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  .ما فسهل لنا به طريقـا إلى الجنةاللهم إنا نشهدك أنا سلكنا طريقـا نبتغي فيه عل
 رزقنا وموفقنا على هذا العمل نفعنا اهللا عز وجل الذي وكم سيكون شكرنا لخالقنـا
وأعطنا من القوة والقدرة ما نحتاج للوصول إلى هذا ، من العلم ما لم نكن نعلم
 .وإتمام هذا العمل المتواضع مستوىال

له  إلى من له الفضل أوال وأخيرا، إلى الذي ال إله إال هو، إلى من نسأله بكل إسم هو
أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسنات، إلى الذي تعجز الكلمات عن حمده وشكره، 

 .فيا رب لك الحمد كما ينبغي لحالل وجهك وعظيم سلطانك
عمتك التي أنعمت وأن نعمل صالحا ترضاه لتا، وأدخلنا برحمك ا أوزعنا أن أشكر ننرب

 .في عبادك الصالحين، آمين
إلى من كان رحمة للعالين، إلى من هو قدوتنا في كل حين، إلى من أوصانا بطلب 

األمين، محمد صلى اهللا عليه العلم، إلى سيدنا وحبيبنا ورسولنا الكريم، الصادق 
 .وسلم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين صالة وسالم دائمين إلى يوم الدين

  .جماالكم جميلة هي الدنيا وكم يزيدها النجاح 
  : الشكر الجزيل إلى من يقول فيهم الشاعروأسمى عباراتنتقدم بأرقى 

  ''  كاد المعلم أن يكون رسوالوفه التبجيالقم للمعلم '' 
بخل علينا ت لم لتي ال"بن حرات حياة": ة المشرفستاذةوكم هو تقديرنا وعرفـاننا لأل

  .وتوجيهاتها ابإرشاداته
  ساعدونا طوال مدةية وتسيير والتجارية الذينقتصاد علوم االكليةأساتذة إلى كل 

 .دراستنا الجامعية
  ".بودية سعاد" األستاذةإلى 

  .كلية علوم األقتصاديةمع تحياتنا الخاصة إلى كل زمالء 
 

  
 

 



  

  
  .وكفىإلى كل فكر خالص تواق إلى العلم من أجل العلم 

 .والمعرفةإلى كل نفس عظيمة تواقة إلى الحكمة   

   

   

 .وخفيإلى كل عقل حصين تواق إلى البحث عن الحقيقة فيما بدى

  

 األيام بكيت في حضنھا أمي علىإلى التي لم أجد كلمة توفي حقھا، وكلما جازت

  .الغالية

  

  
 

  

  

  

 لي درع أمان نوالحنان، وكا وشملني بالعطفإلى الذي رباني على الفضيلة 

  .أحتمي به من نائبات الزمان أبي الحبيب

  . أيدھم هللا بنصرهمحمد رفيق، أمينة ھاجرإلى إخوتي في

 :ًإلى الشموع التي أضاءت لي مشواري، إلى الذين كانوا سندا لي

جما، الى  وقتھا قلبھا التي وھبتني من إلىما املك في ھذه الدنيا،  اعز إلى

 . الحبيبة أطال هللا في عمرھايأقدامھا، أم من وضعة الجنة تحت ىإلريحانة قلبي، 

  .إلى جدي و جدتي أطال اله في عمرھما
  

 .إلى كل األھل واألقارب
  

  
 الذين أصدقائي في هللا مإلى أجمل وأغلى ما منحتني الدنيا وأعز ما أحببتھ

 . معنوياتيشجعوني ورفعو من
  

  .زكرياءإلى كل من يحب 

  

   

  .إلى جميع طلبة كلية علوم االقتصادية والتسيير وعلوم التجارية

  

إلى كل النفوس الطيبة التي وقفت إلى جانبي عبر مشوار بحثي المتواضع من

  .أساتذة وعمال وزمالء

   .إلى كل من وسعھم قلبي، ولم تسعھم ورقتي
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.قـائمة األشكال



  .عامة مقدمة
، وال شك يف أن القتصادية واالجتماعية والسياسيةالتغريات والتطورات يف شىت اجملاالت ا بعامل اليوم يتميز

 األطراف املتنازعة غري أن الصراعات االقتصادية قد اشتدت فأصبحت أحد كل صراع سياسي قد ينتهي بانتهاء
  .خاصة وعوملة املال بصفة ىل عوملة االقتصاد بصفة عامةصل إ الدولية تتميز بالتكتل لتاالقتصاديةالعالقات 
يار النظام االشرتاكي   التحوالت الكبرية اليتأوجبتولقد   والعاملي حنو والتوجه العامحدثت يف أعقاب ا

 مؤسسات الوساطة املالية اليت تعترب من أهم األدوات ومن بينهااقتصاد السوق، وجود آليات لنجاح هذا النظام، 
 على التنمية االقتصادية من خالل استغالل املوارد وتأثري اجيايب هلا دور فعال يف النهوض باالقتصاد الوطين اليت

  . حنو متويل االستثماروتوجيه املدخراتاملتاحة استغالال أمثال 
 جيب ،من أجل حتقيق التوازن املايل وإنعاش النشاط االقتصادي وتنويع السلع واخلدمات يف األسواق الداخلية

 حبيث تساهم يف بلوغ أهداف ،االهتمام باملشاريع االستثمارية اليت تعترب أهم النشاطات االقتصادية على اإلطالق
 وأهم العمليات ألن املشروع االستثماري يتوقف أصعب  وتعد عملية متويل هذه املشاريع،التنمية االقتصادية للبالد

 وكذا دراسة وحتليل املخاطر اليت ،قيق عوائد كبرية بأقل التكليفعلى فعالية هذا األخري يف التنمية من خالل حت
  .ميكن إن تعرقل هذا املشروع مثل خماطر عدم التسديد

واملشاريع االستثمارية تلعب دورا هاما يف حتقيق تنمية أفضل وأمشل وذلك باعتبارها أحسن وسيلة الستغالل 
حلل األمثل للكثري من املشاكل واألزمات االقتصادية اليت واجهها الطاقات البشرية والطبيعية واملالية، كما تعترب ا

الفرد واملؤسسة، فاالستثمار يوفر اإلنتاج وحيقق االكتفاء الذايت، وخيلق مناصب شغل جديدة ويؤدي إىل رفع 
  .مستوى املعيشة كما أنه يبعث على االستقالل السياسي، الذي يتجسد يف حرية اختاذ قرارات حتديد املصري

 إما بالتمويل الذايت أي تقوم املؤسسة بتمويل املشروع عن طريق :بطريقتني املشاريع االستثمارية ويتم متويل
التدفقات النقدية احملققة أو أرباح املؤسسة أو عن طريق التمويل اخلارجي وذلك باللجوء إىل خمتلف اهليئات املالية 

  .األخرى
ب العجز هو كيفية احلصول على املوارد املالية من مواصلة ومما سبق نصل إىل أن أول ما يفكر فيه صاح

ا مؤسسات حتفظ الودائع  ، من أهم واألموال ودعم االدخارنشاطاته، حيث أصبحت البنوك باإلضافة إىل أ
  .ومنح القروضالوسائل املسامهة يف متويل االستثمار عن طريق تشجيع املشاريع االستثمارية 

  
 واملتمثلة يف باإلضافة إىل أنشطتها العادية واليت تقوماليت ال تقل أمهية عن البنوك، كما جند مؤسسات التأمني 

 طريق دفع تعويضات للجهات املتضررة، توظيف هذه والكوارث عن املخاطر واملشروعات منتأمني األفراد 
  . متويل املشاريع االستثماريةويف مقدمتهااألقساط يف جماالت املتعددة 

  :ومن خالل مذكرتنا سنحاول معاجلة اإلشكالية اجلوهرية املتمثلة يف: وحةاإلشكالية المطر
  .؟ بما فيها البنوكالمشاريع االستثماريةفي تمويل  مؤسسات الوساطة المالية مدى مساهمة ما
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ا إثراء موضوع حبثنا وهي   :وانطالقا من هذا السؤال نطرح األسئلة الفرعية، واليت من شأ
 ؟ة بني أطراف الوساطة املاليةماهي العالقة املوجود.  
  ؟فيما تكمن احتياجات متويل املشاريع االستثمارية.  
  ؟م املتعاملني يف األسواق املالية ومن هأنواعها؟ وما املالية؟ماهية األسواق. 

  :الفرضيات
  االستثماروخلق آلية مناسبة لتنشيط املالية الوساطة.  
 خاصة البنوك هلا دور فعال يف متويل املشاريع االستثماريةاملؤسسات املالية الوسيطية و. 

   :المتبعالمنهج 
. مت إتباع املنهج الوصفي واملتمثل يف اجلزء النظري من هذا البحث لإلجابة على اإلشكالية املعروضة سلفا

  . يف اجلزء التطبيقياإلحصائيات اعتمادنا لبعض إىل باإلضافة
  :األهداف
  ا  الية املبالوساطةالتعريف   .أنواعهاوومؤسسا
 التعرف على البنك ووظائفه. 
 إعطاء نظرة عن االستثمار الذي يهدف إىل حتريك االقتصاد الوطين. 
  أمهيتهامعرفة األسواق واملؤسسات املالية ومدى.  

   :دوافع اختيار الموضوع

  :ه نذكر ما يلي جناحوالعمل على والتعمق فيهمن أهم الدوافع اليت أدت بنا الختيار هذا املوضوع 
 إبراز الدور الذي تلعبه الوساطة املالية يف متويل مشاريع.  
  دراسة مثل هذا املوضوعوالرغبة يفامليول الشخصي .  
  والرقي دولة تطمح للتقدم ودعائم كليعترب املوضوع من أهم ركائز.  

  :صعوبات البحث
 وغريها من البنوك ةبنك التنمية احمللية خاصة يف الفصل الثالث يف دراسة حال واجهتنا صعوبات يف هذا البحث

 . وذلك لعدم تقدمي املعلومات املناسبة لدراستنا وحتليلنا
  :السابقة الدراسات

  : هناك دراسات سابقة تطرقت هلذا املوضوع ومن بينها ما يلي
التسيري  علوم يف ماجستري وهي رسالة املالية، األوراق سوق تنشيط يف املالية الوساطة  دور:الرمحن عبد عزوز بن -
 ميكن الذي الدور هو ما : "، متحورت إشكالية هذا حبث حول2011-2012  سنةقسنطينة منتوري امعةجب
   ".املالية؟ األوراق سوق يف املالية املعامالت وتطوير تنشيط بغية املالية الوساطة  تلعبهأن

 قسم

~ ~

 أما ،املالية األوراق ألسواق النظرية ألسسا األول فصلال يف ناولت حيث أبواب، ثالثة إىل هدراست الباحث
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 حلالة تطبيقية ٍلدراسة الثالث فصلال ختصيصمت و ،املالية للوساطة النظري اإلطار حول متحور فقد الثاين فصلال
 .فيها املاليون الوسطاء  سوق األوراق املالية من طرفتنشيط وكيفية بورصتها لواقع التعرض خالل من تونس

  :خطة البحث
  :تطبيقي إىل ثالث فصول، فصلني نظريني والفصل موضوع حبث بتقسيم قمنا

املالية،  ، مبحث خاص مبفهوم الوساطةمبحثنياملالية من خالل   ففي الفصل األول تطرقنا إىل ماهية الوساطة-
  .األطراف الوساطة املاليةوأهم وظائفها، والثاين يتمثل يف 

 متثل مبحثني متويل للمشاريع االستثمارية، الذي تضمن هو اآلخر  أما الفصل الثاين فتعرفنا من خالله على-
أما املبحث الثاين فتضمن تعاريف عن ماهية األسواق  ،املقصود باملشاريع االستثماريةواألول يف مدخل لالستثمار 

  . االستثمار عن طريق األوراق املاليةوكذا متويل املالية وأسواق األوراقاملالية 
 خصصناه للدراسة امليدانية لدى بنك التنمية احمللية، املديرية الوالئية مبستغامن مللف قرض  والفصل الثالث-

 استثماري، كما ارتكز الفصل على تقدمي بنك حمل الدراسة وتطوره وذلك يف املبحث األول، واملبحث الثاين فهو
ذا اكز حول حصيلة مشاريع االستثمار ومحيث متر، إحــصائـــيــات حول املشاريع اإلستثمارية ومتويلها يف اجلزائر

  .واملتوسطةمسامهة البنوك العمومية يف متويل املؤسسات الصغرية 
ا وذلك بتقدمي جمموعة من النتائج  ة وختاما للموضوع قمنا بإعطاء حوصلة عام- حول الدراسة اليت قمنا 

  .والتوصيات
  



  
  
  

  
  
  

 

  

.مقدمة عامة
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 .مقدمة
إىل التفكري يف إقامة  ودفعت بهحاجة اإلنسان إىل أماكن آمنة حلفظ ممتلكاته الثمينة، ولدت لديه رغبة  إن

واحلاجة  الزمن ومع مرورغري أن هذه األخرية . مؤسسات خاصة هلذه الغاية، وهكذا ظهرت املؤسسات املالية
عملية الوساطة بني أفراد مالكني لرؤوس األموال  لتصبح مؤسسات وسيطية تقوم بوتنوع وظائفها إىل تطور أدت

  .واالقتصادية هلا لتمويل مشاريعهم االستثمارية وآخرين حمتاجنيالفائضة عن حاجتهم 
 واالحتياط تستخدممني، صناديق التوفري ، شركات التأكالبنو: والوسيطية واملتمثلة يفإن هذه املؤسسات املالية 

  .آلجالواأدوات ائتمان خمتلفة األنواع 
وهذا ، ومنح القروضفالبنوك هي تلك املؤسسات املالية الوسيطية اليت ينص قانون تأسيسها على قبول الودائع 

 املعلومات من مجلة ومعرفة دراسة إىل سنتطرق الفصل هذا  ويف،واإلمنائية االستثمارية ودعم املشاريع لتمويل
  :يلي كما املبوبة
  .املالية ةالوساط ماهية :األول المبحث      
 .األطراف الوساطة املالية :الثاني المبحث      
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  .المالية الوساطة ماهية :األول المبحث
نتيجة لتطور النشاط االقتصادي واتساعه، أصبح من الضروري إجياد أطراف جديدة مهمتها مجع األموال وإعادة 

 أجل ومن، أصحاب الفائض املايل وأصحاب العجز املايلتوزيعها وهكذا ظهرت الوساطة املالية كحلقة ربط بني 
 :التالية املطالب إىل التطرق مت املالية الوساطة ماهية على التعرف

او املالية الوساطة  مفهوم-  .أسبا
  .وظائفها املالية الوساطة أمهية -
  .املالية الوساطة أنواع -

  .ودورها وأسبابها المالية الوساطة مفهوم: المطلب األول
 املالية للعالقة األفضل البديل وباعتبارها املالية العالقة ألطراف اجلديدة للحاجات املالية الوساطة تستجيب      
 :أساسيان طرفان وجودها يربر فإنه املباشرة

 ميثلون وبالتايل يقومونا، اليت النفقات جمموع مداخليهم تفوق الذين األفراد وهم :المالي الفائض أصحاب -
 .الفائض هلذا التوظيفات أفضل عن البحث هو التمويل هذا من واهلدف املمول الطرف

 حيصلون اليت املداخيل جمموع العادة يف منفقا ضائف يفوق الذين األفراد وهم :المالي العجز أصحاب -
  .عجزهم لتغطية التمويل إىل حاجة له الذي الطرف ميثلون فهم عليها،

  .تعريف الوساطة المالية -1
 له دراية وخربة  الذيشخص باعتباره اللية البد من تعريف الوسيط املايل مفهوم الوساطة املاالتطرق إىلقبل       

رب مسوؤال  ويعتالعمالء،من بيع وشراء األوراق املالية حلساب  يف شؤون األوراق املالية وعليه أن يباشر نشاطه
   .الصفقات  عقد متاما يفاز له أن يكون حمايد وال جيوحلصة كل عملية
للتمويل،  احملتاجني إىل  وتعرضهاحمدد فائدة بسعر اجلمهور من جبمع املدخرات  تقوم البنوكومن جهة أخرى

 بدأت هذا املنطلق منو ذلك اح مقابلوحتقيق أرب التسيري سيما املؤسسات بسعر فائدة أعلى لتغطية مصاريفال
ا البنوكفكرة الوساطة املالية بني املدخرين واملستثمرين  اتسع وميكن  أن مفهوم الوساطة غريأول مرة  واليت امتازت 

 :تعريفها
كشراء  أشكال خمتلفة حتت لديهم أصبحوا يستثمرون املدخرات املتجمعة  هي عمليات الوسطاء الذين-

من ذلك   أكثروراء ذلك، وحتقيق األرباح من وغريها  املالية املتوفرة يف األسواق املالية من أسهم وسنداتاملنتجات
 . 1 عليهم باألرباحعمليات تعود مالية لتمويل يصدرون أوراقفقد أصبح الوسطاء 

                                                 
 -1 .457، ص 1997معية، اإلسكندرية، بدون طبعة، عبد الغفار حفي، األسواق واملؤسسات املالية، الدار اجلا
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ا قيام مؤسسات كما ميكن تعريفها - ذه بأ  ، ولقد حمتكرة من طرف البنوكليت كانتا الوظيفة، الوظيفة عديدة 
البنوك وصناديق االدخار  :وهي ةبالوساط اليت تقوم وغري البنكية البنكية من املؤسسات فصائل) 06(حصر  مت

  1.وشركات التأمني اجلماعي وهيئات التوظيف واالحتياط واملؤسسات املالية املتخصصة والشركات املالية
االقتصادية مثل الشركات واملنظمات  أحد الوحدات من مالية موارد على عملية استحواذ ساطة املالية تعينالو -

، فاملؤسسات توجد من أجل املوارد إىل وحدات اقتصادية أخرىهذه احة وذلك بغرض إت احلكومية واألفراد
  .الوساطةتسهيل هذه 

بني أصحاب   الرغباتأوال تساوييفرتض أن النظام  حيث عمليا ال ميكن االعتماد على املقايضة          
ال بد أن يتم يف نفس  التبادلإن هذا  واإلدارة وامللكية، وبني ما حيتاجونه من سلع وخدمات، ثانيا األيدي العاملة

  2. ينتج من سلع   وخدماتيقبلون كل ماإن مقدمي املوارد سوف  ، وثالثاالوقت
، مواردهم مقابل أموال على املوارد حيصلون مقدمي نإف املقايضة إذا تدخلت األموال بني طريف ولكن      

ا كمعيار للقيمة فان التبادالت تصبح  لاألموا ما حيتاجونه من سلع وخدمات، وبقبول شراء يف ويستخدمو
من  بدال هذه املوارد جزء من مثن من ادخار املوارد مقدمي أي تبادالت نقدية، حيث ميكن التبادل النقدي

ا   على للحصول متلقي املوارد يكون أمامهم  فرصة إنفاقها كلها يف وقت واحد، كما أن الكميات اليت حيتاجو
م جبزء من أمواهلم أن  حيث غري واقعي واملقرتض افرتاض املقابلة التامة بني املقرض فإننا جند  فقط، وبالتايلملنتجا

من  أكرب لفرتة أموال قد حيتاج إىل أن املقرتض أو هذه األموال إىل كل حيتاج الذي املقرض قد ال جيد املقرتض
بكميات  األموال مجع إىل اليت تسعى تظهر احلاجة إىل الوساطة املالية يرغب فيها املقرض، ومن هنا الفرتة اليت

اليت يقبلها   بالكميات والشروط بالتمويل يقومون واملستثمرون ويف نفس الوقت وشروط يقبلها املدخرون خمتلفة
 . املقرتضون أو املستخدمون  هلذه األموال 

 :يلي ماأهم خصائص الوساطة املالية ك ومنه نستنتج
 واملنظمات الشركات مثل االقتصادية الوحدات أحد من مالية واردم على احلصول تعين املالية الوساطة 

 3 .أخرى اقتصادية وحدات إىل املوارد هذه إتاحة بفرض وذلك واألفراد احلكومية
 يف هم الذين على توزيعها بإعادة وتقوم ومتناثرة صغرية ادخارات جتميع عملية أيضا املالية الوساطة وتعين 

 4 .أطول فرتات وذات ومركزة ريةكب قروض شكل يف ليهاإ حاجة
 املايل الفائض ذات سواء االقتصادية الوحدات من كل متطلبات إشباع خالهلا من يتم اليت العملية وهي 

 .املايل العجز أو
                                                 

 .8-9 ص ،2002 ،1 طبعة ،اجلزء األول،  من أسواق العمليات املاليةالبورصة وموقعها حمفوظ، جبار -1
 .203 ص ،1998، مصر الدار اجلامعية،  البورصة والبنوك التجاري،املؤسسات املالية،  حممد صاحل احلناوي-2
 .203  ص،ذكرهمرجع سبق  ،احلسناوي صاحل حممد  -3
 .9ص،  2000 ،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان، البنوك تقنيات ش،لطر الطاهر -4
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 بنكية مالية مؤسسات املهمة ذه وتقوم قبل، من اقرتاضها مت أموال إقراض فيها اليت العملية تعترب كما 
  .املايل العجز وأصحاب املايل الفائض أصحاب بني املباشرة غري العالقة متقي حيث بنكية، وغري

  . ظهور الوساطة الماليةأسباب- 2
عترب ظهور الوساطة املالية كمؤسسات اقتصادية ضرورة حتمية البد منها وهذا بعد بروز الصعوبات اليت       ي

  1:أصحاب العجز املايل واملتمثلة فيما يليجنمت عن العالقة املالية املباشرة بني أصحاب الفائض املايل و
  أن لكتظهر هذه العالقة املباشرة مشكلة أوىل تتمثل يف صعوبة تعارف طريف العالقة، يف الواقع كيف 

  .عرفه معرفة شخصيةتكن ت إن ملعرف أن فالن له فائض مايل ما ت
 ن ك توافق يف الرغبات محىت وان مت التعارف ما بني هاذين الشخصني، فليس من السهل أن يكون هنا

 ولكن معني أن يكون صاحب العجز حيتاج إىل هذه األموال يف شهر ثالحيث الزمان واملكان، فم
، كما انه ليس من املستبعد أن يكون طرفا العالقة الحقصاحب الفائض ال يستطيع تعبئتها إال يف شهر 

ما قد يكون صاحب الفائض املايل غري متواجدين يف نفس املكان، وهو ما خيلق مشكلة التالقي بينه
  . فكيف هلما أن يلتقياأخرىبينما يسكن صاحب العجز املايل مدينة معينة يسكن مدينة 

  من الفائض أكربصعوبة توافق الرغبات من حيث املبلغ، فقد يكون صاحب العجز املايل حيتاج إىل مبلغ 
املايل أن يبحث  من الالزم على صاحب العجزاملايل للطرف األخر هلذه العالقة املالية املباشرة، ويصبح 

عن شخص آخر الستكمال حاجته املالية، مع إمكانية ظهور نفس املشاكل السابقة على فرض إن هذه 
  .املشكلة قد حلت

 ويقلل من اجليد لألموال لة من فرص التوظيفاألخطار احملتم على تقدير كل عدم قدرة املقرض 
  .اردإمكانيات االستعمال األمثل للمو

  كما أن العالقة املالية املباشرة تدفع وهذه هي الصعوبة اخلامسة إىل جتميد األموال املقرتضة إىل غاية
  .تاريخ التسديد وهو أمر ال خيدم أصحاب الفائض املايل خاصة

تأكيد أن هذه الصعوبات ال تسمح خبلق الظروف املالئمة لالستعماالت املثلى ملوارد التمويل املتاحة، وتدفع بكل 
 أكربإىل التفكري يف البحث عن سبل وطرق أخرى من اجل توفري اجلو املالئم واألدوات الضرورية لضمان جناعة 

يف استعمال األموال، ومن الضروري اإلشارة إىل أن جتنب هذه املصاعب مير عرب عملية تضيق هلذه العالقة كلما 
  .أمكن ذلك

 .المالية الوساطة دور- 3
 واملقرتضني املقرضني بني املباشر التمويل عالقة بتحويل تسمح اليت اهليئات تلك املالية ساطةالو باعتبار      

 عن النامجة الصعوبات على القضاء يف اهلام دورها املالية الوساطة تستمد هنا من مباشرة، غري عالقة إىل احملتملني
                                                 

 .22 ذكره، صمرجع سبق  لطرش، الطاهر -1
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 باألفراد اخلاصة "املالية الفوائض " االدخارات بتعبئة تقوم حيث التمويل صانعة فهي وبالتايل املباشرة املالية العالقة
  .أخرى جهة من القروض ومنح جهة من واملؤسسات

  .ووظائفها المالية الوساطةأهمية : المطلب الثاني
  . المالية الوساطة أهمية- 1

ا متعامل  لييف اقتصاد اليوم يعد ضرورة حيويةإن وجود الوساطة املالية         دي مهم ولكناقتصاس فقط لكو
ا قد مس  . ويف احلقيقةد من املشكالت املرتبطة بالتمويلت بإجياد حلول للعديحلكو

 :التمويل عالقة أطراف من طرف لكل بالنسبة املالية الوساطة وجود أمهية تسجيل ميكن
 .المالي الفائض ألصحاب بالنسبة )1- 1

 1:أمهها عديدة مزايا بتحقيق املالية الوساطة مسحت
 ولكن بصفة رئيسية سيط املايل مضمونة وليس السبب يف حجم السيولة اليت يسريها فحسبمصداقية الو 

نظرا للقوانني والتنظيمات املعدة خصيصا حلماية املودعني، فأموال املودع هي إذا مأمونة احلفظ وهو ما ال 
 .يتوفر دائما يف حالة عالقة التمويل املباشرة

 من جبزء االحتفاظ على جمربة املالية الوساطة مؤسسات ألن وقت أي يف سيولة على احلصول إمكانية 
 .احتماالت أي ملواجهة سائل شكل يف األموال

 صاحب الفائض املايل خماطر عدم التسديد اليت تكون كبرية يف حالة اإلقراض املباشر، فاملؤسسة  يتجنب
مايل قوي، تكون على العموم يف املالية الوسيطة ملا تتوفر عليه من أموال ضخمة، وملا تتمتع به من مركز 

ا جتاه املودعني الذين تعترب ودائعهم مبالغ صغرية مقارنة مبا  وضعية مالية تسمح هلا بتنفيذ كل التزاما
ا  .حيتفظ به حوز

يعطي وجود الوساطة املالية أصحاب الفائض املايل من إنفاق الوقت واجلهد يف البحث عن املقرتضني احملتملني، 
كم طبيعة نشاطها تتيح إمكانية مستمرة لقبول حب يودعون فيها أمواهلم، فالوساطة  مسبقا اجلهات اليتفهم يعرفون

  .األموال يف أي وقت
 .المالي العجز ألصحاب بالنسبة) 2- 1

 الوساطة وجود من هؤالء يستفيد حيث املالية الوساطة لوجود األول املربر املايل العجز أصحاب يعترب قد      
 2:التالية اجلوانب يف املالية

                                                 
 .10 لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  الطاهر-1
 .11 لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  الطاهر-2
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  توفر الوساطة املالية األموال الالزمة بشكل كايف ويف الوقت املناسب ألصحاب العجز املايل، وهي حتقق
هذه العملية نظرا ملا تتوفر عليه من أموال ضخمة جتمعها بطريقة مستمرة، ومبا أن هناك تيارات من 

 .املايل تكون دائما متوفرة يف الوقت املناسبالودائع، فإن األموال املطلوبة من طرف أصحاب العجز 
 افرتاض أن  عن أصحاب الفوائض املالية، على جينب وجود الوساطة املالية املقرتض مشقة البحث

املصاعب األخرى غري موجودة، فالوساطة املالية باعتبارها هيئة قرض تكون دائما مستعدة لتقدمي مثل 
 .الوظيفةهذا 

 بتوفري قروض بتكاليف أقل نسبيا، فعالقة التمويل املباشرة تدفع الية يسمحما أن وجود الوساطة املك 
املقرضني إىل فرض فوائد مرتفعة ترتبط حبجم املخاطر العالية ومبدة جتميد األموال، ولكن نظرا للتقنيات 

جتعل الفوائد ا فإ ورمزية الفوائد املدفوعة على املوارد املستعملة عملة من طرف الوساطة املاليةالعالية املست
 .وجود يف عالقة التمويل املباشرةاملفروضة على القروض ليست مرتفعة بالشكل امل

 .اتهذا المالية للوساطة بالنسبة) 3- 1
 بالكثري تستفيد وإمنا مقابل دون من املايل والفائض املايل العجز ألصحاب خدمات بتأدية املالية الوساطة تقوم ال
 1:منها املكاسب من

 الربح تعظم اليت هي ليخادامل منها باعتبار القروض على الفائدة من فادةاالست. 
 فهي شيء تكلفها ال حيث هلا اهلامة املوارد هي اجلارية فالودائع الغالب، يف مكلفة غري موارد استعمال 

 .عليها فوائد متنح الغالب يف
 أكثر قروضا متنح أن تستطيع هيف وبالتايل الودائع نقود بإنشاء وذلك القروض منح ىعل اقدر توسيع 

  .الودائع من عليه حتصل مما من
 .ككل لالقتصاد بالنسبة) 4- 1

2   :اجلوانب من كثري يف املباشرة غري التمويل عالقة إىل االنتقال عن املرتتبة املزايا من االقتصاد استفادة
 التمويل قةعال طريف بني الرغبات توافق لعدم االقتصادي النشاط عرقلة احتماالت تفادي. 
 كبرية مبالغ ذات قروض إىل وحتويلها الصغرية االدخارات تعبئة بواسطة للتمويل الالزمة األموال توفري. 
 كبري حد إىل مرتبطة التعبئة وهذه املوجودة السيولة بتعبئة اجلديد النقدي اإلصدار إىل اللجوء تقليص 

 .لألموال جامعة كأداة اذا املالية الوساطة فعالية مبدى
  
 

                                                 
 .10 لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  الطاهر-1
 .11ص مرجع سبق ذكره، ، لطرش رالطاه -2
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  . الوساطة الماليةوظائف- 2
:يلي فيما أمهها نذكر وظائف بعدة املالية الوساطة تقوم 1

  :تحليلهاو المالية المعلومات تقديم )1- 2
 جبمع يقوموا أن يستطيعون ال قد املالية األوراق بشؤون الكاملة املعرفة لديهم ليست الذين األفراد من العديد إن

 نقدية مبالغ جمرد لديهم كانت إذا خصوصا املباشرة غري املالية األوراق من كبري ددبع املتعلقة املعلومات وحتليل
 ميدان يف باخلرباء االستعانة يستطيعون فهم املاليني الوسطاء دور يأيت هنا ومن استثمارها يف يرغبون صغرية
 بالطبع اخلرباء هؤالء استخدام تكلفة وستكون بإمكانياته عمله العادي املدخر يستطيع ال ما هذا و املايل التحليل
 اخلاصة املعلومات حيللون وا جيمعو اليت األصول من املتنوع و الكبري احلجم على توزيعها مت ما إذا جدا منخفضة

 تلك من كثريا أفضل قرارات اختاذ من ميكنهم اخلرباء ؤالء االستعانة أن ونيدع الوسطاء بعض إضافة إىل أن ا
 لو و االدعاء هذا صحة تصادف ما غالبا و بأنفسهم، ايتخذو سوف املدخرات أصحاب كان اليت القرارات
  .األصليون املدخرون بذلك قام لو مما أقل غالبا املاليني الوسطاء قبل من البيانات حتليل و مجع تكلفةوتبقى  جزئيا

 :المباشرة المالية األصول في التعامل تكاليف تخفيض )2- 2
 يستطيع وهنابيعها و ا واالحتفاظ املباشرة املالية األصول شراء عمليات هانع تنتج اليت التكاليف ا ويقصد
ا يقومون اليت املالية العمليات حجم ناحية ناحيتني، يف اقتصادية وفرات حتقيق املاليون الوسطاء  عدد وناحية 
  .العمليات ذه قيامهم مرات
 العمليات هلذه املصاحبة التكاليف توزيع فإن كبريام عمليا حجم ونيك الوسطاء أن األوىل جند للناحية بالنسبة
 املباعة األوراق( األصول هذه من واحد كل نصيب جيعل فيها املتعامل األصول من الكبري احلجم هذا على
 تتحملها اليت املتوسطة التكلفة مع باملقارنة جدا ا صغري)املتوسطة التكلفة( التكاليف هذه إمجايل من) املشرتاةو

ا يقوم اليت املناظرة الصغرية العمليات يف )املالية األوراق( األصول من واحدة كل    .بأنفسهم النهائيون املدخرون 
 مالية أصول بيع أو شراء بعمليات املاليون الوسطاء فيها يقوم اليت املرات عدد أن فنجد الثانية للناحية بالنسبة أما

 عدد ختفيض فإن بالطبعو ،ةمتشا بعمليات النهائيون املدخرون فيها قومي اليت املرات عدد من أقل يكون
 عما املاليون الوسطاء يقوم اليت عمليات عدد اخنفاض يف والسبب ،ا القيام تكاليف يف ختفيضا يعين العمليات

 كلما حوزته يف اليت يةاملال األصول من قدرا يبيع أن عليه يتعني النهائي املدخر أن هو النهائيون املدخرون به يقوم
 ذلك يتكرر أن نتوقع طبعا و األصول، تلك يف احملبوسة أرصدته من جزء حترير إىل السيولة إىل حاجته اضطرته
 تكون ال السيولة إىل حاجته ألن املرات، من كبريا عددا العمليات هذه مبثل يقوم فال املايل الوسيط أما كثريا،

                                                 
 للنشر، اجلامعي الفكر دار ،تطويرها ومتطلبات املايل والتحرير االقتصادي التحول ضرورة بني املالية األوراق أسواق أندرواس، وليم عاطف -1

  .133ص ،2007 اإلسكندرية،
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 كافية تكون ) الكلية متحصالته ( إليه املتدفقة النقدية التيارات أن باستمرار قعيتو أنه عن فضال ومتكررة، مفاجئة
  .السيولة إىل حاجته لسد
بالصورة و مستمرة بصفة منها مقادير بيع طريق عن الكلية أصوله يف صايف نقص إحداث إىل يضطر ال مث ومن
  .النهائيون املدخرون يكررها اليت
  :خاطرالم وتدنية السيولة توفير )3- 2

 األجل قصرية قروضا يقدموا أن للمقرضني املمكن من جيعلون حيث سيولة خيلقون مبأ املاليون الوسطاء يتميز
 أن يستطيعون األجل طويلة قروض لتقدمي املودعني أموال استخدموا مأ حقيقة ورغم للمقرتضني األجل وطويلة
 ذوي الصغار األفراد املودعني من عدد لديها أن لو وقت، أي يف ودائعهم سحب بإمكانية املودعني يعدوا

 ال أم ودائعهم سحب حولم قرارا ترتبط ال حيث ال، أم ودائعهم سيسحبون كانوا إذا ما حول املفصلة القرارات
 حيتفظون و وقت أي يف الودائع ملسحوبات االحتمايل بالتوزيع جيد حنو على يتنبأ أن مثال البنك يستطيع مث من و

  .ادائم هكذا يستمر ال للعمل اجليد الوضع هذا فإن ذلك مع املسحوبات ملواجهة احلجم صغرية اتباحتياطي
 لغرض لديه املتاحة الفوائض قيمة كانت مهما النهائي فاملدخر املخاطر تدنية يف فتكمن األخرى الفائدة أماو

 يواجهه الذي املخاطرة حجم فإن ايلبالت و املتنوعة غري األصول من صغري عدد شراء من إال متكنه لن االستثمار
 ملا نظرا املايل الوسيط فإن استحقاقها، قبل منها التخلص أراد و السوقية أسعارها اخنفضت و حدث ما إذا كبري

 من متنوعة و كبرية أحجام شراء يستطيع فإنه جدا، كبريا النهاية يف حجمها يصبح فوائض من جيمعه أن يستطيع
 البعض قيمة ترتفع أن الحتمال نظرا بعضها قيمة اخنفاض خماطر ضد األمان من قدرا حيقق ذا هو و األصول
 .األول األثر يلغي مما الوقت نفس يف اآلخر

  .أنواع الوساطة المالية: المطلب الثالث
دف إىل ا سبق مم  إىل من هم) املدخرين(حتريك األموال ممن لديهم فائض ذكره ميكن اعتبار أن الوساطة املالية 

 ل أسواق رأس املال ويتم يف الوقتخال حباجة إىل هذه األموال، حيث يتم هذا النقل والتحويل لألموال من
  مها الوساطة املباشرة، والوساطةاحلاضر تبادل األموال بني املقرض واملقرتض من خالل نوعني من الوساطة املالية

  .غري املباشرة
  بوسيط مايل ال يصدر أوراق ماليةتصال املباشر بني املقرض واملقرتضالة يتم االاحل يف هذه :الوساطة المباشرة -

 ستخدم األموال صاحباملألصحاب الفائض املايل وتسمى بأسلوب أو نظام التمويل املباشر ومقابل ذلك يعطي 
 الل هذه األمو وهي مبثابة مستند مطالبة حلق املوارد أو الدخل مقاب)سندات، أسهم(هذه األموال أصل مايل 

 تهل حىت يسرتد صاحب األموال مدفوعاعادة ما يتعهد املدين بدفع سلسلة من املدفوعات للدائن يف املستقب
  1. عائد مناسب مقابل خماطر التسليفباإلضافة إىل

                                                 
 .14 ص مرجع سبق ذكره، عبد الغفار احلنفي، -1
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ومن هم ) مدخرات( يف ظل هذا النوع من التمويل فان من هلم فائض األموال :الوساطة المالية غير المباشرة -
 إىل الوسطاء املاليني املشكلة يف البنوك التجارية حيث يلجا يلجئون)  لديهم عجز يف األموال (وال حباجة إىل أم

لوجود عامل األمان بدرجة حسابات ودائع ألجل نظرا  ارية أوالكثري من العمالء إىل البنك لفتح حسابات ج
بل عوامل األمانة والسيولة واملالئمة، جبزء من العائد مقا كبرية، باإلضافة إىل عامل السيولة فقد يضحي العميل

إيداع املدخرات بالبنك مقابل عائد اقل بدال من اللجوء إىل السمسار وشراء أوراق مالية  فقد يفضل العميل
  .وحتمل املخاطر املرتتبة على ذلك

ق مالية ثانوية تلجا البنوك التجارية باملقابل إىل خلق أسواق لالستثمار املدخرات ويصدر الوسطاء اآلخرين أورا
  .مني على احلياةأالت: ومعروفة على نطاق كبري لدى األفراد مثل

وتتصف هذه األوراق بعوامل األمان، السيولة، واملالئمة، القبول وإمكانية احلصول عليها وتشمل تلك الفئة من 
عاش عند التقاعد، واملشاركة  معلىاألوراق املالية الثانوية شاهدات اإليداع التامني واملعاشات واليت تكفل احلصول 

  .  يف شركات وصناديق االستثمار فهذه تشكل منافذ للمدخرات املالية
  . الوساطة الماليةأطراف: المبحث الثاني

 النقديون، غري والوسطاء النقديون الوسطاء مها رئيسيتني جمموعتني إىل املالية الوساطة مؤسسات تصنف كانت
 املاليني الوسطاء بالنسبة الختصاصات العشرين القرن من األخريين العقدين خالل حصل الذي التطور مع ولكن

غري  املاليةواملؤسسات  املؤسسات املالية املصرفية مؤسسات إىل تصنف املالية الوساطة مؤسسات أصبحت
 واعاألن هذه على للتعرف  املبحثهذا وجاء األشخاص الطبيعية، هناك النوعني هذين إىل باإلضافة ،املصرفية
  :نيالتاليلبني املط خالل من وذلك

  .املؤسسات املالية املصرفية مؤسسات -
 .غري املصرفية املؤسسات املالية مؤسسات -
  .المؤسسات المالية المصرفية: المطلب األول

يع االستثمارات ومنوها كما يعترب القطاع االقتصادي املصريف يف أي بلد الركيزة األساسية والدعامة األوىل لتشج
مة اليت  والقوانني واألنظاملصرفيةد ما من جمموع املؤسسات ل ويتكون القطاع املصريف لب النشاطاتىرقأرب من يعت

  .ها تلك املؤسسات، حيث تقوم البنوك بتمويل االستثماراتديتعمل يف ظلها وتسري على 
  . البنوكتعريف- 1
 فالبنوك بصفة عامة هم الوسطاء املالينيا تعترب من أ بل إنات سوق املال هي احد مكو: تعريف البنوك)1- 1

 جم ماوعلى اختالف أنواعها ظلت جتذب إليها اجلزء األكرب من املدخرات وتستحوذ على اكرب نسبة من ح
 للقيام بدور الوساطة يف العملياتتعترب البنوك احد أهم املؤسسات املالية املؤهلة و تقدمه من تسهيالت ائتمانية

 الوساطة بني طائفتني رئيسيتني من الذي يتمثل يف التقليدينشاطها  ألصل عملها و وذلك راجعاالستثمارية
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ا الرئيسية على جتميع" املقرضني واملقرتضني، وقد مت تعريف البنك على انه : األفراد  النقود منشاة تنصب عمليا
  1."س معينةومنشات األعمال أو الدولة بغرض إقراضها لآلخرين وفق أس الفائضة عن حاجة اجلمهور

يقوم نشاط البنك إذا على أساس تقدمي القروض للفئة اليت تعاين من عجز يف ميزانيتها مبعدالت فائدة تفوق تلك 
اليت متنحها ألصحاب الودائع، حبيث يشكل الفرق بني معديل الفائدة املطبقني العائد الذي حيققه البنك إضافة 

  . اخلدمات املختلفةإىل العوائد األخرى اليت تتلقاها مقابل تقدمي
ذا أصبحت البنوك تقدم خدمات متعددة، إضافة إىل اخلدمات التقليدية، كاالحتفاظ باألوراق املالية، تقدمي  و

  .النصائح واإلرشادات املتعلقة بالتوظيف باألوراق املالية، تسيري حمافظ األوراق املالية
 .البنوك أهداف )2- 1  2

ملصروفاته  أن اجلانب األكرب استثمارية معينة مع العلم يف جماالت نك ألموالهتنتج عن استخدام الب: الربحية- أ
عليها نتيجة استثماراته  يتحصل الفوائد اليت وإيراداته تتمثل يف يتمثل يف الفوائد على الودائع مبختلف أنواعها

الودائع تلك  استثمار عن املتولدةباالعتماد يف متويلها على الودائع، وتنتج األرباح الصافية من الفارق بني األرباح 
  يفالعكسوبنسبة أكرب،  ذلك نسبة األرباحمع ن زادت إيرادات البنك بنسبة معينة تزيد إوالفوائد املدفوعة عليها ف

البنك  ةتنخفض بنسبة أكرب وهذا ما يقتضي من إدار األرباح فان بنسبة معينة اإليرادات إذا اخنفضتحالة ما 
  .  وجتنب حدوث اخنفاض فيهاداتالسعي لزيادة اإليرا

ا قدرة البنك على مواجهة على البنوك التجارية يف تعرف السيولة النقدية: السيولة- ب اليت  املالية التزاماته أ
 تعترب وشبه النقدية القروض، وعليه فالسيولة النقديةو ي من طلبات املودعني سحب ودائعهمتتكون بشكل رئيس

 نتيجة اخلسارة اليت حتدث يساعد البنك على جتنب  حيث أن توفريهاالتجارية وكمن األهداف األساسية للبن
  .غري السائلة موجودات تصفية بعض إىل اضطراره

 هامش األمان  قلة وهذا ما يعينجاري بالصغر مقارنة بصايف األصوليتسم رأس مال البنك الت :األمان-ج
فالبنك يستطيع حتمل متويل استثماراته  من أهم مصادر البنكاليت تعترب أمواهلم املودعة لدى  بالنسبة للمودعني

ا ماله رأس تفوق خسارة  حتقيق وعلى البنك تغطيتها عن طريق اللجوء إىل أموال املودعني إىل تؤدي عنه ألن زياد
هو التعارض بني هذه  مالحظته ينبغي إال أنه رأس ماله الصغري أساس على للمودعني أكرب قدر من األمان

كل من  إىل تعارض أهداف ويرجع هذا التعارض يف إدارة البنوك التجارية املشكلة األساسية وهو ما ميثل هدافاأل
 السيولة ودرجة على مستوى يرتك أثرا سلبيا قد ما أقصى عائد وهو حتقيق واملودعني، فاإلدارة تسعى إىل اإلدارة

                                                 
 .35، ص2006اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون طبعة،  شاكر القزويين، حماضرات يف -1
 .10  ص1996 املكتب العريب احلديث، مصر، القرارات، مدخل اختاذ التجارية، منري إبراهيم هندي، إدارة البنوك -2
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إىل  املالية موارده ري من األموال السائلة وأن يوجهأن حيتفظ البنك بقدر كب يف فيأملون األمان، أما املودعني
  1.على الرحبية عكسيا أو استثمارات تتسم بدرجة قليلة من املخاطرة وهو ما يرتك أثرا سلبيا

  .أنواع البنوك) 3- 1
، حيث ميكن النظر إىل تقسيمات البنوك ومعايري معينة أسس وذلك وفقميكن تقسيم البنوك إىل جمموعات خمتلفة 

  :حيثمن 
ا البنوك التجارية يف العصر احلايل :طبيعة أعمالها من حيث بنوك )3-1- 1  حيث تتميز األعمال اليت تقوم 

 بني وميكن التمييز تعددت أنواع البنوك من حيث طبيعة األعمال اليت متارسها وتبعا لذلك، والتعددبالتشعب 
  :األنواع التالية

 هو عبارة عن بنك والبنك املركزي جاريةتزية جاء بعد نشأة البنوك الرك إن ظهور البنوك امل:البنوك المركزية. أ
ث كان بنك ريكس أقدم بنك مركزي  حي1668جتاري منحته الدولة سلطة اإلصدار كما حدث بالسويد عام 

ا تصدر البنك،1800عاموفرنسا  1694واجنلرتا عام وأقدم بنك إصدار   حيث كانت هذه البنوك عند نشأ
 العادية، لكن خالل النصف الثاين من وأعماهلا املصرفية املصرفية للدولة وتتوىل األعمال، Bank Note نوت
  2. على االئتمانوهي الرقابة بدأت هذه البنوك وظيفتها األساسية 19 القرن

بقدر ما  مصرفية ال تضع يف اعتبارها الربح وهو منشأةهو قمة النظام املصريف، «:  البنك املركزي بأنهوميكن تعريف
 اجلهاز والرقابية على وأداته اإلشرافية ونظرا هلدفه املهم ،3» الدولةيفاالقتصادي ودف إىل تدعيم النظام النقدي 

  4: بهووظائف خاصةاملصريف بأكمله فإنه البد من أن يتميز بامليزات 
 والعمل علىوت، ن النقود الورقية، املعدنية، البنك هو الذي له احلق وحده يف إصدار: بنك اإلصدار 

  . العملة داخل الدولة وفق احتياجات التعاملوكذا تنظيماستقرار سوق رأس املال، 
 بنك احلكومة الدولة : حيث يقوم باستقبال ودائع فوائض احلكومة، كما يقوم بإقراض احلكومة يف حالة

ا مبختلف اآلجال،  هلوتقدمي القروض طريق إصدار أذوات اخلزينة عنهذا وعجزها عن متويل مصاريفها 
مسك و  الضمانخطابات إصدارواخلدمات املصرفية كفتح اإلعتمادات املستندة  كما يقوم جبل

ا ا حسابا   .وتنظيم مدفوعا
 البنوك يف حالة نقص سيولتها وكذا إقراض ائض البنوك األخرىحيث يقوم بتلقي ودائع فو: بنك البنوك 

  .  عمليات املقاصة اليت حتدث بني البنوكلك على ويقوم باإلشرافللتعامل مع عمالئها، 

                                                 
 .12ص  مرجع سبق ذكره، ، منري إبراهيم هندي-1
 .105، ص2000، عمان، طبعة والتوزيع، دار صفار للنشر نوكوالب وآخرون، النقودرشاد العصار . أ-2
 .106 نفس املرجع السابق، ص -3
 .11-10ص ،2003 2002- البنوك التجارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، والتمويل يفصالح عطية، حماسبة االستثمار .  د-4

 



  .   طبيعة الوساطة المالية                                                                                        : الفصل األول
 

~ 16 ~  
 

  : هذه الوظائف عن طريقوتتم كل
  ومدة القرض االئتمان وحتديد أغراضالرقابة اإلدارية.  
  استثمارهاوالعمل علىاحملافظة على االحتياطي من العملة الصعبة .  
  املصريف يف أعمال التخطيطومتثيل النظاماملسامهة يف التخطيط االقتصادي .  
 املباشرة واخلدمات االئتمانية مالية متخصصة يف متويل املشاريع الصناعية وهي منشآت :لبنوك الصناعيةا. ب

 اجلديدة وإنشاء املشروعات وكذا تأسيس، ومنح القروض الطويلة أو املتوسطة أو القصرية األجل، وغري املباشرة
  1: وظائفها فيما يليوميكن حصر،  االقتصادية اخلاصةودراسة جدواها

 وأجور وغريهامواد خام مثل   التجارية يف املشروعات الصناعيةتأمني املوارد الالزمة للعمليات.  
  ،تأمني املوارد الالزمة يف العمليات الرأمسالية يف املشروعات الصناعية كما يف حالة التوسعات، التجديدات

  .إضافة خطوط إنتاجية جديدة
 اعية جديدة مما يؤدي إىل دراسة اجلدوى االقتصادية للمباين، تأمني املوارد الالزمة إلنشاء مشروعات صن

  ... اآلالت
 للقطاع الزراعي سواء والتسهيالت االئتمانية اليت تقوم بتقدمي اخلدمات املصرفية وهي البنوك :البنوك الزراعية. ت

وهذا  اآلجال، ختلفوالعينية مب والسلف النقديةلألفراد أو املؤسسات الزراعية مبختلف صوره عن طريق القروض 
  : أجلمن

 تربية  شراء األمسدة، األرض، إعداد واليت تتمثل يف ليات اجلارية للمشروعات الزراعيةمتويل العم
  ...املواشي

 متويل العمليات الرأمسالية للمشروعات الزراعية القائمة، كزيادة الطاقة اإلنتاجية، شراء اآلالت...  
 حيقق التوسع األفقيوهذا مادة متويل عمليات استصالح األراضي اجلدي .  
  حيقق التوسع الرأسيوهذا ما الزراعية وإنتاجية احملاصيلمتويل عمليات حتسني نوعية .  
ا املصرفية   تقدموهي اليت :البنوك العقارية. ث االئتمانية إىل األفراد أو املؤسسات أو  والتسهيالتخدما

نات ا رهوهذا مقابل لتشمل العمرانية السياحية، وقد متتدة،  اإلسكان واملشاريع العمرانيوذلك لدعماجلمعيات 
  : باإلضافة إىلوتأمينات عقارية

  والتشييدمنح ائتمان طويل األجل يف جماالت األراضي، املباين املبنية.  
2    والتشييددخول البنوك كمستثمرين يف عمليات البناء.

                                                 
 -1 .13- 12ص ،ذكرهمرجع سبق صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، . د

 .18- 17 صسابق،الرجع نفس امل -2
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 التجارية من تلقي الودائع، منح القروض، خصم هي البنوك اليت تعتمد على األعمال و:البنوك التجارية. ج
الكمبياالت و قبوهلا، شراء و بيع العمالت األجنبية، إصدار خطابات الضمان و فتح اإلعتمادات املستندية، 
حتصيل األوراق التجارية و تأجري اخلزائن احلديدية والتسهيالت االئتمانية لفرتات قصرية األجل حبيث يسهل 

 لتعارف و هذا القتصار نشاطها علىتسمية البنك التجاري هي من قبيل االعتياد و او، خسارةتسليفها دون أية 
ا أصبحت تسمية خاطئة ومضللة وهذا لتوسع  متويل املشاريع التجارية وتقدمي القروض القصرية األجل، إال أ

  .نشاطها وتعاملها مع جل القطاعات وجلميع اآلجال مثل البنك العريب
 تقبل الودائع القليلة، كما ختتص بتقدمي التسهيالت االئتمانية لصغار التجار وهي اليت :توفيرصناديق ال. ح

  . أصحاب الدخل احملدودوالصناعيني وغريهم منواحلرفيني 
ا للجمعيات التعاونية االجتماعية أو الزراعيةوهي البنوك :البنوك التعاونية. خ   . اليت تقوم بتقدمي خدما
 تتواجد يف الدول اليت متثل مركز جتمع األموال األجنبية سواء وهذه البنوك :فية الخارجيةالوحدات المصر. د

  1. املتمثلة يف االسترياد والتصديرواملعامالت الدوليةلالستثمار أو ألي غرض آخر كتمويل التجارة اخلارجية 
:وتنقسم إىل : من حيث ملكيةبنوك )3-2- 1  2

 ومؤسسات اإلقراضللقطاع العام، حيث تنشئها الدولة مثل البنك املركزي  وتعود ملكيتها :البنوك العامة. أ
  . املتخصصة

، أفراد اعتباريني أو طبيعينيالشركات   اليت تعود ملكيتها لألفراد أو اهليئات أوهي البنوكو :البنوك الخاصة. ب
 البنوك التجارية باإلضافة إىل  كلوتضموال تشرتك الدولة أو املؤسسات العامة يف ملكية أو إدارة هذه اجملموعة، 

  . املتخصصة واليت تعود ملكيتها بالكامل للقطاع اخلاصومؤسسات اإلقراضبعض بنوك االستثمار 
 إنشاء مثل هذه وتساهم يف أي تشرتك الدولة والقطاع اخلاص للدولة وتعود ملكيتها :البنوك المختلطة. ت

 من نصف رأس املال هلذا النوع من البنوك لتضمن السيطرة عليه مثل  تلجا الدولة إىل حيازة أكثروعادة ماالبنوك، 
  .بنك اإلمناء الصناعي

  : بني أربع أنواع وهيوميكن التمييز :جنسية من حيث بنوك )3-3- 1
ا، ويقع مركزها اليت تتمتع جبنسية الدولة اليت متارس أعماهلا فيها وهي البنوك :البنوك الوطنية. أ ويكون  الرئيسي 
 األكرب من رأمساهلا وطنيا أي أن ملكيتها تعود إىل أشخاص تابعني للدولة اليت تقوم هذه البنوك على أرضها سمالق

  .سواء كانوا أشخاص اعتباريني أو طبيعيني
 ويقع مركزها تتمتع جبنسية أجنبية غري جنسية البلد الذي متارس فيه أعماهلا، وهي اليت :البنوك األجنبية. ب

  . أمواهلا مملوكة بشكل رئيسي من قبل مؤسسات أو أفراد أجانبوتكون رؤوسلد األجنيب الرئيسي يف الب
                                                 

 .32-33صمرجع سبق ذكره،  شاكر القزويين، -1
 .23، ص2000، والطبع والتوزيع املسرية للنشر ار حماسبة البنوك، دوآخرون، فائق شقيق -2
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  أي أن ملكيتها تعود ملواطننيتعود ملكيتها إىل رعايا من الدول اجملاورة اليت البنوكهي و :البنوك اإلقليمية. ت
  .من جنسيات دول اإلقليم الواحد

: أقسام التالية علىوتشكلتفرع البنوك :  من حيث تفرعبنوك )3-4- 1  1
  . الفرع الوحيد هلاوالذي ميثل اليت متارس أعماهلا من خالل مركزها الرئيسي وهي البنوك :البنوك المفردة.أ

ا متارس عملها من خالل جمموعة من الفروع وهي البنوك :البنوك المتفرعة محليا.ب  اليت تتفرع حمليا، أي أ
  .يتهااملنتشرة يف نفس الدولة اليت حتمل جنس

 متارس أعماهلا من قبل جمموعة من الفروع املنتشرة يف جمموعة من الدول يف وهي اليت :البنوك المتفرعة إقليميا.ت
  .اإلقليم الواحد، والذي تقع فيه الدولة اليت حتمل جنسيتها هذه البنوك

  .ر فروعها يف خمتلف دول العامل الكبرية اليت تنتشوهي البنوك: البنوك المتفرعة عالميا.ث
: يليوتضم ما: فعالية من حيث بنوك )3-5- 1  2

ا تلك اليت تتلقى من اجلمهور الودائع  1945  عرف القانون الفرنسي لسنة:بنوك الودائع. أ بنوك الودائع بأ
ل، يف حني ترتك  هذه البنوك يف األعمال القصرية األجوتنحصر فعاليةحتت الطلب أو ملدة ال تتجاوز السنتني، 

هم واألعمال ذات األجل الطويل أو املتوسط إىل غريها من البنوك، وهي تتميز باتصاهلا جبمهور كبري من الناس 
  . حيث تفتح هلم حسابات خاصةاملدخرون

ا تلك البنوك اليت تقوم :بنوك األعمال. ب فعاليتها الرئيسية يف االشرتاك  كذلك عرفها القانون الفرنسي بأ
  .سامهة يف املشاريع القائمة أو اليت يف طور التأسيساملو
ا موجهة واملتوسط األجل هي بنوك االئتمان الطويل :بنوك االستثمار. ت  ملن يسعى لتكوين أو جتديد وعمليا

ماهلا الكبري  رأس مال ثابت فهي حتتاج بذلك إىل األموال غري القابلة للطلب، أي تقرض العمالء من رأس
  .واملنح احلكومية لوالودائع ألج

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 -1  .26صمرجع سبق ذكره،  حماسبة البنوك، ،وآخرون فائق شقيق.أ

 .69-68صمرجع سبق ذكره، ، والنقود البنوك ون،وآخر رشاد العصار.  أ-2
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  : أنواع البنوك املذكورة سابقا يف الشكل التايلوميكن تلخيص
  أنواع البنوك : 01شكل رقم 

  

  

  

  

      

  

البنوك 
المركزية

البنوك  
التجارية

البنوك 
الصناعية

البنوك 
العقارية

 صناديق
  التوفير

البنوك 
الزراعية

البنوك 
التعاونية

الوحدات
المصرفية

 أنواع البنوك من حيث الشكل

  أنواع البنوك من حيث شكل الملكية

  البنوك الوطنية البنوك  البنوك الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البنوك الوطنية   البنوك األجنبية   البنوك اإلقليمية

  أنواع البنوك من حيث الجنسية

البنوك 
المتفرعة   

البنوك 
المتفرعة   

البنوك البنوك المفردة
المتفرعة   

  أنواع البنوك من حيث التفرع

  أنواع البنوك من حيث الفعالية

بنوك االستثمار   بنوك الودائع بنوك األعمال

  .27ص ذكره،مرجع سبق  ، محاسبة البنوك، وآخرونفائق شقيق.أ: المصدر
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  . الهيكل التنظيمي للبنوك)4- 1
البنك  يقدمها اخلدمات اليت نوع باختالف لبنوك وإمنا خيتلف هذا الشكل شكل تنظيمي موحد لليس هناك
  .حجم البنك يؤثر على اهليكل التنظيمي الذي يتخذه  إىل أنباإلضافة

وقاية هذه األخرية باإليرادات  اليت يتم ممارستها ويتم األنشطة أن يعكس بد ال من املتفق عليه أن اهليكل التنظيمي
 اإلدارة وتتمثل هذه اإلدارات أساسا هذهوظائف و  إدارة عددا من األقسام اليت تتوىل مهاماملختلفة، وتتضمن كل

  :أربع يف
مع البنك وحتوي هذه  للمتعاملني أنواع القروض خمتلف  تعمل هذه اإلدارة على تقدمي:إدارة القروض) 4-1- 1

وقسم ، ألصحاب الشركات الكربى املقدمة التجارية قسم القروض كذلك عدة أقسام واليت تتمثل يف اإلدارة
هناك  األوراق املالية، كما أن يف املوجهة للمتعاملني املهن املختلفة، وقسم القروض  املوجهة ألصحابالقروض

وحتليل طلبات  واخلدمات العامة التأجري أقسام إىل باإلضافة قسما للقروض العقارية وأخر للقروض االستهالكية
  .القانونيةوالشؤون  القروض،

األموال املستخدمة يف حصيلة و التمويل تعمل هذه اإلدارة على إجياد خمتلف مصادر: إدارة التمويل) 4-2- 1
خدمات  أنواع الودائع وقسم خدمات اإليداع املتعلقة مبختلف قسم وتشرف هذه اإلدارة على إدارة القروض

الشيكات احمللية  خرى الذي خيتص بتلقيبالبنك وقسم البنوك األ االستثمارات املتعلقة الذي يتوىل االستثمار
 طريق عن أو للبنك املعين باإلرسال ما إوذلك األخرى على البنوك برسم التحصيل بائناليت يودعها الز واخلارجية
قسم  وأخري املالية واخلدمات بالتسويق والتطوير املهتم والتخطيط وكذا قسم التسويق البنك املركزي يف املقاصة
رواتب   وإعداد املالية العمليات سالمة من والتأكد للبنك املالية الدفاتر مراقبة يتوىل الذي املالية سبةواحملا الرقابة

  1.املوظفني
الصرف  وقسم حفظ السجالت يتعلق بقسم فيما البنك شؤون اإلدارة هذه  تتوىل:إدارة العمليات) 4-3- 1

لكل من  وتشغيل وكذا قسم حتليل وبرجمة نك منالب وممتلكات املودعني للحفاظ على أمالك وذلك  األمنوقسم
  .خدمة العميل واإلدارة النقدية

 من اخلدماتالعديد  تقدمي مهمة هذه اإلدارة تتوىل: من طرف الغيرالمؤتمن عليها  إدارة األموال) 4-4- 1
خالل ك من وذل القروض واالئتمانإلدارة   املهمة الرئيسةخالف منشآت األعمال أو لألفراد سواء االئتمانية
  .األعمالمنشآت  أو أو األفرادبالنسبة للعاملني يف البنك   التقاعدإدارة أموال  اليت تتوىلاألقسام

املالية األوراق  االجتار يف خدمة بتقدمي وقسم خاص للعمالء اململوكة األمالك العينية قسم إدارة شؤون إضافة إىل
  2. العمالءلصاحل

                                                 
 .218صمرجع سبق ذكره،  ،صاحل احلسناوي حممد -1
 .220صمرجع سبق ذكره، ، ناويس حممد صاحل احل-2
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  .مي للبنوكالتنظي يبني اهليكل) 02(والشكل 
 .للبنوك  الهيكل التنظيمي):02 (الشكل رقم
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- 2 .االدخار بنوك
 هذه استخدام أجل من املالية املوارد على للحصول االدخارية الودائع على تعتمد- بنوك- مالية مؤسسات هي

 ولكن واإلقراض االدخار مصارف مع كبري حد إىل تتشابه مالية مؤسسات فهي ةعقاري قروض تقدمي يف املوارد
ا األقراص يفو االدخار مصارف هيكل عن خيتلف املؤسسات هذه هيكل  ميتلكها تعاونيات شكل تأخذ أ

 القروض دميتق على نشاطها القتصار نتيجة اإلقراض مثل مشاكل إىل املؤسسات هذه تعرضتلقد و املودعون
 ناتاالره قروض جبانب املستهلكني إىل قروض وتقدمي شيكية ودائع بإصدار القانون هلا مسحلذا و فقط العقارية
  1.العقارية

ا مالذا اجتماعي طابع وذات بسيطة أن بدايتها كانتمن  رغموبال واملدخرات  املنخفضة الدخول لذوي كو
ا تطورتالبسيطة  من متنوعة امتالكها لقائمة أن كما املميزات من جمموعة توفر وأصبحت الوقت مع  إال أ
 الرهانات ولكن ،القروضو مع املدخرات احلال هو مثلما الرهنات يف ما حد إىل مركزة غري أصوهلا جعلت األصول
 2 .الوقتية هو الودائع الرئيسي والتزامها الرئيسي األصل هي بعيد حد إىل مازالت

 .اضاإلقرو االدخار مؤسسات- 3
 قبوهلا طريق عن املالية املوارد تعبئة على أساسا تعمل اليت املؤسسات تلك يف واإلقراض االدخار مؤسسات تتمثل

 اليت املوارد املؤسسات هذهتستخدم و اجلارية والودائع ألجل الودائع االدخارية، كالودائع الودائع أنواع ملختلف
 .عقارات بضمان العقارية القروض تقدمي يف لديها
 فإن ،)سنة 25 أو 20 إىل يصل استحقاق أجل ذات (األجل طويلة متنحها اليت العقارية القروض كون إىل ونظرا
اية اخلمسينات عقد منذ منخفضا الفائدة سعر كان عندما كبري بشكل منت قد املؤسسات هذه معظم  حىت 

 باملقارنة لديها املالية املوارد تعبئة كلفةت ارتفاع إىل ذلك أدى فقد الفائدة معدل ارتفاع مبجرد ولكن ،الستينات
 مسح مما اإلفالس إىل املؤسسات من كبري عدد تعرض فقد وعليه تقدمها، اليت القروض وراء من احملقق بالعائد
 .للمستهلكني القروضتقدمي و )شيكية ودائع( جارية ودائع بإصدار املؤسسات هلذه
 املؤسسات هذه أصبحت وهلذا التجارية، البنوك على صورةمق كانت أنشطة يف بالدخول أيضا هلا مسح كما
 الذي األمر التجارية، البنوك مثل ذلك يف مثلها لديها الودائع مقابل القانوين االحتياطي متطلبات إىل حاليا ختضع
 كبري تنافس هناك وأصبح حاليا التجارية البنوك نشاط من واإلقراض االدخار مؤسسات نشاط تقارب عليه ترتب

  3.ينهماب

                                                 
 سيف سعيد -1 .18، ص2004 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة ،)حتليلية تطبيقية دراسة( العمالء أموال استثمار يف البنوك دور النصر،

 ،2002 القاهرة، للنشر، املريخ دار ،االقتصادو والبنوك النقود اخلالق، عبد أمحد السيد :ترمجة زدالري، روبرت إسدوستريي، جيمس ماير، توماس  -2
 .155 ص

 يونس  حممد-3 .149ص ،2003-2002 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،املالية واألسواق البنوك أعمال يف مقدمة ،وآخرون
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  .المؤسسات المالية غير المصرفية :المطلب الثاني
 املالية اخلدمات تقدمي يف يتمثل مشرتك عامل بينها جيمع متعددة مؤسسات املؤسسات املالية غري املصرفية تعترب
 وبني بينها اجلوهري الفرق هو يعترب املؤسسات هذه لدى اخلدمة هذه توفر وعدم الودائع، تلقي عدا فيما
  .املصرفية سساتاملؤ
  :العناصر هذه خالل من املؤسسات هذه أهم إىل التطرق يتم سوف املطلب هذا ويف
 .التأمني شركات -

 - .االستثمار صناديق
  .التمويل شركات -
 . بيوت السمسرة-
  . صناديق التقاعد-
  .التأمين شركات- 1
 احلماية مهمة يؤدي باعتباره الجتماعيا القطاع عناصر أهم من التأمني ومؤسسات التامني أعترب : تعريف)1- 1

 ومعزز هلا جديد بدور لتقوم االقتصادي القطاع إىل ارتقت اأ هو اتضح ما لكن اإلنسان، على املخاطر وتقليل
  .االقتصاد لدعامة

  :نذكر منها لشركات الـتأمني هناك عدة تعاريف
 من أقساط تلقي مقابل )هلم مؤمن( يطلبها ملن التأمني خدمة تقدم حيث مزدوج بدور تقوم مالية مؤسسة  هي-

 بغرض وهذا عائدة مقابل عنهم نيابة هلم املؤمن من عليها املتحصل األقساط استثمار تقوم اأ كما له املؤمن
 وتغطية ضدها املؤمن املخاطر حتقق عند املستفيدين أو هلم للمؤمن التعويضات لدفع الالزمة األموال توفري

  .1مناسب ربح وحتقيق التأميين النشاط زاولةمب املتعلقة النفقات
ا منشأة  تعرف على-  هلم، املؤمن من تقوم الشركة بتجميع األقساط حيث لتحقيق الربح، دف جتارية أ

 هلم أوللمؤمن  التعويضات لدفع الالزمة  توفري األموالمضمونة بغرض استثمار يف أوجه األموال اجملمعة واستثمار
  2.مناسب النشاط التأميين، وحتقيق ربح مزاولة نفقات ضدها، وتغطية املؤمن قق املخاطراملستفيدين، عند حت

ا مؤسسة مالية، تقوم شركات التأمني  ميكن وصف-  استثمارها بصورةمث إعادة  هلم من املؤمن األموال بتجميع بأ
 واألقساط املطلوب دفعها توقعامل بالتعويضات املتعلقة األرباح من قدرا مباشرة، فتحقق بذلك غري أو مباشرة

  .أنشطة األعمال ملختلف املالية االحتياجات وتوفري يف متويل تساهم بذلك حتصيلها، فهي

                                                 
 .86ص ،1986، سنة بريوت، دار النهضة،  املاليةحماسبة املنشآت ،ر وآخروننوأمحد  -1
 .86ص، سابقالرجع نفس امل -2
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 ف األوراق املالية مراعية يف ذلكميكن أن تتدخل بصفتها مستثمرا ألمواهلا عن طريق إلقاء أوامر الشراء ملختل
 :ثالث عناصر هي

  .ارات حسب طبيعة االلتزاماتعن طريق تنويع االستثم: السيولة
 .ألن األموال املستثمرة تشكل يف معظمها أموال املؤمنني اليت ميكن أن يطلبها: الضمان

.وهو هدف ضروري لتدعيم مركزها التنافسي يف السوق والقيام بالتغطية للمسامهني: الرحبية  1
: هيةوظائف رئيسي تقوم شركات التأمني بثالثة :التأمين وظائف مؤسسات )2- 1  2

أقساط التأمني ويقوم  الوسيط الذي يتلقى مؤسسة مالية تقوم بدور  شركة التأمني باعتبارها: العملياتإدارة- أ
يف شكل  وعوائد االستثمار الشركة من جمموع األقساط الذي تدفعه واملبلغ وخصم التكاليف، باستثمارها

الرئيسية إلدارة عمليات  هي املهمة وهذه شركةتعويضات للمستفيدين، ليتبقى الربح الذي حيصل عليه مالك ال
تكاليف العمليات واإلسراع يف  على ختفيض العمل فهي تقوم باالكتتاب باإلضافة إىل شركة التأمني وبالتايل

  .حتصيل األقساط
اليت ينبغي دفعها  ميكن قبوهلا وقيمة األقساط اليت التأمني طلبات يف تقرير  فهي تتمثل: االكتتابوظيفة- ب
عمالءها، كما أن جناح إدارة  سوء اختيار ضد احلماية خالهلا تستطيع الشركة توفري من هي الوظيفة اليت هذهو

طلبات التأمني مشددة  معايري قبول جناح الشركة، فإذا كانت على يعود بالدرجة األوىل يف أداء وظيفتها االكتتاب
متساهلة فقد يؤدي  املعايري إذا كانت للشركة والعكس االقتصادي لتحقيق التشغيلالصادرة  الوثائق فقد ال تكفي

  .كبرية خسائر إىل إىل تعرض الشركة
 شركات التأمني قد حققت يشري خرباء التأمني على أن :األقساطتحصيل  في  التكاليف واإلسراعخفض-ج

احلاسوب،   وجودخاصة مع )التعويضات اليت تدفع للمستفدين( العمليات بالتعامل مع تكاليف يتعلق فيما جناحا
ا جنحت يف تأجري   من خاللفيها وذلكاالستثمار  سرعة على مما يساعد حتقيق سرعة حتصيل األقساط كما أ

  .عدد كاف من املؤمن هلم ا منطقة يوجديف كل  صندوق للربيد
3 :تسويقيةومير عن طريق ثالث قنوات  :التسويقي إدارة النشاط 1 -3 (   

يتيح له  كما املعينة والشركة يف التأمني الراغب مباشرا بني يكون االتصال احلالة ويف هذه :المباشر التسويق- أ
ا الشركة واملزايا أنواع الوثائق املقدمة على التعرف اختيار ما يناسبه من أنواع  على مما يساعده اليت تتصف 

  .املتاحةالتأمينات 

                                                 
 .49، ص2000 سعيد توفيق، االستثمار يف األوراق املالية، مصر عني مشس، -1
 .46ص، 2005 ،باملدية اجلامعي  املركز، احملاسبةيف ليسانس لنيل شهادة مذكرة التخرج، بني شركات التأمني واملؤمنني  واقع العالقة،ميينة  بلعقون-2

سنف -3 .47ص ، سابقالرجع  امل
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االكتتاب يف وثيقة  على العميل ومساعدة ية التأمني إن الوكيل أو املنتج ميكنه إظهار أمه:والمنتجون الوكالء- ب
خدمة أجلة ال  اخلدمة التأمينية الرئيسي لعملية التأمني، هذا باعتبار املصدر ميثلون ألن الوكالء أو املنتجني أو أكثر
  .الكثريون أمهيتها االقتصادية يعرف
ندما تتنازل الشركة عن اجلزء من اخلطر ويتم ذلك ع  وذلك عن طريق إعادة التأمني:األخرى التأمين شركات-ج

من التعويض وحصوهلا يف املقابل على جزء من قسط التأمني الذي  أخرى واليت تلتزم بتحمل جزء اليت قبلته شركته
 املباشر والشركةالتأمني وتسمى الشركة األوىل اليت تعاقدت على الوثيقة األصلية بشركة التأمني  بقسط إعادة يسمى

  .التأمنيشركة إعادة  ق عليهاالثانية يطل
لوثائق التأمني  تشكيالت متنوعة وجذابة تقدمي على  إن التسويق يساعد:أهمية النشاط التسويقي) 3-1- 1

ن تكاليف النشاط التسويقي ال تتمثل يف إف وعلى هذا األساس بأقل تكلفة ممكنة للوصول إىل العمالء احملتملني
 ذلك  وغريواإلشراف عليهمء تدريب الوكال اإلعالم ومصاريفمصاريف إليها  تضاف بل فحسب عمولة الوكالء

  .التأمنياخنفضت معها أقساط   وكلما اخنفضت التكاليفمن املصاريف املتعلقة بالنشاط التسويقي
 بعمل وثيقا ارتباطا التأمني قسط  يرتبط):الخطر تحديد احتماالت( التأمين قسط تحديد قيمة) 3-2- 1

 على الدراسة يف ذلك ويعتمد التأمني يغطيها اليت األخطار أو وقوع اخلطر احتماالت  تقديراخلبري املتخصص يف
 يف تأثري يكون هلا من متغريات توقعه ما يتم جانب إىل  وذلكاملؤمن ضدها وقوع املخاطر ملعدالت التارخيية
 أن يقوم أيضا عليه  وإمناطروقوع اخل احتمال حتديد على اخلبري مهمة تقتصر  والمستقبال املعدالت تلك إحداث
  .احملتملة بشأن التكاليف بتقديرات

  .ميكن تقسيم شركات التأمني وفق عدة معايري:  أنواع شركات التأمين)4- 1
  :وهي أنواع وجند أربع : حسب المعيار القانونيالتقسيم- أ

 جملس إدارة يتوىل تسيري ونوالذين خيتار يف يد من حيملون األسهم العادية وتكون امللكية :شركات المساهمة -
حيث تتميز هذه الشركات بكرب رأس ماهلا وذلك لضمها عددا كبريا من  م احلق يف الربح الصايف احملقق وهلالشركة

  1.املسامهني
 بل حتل حملها وثائق التأمني كات االستثمار فهي ال تصدر أسهماه شرب هذه الشركات تش:شركات الصناديق -

ا هلا تأثري كبري رف خرباء خمتصني يف جمال التأمني من طا تسريوإدار املكتتب فيها  حيث أن عائدات استثمارا
  2.فهي تغطي ارتفاع تكلفة التأمني مقارنة بشركات املسامهة

ا اجلمعيات اليت تضم أعضاء يشرتكون يف تغطية خماطر التأمني مقابل احلصول :الجمعيات التعاونية -  نقصد 
ا تنشأ برأمسال غري حمدودأمني على جزء من قسط الت كما أنه ميكن لغري محلة أسهم التأمني لدى هذه  إذ أ

                                                 
 .406-405، ص1996، مصر، واملنشآت املالية منري إبراهيم هندي، إدارة التسويق -1
 .406ص، سابقالرجع نفس امل -2
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ُ يشكل بنفس الشكل وجملس اإلدارةسداده   واملطلوبحتدد بقيمة االشرتاك احملدد  عضوومسؤولية كل اجلمعيات
  .املتبع يف شركات املسامهة

الدولة  الطبيعية، ووخمتلف الكوارثوالزالزل  احلرب كثريا ما تتدخل احلكومة لتغطية أخطار :الحكومة كمؤمن -
  1.كمؤمن قد تقوم بنفسها بالدور التأميين أو بإسناد هذا العمل إلحدى هيئات التأمني األخرى

  :ومها شائعني وجند نوعني : حسب المعيار الفنيالتقسيم- ب
لعامة ما عادا عمليات التأمني على حيث أن كل العمليات يطلق عليها اسم التأمينات ا :شركات التأمين العام -

احلريق   األموال، وهكذا جند أن التأمينات العامة تشمل كل من التأمني ضد أخطاروعمليات تكويناحلياة 
ا والتأمني ضد أجسام السفن والتأمني على بأنواعه وأخطار النقل  والتأمني على احلوادث واملسؤوليات وآال

 التأمني العامة عادة عدد من أقسام التأمني حيث خيتص كل قسم تتوىل عملياتو .والتأمينات األخرىالسيارات 
  ....العامة فمثال يكون هناك قسم للتأمني ضد احلرائق وقسم للتأمني على السيارات هذه التأمينات منها بنوع من

 فيما معينة صلة تربطهم أو ةمتشا ألخطار معرضني األشخاص من جمموعة اتفق إذ: التبادلي مينأالت هيئات -
 األعضاء كافة على اخلطر وقوع عن الناجتة اخلسارة توزع اخلطر هذا حلدوث منهم يتعرض من انه على بينهم
 بتغري يتغري القسط ألن حمدودة غري له املؤمن مسؤولية أن إال تباديل، تأمني هيئة كونوا قد يكونون بذلك مفإ

 :حيث ضده املؤمن اخلطر عن الناجتة للخسائر الفعلية النتائج
 .عليه املتحصل األقساط رصيد على تعتمد وإمنا حمدد مال رأس هلا ليس اهليئات هذه -

 - .الربح حتقيق دفه وليس تعاوين هلدف بالتأمني اهليئات هذه تقوم
 بالنسبة اهليئات من النوع هذا جنح املسامهة، تأمني شركات يف منها أقل النوع هذا مثل يف التأمني تكلفة -

 متكنها األوىل السنوات خالل كافية احتياطات تكوين الستطاعتها احلياة على كالتامني األجل طويلة للتأمينات
 .بعد فيما احملققة الكبرية التعويضات أعباء حتمل من
 يف األفراد وعجز احملصلة األقساط رصيد عجز ما إذا الفعلية اخلسائر تعويض صعوبة من تعاين اهليئات هذه أن إال

  .العجز قيمة من نصيبه حتمل
 :تتكون مصادر شركات التأمني من: مصادر شركة التأمين) 5- 1  2

ا شركات التأمنيواإلحتياطات الرأمسالية رأس املال املدفوع وتتمثل يف :وحقوق المساهمينأموال  -   اليت تكو
  .وقعة مستقبال مثل الكوارث لتدعيم مركزها املايل أو ملواجهة أي ظروف غري متاحملتجزة، إمامن األرباح 

                                                 
 .62ص، 1994العربية  النهضة دار مراسالت، ،بورصة-تأمني-بنوك التجارية، الفنون مروة،  فاطمة-1

  حممد-2 .58 ص ،1998،عمان ،للنشر جمدالوي دار ،منيأالت أعمال إدارة ،ناصر جودت
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 التأمني وثيقة تغطيها اليت الفرتة الن احلياة على التأمني يف خاصة :المؤمنين يدفعها التي النقدية األقساط -
 أقساط فإن وهلذا التأمني من النوع هذا يف االدخاري الشق توفر هذا عن وينتج سنة من أكرب تكون احلياة على

 .التمويل مصادر من صدرم تعترب احلياة على التأمني
 قيمة عن املدفوعة التعويضات قيمة فيها تزيد التأمني شركات من الكثري إن: األقساط استثمار عائدات -

 تدرها أن يتوقع اليت العوائد أساس على الشركات تلك أسهم شراء قرار يتخذون فاملستثمرون لذا احملصلة األقساط
 تغطيها اليت الفرتة ألن العام التأمني يف خصوصا التأمني عملية فائض أساس على وليس ا اخلاصة االستثمارات

 التامني وثيقة شأن يف له وجود ال التأمني قسط يف االدخاري فالشق وعليه سنة عن تزيد ال عادة التأمني وثيقة
  .احلياة على

) 6- 1 .التأمين شركات دور
 ارتفعت كلما أنه إذ النامية الدول يف صاوخصو االقتصادية التنمية عجلة دفع هي كبري دور للتأمني 

 .االقتصادية التنمية عجلة دفع يف دورها كرب كلما املدخرات جتميع يف اقدر
 مكان أي ويف زمان كل يف اجلميع لدى واهلدوء والطمأنينة الراحة من جوا خيلق أنواعه بكافة التأمني 

 كفاية وزيادة املعنوية روحه إىل يؤدي مما...) أعمال رجل تاجر، موظف،( األفراد من نوعية ولكن
 .اإلنتاجية

 احتمال درجة من والتقليل التحقيق يف هلم املؤمن تساعد اخلطر، مسببات بدراسة منيأالت شركة قيام عند 
 .القومي لالقتصاد بالنسبة اخلسائر تقليل يف يساعد مما وقوعه، وجتنب املخاطر وقوع

 إىل يؤدي قد وهذا املنشأة أو األسرة رب امليزانية على كبريا عبئا لمتث التأمني أقساط زيادة أن ننسى وال 
  .السلع أسعار رفع إىل وبالتايل اإلنتاجية التكاليف زيادة

 خالل من االقتصادية ةاملردودي على باحملافظة إنتاج عامل يصبح إذ الوطين االقتصاد بتقوية التأمني يقوم: 
 العينية االحتياطات بواسطة ضخمة أموال جتميع على التأمني يعمل إذ املشاريع ومتويل األموال رؤوس تكوين -
 سندات، أسهم، شراء منها صور عدة يف توظيفها على ويعمل اخلدمة أداء قبل يكون األقساط حتصيل ألن

 .االقتصادية املشروعات متويل يف يساهم فهو وبالتايل ومتوسطة طويلة قروض تقدمي عقارات،
 وقوع أو األخطار، وقوع عن الناجتة اخلسائر على التعويض التأمني يضمن حيث املستغلة ةالثرو على احلفاظ -

  .اواحتياطا أرباحها من طائلة مبالغ اقتطاع عدم على يساعد حيث اقتصادية، مؤسسات ا تتأثر أخطار
 جمال خيتلف ألنه الصعبة العملة الستقطاب مصدرا التأمني يعترب حيث الصعبة، للعملة مصدر التأمني -

 يكون وقد )...املتضررين تعويض األموال، رؤوس حركة األقساط، دفع (اخلارج مع واملالية التجارية للمعامالت
  .الصعبة العملة جلب إىل يؤدي فهو موجبا كان فإذا سالبا، أو موجبا العمليات رصيد
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  .االستثمار صناديق- 2
ة تقوم بتجميع األموال من خمتلف املستثمرين سواء صغار  االستثمار مؤسسات ماليصناديقتعترب  :تعريف) 1- 2

تتجمع لديهم األموال الكافية لتشكيل أنواع خمتلفة من حمافظ األوراق املالية، أو كبار  املستثمرين الذين ال
 1.املستثمرين الذين ال تتوفر لديهم الوقت الكايف أو املعرفة الالزمة إلدارة هذه احملافظ

معة يف شراء جمموعات خمتلفة من األوراق املالية يتم على أساسها خلق أسهم وحصص تستخدم األموال اجمل
حيث يتحدد نصيب املستثمر بعدد من األسهم أو احلصص املكونة للتشكيلة، ومثة ثالث  شركات االستثمار

  :عوامل أكسبت شركات االستثمار جاذبية وأسهمت يف انتشارها هي
 حتقيق التنويع .  
 لى درجة عالية من الكفاءةتوافر إدارة ع. 
 السيولة. 

 .االستثمار صناديق  أنواع)2- 2
 2 :يلي كما االستثمار صناديق بني التمييز ميكن

 هذه فإن ذلك من الرغم وعلى فقط، العادية األسهم على الصناديق هذه تشتمل :العادية األسهم صناديق -
 :هامن وجند خصائصها اختالف بسبب بينها فيما ختتلف الصناديق
 .معني جمال يف الرائدة للشركات العادية األسهم على ترتكز اليت الصناديق -
 .النمو من عالية بدرجة تتمتع اليت للشركات العادية األسهم على ترتكز اليت الصناديق -

 .معينة جغرافية منطقة يف للشركات العادية األسهم على ترتكز اليت الصناديق -

 تعيد واليت التوزيعات من املنخفضة النسبة ذات للشركات لعاديةا األسهم على ترتكز اليت الصناديق -
 .دخلها من األكرب اجلزء استثمار

 دخل ذات أخرى مالية أدوات و عادية أسهم على الصناديق من النوعية هذه تشتمل :المتوازنة الصناديق-
 ضمان كذلك و لصندوق،ا قيمة يف الرأمسالية الزيادة إىل الصناديق هذه دف حيث السندات، مثل  ثابت
 حتقيق هو اهلدف كان فإذا أهدافه، باختالف الصندوق يف العادية األسهم نسبة وختتلف حمدد دخل حيث حتقيق
 النسب إزاء العادية األسهم نسبة ترتفع أن املتوقع من فإنه مقبولة، خماطر حتمل مع الدخل من مرتفعة نسبة

 األموال نسبة تزيد فسوف املخاطر، تدنية هو األساسي اهلدف كان اإذ بينما األخرى، املالية باألوراق اخلاصة
 .السندات مثل الثابت الدخل ذات املالية األوراق يف املستثمرة

                                                 
  -1 .151، ص 2005 ،مشس عني التجارة، جامعة كلية املالية، واملؤسسات األسواق ،آخرونو فخرة أبو نادية

 418-420.ص ذكره، سبق مرجع حنفي، الغفار عبد  -2
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من أهم الصناديق فيها  صندوق السندات يعتربو املتخصصة الصناديق وتتنوع تتعدد :المتخصصة الصناديق-
 يف االستثمار من خالل دخل توليد على األساسي اهتمامه زيرتك حيث األخرية السنوات يف ومنا تطور والذي
 حمرتفة إدارة خالل من الرأمسالية للصندوق القيمة زيادة حماولة ذلك إىل يضاف الثابت الدخل ذات املالية األوراق
 .الصندوق حملفظة

 وهي) املزدوجة قالصنادي( املزدوجة األغراض ذات بالصناديق أيضا تسمى :الهدف ثنائية االستثمار صناديق-
 الصناديق أن ذلك إىل يضاف النمو، وأسهم الدخل أسهم مها األسهم من نوعني بني موزعةا استثمارا بأن تتميز

 استثمارات تصفية بعد يتم انقضاء تاريخ هلا) املغلقة النهاية ذات الصناديق إىل تنتمي عادة هيو( املزدوجة
  .املسامهني على حصيلته وتوزيع الصندوق

 صناديقها من صندوق تشكيلة يف املستثمر حق يتمثل اليت االستثمار شركات خالف على :التمويل شركات- 3
 تتكون مايل، ترويج شركات تعترب التمويل شركات فإن ذلك، على دالة شهادات أو أسهم على مقابلهاحيصل و

 أما التجارية، البنوك من وضقر من عليه حتصل ما إىل إضافة ،سنداتو أسهم من تصدره ما حصيلة من مواردها
 1 .األعمال ومنشآت لألفراد األجل ومتوسطة القصرية القروض تقدمي يف فتتمثل املوارد تلك استخدامات

 بشركات الشركات هذه بعض وتسمى تكلفها، اليت النقود هلم وتوفر للمشروعات األجهزة بعض تؤجر كما
 على الشركات هذه منتلقد و موتورز، جنرال شركة مثل املعمرة السلع صانعي بواسطة واململوكة احملدودة التمويل

 تقدمها اليت األعمال قروض ثلثي يساوي القائمة أعماهلا لقروض الكلي احلجم فإن احلايل الوقت ويف سريع حنو
  2.املصارف

 ، وتقوم)لتداولسوق ا(املالية  يعمل مساسرة وجتار األوراق املالية يف السوق الثانوية لألوراق : السمسرةبيوت- 4
 راق املالية مقابل عمولة، يف حنيسوق األو شركات السمسرة أو السماسرة بدور الوسيط بني البائع واملشرتي يف

م حيث يقومون بعمليات الشراء والبيع مقابل   عمولة، ويالحظ أن االجتاه احلديثيعمل جتار األوراق املالية حلسا
  االستثمار، وقدوالتجار وبيوتراق مالية جتمع بني أنشطة السمسرة يف الدول املتقدمة هم إنشاء شركات أو

  :تتخصص إحدى الشركات يف نوع معني من األوراق املالية، ويكون التخصص تبعا ملعايري عدة منها
  .هل هي شركة أم جهة حكومية أم حمليات: طبيعة اجلهة املصدرة .1
 .)عامةبرتول، غاز، منافع ( أو تبعا للصناعة .2
 .ون التخصص مرتبط باملناطق اجلغرافية اليت تباع يف نطاقها األوراق املاليةأو قد يك .3

  .وقد بدأت تلك الشركات تأخذ حجما أكرب خصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية

                                                 
 منري -1 .323 ذكره، صبق هندي، مرجع س إبراهيم

 .64 ص ذكره، سبق مرجع اخلالق، عبد أمحد السيد ترمجة زدالري، روبرت إسدوستريي، جيمس ،توماس -2

 



  .   طبيعة الوساطة المالية                                                                                        : الفصل األول
 

~ 30 ~  
 

ملمارسة دور الوساطة يف العمليات  إذن بيوت السمسرة هي بيوت تتمتع باالستقاللية التامة، أنشأت خصيصا
حيث بدأت هذه البيوت يف بادئ األمر تنشط يف جمال ضيق يتمثل  تسي شكل شركات أسهم،البورصية وهي تك

 حيث 1وشراء القيم املنقولة حلساب العمالء، مث بدأ نشاطها بعد ذلك يتطور شيئا فشيئا عرب أحناء العامل، يف بيع
إىل جانب خمتلف اخلدمات أصبحت تقوم مبفاوضة القيم املنقولة داخل وخارج الوطن على مستوى السوق املايل 

  :األخرى اليت تقدمها سواء ملصدري األوراق املالية للمستثمرين أو للمدخرين واليت من بينها
  . متابعة املؤسسات للدخول إىل البورصة-
  . الدراسات والفحوصات املالية-
  . تسيري وتقييم حمافظ األوراق املالية-
  .الت الدمج، االندماج، الضرائب، القروض املقدمة للمستثمرين تقدمي النصائح واإلرشادات الالزمة يف جما-
  . وأخريا اخلدمات املتعلقة باالحتفاظ باألوراق املالية-
 الدخار بفضل صناديق التقاعد اليت لقد شهدت العشريتني األخريتني تطورا ملحوظا لتعبئة ا: التقاعدصناديق- 5

 صناديق التقاعد  سن املعاش، تقدمموظفني وذلك بعد بلوغلعبت دورا حمسوسا يف توفري حد معني من الدخل لل
ا ملوظفي الشركات العمومية، املؤسسات املالية، مؤسسات    يتم دفع االشرتاكات الشهرية طرف حيث،...خدما

 .التعليم، مراكز التكوين املهين، املوظفني واملستخدمني طبقا ملستوى األجر احملصل عليه
جعلها تبحث على توظيفها يف  مما دفوعة شكل سيولة كافية لدى هذه الصناديق،إن تراكم االشرتاكات امل

 قدر من الضمان على املدى الطويل الن دفع منح التقاعد أكرباملصادر األكثر مردودية، ساعية بذلك إىل حتقيق 
  .ال يتم إال بعد حصول املوظف على املعاش عن سن املقرر

اد إىل ونظرا للجوء الكبري لصناديق التقاع ا يف األوراق املالية، فازتوظيف سيوال  ت هذه األخرية مبكانة ال بأس 
ا أو حلساب جمموعة منعلى مستوى السوق املايل العبة بذلك دور الوسيط يف العمليات البورصية   سواء حلسا

  .زبائنها عن طريق فتح فروع هلا خاصة بالوساطة يف العمليات البورصية
 ثمارات اليت حتققها هذه الصناديقوال صناديق التقاعد تتشكل من أموال املشرتكني فان االستونظرا الن معظم أم

  2.األمان والرحبية: تتمثل عادة يف االستثمارات طويلة األجل حمققة بذلك عاملي
  
  
  
  

                                                 
 .326 منري ابراهيم هنيدي، مرجع سبق ذكره، ص -1
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  .خالصة الفصل
 صل إىل أن عملية الوساطة نتووأساسيات خمتلفةعلى ضوء ما مت التطرق إليه يف مباحث الفصل األول من مفاهيم 

 ة باإلضافة إىل املؤسسات املاليةاملالية عن طريق جمموعة من املؤسسات املالية أمهها البنوك بأنواعها، خاصة وعام
  .دالتقاعناديق االستثمار، وصناديق غري املصرفية املشكلة يف شركات التأمني، ص

 م بعملية التوسط بني أصحاب العجزق املالية حيث تقوتشكل الوساطة املالية الركيزة األساسية يف سوق األورا
 ، يف السوق األويل وإدخال وتنفيذاملايل املشكلة يف الشركات الطارحة لألسهم والسندات وأصحاب الفائض املايل

  .َأوامر البيع والشراء يف بورصة األوراق املالية
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 .مقدمة
 والنامية املتقدمة الدول خمتلف يف رئيسيا امكان تأخذ اليت اهلامة املواضيع من متويله وطرق االستثمار موضوع يعترب
 االهتمام يتطلب واالقتصادي السياسي االستقرار وحتقيق االقتصادية التنمية معدل رفع أجل ومن سواء حد على
 اإلنتاجية طاقتها وزيادة أحسن، استغالال مواردها استغالل يف ديةاالقتصا الكفاءة برفع وذلك املوضوع، ذا

 مناسب مناخ بوجود إال هذا يكون وال خماطر، وبأقل العوائد بأعلى عليها يعود مبا وتوظيفها امدخرا وتعبئة
 إىل األموال رؤوس استقطاب تكفل وتشريعات قوانني بوضع وذلك أمواهلم، باستثمار األعمال ألصحاب يسمح
 .الداخل يف واستثمارها اخلارج
 مصادر من أموال على احلصول تتطلب يوميا، عليها تطرأ اليت التغريات خمتلف مواكبة املؤسسة تستطيع وحىت
  .االستثمار للمشروع مسبقة بدراسة إال يكون ال وذلك خارجية أو داخلية
 تلجأ الوسيطة، املالية املؤسسات على ارتكازها بعد االستثمارية املشاريع خمتلف أن جند االقتصاد إىل توجهنا وإذا
  . قرض بأقل تكلفةأفضل يف تقدمي األخرية هذه عةجنا مدى تقرير إىل

 :مبحثني إىل الفصل هذا بتقسيم قمنا الدراسة ولتوضيح
 .متويل املشاريع االستثمارية: األول المبحث 

  .لوساطة املاليةأساليب التمويل املتبعة لالستثمار عن طريق ا :الثاني المبحث
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  .تمويل المشاريع االستثمارية :األول المبحث
 أنواعها مبختلف املؤسسات عليها تعتمد اليت العمليات أهم أحد يعترب الذي االستثمار إىل يف هذا املبحث

  . سنوية على مدى حياة املشروعنقدية تدفقات حتقيق وبالتايل اإلنتاج حتسني أجل من وأحجامها،
  .والمشروع االستثماريماهية االستثمار : لمطلب األولا

لناجعة إلنشـاء ومضاعفة  وهو الطريقة ا اليت تساهم يف حتريك عجلة النمو العناصر اهلامةأحدمن  يعترب االستثمار
 فعالة لتحقيق وهو أداة وحىت على املستوى الوطين ألوضاع سواء على مستوى املؤسسات اومنه حتسني الثروات
والرفاهية تفاء الذايت  من خالل رفع مستويـات اإلنتاج اليت حتقق االكاالقتصادية للمجتمع األهداف مجيع

  . واالقتصادي نظرا لتأثريه على احمليط املايل سمعة للمؤسسةواضحة ل وحيدد صورة للمجتمع
 ومفتاح التطور ل خاصنوك ملا له من مـدلوالستثمار باهتمام كبري من طرف البا فلقد حظي ونظرا هلذه األمهية

 وتوسيعه من  للنهـوض باالستثمارأداة فعـالةو أن التمويـل عنصر أساسي كونواالجتماعي والسيـاسي القتصادي ا
  .خالل املشاريع االستثمارية

 . حول االستثمارتأساسيا - 1
 )1- 1 .مفهوم االستثمار

 من خيتلف فنجده النظر، وجهات باختالف واختلفت االستثمار تعاريف تعددت:  تعريف االستثمار)1-1- 1
 .واملالية االقتصادية الناحية من التعريف عن احملاسبية الناحية

 أو ااشرت اليت الضخمة املبالغ ذات املادية والغري املادية الوسائل جمموعة هو: لالستثمار المحاسبي التعريف -
 تزيد فرتة يف أي طويلة وملدة نتاجياإل نشاطها يف استخدامها أجل من ولكن بيعها لغرض ليس املؤسسة اأنشأ
 1 .األصول جانب يف الثاين الصنف يف تسجل وهي سنوات اخلمس عن
 للدولة بالنسبة أو املشروع لصاحب بالنسبة سواء قرار عن نابعة عالقة هو االستثمار :االقتصادي التعريف -

 حتسني أو زيادة بقصد األجل طويلة األصول خاصة الطبيعية اإلنتاج عناصر على احلصول يف الرغبة وهو لكل،
 .للمشروع اإلنتاجية الطاقة

 دفع إىل تؤدي آلة شراء يتم كأن نقطة كل ميثل االستثمار فإن الناحية هذه من :رالالستثم المالي التعريف -
  2.التكاليف وختفيض اإليرادات زيادة إىل تؤدي فهي احلالتني كلتا ويف البعيد، املدى على نفقات
  من الزمن قد تطول أوولفتـرة معينـةأنه التخلي عن أموال ميلكها الفرد يف حلظة معينة ب االستثماريعرف كما 

ا لتلك الفرتة الزمنية بقصـد احلصول على تدفقات مالية وربطها بأصلتقصر،   أو أكثر من األصول اليت حيتفظ 
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واملخـاطرة  يف القـوة الشرائية بفعل التضخم، توقعوالنقص املمستقبلية تعوضه عن القيمة احلقيقية لألموال املستثمرة، 
  1. عن احتمال عدم حصول التدفقات املالية املرغوب فيها كما هو متوقع هلاالناشئة

استخدام املدخرات لتكوين االستثمارات أو الطاقة اإلنتاجية اجلديدة الالزمة لعمليات إنتاج   بأنهيعرف أيضا
  . الطاقات اإلنتاجية القائمة أو جتديدها واحملافظة على، واخلدماتالسلع 

 .االستثمار أهمية) 1-2- 1
 على نكا اقتصاد ألي األساسية الركيزة أو ةمالدعا اعتباره ميكن إذ الدول مجيع يف بالغة بأمهية االستثمار حيظى
  .والثقايف جتماعياال كاجلانب معجملتبا حتيط اليت األخرى اجلوانب إىل االقتصادي اجلانب تتعدى يتهأمه أن اعتبار
 الوطين لالقتصاد يعطي االستثمار أن حيث للغاية، وحساس حقيقي تأثري له أن جند االقتصادي اجلانب فمن
 إنتاج يف زيادة إىل يؤدي االستثمار ارتفاع أن إذ الداخلة السوق توسيع خالل من وذلك للتنمية حقيقية فرصة
 العملة من الدولة خزينة رصيد يرفع اكم التجاري امليزان وازنت ومنه التصدير فرصة ينتج مما واخلدمات السلع
 .االقتصادي باإلنعاش يسمى ما وحتقيق خمتلفة، جماالت يف إضافية استثمارية مشاريع إقامة إىل يدفع مما الصعبة

 بطالة،ال من التقليل أي التشغيل فرص خلق يف يساهم فنجده االجتماعي اجلانب من االستثمار إىل نظرنا إذا أما
 2.تمعجملا وترقية رفاهية على العمل أي لألفراد الدخل مستوى من ويرفع

 3 :يف االستثمار أهداف تتمثل :االستثمار أهداف) 1-3- 1
 البطالة مشكالت من والتقليل شغل مناصب خلق. 
 شخصية أو عامة منافع لتحقيق عوائد أي أرباح على احلصول. 
 املستهلك رغبات عن الناتج الطلب إلشباع ماتواخلد السلع بإنتاج وذلك العرض توفري. 
 االقتصادية االستقاللية حتقيق أي الذايت اكتفاء حتقيق. 
 الصعبة العملة على للحصول املادية والسلع املنتجات تصدير. 
 الوجود قليلة أو موجودة غري نشاطات تطوير أو إنشاء.  

 .االستثماروأدوات  مجاالت) 2- 1
  4 .االستثمار مجاالت) 2-1- 1

 على احلصول بقصد أمواله املستثمر فيه سيوظفه الذي االقتصادي النشاط طبيعة أو نوع االستثمار مبجال يقصد
 :عليها املتعارف التبويبات أهم ومن خمتلفة زوايا من االستثمار جماالت بتبويب وميكن عائد،

                                                 
  .13 ص2005 زياد رمضان، مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي، دار وائل للنشر، األردن، -1
  16.ص 2000 اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للطبع اجلامعية الدار املشاريع، وجدولة إدارة ماضي، توفيق حممد -2
  .7، ص2015، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، بن حراث حياة، حماضرات يف سياسة واسرتاتيجية االستثمار، مطبوعة داخلية. د-3
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 وأخرى حملية استثمارات إىل فيةجغرا زاوية من االستثمارات تبوب :االستثمار تجاال لمالجغرافي التبويب- أ
 :أجنبية أو خارجية

 إىل جغرافية زاوية من لالستثمار املتاحة الفرص مجيع احمللية االستثمار جماالت تشمل :المحلية االستثمارات -
 .أجنبية أو خارجية وأخرى حملية استثمارات

 املتاحة الفرص مجيع األجنبية أو ةاخلارجي االستثمار جماالت تشمل :األجنبية أو الخارجية االستثمارات -
 قبل من اخلارجية االستثمارات وتتم املستخدمة، االستثمار أدوات كانت ومهما األجنبية األسواق يف لالستثمار

  .مباشر غري أو مباشر بشكل إما املالية واملؤسسات األفراد
 إىل االستثمارات حمل األصل نوع زاوية من االستثمار جماالت تبوب :االستثمار االتلمج النوعي التبويب- ب

 :مالية واستثمارات حقيقية استثمارات
 حيازة يف احلق للمستثمر وفر من اقتصادية أو حقيقيا االستثمار يعترب :االقتصادية أو الحقيقية االستثمارات -

 ذاته، حد يف اقتصادية قيمة له أصل كل احلقيقي باألصل ويقصد ، مثالوالذهب ،عكالعقار، والسل حقيقي أصل
 أصل فالعقار خدمة شكل يف أو سلعة شكل يف إما تظهر إضافية اقتصادية منفعة استخدامه على ويرتتب
 1.حقيقي

  :امنه نذكر اخلصائص من جمموعة احلقيقية ولألصول
 ا والتعامل والتخصص واملهارة اخلربة إىل حتتاج بذلك وهي متجانسة غري اأ. 
 ذاتية قيمة هلا. 
 استخدامها طرق عن فيها املنفعة حتصل. 
 ملموس مادي كيان هلا يكون ما غالبا. 
 األمان من عالية بدرجة تتمتع. 
 العقار حالة يف والصيانة السلع حالة يف والتخزين النقل نفقات مثل عالية نفقات عليها يرتتب. 
 منخفضة فسيولتها ولذلك منخفضة السريع للتسويق قابليتها. 
 أما األمان عنصر هي احلقيقي لالستثمار ميزة أهم أن إذ والعيوب املزايا من موعةجم احلقيقي لالستثمار أن كما

 :يف فتتلخص مشاكله
 املخاطرة درجة يف يزيد مما التقييم صعوبة من عنه ينتج وما التجانس عدم. 

2  األصول هذه لتداول ثانوية أسواق وجود عدم عن الناجتة السيولة اخنفاض.

                                                 
  .78،77 ص ،ذكره سبق مرجع ،مطر حممد -1
  .38،39 ص ،ذكرهمرجع سبق  ،رمضان  زياد-2
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 فيها االستثمار عملية على يرتتب حيث املالية األوراق سوق يف االستثمار شملوت :المالية االستثمارات -
 املايل واألصل  وغريها،إيداع شهادة أو سند أو سند أو سهم شكل يتخذ حقيقي غري مايل املستثمر ألصل حيازة
 األسهم وشراء عمليات بيع من املايل السوق يف حيدث وما يحقيق بأصل املطالبة حلامله خيول ماليا حقا ميثل

 وهو أخر أصل على حصوله مقابل )دالسن أو السهم( املايل األصل ملكية نقل عملية يعدمل  فهو والسندات
 منفعة أي تنشأ ال العملية هذه فخالل املشرتي، عنها يتخلى اليت النقود مثل حقيقيا أصال يكون قد الذي الثمن

 مالكه من مايل أصل ملكية انتقال هو حيدث ما فكل القومي، للناتج مضافة اقتصادية قيمة أو أضافية اقتصادية
  1.البلد ثروة جمموع إىل شيئا ذلك يضيف أن دون وعموالت رسوم من ذلك يرافق ما مع جديد خرآ إىل األصلي

 االتجملا يف للمستثمر املتاحة االستثمار أدوات من االستثمار أداة  تعترب:االستثمار أدوات )2-2- 1
 : يليوتتمثل فيما ملختلفةا االستثمارية

 مزايا من توفره ملا وذلك احلاضر عصرنا يف االستثمار أدوات أبرز من املالية األوراق تعترب :المالية األوراق- أ
 .زوايا عدة من بينها فيما املالية األوراق وختتلف األخرى االستثمار أدوات يف تتوفر ال لالستثمار

 هو ما ومنها والتعهدات، بأنواعها كاألسهم ملكية أدوات هو ما منها احلامله ترتبها اليت احلقوق حيث فمن
 .وغريها اإليداع وشهادات كالسندات دين أدوات
 األرباح توزيعات من نصيبه يتغري الذي كاألسهم الدخل متغرية مالية أوراق هناك منها، املتوقع الدخل حيث ومن
 .االمسية قيمته من ثابتة بنسبة يتحدد لذيا كالسند الدخل ثابت وه ما ومنها لألخرى، سنة من
 من أكثر أمانا حلامله يوفر مثال املمتاز فالسهم حلاملها، تتوفر اليت األمان درجة يف املالية األوراق ختتلف كما

 األصل حيازة حق حلامله يوفر األخري ألن بعقار املضمون السند من أمانا أقل كالمها ولكن العادي، السهم
 2.الدفع من املدين توقف حالة يف السند يضمن الذي احلقيقي

 فيها االستثمار ويتم املالية األوراق بعد االستثمار عامل يف الثاين املركز بالعقارات املتاجرة حتتل :العقار- ب
 مباشر غري بشكل وإما )أراضي أو مباين( حقيقي عقار بشراء املستثمر يقوم عندما مباشر بشكل إما بشكلني
 املالية املؤسسات إلحدى مالية حمفظة يف باملشاركة أو عقاري بنك عن صادر عقاري سند بشراء يقوم عندما

 . بالعقارات املتخصصة
 بعد فيما تستخدمها أموال على بواسطتها حتصل سندات تكون ما غالبا مالية أوراقا املؤسسات هذه وتصدر
 3:التالية باخلواص عام بوجه العقار يف االستثمار يتصف كما عقارات، شراء أو بناء لتمويل

                                                 
  .40 صمرجع سبق ذكره،  ،رمضان زياد -1
  .80،81 ص ،ذكره سبق مرجع ،مطر مد حم-2
  .43،42 ص ذكره، سبق مرجع رمضان،  زياد-3
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 له حقيقيا أصال جيوز بالعقارات املستثمر ألن وذلك املالية األوراق يف ما تفوق األمان من عالية درجة 
 ضمن بعقار املضمونة العقارية السندات محلة أن كما بالتأجري، أو بالبيع سواء به بالتصرف احلرية مطلق
 .السندات هذه قيمة سداد عن املدين عجز حالة يف الضمان على االستيالء حلاملها

 العقارية السندات فوائد إعفاء مثل البلدان بعض يف الضريبية املزايا بعض. 
 خاصة أيضا مرتفعة العوائد ولكن مرتفعة تكاليف تكون األجل الطويل التمويل ألن :املرتفعة التكاليف 

 .بامللكية املتاجرة استغالل العقارية الشركات استطاعت إذا
 عالية درجة على ليس العقارات أن كما مرنا ليس بالعقارات جتار فاال لذا منظمة ثانوية سوق توفر عدم 

 .السيولة من
 تتعلق شىت مصاعب فيها املستثمر يالقي لذا التجانس عنصر إىل العقارات يف االستثمار أدوات تفتقر 

 .األمور هذه يف متخصصا نيكو أن منه يتطلب مما عليها العائد معدالت وباحتساب بتقوميها
 متخصصة أسواق هلا تنشأ أن لدرجة لالستثمار صاحلة جتعلها خاصة مبزايا السلع بعض تتمتع :السلع-ج
 وأخرى نيويورك يف للقطن بورصة بوجود نسمع أصبحنا فقد ولذا املالية، األوراق بورصات غرار على )بورصات(

 ....سريالنكا يف للشاي ةورابع الربازيل يف للنب وثالثة لندن يف للذهب
 التعهدات أو املستقبليات باسم تعرف خاصة عقود طريق عن السلع أسواق يف املستثمرين بني التعامل ويتم

 املنتج فيه يتعهد مسسرة، مكتب يكون ما غالبا مسسار أو ووكيل السلعة تنتج مها طرفني بني عقد "وهي املستقبلية
 كحد تغطية أو تأمني على حصوله مقابل املستقبل يف معني بتاريخ معينة سلعة من معينة كمية بتسليم للسمسار

 ."العقد قيمة من معينة بنسبة
 ما غالبا بالسلع أن املتاجرة إال الوجوه من كثري يف املالية باألوراق واملتاجرة بالسلع املتاجر، من كل تتشابه كما
  :يلي فيما تتشابه اأ إال املالية باألوراق املتاجرة من خماطرة أكرب تكون
 موجودة غري ثانوية سوقا املالية األوراق أن عدا كبري حد إىل متماثلة منها لكل بالنسبة البيع إجراءات 

 .للسلع
 السيولة من نسبيا عالية بدرجة يتمتع املالية األوراق يف االستثمارات. 

1  مساومة ألية ختضع وال السوق يف معلنة تكون منها أسعار.
 احلقيقي االستثمار أدوات أكثر من االقتصادية املشروعات تعترب :استثمار كأدوات االقتصادية المشروعات-د

 أو صناعتها أو السلع بتجارة يتخصص ما منها أن كما وزراعي وصناعي جتاري بني ما أنشطتها وتتنوع انتشارا
 :منها رنذك اخلصائص من جمموعة االقتصادية املشروعات يف لالستثمار اخلدمات، بتقدمي
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 أنسب من االقتصادي املشروع يعترب لذا مستمرا معقوال عائدا االقتصادية املشروعات يف املستثمر حيقق 
 .املستمر الدخل ذوات االستثمار أدوات

 هلا حقيقية أصوال حبوزته املستثمر ألن األمان من كبري قدر االقتصادية املشروعات يف للمستثمر يتوفر 
 .كبري حد إىل منخفضة الرأمسالية باخلسائر املتعلقة املخاطرة، ةدرج فإن ولذا ذاتية قيمة

 ميوله مع يتناسب ما املشروعات من خيتار إذ املالئمة ميزة للمستثمر توفر. 
 حلسابه ابإدار الغري يفوض أو بنفسه ابإدار إما ويقوم أصوله إدارة حبق املستثمر يتمتع. 

 حيث احلاضر عصرنا يف املستثمرين من كبري قسم اهتمام على بيةاألجن العمالت حتوز :األجنبية العمالت-ه
 1.ريهاغو نيويورك طوكيو، ،فرانكفورت باريس، لندن، :مثل العامل أحناء شىت غفي األسواق هذه تنتشر
 :بعنصرين املالية األسواق من غريه عن األجنبية العمالت سوق ويتميز

 أنواع أهم من ولعل فيه، االستثمار خماطرة درجة من يزيد مما سيةوالسيا االقتصادية للظروف املفرطة حساسيته -
 .االئتمان وخماطر السيولة خماطر الفائدة، أسعار خماطر :هي األجنبية العمالت سوق هلا يتعرض اليت املخاطر

 اتأدو بواسطة فيه التعامل يتم بل املالية األوراق لسوق يتوفر الذي املادي اإلطار إىل يفرتض سوق أنه -
   .احلديثة االتصال

 لالستثمارات جماال  وغريهاوالبالتني والفضة الذهب مثل النفيسة املعادن يف االستثمار يعترب :النفيسة المعادن-و
 بعد اجلديدة األلفية بداية منذ أخرى مرة االرتفاعباالخنفاض و حادة تقلبات النفيسة املعادن أسعار شهدت احلقيقية
 .األجنبية الصرف أسواق يف الدوالر الصرف سعر يف حدث الذي احلاد اهلبوط
 2:منها متعددة صورا اخلصوص وجه على منها والذهب عامة النفيسة املعادن يف االستمرار وتتخذ
 املباشر والبيع الشراء. 
 نسبيا منخفضة بفوائده ولكن البنوك يف تودع اليت الذهب ودائع. 
 األجنبية العمالت سوق يف ثحيد ما منط على بالذهب املبادلة أو املقايضة. 

 متخصصة مالية مؤسسة تكونه حمدد مايل بوعاء يكون ما أشبه هو االستثمار صندوق :االستثمار صناديق- ن
 يف لالستثمار توجيهها مث ومن األفراد املدخرات جتميع بقصد وذلك االستثمارات إدارة جمال يف وخربة دراية وذات
 طريق عن املخاطرة من معقولة مستويات وضمن جمزيا عائدا فيها املشاركني أو للمسامهني حتقق خمتلفة جماالت

  .الصندوق موجودات إدارة يف وذلك احلريص الرجل بقاعدة يعرف ما ومراعاة التنويع، مزايا من االستفادة
 يكون دوقالصن أموال فيها تستثمر اليت األصول تنوع وحبكم لكن مالية أداة االستثمار صندوق يعترب أخرىبعبارة 
 تكوين باملثل ميكن كما وشراء بيعا املالية باألوراق املتاجرة عادة االستثمار صندوق وميارس مركبة، استثمار أداة

 لديهم ملن الفرصة ئي اأ االستثمار صناديق مزايا أهم ومن بالعقار، املتاجرة متارس عقارية استثمار صناديق
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 احملرتفني اخلرباء من موعةجمل اتلكل ممدخرا بتسليم يقومون بأن شغيلهالت الكافية اخلربة ميتلكون وال مدخرات
  .معينة عمولة مقابل اإدار يتولون الذين

  .ومخاطره االستثمار مقومات )3- 1
 1 :هي أساسية مقومات ثالث على الناجح االستثماري القرار يقوم :االستثمار مقومات) 3-1- 1

 لالستثمار مالئمة إسرتاتيجية تبين. 
 القرار الختاذ العلمية واملبادئ باألسس سرتشاداال. 
 واملخاطرة العائد بني العالقة مراعاة. 

 اختالف حسب وذلك املستثمرون يتبناها اليت االستثمار إسرتاتيجية ختتلف :لالستثمار المالئمة اإلستراتيجية- أ
 ألي بالنسبة خيتلف والذي االستثماري تفضيلال مبنحىن يعرف مبا املستثمر وياتلأو وتتمثل االستثمارية، مأولويا

 .األمان السيولة، الرحبية، :التالية العناصر اجتاه ميله وفق مستثمر
 األموال من حتقيقه يتوقع الذي االستثماري على العائد مبعدل الرحبية لعنصر املستثمر ميل عن عادة ويعرب

 يف لقبوهلاا مستعد يكون اليت باملخاطرة) واألمان ولة،السي ( اآلخرين العنصرين اجتاه ميله عن يعرب بينما املستثمر،
 املنحىن ذلك هو ملستثمر ما، التفضيلي املنحىن األساس فإن هذا وعلى يتوقعه، الذي االستثمار على العائد نطاق
 جهة، نم يتوقعه الذي العائد بني املقايضة بدائل أو املزج املمكنة بدائليف  مثلةتامل النقاط مجيع عليه ستقع الذي

 يف عام بشكل املستثمرون ينقسم االستثمارية تفضيلال منحنيات وحسب، أخرى جهة من يقبلها اليت واملخاطرة
 2:هي أمناط ثالثة

ميكن أن يذره املشروع من  ما على لويةاألو األمان عنصرل يعطيالذي  ستثمرامل وهو: المتحفظ المستثمر -
  .ةاملخاطر عنصر اجتاه جدا حساسا فيكون االستثمارية قراراته لىع املستثمر هذا منط ينعكس وبالتايل عوائد

 ميكن ما بغض النظر عن الرحبية لعنصر األولوية يعطيقه ابس عكس على النمط وهذا: المضارب المستثمر -
 لدخول استعداد على فيكون متدنية املخاطرة عنصر جتاه تهحساسي تكون ولذا يواجهه املشروع من خماطرأن 

  .االستثمار على العائد من مرتفعة معدالت على احلصول يف طمعا خطرة استثمارية جماالت
 متوازن، بقدر واملخاطرة العائد لعنصري اهتماماته يوجه الذي الرشيد املستثمر وهو :المتوازن المستثمر -

 تراعي بعناية ةمدروس استثمارية قرارات اختاذ من متكنه معقولة حدود يف املخاطرة جتاه حساسيته تكون وهكذا
 من العظمى األغلبية النمط هذا حتت ويندرجة املخاطر درجة وتدين العائد تعظم بكيفية االستثمارات تنويع

  .املستثمرين
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 1 :االستثماري القرار التخاذ العلمية والمبادئ األسس- ب
 :أمرين مراعاة الرشيد االستثماري القرار متخذ يف يفرتض
 خطوات على عادة يقوم والذي القرار، الختاذ العلمي باملدخل يعرف ما القرار اهذ اختاذ يف يسلك أن األول
 :يلي ما أمهها حمددة
 لالستثمار األساسي اهلدف حتديد. 
 القرار يف املتحكمة أو األساسية العوامل حتديد خالهلا من ليتم املالئمة املعلومات جتميع. 
 تاحةامل االستثمارية للبدائل املتوقعة العوائد تقييم. 
 لألهداف املناسب االستثماري البديل اختيار. 
 :أمهها ومن املبادئ بعض يراعي أن االستثماري القرار مبتخذ جيدر أن فهو الثاين أما
 ليقوم مدخرات من لديه ملا متجددة استثمارية فرص عن دائما يبحث الرشيد املستثمر إن :االختيار مبدأ  -

 خربة له الذي املستثمر على .املبدأ هذا يفرض كما له تتاح فرصة أول يف هاتوظيف من بدال منها مناسب باختيار
 .اخلربة هذه لديهم ممن املاليني الوسطاء يستخدم بأن االستثمارات يف
 االستعانة املقارنة وتتم منها مناسب الختيار املتاحة االستثمارية البدائل بني املفاضلة مبدأ إن: المقارنة مبدأ -

 نظر وجهة من األفضل البديل الختيار التحليل هذا نتائج ومقارنة بديل لكل األساسي أو وهرياجل بالتحليل
  .املالئمة مبدأ حسب املستثمر

 رغبات يالءم ما وأدواته االستثمار جماالت بني من خيتار عندما عمليا املبدأ هذا املستثمر يطبق: المالئمة مبدأ -
 مستثمر لكل أن أساس على املبدأ هذا ويقوم االجتماعية حالته وكذلك لهوعم وعمره دخله حيددها اليت ميوله هو
 األساسي أو اجلوهري التحليل يكشفها واليت االستثمار لقرار األساسية بالعناصر اهتمامه درجة حيدد تفضيل منط
 :وهي
 االستثمار على العائد معدل. 
 االستثمار ذلك ا يتصف اليت املخاطرة درجة. 
 االستثمار وأداة املستثمر من كل ا يتمتع اليت السيولة مستوى. 

 جممل تلخيص وميكن االستثمار خماطر من للحد ماستثمارا تنويع إىل املستثمرين يلجأ :التنويع مبدأ -
 العائد العادة يف حيدد مستثمر كل أن يعين وهذا االستثمار على املستهدف بالعائد يعرف ما حتقيق يف األهداف

 ختصم أن جيب العائد هذا ولتحديد هدف، صورة يف وذلك استثماراته من حتقيقه يف يطمح الذي راالستثما على
 للوصول وذلك املستهدف، العائد يعادل خصم معدل مبوجب االستثماري املشروع من املتوقعة النقدية التدفقات
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 غري فاالستثمار سلبا كان إذا أما جمديا االستثمار يعترب موجبا املخصومة النقدية للتدفقات احلالية القيمة إىل
  1.يجمد
 .االستثمار مخاطر) 3-2- 1

 لتشمل املخاطر تلك متتد وقد االستثمار وراء من املتوقع العائد حتقق من التأكد عدم حالة هي االستثمار خماطر
 .املتوقع للعائد باإلضافة املستثمر املال
 املستثمر، سطر نطاقه خارج أي اخلارجية بالعوامل مرهون العائد حتقيق احتمال ألن االستثمار يف املخاطرة تنشأ
 طردية عالقة هناك أنه إىل اإلشارة جتدر هنا ومن املخاطرة تظهر % 10 الفوائد تلك حتقق احتمال اخنفض ومىت

 ذاوه املخاطرة، تزداد االستثمار على العائد حتقيق زمن طال فكلما لالستثمار، الزمين والبعد املخاطرة بني واضحة
 غري وأخرى نظامية خماطر إىل املخاطر وتنقسم الزمنية الفرتة طالت كلما العائد حتقق احتمال إلخنفاظ راجع
 .نظامية

 وحركتها األسواق يف العام بالنظام تتعلق اليت املخاطر تلك النظامية باملخاطر يقصد: النظامية المخاطر- أ
 مجيع تصيب تقع عندما اأ بل االستثمار من بنوع ترتبط ال العوامل هذه ومثل والسياسية الطبيعية والعوامل
 .االستثمار وقطاعات جماالت

 مثل اإلنتاجية، العمليات وتدهور الفائدة أسعار يف بالتغريات املتعلقة املخاطر وهي :النظامية غير المخاطر- ب
 املخاطر بعض ذكر ميكن ماوعمو أخر، جماال تصيب وال االستثمار يف معني جمال تصيب تقع عندما املخاطر هذه

 :يلي فيما املتمثلة
 العمل هذا يفشل قد معني، أعمال جمال إىل تعود أدوات يف االستثمار عن تنشأ خماطر هي :العمل مخاطر -

 .االستثمار أهداف حتقق ال وبالتايل
 بعد الفائدة تفاعار حالة ويف منخفضة الفائدة أسعار يف االستثمار عن الناجتة املخاطر ي وه: السعر مخاطر -

 .قصري أجل يف االستثمار مت إذا املرتفعة الفائدة عن الناجتة املخاطرة أو ذلك،
 يف العامة واالقتصادية السياسية بالظروف املالية األوراق أسعار فيه تتأثر اليت املخاطر ي ه:السوق مخاطر -

 واالستماع السوق يف الذعر خلق أو معينة همألس الوالء مثل السوق يف النفسية بالعوامل أيضا تتأثر كما منطقة،
 شراء قرار واختاذ الصحيحة املعلومات على احلصول يف التأخر حىت أو املؤكدة، غري واملعلومات اإلشاعات إىل

 2.األسعار وارتفاع مناسب وقت مرور بعد املالية األوراق
 عدم حىت أو لالستثمار، املقرتضة األموال تسديد على القدرة عدم عن النامجة املخاطر هي :المالية المخاطر -

 .معقولة بأسعار نقدية سيولة إىل االستثمارات حتويل على القدرة
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 لصناعة الصناعية اخلام املواد توفر عدم مثل خاصة ظروف عن الناجتة املخاطر تلك هي :الصناعية المخاطر  -
 .القدمية املنتجات لىع الطلب من احلد أو التوافق إىل تؤدي اخرتاعات ظهور أو معينة

 معدالت الرتفاع نتيجة املتوقعة العوائد تغري احتمال ا نعين :للنقود الشرائية بالفوائد المرتبطة المخاطر -
 النقود من الكمية لنفس الشرائية القوة عن ختتلف اليوم اااستثمار شراء مت اليت للنقود الشرائية فالقوة التضخم،

 .التسعينات يف اجلزائر يف حدث مثلما عامني أو عام بعد
 فاختاذ االستثمار، عائد على وبالتايل الشركة أعمال على سلبية أثار اإلدارة ألخطاء إن :اإلدارة سوء مخاطر -

 .الشركة أرباح على يؤثر قد دقيقة غري أو مكتملة غري معلومات نتيجة خاطئة قرارات
  . المشروع االستثماريماهية- 2

 االستثماريـة تشكل اجلزء األكرب  كون أن املشاريـعةستثمارية يف عاملنا هذا هو أمر بالغ األمهيأن وجود املشاريع اال
 فال ميكن أن يقوم أي ن اجلزء اهلام والكبري لالقتصاد وللحركة اإلنتاجيةمن حياة املؤسسات واألفراد اللذان يشكال

  .اقتصاد لبلد ما إال إذا كانت هناك سياسة اقتصادية
.سيات حول المشروع االستثماريأسا) 1- 2  1

   : ويعرف على أنها يرجع الختالف وجهات النظر إليهوهذ للمشروع االستثماري تعاريفعدة هناك 
  .عملية توجيه موارد مشروع صناعي أو مايل للحصول على عوائد أو مداخيل نقدية أو غري نقدية -

 منفصلة وحتليلهـا كوحدة، ومتويلها وتنفيذهاا، جممـوعة من األنشطة اليت ميكن ختطيطه:" كما يعرف بأنه -
  ." منافع أو إنتاج وتسمى أحيانا داخلية وعلى تدفقات على تدفقات خارجية أو مدخالت، ويشمل املشروع

كل تنظيم له كيان مستقل بذاته ميلكه أو يديره فقـط منظمه، : "  وميكن تعريـف املشروع االستثماري على أنه-
 أو تقدمي سلعة أو خدمـة، أو جمموعة من السلع ويوجهها إلنتاج عناصر اإلنتاج، واملزج بني يعمل على التـأليف

   ." السوق من أجل حتقيق أهداف معينة خالل فرتة معينة واخلدمات وطرحها يف
  :من التعاريف السابقة ميكن استخالص التعريف التايل للمشروع االستثماري

والبشرية دام املوارد املالية ، اليت تعتمد على استخواملتكاملةرتبطة ببعضها    جمموعة من النشاطات العملية امل
  .  املنافع يف املستقبلواحلصول على لضمان جناح املشروع وحتليل سليم وفقا لتخطيط  املتاحةواملادية

 .االستثماري المشروع خصائص) 1-2- 2
 :يلي كما ذكرها ميكن االستثماري للمشروع خصائص عدة هناك

 على والتنبؤ التسويقية الدراسة على أساسا تركز تقديرات عن عبارة هي :االستثماري المشروع إيرادات -
 الصايف واإليراد املشروع، إيرادات من واألهم األكرب اجلزء تشكل املبيعات أن حيث املشروع منتوجات طالب
 املشروع بإيرادات التنبؤ أن كما معينة، استثمارية عملية عن الناجتة التدفقات منه حمذوفا نقدي كمتدفق يعترب
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 املنتظر املبيعات حلجم والتقدير والتوقع بالتنبؤ تم اليت التسويقية الدراسات على تركز اأ حيث ضروري شيء
 على املؤسسة تتحصل بالتايل تكلفة أقلها للتوزيع شبكة وأفضل املستهلكني تفضيالت على التعرف وكذا حتقيقها
 1.املشروع قبول أو رفض املتضمن الستثماريا القرار عالمة

 والشحن بالنقل املتعلقة واملصاريف األصول شراء مثن يف تتمثل تكلفة لالستثمار إن :االستثمار تكلفة -
 .املشروع وجتهيزات األدوات وصيانة والضرائب املشروع إلنشاء العقد مصاريف إىل إضافة عليها والتأمني والرتكيب

 صافية، إيرادات املشروع فيها حيقق اليت املدة تلك هي االستثماري املشروع حياة مدة :ثماراالست حياة مدة -
 والعمر للمشروع االقتصادي العمر بني هنا التفرقة وجيب االستثماري، املشروع خدمة سنوات عدد اأ أي

 أما عائد، وجود مع تكلفة أقل حتقيق أي االقتصادي املشروع لتشغيل ةزمالال الفرتة به يقصد فاألول له، اإلنتاجي
 .لإلنتاج قابل االستثماري املشروع يكون خالهلا من اليت ةمالالز الفرتة عن عبارة فهو الثاين

 لتشمل املخاطر تلك متتد وقد االستثمار، وراء من املتوقع العائد حتقق من التأكد عدم حالة هي :ةرالمخاط -
 مرهون العائد حتقيق احتمال ألن االستثمار يف املخاطرة تنشأ إذ وقع،املت العائد إىل باإلضافة املستثمر املال

 تظهر 100 %عن تلك حتقق احتمال اخنفض ومىت املستثمر، سيطرة نطاق خارج أي اخلارجية بالعوامل
  .املخاطرة

: االستثمارية المشاريع أهداف) 1-3- 2 2
 :يلي فيما االستثمارية املشاريع أهداف تتلخص

 احتفظ قد يكون أن بعد البنك لدى ةلعاط تركها من بدال املوارد بعض توظيف طريق عن ضايفإ عائد حتقيق -
 أن كال ش املقرتضني، حاجات وسد للمودعني املتعلقة املسحوبات به ليواجه نتهيخز يف يولةالس من كاف بقدر
 يف يتكبده ما تغطية من كنهومي املستحدثة، اإلمجالية األرباح من يزيد سوف فإنه نسبته كانت مهما العائد هذا

 .نفقات من سبيلها
 التحويل سهلة بأنواعها املالية فاألوراق نكالب عند السيولة لتأمني نقود إىل للتحويل قابلة باحتياطات االحتفاظ -
 .قصري وقت يف نقود إىل
 ففي للعمالء، فتوحةامل االعتمادات من أو الودائع من املفاجئ السحب أو املومسي التمويل مواجهة من التمكن -

 يف منها قدرا يبيع أن يستطيع حيث لألزمات التعرض خطر عنه يبعد ما املالية األوراق مبحفظة البنك احتفاظ
 على األوراق تلك أرباح من جينيه ما فإن خبسارة إال األوراق هذه بيع يستطع مل البنك أننا فرض ولو وقت أسرع
 كذلك مالئمة غري ظروف يف بيعها عن تنجم خسارة أية عن عوضهي ما قيمتها هبوط ملواجهة احتياطي شكل
 من حوزته يف ما بضمان املركزي البنك من يقرتض بأن له، الالزمة السيولة من قدرا يوفر أن يستطيع البنك فإن
 .أوراق
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 ككذل النامية، الدول يف بالذات حكومية أوراق يف يكتب عندما القومي االقتصاد مصلحة البنك يستهدف -
 جزئيات حتقيق يف أسهم قد يكون العام لالكتتاب تطرح اليت اجلديدة الشركات أسهم يف البنك يكتب عندما
  .الشركات تلك إىل ا يعهد اليت التنمية

  .وأهميتهأنواع المشاريع االستثمارية ) 2- 2
  .االستثمارية المشاريع أنواع) 2-1- 2

 :أمهها املعايري من لعدد وفقا تلفةخم أنواع إىل االستثمارية املشروعات تقسيم ميكن
 :املعيار هلذا وفقا املشروعات من نوعني بني التفرقة وميكن :للقياس القابلية حسب- أ

 وهذه النقدي، للتقييم قابلة منافع تولد أو منتجات تنتج اليت املشروعات تلك وهي :للقياس قابلة مشروعات -
 أمثلتها من أسعارها، فيها حتدد أسواق هلا منتجات تكون ام غالبا هي خدمات، أو سلعا تكون قد املنتجات

 يف كله يباع ال قد املشروعات هذه إنتاج أن الصدد هذه يف يالحظ والسياحية، الصناعية الزراعية، املشروعات
 تقييم ميكن األحوال كل يف لكن الزراعية، املشروعات يف احلال هو كما ذاتيا، جزءا منه يستهلك قد إمنا السوق
 .السوق يف سائدة أسعار باستخدام املشروعات هذه إنتاج

 صورة يف ودقة بسهولة ا،منتجا تقييم يصعب اليت املشروعات تلك وهي :للقياس القابلة غير المشروعات -
 من الواقع، تعكس ال قد احملللني قبل من افرتاضات وضع أو إضافية أحباث إجراء ذلك يتطلب أن دون نقدية،
 .وغريها املؤسسي واإلصالح البيئة والصحة، بالتعليم املتعلقة تلك شروعاتامل هذه أمثلة
 :أنواع ثالثة إىل التبادلية العالقة حيث من االستثمارية املشروعات وتنقسم :التبادلية العالقة حسب- ب
 قبول يأ األخر، بدل يقوم املشروعني أحد أن يتضح الكلمة هذه خالل من :البديلة االستثمارية المشاريع -

 مشروعني بني باالختيار تقوم أن املؤسسة على كان فإذا األخر املشروع رفض إىل بالضرورة يؤدي املشروعني أحد
 بني االختيار املشروعات هذه أمثلة ومن ،بالضرورة" ب" املشروع رفض إىل يؤدي "أ" املشروع اختيار فإن )ب-أ(

 نفس ويف األرض من املساحة نفس على طوابق 8 من نمكو جتاري ومبىن طابق 12 من مكون سكين مبىن إقامة
 1 .املكان

 وال الثاين املشروع يف يؤثر ال املشروعني أحد كان إذا مستقلني ماأ مشروعني عن نقول :المستقلة المشاريع -
 معا وهلاقب وميكن رفضه أو الثاين املشروع بقبول تتأثر ال ألحدمها النقدية التدفقات أي األخر مداخيل يف له دخل
  .واحد أن يف ومدرسة مستشفى بناء ذلك ومثال
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 يؤدي املشروعني أحد كان إذا البعض، لبعضهما متكاملني ماأ مشروعني عن نقول :المتكاملة المشاريع - 
 لبناء مكمل يكون الكهرباء، توزيع شبكة إنشاء مثل نفقته يف اخنفاض أو الثاين املشروع إيرادات يف الزيادة إىل
 .1الكهربائية الطاقة ليدلتو سد
 قبول إىل بالضرورة أحدمها قبول أدى إذا مرتافقان ماأ )ب-أ( املشروعني اعتبار ميكن: المترافقة المشاريع -

 مرافق بناء من فالبد اجلديدة باملدن وتسميتها السكن جمال يف نالحظه ما ذلك ومثال صحيح، والعكس الثاين
 .معا املشروعني عن التنازل أو العمومية املرافق من البد احلي فالبناء واملستشفى، واملسجد املدرسة مثل هلا عمومية

  2:نوعني إىل وتنقسم :االجتماعي البعد حسب-ج
 فردي، أساس على للجمهور مباشرة بيعها ميكن وخدمات سلع إنتاج تتوىل هي :المباشر اإلنتاج مشروعات -
 ذلك مثال هلا مقابال يدفعون ال اللذين األفراد استبعاد كنمي حبيث ظاهرا فيها االجتماعي البعد يكون وال

 .وغريها فواكه سيارات، مالبس، تنتج اليت املشروعات
 احلكومة جيعل اجتماعي بعد هلا خدمات تقدم اليت املشروعات تلك وهي :األساسية البنية مشروعات -

 للحكومة، النهاية يف التحويل مث معينة، تيازام لفرتة التشغيل مث معقولة، بأسعار للجمهور توفريها عن مسؤولة
 هذا خصائص أهم ومن اجتماعية، مشاركة على االستثمارات من النوع هذا يف اخلاص القطاع مسامهة تنطوي
 أو للنقل األصول قابلية وعدم االسترياد، فرتة طول وكذا إلقامته، الالزمة املبالغ ضخامة االستثمار من النوع

 ومتس ضرورية تقدمها اليت اخلدمات أن إذ فيها االستثمار حساسية من يزيد اجتماعي بعد وجود إن التصفية،
 للجمهور اخلدمات هذه تقدمي عن عادة احلكومة مسؤولية يف سياسي بعد يوجد كما املواطنني، من عريض قطاع

 أوقات يف األرباح ويلحت على القدرة عدم التأميم، واملصادرة يف تتمثل سياسية خماطر وبوجود معقولة، بأسعار
  .الداخلية واالضطرابات األزمات، احلروب

  :  أهمية المشاريع االستثمارية )2-2- 2
فكمـا أن اجلسد يفىن مبغادرة الروح، فان املؤسسات .     إن أمهية املشاريع للمؤسسات تعـادل أمهية الروح للجسد

يع االستثمارية، يف إعطائها احلـياة للمؤسسات، فان األفراد وهنا تأيت األمهيـة األوىل للمشار. تتوقف بفناء املشاريـع
 مبختلف وطالبوا األعمال  رجـال األعمال واملقاولون وأصحـاب رؤوس األموال والتجـار واملستثمرونمقدمتهمويف 

ريعهم  إقامـة مشا هؤالءكلما استطاع فويف دورات حياة املشاريع قيـام املشاريع حياة ثانية يف أنواعهم جيـدون
اوساروا  ية يف حتريك وتنشيط  وأيضا للمشاريع أمه كلما رغبوا يف حتقيق املزيد،ا يف االجتاهات اليت يرغبون 

  3. حيث تنشط فيها احلركات اإلنتاجية والبنيوية، والتنموية، والتطوريةاقتصاد للبلد
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يوفر عرض العمل  جتماعية كونهحل املشاكل االقتصادية واال مسامهتها يف أيضا يف مدى أمهيتها    وتربز
للراغبني، ويقلل من وطأة البطالة، كما يساهم يف احلد من عجز ميزان املدفوعات، والتضخم وهو أيضا ذو منافع 
كثرية ومتعددة، وهذا فضال عن مسامهته يف تنشيط مستوى املنافسة كما يدفع اإلبداع واالبتكار وتقدمي أفضل 

  .1الوقت حيتاج املشروع االستثماري جلهود مضاعفة لتحقيق أهدافهاخلدمات للمستفيدين ويف نفس 
  .االستثمارية ومراحل المشاريعأسباب ) 3- 2

. أسباب اختيار المشروع االستثماري)3-1- 2  2
 إىل معايري سياسية أو اقتصادية أو تنموية أو متعلقة بالبيئة وهذا وفقا    تتعدد الدوافع وراء إقامة أي مشروع، 

  .باملشروعاحمليطة 
ا أي ما حتتاج إليه بيئة معينة : األسباب المتعلقة بالبيئة-  بيئة وخيتلف عـن قد يكون املشروع نابه من البيئة ذا

 احتياجات البيئة حتدد طبيعة وبالتايل فانأخرى، فال يعد معقوال إقامة مشروع ترفيهي يف بلد يعلين الفقر، 
  . املشروع

 بالدراسات الالزمة، وعدم القيامدولة إىل تنفيذ العديد من املشاريـع دون تـأين،  تسعى ال: األسباب السياسية-
 مرتبطا بقرارات سياسية حمضة، كان يكونقد ومما يؤدي إىل تعرضها يف الكثري من األحيان إىل إهدار األموال، 
ا اخلارجية   . متنع الدولة االسترياد من اخلارج نتيجة لتفكك عالقا

 للتنسيق بني األنشطـة ضماناذاك و تسعى الدولة إىل إحداث توازن اقتصادي، :تصادية األسباب االق-
ا املشروع، أو قد تعترب بدورها دافعا إلقامة العديد من املشاريع اليت تساهم يف  االقتصادية املختلفة اليت يرتبط 

  . ترسيخ أبعاد هذا التناسق
التكنولوجيا، حيث يكون الدافع األول وراء القيام باملشروع هو  هي تلك األسباب املتعلقة ب: األسباب التقنية-

دف تطوير املنتوج النهائي،    .واجلهد املبذول وتوفري الوقتاستغالل التكنولوجيا 
  :مراحل نشأة المشاريع االستثمارية) 3-2- 2

وهي دورة بأربع مراحل  الومتـر هذهتعد دورة حياة املشروع إحدى امليزات اليت تساعد على التعريف باملشروع، 
  : التوايلعلى

 مث يلي  حيث يبدأ املشروع كفكرةواالستعداد لهالق فكرة املشروع  هي املرحلة األولية يف إطـ: مرحلة اإلدراك-
 اخلطة يفومكانته  فيما يتعـلق بعناصر املشروع  ترتكز على ما تتضمنه تلك الفكرةذلك مرحلة حتـديد املشروع اليت

  . باإلضافة إىل حتـديد األهداف اخلاصة باملشروع البديلةوفـرص االستثمارة القومية الشامل

                                                 
  .9 ص2007- 2006 مذكرة خترج لسنة ،التقييم املايل للمشاريع االستثمارية ، براح نور اهلدى، عكة نسيمة-1
  .31- 30صمرجع سبق ذكره،  ،سن إبراهيم بلوطح -2
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من خالل وضع مـوازنة للمشروع   تركز على وضع اخلطط الكفيلة بتحقيق األهداف: مرحلة التخطيط-
دراسة اجلدوى الفنية ، كما تتضمن هذه املرحلة وإعمال املشروعونشاطات  مهام وحتديد جدولةري االستثما

 وتنتهي هذه واإلدارية للمشروع أو التجارية واجلدوى االقتصادية واالجتماعية اجلدوى التمويلية واملالية وتسويقيةوال
  .املرحلة بإعداد تقرير للمشروع

 هذه املرحلة مجيع مالمح هي مرحلة تنفيذ اخلطط عمليا على أرض الواقع، إذ تكتمل يف : مرحلة التنفيذ-
 وتوقيتها واإلشرافة حتديد مراحل التنفيذ تتضمن هده املرحليقة بإنتاجه وأدائه وح املشروع حقيصباملشروع و
  . تسجيل ما يتم تنفيذهوالرقابة و

   وأعمالـه املطلوبة بعـد أن اكتملت نشاطاتـه  وهي املرحلة األخرية وجاهزية املشروع االستثماري: مرحلة االنتهاء-
 ومن أبرز خصائص هذه  هذه املرحلة يصبح جاهزا للتسليم حبسب فاملشروع بلغت حمطاتـها النهائيةوبعد أن

لى  وخاصة املوارد البشرية ع موارد املؤسسةتوزيعوإعادة  واملستفيدة منه اجلهة الراغبـة املرحلة تسليـم املشروع إىل
 تصاديوالتقييم االق حلة التقييـم املايل أو التجاري هذه املروتشمل أيضا وأعمال املؤسسةباقي نشاطات 

  . االجتماعي للمشروع بعد تنفيذهو
 أو كلفة وعامل اجلهد، ) األفقياخلط( منحىن دورة حياة املشروع استنادا إىل مقياسي عامل الزمن وميكن رسم   

  :  كما يلي)العمودي اخلط(االستخدام 
  .المشروعة امراحل دورة حي: 04الشكل رقم 

 
.31مرجع سابق ص: إبراهيم بلوطحسن : املصدر  

 املرحلة أن الواضح فمن املشروع، حياة مراحل من مرحلة لكل املطلوب اجلهد مقدار أعاله الوارد الشكل يبني
 مرحليت يف يزداد ما سرعان املطلوب، فاجلهد والثالثة الثانية املرحلتني من أقل جهدا تتطلب للمشروع األوىل

  .املشروع عمر من األخرية املرحلة خالل األسفل حنو رتاجعوي وتبديد والتنفيذ، التخطيط
  

 الزمن

 مرحلة 
 االنتهاء

مرحلة 
 التنفيذ

مرحلة 
 التخطيط

 مرحلة اإلدراك

مستوى 
 الجهد
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  .والمشروع االستثماريتمويل االستثمار : المطلب الثاني
ٌيعترب التمويل هو أحد جماالت املعرفة، ختتص به اإلدارة املالية، وهو نابع من رغبة األفراد ومنشآت األعمال، 

فاملشكلة الرئيسية هي كيفية احلصول على األموال لزيادة حيث يسعى إىل حتقيق أقصى ما ميكن من الرفاهية، 
  .ٍويتم التمويل بطرق عديدة ومن بني هذه الطرق التمويل عن طريق اجلهاز املصريف. االستثمار

 . حول التمويلأساسيات- 1
 التنافس، حدة :مثل املؤسسة تواجه اليت املتزايدة التحديات على للتغلب الضرورية املستلزمات من التمويل يعترب
 ال وهلذا ومنوها نظامها يف املؤسسة الستمرار أساسيا عنصرا يعترب وهو الطارئة الظروف مواجهة التوسع، يف الرغبة
 املالية الوساطة مؤسسات توفره الذي احليوي العنصر هذا دون خطته يطبق أو أهدافه حيقق أن مشروع ألي ميكن

  .أنواعها مبختلف

 .مفهوم التمويل )1- 1
 االستثمارات هذه لتمويل املالية واملصادر الرأمسالية باالستثمارات املتعلقة الرئيسية املالية القرارات لكت" به يقصد
 1. "امللكية حق على العائد تعظيم دف وذلك بينهما، مزيج أو خارجية أو كانت داخلية
 التغطية" تعين كما ،"اإلنفاق ذاه ترشيد وحماولة إنفاقها وتسيري األموال استعمال كيفية هو :"التمويل يعرف كما
  2."املناسب الوقت ويف التكاليف وبأقل هلا، املالئمة التمويل ومصادر اقتصادية، عملية أو مشروع ألي املالية

 باألموال مشروع إمداد أنه على البعض يعرفه كما عام، أم خاص شروع وتطوير النقدية املبالغ توفري هو والتمويل
  :والتنظيم، بإضافة إىل تعاريف بعض مدارس اإلدارة إليها اجةاحل أوقات يف الالزمة

ا رقابتها ،األموال وجتهيز بتخطيط املتعلقة الفعالية:"انه على التمويل عرفي ةكالسيكيال املدرسة يف -  يف وإدار
  3".املؤسسة

 إدارة مبجرى ملتعلقةا اإلدارية الوظائف جمموعة أو اإلداري احلقل":به يقصد الذي حلديثةا املدرسة حسبو  -
  ".احملدد الوقت يف التزامات من عليها يستحق مامواجهتها و أهدافها تنفيذ من املؤسسة لتمكني التزاماتو دوالنق
 .التمويل ةأهمي) 2- 1
  :يف واملتمثلة عنه الناجتة الوظائف يف تكمن للمؤسسة بالنسبة التمويل أمهية إن
 االحتياطات ومعرفة املؤسسة ونشاط لعمليات شاملة صورة على صولاحل يوفر املايل التخطيط إن :التخطيط -

  .املمكنة والبدائل املختلفة املشروعات من مشروع لتنفيذ األمد طويلة أو قصرية سواء املالية
 

                                                 
  عبد-1  .396 ص 2002 ،مصر ،اإلسكندرية اجلديدة اجلامعية دار ،املالية واإلدارة التمويل أساسيات ،حنفي القادر

  .26 ص ،املصرية اجلامعة ،االقتصاد كلية ،احلديثة املالية اإلدارة ،آخرونو الشيخي  محزة-2
3-
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 تنفيذ يف املتخذة القرارات مع يؤدي بشكل التمويل موارد استخدام جيب حبيث: األموال على الحصول -
 عن طريق التمويل اخلارجي ودور االستثمار من متويل االستغالل عليها يرتتب اليت املتوقعة جاتواالحتيا املشاريع

  .والتمويل الداخلي
  .التمويل أنواع) 3- 1

 جزء عن عبارة هو االختيار فهذا ا،الستثمارا األمثل التمويل اختيار طريقة يف صعوبة االستثماري املشروع يواجه
 التمويل :مها مصدرين إىل االستثماري املشروع متويل مصادر وتنقسم املشروع بنجاح تعلقةامل القرارات من يتجزأ ال

 ).األجنيب( اخلارجي والتمويل )الذايت( الداخلي
 .الداخلي التمويل- أ

 ميكن واليت املتاحة املالية املوارد كل بأنه " :صورة أبسط يف احمللي بالتمويل يقصد :الداخلي التمويل تعريف -
 معدالت أكرب حتقق اليت بالصورة احمللية الوحدات مستوى على احمللية التنمية لتمويل خمتلفة مصادر من هاتوفري
  1."احمللية التنمية حتقيق يف املركزية احلكومة عن احملليات استقاللية وتعظم الزمن عرب التنمية لتلك
 مصدر يكون حيث اقتصادية عملية أو مشروع ألي املالية التغطية - احمللي – الداخلي بالتمويل يقصد كما

 .للدولة والسياسي اجلغرايف النطاق داخل التمويل
 :أمهها الذايت املورد يف توافرها وجب شروط هناك أخرى ناحية من

 املوارد وذاتية حملية.  
 املوارد إدارة سهولة. 

 :إىل املصادر هذه وتقسم :الداخلي التمويل مصادر -
 والصناعية التجارية املشروعات وأرباح احمللية والرسوم احمللية الضرائب مثل :للمحليات الذاتية المالية الموارد -

  .حمليا اململوكة
 .وغريها والقروض احلكومية اإلعانات وأمهها :للمحليات الخارجية المالية الموارد -

 القول ميكن حيث احمللية، دارةاإل نظام يف القرارات الختاذ األساسية الدعامة يعترب الداخلي التمويل أن القول ميكن
 وبني املركزية احلكومة تأثريا عن بعيدا القرارات تلك اختاذ يف احملليات ةستقالليا درجة بني طردية عالقة هناك أن

 .ذاتيا احمللية املالية املوارد توافر
 تقوم أن احمللية داتالوح تستطيع ال فبدونه احمللية اإلدارة مقومات أهم الذايت أو الداخلي التمويل ويعترب

 االعتماد يستطع مل إذ أي الذايت االكتفاء على القدرة فقد إذ بالضعف احمللي النظام يتصف وبالتايل بوظائفها،
 هنا ومىن احمللية، الثروة لزيادة الالزم الرتاكم ليحدث مرتفعة مبعدالت موارد وجيذب موارده تدبري يف نفسه على

 .احمللية التمويلية نظمها قوة مع ردياط احمللي النظام كفاءة تتناسب

                                                 
 عبد -1
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 .الخارجي التمويل- ب
 :مباشرة رئيسية أقسام ثالث إىل اخلارجي التمويل أشكال تقسيم ميكن
 األجنبية املعونات. 
 السوق لظروف وفقا السائدة والتجارية املالية واألسس القواعد على القائمة األجنبية القروض. 
 اخلاصة األجنبية االستثمارات. 

  .املتاحة اخلارجي التمويل يلخص التايل لشكلوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 للدولة، العامة اخلارجية املديونية نطاق يف تدخل ال ترد، ال منح من األخرية هذه تتكون :األجنبية المعونات -

 عينية وأ نقدية صورة يف أيسر وشروط لقواعد وفقا تتم اخلارجية، املديونية نطاق يف تدخل ميسرة قروض وإىل
 .حمددة ملشروعات
 متنحها اليت والقروض املنح يف تتمثل واليت الثنائية، احلكومية املعونات منها فهناك امليسرة القروض إىل فبالنسبة
  .املستفيدة الدول مع املاحنة الدولة
 املتعددة يةالدول ملنظمات ا تقدمها اليت امليسرة والقروض املنح يف وتتمثل األطراف متعددة املعونات وهناك

 الدولية، التنمية وكالة والتعمري، لإلنشاء الدويل البنك :ركنذ املنظمات أهم ومن .النامية الدول مع األطراف
  .1 (OPEC) للنفط املصدرة الدول منظمة

                                                 
يز عبد حممد  مسري-1
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 - .األجنبية القروض
 عما رالنظ بغض وذلك جتارية أسس على األجنبية احلكومات تلك قروض وهي :الثنائية الحكومية القروض-
 .اخلاصة أو العامة أشخاصها أحد أو املقرتضة الدولة حكومة هي القرض تتلقى اجلهة كانت إذا
 شكل يف تأيت أو اخلاصة األجنبية اهليئات األفراد من الدولة إىل ترد اليت القروض وهي :الخاصة القروض-

 :أشكاهلا ومن الدولة تلك عن الصادرة الصكوك يف اكتتاب
 للبلد املصدرين وكبار اخلاصة األجنبية الشركات تقدمها اليت االئتمانية القروض وهي املوردين تسهيالت 

 .احلكومات جانب من مضمونة القروض هذه تكون أن بشرط املقرتض
 مرتفعة فائدة بأسعار األجل قصرية وهي :اخلاصة األجنبية التجارية البنوك قروض. 
 ا تقام اليت املشروعات أو دولةال تصدرها اليت األسهم أو السندات يف االكتتاب. 

 كانت سواء اويديرو األجانب ميلكها اليت االستثمارات تلك وهي: المباشرة الخاصة األجنبية االستثمارات -
 :شكلني االستثمارات هذه وتأخذ املشروع إدارة على مسيطر يكفل بنصيب باالشرتاك كانت أم كاملة امللكية
 الوافد املال رأس مشاركة على املضيفة الدولة حرص وتعين :الثنائية املباشرة صةاخلا األجنبية االستثمارات 

 .مشروعات من به يقوم فيها إليها
 مجاعات بني تتوزع ألسهمها الفعالية امللكية أن تتميز عمالقة شركات هي :اجلنسية متعددة الشركات 

  .دول عدة يف االستثماري نشاطها متارس اأ كما خمتلفة جنسيات من رأمسالية
  .التمويل االستثمار مصادر- 2

 باألصول اخلاصة االستثمارات ختطيط يتم أن بعد بالتمويل اخلاصة الرتتيبات يضع أن املايل املدير على جيب
 :هي أنواع ثالثة إىل تنقسم التمويل مصادر وأن خاصة املتداولة،
 األجل القصري التمويل. 
 األجل املتوسط التمويل. 
 األجل لالطوي التمويل. 

  .األجل القصير التمويل )1- 2
:جمموعتني إىل األجل قصري التمويل تصنيف ميكن 1

 .األجل القصري التمويل -
 .التفاوضي أو االتفاق األجل القصري التمويل -
 حيمل وال املؤسسة أو للشركة التشغيل دورة خالل تلقائيا ويتولد يتم النوع هذا :التلقائي التمويل) 1-1- 2

 :أقسامه وأهم امسي فائدة لمعد عادة

                                                 
  .416،412 صبق ذكره، مرجع س ،حنفي الغفار عبد -1
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 الكمبيالة شكل أو -املفتوح احلساب – اجلاري احلساب شكل التجاري االئتمان يتخذ :التجاري االئتمان - أ
 تضطر ال افإ أخرى، شركة من وخامات أولية مواد أو بضاعة املؤسسة تشرتي عندما أنه حيث دىناأل السند أو
 على احلصول تاريخ من البضاعة هذه قيمة دفع تاريخ وحىت الفرتة هذه لوخال نقدا املشرتيات هذه مثن دفع إىل

 قيمة تدون حيث للمورد، مدينة تصبح الشراء بعملية قامت اليت املؤسسة فإن الثمن، تسديد تاريخ حىت البضاعة
 بينما اخلصوم، جبانب الدفع أوراق حساب أو املوردون حساب حتت للشركة املايل املركز بقائمة البضاعة هذه
 االئتمان ويسمى األصول، جبانب الذمم حساب حتت املوردة للشركة املايل املركز بقائمة البضاعة هذه قيمة تظهر
 .الثمن ودفع البضاعة استالم تاريخ بني فرتة وجود بسبب جتاري
 اتاملستحق بند من داللة ذات تلقائي متويل على الشركات حتصل :األخرى التلقائية التمويل مصادر - ب

 أمثلة ومن امسي، أو صريح فائدة معدل أي حيمل وال املتداولة اخلصوم جبانب البند هذا يظهر حيث األخرى،
 الشركة دفع عدم حالة يف املستحقة األجور بند يظهر املستحقة، الضرائب املستحقة، األجور املستحقات، هذه

 مستحقة تصبح األجور هذه أن يعين فهذا ر،شه كل واحدة مرة تدفع اجلور كانت فإذا ممستحقا كل العاملني
 امليزانية إعداد تاريخ يف األداء واجبة الضرائب هذه تكون عندما املستحقة الضرائب بند ويظهر شهر، كل اية يف

 .بعد تدفع مل ولكنها
 مثل الشركة أو للمؤسسة بالنسبة تلقائيا متاحا التمويل من النوع هذا مثل يعترب وال :التفاوضي التمويل )1-2- 2

 ويوجد املصريف، باالئتمان ويسمى كالبنك ثالث طرف قبل من عادة معينة ترتيبات يستلزم ولكنه التجاري، االئتمان
 .املوردين من عليها احلصول ميكن اليت القروض وكذلك جتارية كمبياالت إصدار طريق عن التمويل من أخرى أنواع
 متنح حيث بضمان متبوعة الشركة عليها حتصل اليت األجل ريةالقص القروض تكون قد :المصرفي االئتمان- أ

 يف عادة األخري هذا يستخدم حيث "ائتمان خط" شكل يف تكون وقد العام تتجاوز ال لفرتة املصرفية القروض
 اليت للمبالغ األقصى احلد تقدير ميكن عجز من للشركة النقدية امليزانية من يظهر ملا وفقا املومسي حالة االقرتاض

 يتم حيث "االئتمان تدوير اتفاق"شكل يف العام تتجاوز ملدة املصرفية القروض متنح وقد كما اقرتاضها ميكن
  .القبض األوراق ضمان مبثابة األصول هذه تعترب وبذلك املخزون أو القبض أوراق مقابل االقرتاض

 سندات إصدار مقابل األجل القصري التمويل على حتصل أن القوية الشركات تستطيع :التجارية األوراق- ب
تباع  قد أو التجارية األوراق يف التعامل بيوت باسم تعرفو الوسطاء بواسطة السندات هذه تباع األجل قصرية
هذه  أرباع ثالثة من أكثر نفسهاب وتبيع األوراق هلذه الرئيسي املصدر شركات التعترب واملستثمرين إىل مباشرة
 خدمة مقابل معينة نسبة على حيصلون حيث الوسطاء، طريق عن تبيع افإ يةاملال غري الشركات أما األوراق،
  .التسويق

 .التجاري االئتمان إىل باإلضافة للمستثمرين قروضا املوردون مينح قد :الموردين من القروض-ج
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 واهلدف األصل بضمان بالتمويل يسمى لذا األصول بأحد يضمن القروض من النوع هذا :بضمان القروض-د
 على احلجز املقرض حق من فإنه بااللتزام الوفاء املقرتض يستطع مل فإن االلتزام، سداد ضمان هو منه رئيسيال

 :إىل القروض من النوع هذا وينقسم الضامن األصل
 قصرية للقروض كضمان القبض وأوراق الذمم استخدام ميكن :القبض وأوراق الذمم بضمان القروض 

 بينما القبض ألوراق مالك املقرتض يعترب الرهن نظام ظل ففي اخلصم، أو الرهن طريق عن سواء األجل
 على املرتتبة األخطار األخري هذا ويتحمل اخلصم بيوت إىل األوراق هذه ملكية تنتقل اخلصم نطاق يف

 .احلسابات هذه من أي حتصيل إمكانية عدم مثل ذلك
 لصاحل املخزون من جزء كل برهن لالتموي على احلصول النوع هذا يعين: المخزون بضمان التحميل 

 للتكلفة بالنسبة سواء باملخزون باملقارنة يقرضها اليت األموال نسبة املقرض حيدد وبذلك األموال مقرض
  1.األموال هذه وتكلفة السوقية القيمة أو

 سيتنيأسا طريقتني توجدو الرهن موضع للبضاعة القيمة اخنفاض خماطر من ايةمللح أمان هامش املقرض يطلب
 :ومها للقرض كضمان املخزون الستخدام

 .املخزون مبلكية املقرتض حيتفظ قد -
 - .ثالث طرف إدارة حتت املخزون يوضع أن

 .األجل المتوسط التمويل )2- 2
 عن تقل ولكن السنة عن تزيد فرتة يف سداده يتم الذي القروض من النوع ذلك بأنه األجل طويل التمويل يعرف
 2:إىل التمويل من النوع هذا وينقسم سنوات سبع

 عدد مدار على منتظمة بصورة القروض هذه سداد يتم عادة :المباشرة األجل المتوسطة القروض )2-1- 2
 ذلك إىل وباإلضافة ،"الكتاإله مدفوعات "احلالة هذه يف السداد أقساط على ويطلق القروض متثل السنوات من

 .األخرى الضمانات أنواع من نوع أيب أو معني بأصل مضمون القرض يكون ما فعادة
 واحدة سنة بني ترتاوح عادة البنوك قروض كانت وإن القروض هلذه الرئيسي املصدر التأمني وشركات البنوك متثل

 من جزءا أن معناه وهذا سنة، 15 إىل 5 بني ما ترتاوح التأمني شركات قروض أن حني يف فقط، سنوات ومخس
 قرض لتقدمي التأمني شركات مع البنوك تتعاون وعليه األجل، طويلة قروض بارهااعت ميكن التأمني شركات قروض
 .التأمني لشركة ذلك بعد مث للبنك أوال السداد يتم أن أساس على كبري

 هذه اهتالك كان فإن واملعدات، املباين استخدام إىل املنشآت معظم دف :باالستئجار التمويل )2-2- 2
 من بدال التسهيالت هذه استئجار حنو اجتاه الدول معظم يف ظهر فقد املنشأة، أهداف بعض حيقق التمهيالت

                                                 
  .172ص 1997 ،مصر ،اإلشعاع مكتبة ،املالية اهلياكل وإصالح التمويل ،العزيز عبد مسري -1
 صاحل حممد -2

~ 54 ~

  .391 ص 1998 ،مصر ،اإلسكندرية ،والتوزيع والنشر للطبع اجلامعية الدار ،والتمويل املالية اإلدارة ،ناويساحل

 



  .االستثمارية تمويل المشاريع دور الوساطة المالية في                                               : الفصل الثاني

 عديدة أشكاال االستئجار يتخذ ،)مباين ،أراضي( الثابتة األصول مجيع يشمل االستئجار أصبح وقد شرائها،
 .املايل واالستئجار اخلدمة استئجار االستئجار، مث البيع :أمهها
 إىل ببيعها معني نوع من معدات أو مباين أو أراضي متلك منشأة تقوم النوع هذا يف :راالستئجا ثم البيع- أ

 متعلق األمر كان وإذا خاصة، وبشروط حمددة ملدة املباع األصل باستئجار الوقت نفس يف وتقوم ،مالية منشأة
 وآالت مبعدات متعلقا األمر كان إذا أما تأمني، شركة عادة يكون احلالة هذه يف املقرض فإن مباين أو بأراضي

 أن النوع هذا يف ويالحظ املتخصصة، التمويل شركات إحدى أو بنك أو تأمني شركة تكون قد املالية املنشأة فإن
 ).املشرتي( املؤجر من األصل قيمة فورا يتلقى البائع
 دأب دوالصيانة، وق التمويل خدمات وتشغيلي استئجار كال من اخلدمة استئجار يتضمن :الخدمة استئجار- ب

 كبري نطاق على ينتشر ذات تصوير وآالت االلكرتونية واحلاسبات الركوب وسيارات النقل سيارات استئجار
 االستئجار قسط يتضمن أن على بصيانتها األصول هذه مالكة الشركة تقوم أن االستئجار من النوع هذا يتطلبو

 .العمليات هذه تكلفة
 سداد من فيه بد وال إلغاؤه ميكن وال صيانة خدمات يتضمن ال بأنه االستئجار يتميز :المالي االستئجار-ج

 1:التالية اخلطوات أساسعلى  االستئجار من النوع هذا ويتم بالكامل األصل قيمة
 أو املنتج مع تتفاوض مث تريده الذي األصل باختيار االستئجار من النوع هذا ستستخدم اليت املنشأة تقوم -

 .التسليم وشروط بالسعر ةاملتعلق األمور كل يف املوزع
 املوزع أو املنتج من األصل بشراء األخري يقوم أن على مثال البنوك أحد مع باالتفاق ذلك بعد املنشأة تقوم -

 قيمة سداد ضرورة على االستئجار عقد شروطتنص و شرائه مبجرد األصل باستئجار ستقوم اأ أساس على
 العقد إلغاء يف احلق للمستأجر ليسو الرصيد حمدد من قيمة عائد إىل باإلضافة للمشرتي بالكامل األصل

 .للمشرتي والفوائد األصل قيمة جمموع بالكامل يدفع أن قبل األساسي
 .األجل الطويل التمويل )3- 2

 :اآلتية األقسام إىل األجل طويل للتمويل الرئيسية املصادر تقسيم ميكن
 العادية، األسهم: أساسية مصادر على بدورها عينت وهي :ةالخاص األموال طريق عن التمويل )3-1- 2

 ).املوزعة غري (زةجتاحمل األرباح املمتازة، األسهم
 املال رأس من ويعترب املشروع يف املساهم حق يثبت أي ملكية صك العادي السهم يعترب :العادية األسهم- أ

 :التالية باملزايا األسهم من النوع مالك يتمتع احلقوق، من واالستفادة األعباء كل حتمل مع املشروع
 الشركة يف املوزعة األرباح على احلصول حق. 
 آخر لشخص السهم ملكية نقل إمكانية. 
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 بنسبة العامة اجلمعية يف والتصويت القرارات اختاذ يف واملشاركة الشركة دفاتر على االطالع يف احلق 
 .اململوكة األسهم

 اجلمعيات يف احلضور حق. 
 للمشروع القانوين للشكل وفقا الغري حنو القانونية االلتزامات إىل باإلضافة لة،احملتم اخلسائر حتمل. 
 ثابت عائد بدفع امللكية أموال ميثل كالمها أن يف العادية األسهم املمتازة األسهم تشبه :الممتازة األسهم- ب
 ويف التوزيع يف رغبتها علىو لألرباح الشركة حتقيق على يتوقف فالعائد املالية، األوراق من النوعني هذين على

 1:التالية النقاط إىل نشري التمويل يف املمتازة األسهم استخدام
 مالئما مصدرا هذا يعترب وقد ممتازة، أسهم إصدار طريق عن التمويل إىل الظروف بعض يف املدير يلجأ 

 .املايل الرفع زيادة إىل ويؤدي ثابت عائد معدل حيمل ألنه
 التالية اخلصائص بسبب العادية األسهم محله مبخاطر باملقارنة لأق املمتاز السهم يعترب:   

 .العادية األسهم محله قبل التصفية حالة يف والقيمة العائد على احلصول يف األولوية املمتازة لألسهم .1
 .املمتازة األسهم الكتإه يتم الضرورة حالة يف .2
 على احلصول يف األولوية أو باألسبقية لسنداتا محلة مثل املمتازة األسهم محلة يتمتع العادية الظروف يف .3

 .العادية محلة على توزيعات أي إجراء قبل العائد
 على املوزع واجلزء االحتياطات استبعاد بعد املشروع ةدور من الباقية األرباح من جزء وهو :زةجتالمح األرباح-ج

 من كبرية بنسبة حيول الذي هو الناتج وعواملشر ااستثماره املعاد باألرباح يعرف ما وهو واملسامهني الشركات
 .املرحبة عملياته من املشروع عائدات

 :األجل الطويلة والقروض السندات )3-2- 2
 :يلي مبا يتميز مديونية صك وهو للتداول قابل صك السند يعترب :السندات- أ

 املشروع على دين هي. 
 اقاالستحق موعد ويف بالكامل ماله رأس حامله يسرتد ثابت رحبها. 
 اإلعسار حالة يف إال الرقابة يف وال اإلدارة يف احلق حلامله ليس. 
 التصفية حالة يف املال رأس اسرتجاع على للسندات الكاملة األولوية متنح. 
 لتعديل املرونة املنظمة تعطي املنظمة أسهم من عدد شراء ذات أو أسهم إىل للتحويل القابلة السندات 

 .املايل اهليكل
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  1:وهي املباشر للتمويل رئيسيني مصدرين وجدي: لمباشرةا القروض- ب
 متنح اليت القروض تلك وهي التأمني وشركات البنوك من عليها احلصول ميكن اليت األجل الطويلة القروض -

 .االمتالك حق مع سنة عشر ومخسة سنة بني امد وترتاوح للمنظمات
  .عاما عشر مخس امد تتجاوز حيث لاألعما ملنظمات مباشرة قروض وهي: اخلاصة التوظيف -

  .أساليب التمويلية المتبعة لالستثمار عن طريق الوساطة المالية :الثاني المبحث
  . الماليةوأسواق األوراقماهية األسواق المالية : المطلب األول

  .األسواق المالية - 1
  :يف للسوق املايل نذكر منهاهناك عدة تعار :تعريفها) 1- 1

  قروض مأسه وسنداتية، تعامل بأصول مالالذي يتم من خالله الوق رأس املال سهو السوق املايل ،
ا املؤسسات  وغريها من أدوات االستثمار قروض إسكانية استثمارية، وهي أصول طويلة األجل تقوم 

وتعتمد يف تأدية وظائفها على مواردها من ) مصارف متخصصة، شركات تأمني( االدخارية واالستثمارية
ا يف استغالهلا ملدة طويلةاالدخار  2.ات اليت يرغب أصحا

 لسوق الذي يتم فيه إصدار ومفاوضة املنتوجات املالية طويلة األجل واملعروفة مبصطلحا سوق املال هو 
ذا التعريف ال ميكن وجودهوالسوق امل" القيم املنقولة"  . بفعالية إال يف ظل اقتصاد السوقأو تسيريه ايل 

 : السابقة ميكن استخالص التعريف التايلمن خالل التعاريف
السوق املايل هي وسيلة ينتفي فيها شرط املكان يلتقي خالهلا املشرتون والبائعون والوسطاء واملتعاملون اآلخرون 
واإلداريون من ذوي االهتمامات املادية أو املهنية باألدوات الرأمسالية والنقدية أو بالصرف األجنيب بغرض تداول 

ما وتعزيز األصول املختلفة لفرتات متباينة طويلة وقصرية اعتمادا على قوانني وأنظمة وتعليمات وإىل حد وتوثيق 
  .معتمدة حمليا ودوليا) عادات وتقاليد وأعراف(

.الماليةأهمية األسواق ) 2- 1  3
  :التاليةميكن تلخيص أمهية السوق املالية يف النقاط 

  الوطينل االستثمار يف األسواق املالية خلدمة االقتصاد  الوطنية من خالوتوجيه املدخراتتنمية.   
  ا األوراق املالية ومراقبة إصدارتنظيم وسهولته وسرعته مة هذا التعامل  بطريقة تكفل سالوالتعامل 

  .إنتاجية بدائل االستثمار املختلفة األكثر وتوزيعها على حشد رؤوس األموال املسامهة يفو
 املختلفةاملالية  ثمرين للمشاركة يف تنمية القطاع اخلاص من خالل األدواتإتاحة الفرصة أمام املست.  
  االقتصاديةوحتقيق التنميةاملسامهة يف رفع مستوى املعيشة بشكل عام .  
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  أعاله للغايات املذكورة ونشرها حتقيقا واملعلومات الالزمةمجع اإلحصائيات.  
 لسنداتمحاية الوحدات االقتصادية من التقلبات يف أسعار ا.  
  مراقبة االستثمارات من خالل التعرف على كيفية سري العمل يف املشاريع االقتصادية عن طريق التغريات

  .يف أسعار األوراق املالية، هذه األخرية مرآة عاكسة للحالة االقتصادية املستقبلية
 إنشاء املشاريع ّمتكني أصحاب املشاريع االقتصادية من احلصول على رؤوس األموال الالزمة من خالل 

  .االقتصادية يف توسيع الطاقات اإلنتاجية
 .أنواع األسواق المالية) 3- 1

  :فيما يلي موجز ألنواع األسواق املالية املختلفة
وأخرى  أسواق نظامية :جتري النشاطات املالية والنقدية يف نوعني رئيسيني : نظامية وأسواق غير نظاميةأسواق- أ

 النظامية القواعد واألنظمة واألساليب واإلجراءات والتعليمات املعتمدة يف األسواق تتبع األسواق،  نظاميةغري
ا ا ونشاطا ا يف تسيري عمليا   .املركزية الرمسية اليت ترتبط 

هي أسواق مالية ال ختضع للمحددات واألساليب والتنظيمات اليت تتبناها فوفيما خيص األسواق غري النظامية 
نشاطات هذه األسواق غري املشروعة بسبب التزامها العام بالتشريعات السائدة  مية وبالتايل فإنعادة األسواق النظا

 .يف الدولة اليت تدار فيها أعماهلا
: أولية وأسواق ثانويةأسواق- ب  1

 هي األسواق اليت يتم فيها االكتتاب يف األدوات االستثمارية الصادرة عن الشركة :األسواق المالية األولية -
  .لدوائر واليت تتوسط فيها البنوك املختلفة والشركات التجارية ومكاتب الوسطاءوا
 وهي األسواق املايل اليت جيري فيها تداول األدوات املالية ويتحقق فيها نقل ملكية : األسواق المالية الثانوية-

 أي رأمسال إىل الشركة أو هذه األدوات من شخص إىل آخر وبالتايل ال تضيف التبادالت اجلارية يف هذه األسواق
  .املؤسسة اليت تعود إليها

  . حالية وأسواق مستقبليةأسواق-ج
وهي األسواق اليت يتم فيها عرض وتداول وتسجيل األدوات املالية املختلفة وتعقد :  األسواق المالية الحالية-

سواق املعنية بغض النظر فيها الصفقات لتنفذ عادة بشكل فوري وهي تشم بنوع من التأكد اليومي لظروف األ
  .عن التقلبات اليت تشهدها هذه األسواق

ا تقوم على مبدأ اشتقاق أسعار األدوات : األسواق المالية المستقبلية-  وتعرف بأسواق املشتقات وذلك أل
  ).والسنداتاألسهم (الرئيسية من أدوات األسواق املالية 
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: رأس المال وأسواق نقديةأسواق-د  1
أسواق متخصصة يف االستثمارات بعيدة املدى واليت تتجاوز فرتات سدادها السنة   هي: المال أسواق رأس-

  األدوات تعود إىل شركات خاصة أوالواحدة وتتعامل بشكل رئيس باألسهم والسندات سواء كانت هذه
  .مؤسسات حكومية أوخزينة مركزية أو مصاحل إقليمية

 ال تتجاوز فرتات واليتاألجل فسية، تتعامل باألدوات املالية قصرية  هي أسواق مفتوحة تنا: األسواق النقدية-
  . حتوهلا إىل السيولةوسهولةسرعة استثمارها سنة واحدة وبالتايل فإن تسميتها جاءت بسبب 

2 ا : دوليةوأسواق مالية مالية محلية أسواق-ه  :تتميز األسواق املالية الدولية عن األسواق املالية احمللية يف أ
 ار املعامالت عرب احلدود الدولية لبلدان األسواق املعنيةتد.  
 حتمل خماطر السياسات املتعلقة بالنزاعات والصراعات واحلروب. 
 تتحمل خماطر تشريعية وتكاليف إضافية تتعلقان باختالفات القوانني واألنظمة يف كل بلد. 

) 4- 1 .المالي السوق مكونات
 األسواق من النوع وهذا ،)سنة من أقل( للتداول والقابلة األجل قصرية املالية املعامالت سوق: النقد سوق- أ

 بعضها يتصل اليت املختلفة األسواق من يتكون مكانه أن إذ الصفقات، إلبرام وحمدد خاص مكان له ليس املالية
 واتأد وأهم ،بالقروض ومدها اإلنتاجية، املشاريع متويل هو السوق هذا وجود من األساسي واهلدف ببعض،

 .اإليداع شهادات املصرفية، القبوالت اخلزانة، أذوات األسواق، من النوع هذا يف تداوهلا يتم اليت االستثمار
 :العمليات من بنوعني املركزي البنك يقوم حيث النقد، سوق عمليات الدولة يف املصريف اجلهاز يتوىل أن واألصل
 رمزية فائدة بأسعار للحكومة املباشر اإلقراض. 
 املالية وزارة تصدره ملا االكتتاب تغطية وترويج إصدار يف احلكومة عن ابةالني. 
 حيث ،اتوداأل هلذه مشرتيا واألفراد املالية املؤسسات جانب إىل املركزي البنك يدخل قد األخرية العملية هذه ويف

 مقرضا كان عليه اداملز رسا فإذا األخرى، اجلهات شأن شأنه بيعها عملية عند عليها ويزايد بعطائه يتقدم
 .للحكومة

 على التأثري منمنعا و تضخمي، متويل حلدوث جتنبا بيعها، مزادات مندوات األ شراء عن املركزي البنك ميتنع وقد
 ومؤسسات األفراد لدى السيولة فائض امتصاص إىل الرامية لسياسته وتنفيذا السائد، الفائدة سعر متوسط
 عمليات تنظيم يف احلكومة عن بالنيابة املركزي البنك يكتفي احلالة هذه ويف التضخم، ظاهرة من للحد االدخار
  .االكتتابو اإلصدار
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 التجارية األوراق حسم / خصم :أوهلما العمليات من بنوعني النقد سوق خالل من تقوم افإ التجارية البنوك أما
 بتاريخ مدته تتحدد األجل، قصري قرض على اخلصم عملية تنطوي حيث )ذنيةاال السندات الكمبياالت،(

   .للبنك رحبا القيمتني بني الفرق وميثل االمسية، قيمتها من أقل بقيمة املستفيد، إىل البنك قدمه الورقة استحقاق
 املتخصصة البنوك العملية هذه يف التجارية البنوك تشارك حيث العمالء، إىل األجل قصرية القروض وتقدمي

  ).يةاإلسكان الصناعية، الزراعية،(
 مبا املصريف اجلهاز أعضاء جانب إىل النقد لسوق املؤسسي اإلطار يف طرفا تشكل قد للدولة العامة اخلزانة أما

 بعض يف تلعبه ومبا العامة، اخلزانة على األجل وطويلة متوسطة سندات ومن األجل قصرية اتودأ من تصدره
 استهالك منها الغرض يكون اليت اجلديدة اإلصدارات حاالت يف الداخلية القروض على طلب من األحيان

 .السنداتو اتاألدو من السابقة اإلصدارات
 مباشرة قروض صورة إما تنفذ واليت األجل طويلة باالستثماراتتم  اليت السوق تلكهي  :المال رأس سوق- ب

 من النوع ذاهل املميزة اخلصائص ومن أيضا، األجل طويلة مالية أوراق إصدارات صورة يف أو األجل، طويلة
 الصفقات يف املتخصصون الوكالء فيها يتواجد حيث تنظيما أكثر لكنها النقدي السوق من اتساعا أقل األسواق
 .الكبرية املالية
 من واهلدف سنة، عن تزيد فرتة تغطي اليت األجل طويلة املالية األوراق على فيها التعامل ينحصر اليت السوقوهي 
 :مها طريقتني خالل من استثمارات إىل املدخرات حتويل يتم أنه السوق هذا
 الالزم التمويل األعمال لشركات توفر وبالتايل املصدرة، األجل طويلة املالية األدوات بشراء املدخرون يقوم -

 .االستثمارا
 حمافظ لتكوين األفراد مدخرات باستخدام التأمني وشركات التجارية البنوك مثل املالية املنشآت تقوم -

  .السوق تلك يف املالية لألوراق شرائهم خالل من االستثمارات
 متعددة مالية أوراق إصدار أو املباشر اإلقراض طريقي عن يتم أن ميكن االستثماري التمويل هذا كان وملا

 لذا ،)استثمار وثائق متويل، صكوك املال، رأس زيادة سندات املال، رأس زيادة أسهم تأسيس، أسهم( األشكال
 )األجل وطويل متوسط املباشر اإلقراض (االئتمان سوق: مها رئيسيني قسمني إىل ينقسم املال رأس سوق فإن

 .املالية األوراق وسوق
 :مها املالية املؤسسات من نوعني من هيكليا االئتمان سوق ويتكون

 االستثمار الصناعية، بنوك البنوك الزراعية، البنوك العقارية، البنوك(املتخصصة و التجارية املصرفية املؤسسات -
 ).األجلالطويلة و املتوسطة ابعمليا يتصل اهفي التجارية البنوك واألعمال

 للتأمني العامة اهليئات التأمني، إعادة شركات التأمني، شركات( وتشمل املصرفية غري املالية املؤسسات -
  ).اخلاصة واالدخار التأمني صناديق االجتماعية، للتأمينات العامة اهليئات ،املعاشاتو
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 :مها املؤسسات من نوعني من مؤسسيا يتكون فإنه املالية األوراق سوق أما
 - :الشائعة أشكاهلا ومن للسوق ظمةمن مالية غري مؤسسات

 املال لسوق العامة اهليئة. 
 املالية األوراق بورصات. 

 - :الشائعة أشكاهلا أهم ومن السوق يف متعاملة مالية مؤسسات
 املسامهة شركات شكل يف املنشأة االستثمار وصناديق سامهةامل شركات. 
 االستثمار صناديق إدارة وتكوين املالية األوراق إصدارات بتغطية تقوم حيث( بأنواعها املصارف.( 
 وتغطية ترويج أو السمسرة بعمليات نشاطها يتصل واليت املالية األوراق جمال يف العاملة الشركات 

 .املالية األوراق حمافظ وإدارة تكوين أو ملاليةا األوراق يف االكتتاب
 - 2 . الماليةقسوق األورا

1 :المالية األوراق سوق  تكون قد و وسندات، أسهم من املالية باألوراق تتعامل اليت السوق  تعريف) 2- 1
 يعرف معني واحد جغرايف مكان يف املالية األوراق وشراء بيع صفقات تتم األوىل ففي منظمة غري أو منظمة

 مقره يف نشاطه منهم كل يباشر السماسرة و التجار من عدد من فيتكون املنظم غري السوق أما بالبورصة،
 األوراق تتداول األوىل ففي عاملية أو حملية تكون قد األسواق هذه أن احلاسوب،كما بواسطة ببعضهم ويتصلون
 ملنشآت مالية أوراق فيها وتتداول األجانب، ستثمرينامل لوجود فتتسع الثانية أما احمللية، اهليئات و للمنشآت املالية
 .أجنبية دول من هيئات و

ذاو ،السنداتو املمتازة واألسهم العادية، األسهم مثل األجل طويلة املالية األوراق فيه تتداول الذي السوق  هو 
 هذه طريف التقاء مكان أو اجلمع اهذ وسيلة كانت أيا مبشرتيها، املالية الورقة بائع جيمع الذي اإلطار أو احليز ميثل

 هذه توحد حبيث السوق، هذه يف املتعاملني بني فعالة اتصال قنوات يوفر اإلطار أو احليز هذا مادام العالقة،
  .السوق يف متداولة مالية ورقة ألية زمنية حلظة أي يف السائدة األمثان القنوات

.المالية األوراق سوق وخصائص وظائف )2- 1 2
 متع،لمجا يف املالية املوارد تعبئة يف مزدوج بدور واملالية االقتصادية وظيفتها حبكم املالية األوراق سوق تنهض
 األسواق، باقي عن متيزها خصائص هلا أن كما الكربى، اإلنتاجية للمشروعات األجل طويل التمويل يف وضخها

 :التالية العناصر تناولو
 - .يةاملال األوراق لسوق االقتصادية ظائفو

 خصائص - .املالية األوراق سوق
                                                 

 سنة قسنطينة، منتوري التسيري، جامعة علوم يف املالية، مذكرة ماجستري األوراق سوق تنشيط يف املالية الوساطة الرمحن، دور عبد عزوز بن -1
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 .المالية األوراق لسوق االقتصادية الوظائف )2-1- 1
 الثانوية، االقتصادية الوظائف من عدد عنها ينبثق رئيسيتني، اقتصاديتني وظيفتني بأداء املالية األوراق سوق تقوم
 :التالية النقاط الفرع هذا يف سنتناول حيث

 .اإلصدار ألسواق االقتصادية الوظائف -
 .التداول ألسواق االقتصادية الوظائف -
 .اإلصدار ألسواق االقتصادية الوظائف- أ

 النشاط إحداث يف املهمة الركائز إحدى من اإلصدار سوق تعد ذا وجديدة، مسامهة شركات تأسيس -
 .التنمية بعملية النهوضا دو من يصعب واليت االقتصادي

 من الوطنية األموال رؤوس حركة نقل وكذلك الفردية، املدخرات لتجميع أساسية آلية السوق هذه تعترب -
 .املايل العجز ذات اإلنتاجية القطاعات إىل املايل الفائض ذات متعلمجا قطاعات

 )املايل العجز أصحاب( واملستثمرين )املايل الفائض أصحاب( املدخرين بني وصل حلقة اإلصدار أسواق متثل -
 :مها دورين بأداء تقوم افإ الوظيفة هذه خالل ومن

 دف وذلك للمنتجني متعددة متويل مصادرم، وتوفري مدخرا الستثمار للمستثمرين الفرصة إتاحة 
 .فيها للتوسع أوم مشروعا متويل

 املايل العجز أصحاب ذوي بني املكتنزة املدخرات بتوزيع القيام. 
 يف احلقيقي االستثمار إىل الوطنية املدخرات لتوجيه ةأداا كو يف يتمثل مهم دور بلعب األسواق هذه تقوم -

 أو العقارات شراء مثل سلبية استثمارات يف توظيفها جمرد عن عوضا منتجة، رأمسالية أصول يف التوسع أو إقامة
 .الذهب

 أو مهة،املسا لتأسيس الشركات الكبري التمويل يف به القيام عن األفراد يعجز الذي الدور األسواق هذه تؤدي -
  .التطوير أو للتوسع الالزمة املواد من منها قائم هو ما احتياجات لتلبية

.التداول ألسواق االقتصادية الوظائف- ب 1
 املستثمر أن حيث اإلصدار، سوق لكفاءة بالنسبة وضروري بل جدا مهم يعترب ذاته حد يف التداول سوق وجود

 بالسعر ببيعها وذلك التداول، سوق خالل من اإلصدار سوق يفا تتااك مت اليت املالية الورقة قيمة اسرتداد يستطيع
 أن اإلصدار لسوق يتسىن فكيف السوق هذه مثل وجود عدم تصور مت فإذا يريده، الذي الوقت ويف يريده، الذي
 .املالية األوراق من اشرتاه ما بيع على املستثمر قدرة انعدام ظل يف تعمل
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 خالل من يتم وذلك إليها، حيتاجون الذي الوقت يف للمستثمرين السريعة يولةالس بتوفري السوق هذه تنهض -
 هذه ا تضطلع اليت الوظائف أبرز من املهمة هذه تعترب حيث م،حوز يف اليت املالية األوراق وتدوير بيع تسهيل
 .السوق

 .املالية حمافظهم تكوين خيص فيما االختيار حرية من املستثمرين متكني -
 من احلد وكذلك ،الطلبو العرض لقانون وفقا املالية باألوراق املتعلقة األسعار ضبط على األسواق هذه تعمل -

 .األسعار يف التالعب إىل ترمي اليت الصورية أو الومهية التعامالت
 ليتا املالية األوراق برهن الديون توثيق طريق عن متعلمجا يف االئتمان حجم بزيادة أيضا األسواق هذه تقوم -

  .األوراق هذه بضمان االقرتاض وكذلك قيمتها، يف خسارة وبدون بسرعة تسيلها ميكن
 النقدية، االدخار أوعية يف املدخرة النقود قيمة تآكل على تعمل اليت تلك خاصة كثرية سلبية آثار للتضخم -

 قيمة تآكل تعوض اليت ملاليةا األوراق وعوائد أرباح بفضل السلبية النتائج هذه تاليف على التداول أسواق وتعمل
 .النقود

 األوراق واستهالك بيع من به تسمح مبا األصلي االستثمار قيمةسالمة و سيولة زيادة إىل التداول أسواق تؤدي -
 .الرأمسالية بأصوهلا املساس دون املشروعات طرف من املصدرة املالية

.المالية األوراق سوق 1  خصائص )2-2- 1
 :يلي كما نوجزها األخرى األسواق باقي عن متيزها اليت اخلصائص بعض املالية األوراق لسوق

 أساس على العادلة األسعار حتديد وبالتايل ،التامة واملنافسة املالئم املناخ يوفر املالية األوراق سوق يف التداول -
 .الطلبو العرض

ا-  .للمستثمرين الضرورية املعلومات توفر  أ
 اخلربة ذوي السماسرة أو الوسطاء خالل من يتم الثانوية، األسواق يف خصوصا املالية األوراق سوق يف التداول -
 .فيهم تتوفر أن جيب اليت املالية الكفاية إىل باإلضافة املالية الشؤون يف
 خاصية يعطي ذلك فإن االتصاالت تكنولوجيا من االستفادة وإمكانية السوق اتتميز  اليت للمرونة نظرا -

 يتسع قد ،متعددةو كبرية صفقات تتم واسعة أسواق ا بأالسلع أسواق من غريها عن تتميز ابكوملالية ا األوراق
 .الوقت نفس يف العامل هذا من عديدة أجزاء ليشمل نطاقها

 يف املستثمرين فئات أمام من لالستفادة واسعة جماالت يتيح مما متطورة ابأ تتصف املالية األوراق أسواق -
 .العامل رجاءأ خمتلف
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 وبالتايل الرشيدة، االستثمارية القرارات واختاذ السوقية املعلومات معرفة يتطلب املالية األوراق أسواق يف الستثمار -
 بعض يف يستدعي الذي األمر سلبية، أبعاد ذو يكون قد العالية املخاطر ذات املالية األوراق يف االستثمار فإن

  .األفرادو متعلمجبا الضارة املعلومات بعض نعمل التدخل احلكومات من األحيان
 من فيها املتعاملني لكون نظرا األخرى، املالية األسواق باقي من تنظيما  أكثرابكو املالية األوراق سوق تتسم -

 البلدان معظم يف لذلك السوق، هذه يف املالية األوراق لتداول قانونية وقيود شروط وهناك املختصني، الوكالء
  .املالية األوراق أسواق يف العمليات تدير صالحيات ذات مستقلة إدارات هناك

  .تمويل االستثمار عن طريق األوراق المالية: المطلب الثاني
  .األســـهم- 1
 لكية جزء من رأس مال الشركة اليتّشهادة ختول ملالكها احلق يف م  هو عبارة عن:تعريف الســـهم) 1- 1

 جارية أو من يد إىل يد أو بالقيدّبلة للتداول واالنتقال يف البورصة إما بالطرق التأصدرت هذا السهم، واألسهم قا
 ساهم اجلديد وحيل حمل مالك السهميف سجل الشركة وعندما يتنازل شخص عن أسهمه تصبح الشركة مدينة للم

  1:القدمي يف كل ماله من حقوق على الشركة وتشمل هذه احلقوق ما يلي
 صة لكل سهم واملقررة توزيعها علىص السهم من أرباح وفقا للحصة املخصحق احلصول على ما خي 

 .محلة األسهم
 ايف أصول الشركة أو ناتج بيع هذهحقوق على أصول وموجودات الشركة تعادل نصيب كل سهم من ص 

 يعادل تقريبا نصيب السهم من رأس األصول بعد استبعاد حقوق الغري منها عند تصفية الشركة وهو ما
  .لاملا

 حق احلصول على بيانات ومعلومات دورية عن موقف الشركة املايل وعن نتائج أعماهلا.  
 قشة ما يعرض فيها وطرح املالحظاتحق حضور اجلمعيات العمومية سواء العادية أو غري العادية ومنا 

  .واالقرتاحات وحق التصويت على مشروعات القرار املعروضة
 ه حمدودة بقيمة السهم وال حيق لهس له تاريخ استحقاق فمسؤولية حاملإذن فالسهم مستند ملكية ومن مث فلي

  .ّاملطالبة باألرباح إال إذا قررت اإلدارة توزيعها
) 2- 1  : وتنقسم األسهم إىل ثالث فئات:أنواع األسهم

  : من حيث الشكلأسهم- أ
  : هو الذي حيمل اسم حامله وحيتوي على البيانات التالية: السهم االسمي-
ا ورأس ماهلانوع- ورقة األسهم اليت ميتلكها نوع-ولقب وصناعة وموطن وجنسية املساهم  اسم -   الشركة وعنوا

  .  التنازل اليت متت وتاريخ حدوثهاعملية- التجاريومركزها 
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 هو الذي ال يذكر فيه اسم املساهم ويعترب حامله مالكا له بسبب حيازته املادية اليت تعترب : السهم لحامله-
 على وجود السبب الصحيح وحسن النية يف سند امللكية وحيصل التنازل عن السهم حلامله بتسليمه من يد قرينة

 إلعطاء حامله حق حضور مداوالت تقدمي السهمإىل يد أخرى وبذلك حيصل تداوله بأقصى سرعة ويكفي جمرد 
ا العمومية واالشرتاك يف قسمة أمواهلا وأرباحها وال تلت ّزم الشركة باالعرتاف إال مبالك واحد وهو الشركة يف مجعيا

  .احلائز له ولو حصل عليه هذا األخري بطرق غري قانونية
للشركة أن تصدر أسهمها ألمر وتشرتط فيها أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل قيمتها :  السهم ألمر-

لى املساهم األخري امللزم برصيد ّاالمسية، إذ أن الشركة ال تستطيع تعقب تداول األسهم وال تستطيع أن تتعرف ع
  .القيمة اليت مل تدفع من أصل قيمة السهم

  . من حيث الحصة التي تدفعأسهم- ب
هو الذي يكتتب به املساهم بشرط أن يدفع قيمته نقدا وال يصبح السهم قابال للتداول  : السهم النقدي-

ائية وصدور املرس   .وم املرخص بتأسيسهاّبالطرق التجارية إال بعد تأسيس الشركة بصفة 
 هو الذي ميثل حصة عينية كعقار أو مصنع أو متجر أو موجودات لشركة قائمة يصادق عليه : السهم العيني-

ا إال عند تسليم اخلدمات اليت  ّمن طرف اجلمعية التأسيسية فال جيوز للشركة تسليم هذه األسهم إال أصحا ّ
  .تقابلها وتعترب قيمتها مدفوعة بكاملها

. من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابهاهمأس-ج  1
  :  هو سهم ميثل ملكية جزء من رأس مال الشركة ويتمتع حامله ببعض احلقوق منها: السهم العادي-

 احلق يف نقل ملكية السهم إىل شخص آخر بالبيع أو التنازل.  
 احلق يف احلصول على نصيب من األرباح اليت تقرر الشركة توزيعها.  
 يف اجلمعية العموميةحق التصويت .  

، وخيتص السهم املمتاز دون غريه ببعض املزايا ويطلق عليه هو ورقة مالية تشبه السهم العادي :السهم الممتاز -
 حامله حق منح-: التاليةاسم سهم األولوية أو األفضلية، ويتخذ االمتياز املمنوح هلذا السهم إحدى الصور 

 املمتاز األولوية على محلة األسهم العادية عند تصفية الشركة فتستويف قيمة  حلامل السهم–األولوية يف األرباح 
  .األسهم املمتازة باألولوية

هو ذلك الصك الذي يتسلمه املساهم عندما يستويل على كل القيمة االمسية لسهمه ويشرتط :  سهم التمتع-
  .إلعطائه هذه األسهم أن يكون مصرحا بذلك القانون التنظيمي للشركة
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   .السندات- 2
 هو عبارة عن جزء من قرض تصدره الشركة املفرتضة أو دولة أو هيئة مقرتضة ويتم طرحه :تعريف السند) 1- 2

لالكتتاب فيه من جانب املقرتض على املقرضني الذين يرغبون يف إقراض هذه الشركة أو هذا املقرتض، والسند هو 
  1.عدل فائدة حمددةمبثابة تعهد بسداد مبلغ معني يف تاريخ معني مب

 ديون شكل يف أموال رؤوس على للحصول الشركات تستعملها وسيلة متثل اليت املالية األوراق تلك هي السندات
  .بالشركات املتعلقة خاصة املشاريع لتمويل، املسامهني يقدمها اليت اخلاصة األموال تكفي ال عندما األجل طويلة
  %.13 الفائدة  نسبة100.000.00:  سند شركة سوناطراك:مثال

 كفائدة ففي التاريخ 13000.00فعندما تشرتي هذا السند ستتحصل على ورقة تعطيك احلق يف احلصول على 
 إضافة إىل الفائدة إذن تعرب السندات عن عالقة مديونية 100.000.00املتفق عليه سوف حتصل على مبلغ 

 السندات طرف دائن وأهم جوانب السندات ما  بني طرفني، فمصدر السندات طرف مدين، واملكتتب يفودائنة
  :يلي

  يتعهد املقرتض بدفع سعر فائدة معلوم مقدما وحمدد بتاريخ استحقاق معني بصرف النظر عن حتقيق
  .الشركة أرباحا أم ال

 كما يتعهد بسداد قيمة السند يف تاريخ االستحقاق. 
  : كالتايلميكن متييز عدة أنواع من السندات وهي:  أنواع السندات)2- 2
 لكي نشجع املدخرين على االكتتاب تعمد الشركة إىل : السند المستحق الدفع أو الوفاء بعالوة إصدار-

إصدار سندات متنح للمكتتبني فيها بعض املزايا ترغيبا حلاملي رؤوس األموال وحثا هلم على االدخار فتصدر 
بلغ يف ميعاد الوفاء مضافا إليه مبلغ آخر يسمى سندات مببلغ معني يسمى سعر اإلصدار على أن تقرر رد هذا امل

  .عالوة
بإذن  ّ النصيب هو مبلغ مينح إىل محلة السندات اليت تعينهم القرعة وال جيوز إصداره إال: سند النصيب-

  .احلكومة
 وهو السند العادي ويستعمل يف القروض قصرية : السند ذو االستحقاق الثابت الصادر بسعر اإلصدار-

  .عطي فائدة مرتفعةاألجل وي
ا من األموال تعمد أحيانا إىل اجتذاب رؤوس : السند المضمون-  لكي تتحصل بعض الشركات على حاجا

ا أو بعضها رهنا تأمينيا   .األموال بتقدمي ضمانات عينية للوفاء بالقرض كأن ترهن عقارا
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دف احلصول على موارد  يقصد بالسندات احلكومية تلك اليت تصدرها احلكوم: السندات الحكومية- ة 
ا أكثر جاذبية  ّإضافية لتغطية العجز يف امليزانية وينظر املستثمر إىل األوراق املالية اليت تصدرها احلكومة على أ

  .نظرا لتضاؤل خماطر التوقف عن السداد أو خماطر تأجيله
 :منها نذكر للمخاطر أوجه عدة هناك :السندات مخاطر) 3- 2

 توقف خطر - .االستحقاق تاريخ قبل ،اإلفالس حالة يف صدرامل دفع
 كان إذاو السوق، يف الفائدة معدالت رتفاعال نظرا جدا ضعيفة الشرائية القدرة جيعل الذي التضخم خطر -

 رأس من جزء خلسارة يعرض فانه سنداته لبيع ويضطر االستحقاقتاريخ  اية قبل مال رأسإىل  حاجة يف املستثمر
 .ماله

 حالة يف -  .السندات سعر اخنفاض إىل يؤدي الفائدة معدالت ارتفاع
.السندو السهم بين الفرق 1 3 -

 اخنفاض ملخاطر التعرض ومدى العائد، استقرار مبدى متعلقة هامة جوانب ثالث يف السندات عن األسهم ختتلف
 .اإلفالس ملخاطر التعرض مدى وأيضا السوقية، القيمة

 أرباح عن النظر بغض حمددة تواريخ يف الفوائد من ثابت قدر على السندات محلة حيصل :العائد استقرار مدى -
 حجم على كبري حد إىل حجمها يتوقف أرباح على فيحصلون الساهم محلة أما ،اأصدر اليت املنشأة خسائر أو

 .باملرة شيء على حيصلون ال فقد خسائر عن املنشأة نشاط أسفر ما وإذا املتولدة، األرباح
 للباسهم السوقية القيمة تتقلب حاهلا على األخرى العوامل ثبات  مع:السوقية القيمة نخفاضا  مخاطر-

 بدرجة عنها املتولد الدوري العائد تقلب بسبب وذلك للسندات، السوقية تقلب القيمة من أكرب بدرجة العادية
 أيضا حيمل قد انه إال لألسهم قيةالسو القيمة ارتفعت ما إذ ،رأمسالية أرباحا طياته يف حيمل التقلب قد حق أكرب
 .هلا السوقية القيمة اخنفاض حالة يف رأمسالية خسائر طياته يف
 اإلفالس حالة يف انه يعين وهذا ملكية، صك السهم يعترب بينما مديونية صك السند يعترب :اإلفالس مخاطر -

 األسهم محلة إما التصفية، لأموا يف ممستحقا على احلصول يف األولوية السندات حلملة يكون املنشأة
 استثمروها إن سبق اليت أمواهلم السرتداد يكفي ال أو يكفي قد والذي. األموال تلك من تبقى ما على فيحصلون

  .املنشأة تلك يف
  
  
  
  

                                                 
 صاحل حممد -1

~ 67 ~

  .52 ص ،2002،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار ،املالية وراقاأل بورصة ،العبد إبراهيم جالل ،ناويساحل

 



  .االستثمارية تمويل المشاريع دور الوساطة المالية في                                               : الفصل الثاني

  :السندو السهم بني الفروقات أهم يلخص جدول يلي وفيما
 السند السهم

 .الشركة مال رأس من  جزء- .كةالشر على دين -
 .الشركة مالك أو شركاء هم  املسامهون- .دائنون السندات محلة يعترب -
 .متغري السهم  عائد- .ثابت السندات عائد -
 عن النظر بغض فائدة على حيصل السند حامل -

 .توزيعهاو األرباح حجم
 الربح يف يعتمد ال عائد على حيصل السهم  حامل-

 .بتوزيعها القرار باالختاذ وإمنا فقط
 ختضع ال النفقات من تعترب السندات على الفوائد -

 .للضريبة
 .للضريبة ختضع لإلرباح توزيعا يعترب األسهم  عائد-
 معلومات على واحلصول االطالع حق  للمسامهني-

 حضور يف حق أي هلم ليس السندات  محلة- .بالشركة العمال سري خبصوص
 نشاط على الدالة والتقارير السندات على حصوهلم - .العمومية اجلمعية اجتماعات

إدارة  يف التدخل يف حق أي هلم ليس السندات محلة -  .الشركة
 من الشركة شؤون إدارة يف املشاركة حق للمسامهني - :فقط حالتني يف إال الشركة

 املنتهية للسنة اخلتامية احلسابات على املوافقة خالل
 .اإلدارة جملس أعضاء تعني خالل من وكذلك

 .القانوين الشكل تغري -
 انتهاء للمسامهني ميكن أخرى يف الشركة  إدماج-

 قيمة استقرار السندات محلة حق ومن املديونية
 .أشهر ثالثة خالل السندات

 زيادة أسهم يف االكتتاب يف األولوية حق للمساهم -
 .املال رأس

 أعلى بقيمة أو االمسية يمةبالق األسهم إصدار ميكن - ميكن - .االمسية بالقيمة السندات إصدار
 .بعالوة أي المسيةا القيمة من أعلى بقيمة  أو- .اإلصدار وعالوة اإلصدار وسعر االمسية القيمة من

 البورصة يف بالبيع إال رأمساله يسرتد ال السهم حامل - .االمسية القيمة من أعلى بقيمة تسدد وقد -
 احملدد املوعد يف رأمساله يسرتد السند حامل - .الشركة تصفية عند أو

 مقدار على تعتمد للسهم (السوقية) اجلارية القيمة - .بالكاملو السداد الستحقاق
 حلملة ليس - أفضلية حق أي السندات السهم من املتوقع العائد

  .اجلاري الفائدة وسعر - .املال رأس زيادة يف االكتتاب يف أولوية  أو-
 مبلغ اسرتداد يف احلصول حق له السند حامل -

 .شيء أي على املسامهون حيصل أن قبل ةاملديوني
-  
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 الفائدة سعر على تعتمد للسند اجلارية القيمة
  .االمسي الفائدة وسعر اجلاري

  .45 ص ،1998 ،األوىل الطبعة ،اجلزائر، تاملوسوي، البورصا جميد ضياء :املصدر

 



  .االستثمارية تمويل المشاريع دور الوساطة المالية في                                               : الفصل الثاني
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 .خالصة الفصل
تثمار، واليت تنصب حول مفهوم واحد، أن  مفاهيم متعددة لالسمنما مت طرحه يف هذا الفصل  على ضوء

االستثمار هو توظيف املنتج لرأس املال من خالل توجيه املدخرات حنو استخدامات تؤدي إىل إشباع احلاجات 
االقتصادية للمجتمع وزيادة رفاهيتهم، فهو ميثل الركيزة األساسية لتحقيق الرتاكم الرأمسايل الذي يعترب األساسي 

 وأيضا األمن االقتصادي ألي دولة وألي مشروع من املشاريع، وبالتايل فانه املسؤول عن ألي تقدم اقتصادي
التحول االقتصادي، مما جيعل متخذ القرار االقتصادي، يويل االستثمار اهتماما كبريا انطالقا من دوره البارز يف 

قتصادي، الفائض اال: على االستثمار أمههاالتنمية االقتصادية، كما ذكرنا العوامل اليت تلعب دورا كبريا يف التأثري 
  . وغريهاالدخل، االستهالك

ن قرار إ ألمهية التمويل بالنسبة للمشروع فونظرا، املشاريع االستثماريةب املفاهيم املتعلقةنا إىل جمموعة من طرقكما ت
  للتقليل من املخاطرةملشروع وذلك القيام بدراسة كل جوانب ا يتطلب من املؤسسة املمولةمتويل مشروع وتنفيذه

  .وضمان احلصول على عائد من املشروع واستمراره
  
  



  
  
  
 
 

 

  :الثانيالفصل 

دور الوساطة المالية في 

 .تمويل المشاريع االستثمارية
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 .مقدمة
تلعب البنوك دورا أساسيا يف املشاريع االستثمارية، إذ تعترب املصدر األساسي يف عملية التمويل، وهذه األخرية ال 
تتم إال بعد التأكد من أن هذه املشاريع تدر فوائد لضمان حقوق البنك، باإلضافة إىل اإلنعاش االقتصادي، ودفع 

  .عجلة االقتصاد حنو النمو
لتنمية احمللية هو من بني أقدم البنوك يف اجلزائر، قمنا بإختياره من أجل دراسة حالة حول الدور الذي  اويعترب بنك

  : على النحو التايلوتطرقنا هلذا يلعبه يف عملية الوساطة املالية من أجل متويل اإلستثمارات،
  .احملليةعموميات حول بنك التنمية : المبحث األول
  .يف جزائرومتويلها املشاريع اإلستثمارية حول يــات إحــصائـــ :المبحث الثاني
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  .المحليةعموميات حول بنك التنمية : المبحث األول
 إىل عموميات حول هذا البنك الذي نتوال فيه قرطك التنمية احمللية، سوف نتبنيف بصدد إجراء تربص  مبا أننا

ا هذا  يقووالوظائف اليتالتعريف، النشأة، املهام    .البنكم 
  .ونشأته BDLتعريف بنك تنمية المحلية : المطلب األول

اجلزائر تأسس مبوجب املرسوم  يعد من أحدث البنوك التجارية يف :BDL بنك تنمية المحلية  عن بنكنبده- 1
  البنوك أداةوقد كانت عن مؤسسة اقتصادية عمومية وكان عبارة 1985 أفريل 30 الصادر بتاريخ 85-85رقم 

 وفق املخطط الوطين، أو وفق أوامر احلكومة، فالدولة هي اليت تضع خمطط وطين والبنوك تتعامليف يد الدولة 
 مليون 500 تأسس برأس مال قدره CPA الشعيب اجلزائري إتباعه، وهو بنك منبثق عن القرض وعلى البنوك

وأعطاها لبنوك  ادة صالحيات واسعة لكل م88/01 وبصدور قانونجزائري يقع مقره الرئيس بوالية تيبازة،  دينار
دف إىل الربح، أما رأس املال احلايل االستقاللية من نوع دينار جزائري،  000 000 800 15 هو وأصبحت 

ذا ميتلكهو طابع الرحبية، و  طابع جديدوبالتايل دخلحلكومية بعد أن كانت تنفذ فقط األوامر ا  بنك التنمية و
 رؤوس  من% 1.7 مسامهة واحدة ميثل حصة اجتماعية إمجالية قدرها ويف اخلارجزائر احمللية مسامهات يف اجل

  . مليون دينار685أموال الشركات التابعة أي ما يعادل 
 البنك يف ويساهم هذا شركة تنشط يف قطاعات نشاطات متنوعة، 12إن بنك التنمية احمللية مالك شريك يف 

 املؤسسة املالية العربية وأن هذه دوالر أمريكي 460.000 قدره ويل مببلغوالتمرأس مال الشركة العربية للتجارة 
   . التجارية ما بني الدول العربية مع تعبئة خطوط اإلعتماداتوترقية املبادالتمكلفة بتطوير 
 153 يف اجلزائر حيث بلغ عدد وكاالته وإنشاء وكاالت فإن بنك التنمية احمللية له احلق يف فروع وحسب نظامه

 2004 إىل 1985 سنة واملالية من اجلديدة ويف اإلحصائيات وكاالت مكلفة بالقرض الرهين، 05كالة منها و
 مديرية حيث 15ن كانت أ مديرية جهوية، بعد 16 إىل) شبكة االستغالل(وصلت عدد املديريات اجلهوية 

  :وهي كالتايل عدة وكاالت وتتفرع منها 2004أضيفت املديرية اجلهوية سطيف يف 
  . وكالــــة11      املديريــة اجلهـوية اجلزائـر
  . وكالــــة09      املديرية اجلهــوية عنابـــة
  . وكالــــة13      املديرية اجلهويـة باتنــــة
  . وكالــــة05      املديرية اجلهوية بشـــــار
  . وكالــــة07      املديرية اجلهويــة جبايـــة
  . وكالــــة12      املديرية اجلهوية البليــــدة
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 . وكالــــة05      املديرية اجلهوية بومـــرداس
 . وكالــــة09             املديرية اجلهوية الشلــــف
  . وكالــــة10             املديرية اجلهوية قسنطينــــة
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 . وكالــــة11            املديرية اجلهوية غردايـــــة
 .الــــة وك11           املديرية اجلهوية مستغانــــم
 . وكالــــة14           املديرية اجلهوية وهـــــران
 . وكالــــة07           املديرية اجلهوية سطيـــــف

 . وكالــــة08         املديرية اجلهوية سورالغـــزالن 
 . وكالــــة07           املديرية اجلهوية تلمســــان

 :التايلوهي ك مفتشيات 05وعددها :  املفتشيات اجلهوية-
  .تيزي وزو:  الوسط الشرقي-
  .زيرالــدا:  الوسط الغريب-
  .قسنطينــة:  الشــرق-
  .وهـــران:  الغــرب-
  .ورقلــة:  اجلنــوب-

 وقطاع اإلنتاج) والتجــــارةالنقل، السياحة ( قطاع اخلدمات: خاصة كل القطاعات بشكل شامل BDLوميول 
  ).مشاريع إنتاجية(

  :بنك التنمية احمللية الذي يرتأسه الرئيس املدير العام مع األعضاء التاليني إدارة ويتشكل جملس
  . اإلدارةورئيس جملس الرئيس املدير العام -
  .  الرئيس املدير العام للنادي السياحي اجلزائري-
  . الرئيس املدير العام للشركة اجلزائرية لتأمني النقل-
  .  ديوان وزارة املالية-
  . ـة وزارة املـاليـ-
  . وزارة السـكـن-
  . األعضاء ممثلو العمـــــال-
  . األمني العام جمللس نقابة املؤسسة-
  . عضو اجمللس النقايب للمؤسسـة-
  . حمافظوا احلسابــــــات-
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  .بنك التنمية المحلية مستغانم فرع- 2
 4( وكاالت 8وحيكم  1987 أسس فرع بنك التنمية احمللية مبستغامن يف عام :تعريف بفرع مستغانمال) 1- 2

 : خمطط التايلوممثلة يف ) بوالية تيارت2 غليزان، بوالية 2بوالية مستغامن، 
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  التيارت والية          وكاالت       4   والية مستغامن                     والية غليزان وكالتني            

  وكالتني   هرةذ مستغامن ال           غليزان                                       
  تيارت                    مستغامن مخيسيت                                                  

  سوقر                         سيدي علي                                          مازونة         
  عني تادلس                                                         

  
 سواء إقراض األموال أو إيداعها والية مستغامنوهو يعمل على أن يلعب دوره اهلام يف العمليات البنكية داخل  

 الوطنية لتوزيع املياه الشركة-   التمويلشركة- الوكالة العقارية : اخلاصة اليت قام بتمويلهاتومن أهم املؤسسا
  .ا بتمويل املؤسسات املصغرة لفائدة برنامج تشغيل الشبابباإلضافة إىل قيامه

 اإلعتمادات مينحهو و والدول األخرى األساسية تسهيل تنمية الصالت االقتصادية بني اجلزائر ومن الوظائف -
م يف التصديويعطي ضماناتعند االسترياد،    : ويقوم بـ ر للمصدرين اجلزائريني لتسهيل مهما

 .ارجية متويل التجارة اخل-
 . متويل االستثمارات-
 . مجع مواد االدخار عن طريق االدخار-
 .وسندات له احلق يف دخول السوق املالية عن طريق شراء أسهم -
 . فتح حسابات املتعاقدين الذين يتقاضون املنح من الصناديق الفرنسية-
  .الشركات، اهليئات العمومية:  فتح حسابات كلية-
  .للبنك الهيكل التنظيمي )2- 2
 يرتأسها املدير العام عندما يعني كرئيس جملس اإلدارة وتتكلف املديرية بالسياسة العامة للبنك : العامةالمديرية- أ
  .)التجارية السياسة(
وتكون على مستوى مقر املديرية العامة، وتتكون املديرية العامة من مديرية مساعدة،  : المركزيةالمديريات- ب

  :الوكاالت والفروع وترتتب هذه املديريات على الشكل التايلهلا عالقات وظيفية مع 
 مديرية احملاسبة.  
 مديرية املتفشية العامة. 
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 مديرية التنظيم ومراقبة التسيري.  
 مديرية اإلعالم اآليل والتنمية النقدية.  
 مديرية مراقبة االلتزامات والتعهدات.  
 مديرية املوارد البشرية.  
 مديرية الوسائل املادية.  
 ية القضايا القانونية واملنازعاتمدير.  
 مديرية العالقات الدولية والتجارة اخلارجية.  
 مديرية اخلزينة.  
 مديرية اإلعالم اآليل ونظم املعلومات.  
 مديرية القرض العقاري والقروض اخلاصة.  
 مديرية اإلنتاج البنكي.  
 مديرية املراجعة العامة.   
 مديرية التكوين.   
 غرية والكبريةمديرية متويل املؤسسات الص. 
ويشمل جمال نشاط هذه الفروع بعض واليات، وهو وسيط بني  :LES SUCCURSALES الفروع-ج

املديرية املركزية والوكالة، وهي تتدرج من مديرية شبكة االستقالل وهلا عالقة وظيفية مع خمتلف املديريات، وهدف 
  .الفروع هو مراقبة وتنشيط خمتلف الوكاالت التابعة هلا

تضم الوكالة خلية متنوعة من املهام هلدف حتقيق االستغالل البنكي فهي تشكل من هياكل  :كالة البنكيةالو -
االستقالل اليت تسمح هلا بتلبية احتياجات املتعاملني مهما كانت طبيعتهم وقطاع نشاطهم طريقة فعالة بتقدمي 

  .خمتلف اخلدمات واملنتجات البنكية اليت تتناسب مع نشاطهم
وتكون على رأسها ثالث واليات ومتتد سلطتها إىل الوكاالت التابعة هلا واملتواجدة على  :يريات الفرعيةالمد -

 ومقرها مبستغامن وتشرف 834حاليا مبجموعات االستقالل مبستغامن ورمزها  مستوى أكثر من والية، وتسمى
  .ديرية والوكاالت التابعة هلا غليزان، مستغامن، تيارت وهلا طابع إداري، وهي تنشق بن امل:والياتعلى 

  :الوكاالت املتواجدة على مستوى والية مستغامن
  424وكالة سيدي علي  ،422وكالة عني تادلس ، 425هرة ظ، وكالة ال423وكالة مستغامن 
  : والية مستغامنخارجتواجدة الوكاالت امل

 .469وكالة غليزان ، 434، وكالة مازونة 459كالة السوقر و، 466وكالة تيارت 
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.)425ظهرة وكالة ( اهليكل التنظيمي لبنك التنمية احمللية: 6شكل رقم   
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  BDLبنك : المصدر

  
  
  

مصلحة 

 المدير

خلية الرقابة  أمانة الوكالة
 واإلدارة

 نائب المدير

مصلحة محفظة 
األوراق المالي

 
ة

مصلحة

 قسم الشباك

تقسم التحويال  

 قسم الخصم

 قسم التحصيل

الخلية التجارية و 
دراسة القروض

خلية التعھدات 
الخارجية

قسم عمليا 
جية جارة الخارالت
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 :ات بنك التنمية المحلية بمستغانمنشاط )3- 2

 :ميارس هذا البنك عدة نشاطات من بينها

  .واالستغاللاالستثمار  -
 ).مشاريع استثمارية(متويل القطاع اخلاص  -

 - .قروض االستهالك

 .)توسيع، ترميم، بناء( القرض العقاري -

 .رةمتويل املؤسسات املصغ -

 .توزيع القروض -

 ".النقود"والودائع مجع املوارد  -

   .نمية المحليةبنك التالقروض الممنوحة من طرف : المطلب الثاني
  . بنك التنمية المحليةمهام- 1

  :لبنك التنمية احمللية عدة مهام منها
  مجع الودائع(تعبئة االدخار.(  
  املسامهة يف عملية التمويل(توزيع القروض.( 
 ت اخلاصة باملؤسسات الصغريةمجع املوجودا. 
  إضافة إىل متويل املؤسسات الصغريةواالستثمارمتويل االستغالل ،. 
  واجلماعات احملليةضمان التنفيذ اجليد لاللتزامات الناجتة عن أسواق الدولة. 
  اواملسامهة يفمراقبة التدفقات املالية للتجارة اخلارجية  . مؤسسا
  عبةوالعملة الصفتح حساب بالدينار. 
 تطوير الصفقات التجارية مع الدول األخرى. 
 إنشاء مصلحة مركزية للمعلومات التجارية يف اخلارج. 
 حالة القروض ذات املبالغ   املديرية يفوإخضاعها الشروطالقروض البنكية املمنوحة للعمالء  دراسة

 .املرتفعة
 إبرام اتفاقيات القروض مع البنوك اخلارجية. 
 ملتابعة حتقيق املشاريعوالضمانات الواجبةة حتديد القروض املمنوح . 
 ا االحتياطي لكل املستوردين واملصدرين  .إعطاء ضما

  . بنك شامل خيتص بالتمويلوالقرض أصبح للنقد 99/10 وبصدور قانون
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  . القروضأنواع- 2
د السوق فاقتصرت مهامه بنك التنمية احمللية كغريه من البنوك قد تأثر بتطور النظام املصريف وإصالحه يف ظل اقتصا

ا إليهم  وإعادة تقدميها للبعض اآلخر لكي يستفيدوا " الودائع" قبل ذلك يف قبول األموال من البعض بشرط إعاد
خصم األوراق التجارية " القرض" منها مقابل سعر يسمى سعر الفائدة بشرط أن يعيدوها إليه يف األجل احملدد 

قة التجارية من حاملها مقابل موعد اخلصم، إىل خصم جزء من قيمتها، ونعين بذلك البنك يقوم بشراء الور
  .وبعدها تقوم بتحصيل قيمتها للمدين عند تاريخ استحقاقها

  : الكالسيكيةالقروض- أ
ا من رؤوس األموال الثابتة :القروض االستثمارية - ، األراضي( عادة ما تلجأ إليه املشروعات لتغطية احتياجا

من األداة املناسبة للحصول على هذا  وتكون يف الغالب طويلة األجل، والسندات) ....اتاملنشآت، التجهيز
  .النوع من القرض

 إليه املشروعات أ يطلبه التجار لتمويل عملية تصريف املنتجات للتجارة فيها، كما تلج:القروض التجارية -
  .لتمويل جزء من رأمساهلا العامل أو اجلاري

ا االستغاللية اإلنتاجية ومن أبرزها  ه:القرض االستغاللي - ي قروض موجهة للمؤسسات أي استعماهلا يف دور
القروض املؤسسة أي استعماهلا يف نشاط مومسي وترغب يف تكوين خمزون من املواد األولية لتخلص من مشكل 

ا فيما يتعلق باألموال املتداولة ومعدله  أما عن الضمانات فتمثلت ، %9التمويل وهذا نظرا لألمهية املؤقتة حاجا
  .يف الضمانات الشخصية وهي تستند على جمرد الثقة اليت يضعها البنك يف شخصية املقرتض

أما عن الضمانات احلقيقية حمورها أشياء أو موجودات ذات قيمة ميلكها املدين توضع حتت تصرف البنك الدائن 
  . عجز املدين عن الوفاء بدينه يف اآلجال احملددةحبيث تستطيع هذا األخري استيفاء دينه منها بيعها يف حالة

  : نذكر منها:الحديثة القروض- ب
م من السلع املعمرة   وهو مينح لألفراد من أجل متويل:القرض االستهالكي - م االستهالكية واحتياجا خدما
ق يفو  ومبلغه اإلمجايل ال2002ويأخذ شكل البيع بالتقسيط ظهر سنة ) ....سيارات، ثالجات(

  .% 9دج معدله100.000
  . سكن جاهز أو بناء سكن أو ترميمه مينح لألفراد من أجل شراء:القرض العقاري -
  : الحديثةالوظائف- 3
  .وثقتهم بالبنك تقدمي خدمات استثمارية للعمالء فيما يتعلق بأعماهلم ومشاريعهم التنمية للبنك -
  .تمع بالدرجة األوىل املسامهة يف دعم ومتويل مشاريع تنموية اليت تضم اجمل-
  . املسامهة يف متويل املشاريع-
  . حتصيل األوراق التجارية لصاحل العمالء-
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  . شراء وبيع األوراق املالية وحفظها لصاحل العمالء-
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  . إصدار شيكات سياحية-
  . حتويل العملة إىل اخلارج-
  .دةناملست منح االعتمادات -
  .االئتمانية خدمة البطاقة -
  . العمالت األجنبية والعربية شراء وبيع-

  . بالنسبة للمناطق احملرومة% 85 اىل %50أما فيما خيص تشغيل الشباب فيستفيد من ختفيض قدره 
  .تطور كيفية منح القروض: المطلب الثالث

لقد رأينا يف دراستنا السابقة للقروض اليت ظهرت مسبقا من حيث تنوعها وتعددها لدليل على انفتاح بنك التنمية 
على اقتصاد السوق بعدما يقتصر على قروض االستغالل واالستثمار أصبحت هناك قروض االستهالك والعقار 
حيث عرفت تطورا ملحوظا يف اجملتمع اجلزائري الذي خيضع ملبادئ العرض والطلب إضافة إىل القرارات االئتمانية 

  .الذي تتخذها البنك يف منحه هلذه القروض للمواطنني
خاضعا ملبدأ الشخصية أي أساس املعامالت  الذي عرفه بنك التنمية احمللية كان منح القروضقبل اإلصالح 

االئتمانية تتمحور يف جانب الثقة املتبادلة بني طريف املعاملة واليت تأيت من خالل إدراك البنك لطبيعة املتعامل معه 
فه اجتاه التزاماته إىل جانب الضمانات وهي من حيث مسعته ومركزه االئتماين وكذا تاريخ املدين مبا يتعلق مبوق

إحدى األساليب احلمائية املستخدمة من قبل البنك يف مواجهة خماطر عدم التسديد، فكان حجم القروض 
املمنوحة تتماشى مع قيمة الضمانات املقدمة أي أنه كلما كانت قيمة األصل كبرية كلما زادت االفرتاضات 

  .البنكية يف حدود تلك القيمة
  :أما اليوم فمنح القروض أصبح خاضعا ملعايري اقتصادية نذكر منها:  اقتصاديةمعايير- 1
  . واليت ال تأيت من خالل إدراك البنك لطبيعة املتعامل معه حيث مسعته ومركزه:الشخصية -
  إطالع البنك على خمتلف املؤشرات والبيانات املالية للمستفيد من القرض قصد معرفة مدى:رأس المال -

 .استقاللية املالية
 . يتأكد من قدرة املستفيد على االلتزام وذلك من خالل استخدام مؤشرات كمية ونوعية:القدرة -
 وهي إحدى األساليب احلمائية املستخدمة من قبل البنك يف مواجهة خماطر عدم التسديد، إىل :الضمانات -

 .جانب ملكية األصول، توليد الدخل، الظروف االقتصادية
  . منح القروض لبنك التنمية المحليةثرأ- 2
  :االيجابية) 1- 2
  . الزيادة يف منح القروض وتنوعها برفع فائدة البنك ورقم أعماله-
  . تسهيل احلياة املعيشية للمواطن البسيط من خالل القرض االستهالكي-
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  . عدم تعطيل املتعاملني االقتصاديني يف عمليات االستغالل وكذا االستثمار-
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  .ادة يف القروض يعين الزيادة يف االستثمار وبالتايل الزيادة يف الدخل الوطين والتقليل من البطالة الزي-
  :السلبية) 2- 2
 ثقافة املواطن اجلزائري ال تسمح له باستغالل القرض يف مشاريع استثمارية كبرية وخوفه من املستقبل وعدم -

  .النجاح
ا املقرتض يف حالة  التهرب من التسديد وخاصة إذا مل تكن هنا- ك مواصالت بني البنك واملؤسسة اليت يعمل 

  .القروض االستهالكية
 تقدمي للبنك تقارير ومعلومات خاطئة فيما خيص التحليل املايل واحملاسب إىل جانب عدم اإلعالم البنكي -

  .لإليرادات املنتظرة واليت تتأخر يف الدخول إىل خزينة املؤسسة
  . يف البنوك األخرى، حىت تقوم املؤسسة بعمليات دفع قروضها للبنك إيداع بعض اإلرادات-
  . االمتناع عن التوقيع على بعض الوثائق لالعرتاف بالديون اجتاه املؤسسة-
  : التطورات في النظام البنكيأبرز- 3

فع جديدة من أبرز التطورات اليت عرفها النظام املصريف يف ظل اقتصاد السوق هي البطاقات البنكية كوسيلة د
  .2008 هذه اخلدمة سنة الدويل ظهرت العمالت حتويلوخدمة  2006 ظهرت سنة

   : البطاقات البنكية)1- 3
شبكة البطاقات البنكية مكونة من شبابيك آلية للبنوك، موزعات آلية لألوراق النقدية، وأجهزة الدفع  :تعريفها- أ

س أو دعامة مادية تعين هذه األخرية كل أس قة البنك،االلكرتوين، تستعمل من طرف صاحب البطاقة البنكية مبواف
  .مزودة بسرييغرافيا مساحة ممغنطة وميكروبروسيسور، مستقل عن الصانع املشخص والبنك املصدر

 يستفيد كل شخص مادي أو معنوي من بطاقة بنكية للدفع أو السحب، وقع عقد مع البنك املصدر للبطاقة -
  .الدويلاري البنك التج )CIB(1 ونرمز له بـ

احلد األدىن  اإلدراج ويرمز إىل كل تاجر مبعىن الكلمة أيضا أو كل مقدم خلدمة، كل مهنة حرة قابلة لالستعمال
2RMI( بصفة عامة كل مهين بائع حلاجات مادية أو مقدم خلدمات.  )  الدخل

  : البطاقة البنكيةوظائف- ب
األموال بالعملة الوطنية عرب أجهزة التوزيع اآليل  تسمح لصاحبها وعلى مستوى الرتاب الوطين القيام بسحب -

RMI. 3 لربيد اجلزائر والبنوك واملؤسسات امللية املنخرطة يف )DAB-GAB(لألوراق النقدية 

 تسديد ، عمليات األخرية املمرات العمليات على اخلدمة البنكية احلرة اإلصالح على الرصيد، نشر كشف عشر-
  .الفواتري

                                                 
1 - Commercial International Bank. 
2 - Revenu Minimum d'Insertion. 
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3 - Guichet automatique bancaire et Distributeur automatique de billets. 
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 املوجودة يف TPE1ديد املشرتيات واخلدمات املقدمة على مستوى جهاز الدفع االلكرتوين  تسمح لصاحبها تس-
م اإلشارة RMIحمالت التجار املنخرطني يف شبكة   .CIB والذين يلصقون على واجهة حمال

على  TPE أو DAB/GAB لسحب النقدي عرب :)السحب والدفع( استعمال البطاقة البنكية طرق-ج
  :مستوى الشبابيك

  .ربع الدخل:  السحب بالنقد حمدود مببلغ السحب األقصى املقرر يف شروط اليت وصفها البنك مثل-
  . السحب بالنقد أمام الشبابيك يكون ممكنا يف حدود إتاحة وإمكانية هذه الشبابيك للدفع-
  . مبالغ السحب وأيضا العموالت امللحقة ختصم من احلساب املعلن-
  . ملزم قبل أي عملية سحب التأكد من وجود رصيد كايف واحملافظة عليه صاحب احلساب أو البطاقة-

  :طرق استعمال بطاقة الدفع لتسديد املشرتيات واخلدمات
   . البطاقة هي وسيلة للدفع ينحصر دورها يف تسديد املشرتيات واخلدمات-
   .البنك عملية الدفع ممكنة يف حدود املبالغ القصوى احملددة يف شروط موضوعية من طرف -
 الدفع بالبطاقة جيرى وفق الشروط واإلجراءات سارية املفعول لدى التجار املنخرطني يف شبكة النقد البنكية -

   .CIBامللصقني إلشارة 
 صاحب احلساب يرخص للبنك اخلصم من صاحبه وفقا لتسجيالت أو الكشوف املرسلة من التاجر لتسديد -

  .املشرتيات واخلدمات
   .يه التأكد من وجود الرصيد الكايف لتغطية عمليات الدفع صاحب احلساب عل-

  :2008 حىت مارس 2007 إىل 2006 من سنة  املركبةTPEواجلدول التايل يبني عدد البطاقات املمنوحة، 
  

 السنوات           
  2008مارس   البيانات  2006- 2007

  395 عدد البطاقات املمنوحة  1772

50  TPE31   املركبة  
  :التحليل

 بلغ عددها 2007 حىت 2006طور منح بطاقات الدفع منذ ظهورها سنة أعاله ت نالحظ من خالل اجلدول -
  . بطاقة395 زاد عددها بـ 2008 حىت مارس 2007 بطاقة ومن سنة 1772

  . يف مارس31 وزاد بـ 50 بـ 2007-2006 املركبة بلغ عددها سنة TPE أما عن -

                                                 
1 - Terminal de paiement électronique. 
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  : خدمة تحويل العمالت الدولي) 2- 3
وهذه   بعد البطاقات البنكيةBDL، وهي آخر تطور عرفه بنك التنمية احمللية 2008ظهرت هذه اخلدمة سنة 

العملية هي حتويل جمموعة أو مبلغ من األموال بالعملة األجنبية إىل عملة وطنية وتكون بني شخصيني وهذه 
ا املقرتبني إليصال أموال ألهاليهم داخل الوطن وتصلهم  دقائق، وهذه العملية تتم بني 10 يف مدة اخلدمة يقوم 

صاحب املبلغ أي بني الدافع واملتحصل برقم سري متفق عليه بني الشخصيتني وإضافة إىل ذلك يعطى اسم سري 
وهلذه اخلدمة عدة إجيابيات فيما خيص األفراد أو املؤسسات ، عند استالم املبلغ، والذي يقدم االسم هو املستلم

  . التكاليف ويف أمان وضمانوبأقلة لألفراد يكون حتصيل األموال بأقل وقت ممكن وحىت الوطن فبالنسب
التقليل من السوق السوداء أي بيع األوراق النقدية األجنبية مقابل العملة الوطنية يف السوق فاملتعامل أي الفرد 

  .يلجأ إىل البنك أحسن
يادة يف العملة الصعبة التقليل من وجود األوراق النقدية أما عن الوطن فيؤدي إىل ارتفاع يف ميزان املدفوعات أي الز

  .األجنبية يف السوق فتوجه إىل البنك مباشرة
  .جزائرالفي وتمويلها المشاريع اإلستثمارية حول إحــصائـــيــات  :المبحث الثاني

 .حصيلة مشاريع االستثمار :المطلب األول  1
  .2012-2002 اإلنجازات للفترة الممتدة من حالة- 1
ا 2013جوان   بدأت شهرة املالحظ:أساسية أرقام )1- 1  على مستوى إجناز املشاريع اإلستثمارية املصرح 

 بدورها أبرزت املعطيات  واليت2012و 2002خالل الفرتة املمتدة بني  لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار
  :التالية

  :معطيات حول نتائج املالحظة -
  :التاليةالنتائج )  مشروع35 177(وجدنا جمموع إجابات 

 004 32من الكل %91أي نسبة   مشروع منجز .  
 580 2 7 مشروع مل يتم إجنازه أي نسبة .%  
 593 2 مشروع مت التخلي عنه أي نسبة.%  

  :اإلمجاليةمعطيات حول املنجزات 
 004 32 من الكل% 91 مشروع منجز أي بنسبة.  
 2547 أمريكي مليار دوالر31.8 مليار دج أي حوايل .  
  منصب شغل300 000مت خلق حوايل . 

  

                                                 
1 -  www. andi.dz 
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  :منهااألجنبية 
 410مشروع إستثماري أجنيب مت إجنازه .  
 803 من اإلستثمارات املنجزة1/3 مليار دج أي .  
 959 42 14 منصب شغل مت استحداثها لألجانب أي بنسبة.%  

حسب  % 74حسب العدد، %56بنسبة (يأيت اختيار املستثمرين األجانب عموما على القطاع الصناعي أوال 
  . مقارنة مع جمموع قطاعات النشاط)املستحدثةحسب مناصب الشغل % 57وقيمة التمويل 

قطاع اخلدمات، البناء واألشغال العمومية واهليدروليك كلها على حد  يف جماالت أخرى لإلختيار كما توجد أيضا
، )سواء حسب مناصب الشغل املستحدثةكلها على حد % 5( مث النقل والسياحة املشاريع،سواء حسب عدد 

  .مقارنة مع اهليكل اإلمجايل% 41هذه القطاعات األربع تساهم مجيعها حبوايل 
 والصحة ميكنالقطاعات األقل تقسيما أو األقل استثمارا من طرف املستثمرين األجانب هي قطاعات الفالحة 

  .عد املشاريع فيها بالوحدة
ن التذمر العام للمستثمرين األجانب الراغبني يف العمل يف املشاريع باختصار، هذا يعكس نواح عديدة م

 الزراعة، السياحةالصناعية، ذات القوة اإلضافية واملرحبة على املدى القصري على حساب املشاريع طويلة املدى يف 
  .والصحة

السنوي يف البداية كانت تقدر نسبة التطور  :2012-2002 عام  بيننسبة المشاريع المنجزة) 2- 1
، مث واصل هذا التطور يف منحى تصاعدي 2002 سنة يف  %1بـ لإلستثمارات املنجزة حسب عدد املشاريع 

 2010يف السنتني املتتاليتني % 11 مع احلفاظ على احلد األقصى بـنسبة 2009سنة % 22حىت بلغ ذروة 
  .2012سنة % 6تهى إىل ن األخري إ ويف2011و

   . نفس اإلجتاهات التطورية وفقا للسنواتيف املستحدثة الشغلومناصب نالحظ أن حجم التمويل 
 . قبل شركات خاصةاملنجزة منيتم اعتماد املشاريع :  من حيث الوضع القانوني)3- 1

 31638  هناك سيطرة للقطاع اخلاص على حساب القطاع العام من حيث عدد املشاريع اليت تقدر بـأن يالحظ
 منصب 264964 استحداث مع مليون دينار 1.378.385 تصل إىل بقيمة مالية% 99 بنسبةمشروع أي 

 .شغل

~ 83 ~

مليار 777 مالية مهمة ومعتربة تصل إىل  لكن بقيمةفقط، مشروعا 328يف املقابل، يساهم القطاع العام حبوايل 
  . أي ما يعادل حنو نصف ما يشغله القطاع اخلاص من املشاريع الكربى املهيكلةدج،

 أي العام أكرب من النصف مقارنة بالقطاع وبقيمة مالية مشروع 38املختلط يساهم حبوايل يف األخري، فإن القطاع 
  . مليار دج391بـ 

طرف القطاع القانوين فإننا نالحظ أن هناك نفس  أما فيما خيص مناصب الشغل اليت مت استحداثها من
من % 89بنسبة  شغل مستحدث أي منصب  264 964 بـ وذلك) اخلاص(التوجهات مع القطاع األول 
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، وأخريا يأيت القطاع %10 ميثل نسبة ما  عمل منصب 31 024يف حني أن القطاع العام استحدث . اجملموع
  .فقط% 1منصب عمل أي بنسبة  3 127املختلط الذي استحدث 

  %.67 من املشاريع اإلستثمارية ترتكز يف املناطق الشمالية من البالد :من حيث الموقع) 4- 1
وسط مشال، (ت املنجزة حسب كل منطقة وفقا للمخطط اجلغرايف تربز بأن املناطق الشمالية للبالد إن اإلستثمارا 

نظرا خلصوصياته اإلقليمية، حيث ترتكز بنسبة  هي املناطق األكثر جاذبية لإلستثمارات) مشال شرق، مشال غرب
 .من حيث عدد املشاريع اإلستثمارية املنجزة يف كل إحناء الوطن% 67

لكل % 11الشرقية واجلنوب الغريب تأيت يف وضعية وسيطة بنسبة   فإن املناطق األخرى كاهلضاب العليايف حني
  .منهما من حيث املشاريع املنجزة

أما املناطق األخرى اليت كانت فيما مضى متخلفة عن هذا الركب بدأت فيما بعد تظهر وتربز وهذا بفضل اجلهود 
 البىن التحتية واملعدات الالزمة لذلك، إضافة إىل وذلك بتوفريت العمومية السلطا املبذولة واملتواصلة من طرف

اهلضاب العليا الوسطى، اهلضاب (، هي املناطقتقدمي تدابري حتفيزية إلعادة التوازن اإلقليمي واإلقتصادي هذه 
  .جزةلكل منها من حيث املشاريع املن% 4اليت تصل فيها النسبة ) واجلنوب الغريبالعليا الغربية 

مع ) واملناصب املستحدثة القيم املالية(للمعايري األخرى  باختصار، فإننا نالحظ أن هناك نفس التوجهات بالنسبة
مالحظة واحدة ومهمة وهي أن املناطق الداخلية أثبتت وجودها وذلك بفضل التدابري األخرية املتخذة من طرف 

ا على املدى املتوسط أن تنمي )لتمويلا واحلصول على على العقار احلصول(السلطات العمومية   واليت من شأ
  . مشروع3000اإلستثمارات يف هذه املناطق الوسيطة حىت تصل إىل إجناز 

من حيث  %65  ماليني دج املرتبة األوىل بـ10اإلستثمارات املنجزة األقل من   حتتل: من حيث الحجم) 5- 1
  .فقط من حيث املبالغ %3وعدد املشاريع 
من حيث القيمة املالية لإلستثمارات هناك توجه عكسي بالنسبة لنفس الفئات مقارنة باهليكل نالحظ أنه 

 :السابق
  3:  ماليني دج10فئة أقل من.%  
  6 :دج مليون 50 إىل 10فئة من.%  
  9: مليون دج200 إىل 50 منفئة.%  
  9 :دجمليون 500إىل 200فئة من.%  
  10: مليون دج1500 إىل 500فئة من.%  
 62:  مليون دج1500 من فئة أكثر.%  

إىل  50 من فئة(الوسيطة للفئة   متوازنة نسبيا مع أفضليةأصبحت فالنتائجأما من حيث املناصب املستحدثة 
  . زيادة تصاعديةواليت يف%) 9: مليون دج200
  12:  ماليني دج10فئة أقل من.%  

  ~ 84 ~
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  20 :دج مليون 50 إىل 10فئة من.%  
  25: مليون دج200إىل 50فئة من.%  
 19 :دجمليون 500إىل 200ئة من ف.%  
  11: مليون دج1500 إىل 500فئة من.%  
  13:  مليون دج1500فئة أكثر من.%  

املؤسسات الصغرية  كل هذا يرتجم جيدا التوازن يف حجم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مع بروز باختصار،
 املالحظة دون إمهال املشاريع الكربى وذلك الطويلة من واملتوسطة اليت متيز اإلستثمارت املنجزة خالل هذه الفرتة

ا املايل   .لوز
 :فرص استثمارية جاذبة )6- 1
  .2013 سنة دوالر من الواردات يف مليار8554, 
  .2019- 2015 إستثمارات عمومية للفرتة مابني مليار دوالر 262 

  .قطاعات واعدة مع مشاريع ناضجة ومدروسة بدقة
  . المشاريع اإلستثماريةتوزيع- 2
  .حسب سنوات الفترات) 1- 2

  .دينار بالمليون الماليةالقيمة و الشغلومناصب  عدد المشاريع): 2(الجدول رقم 

~ 85 ~

 % مناصب الشغل %القيمة المالية بالمليون دينار % عدد المشاريع السنوات

2002 443 1% 67 839 3% 24092 8% 
2003 1369 4% 235 944 9% 20533 7% 
2004 767 2% 200 706 8% 16446 5% 
2005 777 2% 115639 5% 17581 6% 
2006 1990 6% 319513  13% 30463 10% 
2007 4092 13% 351165  14% 51345 17% 
2008 6375 20% 670528  26% 51812 17% 
2009 7013 22% 229017  9% 30425 10% 
2010 3670 11% 122521  5% 23462 8% 
2011 3628 11% 156729  6% 24806 8% 
2012 1880 6% 77240  3% 8150 3% 
%100 299115%100 2 546 840%100 32004 المجموع

  .موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: المصدر
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 عرفت تطورا ملحوظا من سنة إىل أخرى يف جزائر عدد املشاريعما ميكن مالحظته من خالل اجلدول أعاله أن 
، كما 2012 حىت عام 2009 مند عام اخنفاض وبدأ يف 2008وسنة  إىل غاية 2002 من سنة ارتفعحيث 

 اخنفاض وبدأ يف 2008وسنة  إىل غاية 2002 من سنة ارتفعحيث  املشاريع الشغل نفس وتريةمناصب شهدت 
  .2012 حىت عام 2009مند عام 

  

 

 

    
  . حسب مصدر رؤوس األموال)2- 2

  . ديناربالمليون مصدر رؤوس األموال يمثل ):3(الجدول رقم 
مناصب الشغل ٪ القيمة المالية بالمليون دينار ٪ مصدر رؤوس األموال عدد المشاريع ٪

~ 86 ~

86٪ 256 156 68٪ 1 743 783 99٪  اإلستثمارات احمللية 594 31
14٪ 42 959 32٪ اإلستثمارات األجنبية 410 1٪ 057 803

100٪ 299 115 100٪ 2 546 840 100٪  اجملموع 004 32

  .فس المرجع السابقن: المصدر
 وهذا راجع اإلستثمارات احمللية قليلة جدا بعكس اإلستثمارات األجنبية اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة من خالل
  .من طرف الدولة اإلستثمارات األجنبية من طرف الدولة والعراقيل اليت تواجه ذةخاملتللقوانني 

  . حسب شرائح المبالغ المالية المجمعة)3- 2
  .شريحة المبالغ المالية بالمليون دينار يمثل ):4(م الجدول رق

مناصب الشغل  شريحة المبالغ المالية % عدد المشاريع % القيمة بالمليون دينار
  مليون10أقل من  816 20 65% 023 89 3% 210 37
  مليون50 إىل 10من  534 7 24% 261 161 6% 318 61
  مليون200 إىل 50من  466 2 8% 150 241 9% 469 73
  مليون500 إىل 200من  726 2% 995 226 9% 569 56
  مليون  1 500 إىل 500من  308 1% 684 250 10% 629 31
  مليون1 500أكثر من  154 0% 727 577 1 62% 920 38

299 115 100% 2 546 840 100%  المجموع 004 32
  .نفس المرجع السابق: المصدر
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   .شاط حسب قطاع الن)4- 2

  .ط بالمليون ديناراقطاع النش يمثل ):5(الجدول رقم 
عدد المشاريع % % %  طاقطاع النش القيمة بالمليون دينار مناصب الشغل

 %15 46079 %9 233667 %58 18697 النقل

 

~ 87 ~

البناء، األشغال
العمومية 
 واهليدروليك

5900 18% 226627 9% 100991 34% 

 %35 103660 %62 1569597 %11 3445 الصناعة
 %12 35147 %13 328947 %9 2844 اخلدمات
 %2 5139 %1 23657 %2 491 الفالحة
 %2 4582 %1 25711 %1 430 الصحة
 %1 3517 %5 135595 %1 195 السياحة
 %0 0 %0 3040 %0 2 التجارة
 %100 299115 %100 2546840 %100 32004 المجموع

  نفس المرجع السابق: المصدر
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ويليه  %35 وتراوحت ب  هو أكرب من حيت نسبة تشغيلالصناعة قطاع جلدول أعاله نالحظ أن امن خالل
  . من يد العاملة%34يف بنسبة  البناء، األشغال العمومية واهليدروليكقطاع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.والمتوسطةمساهمة البنوك العمومية في تمويل المؤسسات الصغيرة : المطلب الثاني  1
 اجلزائر باعتبارها األداة الوحيدة واملتوسطة يفعمومية بطريقة مباشرة يف متويل املؤسسات الصغرية تساهم البنوك ال

 واقع متويل وكافية حول وجود معطيات دقيقة ونظرا لعدم ،واإلستغاللاليت توفر األموال لنشاطات االستثمار 
  .ت الشاملة االعتماد على بعض املعطياواملتوسطة فسيتمالبنوك للمؤسسات الصغرية 

  :حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية -
 على مستوى البنوك العمومية الستة مسامهة واضحة يف عملية متويل املؤسسات 2002مت إحصاء خالل سنة 

 وصلت املؤسسات املمولة إىل 2011 وخالل سنة مؤسسة، 80.000 وصلت إىل واملتوسطة حيثالصغرية 
  .صغرية ومتوسطةو مؤسسة مصغرة 300.000
بني  رى حيث بلغت خالل الفرتة املمتدة للقروض املمنوحة فقد عرفت ارتفاعا مستمرا من سنة إىل أخوأما بالنسبة

  . مليار دج260 ما يزيد عن  إىل2011و 2002

                                                 
1- 

~ 88 ~

-293: ص جامعة تلمسان، ،2013هة لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، رسالة دكتوراة، حياة، سياسات التمويل املوج بن حراث
296.  
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قبال عليه من طرف طاليب القروض  درجة اإلوذلك حسب التمويل املصريف من بنك إىل آخر وخيتلف حجم
  .يالت اليت ميكن أن مينحها البنك هلذه املؤسساتحسب التسهو

 مليار دج 46 بتقدمي حوايل 2011 إىل غاية سنة 2005فبالنسبة لبنك التنمية احمللية فقد قام ابتداء من سنة 
 البنك وقد قام اإلطار خمتلف الصيغ اليت تقدمها أجهزة الدعم، واملتوسطة وهذا يفلفائدة املؤسسات الصغرية 

 منصب شغل 150.000 وأكثر من منصب شغل مباشر 72.000ة احلالية باستحداث أكثر من خالل الفرت
  .غري مباشر

  : قروض البنك املمنوحة ملختلف املشاريع حسب آليات الدعم كما يليوتتوزع قيمة 
 37مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .  
 07 على البطالة مليار دج لفائدة الصندوق الوطين للتأمني.  
 02مليار دج الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر .  

  :باإلضافة إىل معاجلة املشاريع التالية
 29.310ملف بالنسبة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .  
 6.887ملف بالنسبة لفائدة الصندوق الوطين للتأمني على البطالة .  
 1.239 القرض املصغر ملف بالنسبة الوكالة الوطنية لتسيري.  

 الفرتة وقدم خالل نشاط، 300 فإنه يقوم على متويل أكثر من والتنمية الريفيةأما بالنسبة لبنك الفالحة 
 إطار هيئات ومتوسطة يف قرض من أجل إنشاء مؤسسات صغرية 150000 ما يصل إىل 2005-2011
 من أكثر البنوك تعامال مع مية الريفيةوالتن الفالحة ويعترب بنك مليار دج، 98 إىل أكثر من واليت تصلالدعم 

 وكالة 293ّ اليت تكون هيكله التنظيمي إذ يتوفر على واملديريات اجلهويةهذه املؤسسات نظرا لتعدد الوكاالت 
  . جهوية مديرية40و

 وعلى  ملف ملختلف آليات الدعم70.000 البنك الوطين اجلزائري فهو يعمل على معاجلة أكثر من وفيما خيص
- 2005دج خالل الفرتة   مليار37 حوايل أكثر من وقام بتقدمي منصب شغل، 90.000 كثر منأ خلق

2011.  
 تتوفر واإلحتياط فال للتوفري والصندوق الوطين اجلزائري والبنك اخلارجيأما بالنسبة للقرض الشعيب اجلزائري 

  . واملتوسطةمعطيات حديثة عن مدى مسامهتها يف متويل املؤسسات الصغرية 
 160000 مليار دج ألكثر من 80.4 بتقدمي 2006- 2000د قام القرض الشعيب اجلزائري خالل الفرتة فق

   مليار دج28 اخلارجي اجلزائري بتقدمي وقام البنك منصب شغل 40.000مشروع مع استحداث أكثر من 
  . منصب شغل90.000 مشروع مع استحداث أكثر من 20000لـ 
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  :رف البنوكطبيعة القروض الممنوحة من ط -
ا لدى البنوك فإنه يتم منح القروض لفائدة نشاطات االستثمار  ونشاطات وفقا للسياسة االقراضية املعمول 

 هذه وميكن توزيع األجل وقروضا قصرية، وطويلة األجل اعتبارها كذلك قروضا متوسطة واليت ميكن االستغالل
  . من خالل اجلدول التايل2011-2005القروض خالل الفرتة 

  .تقسيم القروض إلى االقتصاد حسب اآلجال بمليارات الدينار): 6(الجدول رقم 
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 قروض االستثمار قروض االستغالل مجموع القروض البيان
2005 1779.8 923.3 856.4 
2006 1905.4 915.7 989.7 
2007 2205.2 1026.1 1179.1 
2008 2615.5 1189.4 1426.1 
2009 3086.5 1319.7 1766.8 
2010 3268.1 1311.0 1957.1 
2011 3726.5 1363.0 2363.5 

  .12:، ص2012معطيات بنك الجزائر، النشرة اإلحصائية الثالثية، : المصدر
ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول أعاله أن القروض املوجهة للمؤسسات عرفت تطورا ملحوظا من سنة إىل 

  .2011 إىل غاية سنة 2005أخرى حيث تضاعف حجمها إىل ثالثة مرات من سنة 
، 2005 أخرى تشكل القروض القصرية األجل نسبة مهمة من جمموع القروض خصوصا يف السنوات ومن جهة
وتتمثل  والقطاع اخلاص أن القروض املمنوحة من طرف البنوك متس كال من القطاع العام ا، كم2007، 2006

  : األخرية يف اجلدول التايلهذه
  .م القروض إلى االقتصاد حسب القطاع مليارات الدينارتقسي): 7(الجدول رقم 

 القطاع الخاص القطاع العام مجموع القروض البيان
2005 1779.8 882.5 897.3 
2006 1905.4 848.4 1057.0 
2007 2205.2 989.2 1216.0 
2008 2615.5 1202.2 1413.3 
2009 3086.5 1486.0 1600.5 
2010 3268.1 1461.4 1806.7 
2011 3726.5 1743.2 1983.6 

  .13: نفس المرجع السابق، ص: المصدر
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ونظرا   اجلدول يتم منح القروض للقطاع اخلاص بنسب تفوق ملا يتم منحه للقطاع العامومن خاللبصفة عامة 
  . االقتصاد الوطين مع تزايد أعداد املؤسسات يف القطاع اخلاصومسامهتها يف عدد املؤسسات العمومية لرتاجع

  :والمتوسطةالمشاكل التي تواجهها البنوك في التعامل مع المؤسسات الصغيرة  -
  1: هذه املشاكل يوجدواملتوسطة ومن بنيتعاين البنوك العديد من املشاكل يف متويلها لنسيج املؤسسات الصغرية 

 عدم قدرة أصحاب املؤسسات من تقدمي الضمانات الكافية عند طلب التمويل.  
 من اآلجال املمنوحة قبل ذلكوهذا بالرغمساط القروض يف اآلجال احملددة التأخر يف دفع أق .  
  ألصحاب املشاريع غري كافية خاصة إذا كان السوق تنافسياواخلربة املهنيةطبيعة التكوين .  
  قد يعيق الدورة االقتصاديةوهذا ماإقبال أصحاب املؤسسات على نوع واحد من النشاطات .  
 ة الدراسات املقدمة من طر  األحيان ويف بعضف أصحاب املؤسسات املستفيدة من آليات الدعم متشا

  .غري واقعية من حيث التقديرات املقرتحة
  طبيعة املشاريع اليت تتقدم لطلب التمويل تكون يف غالب األوقات غري كافية خللق قيمة مضافة معتربة أو

  .استحداث مناصب شغل هامة
 ا غال   .با ال تبني النشاط احلقيقي للمؤسسةالوثائق احملاسبية املصرح 
  خماطرة من حيث اسرتداد القروض على املؤسسات األخرىواملتوسطة أكثرتعترب املؤسسات الصغرية .  
 عدم قدرة أصحاب املؤسسات على التسيري اإلداري.  

ا مع املؤسسات الصغرية وهذه األمور عن تقدمي القروض  واملتوسطة وعزوفها كثريا ما جتعل البنوك حتد من تعامال
    .هلا
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  :الثالثالفصل 

بنك دراسة تطبيقية لحالة 

لوالية BDL التنمية المحلية 

  .مستغانم



 .العامةالخاتمة 
متاشيا مع املستجدات اليت هي يف تطور مستمر كان البد على االقتصاد إجياد طرق وأدوات تضمن له االستمرارية 

هذه الظروف، ولعل من أهم هذه األدوات اليت كان هلا دور فعال للنهوض باالقتصاد مؤسسات الوساطة ظل يف 
 متويل وهذا بغية املايل، وأصحاب الفائض بني أصحاب العجز املايل املالية اليت ما هي إال هيئات تعمل على الربط

  .االستثمارات
دولة يف إنعاش االقتصاد أي من خالل دراستنا هلذا املوضوع تبني لنا الدور الفعال الذي تلعبه البنوك لدى و

التنمية االقتصادية ألنه نقص التمويل الذي يكون أحد ركائز ك كان حال للمشاكل املتمثلة يف الوطين، فظهور البنو
يوفر امللجأ األخري للمستثمرين، ولقد أصبح موضوع االستثمار من املوضوعات اليت حتتل مكانة مهمة وأساسية 

تم بالتطورات اهلياملؤسسات االقتصاديةلدى  صاحبها تطور مماثل يف دراسة االستثمار ي أصبحكلية اليت  اليت 
  .وجماالته املختلفة

عملية التمويل عن طريق مجع أكرب قدر من الودائع من أجل دعم مركزه املايل، ويعمل جاهدا على البنك يقوم بف
جلمهور واحلصول على توظيف هذه األموال يف منح القروض للعمالء من أجل احلصول على ربح لضمان ودائع ا

وحتاليل للمعلومات املتعلقة  دراسات املشاريع يعتمد إىل لذا فالبنك قبل اختاذ القرارات لتمويل أرباح لبقائه
باملستثمر، وفق شروط ومعايري ليضمن بذلك املشروع واستمراره، الذي يسمح له باسرتداد القروض املمنوحة من 

  .طرفه
 دورها الرئيسي املتمثل إىل  التمويل احلديثة، فإضافةبني أهم وسائل تعد من التأمني واليتباإلضافة إىل مؤسسات 

يف  بدورها الفعال إذا تعلق األمر خاصة  االستثمارتلعبه شركاتالذي  الدورا هذا وال يفوتن محاية املؤمنني، يف
ا وسيطاإىل  الكربى، باإلضافة متويل املشاريع االستثمارية   .لكثري من الدول السوق املايل يف كو

اية املطاف ميكن اعتبار  والوحدات املايل  العجز ذات الوحدات  بنيالكفيلة بالربط األداة األسواق املاليةويف 
 االستثمار فرص توفري السيما ويل موحدة ألصحاب العجزمت مصادر تكوين باإلضافة إىل ،الفائض ذات

  .املستثمر واملنتج آليات للتواصل بني كل من جممع حيقق املالية هي أخر السوق مبعىن التمويل ألصحاب
ل ستغامن متكنا من التوص اجملمع اجلهوي مباحمللية،يف بنك التنمية الذي قمنا به  ومن خالل الدراسة النظرية والرتبص

  :يما يليخلصناها ف على خمتلف التساؤالت والفرضيات اليت مت التطرق إليها إجابتنااليت إىل مجلة من النتائج 
  :االستنتاجات

 الفائض املايل أصحابالوساطة املالية هلا دور فعال يتجسد يف عملية جتميع األموال من  مؤسسات 
ا توزيعها على أصحاب العجز املايلإعادةو  اإلقتصاد ككل من إنعاش تساهم بشكل كبري يف  كما أ

ا سواء على مستوى التجارة الداخلي وهذا يربر صحة  ة أو اخلارجيةخالل عمليات التمويل اليت تقوم 
  .الفرضية األوىل

 ا امللجأ األخري تساهم البنوك يف تنشيط وتنمية االقتصاد من خالل  القروض املمنوحة من طرفها وكو
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) الربا احملرمة(للتمويل بالنسبة ألصحاب العجز املايل، وأصحاب املشاريع االستثمارية بالرغم من الفائدة 
  . وهذا يربر صحة الفرضية الثانيةخاصة وحنن يف جمتمع مسلم

 سبية يف الدقة أما من طرف الدولة فتكون الرقابة من طرف البنك تكون على املشروع االستثماري بصفة ن
  .قليلة والذي يفتح بذلك باب للعبث بأموال الدولة واليت هي أموال الشعب

 املشاريع االستثمارية هي ركيزة االقتصاد ودراسة جدوى املشروع االستثماري هي دعم لنجاح املشروع.  
 األساسي املالية باعتبارها املصدراألسواق  من واملستفيد  الفعالواملصرفية الطرف املؤسسات املالية تعترب 

 .عملياته يف للتمويل ووسيطا أساسيا
 :ومن خالل الوصول إىل خمتلف هذه النتائج ميكن تقدمي االقرتاحات التالية

  :والتوصياتاالقتراحات 
 تطوير مؤسسات الوساطة املالية من أجل التوصل إىل تقنيات متويل جديدة، مع األخذ بعني االعتبار 

ا   .نقاط ضعف التقنيات املعمول 
 تنويع خدمات املؤسسات املالية الوسيطة عن طريق متويل خمتلف املشاريع االستثمارية.  
  ضرورة سري وعمل البنك على املبادئ اإلسالمية القائمة على حترمي الربا، وبالتايل التطبيق الصحيح للنظام

حة العامل اجلزائري وثقته بنفسه ومبا يعمل، جيعله اإلسالمي بدل النظام الرأمسايل الذي يؤدي إىل را
  .ردودية املؤسسات اليت تنمي بذلك االقتصاداملمتفائال يف عمله ويزيد بذلك 

 اعتماد الشفافية والنزاهة مع كل املشاريع االستثمارية.  
  املالية الدوليةواألسواق   املصارفالطارئة على  التغرياتعدم جتاهلجيب.  
 الوساطة دور املايل وتفعيل السوق لتسيري ياساتانتهاج أجنع الس. 

  : آفاق البحث
نظــــرا ألمهيــــة موضــــوع األســــواق املاليــــة واملــــشاريع االســــتثمارية ميكــــن اقــــرتاح املواضــــيع التاليــــة حمــــاولني معاجلــــة بعــــض 

  :األساسيات واآلفاق املستقبلية هلذا البحث
 اردور التأمني وإعادة التأمني يف عملية رفع عجلة االستثم. 
 االستثمارية عوائق متويل املشاريع. 
 األسواق املالية يف اجلزائر اهتمامات املتعاملني االقتصاديني يف الرفع من أداء. 
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