحملونهياة، وبتحفيز المنتجيين وخفيض مسيتويات التكياليف الالنظم العالمي

 اجتيازهياإال بعيد من خالل معامل متخصصية أهميية بالغية، حييث ال يسيمح بتيداول السيلعة الصحي 

مركييز المعلومييات بالبورصيية السييلعية الييذي يقييع عليييه عييبء تييوفير تلييك الفحوصييات، كييذلك فهنيياك 

ومين ثييم ، المعلوميات الداخليية والخارجييية عين كافية األسييواق العالميية التيي تتييداول بهيا هيذه السييلعة

 .لى العالم الخارجيإتوجيهها 

 مشكلة الدراسة:

، حيث من العديد من المشكالتالحاصالت الزراعية الحالي نظام أسواق جملة في معاناة تتمثل     

منظومة متكاملة مسئولة عن التداول لم تستطع أن تتحول إلى أسواق الجملة في مصر  يالحظ أن

ة، وصوال إلى التصنيع والتصدير، نتاج ونقل وصحإبطة مع مختلف منظومات الغذاء من ومترا
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ومن قانون منظم قديم والمشكلة تأتي من واقع الممارسات الخاطئة لتجارة الجملة بتلك األسواق، 

تطورات التي حدثت بالفكر ال، لم يأخذ ب"1949لسنة  68رقم قانون تنظيم سوق الجملة وهو "

يستطيع تحقيق االستفادة من التكنولوجيا الدولية وتشابكها، وال التجارة االقتصادي ذاته أو تطورات 

الحديثة، أو يحقق توائما وتكامال مع النظام العالمي السائد،  كل ذلك يجعل التغيير ضروريا في 

 المشكالت:بعض تلك ونشير إلى المنظومة بالكامل، 

ين تحقيق المقابلة المباشرة ب فيالقدرة العملية الحاصالت الزراعية إلى جملة أسواق  فتقادا -1

( المشتري)المستهلك النهائي أو تاجر التجزئة مع ،)المزارع( ويمثل جانب العرض المنتج

 ويمثل جانب الطلب.

بما يؤديه ذلك من ، السوقعلى  مفرض سيطرتهو، التداول على سيطرة كبار تجار السوق -2

ية خلق حاالت احتكاربهدف ويحدث هذا كثيرا  ،معناه وغايتهإفراغ نظام المزاد العلني من 

واقعية وغير حقيقية، ومؤشرات خاطئة، وتتخذ هذه  سعار غيرأخلق  ، وبالتاليبالسوق

 .وراءها تربح منيحدث المؤشرات إلحداث موجة تضخم سعرية  "بدون سبب" 

األسعار المعلنة من بعض أسواق الجملة الكبرى وعلى رأسها سوق العبور ال يصلح  -3

، ووجود التحكمات حقيقيةا لعدم وجود منافسة كمؤشرات أو تنبؤات مستقبلية، نظر اتخاذها

 .أو سيطرة البعض بما يؤدي لعدم المصداقية

 .االستفادة منهابدون  فواقد والمخلفاتوجود كميات هائلة من ال -4

األسعار المرتفعة التي تباع بها  بسبب المستهلكين النهائيينمرتادي السوق من  انخفاض -5

 .قالسلع من التجار أصحاب المحالت بالسو

تاوات على البوابات، والسماح او المنع إهذه األسواق، وفرض بعض البلطجة في  انتشار -6

  .تجار فيه إال لفئات معينةإللدخول السوق أو ا

قامة صناعات إلم تستطع أسواق الجملة بوضعها الحالي أن تساعد في التوجيه نحو  -7

 .الزراعي لإلنتاجمتخصصة بما يعظم القيمة المضافة 

شبكة معلومات  بأسواق الجملة تكنولوجيا المعلومات بمعناها المتطور، وال يوجدال تعتمد  -8

 باألسواق العالمية، أو معرفة تأثير التغيرات السعرية العالمية في السلع المعروضة.ترتبط 
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تقام مزادات الخضر والفاكهة "بدون فحص صحي" ويكتفي من يرغب بدخول المزاد  -9

عدم وجود جهاز ل ،ة، بدون الفحص المعملي الصحيكمشتري بالفحص الظاهري للبضاع

 .متخصص بسوق الجملة

توفير سلعة مطابقة للمعايير بوضعه الحالي "ولو جزئيا" يستهدف سوق الجملة ال   -10

 .لكي يمكن تصديرها للخارجحاصلة على شهادات جودة، والمواصفات، 

الكبرى بمصر، يعرض  غلبة طابع االستيراد وليس التصدير على الكثير من أسواق الجملة -11

والفلبيني  نيالموز البيرو، الزبيب االيراني، الكيوي التشيلي ،)التفاح األمريكي بالسوق

المزروعة التداول على السلع توجد حاجة لمنظومة تستهدف بينما ، (، وغيرهموالمغربي

توفير ، والعمل على تصنيعها، والعمل على  كفاءتها، وتحسين التوسع بهاوالمنتجة محليا، و

بما لذلك من أثر إنمائي كبير، مع السماح بتداول السلع المقومات الالزمة لتصديرها، 

 تكون للسلع المحلية. لمستوردة أيضا، لكن الغلبة يجب أنا

ن عاما تقريبا(، على الرغم من أن يسبعمنذ ) القانون المنظم ألسواق الجملة لم يتم تحديثه -12

ختلفت جذريا، في عصر اائل النقل والمناولة، أنظمة التداول وما يتعلق بها من وس

نترنت والمحمول، إن عدم القدرة على االستفادة من التطورات التكنولوجية، ودمج إلا

المعرفة بالسوق المحلي مع المعارف بالدول المتقدمة، وإيجاد نظم شبيهة بأنظمتها 

، خصوصا أن ألفرادوا المتعارف عليها، يؤدي إلى ضياع الكثير من المكاسب على الدولة

البصل الكثير من الزراعات المصرية معروفة عالميا، مثل الموالح والفاصوليا الخضراء و

 .. وغيرها.والنباتات الطبيةالفول السوداني والبطاطس و

أسواق تداول الحيوانات الحية ، حيث تتسم  لتغلب على المشكالت التي تواجهضرورة ا -13

ي التداول ، ويوجد افتقاد للكشف البيطري في أسواق بيع األسواق الحالية بوجود عشوائية ف

الماشية ، وكذلك محالت بيع الدواجن، وتعاني الحيوانات من اإلصابات المتكررة، عالوة 

 افتقاد أسلوب علمي، عالوة علىا ال يتم التخلص من المخلفات بعلى تلوث أماكن البيع، كم

الي ال توجد مؤشرات حقيقية يمكن التداول وأسعارها بشكل دوري وبالتنشر أحجام 

 استخراجها من هذه األسواق.

الكثييير ميين المشيياكل  م متكامييل متييرابط األركييان لمعالجييةإليجيياد نظييا الحاجييةت ألييذلك نشيي    

ومين ثيم  ،والعيوب المتراكمة التي تحول دون تحقيق انطالقية قويية فيي أسياليب التيداول الحاليية
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خصوصا أنه بذلت محاوالت سابقة إلقامة نظام البورصات ، انطالقة لالقتصاد الزراعي بأكمله

مثيل بورصية القطين بمينيا البصيل وبورصية اليدواجن بالقليوبيية في مصير  المتخصصة السلعية

 ألسباب معينة " تم التعرض لها بالتفصيل". أو لم تنجح ولكنها لم تكتمل

 أهمية الدراسة:

الحاصالت البورصات المتخصصة في مجال البورصة السلعية وخصوصا تلك  اختيار دراسةتم    

 إلى عدد من األسباب أهمها:ويعود ذلك ، والفاكهة والحبوب وعلى األخص الخضر ،الزراعية

نفاق إلولى من دخل األسرة المصرية في احيث يحتل المرتبة األ، همية الغذاء في مصرأ -1

غذاء أهم السلع المتداولة يمثل الو، تعبئة العامة واالحصاءالمركزي لل جهازالوفقا لتقديرات 

في مصر)كمتوسط عام(، ويمثل إنفاقها % من حجم 50بحدود  ،في مصر على االطالق

الجهاز  " حسب % من حجم االنفاق األسري70ثر من فقرا أك األكثر األسرالنسبة لبعض ب

، كما أن الحاصالت الزراعية من الحبوب والخضر المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء"

بل إن البائعين وهم أنفسهم ، وال يستفيد منها المستهلك فقط، هة تعد أهم بنود الغذاءوالفاك

 .هم أكثر المستفيدينالمزارعين 

العمل على التغلب على المشكالت التي يعاني منها نظام أسواق الجملة في مصر، بإحالل  -2

 م المتقدم.نظام أكثر كفاءة وفعالية ويتوافق مع األنظمة العالمية التي تسود العال

مطابقة للمواصفات الصحية السليمة تداول السلع غير ال لفوضىإيجاد حل المساعدة في  -3

ولم تخضع  السليمة القواعد الصحيةثلة في تداول سلع زراعية وأغذية ال تتوافر فيها والمتم

للفحص، وضررها بالغ على الصحة العامة، مما يوجب إيجاد منظومة للتغلب على تلك 

في ظل ما نراه من ضعف في تطبيق المعايير الصحية السليمة في الزراعة، المشكالت، 

ووجود نسبة ضخمة من الصناعات الغذائية هي صناعات بير سلم غير مرخصة، وغير 

وتساعد البورصة السلعية الهيئات المختصة مثل هيئة سالمة خاضعة لإلشراف الصحي، 

اء من خالل قواعد التسجيل والفحص الغذاء في تطبيق المعايير الصحيحة لسالمة الغذ

 الملزمة قبل تداول السلعة باألسواق .

تعظم القيمة  وبالتاليمتخصصة غذائية إقامة صناعات يجاد منظومة تشجع إضرورة  -4

األولى على جودة الخامات الموردة  بالدرجة ويعتمد نجاح تلك الصناعات المضافة للسلعة،

 ."نظام التتبع" المزرعة حتى باب المصنع من أنظمة الفحص الحديثة بدءامن خالل 
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ضرورة زيادة حجم اإلنتاج الغذائي في مصر، من خالل زيادة كفاءة كافة مراحل الغذاء  -5

وهي مرحلة التداول، وما يسببه ذلك من تحقيق هدف تقليل  ومنها المرحلة األخيرة

الحفاظ على قيمة الواردات الغذائية، بانعكاسه اإليجابي بزيادة تدفق العملة الصعبة، و

ليس حال  االستيرادمما يؤكد أن  للسلع الغذائية،الجنيه، وبالتالي الحد من األسعار المتقلبة 

 .واالستهالك اإلنتاجمثاليا لسد الفجوة بين 

والصناع التجار والعمل على إمداد أهمية نشر المعلومة االقتصادية الصحيحة،   -6

 الدورية.دل اليومية من خالل النشرات بأسعار التباوأصحاب القرار والمستهلكين 

، عن السلع صورة دقيقة للطلب والعرضورسم  ،الكتشاف األسعاروجود آلية شفافة أهمية  -7

 سلعية بهذا الخصوص من خالل برامج الحاسب المتخصصة.، وما تتيحه البورصة ال

بالمحاصيل الزراعية، وعلى األخص ضرورة العمل على خفض مستوى الهدر والتلف  -8

 ورائها. نكفل تعظيم االستفادة متوملزمة  منظومة متكاملةمن خالل إيجاد ، لحبوبا

 هدف الدراسة:

فييي تركيييا للسييلع الزراعييية علييى نظييام البورصييات السييلعية إلييى التعييرف  تهييدف هييذه الدراسيية   

Commodity Exchange ، وعلييى األخييص تلييك علييى نقييل التجربية التركييية إلييى مصير والعميل

ي مجيال تيداول في  Specialized Commodity Exchangeعية المتخصصية البورصيات السيل

ويييأتي هييذا المصييطلح للتعبييير عيين  Soft Commodities مييا يسييمى بييـ أوالحاصييالت الزراعييية 

مين السلع سريعة التلف مقارنة بالسلع ذات القيدرة عليى التحميل مثيل المعيادن واألخشياب وغيرهيا، 

، (تحكميهوبنيتيه التشيريعية التيي ، وهياكله نظمته وخصائصهالعمل وأ جوانب) ببعض خالل اإللمام

، الزراعييي اقتصييادهاورفييع كفيياءة ، التركييية والتييي سيياهمت فييي رفييع كفيياءة تييداول السييلع الزراعييية

  .في تركياوالمساهمة الفعالة في تحقيق نمو اقتصادي كبير 

 :منهج الدراسة

علق بأحجام اإلنتاج ومعدالت النمو فيما يتبالتعرف على المتوسطات ، المنهج الوصفي تم اتباع    

التعرف على كافة المعلومات الممكنة عن التجربة  حتى يمكناعية التركية، رزوالصادرات ال

 منها في مصر. لالستفادة، ونقلها ورصات السلعيةالتركية في مجال الب
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 الدراسة:فروض 

من خالل إنشاء  لزراعية "تفترض الدراسة أن وضع نظام حديث ومتطور لتداول السلع ا   

وتطبيق نظام البورصات السلعية في مصر"، سوف يكون نظاما ناجحا، وسوف يمثل القاطرة التي 

ستجر وراءها باقي أركان منظومة الغذاء بأسلوب فعال وكفء، من خالل ما يتضمنه نظام 

ا يعمل على البورصات السلعية من أليات محددة وقوانين ملزمة وهياكل إدارية متطورة ،وبم

 في منظومة التجارة الداخلية والخارجية لمصر. نقلة نوعية إحداث 

 :الدراسةحدود 

ح بنود قانونها بالتجربة التركية في مجال البورصات السلعية، وبالتركيز على شر الدراسة تتعلق   

مدينة  القريبة منكال من بورصة مدينة ساكاريا وآليات عملها، من خالل شرح تفصيلي ل المنظم،

وكذلك بورصة الحبوب  والصناعات الغذائية،والحبوب تتعامل بالخضر والفاكهة  اسطنبول، والتي

 بها. االستيداع تركيا وأنظمة بوالتلي بمحافظة أنقرة وسط بمنطقة

 خطة الدراسة:

لتجربة التركية في مجال البورصات االستفادة من ا النهائي للدراسة وهو من أجل تحقيق الهدف   

بورصة سلعية في مصر في مجال المحاصيل  الزراعية، للمساعدة في إنشاء للمحاصيلسلعية ال

الزراعية، وللتغلب على المشكالت التي تواجهها أسواق الجملة للمحاصيل الزراعية بنظامها 

تم اعية "نظام الجملة"، فقد رالحالي، ومن أجل مسايرة النظام العالمي في مجال تداول السلع الز

ض لدراسة البورصة السلعية بالتركيز على تجربة البورصة السلعية في تركيا، وقد استهلت التعر

الدراسة بتناول فكرة البورصة وكيفية تبلورها تاريخيا من خالل أفكار عدد من االقتصاديين الذين 

راق الحرية االقتصادية وتقسيم العمل، وبالتالي تم تناول بداية ظهور أسواق األو لمبادئتوصلوا 

المالية عالميا، وانتشارها، والعوامل التي تؤثر فيها، وتم التطرق بالحديث عن سوق المال في 

الجهات الرقابية القائمة والمسئولة عن تنظيم ورقابة وتنشيط سوق األوراق المالية في مصر و

ق وأشهر أسوا وأنواعها وكيفية عملهاوفي الفصل الثاني تم تعريف البورصة بشكل عام  مصر،

وتاريخ نشأتها  بورصة السلعيةومن ثم تم التعرض بشكل أكثر تفصيال لل، األوراق المالية في العالم

ونظرا ألن بحثنا يتناول  ،في العالم وفي مصر، وأنواعها وكيفية التعامل فيها وأشهرها في العالم

ان لزاما محاولة نقل تجربة البورصات السلعية في مجال الحاصالت الزراعية إلى مصر فقد ك

، وتم تناول الوضع ونظم تداولها بنظام الجملة سوق السلع الزراعية في مصرالتعرض بالشرح ل
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ا عدد من السلع والمشكالت التي تواجههالحبوب (  –الفاكهة  –الراهن ألسواق الجملة )الخضر 

 لع الزراعيةفوائد التي يمكن جنيها من وراء إنشاء بورصة سلعية للسالغذائية المصرية، وما هي ال

تعرضنا في الفصل الثالث لشرح لسوق السلع الزراعية في تركيا ونظام تداولها و ،في مصر

حيث تمت اإلشارة إلى التطور الكبير الذي  التركية،السلعية بورصة ، وأسباب اختيار ال"جملة"

 شهدته تركيا في العقد الماضي، والذي صاحبه تطور في أحجام اإلنتاج والصادرات، وكون

البورصات السلعية التركية هي المسيطرة وفقا للقانون التركي على تداول السلع الزراعية بنظام 

من و ،بالبورصة السلعية التركيةمراحل" التداول ليات "آلوفي الفصل الرابع تم التعرض  الجملة،

 التعرض أجل أن تضيف الدراسة جوانب فنية تساعد في انتشار بورصة سلعية مصرية، فقد تم

البورصات السلعية التركية وهي بورصة ساكاريا للخضر والفاكهة  لعدد من بالشرح التفصيلي

وتقنية التداول من خالل ، لي للحبوب بمحافظة أنقرة العاصمةبمدينة ساكاريا، وبورصة بوالت

 آلية عمل نظام االستيداع بالصوامعوالبرامج الحاسوبية المتطورة، وعقد الصفقات والفحص الفني، 

وأنظمة التحكيم، وكذلك نشر المعلومات على نطاق واسع من خالل النشرات اليومية ، بها

، أسباب نجاح البورصة السلعية في تركياتناول تم الخامس وفي الفصل والشهرية والسنوية، 

 لالقتصاد زدهارايها المساعدة في تحقيق اآلثار التي ساهمت بها البورصات السلعية وترتب علو

عدد من السلع الزراعية تم تدعيم هذا الفصل بالعديد من البيانات االقتصادية التاريخية ل، والتركي

"، جهاز اإلحصاء FAO)منظمة األغذية والزراعة" التركية صادرة من عدة جهات

توضيح تسجيل و، وفي الفصل السادس تم "(Trademap"، موقع التجارة العالمي"Turkstatالتركي"

تم إدراج عدد من و ،قانون التركي المنظم لعمل البورصات السلعيةلبعض المالحظات على ا

بعد ترجمة القانون، وهذا القانون  مالحظات على القانون التركي المنظم لعمل البورصات السلعيةال

يشمل كافة جوانب عمل البورصات السلعية التركية، من ناحية اختصاصاتها وقواعد العمل فيها 

عقد ، مع عية العمومية ومجلس اإلدارة ومجلس التأديب ولجان المهنومسئوليات وواجبات الجم

، من أجل المساعدة في تجنب األخطاء أو بورصة مينا البصل لألقطان قانون إنشاءمع  مقارنة

ن تم التوصل إلى عدد مو المشكالت عند إنشاء أو وضع قانون منظم للبورصات السلعية في مصر،

في مصر وفقا للمعايير  مقترح بإنشاء بورصة سلعيةتتضمن تي التوصيات ال وعدد من، النتائج

، )تم إرفاقها بالمزيد مشكالتتلك اللمواجهة سلعية بورصات ومقترحات عملية إلنشاء العالمية، 

ومدى االستفادة في حال  ،مشكلة تسويق محصول بنجر السكربالمالحق(، وهي من التفصيل 

مقترح إنشاء ة على التنبؤ ووضع خطة لزراعته، كذلك إدراجه في بورصة سلعية تساعد في القدر
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سوق كذلك بورصة سلعية متخصصة في مجال الدواجن، وأسباب توقف بورصة بنها للدواجن، و

)مثال ألحد األسواق المتخصصة التي تعاني من اإلهمال  الماشية "سوق الثالثاء" بمدينة الزقازيق

، وتضمنت المالحق ية المساهمة في عالج ذلك(والعشوائية، وكيف يمكن لنظام البورصة السلع

في تركيا،  سلعيةالالبورصة  تتناولنسخة قام الباحث بترجمتها من بنود القانون التركي التي 

 ونسخة من القانون الخاص بإنشاء بورصة األقطان بمينا البصل باإلسكندرية قبل أن يتم إلغاؤه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  13 - 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 ر النظري والدراسات السابقةاإلطا
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 مقدمة:

من أجل إعطاء رؤية أكثر شموال للبورصات فقد تناول هذا الفصل استعراض عدد من الجوانب     

بعض جوانب االرتباط بين و، والنظريات االقتصاديةالبورصات منها محاولة توضيح العالقة بين 

، الحديثة أو النظريةسواء النظرية الكالسيكية  تصاديةوبعض النظريات االق ،سوق األوراق المالية

 ومنها عوامل أساسية، سوق األوراق الماليةعمل في هم العوامل المؤثرة كما تم التعرض أل

، كذلك تم التعرض لعدد من المتغيرات التي تؤثر على السوق ومنها السياسة المالية فنية   وأخرى

لفائدة ومستوى التضخم والناتج اإلجمالي القومي، وتم وسعر ا وسعر الصرفوالسياسة النقدية 

الجهات الرقابية القائمة والمسئولة عن تنظيم ورقابة وتنشيط سوق األوراق استعراض عدد من 

األوراق بورصة الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لالستثمار ووهي ، المالية في مصر

مالية وشركات ترويج وتغطية االكتتاب وشركات رأس األوراق ال فيوشركات السمسرة  الماليةو

دارة محافظ االوراق المالية وشركات المقاصة والتسوية والحفظ ر وشركات تكوين وإالمال المخاط

والفروقات بين الخيارات المشتقات توضيح مفهوم طرق إلى تم الت، وشركات االستثمارو  المركزي

 ليات المقايضة.والعقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعم
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 اإلطار النظري للدراسة

 االقتصادية:النظرية في  البورصةموقع أوال: 

اعتبر القرن الثامن عشر بداية قوية النطالق البورصات، خصوصا مع ظهور نظرية تقسيم   

 ادي المطرد، ألن البورصات تنتعشصالعمل، والتوسع الذي طرأ على أحجام اإلنتاج، والنمو االقت

قد حمل نظرة ، 1776عام  الصادر فيألدم سميث  "ثروة األمم" مع توسع األسواق، وكان كتاب

، التقدم الهائل في تكنولوجيا اآلالتجديدة، اكتسبت المزيد من الزخم في العقود التي تلت سميث مع 

 .(1)في عصر سميث رتفع اإلنتاج ألرقام لم يمكن تخيلهااو

حيث تنتقل ، السوق حارس نفسه باعتباري نادى بها أدم سميث كذلك فإن حرية األسواق الت   

الصانع الذي الموارد من سلعة ألخرى بناءا على قوانين العرض والطلب، بدون تدخل حكومي ) 

بالدخول إلى نفس مجال  لالستفادةيتقاضى أجرا بالغ االرتفاع مقابل صناعته، سيجذب المنافسين 

لك حصول على هذا المنتج من أماكن أخرى ويتجنبون تصناعته، والمشترين سيسعون إلى ال

(، أدت تلك النظرية إلى تطوير فكرة السوق باعتبار أن العرض األماكن ذات األسعار المرتفعة

 والطلب هما المحرك الرئيسي لألسواق.

% ، وشهدت بعض األسهم 35ارتفعت األسهم وفقا لمؤشر التايمز في أمريكا  1928في عام     

أن المضارب بالمجتمع األمريكي في هذا الوقت % لبعض الشركات، والسائد 300تجاوز قفزات ت

 ذلك ، والباقي في صورة ائتمان، تالمن قيمتهافقط % 10يستطيع أن يشتري أسهم مقابل دفع 

، 1933في عام الذي بلغ ذروته الكساد العظيم فيما سمي ب، 1929أكتوبر  24في  االنهيارحدوث 

% من قيمتها وعلى سبيل المثال فقد انخفضت أسهم جنرال موتورز من 82.5م حيث فقدت األسه

، انعكس هذا االنهيار سلبيا على االقتصاد العالمي، إذ انعدمت ثقة فقط نقاط8الي  نقطة73

بمنتصف عام % 47 المستهلكين والمنتجين، وبلغ هبوط الناتج القومي االجمالي في ذروته بحدود

 ،بالدرجة األولى للنظام المصرفي المليء بالمشاكل االنهيارويعود  ،1929، مقارنة بعام 1933

النظام المصرفي في إن ع المودعون في سحب ودائعهم، اوعجز البنوك عن تغطية القروض واندف

في  االلتزاماتدوالر من  100دوالرات نقدا تمثل احتياطيا لمقدار  10أن كل أمريكا يعتبر 

دوالرا منها، وإن سقوط قطعة من  90ويمكن أن يقوم البنك بإقراض الحسابات الجارية للعمالء، 

 الدومينو يستتبع بالتتالي سقوط باقي القطع.

                                                             
 م.2011،عام1734ز تاريخ علم اإلقتصاد ،المركز القومي للترجمة، العددإي.راي كانتربري، ترجمة سمير كريم ، كتاب موج ( 1)
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%، إال ان البنك االحتياطي 25، ووصول حجم البطالة إلى حدود االنهياروعلى الرغم من هذا      

زيادة االئتمان فقط طبقا  وكانت السياسة المتبعة في ذلك الوقت هي، اعدةالفيدرالي لم يقدم أي مس

 .(1)"الحتياجات التجارة"

الذي اعتبر ان ارتفاع االنفاق كان ضروريا لمجابهة الكساد، وهاجم  جون ماينارد كينزجاء      

كينز الحرص، ويعتبر كينز أن االستهالك ال يعتمد علي االدخار بل علي الدخل، وفي كتابه 

ل أن حتي أكثر أسعار الفائدة انخفاضا لن يغري يقو the general theoryالنظرية العامة 

األعمال باقتراض األموال واستثمارها في مصانع ومعدات جديدة إذا ما كانت االحتماالت  منشآت

أوروبا وأمريكا بعد الحرب  االستقرار فيكئيبة، أدي اتباع أفكار كينز بزيادة االنفاق إلى تحقيق 

 العالمية الثانية.

على أفكار كينز إذ اعتبر أن أفكار كينز تؤدي إلى تضخيم حجم الحكومة  فريدماناعترض     

وبالتالي تخالف بل وتدمر أساس الرأسمالية التي تقوم على الحرية، معتبرا أن االنهيارات 

 المصرفية هي السبب وراء الكساد العظيم.

أسمالية األمريكية، على رأسمالية فترة السبعينات في القرن العشرين اسم الرجالبريث طلق أ    

التي تختلف كلية من وجهة نظره عما سبق، بحيث أسفرت عن نظام جديد هو نظام التخطيط وأن 

الشركات العمالقة هي التي تسيطر على النسبة األكبر من االقتصاد مقارنة بماليين المزارعين، 

لتي أصبحت عليها هي التي تتحكم بالسوق، ويرجع السبب في هذه العملقة االشركات العمالقة و

بعض الشركات إلى التكنولوجيا الحديثة، والتي بإخضاعها لتخطيط صحيح يمكن التحكم في كافة 

المراحل التي تمر بها السلعة، من إنتاج وتوزيع وائتمان، كذلك خفض المخاطرة، ويعتبر أن مالك 

أصبح لها سلطة  ، أياالقتصادهذه الشركات العابرة للقارات هم أصحاب القرارات التي تقود 

وقدرة وتحكم، وبالتالي فإن رؤية جالبريث انفصلت عن النيوكالسيكيين بجعل التخطيط هو بؤرة 

تركيزه وليس السوق، ويتقرر السعر بناءا على الهيكل التقني، وتركز المنشأة على تحقيق النمو 

 وليس الربح.

، وأصبح األفراد والمؤسسات ستريتازداد تضخم أهمية وول  في ثمانينات القرن العشرين،    

بديال عن إنتاج السلع،  المضاربة من خالل التربح من النقود واألصول المالية فيشرهين للغاية 

بالدرجة األولى  االنتشارباقتصاد الكازينو، وانتقلت العدوى إلى العالم كله، ويعزي هذا  ىفيما يسم

                                                             
 297إي.راي كانتربري، ترجمة سمير كريم، مرجع سابق، ص ( 1)
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عالوة  ونقل البيانات، االتصالساليب أئل في الهائلة التي كفلت تقدم ها التكنولوجيةإلى القدرات 

نخفاض تكاليفه، فيما يسمى عصر العولمة او التنقلعلى تكاليفها المنخفضة، وكذلك سهولة 

، وظهور مناطق التجارة  WTOفي إطار منظمة التجارة العالمية ، والشركات متعددة الجنسيات

سة هي السائدة، وشملت العولمة أيضا الحرة الجديدة مثل)االتحاد األوروبي(، وأصبحت المناف

 الممنوح. واالئتمانعناصر اإلنتاج مثل العمل ورأس المال واالستثمارات األجنبية 

 :(1)بين سوق األوراق المالية وبعض النظريات االقتصاديةبعض جوانب االرتباط ثانيا :

 لكاملة (:) فكرة المنافسة اراق المالية بالنظرية الكالسيكيةمدى ارتباط سوق األو -1

تحقيق المصالح  القادر علىأن نظام المنافسة الكاملة هو النظام  يونعتبر الكالسيكا       

أقرب  هيالبورصة و، أخرى ناحيةمن  واالقتصادي االجتماعيوازن وإقامة الت ناحيةالخاصة من 

رط بش طلب،قانون العرض والفاعل فيها ت، ويأسباب المنافسة الكاملةتوفر  التي األسواق

 التالية: توافر الشروط

 :عين والمشترين )أو من ينوب عنهم(اتصال البائ -أ 

 حيث تتقابل العروض مع الطلبات بكل حرية، في ظل قوانين حاكمة وملزمة وفي

 .مكان محدد

 :السعرتحديد  فيحرية المساومة  -ب 

حيث يعلن المشتري طلبه للشراء بشكل صريح ، كما يعلن البائع استعداده للبيع عند 

عر معين ، فإذا تقابل الطرفين عند سعر معين تتم الصفقة أو تؤجل لوقت اخر س

 ق فيه هذه المقابلة.قتتح

 التآمر على تحديد أسعار البيع أو الشراء:االتفاقات المسبقة أو  صعوبة -ج 

تفاق عوبة اإلالص نظرا للشفافية والسرعة التي تتم بها عمليات البيع والشراء، فمن

باآلخرين، كما أن القوانين بيع أو الشراء، بهدف اإلضرار ى أسعار محددة للعل

 تالعبات.حدوث صارمة في حال اكتشاف 

 الكاملة: والشفافية توافر العالنية -د 

هناك شفافية كاملة من خالل شاشات التداول الموضح بها كميات الطلب والعرض   

 والتنفيذات واألوامر المؤجلة، من خالل برامج الكترونية متخصصة.

                                                             
 .13: 11، ص2002( حسين عبد المطلب األسرج، دور سوق األوراق المالية فى تنمية األدخار فى مصر، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، عام 1)
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 وحدات متجانسة )متماثلة(: فيمل التعا -ه 

 يسهل تقابل العرض والطلب.وبالتالي يسهل تحقيق وحدة السعر، و

 :(1)جوانب ارتباط سوق األوراق المالية بالنظرية الحديثة -2

 أسعار األوراق المالية واالستثمار:  - أ

على مستوى ثير أذات ت سوق األوراق المالية باألسعار اعتبر كينز أن    

، حول األصول المنتجة للمنشأةأسعار الصفقات تعطي قيمة تقديرية  ار، ألناالستثم

 ،تمتلكها المنشآت اآلن التيمنتجة صول الألا حول العوائد المتوقعة علىوكذلك 

وتؤثر سوق األوراق المالية في اإلستثمار من خالل توجهات المستثمر، حيث يقبل 

أو شراء مباشر لألصول العينية  شراء األسهم في حالة اإلنخفاض، المستثمر على

األوراق بورصة  فيفإن األسعار بديال عن األسهم في حال ارتفاع األسهم، وبالتالي 

 االستثمار.توجهات  فيالمالية تؤثر 

 أسعار األوراق المالية ودافع المضاربة:   - ب

تفضيل  االتأكد يرتبط معهدرجة عدم اليقين أو توافر ظروف كينز أن اعتبر   

األوراق المالية  أسعاربتوقع حدوث تغيرات ، كذلك ة من أجل المضاربةالسيول

، فعند توقع إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار األوراق المالية، يقبل وأسعار الفائدة

التي في حوزتهم، والعكس بالعكس، فعند  األفراد على شراءها مضحين بالسيولة

األفراد نحو تفضيل السيولة،  انخفاض بأسعار األوراق المالية، يميلتوقع حدوث 

ويرتبط ذلك جزئيا باتجاه أسعار الفائدة، حيث أن انخفاضها، يؤدي إلى ارتفاع 

 .السندات، كما يؤدي ارتفاعها إلى انخفاض أسعار السندات

 :(2)سوق األوراق الماليةعمل المؤثرة على والمتغيرات أهم العوامل ثالثا: 

 :عوامل أساسية  -1

عوامل خارجية ألنها تنشأ  ، وهىية واالقتصادية الخارجيةوهي األحداث السياس

 .ومستويات نشاطه القوميترتبط بتركيب االقتصاد ألنها  اسيةخارج السوق وأس

                                                             
 ،مرجع سابق.2002دخار فى مصر، عام إلاعبد المطلب األسرج، دور سوق األوراق المالية فى تنمية  (  حسين1)

 .1997( منير هندي، األوراق المالية وأسواق رأس المال، توزيع منشأة المعارف، اإلسكندرية،  عام2)
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 :عوامل فنية -2

 سلوك المتعاملين فيه .وهى تنشأ داخل السوق، وتتعلق بطبيعة عملياته و 

 :التي تؤثر على سوق األوراق الماليةالمتغيرات االقتصادية  -3

 :السياسة المالية -أ 

عد التي تالضرائب وأهمها  الحكومييقصد بالسياسة المالية وسائل تمويل اإلنفاق 

، فخفض الضرائب سيؤثر في ارتفاع أرباح أحد مصادر اإليرادات الرئيسية 

 باالرتفاعإيجابي  انعكاسالشركات، والمزيد من زيادة اإلنتاج، وبالتالي إحداث 

 .حالة رفع معدالت الضريبة فيس صحيح ، والعكعلى أسعار األسهم

تمويل عجز الموازنة العامة من أجل  التضخميلجأت الحكومة إلى التمويل وإذا 

، فسينعكس ذلك سلبا من خالل خفض األرباح نتيجة ارتفاع معدل التضخم للدولة

 وبالتالي له تأثير سلبي على األسهم.

 :السياسة النقدية  -ب 

عرض النقود على سبيل المثال نجد أن مثل سة النقدية خذنا أحد متغيرات السياإذا أ

ومن  ،السوق فيأسعار الفائدة على  باالنخفاضزيادة عرض النقود سوف ينعكس 

وانخفاض  القومي اإلجمالي رفع معدالت الناتجبالتالي وشأن ذلك تشجيع االستثمار 

على ال ومنشآت األعموينعكس ذلك باإليجاب على إيرادات معدالت البطالة، 

 سينعكس على أسعار أسهمها باالرتفاع.، وبالتالي مستويات األرباح المحققة

ومن زاوية أخرى فإن لزيادة عرض النقود أثر مباشر في ارتفاع معدالت التضخم 

على أسعار األسهم، حيث من ، وبالتالي يؤثر سلبا عرض النقود، نتيجة زيادة 

 انخفاض، وبالتالي ع معدل التضخمض النقود إلى ارتفاالمتوقع أن يؤدى زيادة عر

كما يؤدي استمرار التضخم إلى خوف المستثمر من ضخ  القيمة الحقيقية لألسهم،

إلى تخفيض حجم  الحكوماتالوضع  هذاقد يدفع وأموال جديدة إلى السوق، 

 مرة أخرى. المعروض من النقود
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 سعر الصرف:   -ج 

تدر عائدا بعمله  التيق المالية األورا اإلقبال علىيؤدى انخفاض قيمة العملة إلى 

، وبالتالي تؤثر سلبا على الوطنية المنخفضةمقابل العملة  فيذات قيمة مرتفعة 

 أسعار األسهم، بينما ترتفع األوراق المالية  ذات العملة األجنبية .

 : التضخم  -د 

يعنى التضخم حدوث انخفاض في القدرة الشرائية للنقود، أي لحائزيها ومنها تلك 

باعتبارها دات اإلقتصادية بالدولة، وربما تستفيد األسهم من هذا التضخم الوح

على حساب السندات ذات العائد ،أصوال حقيقية، حيث يتم تقويمها بالنقود الجارية 

العائد المطلوب على األسهم نتيجة لحالة  ارتفاعالثابت، ومن ناحية أخرى فإن 

، حتى تستطيع تحقيق هذا العائد قيمتها السوقية انخفاضالتضخم ،قد يؤدي إلى 

 10% من أسهمه بما يعادل10للمستثمر، فالمستثمر الذي ينتظر أرباحا تقدر بـ

جنيهات عن السهم على سبيل المثال، فإنه يتطلع إلى عائد أعلى في حالة حدوث 

، وبالتالي  المستثمرةعلى نفس أمواله % 15باستثماره في أسهم تحقق  تضخم

وربما تتراجع ارباح الشركات نتيجة ضعف هم بالتراجع ، يضغط ذلك على األس

 .الشرائية وارتفاع تكاليف اإلنتاجالقوة 

 سعر الفائدة : -ه 

األوراق المالية، فالمستثمر يبحث دائما  بأسعارارتباطا عكسيا  سعر الفائدةيرتبط   

 عن أفضل األوعية التي تحقق له عائدا أعلى من بين بدائل مختلفة.

  :إلجمالي القوميالناتج احجم  -و 

، نتيجة زيادة النشاط االقتصادي، ال شك كلما ارتفع الناتج القومي اإلجمالي   

باإليجاب على أسعار األوراق المالية، والعكس بالعكس، ولكن الزيادة  ذلك ينعكس

ذا ساد االعتقاد بأن قد تحدث حالة من التشاؤم، إ اإلجمالي المفاجئة في الناتج القومي

يسفر ، بشكل يتوقع معه أن المعروض من النقودتزيد من ة من شأنها أن تلك الزياد

جم عنها ، وينالفائدة بأسعاريترتب على التضخم زيادة ن إحداث تضخم، وع

 فيوالمتوقعة السوق، وذلك من جراء الزيادة المحتملة  فيانخفاض أسعار األسهم 

 معدل العائد المطلوب على االستثمار.
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ابية القائمة والمسئولة عن تنظيم ورقابة وتنشيط سوق األوراق المالية في الجهات الرق: رابعا

 فيما يلى :، يمكن حصرها (1)مصر

 المال:الهيئة العامة لسوق  -1

العمل على تنظيم وتنمية سوق االوراق المالية، والقيام بمراقبة حسن قيام  تهدف إلى    

، التنمية االقتصادية فيمساهمة ال السوق بوظائفها وتوجيه رؤوس االموال الالزمة من أجل

المالية والجهة المصدرة، شراف على توفير المعلومات والبيانات عن االوراق وكذلك اإل

أن التعامل يتم على يجاد والعمل على تأهيل وسطاء األوراق المالية والتأكد من وتشجيع إ

ى الهيئة متابعة سليمة ألغراض ال يشوبها االستغالل والمضاربات الوهمية، وتتول أسس

تقديم تطلب تراخيص وسطاء السوق )السماسرة(، والعمل على ايجاد ميثاق شرف، و

تقارير دورية عن أداء الجهات العاملة بالسوق والوسطاء، وتعمل الهيئة على تشجيع دور 

ً لمبادئ المنظمة  وتعمل على ، (2)لهيئات أسواق المال الدوليةالمؤسسات ذاتية التنظيم وفقا

نزاهة، مع الكفاءة والعلى سوق التداول والشركات العاملة  لتحقيق  الرقابيسة الدور ممار

مدرجة بتقديم القوائم المالية المعتمدة التوفير متطلبات اإلفصاح والشفافية بإلزام الشركات 

 وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية. 

 الهيئة العامة لالستثمار :  -2

الت والمشروعات اقوائم المج بإعدادأحكام قانون االستثمار والقيام  تتولى الهيئة تنفيذ   

ً لالستثمار وتقديم المشورة بشأنها، والقيام بالحصول على التراخيص  التي تمثل فرصا

صدار ، ويتطلب إالالزمة من الجهات المختصة بالدولة نيابة عن أصحاب المشروعات

 الستثمار على نشرة االكتتاب. أسهم الشركات ضرورة موافقة الهيئة العامة ل

 بورصة االوراق المالية: -3

والسندات،  تخضع لقواعد ونظم معينة ويتم فيها تداول األسهم لتيوهي تلك السوق ا   

وتشرف عليها جهات مراقبة حكومية، وتتواجد في مصر بورصة موحدة هي بورصة 

المالية يوميا تتضمن مصر واإلسكندرية، وتتولى البورصة إصدار نشرات إقفال لألوراق 

، وتتضمن سوقا منظما  المتداولة والكميات ،وأدنى وأعلى سعر ،أسعار الفتح واالغالق
                                                             

م، 2006قتصاد المصري، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، عام( حاتم أحمد عديلة، أثر سوق األوراق المالية على فجوة الموارد المحلية في اال1)

 .32: 19ص

المالية  لألوراق( تضم  المؤسسات أو المنظمات كالً من: البورصة وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى، والجمعية المصرية 2)

 عام للغرف التجارية ،ال باتحادالمالية  لألوراقاالستثمار، والشعبة العامة  مديريوكذلك جمعية 
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وتوجد سوقا  وراق المالية للشركات، ويتم التداول تحت رقابة البورصة،توى على األتح

                                             ت صغيرة، وتتم عادة بين السماسرة.غير منظمة ألسهم شركاأخرى هي سوقا 

 وراق المالية:  األ فيشركات السمسرة  -4

هي الوسيط بين البائع والمشتري، حيث تتلقى األوامر من العميل، وتنفذها، وتوفر    

كل شركة مساهمة أو ش فيشركات تلك التكون ويشترط قانونا أن  للعميل معلومات حديثة،

 .توصية باألسهم

 االكتتاب:شركات ترويج وتغطية  -5

 و الترويج له . أ االكتتابتقوم بضمان ت مالية متخصصة امؤسس هي  

 شركات رأس المال المخاطر:  -6

سهم تهدف الى تمويل وشركات توصية باأل ةشركات مساهم لتأخذ شك ماليةمؤسسات  هي

وتعمل على دعمها أو تقديم الخدمات الفنية واالدارية متى  ةالشركات المصدرة ألوراق مالي

 التمويل . فيانت هذه الشركات عالية المخاطر أو كانت تعانى قصورا ك

 شركات تكوين وادارة محافظ االوراق المالية : -7

وراق المالية، بجانب الخاصة لأل محافظه وإدارةتكوين  فيثمر تد المسشركات تساع هي

كوبونات  وتحصيل في محافظ تلك الشركات، وراق المالية المملوكة للعميلحفظ األ

 . األرباح

 : المركزيشركات المقاصة والتسوية والحفظ  -8

، والحفظ المركزي يوجد حاليا شركة واحدة فقط هي شركة مصر للمقاصة والتسوية   

بما وفرته بكفاءة وزيادة سيولته،  واستطاعت تلك الشركة أن تمكن السوق من القيام بوظائفه

ويتوافر حاليا إمكانية  معامالت،ال سهولة نقل الملكية وتسوية األموال بين أطرافمن 

 . T+0، ويطلق عليها مصطلح تسوية العمليات في نفس اليوم ألسهم بعض الشركات

 االستثمار:شركات  -9

وسطاء وهذه الشركات يعدوا ثمرين لضخها في محافظ استثمارية، تقوم بتلقي أموال المست  

سهم مزيج من األتختلف عن غيرها فيما تتضمنه من أسهم أو  محفظةكل ماليين، و
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والسندات وأذون الخزانة، إلعطاء المستثمر حرية اختيار المحفظة، وفقا للعائد المتوقع منها 

 ودرجة األمان.

 :(1)المشتقات: خامسا

عبارة ، وهي األسواق المالية العالمية فيأهم أدوات التعامل الحديثة  تعتبر أحدالمشتقات    

ار الحالية لألصول المالية أو العينية محل التعاقد عقود مالية تشتق قيمتها من األسععن 

أسعار بالذهب . إلخ(، بهدف التحوط ضد مخاطر التغيير المتوقع  -السندات   -)مثل األسهم 

 على النحو التالي: أنواع المشتقات، ويمكن شرح تلك األصول.

 :Optionsعقود الخيار  -أ 

لقدر معين  سواء بالبيع أو الشراء،ملية ما قود الخيار يحق بموجبها تنفيذ أو عدم تنفيذ عع   

نوعان أساسيان من عقود ، ويوجد تاريخ الحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد فيمن أصل 

كال من  فييضاف إليهما نوع ثالث يعطى الحق وكذلك الخيار، خيار البيع، وخيار الشراء، 

 شركةلدى  Marginمالي ويلتزم بائع حق الخيار بإيداع هامش ، عاالشراء والبيع م

 . تي يتعامل معهاالسمسرة ال

 : Forward Contracts(2)اآلجلةالعقود   -ب 

تاريخ محدد مستقبال وبسعر ب شراء أو بيع فيتعطى لمشتريها الحق  التيلك العقود هي ت   

 ً ، وهي ملزمة لطرفيها، ويتفاوض تاريخ الحق فيبحيث يتم التسليم ، متفق عليه مسبقا

، والفائدة األساسية بالبورصة العقود اآلجلة ، وال تتداولالعقد طرفي العقد على شروط

 األسعار في األسواق. استقرارآلجلة هي قدرتها على الحفاظ على للعقود ا

التسليم الفوري للسلعة الذي يتم فيه لفوري، الدفع اويتضح بذلك الفارق بينها وبين سوق    

نافي للجهالة أو الفحص الدقيق، ويتم  المادية، وفي هذه الحالة يتم فحص السلعة بشكل

 التبادل اآلني.

 

 

                                                             
ام ( بهناس عباس، المشتقات المالية ودورها فى إدارة المخاطر المصرفية، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية ـ جامعة زيان عاشور، الجزائر، ع1)

 .160: 158م، ص2012

رة بعنوان الجوانب القانونية واالقتصادية ( مصطفى كامل خليل الحجازي ،المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة المنصو2)

 . 2009لألزمة المالية العالمية ، دار المنظومة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
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 :Futuresالعقود المستقبلية  -ج 

البورصة، وتعطى لمشتريها  فيتعتبر العقود المستقبلية عقودا أجلة، لكنها قابلة للتداول    

ليم ن يتم التسأمحدد مسبقا، على  عينيأو  ماليل شراء أو بيع قدر معين من أص فيالحق 

السمسرة  شركةإيداع نسبة من قيمة العقد لدى التعاقد ب طرفي حق ، ويلتزمتاريخ ال في

يمكن أن تترتب على  التيشكل نقود أو أوراق مالية، بهدف حماية كل منهما من المخاطر ب

 .تجاه الطرف االخر بالتزاماتهالوفاء بأحد الطرفين  قيام عدم 

العقود المستقبلة واجبة  كون فيالخيار،  بين العقود المستقبلية وعقود الفارقويتمثل وجه    

 ال يجوزنه أ، كما مهتنفيذ العقد من عد فيتريها الحق التنفيذ، بينما تعطى عقود الخيار لمش

 الذي المبدئيأن الهامش  حين فيحالة عقد الخيار،  فيقيمة العالوة المدفوعة  استرداد

حالة  فييمكن استرداده بالكامل السمسرة  شركةالعقد المستقبلى لدى  طرفيمن  اليودعه ك

 تنفيذ العقد.

 : Swapsعمليات المقايضة  -د 

تبادل قدر معين من األصول القيام بعمليات المقايضة عبارة عن اتفاق بين طرفين على    

، على أن يتم تبادل األصل بشكل آنيتتحدد وفقا له قيمة الصفقة ، حيث المالية أو العينية

 .تاريخ الحق فيمحل التعاقد 
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 أهم الدراسات السابقة

 على النحو التالي:السابقة عدد من الدراسات على في بعض جوانبها ت الدراسة اعتمد

 القاهرة، للكتاب، المصرية الهيئة الشروق، دار االقتصاد، في الدولة دور الببالوي، حازم -1

 للممارسات بالكتا وتعرض التنافسية، والميزة النسبية الميزة مفاهيم فيه تناول حيث م،1999

 االحتكارية.

 ، أجنبيا أو وطنيا كان سواء المستثمر تجذب التي األسباب عن الحديث الكاتب أفرد وقد  

 أفضل عن ثيبح الذي قراراته، في األول المتحكم هي ثمرالمست نظر وجهة أن معتبرا

 معتبرا ،اراالستثم مناخ هو المستثمر يجذب ما أهم أن الكاتب واعتبر ألمواله، ممكن استخدام

 المناسبة القرارات اتخاذ ولكن ،الطبيعية الموارد توافر ليس األسيوية النمور يميز ما أهم أن

 واإلنتاج. االستثمار تشجع التي المواتية البيئة وتوفير

 تنافسية مزايا ذات دولة إلى تتحول أن ويمكن جيدة، نسبية مزايا لمصر أن الكاتب واعتبر

 والسياسي. المؤسسي باإلطار االهتمام خالل من جيدة

 جذب في عليها يعول التي النسبية المزايا عن الحديث في استفاض الكاتب أن من بالرغم   

 مزايا إلى تحولها من البد ولكن ، المستثمر بجذب كفيلة ليست وحدها أنها معتبرا المستثمر،

 ،ما بلد في االستثمار نحو حقا المستثمر يجذب ما هو التيقن أو الثقة أنب ونضيف تنافسية،

 للمستثمر جاذبة قوانين وجود عدم أن إال الخام، المواد كنتول ما بلد في ما ميزة تتوافر فربما

 يمكن فال ،المتحققة وأرباحه أمواله أمان له وتكفل بأمواله، والخروج الدخول حرية له تكفل

 ضرائب أو لالستثمار زحواف وجود إن بأخر، أو بشكل لالستثمار جاذبة الدولة تلك تكون أن

 يجذبه ما بقدر المستثمر، يجذب أن وحده يمكنه ال السعر، منخفضة وأراضي مخفضة

 فإن حدث مهما أنه يقين على يكون أن بمعنى السياسية، األوضاع رواستقرا القوانين استقرار

 بها. يستثمر التي الدولة تحكم التي النهاية في هي العادلة القواعد

 في الطازجة والفاكهة للخضر الجملة تجارة سوق أداء تقويم ،الزعبي مفلح أحمد عاكف -2

التي تناولت المشاكل ،دكتوراه رسالة ،م2000 عام ،السودان ،العليا الدراسات كلية ،االردن

مظاهر االختالالت التي يعاني منها وسوق الجملة للخضر والفاكهة باألردن، التي يواجهها 

 لك المشاكل.السوق، وتوصيات للتغلب على ت
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مجموعة من مظاهر االختالالت التي يعاني منها سوق الخضر والفاكهة ترصد الدراسة    

دى كال من وكالء البيع ل"توصلت الدراسة إلى بعض النتائج وهي: وجود احتكار قلة  باألردن

سوق وخروجهم منه، وجود تجانس بين للوالمصدرين، وجود قيود على دخول وكالء البيع 

المعلومات المتاحة لألطراف المختلفة، تمتع بوجود تفاوت وت المعروضة في السوق، المنتجا

)المزارعين(، عدم قيام أسواق  أمام المنتجين أقوىبيع والمصدرين بمراكز مساومة وكالء ال

تواطؤ في البيع خارج المزاد، المزادات البيع وبرها بصورة جيدة، وجود مخالفات الجملة بدو

ديات الحجم في الهوامش عدم وجود انعكاس القتصامع ضحة في األسعار، وجود موسمية وا

بعدد من التوصيات لمعالجة تلك المشاكل، تمثلت في  ت الدراسةتوجهومن ثم ، التسويقية

رفع القيود التي تحول دون دخول مع ضرورة إصدار تشريعات لحماية حرية السوق، 

إحداث تطوير في نظام أسواق مع  ات،اق، وبناء نظام وطني للمعلوموسطاء جدد لألسو

تشجيع استخدام التكنولوجيا، ضرورة الجملة، وإصالح البيع بالمزاد، ومنع البيع خارجه، و

تعزيز البحث العلمي واالرشاد كذلك أهمية وتحفيز االستثمار في مرافق التسويق، و

والتصنيع، التصدير مجاالت خصوصا في ، والتدريب، واالتجاه نحو الزراعة التعاقدية

 )المزارعين( والمصدرين منتجينلكال من الوتوفير برامج التمويل بشروط ميسرة 

وعلى الرغم من أن الدراسة تتناول سوق الجملة باألردن، إال أن المشكالت التي تواجهها    

تفقت الدراسة السوق هناك ال تختلف كثيرا عن المشكالت التي تواجهها السوق المصرية، وا

وجوب تحديث في  ،البورصة السلعية في تركيا ومحاولة االستفادة منها في مصر مع دراسة

وضرورة العمل على تطوير األسواق التشريعات القائمة التي تحكم أسواق الجملة بشكل عام، 

 التمويل للمنتجين. وتسهيلواالتجاه نحو الزراعات التعاقدية، وتعزيز التكنولوجيا 

مشاكل هائلة تعانيها سوق الجملة وجود من  الجيدةالدراسة  وبالرغم مما خلصت إليه تلك  

بأوضاعها الحالية، وقصور القانون المنظم والحاجة إلى تحديثه، إال أنها لم تتطرق إلى 

ضرورة إيجاد نظام بديل لهذه األسواق، يتوافق مع األنظمة العالمية، ويمكن من خالله تحقيق 

صلح من نظام المزاد الحالي الذي يؤدي ستهلكين، وي  المقابلة المباشرة بين المنتجين والم

متطورة، ضرورة وجود أنظمة فحص إلى لسيطرة المحتكرين، كذلك لم تتطرق الدراسة 

أنظمة تحكيم، لذلك فإننا نرى أن دراسة أنظمة البورصات السلعية للسلع اآلنية، والسعي و

الحالي، وإحداث طفرة في  لتطبيقها في مصر كفيل بتجنب مشكالت أسواق الجملة بوضعها
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تنعكس إيجابيا على كافة مراحل السلعة بدءا من سوف التبادالت على أسس علمية سليمة، 

 بالمجتمع. اقتصاديةالبذرة، وحتى وصولها إلى يد المستهلك، محدثة تنمية 

 مقدم بحث ،األزهر جامعة فيها، التعامل وضوابط الدولية السلع ،رعم الحليم عبد محمد -3

 بدبي اإلسالمي المؤتمر منظمة ،الدولي اإلسالمي الفقه علمجم رعش السادس رللمؤتم

،2005. 

 وضوابط وأنواعها الدولية سلعال على التعرف خالل من الدراسة ذهه من االستفادة وتم  

 السلع بورصة في المتاجرة وأغراض السلعية البورصة لمفهوم التعرض وتم بها، التعامل

 المشتقات. نظمةوأ اآلجلة التعاقدات خالل من تحوطال أنظمة وباألخص الدولية

 قرار إصدار عليها بناءا يمكن التي المعلومات توفير هو الدراسة هذه من الغرض ويأتي  

 الدولية. السلع حول اإلسالمي الفقه لمجمع

 إبداء من أكثر المعلومات تجميع على الباحث، حدده الذي للهدف وفقا الدراسة اعتمدت وقد   

 االنترنت. خالل من العالمية السلع بورصات بعض من استيفائها تم معلوماتها ومعظم الرأي،

 السلع بورصات واقع أن منها الهامة، والفوائد المعلومات ببعض الدراسة خرجت وقد  

 التي المعامالت من %98 يعادل بما والمستعجلة( )الفورية اآلجلة البيوع على تقوم الدولية

 مخاطر وتجنبه البائع وتفيد األسعار، تذبذب مخاطر من باالحتياط المشتري يفيد ابم فيها، تتم

 وتفيد انتاجها، قبل بضاعته تصريف له يضمن وبما ،االنخفاض نحو األسعار تذبذب

 والطلب، عرضال بين توازن إحداث ىعل وتعمل المتحققة، سعاراأل فروق من المضاربين

 تحدثها. لتيا والسيولة السوق الستمرارية نظرا

 في تعامالت باعتبارها المضار، بعض له الدولية السلع في التعامل أن الدراسة وأوضحت  

 تحركات تكون نبأ ضرورة هناك أن واعتبرت الحقيقي، االقتصاد وليس ديالنق االقتصاد

 السلع في التعامالت طبيعة ولكون واستهالكا، إنتاجا توجهها في السلع لتحركات تابعة النقود

 النقود وتتحرك بالمخازن، ثابتة سلع على متكررة معامالت انها حيث ذلك تحقق ال الدولية

 األوراق هو بالفعل يتحرك فالذي السعر، فرق على الحصول بقصد وشراءا بيعا حولها

 وفي تتداول، تظل بالمخازن اإليداع شهادة فإن المثال سبيل فعلى السلع، وليست والمستندات

 مضافة قيمة عليه يترتب ال الدولية السلع في التعامل فإن وبالتالي السمسار، مع تبقى األغلب

 المالية. المراكز في تغيير مجرد هو وإنما القومي، لالقتصاد
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 المضاربين ممارسات هو الدولية السلع في التعامل مضار من أن الدراسة اعتبرت كذلك  

 نحوها، المتعاملين قطيع سوقونوي سعرية، تقلبات إحداث أجل من جهدهم بذلوني الذين

 ذلك. وراء من طائلة أرباحا محققين

 ما هو الدولية، السلع على التعامالت في الدراسة إليها تشير التي األخرى المضار ومن  

 على ، متعاملينال ثقة واستغالل الصوري البيع من أخالقية الغير الممارسات نتيجة يحدث

 ضوابط ذات بكونها البورصات، تلك على لمشرفةوا المختصة جهاتال تعلنه ما خالف

 في تعاملالو ،لالقتصاد رأسماليةال اإلضافة هو الحقيقي ستثماراإل أن الدراسة تعتبرو محكمة،

 المفهوم. بهذا االستثمار معنى فيه يتحقق ال الدولية السلع

 التداول موضوع عن تحدثت التي القليلة الدراسات من الدراسة هذه فإن الحقيقة وفي    

 وقد العربية، باللغة العلمية وبالرسائل العربية بالمكتبة كثيرا مفتقد أمر وهو الدولية، بالسلع

 المشتقات، بين والفروق وأنواعها الدولية بالسلع التعامالت لطبيعة شرحه في الكاتب أحسن

 توفير وهو بحثه، بداية في الباحث عنه أعلن معين غرض الدراسة لهذه ألن ونظرا

 لم الدراسة أن إال الدولية، السلع حول للمجمع قرار إصدار عليها بناءا يمكن التي وماتلالمع

 لطبيعة توضيح الدراسة وتفتقد الدولية، السلعية البورصات دراسة في كاف بشكل تتعمق

 أساليب إلى الدراسة تتطرق لم كذلك ، تتيحها التي الشفافية ومدى األسواق، تلك في التعامالت

 عن التامة الجهالة ونفي وتصنيفها، للسلع البورصات تلك توجبها التي الفني صالفح

 المنتجين بين المباشرة المقابلة نتيجة حدوثها المتوقع الهائلة والفوائد فيها، المتعاملين

 فإن كذلك المتعاملين، حقوق تكفل التي التحكيم أنظمة على عالوة النهائيين، والمشترين

 المعلوماتي الجانب على عالوة المتعاملين، بين تتولد التي والموثوقية لجيدا التنظيمي الجانب

 السلعية، البورصات تلك وجود من جنيها يمكن التي االستفادة جوانب من يعد المتقن،

 أن إال ، بالمشتقات التعامل أساليب في الدراسة إليها تشير التي المحظورات من وبالرغم

 النظر بغض الدولية، للسلع األسعار اتجاهات على للتعرف ايةللغ هام أمر المشتقات دراسة

 بورصات وإن المشتقات، بنظام تتعامل البورصات كافة فليست كذلك عليها، التعامل عن

 البورصات إشراف تحت التعاقد مراكز خالل من اآلجلة التعاقدات أو الحاضرة السلع

 أنظمة اعتماد في ترغب التي دولال في الداخلية التجارة نظام بتطوير كفيل السلعية،

 السلعية. البورصات
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 ،اقليمية دراسات مجلة ،اقتصادية تركيا:رؤية في لتغيروا االصالح ،الدباغ الرازق عبد مثني -4

 عن الحديث تناول حيث ،2010 عام لعراقا ،الموصل بجامعة االقليمية الدراسات مركز

 .النمو ومعدالت المختلفة وقطاعاته التركي االقتصاد

حيث رصد من خالل الدراسة حدوث تطور كبير في مؤشرات االقتصاد التركي خالل   

بيئة مناسبة لعمل القرن الحادي والعشرين مقارنة بما قبله ، وكيف أصبح االقتصاد التركي 

قتصادي في العقد األول من القرن الحادي اد معدل النمو االيالشركات الصغيرة، وازد

راعي زط دخل الفرد، كذلك تعرض للنمو الواضح بالقطاع الوالعشرين، وارتفاع متوس

والصناعي والتجارة الخارجية ، وكذلك تطور عالقات تركيا مع العالم الخارجي من خالل 

عضويتها بعدد كبير من المنظمات وإبرامها لعدد كبير من االتفاقيات ومنها اتفاقية التجارة 

 الحرة مع مصر.

 وميالق المركز ،االقتصاد علم تاريخ موجز كتاب كريم، رسمي ترجمة كانتربري، إي.راي -5

 حتى سميث أدم منذ اإلقتصادية النظريات تناول هام باكت وهو م،2011عام للترجمة،

 التاريخية. باألحداث اديةصاإلقت النظريات يربط بحيث شيق بأسلوب الحالي عصرنا

 بكتابه سميث أدم منذ الحديثة ديةاالقتصا النظريات حركة لفهم كبيرة أهمية الكتاب هذا ويمثل

 الفترة في االقتصاد انتشلت التي كينز ونظريات ،الخفية يدوال العمل، تقسيم هميةأو األمم ثروة

 الهائل التكنولوجيا وأثر الحديث، العصر إلى وصولنا حتى الثانية، العالمية الحرب تلت التي

 بورصة مثل المالية األوراق يف البورصات أنظمة وشيوع العالمي، االقتصاد تطوير في

 للمعادن. لندن وبورصة للحبوب شيكاغو بورصة مثل السلعية والبورصات نيويورك،

 المالية اقاألور بورصة من الصادرة ،مصر في المالية األرواق بورصة وأبحاث تقارير  -6

 عن تحدثت التي واألبحاث التقارير عشرات على التعرف تم حيث ،واالسكندرية بالقاهرة

 مع التعامل وكيفية وبيعها السهم شراء خصوصا المصرية، البورصة في التعامل أساليب

 . المقاصة وغرفة الوسيطة، السمسرة شركات

 التي الطريقة على التعرف تم حيث العبور، بمدينة الجملة سوق عن المنشورة المعلومات -7

 ، السوق نع االلكتروني قعبالمو المنشورة البيانات على االطالع وتم ،السوق بها ويدار يعمل

بدون تحديد أحجام  سعري، كمدى اليومية األسعار تنشر حيث ضئيلة، معلومات ولكنها

 سوقال اتجاهات تحديد خاللها من يمكن فال للمتعاملين، بالنسبة مجدية غير وهيالتنفيذات، 

 معلومات مركز تأسيس ويجب تخاذها كمؤشرات أو تنبؤات مستقبلية،ا يصلح وال المستقبلية،

 عالي. مستوى على
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خصوصا أنها بورصة  "تركيا" بساكاريا السلعية البورصةب الخاصة المنشورة المعلومات -8

حيث تم التعرف من  اإللكتروني، موقعها خالل من والفاكهة الخضراوات في متخصصة

ى وكيفية التعامل، بدءا من دخول السلعة إلى البورصة وحتخاللها على مراحل تداول السلع، 

 بساكاريا: السلع بورصة كيانات على التعرف وتمت نجاز المعاملة، وانعقاد المزاداإ

 الحسابات مراجعة مجلس - التأديب لجنة  -اإلدارة مجلس -العمومية الجمعية - المهنية )المجموعات

 ر.التجا بيانات سجلو ،المتداولة السلع مجموعات وكذلك اإلداري( التنظيمي الهيكل -

 موقعها خالل من "تركيا" بأنقرة للحبوب بوالتلي بورصةب الخاصة المنشورة المعلومات -9

 وكذلك مراحلها، بكافة الحبوب سلعة تداول مراحل على الدقيق التعرف تم حيث اإللكتروني،

 بالمستودعات. المخزنة للبضاعة اإليصاالت وتداول االستيداع نظام

 : الصلة ذات القوانين من عدد من الدراسة استفادت فقد كذلك

 القانون -2004 لسنة 5174 رقم السلعية والبورصات للغرف المنظم التركي القانون -10

www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php، الكبرى األهمية في شك وال 

 منها ، كثيرة لجوانب القانون ويتعرض السلعية، اتللبورص المنظم القانون بنود على للتعرف

 عالوة والتنظيمية، اإلدارية والجوانب ، التركية السلعية البورصات في االقتصادية الجوانب

 ومثل المتداولة، للبضاعة الصحية معاييرال توافر ضمان أجل من الفنية الجوانب تنظيم على

 المختلفة الجوانب على تعرفال إلى قادت نهاأل ؛الدراسة هذه في خطوة أهم القانون ترجمة

 وواجباتهم. ومسئولياتهم فيها المتحكمة والكيانات سلطاتها، وحدود البورصة تشغلها التي

 لسنة 141 رقم البصل( مينا بورصة لألقطان) الحاضرة البضاعة بورصة انشاء قانون -11

 القانون على التعرف ةألهمي نظرا ،" االميرية المطابع هيئة – الرسمية الجريدة "1994

 في المتخصصة السلعية البورصة وهي السلعية البورصة لتنظيم مصر في صدر الذي الوحيد

 تم ألسباب إلغاؤه من الرغم على القانون ذلك جوانب على التعرف وإلمكانية األقطان،

 يوضح التركي، القانون مع االقتصادية الجوانب في خصوصا مقارنته ان إال ، لها التعرض

 سلعية بورصات إنشاء حالة في تحديثها، أو إليها، النظر إعادة يجب التي الجوانب من الكثير

 الدول قوانين على الدقيق اإلطالع ضرورة على التأكيد مع عملها، ينظم وبقانون جديدة

 آخر. بعد يوما يتطور الذي المجال هذا في األخرى

 

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
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 الثانيالفصل 

 البورصات
 

 املبحث األول: بورصة األوراق املالية وبورصة العمالت.
 املبحث الثاني: البورصات السلعية
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 مقدمة : 

تجميع المدخرات  جميع األجهزة والمؤسسات التي تعمل فيبكونه سوق المال تعريف   يمكن   

هذا المفهوم فإن سوق بكافة أشكالها وآجالها، وإعادة استثمارها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وب

المال عبارة عن قناة بين أولئك الذين يملكون فوائض مالية ) المدخرون( وهم يشكلون جانب 

العرض لألموال وأولئك الذين لديهم عجز مالي ) المقترضون( وهم يشكلون جانب الطلب على 

ادية ذات العجز الموارد المالية من الوحدات االقتص نسياباألموال، حيث تعمل سوق المال على ا

مؤسسات( إلى الوحدات االقتصادية ذات العجز المالي ) أفراد  –شركات  –الفائض المالي) أفراد 

 مؤسسات(. –شركات  –

 : قسمين رئيسيين هيكل سوق المال المصري وينقسم إلى  ( على1يحتوى الشكل رقم )

 سوق النقود: ) سوق التعامالت قصيرة األجل(:القسم األول: 

لك السوق التي يتم فيها إصدار وتداول األصول النقدية قصيرة األجل، ويتولى وهي ت 

 الجهاز المصرفي ممثال في البنك المركزي والبنوك التجارية القيام بهذه العمليات.

 (: لوطويلة األجسوق رأس المال) سوق التعامالت متوسطة القسم الثاني: 

ألصول المالية متوسطة وطويلة األجل وهي تلك السوق التي يتم فيها إصدار وتداول ا

 ، وهذه السوق تنقسم بدورها إلى قسمين :

تقوم بعمليات  أسواق رأس المال غير المالي : وتشتمل هذه السوق على األجهزة التي - أ

 متوسط وطويل األجل. واالقتراضاإلقراض 

هما او سوق األوراق المالية: ويتعلق باالستثمار في األوراق المالية سواء كانت اس  - ب

وهي تختص بإصدار األوراق  راإلصداسندات، وتنقسم إلى قسمين أحدهما يسمى سوق 

 المالية ، واألخرى تسمى سوق التداول وتختص بتداول األوراق المالية،

 :(1)،كما يليلالستثمارالمدى الزمنى كذلك يمكن تقسيم سوق المال بناءا على   

  األجل: قصيرة أسواق  -1

 أو الحكومة كانت سواء ،هيحتاج منل ئتمانالا منح على تقوم معامالت وهى ،قدالن بأسواق تسمى   

 البنك في ممثالً  المصرفي الجهاز ويتولى السنة، تجاوز ال لمدة األفراد، أو االقتصادية الوحدات

 العمليات. بهذه القيام التجارية والبنوك المركزي

                                                             
مة، (  مصطفى ياسين محمد األصبحي، القانون الواجب التطبيق على العالقات المتصلة بأسواق األوراق المالية ذات الطابع الدولى، دار المنظو1)

 ،465: 461، ص2006، عام 1وق للبحوث القانونية اإلقتصادية، مصر، المجلد/العددمجلة الحق
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 اآلجال: وطويلة متوسطة أسواق -2

 توفير إلى الحاجة نتيجة ،وطويلة متوسطة آلجال التعامل فيها ويتم ،لمالا رأس بأسواق تسمى   

 لمدة تغطية إلى تحتاج والتي الطويلة المدة ذات الخاصة أو العامة للمشروعات الالزم التمويل

 . اإلنتاج المشروع يستطيع لكي مقبلة، زمنية

 نوعان:األسواق متوسطة وطويلة األجل و

  ألولية(:ا السوق) أو اإلصدار سوق - أ

 الهيئات طرف من مرة أول  المطروحة المالية األوراق وشراء بيع تشمل التي السوق وهى    

 األولية السوق دور ويتمثل فيها، باالكتتاب والمؤسسات األفراد ويقوم تصدرها، التي والشركات

 الثانوية السوق في للتداول عرضها قبل المالية األوراق إصدار ومراقبة تنظيم على قدرتها في

 . للقانون وفقا اختصاصاتها جهة كلول مستثمرين،لل

 التداول(: )أسواق الثانوية األسواق - ب

ً  إصدارها بعد المالية لألوراق والشراء بالبيع التداول فيها يتم       تحددها التي والقواعد للنظم ووفقا

 البورصة داخل عاملالت صرتويق البورصة خارج المالية باألوراق التعامل يجوز وال البورصة،

 البائعين بين الوصل حلقة يمثلون نهمأ حيث المعتمدين السماسرة أو السوق وسطاء على

 التي الفورية العمليات في فقط ينحصر ال الثانوية المالية األوراق سوق في والتعامل والمشترين.

 تصفى ال التي اآلجلة العمليات على كذلك ينسحب وإنما واستالمها، األوراق قيمة بدفع فوراً  تصفى

 أو والبيع شراءال خالل من الفوري الربح تحقيق إما التعامل هدف ويكون محددة. مواعيد في إال

 . السهم قيمة رتفاعا نتيجة رأسمالية أرباح لتحقيق االحتفاظ
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 (1شكل رقم )

 تقسيم سوق المال -هيكل سوق المال في مصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود فهمي ،"بحث في اإلطار القانوني والتنظيمي لسوق رأس المال في مصر" ،مؤتمر "نحو سوق مالية كفء في مصر" ،المركز المصدر: 

 (61م، ص)1997المصري للدراسات اإلقتصادية القاهرة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصريسوق المال 

 

 سوق النقود سوق رأس المال

غير  سوق رأس المال

 المالي

 سوق األوراق المالية

 مؤسسات مصرفية (1)
 

 بنوك عقارية. -1

 بنوك زراعية. -2

 بنك التنمية الصناعية. -3

 بنوك االستثمار واألعمال. -4

 بنك االستثمار القومي. -5

 البنوك التجارية -6

 )فيما يتعلق بالعمليات طويلة األجل(

 مؤسسات غير مصرفية (2)

 شركات تأمين. -1

 هيئات التأمين االجتماعي. -2

 صناديق التأمين الخاصة. -3

 

 سوق اإلصدار (1)
 

 الشركات المساهمة. -1

 شركات التوصية باألسهم . -2

 هيئة سوق المال. -3

 مصلحة الشركات. -4

 هيئة اإلستثمار. -5

 بنوك اإلستثمار. -6

 شركات االستثمار. -7

 صناديق االستثمار. -8

 السوق الثانوية: (2)
 هيئة سوق المال -1

 البورصات. -2

الشركات العاملة في مجال  -3

 لمالية.األوراق ا

 

البنك المركزي  -1

 المصري.

بنوك  -البنوك التجارية  -2

بنوك  -قطاع عام 

مشتركة منشأه وفقا 

 لقوانين االستثمار.

البنوك غير التجارية   -3

 علق بالعمليات)فيما يت

 قصيرة األجل(
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 املبحث األول
 ة العمالتاألوراق املالية وبورص بورصة

 تمهيد:

حالة االقتصاد من ازدهار أو كساد، كذلك ، تعكس اقتصاديا اؤشرتعد بورصة األوراق المالية م    

لألوراق  قيمة اإلستثمارات من خالل التعرف على القيم السوقية تفيد في إمكانية التعرف على فإنها 

 .التحقق من السالمة المالية، عالوة على قدرتها على ة التي تعتمد على العرض والطلبيالمال

قسيمات سوق المال في تولذلك فقد ركز هذا الفصل على التعرف على بورصة األوراق المالية،    

مصر وتقسيمات بورصة األوراق المالية وأنواع االستثمار بها، وتم إعطاء نبذة سريعة عن 

ل الدراسة، فقد تم هي مح بورصة العمالت ) الفوركس(، أما بخصوص البورصة السلعية التي

الحديث عن نشأتها التاريخية في العالم وفي مصر وأنواعها وكيفية التعامل فيها، وأشهر 

 البورصات السلعية العالمية.
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 بورصة األوراق المالية:أوال: 

المالية   ت تَداول فيها األسهم و غيرها من األوراقتعرف بورصة األوراق المالية بأنها السوق التي    

وعقد الصفقات التبادلية بينهم لعمليات البيع والشراء، بما البائعين و تجميع المشترينوتستهدف 

 االدخارفجوة  معالجة فيالمحلى، مما يساهم  ستثمارلالرؤوس األموال األجنبية يعمل على جذب 

(1)ستثمارواال
. 

ستثمار في األوراق إلد على تطبيق اعتمت تيالسوق ال انهراق الماليّة بأسوق األو عرفكذلك ت     

 .ةاء وبيع األسهم التي ت صدرها الشركات الخاصمثل شر ة،يالمال

الذي  هو المكان المادي أو االفتراضي اإللكتروني اليةريفات األخرى لسوق األوراق الممن التعو  

 .(2)همة بينبهدف تحقيق تداول األوراق الماليرين فيه مجموعة من البائعين والمشت يوجد

مكان يلتقي فيه الناس للقيام بعمليات مبادلة، فمن ناحية يوجد  ا بكونهاوتعرف البورصة أيض   

و أمالكو الشركات الذين يبحثون عن جمع المال"عن طرق إصدار أسهم لشركاتهم بغرض التحديث 

يلتقي فيه  سهم الذين يبحثون عن تحقيق أرباح، ويطلق على المكان الذياأل مشتروالتوسع"، وهناك 

 .(3)هذه األطراف ببورصة األوراق المالية

أسواق لتداول األوراق المالية  وكذلك يمكن تعريف بورصات األوراق المالية بكونها عبارة عن  

و الحكومات من خالل مجموعة من السماسرة ومندوبيهم أسهم، سندات،..( تصدرها الشركات أ)

 .(4)ا في ساعات محددةوالوسطاء ،ويتم التعامل فيها بيعا وشراء

بأنها الميكانيكية التي تستخدم في الجمع بين بائعي ومشتري عريف بورصة األوراق المالية ويمكن ت

 .(5)األصول المالية بغرض تيسير عملية التداول

البورصة بشكل عام هي سوق لتسهيل عملية التواصل والمتاجرة بين أصحاب رؤوس األموال و  

 بهدف تحقيق الربح .

 

 

                                                             
 www.egx.com.eg/arabic/homepage.aspxالبورصة المصرية ( 1)

 . 2008ريم على محمد الكامل، دور البورصة في تدعيم برنامج الخصخصة، جامعة عين شمس، كلية التجارة، ( 2)

 .2005، مكتبة جرير، understanding stocks لتعامل في سوق األسهم(  مايكل سنسير، كتاب دليل ا3)

(  محمد صالح الحناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم ، كتاب المؤسسات المالية واالبورصة والبنوك التجارية ، كلية التجارة ، جامعة 4)

 1998اإلسكندرية، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 لعالقات االقتصادية الدولية ودولة الرفاهية ، سلسلة مباديء المعرفة االقتصادية، جامعة القاهرة، دار الكتب الحديثة.(  حسين عمر، كتاب ا5)
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 إلى ثالثة أنواع : وتنقسم بورصة األوراق المالية

 بورصة رأس المال ) األسهم والسندات (. -أ 

) هي سوق تبادل للعمالت المختلفة، يساعد على توفير السيولة Forexبورصة العمالت  -ب 

من العمالت األجنبية ألجل التبادل التجاري الدولي وهي أضخم أنواع البورصات حيث 

 ت الدول مع بعضها البعض(.تتم من خاللها تعامال

 سلع (. –معادن  -بورصة المشتقات المالية ) بترول  -ج 

 نشأة بورصة األوراق المالية: -1

سيس أول سوق مالي ، أطلق عليه لفظ "بورصة"، مشتق من يطاليون أول من قاموا بتأيعتبر اإل   

ع لم تعد ممثلة ، وأهم ما يميز هذا السوق أن البضائVan den Borseاسم تاجر إيطالي يدعى 

البائع تجاه المشتري في تسليمه البضاعة في تاريخ محدد وبسعر ومكان  بالتزامماديا، بل استبدلت 

تعتبر مدينة البندقية أول مكان شهد تداوال ، و(1)"اآلجلةسواق اعتبر بداية ظهور األ"ما  محددين

علومات عن مختلف األوراق م، وقد استَخدمت ألواحا تحتوي على م1300لألوراق المالية في عام 

م ظهرت البورصة بمفهوم أكثر وضوحا في مدينة أنتويرب 1531المطروحة للتداول، وفي عام 

ة بفي بلجيكا، وقد اجتمع فيها السماسرة من أجل تنفيذ المعامالت التجارية ومتابعة الديون المترت

ك في تعزيز فكرة السوق م مع ظهور شركة الهند الشرقية ساهم ذل1600في عام و ،على األفراد

المالي من خالل منح الحكومات الفرنسيّة والبريطانيّة والهولنديّة الشركة الوثائَق التي ت ساعد في 

بشكلها المتعارف تحصيل حصص األرباح الخاّصة بهم، ومع مرور الوقت ظهرت أول بورصة 

األسهم، بعكس بورصة  من حيث التعامل معمقيدة م، ولكنّها كانت 1773في لندن في عام عليه 

ات في تكنولوجيا ورساهمت التطوقد  ، نيويورك التي كانت تطبق تداول األسهم في سوقها المالي

االتصاالت واإلنترنت في القرن الواحد والعشرين في التأثير بشكل مباشر على طبيعة التداول في 

إلكتروني، ونتج عن ذلك تغير في  ة إلى تداولياألسواق المالية، مما أدى إلى تحويل التعامالت المال

عالم االستثمارات، وأصبح العمالء يستخدمون األنظمة الحاسوبية في تطبيق عمليّات البيع والشراء 

 .الخاّصة في األوراق الماليّة؛ من أجل الوصول إلى تنفيذ الّصفقات بين األطراف بط رق سهلة

 

 

                                                             
 م .2007(  محمد فتحي البديوي ،بورصات األوراق المالية وصناديق االستثمار دراسة تحليلية،المكتبة األكاديمية ، القاهرة ، 1)
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 :(1)األوراق المالية لبورصةالوظيفة األساسية  -2

تعد ، وأى كمية من المدخرات مهما تضاءلت اجتذابعلى  بقدرتهاتتميز سوق األوراق المالية    

كما أنها أحد أهم آليات التأثير على أهم األسواق الفرعية لسوق المال،  أحدسوق األوراق المالية 

 فجوة الموارد المحلية والتي تساعد على زيادة العرض الكلي، من خالل تحريك اإلدخار، حيث

يترتب على ذلك ارتفاع معدل النمو االقتصادي من خالل ارتفاع االستثمار وتحسن اإلنتاجية، 

 ويالحظ أنها أعلى في البلدان ذات أسواق المال القوية.

 : (2)أهمية بورصة األوراق المالية -3

 تعكس حالة االقتصاد من ازدهار أو كساد.، اقتصاديا ارؤشمتعد بورصة األوراق المالية  -أ 

 التعرف على القيم السوقية قيمة اإلستثمارات من خالل ي إمكانية التعرف على تفيد ف -ب 

 .ة التي تعتمد على العرض والطلبيلألوراق المال

التحقق من السالمة المالية للشركات التي تعرض أسهمها في البورصة من خالل قواعد  -ج 

 المراقبة واإلفصاح والشفافية.

الوطني، وبالتالي المساهمة في إحداث التنمية  المساعدة الفعالة في بناء رأس المال -د 

 اإلقتصادية.

موالهم المدخرة بالبورصة بدال من ، حيث يستثمر األفراد أستثمارواالخار دإلتشجع ا -ه 

ا لشراء همدخرات المجتمع وتوجيهتعد عملية تجميع تحويلها للخارج أو اكتنازها، و

المدخرات الى ه حيث تتحول هذ ماليةساسية لسوق األوراق الألة اوراق المالية الوظيفألا

 .(3)للشركات المحليةرؤوس أموال وقروض 

 المالية: بورصة األوراقتقسيمات  -4

 من حيث نوع السوق :أوال: 

 : وهو سوق إصدار األوراق المالية ألول مرة.السوق األولي

 .المصدرةة م لتداول األوراق المالييستخد:وهو الذي السوق الثانوي

                                                             
 ، مرجع سابق.1997الية وأسواق رأس المال، عام( منير هندي ، األوراق الم1)

 www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/                        (  موقع هيئة سوق المال                                             2)

 .م، مرجع سابق2002فى مصر، االدخاروق األوراق المالية فى تنمية (  حسين عبد المطلب األسرج، دور س2)

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar
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 :(1)التوزيع الجغرافي من حيثثانيا : 

 البورصات األمريكية:  -أ 

أكبر الشركات ، حيث تدرج به لصناعيا DOW JONESبورصة نيويورك بمؤشرها 

مثل" شركة الكوا لأللومنيوم وشركة المتداول أسهمها بالبورصة الصناعية األمريكية 

يقيس الشركات الذي  NASDAQإكسون موبيل وشركة جنرال اليكتريك، ومؤشر 

 غيرها . ولوجية مثل أمازون وفيسبوك وتكنال

 بية : والبورصات األور -ب 

، وفرنسا DAX، وألمانيا ومؤشرها  FTSEأشهرها بورصة لندن ومؤشرها 

 .CACومؤشرها

 البورصات األسيوية :  -ج 

 .SHANGHAI، ومؤشر السوق الصيني NIKKEIوأشهرها مؤشر السوق الياباني 

 البورصات العربية :  -د 

، وبورصة SAMA، والبورصة السعودية  CASE30صرية أشهرها البورصة الم

 Dubaiدبي 

 : (2)اإلستثمار في بورصة األوراق المالية -5

 في أسهم أو سندات : اإلستثمارويكون 

 األسهم :  - أ

ويكون المساهم شريكا بالشركة بنسبة أسهمه التي في حوزته ، ويستفيد من خالل األرباح 

 بحا أو خسارة وفقا لسعر السهم مستقبال.التي يمكن للشركة توزيعها، كما يحقق ر

 السندات :  - ب

، وبشراء السند يمكن الحصول من خالل طرحها لسنداتهاتقرض الشركة مبلغ ما لمدة زمنية محددة 

  يتم االتفاق عليها مسبقا.على فائدة 

                                                             
2(source:www.cnbcarabia.com/news 

 م1998( طارق عبد العال حماد، كتاب المستثمر إلى بورصة األوراق المالية، كلية التجارة، كليوباترا للطباعة، جامعة عين شمس،القاهرة ،2)
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 : شرات سوق األوراق المالية المصريةمؤ -6

قياسية يمنحها المؤشر لألسهم التي  وهي متوسطات مرجحة لقيم وكميات أسهم وفقا ألرقام  

يحتويها، وقد يقتصر المؤشر على قطاع معين أو على السوق بالكامل ، وقد يختص باألسهم فقط ، 

، ويساعد المؤشر  Index30أو بالسندات فقط أو كالهما، ومن أشهر المؤشرات المحلية هي مؤشر

 المستثمر في تحديد وجهة السوق .

 :(1)ة األوراق الماليةبورص التعامل فيكيفية  -7

من خالل جداول قيد مختلفة، حيث يجب أن تتوافر في بجداول البورصة ) السند يتم قيد السهم أو   

الراغب في شراء السهم إلى شركة سمسرة بطلب فتح (، ويتقدم العميل هذه الشركات متطلبات القيد

ويوقع ، تعامل معها شركة السمسرةك التي تحساب بها، ويقوم بوضع مبالغ مالية لحسابه بأحد البنو

 . باشر من خالل التداول اإللكترونيأوامر الشراء أو البيع ، ويمكنه التعامل المالعميل 

قتصادية للعمالء عن األسهم المطروحة مسرة بتوفير عدد من المعلومات اإلتقوم شركات الس   

يل المتابعة اليومية بل طيع العموالمجالت االقتصادية المتخصصة ، يست بالسوق ومن خالل الجرائد

ي أخبار جديدة خاصة بالشركات أو القطاعات أو االقتصاد بالدولة او بالعالم الخارجي ، اللحظية أل

ويتخذ العميل قراره باإلقبال على شراء سهم معين أو بيعه بناءا على تحليالته األساسية من خالل 

أو من خالل ما يطلق عليه التحليل الفني ،  المعلومات التي حصل عليها من المصادر الموثوقة

 برسم توقعات التجاهات السهم المستقبلية.

بمجرد طلب العميل لشراء سهم ما ، يظهر هذا الطلب على شاشات التداول في جانب الطلب،    

ويظل الطلب معلقا لحين وجود عرض يقابله، أو قيام البائع او المشتري بتغيير قرارتهما بحيث 

 . سعر وكمية محددة أو عدم التوافقفي  يلتقيان

جمهور ليقوم مركز معلومات البورصة بنشر حركات البيع والشراء بشكل لحظي، وتتاح   

 ئها.تالي أو إلغااليوم تأجيلها إلى الو اتخاذ قرارتهم بشكل فوري أبالتالي المتعاملين، ويستطيعون 

 

 

 

                                                             
 /www.egx.com.egموقع البورصة المصرية ( 1)
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 : (1)بورصة العمالت " الفوركس" ثانيا:

 :فوركسالمفهوم  -1

يساعد سوق ، والتسوق العم، ويطلق عليه هو السوق الدولي الالمركزي لبيع وشراء العمالت 

، فهو مهم جدا للدول والمؤسسات ، وباإلضافة لفائدته لألفرادالفوركس على تحويل عملة إلى أخرى

، واالستثمار التجارة الدوليةلدوره في تسهيل  ،المالية وللبنوك المركزية في دول العالم المختلفة

رواًجا، حيث يضم حجًما هائالً من الصفقات التي تحدث  يعتبر الفوركس هو السوق المالي األكثر

% فقط من 10تشكل المعامالت التجارية والمالية ، وتقدر بتريليونات الدوالرات يوميا، كل يوم

 الفوركس. حجم تداول

 مميزات سوق العمالت: -2

ود ماليين المتداولين على مستوى العالم، وقد يسرت التقنية الحديثة السيولة العالية نظرا لوجيتميز ب

أصبحت منتشرة دخول كافة الشرائح لهذا السوق، كما سهلت التداول من خالل شبكة االنترنت التي 

 في كافة دول العالم.

 كيفية التداول: -3

ر أو من خالل يتاح التداول بمختلف دول العالم ، سواء بشكل مباشر من خالل إبالغ السمسا 

ن التداول يتم بدون عموالت، ها رقم خاص بالمتداول، مع العلم أالشبكة االلكترونية المكود ب

 وتتقاضى شركات السمسرة الوسيطة مبالغ مقابل الوساطة.

 :  ساسية المتداولة من خالل الفوركساألالعمالت  -4

والين والجنيه اإلسترليني  العمالت األساسية في سوق الفوركس هي الدوالر األمريكي واليورو 

 والفرنك السويسري والدوالر األسترالي. 

 
 
 
 

                                                             
 .2008، ، مجلة أريبيان بزنس،المضاربة بالعمالت تجارة الحكومات واألفراد( أنيس ديوب،1)

http://www.arabianbusiness.com/arabic/525261
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 ملبحث الثانيا
 البورصة السلعية

 تمهيد:

سيتم تناول البورصة السلعية في هذا المبحث بشكل مفصل، حيث يتم التعرض لتطورها التاريخي   

تسود العديد من دول العالم، ويتم تناول منذ نشأتها، حتى وقت إعداد الدراسة، وكيف أصبحت 

السلعية، وأنواعها من بورصات حاضرة أو أجلة ،وكذلك التعرف على كيفية  مفهوم البورصة

 .سواق العالم في البورصات السلعيةأشهر أالتعامل والتداول في بورصة السلع الحاضرة ، وما هي 
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 ها:نشأة البورصة السلعية عالميا وتطور  -1

في القرن السابع عشر، بورصات السلع المعروفة حاليا، نتيجة لفترة تطور طويلة، بدأت ت أنش   

طورت إلى نظام يحكم هذا السوق في ، وتفي صورة سوق كبير تتمركز فيه عملية التبادل السلعي

 شكل متطلبات جودة معينة في السلع، وكان هناك ما يسمى بمدونات قواعد السلوك التي تحكم

، وتم تأسيس نماذج لعقود كوثائق بين التجار ونماذج في القرن الثامن عشرالعالقات في انجلترا 

التعامالت بين يجي للتجارة حتى أصبحت تشمل لإليصاالت وغيرها من الوثائق، جاء التوسع التدر

 فتحولت األسواق الصغيرة إلى كيانات تتيح التداول الدولي للبضاعة والوثائق . الدول،

في انتظار المشترين ) كانوا يأتون في صورة تعرض البضاعة حسب الوضع القديم فقد كانت    

ظهرت فقوافل( وبالتالي ربما ينتظر البائع فترات طويلة لحين قدوم القافلة أي وجود الطلب، 

، المدن وزيادة أحجام التداول تساعوامع اتساع األسواق خصوصا الحاجة إلى تغير هذه األوضاع، 

الباعة المتخصصين في سلع محددة، مع هذا التسارع وجدت الحاجة إلنجاز المعامالت دء ظهور وب

 ، وفض المنازعات .للتداولبسرعة أكبر، ووضع نظام 

 ،ة صناعية كبيرة في فلورنسا وجنوابوجود قاعد اإيطاليا، مرتبطبأسواق األسهم ظهور كان     

ة ليون وتولوز ، تلتها بورصة لندن ، وقد كانت وفي وقت قريب ظهرت البورصة في فرنسا بمدين

ة األولى التي أجريت من خاللها معامالت األوراق المالية حيث صمستردام هي البورأة صبور

ة شيكاغو صهند الشرقية )البريطانية( وشركة الهند الغربية ، أما بورلجرى تداول أسهم شركة ا

 .(1)م1848عام  المشهورة في التبادل السلعي فلم تظهر إال

مستردام بالقرن أرت مع زيادة التبادالت في بورصة وكانت الحاجة إلى وجود وسطاء قد ظه  

متواجدين أغلب األوقات ، الير وغينفذ أوامر العمالء الخارجيين الثامن عشر، والحاجة إلى من 

رورة كذلك ظهرت الحاجة لوجود شبكة معلوماتية توفر معلومات السوق باستمرار، مما أوجب ض

لمنتجات  ، خصوصادالت، مع تطبيق معايير الجودةدار التشريعات التي تكفل تنظيم هذه التباصإ

أدى ذلك إلى اتضاح شكل السوق  ،مثل أهم فئة في السلع المتبادلةالمواد الخام الزراعية، والتي ت

 ف القرن التاسع عشرفي منتص Commodity Exchangeة السلعية صفيما أطلق عليه البور

 كما يلي: خصائصوالذي اتسم بعدة 

                                                             
1) source: https://ar.binaroption.com/stati/436-istoriya-razvitiya-tovarnoj-birzhi 
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لزام بالتسجيل إلات السلعية، من خالل اصوجود قواعد إلزامية للتبادل في البور -أ 

 للبائعين والمشترين، وتوقيع العقوبات المالئمة في حال عدم االلتزام.

السلع قبل التبادل  صكافة المنتجات المتبادلة ذات معايير واضحة وموحدة، ويتم فح -ب 

 ة جودتها.لتحديد درج

التعامل من خالل البورصات السلعية، حيث يسمح بالبيع المباشر للمستهلك وفقا  -ج 

 للقواعد، كما يسمح بالمضاربة وتبادل اإليصاالت.

لموقع بين الطرفين، يسمح بالبيع بدون وجود السلعة، من خالل الوصف، والعقد ا -د 

تحديد مواعيد التسليم التعاقدية، مع تحديد خصائص المنتج، و تفاقياتباالكما يسمح 

همية كبرى في تطور أآلجلة(، وقد كانت للعقود اآلجلة )التعاقدات ا المستقبلية

البورصات، ففي البدء كانت هناك مخاطرة كبيرة يتحملها الطرف المشتري نظرا 

األسعار، أو يتحملها المنتج مثل الطقس  انهياروبالتالي  قانهيار األسوا الحتمال

لى تخفيف حدة هذه المخاطر ظهور شركات التأمين التي تقدم السيء وقد ساعد ع

كافة  ت ؤخذالضمانات الكافية، بما ساعد على انتشار التعامل بالعقود اآلجلة، حيث 

 التفاصيل على مستوى المنتجات واألماكن.، مع توقع كافة المتغيرات في االعتبار

، الكبرى ذات أحجام اإلنتاج الضخمركات ظهور الشومع المزيد من التطور االقتصادي العالمي     

ات ليشمل قطاع صتوسع مفهوم التبادل من خالل البورفقد ، ومع ظهور التكنولوجيا المتقدمة

 دد من السلع األساسيةزراعية التي تضم عالالمنتجات بورصات  إلىضافة إلعريض من السلع، فبا

وف ، وسلع اخرى غير صملح والكتان والوالبن وال البذور الزيتيةومثل القمح والشوفان واألذرة 

توسعت ، كذلك  هاوغير العصائر نعة مثلصأساسية مثل أنواع الخضراوات والفواكه الخام والم

ناعة مثل المعادن ) الذهب، الفضة، النحاس، صالسلع الخام التي تستخدم في البورصات 

 النفط والفحم والغاز(.ات الموارد الطبيعية مثل ) صذلك بورك( ، والبالتين األلومنيوم،

وارتبطت بورصات السلع بصورة قوية مع بورصات العمالت، واتجاهات البنوك المركزية   

ي تحركات تقوم بها وزارة أالعالمية وعلى رأسها البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، وأصبحت 

لعملة األمريكية ذو الخزانة األمريكية بخصوص سعر الفائدة أو حجم المديونية وأي تأثير على ا

 .كافةالعالمية  تأثير مباشر على أسواق البورصات

تبادل من كبيرة في أنظمة ال في إحداث تغيرات الالتكنولوجيا والتقدم العلمي هائ كان دوركذلك   

 كما يلي:خالل البورصات السلعية 
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توسيع  فيلعبت التطورات التقنية وأنظمة التداول عبر الشبكة العنكبوتية دورا كبيرا  -أ 

ي أ، وفتحت المجال إلنتشار التعامالت في البورصات الدولية من وتطوير التعامل

بقعة في العالم، مما ساعد على ارتفاع كبير في حجم التداوالت، مثل بورصة 

 شيكاغو للحبوب، وبورصة لندن للمعادن.

هناك  نظرا إلمكانية إتاحة المعلومات في نفس اللحظة في أي مكان بالعالم، أصبحت -ب 

 شفافية واسعة لكافة المتعاملين، وأدت إلى تحسين مستوى المنافسة.

الورقة المالية  رتباطاالمشتقات المالية والخيارات، مع  التعامل من خالل نتشارا -ج 

)الشركة األصلية، الشركة البائعة، الشركة المشترية، شركة  طرفبأكثر من 

اآلجلة، مما أدى إلى امالت التعشيوع  مع التأمين، شركة الرهن.. وغيرهم(، 

 تضاعف التعامالت ألرقام فلكية بالبورصات العالمية.

 .حاسم في التطور الذي شهدته معايير تقييم الجودة للتقدم التكنولوجي أثر -د 

 مفهوم البورصة السلعية: -2

وحدة، تعرف البورصة السلعية، بكونها سوقا لتداول المنتجات الزراعية، من خالل معايير م    

، استيراديةنتاجية، تصديرية أو إأو  استهالكيةثلة سواء كانت غير المتمانتجات المتماثلة وللم

، ويوجد عليها عرض تخزينالويشترط في تلك المنتجات أن تكون قادرة على التحمل وسهلة 

وطلب متغير، وتباع فيها البضاعة كجملة وفقا لشروط المنافسة الحرة وحسب الكميات المنصوص 

 .(1)عليها

كذلك تعرف البورصة السلعية بكونها منظمة أو مؤسسة مكونه من أشخاص )أعضاء     

 .تقوم بتوفير مكان للمتاجرة وتحت قواعد معينةوالسلع الدولية  فيالبورصة( للتعامل 

وفي تعريف أخر أنها عبارة عن جمعية من التجار تعتنى بتنظيم السوق بين البائعين والمشترين  

والغرض  ،مقر السوق ولكن التعامل يتم عن طريق المستندات فيال توجد  التيللسلع الدولية 

هو الوقاية من الخسارة المالية وذلك عن طريق  بورصة السلع الدولية فيمن المتاجرة  األساسي

.(2)البيع والشراء بشكل آجل
 

وري للسلع يشمل مفهوم البورصة تلك البورصات التي تيسر التجارة اآلنية من أجل تسليم ف   

وفى حالة العقود السلعية فهى األساسية أو عقود التسليم اآلجل التي ينتج عنها تسليم في المستقبل، 

                                                             
1) www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php  

 ( محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق.2)

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
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المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم  فيتتيح للمتعاملين االتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة 

عند إبرام العقد اآلجل بغض تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد  فيالمشترى كمية معينة من سلعة ما 

و يمكن تداول هذه العقود اآلجلة وانتقالها من متداول  يوم التسليم، السوقي النظر عن سعر السلعة

ً ألسعار التداول اليومية  ً للظروف والتوقعات ا التيإلى آخر وفقا  وغيرقتصادية إلتتغير وفقا

هي السلعية األنية والتي يدور بحثنا عنها،  أما البورصات ،  المحيطة بالسلعة محل العقد قتصاديةاإل

 تلك التي يتم من خاللها التداول المادي للسلعة
(1)

. 

 :(2)أنواع البورصات السلعية -3

 من حيث " االختصاص أو نوعية السلع ": - أ

األولى تختص بسلع المواد والطاقة  وفقا للمعايير العالمية، يوجد نوعين من البورصات السلعية   

أما الثانية والتي يدور حولها  ،مثل الفضة والغاز والذهب والنفط، Hard Commodities وتسمى

 . Soft Commoditiesبحثنا فتختص بالحاصالت الزراعية وتسمى

 : (3) من حيث التعامل المالي - ب

 التعامالت الحاضرة:  -1ب/

رصات ويتم يتم التعامل فيها على سلع حاضرة بالمخازن العالمية المسجلة بالبو التيوهى    

، وأغلب التعامالت ببورصات السلع المادية تتم وفقا ألحد تسليمها واستالم الثمن عند التعاقد

 الصورتين التاليتين :

يتم البيع من خالل المزايدة لسلع معروضة بالبورصة حيث  :وريالصورة األولى : التعامل الف

وفيي )قد البيع بيإدارة البورصية بمعاملها وحاصلة على شهادات بذلك ويتم توقيع ع وتم فحصها

 (.فوراوالتسليم يتم البيع والدفع الغالب 

تفيق ي  أجل وفقا لتعاقد بيين البيائع والمشيتري، حييث : يكون البيع جلالصورة الثانية: التعامل اآل

 دون،  بيوأسيلوب السيداد والتياريخ المبيدئيومكيان التسيليم  على سعر الوحدة والكمية التقديرية،

  من يتحمل تكاليف الحصاد والتعبئة والنقل.، ويحدد أو الكمية الفعلية تحديد الجودة

 التعامالت اآلجلة: -2ب/

 ويتم التعامل فيها على سلع غير موجودة بالمخازن، وتتم وفقا لثالثة أشكال:      

عقد المتاجرة الفوري: وهو العقد الذى يتم فيه التسليم الفوري) خالل أيام  الشكل األول:

 . قليلة(

                                                             
 ، كليوباترا للطباعة.1998( كتاب المستثمر إلى بورصة األوراق المالية، د.طارق عبد العال حماد، كلية التجارة، جامعة عين شمس،1)

 م.2004، 307مجيد المهيلمي ، كتاب التحليل الفني لألسواق المالية،شركة البالغ للطباعة والنشر، القاهرة، صعبد ال( 2)

 . 6-5( محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص3)
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: وهي أوامر شراء ألوراق مالية بأسعار  Futuresالعقود المستقبلية : الشكل الثاني

 الحقا. واالستالممتفق عليها وقت الشراء ويتم السداد الفعلي 

شراء أو  في: عقد يعطى الحق لمشترى الخيار Optionعقود الخيارات  الشكل الثالث:

عر محدد عند التعاقد، وال المستقبل بس فيبيع كمية محددة من سلعة معينة 

 (.1)يتحمل بأي التزام بالبيع أو الشراء لهذه السلعة

العقرد بتنفيرذ  طرفريعلرى  الترزامالمسرتقبليات يوجرد  فريوالفررق برين المسرتقبليات والخيرارات أنره   

 ..بشراء السلعة من عدمه االلتزامتنفيذ  فياالتفاق حتى النهاية، أما الخيارات فللمشترى الحق 

 يث أسلوب تسليم السلعة:من ح - ج

 األشكال التالية:يمكن أن يتخذ أسلوب التعامل في السلع بالبورصة أحد 

 للسلعة . المادي: أن يتم التسليم الشكل األول

للسلعة ، بينما تظل السيلعة بالمخيازن بنياءا عليى اتفياق  الحكمي: أن يتم التسليم الشكل الثاني

لمخيييازن محليييية داخيييل ويمكييين ان تكيييون امعيييين لحيييين التصيييرف بهيييا)

البورصيية نفسييها او تابعيية لهييا مثييل صييوامع الحبييوب، أو تكييون ضييمن 

أوروبيييا وآسييييا  فييييشيييبكة عالميييية مييين المخيييازن التجاريييية الموجيييودة 

والواليات المتحدة األمريكية، ويتم تسيجيلها ليدى البورصيات المعتميدة 

كل حسب تخصصه، والبورصة المحلية تكيون متصيلة بتليك المخيازن 

 .(2) معرفة تامة بعمليات التسليم والتسلم للسلع الماديةوعلى 

جررزء مررن المبلرر  الررذي يررتم برره  برراقترا وذلررك  Marginالشررراء بالهررام   الشكككل الثالككث:

شراء السلعة من شركة السمسرة، ويقروم العميرل بسرداده حرين بيرع السرلعة 

 او حسب االتفاق.

سرت فري حوزتره، وسرداد ثمنهرا بعرد البيع علرى المكشروو وهرو بيرع سرلعة لي الشكل الرابع:

 و ضمان.أبيعها لشركة السمسرة، ويتم ذلك مقابل رهن 

 :اآلنية التعامل في البورصة السلعيةكيفية  -4

نظرا لعدم وجود بورصة سلعية مصرية في الوقت الحالي، فقد تتبعنا عدد من البورصات      

أجل التعرف على كيفية التعامل فيها ، العالمية اآلنية وعلى رأسها البورصة السلعية التركية، من 

البائع سواء منتج أو مع من خالل تقابل المشتري اآلنية تعقد الصفقات في البورصة السلعية حيث 

في أنفسهم مزارع أو تاجر، الذين يتحتم عليهم وفقا لقواعد البورصة السلعية القيام بتسجيل 

                                                             
1)  www.commodity .com  

 .7(  محمد عبد الحليم عمر،مرجع سابق،ص2)



 

-  51 - 

 ينبورصة السلعية قادرسجيلهم أعضاءا بالحيث يصبحوا بعد تالبورصات السلعية التابعين لها، 

الصفقات، واستثناءا من ذلك يتاح لصغار المزارعين الذين يرغبون في بيع إبرام على التعامل و

من خالل البورصة السلعية بدون أن يكونوا مسجلين بها، تيسيرا لهم ، القيام ببيعها كميات ضئيلة 

ها "إذا كانت صالحة للتخزين مثل وأن يخزن لهميسمح  وكنوع من أنواع الدعم االجتماعي، و

 ذ بذلك إيصال موضح به األوزان والكميات المخزنة، ويمكنؤخويللبيع ، الحبوب" لحين عرضها 

 .في أي وقت عرضها للبيع بالتالي

ويتم فحصها  "،"بأسلوب تقني معتمدبمجرد ورود البضاعة توزن، وتسحب منها عينة ممثلة    

حيث مستوى ونوعية الميكروبات والسموم وغيره، ويتم تحديد درجة بالمعمل المتخصص من 

، ومن بالبورصة منتدبين من جهات رسمية متخصصة  من خالل متخصصين"رتبة"  جودة معينة

ويتواجد اشات عامة للمشترين، لكتروني، حيث تظهر بشإثم يتم عرض البضاعة من خالل نظام 

حسب أماكن  أن يكونوا مسجلين بالبورصة السلعية يضاأالذين يتعين عليهم "هؤالء المشترين 

في صاالت مجهزة، ويتاح لهم تسجيل أوامر الشراء الكترونيا، كما يمكنهم الفحص "، تواجدهم

وتظل ، ب للبيع والشراءكأسلو عتمد نظام "المزاد" الظاهري لعينات البضاعة "عينات ممثلة"، وي  

، ، فتتم الصفقة من قبل البائع حددم قبول سعر مالسلع المراد بيعها تعرض بلون معين حتى يت

، ككميات منفذة بأسعارها ومستوى لون أخر وتظهر على شاشة البيانات التاريخيةإلى تتحول و

تظهر بلون أحمر، ويستطيع المتعاملون الدخول على أجهزة فالصفقات التي ال تتم أما ، جودتها

)وهم الوسطاء الذين  (1)السماسرةمباشر أو من خالل عامل الالكمبيوتر المنتشرة بمقر البورصة والت

تتم بواسطتهم عمليات البيع والشراء بين المتعاملين مقابل عمولة بصفتهم وكالء عنهم وهم أعضاء 

(البورصة فيأساسيون 
 (2). 

ي سلعة لمعرفة أحجام التعامالت اللحظية أو أكذلك يتاح للمتداولين الدخول المباشر على    

مقارنات بالكميات أو  استخراجيمكنهم ، و التي تتم أو تمت، ودرجة جودة السلعة التاريخية

طالع على أسعار وكميات وجودة إلمتوسطات األسعار لنفس السلعة على مدار زمني، كما يمكنهم ا

داخلية أو دولية توفرها إدارة البورصة ، لزوم عمل المقارنات  نفس السلع ببورصات أخرى

 . اساتوالتحليالت والدر

                                                             
1) Stephen K. Wegred،Agricultural Commodity Exchanges in Post-Communist Russia, Communist and Post-

Communist Studies  27(3)  195-224,1994. 

 7( محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق،  ص2)
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يتم توقيع عقد بين البائع والمشتري بمقر إدارة البورصة  عند رسو الصفقة على أحد المشترين   

عة ألي طراف المنظومة وهذا القانون ذو عقوبات رادأشرافها، ويوجد قانون ملزم لكافة وتحت إ

الجملة  ي طرف، ويمنع بموجب هذا القانون أن يتم البيع والشراء بنظامأإخالل يحدث من قبل 

، آللية التعامل والعقوبات المغلظةالمنظمة  االشتراطاتويضع القانون  البورصة، ج إطارخار

كيانات البورصة لضمان التطبيق الحازم للقواعد واإلشتراطات، ويضع القانون قواعد تشكيل 

عام ومجلس إدارة منتخب، تحت مظلة اتحاد  ،جمعية عموميةلجان منتخبة، ومن المختلفة السلعية 

ضاء البورصة أنفسهم، من أع تأديب منتخبلس الغرف والبورصات السلعية التركي، ويوجد مج

البورصة من قبل إدارة مجلس تحكيم  يشكلملتزمين وتوقع عليهم العقوبات، كما ال غيريحال إليه 

 وهو مجلس له قوة تأثير وقراراته، بين البائعين والمشترين تحدثيتم من خالله حل أي نزاعات 

وحتى الحذف النهائي من  ضخمةنهائية، وتصل العقوبات في حدودها القصوى إلى غرامات 

 التداول من خالل البورصة.

األماكن الموثوق بها وفقا للعرف العالمي للتجارة والتي تستقى منها من تعد البورصات السلعية و   

 .بعد فحصها وفقا للمعايير دةدرجات جودة محدذات المعلومات المتعلقة بالسلع، ويتوافر بها سلع 

   : األساسيةالعوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار السلع  -5

أهم هذه العوامل هي العرض والطلب على السلعة، ويعتبر المناخ وتقلباته هام جدا للسلع    

، مثل القرارات السياسية واالقتصادية التي تتخذها الحكومات عامل أخر مهمكذلك تالزراعية، 

على أسعار السلع  ثر التضخم على مدى إقبال الناس على حيازة السلع، كذلك يؤثر سعر الدوالرويؤ

الدوالر يعد  وارتفاعالدوالر يرفع األسعار،  فانخفاضتتحرك عادة عكس الدوالر، والتي  العالمية،

 . ل على الضغط على األسعار فتتراجعمضاد لمستوى التضخم ، إذ يعم

ويعتقد البعض ان  ،هابالتقلبات اليومية في أسعارللسلع األساسية سلعية تتسم البورصات الو   

االتجاه النزولي لألسعار عالمة إيجابية، إال أن الحقيقة أن األسعار المنخفضة للسلع األساسية ذات 

ولشرح التحركات التي تتم على السلع األساسية في البورصات ، تأثير سيء على البلدان النامية

الخبراء جتماع إ تقرير فسوف نستعرض بإختصارالمتخصصة بالسلع األساسية ،  عالميةالالسلعية 

حيث ، (1)2015إبريل  ،األمم المتحدة للتجارة والتنميةبمؤتمر ، بشأن السلع األساسية والتنمية

 2014/2015خالل الفترة اتجاها نزوليا عاما شهدت أسعار السلع األساسية يوضح التقرير أن 

                                                             
 .2015الخبراء بشأن السلع األساسية والتنمية، بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، جنيف، إبريل  اجتماع( تقرير 1)
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أوائل من ولكنها بدأت تضعف اعتباراً  2014عام  في مرتفعةبن والكاكاو( عار )الأس ظلتحيث 

تباطؤ النمو  - عرض مفرطوجود هي ) ، وكانت العوامل الرئيسية لهذا االنخفاض2015عام 

دور واضح في تأثيره  النقديمعروض ولم يكن لل(، قوة الدوالر األمريكي -العالمي االقتصادي

للواليات  الفيدرالي االحتياطيقرارات التيسير الكمي من قبل من رغم على األسعار، على ال

 .يثبت تأثير أسعار الفائدة بصورة كاملة، كذلك لم المتحدة

مستويات  2014/2015الفترة  فيبلغت اإلمدادات العالمية فقد الحبوب، بخصوص عروض   

 هبوط باألسعار، أعلى بكثير الذي سبقه، مما أدى إلىالموسم  % عن3ما يزيد بنسبة  أي، قياسية

ظل قويا مدفوعا بالطلب من أسيا ويفترض أن الطلب سي ،من متوسطها على المدى الطويل

تظل أسعار الحبوب خاضعة فريقيا، على الرغم من وجود مخزونات وفيرة، لذلك يفترض أن وإ

فع النمو العالمى وكانت اآلفاق تشير إلى توقع أن يرت ،ير على األقلالمدى القص فيلضغط نزولى، 

وكان البنك الدولي قد راجع توقعاته المتفائلة بخصوص الدول النامية عامي ، 2016خالل عام 

2015  ،2016. 

 م:2015إبريل  من واقع تقرير األمم المتحدة للتجارة والتنمية مالحظات الخبراء -6

حلية ألن من األسواق الم فيتقلب األسعار يحد من توافر المواد الغذائية األساسية  أن -أ 

مزارعون الذين يأبون المغامرة باستثمارات منتجة جديدة عندما المنطقي عدم إقدام ال

 المستقبل.  فيكدة غير مؤ همإيراداتعتقدون أن ي

لتجارية ونشر المعلومات عن إزالة الحواجز ا لمن خالهمية تحسين أداء األسواق، أ -ب 

 قتصادية وتحديد األسعار بوجه عام. إلتحسين موثوقية التوقعات اعلى  النعكاسها ،السوق

، مؤشر معينشركات التأمين ، فإن لمنتجات التأمين القائم على مؤشرات الطقسبخصوص  -ج 

ً بالخسائر، مثل األحوال الجوية  وموضوعيمقياس مستقل  وهو ً وثيقا يرتبط ارتباطا

 ين للمزارعين.وبناءا على ذلك تحدد أسعار التأم ،القصوى

ما  وهو قدرالقطاع الخاص" إلى تخزين بضائعهم، ة من األفراد " يميل أصحاب البضاع -د 

، يختلف دور المخزنين التابعين حقيق أرباح بإعادة بيع مخزوناتهميمكنهم أن يتوقعوا ت

للحكومة، إذ تستهدف الحكومة عدم ترك السوق للقطاع الخاص لكي يتحكم باألسعار، وقد 

سوق وجود نطوى على الحفاظ على ي  بحل وسطأوصى أحد أعضاء فريق الخبراء، 

القطاع  المخزنين منتقديم إعانة مستمرة إلى العمل على تخزين تنافسية، وفى الوقت نفسه 



 

-  54 - 

، مع ما أنشطتهم التجارية بجوارونات الخاص مقابل حفاظهم على مستوى معين من المخز

 فيورية سياسات تجارية لمواجهة التقلبات الديجب أن يرافق هذه الخطوات من اتخاذ 

بالعمل القطاع الخاص  فيت المناسب، يمكن أن يساهم هذا النموذج المدعوم للتخزين يوقتال

الغذائية األساسية وأسعارها السلع تخفيف آثار تقلب األسعار الدولية على مدى توافر  على

 على الصعيد المحلى.

حد من ال فيتسهم تستطيع أن ، كي أهمية تحسين الوصول إلى المعلومات عن السوق -ه 

المضاربة التجارية، مثل التكديس على يد الوسطاء أو  متنوعة منحاالت حدوث أشكال 

 سلوك القطيع.قيام المستهلكين بانتهاج 

درة على تحسين الق فيبالمساهمة  ،الحد من التقلبات في المعلومات المناخيةيمكن أن تساعد  -و 

م ألنواع ن يحسنوا اختياراتهفعلى سبيل المثال، يمكن للمزارعين أ ،التنبؤ باإلنتاج

برامج األمن تساعد على وضع ، الحكوميوعلى المستوى ، المحاصيل ومواعيد الزرع

، وتمت مالحظة افتقاد شبه كامل للهياكل األساسية والتأمين ضد تقلبات الطقس لغذائيا

 .لألرصاد الجوية في عدد كبير من الدول النامية 

إلجراءات المتعلقة بالسياسات للتخفيف من آثار تقلب اكما شملت توصيات المؤتمر عدد من  -ز 

، مثل االحتياطيات الغذائية وشبكات اآلمان الفئات الضعيفة من السكاناألسعار على 

، وفقا للسوق ، واستراتيجيات إدارة المخاطراالقتصاديالتنويع ضرورة الوطنية والدولية، 

حسين وصول تمة المضافة لكل سلعة، للسلع األساسية للتعرف على القي سالسل قيميةإيجاد 

المعلومات السوقية والمناخية، كذلك تحسين وصولهم إلى المزارعين إلى األسواق الدولية، 

صة اإلعانات الحد من السياسات التجارية التشويهية، وبخاضرورة االئتمان، مع  وإلى

 .اون والتنمية منظمة التع ياتاقتصاد فيالزراعية 

لكيات أشار التقرير إلى وجود تحديات في تمويل أصحاب المبخصوص التمويل فقد  -ح 

 الضمانات المقبولة، واعتبر البعض الحل يكمن في إلى االفتقارالصغيرة، ألسباب أبرزها 

يصاالت نظام االستيداع، عالوة على أثرها اإليجابي في الكشف عن مقابل إ االئتمان

استطاعت للدول التي ا" كمثال األسعار وخفض تكاليف المعامالت، وضربت دولة "غان

المؤسسية  مثل أن األطر تواجهه ، على الرغم من وجود تحدياتبنجاح هذا النظامتفعيل 

ال وجود لحل واحد مناسب أنه أعضاء الفريق والتنظيمية غير مالئمة، واعتبر بعض 
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إمكانية لنموذج المستخدم هناك على ذلك بمالوي، حيث يتيح ا ، وضرب مثالً للجميع

من المزارعين أصحاب الملكيات  مختلف مراحل سلسلة القيمة، فيحصول على التمويل ال

تعاقدية من خالل أخر إلى الزراعة ال وأشار عضو ،الصغيرة إلى المصنعين والمصدرين

، المتعاقدة مع ديفالويمنت كومبانى" لوبل أغرى"غوضرب مثال بشركة  خاصة، شركات

 مزارعي األرز في غانا.

من خالل   الغذائيلتقلب األسعار وتعزيز األمن  تصديالراء على دور الحكومات في الخبواتفق 

إطار  -والمعاييرالتصنيف والتصديق  - توافر المخازن) :عتباراال فيالشروط التالية عدد من أخذ 

 (.ية وجهود لخفض معدالت الفائدةقدرات مؤسس - ومناسب وتنظيميقانونى 

 ات السلعية :أشهر أسواق العالم في البورص -7

 :برزها أعض الدول النامية، ولعل بتنتشر البورصات السلعية في أغلب دول العالم المتقدم وب  

تعد : Nymex))NewYork  Mercantile  Exchange  (1) بورصة نيويورك التجارية -أ 

م كبورصة للزبد والجيبن ثيم تيم 1872عام  وتأسست،  سلع اآلجلة في العالمللأكبر بورصة 

سمها بعد عشر سنوات من تأسيسها لتنيوع المنتجيات المتداولية بهيا ، ثيم تحوليت إليى تغيير إ

تداول المنتجات الصيناعية، وهيي الييوم مين أهيم بورصيات المعيادن والمنتجيات البتروليية، 

لمنتجييات الطاقيية Naymexويييتم تييداول العقييود المسييتقبلية وعقييود الخيييار خييالل قسييمين، 

 للذهب والفضة والنحاس واأللومنيوم .    Comexوالبالتين والباليديوم ، و

: International Petroleum Exchange (CME) (2)بورصيية شيييكاغو التجارييية -ب 

مشيتقات السيلع ومقرها مدينية شييكاغو األمريكيية ، وتعيد أكبير بورصيات العيالم فيي تيداول 

شييترون وأكبيير بيييت مقاصيية للعمليييات المسييتقبلية فييي العييالم، ويلتقييي فيهييا الم،  األساسييية

 للتداول اإللكتروني. GLOBEXوالبائعون بساحة التداول أو بنظام 

سسييت عييام :  تأ Chicago Board Of Trade  (CBOT)مجلييس شيييكاغو للتجييارة  -ج 

 .Optionsوهي من أهم أسواق تداول العقود المستقبلية وعقود الخيار  1848

: تأسسييت International Petroleum Exchange (IBI)بورصيية البتييرول الييدولي  -د 

منتجيات ) خيام برنيت، جياز وييل ، الغياز الطبيعيي(  3البورصة الرئيسية في أوروبيا وبهيا 

 % من التجارة العالمية للبترول الخام.65وتستخدم في تسعير 

 London International Financial (LIFFE)بورصيية لنييدن المالييية المسييتقبلية  -ه 

Future Exchange تقات فييي أوروبييا ،وتعييد أكبيير وهييي أكبيير بورصيية مسييتقبلية للمشيي

                                                             
1(www.cmegroup.com/company/nymex.html 

2) www.cmegroup.com 
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بورصة مستقبلية لتداول عقود فائدة عملة اليورو ذات األجل القصير وعقود خيار األسهم ، 

وبها عدد كبير من منتجات المشتقات المتنوعة التي تشمل األسهم والسندات والفائدة قصيرة 

 وطويلة األجل والمؤشرات والسلع .

المملكية المتحيدة، وتتييح التعاميل فيي العقيود اآلجلية قرهيا م: LME(1)بورصة لندن للمعيادن  -و 

تشيمل  "رى والخييارات لمجموعية واسيعة مين المعيادن األساسيية والمنتجيات السيلعية األخي

، ويعتبيير سييعرها اليييومي هييو األلومنيييوم والنحيياس والقصييدير والنيكييل والزنييك والرصيياص

 المصدر الرئيسي لتسعير كافة المنتجات المعدنية بالعالم 

، 2003تأسسييت الشييركة فييي عييام ، ومبيياي، الهنييدبمقرهييا فييي : Mcx(2)صيية السييلع المتعييددةبور -ز 

 مين السيلع بعيدد سلع في العالم، تتييح التعاميلللأسواق عشرة وتصنف باعتبارها واحدة من أفضل 

 .الهندي مثل الفلفل، ونواة الكاجو، والبازالء الصفراء االقتصادمنتجات التي تركز على 

 ورصة السلعية في مصر :تاريخ نشأة الب -8

تعد مصر من أوائل دول العالم التي اعتمدت نظام البورصيات السيلعية، حييث أنشيأت بورصية       

وكانت واحدة من أقدم البورصات العالميية المختصية بيالعقود  باإلسكندرية  1861في عام  العقود

ورصية ليألوراق الماليية وأنشيأت ب ،والعمليات اآلجلة، وكان التيداول فيهيا ييتم بشيكل غيير رسيمي

والبضائع أواخر القرن التاسع عشر، وتيداولت أوراقهيا فيي البورصيات العالميية، وعليى األخيص 

األقطييان المصييرية ذات السييمعة العالمييية، والبورصيية السييلعية المصييرية لألقطييان بمينييا البصييل 

فييي سييتينات ميم أباإلسيكندرية تعييد أقييدم مين بورصيية نيويييورك وبورصية ليفربييول، ومييع نظيام التيي

البصل  خاص بتصفية بورصة البضائع بميناال 1967لسنة  39القرن العشرين صدر القانون رقم 

من جدييد ظهيرت محياوالت أخيرى إلحيياء البورصيات السيلعية ، وووقف العمل فيها باإلسكندرية

لتجييارة  باإلسييكندريةم صييدر قييانون بإنشيياء بورصيية مينييا البصييل 1994ففييي عييام  ،المتخصصيية

م، لمحاولية إحييياء تجيارة األقطييان، إال أنيه تييم 1994لعييام   141الحاضيرة الصييادر رقيم  األقطيان

وغليق بورصية مينيا البصيل لظيروف تتعليق بانهييار زراعية  2007لسينة  75الغاؤه بقيانون رقيم 

موافقية مجليس اليوزراء عليى مشيروع تميت م  2017وصناعة األقطان فيي مصير ، وفيي إبرييل 

ليم يبيت فييه حتيى تياريخ  تعديل ما زال معروضيا عليى مجليس الشيعب)ال تعديل قانون سوق المال

يييتم فيهييا التيييداول علييى عقيييود  ( بحييييث يتضييمن تنظيييم لبورصيييات العقييود اآلجليييةهييذه الدراسيية

شيكل عقيود  فيكانت  لية أو سلع أو مؤشرات أسعار سواءقيمتها من قيمة أوراق وأدوات ما تشتق

التعاقيد ، وفي حالة العقود السلعية فهي تتيح للمتعاملين لةمستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المباد

                                                             
1(www.lme.com 

2(www.mcxindia.com 

http://www.mcxindia.com/
http://www.mcxindia.com/
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، حيث يوافق البائع على تسليم المشتري كمية واالتفاق التفصيلي على شراء أو بيع سلعة مستقبال 

معينة من سلعة ما في تاريخ مستقبلي مقابل سعر يحيدد عنيد إبيرام العقيد اآلجيل بغيض النظير عين 

الغييش واالحتكييار وتيسييير أدوات وتسيياعد هييذه اآللييية فييي الحييد ميين  ،(1)سييعر السييلعة يييوم التسييليم

كييذلك التمويييل لصييغار المييزارعين ،وتشييجيع االسييتثمار، وتطييوير التجييارة الداخلييية والخارجييية، 

 .المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها اإلشراف والرقابة على المخازنتساعد في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 www.efsa.gov.egهيئة العامة للرقابة المالية       -(  مشروع وافق عليه مجلس الوزراء، وما زال معروضا على مجلس الشعب 1)

http://www.efsa.gov.eg/
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 الثالث الفصل

 تداوهلا والسلع الزراعية 
 وفوائد إقامة بورصة سلعية يف مصر

 

 السلع الزراعية ونظم تداوهلا يف مصراملبحث األول: 

 ومشاكلها احملاصيل الزراعيةمجلة ضع الراهن ألسواق الواملبحث الثاني: 

 املبحث الثالث: فوائد إقامة بورصة سلعية يف مصر.
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 :مقدمة

ويحمل قطاع الزراعة في االقتصاد  للمصريين بأرضهم،د الشدي االرتباطالتاريخ المصري يؤكد    

 ، وملقى عليه عبءباستمرارالقومي المصري مهمة توفير األمن الغذائي ألعداد من السكان تتزايد 

وحيث أن ، الحد من الواردات الغذائية، وتوفير المواد الخام الالزمة للصناعة، واستيعاب العمالة

قطاع الزراعي بالالتعرف عن قرب  يقتضى صالت الزراعيةة للحايسلعتناولنا للبورصة ال

اعة المصرية وكذلك الصادرات الزراعية اكل والمعوقات التي تواجه الزرالمشالمصري الحالي، و

الوضع الراهن كذلك هناك أهمية كبرى للتعرف على ، وهو ما سوف نستعرضه بالمبحث األول

وكيفية التغلب على هذه ل التي تواجهها، ألسواق جملة الخضر والفاكهة والحبوب والمشاك

تم وضع عدد من الحلول للتغلب على تلك وقد تعرضنا لذلك بالمبحث الثاني، كذلك  المشكالت،

أن إنشاء منظومة البورصة السلعية الت)في توصيات الدراسة(، واعتبرت الدراسة المشك

منظومة أسواق الجملة، وقد  لتي تواجههاللحاصالت الزراعية تعتبر حال للكثير من المشاكل ا

 تعرضنا بالفصل الثالث إلى فوائد إقامة البورصة السلعية في مصر.
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 املبحث األول

 السلع الزراعية ونظم تداوهلا يف مصر
 متهيد :

مليون فدان( أغلب أراضيها صحراوية جافة قليلة 240تبلغ مساحة مصر مليون كيلومتر مربع )   

اتجهت الدولة نحو لذلك فقد خيا فقد انحصرت الزراعة في وادي النيل ودلتاه، ، وتاري(1)األمطار

أراضي منتجة مثل منطقة النوبارية  ت في تحويل العديد من المناطق إلىزراعة الصحراء ، ونجح

بمحافظة الشرقية عالوة على المشروعات العمالقة  ةبمحافظة البحيرة وكذلك الصالحية الجديد

 جديد وشرق العوينات وغيرها.بمناطق الوادي ال

 305.4  ، مقابل2015/ 2014مليار جنيه عـام   319.6 المصري الزراعيبلـغ قيمة اإلنتاج     

 .%6.4قدرهـا   بنسبة زيادة 2013/2014مليار جنيـه عـام 

تمثـل  فإن نسبـة اإلنتاج النبـاتى تعبئة العامة واإلحصاءالمركزي لل جهازالوبحسب بيانات    

بنسـبة  بكافة أنواعه ويليها اإلنتاج الحيوانى ،الزراعى  اإلنتــاج  من إجمـالى قيمة 55.30%

 %.0.04الحشرية بنسبة   وأخيراً المنتجات% 7.33بنسـبة   السمكى  اإلنتاج  ثم%، 37.33

، مقابل 2015-2014يه عام مليار جن 94.6بلغت قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعى و 

مثل نسبة مستلزمات % ، وت15.8بنسبة زيادة قدرهــا  2013/2014عام  مليار جنيـه 81.7

مات اإلنتاج الزراعى وتليهــا مســـتلز  من إجمالى قيمة مستلزمات% 71.8اإلنتـاج الحيـوانى 

 %.2.4ثم مســتلزمــات اإلنتــاج السمكى بنسبـة  %،25.8اإلنتـاج النبـــاتى بنسبة 

من الناتج القومي اإلجمالي، ويعمل  %14.7لمصرية ما ال يقل عن ويمثل إجمالي دخل الزراعة ا 

 .االقتصاديجميع العاملين بالنشاط من % 32مليون شخص ما يشكل نسبة  8.5بها ما ال يقل عن 

% 25: %22نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات السلعية إذ تبلغ نحو  وتمثل الصادرات الزراعية  

، ات المصرية من الحاصالت الزراعيةلمصرية، وأهم الصادرمن إجمالي الصادرات السلعية ا

، والفراولة، العنبصدرها صادرات الموالح يليها الفواكه الطازجة وتتتأتي بالمرتبة األولى 

                                                             
 م2008ريهام أحمد جمال محمد محمود، وسائل زيادة القدرة التنافسية ألهم الصادرات الزراعية المصرية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ( 1)
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 المرتبة الثانية صادرات الخضر الطازجة وتتصدرها البطاطس والبصل فيوالرمان. وتأتى 

 .ال يكفى احتياجات السكاننتاج الزراعي إلن ذلك فإن اوبالرغم م،(1)والطماطم والفاصوليا الخضراء

، وتحتل أهمية في مصرالزراعى كبيرة في القطاع مكانة  واتاتحتل مجموعة الخضرو    

استيعابها لجانب كبير من العمالة الزراعية، والزراعى،  الدخل فينتيجة إلسهامها اقتصادية كبيرة، 

اتخاذ القرارات  فيمن الحرية كبيرة ة جتسودها در تيالمجاالت االنتاج الزراعى وتعتبر أحد 

يساهم المناخ المصري الموات في تميز مصر و، المساحات المزروعةالمتعلقة باإلنتاج أو تحديد 

، وتمتعها قصر الفترة الالزمة للنمومثل بعض السمات في مجال إنتاج الخضراوات ، حيث تتميز ب

أهمها سعر واإلنتاجى وتأثرها بالمتغيرات االقتصادية السلوك  من حيثلمنتجاتها بالطبيعة المتماثلة 

أهميتها و المتنافسة والمتكاملة معها،أسعار ومساحات المحاصيل ، والموسم السابقبالمحصول 

وبالتالي تأثيرها على دخل اإلنتاج أو االستهالك أو األسعار  فيتتسم بالتقلبات ، كما االستهالكية

عروات  فيتزرع على حجم االنفاق االستهالكي، عالوة على كونها المزارعين، كذلك تعتمد 

على عكس نحجم اإلنتاج ونوعيته، وكل هذه األمور ت، ويمثل المناخ أهم عامل في ومواسم مختلفة

 .(2)الكميات الموردة ألسواق الجملة فيتقلبات إحداث 

، المصريع الزراعي عوقات التي تواجه القطاالمشاكل والموسوف نستعرض في هذا المبحث   

الصادرات الزراعية المصرية، وبعض أهم واجبات الحكومة وأهم الصعوبات التي تواجه 

تداول السلع الزراعية بنظام تعرض أنظمة ، ونسأسواق السلع الزراعية تطوير المصرية تجاه

 .الجملة في مصر

 :(3)المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي المصريأوال : 

باستمرار نتيجة االعتداء عليها، وعلى  األراضي الزراعية الخصبة "الدلتا القديمة "ص تقل -1

الرغم من رصد توسعات كبيرة في الزراعات الصحراوية إال أنها ال يمكنها تعويض 

ه، كما أن األراضي الخصبة بالدلتا، وهناك شك في استدامتها، نظرا للتصحر وندرة الميا

 .تكلفة استزراعها هائلة

حيث تعميم ميكنة العمليات الزراعية،  عدم القدرة على فيالتفتت الحيازي، وتأثيره السلبي  -2

 فيهاأعلنت  2010عام مصر بدراسة  فيباالشتراك مع وزارة الزراعة هيئة الفاو قامت 

                                                             
فييي مييارس  رةصيياد 2014/2015عييـام  الزراعيييالنشـييـرة السيينوية لتقييديرات الييدخل ميين القطيياع  ( الجهيياز المركييزي للتعبئيية العاميية واإلحصيياء1)

2017.   www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23144   

 .2016في مصر،كلية الزراعة،جامعة عين شمس، للجملة  ممتاز ناجى السباعى،العالقات السعرية الكمية ألهم محاصيل الخضر بسوق العبور( 2)

فيي العليوم الزراعيية  دكتيوراه( ياسمين موسى أبواليزيد موسى ،دراسة تحليلية اقتصادية لالستثمار الزراعي في جمهورية مصير العربيية، رسيالة 3)

 .103م، ص2016جامعة اإلسكندرية ، 

http://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23144
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% تتراوح مساحتها بين ثالثة 9من المزارع ال تزيد مساحتها على ثالثة أفدنة و %81أن

هذه المساحات الصغيرة ، (1)" متوسط حجم المزرعة هو فدان ونصفن أو ،وخمسة أفدنة

ازدادت صغرا وتقزما، نتيجة التوريث المتتالي لألجيال المتعاقبة منذ صدور قانون 

حتى اآلن ، كذلك فإن مصر تواجه أزمة مياه تتفاقم عاما  1952عي عام زرااإلصالح ال

سنويا وهو أقل من مستوي الفقر  3م 600 نصيب الفرد من المياه حوالي يمثل )بعد أخر، 

 .(2)( سنويا3م 1000 البالغوفقا للمعايير العالمية ي ئالما

المخاطر التي تواجهها المنتجات الزراعية بدءا من مراحل اإلنتاج والتسويق عدد من  -3

 .باستمراروبالتالي حدوث تقلبات سعرية بسبب ظروف الاليقين نتيجة التغيرات المناخية ، 

 وس األموال المحلية واألجنبية وانخفاض االستثمارات في القطاع الزراعي.ندرة رؤ -4

عدم توافر مركز معلومات مؤهل يحتوى على بيانات صادقة تتعلق بأحجام اإلنتاج  -5

والتداول وأسعار السلع وأسعار مستلزمات اإلنتاج واألسواق المنافسة واألسعار العالمية بما 

 تاجية.واإلنيحد من الكفاءة التسويقية 

الزيادة المطردة مع  مع بدء مليء سد النهضة بأثيوبيا ،المتوقعة، ندرة الموارد المائية تزايد  -6

 مثل تحلية مياه البحر. ،خارج الصندوقبما يقتضي إيجاد حلول بعدد السكان، 

 وجود العديد من األمراض التي تصيب النبات والحيوان، وانخفاض قدرة أجهزة التنبؤ -7

وتجدد مشاكله خصوصا في ، 2006بدء "مرض أنفلونزا الطيور" عام  فمنذ، باألمراض

 كذلك ففي ،وتعتبر مصر من البالد القليلة بالعالم التي توطن بها هذا المرضفصل الشتاء، 

نفس العام عانت مصر من انتشار الحمى القالعية التي تسببت بأضرار بالغة بالثروة 

انتشرت   2010وفي  ، (3)لونزا الخنازير"انتشر مرض "أنف 2009الحيوانية، وفي عام 

 بحدود  أعداد من اآلفات الزراعية منها التي أصابت " الطماطم " وأدت إلى رفع األسعار

، وكذلك أصيبت محاصيل البطاطس والفلفل والبطيخ سائدفوق السعر ال 500%

ري، فقد المانجو... وغيرها، ولم يكتفي تأثير هذه اآلفات واألمراض على الداخل المصو

 ً صادرات مصر من على  الحقت السمعة السيئة المنتجات الغذائية المصرية وأثر سلبيا

                                                             
ة تحليلية لآلثار االقتصادية للتفتت الحيازي في مصر، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة،جامعة ( عبد الحكيم محمد إسماعيل نور الدين، دراس1)

 .2004الزقازيق،

 www.capmas.gov.eg/Pages/SemanticIssuesPage.aspx?page_id=6116 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء            ( 2)

العيدد  -يشيعل أسيعار اليدواجن  IB، فييروس 2012مايو14، 2261ح ماتت حيواناته في الحمى القالعية، العدد (  مجلة االهرام االقتصادي، الفال3)

 .2016يونيو 12، 2455
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ربما يطول الحديث عن طبيعة وتفاصيل األمراض التي و الحاصالت الزراعية كافة،

 جسدتصيب مختلف جوانب الحياة المصرية، وتغلغل وتوطن بعض الفيروسات في 

" وأمراض البلهارسيا  Viurs Cبد المرتبطة بـ " اإلنسان المصري نفسه مثل أمراض الك

 .المتوطنة وعالقتها بالفشل الكلوي

نتاج إلاحل التي تمر بها خصوصا مراحل اوجود هدر كبير وتلف للسلع في كافة المر  -8

 والنقل والتخزين وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.

، ويشاهد ذلك بوضوح بالسوق، عدم مراعاة المواصفات الفنية للزراعة ولألغذية بوجه عام -9

مع ضعف في التنظيم بوجه عام وفي الرقابة وفي تطبيق العقوبات الرادعة ، ويؤثر ذلك 

سلبيا على صحة المواطن، خصوصا الفقير بسبب لجوئه إلى أرخص أصناف السلع والتي 

 ،الخضراوات والفاكهة المعطوبة لرخص سعرهاشراء  تتسم بالرداءة، ومثال على ذلك

 (.ا، وغيرهء اللحوم مجهولة المصدرشرا

 مجال الزراعة والهندسة الزراعية عدم توافر العمالة الكافية، وانخفاض أعداد الكفاءات في -10

 عدم وجود منظومة ذات كفاءة لالستفادة من المخلفات الزراعية صناعيا.  -11

قانون إنشاء الهيئة  2017يناير في وقد صدر ، تعدد األجهزة الرقابية وتضاربها وضعفها  -12

متعددة تنظيمية ورقابية ، بما صالحيات ، وتجمع هذه الهيئة في يدها القومية لسالمة الغذاء

وتداوال( ،  ،وتصنيعا ،منظومة الغذاء بالكامل)انتاجايجعلها كيانا قويا يمكنه السيطرة على 

سوف تستخدمه  والسالح الذي ،مكمالً  صدور قانون الغذاء الذي يعد عنصراً  انتظاروفي 

بجودة  االرتقاءبما يعمل على ، هيئة سالمة الغذاء لمحاربة الفساد في المجال الغذائي

وضع ، و الرسميغير  الغذائيتقنين أوضاع القطاع ، والصناعات الغذائية المصرية 

 الرقابة على تداول حكامإالقواعد الملزمة لسالمة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها و

جميع  فيوالتحقق من توافر االشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة  الغذاء،

ووضع  ه،تداول الغذاء، وعلى العاملين فيوالرقابة على  الدوريعمليات التداول والتفتيش 

 ومصنعينظم التتبع وتطبيقها على منتجى مثل تضمن سالمة الغذاء،  التيالنظم الملزمة 

 .(1) من ذوى الصلة بتداول الغذاءاألغذية وغيرهم 

                                                             
 .2017يناير 10الجريدة الرسمية في  -2017لسنة 1( قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء، رقم 1)

http://www.nfsa.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/MyWebMedia/PDF/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.pdf
http://www.nfsa.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/MyWebMedia/PDF/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.pdf
http://www.nfsa.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/MyWebMedia/PDF/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.pdf
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مستلزمات االنتاج أسعار  ارتفاععلى الجنيه المصري، قيمة  نخفاضاالتأثير السلبي بسبب  -13

 فاالقتصاد، من معدات زراعية وتقاوي وأعالف وأدوية ، ، وأغلبها سلعا مستوردةالزراعي

ينات والمعدات المصري يعاني من اختالالت هيكلية، فالقدرات التصنيعية خصوصا للماك

ضعف في مستلزمات االنتاج الوسيطة هناك واألجهزة وقطع غيارها شبه منعدمة، كذلك 

 نتاجية.إلذلك الفتقاد التكامل بالعملية اومن المواد الخام، يؤدي 

لتابعة له في التصدي لمافيا ضعف الدور الذي يؤديه جهاز حماية المستهلك والجمعيات ا  -14

 على جهاز حماية المنافسة ومنع االحتكار.، ونفس األمر ينطبق سوقال

سراف، إلتتجه الحكومة المصرية نحو تقليص الدعم كسياسة عامة، وذلك لكي تحد من ا  -15

ولتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير بأسعار السلع المتداولة باألسواق 

، المناطق الريفيةخصوصا السلع الغذائية، وذلك له أثر كبير على الفقراء خصوصا ب

رتفاعات السعرية بناءا على اإلتجاه عالمي متوقع نحو المزيد من لى وجود اإباإلضافة 

، نظرا النخفاض األراضي الصالحة للزراعة، وتزايد (1)التوقعات المنشورة لمنظمة الفاو

دول أسعار الطاقة، مما يضع  رتفاعا، عالوة على حتياجاتاالمطرد بالسكان وتنوع في 

مصر أمام أوضاع صعبة، يجب فيها التركيز الشديد على تنمية الم النامي ومن بينها الع

القطاع الزراعي المصري وتعميق التكنولوجيا المستخدمة من أجل تعظيم االستفادة من كل 

 .(2)متر مزروع أو كل نبات، وتحسين نظم التداول، واالستغالل األمثل وخفض الهدر

 المصرية: الصادرات الزراعيةثانيا : 

الكبير الذي توليه السياسات اإلقتصادية للصادرات ، نظرا ألثرها في تحسين  لالهتمامنظرا    

من العجز التجاري، وتوفير العملة األجنبية، وبالتالي ارتفاع معدالت اإلنتاج، خصوصا ما تحدثه 

مليار 2.2اعية إلى أكثر من وصلت صادرات الحاصالت الزروقد ، (3)خفض بمستوى البطالة

% من حجم الصادرات الغذائية 70م وتمثل قيمة الحاصالت الزراعية بحدود 2017دوالر عام 

 –العراق  –اإلمارات  –السعودية   -عدد محدود من الدول ) روسياوإن كانت تتركز في عموما، 

                                                             
1(www.fao.org/resilience/home/ar 

 .20ص 2012ادارة الشئون االقتصادية، دراسة مميزات وعيوب الدعم العيني والدعم النقدي، مارس  -ة بالشرقية ( الغرفة التجاري2)

 .2015رقية محمد حسن أحمد جبر، دراسة اقتصادية في أهم صادرات الخضر في مصر، كلية الزراعة ،جامعة الزقازيق  ( 3)
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س والبصل .. ( وتتركز بالموالح بأنواعها والبطاط-إيطاليا  –ألمانيا  –الكويت  –المملكة المتحدة 

(1)بية والعطرية وزهور القطف وغيرهاوالفاصوليا ، والنباتات الط
.
 

 :(2)تصدير السلع الزراعيةالتي تواجه معوقات الصعوبات والأهم    

ن أهنيياك صييعوبات عديييدة واجهييت الصييادرات المصييرية الزراعييية ومييا زالييت تواجههييا ، حيييث   

ات الكاملة المتطلبية وخضيوع المنتجيات للتحلييل شتراطع العالم الخارجي يقتضى تنفيذ اإلالتعامل م

ا بالحكومة المصرية باتخاذ عدد من اإلجراءات المشددة التيي تكفيل داإلجباري قبل التصدير، مما ح

 670التجيارة وليوزير الزراعية رقيم  المشترك ليوزير الوزاريتحقيق تلك الرقابة من خالل القرار 

صيحيا متيوافر بيه اإلشيتراطات المتطلبية مين اليدول والتي تستهدف تصدير منيتج آمين  2017لسنة 

المستوردة، وهي تتعلق باشتراطات يجب توافرها بالمزرعية وبمحطيات التعبئية أهمهيا " أن يتيوافر 

لييدى المزرعيية نظييام للسييجالت وقائميية بالمبيييدات التييي يييتم اسييتخدامها ومصييدر الحصييول عليهييا، 

ت مييياه، وأحييواض لغسيييل األيييدي والتعقيييم دوراووجييود أنظميية للييرا ولمكافحيية اآلفييات، وتييوافر 

البيانيات التاليية للجنية الفحيص  الستخدامها في التعقيم قبل جمع المحصيول، وتلتيزم الميزارع بتقيديم

المساحة المنزرعة، واألصناف المنزرعة، ومتوسيط اإلنتاجيية للفيدان لكيل صينف، وحجيم اإلنتياج )

، بدايية مين GLOBAL GAP  شيهادةللمزرعة من كل صنف( ، ويشترط حصول المزرعة على 

نصيت منظومية فحيص ومتابعية ، وبخصيوص محطيات التعبئية 2018 -2017الموسم التصيديري 

الصادرات المصيرية،على أن تكيون المحطية المخصصية للتعبئية، فيي منياطق نظيفية خاليية مين أي 

، وأن تحتيوي تلوث، وأن يتوافر بها نظام للتبريد السيريع، السيتقبال المحصيول القيادم مين الميزارع

المحطة عليى صيالة مجهيزة للفيرز والتعبئية واليوزن، وثالجيات تتناسيب ميع حجيم التشيغيل، ونظيام 

لصرف المياه، وأن تكون المحطة محكمة الغلق، وأن تحتوي على ستائر على األبواب لمنيع دخيول 

 الحشييرات، باإلضييافة للتهوييية واإلضيياءة، كمييا يشييترط حصييول محطيية التعبئيية علييى أحييد شييهادات

 ." ISO22000(3)أو BRC الجودة المعتمدة دوليا والخاصة بالمحطات مثل

 

 

                                                             
عية          زرا، المجلس التصديري للحاصالت الية اعية المصرزرصادرات الحاصالت ال 2017رة عام نش ( 1)

www.aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/ContentPage.aspx?CID=221  

 م.2006االقتصاد والمحاسبة، دار المنظومة، أبريل ،مجلة 616( أحمد عصام الدين، معوقات تصدير السلع الزراعية،عدد 2)

 ، بشان منظومة إنتاج وتصدير الخضر والفاكهة الهامة تصديريا.2017لسنة 670القرار الوزراي المشترك لوزيري التجارة والزراعة رقم  ( 3)

http://www.aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/ContentPage.aspx?CID=221
http://www.aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/ContentPage.aspx?CID=221


 

-  66 - 

 ويمكن تلخيص أهم المعوقات التي تواجه الصادرات الغذائية عموما فيما يلي:

إحداث ، من خالل  ةالمصري ةالزراعي اتعدم وجود برنامج تسويق شامل لتسويق المنتج -أ 

 والنقل والتوزيع وغيرها. ويجالبيع والترتكامل بين سياسات اإلنتاج والتوزيع والشراء و

عتماد في عمليات التسويق على الجهود الفردية ، والحاجة الملحة إلى الجهود المؤسسية إلا -ب 

 .(1)ة التنافسية مع العالم الخارجيلزيادة القدر

عدم االهتمام ببحوث تسويق الصادرات والدراسات الخاصة بأذواق المستهلكين في كل  -ج 

 .ق الخارجيةسوق من األسوا

 كافية لتجميع اإلنتاج المخصص للتصدير. عدم وجود مراكز -د 

هناك خلل في المنظومة التي تتولى الرقابة على السلع قبل تصديرها ويمكن اللجوء إلى  -ه 

نافس والتعرف على نقاط مكاتب الخبرة التي تقارن المنتج المصري بالمنتج الخارجي الم

 . الضعف ووضع خطط لمعالجتها

إحداث طفرة وضرورة عمليات النقل سواء البري أو البحري أو الجوي، اكل في توجد مش -و 

العمل على تبسيط اإلجراءات الجمركية وتقصير الزمن الالزم لنقل البضاعة، و هافي

والنقدية الخاصة بتصدير الحاصالت الزراعية، ومنها الزراعات العضوية التي تجد إقباال 

سلع الطازجة التي تحتاج إلى النقل الفوري، وبعض ال كبيرا بأوروبا ، كذلك زهور القطف

 مع خفض تكلفة النقل.

 خره. ن صعوبة صرف الدعم التصديري او تأيشكو الكثير من المصدرين م -ز 

 :تطوير أسواق السلع الزراعية بعض أهم واجبات الحكومة المصرية تجاهثالثا: 

 ة تقدمها للقطاع الخاص.إنشاء كيانات زراعية كبيرة وقوية سواء بنفسها أو بمساعد - أ

 دعم الكيانات الزراعية االنتاجية الصغيرة، وتحديث وتطوير أنظمة الجمعيات التعاونية. - ب

 .عامل أساسي لنجاح النشاط الزراعيالدور التسويقي للدولة  - ت

 وضع خطة كاملة وضوابط  صارمة لتطبيق معايير الجودة علي المنتجات المحلية. - ث

                                                             
ولية( "،  الجزء الثاني، مشروع بحثي مقترح، محمد صالح الدين أحمد على منصور "صادرات الخضر والفاكهة المصرية )مجال التجارة الد( 1)

 ( 8، ص)1997كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، عام
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من خالل أجهزة تحتوي على فنيين مدربين على   ب تغيراتهامتابعة األسعار وتحليل أسبا - ج

 األنظمة العالمية الحديثة للقياس وللتنبؤات السعرية مرتبطة بالبورصات العالمية للسلع.

تحديث القوانين المنظمة لألسواق، والرقابة الصناعية والتجارية، والقوانين المتعلقة  - ح

 العالمية. التغيراتراد والتصدير، بما يالءم باالستي

 إعادة تصحيح شاملة للتجارة الداخلية في مصر لحل المشكالت والمعوقات. - خ

 .)أنظمة البورصات السلعية( إدخال األنظمة الحديثة التي تدار بها األسواق مثل - د

 تداول السلع الزراعية بنظام الجملة في مصر:: رابعا

ترك األسواق تعمل ضرورة ن ،  وعلى رأسهم أدم سميث وفريدمايؤيد العديد من االقتصاديين    

المتمثلة في النمو والتوظيف  االقتصادأهداف تتحقق ليات السوق" وبالتالي آبحرية وفق لـ "

 .(1)واستقرار األسعار

على درجة عالية من الكفاءة، نظرا لألثر النشاط التسويقي  من المهم جدا أن يتمونظرا ألنه "   

كذلك فإن التسويق يؤثر على السعر ، ج الزراعينـت  الم  ل دخعلـي المباشر الذي يحدثه التسويق 

قد الحظنا ، ف(2)"المواطنعلي مستوي معيـشة النهائي الذي تباع به السلعة للمستهلكين، بما ينعكس 

ال تتوافر  ، حيث تنتشر األسواق البدائية  التيعشوائيةالبيتسم تداول السلع الزراعية في مصر أن 

رسات الصحية الصحيحة، وانتشار صناعة بير السلم، كذلك عدم التعامل فيها أدنى قواعد المما

أغلبها في سلع غذائية ذات جودة متدنية أو غير  بالفواتير، ويتم مزاولة التجارة أو أداء الخدمة "

مطابقة للمواصفات" مثل تجارة الرصيف في " بيع اللحوم أو األحشاء أو أجزاء الدواجن " أو 

فإن ممارسة البيع بنظام الجملة للخضروالفاكهة والحاصالت  ،وبخصوص دراستناالباعة الجائلين، 

 1949 لسنة 68 رقــم )قانون تجارة الجملة  الزراعية خارج اإلطارالشرعي يعتبر تجارة عشوائية

يقصر تجارة السلع بالجملة على أسواق الجملة المعتمدة فقط(، وتنتشر التجارة غير المنظمة 

ي كل أرجاء مصر، وهي بذلك تخرج عن نطاق الرقابة وتطبيق مواصفات الجودة انتشارا هائال ف

الصحية والفنية والبيئية، عالوة على ذلك فإن الممارسة العشوائية للتجارة بأنواعها وأشكالها 

 المعروفة تسيء إلى المظهر الحضاري لألماكن التي تتواجد فيها وتعطل الحركة المرورية. 

                                                             
م، 2008جامعة الزقازيق ، ،د.طلعت الدمرداا إبراهيم، التخطيط االقتصادي في إطار أليات السوق، كلية التجارة، دار الكتب المصرية ( 1)

  .15ص

افظ إسماعيل ، جالل عبد الفتاح الصغير، مها عبد المقصود، رؤية تحليلية لمؤشرات الكفاءة محمد عبد الوهاب أبو نحول ، طلعت ح ( 2)

 .325ص   2017جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  –االقتصادية والتسويقية ألهم المحاصيل الغذائية فى مصر، قسم األقتصاد الزراعى 
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 –تاجر تجزئة  –وسيط  –تاجر جملة  –وسيط  –)مزارع  (1)الوسطاء يالحظ تعدد كذلك   

ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، ورفع أسعار السلع بشكل كبير على ، بوربما أكثر من ذلك ،مستهلك(

المستهلك النهائي مع إلحاق الضرر بالمنتجين والمزارعين، في الوقت الذي يثري فيه التجار 

للحاصالت الزراعية في  ة بأسواق الجملةنظومة حاكمة وصارمالجشعين، بسبب عدم وجود م

ألسعار السلع اإلحتكار والبلطجة ويتعدد فيها الوسطاء مسببين إرتفاعا ويسود تلك األسواق ، مصر

رغم من كون القوانين المصرية تجرم اإلتفاقات المسبقة التي يكون هدفها رفع المتداولة ، وعلى ال

إن قانون بل النهائي ، إال أنه يوجد ضعف في التطبيق الحازم للقانون ،  سعر السلعة على المستهلك

على توطيد دعائم احتكاراتهم، باشتراطه منع أي سوق الجملة بوضعه الحالي يساعد المحتكرين  

تجارة إال من خالل أصحاب المحالت أو المستأجرين داخل سوق الجملة، والذين هم فئة قليلة من 

وال يخفى على أحد من أصحاب رؤوس األموال الكبيرة والسطوة،  والمتحالفيناألقارب والمعارف 

أسعار  ارتفاعوعالوة على ما يسببه اإلحتكار من  مستوى البلطجة المنتشر ببعض هذه األسواق،

السلع والتحكم في الكميات المعروضة منها، فإن ضعف المنظومة يؤدي إلى زيادة التكاليف نتيجة 

ن قبل المتداولين في بعضهم البعض، صعوبة وطول مدة إجراءات التسليم )عدم الموثوقية م

وعدم  ،والتسلم، عدم وجود أنظمة تخزين متطورة، سيادة العرف في التعامل عند حدوث خالف

 (.اوجود نظام تحكيم ملزم لكافة األطراف، وغيره

ويالحظ  ،ع العالميةأسواق بورصات السلبين األسواق المصرية وبين عالقة يالحظ عدم وجود    

وجود أجهزة فنية بالدولة المصرية، فيما يتعلق بإمكانية الربط بين التداول الداخلي  افتقاد

 اللحظية، وال يوجد نظام للتعرف على األسعار للحاصالت الزراعية وبين النظم العالمية للتداول، 

بناءا على تحليل العوامل  العالمية عارتنبؤ باألس، وال يوجد نظام أو إدارة للللسلع المختلفة وتحليلها 

المؤثرة في التحركات السعرية والكميات ، مثل )تحليل البيانات السابقة للتداول، المناخ، وغيره من 

، الخارجي الحكومة عند الرغبة في الشراء، أو لتوجيه مستورد المحليالعوامل(، لتقديم المساعدة لل

د في العالم للقمح، ومن أكبر مستوردي الزيوت الخام خصوصا أن مصر تأتي دائما كأكبر مستور

، بل ال تتوافر معلومات معتمدة من الحكومة المصرية تساعد الباحثين نحو دراسة هذه  (2)والمصنعة

 األنظمة التي أصبحت تسود العالم بأسره.

                                                             
 345محمد عبد الوهاب أبو نحول، مرجع سابق،  ص  ( 1)

 م،2017، احصاءات التجارة الخارجية هاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( الج2)

www.msrintranet.capmas.gov.eg/database.aspx?access=denied&parentid=2375 
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ي نفس ستيراد وتجارة عدد من السلع الغذائية األساسية، وفإكذلك تحتكر الحكومة المصرية    

والفعالية لن تتحقق إال من خالل نظم  الوقت تتخذ قرارات بتحجيم زراعات معينة مثل األرز،

 جديدة بمعايير صحيحة.

بشكل عام فإن أسواق الدول النامية ومن بينها مصر تعاني من بنية السوق الناقصة، لعدم وجود     

طرق، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف مؤسسات تدير السوق أو قوانين محدثة، ولضعف حالة النقل وال

المعامالت التجارية مقارنة بالدول المتقدمة، باإلضافة إلى ضعف الخدمات اللوجستية، مثل الطرق 

خصوصا بتطويره جانب اللوجستيات لحاليا انتبهت الدولة إن كانت الحديثة، و والموانئالممهدة 

 لمصرية.ا الدولة أرجاء جانب إنشاء الطرق والكباري التي تربط
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 املبحث الثاني 
 ومشاكلهايف مصر  للخضر والفاكهة واحلبوب ضع الراهن ألسواق اجلملةالو
 متهيد:

، فإنه يمنع ممارسة الخضر والفاكهة  جملةالمنظم لتجارة  1949لسنة  68قم وفقا للقانون ر   

 .ق الجملة المرخصةفاكهة خارج أسواتجارة الجملة للخضر وال

في أرجاء جمهورية مصر العربية، وال تكاد تخلو للخضر والفاكهة أسواق الجملة  انتشارويالحظ  

بالمحافظات أو مجالس  االدارات المحليةإداريا ، وأغلبهم يشرف عليها أكثرمحافظة من سوق أو 

 كذلك يالحظ أنتوبر، أك 6 مدينة العبور، ويليه سوقمدينة طالق سوق إل، وأشهرها على االمدن

تجارة الجملة بشكل غير مرخص تنتشر في شكل وكاالت أو شوادر على الطرق الرئيسية 

سواق أشراف، مما أثر سلبا على إوالفرعية في كافة محافظات مصر، بدون أي تنظيم او رقابة أو 

صحاب المحالت الجملة النظامية، ويشترط قانون أسواق الجملة أن تباع البضائع من خالل التجار أ

بعض أفراد يسمون سماسرة ولكنهم مجرد  مويعمل لديهاو المؤجرين لمحالت داخل سوق الجملة، 

تاجر الذي تباع مخلصين للبضائع وجاذبين للمشترين، ويصبح المتحكم الحقيقي في البضاعة هو ال

 البضاعة من خالله ) فهو تاجر وسمسار في نفس الوقت(

بالفحص الظاهري للبضاعة، بدون في سوق الجملة لمزاد كمشتري ويكتفي من يرغب بدخول ا   

 ذلك بسوق الجملة.فحص مختص بإدارة أو جهاز معامل أو الفحص المعملي الصحي لعدم وجود 

ويالحظ أن تجار الجملة بالسوق يمارسون البيع بالتجزئة في حال استحواذهم على البضاعة،   

وال  ،جملة شراءالرين من المواطنين الذين يرغبون بويعرضون بضاعتهم لتجار التجزئة والمشت

يستطيعون دخول المزاد لعدم مالئتهم المالية أو لطبيعة األعمال التي يديرونها، وتسدد الرسوم 

للبوابات أثناء الخروج بعد الوزن، وبعض األسواق تطبق تلك الرسوم على السيارات الداخلة 

، وسوف يتعرض هذا المبحث للحديث عن سوق خارجةضائع وليس على السيارات الالمحملة بالب

العبور للخضر والفاكهة، بوصفه أكبر سوق في مصر لتجارة جملة الخضر والفاكهة في مصر، 

كذلك سيتم التعرف على المشاكل التي تواجه سوق الجملة للخضر والفاكهة والحبوب في مصر 

 المشاكل التي تواجه تداول الحيوانات الحية.وكذلك 
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 :  (1)بمدينة العبورللخضر والفاكهة سوق الجملة : أوال

في مصر للخضر والفاكهة جملة أكبر سوق  العبورالجملة للخضر والفاكهة بسوق يعد 

الفاكهة على نحو م، والبضاعة المتداولة فيه هي الخضر و1994وأكثرها تنوعا، وتم افتتاحه عام 

محلي وسلعا  منشأور، ويتضمن سلعا ذات األسماك، وكذلك البلح والتمإلى  الخصوص باإلضافة

 سعرمستوردة ، والهدف من إنشائه هو تطوير تجارة الجملة وتقليل الفاقد، والعمل على تحقيق 

، وهو مقام بمدينة العبور التي ال تبعد عن القاهرة العاصمة سوى عادل للمنتج والتاجر والمستهلك

ة وحد 548محافظة القاهرة ويضم يتبع فدان ، وهو  300كيلومترات ، على مساحة كلية  10

، ويتم من خالله عقد تاجر  7000سماك ويستوعب نشاط أمحل  86وحدة فاكهة و 336خضار و

ساعة،  24عمل السوق على مدار ، مع فرض ضريبة بياعة إجبارية، ويالمزادات بشكل يومي 

ن مختلف أنحاء الجمهورية، ويشهد السوق إقباال دائما وكبيرا من البائعين والمشترين من التجار م

سعره نسبيا ، وأغلب المشترين هم تجار جملة وتجار نصف جملة وتجار تجزئة ،  النخفاضنظرا 

أما المستهلك النهائي فإقباله ضعيف على السوق،  وتوجد بالسوق عدد من ثالجات التبريد لحفظ 

يضم اإلسعاف والشرطة  اتمجمع خدمالسلع الغذائية، للحفاظ على البضاعة من التلف، ويوجد به 

 .عقارى ومجمعا للبنوك ومبنى خاصا بالبريد المصرىال والشهر

 كيفية العمل بسوق الجملة بالعبور:  -1

بعد سداد رسوم البوابات ، وتختلف الرسوم ، إذا محملة على السيارات التاجر بضاعته يحضر    

خروج، والسيارات الفارغة لها كانت السيارة فارغة أو محملة بالبضاعة سواء في الدخول أو ال

ت المحملة ( أما السيارامقطورة –نقل  –رسوم مقطوعة حسب نوعية السيارة ) نصف نقل

حسب م، 2017خالل عام جنيه  6: 2الطن بين رسم ،حيث يتراوح سعر بالبضاعة فتحتسب بالطن

 نوع البضاعة المحملة .

بالبيع المباشر لها ه ، بهدف إما أن يقوم يتقدم التاجر ألحد أصحاب الوكاالت بالسوق، ببضاعت   

  بإسم صاحب الوكالة بعد اإلتفاق على عمولة.أو يعرضها بالمزاد لصاحب الوكالة 

لقانون العرض والطلب فإن زاد العرض قل السعر وإن قل العرض زاد المزاد تخضع عمليات    

 سلع المستوردة خصوصا الفاكهةوباإلضافة للسلع الزراعية المحلية ، فتوجد الكثير من ال ،السعر

 .بأنواعه المختلفةتفاح الكالبرقوق والموز والعنب و

                                                             
 www.oboormarket.org.eg/Default.aspx                                 سوق الجملة بمدينة العبور        ( 1)
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تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات،  يتم تمليك المحالت من خالل محافظة القاهرة   

ومن حق صاحب المحل أن يستغل ووصلت أسعار المحالت بسوق العبور إلى مبالغ فلكية، 

 المساحة أمام محله.

 في مصر: أسواق الجملة للخضر والفاكهة والحبوباكل التي تواجه المش -2

ترصد الدراسة  م ،2000األردن عام دولة عن سوق الجملة للخضر والفاكهة ب دكتوراهفي رسالة   

"توصلت الدراسة  باألردنمجموعة من مظاهر االختالالت التي يعاني منها سوق الخضر والفاكهة 

دى كال من وكالء البيع والمصدرين، وجود قيود على لاحتكار قلة  إلى بعض النتائج وهي : وجود

سوق وخروجهم منه، وجود تجانس بين المنتجات المعروضة في السوق، للدخول وكالء البيع 

بيع والمصدرين بمراكز المعلومات المتاحة لألطراف المختلفة، تمتع وكالء البوجود تفاوت و

رها بصورة جيدة، وجود ين(، عدم قيام أسواق الجملة بدو)المزارع أمام المنتجين أقوىمساومة 

مع تواطؤ في البيع خارج المزاد، وجود موسمية واضحة في األسعار، المزادات البيع وبمخالفات 

بعدد من  ت الدراسةتوجهومن ثم ، ديات الحجم في الهوامش التسويقيةعدم وجود انعكاس القتصا

مع ضرورة في إصدار تشريعات لحماية حرية السوق،  التوصيات لمعالجة تلك المشاكل، تمثلت

إحداث مع  اق، وبناء نظام وطني للمعلومات،رفع القيود التي تحول دون دخول وسطاء جدد لألسو

تشجيع ضرورة تطوير في نظام أسواق الجملة، وإصالح البيع بالمزاد، ومنع البيع خارجه، و

تعزيز البحث العلمي كذلك أهمية فق التسويق، واستخدام التكنولوجيا، وتحفيز االستثمار في مرا

التصدير والتصنيع، مجاالت خصوصا في ، واالرشاد والتدريب، واالتجاه نحو الزراعة التعاقدية

 .(1))المزارعين( والمصدرين منتجينلكال من الوتوفير برامج التمويل بشروط ميسرة 

نها لم تستطع أن تتحول إلى وبخصوص أسواق الجملة للخضر والفاكهة في مصر فيالحظ أ  

منظومة متكاملة مسئولة عن التداول ومترابطة مع مختلف منظومات الغذاء من انتاج ونقل 

وصحة، وصوال إلى التصنيع والتصدير، والمشكلة تأتي من واقع الممارسات الخاطئة لتجارة 

نفسه، إن قانونا صدر الجملة بتلك األسواق، ولألسف فإنها تجد سندا من قانون تنظيم سوق الجملة 

تطورات التي حدثت بالفكر ال"، لم يأخذ ب 1949لسنة  68منذ ما يقارب السبعين عاما " قانون رقم 

الدولية وتشابكها، وال يستطيع تحقيق االستفادة من التكنولوجيا التجارة االقتصادي ذاته أو تطورات 

ئد، كل ذلك يجعل التغيير ضروريا في الحديثة، أو يحقق توائما وتكامال مع النظام العالمي السا

                                                             
 –كليية الدراسيات العلييا  –رسالة دكتوراه  –تقويم أداء سوق تجارة الجملة للخضر والفاكهة الطازجة في االردن  –ف أحمد مفلح الزعبي د.عاك ( 1)

 نتائج وتوصيات. -م2000السودان عام 
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التي تواجه أسواق الجملة للخضر والفاكهة  المشاكلونستعرض بعض تلك المنظومة بالكامل، 

 :والحبوب في مصر

 أسواق الجملة للخضر والفاكهة القدرة العملية على تحقيق المقابلة المباشرة بين المنتج افتقاد -أ 

ويمثل  ي)المستهلك النهائي أو تاجر التجزئة(،المشتر )المزارع( ويمثل جانب العرض مع

ولألسف فإن القانون المنظم لسوق الجملة يجعل من االشتراطات القانونية  جانب الطلب،

لكي تتم ممارسة تجارة الجملة أن تتم من خالل أحد تجار الجملة المتملكين أو المؤجرين 

رها ماليين الجنيهات، أو داخل أسوار سوق الجملة، والتي تتعد أسعا "محالتألماكن "

أكتوبر، مما  6العبور أو سوق مدينة مدينة  مثل سوق ،عشرات اآلالفالشهرية إيجاراتها 

مبالغ  ميزانياتهم ءة المالية الكبيرة فقط، ويحمليقصر تجارة الجملة على التجار ذوي المال

لغ عويض تلك المبامالية هائلة قبل بدء النشاط، وبالطبع فإن هدفهم المنطقي لن يكون سوى ت

دد محدود من التجار، رباحهم، كذلك فإن وقف التجارة على عأالمنفقة وبذل الجهد لتعظيم 

)التي هي أساس االقتصاد الحر(، ويكرس  الشريفةالحرة منافسة يجعل السوق يفتقد ال

  ة قلة من أصحاب رؤوس األموال الضخمة.لهيمن

أو أو المنتج ول نتيجة عدم قدرة المزارع على التدا (1)يالحظ سيطرة كبار تجار السوق -ب 

تجزئة أو إلى المستهلك النهائي ، ويقوم لتاجر البيع سلعته مباشرة التاجر الخارجي على 

السوق وعلى على  ملفرض سيطرته كبار التجار بعقد اتفاقيات سرية مع بعضهم البعض

حاب المصلحة، ، ولن يمكن تطبيق المنظومة بشكل صحيح طالما يتحكم فيها أصالسلعة

فراغ وتؤدي سيطرة فئات محددة من كبار تجار الجملة، وتوزيع االختصاصات بينهم إلى إ

نجد القانون الدولية )في نظام البورصات السلعية  ،معناه وغايتهنظام المزاد العلني من 

ويكفل ذلك طرد المحتكر  ،حدوثهيمكن حال اكتشاف أي احتكار في عقوباته صارم المنظم 

ك المنظومة(، ويشترط قانون أسواق الجملة أن تباع البضائع من خالل التجار من تل

أصحاب المحالت او المؤجرين لمحالت داخل سوق الجملة ألنفسهم أو لصالح غيرهم، 

القانون، وربما يتفق أن يكون التاجر هو نفسه  بسند منى أن التاجر هو نفسه السمسار بمعن

قريب له أو متحالف معه، ويحدث هذا كثيرا شخص سم السمسار وهو نفسه المشترى أو با

سعار أك إلى ما هو أخطر كثيرا وهو خلق خلق حاالت احتكارية بالسوق، ويؤدي ذلبهدف 

غير واقعية وغير حقيقية، ومؤشرات خاطئة، وتتخذ هذه المؤشرات إلحداث موجة تضخم 

                                                             
 م.2016،أكتوبر2472( األهرام االقتصادي، أسواق الجملة تحت حصار التجار، العدد 1)
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هم، ويحدث في الغالب ومن يساندونهؤالء التجار  وراءها سعرية  "بدون سبب" يتربح من

كون لديهم وغالبا ت"الحيتان" في سوق الجملة  ن يكون تجار الجملة الكبار ويسمونهم أ

 ؤونمزارع ضخمة أو يتعاقدون مسبقا على شراء محصول معين من المزارعين، ويتواط

فيما بينهم، إلحداث موجة التضخم لبيع محاصيلهم بأعلى سعر ممكن، ويتناوب التجار 

ذا الفعل لسلع متنوعة إلحكام التخفي عن أعين الرقابة، أو جهاز حماية المستهلك بالسوق ه

تفاقات إأو جهاز منع االحتكار وحماية المنافسة الحرة، يحدث هذا بشكل دوري، من خالل 

الجشعين بما تحدثه المتربحين ، وال يبالي هؤالء (1)السوقكبار تجار "تحت الطرابيزة" بين 

 .واإلضرار بالمستهلك النهائيتفاع أسعار السلع سلبي للغاية على ارمن أثر  اتفاقاتهم

األسعار المعلنة من بعض أسواق الجملة الكبرى وعلى رأسها سوق العبور ال يصلح  -ج 

، ووجود التحكمات حقيقيةلية، نظرا لعدم وجود منافسة كمؤشرات أو تنبؤات مستقب اتخاذها

وكذلك لكون األسعار المعلنة يتم عرضها  ،أو سيطرة البعض بما يؤدي لعدم المصداقية 

 هور بدون تحديد أحجام التنفيذات.كمدى سعري للجم

من معلومات خاطئة، وأسعار  ئهمترتب على ذلك التواطؤ وبما ينشإن األثر السلبي ال    -د 

المنتجة السلع  ير، إذ يخلق معلومات عنغير حقيقية، ينعكس إلى ما هو أسوأ من ذلك بكث

وبالتالي ، ويعطي مؤشرات غير حقيقية، غير حقيقيةترات الزمنية المختلفة على مدار الف

، وربما تتخذ الحكومة لالستثمارطاردة منفرة وبيئة بذلك قدرة على التنبؤ، ويخلق عدم ال

في سلعة ما أو قطاع ما، مثل ) تشجيع زراعة محصول معين أو قرارات استراتيجية 

وبالطبع تصبح ، (بناءا على تلك المعلوماتيرها محصول أخر، وغ استيرادنحو  االتجاه

بل إن الباحثين الذين يتناولون دراسة هذه السلع يتم النتائج خاطئة وربما تكون كارثية ، 

 تضليلهم، ويتوصلون إلى نتائج غير صحيحة.

ألسعار التي تعلن من خالل الموقع الرسمي لسوق العبور للخضر أن ا (1)من الشكل رقميتبين و    

 .وضح به النوعية أو المواصفةغير م ،الفاكهة ، هو مدى سعري واسعو
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 (2ل رقم)شك

 م بسوق جملة العبور29/11/2018لألسعار المعلنة لبعض الخضروات عن يوم  "نموذج"

 حجم العبوة العبوة المدى السعري الصنف نوع الصنف م

 كيلو18 قفص 4.25:  1.5 طماطم خضار 1

 كيلو 81-55 شوال 6.50-3.00 بطاطس خضار 2

 كيلو 71-55 شوال 5.5-3.00 بصل خضار 3

 كيلو 35-20 قفص 6.50-4.00 كوسة خضار 4

 كيلو 71-55 شوال 3.75-1.75 جزر بدون عروا خضار 5

 للتكنة البالستيك  12-8كيلو للشوال ،  55 تكنة بالستيك -شوال 9.00-6.00 فاصوليا خضار 6

 تونةكيلو للكر 30-22كيلو للشوال،  55 كرتونة –شوال  3.00-1.00 باذنجان بلدي خضار 7

ك للكرتونة،  12 -6كيلو للشوال ،  55 قفص -كرتونة  –شوال  3.00-1.00 باذنجان رومي خضار 8

 للقفص 35 -22

  www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspxsourceمصر  –البوابة االلكترونية  -سوق جملة العبورالمصدر : موقع 
 
 

 (3ل رقم)شك
 رسم توضيحي يوضح أضرار االحتكار علي المتعاملين واستخراج المؤشرات الخاطئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : دراسة اقتصادية للبورصة السلعية في تركيا واالستفادة منها في مصر

غياب الفحص  –سيطرة  –ار احتك

 الدقيقالفني 

 مؤشرات خاطئة –غياب المنافسة وعدم المصداقية 

 إضرار بالمستهلك

قرارات خاطئة من المتعاملين وقرارات استراتيجية 

 ت غير صحيحةخاطئة من الحكومة وتوصيا

 بيئة غير مواتية لإلستثمار

سلع غير مطابقة للمواصفات  –أسعار غير حقيقية 

 الصحية السليمة

http://www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspxsource
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ال يوجد سوق  ، حيثاالستفادة منهابدون  فواقد والمخلفاتالحظ وجود كميات هائلة من الي -ه 

ستفادة من المخلفات التي قد إللديه آلية اتتوافر واحد للجملة للخضر والفاكهة في مصر 

، تصل قيمتها إلى ماليين الجنيهات في اليوم الواحد لسوق كبير مثل سوق العبور بالقاهرة

لى سماد إخالل تحويلها ، ويمكن اإلستفادة من المخلفات الزراعية من اللهااستغإذا أحسن 

جعل كفاءة ئي أحد حقول علم االقتصاد، الذي ي، ويمثل االقتصاد البي(1)جودةعضوي ذو 

 .(2)السوق هو تحقيق أعلى قدر من الرفاهية من خالل عدم تبديد الموارد وحماية البيئة

 والفاكهة من المشترين النهائيين،لجملة للخضر أعداد رواد سوق ا النخفاضنظرا  -و 

لعدم االستفادة الكاملة ما أدى قتصاره على البيع لتجار نصف الجملة او تجار التجزئة، او

لتلك األسواق ألسباب عديدة،  المستهلكين النهائيينمن تلك األسواق ، ويعود عدم ارتياد 

من التجار أصحاب المحالت بالسوق، أو وأهمها هو األسعار المرتفعة التي تباع بها السلع 

وة على خلو تلك عال، واق وعدم تشغيل خطوط مواصالت مباشرة إليهاتلك األسعد أماكن ب  

 والسالمة. سواق من وسائل األمناأل

تاوات على البوابات، والسماح او المنع لدخول إالبلطجة في هذه األسواق، وفرض  انتشار -ز 

، حيث أن سيطرة كبار التجار بالسوق، يجعلهم ت معينةتجار فيه إال لفئاإلالسوق أو ا

يمنعون دخول من يرغب في شراء محل أو إيجاره، إال لمن يرتضونه، حتى لو كان يتمتع 

، حيث يعتبرون السوق حق لهم دون غيرهم، ويتخوفون من ، أو الخبرةالمالبكفاية رأس 

التي البؤس كأحد مظاهر ، يأتي ذلك الدخالء الذين ربما يكشفون اتفاقاتهم وتحالفاتهم السرية

 هذه األسواق.  بعض صارت إليه 

حيث يالحظ الجملة، خارج أسواق بمنع تجارة الجملة  تنفيذ القانون يالحظ عدم تفعيل -ح 

بمختلف والحبوب، الوكاالت والشوادر العشوائية، التي تبيع الجملة للخضر والفاكهة  إنتشار

 ربوع مصر بشكل عشوائي وغير صحي. 

قامة صناعات إم تستطع أسواق الجملة بوضعها الحالي أن تساعد في التوجيه نحو ل -ط 

الزراعي، وعلى سبيل المثال استغالل سلعة  لإلنتاجمتخصصة بما يعظم القيمة المضافة 

الطماطم لكي يتم تصنيعها كصلصة أثناء وفرة المحصول في األماكن التي تكثر فيها 

  .تجفيف الخضراوات أو تجميدها زراعتها مثل محافظة المنيا، كذلك

                                                             
 م.2010مايو بالقاهرة، 15( الغرفة التجارية بالشرقية،إدارة الشئون االقتصادية، تدوير المخلفات الصلبة، دراسة ميدانية لمصنع 1)

 م.2004، عام 26ورية ، العدد( عيسى الغزالي، مجلة اقتصاديات البيئة، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، سلسلة د2)
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شبكة معلومات  ال تعتمد بأسواق الجملة تكنولوجيا المعلومات بمعناها المتطور، وال يوجد -ي 

 باألسواق العالمية، أو معرفة تأثير التغيرات السعرية العالمية في السلع المعروضة.ترتبط 

خول المزاد تقام مزادات الخضر والفاكهة "بدون فحص صحي" ويكتفي من يرغب بد -ك 

لعدم وجود جهاز  ،(1)كمشتري بالفحص الظاهري للبضاعة، بدون الفحص المعملي الصحي

متخصص بسوق الجملة، وتباع البضاعة بدون قياس مدى خلوها من اآلفات أو األمراض 

النباتية، وبالطبع بدون تحديد لدرجات الجودة، والمحدد الوحيد لذلك هو مدى قوة مالحظة 

بيع السلع المالحظ هو ، وال تتدخل إدارة السوق، بل وسمعة البائع وخبرتهالمشتري 

 المصابة باآلفات ظاهريا.

توفير سلعة مطابقة للمعايير بوضعه الحالي "ولو جزئيا" ال يستهدف سوق الجملة  -ل 

، مما يؤكد الحاجة لكي يمكن تصديرها للخارج حاصلة على شهادات جودة، والمواصفات، 

المعايير على السلع المتداولة في صورة مستويات جودة، ويتم  تطبقإلى وجود منظومة 

ذات المعايير الموحدة والموثقة التداول عليها بناءا على الشهادات المعتمدة من البورصة 

 والمعترف بها دوليا.

غلبة طابع االستيراد وليس التصدير على الكثير من أسواق الجملة الكبرى بمصر، يعرض  -م 

والفلبيني  نيالموز البيرو ،الزبيب االيراني، الكيوي التشيلي ،مريكي) التفاح األ بالسوق

المزروعة التداول على السلع توجد حاجة لمنظومة تستهدف بينما ، (، وغيرهموالمغربي

، والعمل على تصنيعها، والعمل على توفير  كفاءتها، وتحسين التوسع بهاوالمنتجة محليا، و

تداول السلع الممانعة في لذلك من أثر إنمائي كبير، مع  بماالمقومات الالزمة لتصديرها، 

 .ن تكون للسلع المحليةالمستوردة أيضا، لكن الغلبة يجب أ

ن عاما تقريبا(، على الرغم من أن يسبعمنذ ) القانون المنظم ألسواق الجملة لم يتم تحديثه -ن 

ا، في عصر جذري ختلفتاأنظمة التداول وما يتعلق بها من وسائل النقل والمناولة، 

ستفادة من التطورات التكنولوجية، ودمج إلوالمحمول، إن عدم القدرة على ا نترنتإلا

المعرفة بالسوق المحلي مع المعارف بالدول المتقدمة، وإيجاد نظم شبيهة بأنظمتها 

، خصوصا أن واألفراد المتعارف عليها، يؤدي إلى ضياع الكثير من المكاسب على الدولة

                                                             
1) www.feceg.com/RestrictedPage.php?accesscheck=%2Fstudies.php 
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البصل عات المصرية معروفة عالميا، مثل الموالح والفاصوليا الخضراء والكثير من الزرا

 .. وغيرها.والنباتات الطبيةالفول السوداني والبطاطس و

 :بكافة أنواعها  اق تداول الحيوانات الحيةالمشاكل التي تواجهها أسو -س 

 ، عالوة على عشوائية التربية.وعدم النظام في تداول الماشيةاألسواق عشوائية  -ع 

للماشية المعروضة للبيع ، حيث يغلب على مزارع بالكشف البيطري   يوجد أي إلزام ال -ف 

لمتكررة باألمراض والتلوث الشديد، وينطبق نفس ا تربية المواشي في مصر اإلصابات

األمر على الكثير من مزارع الدواجن والتي أغلبها ال يحمل ترخيصا ، وأدي ذلك إلى 

 توطن األوبئة.

ويتحكم أباطرة التجار في األسعار التي ال تعتمد على قواعد بأسلوب بدائي، المبادالت تتم  -ص 

 وتتحمل السلعة بالمزيد من النفقات، نتيجة صعوبات النقل. ن،يالحقيقيالعرض والطلب 

بينما  المواشي أو قطاع ) تربية وصناعة وتجارة(، قطاعال يوجد نظام مؤسسي للتحكم في  -ق 

 .هي التي تحكم الصناعةالمتخصصة الغرف  اتحادات في الخارج فإن

 المخلفات.ال يوجد أي أسلوب علمي للتخلص من  -ر 

وبالتالي ال توجد مؤشرات يمكن  وأسعارها،ال تنشر أي بيانات تتعلق بأحجام التداول  -ا 

 . االعتماد عليها 

  .إلى تحديث وصناعة وتبادل( تحتاج القطاع الحيواني)تربيةالقوانين الحالية المسئولة عن  -ت 
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 املبحث الثالت

 فوائد إقامة بورصة سلعية يف مصر
 تمهيد :

نظرا لوجود حاجة للتعرف على ما تقدمه البورصة السلعية من مزايا أو تستطيعه من التغلب 

على مشكالت األوضاع القائمة، وبالتالي كان لزاما أن تتعرض الدراسة للفوائد المتوقعة التي 

 إنشاء بورصة سلعية في مصر. ها من وراءيمكن جني

وتعتبر دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، أفضل وسيلة إلستخالص الفوائد ، مع    

 ضرورة موائمتها مع وضع الدولة المصرية.
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 فوائد إقامة بورصة سلعية في مصر:

 ين البائع والمشترى.تعتبر البورصة السلعية وسيط يمكن الوثوق به ب (1

 ،االستقرار السعري للمنتج والمستهلك، وتمثل أفضل آلية الكتشاف األسعارتعمل على تحقيق  (2

 .وبالتالي تشكل صورة دقيقة للطلب والعرض

مستهلك من خالل شاشات عرض التاجر، والالقدرة على إيصال المعرفة للمزارع الصغير، و (3

على اإلنترنت )في الهند توجد أكثر من  ارة باألسواقومواقع التج باألسواق وخارجها األسعار

شاشة بعموم البالد بالمتاجر الكبرى والشوارع تنشر حركة التداول الفورية للبورصة  2000

، مما يوسع بالتالي نطاق الوصول إلي معلومات عية الهندية والبورصات العالمية(السل

للشفافية التي تطبقها البورصة السلعية  ، ونتيجة األسواق علي امتداد مناطق جغرافية شاسعة

في نشر المعلومات، فإنها تلغي الميزة التي كان الوسطاء يستأثرون بها ويستغلونها لجهل 

األطراف األخرى بالمعلومة الصحيحة ، فعندما يكتشف المنتجون "المزارعون" األسعار 

رروا البيع في الحال أو ، فيمكنهم االسترشاد بهذه األسعار ليق اآلجلة من خالل البورصة

تخاذ القرارات إوتمكن األسعار اآلجلة أيضا المزارعين من   . لتحقق أسعار أفضل  االنتظار

المتعلقة بإنتاج المحاصيل علي أساس سعر السوق المتنبأ به لموسم الحصاد المقبل وليس علي 

 .(1) أساس السعر الجاري

بتكاليف مثل تكلفة المعلومة للبائع او  خفض تكاليف إجراء الصفقات بعدم تحميل السلعة (4

تكلفة تقييم ، تكلفة البحث عن مشتري أو بائعسواء السعرية او الكمية أو الجودة ،  المشتري

تأمين األموال  ، تكلفة طرق تسليم البضاعة وقبض الثمن، مدى موثوقية البائع أو المشتري 

 وغيرها. ،نازعات وطرق التحكيمالم، الطرفين بعد أداء الصفقة امتثالمدى  ،المتداولة

ي للبورصات المكان االنتشارخصوصا في حال للمتعاملين، والتكاليف توفير الوقت والجهد  (5

 .السلعية

إن التوقعات المستقبلية واالفتراضات تتخذ بناءا على بيانات تاريخية، فمن الممكن بدراسة  (6

البورصة تمكن و، (2)و أخرىاألسعار وتحليل حركتها، أن يتم استشراف المستقبل بدرجة أ

                                                             
(1) Wilson, Bobby M. “Race in Commodity Exchange and Consumption: Separate but Equal.” Annals of the 

Association of American Geographers, 2005. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/3693958. 

 .17م، ص2004،القاهرة،  2004( عبد المجيد المهيلمي، كتاب التحليل الفني لألسواق المالية،شركة البالغ للطباعة والنشر،2)
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من وضع مؤشرات للسوق تفيد المزارع في تحديد زراعته القادمة السلعية للسلع الزراعية 

 .في خطتهاوتفيد الحكومة 

بالتداول لمن البورصة السلعية للكافة ، حيث تسمح بشكل تام  الممارسات االحتكارية تمنع (7

شترط الوجود المكاني داخلها بالتملك أو يرغب إذا توافرت فيه االشتراطات الالزمة، وال ت

 ، كما هو الحال بنظام اسواق الجملة في مصر.االيجار سواء للتجار أو المنتجين أو السماسرة

 ينلتقاء المباشر بالمستهلكإلالمنتجين بالتعامل بكميات صغيرة واالمزارعين وتسمح لصغار  (8

ا استطاع هؤالء المنتجين الدخول إلى ، والذين يشترون كميات قليلة، ولوال ذلك لمنييالنهائ

 سوق البورصة لو اقتصر التعامل في كميات ضخمة، أو على فئات معينة.

ما تقوم به البورصة السلعية من توفير شبكة مستودعات وتخزين وأنظمة لوجستية متطورة،  (9

ءات تساهم بفعالية في تحسين تداول السلع وتخفيض تكاليف التخزين والنقل، كما تصبح اجرا

وفقا للمعايير و،  للمواصفات المنصـوص عليها في العقد وفقاالتسليم والتسلم أكثر صرامة 

 .(1)، تحت رقابة وإشراف كامل من إدارة البورصة السلعية المطلوبة

 من خالل : تساعد على تنمية الصادرات (10

ي تتحدد المساعدة في دخول أسواق تتناسب مع القدرة التنافسية للمصدر، تلك القدرة الت - أ

 المصحوبة بشهادات الجودة المعترف بها عالميا. بالتكلفة النسبية المنخفضة وجودة المنتج

وعالميا، تلك االشتراطات  محلياتساعد على توفير اشتراطات دخول األسواق الكبرى  - ب

 –المذاق  -النظافة  -التي تفرضها شبكات التوزيع الكبيرة بخصائص الناتج مثل)المظهر

األثر البيئي... الخ( حيث تحقق المساعدة الفعالة في  -هرمونات الصناعية الخلو من ال

بناءا على المواصفة التي تتطلبها هيئة  تحقيق منظومة متكاملة لإلمداد باألغذية الصحية

تضمن الممارسات الصحية العامة لإلنتاج األولى وتعبئة المواصفات والجودة، والتي 

وخاصة  ،جل منتج سليم ومفيدأمن  دمياأللالستهالك  الفاكهة والخضر الطازجة المعدة

، إن توفير هذه (2)المنتج بوصفه منتجا طازجا نألولئك المستهلكين الذين يتناولو

مسئولية مشتركة يتحملها جميع المشاركين في إنتاج األغذية المواصفات الدقيقة تعد 

                                                             
http://www.polatliborsa.org.tr/en 1-  

  7651/2013رية ، قطاع األغذية ، مواصفة كود الممارسات الصحية للخضر والفاكهة الطازجة م ق م هيئة المواصفات والجودة المص( 2)

http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/
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النهائي، عالوة على توفير  كاالستهالءا من اإلنتاج األولى إلى ابتدإوتصنيعها وتجارتها 

 المعلومات والوعي بخصوص المسائل المتعلقة بسالمة األغذية. 

كعالمات مهمة في الحسابات والقرارات التي  )في حال التعاقدات اآلجلة(تعمل األسعار اآلجلة (11

 .(1)   يستخدمها المسـتوردون والمصدرون

قديم تمويل لقطـاع المتعاملين في يشجع نظام البورصات الموثوق به على قيام المصارف بت (12

 ، وتأمين الصفقات. البورصات السلعية بما تحدثه من خفض األخطار

يوجد العديد من العوامل التي تساعد البورصة علي القيام بعملها في الريف في ظل التطورات  (13

ية التي أصبحت تغطي الغالب باتساع استخدام شبكات االنترنت والمحمول الضخمةالتكنولوجية 

 هذه األدوات بسهولة. الستخدامصاحب ذلك تطور فكر المواطنين في مصر العظمى من البالد، 

من اآلليات التي تجعلها قادرة على تسوية النزاعات من خالل مجلس السلعية لدى البورصة  (14

 التي تعتبر أحكامها نهائية. التحكيم، أو لجان التأديب ومعاقبة غير الملتزم

ً البورصات السلعية ا (15 للقواعد الدولية تدعم التكامل والروابط مع الدول األخرى  لمنظمة وفقا

 ً ً  حسب،ف ليس اقتصاديا أيضا، خصوصا مع تبادل الزيارات والبعثات  واجتماعيا وإنما سياسيا

 والوفود والباحثين والمتدربين بين أعضائها وموظفيها.

تحقيق ولتجارة والصناعة، على عشوائية ا عامل فعال في القضاءالبورصة السلعية  تعتبر (16

 .بالكامل قتصادلالوذلك في حالة شمول هذا النظام كفاءة أمثل للموارد، 

وتعميقه سواء من ناحية المساحة "بشكل أفقي" أو رفع االستثمار الزراعي  اتساععلى تشجع  (17

 .ستثمار بمصرإلوزيادة جاذبية ا ،ستثمار الدوليةإلجذب صناديق ااإلنتاجية "بشكل رأسي" مع 

في الصناعة بشكل عام وفي الصناعات الغذائية بشكل خاص، تعمل على إحداث نهضة  (18

تعظيم االستفادة من األثر التوسعي الذي تحدثه  إمكانيةتترافق مع النهضة الزراعية، نتيجة 

 البورصة السلعية.

أنظمة للتخلص من المخلفات ومعالجتها بالطرق العلمية، البورصات السلعية تلحق ب (19

 تحقيق التنمية المستدامة. وينعكس ذلك إيجابيا من الناحية البيئية باإلضافة إلى فادة منهاواالست

                                                             
(1)  Lines, Thomas, editor. Agricultural Commodities, Trade and Sustainable Development. International 

Institute for Environment and Development, 2005, Agricultural Commodities, Trade and Sustainable 

Development, www.jstor.org/stable/resrep01377. 
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، إال أن تعاقب المسببة للتقلبات السعريةعلى الرغم من أن عامل المناخ يعد أهم العوامل  (20

يخفض حدة فروعها،  انتشارتوريد المحاصيل بالوفرة التي تحققها البورصة نتيجة 

 .سعريةالرتفاعات  الا

الدراسات والبحوث اإلقتصادية المعدة من خالل إدارة البورصات السلعية ولجان المهن  (21

 على أسس علمية صحيحة. اقتصاديةة ذات أثر فعال في إحداث تنمية صالمتخص

الجوانب التدريبية العملية التي يحصل عليها أصحاب المهن والعاملين لديهم، ترفع من  (22

 لمنتجات بالسوق. وتؤدي إلى تجويد ا كفاءتهم

بالتعرف  ،يستفيد المتعاملون مع األسواق الدولية من خالل المتابعة اللحظية لألسواق العالمية (23

على حركة أسعار السلع في البورصات العالمية، فعلي سبيل المثال فإن مصر بكونها أكبر 

وا على إطالع القمح أن يكون باستيراديجب على المسئولين المختصين مستورد للقمح بالعالم، 

 .االستيراددائم بالتحركات السعرية للقمح وأنواعه وأسواقه، بما يساعد في اختيار األنسب عند 

إلى األثر االقتصادي بإحداث تنمية داخلية، فهناك األثر االجتماعي المتمثل في  باإلضافة (24

 .(1)شيوع النظام المؤسسي، وتوفير الجهد، وإشاعة االرتياح بين المواطنين

بالدول العربية والنادر في الدول  موجودالغير انية أن تصبح مصر قائدة في هذا المجال إمك (25

فريقية، حيث ال توجد سوى بورصة زراعية متخصصة في سلعة البن بأثيوبيا، وأخرى إلا

لمعدن الذهب بدولة االمارات، وفيما عدا ذلك ال توجد أي بورصات سلعية زراعية أو غير 

تركيا" تمثل  ،روسيا ،، ولكن على أطراف المنطقة وبالتحديد في "الهندزراعية بدول المنطقة

 قانونفقا لو تجارة السلع بالجملة،البورصات السلعية هناك أسلوب معتمد إلدارة منظومة 

 اويعزى إليه ، وتنتشر البورصات السلعية في كافة أرجاء تلك الدول،ملزممنظم ومتكامل و

 بشكل عام. اقتصاداتهم، وتطوير والتجارةالفضل في تقدم أساليب التداول 

 

 

 

 

                                                             
 م.2013، عام 2321نعمان الزياتي، بورصة السلع األساسية ، األهرام االقتصادي، العدد ( 1)
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 الثالث:الفصل خاتمة 

لدى الباحث  فكرةالنتيجة لهذه المشاكل التي تعاني منها أسواق الجملة في مصر، فقد نشأت   

النظم العالمية الحديثة في مجال تداول السلع الزراعية بنظام الجملة ،  التعرف على بضرورة

حققت نجاحا في هذا األمر، وقد تم اختيار دراسة التجربة التركية ودراسة تجارب الدول التي 

)البورصات في مجال البورصات السلعية ألسباب عديدة تم استعراضها بالفصل التالي 

من نجاح، ولما يحققه  اإلستفادة منها في مصر، لما تتمتع به هذه المنظومة، بهدف السلعية(

 ن المشاكل التي تواجهها السلع الزراعية.ر مكثيلمن عالج تطبيقها على نحو صحيح 
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 رابع لفصل الا
  بهاوأسباب جناح البورصة السلعية  يف تركيا سوق السلع الزراعية 

 
 

  سوق السلع الزراعية ونظم تداوهلا يف تركيا "بنظام اجلملة" املبحث األول:
 ورصة السلعية برتكيا، واختيار الباحث هلا.أسباب جناح الباملبحث الثاني: 
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 :مقدمة

نظرا ألن دراستنا سوف تنصب على دراسة البورصة السلعية التركية للحاصالت الزراعية،   

أن نتعرض لدراسة سوق السلع الزراعية بتركيا وما هو النظام السائد لتداول من الالزم وجدنا 

سابق نظام أسواق الجملة وهو النظام السائد في مصر الفصل ي اللك السلع، وكنا قد استعرضنا فت

لتداول السلع الزراعية "جملة"، ولكننا نجد نظاما مختلفا في تركيا وهو نظام البورصات السلعية، 

 وهذا النظام يسود بالكامل كافة ارجاء الدولة التركية.

 كية، وأسباب نجاحها.دراسة البورصة السلعية التر ختياروسوف يتم استعراض أسباب ا
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 املبحث األول
  سوق السلع الزراعية ونظم تداوهلا يف تركيا "بنظام اجلملة" 

 تمهيد:

استطاعت تركيا في العقد األول من القرن الحادي والعشرين أن تحقق طفرة اقتصادية كبيرة،   

فقد تحولت  اد التركي،قتصوتلك الطفرة جاءت الحقة لفترة من التدهور الشديد في مؤشرات اال

تركيا خالل العقد األخير من دولة تعاني من التضخم والبطالة والمديونية ومن معدالت نمو سالبة 

 .(1)تحتل المرتبة السادسة في اقتصاد أوروبا اقتصادياإلى دولة متقدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ستفادة منها فيي مصير، مجلية كليية التجيارة (  وفرص اال2012-2002التنمية االقتصادية في تركيا خالل الفترة ) -( عبير محمد علي عبد الخالق 1)

 393،ص2014الثاني، المجلد الواحد والخمسون، يوليو العدد ،جامعة اإلسكندرية،
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 أوال: سوق السلع الزراعية في تركيا:

% من سكانها يعملون 81كان حوالي  1927زراعية، ففي عام  تاريخيا تعد تركيا دولة     

معقدة، يعمل بها عدد قليل من السكان، الغير ، وتتبقى بعض الصناعات البسيطة وبالزراعة

واعتمدت التجارة في تركيا بالدرجة األولى على نقل السلع الزراعية من الريف إلى المدن، 

ميز من األقطان ، تالجاهزة اعتمادا على إنتاجها المواشتهرت قديما صناعة المنسوجات والمالبس 

 .(1)كذلك الصناعات القائمة على عصر الزيتون وصناعة الدقيق والزيوت والصابون

الحرة في العالم ،وتعتبر الدولة الرابعة والسبعون  االقتصادياتيصنف االقتصاد التركي ضمن 

ثالثون ضمن اإلحدى واألربعون دولة ضمن دول العالم، والثانية وال اقتصاديةاألكثر حرية 

ويمتلك االقتصاد جمركية، يفة منخفضة جدا وبعض الحوافز الروتمتلك تركيا معدل تع ،(2)أوربية

في   حريةوهناك لكية محمية بشكل جيد، ق موحقويئة مناسبة لعمل الشركات الصغيرة، التركي ب

 وعلى مدى الثالثين عامال المحلي، فيها رأس المالي األجنبي مع رأس الما اإلستثمار، يتساوى

وازداد معدل النمو  ما عدا سنوات األزمات االقتصادية، %5لم تقل نسبة النمو عن الماضية 

بشكل طفيف،  1999عام  وبدأ يتراجع  %6.8حيث بلغ  (1998 -1995)في االعوام  االقتصادي

بلغ متوسط دخل الفرد وقد  ( ،2006-2003لألعوام ) %7ألزمة ليبلغ بمعدل نمو بعد اثم عاد لل

دوالر عام  5500وتضاعف ليبلغ  1923دوالر عام  45ن كان أبعد  2002دوالر عام  2530

بنجاح إلى كما نما وازدهر قطاع االتصاالت والطاقة مما أدى إلى انتقال االقتصاد التركي و 2007

يدي األ عات من حيثزراعي أكبر القطاالقطاع السجل  2010وفي عام ما يسمى بمنطقة اليورو، 

نه ينتج حوالي ع الصناعي فإأما القطاالناتج القومي اإلجمالي،  من %12، ويساهم بنسبة لعاملةا

) مع العلم أن الصناعات الغذائية تحتل مرتبة متقدمة في هذا اإلجمالي  من الناتج القومي 29.5%

، الناتج القومي االجمالي من %58.5ث تبلغ حصته حوالي ت حيوالباقي هو لقطاع الخدماالقطاع( 

أهمية بالغة في تركيا نظرا لموقعها المميز خصوصا لوجود واللوجستيات قطاع النقل حيث يحتل 

مضيق البوسفور بأراضيها، ويمثل الطيران التركي احد أهم خطوط الطيران في العالم، كما تلعب 

، عالوة على كون تركيا من أحد  الصادرات بكافة أنواعها دورا هائال في النمو االقتصادي التركي

، خصوص سياحة التنزه، ومساهمة السياحة ألعوام متعددة أفضل عشر مقاصد سياحية في العالم 

عدد السياح الذين زاروا تركيا خالل وقد وصل  ،(3)التركي ر كبير في الناتج القومي اإلجماليبدو
                                                             

 2005اإلنتاج الزراعي في تركيا ودوره في االقتصاد التركي ، جامعة الزقازيق، معهد الدراسات األسيوية، ،( سامي إبراهيم صادق سليم1)

 https://data.albankaldawli.org/country/turkey ك الدولي( بيانات تركيا، البن2)

، مجلية دراسيات إقليميية، مركيز الدراسيات االقليميية بجامعية الموصيل، اقتصيادية( مثنيي عبيد اليرازق اليدباغ ، االصيالح والتغيير فيي تركييا رؤيية 3)

 .180-178الصفحات  2010العراق عام 
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الدخل من السياحة منذ ئح، وبلغ مليون سا 15م بما يتجاوز 2018عام  شهر الستة األولى مناأل

 .مليارات دوالر 9أكثر من  م2018عامبداية 

،  2002أضعاف ما كان عليه في عام  ثالثة م2016في عام  القومي اإلجماليالناتج سجل     

أكبر ثالث عشر اقتصاد على مستوى العالم وخامس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع االتحاد ويعد 

 .(1)2016األوروبي في عام 

واستطاعت تركيا تحقيق تنمية هائلة، بالشكل الذي جعلها تحتل المرتبة األولى في اإلنتاج    

 ع) بالرغم من تصنيف تركيا كدولة اسيوية ، إال أنه يق جنوب شرق أوروبا،منطقة الزراعي في 

كونها جزء هام ونشيط منها في القارة األوروبية، كذلك تعتبر من أهم الدول في منطقتها، نظرا ل

 أسيا، عالوة على أنها الممر المالحيهمزة الوصل بين جنوب شرق أوروبا وبين جنوب قارة 

واستطاعت التفوق في مجال التصنيع الوحيد بين البحر األبيض المتوسط والبحر األسود(، 

لها ذلك لغزو أفضل األسواق العالمية، ويعود ذلك للكفاءة الزراعي والحيواني والسمكي، وأهّ 

 لف المراحل االنتاجية واللوجستية والتسويقية.بمخت

انتعاًشا سريعًا من حيث حجم الصادرات تركيا فقد شهدت التجارة الخارجية وبخصوص قطاع    

دت ت ص  اعية المنتجات الصن، حيث تصدرت غيّرات ملحوظة في هيكل الصادراتوالواردات، ور 

طاعات في اإلنتاج والتصدير في قملحوظ وتم رصد ارتفاع  ،على حساب المنتجات الزراعية

 اآلالت والمعدات الكهربية واإللكترونية، فضالً عن صناعة تتضمنالتي التكنولوجيا المتقدمة، 

 ات.السيار قطع غيار

وكذلك  وتمثل الواردات التركية قيما ضخمة خصوصا ألنها مستورد صافي للبترول ومشتقاته،  

دول االتحاد األوروبي ، وتمثل (2)% من حجم الواردات85المواد الخام بشكل عام تحتل أكثر من 

  .% من حجم واردات تركيا50أكثر من 

انضمت تركيا إلى منظمة التجارة فقد ، عضوية تركيا في منظمات التجارة الدوليةوبخصوص   

مشاركتها وعضويتها في منظمات متنوعة، من بينها منظمة  عالوة على، 1995العالمية منذ عام 

األونكتاد(، ومنظمة التعاون ) االقتصادي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية التعاون

االقتصادي في منطقة البحر األسود، ومنظمة الجمارك العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومنظمة 

، للعديد من المنظمات األخرى انضمامهاية للتعاون االقتصادي، فضالً عن البلدان النامية الثمان

                                                             
 //:www.imf.org/arhttp                                                           2016النقد الدولي، أبريل  ( التوقعات االقتصادية العالمية، صندوق1)

 http://www.turkstat.gov.tr          ( معهد االحصاء التركي                                                                                    2)

http://www.imf.org/ar
http://www.turkstat.gov.tr/
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أبرمت تركيا فقد إلى جانب االتحاد الجمركي مع االتحاد األوروبي، الدولية  االتفاقياتبخصوص و

ي وتونس اتفاقيات للتجارة الحرة مع األردن وإسرائيل وألبانيا وأيسلندا والبوسنة والهرسك وتشيل

 معلّقة( وسويسرا وصربيا وغانا) اوسوري والجبل األسود وجزر فارو وجورجيا وسنغافورة

وموريشيوس  والمغرب ومقدونيا وماليزيا وليختنشتاين وكوريا الجنوبية وكوسوفو ولبنانوفلسطين 

(1)م2005 ، ومع مصر منذ عام ا والنرويجومولدوف
.
 

هي إال أن تركيا ، بوتيرة أعلى من الزراعةعلى الرغم من أن حصة الصناعة والخدمات ترتفع و   

ساعدها   من حيث الغذاء لتي استطاعت تحقيق االكتفاء الذاتيفي العالم اواحدة من البلدان القليلة 

بقطاع تسمح التي فرة األمطار و، ووالمناخ الموات في بعض أجزائها، التربة الخصبةفي ذلك 

تركيا ولكنها أقل في المناطق الشرقية حيث  أنحاءنتشر الزراعة في كل وت، المحاصيلعريض من 

تشكل الفواكه والمحاصيل الحقلية معظم المنتجات و، ئيسيتعتبر تربية الحيوانات النشاط الر

تعد تركيا أكبر منتج للبندق في العالم، والتين والمشمش ، والنباتية، والقمح هو المحصول الرئيسي

أكبر ثامن أكبر منتج للتبغ، وتج للخضراوات الطازجة والعنب، وسادس والزبيب، ورابع أكبر من

 .قطنللأكبر منتج عاشر منتج للقمح، و

وتصدر تركيا العديد من المنتجات الزراعية مثل الحبوب والبقول والمحاصيل الصناعية والسكر    

، والمكسرات والفواكه الطازجة والمجففة والخضروات وزيت الزيتون والمنتجات الحيوانية

  .أسواق التصدير الرئيسية هي االتحاد األوروبي، والواليات المتحدة، والشرق األوسطو

تدعم الحكومة التركية المزارعين و، (2)وارتفعت وتيرة الصادرات الزراعية عاما بعد اخر   

دعم األسمدة الكيماوية ودعم وقود الديزل، فضال عن  بشكل مباشر وغير مباشر من خالل األتراك 

م معظمهمة تقديم وتيسير الزراعي التركي  البنكويتولى   .التدريب على أحدث التقنيات الزراعية

 .القروض للمزارعين والتعاونيات

اتخذت خطوات ايجابية في مجال االصالح والتغير ، نظام سوق حرذات  تركيا دولة وتعد   

، م2001خصوصا أزمة عام ، واستطاعت التخلص من أثار األزمات المحلية والعالمية، الهيكلي 

ألزمة المالية العالمية اى أثار تغلبت عل، ومن قيمتها أمام الدوالر %45حيث فقدت الليرة التركية 

يعتمد على قاعدة  اقتصاداتها االقتصادية بفضل نجحت تركيا في تخطي أزمم، و2008عام

                                                             
  2005ديسمبر  27اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا ،  -التجارية  اتالصناعة والتجارة، قطاع اإلتفاق ( وزارة1)

www.tas.gov.eg/Arabic/Trade+Agreements/Countries+and+Regions/Europe/turkey.htm   

(2) www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1  

http://www.tas.gov.eg/Arabic/Trade+Agreements/Countries+and+Regions/Europe/turkey.htm
http://www.tas.gov.eg/Arabic/Trade+Agreements/Countries+and+Regions/Europe/turkey.htm
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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 (1)على "مصادر ريعيه" العتمادهاتستطع مصر أن تحقق نفس النتيجة تصنيعية قوية، بينما لم 

وجود شرا قويا على يعطى ذلك مؤهذا يحفزنا في مصر، حيث و،  كمصادر رئيسية للدخل القومي

وتحقيق ، التغلب على المشكالت التي تواجههامن خالله الحكومة المصرية مجال واسع تستطيع 

 الدول األخرى .ب االقتصادياإلصالح ، إذا استعانت بتجارب نمو اقتصادي كبير

 :بنظام الجملةتداول السلع الزراعية في تركيا ثانيا: أسلوب 

ة البورصات السلعينظام من خالل "جملة" راعية والمنتجات الحيوانيةالسلع الز أغلبيتم تداول    

ا وفقا لعدد من القواعد واالشتراطات وتضمن هذه البورصات أن يتم التداول من خالله ،التركية

وتفرض ، ول خارجهااومنع التد، كاملة التي تكفل إتاحة التداول من خاللها بحريةواالجراءات 

التركية بالبورصة السلعية قواعد التعامل  تووضع، القواعدلتزام بتلك من أجل االعقوبات شديدة 

االتحاد العام للغرف إشراف ، تحت 2004مايو  18الصادر بتاريخ  5174وفقا للقانون رقم 

مثل اشتراطات ، وذلك وفقا للمعايير العالمية المنظمة لعمل البورصاتوالبورصات السلعية التركي 

العمومية النتخابات للجمعية مة التداول ونقل الملكية والعقود وأنظمة اوأنظ، العضوية بالبورصة

، ووضع وإنفاذ العقوبات القانونية، التحكيم، ونظام لجان دارة ومجلس التأديبإلمجلس اوللبورصة 

 اتكز المعلومات بالبورصامن خالل مرونشر المعلومات ، عمليات البحث والتنمية والتطويركذلك 

أو بيانات للسلع بكمياتها وأسعارها ومراتبها المختلفة ، داخل البورصة  لتداولمعلومات اسواء 

وعلى سبيل المثال فإن بورصة ) تداول السلعة بالبورصات التركية األخرى والبورصات العالمية

بينما تتخصص بورصة ، واللحوم اسطنبول هي بورصة متخصصة في مجال الماشية الحية

وتشتهر ، مدينة ساكاريا بالخضر والفاكهةوتشتهر بورصة ، الحبوب التلي بمحافظة أنقرة فيبو

كذلك فإن بورصات الجنوب مثل قيصري ، بورصة طرابزون بتداول أنواع المكسرات المختلفة

ويستثنى ، (وغازي عنتاب تشتهر بأنواع الخضراوات المتالئمة مع مناخ البحر األبيض المتوسط

على سبيل المثال سلعة ، داول من خالل البورصات السلعيةمن التزراعية عدد قليل من السلع ال

إجراءات نظام السكر  وضع وهي المؤسسة المسئولة عن، التركية"السكر" حيث توجد هيئة السكر 

الل اإلنتاج المحلي أو من وإنتاجه وتسعيره وتسويقه لتلبية الطلب على السكر في الدولة من خ

فيما عدا ذلك ال يمكن ، هذا الصدد في الكاملة  هام والصالحياتوتتمتع الهيئة بالم، ستيراداالخالل 

إال من خالل البورصات ، تداول السلع الزراعية من خالل نظام الجملة في كافة المناطق التركية

                                                             
، مجليية كلييية التجييارة 2012( ، 2011-1980األصييول السياسييية للتنمييية واإلصييالح المؤسسييي فييي مصيير وتركيييا )  -( عمييرو اسييماعيل العييادلي 1)

 .2014، يوليو51جامعة اإلسكندرية، العدد الثاني ، المجلد رقم  -للبحوث العلمية 
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في عموم الحاصالت الزراعية أو المتخصصة في سلع زراعية محددة، سواء بالمقر  السلعية

التي يمكن أن تتواجد بالقرى البعيدة، ويمكن ألي فرد من  اتالرئيسي بالمدن ، أو أفرع البورص

في بورصة أخرى ، بشرط بيعا وشراءا المسجلين بأي بورصة سلعية في عموم تركيا أن يتعامل 

 قيامه بإخبار البورصة السلعية التابع لها بالعمليات المنفذة .

طالت أغلب من التغيرات التي  في عالم يموج بالتغيرات ، فإن أسواق السلع طرأت عليها عدد   

 من أهمها :  دول العالم ومن بينها "مصر"

 .تبني أغلب دول العالم لتقليص الدعم الحكومي -1

 السوق الحرة واألسعار الحرة.اتباع سياسات  -2

التي تسيطر بقوة ليس على المستهلكين فحسب وإنما على  انتشار أنظمة المتاجر الكبرى -3

 .عينالموردين من المنتجين والمصن

إدارة  (1)(FDA)ألزمت الـ فقدتشديد قوانين الغذاء في دول العالم المتقدمة لحماية المستهلك،  -4

أي غذاء على خارج العلبة  الغذاء والدواء األمريكية بأن يتم ذكر كل مكونات

ويتم سنويا رفض نسبة كبيرة من الطلبات   نسبة الدهون(،،الملح  ،كمية السكرخصوصا)

عدم صحة المزاعم الصحية التي تذكر في هذه الطلبات، أما بخصوص المقدمة، نتيجة 

  االعالنات المضللة فقد تم تغليظ العقوبات بخصوصها.

بالدول في جانب منها إلى عدد من التأثيرات السلبية نتيجة اتفاقية تحرير التجارة، فقد أدت  -5

بب إلغاء الدعم الزراعي بس ،النامية، نظرا لما سببته من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية

عالوة على زيادة تكلفة الواردات التكنولوجية بسبب تطبيق  ،وتحرير تجارة السلع الزراعية

نامية بمستويات مرتفعة فيما ال، وما تتطلبه من التزام الدول اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية

مؤسساتها وضعف يتعلق بالجوانب الفنية، في ظل ما تعاني منه تلك الدول من ترهل في 

 .(2)رى للعمالةاالمه في هياكلها وبنيتها وانخفاض المستوى

)تستطيع  ة تأثير القوى االجتماعية والمصالح المتباينة على أنظمة األسعار في الدول المتقدمةشد -6

المنظمات الخيرية والجمعيات، أن تقاضي حكوماتها، وتغير القوانين، وتفرض رأيها في كثير من 

خشى الحكومات تلك المنظمات، وتخشاها كذلك الشركات الكبرى، وتستطيع تلك األحيان، وت

                                                             
 https://www.fda.gov  دارة الغذاء والدواء األمريكية                                                                                                ( موقع إ1)

 .15، ص2011زيق، عام (  أحمد عبد الرحمن الصالحي، الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية في إطار الكوميسا ، كلية التجارة، جامعة الزقا2)
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مثل المنظمات أن تتقاضى تعويضات تقدر بالمليارات بسبب أخطاء تثبتها على الشركات المنتجة، 

شركات )مثل  ونتيجة االهمال أو أضرار استهالك سلعة ماالتسبب في أمراض السرطان للبعض 

 (. ، وغيرهاانية تلويثها لمياه الشربالمناجم وإمك ،السجائر

أنظمة البيع من خالل التداول اإللكتروني التي أصبحت تحتل نسبة هائلة من أحجام  -7

للربع مبيعات  للبيع عبر اإلنترنت )سجلت شركة أمازونالمبيعات على المستوي الدولي 

 .(1)مليار دوالر 43 نحو 2017الثالث عام 

، مما يعد أحد في الغذاءالجة مشكلة الكميات المهدرة معتطور المنظومة العالمية في  -8

 العوامل التي تساعد في توفير الغذاء.

 تطور وتعمق العالقة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي. -9

في عدد كبير من دول  ذات الموثوقيةذات المعايير العالمية  انتشار البورصات السلعية -10

 ا.، والترابط بينهالمتقدم والنامي العالم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2017ديسمبر31،  2532العدد  -شركة تجزئة كبرى من السوق  50(  األهرام اإلقتصادى، أمازون يزيح 1)
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 املبحث الثاني
 أسباب جناح البورصة السلعية برتكيا، واختيار الباحث هلا

 تمهيد:

في العصر الحديث أصبح التعامل من خالل البورصات سواء كانت بورصية األوراق الماليية أو     

، بورصييات المشييتقات ميين معييادن أو عمليية أو سييلع ، هييو النظييام السييائد واألكثيير شيييوعا فييي العييالم

ويوجد عدد كبير من البورصات السلعية فيي العدييد مين دول العيالم، وبخصيوص قيارة أسييا نالحيظ 

السيلعية، خصوصيا بورصيات السيلع الزراعيية ، كنظيام يعتميد علييه فيي توجييه  تانتشار البورصيا

، بمنتجهيا (1)بورصاة ماليزياا للسالع والمنتجاات الزراعياةاقتصادياتها، ومين أبيرز تليك البورصيات 

يسييي ميين زيييت النخيييل الييذي أصييبح أحييد أهييم مصييادر الييدخل فييي ماليزيييا، واسييتطاعت ماليزيييا الرئ

حيث يمثل أحد  (2)تحقيق استفادة قصوى من خالل التوسع في زراعة وتصنيع وتصدير زيت النخيل

أعمدة نهضة ماليزيا، من خالل مساهمته في زيادة الدخل القومي نتيجة ألحجيام الصيادرات الكبييرة 

 مشكلة البطالة.الوة على عالج منه ، ع

فاد تقرير صادر عن الهيئة الماليزية لزيت النخيل بأن حجم صادرات زيت النخيل فيي اليبالد وقد أ  

، ميع اسيتمرار م2017عيام ييار دوالر( ميع نهايية مل 22.1) رينجيتسيرتفع إلى نحو سبعين مليار 

 (3)ارتفاع مؤشر أسعار زيت النخيل الخام دوليا

أهمية كبرى، في دولة يتعيد سيكانها الملييار  (4)بورصة السلع المتعددة في بومبايهند تمثل وفي ال   

مصيدرا رئيسييا إلميداد السيوق األمريكيي لقد أصبحت بورصية التوابيل ببومبياي ، وربع مليار نسمة

بتلك السلع، وجاء غزوها للسوق األمريكي لثقة التاجر األمريكي في تلك السوق، ليس لجودة سلعها 

وإنمييا أيضييا لسييهولة التعامييل، والموثوقييية والمصييداقية التييي تتمتييع بييه فحسييب،  وسييعرها المناسييب

ين نحيو إنشياء أو التوسيع أو نقيل يميريكألشجع ذلك العدييد مين المسيتثمرين ا، بل السلعية بورصاتها

 شركاته الصناعية  إلى السوق الهندي.

كبورصة سلعية متخصصة في نبات البن ، ( 5)بورصة البن في أثيوبياكذلك على سبيل المثال تأتي  

من مجرد سلعة البورصة مصدرا أساسيا للدخل القومي األثيوبي، وحولته  سلعة البنحيث أصبحت 

                                                             
 www.mpoc.org.my   (  البورصة السلعية في ماليزيا                      1)

 .2016ل، فوائد اقتصادية مرتفعة، يونيه ادارة الشئون االقتصادية، دراسة زيت النخي -( الغرفة التجارية بالشرقية 2)

www.informationvine.com/Palms+Oil (3 ) 

 www.icexindia.comبومباي              -( بورصة السلع المتعددة بالهند4)

 www.ecx.com.et           ( بورصة البن بأثيوبيا                            5)

http://www.ecx.com.et/
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عالمة تجارية سلعة ذات إلى ، زراعية عادية يتحكم في زراعتها الفالح وقتما يريد وبأي جودة

بل أصبح مقر بورصة البن بأثيوبيا ، مرتفعة وتباع بأثمان  تتباهى بها وسط العالمعالمية مشهورة 

أثيوبيا  على الرغم من كونمكانا لزيارات الوفود األجنبية والسائحين كأحد معالم الدولة المميزة، 

 العالم. البلدان بأفقر من أحد 

سلعية في تركيا وأسباب التعرف على أسباب نجاح البورصة السيتم التعرض في هذا الفصل إلى 

 احث لدراستها.اختيار الب

 :: أسباب نجاح البورصة السلعية في تركياأوال

ثقة المتعاملين في نظام البورصة السلعية وفي أسلوب إدارتها الفعيال، أدى إلقبيال كافية الفئيات  -1

 من منتجين ومصنعين وتجار، على إجراء الصفقات من خاللها.

لقيانون اليذي يحكيم البورصيات ) اتتسيم بالصيرامة  القوانين المنظمة التي تحكيم تليك المنظومية -2

 مع قوانين أغلب دول العالم في هذا المجال(. يتشابهالسلعية بتركيا 

متطيورة معتميدة لفحيص السيلع وتصينيفها، وهيي تعميل وفقيا لمعيايير ومعامل مختبرات وجود  -3

 .دولية، باإلضافة لشبكة تبادل المعلومات والخبرات بين المختبرات

 وبميا، ات كيز معلوميات البورصياير المعامالت من خالل مرتسّ ترونية معتمدة إلكشبكة وجود  -4

تيح نشر كافة المعلوميات عين السيلع المتداولية تيتيح إنجاز المعامالت بدقة وسرعة عالية، كما 

 سواء بهذه البورصة أو باقي البورصات بتركيا أو البورصات العالمية، في نفس اللحظة.

ودعات وصيوامع ومبيردات، وتيداول العقيود لسيلع األنظمة الحديثية للتخيزين والحفيظ مين مسيت -5

، وقييد اسييتطاعت مخزنيية ميين خييالل بعييض البورصييات " مثييال بورصيية بييوالتلي للحبييوب "

لسيرقات، وجنبيت األميان فيي التخيزين وعيدم التعيرض لتحقييق المستودعات التابعة للبورصية 

 .ة التسليم والتسلم والمراقبالبورصة من حسنت ، وضطرارياالالمنتجين البيع 

الغيرف التركيي اليذي سياعد عليى عيام الكثيف للبورصات السلعية تحيت مظلية اتحياد  نتشاراال -6

تقريب المسافات بين منياطق االنتياج وأمياكن التيداول، بميا جعيل كافية المنتجيين بأنحياء الدولية 

التركية ال يجدون صعوبة في التداول من خاللها، عالوة على خفض تكلفة النقل، وبميا انعكيس 

 يا على خفض  سعر السلعة.ايجاب
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استطاعت البورصة السلعية القضاء على اإلحتكار من خالل تنظيمها المتقن وقانونها الصيارم  -7

، ومن خالل خلق ظروف المنافسة الحيرة، والسيماح بيالبيع والشيراء للكافية وفقيا للقواعيد التيي 

ر المنتجيين، نتيجة لقيدرة البورصية عليى جيذب صيغار المشيترين، بميا سياعد صيغاتحددها ، و

 وساعد على إلغاء الظروف التي تخلق احتكارا لقلة في السوق.

المتخصصة حسب المزايا النسبية لألماكن والسلع) تباع العدييد مين  السلعية انتشار البورصات -8

، ات أخيرىأنواع المكسرات ببورصة طرابزون بأسعار أقل من نصف ما تبياع بيه فيي بورصي

نياطق زراعية المكسيرات المشيهورة بمنحيدرات محافظية مطرابزون في بورصة لوقوع نظرا 

 طرابزون، في الشمال التركي المطل على البحر األسود(.

نجيياح البورصيية التركييية فييي خفييض تكيياليف إجييراء الصييفقات بعييدم تحميييل السييلعة بتكيياليف  -9

 . ةالناتج عن تلقي سلع دون المعايير المطلوب المعقدة والفاقدوتجنب إجراءات التسليم  ،متعددة

نجاح لجيان التحكييم) فيض المنازعيات( كآلييات ملزمية لتسيوية النزاعيات، وفقيا لعقيود االتفياق  -10

 التحكيمي المسبق، وتحت قيادة مجلس تحكيم اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي.

 بشكل مستمر. بالبورصة النظام المتطور لتنمية الموارد البشرية وتحديث اإلدارة وتدريب العاملين  -11

 ثر اإليجابي لتدريب أصحاب المهن المختلفة أعضاء البورصات والعاملين لديهم بتجويد منتجاتهم. األ -12

 األثر اإليجابي للنشرات والبحوث الدورية التي تجريها البورصة السلعية واللجان المهنية. 

 : أسباب اختيار دراسة البورصة السلعية التركية:ثانيا

مييادا علييي كونهييا دوليية زراعييية، ويحتييل النيياتج الزراعييي بييدأت الدوليية التركييية نهضييتها اعت -1

مع األوضاع في مصر، حييث  كبيراد التركي، ويتشابه ذلك إلي حد أهمية كبرى في االقتص

اإلجمييالي، ونسييبة عماليية  ري أهمييية كبييري فييي النيياتج القييومييحتييل النيياتج الزراعييي المصيي

 مرتفعة.

ح أحيد أكبير مصيدري السيلع الغذائيية إليي استطاعت تركيا النهوض بالصناعات الغذائية لتصيب -2

أوروبا والعالم، وهو ما تسيعى مصير إلييه، مين خيالل التوسيع الزراعيي الرأسيي واألفقيي مثيل 

الصييادرات مييع التطلييع إلحييراز زيييادات متتالييية فييي فييدان، المليييون مشييروع المليييون ونصييف 

 الزراعية والغذائية المصرية.
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لمساحة من مصر عالوة علي قيرب الموقيع الجغرافيي، تقترب تركيا من ناحية عدد السكان وا  -3

بعيد المسيافات عين دولية كالهنيد أو ماليزييا أو الصيين ،  إليىويتضح أهمية التقارب، إذا نظرنا 

جاليية  كيذلك توجيد ،كذلك يبلغ عدد سكان الهند أكثر مين اثنيي عشير ضيعف عيدد سيكان مصير

، ويوجيد العدييد مين في تركييا  كبيرة تركية ضخمة في مصر عالوة علي وجود جالية مصرية

ميع ويدين الغالبية العظمي من الشعب التركي بالدين اإلسيالمي، المصريين لهم أصول تركية، 

 يد.باللغة العربية علي نحو ج هممعرفة الكثير من

ثبتييت البورصيية السييلعية فييي مجييال السييلع والمييواد الغذائييية التركييية كفيياءة ونجيياح ، وتهيييمن أ -4

 ها على نظام تجارة الجملة في كافة أنحاء الدولة التركية.التعامالت من خالل

الباحثين اآلخرين إلى التعمق في دراسة بورصات العالم المختلفة واستخالص حث الرغبة في  -5

 الفوائد التي يمكن أن تفيد في إنشاء بورصة سلعية مصرية.

كييال البلييدين منهييا  توجييد اتفاقييية تجييارة حييرة موقعيية بييين البلييدين، مييا زالييت سييارية، واسييتفادت -6

مبيالغ ضيخمة، حييث بليغ حجيم وتمثل قيم التبادل التجاري بين مصير وتركييا ، (1)ستفادة كبرىإ

مليييار وثمانمائيية  دوالر،1.863.694.675، بحييدود2017الصييادرات المصييرية خييالل عييام 

 وثالثة وستون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دوالرا أمريكييا،

وتسيعة ملييارين دوالر، 2.059.033.272بينما بلغيت وارداتهيا مين تركييا خيالل نفيس العيام 

  ألف ومائتان واثنان وسبعون دوالرا أمريكيا. وخمسون مليونا وثالثة وثالثون

                                                             
  www.tas.gov.eg( اتفاقية التجارة الحرة المصرية التركية، قطاع االتفاقيات التجارية،وزارة التجارة والصناعة ، القاهرة                          1)

http://www.tas.gov.eg/
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 الفصل اخلامس
 بالبورصة السلعية الرتكية آليات "مراحل" التداول 

 ساكاريا وبوالتلي الرتكيتنيلبورصتي مع شرح 
 

 آليات "مراحل" التداول بالبورصة السلعية الرتكيةاملبحث األول: 

 اكييف ترورصات السلعية نظام عمل بعض الباملبحث الثاني: 
 كمثال (أنقرةب"بوالتلي"في بورصة الحبوب،مدينة"ساكاريا")بورصة                
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 :مقدمة

 تمارس من خالله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة،ية نظام أساسي البورصة السلعحيث أصبحت   

الموثوقية كنظام عالمي مستهلكين(، وحازت على  ،تجار، )منتجينويتعامل فيها كافة العمالء 

، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة

على الحلقات بالقضاء البورصة السلعية الجيدة ، وما تكفله ل السلعيالمنتجين، ويسرت عملية التباد

 .تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها م، في حالالقانون المنظوصرامة الوسيطة، 

عند اختيار نظمها االقتصادية أن تراعى األوضاع العالمية، لذلك وحيث أن الدولة يجب عليها   

، ر العالمي، سواء من ناحية العالقات االقتصادية الخارجيةهناك ضرورة للسير في ركب التطو

واألنظمة والمؤسسات اإلقتصادية العالمية، أو من ناحية التطور التكنولوجي ومقتضيات الصناعة 

 .(1)الحديثة

مراحل تداول السلع الزراعية في البورصات السلعية في تركيا، كما يستعرض هذا الفصل   

بنود القانون مترجمة  لهامة على القانون المنظم لها، حيث نرفق كافةنستعرض بعض المالحظات ا

ضنا بالشرح لبورصة مدينة تعربالمالحق، ولتوضيح الصورة من أجل نقل التجربة التركية، فقد 

ساكاريا، وكان اختيارنا لهذه البورصة نظرا لكونها تشتهر بتداول الخضر والفاكهة، وكذلك قمنا 

لحبوب بمحافظة أنقرة، نظرا لتخصصها في تداول الحبوب، ويتم من بشرح بورصة بوالتلي ل

 خاللها التخزين وتداول مستندات البضاعة المخزنة.

    

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 م.1999تاب، ( د.حازم الببالوي، دور الدولة في االقتصاد، الهيئة المصرية العامة للك1)
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 املبحث األول
 آليات " مراحل " التداول بالبورصة السلعية الرتكية

 تمهيد:

لكل من  على تعامالتها، والتعرفتركية من خالل متابعة المواقع االلكترونية للبورصات ال  

بورصة مانيسا " وبالتركيز على نموذج بورصة مدينة  ،بورصة ساكاريا، "بورصة أنقرة

بعض لتخصصها في الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، استطعنا استخالص نظرا "ساكاريا " 

لبورصات السلعية، وكذلك الهامة التي ترشدنا في نقل التجربة التركية في مجال االمعلومات 

لمجموعات ، وإدراج أمثلة مركز معلومات البورصة السلعية التعرف على معلومات بخصوص 

 . " بورصة ساكاريا "ـالسلع الغذائية المدرجة ب
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 عمل البورصة السلعية للخضر والفاكهة والسلع الغذائية على النحو التالي : ات )مراحل(آليأوال: 

 آخذ العينة آليا.:  ة األولىالمرحل

 الوزن .:  المرحلة الثانية

 تحليل العينة.:  المرحلة الثالثة

  إدخال البيانات على الكمبيوتر إلصدار الشهادة بالكمية ومستوى الجودة.:  المرحلة الرابعة

 الشاشة . Monitorعرض نتائج التحليل والكميات من خالل المرحلة الخامسة : 

موظفين عرض عينة المنتج التي تم تحليلها على المشترين) يتم ذلك من خالل  ة :المرحلة السادس

وبأسلوب منظم مسطحة،  في أطباق اتزي موحد يمرون بالعين، ذوي بالبورصة متمرسين

للحاضرين من راغبي الشراء أخذ كمية ضئيلة من هذه العينات وبشكل سريع، ويتاح 

مع العلم ان هذه العينات  تداول "مقدار كف اليد" لفحصها بدقة فحصا ظاهريا داخل قاعة ال

 .هي جزء من العينة الممثلة للمنتج ، وهي معبرة تعبيرا صادقا عن الكمية المعروضة (

المزايدة حتى أعلى سعر) يبدأ سمسار الجلسة بالمزاد، ويقوم المشترون بالمزايدة المرحلة السابعة : 

حتييى الوصييول إلييى أعلييى سييعر خاللهييا، عنييد علييى الشييحنة المعروضيية، وتسييتمر المزايييدة 

رتفاع السعري، يكون للبائع الحق في قبول أو رفض البيع بذلك السعر، وفي حالية إلتوقف ا

 الدخول بالمزايدة(.رسوم رفضه لهذا السعر، يلتزم بسداد كافة رسوم التحليل و

 : المرحلة الثامنة 

يتم التعاقد بين البائع والمشتري، ويتم السداد، ) حالة اتمام البيع "رسو المزاد"::  الحالة األولى

 ويحصل المشتري على شهادة من إدارة البورصة السلعية بمستوى جودة المنتج(.

)يحصل البائع على شهادة تمكنه من الحصول على تمويل من  : حالة عدم البيع:الحالة الثانية 

 البنوك عند وضع البضاعة في مخازن معتمدة( .

 :  إدراج الصفقة بشاشة العرض بشكل لحظي بمجرد رسو المزاد :) ويعرض عةالمرحلة التاس

الصفقة بها باستمرار بالجزء السفلي للشاشة " شريط متحرك لعرض األسعار التي تمت 

 (.لكل منتج ودرجة جودته
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ن الدخول المباشر للتعرف على السلع المتاحة للبيع ومواصفاتها وويستطيع المتداول

يمكنه الدخول في المزايدة، وفقا  ، حيثالل الكود المخصص لكل عميلوكمياتها، من خ

مكانية إلالشتراطات المطلوبة من إدارة البورصة، ويضع المتداول السعر المراد الدخول به، مع 

بشكل فوري، وتظل السلع المراد بيعها تعرض بلون معين حتى يتم قبول سعر على النظام تعديله 

، لون أخر وتظهر على شاشة البيانات التاريخيةإلى تتحول و، تم الصفقة ، فتمن قبل البائع حددم

، والصفقات التي ال تتم تظهر بلون أحمر، ويستطيع ككميات منفذة بأسعارها ومستوى جودتها

بالتداول المتعاملون الدخول على أجهزة الكمبيوتر المنتشرة بمقر البورصة والتعامل المباشر 

 سطاء.من خالل الوااللكتروني 

ي سلعة لمعرفة أحجام التعامالت اللحظية أو أكذلك يتاح للمتداولين الدخول المباشر على 

ستخراج مقارنات بالكميات أو إيمكنهم ، و التاريخية التي تتم أو تمت، ودرجة جودة السلعة

طالع على أسعار وكميات وجودة إلمتوسطات األسعار لنفس السلعة على مدار زمني، كما يمكنهم ا

توفرها إدارة البورصة ، لزوم عمل من خالل أدوات داخلية أو دولية  نفس السلع ببورصات أخرى

 . المقارنات والتحليالت والدراسات

 مركز معلومات البورصة السلعية :ثانيا: 

لوبة والمنفذة ، ويظهر شريط البورصة المتحرك مختلف السلع المعروضة والمطيتم التداول بالبورصة   

)  عند اإلقفال " نشرة يومية " تتضمن كافة التعامالتكل بورصة  صدر عن، وتوأسعارها وكمياتها

كما ( ، متوسط السعر –أقصى سعر  –أدنى سعر  –)الكميات التنفيذات الفعلية ( لكل نوع سلعة محدد بها 

ف على ، والنشرات على تنوعها تتيح إمكانية التعرالسنة( –الشهر –تصدر نشرة على مستوى) األسبوع

والتنبؤات المستقبلية، عالوة على تلك النشرات  االستداللع وأسعارها، وبالتالي تمكن من حركة السل

المحلية المتنوعة، تتيح بعض مراكز المعلومات حسب الطلب المعلومات الدولية الخاصة بأحجام 

لعدة بورصات سلعية التعامالت على نفس السلع وكمياتها ومستويات جودتها المختلفة على مستوى دولي 

دولية، وتمكن بذلك من عقد المقارنات ، وتحقيق فوائد هائلة بالتعرف على مواطن القوة والضعف سواء 

من حيث أحجام اإلنتاج المحلية أو أسعار السلع ومستويات جودتها، وتمثل هذه المعلومات أداة هامة للغاية 

 تساعد على تحقيق التوجه التصديري بكفاءة وفعالية.
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 (4شكل رقم)

 متعاملين بورصة ساكاريا نموذج لشريط عرض متحرك يعرض على شاشة البورصة لل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زيت ذرة 7.78         "2شعير " درجة  5.50     لحم الماعز   20.52         " 1" درجة  األرز 6.12

 إحصاءات التداول السنوية. –تركيا  –المصدر : موقع بورصة ساكاريا 
Bultenler-http://en.stb.org.tr/Yilliksource:   

 

 (5)ل رقمشك

 على شاشة العرض " لألشكال التي تظهر لجداول أنواع وكميات وأسعار السلع "نموذج"

 من خالل أجهزة منفصلة داخل البورصة البرنامج بعليها  التعاملويمكن  ،لجمهور المتعاملين بورصة ساكاريامتاحة 

Ayçiçek Çerezlik - 14.12.2017 

 5,23   5,23 

5,23 Kilo 8.292 43.355 HMS 

İç Fındık - 14.12.2017 

 16,50   19,50 

17,93 Kilo 69.735 1.250.252 TS 

Patates - 14.12.2017 

 0,63   0,80 

0,78 Kilo 269.000 210.400 HMS 

Mısır Dane - 14.12.2017 

 0,76   0,76 

0,76 Kilo 3.274.350 2.486.161 HMS 

 إحصاءات التداول السنوية. –تركيا  –ساكاريا  المصدر : موقع بورصة
Bultenler-http://en.stb.org.tr/Yilliksource:   

 : على سبيل المثال " بورصة ساكاريا "ـمثال لمجموعات السلع الغذائية المدرجة بثالثا: 

 ... الخ. -األرز  –رة الذ –الشعير  –الحبوب : القمح  -

 منتجات الحبوب : الدقيق والنخالة.. الخ.  -

 .. الخ -الفاصوليا الجافة  –العدس  –البقوليات : الفول  -

 الزيتون... –البطاطس  –الثوم  –المنتجات الزراعية الجافة : البصل  -

 .. الخ. -بيض  –حمام  –ديوك رومي  –بط  –الدواجن : دجاج  -

 ... الخ. -ماعز  –خراف  – جاموس –الماشية : بقر  -

 .. الخ. -ضأن  –اللحوم : بقري  -

 ... الخ. -زيت ذرة  –زيت دوار شمس  –الزيوت : زيت زيتون  -

http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
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 املبحث الثاني
 اكييف ترورصات السلعية الببعض نظام عمل 

 ( كمثالأنقرةب "بوالتلي"في  بورصة الحبوب "ساكاريا" مدينة)بورصة 
 ختالف بني البورصات السلعية الرتكية ونظريتها بدول العامل:أوجه اال

 تمهيد:

ال تعد تركيا من الدول التي ظهرت فيها البورصات السلعية قديما، حيث نشأت أول بورصة 

بينما أن تاريخ نشأة  البورصات العالمية ظهر قبل  ،1892عام سلعية في تركيا بمدينة أزمير

ظهرت في منتصو القرن التاسع  اآلجلةندرية للعقود ذلك بعقود، بل إن بورصة اإلسك

عشر، كما ال يمكن مقارنة البورصة السلعية في تركيا بالبورصات العالمية المتخصصة 

مثل بورصة شيكاغو للسلع الزراعية األساسية أو بورصة نيويورك للعقود اآلجلة 

في بومباي بالهند، ذات والمشتقات، أو بورصة لندن للمعادن، كذلك بورصة السلع المتعددة 

الشهرة العالمية في مجال بع  السلع الهندية خصوصا التوابل الهندية، وتعد بورصة البن 

في اثيوبيا، أفضل البورصات المتخصصة في سلعة البن، كما تتميز البورصة الماليزية 

من خالل ما تم التعرو عليه من بتخصصها في تداول زيت النخيل لكافة دول العالم، و

بع  طبيعة عمل البورصات السلعية في تركيا، وكذلك باالطالع على طبيعة عمل 

جه االختالفات، وتم التعر  بالشرح التعرو على أوالبورصات العالمية، يمكننا 

لمحة تاريخية عن ، بإعطاء كمثال كاريا "ساالبورصة السلعية بـمدينة  " بخصوص 

 -العموميةالجمعية  -)المجموعات المهنية:ابورصة السلع بساكاريكيانات و بورصة ساكاريا

، الهيكل التنظيمي اإلداري( - مجلس مراجعة الحسابات - لجنة التأديب  -مجلس اإلدارة

تركيا، كذلك  –قيمة تداوالت السلع ببورصة ساكاريا ، وتوضيح مجموعات السلع المتداولةو

ثال للبورصات السلعية )كم للحبوب بمحافظة أنقرة بورصة بوالتليتم التعر  بالشرح ل

آلية عمل نظام االستيداع بالصوامع، ، والمراحل التي تمر بها السلعة، والمتخصصة(

 ة تداوالت بورصة الحبوب ببوالتلي.قيم، وواستالم االيصاالت الدالة عليه
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 أوجه االختالف بين البورصات السلعية التركية ونظيرتها بدول العالم:أوال: 

ة لسلعية التركية ضمن أي من البورصات السلعية العالميال تعتبر البورصة ا -1

، بينما تصنو تركيا من األساسيةالمشهورة في مجال تداول السلع الزراعية 

عدد كبير من أنواع المكسرات على مستوى صدير إنتاج وت أوائل دول العالم في

أن ، ويالحظ (1)ان والواليات المتحدة األمريكيةمع دول أخرى مثل إير عالمي

أقل كثيرا من على البحر األسود  (2)ابزونأسعار تداول المكسرات في طر

تتميز البورصات التركية كذلك  ،لمالئمة المناخ والتربة ،أسعارها ببورصة أنقرة

كذلك تداول الماشية بأنواعها قطاع عري  من الخضراوات والتعامل في ب

 .نبول بورصة اسط لتوافر المراعي الطبيعية الخصبة بها خصوصا

ال تتوافر في تركيا بورصات للمواد الخام الصناعية أو للسلع الصناعية، على  -2

وتعد  الرغم من توافر مناجم لبع  المعادن مثل خام الحديد والنحاس بأراضيها،

 .صنعتركيا أحد أهم الدول في تصدير الحديد والنحاس الم  

ليست عالمية، إذ البورصات السلعية الزراعية في تركيا هي بورصات محلية، و -3

شراتها غير مسجلة على نطاق عالمي، وتسعى أن سلعها أو أوراقها المالية أو مؤ

 الدولة التركية مؤخرا لدخول بورصاتها السلعية األسواق العالمية.

حيث م 2011عامفي  في تركيااعتمد نظام تداول إيصاالت المستودعات مؤخرا  -4

ح سلطة "إمكانية شراء وبيع إيصاالت قامت وزارة الصناعة والتجارة التركية بمن

، بينما تتبعه أغلب مستودعات الحبوب المصدرة بواسطة المستودعات المرخصة"

 بورصات العالم المتقدم منذ عقود.

، إال أن نظام البورصات والمشتقات أنظمة التعاقدات اآلجلة نتشاراعلى الرغم من  -5

 البورصات العالمية الكبرى.ب ارنة، مقالتركية لم يتوسع في أنظمة المشتقات المالية

أحجام التداوالت بالبورصات السلعية التركية ضعيفة جدا مقارنة بأحجام  -6

في البورصات العالمية المشهورة، ولم يسمح سوى مؤخرا لألجانب  التداوالت

 بالتداول بالبورصات السلعية.

د كبير من البورصات ذات ال ينفي وجود عدبشكل متعمق ة التركية بدراسة التجرإن التعرض ل   

، وهذا ما يجب على الباحثين المصريين تناوله بدقة كثيرا من تركيا،ر أقوى السمعة والتأثي

الذي أصبح سائدا  هذا المجال، للدخول إلى خصوصا للدول ذات االقتصاديات المتشابهة مع مصر

 زراعية عالميا.الع الزراعية وغير في تجارة الجملة للسل

                                                             
( هناك فائدة كبرة لمعرفة تلك المعلومات، خصوصا  للمستوردين والمصنعين المصريين، حيث أن شراء السلعة من مصدرها )كمثال شراء 1)

  المكسرات من تجار بورصة طرابزون(  يكون بأسعار اقل كثيرا من شراءها من مكان أخر مثل  مدينة اسطنبول أو أنقرة. 

2. http://www.tb.org.tr/ البورصة السلعية بطرابزون " تركيا              
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 كمثال  (1)كاريا "ساصة السلعية بـمدينة  " البورثانيا: 

 هيو، اسطنبول""لتركيا تقريبا من العاصمة التجارية  مك 150 بعدتقع مدينة ساكاريا على 

 .ضراوات والفاكهة والسلع الغذائيةبورصة تختص بالخ

 وسوف نستعرض ما يلي : 

  .لمحة تاريخية عن بورصة ساكاريا -1

مجلس  -العموميةالجمعية  -لمجموعات المهنية ا)بورصة السلع بساكاريا:كيانات  -2

 الهيكل التنظيمي اإلداري( - مجلس مراجعة الحسابات - لجنة التأديب  -اإلدارة

  .مجموعات السلع المتداولة -3

  .سجل بيانات التجار -4

  : لمحة تاريخية عن بورصة ساكاريا -1

عية المحليين في يوم اعلى يد أصحاب المشروعات الزر اكارياتأسست البورصة السلعية بس   

تكونت بورصة ساكاريا من  وفي األساس، بعد موافقة وزارة التجارة التركية 1957فبراير 18

، من حيث تاريخ اإلنشاء في البالد 33وتعتبر البورصة رقم ، لجان مهنية 5و، عضو215عدد 

 م.1892عام  تم إنشاؤهاالتي مير أول بورصة تركية، زبورصة مدينة أبينما تعتبر 

 من قانون غرف التجارة والبورصات 28على أساس المادة  نشأقانوني كيان  بورصة ساكاريا   

البورصة السلعية عبارة عن كيان قانوني عام نشأت بهدف نص على أن الذي ي 5174رقم  السلعية

نشر للبيانات السعرية " وفقا للمبادئ المنصوص عليها بهذا ، تسجيل،بيع ،تبادل السلع من "شراء

تطوير المهنة وفقا  وضمانتلبية االحتياجات المشتركة ألعضائها، لتسهيل وتهدف إلى القانون، 

، لتدعيم الثقة في العالقات بين األعضاء وبعضهم البعض وبينهم وبين الجمهوروللمصالح العامة، 

ي وإعالن األسعار الت، وتسجيل المعامالت، لشراء وبيع المواد في محافظة ساكاريا ومحيطهاو

 .تحدث في البورصة

بورصة ساكاريا التشغيل كمؤسسة بمبنى يتبع لغرفة التجارة والصناعة في األساس، بعد بدأت     

ذلك بدأت معامالت البيع والشراء بالبورصة السلعية من خالل تأجير أرض فضاء مساحتها خمسة 

زارع البطاطس والبصل فدادين كانت حقال قبل ذلك، وتم إنشاء مكاتب للتجار والمنتجين أصحاب م

البطاطس بتأسيس سوق  واستهالك، قامت الجمعية التعاونية إلنتاج 1977وبذور القرع، وفي عام 
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البطاطس جنبا إلى جنب مع البورصة السلعية ، توسعت بعد ذلك البورصة وقامت بشراء حقل 

 وأنشأت به المكاتب، والمختبر.فدان  30مساحته 

 :تتكون من ..و بورصة السلع بساكارياكيانات  -2

 المهنية.المجموعات  -أ 

 .العموميةالجمعية   -ب 

 .مجلس اإلدارة  -ج 

 .لجنة التأديب  -د 

 مجلس مراجعة الحسابات -ه 

 .الهيكل التنظيمي اإلداري  -و 

 "(1) التفاصيل بملحق رقم "

 تركيا : –قيمة تداوالت السلع ببورصة ساكاريا  -3

ت ا في أحجام التداوال( أن هناك تذبذب1( والرسم البياني رقم )1يوضح الجدول رقم )

سلع المتداولة ببورصة ساكاريا، وأن هناك اتجاها عاما نحو الزيادة، وكانت قيمة لمختلف ال

، ثم تراجعت بنسبة طفيفة عام 2015حتى  2009متتالية أعوام  ارتفاعاتالتداوالت قد سجلت 

الفترة، مما  %، خالل تلك18.39، وسجل معدل النمو السنوي مقارنة بالعام الذي قبله 2016

 المتزايد على التعامل ببورصة ساكاريا السلعية.يؤكد اإلقبال 
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 ( 1جدول رقم )
 تركيا -قيمة تداوالت السلع ببورصة ساكاريا 

 2018فبراير13ليرة تركي في 3.8الدوالر األمريكي =، القيمة بالمليون ليرة تركي

 ويمعدل التغير السن قيمة التداوالت بالمليون ليرة تركي عام

2009 1.892  

2010 2.875 51.96% 

2011 3.167 10.16% 

2012 3.816 20.49% 

2013 4.207 10.25% 

2014 7.250 72.33% 

2015 7.794 7.50% 

2016 7.302 -6.31% 

  4.788 المتوسط

  %18.39 معدل النمو السنوي

 إحصاءات التداول السنوية. –تركيا  –المصدر : موقع بورصة ساكاريا 
Bultenler-http://en.stb.org.tr/Yilliksource:                

 
 (1رسم بياني رقم )

 تركيا –قيمة تداوالت السلع ببورصة ساكاريا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( بالرسالة .1رقم ) المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول

 

 تركيا : -مركز التسجيل ببورصة ساكاريا  -4

هو المختص بتسجيل بيانات التجار، ويعد أحد اإلدارات الهامة بالبورصة السلعية،    

كمصدر لتوفير معلومات عن المسجلين وتحديث بياناتهم بصفة مستمرة وفقا للقانون، 

البورصة ، وتحقق وضاع المتعاملين بوتمكن قاعدة البيانات الصحيحة من التعرف على أ

ستفادة للباحثين أو المصدرين أو المستوردين أو المنتجين أو التجار أو الدولة ، ويتاح ا

 اإلطالع عليها من خارج الدولة.

http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
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 .1ملحق رقمب، ساكارياببورصة  بيانات التجار المتعاملين بمركز التسجيلسجالت نماذج تتوافر    

 : (تركيا ) لبورصة السلعية بساكاريااالسياسات المتبعة في  -5

سياسة سرية  -سياسة المعلومات  -سياسة الموارد البشرية  -لبورصة ساكاريا السياسة المالية 

 .1مرفقة بملحق رقمالمعلومات 

 (كمثال للبورصات السلعية المتخصصة) بمحافظة أنقرة للحبوب (1)بورصة بوالتليثالثا: 

 يتم من خاللها، ؤسسة عامةم تعتبرو، م 1984ابريل  16في التلي الحبوب ببوورصة تم إنشاء ب   

، ابه اثوقمو للحبوب اسوق وتعد(، ونشر أسعار البيع التي تمت بها، تسجيل المبيعات، البيععمليات )

 .الطلباتحيث يتم مقابلة العروض مع 

 قطاعات متنوعة 7موزعين على ، نشط اعضو 239ببوالتلي  يوجد ببورصة الحبوب   

 ."2017مايو"

بورصة السلعية بخدمة كافة المنتجين والتجار ليس فقط في منطقة بوالتلي ولكن في أكثر تقوم ال   

 .محافظة بتركيا 28منطقة موزعة على  90من 

 %54إلىتصل حجم الصفقات التي تمت بالبورصة من مناطق أخرى وفقا لتقرير حجرة المزاد    

 .من إجمال حجم الصفقات

، رصة من خالل موقع البورصةمن خالل حجرة المزاد بالبومباعة الالحبوب ر أسعار يتم نش   

رصد أو متابعة كافة الصفقات عن طريق  المحمول والتليفونأللكمبيوتر كذلك يستطيع أي مستخدم 

 .م 2013بدءا من " المحمول " تطبيق على التليفونات الذكية 
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 (1)محافظة أنقرة–صة الحبوب  ببوالتليبورالمراحل التي تمر بها السلعة في  -1

يتقدم المنتجون على أن يكونوا مسجلين بالبورصة كما ذكرنا وفقا للقانون، كذلك فإن الذين   

البورصة المعنية، ) ويمكن  ىيضا أن يكونوا مسجلين لدأيدخلون المزايدة كمشترين يجب عليهم 

فقا للقانون، مع وا مبالغ مضاعفة دخول المزايدة على أن يتحملوللمسجلين ببورصات أخرى 

 ويمكن توضيح تلك المراحل كما يلي: إلزامهم بتسجيل الصفقة(،

 . شاحنات المنتجين المحملة بالحبوب في طابور من أجل الوزن وأخذ العينات قوفو -أ 

ملحق به ، طن 60جسر " الميزان قدرته بحدود  -الشاحنات على كوبري " طبلية  مرور -ب 

 .وأنظمة التسجيل  تي تتضمن قاعدة البيانات األساسيةأجهزة الكمبيوتر ال

 .ومن ثم تسليمها للمعمل، أثناء الوزن تجميع البيانات الخاصة بالسلعة والمنتج  -ج 

ينات للبدء بفحص كتب العيقوم مكتب الوزن بإعطاء االشارة لم، بعد إخبار المنتج بالوزن -د 

 .العينة

 .درجة 180رونة ة متوماتيكي بدرجسحب العينة من خالل "مجس" أ -ه 

 .المعمل من خالل خطوط األنابيبتؤخذ العينات وترسل إلى  -و 

 .العينات في " صحون عميقة " تجميع -ز 

ويرفق بها بيان بالمعلومات الخاصة بها ، العينات الموضوعة بالصحون دورهاتأخذ  -ح 

 .واألخر للفحص الظاهري، لالختبار أحدهما، وتقسم العينات بعد ذلك إلى قسمين، وبالمنتج

 .ديد المحتويات من المواد الغريبةتح -ط 

 .ديد المحتوى من الرطوبةويتم تح، عمل اختبارات البروتين والصالبة -ي 

 .من خالل المهندسين الفنيينر والحبوب تحديد نسبة التالف والمكسور من البذو -ك 

 .تغذية البرنامج بها  احتساب درجة الجودة وفقا لنتائج االختبار ويتم -ل 

                                                             
 :الشهادات التالية التي تخول لها القيام بعملها(  تجدر اإلشارة إلى أن البورصة السلعية ببوالتلي قد حصلت على 1

 نوحة من معهد المعايير التركي. مم 21/7/2005في  ISO 9001  :2008شهادة الجودة في االدارة  -1

 ممنوحة من هيئة االعتماد التركية. 15/6/2007في  ISO/IEC 17025  :2005شهادة اعتماد معمل تكنولوجيا القمح  -2

 ممنوحة من اتحاد الغرف والبورصات السلعية بما يفيد اعتمادها كأحد البورصات السلعية. 5/8/2008شهادة اعتماد في  -3

 ممنوح من وزارة الصناعة والتجارة. 13/6/2011معمل تكنولوجيا القمح في ترخيص معتمد مصنف ل -4

 صادرة من وزارة الصناعة والتجارة. 11/7/2011شهادة بالترخيص بالتعامل في االيصاالت شراءا وبيعا في -5
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صالة المزاد لويتم توفير تلك المعلومات ، تضاف إلى بيان السلعنتائج ودرجة الجودة  -م 

 . بالطابق األرضي

يظهر أسفل شاشة و(، ة الجودة ورقم البضاعة المحدددرج )يظهر أعلى شاشة العرض -ن 

 .بورصات األخرى في تركياأسعار الالعرض 

 .عقد المزادات والصفقات شراف علىإليقوم " دالل المزاد " با -س 

زالوا في انتظار موافقة  ظهر باللون األصفر للصفقات تفيد أن المشترين مااألسطر التي ت -ع 

واألسطر ذات اللون األزرق تفيد أن المنتج وافق على بيع كميات بضاعته ، المنتج

 .المعروضة بالسعر الموضح 

 (.يسار الشاشة )على التجارمواصفات كل عينة عرض ، أثناء المزاديتم  -ف 

عرضها مع متوسط األسعار التي بيعت بها السلعة و الصفقات التي اكتملت يتم  -ص 

 .(بالجزء السفلي )ض للبيع يظهرمواصفات المنتج المعرو، و(بالجزء العلوي)يظهر

 .البيع تم إلغاؤها وأن صفقة، بهاألسطر الحمراء تعني أن المنتج لم يقبل السعر المرغوب  -ق 

 .جيلبقسم التس ذات الصلة من المنتج أو البائع تدوين البيانات -ر 

 .تفاق مشترك موقعة من المنتجإيقة تصدر وث -ا 

تقرير بالفحص  –رقم استيداع المشتري )يحصل المنتج على تقرير بالبيانات المتعلقة بـ -ت 

 . (سعر البيع المحدد - بيانات التسجيل األولي –الظاهري للعينة والمعمل 

 .شتريريغ حمولته إلى الممنتج بتفيقوم بعد ذلك ال، بالسداديقوم المشتري  -ث 

 .(واستكمال المنتج للصفقة –ايصال البيع والسداد  –التسليم  )يقوم مسئول البورصة بإثبات -خ 

المشترون يبيعون ويشحنون حمولتهم التي اشتروها إلى مطاحن الدقيق أو مصانع األعالف  -ذ 

 .يتوصلون إلى السعر الذي يناسبهم أو أي عميل عندما
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 (1)ستالم االيصاالت الدالة عليهوا، آلية عمل نظام االستيداع بالصوامع -2

يقوم المنتجون بتخزين الحبوب بورصة بوالتلي للحبوب من خالل الصوامع الملحقة ب

 اانتظار، في حال رغبتهم في عدم عرضها للبيع في الوقت الحالي ،اإلقماحخصوصا ، بأنواعها

وفقا حفظ منتجاتهم، بقدرتها على وتتميز الصوامع ، قادمة يتوقعون فيها ارتفاع األسعارلفترة 

، عالوة على توفير األمان والوقاية من مخاطر السرقات أو التلف، ساليب التكنولوجيةألحدث األ

كما يمنحه الحق في الحصول على ائتمان ، ويمكن للمنتج صاحب الصك أن يقوم ببيع الصك

  .بضمان البضاعة التي يعبر عنها الصك

طن أربعين  40.000ة ذات سعة تخزينية تصل إلى تم بناء مستودعات مرخص 2010في عام    

 وهي عبارة عن صوامع من الحديد وذلك بواسطة "شركة المستودعات ببوالتلي، ألف طن

PTB" ،كشركة تابعة لبورصة الحبوب ببوالتلي. 

شراء وبيع إمكانية م قامت وزارة الصناعة والتجارة التركية بمنح سلطة " 2011يوليه  11في   

 .تودعات الحبوب المصدرة بواسطة المستودعات المرخصة "إيصاالت مس

تم البدء الفعلي في العمل من خالل نظام االستيداع المرخص "التخزين" بدءا من موسم الحصاد    

 الخدمة سواء للمنتجين أو التجار.وتقدم هذه "الصوامع" شركة المستودعات من خالل  ،2011عام 

 بغرض استالم الصك ، إيداعها بالصوامعدورة الحبوب بدءا من وصولها حتى  -3

CONVERSION OF GRAINS TO WAREHOUSE RECEIPTS 

 .لبورصةيحضر المنتجون أو التجار سلعهم إلى شركة المستودعات التابعة ل -أ 

 .من خالل ذراع آليةيتم أخذ العينات  -ب 

 .لعينات من خالل المسئوليتم فحص ا -ج 

 .الوزن ع التخزين بعديتم إفراغ كمية الحبوب في صوام -د 

إلى المنتج أو وإعطاء هذا اإليصال ، إصدار إيصاالت استالم المستودع بالحبوب المستلمة -ه 

 .التاجر
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تقوم شركة المستودعات المعتمدة بتقديم البيانات المتعلقة بالسلعة المستلمة إلى مركز  -و 

 .تسجيل المرخص بالبورصةال

 تركيا: –قيمة تداوالت بورصة الحبوب ببوالتلي  -4

ن هناك تذبذبا في ( أ3والرسم البياني رقم)( 2( والرسم البياني رقم )2ول رقم )يوضح الجد

وب ببوالتلي ، وأن هناك اتجاها عاما نحو الزيادة ، بقيمة وكميات التداوالت ببورصة الح

، ثم  2011،  2010وكانت قيمة وكميات التداوالت قد سجلت إرتفاعات متتالية عامي 

، ثم ارتفعت  2014، وأعقبها تراجع عام  2013عام  تفاعا،وسجلت ار 2012تراجعت عام 

% بينما سجل 12.9، وسجل معدل النمو السنوي لقيمة التداوالت  2016، 2015عامي 

 %.1.84نمو السنوي لكميات التداول معدل ال

نورد هذا الجدول بالليرة التركية حسب ما توافر لدينا من معلومات من خالل الموقع 

من التغيرات الحبوب ببوالتل بمحافظة أنقرة في تركيا ، وقد حدثت العديد الرسمي لبورصة 

 بالليرة التركية على النحو التالي:

 (6شكل رقم)
 دالمتوسط السنوي لعدد الليرات من أجل شراء دوالر أمريكي واح

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 العام

USD/TRY 1.34 1.43 1.30 1.30 1.55 1.50 1.67 1.80 1.90 2.19 2.72 3.02 3.65 

 https://www.xe.com/currency/try-turkish-liraالمصدر : 

، تدهور سعر صرف الليرة التركية ليصل إلى أدنى مستوياته حيث صار 2018في عام و  

ت المزيد من سجلوسبتمبر  وفي شهر أغسطس ليرة،4.9الدوالر الواحد قبل منتصف مايو 

لة الهلع التي انتابت ليرات للدوالر الواحد، بسبب العقوبات االمريكية، وحا 6.5تفوق التراجع ل

، لتصل على 2018المتعاملين، أعقب ذلك تحسن كبير بوضع الليرة خالل شهر أكتوبر ونوفمبر 

قلبات السياسية أكثر ليرة للدوالر الواحد، هذه التقلبات الحادة تعود بالدرجة األولى إلى الت 4.20

 من كونها ألسباب اقتصادية محضة.
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 ( 2جدول رقم )

 تركيا -قيمة تداوالت بورصة الحبوب ببوالتلي 

 القيمة باأللف ليرة تركي

 2018فبراير13ليرة تركي في 3.8الدوالر األمريكي =

 عام
 قيمة التداول

 باأللو ليرة تركي 
معدل التغير 

 الطنكميات التداول ب عام السنوي
معدل التغير 

 السنوي

2009 676.052  2009 1.462.118  

2010 817.954 20.99% 2010 1.516.100 3.69% 

2011 923.408 12.89% 2011 1.566.827 3.35% 

2012 802.958 -13.04% 2012 1.310.772 -16.34% 

2013 1.040.275 29.56% 2013 1.541.112 17.57% 

2014 1.011.991 -2.72% 2014 1.261.041 -18.17% 

2015 1.419.641 40.28% 2015 1.674.114 32.76% 

2016 1.696.679 19.51% 2016 1.692.303 1.09% 

  1.503.048 المتوسط  1.048.620 المتوسط

  %1.84 معدل النمو السنوي  %12.19 معدل النمو السنوي

 تركيا –بورصة بوالتلي للحبوب بانقرة المصدر : موقع 

       http://www.polatliborsa.org.tr/en/index.php?s=icerik&k=98source:  
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 (2رسم بياني رقم )

 تركيا -قيمة تداوالت السلع ببورصة الحبوب ببوالتلي 

 

 2018فبراير13يليرة تركي ف 3.8الدوالر األمريكي =

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .2المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )

 

 (3رسم بياني رقم )

 تركيا –تداوالت السلع ببورصة الحبوب ببوالتلي كمية 

 

 

 

 

 

 رسم بياني رقم )  (

 تركيا -كميات تداوالت السلع ببورصة الحبوب ببوالتلي 

 ية بالطنالكم

 

 

 

 

 ( بالرسالة .2البياني مستخرج من الجدول رقم )المصدر : الرسم 
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 السادسالفصل 

   يف النمو االقتصادي برتكياة البورصة السلعية أثر مساهم
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 :  مقدمة

دها بقدرتها على التغلب على أثار األزمة المالية العالمية عام استطاعت تركيا أن تثبت قوة اقتصا    

، واستطاعت القيام بعدد كبير من المشروعات التي تغيرت على أثرها شكل الحياة هناك، وتتنوع 2008

الصناعات التركية ، بين صناعات معدنية وكيماوية وغذائية ، وحققت أحجام تصدير هائلة خالل السنوات 

 .العشر الماضية

 1990مليار دوالر عام  150من اإلجمالي القومي  اتجوفقا لبيانات البنك الدولي المنشورة فقد ارتفع الن  

 .(1)% تقريبا467 ، أي بنسبة 2017عام  مليار دوالر851ى إل

إن نجاح االقتصاد التركي يعود ألسباب متعددة منها نجاح هيئاته ومؤسساته، ومن أهم هذه المؤسسات،    

واسع وبالتالي  وانتشارحد الهيئات التي تتمتع بقوة كبيرة الذي يعد أالغرف والبورصات السلعية، إتحاد 

، وبصفة عامة فإننا شاهدنا تحوال اقتصاديا واجتماعيا هائال في تركيا قويتأثير اقتصادي  ت ذاتأصبح

 االجتماعي. ستقرارواالبحالة من االزدهار االقتصادي بدءا من األلفية الثالثة حتى األن، وانعكس ذلك 

للسلع الزراعية والمواد الغذائية من خالل نظام  تنظيم عملية التبادل بنظام الجملة وال شك أن ما أحدثه    

نوعية بتحسين إليه من أدى وما ، البورصات السلعية الذي يوجد في كافة المناطق التركية بال استثناء

ق كفاءة أعلى في استخدام يتحقوعلى منع اإلحتكار، قدرته ة من الناحية الصحية، ومدى السلع المتبادل

تم رصد إحداث تنمية للصادرات، تم رصدها من خالل االحصاءات العالمية المنشورة، حيث الموارد، و

، التي د الزراعي التركيوتحليل عدد من البيانات االقتصادية لعدد من السلع الغذائية على مستوى االقتصا

 .مطرد بكميات وقيم اإلنتاج الزراعي والحيواني، والصادرات الغذائية التركية ارتفاعأوضحت حدوث 

وقد تم رصد وتحليل عدد من البيانات على مستوى االقتصاد الزراعي التركي المتاحة على موقع     

 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( وموقع معهد اإلحصاء التركي، وموقع التجارة العالمي،

مطرد بكميات وقيم اإلنتاج  ارتفاعمعدالت النمو السنوية لكل منها ، التي أوضحت حدوث  واستخراج

 الزراعي والحيواني، وكذلك الصادرات الغذائية التركية خالل العقدين الماضيين.

                                                             
(1) https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=TR&start=1990 
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 :في تركيا االقتصاديأثر مساهمة البورصات السلعية على النمو 

فردت عديد من وقد أ  ة خالل القرن الحادي والعشرين، استطاعت تركيا تحقيق قفزة اقتصادي  

الدولة التركية طريقا إصالحيا،  نتيجة انتهاجالدراسات التي توضح النمو االقتصادي في تركيا ، 

 :(1)أدى إلى إحداث تنمية اقتصادية من خالل

 مالت. االستثمار بالنسبة إلى األجانب من خالل تسهيل إقامة الشركات، وسهولة المعاتحفيز  -1

دة هيكلة سديد الديون العامة والخارجية للدولة عن طريق اتباع أنظمة مالية ناجحة، وإعات -2

 .النظام المالي

 مع متطلبات العصر. لتتالءم، وتحديث القوانين برامج اإلصالح القانونية -3

جيع المستثمرين على فتح الطريق أمام المشروعات، وتشأدى إلى تقليل نسبة الفائدة  -4

 .البنكي دون خوف قتراضاال

 .قويتأسيس جهاز رقابة الشرعية، من خالل مكافحة التهرب الضريبي والتجارة غير  -5

 التركيز على التعليم وتنمية القدرات البشرية. -6

 تنمية األسواق وتنظيم التبادل التجاري. -7

تقديم مع  في زيادة حجم الصادرات التصنيعية،تصنيعية التجارية وال االتحاداتفعالية  -8

، وتقديم خدمات التدريب ودراسات اعدات والحوافز للعاملين في مجال التصديرالمس

الجدوى في الدول الخارجية بشكل مجاني، عالوة على دعم الفالحين والمصنعين، لخدمة 

 التوجه التصديري.

تحاد الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية التركي أحد المؤسسات الهامة التي ويمثل إ

 االقتصادي التركي.في النمو  ساهمت

 

                                                             
 189،2010-196، دار المنظومة، غزوان مصري، مؤشرات عن تجربة النهضة االقتصادية التركية(  1
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 مساهمات البورصات السلعية في زيادة النمو االقتصادي على النحو التالي:بعض أوال: 

بما أدى إلى توفير ، الشفافية الكاملة في عقد الصفقاتن تحقق أاستطاعت البورصة السلعية  -1

وكما ، خداعهم وبالتالي نفي الجهالة عنهم وعدم، التداولمنظومة المعرفة لكافة أطراف 

في  ةويتاح التعرف على أسعار نفس السلع، إن األسعار تنشر بشكل فوريورد بالدراسة ف

وينشر ذلك في ، واتخاذ القرارات، كن من عقد المقارناتي مبما ، كافة أنحاء الدولة التركية

وبشكل مجمع من خالل موقع "اتحاد الغرف والبورصات السلعية ، هكل بورصة على حد

 ." باللغتين التركية واإلنكليزية التركي

، تحسن كبير في نوعية السلع المتبادلة محليا وخارجياأدت البورصات السلعية التركية إلى  -2

للقواعد الصارمة التي يعود ذلك ، على سمعة المنتج الزراعي التركي إيجابي نعكاسوا

، لتداول عليهالفحص السلع لكي يسمح بافي تركيا تستلزمها إدارة البورصات السلعية 

لى تحقيق ما أدى إ، المعتمدة من الدولة التركية م من خالل منظومة المعاملوالتي تت

 .المصداقية والموثوقية

السمعة الطيبة للمنتجات الزراعية تطوير الصناعات الغذائية كانعكاس واضح ألثر  -3

ب المستثمرين عالوة على جذ، التركي قتصادلالبالتالي زيادة القيمة المضافة ، والتركية

كما ساعدت المزارعين األتراك في ، الداخليين والخارجيين للقطاع الزراعي والتصنيعي

 .العمل المستمر على تجويد منتجاتهم

من خالل خفض تكاليف ، كفاءة أكبر للموارد لألفراد وللدولةاستطاعت بالفعل أن تحقق  -4

 .ن األموال المتداولةعالوة على تأمي، إجراء الصفقات بتجنب العديد من المراحل

، فقد ساهمت بفعالية في تحقيق المنافسة الحرة، من خالل منعها للممارسات االحتكارية -5

 ، فالقانون يجرم أي اتفاقات إحتكارية بشكل حازم.ية على االقتصادببأثارها االيجا

 :تحقيق التاليالبورصة السلعية استطاعت ها ونشر، من خالل مراكز المعلومات  -6

من خيالل توضييح الرؤيية المسيتقبلية المتوقعية ، ثير على قرارات المنتجينإحداث تأ -أ 

 .والتي يعتمد عليها المنتج في بناء قراراته اإلنتاجية، بناءا على البيانات التاريخية
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بييإطالعهم بسييهولة علييى حركيية األسييعار ، إحييداث تييأثير علييى قييرارات المسييتهلكين -ب 

بميا يتييح ، يثة وتطبيقات الهواتف الذكييةومن خالل أنظمة التكنولوجيا الحد، الفورية

 .إيجاد آلية شفافة في تحديد األسعار، لهم اختيار األوقات المناسبة للشراء

حييث تعتميد الحكومية عليي هيذه المعلوميات فيي بنياء ، إحداث تيأثير بقيرارات الدولية -ج 

 .توقعاتها أو خططها المستقبلية

أحد األنظمة الناجحة ، سلع األساسيةيمثل نظام التخزين المرخص وإصدار عقود تجارة ال -7

، التابعة للعاصمة أنقرة، وقد  بدأ المستودع األول المرخص له في منطقة بوالتلي، والواعدة

من خالله، وبالتالي إمكانية التوسع في هذا المجال  ويتم تداول عقود الحبوب المخزنة 

 بتحقيق المعامالت اآلجلة .

ة لقيد الشركات التي تتعامل بالبورصات السلعية المنظم شتراطاتلالكنتيجة مباشرة  -8

متكاملة الصناعية الزراعية المجمعات استحدث في تركيا نظام ال، المنتشرة بأنحاء تركيا

يير ووفقا للمعاالنظم المتكاملة، داخل أغلب المزارع وعلي أحدث مستوي من التكنولوجيا و

 يادة الصادرات الزراعية التركيةة في زالتي أثرت بصورة كبير،العالمية المتطلبة في الغذاء

حقق نظام البورصات السلعية مزايا عديدة ألصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في  -9

مثل  فالمزارع التركي يتميز بأنشطة متعددة داخل مزرعته الصغيرة"، القرى التركية

لقليلة عرض نتاجية اإلويمكن للفالح ذو ا، زراعة وتربية للمواشي وتربية للنحل وغيرها

، وبما يعمل على جذب بدون تسجيل يرة بالبورصة منتجاته مباشرة وعقد صفقاته الصغ

 بالبورصة.المستهلكين النهائيين للتعامل 

وهذا ، بما أدى إلى النظام الغذائي اآلمن، الزراعات النظيفة المحققة لمعايير الجودة نتشارا -10

لتزامها إحال عدم يمكن تسويقها يث ال ح، ينطبق بوضوح على المنتجات الزراعية التركية

 عقوبات صارمة .مع فرض داخليا أو خارجيا،  بشروط الممارسات الصحية السليمة
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حيث أن لجان المهن بالبورصات السلعية موكل إليهم دور اختبارات أصحاب المهن ،  -11

، ختلفةجراءات ذات الفائدة والضرورية في مجاالت أنشطة المهن المإلالتدابير وا واقتراح

 رفع مستوى كفاءة العاملين بالمهن المختلفة . من خالل ذلك فقد استطاعت 

الدورية التي تصدر من البورصة السلعية التركية تصادية االقالبحوث والتقارير النشرات و -12

على القرارات االقتصادية  والتأثير، ذات أهمية كبيرة وأثر في توجيه صانع القرار 

 ومية.، والشركات الحكلألفراد

نظر لشمولها كافة األنحاء ، أوجدت البورصة السلعية تنوعا في السلع المعروضة بالسوق -13

 .المنتجات المتنوعة على مدار العامت الطبيعة المختلفة وذا، التركية

 منظمة وغيرالغير بديال للعشوائيات مثلت البورصات السلعية المنظمة في تركيا  -14

 األسواق العشوائية.اء على هذه ، ولتركيا باع كبير في القضمرخصةال

للبورصات السلعية وبوصفها جزءا مهما ومؤثرا في اتحاد عام الغرف والبورصات سلعية  -15

ويعد  اتحاد ، استطاعت توطيد العالقات مع مختلف دول العالم على كافة األصعدة، التركي

اون مع الزيارات والتع مجاالت الغرف والبورصات السلعية التركي نشيطا للغاية في

مختلف الهيئات االقتصادية بدول العالم
 

رئيس اتحاد  /السيدزيارة ومنها مصر وأخرها 

رئيس بورصة السيد/ الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية بتركيا وكذلك 

أعضاء البورصات السلعية في تركيا، على هامش الملتقى المصري اسطنبول، وبعض 

الغرف التجارية المصرية الذي تم عقده بالقاهرة يوم  تحاد عامإالتركي الذي نظمه 

 .م2017يناير30

ثيرها إلى نجاح تلك البورصات وتأالتداوالت ، يشير بوضوح  قيمة وكمياتارتفاع  -16

والذي يوضح ( 1بتركيا ، وقد أشرنا إلى ذلك بجدول رقم ) سوق السلعاإليجابي على 

% منذ عام 18.39ساكاريا بحدود  تحقيق معدالت نمو سنوي بقيمة التداوالت ببورصة

قيمة التداوالت  ارتفاع( والذي يشير إلى 2، وكذلك الجدول رقم ) 2016إلى عام  2009
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%، 1.84 بمعدل سنوي % ، وكميات التداوالت12.9ببورصة بوالتلي بمعدل نمو سنوي 

 .2016إلى عام  2009منذ عام 

المتحدة منظمة األمم لبيانات  امر وفقمستبشكل بتركيا والحيواني اإلنتاج الزراعي  رتفاعا -17

غذائية العالوة على ارتفاع الصادرات  حصاء التركي،إلمعهد او (الفاولألغذية والزراعة )

ساسا لالستراتيجية أبهذا النجاح تركيا تدين والتركية وفقا لبيانات موقع التجارة العالمي، 

 البورصات السلعيةي، وتعد زراعتفادة ممكنة من المنتج السإالتي انتهجتها لتحقيق أقصى 

المصدرة من المنتجة وزادت الكميات ، فقد جزءا رئيسيا من هذه االستراتيجية التركية

أتاحها نظام البورصات  التيوالشفافية المطلقة الموثوقية المصداقية واألغذية نتيجة 

، ة بهذا الخصوصوالمتوافقة مع األنظمة العالمي المعتمدةالمتقدمة وأنظمة الجودة السلعية، 

على مدى  مختلف دول العالم،رقام الصادرات التركية إلى أوهذا يتضح بسهولة عند مقارنة 

 . بة والمعقدة "االتحاد األوروبي " ذو الشروط الصعوخصوصا إلى دول  العقد الماضي،
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 رصد وتحليل عدد من البيانات االقتصادية لسلع غذائية:ثانيا: 

المتاحة على على مستوى االقتصاد الزراعي التركي  البياناتعدد من  تحليلرصد و من خالل    

وموقع  ،الفاو( وموقع معهد اإلحصاء التركيالمتحدة لألغذية والزراعة ) األمممنظمة  موقع

مطرد  ارتفاعحدوث التي أوضحت وإستخراج معدالت النمو السنوية لكل منها ،  التجارة العالمي،

الغذائية التركية خالل العقدين وكذلك الصادرات ، نتاج الزراعي والحيوانيكميات وقيم اإلب

 ما ستوضحه الجداول والرسومات البيانية التالية : نحوعلى الماضيين 

المقومة بالدوالر ، وقيم الصادرات، سجلتها قيم اإلنتاج التي رتفاعات المتتالية على الرغم من اإل  

وهو عام  2008هدت تراجعا في بعض السلع ، وأغلبها في عام إال أنه في بعض السنوات فقد ش

األزمة المالية العالمية، حيث شهد االقتصاد العالمي صدمة كبيرة أثرت على عدد كبير من دول 

العالم ومنها تركيا التي على الرغم من األزمة المالية العالمية إال أن االقتصاد التركي شهد نموا 

، ولكنه استعاد توازنه بقوة ليشهد ارتفاعا  2009% عام 4.8تراجع ، و 2008% عام 0.7بنسبة 

م، وعاود 2011،  2010ي ، وتم تصنيفه من أكثر االقتصادات العالمية نموا عام 2010عام 

اقتصاديات أوروبا، الركود الذي أصاب عدد من نتيجة ، 2013باألزمات األوربية عام التأثر 

ثر بأزمة العقوبات األمريكية واالنهيار الشديد نية ، ليعاود التأستعاد توازنه ثاوأزمة اليونان، وا

 م ، ولكنه استعاد قوته مرة أخرى. 2018لليرة منتصف عام 

تم استعراض قيم اإلنتاج الزراعي وعدد من الزراعات والفواكه التي تشتهر بها تركيا، وأحجام يوس

الزراعية  من السلع الصادرات التركيةوتحليل أشهر  اإلنتاج من الثروة الحيوانية ، وسيتم رصد

 والصناعات الغذائية.
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 قيمة اإلنتاج الزراعي التركي: -1

(، وجود تذبذب بقيمة اإلنتاج الزراعي التركي ، وأن هناك 4والرسم البياني رقم ) (3يتبين من الجدول رقم )

، ثم استمرت  2017ثم انخفضت عام ،  2006إتجاها عاما نحو الزيادة، حيث ارتفعت قيمة اإلنتاج الزراعي عام 

حتى   2005وسجل معدل النمو السنوي عن الفترة من عام  2014عام  انخفاض،تالها  2013حتى عام  باالرتفاع

 % . 1.90مقدار  2014
 (3جدول رقم )

 قيمة اإلنتاج الزراعي التركي بالمليون دوالر

 معدل التغير السنوي أحجام اإلنتاج عام

2005 31.139  

2006 31.898 2.44% 

2007 30.690 -3.79% 

2008 31.868 3.84% 

2009 32.787 2.88% 

2010 34.324 4.69% 

2011 36.088 5.14% 

2012 38.200 5.85% 

2013 39.204 2.63% 

2014 37.577 -4.15% 

  34.378 المتوسط

  %1.90 معدل النمو السنوي
                         http://www.fao.org/faostat/en/#dataSource:  

 
 (4)رسم بياني رقم           

 قيمة اإلنتاج الزراعي التركي      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( بالرسالة .3البياني مستخرج من الجدول رقم ) المصدر : الرسم

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 والجاموس بتركيا :أحجام اإلنتاج من األبقار  -2

(، وجود تذبذب بأحجام اإلنتاج من البقر والجاموس بتركيا ، 5( والرسم البياني رقم )4يتبين من الجدول رقم )

، وانخفضت عام  2008،  2007،  2006عاما نحو الزيادة، حيث ارتفعت أحجام اإلنتاج أعوام  اتجاهاوأن هناك 

، 2016،  2015، وعاودت اإلنخفاض عام  2014،  2013،  2012،  2011ثم ارتفعت عام ،  2010،  2009

 .  %3.63نموا بمقدار  2016تى  ح 2005وسجل معدل النمو السنوي عن الفترة من عام 
 (4جدول رقم )

 رأس(بتركيا ) باأللو  ساألبقار والجامومن أحجام اإلنتاج 

 معدل التغير السنوي أحجام اإلنتاج عام

2005 10.173  

2006 10.631 4.50% 

2007 10.972 3.21% 

2008 11.121 1.36% 

2009 10.946 -1.57% 

2010 10.811 -1.23% 

2011 11.454 5.95% 

2012 12.484 8.99% 

2013 14.022 12.32% 

2014 14.533 3.64% 

  11.715 المتوسط

  %3.63 معدل النمو السنوي
 
Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 
 (5)رسم بياني رقم 

 أحجام اإلنتاج من البقر والجاموس بتركيا ) باأللو رأس(
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .4البياني مستخرج من الجدول رقم ) المصدر : الرسم
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 بتركيا:  اإلنتاج من المحاصيل العضوية المساحات وكميات -3

وجود تذبذب بالكميات المنتجة من المحاصيل العضوية ، وأن  (6( والرسم البياني رقم )5من الجدول رقم ) يتبين

ارتفعت اما مفصليا للمحاصيل العضوية ، إذ ع 2009عام نحو الزيادة وبنسب كبيرة ، ويمثل عام  اتجاهاهناك 

 2005% خالل الفترة من 14.26لمنتجة اسجل معدل النمو السنوي للكميات و% ، 85.53الكميات المنتجة بنسبة 

 م.2015إلى 

 (5) جدول رقم
 بتركيا من المحاصيل العضوية" باأللو طن" اإلنتاج  كميات

 معدل التغير السنوي كميات اإلنتاج باألو طن عام

2005 422  

2006 458 8.57% 

2007 568 24.02% 

2008 530 -6.67% 

2 009 984 85.53% 

2010 1.344 36.60% 

2011 1.660 23.50% 

2012 1.750 5.46% 

2013 1.621 -7.41% 

2014 1.642 1.35% 

2015 1.829 11.39% 

  1.164 المتوسط

 %14.26 معدل النمو السنوي
 

 

 معهد اإلحصاء التركي مصدر :ال
source: www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 ( 6رسم بياني رقم )
 ن المحاصيل العضوية كميات اإلنتاج م

 
 ( بالرسالة .5المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )
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 الزراعية بتركيا :أعداد الجرارات  -4

وسجل معدل النمو السنوي  الجرارات،تذبذب بأعداد  ( وجود7والرسم البياني رقم )( 6يتبين من الجدول رقم )

 .  2015إلى عام  2005% خالل الفترة منذ عام 1.91الزراعية للجرارات 

 (6جدول رقم )
 باأللف جرار بتركيا الجرارات الزراعيةأعداد 

 معدل التغير السنوي باللو جرار عدد الجرارات عام

2001      948  

2002      970 2.32% 

2003      998 2.89% 

2004     1.009 1.10% 

2005     1.022 1.29% 

2006     1.037 1.47% 

2007  1.056 1.83% 

2008  1.071 1.42% 

2009  1.074 0.28% 

2010  1.097 2.14% 

2011  1.125 2.55% 

2012  1.178 4.71% 

2013  1.214 3.06% 

2014  1.243 2.39% 

2015  1.260 1.37% 

  087. 1     المتوسط

  %1.91 معدل النمو السنوي
 عهد اإلحصاء التركيم المصدر :

source: www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 

 (7رسم بياني رقم )

 أعداد الجرارات  الزراعية بتركيا باأللف جرار

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .6البياني مستخرج من الجدول رقم ) المصدر : الرسم

 

 

 

 

 

 

 



 

-  135 - 

 ) تركيا(:هة ومشروبات وتوابلفاكقيمة اإلنتاج من  -5

) فاكهة ومشروبات وتوابل( أن هناك تذبذبا في قيمة اإلنتاج من 8( والرسم البياني رقم )7يوضح الجدول رقم )

حتى عام  1999تركيا( ، وأن هناك اتجاها عاما نحو الزيادة ، وكانت قيمة اإلنتاج قد سجلت إرتفاعات متتالية أعوام 

، لترتفع مرة  2013،ثم تراجعت عام  2012، وعاودت اإلرتفاع حتى عام 2009ام ثم شهدت تراجعا ع 2008

 % .18.28، وسجل معدل النمو السنوي لقيمة اإلنتاج 2015، 2014أخرى عامي 

 (7جدول رقم )   
  ) تركيا(فاكهة ومشروبات وتوابلاإلنتاج من قيمة 

 تركيالقيمة بالمليون ليرة 

 السنوي معدل التغير قيمة اإلنتاج عام

1998 2.011  

1999 2.752 36.85% 

2000 4.644 68.75% 

2001 5.766 24.16% 

2002 10 041 74.14% 

2003 12 508 24.57% 

2004 12 712 1.63% 

2005 17 388 36.78% 

2006 19.384 11.48% 

2007 20.181 4.11% 

2008 23.819 18.03% 

2009 22.848 -4.08% 

2010 24.985 9.35% 

2011 27.730 10.99% 

2012 29.265 5.54% 

2013 27.725 -5.26% 

2014 29.853 7.68% 

2015 41.313 38.39% 

  18.607 المتوسط

  %18.28 معدل النمو السنوي

 معهد اإلحصاء التركي المصدر :
Values of Crop and Animal Production  
source: www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 (8رسم بياني رقم )
 ) تركيا(فاكهة ومشروبات وتوابلقيمة اإلنتاج من 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .7المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1311
http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1311
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 قيمة اإلنتاج من الخضروات ) تركيا(: -6

( أن هناك تذبذبا في قيمة اإلنتاج من الخضراوات) تركيا( ، وأن 9والرسم البياني رقم ) (8يوضح الجدول رقم )

ثم  2010حتى عام  1999هناك اتجاها عاما نحو الزيادة، وكانت قيمة اإلنتاج قد سجلت إرتفاعات متتالية أعوام 

، وسجل معدل النمو السنوي 2015، 2014، 2013، 2012، لترتفع مرة أخرى أعوام 2011شهدت تراجعا عام 

 %.17.10لقيمة اإلنتاج 

 (8جدول رقم )
 ليرة تركي القيمة بالمليون ) تركيا(الخضراواتمن تاج اإلن ةقيم

 معدل التغير السنوي قيمة إنتاج الخضراوات عام

1998 1.710  

1999 2.306 34.85% 

2000 3.674 59.32% 

2001 5.348 45.56% 

2002 7.657 43.18% 

2003 10.154 32.61% 

2004 11.494 13.20% 

2005 12.028 4.65% 

2006 15.053 25.15% 

2007 17.047 13.25% 

2008 18.146 6.45% 

2009 19.528 7.62% 

2010 26.588 36.15% 

2011 25.523 -4.01% 

2012 25.523 0.00% 

2013 25.602 0.31% 

2014 26.099 1.94% 

2015 29.319 12.34% 

  15.711 المتوسط

  %17.10 معدل النمو السنوي
 معهد اإلحصاء التركي المصدر :

Values of Crop and Animal Production  
source: www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 (9رسم بياني رقم )
 الخضراوات ) تركيا(قيمة اإلنتاج من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .8م البياني مستخرج من الجدول رقم)المصدر : الرس

 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1311
http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1311
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 قيمة اإلنتاج من الحبوب ومحاصيل أخرى ) تركيا(: -7

اإلنتاج من حبوب ومحاصيل أخرى  ذبا في قيمة( أن هناك تذب10( والرسم البياني رقم )9يوضح الجدول رقم )

حتى عام 1999قد سجلت إرتفاعات متتالية أعوام  نحو الزيادة ، وكانت قيمة اإلنتاج تركيا( ، وأن هناك اتجاها عاما)

، 2012، ثم تراجعت عام  2011، وعاودت اإلرتفاع حتى عام 2007،  2006ثم شهدت تراجعا عامي  2005

 %.15.78، وسجل معدل النمو السنوي لقيمة اإلنتاج  2015، 2014، 2013ام لترتفع مرة أخرى أعو

 (9جدول رقم )

 ليرة تركي القيمة بالمليون الحبوب ومحاصيل أخرى ) تركيا(اإلنتاج من  ةقيم

 معدل التغير السنوي من الحبوب ومحاصيل أخرى قيمة اإلنتاج عام

1998 3.544  

1999 4.594 29.63% 

2000 6.601 43.69% 

2001 8.903 34.87% 

2002 14.566 63.61% 

2003 17.905 22.92% 

2004 21.474 19.93% 

2005 21.523 0.23% 

2006 20.077 -6.72% 

2007 19.559 -2.58% 

2008 24.043 22.93% 

2009 25.889 7.68% 

2010 28.464 9.95% 

2011 35.708 25.45% 

2012 33.158 -7.14% 

2013 39.124 17.99% 

2014 42.170 7.79% 

2015 49.520 17.43% 

  23.157 المتوسط

  %15.78 معدل النمو السنوي

 معهد اإلحصاء التركي المصدر :
Values of Crop and Animal Production  
source: www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 (10رسم بياني رقم )
 الحبوب ومحاصيل األخرى) تركيا(قيمة إجمالي اإلنتاج من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .9المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )

 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1311
http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1311
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 ) تركيا(: ة اإلنتاج من العنبقيم -8

، من العنب جود تذبذب بقيمة اإلنتاج الزراعي التركي (، و11( والرسم البياني رقم )10يتبين من الجدول رقم )

وانخفضت عام ، 2006حتى عام وأن هناك إتجاها عاما نحو الزيادة، حيث ارتفعت قيمة اإلنتاج الزراعي 

، 2016، لتعاود االرتفاع عام 2015، ثم انخفضت عام 2014،وعاودت االرتفاع مرة أخرى حتى عام 2007

 % . 1.31مقدار  2016حتى   2001ن الفترة من عام لنمو السنوي عوسجل معدل ا

 (10جدول رقم )

 اإلنتاج من العنب القيمة بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 معدل التغير السنوي قيمة اإلنتاج من العنب عام

2001 1857  
2002 2000 7.70% 
2003 2057 2.85% 
2004 2000 -2.77% 
2005 2200 10.00% 
2006 2286 3.91% 
2007 2065 -9.67% 
2008 2239 8.43% 
2009 2437 8.84% 
2010 2432 -0.21% 
2011 2455 0.95% 
2012 2420 -1.43% 
2013 2292 -5.29% 
2014 2386 4.10% 
2015 2086 -12.57% 
2016 2286 9.59% 
  2219 المتوسط

  %1.31 معدل النمو السنوي
                         http://www.fao.org/faostat/en/#dataSource:  

 
 (11رسم بياني رقم )

 اإلنتاج من العنب القيمة بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 
 بالرسالة . (10م البياني مستخرج من الجدول رقم )المصدر : الرس

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 تركيا(:ة اإلنتاج من عين الجمل بقشره )قيم -9

من عين (، وجود تذبذب بقيمة اإلنتاج الزراعي التركي 12( والرسم البياني رقم )11يتبين من الجدول رقم )

وتغيرت ، 2006عام قيمة اإلنتاج الزراعي  اها عاما نحو الزيادة، حيث انخفضت، وأن هناك إتجالجمل بقشره

حتى   2001من عام السنوي عن الفترة  لنمووسجل معدل افيما تالها من أعوام ما بين االرتفاع واالنخفاض، 

 %.5.43مقدار  2016

 (11جدول رقم )

 اإلنتاج من عين الجمل بقشره القيمة بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 معدل التغير السنوي قيمة اإلنتاج من عين الجمل)بقشره( عام
2001 130   
2002 186 43.08% 
2003 202 8.60% 
2004 196 -2.97% 
2005 233 18.88% 
2006 201 -13.73% 
2007 268 33.33% 
2008 265 -1.12% 
2009 275 3.77% 
2010 276 0.36% 
2011 284 2.90% 
2012 315 10.92% 
2013 329 4.44% 
2014 281 -14.59% 
2015 295 4.98% 
2016 303 2.71% 
   252 المتوسط

   %5.43 معدل النمو السنوي
http://www.fao.org/faostat/en/#dataSource:  

 
 (12رسم بياني رقم )

 اإلنتاج من عين الجمل القيمة بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 
 بالرسالة . (11البياني مستخرج من الجدول رقم ) مالرس المصدر:

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 تركيا(:ة اإلنتاج من اللوز بقشره )قيم -10

من اللوز (، وجود تذبذب بقيمة اإلنتاج الزراعي التركي 13( والرسم البياني رقم )12الجدول رقم )يتبين من 

ما بين االرتفاع واالنخفاض، قيمة اإلنتاج الزراعي عاما نحو الزيادة، حيث تذبذبت  اهااتج، وأن هناك بقشره

 .%4.51مقدار  2016حتى   2001لنمو السنوي عن الفترة من عام وسجل معدل ا

 (12جدول رقم )

 القيمة بالمليون دوالر أمريكي اإلنتاج من اللوز بقشره قيمة

 معدل التغير السنوي قيمة اإلنتاج من اللوز  بقشره عام

2001 124 -2.42% 

2002 121 0.00% 

2003 121 -9.92% 

2004 109 22.02% 

2005 133 -3.76% 

2006 128 17.19% 

2007 150 4.00% 

2008 156 3.85% 

2009 162 0.62% 

2010 163 26.38% 

2011 206 15.05% 

2012 237 2.95% 

2013 244 -11.48% 

2014 216 9.26% 

2015 236 6.36% 

2016 251 -31.35% 

   172 المتوسط

   %4.51 معدل النمو السنوي
/faostat/en/#datahttp://www.fao.orgSource:  

 
 (13رسم بياني رقم )

 اإلنتاج من اللوز القيمة  بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 
 بالرسالة . (12م البياني مستخرج من الجدول رقم )المصدر : الرس

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 تركيا(:ة اإلنتاج من المشمش )قيم -11

من المشمش تاج الزراعي التركي (، وجود تذبذب بقيمة اإلن14( والرسم البياني رقم )13يتبين من الجدول رقم )

وسجل ما بين االرتفاع واالنخفاض، قيمة اإلنتاج الزراعي عاما نحو الزيادة، حيث تذبذبت  اهااتج، وأن هناك 

 % .2.8مقدار  2016حتى   2001لنمو السنوي عن الفترة من عام معدل ا
 (13جدول رقم )

 ياإلنتاج من المشم  القيمة بالمليون دوالر أمريك قيمة

 معدل التغير السنوي قيمة اإلنتاج من المشم  عام
2001 259   
2002 174 -32.82% 
2003 254 45.98% 
2004 177 -30.31% 
2005 475 168.36% 
2006 254 -46.53% 
2007 308 21.26% 
2008 396 28.57% 
2009 364 -8.08% 
2010 248 -31.87% 
2011 359 44.76% 
2012 420 16.99% 
2013 431 2.62% 
2014 153 -64.50% 
2015 384 150.98% 
2016 403 4.95% 
   316 المتوسط

   %2.80 معدل النمو السنوي
http://www.fao.org/faostat/en/#dataSource:  

 
 (14رسم بياني رقم )

 لمليون دوالر أمريكياإلنتاج من المشم  القيمة  با قيمة

 
 بالرسالة . (13م البياني مستخرج من الجدول رقم )المصدر : الرس

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 تركيا(:ة اإلنتاج من التين )قيم -12

، من التين(، وجود تذبذب بقيمة اإلنتاج الزراعي التركي 15( والرسم البياني رقم )14يتبين من الجدول رقم )

وسجل معدل ما بين االرتفاع واالنخفاض، قيمة اإلنتاج الزراعي ذبذبت عاما نحو الزيادة، حيث ت اهااتجوأن هناك 

 %.1.65مقدار  2016حتى   2001لنمو السنوي عن الفترة من عام ا
 (14جدول رقم )

 اإلنتاج من التين القيمة بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 معدل التغير السنوي قيمة اإلنتاج من التين عام
2001 140   
2002 149 6.43% 
2003 167 12.08% 
2004 164 -1.80% 
2005 170 3.66% 
2006 173 1.76% 
2007 125 -27.75% 
2008 122 -2.40% 
2009 146 19.67% 
2010 152 4.11% 
2011 156 2.63% 
2012 164 5.13% 
2013 178 8.54% 
2014 179 0.56% 
2015 179 0.00% 
2016 182 1.68% 
   159 المتوسط

   %1.65 لنمو السنويمعدل ا
http://www.fao.org/faostat/en/#dataSource:  

 (15رسم بياني رقم )
 اإلنتاج من التين القيمة  بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 
 بالرسالة . (14البياني مستخرج من الجدول رقم ) مالمصدر : الرس

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 تركيا(:ة اإلنتاج من القمح )يمق -13

، من القمح(، وجود تذبذب بقيمة اإلنتاج الزراعي التركي 16( والرسم البياني رقم )15يتبين من الجدول رقم )

وسجل معدل ما بين االرتفاع واالنخفاض، قيمة اإلنتاج الزراعي عاما نحو الزيادة، حيث تذبذبت  اهااتجوأن هناك 

 %0.51مقدار  2016حتى   2001من عام لنمو السنوي عن الفترة ا
 (15جدول رقم )

 اإلنتاج من القمح القيمة بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 معدل التغير السنوي قيمة اإلنتاج من القمح عام
2001 2997   
2002 3076 2.64% 
2003 2997 -2.57% 
2004 3313 10.54% 
2005 3392 2.38% 
2006 3157 -6.93% 
2007 2719 -13.87% 
2008 2805 3.16% 
2009 3250 15.86% 
2010 3104 -4.49% 
2011 3449 11.11% 
2012 3171 -8.06% 
2013 3480 9.74% 
2014 2997 -13.88% 
2015 3565 18.95% 
2016 3250 -8.84% 
   3170 المتوسط

   %0.51 معدل النمو السنوي
http://www.fao.org/faostat/en/#dataSource:  

 
 (16رسم بياني رقم )

 اإلنتاج من القمح  القيمة  بالمليون دوالر أمريكي قيمة

 
 بالرسالة . (15البياني مستخرج من الجدول رقم ) مالمصدر : الرس

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 قيمة صادرات المنتجات  الزراعية ) تركيا(: -14

قيمة صادرات المنتجات الزراعية )تركيا( ( وجود تذبذب في 17لرسم البياني رقم)( وا16يتضح من الجدول رقم)

ثم  2011،  2010لتعاود اإلرتفاع عامي  2009ثم انخفضت عام  2008،  2007إرتفاعات عامي حيث سجلت 

 حتى عام 2006منذ عام  دل نمو سنوي خالل السنوات الثمانمع مسجلة 2013،  2012انخفضت مرة أخرى عامي 

 .%7.46بمقدار +م، 2013

 (16جدول رقم )
 ) تركيا( الزراعية  قيمة صادرات المنتجات

 القيمة بالمليون دوالر أمريكي

 معدل التغير السنوي قيمة الصادرات عام 

2006 4.803   

2007 5.778 20.30% 

2008 9.390 62.51% 

2009 6.972 -25.75% 

2010 7.003 0.44% 

2011 8.865 26.59% 

2012 8.798 -0.76% 

2013 8.539 -2.94% 

   7.519 المتوسط

   %7.46 معدل النمو السنوي

http://www.fao.org/faostat/en/#comparesource:  

 ( 17رسم بياني رقم )

 ) تركيا( قيمة صادرات المنتجات الزراعية

 

 ( بالرسالة .16ني مستخرج من الجدول رقم )البيا مالمصدر : الرس

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#compare
http://www.fao.org/faostat/en/#compare
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 :1كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من الحيوانات الحية -15

( أن هناك تذبذبا في قيمة الصادرات التركية من الحيوانات 18( والرسم البياني رقم )17يوضح الجدول رقم )

، ثم 2006ما نحو الزيادة، وكانت قيمة الصادرات قد سجلت إرتفاعا عام ، وأن هناك اتجاها عا1الحية،كود دولي رقم

على التوالي،  2011، 2010، ثم انخفضت عامي  2009،  2008، وعاودت اإلرتفاع عامي 2007تراجعت عام 

، لتعاود اإلرتفاع عام 2016، ثم تراجعت عام  2015، 2014، 2013، 2012ثم ارتفعت مرة أخرى أعوام 

 %.15.75لنمو السنوي لقيمة الصادرات ل معدل ام، وسج2017

 (17جدول رقم )

 1كود السلعة الدولي رقم -الصادرات التركية من الحيوانات الحيةقيمة 

 القيمة باأللف دوالر أمريكي

 معدل التغير السنوي قيمة الصادرات عام

2005 5.180  

2006 8.515 64.38% 

2007 7.078 -16.88% 

2008 12.922 82.57% 

2009 24.366 88.56% 

2010 7.322 -69.95% 

2011 6.215 -15.12% 

2012 8.142 31.01% 

2013 13.464 65.36% 

2014 26.720 98.46% 

2015 34.473 29.02% 

2016 27.914 -19.03% 

2017 34.673 24.21% 

  16.691 المتوسط

  %15.75 معدل النمو السنوي
 موقع التجارة العالميالمصدر: 

source:www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1 

 ( 18رسم بياني رقم )

 1كود السلعة الدولي رقم -يةقيمة الصادرات التركية من الحيوانات الح

 
 ( بالرسالة .17المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )

 

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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 :8كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من الفاكهة والحمضيات والمكسرات -16

الفاكهة ( أن هناك تذبذبا في قيمة الصادرات التركية من 19( والرسم البياني رقم )18يوضح الجدول رقم )

، وأن هناك اتجاها عاما نحو الزيادة، وكانت قيمة الصادرات قد 8كود السلعة الدولي رقم -والحمضيات والمكسرات

 2012، ثم تراجعت عام  2011، 2010، 2009، 2008،2، 2007، ثم ارتفعت أعوام 2006سجلت تراجعا عام 

م، 2017، لتعاود اإلرتفاع عام 2016م ثم تراجعت عا 2015، 2014، 2013، ثم ارتفعت مرة أخرى أعوام 

 % .3.56لسنوي لقيمة الصادرات وسجل معدل النمو ا

 (18رقم ) دولج

 8كود السلعة الدولي رقم -الصادرات التركية من الفاكهة والحمضيات والمكسراتقيمة 

 القيمة باأللف دوالر أمريكي

 معدل التغير السنوي قيمة الصادرات عام

2005 2.501.037  

2006 2.388.333 -4.51% 

2007 2.670.618 11.82% 

2008 2.855.302 6.92% 

2009 3.001.898 5.13% 

2010 3.490.879 16.29% 

2011 3.908.880 11.97% 

2012 3.806.416 -2.62% 

2013 3.969.004 4.27% 

2014 4.327.138 9.02% 

2015 4.355.366 0.65% 

2016 3.872.709 -11.08% 

2017 3.940.925 1.76% 

  3.468.347 المتوسط

  %3.56 معدل النمو السنوي

 المصدر: موقع التجارة العالمي
source:www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1 

 ( 19رسم بياني رقم )

 8كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من الفاكهة والحمضيات والمكسرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالرسالة .18المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )

 

 

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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 2كود السلعة الدولي رقم -من اللحوم واألحشاء الصالحة لألكل قيمة الصادرات التركية  -17

( أن هناك تذبذبا في قيمة الصادرات التركية من اللحوم 20( والرسم البياني رقم )19يوضح الجدول رقم )

قد ، وأن هناك اتجاها عاما نحو الزيادة، وكانت قيمة الصادرات 2كود السلعة الدولي رقم -واألحشاء الصالحة لألكل 

 2017لتعاود اإلرتفاع عام  2016حتى عام ، ثم انخفضت عام  2007، ثم ارتفعت أعوام 2006سجلت تراجعا عام 

 %.23.15لقيمة الصادرات ،وسجل معدل النمو السنوي 

 (19جدول رقم)         

 2كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من اللحوم واألحشاء الصالحة لألكل 

 باأللف دوالر أمريكيالقيمة 

 معدل التغير السنوي باأللو دوالر عام

2005 36.217  

2006 29.468 -18.63% 

2007 46.518 57.86% 

2008 89.124 91.59% 

2009 154.896 73.80% 

2010 208.012 34.29% 

2011 390.255 87.61% 

2012 532.489 36.45% 

2013 614.698 15.44% 

2014 659.435 7.28% 

2015 444.448 -32.60% 

2016 370.847 -16.56% 

2017 542.834 46.38% 

  316.865 المتوسط

  %23.15 معدل النمو السنوي
 المصدر: موقع التجارة العالمي

source:www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1 

 (20رسم بياني رقم )

 2كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من اللحوم واألحشاء الصالحة لألكل 

 
 ( بالرسالة .19البياني مستخرج من الجدول رقم ) المصدر : الرسم

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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التركية من منتجات األلبان والطيور والبيض والعسل الطبيعي وأي منتجات ذات  قيمة الصادرات -18

 :2أصل نباتي  كود السلعة الدولي رقم

( أن هناك تذبذبا في قيمة الصادرات التركية من منتجات 21( والرسم البياني رقم )20يوضح الجدول رقم )

، وأن هناك اتجاها 2كود السلعة الدولي رقم -صل نباتي األلبان والطيور والبيض والعسل الطبيعي وأي منتجات ذات أ

، ثم تراجعت  2014حتى عام  2006عاما نحو الزيادة، وكانت قيمة الصادرات قد سجلت ارتفاعات متتالية منذ عام 

 %.18.20ل النمو السنوي لقيمة الصادرات ، وسجل معد2017، 2016،لتعاود اإلرتفاع عامي  2015عام 

 (20قم)جدول ر         

 2كود السلعة الدولي رقم طبيعي وأي منتجات ذات أصل نباتي قيمة الصادرات التركية من منتجات األلبان والطيور والبيض والعسل ال

 القيمة باأللف دوالر أمريكي

 معدل التغير السنوي باأللو دوالر عام

2005 79.885  
2006 101.926 27.59% 
2007 168.442 65.26% 
2008 235.932 40.07% 
2009 249.877 5.91% 
2010 303.466 21.45% 
2011 484.057 59.51% 
2012 545.560 12.71% 
2013 662.462 21.43% 
2014 732.679 10.60% 
2015 532.707 -27.29% 
2016 592.723 11.27% 
2017 702.305 18.49% 
  414.771 المتوسط

  %18.20 معدل النمو السنوي
 ع التجارة العالميالمصدر: موق

source:www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1 

 

 (21رسم بياني رقم )

 2كود السلعة الدولي رقم -ة من منتجات األلبان والطيور والبيض والعسل الطبيعي وأي منتجات ذات أصل نباتي قيمة الصادرات التركي

 
 ( بالرسالة .20المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم )

 

 

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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كود السلعة الدولي  -قيمة الصادرات التركية من محضرات حبوب ودقيق ونشا وحبوب  -19

 :19رقم

( أن هناك تذبذبا في قيمة الصادرات التركية من محضرات 22( والرسم البياني رقم )21رقم ) يوضح الجدول

، وأن هناك اتجاها عاما نحو الزيادة، وكانت قيمة الصادرات 19كود السلعة الدولي رقم -حبوب ودقيق ونشا وحبوب 

، لتعاود اإلرتفاع حتى 2009، ثم تراجعت عام 2008حتى عام  2006قد سجلت ارتفاعات متتالية منذ عام 

 %.12.54دل النمو السنوي لقيمة الصادرات ، وسجل مع2016، 2015ثم تتراجع عامي  2014عام

 (21جدول رقم )

 19كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من محضرات حبوب ودقيق ونشا وحبوب 

 القيمة باأللف دوالر أمريكي      

 غير السنويمعدل الت باأللو دوالر عام

2005 348.444  
2006 401.959 15.36% 
2007 532.908 32.58% 
2008 711.939 33.60% 
2009 678.128 -4.75% 
2010 804.479 18.63% 
2011 1.037.190 28.93% 
2012 1.234.702 19.04% 
2013 1.544.821 25.12% 
2014 1.656.090 7.20% 
2015 1.505.591 -9.09% 
2016 1.500.485 -0.34% 
2017 1.618.547 7.87% 
  1.044.253 المتوسط

  %12.54 معدل النمو السنوي
 المصدر: موقع التجارة العالمي

source:www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1 

 (22رسم بياني رقم )

 19كود السلعة الدولي رقم -قيمة الصادرات التركية من محضرات حبوب ودقيق ونشا وحبوب 

   
 ( بالرسالة .21المصدر : الرسم البياني مستخرج من الجدول رقم ) 

 

http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|1|1|1
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 الفصل السابع 

 الرتكيقانون البورصات السلعية حظات عل  مال
 قانون إنشاء) بورصة مينا البصل لألقطان(مع  عقد مقارنةمع 

 "مرفق نسخة من كال القانونين بالمالحق"

 
 البورصات السلعية الرتكيقانون املبحث األول: مالحظات عل  

القانون ، وان(قانون إنشاء) بورصة مينا البصل لألقطبني  عقد مقارنةاملبحث الثاني: 

 .الرتكي املنظم للبورصات السلعية
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 :  مقدمة

نظرا ألن هدف هذه الدراسة هو العمل على نقل التجربة التركية في مجال البورصات        

بنود القانون التركي ترجمة لالسلعية والتي ساهمت بفعالية في نمو االقتصاد التركي، فإننا نورد 

الرسمي موقع خالل المن  ، قام الباحث بترجمتها،1ملحق رقمبرصة السلعية التي تتحدث عن البو

ة، وتعود أهمية ترجمة القانون التركي إلى كونه يالتركالسلعية حاد عام الغرف والبورصات إلت

 والمسئوليات التي يجب القيام بها،لعمل البورصات السلعية التركية ، وورد به الواجبات  المنظم

والقبول والعقد وسداد ما  ة بشأن التزامات البائع والمشتري بخصوص التسليمالقواعد العامو

عات، وإنشاء المختبرات والمعامل، إنهاء الصفقات، وقواعد التحكيم لتسوية المنازوشروط  ما،عليه

وقد اوردنا عدد وواجبات كال من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واللجان المختلفة، ومهامها، 

 ظات الهامة استخلصناها من القانون في هذا الفصل.من المالح

قد مقارنة بين بعض بنود تم عومن أجل تحقيق هدف اإلستفادة الكاملة من التجربة التركية    

وتم التعرف  القانون التركي للبورصات السلعية وبين قانون إنشاء بورصة األقطان بمينا البصل،

 ، كما هو موضح بالتفصيل الحقا. االختالفاتعدد كبير من من خاللها على 

سلعية تي اعتمدت فيها أنظمة البورصات العلى الرغم من ان مصر من أوائل دول العالم ال   

،حيث نشأت بورصة العقود باالسكندرية ، وتلتها بورصة األقطان بمينا البصل أواخر القرن 

مصر ال يوجد ة األن، إال أن التاسع عشر ، سابقة بذلك عدد كبير من أشهر بورصات العالم السلعي

الحالة الوحيدة القريبة وهي بورصة ولديها حاليا أي بورصة سلعية وبالتالي ال يوجد قانون ينظمها، 

وتوقفت البورصة عن العمل ، وتم إلغاء هذا القانون األقطان التي أنشأت وصدر لها قانون عام 

مع القانون ورصة مينا البصل لألقطان بين قانون بتالي فإن عقد مقارنة ل، وبا2007تماما عام 

من قبل صاحب القرار عند  ص العديد من المالحظات التي يتحتم بحثها بعمقالتركي، يجعلنا نستخل

 إنشاء بورصة سلعية . 

في تسعينات القرن الماضي،   لقد توقفت بورصة القطن باإلسكندرية عن العمل وتم إلغاء قانونها   

المزارعين عن زراعة القطن  انصراف، بسبب التداول على األقطانبسبب اإلنخفاض الحاد في 

ال تصلح بزراعات قليلة لقطن طويل التيلة ، تخصص للتصدير خارج مصر، " حيث  واالكتفاء

المرتفعة ولطبيعة ماكينات الغزل والنسيج أسعارها للمصانع المصرية بسبب األقطان طويلة التيلة 

زراعة  النهيار"، وتوجد أسباب عديدة أدت طان قصيرة التيلةمع األق لتتالءمبمصر، المصممة 

القطن المصري ال يسعنا المجال لذكرها، ولكن أبرزها انصراف المزارعين عن زراعته بسبب 
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تهريب المنسوجات والمالبس الجاهزة والتي تدخل مصر مسببة  وانتشارضعف العائد من ورائه، 

الحرة أو  سائل ومنافذ التهريب سواء من خالل المناطقتتعدد و، والمصري لالقتصادخسائر هائلة 

من خالل التحايل على القوانين ،والبعض يلجأ إلى استيراد أقمشة أو  وأ "الدروباك" السماح المؤقت

غزول بفواتير مضروبة بقيم متدنية للغاية كي ال يسددوا الضرائب الحقيقية لهذه البضاعة، ويلجأ 

 ت من آسيا والصين التي تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية ال سبيلإلي استيراد المنسوجا البعض

حصة  ويتم تصديرها إلى الواليات المتحدة وتخصم من، صنع في مصر ويكتب عليها ،لمنافستها

مصر التصديرية إلى السوق األمريكي واألسواق األوروبية، كما أن نظام الدروباك حولته مافيا 

كميات من  استيرادالمقنن حيث يتم  وع جديد من التهريبتهريب المنسوجات المصرية إلي ن

% منها والباقي يدخل في 50تصدير سوي  المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن ال يتم

نسبة الفاقد التي تحددها وزارة  واستغالل السوق مهربا عن طريق التحايل في أذون التصنيع

ضريبة مبيعات  بدون دفع أي رسوم جمركية أو الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد

ويوجد من المستوردين من يقومون  وبالتالي يكون سعر المستورد أقل من سعر المنتج الوطني،

، ثم يعيد وغيره باستيراد مالبس شبه تامة الصنع وال ينقصها سوى مجرد سوست أو أزرار

 انتشارلصادرات، كذلك هناك ظاهرة تصديرها بعد إتمام تلك العمليات بهدف االستفادة من دعم ا

مكونات وأجزاء وخامات بدون  استيرادالمصانع الوهمية واستخدامها بصورة غير مشروعة في 

، لذلك يعد التهريب من أحد أهم أسباب ضعف ثم طرحها للبيع في األسواق المحلية  ، إقامة مصانع

انخفض تداول تلك األقطان )التي  الصناعة المحلية، وانخفاض زراعة األقطان في مصر، وبالتالي

أغلقت ال تصلح للمصانع المصرية لكونها أقطان طويلة التيلة التي تخصص للتصدير(، وبالتالي 

 .(1)بورصة األقطان بمينا البصل
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 املبحث األول
 البورصات السلعية الرتكيقانون مالحظات عل  

 "1مالمرفق بالملحق رق"م 2004مايو  18صادر بتاريخ  5174رقم 

 تمهيد : 

لذلك  حيث أن هذه الدراسة تتناول اقتصاديات البورصة السلعية بالتركيز على البورصة التركية،  

فإننا سوف نتناول بعض المالحظات القليلة على القانون التركي المنظم خصوصا في الجوانب 

 انون المتخصصون بالدراسة العميقة له، ومرفقاالقتصادية التي يحتويها، مع التوصية بقيام أهل الق

 تركي بعد ترجمته بمالحق الدراسة،القانون ال

.، )قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية والبحرية والبورصات السلعية( هو مسمى القانونو   

 تحاد الغرف والبورصات السلعية كافة الغرف التجارية والصناعية والبحرية والبورصاتإيتبع و

، مع العلم أنه يوجد بتركيا لإلتحادالسلعية على مستوى الدولة التركية، برئاسة رئيس مجلس إدارة 

غرف للتجارة فقط، وغرف للصناعة فقط وغرف بحرية فقط، كما توجد غرف تجمع بين التجارة 

اد لإلتحوالصناعة واألنشطة البحرية عالوة على البورصات السلعية، وكافة هذه الغرف تخضع 

 بة وزارة التجارة التركية.إلشراف ورقالعام للغرف والبورصات السلعية ، ويخضع االتحاد ا

هي وزارة التجارة التركية ، وتتولى الوزارة بالتعاون  في القانونالوزارة المختصة كذلك فإن    

هي صاحبة الرأي في الوزارة هذا القانون ، وبنود حاد الغرف والبورصات السلعية وضع إتمع 

وقفها بعد رأي اتحاد الغرف والبورصات السلعية ، وللوزارة الحق  نشاء البورصات السلعية أوإ

وفقا وكافة الكيانات التابعة له الغرف والبورصات السلعية اتحاد الرقابة على اإلشراف و في

 التي حددها القانون .  للمبادئ
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 ت السلعية التركية:المنظم لعمل البورصا القانونبنود أهم المالحظات على  -1

 لتأسيسهاوضع القواعد المنظمة تستهدف بنود القانون الخاصة بالبورصات السلعية  -أ 

، وتحدد مواد القانون الخصائص والمواصفات الواجب توافرها، وكيفية إجراء وتشغيلها

وحقوق ، عمل تلك الكياناتآليات و ،وواجبات األعضاء وحدود سلطاتهم االنتخابات،

عضاء، وشروط العضوية وفقدان العضوية ،وإيرادات األجهزة ونفقاتها األ والتزامات

 وميزانياتها.

ن تلحق بها أماكن ليست ضمن ألكل بورصة حدود مكانية تمارس فيها سلطاتها ، ويمكن   -ب 

 .من القانون 29كما ورد بالمادة  على قرار الوزير المختص المحافظة ، بناءا

عمليات من خالل البورصة السلعية "بشرط تسجيلهم فيها يمكن للمقيمين خارج الدولة تنفيذ  -ج 

 . من القانون 31كما ورد بالمادة  واالشتراطات" وفقا للقواعد 

تمثل المجموعات المهنية " الحرفية " األساس الذي تقوم عليه البورصة السلعية، وهي التي  -د 

أعضاء مجلس  خاببانت، ومن ثم يقومون  العمومية عضاء الجمعيةأ انتخابمن خاللها يتم 

 .من القانون 32، ومجلس التأديب، كما ورد بالمادة اإلدارة

تتم على بيانات المسجلين بالبورصة ، يجب إبالغها فورا إلدارة البورصة  تعديالتأي   -ه 

على كل عضو من أعضاء البورصة السلعية ، وإلزام وتعديلها ، ويمثل ذلك مسئولية 

 . من القانون 32كما ورد بالمادة ه ويحاسب عليه تأديبيا في حالة تقصير

لصغار مارسة البيع والشراء م، فإنه يسمح ب االجتماعيتخفيفا عن األعباء ومراعاة للبعد  -و 

داخل البورصة السلعية بدون تسجيل )ويسهم ذلك  لكميات الضئيلةالمزارعين والمنتجين 

ائيين وهو هدف من جانب أخر في جعل البورصة السلعية مكانا جاذبا للمستهلكين النه

 من القانون. 32تسعى إليه البورصة في حد ذاته(، كما ورد بالمادة 

وضع القواعد العامة موضع التنفيذ، بشأن التزامات البائع من واجبات البورصة السلعية  -ز 

السداد، وتعليمات وشروط إنهاء الصفقات، وأي  ،القبول ،والمشتري بخصوص التسليم

ازعات التي قد تنشأ، بعد ألسعار، وقواعد التحكيم لتسوية المنعوامل يكون لها تأثير على ا

 .من القانون 33، كما ورد بالمادة تحاد عام الغرف والبورصات السلعيةإموافقة 
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والتواصل  من واجبات البورصات السلعية متابعة البورصات السلعية األخرى محليا ودوليا -ح 

وتعريفهم  التعامالت،ين بشأن تلك وإرشاد المتعاملين الداخلي األسعار،معهم بخصوص 

 .من القانون 34بأنظمة التجارة اإللكترونية، كما ورد بالمادة 

البورصة السلعية إدارة  اختصاصمن داخل البورصة إنشاء المختبرات والمعامل  -ط 

 ،ويمكنها المشاركة في القائم منها بالتعاون والتكامل مع األجهزة المعنية بالدولة التركية (،)

 .  من القانون 34رد بالمادة كما و

أي اتفاقات أو قرارات أو أفعال تحمل شبهة من الواجبات األساسية إلدارة البورصة كشف  -ي 

 .من القانون 34كما ورد بالمادة  يتم إبالغ السلطات المختصة، و" احتكار" 

نتخب كال من أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك الذي ي وه العمومية الجمعيةمجلس إدارة  -ك 

  .39بالمادة  كما عترض على الميزانيةيوافق او له أن يء مجلس التأديب ، وأعضا

واإلشراف على  هامهام التنفيذية داخلالتأدية كافة من واجبات مجلس اإلدارة بالبورصة  -ل 

كما ورد ديب، ووضع الميزانيات وغيرها من المهام أمجالس الت إلىالتداول واإلحالة 

 .41بالمادة 

 سمح بتداولها من خالل البورصة ، إذ البد من توافر اشتراطات معينةليست كافة السلع ي -م 

ذات العرض  ،القابلة للتخزين ،القابلة لالستبدال التي تكون قادرة على التحمل)السلع 

السلع التي تشترى وتباع كعينة أو  ،التي تباع بوصفها تجارة جملة ،والطلب الكافيين

غير محددة وما شابهها لكونها تلبي االحتياجات كما تدرج كذلك سلع  ،كنموذج أو عالمة

يخرج من نطاق هذا القانون كال من النقد األجنبي ، والحيوانات الحية أو المذبوحة(، المحلية

 . من القانون 45، كما ورد بالمادة والمعادن الثمينة

ن أمجرد شخص أو شركة تنجز أعمال الوساطة ويجب في القانون التركي، السمسار  -ن 

، يحددها القانون مقابل عمله عمولة  السمسار ر فيها شروط الترخيص ، ويتقاضيتتواف

أو اإلتفاق  التواطؤمثل وفي حالة ثبوت ممارسته للبيع أو الشراء أو اإلخالل بمهام عمله 

فصل كامل بين القانون حقق ي"  التأديبوإحالته إلى مجلس ، يتم إيقافه فورا المسبق 

من  47كما ورد بالمادة  ،مسرة ، بما أدى للقضاء على اإلحتكارممارسة التجارة وبين الس

 .القانون
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مالحظات بخصوص مجلس التحكيم وعقد التحكيم المتفق على بعض بنوده مسبقا بين  -2

 طرفي العقد:

تحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، هو وسيلة لفض إلالتابع  التحكيممجلس  -أ 

طرفي النزاع قبل عقد الصفقة  ويتفق على بنوده،  المنازعات بشكل ودي بين طرفي النزاع

، أو بعد إتمامها بديال عن اللجوء للمحاكم الخارجية، ويحدد طرفي النزاع بأنفسهم من 

خالل هذا العقد الملزم أسلوب التسوية والمحكمين أو من خالل من يختاره االتحاد وفقا 

 العقد التحكيمي المرفق. كما هو وارد بنموذج ،لقواعد التحكيم الخاصة باالتحاد

إنشاء مؤسسات التحكيم للقيام بتسوية المنازعات من واجبات جمعية البورصة السلعية   -ب 

تفاقات المتعاقد عليها كما إلالتي قد تنشأ من المعامالت التي تتم بالبورصة السلعية، أو ا

دارة من القانون، ومن واجبات مجلس إ39، كما ورد بالمادة جاءت بنصوص االتفاقات

تكون ذات صلة  البورصة السلعية تعيين لجنة التحكيم المكلفة بتسوية المنازعات، على أن

تجهيز قائمة بالمحكمين بالبورصة السلعية، وكذلك من واجباتها بالمعامالت التي تم تأديتها 

التي قد ، وفقا لشروط خاصة وذوي الخبرة المطلوبين بواسطة محاكم تسوية المنازعات 

كما ورد بالمادة  المعامالت التي تتم بالبورصة السلعية، وتقديمهم للجمعية للموافقةتنجم عن 

 .من القانون 41

التجارية الدولية، يتفق الطرفان على القانون الذي  باالتفاقياتفي حالة النزاعات المتعلقة  -ج 

ع يتعهد طرفي النزا، وطرفي النزاع اتفاقيطبق، أو يترك األمر للمحكمين في حال عدم 

أو نتائج  التزاماتله، وما يترتب عليه من  واالمتثالتفاق التحكيمي إلبقبول أحكام هذا ا

 ، كما هو وارد بنموذج العقد التحكيمي المرفق.سلفا
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 املبحث الثاني

 بورصة مينا البصل لألقطان(  )قانون إنشاءبني  عقد مقارنة
 ات السلعيةالقانون الرتكي املنظم للبورصو

 "مرفق نسخة من كال القانونين بالمالحق"

 تمهيد:

نظرا لما ذكرناه من عدم وجود أي قوانين أو لوائح تنظيميه قامت بإعدادها الدولة المصرية    

، والذي تم 1994لألقطان( عام  للتنظيم البورصات السلعية سوى قانون إنشاء)بورصة مينا البص

قانون البورصة السلعية في د وجدنا من الضروري عقد مقارنة بين م، فق2007عام لغاؤه بعد ذلك إ

 وبالتالي مع التركيز على الجوانب االقتصادية في القانونين،قانون بورصة األقطان الملغي، تركيا و

 .ساعد متخذ القرار مستقبال في حال القيام بإنشاء بورصة سلعية في مصري
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 قانون البورصات السلعية التركي:و صة مينا البصل لألقطانبور مقارنة بين قانون إنشاء

 :  األولىالملحوظة 

تداول نشاط البورصة في  منه في المادة األولى قانون بورصة مينا البصل لألقطانحصر    

وذلك دون إخالل بحق المتعاملين في تداول القطن خارج البورصة ، األقطان الشعر بالبيع والشراء

 القطن القانون لم يمنع تداول سلعة، وبالتالي فإن الداخل القطن في ون تنظيم تجارةطبقا ألحكام قان

ومثيله من قوانين الدول األخرى المنظمة لعمل ، تركيالبينما نجد أن القانون ، خارج البورصة

بها في  منع القانون تداول السلعة المتعاملبحيث ي، تأخذ بالحيز المكاني، السلعيةالبورصات 

جود فروع في حالة وو، ة خارج النطاق المكاني للبورصة مثل المحافظة أو االقليمالبورص

تا تداول تلك السلعة خارج البورصات عا بايمنع منفإن القانون ، بمناطق الدولة المختلفةللبورصة 

 .أو فروعها

، هميتهابورصة يقلل من أالعلى  ثير سلبي يفتح بابا ذو تأن السماح بالتداول خارج البورصة إ   

ويفتح بابا لتحالف أصحاب المصالح والراغبين في ، المرجوقدرتها على إحداث التأثير  منيحد و

، يرغبون في إنجاز صفقاتهم بشكل خفيالذين و، السيطرة على السوق بدون رقابة حكومية

بصل وإغالق بورصة مينا ال استمرارأسباب عدم أهم  منوربما يعد ذلك ، سعاركمون في األويتح

 .المنظمها أبوابها وإلغاء قانون

نرى أهمية ، التي تسود المناخ التجاريمصري وحالة عدم التنظيم والعشوائية ومراعاة للواقع ال   

 في حدود النطاق المكاني للبورصةعند إنشاء بورصة سلعية، عطاء مهلة للمتعاملين بسوق السلعة إ

بعدها على عدم تداول السلعة إال من خالل يجبرون ، لتوفيق أوضاعهم لتكن ستة أشهرو، السلعية

 .البورصة السلعية بمناطقهم

 :الثانيةالملحوظة 

من أهم الشروط لنشأة البورصة السلعية المتخصصة، هو أن تكون هذه السلعة منتج محلي "ذو      

جانب العرض لم يعد متوافرا في وفي حالة بورصة األقطان فإن ، (1)طلب وعرض كبيرين"

نخفاض الكميات المزروعة، وينطبق نفس األمر لحد ما على األقماح والحبوب ، ونرى األقطان ال

رض مصر، على أأن هناك خلطا بالمفاهيم، فالبعض يروج لبورصة كبيرة للقمح أو الحبوب على 

المثلى من القمح أو الحبوب هو  لالستفادةالرغم من أن أغلب األقماح مستوردة، والذي نراه محققا 

                                                             
 .1مرفق رقم https://www.tobb.org.tr(  قانون الغرف والبورصات السلعية التركي  2

https://www.tobb.org.tr/
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منها، بحيث يوجد داخله إدارة  ا  المصرية أو قريب الموانئحد أومعلوماتي ب لوجستيكز إنشاء مر

متكاملة للمعلومات الدولية التابعة للمركز مباشرة أو لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة 

للقمح  طالع اليومي على األسعار العالميةإليكون من مهامها الرئيسية االتجارة والصناعة ، والتي 

ختبار يتوافر بالمركز مختبرات على أعلى مستوى إلعلى أن وأنواعه وأماكن الشراء الدولية، 

المستوردة، وتلحق به منظومة المستودعات  قماحاألالعينات قبل الشراء دوليا، ولتصنيف 

بيع والصوامع المجهزة على أحدث الطرز،  ومن ثم تبيع الدولة تلك األقماح بأي نظام من أنظمة ال

أو تعقد مزادات  بين الدولة كتاجر وبين المشترين المحليين، وكما ذكرنا فإن األمر على هذا النحو 

حيث أن السلع مستوردة في ال يصلح معه إطالق عبارة " بورصة سلعية للقمح أو للحبوب "، 

 المشترين النهائيين.بين المنتجين و أغلبها، وال يتحقق مقابلة مباشرة

   لثة:الثاالملحوظة 

تتولى إدارة البورصة لجنة من تسعة بقانون بورصة مينا البصل بناءا على المادة السادسة      

  :النحو التاليعشر عضوا تشكل على 

أربعة  -أربعة أعضاء يمثلون تجار القطن في الداخل -أربعة أعضاء يمثلون مصدري القطن

عضوان  -المقيدين في البورصة عضو يمثل السماسرة -أعضاء يمثلون مغازل القطن المحلية

، أربعة أعضاء يمثلون منتجي القطن -يمثالن البنوك التجارية العاملة في مجال تمويل تجارة القطن

في عضوية لجنة البورصة بطريق  وينتخب أعضاء كل طائفة من الطوائف األربعة األولى ممثليهم

ويختار اتحاد ، بكل منهم في البورصة السري من بين المقيدين بالقائمة الفرعية الخاصة االقتراع

البنوك ممثلي البنوك التجارية من المقيدين في البورصة كما تختار الجمعية التعاونية العامة لمنتجي 

لس وتتولى اللجنة مهمة مج، ة البورصةوذلك في عضوية لجن، القطن ممثلي المنتجين للقطن

كافة أعضاء فمن ناحية فإن  بالقانون التركيكبير عما ورد  اختالف، ويالحظ وجود  االدارة أيضا

، أحد األعضاء بدون انتخاب باختيارالحق وال يوجد ألي جهة ، الجمعية بالقانون التركي منتخبين

يتم تشكيلها ، بالبورصة السلعية التركيةللجان الفرعية وتسمى لجان المهن اومن ناحية أخرى فإن 

مع العلم أن هناك حدودا ، الجمعية العمومية بانتخابن المهومن ثم يقوم أعضاء لجان ، باالنتخاب

لضمان أن تكون كافة المهن ممثلة "داخل الجمعية العمومية  ليمثلوا المهنة عددية لكل لجنة مهن

، من بينهم، عضاءأرئيس ونواب و باختيارومن ثم تقوم الجمعية العمومية ، بالجمعية العمومية"

دارة أي ذكر لمجلس إ بورصة األقطانن المصري المنظم إلنشاء ال يوجد بالقانوومن ناحية ثالثة 

تولى لجنة وت، يضا رئيس الجمعية العموميةألجنة البورصة يكون رئيسها هو نفسه ف، للبورصة
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يختلف ذلك عن القانون التركي الذي يجعل لمجلس اإلدارة  ) البورصة مهام مجلس االدارة بالكامل

وال يحق ، وتقر ميزانيتهعمومية التي ترأسه وتراقب عليه اختصاصات مختلفة عن الجمعية ال

 (.أو عضواً بها لرئيس الجمعية أو نائبه أن يكون رئيساً لمجلس إدارة البورصة السلعية

 : الرابعةالملحوظة 

ا لعدد من الشروط على رأسيها أن وفقفقط حصر القانون أعضاء البورصة في المتعاملين بالقطن    

وأن يكون مقيما في االسيكندرية ، تجار في القطنسجل التجاري في مجال نشاط اإلالفي  يكون مقيدا

عمل  كان من الواجبونرى ، مع النطاق المكاني للبورصةهذا يتفق ، أو متخذا له محال مختارا فيها

ميا يمنييع التيداول إال ميين ب، الدولييةكافية أمياكن تنتشير فييي بحيييث ، لألقطيانفيروع للبورصية السييلعية 

 ريب المسافات بالنسبة للمتعاملين، بحيث ال يتم التعامل غال من خاللها.ولتق، خاللها

 : خامسةالالملحوظة 

البورصية يتفيق ميع ، وبميا عضو البورصيةمقرر على السنوي الشتراك اإلتسجبل والرسوم تمثل    

، بورصيةعائيدا مجزييا لل ، ي تصدر منهاالتوالشهادات الوثائق  باإلضافة إلى الرسوم على التركية،

 ا مع تحديثها تكنولوجيا باستمرار.أفضل الكوادر لتشغيله اختيارطيع من خالله تست

 :سادسةالالملحوظة 

المنفذة لقرارات  لجنة البورصة هيفإن من قانون بورصة مينا البصل، وفقا للمادة الثامنة    

مراقبة تنفيذ وتختص باإلشراف على حسن سير العمل بالبورصة و، الجمعية العمومية للبورصة

ويجوز للجنة إذا طرأت ظروف ، مهاما تراه طبقا ألحكا واتخاذها القوانين واللوائح الخاصة ب

وتبلغ الوزير المختص ، عاجلة أن تتخذ من االجراءات الفورية ما يمكنها من مواجهة هذه الظروف

اللوائح الداخلية وضع وللجنة ، وللوزير المختص أن يوقف تنفيذها، بهذه االجراءات فور اتخاذها

للعمليات التي  توحيد شروط التعاملو، وتقرير نماذج القطن، ظيم عمليات التداول في البورصةلتن

النظر في القرارات التي و، فرعية طبقا ألحكام هذا القانونتشكيل اللجان الو، تتم في البورصة 

ا واعتماد ما يلزم اعتماده تصدرها اللجان الفرعية المختلفة واتخاذ ما تراه من قرارات في شأنه

إصدار القواعد المنظمة للعمل في البورصة والعاملين و، هذا القانون والئحته التنفيذيةمنها طبقا ل

اعداد التقرير السنوي عن نشاط و، تي تعطل فيها البورصة خالل السنةبها وتحديد األيام ال

ة لعرضهما على الجمعية البورصة متضمنا مركزها المالي ومشروع حسابها الختامي توطئ

القانون المصري جعل لجنة البورصة هي المنفذة فإن  ، بذلكالعمومية للبورصة إلقرارهما
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، لجنة البورصةالجمعية العمومية هو نفسه رئيس ورئيس ، لقرارات الجمعية العمومية للبورصة

للجمعية ختصاص هذا االفالقانون التركي جعل ، وفي ذلك عدم تحقيق للرقابة بمعناها الحقيقي

إن كافة ، كذلك فويراقبون عليهم، أعضاء مجلس االدارة ينتخبون اوأعضاءالعمومية رئيسا ونوابا 

ون التركي من توجد بالقان، األعمال الموكلة للجنة البورصة في القانون المصري كما ورد أعاله

، عضائهاأنوابها وعمومية برئيسها والويخضع لرقابة  الجمعية ، بورصةاختصاص مجلس إدارة ال

 .والمراجعة على الميزانية واقرارها، االعتراضولهم حق 

 :سابعةالالملحوظة 

تنتخب اللجنة كل سنة من بين أعضائها  ر من قانون بورصة مينا البصل،وفقا للمادة رقم اثنا عش   

يجوز إعادة و، رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق –بعد اجتماع الجمعية العمومية  –

ويتولى مكتب اللجنة متابعة العمل والنظر في الحاالت  تخاب أعضاء المكتب أكثر من مرة ان

، بينما  ورصة وما ترى اللجنة تفويضه بهالعاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة الب

انتخاب رئيس  إذ أن، ولكنها أكثر إحكاما، عملية االنتخاب بالقانون التركي أكثر تعقيدايالحظ أن 

ن تمر فترتين على أخر أخرى يجب أولكي ينتخب مرة ، الجمعية العمومية يكون لمدة عامين فقط

أن ينتخب كرئيس أو عضو بمجلس أو نائبه ة كما يحظر علي رئيس الجمعية العمومي، رئاسة له

وله ، ارةدة العمومية بانتخاب رئيس مجلس اإلتقوم الجمعياإلدارة، كذلك ففي القانون التركي 

مرة اخرى إال بمرور فترتين على أخر  انتخابه( وال يمكن سنوات 4الفترة )تينمكوث لمدة فترال

ها اللجنة وفقا للقانون المصري "بشكل عملية االنتخاب التي تجري ، كذلك فإنمرة تم انتخابه بها

، هذه الخطط وتنفيذ  تطويروضع خطط للنية اال تمنح الرئيس المنتخب إمكقصيرة جداً، " سنوي

 الصالحيات الكافية. ئهعطاإمع ، سنوات 4عن مدة بقاؤه بالمنصب تقل  نوصي أالو

 : ثامنةالالملحوظة 

ضاء المقيدين تتكون الجمعية العمومية من جميع األعوفقا لقانون بورصة مينا البصل لألقطان ،   

، ئبيه في حالة غيابهحد نايرأس الجمعية العمومية رئيس لجنة البورصة أو أو، في قائمة البورصة

نتخب من قبل كافة لجان المهن التي ت  عمومية تنتخب من خالل البالقانون التركي فإن الجمعية بينما 

وليس كافة المنتسبين كما بعد ذلك ويتم انتخاب "عدد محدود" يمثلون الجمعية العمومية ، المنتسبين

 .في القانون المصري
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 :التاسعةالملحوظة 

تييتم جميييع صييفقات القطيين فييي البورصيية يجييب أن انون بورصيية مينييا البصييل لألقطييان، وفقييا لقيي   

، يختلييف األميير عيين قييانون البورصييات السييلعية التركييي، وبواسييطة أحييد السماسييرة المقيييدين بهييا

هيم األشيخاص المسيجلين ، األشخاص الذين يتعاملون بالشراء والبيع في البورصة السيلعية التركييةف

يمكن أن يكونيوا المنتجين والمصنعين المسجلين بالبورصة السلعية والوسطاء وبالبورصة السلعية و

وكيذلك " وكيالء بالبورصية السيلعية ، "وكالء بالعمولة بالبورصة السلعية " يعملون لحساب آخيرين

 ."" سماسرة بالبورصة السلعيةويعملون ممثلين ألخرين أو ، "

 :  العاشرةالملحوظة 

تمثل رسوم التسجيل مبالغ محددة تفرضها لجنة البصل لألقطان،  وفقا لقانون بورصة مينا   

يختلف األمر ، وشهادات والوثائق التي يمكن أن تطلبالوكذلك قيمة ، وليست نسبالبورصة 

، تمثل رسوم التسجيل ورسم االشتراك السنوي نسبة" ، القانون التركي المنظم للبورصات السلعيةب

ال أكثر من نصف اإلجمالي الشهري للحد األدنى لألجر المطبق % و10ال يجوز أن يكونا أقل من ف

ونرى أن ارتباط ، من القانون 46كما ورد بالمادة  " عاما 16على األشخاص األكبر سنا من 

نظام ممتاز يجعل القيمة الحقيقية وليست النقدية هي التي تسود ، الرسوم بالحد األدنى لألجور

 .مر تلقائي وله ما يبررهويصبح تعديل الرسوم أ، المعامالت

 :الحادية عشرالملحوظة 

تنتخب لجنة البورصة من بين  من قانون بورصة مينا البصل لألقطان، وفقا للمادة رقم ثالثون   

السري بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية  باالقتراعأعضائها أو من أعضاء البورصة 

، طن " تختص باإلشراف على عمليات االتجار في البورصةلجنة فرعية تسمى " اللجنة الفنية للق

تجتمع اللجنة الفنية للقطن بالبورصة مرة على األقل كل أسبوع لتحديد متوسط أسعار وعالوات و

األصناف وفروق الرتب المختلفة من القطن وفقا لنماذج القطن المقررة على أساس أسعار 

وتتولى اللجنة نشر هذه ، واقع مذكرات البيعالصفقات التي تمت بسوق البضاعة الحاضرة من 

البورصة السلعية التركية تختص المعامل والمختبرات ، وفي  األسعار وإعالنها في البورصة

من تصنيف وتنظيم وشهادات الفحص وتحديد درجات ، المجهزة في كافة ما يتعلق بالجانب الفني

  .الجودة
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 عشر: الثانيةالملحوظة 

على كل عضو بالبورصة أن  بقانون بورصة مينا البصل لألقطان،نان وثالثون اثوفقا للمادة     

يرسل إلى مندوب الحكومة بيانا يوميا بمشترياته ومبيعاته من البضاعة الحاضرة وجميع عمليات 

وعلى كل سمسار أن يرسل بيانا يوميا إلى مندوب الحكومة بجميع الصفقات التي عقدها ، التسليم

وعلى المشترى ، بكل عملية من عمليات التعاقد رة من مذكرة العقد الخاصلحساب عمالئه وصو

غة بياناتها إلى أن يحتفظ لمدة ثمان وأربعين ساعة بالعينات التي تمت على أساسها الصفقات المبل

ن يتأكد من صحة البيانات المبلغة إليه والقيام أولمندوب الحكومة الحق في  ، مندوب الحكومة

ويجرى سحب هذه العينات طبقا ، عينات جديدة للتحقق من نوع القطن أو رتبته بالمراجعة وطلب

فإن ، بالبورصة السلعية التركية، بينما لما تبينه الالئحة التنفيذية بحضور مندوب من لجنة البورصة

ضرورية البكافة البيانات  واالحتفاظعليه العبء بتسجيل العملية يقع  مركز تسجيل العقود هو الذي

إدارة البورصة وليس على أطراف  االلتزام الرئيسي يكون على نأوبالتالي نرى ، راف الصفقةألط

بإنشاء كيانات تراقب نفسها يأتي ذلك ، لغاؤهإنوصي بتقليص دور مندوب الحكومة أو ، و صفقةال

، وتوجد مجالس تأديب، بورصةالفالجمعية العمومية يمكنها مراقبة أعمال مجلس إدارة ، تلقائيا

وكل ذلك يجعلنا ، وزير المختصاليوجد اتحاد عام للغرف والبورصات السلعية تحت رعاية و

، كذلك ة الصالحيات وفقا للقانون المصريالذي يجمع بيده كاف، الحكومة نستغني عن دور مندوب

نافذ بمجرد موافقة الطرفين واقراره من  يع بين البائع والمشترىعقد البيعتبر بالبورصة التركية 

 .بورصةالارة إد

 عشر: الثالثةالملحوظة 

تنتخب لجنة البورصة لجنة تحكيم  بقانون بورصة مينا البصل لألقطان، وفقا للمادة ثالثة وثالثون   

ختصياص الجمعيية إلجنية التحكييم مين  إختييارفإن مهمة ، رصات التركيوقانون الب، بينما بال القطن

 .العمومية الممثلة لمنتسبي البورصة

 عشر :  رابعةال الملحوظة

تختص لجنة التحكيم باعتبارها مفوضة في الصلح  وفقا لقانون بورصة مينا البصل لألقطان   

بالفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة والمتعلقة بتعامالتهم داخل البورصة 

هذا القانون والئحته شراءا أو بيعا أو تسليما للقطن وفقا للقواعد واالجراءات المنصوص عليها في 

جنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين وواجب النفاذ بمجرد اعالنه إلى طرفي قرار لو، ذيةالتنفي
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فإذا امتنع العضو الصادر ضده القرار عن تنفيذه بعد إنذاره وعدم قيامه بالتنفيذ في المدة ، النزاع

وال تمنع االحالة إلى مجلس التأديب ، الته اللجنة إلى مجلس التأديبالتي تعينها له لجنة البورصة أح

"عقد " بين  تحكيمياتفاق يوجد ، بالقانون التركي، بينما من تنفيذ القرار الذي أصدرته لجنة التحكيم

خاص باتحاد  ويوافق الشركاء على تسوية أي نزاع ناشئ من خالل مجلس تحكيم، طرفي النزاع

يمكن أن يدرج بعقد و، يم الخاصة باالتحادوفقا لقواعد التحكوالبورصات السلعية عام الغرف 

إعطاء كل طرف من أطراف النزاع الحق " ما يتفق عليه الطرفين مثل "قبل عقد الصفقةتفاق اال

تفويض  أو، بشرط موافقة مجلس التحكيم (، محكمين 3في حالة وجود ) بتعيين أحد أطراف التحكيم

بما في ذلك ،  اصر العقود التي تتجر بهاعنالتركية توحد البورصة ) االختيار لمجلس التحكيم

وأحكام وشروط أخري من   ، وطرق التسليم والدفع  ، الخصائص الكمية والنوعية للمنتج المـتجر بـه

  .نسخة من اتفاق عقد تحكيمي 2ملحقبالدراسة  ومرفق(،  أحكام وشروط العقود

 عشر: خامسة الالملحوظة 

تنتخيب الجمعيية العموميية كيل  ون بورصة مينيا البصيل لألقطيانبقان لمادة رقم ستة وثالثونوفقا ل   

ويختص مجلس التأديب بالنظر فيما يقع ، عام خمسة من أعضاء البورصة يشكل منهم مجلس تأديب

من أعضاء البورصة والسماسيرة مين مخالفيات للقيوانين أو الليوائح أو قيرارات البورصية أو ييؤدي 

الجييزاءات التأديبييية بييين  و ، فييي السييوقرار بالمتعيياملين إلييى االخييالل بانتظييام المعييامالت واإلضيي

اختصاصيات ن ، ويالحيظ أ سم من قائمة األعضياء أو السماسيرةإلشطب اتصل إلى حتى و، نذارإلا

 .إلى حد كبير مع ما ورد بالقانون التركيبهذا القانون يتفق مجلس التأديب 

 عشر : سادسة الالملحوظة 

تعين وزارة االقتصاد مندوبا  بقانون بورصة مينا البصل لألقطان، وفقا للمادة أربعة وأربعون   

ن يدعى مندوب الحكومة أويجب  .للحكومة لدى البورصة مهمته اإلشراف على تنفيذ القوانين واللوائح

ديب ولجنة التحكيم وجلسات أة وجلسات لجنة البورصة ومجلس التلحضور اجتماعات الجمعية العمومي

مشكلة بموجب هذا القانون دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت وإذا حدث اللجان المختلفة ال

لمندوب الحكومة و، ئبا عنه بموافقة وزير االقتصادن يرسل ناأما يمنع المندوب من الحضور جاز له 

من  يامأعلى قرارات لجنة البورصة واللجان المختلفة ومجلس التأديب خالل ثالثة  االعتراضحق 

وموضحا به أسباب مخالفته للقوانين المعمول بها أو  ،كتابة االعتراضرها على أن يقدم تاريخ صدو

بورصة أو الف القرار مؤقتا ويحق لرئيس لجنة المندوب وق اعتراضلبورصة ويترتب على للوائح ا



 

-  168 - 

بت في هذا خالل وزير الالوعلى ، من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة

خالل إوذلك دون  مندوب الحكومة غير قائم اعتراضيعتبر  الردوفي حالة عدم ، سة عشر يوماخم

بورصة أو من ينوب عنه في أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه البحق رئيس لجنة 

ن هذا ، وفي القانون التركي فإ ين يوما من تاريخ علمه بالقرارأمام محكمة القضاء اإلداري خالل ست

تركي بجعل الجمعية العمومية المنتخبة وفقا لالشتراطات الإذ يكتفي القانون  البند غير موجود،

الوزير  وصاحب الرأي في إنشاء البورصات السلعية هو، رقيبا على مجلس االدارة، والقواعد

 الوزير المختصيختص و، تركيالبورصات السلعية الاتحاد عام الغرف و المختص بعد أخذ رأي

الذي يقع والوزير المختص ، المعايير والقواعد الالزمة إلدارة البورصة السلعيةاالتحاد بوضع مع 

ظل  ، كذلك ففي تركيالهو وزير التجارة غرف والبورصات السلعية تحت قيادته اتحاد عام ال

في اللجنة ) مجلس االدارة والجمعيةفإن ذلك يغل يد ، وجود مندوب الحكومة ذو السطوة الهائلة

، إذ يحق لمندوب الحكومة إيقاف لةءالالزمة خوفا من المساتخاذ القرارات إعلى  (الحالة المصرية

فما معنى اللجان المنتخبة إذا كانت في النهاية ال ، ويمثل سيفا مسلطا دائما على أعناقهم، قرارتهم

مة ماذج الدول المتقدمن ن وأمثلتهإن النموذج التركي  !!بتمرير مندوب الحكومة  إالتنفذ قرارتها 

ذه الكيانات المرونة عطت هأفإنها ، سلعية كأنظمة تداول متطورةنظام البورصات ال اعتمدتوالتي 

كما أوجدت أنظمة رقابية داخلية، تستطيع أن ، تهماالقرارات وتحمل مسئولي واتخاذفي الحركة 

 .أو خطأمقصرين عند حدوث إهمال الوتحاسب  تراقب وتمنع األخطاء قبل وقوعها،

 عشر: السابعة الملحوظة 

تم إعفياء السيلع ، بينما ييأي ذكر بخصوص إعطاء ميزة للسلع المصدرةالمصري لم يرد بالقانون    

               التسيييجيلمييين رسيييوم  ألغيييرض التصيييدير التركيييية التيييي ييييتم التعاميييل عليهيييا بالبورصييية السيييلعية

 .46وفقا للمادة 

 بالقانون المصري: موجودةركي وغير توجد بالقانون التمالحظات أخرى 

يوجد بالقانون التركي لجان المهن والتي ال يقتصر عملها على تجميع أهل كل مهنة لمناقشة  -1

أي إجيراءات تعميل  بياقتراحمهنية كيل تقوم لجنية  الحلول لها ، ولكن أيضا واقتراحمشاكلهم 

م عليى تحسيين د عظييعائي تهم ، وفيي ذليككفاء منتسبيها أو العاملين لديهم ورفع تدريبعلى 

 االقتصاد ككل .

القيانون التركيي ب، بينميا مينيا البصيل لألقطيان ورصية فتقياد تيام لمهمية البحيوث فيي باهناك  -2

لجييان المهيين، وبإشييراف مجلييس  اختصيياصاالقتصييادية، وهييي ميين  بحييوثكبييرى للأهمييية 
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المعلوميات مركيز الصادرة مين اإلدارة والجمعية العمومية، عالوة على النشرات واألبحاث 

 دورياً.

تمنح البورصة السلعية التركية ، العضوية الشرفية بها كنوع من أنواع التكريم ، مثل مكافأة  -3

كبيييار دافعيييي الضيييرائب، كيييذلك يمكنهيييا القييييام بالتبرعيييات والمسييياعدات ودعيييم األنشيييطة 

 االجتماعية خصوصا المدرسية منها . 
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 ــةمــخات
وهو أكثر تطورا في إدارة األسواق، متبع،  إلى وجود نظام حديثالدراسة اإلشارة هذه تتبنى       

وتتمثل الفكرة   ويحتل أهمية بالغة كنظام عالمي في تجارة جملة السلع خصوصا الزراعية منها،

فلسفة سهلة للغاية ومنطقية، وهي كلما اقترب المتعاملون وجهها  التي يقوم عليها هذا النظام في

 . العبضاقت فرص التكلما لوجه، 

، وعالجا أنظمة أسواق الجملة الحاليةوترغب الدراسة في أن يحل هذا النظام بديال عن     

 لمشكالت اإلحتكار والعشوائية التي تسود تجارة جملة السلع الزراعية.

التبادل أسواق نظام البورصات السلعية التركية وهيمنته على  ةجدارهذه الدراسة وضحت أوقد     

البالد وانتشاره الجغرافي، مة التجارية والصناعية في المنظووأثره في ضبط  هناك، التجاري

ومصداقية الوثائق والشهادات التي ، هذه البورصات ختصاصاتاشملها وتنوع يالسلع التي وتنوع 

وانعكاسها ، تنمية صادرات الدولوفوائدها في ، وأثرها في مراعاة البعد الصحي، تصدرها

  .واجتماعية كبيرة، ضة اقتصاديةاإليجابي في إحداث نه

معايير  ذو ويعزو نجاح هذا النظام بالدرجة األولى في تركيا وغيرها من البلدان،  لكونه نظاما    

، مع ، من خالل باحثين متخصصينلسبر أغواره بحق والتعرف على كنوزههناك حاجة ، علمية

ات على تنوعها ومخالطة البورصتلك المعايشة لفترة ليست قصيرة داخل كيانات ضرورة 

ثم يأتي دور ، نقل ذلك بترجمة صادقةومن ثم يستطيع  .الكنوز الدفينة فيها الستخراج، مسئوليها

 .واقع المصري مع تلك المعرفةبأن يحدث مقاربة للمتخذ القرار 

نحو بصوت مسموع بضرورة اإلسراع بالولوج ت الدراسة بقدر المستطاع أن تنادي حاوللقد    

في هذا المجال وبدء العمل كي تكون مصر رائدة ، ونقل التجارب، مجال واصدار القوانينهذا ال

 .ريقياإفوسط وبالشرق األ

سخير من خالل ت، الكافي االهتمامالبورصات السلعية ن تولي أمما يوجب على الدولة المصرية    

للولوج إلى هذا المالئمة ووضع البنية التشريعية والقدرات المالية مكانات العلمية والبحثية اإل

  .المناسب للحالة المصرية مع مراعاة، المجال الواعد
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 نتائج الدراسة
 ويمكن توضيح النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يلي:

خضيير والفاكهيية للالعشييوائية فييي تييداول السييلع الزراعييية بطريييق الجمليية خصوصييا  انتشييار  -1

وتنيادي ، على الطرقعشوائيا ل وكاالت وشوادر منتشرة والحبوب بالسوق المصري، من خال

بعييدة اما طبيعييا منطقييا ذو فكيرة نظالدراسة بضرورة إدخال أنظمة البورصات السلعية لكونه 

ن ميع المشيترين البيائعيفييه  يتقابيل)سيوق(  العميل عليى تيوفير مكيان مناسيبوهيي ، عن التعقيد

في تليك األمياكن ، قانون ملزم تحت مظلة حوصة، مفويتاح فيه التعامل بشفافية، لسلع مباشرة، 

أو األسواق، حيث يصبح إبرام الصفقات أمرا بسيطا وغير مكلفيا، وميع التقيدم التكنوليوجي، ليم 

تينجح ، كميا عين بعيد  تعد هناك ضيرورة لوجيود البيائع أو المشيتري، ويمكينهم إبيرام الصيفقات

 ةر، وتكيون قيرارات لجيان التحكييم التابعيبيس اآلجلةتعقد صفقات العقود الزراعات التعاقدية، و

قبل شركات التأمين عليى قبل البنوك على التمويل وت  ، وحيث ت  للبورصة إلزامية لكافة األطراف

الدخول في هذا المجال، لذلك يصبح الجميع رابحون، ويربح معهم اقتصاد الدولة، عيالوة عليى 

ن ميين المييواطنين بوجييود سييلع جيييدة ة المسييتهلكيالهائليية ميين خييالل ثقيي االجتماعيييةدة االسييتفا

الدافعييية للمنتجييين لزيييادة هييذه األسييواق بالشييكل الييذي ذكرنيياه، مفحوصيية صييحيا، وتخلييق مثييل 

ويصيبح التصيدير أميرا متاحيا ، مختليف إنتاجهم وتجويده، حيث يصبح لكل مستوى جودة سيعر

هادات الالزميية ومؤيييدة بالشيي عييايير الجييودة العالمييية،متييوافر بهييا موفقييا لسييلع ويييتم ، جميييعلل

التي  ورصات السلعية، للمصداقيةسواق البللتصدير، والتي يقبل على شراءها المصدرون من أ

 ها.تتمتع ب

الميينظم لتجييارة  1949لسيينة  68الصييادر بالقييانون رقييم المصييري سييواق الجمليية أنظييام يعيياني  -2

ب المحالت داوالت على أصحاأهمها قصره للتكثيرة بسبب طبيعة القانون من مشكالت الجملة 

يوجييد و، مبييالغ طائلييةلة هييذه المحييالت وصييلت قيميي حيييث، الجمليية أسييواقأو المييؤجرين داخييل 

أدى مميا ، وبالتيالي سييادة االحتكيار، " عليى التيداوالتسيطرة من كبار التجيار "حيتيان السيوق

صييغار التجييار ب واإلضييرار، علييى حسيياب ارتفيياع أسييعار السييلع المعروضييةالييبعض لتييربح 

عتماد على معلومات السيوق اإلكما ال يمكن ، ضرار بالمنظومة ككلاإلو تهلكالمسب واإلضرار

  .في أغلب األحيان نتيجة عدم صحتها
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ميع التطيورات  وصيا، خصوالتبيادل السيلعيفي مجال التجيارة عالمي الور تطلم تواكب مصر ال -3

لسيلع ، وبورصيات االتكنولوجيا المتالحقة التي سياعدت عليى تعمييق فكير البورصيات السيلعية 

  .المتخصصة في سلعة أو أكثرالدولية 

سواق الجملة في مصر حلقة ربط ميع األنظمية العالميية التيي يفتقد نظام تداول السلع من خالل أ -4

 وبالتييالي يفتقييد للمزايييا الكبيييرة التييي يمكيين جنيهييا ميين وراء هييذا النظييام، حكييم التييداول السييلعيت

حييل الدراسيية أحييد األنظميية العالمييية الييذي ، ويعييد نظييام البورصييات السييلعية التركييي مالعييالمي

سيلع بييالبيع الوأنظمية تسييجيل المعيامالت والتيداول عليى والقواعيد والواجبيات  المبيادئضيمن يت

وتحديييد للسييلع المدرجيية وحييدودها الييدنيا واألشييخاص المتعيياملين ، والشييراء والعقييود المبرميية

، بميا يمكين اول ونشير المعلومياتوألييات التيد وأنواع الوثائق التي تقدمها البورصةوالسماسرة 

منه، مع غيره من األنظمة الشبيهة، وكما ورد بالدراسة فيإن هنياك للحكومة المصرية االقتباس 

مصيدرا أساسييا للعملية الصيعبة لليبالد نظيرا للثقية  MCXمثل بورصة الهند  بورصات عالمية

 الكبيرة التي اكتسبتها تلك البورصة لدى التاجر الهندي.

بعدد كبير من المزايا النسبية في بعض السلع الزراعية، وتفتقد الدولية القيدرة عليى تتمتع مصر  -5

سيتغالل هيذه المزاييا، هذه المزايا، وتعتبير البورصيات السيلعية المتخصصية السيبيل إل استغالل

بإنشاء بورصيات متخصصية فيي أمياكن زراعية وتجيارة هيذه السيلع الممييزة، ويعتبير النميوذج 

أو أكثير  البورصات أو فروعها أو مكاتبها المتخصصية فيي سيلعة واحيدة التركي في إنشاء تلك

، وكذلك نماذج دول أخرى تفوقت في هذا المجال مثيل أثيوبييا "بورصية اليبن"، مثاال يحتذى به

 والهند "بورصة السلع المتعددة"، وماليزيا "بورصة السلع الغذائية وخصوصا زيت النخيل".

، مقارنية بنظيام راعييةزتحقييق ضيبط لسيوق تيداول السيلع اللى تؤدي البورصة السلعية الجيدة إ -6

نتيجية تكياليف إجيراء الصيفقات ، كما تؤدي إلى تحقيق خفيض فيي سق الجملة الحالي في مصر

 باإلضيافةر السيلع ذليك إيجاببيا بخفيض سيع وانعكياس، للموثوقية والمصداقية والشيفافية المتبعية

البسييطاء الييذين يييتحكم بهييم  ونالمزارعييد منهييا ويسييتفي، للمتييداولينتييوفير الوقييت والجهييد إلييى 

ومين ، حتكيارء عليى اإللقضياويمكنهيا ا، في نظام سيوق الجملية الحيالي السماسرة وكبار التجار

فإنهييا تحفييز ، فحييص السييلع وتحديييد درجييات الجييودة بشييكل دقيييق وواضييح  قواعييدها فيييخييالل 

 .بما يرفع من أحجام الصادرات،اتهمجويد منتجالمزارعين على ت
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 تقتصيير العشييوائية عليييى مجييال السيييلع الزراعييية، وإنمييا تتواجيييد أيضييا فيييي أسييواق تيييداول ال -7

الحيوانات الحية واللحوم، وعلى الرغم من عدم اكتميال تجربية بورصية اليدواجن ببنهيا، نتيجية 

انتشار مرض انفلونزا الطيور، ومنع تداول الدواجن الحية، إال أنها تجربية يجيب البنياء عليهيا، 

لذلك من خالل التوصيات، وينطبق األمر على الماشية، وال شك أن تطبييق بورصية وقد أشرنا 

سييلعية علييى الماشييية يصييبح أيسيير ميين تطبيقهييا علييى الييدواجن، ألسييباب متعييددة أهمهييا العييدد 

المحييدود للماشييية الييذي يمكيين تداولييه مقارنيية بالييدواجن، وتمثييل بورصيية اسييطنبول أحييد أهييم 

 روبا لتداول الماشية، ويجب دراسة تجربتها بعمق.البورصات في أسيا وجنوب شرق أو

للبيانييات والمعلومييات اإلقتصييادية، وهييذا مفتقييد  ا بييهموثوقيي ايجييب أن تكييون األسييواق مصييدر -8

بأسواق الجملة للخضر والفاكهة بوضعها الحالي فيي مصير ، بينميا تمثيل البيانيات والمعلوميات 

تصادية على مستوى اسات والبحوث اإلقا تبني عليه الدرالصادرة من البورصات السلعية أساس

ليسيييتفيد منهيييا القطييياع الخييياص واألفيييراد، نظيييرا ليييدقتها ومصيييداقيتها، الدولييية ونشيييرها للكافييية 

لكترونييية ميع نشير كافيية المعلوميات والنشيرات اإل، األنظمية االلكترونييية الحديثية خصوصيا ميع

 داخييل الدوليية وخارجهييالين لكافيية المتعييامأتيياح بمييا ، سييبوعية والشييهرية والسيينويةاألاليومييية و

للسلع داخل السيوق الواحيد أو األسيواق األخيرى المحليية  اللحظيةفعلية التعرف على األسعار ال

 .والدولية

إيصياالت و، سيتيداعفيي أنظمية التخيزين مين خيالل أنظمية االطفيرة البورصية إحيداث تستطيع  -9

ار وجييذب  االسييتثمارات سييتثموبمييا يتيييح التوسييع فييي اإل، البضيياعة وإمكانييية تييداولها اسييتالم

، وتعتبيير أنظميية التخييزين والتبريييد الجيييدة هييي عصييب نجيياح البورصيية، ويمكيين ميين الخارجييية

المضيمون مين البورصية،  االسيتيداعخاللها التوسع فيي التيداوالت مين خيالل تيداول إيصياالت 

 ويمكن لشركات التأمين أن ترفع من أهمية هذا الدور.

اث صييحوة وطفييرة فييي اإلنتيياج الزراعييي والصييناعات الحاجيية ملحيية فييي مصيير، إلييى إحييدإن  -10

بعيض السيلع الزراعيية  بضاعة المصرية التيي تواجههياالغذائية، خصوصا مع حاالت رفض ال

كمثال قريب، تيتم هيذه الطفيرة  2016وباألخص الخضراوات والفاكهة، كما شاهدنا خالل عام 

مة معيارية معتيرف بهيا عالمييا من خالل أنظمة تركز على الفحص والشفافية الكاملة وفقا ألنظ

على سيمعة المنتجيات  سيكون عامال إيجابيا للغاية ومؤثراوبالتالي ، وترتبط باألسواق الدولية، 

العالقييات مييع مختلييف دول وبمييا يعمييل علييى توطييد ، صييناعات الغذائييية المصيريةالزراعيية وال

 .العالم على كافة األصعدة
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، فيإن للبورصيات لية فيي مصير عليى تيداول السيلعق الجمدور سيوفييه في الوقت اليذي يقتصير  -11

تها ضيرورة رفيع قيدرات وكفياءات العياملين فيي كيل مهنية، حييث اضمن اختصاصمن السلعية 

في مجاالت أنشطة واإلرشادات المجانية، تنظيم الدورات توجد لجان للمهن تختص بذلك، ويتم 

 تجاتهم.ذلك على قدرة المنتجين على تجويد من النعكاس، المهن المختلفة

فيي مجيال التي اعتمدت نظام البورصيات السيلعية مصر من أقدم دول العالم على الرغم من أن  -12

لحييالي عيين مواكبيية فقييد تخلفييت كثيييرا فييي الوقييت ا، المتخصصيية البورصييات السييلعيةإنشيياء 

بورصية  )إنشياءويمثيل ، عالمية في مجاالت تداول السلع خصوصا الزراعيية منهياالتطورات ال

كميا ، مصير هيذا المجيالدخيول نية اكما يؤكد إم الحقابالرغم من إلغائها (، ألقطانمينا البصل ل

وسييط األ شيرقألوراق الماليية فيي مصيير مين أقيدم األسيواق المالييية فيي افريقييا والأن بورصية ا

للبورصيات الكفاءات الموجودة بهيا فيي تكيوين الهيكيل اإلداري،  ستفادة منويمكن اإل، كبرهاوأ

  .سلعيةال

والتقيارب فيي ، مراحيل نميوهبعيض التركي في مع االقتصاد  يالمصرلتشابه االقتصاد  نتيجة   -13

عييالوة علييى العالقييات التاريخييية الوطيييدة بييين الشييعبين فييإن ، واالجتماعييية، الطبيعيية السييكانية

مع دراسة تجارب اليدول الناجحية فيي هيذا المجيال ودراسية ، قتداء بهايمكن اإل التجربة التركية

علمية وتطبيقية دراسات  ويأتي ذلك بإعداد، لمية المشهورة وطرق تداول السلعالبورصات العا

سييلعية المصييرية علييى السيييس البورصيية ألتاألجانييب بييالخبراء  سييتعانةاالو والبعثييات الخارجييية

 .أسس صحيحة
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 توصيات

 :جوانب مقرتحة  تتضمن التوصيات أربعة  
 

 .للسع الزراعية أسواق الجملة قترحات للتغلب على مشكالتم الجانب األول:

 الجانب الثاني: مقترح بإنشاء بورصة سلعية في مصر وفقا للمعايير العالمية .

   الجانب الثالث: مقترحات بإنشاء عدد من البورصات السلعية المتخصصة إليجاد حلول 

 لمشكالت تواجهها سلع محلية في مصر.                   

 طوير سوق الجملة بمدينة العبور.الجانب الرابع: توصيات لت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-  176 - 

 من التوصيات اجلانب األول
 :ق الجملة للخضر والفاكهة والحبوبللتغلب على مشكالت أسوا توصيات

التشريعات المنظمة لسوق الجملة ،بما يكفل تحقيق مقابلة تعديل ضرورة توصي الدراسة ب -1

بالسوق بدون داخل السماح بالتعامل )المزارعين( والمشترين، مع  مباشرة بين المنتجين

بتحقيق شروط التسجيل  االكتفاءأماكن داخله، ونعتقد أن  استئجارتملك أو  اشتراط

داخل السوق، مع وجود أنشطتهم االلزامي للمتعاملين بالسوق يكفي تماما لممارستهم 

 .(يتحقق ذلك في نظام البورصات السلعية. )جهاز إداري حازم، وتشريع صارم

إحداث تطوير جذري لنظام السماسرة بحيث يكون العمل على الدراسة بضرورة  توصي -2

السمسار مستقال بالكامل وليس هو نفسه تاجر الجملة، ويجب ان تتوافر في السمسار عدد 

عدم ممارسته لتجارة السلع بسوق الجملة هو أو أي من أقاربه  اشتراطمن الشروط، أهمها 

لقانون المصري الخاص بإنشاء بورصة مينا البصل من الدرجة األولى، وورد ذلك با

بتحديد مواصفات واشتراطات يجب توافرها في السمسار  1994لسنة  141لألقطان رقم 

أشد في حال بورصة األوراق  شتراطاتاس عمله بالبورصة، كذلك فإن هناك ماريلكي 

، وكذلك افيهالمالية، حيث يمنع قانون هيئة سوق المال أصحاب شركات السمسرة او موظ

من التعامل في األسهم، وذلك لضمان عدم وأقاربهم العاملين بهيئة سوق المال  بعض

استغاللهم لمعلومات قد تصل إليهم قبل غيرهم بالسوق، وبالتالي تربحهم، أو فرض 

تاحة أو منع معلومة ما بغرض استغاللها لصالحهم، إسيطرتهم على السوق وتوجيهه، أو 

) يتحقق ذلك في نظام  قيق العدالة والشفافية والمصداقية والموثوقية.ذلك من أجل تحيأتي 

 البورصات السلعية(.

السوق التعامل بيجب السماح للسماسرة المعتمدين والذين توافرت لديهم شروط الدخول  -3

من ممارسة عملهم، وال يشترط عليهم نقل مقارهم او تملكهم أو استئجارهم لمكاتب بسوق 

هائلة تترتب على ذلك، وال يحق لهم سوى مالية من أعباء هم عفاءإ الجملة، وبالتالي

الشراء  وأحاالت البيع في تقاضي عمولة سمسرة محددة من قبل إدارة البورصة السلعية 

 ) ويتحقق ذلك من خالل نظام البورصات السلعية وفقا للقانون(.
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بيع تقضي بإيقاف ضرورة تفعيل السلطات التنفيذية لبنود قانون سوق الجملة، التي  -4

الخضر والفاكهة بنظام الجملة خارج أسواق الجملة، مع فرض غرامات كبيرة على 

 .(يتحقق ذلك بنظام البورصات السلعية)المخالفين 

ضرورة إنشاء أنظمة للمعايرة ومطابقة المواصفات بما يتفق مع قانون سالمة الغذاء  -5

ت الزراعية المصرية المميزة بالحاصالويحقق فوائد للمصدرين، ويشجع على الخروج 

، ويجذب أنظارهم إلى السوق إلى العالمية، ويحقق التكامل مع الجهات الدولية المثيلة

 .(يتحقق ذلك بنظام البورصات السلعيةالمصري. )

ضرورة إنشاء أنظمة بيانات متطورة، بما يتيح إمكانية انجاز الصفقات من خالل األنظمة  -6

ر كافة المعلومات والنشرات االلكترونية اليومية واالسبوعية االلكترونية الحديثة، مع نش

والشهرية والسنوية، بما يتيح لكافة المتعاملين التعرف على األسعار الفعلية الفورية للسلع 

يتحقق ذلك بنظام البورصات ) .داخل السوق الواحد أو األسواق األخرى المحلية والدولية

 .(السلعية

تطوير أنظمة االستيداع والتخزين وتبريد، التخزين والنظمة أضرورة العمل على تطوير  -7

صوامع الحبوب، وارتباط ذلك بالبورصة السلعية من خالل إيصاالت استالم البضاعة ب

تداول تلك اإليصاالت بيعا وشراءا من خالل وتحت رقابة وبضمان إدارة وإمكانية 

ما يتيح التوسع في االستثمار ، وبالبورصة السلعية المعنية وشركة الصوامع التابعة لها

 .(يتحقق ذلك بنظام البورصات السلعية)االستثمارات الخارجية  وجذب

تطوير أنظمة االستفادة من المخلفات، بما يمكن من االستفادة ضرورة توصي الدراسة ب -8

المهدرة، والتي تقدر قيمتها في مصر بمليارات الجنيهات سنويا  من كافة مخلفات السوق

وفي دراسة منشورة بمنظمة الفاو تشير  أسواق الجملة واألسواق العشوائية،على مستوى 

نسبة الفاقد والمهدر من الغذاء في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا أن التقديرات في 

 والبقولية،للبذور الزيتية  %16% الدرنات، و26% من الحبوب، و19 :% 14 تقارب

لألسماك والمأكوالت البحرية،  %28، وللحوم%13و والفاكهة % للخضر45: %19و

لمنتجات األلبان، وبخصوص الخضر والفاكهة التي تمثل أعلى نسبة فقد وهدر  %18و
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، بالنسبة إلى %29)فقد تصل إلى تحدث في مرحلة ما بعد الحصاد في جزئها األكبر 

 .(يتحقق ذلك بنظام البورصات السلعية)( 1) (والفاكهة في مصر الخضر

، بما يساعد على في كافة ربوع مصراألسواق المتخصصة، على إنشاء  ضرورة العمل -9

، لتحقيق الكفاءة وتعظيم (2)ذات المزايا النسبية ستفادة من السلعإلتركيز الجهد وتعظيم ا

 .(يتحقق ذلك بنظام البورصات السلعية)، العوائد

في سواق األستفادة للمستهلك من خالل نشر إالعمل على تحقيق أكبر توصي الدراسة ب -10

بما يتيحه ذلك من الحد ووقريبة، مع تسهيل طرق النقل والمواصالت إليها، متعددة أماكن 

، كما يؤدي إلى خفض من أثر التضخم، ويحسن من مستوى الدخل الحقيقي للمواطن

التكاليف، على سبيل المثال فلو أن مزراعا من مدينة منيا القمح بالشرقية يريد بيع 

كيلو  100إلى الذهاب إلى سوق الجملة بمدينة العبور على بعد  بضاعته جملة، فيضطر

متر منه، ثم يأتي تاجر جملة من نفس المدينة منيا القمح يرغب في شراء نفس السلعة، 

فيذهب إلى سوق العبور ليشتريها جملة ، ويعود ثانية ليبيعها بمدينة منيا القمح، بالطبع 

تفع السلعة على هد والوقت، وفي النهاية ترتوجد تكاليف مهدرة من ناحية المال والج

 .(نظام البورصات السلعية)يمكن تجنب ذلك من خالل  المستهلك النهائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 -اإلطار اإلستراتيجي اإلقليمي للحد من فقد وهدر الغذاء في إقليم الشرق األدنى وشيمال إفريقييا  -زراعة لألمم المتحدة)الفاو(  ( منظمة األغذية وال1)

 www.fao.org/3/a-i4545a.pdf                                                                     2015القاهرة،

 م.1999لدولة في االقتصاد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،(  د/حازم الببالوي ، دور ا2)
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 من التوصيات اجلانب الثاني
 :في مصر وفقا للمعايير العالمية بإنشاء بورصة سلعية توصية

ا للمعايير ية مصرية وفقإلسراع نحو إنشاء بورصة سلعاضرورة توصي الدراسة ب (1

من  (مالية –فنية  –اقتصادية  )إعداد دراسة مستفيضةويأتي ذلك بالبدء فورا في ، العالمية

 دول العالم المتميزة في هذا المجال ومنها تركيا.إرسال بعثات إلى خالل 

وهو ، ضرورة التعاون البناء المستمر مع اتحاد عام الغرف والبورصات السلعية التركي (2

ولديها ، شرافولها حق اإل، لمة األولى في إنشاء البورصات السلعيةالجهة صاحبة الك

تعاون بين وزارة التجارة ووزارة  اتفاقاتعقد مة في هذا المجال، مع الخبرات المتراك

 تحاد الصناعات المصري من جهة معإاد عام الغرف التجارية المصرية والزراعة واتح

لبحرية والبورصات التجارية والصناعية واتحاد عام الغرف إوزارة التجارة التركية، و

 من خالل الزيارات المتبادلة.االتحادين  وبالفعل فهناك عالقات قائمة بين ،السلعية التركي

لكيان المادي داخل االجديدة، الكيانات مركز للزراعات التعاقدية كأحد أهم نقترح دمج  (3

اف مركز الزراعات حيث تحقق البورصة السلعية أهد، للبورصة السلعية المصرية

 .وتعمل على انتشار فوائده، التعاقدية

الل قانون من خ، المصرية الغرف التجارية والصناعية العمل على تقوية دورضرورة  (4

أن و، جديد يعطي صالحيات واسعة للغرف التجارية التي تنتشر أفرعها في أنحاء الدولة

كما هو متبع ، جارية المصريةتحاد عام الغرف التإبورصات السلعية تحت إشراف تكون ال

 .بأغلب دول العالم

إال للخضر والفاكهة والحبوب جملة تجارة كداول لتل المنع النهائيضرورة التنفيذ الصارم ب (5

منظومة تجارة الجملة الحالية تحت وضع مع ، من خالل البورصة السلعية بمجرد تشغيلها

ية الالزمة التي تكفل هيمنة نظام وإحداث التغيرات القانون، نظام البورصة السلعية مظلة

وما يصاحب ذلك من تغيرات في نظام ، البورصة السلعية على نظام أسواق الجملة الحالي

 .كما هو مشار إليه في قانون البورصات السلعية التركي المرفق، البيع والشراء

جيد مثل  ي تتمتع مصر فيها بنصيبوالت، ستفادة من الحلول التكنولوجية المتاحةتعظيم اإل (6

والتي ضاعفت ، نترنت بشمولها لكافة أرجاء القطر المصريشبكات المحمول واإل انتشار

 .من مزايا وتأثير البورصات السلعية
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وبالتدريب ، بهيئة سوق المال باالستعانةسلعية الإعداد كوادر للعمل بالبورصات ضرورة  (7

  .بالبورصات المماثلةدارة أحدث أنظمة العمل واإل الخارجي للعاملين بالبورصة على

 .من أجهزة وبرامج وأنظمة فحصحدث التقنيات أبإمداد البورصة ضرورة العمل على  (8

 وتعتبر هيئة سالمة الغذاء ، بمقر البورصة السلعيةإنشاء فرع لهيئة سالمة الغذاء ضرورة  (9

بة على وفقا للقانون الجهة الرقابية والمنفذة لكل القرارات واإلجراءات الخاصة بمجال الرقا

  .سالمة الغذاء في مختلف مراحل تداوله

، المتطورة والمخازن والموانئالنقل باللوجيستيات مثل تكتمل المنظومة الخاصة يجب أن   (10

، مثل منطقة الصالحية بورصات سلعية في مواقع جغرافية متميزةفضل أن يتم إنشاء يو

يبة من ميناء بورسعيد حيث الجديدة بمحافظة الشرقية، قريبة من محور قناة السويس، وقر

كبير ومتنوع، أو ، وهي منطقة ذات نشاط زراعي كيلو متر 40تبعد عنه مسافة ال تزيد عن 

مثل منطقة النوبارية الزراعية، وهي أكبر منطقة زراعية لألراضي المستصلحة، وتزرع بها 

حيرة وتبعد الزراعات ذات التوجه التصديري باألساس، خصوصا الفاكهة ، وتقع بمحافظة الب

 كيلو متر فقط. 90عن ميناء اإلسكندرية بحدود 

( على مطابقة بعض السلع على األقل في جانب منها)أن تركز البورصة السلعية ضرورة  (11

وفقا للنظام نح الشهادات العالمية جودة،وإنشاء مقرات للجهات التي تمالألعلى درجات 

يعني توافق و ،GLOBAL QUALITY CONTROL SYSTEMللجودة  العالمي

، وتحليل نقاط GAP ونظام الممارسات الزراعية الجيدة، المواصفات مع األنظمة العالمية

 منح الشهادات إلى جانب، H2F،ونظام من الحقل إلى الشوكةHACCP  التحكم الحرجة

من خالل  إن تقدم أغلب دول العالم جاء، الدول الغربيةتصدير خصوصا إلى ال الستهداف

جيدة تعتبر عامل هام سلعية ود بورصة وإن وج، ح أسواق خارجية لمنتجاتهاالتركيز على فت

 ن يقتنصها.مّ ع بحثامن الفرص التصديرية التي تجوب العالم  لالستفادة

، وتحليل أسباب عدم نجاحها بمينا البصل ستفادة من تجربة بورصة األقطانيجب اإل  (12

 .ار استراتيجية طموحةوإعادة المحاولة على أسس قانونية وفنية دقيقة في اط

يحدد بناءا على ، في مكان ما، يمكن البدء من خالل إنشاء بورصة سلعية متخصصة  (13

 وفي حال نجاح التجربة يمكن أن تعمم.هذا المكان، لسلعة ما يشتهر بها المزايا النسبية
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 من التوصيات اجلانب الثالث

من خالل إنشاء  ي مصرإليجاد حلول لمشكالت تواجهها سلع محلية فتطبيقات عملية 

 بورصات سلعية متخصصة

 المقترح األول:
، وكيف يمكن لنظام في مصر "مشكلة تسويق محصول بنجر السكر  ةتطبيقات عملي

 .البورصة السلعية عالج تلك المشكلة
 :المقترح الثاني

، ومقترح بإقامة بورصة سلعية حقيقية قف بورصة بنها للدواجنتطبيقات عملية "أسباب تو 
 مجال تداول الدواجن".في 
 :المقترح الثالث

مثال ألحد األسواق  سوق الماشية "سوق الثالثاء" بمدينة الزقازيقتطبيقات عملية "
تعاني من اإلهمال والعشوائية، وكيف يمكن لنظام البورصة السلعية المساهمة المتخصصة التي 

 ".في عالج ذلك
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 املقرتح األول 
بنجر السكر في مصر " وكيف يمكن لنظام البورصة السلعية  " مشكلة تسويق محصول

 المساعدة في حلها
    الزراعية( كثير من السلععلى هذا المثال يمكن تطبيقه )

 تمهيد :

نستعرض من خالل هذه الدراسة المبسطة، مشكلة محصول بنجر السكر التي تعرض لها في    

لتي تتعرض لمشكالت مشابهة، نشرح من أحد السنوات، كمثال لعشرات غيره من المحاصيل ا

 خاللها كيف يمكن لبورصة زراعية ان تساعد في القضاء على مثل هذه المشكلة.

 المشكلة : 

م، وتتمثل في عدم قدرة المزارعين على تسويق محصول البنجر 2010حدثت المشكلة في عام    

حيث اعتبر  ،حاد بسعره نخفاضاى بالكامل نظرا للكميات الضخمة التي تم انتاجها منه، مما أدى إل

هو العام األسوأ الذي مرت به زراعة البنجر المصري، وكانت الشركات المنتجة  2010عام 

" ، ونظرا للكميات فقط بشراء كميات محدودة " المتعاقد عليها بتوقيع عقود للسكر قد قامت 

اعتمادا على منهم بارتفاع سعره، توقعا الضخمة التي قام العديد من الفالحين بزراعتها بدون تعاقد، 

باألرض ماكثا ، وظل النبات منهم ئهبشرافي األعوام السابقة، فلم تقم شركات السكر  ارتفاعه

على الطرقات خوفا من إضراره بالتربة  بإلقائهلفترات طويلة، وقام المزارعون بالتخلص منه 

 للمناطق التي تم القاؤه بها.الكامل، محدثا تلوثا بيئيا  فقدللزراعات القادمة، وتعرض لل

 أسباب المشكلة :

، بسيبب 2010أقدم عدد كبير من الميزارعين عليى زراعية محصيول البنجير فيي موسيم عيام 

عتقادا منهم أن السعر سييظل إارتفاع أسعاره الموسم الذي سبقه " بدون تعاقد مع شركات السكر "، 

 نخفيياض جانييب الطلييب، وقييد كييانإو مرتفعييا، وبييالطبع انخفييض السييعر نتيجيية زيييادة جانييب العييرض

عليى  باالتفياقالمتبع هو قيام شركات السكر، بالتعاقد مع الفالحين قبل موسم زراعة البنجير، وتقيوم 

 السعر والكمية ومواعيد التسليم.

جحاف الذي يتعرضون له من شيركات السيكر سيواء إلمن جانب أخر يشكو الفالحون نتيجة ا

ات أو تحميييلهم لجييزء ميين تكلفيية النقييل "ال تسييتطيع سيييارات بعييدم تسييليم بعضييهم لصييور التعاقييد
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الشركات الكبيرة الدخول إلى األراضي" ويلزمون الفالحين بنقل محصولهم إلى الطرق العامية كيي 

 يتم تحميله من هناك، وفي هذا مشقة كبيرة وتكلفة مرتفعة على الفالح، وغيرها من المشكالت.

 :  النتيجة

 الح ولالقتصاد على وجه العموم.هدر للمحصول وخسارة للف

 :المقترح 

إنشاء بورصة سلعية زراعية، بها مكتب زراعات تعاقدية لمحصول البنجر، يتم من خالله 

وتحت إشراف إدارة البورصة "وسيط ومحكم " إبرام التعاقدات بين المشترين وهم "شركات 

من كال الطرفين ويضمن السعر  الكامل االلتزاموالبائعين وهم "الفالحين"، بما يضمن  ،السكر "

ن وشركات السكر و)المزارع صحيحة ومؤشرات معلنة للكافة تأشيريهوالجودة، كما يضع خطة 

 على نطاق الدولة أو التصدير. اتساعاوالدولة(، كما يمكن ترويج المنتج بشكل أكثر 

أصبح  م2015عام  في يمكننا إعتبار البنجر مثال يتكرر في كثير من السلع فعلى سبيل المثال   

، دير الى أوروبا والبلدان العربيةمحصول البصل مخزنا ومكدسا في المخازن بعد توقف التص

(1)مما أصاب الفالح بخسارة فادحة لكثرة المعروض، ، منخفضا للغايةوأصبح سعر طن البصل 
  ،

 . (2)نبؤ لذلك فإن وجود بورصة سلعية على أساس وقواعد سليمة قادرة على إعطاء مؤشرات للت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .2015سبتمبر6، 2415استمرارخسائر الفالح من إنتاج البصل،  العدد  - األهرام االقتصادي( 1)

عية ،جامعة مجلة االقتصاد والعلوم الزرا -المركز التنافسي للصادرات المصرية من البصل الطازج والبطاطس ، حسن يوسف محمد محمود ( 2)

 .2017المنصورة،



 

-  184 - 

  املقرتح الثاني
 إنشاء بورصة سلعية متخصصة في مجال الدواجن

 (1)وأسباب توقف بورصة بنها للدواجن 

 تمهيد : 

تمثل استثمارات الدواجن أهمية كبرى في االقتصاد المصري نظرا لضخامتها، عالوة على    

الحظ أن كبار منتجي الدواجن يتحكمون استيعابها لعدد هائل من العمالة سواء دائمة أو مؤقتة، وت

في تلك الصناعة بصورة كبيرة من خالل )السماسرة( الذين يحددون األسعار بصورة تحكمية 

 قتصادية المتعلقة بالعرض والطلب.لرؤية اإللوليس وفقا 

والتحكم من قبل فئة قليلة في  االستغاللاستهدف إنشاء بورصة بنها للدواجن القضاء على هذا    

 .م من خالل محافظة القليوبية2002تأسيس بورصة بنها للدواجن عام لسوق، حيث تم ا

سعريا  اواستقرار بسوق تداول الدواجن، ستقراراوقد استطاعت بورصة بنها للدواجن تحقيق    

م) بداية ظهور مرض انفلونزا الطيور(، عالوة على ما استطاعت 2006ها حتى عام منذ بدء إنشاء

ن بإمدادهم باألعالف واألمصال بأسعار مناسبة، وحازت على ثقة من جانب التجار تقديمه للمربي

 والمربين والمشترين.

ويالحظ أن تحديد السعر ببورصة بنها للدواجن يعتمد على العرض والطلب ) مع مالحظة أن   

مباشرة إلى السلعة ال تتواجد بمقر البورصة، وإنما تتم من خالل آلية يتم بمقتضاها إرسال المشتري 

مزرعة معينة تعرض سلعتها للبيع )من خالل السماسرة المعتمدين بالبورصة، ويحصل السمسار 

، وتنشر أسعار التنفيذ في نفس اليوم، بما منع التالعب في (مقابل ذلك على عمولة من الطرفين

تي ال تحديد السعر وأصبحت الفروقات السعرية من مكان ألخر حسب المسافة وتكلفة النقل وال

تتعدى قروا قليلة، إال أن البورصة ال تقوم بضمان عملية المبادلة لكال الطرفين، كما لم يتوافر بها 

 .(2)إشراف ومتابعة طبية دورية على تلك المزارع وعملية النقل

(3)مل حتى تاريخ إعداد هذه الدراسةللدواجن عن العبورصة بنها توقف  أسباب
: 

صناعة الدواجن في العالم وفي نتيجة إصابة  ،2006عن العمل عام توقفت بورصة بنها للدواجن   

، واستغل البعض مصر بمرض أنفلونزا الطيور، مع تحوله إلى وباء داخل مصر وعدد من الدول

                                                             
 م.2010دراسة تطبيقية بعنوان الدواجن تحت المجهر، عام -الغرفة التجارية بالشرقية ، إدارة الشئون اإلقتصادية ( 1)

 .30: 28م، ص:2005، ياسمين تركي، بحوث ومقاالت، مجلة االقتصاد والمحاسبة،عامالدواجن( بورصة 2)

 2018دراسة تطبيقية بعنوان "الدواجن تحت المجهر"، عام -دارة الشئون االقتصادية إ -الغرفة التجارية بالشرقية ( 3)
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في تحديد  فرصة توقف البورصة عن العمل وفرضوا سيطرتهم واالنتهازيينمن السماسرة 

 األسعار بصورة عشوائية.

 أبرزها ما يلي: األسباب التي أدت إلى إغالق بورصة بنها للدواجنمن  وعةتضافرت مجموقد    

 محدد به: عدم وجود قانون إلزامي بإنشاء بورصة سلعية متخصصة في تداول الدواجن  أوال

كما هي البورصات السلعية على مستوى ، وقواعد وتعليمات ملزمة لكافة المتعاملين مبادئ

 العالم. 

 .فرض قيود على الحركةأدت إلى وزارية الخاصة بمنع تداول الدواجن الحية : القرارات ال ثانيا

بصورة تحكمية وليس وفقا الذين يحددون األسعار بعد األزمة، سيطرة السماسرة والمتربحين :  ثالثا

ون في بقاء الوضع على ما هو عليه، وكان على الحكومة والذين يرغبللعرض والطلب، 

 التدخل.

 الي في قطاع الدواجن :مظاهر الوضع الح

 عشوائية التربية والبيع والشراء . -1

 منذ بدايته.نفلونزا الطيور، إعدم التصدي الصحيح لمرض  -2

أبيياطرة التجييار هييم المتحكمييين باألسييعار بصييورة ال تعتمييد علييى قواعييد العييرض والطلييب  -3

 ن.يالحقيقي

بينمييا فييي  ) تربييية وصييناعة وتجييارة(،الييدواجن قطيياعال يوجييد نظييام مؤسسييي للييتحكم فييي  -4

 . (1)هي التي تحكم الصناعة الغرف المتخصصة  اتحادات الخارج فإن

  .إلى تحديث صناعة الدواجن وتداولها تحتاجالقوانين الحالية المسئولة عن  -5

 ، وكيفية عملها:البورصة السلعية المتخصصة في الدواجنمقترح إنشاء 

ع والشراء، والسمسار هو وسيط بين تعد بورصة الدواجن مكان يلتقي فيه أطراف عملية البي   

المنتج )المربي( والمشتري )التاجر( مقابل عمولة متفق عليها، وهناك وسطاء معتمدون في 

البورصة أي أن البورصة هي مكان لتسويق السلعة )الدواجن( وتحديد السعر فيها بناء على عملية 

 العرض والطلب الفعلي.

                                                             
 أعداد متنوعة لمجلة شعبة الدواجن، غرفة الصناعات الغذائية. ( 1)
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نتقال التدريجي لقصر إلدواجن لتداول الدواجن الحية، مع ابورصة لذلك تأتي الحاجة إلى إنشاء   

يعطي صالحيات كاملة وبداية البد من إصدار قانون والمصانع، ر تداول الحي على المجاز

للبورصة في ممارسة عملها، ويمنع منعا باتا تداول الدواجن إال من خاللها، كما ينشأ داخل 

م لتنفيذ والتي تقوم البورصة باالستعانة به البورصة فروع للجهات التنفيذية ذات الصلة

الشرطة  –وزارة الصحة  –وزارة الزراعة  –المعمل البيطري  –هيئة الخدمات البيطرية مهامها)

تحتوى البورصة على مركز معلومات اقتصادية للدواجن، يتم تحديد األسعار  أن.. الخ(، ويجب -

ن، كما يتولى نشر السعر على الجمهور من خالله بمقابلة العرض بالطلب من خالل متخصصي

بشكل آلي على مستوى الجمهورية وإبالغ البورصات الفرعية بشكل فوري من خالل شبكة 

لكترونية، ويختص المركز ايضا بإعداد كافة الدراسات االقتصادية والفنية التي ترتقي بعملية إ

 ل الدواجن المبردة والمجمدةلالنتقال التدريجي من تداول الحي إلى تداومع السعي التداول، 

 المذبوحة في مجازر معتمدة.

 المقترحة لمهامها :بورصة الدواجن الكيفية التي يتم من خاللها ممارسة 

من خالل إدارة التسجيل ، يتم تسجيل كافة المزارع على مستوى الجمهورية بصورة إجبارية ،  -

  ا للدواجن.مسجلة غير شرعية وال يسمح بتداولهتبر المزارع غير الوتع

يشترط أن يكون لدى كل مربي شهادة بيطرية معتمدة من البورصة السلعية) يتم فحصها من خالل  -

توقيتات دورية، ويتقدم المربي إلى البورصة السلعية ت البيطرية(، تتجدد تلك الشهادة وفقا لهيئة الخدما

 .يرغبه البائع برغبته في بيع دورته اإلنتاجية، حيث يتم إدراجها في التوقيت الذي 

تقوم إدارة البورصة نظرا لكون السلعة صعبة النقل، وإحضار الدواجن لمقر البورصة، ال يتم  -

يضا أن يكون مسجال بسجالت البورصة السلعية"، نحو أوالذي يجب عليه  بتوجيه المشتري "

 .المزرعة التي تتوافر بها الكميات واألعمار واألحجام المرغوبة

"محملة باألقفاص الفارغة" التي يرغب في تحميل الدواجن عليها  بسيارتهالمشتري يعد مجيئ  -

أي ميكروبات يمكن أن تحملها من أجل تطهيرها للقضاء على إلى مقر البورصة أمرا ضروريا 

، نظرا لتنقل السيارة الدائم من السيارة او األقفاص وحتى ال تنتقل العدوى من مكان آلخر

 مزرعة ألخرى.

 بلغ محدد مقابل " تصريح  المرور" ، وتطهير السيارة.يسدد التاجر م -

 التبادل بين البائع والمشتري. تتقاضي البورصة رسوم مقابل توفيرها لعملية -
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 بمركز معلومات البورصة. (سعر البيع -المواصفات -الكمية -الوزنيسجل)  -

 .ودرجات الجودة محددة بالكميات واألسعار، تتضمن كافة التعامالت، "نشرة يومية"يتم إصدار  -

بقواعد العمل  االلتزامبشرط  ، قد الصفقات بين البائعين والمشترينبعالمقيد بالبورصة  للسمساريسمح  -

 التي تحددها البورصة، وإمداده لمركز معلومات البورصة ببيانات الصفقات يوميا.

أطراف يكون للجنة فض المنازعات التابعة ببورصة الدواجن الفصل الودي للمنازعات بين  -

 التعامل وتكون قرارتها ملزمة.

تداول الدواجن الحية لم يعد موجود في أغلب دول العالم، لذلك فإن المستقبل هو للقضاء على  -

التداول الحي ويصبح التعامل بين المزرعة والمجزر او المصنع مباشرة، من خالل إدارة 

 بورصة الدواجن.

من المربين والتجار والسماسرة، على افضل  تعطي دورات إلزامية لكال وجود إدارة تدريبية -

 يف بقوانين ولوائح العمل بالبورصة.طرق التربية السليمة، وأفضل أساليب التداول، والتعر
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 املقرتح الثالث
 إنشاء بورصة متخصصة في الماشية

 بديال لسوق الماشية " سوق الثالثاء " بمدينة الزقازيق
 والعشوائية عاني من اإلهمالالذي ي

سوق الماشية األسبوعي "سوق الثالثاء" والذي يقام على أطراف مدينة الزقازيق عاصمة 

محافظة الشرقية حيث يتقابل منتجي الماشية من مربين وتجار، مع المشترين من التجار أو 

 –م أغنا –ماعز  –بقر  –نواع الماشية الحية من)جاموس أ، وتباع فيها كافة  المستهلكين مباشرةّ 

 القليل من حيوانات الحمل والجر مثل الحمير والبغال .. الخ(.

بيانات إلى ال فتقاراإليوم الثالثاء،  وعلى الرغم من  سبوع وهوأالسوق يقام يوم واحد كل    

الرسمية أو عدم وجودها من األساس فإن أعداد الماشية الداخلة والخارجة من السوق ضخمة، 

لمحافظة الشرقية في تجارة المواشي، بل يعد أحد أكبر األسواق في  ونظرا لكونه السوق الرئيسي

لما تشتهر به محافظة الشرقية على مستوى الجمهورية من تربية نظرا محافظات شرق الدلتا، 

العجول من الجاموس على نحو الخصوص، ويرتاد السوق مئات من البائعين والمشترين على مدار 

تصل إلى مختلفة قريبة وبعيدة، وتباع فيه مئات القطعان وربما ويأتون من محافظات  ه،اليوم كل

 ، خصوصا عيد األضحى المبارك.اآلالف في أوقات األعياد

وينعقد السوق منذ فجر يوم الثالثاء حتى عصر اليوم نفسه، ويسمح ألي فرد بالتعامل 

سنوات "، ويوجد  بالسوق بيعا أو شراءا، حيث يوجد التاجر المستديم " أصحاب أماكن ثابتة منذ

التاجر الذي يأتي بصفة متقطعة، ويوجد المربي من الفالحين " أصحاب الزرائب "، ويوجد الفرد 

ن التجار هم أالعادي الذي يأتي ليشتري حيوان واحد أو أكثر، وربما يرغب في بيع حيوان لديه، إال 

يع والشراء في نفس الوقت الغالبية الكاسحة من المتعاملين بيعا وشراءا، وأغلبهم يعمل في الب

أليام األسبوع المختلفة، يبحثون عن األقل بأماكن ومحافظات أخرى ويجوبون األسواق األخرى 

سعرا لشرائه ومن ثم بيعه بعائد أعلى، ويعرفهم المشتري بأسمائهم من خالل أماكنهم الثابتة 

 يمانع أغلبهم من العمل بالسوق، حيث يتواجدون منذ سنوات، ويتمتع بعضهم بالسمعة الحسنة، وال

كسماسرة حسب الطلب مقابل عمولة يتقاضونها من البائع او المشتري، ويوجد بالسوق السماسرة 

الذين يقتصر تعاملهم على الوساطة بالعمولة بيعا أو شراءا وال يتملكون الحيوان، ويوجد 

تلبية لرغبة المشتري في الجساسون للحيوانات الكتشاف الحامل منها وتحديد مدة حملها بالتقريب، 

 شراء الحيوانات التي على شفا والدة ألغراض التربية. 
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القاهرة  –بلبيس  –يتميز المكان المقام به السوق كونه على طريق رئيسي) الزقازيق    

الصحراوي( وتتوافر منه وإليه وسائل االنتقال السهلة والرخيصة، ويتصف بقربه من المدن 

أبو حماد( عالوة على قربه النسبي من) القاهرة(، حيث  –بلبيس  –لزقازيق )ا الرئيسية بالمحافظة

 كيلو متر أي ساعة واحدة من الزمان. 65ال تتعد المسافة 

أفدنة، وال توجد أماكن كافية مخصصة النتظار السيارات أمامه،  5تصل مساحة السوق نحو    

عالمات أو أحجار لإلشارة  وال توجد سوى ،والسوق عشوائي غير منظم وغير محاط  بسور

ألماكن الدخول، وتوجد بوابة للخروج، وتختلط فيه أماكن البيع لكافة أنواع المواشي، فيما عدا 

 األماكن الثابتة للتجار المستديمين. 

   :(1)آلية التعامل بالسوق

يقوم البائع بعرض الحيوان في حلقة من حلقات التجار المتواجدين بالسوق أو من خالل 

و من خالل وسيط  أو أو بشكل منفرد، ويتم معاينة الحيوان مباشرة من قبل المشتري أر سمسا

مدى تمتعه بالصحة  –وزن الحيوان  –حامل أو غير حامل  –الجساس، ويتم تحديد)عمر الحيوان 

أو مرضه " بدون فحص طبي ويعتمد المشتري على قدراته الشخصية، وعلى الثقة في التاجر أو 

دث الفصال بين البائع والمشترى، حتى الوصول إلى السعر الذي يرضي الطرفين، الوسيط(، ويح

 ويتم السداد فورا ونقدا.

 محددات األسعار :

قناع، ويختلف أحجام العرض حيث تزداد يخضع السعر للعرض والطلب وقدرة التاجر على اإل    

الطلب مواسم األعياد الدينية  بفصل الشتاء، نظرا لزيادة أعداد الحيوانات، وتنخفض صيفا، ويزداد

خصوصا قبل شهر رمضان المبارك وقبل عيد األضحى على وجه الخصوص، ومثلت)زيادة 

السبب الرئيسي لتضاعف أسعار المواشي واللحوم الحمراء،  ،أسعار األعالف والردة واألدوية(

متتالية)زادت م، كما كان لزيادات أسعار الوقود ال2016نظرا لتعويم الجنيه المصري نوفمبر 

% 320بنسبة زيادة تقدر بـ 2017قرا عام  3.75حتى  2011قرشا عام  90أسعار السوالر من 

تأثير مباشر في زيادة تكلفة النقل، عالوة على تأثير التضخم العام في زيادة  سنوات( 6تقريبا خالل 

  .(2)مختلف عوامل االنتاج 

                                                             
 .1984لقاهرة،حسني عطيه حسن، األسواق الريفية في محافظة الغربية دراسة في الجغرافيا االقتصادية، رسالة ماجستير،كلية األداب، جامعة ا( 1)

 م.2016ديسمبر  –التقرير اإلقتصادي الشهري  –إدارة الشئون االقتصادية  -الغرفة التجارية بالشرقية ( 2)
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بنظام المزاد من مجلس مدينة الزقازيق،  األرض التي يقام عليها السوق هي أرض مؤجرة    

، جانبينحدى العائالت،  وتأتي ايرادات السوق من إوتسيطر عليه بصفة دائمة " منذ سنوات " 

تختلف حسب عدد ونوع  التيالرسوم المفروضة على الدخول والخروج، والجانب األول من 

يتم معاملة التجار بينما م، 2017جنيه على الرأس بأسعار عام  20:  5المواشي وتتراوح بين 

الخروج عن المستديمين معاملة تفضيلية بخفض األسعار عن ذلك، وفي الغالب تزداد تسعيرة 

، يجار الكافتيريات الملحقة بالسوقعائد إوالجانب الثاني من اإليرادات هو ،الدخول عند عقد الصفقة

 نات الجر بصورة كبيرة. تتصدر العجول بأنواعها أغلب التعامالت وتقل بالنسبة لحيواو

مساك حسابات بالمعنى المعروف، وال يوجد إلزام بفحص الحيوان أو الحصول إال يوجد بالسوق    

الدخول والخروج ، كذلك ال توجد  ألماكنرشادات إيصاالت، وال يوجد أي إعلى إفادة، وال توجد 

سعاف، وال توجد نقطة إ ، وال توجد وحدة صحية أو سيارةئقطفاء حراإبالسوق وسائل أمان أو 

من المخلفات الكثيرة التي تصبح مصدرا لألمراض، كما أن  باالستفادةشرطة، كما ال توجد أنظمة 

السوق غير مبلط، وتؤدي األرضية الترابية مع حركة الحيوانات المستمرة إلى إثارة األتربة 

ليس فقط غير أدمي أي ال والغبار المحمل بالملوثات الضارة لإلنسان، وليصبح المكان بالكامل 

صابتها ، بل أيضا ال يليق بالحيوانات التي يتم تداولها، وربما يؤدي التلوث إلباإلنسانيليق 

 . أو إلى اإلنسان نفسه باألمراض التي قد تنتقل وبسهولة من حيوان ألخر

 توصية بإنشاء بورصة سلعية متخصصة لتداول الماشية : 

مدينة الزقازيق والذي ينعقد بشكل أسبوعي، يعاني تماما يتضح مما سبق أن سوق الماشية ب

من العشوائية وعدم التنظيم، ويصبح ضارا لإلنسان نظرا لعدم وجود إلزام بفحص الحيوانات، 

كذلك ال توجد أي مستندات للبيع أو الشراء، وهذا السوق مثال لمئات من األسواق المثيلة له على 

 مستوى الجمهورية. 

سنوات"  4بورصة بنها للدواجن في فترة " نشاء بورصة دواجن، والنجاح الذي أثبتتهإن مقترح إ    

تقريبا ظلت فيها هي المحدد األول لسعر الدواجن في مصر، على الرغم من عدم التنظيم الجيد لها 

، يعطى تأكيدا على إمكانية تحقيق نجاح حقيقي عند إنشاء بورصة للماشية، بهذه الدراسة  ذكرناكما 

نظرا ألعداد الماشية المحدودة، وإمكانية الفحص بمكان البورصة نفسها، فإن إمكانية تطبيق  بل

 نموذج البورصة عليها ممكن جدا وبشكل كامل أكثر من الدواجن. 
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 إلنشاء بورصة متخصصة للماشية : يلالسب

البد من إعداد تشريع منظم إلنشاء بورصة سلعية متخصصة في الماشية، ويكون هذا 

قانون إلزامي لكافة األطراف في نطاق مكان تواجد البورصة، بحيث يمنع بيع الماشية بأي وسيلة ال

إال من خاللها، ويمكن التوسع بعمل فروع لتلك البورصة، بحيث يمنع على مستوى الجمهورية اي 

بيع ، ويتم االلتزام بالللماشية تداول للمواشي الحية إال من خالل البورصات السلعية المتخصصة

والشراء من خالل أماكن البورصة المخصصة، ويتم االلتزام بالفحص البيطري للقطعان قبل البيع 

 وإعطاء شهادات صحية من إدارة البورصة بالتعاون مع الحجر البيطري. 

 -:خالل إنشاء بورصة متخصصة للماشيةالفوائد التي يمكن جنيها من 

ي تداول الماشية، وإلزام المتعاملين بضرورة التسجيل : القضاء على العشوائية وعدم النظام ف أوال

 بالبورصة. 

االلزام بالكشف البيطري سواء بالمزرعة أو بإدارة البورصة ، بما يقضي على تداول  ثانيا: 

القطعان المريضة، ويحث المربي على عالج الحيوان بالمزرعة، وتهيئة المزارع لتربية 

لتربية قطعان الماشية بشدة التلوث التقليدية ية الحيوانات، حيث تتصف المزارع المصر

 .انتشارهاوسرعة  باألمراضالمواشي  إلصابةوعدم وجود أمان حيوي، بما يؤدي 

يؤدي حظر وحصر المتعاملين من متداولي الماشية في المسجلين "المرخص لهم" من   :ثالثا

ربية المنزلية العشوائية، الحد من التويعمل ذلك على فقط، التجار أو المربين أو السماسرة 

 وما يصاحبها من انتقال ألمراض الحيوان إلى اإلنسان. 

رابعا: يتم تحديد السعر بمقابلة العرض بالطلب وبأسلوب شفاف تماما، كما يتم نشر األسعار آليا 

وفوريا وعلى مستوى الجمهورية على الشاشات ومن خالل الموقع االلكتروني للبورصة، 

 سهيل المبادالت وتحقيق مزايا نسبية للمناطق األفضل. بما يساعد على ت

 خامسا: التخلص من المخلفات سوف يدار بأسلوب علمي متكامل.

سادسا: تحديد أحجام المبيعات الدورية بما يعطي مؤشرات حقيقية وصحيحة لكميات االنتاج 

محلي، كما يعطى وأوقاتها، وبما يفيد صانع القرار في توجيه عمليات االستيراد أو الدعم ال

 مؤشرات مستقبلية للتوجهات السعرية لكال من البائع والمشتري. 
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المربين والمستثمرين، من خالل قدرتها على تخفيض  للماشية سابعا: تساعد البورصة السلعية

تكاليف التبادل، بما ينعكس بخفض التكلفة، بما يشجع االستثمارات بهذا المجال، من خالل 

ة متكاملة من حيث الزراعة والرعي والتربية والذبح والتصنيع ومن ثم بناء كيانات عمالق

مليار جنيه  35التصدير إلى الخارج ، أو على األقل كبديل للمستورد والذي سجل أكثر من 

 .(1)م 2016من اللحوم الحمراء وحواشيها خالل عام 

                                                             
صينف لحيوم وأحشياء صيالحة لألكيل    2كيود  –الواردات المصيرية  –إحصاءات التجارة الخارجية  - الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(  1)

www.capmas.gov.eg 
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 عمل بورصة للماشية :اآللية المقترحة ل

غبين في الشراء أو البيع، من خالل سجل معد لذلك، وال يسمح بالتعامل أوال : يتم تسجيل كافة الرا

سوى لهم،  وتفرض رسوم سنوية مقابل التسجيل) رسوم زهيدة(  سواء بالبورصة الرئيسية 

صغار المشترين من المستهلكين من رسوم التسجيل  استثناء، ويمكن أو البورصات الفرعية

 )بحد أقصى رأس ماشية واحدة للشراء(.

ثانيا : يقوم المربي بإحضار ماشيته المراد بيعها، لتدخل إلى لجنة الفحص) يمكن فحصها بالمزرعة 

أيام(، ويحصل المربي على شهادة بالفحص ،ويمكن  7قبل عرضها في مدة ال تزيد عن 

للمشتري قبل شرائه التأكد من الحيوان من خالل فحصه ظاهريا، ويمكنه االعتماد على تقرير 

 المعد بناءا على لجان الفحص قبل الشراء.البورصة 

ثالثا: يتقدم المشتري) المسجل بالبورصة( وبناءا على البيانات المعلنة لقطعان الماشية بطلب 

 لدخول المزاد. 

رابعا: يتم إعالن مزاد علني بشكل مستمر) يمكن تحديد يومين فقط باألسبوع لعقد المزادات(، 

بيعه أو القطعان، مع تحديد كافة المعلومات الخاصة بها، ويحدد من خالله الحيوان المراد 

ويمكن عرض ذلك على شاشة عمالقة بصالة المزاد، ويتم دخول المزاد، حتى الرسو على 

السعر الذي يقبله البائع، ومن ثم يتم توثيق التعاقد بإدارة البورصة، وإعطاء كل طرف 

 فاصيل.تمام الصفقة موضح به كافة التإالمستند الدال على 

يمكن أن ورابعا: يسدد البائع والمشتري رسوم التداول إلى إدارة البورصة "في حال اتمام الصفقة" 

 تقسم بينهما بالتساوي. 

مختلف المعلومات المتعلقة  -سعر البيع -المواصفات -الكميات -األوزانيتم إعالن) خامسا:

 تتضمن كافة التعامالت، بمركز معلومات البورصة، وتصدر نشرة إغالق يومية بالصفقة(

متوسط األسعار(، ويمكن أن  –أعلى سعر  –وتوضح بها الكميات واألسعار) أدنى سعر 

 تصدر نشرة شهرية، وكذلك نشرة سنوية. 

: يسمح بالسماسرة أن يعملوا بالبورصة وفقا لعدد من الشروط والقواعد، ويقوم السمسار سادسا

قرباؤه من الدرجة أأو يبيع لصالح نفسه أو بتسجيل نفسه بالبورصة، ويمنع أن يشتري 

 أسعار(. -) أحجام  يومي عن تعامالته بإعطاء تقريراألولى، ويجب على السمسار أن يقوم 
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ها شهادات صحية لكل عطائإ: يلزم وجود إدارة متخصصة لدى البورصة لفحص المزارع وسابعا

، كما يلزم وجود معامل على فترات معينة بالتنسيق مع الطب البيطري، همزرعة على حد

على مستوى عال، ووجود مركز تدريب، يتولى تدريب العاملين بالبورصة، وتدريب 

 ويمكن إعطاء الدورات مجانا. ، أصحاب المزارع على أفضل وأنجح سبل التربية السليمة

الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بعد عقد الصفقات،  اتحكيم، تكون مهمته لجنةؤسس ت: ثامنا

ويمكن الفصل  ، وتصدر عدد من القواعد والتعليمات لتشكيل لجنة التحكيم وقواعد عملها

 الودي للنزاع في حال تراضي الطرفين. 

 المنظومة من خالل تصنيع اللحوم وتغليفها.  الستكمال: يتم تأسيس مجزر آلي تابع للبورصة، تاسعا

  -لي :الهيكل االنشائي المقترح لبورصة الماشية + المجزر اآل

 أفدنة تتضمن :  عشر مساحة كلية ال تقل عن

o  حظائر مهيئة السيتقبال أنيواع المواشيي المختلفية) تتحيدد المسياحات بنياءا عليى أحجيام التعاميل المتوقعية

وأنواع الحيوانات، وأغلبها من العجول( ويمكين تحدييد مسياحات  متغييرة لكيل حظييرة بميا يتيراوح بيين 

 ، وتفصل بينها قواطع حديدية، ذات أبواب لدخول الحيوان وخروجه. مربع متر 1000: مربعمتر  300

o ويمكيين البنيياء فوقييه  ،الييخ(. .-اداريييين  -إدارة قانونييية  - ةمحاسييب إدارة، )  الهيكييل االداري للبورصيية

 : ويشتمل علىمتر مربع تقريبا  2000"بنظرة توسعية للمستقبل " 

 مركز التسجيل للبائعين والمشترين والسماسرة. -

صالة لشاشة عرض عمالقة وقاعة بها عيروض البيائعين)ويمكن التوسيع مسيتقبال بيأن تصيبح  -

القاعيية رئيسييية لمقابليية البييائعين بالمشييترين لعقييد صييفقاتهم مييع وجييود أجهييزة منفصييلة لكييي 

 يستخدمها المترددين على البورصة(.

الطيب البيطيري  إدارة لألطباء البيطريين المختصين بالكشف البيطيري "بالتنسييق ميع مديريية -

 والمعامل البيطرية" من خالل االنتداب للبورصة.

 للدواجن)يشغل الدور الثالث أو الرابع "حسب التوسع"( المعلومات االقتصاديةمركز  -

o  متر مربع تقريبا. 5000مكان انتظار للسيارات بمساحة 

o تقريبا. متر مربع 2000وأماكن انتظار ومساحات خضراء خالفه بمساحة  كافتيريا وحمامات 
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o  متر مربع. 10000ممرات وفراغات ومساحات للتوسع 

 المجزر اآللي : 

 بناءا على بيانات البورصة والعائد المتوقع. ، فنية( له –مالية  -وصى بإعداد دراسة جدوى)اقتصادية ن

 إدارة البورصة : 

"  يقترح تشكيل لجنة من قبل وزير الزراعة " بشكل أولى لحين وضع آلية لالنتخابات 

ويتم ذلك مؤقتا  ومربين ومصنعين وسماسرة،اللجنة بعض كبار التجار ويكون من ضمن أعضاء 

لحين وضع قواعد البورصة المتكاملة، والتي تشكل من مجلس إدارة باالنتخاب المباشر ولمدد 

 محددة. 
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 اجلانب الرابع
 العبور بمدينة توصيات لتطوير سوق الجملة

والحبوب في  فاكهةيعتبر أكبر أسواق جملة الخضر وال لجملة بمدينة العبورحيث أن سوق ا

، وكما تم التعرض في هذه الدراسة للمشاكل التي تواجهها أسواق جملة السلع الزراعية، ومن مصر

خالل ما تعرضت له الدراسة بالتعرف على نظام البورصات السلعية في الدول المتقدمة 

المنظم لها، فإن التوصية الرئيسية لتلك الدراسة تتمثل في  نونوخصوصا تركيا وترجمة القا

ضرورة إدخال أنظمة البورصات السلعية بالنظام العالمي المتعارف عليه إلى السوق المصري، إال 

أن ذلك ال يمنع من محاولة إيجاد حلول للمشاكل في أسواق الجملة بوضعها الحالي بتطويرها 

  يترك كله .وتحديثها، فما ال يدرك كله ال

 التوصيات:

السوق، وأن  إعطاء سلطات واسعة إلدارةتحديث القانون الحالي أو إصدار قانون جديد يتيح أوال: 

ين س إدارة السوق من خالل االنتخاب، للعاملين في المجال من تجار ومنتجيتم اختيار مجل

يق الفصل بين تحقلسوق، مع ضرورة ين بالسلع التي يتم التعامل بها باومصانع، متخصص

أن يكون المشرف الرئيسي  بدأيام، ويمكن رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس اإلدارة

 على السوق  مندوب للحكومة، مع إعطاء مهلة لحين استقرار الكيانات المشار إليها.

أو السمسار  فال يجب ان يكون التاجر سمسارا ،ضرورة الفصل الكامل بين السمسار والتاجر:  ثانيا

ن أمجرد شخص أو شركة تنجز أعمال الوساطة ويجب ن يكون يجب أالسمسار تاجرا، ف

، وفي يحددها القانون مقابل عملهعمولة  السمسار تتوافر فيها شروط الترخيص، ويتقاضي

، أو اإلتفاق المسبق  التواطؤمثل حالة ثبوت ممارسته للبيع أو الشراء أو اإلخالل بمهام عمله 

 .التأديبإحالته إلى مجلس ويتم إيقافه فورا 

السماح بإقامة مزادات مباشرة بدون المرور على أصحاب المحالت بالسوق، وذلك من خالل : ثالثا

 ، فال يجب الحيلولة دون دخول وسطاء خارجيين.وسماسرة خارجيينوسطاء 

من تتم المزادات بشكل الكتروني، بعد الفحص الظاهري والفحص الفني السماح بأن : يجب رابعا

، ويتاح التعامل للمزايدين الفحصوإطالع المتعاملين على تقارير الجهات المختصة بالسوق، 

 إلى ورومستقبال يمكن التعامل المباشر للمشتركين بدون الحض ،التداول يين بصاالتالحال

 نترنت.من خالل اإل مزادقاعة ال
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وفقا  السوقعضاء جراء التحقيقات مع أإ : ضرورة تشكيل مجلس تأديب يهدف إلىخامسا

 اقتراحتقديم ، والمنصوص عليها في القانون والتشريعات ذات الصلة والمبادئات لإلجراء

 عضاء األبخصوص فرض عقوبات مالية وتأديبية ضد العمومية إلى الجمعية 

: تطبيق نظام التحكيم الداخلي للفض في المنازعات التي قد تنشأ بين المتعاملين، وفقا لعقد سادسا

 زعات بشكل ودي بين طرفي النزاع ،هو وسيلة لفض المناف بين طرفي المعاملة، مسبق

ديال عن اللجوء للمحاكم طرفي النزاع قبل عقد الصفقة ، أو بعد إتمامها ب ويتفق على بنوده

 .الخارجية

والمعايرة، من خالل إدارة السوق، بحيث يتم  السلع ألنظمة الفحص : ضرورة إخضاع كافةسابعا

 من خالل رتب ودرجات حسب الجودة ، قبل عرضها بالمزاد. ترتيبها

: إقامة ساحة مزاد منفصلة للسلع التي يتم شرائها بهدف التصدير ، بحيث تخضع لنظام دقيق ثامنا

 من الفحص والمعايرة) مرتبة أولى(، وأنظمة مراقبة للتأكد من عدم التالعب.

السوق أو يكون السوق شريكا بها، وتتيح  تاسعا: ضرورة إقامة شركات للمخازن والتبريد تتبع

المخازن إمكانيات واسعة للمنتجين بتخزين بضائعهم لحين الحصول على سعر مناسب لهم، 

ويمكن تداول ايصاالت استيداع البضاعة بتلك المخازن في للسوق، وتمثل دخال إضافيا 

 مرحلة الحقة.

ة بالسوق، من خالل مشروع ملحق عاشرا: يجب توفير أنظمة االستفادة من المخلفات الصلب

بالسوق ، بكمرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو االستفادة المباشرة  بتجفيفها وتحويلها لعلف 

 حيواني.

نشر تقني،وأن يقوم بمستوى عشر: ضرورة أن يكون مركز المعلومات على أعلى حادي 

ن تنشر ة مجانا، ويجب أية والسنوية للكافشهرالمعلومات الفورية واليومية واألسبوعية وال

تجمعات الهذه المعلومات من خالل شاشات العرض، داخل وخارج السوق وفي أماكن 

بحيث يكون التاجر والمستهلك على إطالع فوري الكبرى بالقاهرة وعواصم المحافظات، 

للتالعب، وال يجب تقاضي أي أجر مقابل  بحيث ال يتم ترك مجال، بأسعار المعامالت

تي يتم جنيها من وراء نشر المعلومة أعلى كثيرا اللك المعلومات، ألن الفوائد الحصول على ت

تحديث الموقع االلكتروني للسوق على االنترنت، ضرورة يتم تحصيلها، لذلك من أي رسوم 

 بحيث يدرج به ما سلف من معلومات، وتحديثها باستمرار.
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المنتجين بشكل مباشر مع  عشر: ضرورة إنشاء مركز للتصدير تكون مهمته مقابلةثاني 

 المصدرين، ويتم تغذية هذا المركز بكافة معلومات السلع محليا وعالميا.

غير قليلة من سلع مستوردة نظرا لوجود كميات  ،دينشر: ضرورة إنشاء مركز للمستورعثالث 

سعر المناسب ، ال، وبالتالي فإن توجيه المستورد نحو األسواق الجيدة ذات اول بالسوقتتد

هذه السلع  ل خدمة جليلة يتم تقديمها، ويعمل على تخفيض األموال التي تنفق علىيمث

مع  مناسب على مستوى العالم وبالتعاون، بتوفير المعلومة المناسبة عن السوق الالمستوردة

 الخارجي المصري التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.التجاري مكاتب التمثيل 

، تعاقدات اآلجلة، وذلك وفقا لقانون الزراعات التعاقدية الجديدللمركز  عشر: ضرورة إقامةرابع 

 سيق الكامل مع السوق، أو يكون تابعا لها.نمع استقالليته بأداء عمله، والت

ينشأ لها مكان تابع لسوق يجب أن  ،أسواق للحيوانات الحية والطيورضرورة إنشاء عشر: خامس 

وتخضع إلشراف كامل من  ،تداولها ة( يتم بهاكن شاسعة على طرق رئيسي)أما العبور

 السوق، كما ورد باقتراحات الدراسة بإنشاء بورصة لكال من الدواجن والماشية.

: يجب السماح المباشر لصغار المتعاملين) بكميات ضئيلة( بالتعامل المباشر بدون سادس عشر

 ارا أقل.وسطاء، بما يحقق لهم ربحا أعلى ويحقق للمستهلكين النهائيين أسع

، بحيث تتدخل البنوك لتضمن الصفقات ظمة التأمين على البضائع المباعة: إقرار أنسابع عشر

 متثال طرفي المعاملة، وتقديم التمويل الالزم.التحقق من إ المتبادلة ، ولتأمين

 يمد المتعاملين والباحثينيجب أن تابع للسوق، الدراسات السلعية وال : مركز البحوثثامن عشر

 تي تساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة وبناء خططهمجهات الحكومية، بالدراسات الوال

 ، وعلى معرفة تامة بالتطورات باألسواق العالمية للسلع التي تتداول بالسوق.المستقبلية
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 م.2011،عام1734العدد القاهرة للترجمة،

 المجلد التقدم، دار المال، رأس كتاب حمدون، د.غانم الجبار، عبد فالح ترجمة ماركس، كارل -2

 م.1988 الثاني،

 جرير تبةمك ، stocks understanding األسهم سوق في التعامل دليل كتاب ،سنسير مايكل -3

 .2005 السعودية، العربية المملكة الرياض، ،الحديثة

http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar
http://www.mti.gov.eg/
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
http://www.efsa.gov.eg/
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Journals and Research: 

1. Lines, Thomas, editor. Agricultural Commodities, Trade and Sustainable Development. 

International Institute for Environment and Development, 2005, Agricultural 

Commodities, Trade and Sustainable Development, www.jstor.org/stable/resrep01377. 

2. Stephen K. Wegred،Agricultural Commodity Exchanges in Post-Communist Russia, Communist 

and Post-Communist Studies  27(3) 195-224,1994 

3. Wilson, Bobby M. “Race in Commodity Exchange and Consumption: Separate but 

Equal.” Annals of the Association of American Geographers, 2005. JSTOR, JSTOR, 

www.jstor.org/stable/3693958. 

Websites: 

4. http://www.tobb.org.tr ا االتحاد العام للغرف والبورصات السلعية بتركي  

5. http://www.fao.org/faostat/en/#comparesource منظمة األغذية والزراعة باألمم المتحدة ) فاو(   

6. http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#  نظام معلومات األسواق الزراعية (AMIS)   

7. http://www.turkstat.gov.tr معهد االحصاء التركي   

8. https://www.trademap.org/   التركية الصادرات -موقع التجارة العالمي 

9.  https://data.albankaldawli.org/country/turkey بيانات الدولة التركية  -البنك الدولي    

10. http://www.tcmb.gov.tr/  البنك المركزي التركي 

11. https://www.gtb.gov.tr/  وزارة التجارة والجمارك التركية 

12. https://www.economy.gov.tr/  وزارة االقتصاد التركية 

13. https://www.imf.org/ar م 2016أبريل 12أفاق االقتصاد العالمي ، صندوق النقد الدولي  

14. http://www.cmegroup.com  تجاريةبورصة شيكاغو ال  

15. http://www.cmegroup.com/company/nymex.html   "النايمكس"بورصة نيويورك 

16. http:// www.lme.com بورصة لندن للمعادن 

http://www.jstor.org/stable/3693958
http://www.fao.org/faostat/en/#compare
http://www.turkstat.gov.tr/
https://www.trademap.org/P_
https://data.albankaldawli.org/country/turkey
https://data.albankaldawli.org/country/turkey
http://www.tcmb.gov.tr/
https://www.gtb.gov.tr/
https://www.economy.gov.tr/
http://www.imf.org/ar
http://www.lme.com/
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17. https://www.mcxindia.com/ الهند -ذرة( بومبايأ–فلفل–كاجو ) المتعددة سلعبورصة ال   

18. http://www.ecx.com.et/   بورصة البن في أثيوبيا 

19. https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/TicaretBorsalari.php   كيةالتر الغرف والبورصات السلعيةمواقع 

20. http://en.stb.org.tr/ بساكاريا "تركيا" البورصة السلعية   

21. http://www.polatliborsa.org.tr/en/  بأنقرةللحبوب بورصة بوالتلي  

22. http://www.ankaratb.org.tr/ بورصة أنقرة السلعية 

23. http://www.istib.org.tr  بورصة اسطنبول السلعية 

24. http://www.itb.org.tr/ بورصة أزمير السلعية    

25. http://www.ktb.org.tr/  بورصة كونيا السلعية 

26. http://www.manisatb.org.tr/  بورصة مانيسا السلعية 

27. http://www.mersintb.org/  سلعية البورصة ميرسين  

28. http://www.tb.org.tr/ السلعية بطرابزون " تركيا البورصة      

29. http://www.adanatb.org.tr/ بأضنة " تركيا" البورصة السلعية   

30. http://www.adiyamantb.gov.tr سلعية بأديامانال ةالبورص  

31. http://www.akyazitb.org.tr البورصة السلعية في أكيازي   

32. http://www.antakyatb.gov.tr/ في أنطاكية البورصة السلعية  

33. http://www.antalyaborsa.org.tr/  البورصة السلعية في أنطاليا 

34. http://www.aydintb.gov.tr/ موقع البورصة السلعية في أيدن 

35. http://www.denizlitb.tobb.org.tr/ البورصة السلعية في دينيزلي 

36. http://www.tarsustb.tobb.org.tr/  بورصة طرسوس السلعية 

37. http://www.tdag-ticbor.org.tr/ البورصة السلعية في تكر داج 

38. http://www.babaeskitb.org.tr/ البورصة السلعية في بابسكي 

https://www.mcxindia.com/
http://www.ecx.com.et/
https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/TicaretBorsalari.php
http://en.stb.org.tr/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.ankaratb.org.tr/
http://www.istib.org.tr/
http://www.itb.org.tr/
http://www.ktb.org.tr/
http://www.manisatb.org.tr/
http://www.mersintb.org/
http://www.adanatb.org.tr/
http://www.adiyamantb.gov.tr/
http://www.akyazitb.org.tr/
http://www.antakyatb.gov.tr/
http://www.antalyaborsa.org.tr/
http://www.aydintb.gov.tr/
http://www.denizlitb.tobb.org.tr/
http://www.tarsustb.tobb.org.tr/
http://www.tdag-ticbor.org.tr/
http://www.babaeskitb.org.tr/
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39. http://www.bantb.org.tr/  بورصة بانديرما السلعية 

40. http://www.corlutb.tobb.org.tr/  سلعية في كوروليالالبورصة  

41. http://www.esktb.org.tr/  بورصة اسكي شهير السلعية 

42. http://www.gtb.org.tr/  بورصة غازي عنتاب السلعية 

43. http://www.haymanaborsasi.org.tr  سلعية في هايامانالالبورصة  

44. http://www.iskenderuntb.org.tr/ البورصة السلعية في اسكندرونة 

45. http://www.ispartatb.org.tr/ البورصة السلعية في اسبرطة 

46. http://www.kayseritb.org.tr/ البورصة السلعية في قيصري 

47. http://www.kesantb.tobb.org.tr البورصة السلعية في كيزان 

48. http://www.kirikkaletb.org.tr/ سلعية في كيركاليال البورصة  

49. http://www.kozantb.tobb.org.tr/ البورصة السلعية في كوزان 

50. http://www.mpoc.org.my/ البورصة السلعية بماليزيا 

 

 

 

http://www.bantb.org.tr/
http://www.corlutb.tobb.org.tr/
http://www.esktb.org.tr/
http://www.gtb.org.tr/
http://www.haymanaborsasi.org.tr/
http://www.iskenderuntb.org.tr/
http://www.ispartatb.org.tr/
http://www.kayseritb.org.tr/
http://www.kesantb.tobb.org.tr/
http://www.kirikkaletb.org.tr/
http://www.kozantb.tobb.org.tr/
http://www.mpoc.org.my/
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 املالحق
 الهيكل اإلداري والسياسات المتبعة وبعض نماذج بيانات التجار للبورصة السلعية بساكاريا بتركيا. :1الملحق

 : ويتضمن هذا الملحق ما يلي : 2الملحق 
 واإلحصاء(.المصدر:الجهاز المركزي للتعبئة العامة )واق العشوائية طبقا لنوع النشاط.حصر عدد األس - أ

 -ووكاالتها واألسوق اليومية واإلسبوعية بمحافظة الشرقيةألسواق الجملة والخضر والفاكهة  حصر - ب
 مصر ) المصدر :الغرفة التجارية بالشرقية(

لسنة  5174القانون التركي المنظم للغرف والبورصات السلعية التركي رقم نسخة مترجمة من : 3الملحق
 .53مادة  حتى 28مادة رقم )القسم الثالث المختص بالبورصات السلعية( من م بدءا من2004

 موقع اتحاد البورصات السلعية التركي . www.tobb.org.tr :المصدر 
 :4الملحق

 .لنموذج عقد تحكيمي يتفق على بعض بنوده مسبقا بين طرفي المعاملةمترجمة نسخة 
 موقع اتحاد البورصات السلعية التركي . www.tobb.org.tr :المصدر 

 :5الملحق
لسنة  141بورصة مينا البصل( رقم ) بورصة البضاعة الحاضرة لألقطان نسخة من قانون انشاء

 .2007لعام  75، وتم إلغاء هذا القانون بالقانون رقم 1994
 ة.المطابع االميرية المصريهيئة –1994يونيه 9في 23الجريدة الرسمية عددالمصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tobb.org.tr/
http://www.tobb.org.tr/
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 (:1امللحق رقم )
اهليكل اإلداري والسياسات املتبعة وبعض مناذج بيانات التجار للبورصة 

 (1)السلعية بساكاريا برتكيا
 يتضمن هذا امللحق ما يلي : 

 ساكاريا السلعية.مهنية في بورصة المجموعات الأوال: 

 العمومية لبورصة ساكاريا السلعية.لجمعية ا ثانيا:

 إدارة بورصة ساكاريا السلعية.عضاء مجلس أثالثا: 

 .اللجنة التأديبية ببورصة ساكاريارابعا: 

 .مجلس مراجعة الحساباتخامسا: 

 .ببورصة ساكارياالتنظيمي "اإلداري" هيكل السادسا: 

 السياسات المتبعة ببورصة ساكاريا.سابعا: 

 .ببورصة ساكاريا وأحجامهانها الحد األدنى لكميات السلع التي ال يسمح بالتداول أقل مثامنا: 

  .تركيا -ساكارياببورصة  -بيانات التجار المتعاملين بمركز التسجيلسجالت نماذج تاسعا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. http://en.stb.org.tr/  

 

http://en.stb.org.tr/
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 :ساكاريا السلعيةمهنية في بورصة المجموعات الأوال: 

 : مجموعات مهنية 7عدد    

 أعضاء 7عدد     ( 1اللجنة المهنية رقم) -

 أعضاء 5عدد     ( 2اللجنة المهنية رقم) -

 أعضاء  7عدد     ( 3اللجنة المهنية رقم) -

 أعضاء 7عدد     ( 4اللجنة المهنية رقم) -

 أعضاء 7عدد     ( 5اللجنة المهنية رقم) -

 أعضاء 7عدد     ( 6اللجنة المهنية رقم) -

 أعضاء 7عدد     ( 7اللجنة المهنية رقم) -

هم الذين قاموا باختيار اعضاء منتخبين عضو(  47) : أعضاء اللجان المهنية ببورصة ساكاريا ملحوظة

 عضوا( من بينهم. 21 ) الجمعية العمومية

 العمومية لبورصة ساكاريا السلعية: لجمعية اثانيا: 

سنوات،  4عضو يتم اختيارهم من خالل المجموعات المهنية كل  21تتكون الجمعية العمومية من عدد    

 شكيل مجلس االدارة.من أعضاء الجمعية لت 7ويتم اختيار 

يجوز للرئيس المنتخب للجمعية ونائبه أن يكون رئيسا أو  )وفقا لقانون البورصات السلعية التركي ال 

 (أو مجلس التأديبالبورصة دارة إعضوا في مجلس 

 عضو على النحو التالي :  21 أعضاء الجمعية عدد

 (. 1عدد)     رئيس مجلس إدارة الجمعية  -

 (.1عدد)    ارة الجمعية نائب رئيس مجلس إد -

 (.1عدد)    نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية  -

 (. 1عدد)               سكرتير مجلس إدارة الجمعية  -

 (.17عدد)     أعضاء مجلس إدارة الجمعية -

 إدارة بورصة ساكاريا السلعية: أعضاء مجلس  ثالثا:

 التالي :  " عضو) من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية( على النحو7عدد "

 (. 1عدد)     رئيس مجلس إدارة البورصة  -

 (.1عدد)   نائب رئيس مجلس إدارة البورصة "أول" -

 (.1عدد)   نائب رئيس مجلس إدارة البورصة "ثان"  -

 (. 1عدد)    أمين صندوق مجلس إدارة البورصة -

 (.1عدد)     عضو مجلس إدارة البورصة -

 (.1عدد)     عضو مجلس إدارة البورصة -

 (.1عدد)     مجلس إدارة البورصةعضو  -
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 :اللجنة التأديبية ببورصة ساكاريا رابعا: 

 البورصة( ) من بين أعضاء الجمعية وليس من بين أعضاء مجلس إدارة

 .(1عدد)      رئيس مجلس التأديب  -

 .(1عدد)      عضو مجلس التاديب  -

 .(1عدد)      عضو مجلس التاديب  -

 .(1عدد)      عضو مجلس التاديب  -

 .(1عدد)      عضو مجلس التاديب  -

 .(1عدد)      عضو مجلس التاديب  -

 :مجلس مراجعة الحسابات خامسا: 

 البورصة( ) من بين أعضاء الجمعية وليس من بين أعضاء مجلس إدارة

 .(1عدد)     رئيس مجلس مراجعة الحسابات -

 .(1عدد)    نائب رئيس مجلس مراجعة الحسابات  -

 .(1عدد)    ابات عضو مجلس مراجعة الحس -

 .(1عدد)    عضو مجلس مراجعة الحسابات  -

 .(1عدد)    عضو مجلس مراجعة الحسابات  -

 .(1عدد)    عضو مجلس مراجعة الحسابات  -

 .(1عدد)    عضو مجلس مراجعة الحسابات  -

  :ببورصة ساكاريا "اإلداريالتنظيمي "هيكل السادسا: 

 (ن عام واحدموظفين ذوي تعليم عال من ضمنهم أمي ةمجموع)

 األمين العام. -

 مدير الحسابات.  -

 مدير الشهادات. -

 المدير االداري.  -

 الخ( –قانونيين   -موارد بشرية  –الفريق االداري) محاسبين  -

 رئيس مكان تجمع الماشية.  -

 موظف اجراءات  -

 موظف اجراءات  -

 موظف منح شهادات.  -

 موظف منح شهادات.  -
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 موظف منح شهادات.  -

 موظف منح شهادات.  -

 موظف منح شهادات.  -

 سائق.  -

 معاون خدمة.  -

 معاون خدمة.  -

 معاون خدمة.  -

 .ببورصة ساكارياالتنظيمي "اإلداري" هيكل السادسا: 

 (7شكل)

 الهيكل التنظيمي لبورصة ساكاريا 

 

 

 ة.إحصاءات التداول السنوي –تركيا  –المصدر : موقع بورصة ساكاريا 

Bultenler-http://en.stb.org.tr/Yilliksource:                

 

 

مجلس 

 اإلدارة

األمين 

 العام

 األمين العام

 المساعد

ملين شئون العا المتابعة الشهادات الحسابات

 والشئون اإلدارية

مدير 

 الحسابات

وكيل 

 حسابات

مدير 

 الشهادات

موظف 

 متابعة

شئون مدير 

العاملين والشئون 

 اإلدارية

 

موظفي 

تكنولوجيا 

 معلومات

موظفي 

شهادات 

 البراءة

مسئول 

 االعالم

مدير 

التمثيل 

 واإلعتماد

الموظفين  سائقين

 المساعدين

مقدمي 

 خدمة

http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
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 السياسات المتبعة لبورصة ساكاريا:سابعا: 

 السياسة المالية لبورصة ساكاريا  - أ

تحاد الغرف التركي رقم إلقانون ستخدام المصادر الجارية التي تحصلت عليها البورصة، وفقا إالعمل على 

وفقا للمعايير والقواعد المحاسبية، وفقا وعمل الموازنات واإلجراءات المحاسبية ، بأكثر الطرق كفاءة، 5174

ستمرارية، الدورية، التحليل المالي، النزاهة، المصداقية، المواءمة، إللقواعد المسئولية االجتماعية، النقد الذاتي، ا

 النماذج المادية، الحيطة والحذر، من أجل تلبية احتياجات وتوقعات أعضاءها. فصاح الكامل،إلا

 سياسة الموارد البشرية :  - ب

الملتزمين، الفعالين، والذين  القيام بتشغيل األفراد ذوي التعليم العالي، المنفتحين على االبداع واالبتكار والتغيير، -

 تحسين أنفسهم ووظائفهم. يضعون نصب أعينهم تحقيق النتائج واألهداف من خالل

 العمل على تحفيز الموظفين بجعل التزامهم تجاه المؤسسة في المقدمة. -

 االبداعية وامكانياتهم المؤهلة. همالحصول على أقصى فائدة من قدرات -

 .الموظفينتحقيق المساواة في الفرص بين  -

 .للموظفيناتباع الشفافية، وسياسة االدارة المفتوحة  -

 .للموظفينق المادية والروحية ضمان حماية الحقو -

حيث يتم التعاون ومشاركة القيم الشخصية واحترام حقوق  ،السالم، ومكان العمل المؤهلوإيجاد الدفء،  -

 الجنس أو العقيدة أو اللغة أو النوع. سواء من ناحيةاإلنسان بدون تمييز 

عة اليومية للقواعد، وتحديث كافة والتحسين المستمر من خالل المراج ،الحفاظ على فعالية الهيكل الوظيفي -

 األمور المتعلقة بالموارد البشرية.

 سياسة المعلومات :  -ج 

سرية وفقا لقواعد القانون، من خالل االعالم المرئي والمكتوب، االنترنت غير ال األنشطةتتبع ونشر كافة 

لوصول للمعلومة ومبادئ التوقيت تباعا للعدالة والوضوح والشفافية والمواءمة والتكامل وسهولة اإوالراديو، 

المناسب للوصول للمعلومة، والحفاظ على فعالية وكفاءة الهيكل الوظيفي والتحسين المستمر من خالل المراجعة 

 اليومية للقواعد وتحديث كافة المعلومات والممارسات.

 سياسة سرية المعلومات :  - د

 ألجهزة الحاسب ت المستخدمة للبنية األساسية هتمام بمبادئ سرية المعلومات، وضمان أن كافة الوحداإلا

نظمة المعلومات والفنيين التكنولوجيين أمثال مقدمي أاد الذين لديهم حرية الوصول إلى ، واألفراآللي

 الخدمات والبرامج واألجهزة يتبعون القواعد.
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 ر من المعوقات الحفاظ على أعمال المؤسسة بـ " صفر " مخالفات فيما يتعلق بأمن المعلومات، وأقل قد

ستثمارات، وحماية المعلومات من التهديدات واسعة النطاق وفقا لمبادئ إلوأعلى قدر من الفوائد من هذه ا

 .تاحةإلامستوى السرية والنزاهة و

 :ببورصة ساكاريا وأحجامها الحد األدنى لكميات السلع التي ال يسمح بالتداول أقل منها ثامنا: 

كميا يسيمح بتيداول كمييات قليلية ) وال يسيمح بالتيداول ألقيل منهيا (، ، ببورصة ساكاريا  المتداولةكبير في السلع  تنوع يوجد 

، ، وعامييل جييذب للمسييتهلكين النهييائيين لصييغار المييزارعين تشييجيعا ،ويمكيين ان يسييمح بتييداول الحييدود الييدنيا بييدون تسييجيل

 تعزيز لفكرة البورصة الزراعية.و

 (8) شكل رقم

 " بتركيابورصة ساكاريا"ألنواع السلع المتداولة في التي ال يسمح بالتداول اقل منها ، ميات بيان بالحد األدنى للك

 )ما يقل عن ذلك تسمح الغرفة بالتداول عليه بدون تسجيل( 

الحد األدنى للكمية 

Minimum 

Amount 

 Item Groupالمجموعة  Item Typeالنوع 

100 KG  شعيرBarley 

 Cerealحبوب 
100 KG ذرةCorn 

100 KG  أرزRice 

100 KG  شوفانOat 

100 KG  رقيقة(  –نخالة قمح)سميكةWheat Bran(Thick – Thin) 

 Cereal Productsمنتجات الحبوب 
120 KG 

 – Starch(Corn – Potatoقمح(  –بطاطس  –نشا)ذرة 

Wheat) 

100 KG  لوبياءKidney Bean 

 Pulses andالبقوليات ومنتجات البقوليات 

Pulses Products 

100 KG  فاصولياHaricot Bean 

100 KG  عدسLentil 

100 KG  حمصChickpea 

100 KG  محلي(  –عباد الشمس)جديدSunflower(local – New) 
 Oilseedبذور زيت 

100 KG  بذر كتانLinseed 

500 KG  لب عباد الشمسSunflower Pulp 
 Pulpsلب 

500 KG  لب الذرةCorn Pulp 

50 KG  زيت عباد الشمسSunflower oil 

 Vegetable Oilsزيوت طعام 

100 KG  زيت بندقHazelnut Oil 

50 KG  زيت ذرةCorn Oil 

50 Kg  سمن نباتيVegetable Margarine 

50 KG  زيت بذرة قطنCotton Oil 

50 KG  زيت زيتونOlive Oil 

100 KG  جلوكوزGlucose 

 Other Productsمنتجات أخرى 

150 KG  يقطينPumpkin 

100 KG  بصلOnion 

100 KG  بطاطسPotato 

100 KG  عصير عنب مغليBoiled Grape Juice 

17 KG  جبنه فيتاFeta Cheese 

100 KG  ثومGarlic 

500 Piece  بيضEgg 

25 KG  لحم دجاجChicken Meat 

50 Piece  دجاجChicken 

500 Piece تكوت كStud Chicken 
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الحد األدنى للكمية 

Minimum 

Amount 

 Item Groupالمجموعة  Item Typeالنوع 

100 KG  )جوز)بالخشبWalnut(with Shell) 

 Dry and Fresh Fruitsفاكهة جافة وطازجة 

30 KG  جوزWalnut 

100 KG  )بندق)بالخشبHazelnut(with Shell) 

50 KG  بندقHazelnut 

25 KG  بذور يقطينPumpkin 

5 KG  خيوط رطبةWet Floss 

 Textile Raw Materialsمواد خام نسيجية 

5 KG  خيوط جافةDry Floss 

25 KG  شعر ماعزGoat Hair 

50 KG  قطنCotton 

25 KG  موهيرMohair 

25 KG  صوفWool 

50 KG/ 1 Piece  ثيرانOx 

 Livestockماشية 

المواشي الصغيرة والمجترات الصغيرة بحد 

 3أعلى

Both Cattles and Small Ruminants 

has an upper limit of 3. 

50 KG/ 1 Piece  بقرةCow 

50 KG/ 1 Piece  عجلCalf 

50 KG/ 1 Piece  بقرة صغيرةHeifer 

50 KG/ 1 Piece  جاموسBuffalo 

50 KG/ 1 Piece  جاموس شبلBuffalo Club 

13 KG/ 1 Piece  غنمSheep 

13 KG/ 1 Piece  حملLamb 

13 KG/ 1 Piece  ماعزGoat 

13 KG/ 1 Piece  ضأنYeanling 

 Raw Skinsجلود خام 

50 KG  جلود ماشيةCattles Skin(Wet and Dry) 

 Buffalo Skin(Wet and Dry)جلود جاموس  Cattles 50 KGمواشي 

50 KG  جلود عجولCalf Skin(Wet and Dry) 

5 Piece  جلود غنمSheep Skin(Wet and Dry) 

 Smallة الحيوانات المجترة الصغير

Ruminants 

5 Piece  جلود حمالنLamb Skin(Wet and Dry) 

5 Piece  جلود ضأنYeanling Skin(Wet and Dry) 

5 Piece  جلود ماعزGoat Skin(Wet and Dry) 

50 KG  مادة صمغيةDextrin 

 Other Productsمنتجات أخرى 
100 KG  صابونSoap(White – Green) 

25 KG ج نبات الخلنHeather(KG) 

25 KG  بذور نبات الخلنجHeather Seeds 

 إحصاءات التداول السنوية. –تركيا  –المصدر : موقع بورصة ساكاريا 

Bultenler-http://en.stb.org.tr/Yilliksource:    

 

 

 

 

 

 

http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
http://en.stb.org.tr/Yillik-Bultenler
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  تركيا -ساكارياببورصة  -جار المتعاملين بمركز التسجيلبيانات التسجالت نماذج تاسعا: 

 (9شكل رقم)

  تركيا -ساكارياببورصة  -بيانات التجار المتعاملين بمركز التسجيلسجالت نماذج 

 ) قاعدة بيانات يلزم قانون البورصة السلعية أي عضو بالبورصة بتحديثها، وإال تعرض للعقوبة(

 ياتسجل بيانات تجار الحبوب والبقول

 العنوان االسم رقم السجل
المنطقة 

 "الحي"
 التليفون

...... 

 

............ 

 

.......... 

 

...... 

 

........ 

 

 تجار الخضراوات والفاكهة الطازجة :

 العنوان االسم رقم السجل
المنطقة 

 "الحي"
 التليفون

...... 

 

............ 

 

.......... 

 

..... 

 

..... 

 

 ة والمكسرات :تجار الفواكه الجاف

 العنوان االسم رقم السجل
المنطقة 

 "الحي"
 التليفون

...... 

 

............ 

 

.......... 

 

..... 

 

...... 

 

 تجار مختلف المواد الغذائية :

 العنوان االسم رقم السجل
المنطقة 

 "الحي"
 التليفون

...... ............ .......... ...... ...... 

 ية ولحوم الماشية وجلودها :تجار الثروة الحيوان

 العنوان االسم رقم السجل
المنطقة 

 "الحي"
 التليفون

...... ............ .......... ...... ...... 

 يةالمصدر : الموقع االلكتروني لبورصة مدينة ساكاريا الترك

 :http://en.stb.org.trsource 
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  ( 2ملحق رقم ) 

 لجمهورية وأسواق الجملة بمحافظة الشرقيةاألسواق العشوائية على مستوى ا

 ويتضمن هذا الملحق ما يلي : 

 وائية طبقا لنوع النشاط .سواق العشحصر عدد األ - أ

 .واألسوق اليومية واإلسبوعية بمحافظة الشرقية للسلع الزراعيةحصر ألسواق الجملة  - ب

 /أ2ملحق 

 حصر عدد االسواق العشوائية طبقا لنوع النشاط
 االجمالى مختلط  غذائى حرفى تجارى المحافظة

 14 6 6  2 اسوان 

 56 26 24  6 اسيوط

 83 20 42  21 االسكندرية

 14 8 5  1 االسماعيلية

 21 6 12 1 2 االقصر

 48 11 35  2 البحيرة

 83 37 43 1 2 الجيزة 

 41 5 31  5 الدقهلية

 16 5 10  1 السويس 

 55 9 42  4 الشرقية

 61 1 41  19 الغربية

 53 26 26  1 الفيوم 

 134 33 75 4 22 القاهرة

 45 5 32  8 القليوبية

 29 7 21  1 المنوفية

 66 35 26  5 المنيا

 2 2    الوادى الجديد

 54 38 15  1 بنى سويو 

 21 2 13  6 بورسعيد

 7 3 4   جنوب سيناء 

 19 2 14  3 دمياط

 71 2 63  6 سوهاج 

 52 16 30 1 5 قنا

 42 20 21  1 لشيخكفر ا

 12 4 6  2 مطروح

 1099 329 637 7 126 االجمالى

 ة.، إحصاءات التجارة الداخلي اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء م على مستوى اجلمهورية.2015حصر أعداد األسواق العشوائية املصدر :
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 /ب2ملحق

 سوق اليومية واإلسبوعية بمحافظة الشرقيةحصر ألسواق الجملة والخضر والفاكهة ووكاالتها واأل

 أسواق الجملة للخضر والفاكهة ووكاالتها " دائم ":

 نوعية السلع المباعة الســــوق العنـــــــوان م

سوق الجملة الرئيسي بمدينة  النحال –شارع مصطفى كامل  –الزقازيق  1

 الزقازيق

 خضر وفاكهة فقط " جملة"

 خضر وفاكهة فقط " جملة" سوق الجملة الرئيسي قرطريق كفر ص –أبو كبير  2

سوق خضر وفاكهة جملة  طريق الصالحية الجديدة –فاقوس  3

 وكاالت( + أسمدة وبذ

 خضار وفاكهة وأسمدة وبذور

سوق خضر وفاكهة جملة  أرض الجوت –بلبيس  4

 وكاالت(

 خضار وفاكهة فقط

 األسواق اليومية :

 وعية السلع المباعةن الســــوق العنـــــــوان م

 خضراوات وسلع غذائية  سوق خضار وفاكهة  منشية أبو عامر –الزقازيق  3

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك شارع الجيش –الزقازيق  4

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك بجوار النادي الرياضي .  –كفر صقر  6

 خضار وفاكهة وأسماك فاكهة وأسماكخضار و شارع البحر –أوالد صقر  7

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك مشتول السوق 8

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك يوليو خلف البنك األهلى 23 –ديرب نجم  9

 سلع غذائية ومتنوعة + مواشي خضار وفاكهة وأسماك + مواشي بجوار الموقف –االبراهيمية  10

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك شارع ابو بكر الصديق –س بلبي 12

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك شارع الجمهورية  –فاقوس  14

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك بجوار محطة السكة الحديد –شارع سعد زغلول  –ههيا  17

 خضار وفاكهة وأسماك ار وفاكهة وأسماكخض شارع عبد السالم عارف –أبو حماد  18

 خضار وفاكهة وأسماك خضار وفاكهة وأسماك القرين 19

 أسواق اليوم الواحد " األسبوعية " :

 نوعية السلع المباعة الســــوق العنـــــــوان م

 سلع غير غذائية ومستعملة سوق الثالثاء حي الحسينية –الزقازيق  2

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الثالثاء وجيالعصل -مركز الزقازيق  4

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األحد بهنباي -مركز الزقازيق  5

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين القنايات -مركز الزقازيق  6

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األربعاء غزالة الخيس -مركز الزقازيق  7

 سلع غذائية ومتنوعة اءسوق الثالث شيبة النكارية -مركز الزقازيق  8

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين النخاس -مركز الزقازيق  9

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الخميس شنبارة الميمونة -مركز الزقازيق  10

 سلع غذائية ومتنوعة + مواشي سوق الخميس الطاهرة العورة –مركز الزقازيق  11

 سلع غذائية ومتنوعة سسوق الخمي بني عامر -مركز الزقازيق  12

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األحد بردين -مركز الزقازيق  13

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األحد الزهراء -مركز الزقازيق  14

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األربعاء كفر أباظة -مركز الزقازيق  15

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الخميس بني عامر -مركز الزقازيق   16
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 سلع غذائية ومتنوعة سوق الثالثاء ميت أبو علي –مركز الزقازيق  17

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين كفر صقر 18

 سلع غذائية ومتنوعة + مواشي سوق األحد أبو الشقوق –كفر صقر  19

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين قصاصين األزهار -كفر صقر 20

 سلع غذائية ومتنوعة سسوق الخمي تلراك –كفر صقر  21

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الثالثاء أوالد صقر 22

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين مشتول السوق  23

 سلع غذائية ومتنوعة سوق السبت كفر إبراا –مشتول السوق  24

 سلع غذائية ومتنوعة + مواشي سوق األحد ديرب نجم 25

 سلع غذائية ومتنوعة ثنينسوق اال منشأة صهبرة –ديرب نجم  26

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األربعاء قرموط صهبرة –ديرب نجم  27

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الخميس طحا المرج –ديرب نجم  28

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الثالثاء صافور -ديرب نجم  29

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الخميس اإلبراهيمية 30

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الثالثاء كفور نجم –اإلبراهيمية   31

 سلع غذائية ومتنوعة عمومي خلف باتا –شارع القيسارية  –منيا القمح   32

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين منيا القمح  33

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين العزيزية –منيا القمح  34

 غذائية ومتنوعةسلع  سوق المواشي العزيزية -منيا القمح  35

 سلع غذائية ومتنوعة سوق السبت شلشمون -منيا القمح  36

 سلع غذائية ومتنوعة + مواشي سوق الخميس بلبيس  37

 سلع غذائية ومتنوعة سوق عمومي وراء سعدون -بلبيس 38

 سلع غذائية ومتنوعة سوق عمومي 15المجاورة  –العاشر  39

 ية ومتنوعة + مواشيسلع غذائ سوق األربعاء أبو كبير 40

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين الحصوة -أبو كبير   41

 سلع غذائية ومتنوعة سوق السبت ههيا 42

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األحد سوق العالقمة -ههيا  43

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الخميس صبيح  -ههيا  44

 وعةسلع غذائية ومتن سوق السبت الزرزمون -ههيا  45

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين أبو حماد 46

 سلع غذائية ومتنوعة سوق السبت الصوة -أبو حماد  47

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين القرين 48

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الخميس عزبة التل –الحسينية  49

 سلع غذائية ومتنوعة سوق االثنين الحمادين –الحسينية  50

 سلع غذائية ومتنوعة سوق األربعاء قصاصين الشرق –حسينية ال 51

 سلع غذائية ومتنوعة سوق الثالثاء الناصرية  –الحسينية  52

 سلع غذائية ومتنوعة سوق السبت سماكين الشرق –الحسينية  53

 2015وكاالت،الزقازيق،سبل عالج اآلثار السلبية للباعة اجلائلني،حصر األسواق والالغرفة التجارية بالشرقية،املصدر:
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 (3رقم) ملحق
نسخة من ترمجة قام بها الباحث للقسم الثالث من القانون الرتكي املنظم 

 من املادة  م بدءا2004لسنة  5174للغرف والبورصات السلعية الرتكي رقم 
 53حىت املادة  28رقم 

 المبادئ العامة للبورصات السلعية . -

 فروع البورصات السلعية في تركيا. -

 تسجيل االلزامي بالبورصات السلعية.ال -

 االختصاص، التمثيل، سلطة التوقيع في البورصة السلعية. -

 الواجبات المنوط بالبورصة السلعية القيام بها. -

 تأسيسها، وواجباتها. كيانات البورصة السلعية ، -

 لجان المهن " الحرف " وواجباتها.  -

 الجمعية العمومية وواجباتها.  -

 اته. مجلس االدارة وواجب -

 مجلس التأديب وواجباته.  -

 المعامالت بالبورصة السلعية. -

 السلع المدرجة بالبورصة السلعية ومشترياتها ومبيعاتها. -

 تسجيل المعامالت بالبورصة السلعية. -

 الكيفية التي يتم بها االلتزام بالتسجيل. -

 األشخاص المتعاملين بالشراء والبيع في البورصة السلعية. -

 المتعلقة بالمعامالت بالبورصة السلعية.اللوائح واألنظمة  -

 إيرادات البورصة السلعية. -

 الرسوم وتكاليف الوثائق. -

 أنواع الوثائق التي تقدمها البورصة. -

 ميزانية البورصة. -

 بورصات السلع المتخصصة في منتج معين. -

 

 

 



 

-  221 - 

 (1)المبادئ العامة للبورصات السلعية "

 : 28المادة

 –شراء عام نشأت بهدف تبادل السلع من " قانونيالبورصة السلعية عبارة عن كيان  -1

 نشر للبيانات السعرية" وفقا للمبادئ المنصوص عليها بهذا القانون  –تسجيل  –بيع 

مستخرجات المناجم( من نطاق هذا  –تحويل العمالت األجنبية يتم استبعاد كال من) -2

 القانون كسلع يتم تبادلها.

 :  29المادة 

، ويتم ية من خالل موافقة الوزير المختصء البورصات السلعتأتي الموافقة على إنشا -3

إنشاء بورصة سلعية لمحافظة ما، بعد تقديم رأي إيجابي بإنشائها من قبل االتحاد، 

جوز إنشاء بورصات سلعية متخصصة تماشيا مع متطلبات الضرورات التجارية.. وي

 ".المحلي، واإلقليمي، والدوليلتؤدي أنشطة على المستوى "

قليمي، ويتم إطالق التي تنشأ على أساس إوهي البورصة قليمية بورصة السلعية اإلال -4

قليم الواحد يضم عدة محافظات" تتم الموافقة على البورصة السلعية لإلقليم، واإلعليها 

إنشاءها بقرار من الوزارة، بناءا على طلب أكثر من نصف مجموع أعضاء جمعيات 

قليم، موجها هذا الطلب إلى االتحاد في ها اإلات المحافظات التي يتشكل منبورص

صورة كتابية أو من خالل قرار من قبل ثلثي مجموع أعضاء جمعيات البورصات 

رض يحتوي على توجيه إيجابي السلعية بالمحافظات، بشكل فردي، مع تقديم ع

 من قبل االتحاد. إلنشائها

قليم تتحول إلى نطاق اإل اقي البورصات السلعية فيبإنشاء البورصة اإلقليمية فإن ب -5

 فروع لها.

تخضع كافة البورصات السلعية على مستوى الدولة أو البورصات االقليمية لنفس  -6

 األحكام.

والبنية التحتية،  ،واألجهزة ،البورصات السلعية ملزمة بتوفير عدد كاف من الموظفين -7

مع معايير والتنظيم المناسب الكاف للخدمة التي سوف يتم تقديمها، وذلك تماشيا 

ذي البورصات السلعية التي تحددها الئحة تصدرها الوزارة، بعد عرض االتحاد ال

 . بإنشائهايحتوي على توجيه إيجابي 

، وذلك وفقا للنظام الذي تحدده اا الختصاصاتهم تصنيف البورصات السلعية وفقيت -8

 وتصدره الوزارة، وبعد أخذ رأي االتحاد اإليجابي.

                                                             
 .تم ترجمة الجزء المتعلق بالبورصات السلعية  https://www.tobb.org.tr(  الموقع االلكتروني إلتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي  1

https://www.tobb.org.tr/
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ن بالخارج تنفيذ المعامالت في البورصات السلعية ذات يجوز لألشخاص المقيمي -9

 الطبيعة الدولية.

 :30المادة 

 تحدد هذه المادة مفهوم النطاق المكاني لعمل البورصات السلعية.  -10

تمثل حدود المحافظة نطاق عمل البورصة السلعية الخاصة بها، ويمكن توسيع هذا  -11

ة مجلس إدارة االتحاد، ويكون هذا النطاق ليشمل المحافظات المحيطة بها، بعد موافق

 التوسيع ساري المفعول إلى حين إنشاء بورصات سلعية في تلك المحافظات.

 : 31المادة 

 فروع البورصات السلعية في تركيا : 

قليمية والمحلية " أن تنشأ فروعا لها في النطاق يجوز للبورصات السلعية "اإل -12

 عية البورصة السلعية.المكاني لعملها، وذلك بناءا على قرارات جم

نتخاب عن طريق اإلتتشكل جمعية البورصة السلعية من عشرة أعضاء على األقل  -13

شراف قضائي، ويكون نطاق عملها بالمحافظة والجهات التي تقع والذي يتم تحت إ

 بها فروعها.

رئيس مجلس إدارة، ونائب، وخمسة أعضاء لمجلس  بانتخابيلتزم أعضاء الجمعية  -14

 خمسة أعضاء مناوبين. بانتخابمن بينهم، كما يلتزمون  البورصةإدارة 

 يقوم مجلس االدارة بتعيين رئيس لكل فرع ونائب له ومسئول من بينهم. -15

 اقتراحصاصاتها لجمعية الفرع بناءا على ختالبورصات السلعية قد تفوض بعض إ -16

 من أعضاء مجلس اإلدارة وموافقة من الجمعية العمومية.

قليمية، فإن البورصات السلعية بالمحافظات تتحول إلى ية اإلبتأسيس البورصة السلع -17

بالقرى والنجوع" يجوز لها أن فإن البورصات السلعية التابعة " فروع لها، كذلك

تتحول إلى فروع للبورصة السلعية للمحافظة وذلك بناءا على قرار يتخذ بموافقة 

 ثلثي أعضائها.

جراءات المتعلقة بإنشاء وتشغيل مبادئ واإللالئحة التي يصدرها اإلتحاد كافة التحدد ا -18

الفروع وميزانياتها وواجبات البورصات السلعية التابعة، باإلضافة ألي قضايا 

 أخرى.

  :32المادة 

 لزامي بالبورصات السلعيةالتسجيل اإل

األشخاص الممارسين ألنشطة الشراء والبيع للسلع المدرجة بالبورصة السلعية  -19

وبخصوص األشخاص الذين  رصة السلعية حيث يتواجدون،ل بالبوملزمين بالتسجي
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لم يلتزموا بالتسجيل، فيقوم المسئولون بالبورصة بحكم مناصبهم بإدراجهم بها، ويتم 

 إخطارهم بذلك.

تسجيالت األعضاء يجب أن تتم في مجموعات مهنية "حرفية"، ويجب أن توضع  -20

حديثه باستمرار، وتوضع في قاعدة بيانات مشتركة ويتم االحتفاظ بها بشكل يتم ت

 نسخ منها بالوزارة واالتحاد في صورة الكترونية.

السلعية، يلزمون بإخطار البورصات الملزمين بالتسجيل بالبورصات األشخاص  -21

القانوني، بحيث يتم تسجيل  السلعية محل تسجيلهم  بأي تعديالت تطرأ على وضعهم

 ن التجارة التركي.عالنه خالل شهر من هذه التغيرات وفقا لقانوذلك وإ

إذا أبلغت البورصات السلعية ذات الصلة بأي تعديالت كان يلزم تسجيلها ولكنها لم  -22

في هذه الحالة يجب على البورصة  شكل المطلوب وخالل المدى الزمني،تسجل بال

 إطالع مكتب التسجيل ذي الصلة من أجل إجراء التغيير الالزم.

 عديالت الالزمة بناءا على االخطار المذكور.يلتزم مكتب التسجيل أن يقوم بعمل الت -23

لزام بالتسجيل بالبورصة السلعية، الفروع ومن ضمن من يشملهم ضرورة اإل -24

ومكاتب الشركات والمصانع والوكالء والمستودعات وأماكن البيع والشراء، 

 والوحدات الشبيهة بما سبق.

 اأشخاص ن، بوصفهمية، التجار أو أصحاب مهالمطالبين بالتسجيل بالبورصة السلع -25

حقيقيين أو اعتباريين، كذلك الذين يكون مقر عملهم خارج الحدود المكانية للبورصة 

السلعية ولكنهم يقومون بتأدية بعض األنشطة في حدود البورصة المكانية فهم 

 بالبورصة السلعيةمطالبون أيضا بالتسجيل 

ة خالل العامين األخيرين، األشخاص الذين لم يتم التمكن من تحديد أوضاعهم القانوني -26

واألشخاص الذين لم يشاركوا بأنشطة الشراء والبيع للسلع من خالل البورصة 

السلعية في غضون العامين األخيرين، سيتم شطبهم من المجموعات المهنية ومن 

شتراك قاموا بسدادها، ولن يمكنهم ن، ووقف استحقاقاتهم عن أي رسوم إقائمة الناخبي

 صادرة من البورصة السلعية.تلقي الخدمات ال

إذا لم يلتزم الشخص المقصود بالتقدم بطلب للتسجيل بتوفير معلومات عن عنوانه   -27

ووضعه القانوني خالل عامين بدءا من بداية العام الجديد التالي للقرار المسبق 

لجمعية البورصة السلعية، يتم  محو سجله من البورصة بناءا على اقتراح من مجلس 

 وبقرار من الجمعية. االدارة،

شتراكات المستحقة يتعين البدء فيها مرة أخرى إذا قام الشخص المعني بإبالغ اإل -28

لكن في حالة لم يتم سداد البورصة السلعية بخصوص وضعه خالل تلك الفترة، و
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شتراكات المستحقة، فإن مثل هؤالء األشخاص ال يجوز ادراجهم بقوائم ديون اإل

 الناخبين مرة أخرى.

بدون انتاج كميات  " نتجون والبائعون الذين يقومون بالبيع مباشرة إلى المستهلكينالم -29

ضخمة من البضائع المدرجة بالبورصة السلعية " يجوز لهم بيع بضائعهم بالبورصة 

 السلعية بدون التزامهم بالتسجيل بها.

 : 33المادة 

 ، التمثيل، سلطة التوقيع في البورصة السلعية االختصاص 

رصة السلعية يرخص لها البيع، الشراء، البناء، التجزئة، الدمج، الرهن البو  -30

اقتراض األموال، المصادرة، دعم وتشجيع  للممتلكات المنقولة وغير المنقولة،

األنشطة االجتماعية، التبرعات والمساعدات إلنشاء المدارس والفصول، والمنح 

القائم منها، تماشيا مع أحكام الدراسية، إنشاء المؤسسات الخيرية أو المشاركة في 

 هذا القانون والقوانين المشابهة.

 الممثل القانوني للبورصة السلعية هو رئيس مجلس االدارة.  -31

هناك إلزام بوجود توقيع مشترك لرئيس مجلس اإلدارة مع عضو واحد على األقل أو  -32

 األمين العام. 

 : 34المادة 

 بها كالتالي :الواجبات المنوط بالبورصة السلعية القيام 

 ترتيب وتسجيل عمليات البيع والشراء للسلع المدرجة بها. -33

 التحديد اللحظي وإعالن األسعار يوميا للبضائع المدرجة بها. -34

البائع والمشتري بخصوص وضع القواعد العامة موضع التنفيذ، بشأن التزامات  -35

ل يكون لها السداد، وتعليمات وشروط إنهاء الصفقات، وأي عوام، القبولالتسليم، 

تأثير على األسعار، وقواعد التحكيم لتسوية المنازعات التي قد تنشأ، بعد موافقة 

 اتحاد عام الغرف والبورصات السلعية. 

متابعة البورصات السلعية المحلية والدولية وأنشطة األسواق، والتواصل معهم  -36

 االنترنت. بخصوص األسعار، وإرشاد األعضاء بشأن التجارة االلكترونية، وشبكات

 . 51إصدار وإقرار الوثائق المنصوص عليها في المادة  -37

إنشاء المختبرات والمكاتب الفنية أو المشاركة في القائم منها، من أجل تحديد أنواع  -38

 ومواصفات البضائع المدرجة بالبورصة السلعية.

ا تحديد العرف السائد والممارسات المتعلقة بالبورصات السلعية في مناطقها لرفعه -39

 إلى الوزارة للموافقة عليها، مع إعالن ونشر ذلك.
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تقديم العروض والطلبات إلى السلطات الرسمية المختصة في أي موضوع يتعلق  -40

بأنشطة البورصة السلعية، كذلك رفع دعوى عن العضو أو عن األعضاء كافة أو 

 ذوي االهتمام منهم بالموضوع.

حتكار" مما قد يؤدي إلى ة "إأو قرارات أو أفعال تحمل شبه اتفاقاتشف أي ك -41

تقويض المنافسة الحرة، وفي حالة كشف هذه االتفاقات أو القرارات أو الممارسات 

 االحتكارية، يتم إبالغ السلطات المختصة.

في حالة قيام الوزارات والمؤسسات العامة األخرى وفقا للقانون بإسناد األعمال   -42

اق عملها كما ورد بالقانون، وجب على الموكلة إليها للبورصات السلعية في إطار نط

 البورصات السلعية القيام بهذه األعمال.

 إمداد أعضائها بالمستندات الهامة وأي خدمات تتعلق بذلك.  -43

تقييم الطلبات وااللتماسات المقدمة إليها إلقامة المعارض المحلية، وتقديم المقترحات   -44

 لالتحاد العام.

خالل التشريعات األخرى، وكذلك الواجبات المكلفة مام الواجبات المكلفة بها من إت  -45

 بها من قبل االتحاد، والوزارة، وذلك وفقا للقوانين ذات الصلة.

 واجباتها.انات البورصة السلعية ،تأسيسها، كي

 : 35المادة 

 كيانات البورصة كما يلي :  -46

o "  لجان المهن " الحرف 

o .الجمعية 

o .مجلس اإلدارة 

o .مجلس التأديب 

 " الحرف " : لجان المهن

 : 36المادة 

أعضاء، وفي حالة كون  7أو 5يلزم أن تتآلف لجنة المهن بالبورصة السلعية من   -47

أو  5من البورصة السلعية يزيد عدد أفرادها عن عشرة آالف عضو فيلزم أن تتآلف 

سنوات،  4نتخابهم من قبل المجموعات المهنية لفترة عضو، ويتم إ 11أو  9أو  7

 ضا أعضاء مناوبين بنفس العدد.ويتم انتخاب أي

 سنوات. رئيس ونائب رئيس من بينهم لمدة أربعة نتخابتقوم اللجنة بإ  -48
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األشخاص الطبيعيون وممثليهم القانونيون يلتزمون بتأدية الواجبات التي تقع عليهم  -49

بلجنة المهن بالغرف والبورصات السلعية في حدود نطاق نشاطهم فقط، وفقا لقانون 

 م.1964يوليه  17في  507رقم إنشاء الغرف 

يتم تحديد المبادئ التي بها تشكل مجموعات المهن وتحديد عدد أعضاء هذه   -50

 تحاد إعدادها.ايا أخرى من خالل الئحة يتولى اإلالمجموعات ، وأي قض

 واجبات لجان المهن بالبورصة السلعية 

 :37المادة 

 الواجبات المنوط القيام بها من قبل لجان المهن : 

جراءات راء ما هو ضروري من إختبارات ألفراد المهنة وإقتراح التدابير واإلإج -51

ذات الفائدة والضرورية في مجاالت أنشطة المهن المختلفة على مجلس االدارة من 

 تخاذ قرار حيالها.إأجل 

جتماع ا إقرار حضور الرئيس أو نائبه أو أي من األعضاء المناسبين لحضور -52

م حق التصويت حول الموضوعات المطروحة بجدول الجمعية، دون أن يكون له

 أعمال الجمعية، على أن يكونوا على صلة مع لجان المهن.

القيام بعمل البحوث الالزمة والرد على المسائل المتعلقة بمجاالت عملهم عند طلب  -53

 معلومة ما من قبل الجمعية العامة أو مجلس االدارة.

 ى عاتقهم من قبل التشريعات األخرى.تأدية كافة الواجبات األخرى الملقاة عل -54

 جمعية البورصة السلعية 

 :  38المادة 

خابهم بواسطة مجموعات المهن نتآلف جمعية البورصة من أعضاء يتم إتت يجب أن -55

 سنوات، ويتم انتخاب أعضاء في الجمعية على النحو التالي :لمدة أربعة 

 عضوين من لجان المهن ذات الـخمسة أشخاص. -56

 من لجان المهن ذات السبعة أشخاص. ثالثة أعضاء -57

 أربعة أعضاء من لجان المهن ذات الـتسعة أشخاص. -58

 خمسة أعضاء من لجان المهن ذات اإلحدى عشر شخص. -59

 كذلك يتم انتخاب نفس العدد من األعضاء المناوبين. -60

مجموعات  7في أسواق البورصات التي لم يتم تأسيسها بعد، ولديها ما ال يقل عن  -61

عضوا منتخبين، من األشخاص المسجلين  14لزم تأسيس الجمعية من مهنية فإنه ي

 بالبورصة السلعية، عالوة على نفس العدد من األعضاء المناوبين.

 تقوم الجمعيات بانتخاب لجان متخصصة لتنفيذ الواجبات التي تحددها)لجان المهن(.  -62
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 أربعة سنوات.تنتخب الجمعية رئيسا ونائبا واحدا أو اثنين من بين األعضاء لمدة  -63

األشخاص الحقيقيون وممثلو الكيانات االعتبارية المنتخبين لعضوية الجمعية،  -64

يتوجب عليهم القيام بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم في جمعيات الغرف ضمن 

 حقل أنشطتهم.

دارة إال يجوز للرئيس المنتخب للجمعية ونائبه أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس  -65

 أو مجلس التأديب.لعية البورصة الس

رئيس  نتخاب"عامين" على التوالي، وال يجوز إعادة إ مدة بقاء رؤساء الجمعيات -66

 ألداء نفس العمل ما لم تكن قد مرت فترتين على األقل على أخر انتخاب له.الجمعية 

 واجبات جمعية البورصة السلعية :

 : 39المادة 

 الي :واجبات جمعية البورصة السلعية على النحو الت

 أعضاء مجلس االدارة ومجلس التأديب بالبورصة السلعية. انتخابأ: 

 مندوبين من بين أعضاء جمعية البورصة السلعية للجمعية العامة لالتحاد. انتخابب: 

ج: القيام بإعداد الدراسات واتخاذ القرارات حيال االقتراحات التي يتقدم بها مجلس 

 االدارة.

 ممارسات العرفية في مجاالت عملهم.د: تحديد ونشر القواعد وال

 هـ: دراسة وإقرار الميزانية الشهرية وطلبات نقل الملكية.

و: إنشاء مؤسسات التحكيم للقيام بتسوية المنازعات التي قد تنشأ من المعامالت التي تتم 

 بالبورصة السلعية، أو االتفاقات المتعاقد عليها كما جاءت بنصوص االتفاقات.

لى قائمة الخبراء التي قد تطلبها المحاكم لتسوية المنازعات التي قد تحدث ز: الموافقة ع

 نتيجة العمليات التي تتم بالبورصة السلعية.

ح: الموافقة على القرارات المتعلقة بالجزاءات والعقوبات المقترحة من مجلس التأديب 

 بشأن أعضاء البورصة السلعية.

حسابات الختامية، وإقالة أعضاء مجلس االدارة ط: الموافقة على الميزانية السنوية وال

 من مناصبهم، والبدء في اتخاذ اجراءات ضد أولئك الذين يثبت مسئوليتهم.

ي: اتخاذ قرار بخصوص شراء، بيع، تشييد، تجزئة، دمج، رهن لألصول الثابتة، 

اقتراض أموال ،المصادرة، وذلك وفقا لنصوص هذا القانون، وكذلك الشراكة في 

 ت.الشركا

ك: الموافقة على التعليمات الداخلية المتعلقة بالبورصة السلعية، وتقديمها لالتحاد ألخذ 

 الموافقة عليها. 
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ل: تحديد ما هي السلع المدرجة بقائمة البورصة السلعية التي يجوز شراؤها وبيعها 

خارج مقر البورصة السلعية، شريطة أن يتم تسجيلها فيما بعد، وتحديد الفترة 

وح بها بالتسجيل حتى ثالثين يوما ،بحيث يكونوا على صلة بمكتب التسجيل المسم

 المختص بالسلع  المشتراه والمباعة بتلك الطريقة.

دارة بشأن االلتزامات المتعلقة بالتسجيل ضد قرارات مجلس اإل االعتراضاتم: مراجعة 

 بالبورصة السلعية أو مستويات األعضاء ومنح قرار نهائي بذلك.

 اء اللجان المتخصصة وفقا للمهن والمشاكل.ن: إنش

س: العضوية بالمؤسسات الصناعية والتجارية واالقتصادية داخل تركيا وخارجها 

 ألعضاء الجمعية ،وإرسال مندوبين للمؤتمرات.

دارة أو تفويض السلطة لمجلس قرار بشأن مقترحات مجلس اإل واتخاذع: مراجعة 

اوى مستحقات البورصة التي يستحيل االدارة عند الضرورة للتنازل عن دع

تحصيلها، أو اسقاطها، و/أو إعادة هيكلة الديون المتعلقة برسوم االشتراك أو 

المتأخرات على األعضاء المتوفين ،والمتوقفين عن ممارسة التجارة، والذين يجدون 

صعوبات في سداد رسوم االشتراك بسبب قوة قاهرة ألحداث وقعت خارجة عن 

حريق، فيضانات، زالزل، وأي كوارث طبيعية مماثلة، وكذلك بدالت ارادتهم مثل 

 حضور أعضاء البورصة السلعية.

ص: منح العضوية الشرفية لألفراد الذين قدموا خدمات جليلة للبورصة السلعية أو في 

 الحياة االقتصادية بتركيا من خالل قرار يتخذ بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء الجمعية.

 أخرى خولتها لهم التشريعات ذات الصلة. ق: تأدية واجبات

 السلعية:مجلس إدارة البورصة 

 : 40المادة 

 يتآلف مجلس إدارة البورصة السلعية من :  -67

o .)خمسة أفراد للبورصات التي يوجد بجمعيتها) أقل من عشرين عضوا 

o وتسعة وعشرين فردا(.، ات التي يوجد بجمعيتها بين)عشرينسبعة أفراد للبورص 

o وتسعة وثالثين فردا(. ،د للبورصات التي يوجد بجمعيتها بين)ثالثينتسعة أفرا 

o .)إحدى عشر فردا للبورصات التي يوجد بجمعيتها) أربعين فرد فأكثر 

 سنوات(. 4) يتم انتخاب األعضاء لمدة -68

تنتخب الجمعية رئيس مجلس االدارة للبورصة واألعضاء المناوبين من بين  -69

 ية. أعضائها على أساس القائمة الفرد
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دارة بانتخاب واحد أو اثنين من نواب الرئيس ونائب مسئول عن يقوم مجلس اإل -70

 الحسابات من بين األعضاء لمدة أربعة سنوات. 

رئيس مجلس االدارة الذي تم انتخابه لفترتين متتاليتين ألداء  انتخابال يجوز اعادة  -71

 يها. نفس المهمة ما لم تكن قد مرت فترتين على آخر مرة تم انتخابه ف

ال يجوز أن يقوم رئيس أو أعضاء مجلس إدارة بورصة سلعية ما بآداء أي أعمال  -72

 في جمعية بورصة أو غرفة أخرى. 

يتم تحديد جدول أعمال االجتماع من قبل الرئيس أو نائبه المفوض له سلطات  -73

 الرئيس في حال غياب الرئيس.

ب على األقل ثلث دراجها بالجدول تكون بناء على طلوضوعات جديدة يتم إأي م -74

 أعضاء مجلس االدارة حتى بداية االجتماع. 

  -واجبات مجلس إدارة البورصة السلعية :

 :   41المادة 

 واجبات مجلس ادارة البورصة السلعية كما يلي : 

 طار التشريعات وقرارات الجمعية.إتأدية أعمال البورصة السلعية في  -75

نقل الملكية والتقارير المتعلقة بهذا عرض الميزانية والحسابات الختامية وطلبات  -76

الشأن على جمعية البورصة السلعية، وتقديم تقرير الحسابات الشهرية إلى الجمعية 

 لفحصه والموافقة عليه. 

اتخاذ القرارات وفقا لإلجراءات المتبعة بخصوص التوظيف، انهاء الخدمة، الترقي،  -77

 النقل لموظفي البورصة السلعية. 

شأن توقيع جزاءات الموظفين طبقا للمبادئ واالجراءات المنصوص اتخاذ القرارات ب -78

 عليها في هذا القانون والتشريعات ذات الصلة. 

 جراء التحقيقات التي يتوالها مجلس التأديب.اتخاذ القرارات بشأن إ -79

التأكد من تطبيق الجزاءات والعقوبات التأديبية والمالية المفروضة وفقا ألحكام هذا  -80

 القانون. 

تكون ذات صلة بالمعامالت  يين لجنة التحكيم المكلفة بتسوية المنازعات، على أنتع -81

 بالبورصة السلعية.  هالمؤدا

تجهيز قائمة بالمحكمين وذوي الخبرة المطلوبين بواسطة محاكم تسوية المنازعات  -82

 التي قد تنجم عن المعامالت التي تتم بالبورصة السلعية، وتقديمهم للجمعية للموافقة. 

 لتصديق على الوثائق المنصوص عليها بهذا القانون والتشريعات ذات الصلة. ا -83
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إعداد التقرير السنوي حول نشاط البورصة السلعية خالل العام والظروف االقتصادية  -84

 لمنطقتها، وتقديم هذا التقرير إلى الجمعية.

 عرض التعليمات الداخلية المعدة إلى الجمعية.  -85

 واالحتفاظذات الصلة بالبورصة السلعية،  واالختباراتات القيام بكافة أنواع الفحوص -86

بالفهارس واإلحصاءات، وتحديد أسعار المواد الرئيسية المدرجة بالبورصة السلعية 

 ونشرها من خالل الوسائل المناسبة.

مكافأة األعضاء من كبار دافعي الضرائب ورسوم االشتراك، والمصدرين،   -87

 وأصحاب التكنولوجيا المتطورة. 

، تقديم التبرعات والمساعدات، منح المنح الدراسية، االجتماعيةدعم وتشجيع األنشطة  -88

 إنشاء المدارس والفصول بعد موافقة الجمعية، شريطة توافر ما يعادل ذلك بالموازنة.

الواجبات األخرى المخولة وفقا لهذا القانون والتشريعات ذات الصلة بالبورصة  أداء  -89

 السلعية. 

 لطات مجلس ادارة البورصة السلعية.التنازل عن س -90

 :42المادة 

يمكن لمجلس ادارة البورصة السلعية أن يتنازل عن بعض سلطاته لرئيس مجلس  -91

 االدارة أو واحد أو أكثر من األعضاء أو األمين العام عند الضرورة. 

 مجلس التأديب بالبورصة السلعية 

 :  43المادة 

نتخابهم مناوبين يتم إ 6أساسين، و 6من  يةيتآلف مجلس التأديب بالبورصة السلع -92

بواسطة الجمعية من بين األعضاء المسجلين بالبورصة السلعية، وذلك لمدة أربع 

 سنوات.

 يقوم مجلس التأديب بانتخاب رئيس في االجتماع األول التالي لالنتخابات. -93

 في حال غياب الرئيس، فإن أقدم أعضاء المجلس يقوم بترأس المجلس.  -94

المطلوبة كي يكون عضوا بمجلس التأديب يتم تحديدها بواسطة القواعد المؤهالت  -95

 التي تسنها الوزارة بناءا على الرأي االيجابي لالتحاد.

 :  44المادة 

 واجبات مجلس تأديب البورصة السلعية كما يلي : 

جراء التحقيقات مع أعضاء البورصة السلعية وفقا لإلجراءات والمباديء المنصوص إ -96

 هذا القانون والتشريعات ذات الصلة.  عليها في
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إلى الجمعية بخصوص فرض عقوبات مالية وتأديبية ضد أعضاء  اقتراحتقديم  -97

 البورصة السلعية.

 المعامالت بالبورصة السلعية 

 السلع المدرجة بالبورصة السلعية ومشترياتها ومبيعاتها 

 :  45المادة 

ستبدال التي السلعية :)السلع القابلة لإل ورصةالسلع التالية هي المسموح بإدراجها بالب  -98

التي تباع  -ذات العرض والطلب الكافيين  -القابلة للتخزين  -تكون قادرة على التحمل 

كما  –السلع التي تشترى وتباع كعينة أو كنموذج أو عالمة  -بوصفها تجارة جملة 

الحيوانات  -لية تدرج كذلك سلع غير محددة وما شابهها لكونها تلبي االحتياجات المح

 الحية أو المذبوحة(.

 يخرج من نطاق هذا القانون كال من النقد األجنبي والمعادن الثمينة. -99

في األماكن التي توجد بها بورصات سلعية تم تأسيسها، تقوم الوزارة بتحديد السلع  -100

التي إجباريا يتم بيعها وشرائها بالبورصة السلعية، ويتم تحديد الحد األدنى للكميات 

لهذه السلع لعمليات الشراء والبيع، بناءا على اقتراح جمعية البورصة السلعية والرأي 

االيجابي لالتحاد، مع وجوب نشر ذلك بواسطة البورصات المعنية باألماكن ذات 

 الصلة.

يجوز للوزارة شطب السلع من القائمة التي تدرج بها السلع بالبورصة السلعية عموما  -101

ة ذات العالقة الوثيقة، وهي تلك السلع التي ليس لها عرض أو من البورصات السلعي

وطلب كافيين أو التي ال يتبع فيها تعليمات السوق في الشراء والبيع وفقا للممارسات 

 التجارية. 

يجوز للوزارة اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تحديد السلع التي تدرج او ال تدرج  -102

سلعية االقليمية، بورصات السلع المتخصصة، بقوائم البورصة السلعية، البورصات ال

ويجوز لها تحديد الحد األدنى لكميات الشراء والبيع من هذه السلع المدرجة 

بالبورصة، مع وجوب االعالن عن هذه القرارات التي تتخذها الوزارة بخصوص 

 المسألة اعاله من قبل البورصة السلعية في األماكن وثيقة الصلة. 

ء او بيع الكميات التي تتجاوز الحد األدنى من كميات السلع محظور أن يتم شرا -103

المدرجة بالبورصة السلعية في مجالها المحدد وذلك خارج نطاق البورصة السلعية 

 المحددة.
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تخاذ قرار بالسماح ببيع وشراء تلك السلع خارج البورصة السلعية وذلك يجوز إ -104

التسجيل  بإتماماللتزام بواسطة الجمعية، وبشرط أن يكون ذلك مسبقا، ويتم ا

 بالبورصة السلعية في غضون ثالثين يوما التالية ألخر يوم في الصفقة. 

التي اتخذتها البورصة  االستثنائيةومع ذلك يجوز لإلتحاد الغاء هذه القرارات    -105

 السلعية جزئيا أو كليا، مؤقتا أو بشكل دائم.

 تسجيل المعامالت بالبورصة السلعية : 

 :  46المادة 

لمدرجة بالبورصة التي تتم أعلى من الحد األدنى من الكميات اوالشراء البيع صفقات  -106

يتم تسجيلها بالبورصة السلعية، والمبيعات التي تتم عن طريق  السلعية، البد أن

 التجارة االلكترونية تقع ضمن نطاق هذه المادة. 

لزم أن يتم الصفقات التي تتم في األماكن المخصصة لتلك البورصات السلعية ي -107

 تسجيلها بنفس اليوم.

صفقات الشراء والبيع المسموح بها خارج البورصة السلعية يلزم تسجيلها خالل   -108

 ثالثين يوما على األقل.

في حال تعذر التسجيل خالل الفترة المحددة دون سبب وجيه، فإن رسوم التسجيل  -109

 %.50المحصلة ستزيد بنسبة 

والتي يتوافر لها عرض  لالستبدالالقابلة  صفقات الشراء والبيع للسلع الزراعية -110

وطلب كافيين، والتي لم يتم ادراجها بالبورصة السلعية يجوز تسجيلها بناءا على 

 طلب المشتري أو البائع.

العقود األصلية المستقبلية المتعلقة بتجارة السلع المدرجة بالبورصة السلعية، يتم  -111

 اعدادها وتسجيلها من قبل البورصة السلعية. 

العقود والوثائق القانونية للمنتج والوثائق الشبيهة المعدة وفقا ألحكام هذا القانون  -112

 والتي ال يجب اعتبارها كمشتقات أو عقود مستقبلية ،وهي تلك التي وردت بقانون

تحدد المباديء فيما يتعلق بتنفيذ هذه الفقرة )  2499سوق رأس المال التركي رقم  

 تحاد ( لذي يسنه االوفقا للنظام ا

 الكيفية التي يتم بها االلتزام بالتسجيل كالتالي : 

أ: في حال كون المشتري والبائع في نفس نطاق عمل البورصة السلعية، فإن الصفقة  -113

يجب تسجيلها بالبورصة السلعية بواسطة أحد الطرفين الذي يتم اختياره حسب العادة 

 لتسجيل.المتبعة بالبورصة السلعية ويجب عليه سداد مصاريف ا



 

-  233 - 

بالتسجيل وسداد  ملتزم بالتسجيل، يلتزم الطرف األخرفي حال غياب الطرف الو       

 مصاريف التسجيل.

ب: في حال عندما يكون أحد المشترين أو البائعين بنطاق البورصة السلعية، ويكون  -114

 -: بنفس النطاقاألخر ليس 

o  كال الطرفين، ويتم إذا كانت البورصة السلعية توجد بنفس المكان المتواجد فيه

اجراء الصفقة عبر المراسالت أو التلغراف أو التلكس أو يتم انجازها بشكل 

الكتروني، يقع واجب التسجيل على الطرف المتواجد بمكان قبول العقد واالنتهاء 

 منه، ويلتزم بسداد مصاريف التسجيل.

o بائع بالتسجيل في حال عدم امكانية تحديد مكان القبول وصيغته النهائية، يلتزم ال

بالبورصة السلعية الموجودة بالمكتب األصلي للبائع، ويتم سداد المصاريف 

 بواسطة البائع.

o  في حالة عدم وجود البورصة السلعية في مكان أحد الطرفين أو كذلك في حال أن

السلع الموجودة غير مدرجة بالبورصة السلعية أو في حالة كون أحد الطرفين 

يلتزم بتسجيلها الطرف األخر بالبورصة السلعية التي تقع  بالخارج، فإن الصفقة

 بمكان العمل األصلي، ويتم سداد المصاريف بواسطة هذا الطرف.

ج: األعضاء المسجلين بالبورصة السلعية يجب عليهم تسجيل المشتريات والمبيعات  -115

التي يقومون بها خارج نطاق عمل البورصة السلعية، وأي صفقات أخرى، فإنه 

 عليهم تسجيلها بالبورصة السلعية المسجلين بها ويلتزمون بسداد المصاريف.يجب 

د: إذا كان أحد طرفي الشراء أو البيع الذي هو خارج نطاق عمل البورصة السلعية  -116

هو المنتج ولديه كال من القدرات التجارية والصناعية، فإن عبء التسجيل االلزامي 

تتوافر لديه هذه القدرات التجارية  وسداد رسوم التسجيل يقع على الطرف الذي

 والصناعية.

إذا كان كال الطرفين المتعاملين بالشراء والبيع منتجين وليس لديهم القدرة على   -117

 التجارة أو التصنيع، فال يوجد إلزام بالقيام بالتسجيل.

% من قيمة الشراء والبيع للسلع، ويتم 0.2تصل نسبة رسوم التسجيل كحد أقصى  -118

 نسبة من خالل جمعية البورصة السلعية.تحديد هذه ال

% 10الحد األدنى لسقف مبلغ رسوم التسجيل لكل صفقة ال يجوز أن يكون أقل من  -119

من سقف رسوم االشتراك السنوي، وال يجوز أن يكون أكبر من إجمالي مبلغ رسوم 

 االشتراك السنوي. 

 .ن قيمة الشراء والبيعمكحد أقصى % 0.05نسبة رسوم التسجيل للوثيقة القانونية للمنتج   -120



 

-  234 - 

 تسجيل الصادرات ال يخضع ألي رسوم.  -121

البورصة السلعية معنية باإلشراف على قيام األعضاء بتسجيل كافة مشترياتهم  -122

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فهي معنية بفحص الدفاتر والوثائق ذات  ،ومبيعاتهم

 الصلة ألعضائها وذلك بعد الحصول على قرار من القاضي.

 جراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذه المادة بناءا على الئحة يسنها االتحاد.اإلتحدد  -123

 بالشراء والبيع في البورصة السلعية  وناألشخاص المتعامل

 :  47المادة 

يطلق على األشخاص الذين يتعاملون بالشراء والبيع في البورصة السلعية بأسمائهم  -124

صة السلعية"، كما يطلق على ولكن لحساب آخرين "وكالء بالعمولة بالبور

األشخاص الذين يتعاملون بالشراء والبيع في البورصة السلعية بأسماء وحسابات 

 ".ين لهم " وكالء بالبورصة السلعيةأخرين بصفتهم ممثل

يطلق على األشخاص المنفذين لمعامالت الشراء والبيع بالبورصة السلعية " سماسرة  -125

عامل خارج البورصة السلعية للسلع غير بالبورصة السلعية"، ويجوز لهم الت

 المدرجة بها.

ال أحد أخر بخالف األشخاص المسجلين بالبورصة السلعية والمنتجين والمصنعين  -126

المسجلين بالبورصة السلعية والوسطاء المشار إليهم بالفقرة أعاله يسمح لهم 

المتعلقة  بممارسة النشاط بالبورصة السلعية فيما يتعلق بالسوق الفورية للصفقات

 بالسلع المدرجة بالبورصة السلعية.

األشخاص الذين على الرغم من عدم تسجيلهم كوكالء بالعمولة، أو وكالء، أو  -127

وهي فقط للسلع المحصورة والمدرجة ، سماسرة، يقومون بعقد صفقاتهم لبعض السلع

بالبورصة السلعية، فبخصوص رسوم التسجيل في هذه الصفقة يلزم بتحصيلها 

 ضعاف" أولئك األشخاص المؤدين لهذه الصفقات بشكل مستمر."خمس أ

تحاد، وتتعلق وفقا لالئحة التي يسنها اإل بخصوص محددات أنشطة الوساطة فإنها تتم -128

بعرض أنشطة الوسطاء بالسوق الفورية للبورصة السلعية سواء كأشخاص حقيقيين 

 ، االعتباريينشخاص ،سلطات األ أو اعتباريين  ،التأسيس ،الواجبات الملقاة عليهم

جراءات العمل والمبادئ إ، المؤهالت المطلوبة لشخص الوسطاء االعتباريين

لها، والعقوبات التأديبية والمالية المتوخاة بهذا  االمتثالحقوق والقواعد المطلوب وال

القانون والتي سيتم تطبيقها على الوسطاء الذين يتأكد تصرفهم على خالف هذه 

الئحة التي لالقضايا المتعلقة بمحددات أنشطة الوساطة وفقا ل القواعد وغيرها من

 يسنها االتحاد.
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يتم تحصيل رسوم الوكيل بالعمولة، الوكيل، وسماسرة البورصة السلعية من  -129

المعامالت التي يتوسطون فيها، وتلتزم بتحديدها جمعية البورصة السلعية وبموافقة 

تحاد شريطة أن يكون رصة وبموافقة اإلواسطة جمعية البواالتحاد، ويلزم تحديدها ب

والبيع، وال يزيد عن سقف  % من مبلغ الشراء0.5مبلغ هذه الرسوم ال يزيد عن 

 شتراك السنوي.رسم اإل

 اللوائح واألنظمة المتعلقة بالمعامالت بالبورصة السلعية :

 : 48المادة

ات الشراء يلزم أن تكون االجراءات المحددة لكيفية ممارسة العمل واتمام صفق  -130

والبيع بالبورصة السلعية ظاهرة وواضحة، وأن يكون ذلك موضحا باللوائح التي يتم 

 دارة، وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعيات.ها بواسطة مجلس اإلتحديد

جراءات التي تتبعها البورصة السلعية فيما يتعلق بالمعامالت اآلجلة كذلك تحديد اإل -131

 تحاد.فيذها بناءا على الئحة يحددها اإلنوالمستقبلية، وتحديد كيفية ت

 إيرادات البورصات السلعية وميزانياتها 

 إيرادات البورصة السلعية :     

 : 49المادة

 إيرادات البورصة السلعية كالتالي :     

 أ : رسم التسجيل.

 ب : رسم االشتراك السنوي.

 ج : رسم تسجيل المعاملة " الصفقة".

 بل تقديم خدمات.د : الرسوم المحصلة مقا

 هـ : تكاليف الشهادات.

 و : إيرادات النشر.

 ز : التبرعات والمساعدات.

 ح : الغرامات االدارية.

 ط : الزيادات بسبب التأخير.

 عائدات رأس المال المنقول وغير المنقول وأرباح الشركات ودخل العملة األجنبية. ي:

 ك : إيرادات أخرى.

 :  50المادة 

فسهم، ويلزموا كذلك بسداد سداد رسوم التسجيل أثناء تسجيل أنيلتزم األعضاء ب -132

 شتراكات السنوية كل عام.رسوم اإل
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% وال أكثر من 10رسم التسجيل ورسم االشتراك السنوي ال يجوز أن يكونا أقل من  -133

نصف اإلجمالي الشهري للحد األدنى لألجر المطبق على األشخاص األكبر سنا من 

 عاما. 16

في تحصيل رسم االشتراك السنوي في نفس العام الذي يتم فيه ال يجوز الجمع  -134

 تحصيل رسوم التسجيل.

مستويات" بناءا على ل ورسوم االشتراك السنوي بوضع  "يتم تحديد مبالغ التسجي -135

 جراءات المذكورة في الالئحة التي سنها االتحاد وحسب التعريفات.اإل

جلس إدارة البورصة السلعية وموافقة التعريفات تدخل حيز التنفيذ بناءا على اقتراح م -136

 الجمعية.

األفراد الذين ال يقبلون أو يتضررون من  المستوى المحدد لهم، حيث يعتقدون أن  -137

إلى جمعية  باعتراضأوضاعهم.. يجوز لهم أن يتقدموا هذا المستوى ال يتناسب مع 

 .أيام وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالالئحة 10البورصة السلعية خالل 

كال من رسم التحصيل والجزء المتنازع عليه من رسم االشتراك السنوي ال يجوز  -138

 .االعتراضاتارها النهائي بشأن تحصيله حتى تتخذ الجمعية قر

شتراك السنوي في شهري يونيه وأكتوبر من كل عام على يتم تسديد رسوم اإل -139

 قسطين متساويين.

يجب سدادها العام السابق يلزم شتراك السنوي التي كان رسوم التسجيل ورسوم اإل -140

 أن يتم سدادها خالل شهر واحد من إشعارهم بالوضع.

األعضاء المسجلين بالفروع يلزموا بسداد نصف رسوم التسجيل واالشتراك السنوي  -141

 المنصوص عليها بهذه المادة.

 الرسوم وتكاليف الوثائق 

 : 51المادة 

مقدم من مجلس إدارة البورصة السلعية  اقتراحبعد موافقة الجمعية وبناءا على  يتم           

سن وتحديد التعريفات المتعلقة بمبلغ ونسبة رسوم الخدمات التي يتم تأديتها بواسطة 

وعلى أي حال  فإن توثيق والتصديق وإعداد الوثائق، البورصة السلعية والمتعلقة بال

 شتراك السنوي.الرسوم الثابتة ال يجوز أن تكون أزيد من السقف المحدد لرسم اال

في حالة قيام شخص ثالث بشراء تلك الخدمات، فإن المبلغ المدفوع لمثل هذه الخدمة  -142

يتم تحصيله من قبل المستفيد من مثل هذه الخدمة بإضافتها إلى الرسوم شريطة أال 

 يتجاوز المبلغ التراكمي مرتين من سقف المبالغ المحددة.

 :من قبل البورصات السلعية كالتاليت المقدمة الوثائق المعدة والموافق عليها والخدما -143
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 أ: تقارير "شهادات " الخبراء.

 ب: تقارير " شهادات " التحليل.

 ج: الوثائق " الشهادات " المتعلقة بأسعار السلع المدرجة بالبورصة السلعية.

 المخزن والمسوغات وكافة األعمال الممثلة للسلعة. استالمد: إيصال 

 دات" المطلوبة المتعلقة بسوابق األعمال.الشهاهـ : الوثائق "

 و : المصادقات على الفواتير.

 ز : الموافقة على نماذج توقيعات األعضاء المسجلين بالبورصة السلعية.

 ح: المصادقة على التوقيعات الخاصة بالمبيعات اآلجلة والعقود المستقبلية.

 لبورصة السلعية نسخ من السجل، ونسخ للمسجلين تفيد القيد با استخراجط : 

ي :أي وثائق أخرى يتم طلبها بخصوص السلع بالبورصة السلعية، ومحاضر اجتماعات 

 البورصة السلعية واجراءاتها.

قياس ووزن ك :الخدمات المقدمة بواسطة البورصة السلعية من خالل أجهزة المعايرة وال

 .السلع بالبورصة

ورصة السلعية التي تتم من خالل األجهزة ل : خدمات التخزين والحماية المقدمة بواسطة الب

 المختصة.

 م : وثائق "شهادات" المنشأ.

 ن : خدمات أخرى.

 ميزانية البورصة السلعية 

 :  52المادة 

يلتزم مجلس إدارة البورصة السلعية بإعداد ميزانيات البورصة السلعية ضمن السياق  -144

 لموافقة عليها من الجمعية.تحاد، واالمحاسبية المحددة بواسطة اإل والمبادئالنوعي 

 يتم إعداد الميزانيات على أساس التقويم السنوي. -145

تحمل توقيع  تتم من الميزانية بعد الحصول على موافقة المصروفات يجب أن -146

دارة أو نائبه صاحب الصالحية، واألمين العام أو العضو مشترك لرئيس مجلس اإل

 المسئول عن الحسابات. 

دارة صالحيات األمين العام بحكم اقتراح من مجلس اإل معية بناءا علىتحدد الج  -147

منصبه حتى حد معين بخصوص المصروفات، شريطة أن تكون قد خضعت لموافقة 

 مجلس االدارة.
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 بورصات السلع المتخصصة في منتج معين 

 : 53المادة 

تأسس بورصة السلع المتخصصة في شكل شركة، وتدرج بها العروض والطلبات   -148

سة واالستمرارية، واحدة أو أكثر، مع مراعاة المصداقية وحرية المنافسواء لسلعة 

 قتصادية.اإل حتياجاتاإلمدى  االعتبارمع األخذ في 

تتم عملية الوساطة في هذه البورصات المتخصصة لعمليات الشراء والبيع للسلع  -149

ضعها لكترونية المطبقة التي يلمصنفة والمنتجة وفقا لمعايير اإلنتاج المادية واإلا

 المنتجون بأنفسهم.

يتم إصدار الوثائق "الشهادات" القانونية للمنتجات والعقود المستقبلية من خالل   -150

"متعاملين مرخصين" كممثلين للمنتج، مع ضرورة وجود بنية تحتية مؤسسية 

ومالية، أجهزة مادية والكترونية، وأن تدرج ببيانات التعامل أسعار التنفيذ الواقعية، 

ت تتولد من التعامالت بالبورصة، والبيانات المتعلقة باألسواق ذات وأي معلوما

 مجاالت العمل الشبيهة والمماثلة، وذلك على المستوى االقليمي، المحلي أو الدولي.

يل للشركة التي تحمل رخصة تأسيس البورصة المتخصصة، غيتم إعطاء إذن التش -151

عليها في هذا القانون  في حال ثبت أن الشركة تتوافر لديها الشروط المنصوص

 واألنظمة الصادرة بموجبه.

يجوز للبورصات السلعية أن تصبح شريكا للبورصات السلعية المتخصصة التي تم  -152

إنشاؤها أو التي في طريقها لإلنشاء أو يمكن أن تعمل كوكيل للبورصات السلعية 

 المتخصصة بناءا على  االتفاق بين بعضهما البعض.

ن لعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المتخصصة لمرة جعلت الوزارة التعيي  -153

 واحدة.

يجوز للبورصات السلعية وبورصات السلع المتخصصة أن يتم تأسيسها أو أن تصبح  -154

 شريكا في الشركات المرخص لها العمل في مجال المخازن.

تتعلق مسئولية البورصة السلعية بكافة األمور المتعلقة بتسجيل المبيعات   -155

ات، السداد، التحويالت، حماية حقوق البائع والمشتري واألطراف والمشتري

األخرى، وأي قضايا أخرى ذات صلة مع وثائق المنتج القانونية، وكذلك األضرار 

 الناشئة عن المعامالت، حيث يتم التعويض عنها من خالل البورصة السلعية.

لقابلة للتظهير يجوز التصديق على العقود المستقبلية مثل غيرها من السندات ا -156

 وفقا للكود التجاري التركي. 743الموضحة بالمادة 
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جراءات وقواعد العقود اآلجلة، يتم تحديدها شروط المطلوبة في هذه العقود واإلال -157

موافقة الوزارة بناءا على بواسطة النظام المعد من قبل البورصة السلعية المختصة وب

 تحاد.رأي اإل

المحددة بواسطة إدارة المخازن  ووثائق المنتج القانونية يتم تداول العقود المستقبلية  -158

المرخصة ، والمعامالت، مثل الشراء والبيع، ورهن السندات المماثلة والخاضعة 

للرقابة والمسجلة ببورصات السلع المتخصصة، ومع ذلك إذا لم تكن توجد بورصة 

ة والعقود للسلع المتخصصة والتي تباع وتشترى فيها وثائق المنتج القانوني

المستقبلية، فإن هذه الوثائق والعقود يتم تداولها بالبورصات السلعية التي لديها بنية 

 تحتية تقنية ومؤسسية ومالية، ولديها تصريح من الوزارة.

 ال يجوز نقل ملكية المنتج إلى شخص أخر إال بعد القيام بالتسجيل بالبورصة السلعية. -159

الوثائق الشبيهة المعدة وفقا ألحكام  أو القانونية للمنتجالوثيقة أو  عتبار العقدال يجوز إ -160

إال كما هو مقرر وفقا لقانون رأس المال  ،هذا القانون كعقود مستقبليات أو مشتقات

 .2499رقم 

من البنية التحتية المناسبة، هيكل رأس المال، الشراكة، العضوية، كالً بما يتعلق   -161

، التنظيم، وحدات الخدمات، نظام التسجيل، األجهزة التقنية، الموظفين ذوي الخبرة

تحاد، تعيين المندوبين رف والبورصات السلعية األخرى، اإلالعالقات مع الغ

والممثلين، التمثيل في الهيئات، القواعد واالجراءات المتعلقة باإلنشاء والتشغيل 

على واالشراف، كل ما سبق يتم تحديده من خالل الئحة تسنها الوزارة بعد الحصول 

 رأي االتحاد.

الوزارة معنية بمساعدة البورصات السلعية المتخصصة التي تؤدي الواجبات والمهام  -162

مل ، لعواستقراربراز النشاط بكل مصداقية ووضوح المحددة بهذه المادة، إل

، للتحذير العموالت المحصلة مقابل الخدمات،الترتيبات المتعلقة بالمصاريف، 

لتعليق أو  ، لوقف واحد أو أكثر من األنشطة،ة تدابيرتخاذ أيإل ،إلعطاء تعليمات

 ،دارة ومصادرة األصول عبر قرار المحكمةللحجز على اإل ،الغاء تصريح عملها

أو في  ،أو في حاالت تناقض التشريعات أو لصالح حماية العامة ،لطلب التصفية

 الحاالت االستثنائية السلبية. 
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 (4)ملحق رقم
الباحث لنموذج عقد حتكيمي يتفق عل  بعض بنوده نسخة من ترمجة قام بها 

 مسبقا بني طريف املعاملة 
موذجي، يأخذ الظروف الممكنة في االعتبار، واألطراف يصيغون اتفاقهم التحكيمي التفاق ن" عقد االتفاق هذا معد كنموذج 

 بشكل مطابق للقوانين ".
 اتفاق تحكيمي بين:

         "طرف أول"..........، ..............................الدائم. وعنوانه ..............................)االســم(:.........

         "طرف ثان"الدائم.........................................،  وعنوانه .......................................)االســم(:

 يشار إليهم بـ " الشركاء".واألطراف الذين شرعوا في االتفاق أدناه سوف 

)عناوين وأسماء كال الطرفين يتم كتابته في الفراغات، وإذا كان العقد موقع باسم شخص حقيقي " ملكية  

 فردية "، ففي هذه الحالة يتم كتابة االسم واللقب " الكنية "(.

بخضوعه ...............................بسبب.اء على تسوية أي نزاع ناشئ عن أو يوافق الشرك -1

......... للتحكيم من خالل مجلس تحكيم خاص باتحاد عام الغرف التجارية ............بتاريخ..........

 وفقا لقواعد التحكيم الخاصة باالتحاد. Tobbوالصناعية والبحرية والبورصات السلعية  

هم االمتثال لشروط هذا التحكيم ) بقيام الشركاء باالطالع على القوانين، فيعد ذلك إعالنا من جانبهم بقبول

 وما يترتب عليه من التزامات ونتائج سلفا(.

يطلب من الشركاء توضيح الموضوع وتحديد التاريخ الذي يرغب الشركاء خالله بطلب التسوية ألي      

، Tobbنزاع من خالل أعمال التحكيم الخاضعة لالتحاد العام للغرف التجارية والبورصات السلعية  

"، في حال وجود أكثر من اتفاق تجاري واحد بين الشركاء، فإنهم  الفراغاتكتابة ذلك خالل " ويتم 

 سيقومون بإعداد وتوقيع اتفاق تحكيمي منفصل لكل منهم.

قرر الشركاء كونهم تحت تصرف محكمة في......................................) يكتب الشركاء اسم  -2

" حسب رغبتهم "، فإذا لم يتم التحديد من قبل الشركاء، فيقوم المجلس  المدينة التي تقع بها المحكمة

 التحكيمي بتحديد مكان المحكمة(. 

يوافق الشركاء على..................................................... كقانون يطبق بهذه المحكمة) تأتي  -3

ت التجارية الدولية، يقوم الشركاء بوضع اسم أهمية هذه المادة للنزاعات التي تنشأ والمتعلقة باالتفاقيا
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الدولة، في حل موافقتهم على كون هذا القانون هو الذي يطبق، وفي حالة عدم وجود اتفاق، فإن 

المحكمين سوف يقومون بأنفسهم بتحديد القانون الذي يتم تطبيقه " من الطبيعي أن يتم الموافقة على 

 لتركية ".القانون التركي للتحكيم بين الشركات ا

كل طرف من الشركاء يتعهد بأن يسدد نصف تكاليف التحكيم التي سوف يبلغ بها الحقا لتسجيل  -4

كل شريك يتعهد أيضا بقيامه ، ع التحاد الغرف " كدفعة مقدمة "الدعوى من قبل مجلس التحكيم التاب

لموافق عليها من قبل كمة ابسداد قيمة مشاركته في التكاليف اإلجمالية المحددة من خالل قرارات المح

بسداد كامل قيمة  في حال عدم قيام المدعى عليه بدفع نصف الدفعة المقدمة، فيلتزم المدعي، المجلس

 .الدفعة المقدمة

يحدد الشركاء أن تسوية النزاعات سيتم تسويتها بواسطة محكم فردي أو أكثر من محكم، سيتم التسجيل  -5

 وفقا لذلك.

 شروط غير إلزامية : -6

ق الشركاء على قيام مجلس التحكيم الخاص باالتحاد بتعيين محكم فردي) تدرج هذه المادة، في يواف)أ( 

حال موافقة الشركاء على تسوية النزاعات بواسطة محكم فردي، والذي يتم تعيينه بواسطة مجلس 

 . TOBBالتحكيم التابع لالتحاد

والمقيم في  ........................ كمحكم فردي،........يقوم الشركاء بتعيين...........................)ب(

..............................) ومع ذلك في حال عدم موافقة ........................العنوان.......................

على هذا المحكم الفردي، يتعين على الطرفين قبول   TOBBمجلس التحكيم التابع التحاد الغرف 

 يعينه المجلس)تدرج هذه المادة في حالة االتفاق بين الطرفين على محكم فردي مسبقا(. المحكم الذي

يوما من تاريخ إخطار المدعى عليه  30يقبل الطرفان ترشيح المحكم الوحيد بأنفسهم في غضون )ج(

ح بطلب التحكيم، وتعيين المحكم الوحيد من قبل المجلس إذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق على ترشي

د من قبل الطرفين.)يجوز المحكم الوحيد أو في حالة عدم موافقة المجلس على تعيين المحكم الوحي

كم الوارد في هذه المادة في االتفاق عندما يترك الطرفان تعيين المحكم الوحيد إلى ما بعد محإدراج ال

 وقوع النزاع(.

7-  

لطلب  تماسهالحكمين الثالثة عند تقديم أحد الم)المدعي(   )أ( يقبل الطرفان أن يرشح صاحب المطالبة

يتم ، أيام 15لث يختاره المحكمان خالل التحكيم، وأن يعين المدعي عليه المحكم الثاني، والمحكم الثا
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ا ترك ترشيح كمه أو إذسم محّ إالمدعي أو المدعى عليه تعيين المحكمين من قبل المجلس إذا لم يذكر 

 الثالث خالل خمسة عشر يوما.تعيين المحكم  ،المحكمين إلى المجلس

)يجوز إدراج هذه المادة في االتفاق في الحاالت التي يتوخى فيها تسوية المنازعات من قبل ثالثة     

 محكمين وتعيين المحكمين من قبل المدعي والمدعى عليه والمحكم الثالث من قبل محكمي الطرفين(.

أحد المحكمين الثالثة في التماسه لطلب التحكيم   )ب( يقبل الطرفان أن يرشح صاحب المطالبة) المدعي(

المحكمون ، لمحكم الثالث الذي يعينه المجلسوالمحكم الثاني الذي يعينه المدعى عليه في رده وا

تركوا  المعينون من قبل المجلس في الحاالت التي ال يعين فيها المدعي أو المدعى عليه محكما أو إذا

عيين يجوز إدراج هذه المادة في االتفاق في الحاالت التي يترك فيها ت) المجلس إلى  تعيين المحكمين

 (.TOBBالمحكم الثالث لمجلس تحكيم 

 TOBB)ج( يتفق الطرفان على تعيين المحكمين الثالثة من قبل مجلس تحكيم 

 (.Tobb)تدرج هذه المادة إذا ترك تعيين ثالثة محكمين تماما لمجلس تحكيم           

التوقيع على االختصاصات التي توضع بحضور المحكم)المحكمين( بناء على دعوة  يقبل الطرفان -8

)أو رئيس هيئة التحكيم(، وأن تستمر إجراءات التحكيم دون انقطاع، وأن يكونوا متعاونين  المحكم

و كال الطرفين عن التوقيع على حتى لو امتنعوا عن التوقيع عليه، وأن امتناع أي من الطرفين أ

 ال يؤثر على صحة قرار التحكيم. تختصاصااال

في حالة التوفيق بين الطرفين أو على Tobbيتعهد الطرفان بدفع مصاريف التحكيم وفقا لقواعد تحكيم  -9

 .Tobbبعد تقديم النزاع إلى التحكيم  دعائهاصاحب المطالبة) المدعي( التنازل عن 

مواد على النحو الوارد أعاله  10ضمن نتعهد بموجب هذا بقبول أحكام هذا االتفاق التحكيمي الذي يت  -10

 واالمتثال له.

 نيابة عن        نيابة عن                                                   

                          ____________               ___________ 

                          ____________               ___________ 

 التي تبين سلطة التمثيل والتوقيع(. ،من الضروري أن يدرج الطرفان قائمة بالتوقيعات التي يؤذن بها)
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 (5)ملحق رقم
  1994لسنة  141قانون رقم 

 بإصدار قانون انشاء بورصة البضاعة احلاضرة لألقطان
 ) بورصة مينا البصل(  

  األمريية املطابع – 4199يونيه سنة  9يف  23اجلريدة الرمسية العدد املصدر : 
 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ، وقد أصدرناه : 

 ) المادة األولى ( 

تنشأ بورصة للبضاعة الحاضرة لألقطان تسمى بورصة مينا البصل ، تكون لها الشخصية 

 لقانون المرافق .االعتبارية ومقرها مدينة االسكندرية ، ويعمل في شأنها بأحكام ا

ويتم عن طريق البورصة تداول األقطان الشعر بالبيع والشراء طبقا ألحكام القانون المشار إليه 

والقرارات المنفذة له وذلك دون إخالل بحق المتعاملين في تداول القطن خارج البورصة طبقا ألحكام 

 قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل .

 ) المادة الثانية (

وزير االقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بتعيين أول لجنة للبورصة قبل مضي شهر من يصدر 

تاريخ صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة التشكيل المنصوص عليه في هذا الشأن لمدة سنة ، 

للجان وتتولى هذه اللجنة جميع االختصاصات المقررة لها في القانون ، كما تتولى جميع اختصاصات ا

الفرعية على ان تتخذ االجراءات النتخابات لجنة البورصة واللجان الفرعية المشار إليها قبل انقضاء هذه 

 المدة بشهرين على األقل .

 ) المادة الثالثة (

 يصدر وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به .

 ادة الرابعة () الم

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 

 هـ . 1414ذي الحجة سنة  20صدر برئاسة الجمهورية في 

 م .     1994مايو سنة 31الموافق          
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 رصة البضاعة احلاضرة لألقطانقانون إنشاء بو
 ) بورصة مينا البصل (
 ) الباب األول (
 أعضاء البورصة

في قائمة  اسمهكل من قيد  باإلسكندريةرصة البضاعة الحاضرة لألقطان يعد عضوا في بو -1مادة 

الذين  االعتباريينانوا من األشخاص الطبيعيين أو البورصة من المتعاملين في القطن سواء ك

 فيهم الشروط اآلتية : يتوافر 

 أوال : بالنسبة لألشخاص الطبيعيين : 

 أن يكون كامل األهلية .  -1

 أن يكون مقيدا في السجل التجاري في مجال نشاط اإلتجار في القطن .  -2

 أال يكون قد حكم عليه نهائيا بإشهار إفالسه في مصر أو في الخارج .  -3

ة بقرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد مضت سنة أال يكون قد شطب اسمه من قائمة األعضاء بالبورص -4

على صدور القرار وأال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة 

بالشرف أو األمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو الشركات او حكم 

 إليه اعتباره. بإشهار إفالسه بتدليس ما لم يكن قد رد 

 أال يقل رأس ماله عن مائة ألف جنيه مصري.  -5

 سكندرية أو متخذا له محال مختارا فيها. إلأن يكون مقيما في ا -6

 أن يقدم تأمينا قدره عشرة آالف جنيه مصري. -7

 بالنسبة لألشخاص االعتباريين :  –ثانيا 

 ال( من هذه المادة .من )أو 7،6،5،3،2أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود  -1

أن تتوافر في الممثل القانوني له أو من يتولى إدارته الفعلية الشروط المنصوص عليها في البنود  -2

 من )أوال( من هذه المادة .  6،4،3،1

 وتعد قوائم فرعية تضم كل طائفة من المقيدين في قائمة البورصة.       

رئيس لجنة البورصة مرفقا به جميع المستندات المثبتة يقدم طلب القيد في قائمة البورصة إلى  -2 مادة

 لتوافر شروط القيد بها . 

 وعلى رئيس لجنة البورصة عرض الطلب على اللجنة خالل شهرين من تاريخ تقديمه .   
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ويجب أن يرفق ببطاقة الدعوة لحضور جلسة اللجنة المحددة لنظر طلب القيد بيان باسم الطالب   

بطلبه وما قد يكون هناك من مالحظات بصدده ، كما يجب إعالن اسم الطالب بلوحة  والمستندات المرفقة

البورصة ، وذلك كله قبل التاريخ المحدد النعقاد اللجنة  االعالنات المخصصة لهذا الغرض يمقر

 بأسبوعين على األقل . 

غلبية المطلقة لجنة البورصة قرارها في طلب القيد عن طريق االقتراع السري باأل تصدر -3مادة 

لألعضاء الحاضرين ، ويتعين في حالة رفض طلب القيد أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر 

 به الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 

ولطالب القيد أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد  

مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وأحد أعضاء  مستشاريعضوية أحد نواب رئيس مجلس الدولة و

لجنة البورصة ويكون ميعاد التظلم من قرار رفض طلب القيد ثالثين يوما من تاريخ اإلخطار بكتاب 

 موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

بطلب جديد قبل انقضاء  وال يجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم ،اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ويكون قرار  

 سنة تبدأ من تاريخ رفض التظلم . 

شتراك خالل إالالئحة التنفيذية ويؤدي أول المحدد بيلتزم عضو البورصة بأداء االشتراك السنوي  -4 مادة

 وتسدد االشتراكات التالية قبل آخر مايو من كل سنة . ،خمسة عشر يوما من تاريخ قبوله عضوا

االشتراك خالل شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم  ويترتب على عدم أداء  

% 50غرامه ماليه قدرها وال يرفع الوقف إال بسداد قيمة االشتراك مضافا إليه  ،الوصول وقف العضوية 

سمه من قائمة إمن تاريخ وقف العضوية وإال يشطب شتراك ، وذلك خالل ستة أشهر اإلمن قيمة 

 ه في هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خالل السنة التالية من تاريخ شطبه .البورصة وال يجوز ل

 يشطب اسم العضو من قائمة البورصة في األحوال اآلتية : -5 مادة

 إذا فقد أحد الشروط المقررة للقيد قانونا .  -

كلما  ضويةقرارات والبيانات الدالة على استمرار استيفائه لشروط العإذا لم يلتزم بتقديم اإل -

تاب موصى عليه خطاره بكا، وذلك خالل شهرين من تاريخ ذلك لجنة البورصة طلبت منه

 .مصحوب بعلم الوصول

ولمن يتقرر شطب عضويته أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة   

 وفقا لالجراءات المحددة بها .
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 ) الباب الثاني (
 صةجلنة البور

 تتولى إدارة البورصة لجنة من تسعة عشر عضوا تشكل على الوجه اآلتي : -6مادة 

 القطن.أربعة أعضاء يمثلون مصدري  -

  الداخل.أربعة أعضاء يمثلون تجار القطن في  -

  المحلية.أربعة أعضاء يمثلون مغازل القطن  -

  البورصة.عضو يمثل السماسرة المقيدين في  -

  القطن.بنوك التجارية العاملة في مجال تمويل تجارة عضوان يمثالن ال -

 أربعة أعضاء يمثلون منتجي القطن . -

وينتخب أعضاء كل طائفة من الطوائف األربعة األولى ممثليهم في عضوية لجنة البورصة بطريق   

بون عددا ال االقتراع السري من بين المقيدين بالقائمة الفرعية الخاصة بكل منهم في البورصة ، كما ينتخ

يجاوز نصف عدد األعضاء المشار إليهم كأعضاء احتياطيين يحلون محل األعضاء األصليين عند غيابهم 

 أو وجود مانع لديهم . 

كما تختار الجمعية التعاونية  ،ويختار اتحاد البنوك ممثلي البنوك التجارية من المقيدين في البورصة  

 لقطن ، وذلك في عضوية لجنة البورصة . العامة لمنتجي القطن ممثلي المنتجين ل

لكل من أعضاء البورصة أن يتقدم للترشيح لعضوية لجنة البورصة بطلب يقدم إلى سكرتير  – 7مادة 

لجنة البورصة قبل التاريخ المعين النعقاد الجمعية العمومية السنوية بثمانية ايام على األقل ، ويبين 

ية للطائفة التي ينتمي إليها ، وتعلن قائمة المرشحين في سمه وصفته والقائمة الفرع، أفي الطلب

 لوحة اإلعالنات المعدة لذلك بمقر البورصة . 

لجنة البورصة هي الهيئة المنفذة لقرارات الجمعية العمومية للبورصة ، وتختص باإلشراف على  -8 مادة

واتخاذ ما تراه طبقا حسن سير العمل بالبورصة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها 

 ألحكامها . 

جراءات الفورية ما يمكنها من مواجهة هذه إلا طرأت ظروف عاجلة أن تتخذ من اويجوز للجنة إذ  

وفي  ،جراءات فور اتخاذها ، وللوزير المختص أن يوقف تنفيذهاإلروف وتبلغ الوزير المختص بهذه االظ

 لمشار إليها . هذه الحالة أن يتخذ االجراءات لمواجهة الظروف ا
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 وللجنة بوجه خاص : 

 وضع اللوائح الداخلية لتنظيم عمليات التداول في البورصة.  ( أ)

 تقرير نماذج القطن. ( ب)

 توحيد شروط التعامل للعمليات التي تتم في البورصة.  ( ت)

 تشكيل اللجان الفرعية طبقا ألحكام هذا القانون.  ( ث)

تلفة واتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها النظر في القرارات التي تصدرها اللجان الفرعية المخ ( ج)

 واعتماد ما يلزم اعتماده منها طبقا لهذا القانون والئحته التنفيذية . 

إصدار القواعد المنظمة للعمل في البورصة والعاملين بها وتحديد األيام التي تعطل فيها البورصة  ( ح)

 خالل السنة واعالنها في شهر ابريل من كل عام . 

السنوي عن نشاط البورصة متضمنا مركزها المالي ومشروع حسابها الختامي توطئة  اعداد التقرير ( خ)

 لعرضهما على الجمعية العمومية للبورصة إلقرارهما . 

ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة  ،دة العضوية في اللجنة ثالث سنواتم – 9مادة 

ة حل محله أحد األعضاء االحتياطيين من عضويتهم وإذا خال محل أحد األعضاء قبل نهاية المد

 ( من هذا القانون وذلك للمدة الباقية لسلفه . 6ذات طائفته المشار إليها في المادة ) 

وعليه دعوتها إلى االجتماع  ،تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على األقل كل شهر – 10 مادة

ومة ، وال تكون مداوالت اللجنة صحيحة إال إذا كلما طلب ذلك ربع عدد أعضائها أو مندوب الحك

، ت التي نص فيها على أغلبية خاصةوفيما عدا الحاال، حضرها نصف عدد أعضائها على األقل

تصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين فإذا تساوت اآلراء رجح الجانب الذي منه 

 الرئيس . 

 . عليها من رئيس اللجنة والسكرتير د لهذا الغرض ويوقعوتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يع  

يعتبر عضو اللجنة مستقيال إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مقبول ،  -11 مادة

 وعلى اللجنة إخطار العضو بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 

 ( من هذا القانون . 9قيل بمراعاة حكم المادة )وفي هذه الحالة تختار اللجنة من يحل محل العضو المست  

رئيسا ونائبين  –بعد اجتماع الجمعية العمومية  –تنتخب اللجنة كل سنة من بين أعضائها  -12 مادة

 للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق ، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب أكثر من مرة . 

في الحاالت العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة ويتولى مكتب اللجنة متابعة العمل والنظر   

 البورصة وما ترى اللجنة تفويضه به . 
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يمثل البورصة أمام القضاء وفي صالتها بالغير رئيس لجنة البورصة ويقوم على تنفيذ  – 13 مادة

عداد قرارات اللجنة ويعرض عليها كل ما يهم البورصة لدراسته ن وله أن يستعين بمن يراه إل

 التقارير والدراسات الخاصة بها . 

وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أكبر النائبين سنا ، فإذا غاب ينوب عنه النائب اآلخر ، فإذا غاب   

 الرئيس والنائبان اختارت اللجنة من بين أعضائها رئيسا مؤقتا . 

في البورصة بما يكفل انضباطها  يتولى سكرتير اللجنة اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية – 14مادة 

وحسن آداء العمل بها بانتظام واضطراد ، كما يشرف على تحرير محاضر جلسات اللجنة 

 ويوقعها مع الرئيس . 

 ويشرف أمين الصندوق على أعمال الخزانة والحسابات وكل ما يتعلق بالشئون المالية للبورصة .   

 
 ) الباب الثالث ( 
 رصة اجلمعية العمومية للبو

 تتكون الجمعية العمومية من جميع األعضاء المقيدين في قائمة البورصة .  -15مادة 

الثاني من شهر فبراير  تدعو لجنة البورصة الجمعية العمومية إلى االجتماع العادي في النصف -16مادة 

على وتكون الدعوة بإعالن يوضع بمقر البورصة قبل موعد االجتماع بثمانية أيام  ،من كل سنة

 األقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول األعمال . 

ويجوز للجنة ان تدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك     

 على طلب مسبب من ثلث أعضاء البورصة على القل .  وبناء

ى االنعقاد خالل الثالثة وعلى اللجنة في هذه الحالة أن تدعو الجمعية العمومية غير العادية إل    

خمسة عشر يوما من وتحدد اللجنة موعدا لالجتماع بعد  ، تالية لتلقي الطلب مبينا به سببهأيام ال

وتوجه الدعوة بإعالن يوضع  ،وللجنة أن تقصر هذه المدة في الحاالت العاجلة تاريخ الدعوة ،

 بمقر البورصة . 

فإذا ضره نصف عدد األعضاء على األقل صحيحا إال إذا ح جتماع الجمعية العموميةإال يعتبر  -17مادة 

 التاليةوجهت دعوة جديدة خالل الثمانية أيام  لالجتماعلم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد 

 يكون اجتماعها الثاني صحيحا إذا حضره خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية على األقل . و
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جتماع غير عادي بناء على طلب ثلث األعضاء ولم يحضر االجتماع إى وإذا دعيت الجمعية العمومية إل  

هذا العدد فيعتبر ذلك عدوال عن طلب عقد الجمعية العمومية ، وال يجوز إعادة دعوتها لذات 

 الغرض . 

يرأس الجمعية العمومية رئيس لجنة البورصة أو أحد نائبيه في حالة غيابه ، وعند غيابهم تختار  -18مادة 

 ية العمومية أحد أعضاء اللجنة لرئاسة االجتماع . الجمع

 وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت األصوات رجح   

جتماع الجمعية العمومية ويوقع من الرئيس والسكرتير إالرأي الذي منه الرئيس ، ويحرر 

 ويرسل إلى لجنة البورصة . 

ر السنوي المقدم من اللجنة على الجمعية العمومية العادية للتصديق على المركز يعرض التقري – 19 مادة

المالي ومشروع الحسابات الختامية ، وتتخذ الجمعية من القرارات ما تراه ضروريا لسير 

العمل بالبورصة بانتظام واضطراد وبما يكفل تطوره ومسايرته ألحدث النظم واألساليب 

 لمية المماثلة . المتبعة في البورصات العا

 ) الباب الرابع ( 
 السماسرة 

 يجب أن تتم جميع صفقات القطن في البورصة بواسطة أحد السماسرة المقيدين بها .  – 20 مادة

 يشترط فيمن يقبل سمسارا بالبورصة :  – 21 مادة

 أن يكون مصريا كامل األهلية .  -1

ي تجارة القطن ، وأن يتخذ له محال تجاريا أن يكون مقيدا بالسجل التجاري لمزاولة نشاط السمسرة ف -2

 لمزاولة نشاطه باإلسكندرية ، أو أن يكون شريكا لسمسار سبق قيده في البورصة . 

نهائي ما لم يكن قد مضت سنة  أال يكون قد شطب اسمه من قائمة السماسرة بالبورصة بقرار تأديبي -3

ة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة قد سبق الحكم عليه في جناي نصدور القرار ، وأال يكوعلى 

بالشرف أو األمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو الشركات ، أو حكم 

 بإشهار إفالسه بتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

 السمسرة . أن يؤدي اختبارا خاصا للتحقق من توافر الخبرات الفنية الالزمة لمزاولة مهنة  -4

 أن يقدم تأمينا تحدده الالئحة التنفيذية .  -5
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كما تختار لجنة  يجرى االختبار أمام لجنة تشكلها لجنة البورصة سنويا من ثالثة من أعضائها،

إذا تغيب أحدهم أو قام البورصة عددا مماثال كأعضاء احتياطيين يحلون محل األعضاء األصليين 

 ذية كيفية إجراء االختبار والمواد التي يشملها. وتبين الالئحة التنفي ،مانع لديه

 ( سماسرة القطن المقيدون في البورصة السابقة قبل تصفيتها. 4ويستثنى من الشرط الوارد في البند )  

يقدم طلب القيد إلى رئيس لجنة البورصة مرفقا به المستندات التي تثبت توافر الشروط  -22 مادة

عرض ونظر هذا الطلب ذات القواعد واالجراءات المنصوص عليها في المطلوبة للقبول ، ويتبع في 

 ( من هذا القانون . 2المادة )

تحيل لجنة البورصة الطلب لبحثه بمعرفة لجنة فرعية تشكلها سنويا من ثالثة اعضاء أصليين  – 23 مادة

ا في شأن وثالثة احتياطيين يختارون من بين أعضاء البورصة ، وترفع اللجنة الفرعية توصيته

الطلب إلى لجنة البورصة وذلك بعد دراسة المستندات المرفقة بطلب القيد واستيفاء جميع البيانات 

 الالزمة لبحثه وبعد سماع أقوال طالب القيد إذا اقتضى األمر ذلك . 

تصدر لجنة البورصة قرارها في طلب القيد باالقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائها  -24 مادة

ويتبع في اجراءات التظلم من القرار الصادر برفض طلب القيد ذات القواعد واالجراءات  الحاضرين

 ( من هذا القانون . 3المنصوص عليها في المادة )

وال يجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار   

 النهائي بالرفض . 

 ،ورصة وتتولى تعديلها أوال بأولبورصة قائمة بأسماء سماسرة القطن المقيدين بالبتعد لجنة ال -25 مادة

 ويجب إعالن هذه القائمة بصفة دائمة في اللوحة المخصصة لذلك بمقر البورصة . 

 أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أويجب على من يقيد سمسارا بالبورصة أال يشتغل بتجارة  – 26 مادة

وأال تكون له فيها أية مصلحة  ،تراك مع أية منشأة لتجارة القطنلعمل بأجر او باالشغير مباشرة أو با

 ولو بصفة ممول باسم زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه . 

ويجب على السمسار أال يلحق لديه عاملين يشتغلون بتجارة وتصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير   

مع منشأة لتجارة القطن ، وأال تكون لهم فيها أية مصلحة مباشرة ، أو يعملون بأجور أو يشتركون 

 ولو بصفتهم ممولين باسم زوجاتهم أو أحد من أصولهم أو فروعهم . 

يلتزم السمسار بأداء االشتراك السنوي الذي تحدده الالئحة التنفيذية وتسري في شأن أداء هذا  – 27مادة 

 ( من هذا القانون . 4)االشتراك ذات القواعد المنصوص عليها في المادة 
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ويجب على السمسار أن يقدم خالل شهر مارس من كل عام إقرارا معتمدا من أحد مراجعي   

 الحسابات يثبت استمرار ممارسته لمهنة السمسرة وتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .  

وفقا تحت مسئوليته أحد السماسرة يجوز للسمسار المقيد بالبورصة أن ينيب عنه للعمل لحسابه و -28مادة 

شروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية ، على أن يخطر رئيس لجنة البورصة بأسمائهم لل

 والبيانات الخاصة بهم قبل خمسة عشر يوما على األقل من تاريخ بدء مزاولة عملهم بالبورصة . 

على السمسار أن يمسك الدفاتر التجارية التي  مع مراعاة أحكام قانون الدفاتر التجارية يجب -29 مادة

تحددها الالئحة التنفيذية ، وعليه أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف مراقبي الحسابات المعتمدين 

الذين تختارهم اللجنة أو مندوب الحكومة للقيان بالمراجعة التي يطلب رئيس اللجنة او مجلس 

 التأديب أو مندوب الحكومة اجراءها . 

 ب اخلامس()البا
 اللجنة الفنية للقطن 

تنتخب لجنة البورصة من بين أعضائها أو من أعضاء البورصة باالقتراع السري بعد اجتماع  -30 مادة

الجمعية العمومية العادية السنوية لجنة فرعية تسمى " اللجنة الفنية للقطن " تختص باإلشراف على 

 لتي تبينها الالئحة التنفيذية . ضاع اعمليات االتجار في البورصة وفقا للقواعد واألو

 ويراعى في انتخاب اللجنة الفنية للقطن أن يمثل فيها :   

 ثالثة أعضاء من المصدرين .  -

 ثالثة اعضاء من الغزالين .  -

 عضوان عن تجار القطن في الداخل .  -

 عضوان عن المنتجين .  -

 عضوان من ممثلي البنوك . -

 عضو عن السماسرة .  -

نة رئيسا لها من بين أعضائها ، وال يكون اجتماع هذه اللجنة صحيحا إال إذا حضره تسعة وتنتخب اللج  

من أعضائها على األقل ، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات انعقادها والقواعد التي تتبعها في أداء 

 اختصاصاتها . 

لتحديد متوسط أسعار تجتمع اللجنة الفنية للقطن بالبورصة مرة على األقل كل أسبوع  – 31 مادة

وعالوات األصناف وفروق الرتب المختلفة من القطن وفقا لنماذج القطن المقررة على أساس 



 

-  252 - 

أسعار الصفقات التي تمت بسوق البضاعة الحاضرة من واقع مذكرات البيع ، وتتولى اللجنة نشر 

 هذه األسعار وإعالنها في البورصة . 

إلى مندوب الحكومة بيانا يوميا بمشترياته ومبيعاته من  على كل عضو بالبورصة أن يرسل -32 مادة

البضاعة الحاضرة وجميع عمليات التسليم ، وعلى كل سمسار أن يرسل بيانا يوميا إلى مندوب 

الحكومة بجميع الصفقات التي عقدها لحساب عمالئه وصورة من مذكرة العقد الخاص بكل عملية 

 من عمليات التعاقد . 

ن يحتفظ لمدة ثمان وأربعين ساعة بالعينات التي تمت على أساسها الصفقات وعلى المشترى أ  

 المبلغة بياناتها إلى مندوب الحكومة . 

ولمندوب الحكومة الحق في ان يتأكد من صحة البيانات المبلغة إليه والقيام بالمراجعة وطلب   

ت طبقا لما تبينه الالئحة عينات جديدة للتحقق من نوع القطن أو رتبته ، ويجرى سحب هذه العينا

 التنفيذية بحضور مندوب من لجنة البورصة . 

 )الباب السادس ( 
  جلنة التحكيم

السري في أول اجتماع لها بعد انتخاب الرئيس خمسة من  باالقتراعتنتخب لجنة البورصة  -33مادة 

 كأعضاء احتياطيين الوتنتخب اللجنة كذلك عددا مماث، أعضاء البورصة تشكل منهم لجنة تحكيم القطن

 محل األعضاء األصليين المتغيبين أو الذين لهم مصلحة في النزاع القائم .  قتضاءااليحلون عند 

مفوضة في الصلح بالفصل في جميع المنازعات التي تقع بين  باعتبارهاتختص لجنة التحكيم  -34 مادة

يعا أو تسليما للقطن وفقا للقواعد أعضاء البورصة والمتعلقة بتعامالتهم داخل البورصة شراءا أو ب

 واالجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية . 

التي تحددها  ويعرض النزاع على لجنة التحكيم بطلب يقدم إلى رئيسها مرفقا به ما يفيد أداء المصروفات  

، ويبلغ إلى المدعى عليه على ن يتضمن الطلب بيانا وافيا بموضوع النزاع أويجب  ،الالئحة التنفيذية

وتسمع لجنة  ،م طلباته المقابلة إذا لزم األمرالنحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية ليبدي رأيه فيه كتابة وليقد

وتصدر اللجنة أقواله، كتابة بالنزول عن سماع  التحكيم أقوال الطرفين إال إذا أقر أحدهما أو كالهما

 اء . قرارها في النزاع بأغلبية اآلر

قرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين وواجب النفاذ بمجرد اعالنه إلى طرفي النزاع ، فإذا  -35مادة 

امتنع العضو الصادر ضده القرار عن تنفيذه بعد إنذاره وعدم قيامه بالتنفيذ في المدة التي تعينها له لجنة 

 البورصة أحالته اللجنة إلى مجلس التأديب . 

 حالة إلى مجلس التأديب من تنفيذ القرار الذي أصدرته لجنة التحكيم . إلوال تمنع ا  
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 )الباب السابع(
 جملس التأديب 

رصة يشكل منهم تنتخب الجمعية العمومية خالل شهر يوليو من كل عام خمسة من أعضاء البو -36 مادة

م أو وجود مانع ن عند غيابهحتياطيين يحلون محل األعضاء األصلييإعضاء أمجلس تأديب وخمسة 

 . لديهم

ويختص مجلس التأديب بالنظر فيما يقع من أعضاء البورصة والسماسرة من مخالفات للقوانين أو   

 خالل بانتظام المعامالت واإلضرار بالمتعاملين في السوق . و قرارات البورصة أو يؤدي إلى اإلاللوائح أ

تحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار يصدر من تكون إحالة عضو البورصة أو السمسار بعد ال -37مادة 

 لجنة البورصة وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات التحقيق واإلحالة . 

 نتخب لعضويتها وإال انتخب المجلسأالتأديب رئيس لجنة البورصة إذا  يتولى رئاسة مجلس -38 مادة

 مل تشكيله. وال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال بكا أعضائها،رئيسا له من بين 

لى مجلس التأديب بالحضور أمامه إلبداء دفاعه ععضو البورصة او السمسار المحال  ويجب أن يعلن  

يراها المجلس الزمة ، فإذا تخلف عن الحضور رقم إعادة إعالنه جاز  التيبنفسه أو لتقديم البيانات 

 للمجلس المضي في مسائلته غيابيا .

وتثبت قرارات المجلس في محاضر تحفظ في سجل  اآلراء،غلبية تصدر قرارات المجلس بأ -39 مادة

الوصول كما تبلغ إلى مندوب خاص ، وتعلن إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 ويجوز للمجلس أن يأمر بإعالن قراره في لوحة االعالنات بعد صيرورته نهائيا .  ،مةالحوك

 ريق رئيس لجنة البورصة . يب عن طويتم تنفيذ قرارات مجلس التأد    

 وتبين الالئحة التنفيذية القواعد واالجراءات واألوضاع المنفذة لألحكام السابقة .    

 الجزاءات التأديبية : – 40 مادة

 نذار .اإل -1

 جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه .  500الغرامة بما ال يقل عن  -2

 ور . دة ال تجاوز ستة شهمالوقف عن العمل في البورصة ل -3

 من قائمة األعضاء أو السماسرة .  االسم شطب -4

أما قرارته الصادرة ، نذار غير قابلة لالستئنافمجلس التأديب الصادرة بعقوبة اإل تكون قرارات -41مادة 

 بالوقف أو بالشطب فتكون واجبة النفاذ مؤقتا وقابلة لالستئناف .  وبالغرامة أ
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قرار مجلس التأديب الصادر بالغرامة أو بالوقف أو بالشطب يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في  -42 مادة

خالل ستين يوما من تاريخ إعالنه أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل برئاسة أحد نواب رئيس 

ورصة تختارهم لجنة البورصة مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة وستة من أعضاء لجنة الب

 . ها شهر من تاريخ تقديم طلب الطعنمدة أقصا . على ان يصدر قرار مجلس التأديب خاللسنويا

وال يجوز لمن اشترك في إصدار القرار المستأنف أن يكون عضوا في مجلس التأديب االستئنافي ، 

 وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات نظر الطعن والفصل فيه . 

إعادة قيده بعضوية  ال يجوز ألي عضو أو سمسار تقرر مجازاته نهائيا بشطب اسمه أن يطلب -43مادة 

 البورصة أو قائمة السماسرة إال بعد مضي سنة على األقل من تاريخ قرار الشطب . 

 ) الباب الثامن ( 
 مندوب احلكومة لدى البورصة 

مندوبا للحكومة لدى البورصة مهمته اإلشراف على تنفيذ القوانين  االقتصادتعين وزارة  -44 مادة

الجمعية العمومية وجلسات لجنة  اجتماعاتلحضور  الحكومة ن يدعى مندوبأويجب  ،واللوائح

ولجنة التحكيم وجلسات اللجان المختلفة المشكلة بموجب هذا القانون دون  التأديبالبورصة ومجلس 

وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له ان يرسل  ،أن يكون له صوت معدود في المداوالت

 اد .نائبا عنه بموافقة وزير االقتص

على قرارات لجنة البورصة واللجان المختلفة ومجلس  االعتراضلمندوب الحكومة حق  -45 مادة

التأديب خالل ثالثة ايام من تاريخ صدورها على أن يقدم االعتراض كتابة وموضحا به أسباب 

ؤقتا ف القرار ممخالفته للقوانين المعمول بها أو للوائح البورصة ويترتب على اعتراض المندوب وق

ن قرار مندوب الحكومة بورصة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص مالويحق لرئيس لجنة 

 وزير البت في هذا خالل خمسة عشر يوما . ال، وعلى 

خالل بحق رئيس لجنة إندوب الحكومة غير قائم وذلك دون م اعتراضرد يعتبر الوفي حالة عدم   

ن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء بورصة أو من ينوب عنه في أن يطعال

 اإلداري خالل ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار . 

للجنة البورصة تكليف واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات المعتمدين لديها وكذلك لمندوب  -46 مادة

اسرة بما في ر األعضاء والسمالحكومة بنفسه أو بواسطة أي مراجع معتمد حق االطالع على دفات

تهم ، وللوقوف على ما يكونون قد ب( وأوراقهم للتحقق من صحة عملياأديالتذلك سجالت النماذج )

 رتكبوه من مخالفات ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . ا
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 (6رقم)ملحق 
 شهادة اعتماد بورصة(، صالة التداول، صور ) معمل حتليل اجلودة

 (10) شكل رقم

نتائج ودرجة الجودة تضاف إلى بيان السلع، ويتم االمداد ، ومن ثم احتساب درجة الجودة وفقا لنتائج االختبار ويتم تغذية البرنامج بها

 بتلك المعلومات إلى صالة المزاد بالطابق األرضي.

  

http://www.polatliborsa.org.tr/ensource:  

 (11) شكل رقم

 يظهر أسفل شاشة العرض أسعار البورصات األخرى في تركيا، ويظهر أعلى شاشة العرض) درجة الجودة ورقم البضاعة المحدد(

  

nhttp://www.polatliborsa.org.tr/esource:  

http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/
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(12شكل)  

ممنوحة من اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي 5/8/2008شهادة اعتماد في   

  TOBB   التركي بما يفيد اعتمادها كأحد البورصات السلعية 

 
http://www.polatliborsa.org.tr/ensource:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/


 

-  258 - 

 (13) رقمشكل 

 ممنوح من وزارة الصناعة والتجارة  13/6/2011ترخيص معتمد مصنف لمعمل تكنولوجيا القمح في 

 
http://www.polatliborsa.org.tr/ensource:  

 

 

http://www.polatliborsa.org.tr/en/
http://www.polatliborsa.org.tr/en/
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 امللخص
تحتوي على نقل جزء من التجربة  ،بدراسة اقتصادية للبورصة السلعية بتركيا باحثتقدم ال    

الستفادة لمحاولة ا، بشرح بعض الجوانب التنظيمية والفنية، سلعية في تركياالالتركية للبورصة 

الفورية للخضر الزراعية ركزت الدراسة على البورصة السلعية و، منها بعمل نموذج مصري

 .والفاكهة والحبوب

نظرا لعدم فعالية النظام الحالي في  الزراعية،ل السلع لقد نشأت الحاجة إليجاد نظام حديث لتداو   

، ومن ناحية عشوائية في التداول هذا من ناحيةنتيجة النتشار ال السلع،تحقيق نجاح في تداول تلك 

عاني من مشاكل الذي يو (نظام أسواق الجملة للخضر والفاكهة) المتبعة العتيقةأخرى نتيجة للنظم 

 .توائم مع متطلبات التطوير في العصر الحديثوعدم قدرته على ال كثيرة ،

 Commodityتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نظام البورصات السلعية اآلنية في تركيا    

Exchange ، ومن ثم العمل على نقل التجربة التركية إلى مصر ،وعلى األخص تلك البورصات

مجال تداول الحاصالت  في  Specialized Commodity Exchangeالسلعية المتخصصة 

تلك جوانب وخصائص   )من خالل اإللمام ببعض Soft Commoditiesالزراعية أو ما يسمى بـ 

والتي ساهمت في (، عليها تالتشريعية التي قام اوبنيته، اوهياكله، المتبعة اوسياساتهالمنظومة 

والمساهمة ، ي التركيوبالتالي رفع كفاءة االقتصاد الزراع، رفع كفاءة تداول السلع الزراعية

 .تركيا ق نمو اقتصادي كبير فيالفعالة في تحقي

حيث يتقابل من خاللها المنتجون أهم ما تقدمه منظومة البورصة السلعية هو توفير بيئة مناسبة ب   

يتم ، " مع التجار مباشرة سواء تجار جملة أو تجزئة أو مباشرة مع المستهلك النهائيالمزارعون"

وتساهم البورصة السلعية في القضاء على العشوائية وكذلك اإلحتكار  ،متحكم ذلك بدون وسيط

 .الذي يسود األسواق من خالل قانون منظم وحازم

 جانب العرضويمثل البورصة السلعية تحقيق المقابلة المباشرة بين المزارع "المنتج" وتستهدف    

القانونية المنظمة آللية التعامل في وفقا للقواعد  ،جانب الطلبويمثل  المستهلك النهائي""مع 

وتعد الفي المشاكل التي تنجم عن تعدد الوسطاء، بهدف ت ،بمصداقية وشفافية، البورصة السلعية 

عالوة على ما تؤديه من تغلغل للفساد لكثرة تداول األيدي بدون أي  من أهم أسباب ارتفاع األسعار،

على عدد محدود من التجار كما هو متبع في  فالتجارة ببورصة السلع ال تقتصرقيمة مضافة، 

تلك األسواق التي ربما تصل تكلفة تملك محل واحد حاليا بها إلى ماليين الجنيهات  ،أسواق الجملة
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وبالتالي انعكاس ذلك بالسلب على  ،لتجارة الخضر والفاكهة بالقاهرة داخل سوق مثل سوق العبور

وفي البورصة السلعية حتكاري الذي يسود تلك األسواق، الوضع االكافة المتعاملين ، باإلضافة إلى 

من خالل البورصة السلعية دون أن يعرضوا سلعهم للبيع بكميات ضئيلة  يتاح لصغار المزارعين

كنوع من أنواع الدعم االجتماعي، كما يوجد نظام أخر إلزامهم بالتسجيل أو تحمل أي مصاريف، 

)خصوصا في مجال الحبوب( حيث تلحق  متخصصةلتداول السلع تتيحه البورصة السلعية ال

، )صوامع( للتخزين ويتم استالم البضاعة من قبل إدارة المستودع لتخزينها بالبورصة مستودعات

)إيصال رسمي( من البورصة يفيد بأوزان ونوعيات الكميات المخزنة ووقت بدء التخزين، مقابل 

لطرف ثان "أي نقل ملكية البضاعة"، ويمكن  ويتيح هذا المستند للمالك إمكانية بيع هذ المستند

يمكنه الحصول على تمويل بنكي بضمان ووهكذا، ، بيعه كذلك لطرف ثالثي للطرف الثان

 .البضاعة التي يثبتها هذا المستند

بدأت الدراسة بتناول فكرة البورصة وكيفية تبلورها تاريخيا من خالل أفكار عدد من      

الحرية االقتصادية وتقسيم العمل، وبالتالي تم تناول بداية ظهور  لمبادئاالقتصاديين الذين توصلوا 

أسواق األوراق المالية عالميا ، وانتشارها، والعوامل التي تؤثر بها ، وتم الحديث عن سوق المال 

الجهات الرقابية القائمة والمسئولة عن تنظيم ورقابة وتنشيط سوق األوراق المالية في في مصر و

وأشهر أسواق  وأنواعها وكيفية عملهاالفصل الثاني تم تعريف البورصة بشكل عام وفي  مصر،

وتاريخ نشأتها  بورصة السلعيةومن ثم تم التعرض بشكل اكثر تفصيال لل،  األوراق المالية في العالم

ونظرا  ،في العالم وفي مصر ، وأنواعها وكيفية التعامل بها وأشهر البورصات السلعية في العالم 

ن بحثنا يتناول محاولة نقل تجربة البورصات السلعية في مجال الحاصالت الزراعية إلى مصر أل

، وتم ونظم تداولها بنظام الجملة  سوق السلع الزراعية في مصرفقد كان لزاما التعرض بالشرح ل

ا والمشكالت التي تواجههالحبوب (  –الفاكهة  –تناول الوضع الراهن ألسواق الجملة )الخضر 

فوائد التي يمكن جنيها من وراء إنشاء بورصة سلعية د من السلع الغذائية المصرية، وما هي العد

تعرضنا في الفصل الثالث لشرح لسوق السلع الزراعية في تركيا و ،في مصر للسلع الزراعية

حيث تمت اإلشارة إلى التطور  التركية،السلعية بورصة ، وأسباب اختيار الونظام تداولها "جملة"

لكبير الذي شهدته تركيا في العقد الماضي، والذي صاحبه تطور في أحجام اإلنتاج والصادرات، ا

وكون البورصات السلعية التركية هي المسيطرة وفقا للقانون التركي على تداول السلع الزراعية 

 ،ركيةبالبورصة السلعية التمراحل" التداول ليات "آلوفي الفصل الرابع تم التعرض  بنظام الجملة،

بعد ترجمته، وهذا القانون يشمل  ومالحظات على القانون التركي المنظم لعمل البورصات السلعية
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اختصاصاتها وقواعد العمل من خاللها  كافة جوانب عمل البورصات السلعية التركية، من ناحية

ن أجل م، وومجلس التأديب ولجان المهن  ومسئوليات وواجبات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

بالشرح  التعرض أن تضيف الدراسة جوانب فنية تساعد في إنشار بورصة سلعية مصرية، فقد تم

البورصات السلعية التركية وهي بورصة ساكاريا للخضر والفاكهة بمدينة  لعدد من التفصيلي

وتقنية التداول من خالل البرامج ، لي للحبوب بمحافظة أنقرة العاصمةساكاريا، وبورصة بوالت

، بها آلية عمل نظام االستيداع بالصوامعولحاسوبية المتطورة، وعقد الصفقات والفحص الفني، ا

اق واسع من خالل النشرات اليومية والشهرية كيم ، وكذلك نشر المعلومات على نطوأنظمة التح

اآلثار التي ، وأسباب نجاح البورصة السلعية في تركياتناول تم الخامس وفي الفصل والسنوية، 

، وتم التركي لالقتصاد زدهارايها المساعدة في تحقيق اهمت بها البورصات السلعية وترتب علس

عدد من السلع الزراعية التركية صادرة تدعيم هذا الفصل بالعديد من البيانات االقتصادية التاريخية ل

التجارة  "، موقعTurkstat"، جهاز اإلحصاء التركي"Fao)منظمة األغذية والزراعة "من عدة جهات 

لقانون توضيح بعض المالحظات على اتسجيل و، وفي الفصل السادس تم "(Trademapالعالمي"

قانون إنشاء)بورصة مينا البصل مع  عقد مقارنةمع  ،التركي المنظم لعمل البورصات السلعية

، من أجل المساعدة في تجنب األخطاء أو المشكالت عند إنشاء أو وضع قانون منظم لألقطان(

من خالل ما سبق تم وكل قانون، نسخة من وأ رفقت بالمالحق  ورصات السلعية في مصر،للب

في  مقترح بإنشاء بورصة سلعيةتتضمن التوصيات التي  وعدد من، ن النتائجالتوصل إلى عدد م

، مشكالتتلك اللمواجهة سلعية بورصات ومقترحات عملية إلنشاء مصر وفقا للمعايير العالمية، 

ومدى  ،مشكلة تسويق محصول بنجر السكربالمالحق(، وهي بالمزيد من التفصيل )تم إرفاقها 

االستفادة في حال إدراجه في بورصة سلعية تساعد في القدرة على التنبؤ ووضع خطة لزراعته، 

مقترح إنشاء بورصة سلعية متخصصة في مجال الدواجن، وأسباب توقف بورصة بنها كذلك 

)مثال ألحد األسواق المتخصصة  "سوق الثالثاء" بمدينة الزقازيق سوق الماشيةكذلك ، و للدواجن

، التي تعاني من اإلهمال والعشوائية، وكيف يمكن لنظام البورصة السلعية المساهمة في عالج ذلك(

البورصة  تتناولنسخة قام الباحث بترجمتها من بنود القانون التركي التي وتضمنت المالحق 

من القانون الخاص بإنشاء بورصة األقطان بمينا البصل باإلسكندرية في تركيا، ونسخة  سلعيةال

 قبل أن يتم إلغاؤه .

ضرورة التعاون البناء المستمر مع اتحاد عام الغرف والبورصات أهم هذه التوصيات   ومن  

سراع في إصدار قانون مشابه للقانون التركي للبورصات السلعية إلضرورة اوالسلعية التركي، 



 

-  262 - 

تجارة جملة كلتداول ل مع ضرورة التنفيذ الصارم بالمنع النهائي ة بالصفقات الفورية،والمتعلق

ضرورة أن تركز و إال من خالل البورصة السلعية بمجرد تشغيلها،للخضر والفاكهة والحبوب 

ستفادة من تجربة اإلوأهمية  على مطابقة بعض السلع ألعلى درجات الجودة، البورصة السلعية

يمكن من خالل إنشاء بورصة وبما وتحليل أسباب عدم نجاحها،  بمينا البصل بورصة األقطان

 المزايا النسبية لسلعة ما يشتهر بها.سلعية متخصصة، في مكان ما، يحدد بناءا على 

 



SUMMARY 

   In this study, the student presents an economic study of the commodity 

exchange in Turkey, which includes the transfer of part of the Turkish 

experience to the stock exchange in Turkey, explaining many organizational and 

technical aspects, to try to benefit from an Egyptian model. 

   The study focused on the instant commodity market for vegetables, fruits and 

grains. 

    The need for a modern agricultural commodity trading system arose because 

the current system was ineffective in achieving success in the circulation of 

these commodities, as a result of the spread of randomization in circulation, on 

the one hand, and of the old system of wholesale markets, the researcher 

believes that the lack of validity and inability to adapt to the requirements of 

development in the modern era. 

    The purpose of this study is to identify the commodity exchange system in 

Turkey and then work on transferring the Turkish experience to Egypt, 

especially those specialized commodity exchanges in the field of trading of 

agricultural crops or so-called soft commodities through some knowledge, 

Which have contributed to raising the efficiency of the circulation of agricultural 

commodities, thus raising the efficiency of the Turkish agricultural economy 

and contributing effectively to achieving the great economic growth that has 

been witnessed and continues to be witnessed in Turkey 

    The most important commodity exchange system is to provide an appropriate 

environment where producers meet "farmers" directly with merchants, 

wholesalers, and retailers or directly with the end consumer, without a 

controlled intermediary، The Commodity Exchange contributes to the 
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elimination of randomness, as well as the monopoly that prevails in the markets 

through a regulated and firm law. 

   The Commodity Exchange aims to achieve a direct correlation between the 

"productive" farmer and the supply side with the "final consumer". The demand 

side, in accordance with the legal rules regulating the commodity exchange 

mechanism, is credible and transparent in order to avoid problems caused by 

multiple intermediaries, To raise prices, but it is one of the most important 

reasons, as well as the pervasive corruption of the hand circulation without any 

added value, trade in the commodity exchange is not limited to a limited number 

of traders as is the case in the wholesale markets, those markets that may cost 

the possession of one shop now To many millions In the Obour market in Cairo 

for the trade of vegetables and fruits, and reflected negatively in the form of 

high prices on traders and consumers, and the study of the situation 

monopolistic that prevails in those markets, and small farmers can offer their 

goods for sale in small quantities through the commodity exchange without 

being required to register Or any expenses, as a kind of social support, and there 

is another system for trading goods offered by the specialized commodity 

exchange (especially in the field of grain), where the stock market warehouses 

(silos) for storage and the goods are received by the warehouse management to 

store, The second document allows the owner to sell the document to a second 

party,  the transfer of ownership of the goods. The second party can also sell it to 

a third party, and thus can obtain bank financing to guarantee the goods that this 

proves the document. 

   The first chapter deals with the definition of stock exchanges in general, their 

types and how they work, focusing on the commodity exchange. In the second 

chapter, information was identified regarding the agricultural commodities 

market in Egypt and its circulation systems in the wholesale system). In order to 
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understand the Turkish experience in the field of agricultural commodity 

exchanges which are the subject of our study, we have presented , in the third 

chapter an explanation of the agricultural commodities market in Turkey and its 

trading system "wholesale" through the agricultural commodity exchanges. The 

fourth chapter dealt with the mechanisms of the "stages" of trading in the 

Turkish Commodity Exchange and notes on the Turkish law governing the work 

of stock exchanges. A number of examples of the Turkish commodity 

exchanges, Sakarya for vegetables and fruit in Sakarya, Polatli  grain market in 

Ankara, the capital city, and the mechanism of the system of deposit in silos, 

and in Chapter V dealt with the effects contributed by commodity exchanges 

and helped to achieve prosperity for the Turkish economy, and was invited This 

chapter deals with several historical economic data of a number of Turkish 

agricultural commodities from several sources (FAO, the Turkish statistical 

agency Turk stat, the World Trade Organization, Trade map), In the sixth 

chapter, some notes were made on the Turkish law governing the operation of 

commodity exchanges with a comparison with the law of establishment of 

(Mina al-Basal Cotton Exchange). Attached to the annexes is a copy of each 

law. A number of results have been reached, A number of recommendations, 

including proposals to over come the problems of wholesale markets for 

agricultural crops, and a proposal to establish a commodity exchange in Egypt in 

accordance with international standards were reached. 

   The most important of these recommendations is the need for continued 

constructive cooperation with the Federation of Turkish Commodity Chambers 

and Commodity Exchanges and the need to expedite the issuance of a similar 

law to the Turkish Commodity Exchange Law on immediate transactions. The 

final prohibition of trading as a wholesale trade of vegetables, fruits and grains 

should be implemented only through the Commodity Exchange, And the need to 
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focus commodity exchange on the conformity of some goods to the highest 

quality, and the importance of benefiting from the experience of the cotton 

exchange and analyze the reasons for lack of success, and through the 

establishment of a specialized commodity exchange, somewhere, based on the 

best The relativity of a commodity is known. 
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