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 :تمهيــد
 التمويل من أعقد ادلسائل اليت تواجو ادلسَت ادلارل يف ادلؤسسة، إذ تقع على عاتقو عملية تدبَت تعترب مسألة

األمواؿ البلزمة لتمويل سلتلف أنشطة ادلؤسسة، فإذا كانت النظرية ادلالية التقليدية هتتم فقط بكيفية تدبَت كاحلصوؿ 
على األمواؿ الضركرية الستمرار نشاط ادلؤسسة، فإذا النظرية ادلالية احلديثة أصبحت هتتم إذل أبعد من ذلك 

. بالطرؽ كالكيفيات اليت سبكن من احلصوؿ على ىذه ادلوارد ادلالية بأقل التكاليف ادلمكنة
اليت يتبعها للحصوؿ على  األمواؿ،   لقد أصبح من الضركرم على ادلسَت ادلارل عند ربديد سياسة التمويل

كقبل ازباذ قرار التمويل، التفكَت يف صبلة ادلتغَتات اليت ربكم كربدد عملية التمويل، إذ تسعى ادلؤسسة  إذل  
امتبلؾ كسائل التمويل ادلناسبة كالبلزمة لتحقيق نشاطاهتا كتغطية احتياجاهتا من األمواؿ، كبذلك تلجأ إذل  

االعتماد على مواردىا الداخلية يف شكل سبويل ذايت، كيف حالة عدـ كفايتو تلجأ إذل تدبَت  ادلوارد اخلارجية، حيث 
  اذليئات إذليتم  سواء بصفة مبادرة من ادلدخرين عن طريق السوؽ ادلالية، أك بصفة غَت مباشرة عن طريق اللجوء 

ادلالية على اعتماد السوؽ  تشكل ىذه األخَتة سبويبل أساسيا ككحيدا بالنسبة للمؤسسات غَت القادرة. كادلؤسسات
. احتياجاهتا  لتمويلكمصدر

 :حبيث قمنا بتقسيم ىذا الفصل إذل
 أعلية التمويل كمصادره؛: ادلبحث األكؿ -
 أساسيات حوؿ تكلفة التمويل؛: ادلبحث الثاين -
 .ىيكل رأس ادلاؿ: ادلبحث الثالث -
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أىمية التمويل ومصادره :  المبحث األول
دلشركعات اجلديدة أك التوسعات يف ادلشركعات القائمة على ؿ تعتمد دراسة أم جدكل اقتصادية 

خر مصادر احلصوؿ على آرلموعة من القرارات كاليت يكوف من بينها قرارات تتعلق دبصادر األمواؿ أك دبعٌت 
ختبلؼ كل مشركع االتمويل البلـز ذلذه ادلشركعات كتكلفة كل مصدر من ىذه ادلصادر، كزبتلف ىذه ادلصادر ب

حبسب حجم ادلشركع، كأيضا حسب الظركؼ كاألكضاع اخلاصة اليت سبر هبا ادلنشأة، كبصفة عامة يوجد نوعاف من 
. التمويل اخلاص بادلؤسسة االقتصادية ىذاف النوعاف علا سبويل داخلي كسبويل خارجي

مفهوم التمويل :  المطلب األول
 1.عملية ذبميع مبالغ مالية كجعلها يف حوز ادلؤسسة بصفة دائمة كمستمرة"  ؽلكن تعريف التمويل بأنو

توفَت ادلبالغ "  زبتلف كجهات نظر الباحثُت يف تقدًن تعريف للتمويل، إال أهنم غلمعوف على أف التمويل يعٍت
إمداد ادلشركع باألمواؿ البلزمة يف " كما يعرّفو البعض على أنو" النقدية البلزمة لدفع كتطوير مشركع خاص كعاـ

 2"أكقات احلاجة إليها
 3: كمن خبلؿ ىذين التعريفُت نستخلص ما يلي

 ؛ خاص بادلبالغ النقدية كليس السلع كاخلدماتالتمويل-1
 ؛يكوف التمويل بادلبالغ ادلطلوبة ال أكثر كال أقل أف- 2
 ؛الغرض األساسي للتمويل ىو تطوير ادلشاريع اخلاصة أك العامة- 3
. أف يقدـ التمويل يف الوقت ادلناسب، أم يف أكقات احلاجة إليو – 4

  4.التمويل يف الواقع ليس إال كسيلة لتعبئة ادلوارد احلقيقة القائمة عليها (Mouris Dop، موريس دكب)يقوؿ -  
: فيعرفو على أنو اإلمداد باألمواؿ البلزمة يف أكقات احلاجة إليها ككذلك يعرفو على أنو (Bish، بيش)أما الكاتب 

 .توفَت ادلبالغ النقدية البلزمة لدفع كتطوير مشركع خاص أك عاـ
كما يعرؼ التمويل على أنو احلقل اإلدارم أك رلموعة الوظائف اإلدارية ادلتعلقة بإدارة رلرل النقد كإلزاميتو -  

لتمكُت ادلؤسسة من تنفيذ أىدافها كمواجهة ما يستحق عليها من التزامات يف الوقت احملدد كبصفة عامة يتمثل 
ساعد تالتمويل يف كافة األعماؿ التنفيذية اليت يًتتب عليها احلصوؿ على النقدية كاستثمارىا يف عمليات سلتلفة 

                                     

1
 ELI Cohen, Gestion financière de l’entreprise et de développement financier, édition EDICEF-Canada, 1991, 

p190. 
 .5ص ،1999، الطبعة األكذل، ، القاىرة"دراسات يف التمويل"   حسُت عطا غنيم2
 .16ص، 1999،  اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة"البورصات كاذلندسة ادلالية"فريد النجار  3
 .14-13صص، 1996،  الطبعة السادسة القاىرة، عُت مشس مكتبة"اإلدارة ادلالية " سيد ىوارم  4
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 كالعائد ادلتوقع لبلستثمارعلى تعظيم القيمة النقدية ادلتوقع احلصوؿ عليها مستقببل يف ضوء النقدية ادلتاحة حاليا 
 كما يعرؼ أيضا التمويل على أنو أحد رلاالت ادلعرفة زبتص ،ربقيقو منو كادلخاطر احمليطة كاذباىات السوؽ ادلالية

 1.بو اإلدارة ادلالية كىو نابع من رغبة األفراد كمنشآت األعماؿ لتحقيق أقصى حد شلكن من الرفاىية
سبويل ىو توفَت األمواؿ البلزمة للقياـ بادلشاريع االقتصادية اؿ أف استخبلصمن خبلؿ ىذه التعاريف ؽلكن 

ف يكوف بالقيمة أكتطويرىا كذلك يف أكقات احلاجة إليها إذ أنو ؼلص ادلبالغ النقدية كليس السلع كاخلدمات ك
. ادلطلوبة يف الوقت ادلطلوب، فاذلدؼ منو ىو تطوير ادلشاريع العامة منها كاخلاصة كيف الوقت ادلناسب

 أىمية التمويل: المطلب الثاني
 كتنموية يتبعها أك يعمل على ربقيقها من أجل ربقيق الرفاىية ألفراده، اقتصاديةلكل بلد يف العادل سياسة 

كتتطلب ىذه السياسة التنموية كضع اخلطوط العريضة ذلا كادلتمثلة يف زبطيط ادلشاريع التنموية كذلك حسب 
. احتياجات كقدرات الببلد التمويلية

 كمهما تنوعت ادلشركعات فإهنا ربتاج إذل التمويل لكي تنمو كتواصل حياهتا، حيث يعترب التمويل دبثابة الدـ 
 دكر فعاؿ يف ربقيق سياسة الببلد التنموية كذلك عن ق التمويل ؿأفاجلارم للمشركع، كمن ىنا نستطيع القوؿ 

 2:طريق
: توفَت رؤكس األمواؿ البلزمة إلصلاز ادلشاريع اليت يًتتب عليها- 1

 ؛ على البطالةتقضيتوفَت مناصب شغل جديدة -  
 ؛لببلدؿربقيق التنمية االقتصادية -  
. ربقيق األىداؼ ادلسطرة من طرؼ الدكلة-  

 (....توفَت السكن، العمل )ؽ ربسُت الوضعية ادلعيشية ذلم مربقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع عن طر- 2
مصادر التمويل الداخلي : المطلب الثالث

ادلصدر الوحيد الناتج عن العمليات اإلنتاجية للمؤسسة االقتصادية، " الذايت"  يعترب التمويل الداخلي
كبذلك فهو يساىم بشكل كبَت يف ظلو ادلؤسسة االقتصادية، ألنو يضمن ذبديد كسائل اإلنتاج من جهة، كيضمن 
التمويل الكلي أك اجلزئي لتوسعات ادلؤسسة االقتصادية من جهة أخرل، كبذلك فهو ػلافظ على كجود ادلؤسسة 

 .االقتصادية
 

                                     

 .396 ص ،1993 ، جامعة اإلسكندرية،ادلكتب العريب احلديث" اإلدارة ادلعاصرة" عبد الغفار حنفي، 1

 .9ص،  مرجع سبق ذكره،"دراسات يف التمويل"  حسن عطا غنيم2
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مفهوم التمويل الداخلي : الفرع األول
 1:للتمويل الداخلي عدة مفاىيم أك عدة تعاريف نذكر منها

 ؛ىو صبلة ادلبالغ ادلفرزة من ادلؤسسة كاليت تبقى ربت تصرفها بصفة مؤقتة أك طويلة نسبيا-  
 ؛يعرب عن االرتباط ادلباشر بُت مرحليت التجميع كاالستخداـ كبالتارل كحدة مصادر اإلدخار كمصادر اإلستخداـ- 
عبارة عن رلموعة مصادر التمويل الداخلية اليت خلقتها ادلؤسسة لنفسها كأعيد توظيفها فيها، قصد زيادة طاقتها - 

 ؛اإلنتاجية
 ؛ؽلثل موارد من رأس ادلاؿ تعمل ادلؤسسة على خلقو كتستخدمو بعد ذلك يف نشاطها اخلاص-  
يقصد بالتمويل الداخلي األمواؿ ادلتولدة من العمليات اجلارية للشركة أك من مصادر عرضية دكف اللجوء إذل -  

 دكف شرط أك قيد كذلك بتوجيهو لتمويل االستثمارات ادلستقبلية أك سبويل رأس ادلاؿ العامل، ،مصادر خارجية
 2. التمويل الداخلي ىو الضماف الوحيد على كجود ادلؤسسة اإلقتصادية كاستمرارىاأفكؽلكن أف نقوؿ 

مصادر التمويل الداخلي :  الفرع الثاني
 : ؽلكن حصر مكونات التمويل الداخلي يف العناصر التالية

 تتمثل يف النتيجة الصافية بعد إجراء توزيعات األرباح على ادلساعلُت كالعماؿ أم األرباح :األرباح المحجوزة – 1
 ؛حتياطات تبقى ربت تصرفهاإغَت ادلوزعة اليت ربتفظ هبا ادلؤسسة ؾ

 كىي عبارة عن مبالغ سنوية زبصص لتجديد االستثمارات اليت تتدىور قيمتها مع مركر الزمن :االىتالكات – 2
بفعل االستعماؿ أك التلف أك التقادـ، كبذلك فهي طريقة لتوزيع تكلفة األصوؿ الثابتة على عمرىا اإلنتاجي أك 

:  كأنواع االىتبلكات3.على أساس الطاقة اإلنتاجية
. اإلىتبلؾ ادلتزايد الثابت، اإلىتبلؾ ادلتغَت، اإلىتبلؾ ادلتناقص، ك أاإلىتبلؾ اخلطي- 
 ػلدث أف تكوف أسعار بعض عناصر ادلخزكف يف هناية الدكرة أقل من تكلفة شرائها، كػلدث أف :المؤونات- 3

يكوف بعض الزبائن يف كضعية مالية كيتعذر عليهم دفع جزء أك كل ما عليهم من ديوف، كقد ذبرب ادلؤسسة على 
، يف صبيع (خسائر، منازعات أماـ احملاكم، أخطار زلتملة الوقوع) دفع مبالغ مستقببل دلا ارتكبتو من سلالفات
. احلاالت غلب تكوين مؤكنة دلواجهة ذلك

                                     

 .54ص ، 2010 ،جامعة اجلزائر، ادلاسًت، زبصص مالية ادلؤسسة مذكرة لنيل شهادة  "التمويل البنكي للمشاريع االستثمارية" راحبي ليلي  1
 .121 دار اجلامعة اجلديدة لنشر، اإلسكندرية، ص " اإلدارة ادلاليةت أساسيا"عبد الغفار حنفي 2

 جامعة ، مالية ادلؤسسات،اجستَتادل رسالة لنيل شهادة "كل التمويل يف ادلؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائريةش العجز ادلارل ـك"بواحلة عبد احلليم 3
 .34، ص 1998، قسنطينة
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تقييم التمويل الداخلي :  الفرع الثالث
 1.كنقصد ىنا بتقييم التمويل الداخلي ذكر ادلميزات كالعيوب

: المميزات- 1
يعترب التمويل الداخلي الوسيلة ادلتاحة أماـ اإلدارة يف الوحدات اإلنتاجية الصغَتة كادلتوسطة حيث يصعب عليها - 

 ؛احلصوؿ على ىذه األمواؿ من مصادر أخرل
ربويل االستثمارات من األرباح احملققة يعطي حرية احلركة كشبو استقبلؿ كلي عن ادلبلؾ كالغَت، حيث ؽلكن – 

لئلدارة زيادة األرباح احملتجزة عن طريق االحتياطات غَت ادلعلنة باإلضافة إذل عدـ ربمل األعباء التعاقدية كفوائد أك 
 ؛سداد لديوف

ين بادلؤسسة فهو يعرب عن مردكدية العمليات السابقة للمؤسسة يريعترب التمويل الداخلي مؤشر جيد لتقييم ادلس– 
 ؛كيعكس إمكانياهتا الذاتية ادلستقبلية يف التطور كالتوسع

الؾ اجلانب األكرب من التمويل الداخلي كاليت سبثل أمواال معفية من الضريبة كىي ميزة خاصة تسبثل أمواؿ اإله- 
 ؛الؾ ادلسموح خصمو ضريبياتاإله بتخفيض الوعاء الضرييب للشركة بقيمة

يدعم الربح احملتجز ادلقدرة االفًتاضية للشركة عن طريق زيادة حق ادللكية دبا ؽلكنها من استثمار ضعف ادلبلغ – 
. ح يف فرنساكاحملتجز، كيظهر ذلك بوض

: العيوب – 2 
إذل ذبميد جزء كبَت من رأس  م نوع من الرقابة فقد يؤدمألستخدامها إ اجملمعة كعدـ خضوع األرباحتبديد - 

 ؛أك استثماره يف مشركعات غَت ضركرية ادلاؿ كعدـ االستفادة منو
توسع البطيء، شلا يؤدم إذل عدـ اإلستفادة من الفرص اإلستثمارية ادلتاحة ادلرحبة اؿقد يؤدم االعتماد عليو إذل - 

 ؛بسبب قصور التمويل الداخلي عن توفَت االحتياجات ادلالية
ستخداـ األمواؿ ادلدخرة بواسطة الشركة كتلك ادلتحصل عليها من الغَت شلا إقد ال هتتم اإلدارة بدراسة رلاالت – 

. إضعاؼ العائد يؤدم إذل
نستخلص شلا سبق أنو ينبغي ربط التوسع يف استخداـ التمويل الداخلي بفرض رقابة على رلاالت 

. استخدامو مع مراعاة تكلفة الفرصة البديلة حلظة زبصيصو، كبذلك ؽلكن تعظيم حق ادللكية
 

                                     

 .378ص، 2005 ، الطبعة الثالثة، األردف،دار كائل للنشر" مبادئ االستثمار ادلارل كاحلقيقي" ضافـزياد ر 1
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مصادر التمويل الخارجي : المطلب الرابع
دبا أف التمويل الداخلي بصفة عامة ال يكفي لتغطية ادلتطلبات ادلالية للمؤسسة، كحىت ربافظ على 

خارجية للحصوؿ على على مستول االستثمارات عند احلدكد ادلقبولة كتتجاكز أزمات السيولة الظرفية فإهنا تلجأ 
باختبلؼ ادلصدر الذم تلجأ إليو، إذ ىناؾ عدة أشكاؿ يتخذىا  األمواؿ، كيتم ذلك بشركط كإجراءات زبتلف

 1:التمويل من مصادر خارجية ؽلكن تصنيفها يف ادلصادر التالية
التمويل عن طريق البنوك : الفرع األول
 درجة ادلركز  يفؾ التقليدم لتمويل ادلؤسسات، كتتوقف درجة االعتماد على ىذا ادلصدر علىبناؿ ؽلثل

اإلئتماين للمؤسسة طالبة القرض من جهة كعلى شركط االقًتاض اليت يطلبو ادلقرض من جهة ثانية، حيث يتأثر 
 ، ادلالية، كبأرصدهتا لدل البنك الذم تتعامل معو كذلك بعبلقاهتا السابقةالوضعيةادلركز االئتماين دلؤسسة بػ

لؤلشكاؿ اليت تتخذىا القركض البنكية فهي تتنوع حبسب اإلحتياجات ادلطلوبة كربويلها بواسطة   بالنسبة
: ثبلثة أنواع أساسيةبُت ، حيث ظليز *القركض

:  قروض بنكية قصيرة األجل-1
 تستخدـ ىذه القركض يف سبويل عمليات تصفى خبلؿ مدة ال تتجاكز السنة إال يف حاالت نادرة كتنتهي 

حصوؿ على تسهيبلت اخلزينة، لتعويض النقص يف لل اباسًتداد األمواؿ اليت استخدمت فيها، كىي هتدؼ أساس
الكشوؼ البنكي، تسهيبلت اخلزينة، خصم األكراؽ : اؿ التشغيلي للمؤسسة، كأىم الصيغ اليت تأخذىا ىيادلرأس 

 .التجارية، أذكنات اخلزانة
: قروض بنكية متوسطة  وطويلة األجل- 2

 دائمة حتياجات ذات طبيعةإ سبويل ضرغؤسسات ادلالية كشركات التأمُت ؿادلربصل عليها ادلؤسسة من 
 2.كاإلستثمارات

:  التمويل بواسطة البيع اإليجاري-3
 ، معداتبشراء أصوؿ (بنوؾ أك شركات تأمُت)ق تقـو ادلؤسسات ب البيع االغلارم ىو عقد دبوج

 للمؤسسات الراغبة يف استعماؿ ىذه األصوؿ لقاء أقساط اإلغلار تقدؽلها الشركات ادلختصة ك، منكذبهيزات
. سنوية دلدة معينة مع فرصة سبلكها عند تسديد سباـ الثمن ادلقرر ذلا

                                     

 .306- 303 صص، 2009، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية" تقييم األداء ادلارل كدراسات اجلودة"  يففعبد الغفار ح 1
*
 .صورة ائتماف مصريف150يف فرنسا مثبل ىناؾ أكثر من 
 .40 ص" ذكره مرجع سبق"بواحلة عبد احلليم 2
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. التمويل عن طريق األسواق المالية:  الفرع الثاني
ذل مهمة، ىي أف شركات البلداف النامية كانت تواجو يف ادلاضي إير شكمبلحظة أكلية غلدر بنا أف ف

اختيارات سبويلية أضيق شلا كاف متاحا لنظريتها يف البلداف ادلتقدمة إال أنو يف الوقت احلاؿ، كمع ربرير التجارة 
رياف يف الكثَت من البلداف النامية فقد تزايدت أعلية استخداـ شركات البلداف النامية للتمويل اكالتحرير ادلارل اجل

. اخلارجي بواسطة األسواؽ ادلالية
:  التمويل باألسهم  العادية -1

 التمويل عن طريق إصدار أسهم عادية أك ما يعرؼ بزيادة رأس ادلاؿ طريقة زلبذة لزيادة موارد ادلؤسسة 
. خاصة خبلؿ الفًتات اليت ترتفع فيها تكلفة اإلفًتاض كتقل حظوظ ادلؤسسة يف التمويل بادلديونية

:  التمويل باألسهم  الممتازة-2
 ذبمع األسهم ادلمتازة بُت مسات كل من األسهم العادية كالسندات فهي تشبو األسهم العادية يف أف 

ضبلتها ال ػلق ذلم ادلطالبة بنصيبهم يف األرباح إال إذا قررت إدارة الشركة إجراء التوزيعات، كىي تشبو السندات يف 
. كوف نصيب األسهم ادلمتازة قبل أصحاب األسهم العادية

 : التمويل بالسندات-3
التمويل بإصدار أسهم عادية أك شلتازة يعترب من قبيل ادلشاركة يف رأس ادلاؿ، أما التمويل بإصدار السندات 

 كالسندات هبا الوصف عبارة عن صك قابل للتداكؿ ببورصة األكراؽ ادلالية 1،فهو سبويل بادلديونية طويلة األجل
 .  كسنتكلم عنها بالتفصيل يف ادلبحث الثاين،ؽلكن حلاملو تصفيتو يف أم كقت قبل تاريخ االستحقاؽ

تكلفة التمويل أساسيات حول :  المبحث الثاني
تتمثل تكلفة رأس ادلاؿ يف تكلفة األمواؿ الدائمة اليت ربصل عليها ادلؤسسة، شلا الشك فيو أف تكلفة كل 
نوع من ىذه األمواؿ ؼلتلف عن اآلخر، ىذا اإلختبلؼ ينبع من تباين مصادرىا التمويلية، كبالتارل فمن اخلطورة 

 .أف نأخذ تكلفة نوع كاحد من ىده ادلصادر كنعتربىا تكلفة رأس ماؿ للمؤسسة 
 مفهوم تكلفة رأس المال وأىميتها :األول المطلب 

 بصفة عامة بأهنا احلد األدىن للمعدؿ الواجب ربقيقو على ادلشركعات تكلفة األمواؿ ؽلكن تعريف 
ف ربقيق عائد يقل عن ىذا ادلعدؿ إاإلستثمارية للمحافظة على القيمة السوقية ألسهم الشركة بدكف تغيَت ذلذا ؼ

لقيمة السوقية اصحاب ادلشركع أسوء شلا كاف عليو من قبل مع اطلفاض إصبارل أل يصبح الوضع ادلارل أفيؤدم إذل 
                                     

 .540 ص،1996دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، " أساسيات اإلدارة ادلالية"عبد الغفار حنفي . د1
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 ادلشركع مع ألصحابذل ربسُت الوضع ادلارل عألسهم الشركة، بينما يؤدم ربقيق عائد يزيد عن ىذا ادلعدؿ 
 1.الشركة ارتفاع إصبارل القيمة السوقية ألسهم

مفاىيم تكلفة التمويل : الفرع األول
  2:األمواؿ التمييز بُت ادلفاىيم التالية للتكلفة كتتطلب دراسة تكلفة

 : التكلفة المستقبلية والتكلفة التاريخية-1
ف إزباذ القرارات ىي التكاليف ادلستقبل ذلذا ؼإليها يف رلاؿ عفمن ادلعركؼ أف التكاليف اليت يستند 

ليها يف ازباذ القرارات ادلالية ىي تكاليف اإلضافات البلحقة يف رأس ادلاؿ كليست عاألمواؿ اليت يستند  تكلفة
ستثمارم تعقد إبإنفاؽ  السابقة على األمواؿ اليت مت احلصوؿ عليها يف ادلاضي فعلى سبيل ادلثاؿ عند ازباذ قرارات

 ،مقارنة بُت معدؿ العائد الداخلي ادلتوقع لبلقًتاح كالتكلفة ادلتوقعة لؤلمواؿ ادلستخدمة يف سبويل ىذا االقًتاح
ادىن حد شلكن كليست  إذل األمواؿ ذل زبفيض تكلفةعف ادلشركع يهدؼ إرأس ماؿ ؼؿ كبادلثل عند كضع ىيك

 كمع ذلك يبقى للتكاليف التارؼلية دكر ىاـ يف مساعلتها يف التنبؤ بالتكاليف ادلستقبلية كيف ،التكاليف السابقة
. تقييم األداء الفعلي

 :النوعية والتكلفة المشتركة  التكلفة-2
تعرؼ بالتكلفة النوعية أك ... العادية كادلمتازة كالقركض اخل  كل عنصر من رأس ادلاؿ مثل األسهمةتكلف

  رفض اإلقًتاحات اإلستثمارية أكنو قبوؿأاحملددة لؤلمواؿ، كمفهـو تكلفة أمواؿ ادلستخدـ يف ىذا ادلعٌت يوضح 
. ـ على أساس تكلفة سلتلفة تعتمد على ادلصادر ادلالية احملددة كادلستخدمة يف سبويلهاك تقأفف رحبيتها غلب إؼ
ف تقرر سبويل اإلقًتاحات اإلستثمارية عن إ ؼ%6 كتكلفة االقًتاض %11 تكلفة األمواؿ ادللكية ادلقدرةفرض أففب

 كلكن إذ تقرر التمويل عن طريق %6طريق أمواؿ ادللكية فسيتم رفض تلك االقًتاحات اليت ربقق عائد يزيد على 
أخرل ؽلكن قبوؿ اإلستثمار يف   كبعبارة%11أمواؿ ادللكية فسيتم رفض تلك االقًتاحات اليت ربقق عائد اقل من 

خر ػلقق عائد آعن طريق االقًتاض كرفض اإلستثمار يف مشركع   إذا كاف سبويل سيتم%8ادلشركع ػلقق عائد 
زبذ على النحو السابق فانو يتضمن مغالطة أ ا إذا كاف سبويلو عن طريق أمواؿ ادللكية، كلكن القرار ادلارل إذ10%

كتضليبل كتفسَت ذلك أف قرار ادلشركع باستخداـ قرض يف فًتة معينة سَتفع من درجة اخلطر ادلارل حلملة األسهم 
ركع على ربقيق شنو على ادلدل الطويل سيعمل ادلإاألمواؿ ادللكية كمن جهة أخرل ؼ كاليت تؤثر بدكرىا يف تكلفة

                                     

 .199 ص،1998، اإلسكندرية،الدار اجلامعية للنشر كالتوزيع" ادلؤسسات ادلالية" زلمد صاحل احلناكم 1
 .506 ص،2000 اإلسكندرية، الطبعة األكذل، "احملاسبة ادلالية يف شركات األمواؿ"نور الدين خباب  2
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فو ىنا بأنو اذليكل الذم يًتتب عليو احلد  مالتوازف بُت االقًتاض كادللكية لتحقيق اذليكل ادلارل األمثل الذم ؽلكن تعر
. ا بعدـاألدىن من تكلفة األمواؿ، كاليت تستند إذل فكرة الًتجيح باألكزاف  كما سيتضح يف

 : التكلفة المتوسطة والتكلفة الحدية-3
 حد ادىن شلكن عن إذل زبفيضها إذلاإلضافية سبثل التكلفة اليت يهدؼ ادلشركع  لؤلمواؿ فالتكلفة ادلتوسطة

طريق التخطيط السليم ذليكل رأس مالو، كىي عبارة عن ادلتوسط ادلوزكف لتكاليف كل عنصر من رأس ادلاؿ الذم 
إف يتم استنفاذ أمواؿ ادلشركع  إذل سيتم توظيفو بادلشركع كبصفة عامة فاف متوسط تكلفة األمواؿ يظل ثابتا

. الداخلية بالكامل
أما التكلفة . كبعد ذلك يبدأ متوسط التكلفة يف التغيَت إذا ما مت احلصوؿ على كميات متزايدة من األمواؿ اخلارجية

أخرل متوسط  ىا ادلشركع أك بعبارةػلصل علياإلضافية اليت  لؤلمواؿ اجلديدة أك احلدية فهي التكلفة ادلتوسطة
 كمعظم  الرأمسالية ادلوازنةألغراضإذل تعاظم دكرىا  ؿ عليو كترجع أعلية ىذه التكلفةكصيتم احلتكلفة كل دينار 

  من تكلفةأكربإذا كاف معدؿ العائد الداخلي لو  القرارات ادلالية فادلشركع لن يقبل أم اقًتاح استثمارم جديد إال
األمواؿ  إذا كاف صايف القيمة احلالية رقم موجب كذلك عند استخداـ سعر خصم ؽلثل تكلفة األمواؿ احلدية أك

. احلدية
 : التكاليف الظاىرة والتكاليف الضمنية-4

بأنو معدؿ اخلصم الذم يساكم بُت القيمة احلالية للتدفقات  التكاليف الظاىرة ألم نوع من األمواؿ
اإلقًتاح اإلستثمارم كبُت القيمة احلالية للتدفقات النقدية  إلضافية ادلستخدمة يف سبويل االنقدية الداخلة من األمواؿ

األسهم  ك نصيبأ ىذه التدفقات اخلارجة قد سبثل يف مدفوعات الفوائد كسداد أصل القرض ،اإلضافية اخلارجية
. من األرباح

رأس المال  أىمية تكلفة: الفرع الثاني
 1:المال رأس أىمية استعماالت تكلفة-1

 ،اختيار مشاريع االستثمار حيث تقارف معدالت عوائد ىذه ادلشاريع الداخلية بتكاليف رأس ادلاؿ يف الشركة-  
 ؛يزيد على تكاليف رأس ادلاؿ يف الشركة يساكم أك IPPكيتم اختيار ادلشركع إذا كاف معدؿ العائد الداخلي

استخداـ تكاليف رأس ادلاؿ يف الشركة كمعدؿ خلصم التدفقات النقدية عند تقييم مشاريع االستثمار عن طريق – 
 ؛طريق مؤشر الرحبية أك فًتة االسًتدادعن أك  صايف القيمة احلالية

                                     

 .52 ص،2003 الطبعة األكذل، ، بَتكت، ادلنهل اللبناين للطباعةدار" البورصات كاألسواؽ ادلالية العادلية" كساـ مبلؾ 1
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أك ادلمتازة كحساب السعر  استخداـ تكاليف رأس ادلاؿ يف رلاالت التقييم األخرل لتقييم األسهم العادية– 
 .العادؿ ذلا

 :األمثل لعناصر ىيكل رأس المال  المزيج-2
 لعناصر البنية ادلالية للمنشأة االقتصادية كذلك أمثلإذل مزيج  رأس ادلاؿ يف زلاكلة الوصوؿ تتجلى أعلية

 1.قل تكلفة شلكنة من رأس ادلاؿأجل الوصوؿ إذل أمن 
أف ادلدير ادلارل كعن طريق التجربة كاخلطأ قد  إال إذل مثل ىذا ادلزيج نو من الصعب الوصوؿإكيف احلقيقة ؼ

أف ىناؾ عوامل كثَتة تدخل يف تكلفة  يتوصل نظريا إذل مثل ىذا ادلزيج كلكن تبقى صعوبة ربقيقو قائمة كال سيما
ف تكلفة رأس ادلاؿ معدؿ غَت ثابت بل ىو إ ضف إذل ذلك ؼ،رأس ادلاؿ كال يستطيع ادلدير ادلارل السيطرة عليها

 2.ىاكأخرل للشركة الواحدة بسبب تغَت العوامل اليت تدخل يف تركيب متغَت بُت فًتة
تكلفة مصادر التمويل الداخلي : المطلب الثاني

 تكلفة األرباح المحتجزة :األول الفرع 
ألنو لو  تعترب األرباح احملتجزة من أسهل مصادر التمويل كتكلفتها سباثل تكلفة الفرصة البديلة ذلذه األمواؿ

  إذا ضلن حبجز ىذه األرباح،حجزىا لوزعت على ادلساعلُت الذين بدكرىم سيقوموف باستثمارىا بأفضل البدائل يتم
لئليرادات ادلفقود  ف تكلفتها تكوف مساكيةإأضعنا على ادلستثمر فرص استثمارىا بأحد البدائل ادلتاحة لذلك ؼ

إذا كزعت كمن ادلعركؼ   ػلصل عليو حامل السهم لو قاـ باستثمار ىذه األرباح فيماأفكالذم كاف من ادلمكن 
أماـ حامل السهم كلها ستكوف مقارنة لتكلفة السهم ألنو لو أتيحت لو فرصة أفضل من  الفرص ادلتاحة أف

 3.األسهم لقاـ على الفور ببيع ىذه األسهم
 4:لذلك ربسب تكلفة األرباح احملجوزة بنفس طريقة األسهم العادية

  معدل النمو+ متوقع لكل سهم الربح=   تكلفة األرباح المحجوزة
سعر بيع السهم                                             

 

                                     

 .320 ص،مرجع سبق ذكره" احملاسبة ادلالية يف شركات األمواؿ" نور الدين خباب 1
 .174ص، 1997،  األردف، ادليسرة للنشر كالتوزيعدار" اإلدارة ادلالية يف أساسيات"العمار رضواف كليد . د 2
 .139ص، 1990دار األمل للنشر كالتوزيع، األردف، " اإلدارة ادلالية بُت النظرية كالتطبيقفائق "احلليم، كآخركف كراجة عبد . د 3
 .42 ص، سبق ذكره، مرجع"تقييم األداء ادلارل كدراسات اجلودة"  الغفار عبدحنفي . د 4
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 1:مثــــــــــــــال
 ألرباح ا ظلوس كمعدؿ.ؿ(160)االمسية للسهم كانت   كالقيمةس. ؿ(20)شركة توزيع أرباح كل سهم بقيمة 

:  كادلطلوب(%3) كمصاريف البيع (5%)
. باألرباح احملتجزة  حساب تكلفة التمويل

: الحـــــــــــــــــــــل

             =تكلفة التمويل   
20         

+5%= 17.88%
 

                          160(-160*3%)  

( %40) فلو كاف معدؿ الضرائب (معدؿ الضرائب – 1)كيف حالة كجود ضرائب يتم ضرب تكلفة التمويل يف 

: فاف تكلفة التمويل تساكم
 %10.72( = %40-1)17.88=  تكلفة التمويل 

 تكلفة مخصصات االستهالك:الثاني الفرع 
اختلفت اآلراء فيما يتعلق بتكلفة سلصصات االستهبلؾ فَتل البعض أف ىذه ادلخصصات ىي عبارة عن 

 كاإلرادية للشركة كليس لتمويل االستثمارات اإلنتاجيةإعادة التكوين التدرغلي لؤلصوؿ الثابتة كاحملافظة على الطاقة 
. ألهنا ال تدخل يف تكلفة حقوؽ ادللكية التوسعية كبالتارل ال تكلفة ذلا

ذلا تكلفة بديلة  ف سلصصات االستهبلؾ كغَتىا من األمواؿ األخرل اليت ربتجزىا الشركةأ كيرل البعض اآلخر 
. تناظر تكلفة الفرصة البديلة

إظلا يؤدم  خرآ ىا يف استثمارف ىذه األمواؿ ال تبقى عاطلة كإظلا يعاد استثمارإاألصوؿ ؼ  ففي ظل ثبات أسعار
إذل ظلو ىذه األصوؿ أم زبصص ىذه األمواؿ من الناحية النظرية إلعادة التكوين التدرغلي لؤلصوؿ كاحملافظة على 

كمن الناحية العملية تستخدـ ىذه األمواؿ لتمويل االستثمارات التوسعية جبانب   للشركةالطاقة اإلرادية
.  كيعرؼ ذلك باألثر الًتاكمي لبلستهبلؾاإلحبلليةاإلستثمارات 

 حيث ال تبقى ىذه األمواؿ عاطلة حىت حلظة اإلحبلؿ كإظلا يعاد استثمارىا يف أصوؿ رأمسالية كيتم سبويل 
. ستهبلؾ األصوؿ الثابتة كيستكمل النقص من ادلصادر األخرلإاإلحبللية من األمواؿ احلاضرة من  اإلستثمارات

 

                                     

 .175 ص،مرجع سبق ذكره " اإلدارة ادلالية يف أساسيات "العمار رضواف الوليد 1
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تكلفة مصادر التمويل الخارجي :  المطلب الثالث
: العادية تكلفة األسهم:  الفرع األول

 1: سلتلفتُتبطريقتُتالعادية  األسهم كؽلكن دراسة تكلفة
 (حالة توزيع األرباح على ادلساعلُت) ربديد تكلفة األسهم العادية بطريقة دالئل عائدات السهم: الطريقة األولى

رأس ادلاؿ اخلاص ادلتحصل عن طريق بيع األسهم العادية على أف تكلفة  كتعتمد ىذه الطريقة يف حساب تكلفة
نسبة أرباح السهم الواحد احلالية إذل  السهم العادم تعادؿ معدؿ الربح للسهم الواحد كاليت ربسب على أساس

: القيمة الصافية للسهم كذلك كما يلي

األرباح الحالية للسهم الواحد    =(تكلفة السهم)معدل العائد للسهم الواحد 
 قيمة السهم                                                                 

 2:مثــــــــــــال
: أعطيت لك ادلعلومات التالية عن أحد الشركات

 .س. ؿ20000عدد األسهم العادية - س.ؿ5000000رأس ادلاؿ اخلاص - 
 س. ؿ250سعر السهم يف السوؽ - س. ؿ400000األرباح ادلتوقعة  - 

 كادلطلوب حساب تكلفة األمواؿ؟ 
:  الحــــــــــــل

 عائدات السهم السنوية  =تكلفة األسهم العادية 
 األسهم         

 400000األرباح ادلتوقعة 
س . ؿ20=  عائدات السهم السنوية -

 20000عدد األسهم العادية - 
 %8     = 20=    تكلفة األسهم العادية 

 250 

                                     

 .545-544، مرجع سبق ذكره، ص ص"ادلالية اإلدارة أساسيات "حنفي عبد الغفار .د 1

 .156 ص،مرجع سبق ذكره، "اإلدارة ادلالية يف أساسيات"العمار رضواف كليد . د 2
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أف الشركة تنوم شراء آلة جديدة بقصد زيادة إنتاجها كإف قيمة ىذه اآللة تساكم   كإذا علمنا
 للسهم (200) سهم بقيمة(2500)س كإف الشركة سوؼ سبوؿ شراء ىذه اآللة عن طريق إصدار .ؿ( 500000)

. الواحد كسوؼ تصبح األرباح ادلتوقعة بعد ربقيقو االستثمار اجلديد
 . س ؿ(450000)

 كادلطلوب حساب تكلفة بعد اإلصدار اجلديد؟ 
:  ؽلكن حساب تكلفة األسهم العادية بتطبيق القانوف التارل

 الربح المتوقع للسهم الواحد= تكلفة األسهم العادية 
  قيمة السهم بعد اإلصدار

 لألسهم الجديدة االرباح المتوقعة=  الربح المتوقع للسهم الواحد 
 عدد االسهم الجديدة   
 س.  ل20=   50000    =450000-400000=  

                                                  2500               2500 

 %10= 20/200=  تكلفة األسهم العادية اجلديدة ف إذ
 تكلفة األسهم الممتازة :الفرع الثاني

األسهم ادلمتازة معدؿ ربح معُت ثابت نسبيا لذلك عند حساب تكلفة  كدبا أف الشركة تدفع حلملة
باألسهم ادلمتازة غلب ادلقارنة بُت ىذه األرباح اليت ستدفعها الشركة حلملة األسهم كبُت ادلبالغ اليت  التمويل

 1:األسهم شبنا ذلا كبالتارل فاف ستحصل عليها الشركة من ضبلة

 األرباححصة السهم الواحد من = تكلفة األسهم الممتازة 
صافي سعر السهم  

 2:مثــــــــــــــــال
.  ؿ(200) كقيمة السهم االمسية كانت (%8)إحدل الشركات أسهم شلتازة دبعدؿ ربح ثابت   أصدرت

:  األسهم ادلمتازة بفرض حساب تكلفة:  كادلطلوب(%6)س كبلغت مصاريف كعمولة اإلصدار 
 ؛أنو بيع بنفس القيمة االمسية  -  1

                                     

 .156 ص،مرجع سبق ذكره، "اإلدارة ادلالية يف أساسيات"العمار رضواف كليد . د 1
 .56ص، 2003 ، الطبعة األكذل، اإلسكندرية،اجلامعة مؤسسة شباب" البورصات أسواؽ رأس ادلاؿ كأدكاهتا " ضياء رليد 2
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 ؛(%25)أنو بيع بعبلكة إصدار قدرىا  -  2
 .(%10)أنو بيع خبصم إصدار قدرىا  -  3

:  الحــــــــــل
 حصة السهم الواحد من األرباح = تكلفة األسهم الممتازة – 1
صافي سعر السهم     

س . ؿ1600=  %8*200= صايف السهم الواحد من األرباح 
س . ؿ12 =%6*200=  مصاريف كعموالت اإلصدار 

س .  ؿ188 = 12-200= مصاريف كعموالت اإلصدار– القيمة االمسية للسهم =  صايف سعر السهم 
 %8.5=188/ 16= األسهم ادلمتازة  تكلفة

:  بيع األسهم بعالوة إصدارإذا- 2
س .  ؿ250 = (%25*200+)200=  سعر البيع 

س  .  ؿ238 = 12 -250= صايف   سعر السهم 
 % 6.7 = 16/238=  تكلفة األسهم ادلمتازة 

: إذا بيع السهم بخصم إصدار  - 3
س .  ؿ 250 = (%25*200)- 200=  سعر البيػػػػػػػػػػع 

س  .  ؿ168 = 12 – 180= صايف سعر السهم 
 % 9.5=16/168= تكلفة األسهم ادلمتازة

 1:تكلفة السنــــــــــــــــــــــــدات: الفرع الثالث
يصدرىا ادلشركع هبدؼ احلصوؿ على أمواؿ لتمويل  األجل تعترب السندات نوع من أنواع القركض طويلة

لتزاـ مارل على ادلشركع سداد قيمتو يف تاريخ اإلستحقاؽ ادلتفق إالنفقات اإلستثمارية كالتشغيلية إذا ىي عبارة عن 
 :عليو كتعترب السندات من األكراؽ ادلالية القابلة للتداكؿ يف السوؽ ادلالية لذلك يتخذ السند القيم التالية

 
 

                                     

1 Michal Albouy Financement et cout du capital des Entreprise«Eyrolles paris 1991, P 68. 
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. كىو سعر اإلصدار الذم يكوف موحدا: االسمية القيمة
 ىبوطا حبسب التغَت يف أسعار الفائدة أكرتفاعا إ تتغَت قيمة السند أثناء التداكؿ يف السوؽ ادلارل :القيمة السوقية

 1:آليتكاكؽلكن إصباؿ تكلفة السندات . ادلصرفية كاألسهم
 اإلمسية؛ السنوية على السندات كتكوف دبعدؿ ثابت على قيمة السندات الفائدة-1
 ؛ كعمولة إصدار السنداتمصاريف-2
 ؛عمولة توزيع السندات – 3
إصدار السندات بقيمة أقل من قيمتها االمسية، كؽلكن حساب تكلفة التمويل  إصدار السندات أمخصم -4

: للسند الواحد كما يلي

 2إجمالي التكلفة السنوية للسند=  تكلفة التمويل للسند الواحد 

متوسط االستثمار للسند   

نصيب السند من عمولة اإلصدار بعد + الفائدة السنوية على السند = حيث أف إصبارل التكلفة للسند الواحد
 .توزيعها على سنوات السند
 3القيمة اليت يصدرىا+ لسند ؿالقيمة االمسية = متوسط االستثمار للسند 

                                                        2                          

: مثـــــــــــــــــال
 (5) كخبصم قدره(%8)س دبعدؿ فائدة .  ؿ(150)امسية للسند الواحد  أصدرت إحدل الشركات سندات بقيمة

. س للسهم الواحد. ؿ(1) سنوات كمصاريف كعمولة اإلصدار بلغت (8)س للسند الواحد مدة السند .ؿ
 . تكلفة التمويل بالسنداتحساب: المطــــــــــــلوب

 :الحــــــــــــــــــل
س . ؿ12 = %8*150=  الفائدة السنوية 

صاريف كعمولة اإلصدار ادل+ خصم اإلصدار =  مصاريف السند الواحد 
س .ؿ6=5+1= 

                                     

 .391 ص، مرجع سبق ذكره،"مبادئ االستثمار ادلارل كاحلقيقي"زياد رمضاف 1
 .291ص، 1997دار زىراف للنشر كالتوزيع، بغداد،  "اإلدارة ادلالية"السامراين عدناف ىاشم. د 2
 .115 ص،مرجع سبق ذكره،" اإلدارة ادلالية بُت النظرية كالتطبيقفائق " كآخركف كراجة. د 3
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س . ؿ0.75=  6/8= متوسط ادلصاريف السنوية 
 خصم اإلصدار -اإلمسية القيمة= صايف القيمة اليت حصلت عليها الشركة 

س .  ؿ145= 150-5= 
س .ؿ 147,5 = 145+150= متوسط اإلستثمار للسند الواحد 

                                                   2 

الفائدة  + متوسط ادلصاريف السنوية للسند = إصبارل ادلصاريف السنوية للسند 
س  . ؿ12.75 = 12 + 0,75=                                 

 %8.64 = 12,75/147.5=  تكلفة التمويل بالسندات 

 الوسطية المرجحة التكلفة: المطلب الرابع
بعد أف تعرفنا على كيفية حساب تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل ادلختلفة للمؤسسة، بالتارل ؽلكن 

ربديد تكلفة اذليكل التمويلي للمؤسسة رلتمعة، كذلك من خبلؿ ربديد التشكيلة ادلناسبة من مصادر التمويل 
ة ادلرجحة مإال من خبلؿ ربديد كبل من التكلفة الوسيط كاليت يتكوف منها اذليكل التمويلي، كال يتحقق ذلك

 1.إذل تقدير التكلفة احلدية ذلذه األمواؿ باإلضافة لؤلمواؿ
رأس ادلاؿ، كذلك من خبلؿ استخراج ادلتوسط   يف ىذه احلالة يتم حساب متوسط تكلفة األمواؿ ذليكل

. احلسايب ادلرجح باألكزاف الفعلية دلصادر التمويل ادلختلفة ادلكونة للهيكل التمويلي للمؤسسة
 يتم ىذا الًتجيح من خبلؿ منح كزف يعادؿ نسبة كل مصدر من مصادر التمويل إذل رلموعة ادلصادر ادلكونة 

 :كهبذا ربدد التكلفة ادلرجحة لؤلمواؿ على النحو التارل. للهيكل التمويلي
 

K= K1 (L1/ V) + k2 (L2 /V) +…+ Kn (Ln / v) 

: حيث تمثل
K1,k2 …Knسبثل تكاليف سلتلف مصادر التمويل . 

L1, L2…..Lnسبثل قيم عناصر التمويل . 
Vسبثل القيمة اإلصبالية دلختلف مصادر التمويل. 

                                     

 .451، ص1993 ادلكتب العريب احلديث اإلسكندرية، مصر، "اإلدارة ادلالية ادلعاصرة، مدخل ربليلي معاصر "حنفي عبد الغفار1
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نشَت إذل ربديد التكلفة ادلتوسطة يف ىذه احلالة يتم على أساس القيمة احملاسبية، لتحديد نسبة كل مورد 
من موارد التمويل، كذلك لصعوبة ربديد القيمة السوقية لبعض العناصر مثل األكراؽ ادلالية غَت ادلتداكلة يف البورصة 

. اليت يصعب تقدير القيمة احلقيقية ذلا
ف اذليكل التمويلي دلؤسسة معينة يتكوف من أ هبدؼ التوضيح أكثر نستعُت دبعطيات ادلثاؿ التارل،أين نفًتض ب

: ادلصادر التمويلية التالية مبنية يف اجلدكؿ أدناه
 :الـــــمث

 اليت  التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة لرأس ادلاؿ،اجلدكؿ يبُت كيفية حساب التكلفة الوسطية ادلرجحة لؤلمواؿ
. عكذل اجملم عتكلفة مصدر النسبةسبثل 

 التكلفة الوسطية المرجحة لألموال: 01-01الجدول رقم 
 %7.9 %19.7 %40 400000األسهم العادية  

 %1.6 %11.6 %10 100000األسهم الممتازة 

 %5.3 %18.6 %30 300000األرباح المحتجزة 

 %1,9 %9.6 %20 200000السندات 

 %16.7 %57.79 %100 100000000المجموع 

 .452 ص، مرجع سبق ذكره" اإلدارة ادلاليةتأساسيا" حنفي عبد الغفار :المصدر

كأعلية كل عنصر من عناصر التمويل بالنسبة للهيكل التمويلي  نبلحظ من خبلؿ اجلدكؿ ادلبُت أعبله كزف
 بالنظر إذل ،للمؤسسة، لنتحصل يف األخَت على التكلفة الكلية ذليكل رأس ادلاؿ شلثلة يف التكلفة ادلرجحة لؤلمواؿ

معطيات اجلدكؿ نبلحظ بأف السندات سبثل أقل العناصر ادلستخدمة من حيث التكلفة، يف أهنا تشكل ما يعادؿ 
.   ىذا ما ؽلكن إرجاعو إذل السياسة ادلالية احلالية للمؤسسة،فقط من إصبارل االحتياطات ادلالية 20%

ختيار ادلصادر التمويلية، كاليت ربقق أقل إكيبقي دائما اذلدؼ األساسي للمؤسسة كالذم يتمثل يف كيفية 
 .تكلفة شلكنة، على أف تكوف يف نفس الوقت مناسبة لبلحتياجات ادلالية للمؤسسة

 

 

 



 مــفــاهــيــم عــــامــة حــول التــمــويــل ورأس الـمــال: ل األولـــالفص

 

 
23 

ىيكل رأس المال  : المبحث الثالث
إف مشكلة إختيار ىيكل رأس ادلاؿ قد أثارت جدال حادا من خبلؿ كجهات النظر ادلتناقضة بُت كتاب 

 .، كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو من خبلؿ ىدا ادلبحث1952اإلدارة ادلالية كاليت بدأت تظهر بعد سنة 

مفهوم الهيكل التمويلي للمؤسسة وأىميتو : المطلب األول
مفهوم الهيكل المالي :  الفرع األول

 أحيانا باخلطة ادلالية للمؤسسة، كذلك نظرا لطبيعة تكوين مصادر التمويل طويلة يعرؼ اذليكل ادلارل
 السندات، القركض طويلة األجل، األسهم ادلمتازة كحقوؽ ادللكية، كنشَت إذل كجود بعض الشركات :األجل مثل
 على القرارات ادلالية اليت يتخذىا ادلدير ادلارل احيث يتكوف ذلك بناء ذل عدـ زبطيط ىيكلها ادلارلعاليت تتجو 

كادلبلحظ أف ىذه الشركات قد تنجح على ادلدل القصَت، إال أهنا ستواجو مشاكل .  دكف أم زبطيط مسبق
 1.حتياطاهتا على ادلدل القصَتإستثماراهتا كإكصعوبات كبَتة يف احلصوؿ على األمواؿ هبدؼ سبويل 

 يقصد باذليكل التمويلي بصفة عامة، أنو يعرض سلتلف أنواع كأشكاؿ التمويل من أمواؿ ادللكية كأمواؿ االقًتاض 
 ذبدر اإلشارة إذل ضركرة التفرقة بُت اذليكل التمويلي للمؤسسة ، قصَتة األجل منها كطويلة األجلةالدائمة كادلؤقت

شكاؿ التمويل طويل األجل، كبذلك يعترب ىيكل أك  حيث يقتصر ىذا األخَت على صبيع أنواع،كىيكل رأس ادلاؿ
 2.رأس ادلاؿ جزء من ىيكل التمويل، حبيث ال يشمل مصادر التمويل قصَتة األجل

 أما ىيكل التمويل األمثل، فيشَت إذل اذليكل التمويلي للمؤسسة كالذم ػلقق أكرب ربح شلكن دلبلؾ ادلؤسسة كبأقل 
 3.التكاليف، كبالتارل فهو اذليكل الذم ػلقق أقصى قيمة سوقية للسهم

أىمية الهيكل المالي : الفرع الثاني
ؼ ادلقدمة أعبله، فإف أعلية اذليكل التمويلي للمؤسسة تتمثل على طريقة التمويل اليت مانطبلقا من التعار

اخلليط من مصادر التمويل اليت يتكوف منها اذليكل ادلارل، هبدؼ ربقيق  تنتجها ادلؤسسة، أم يعتمد على تركيبة
 كنشَت إذل أف ىيكل التمويل األمثل ىو ذلك اذليكل الذم ، تكاليف التمويلتدينمردكدية مقبولة للمؤسسة مع 

. ؼللق توازف بُت األرباح كبُت ادلخاطر ادلرتبطة هبيكل التمويل

                                     

 .298 ص،1995،  اإلسكندرية،دار اجلامعات ادلصرية" مذكرات يف اإلدارة ادلالية" صبيل أضبد توفيق . د 1
 .303 ص،مرجع سبق ذكره" ادلالية اإلدارة أساسيات"عبد الغفار حنفي  2
 .243 ص،2006،  اإلسكندرية،الدار اجلامعية للنشر" اإلدارة ادلالية " صباؿ الدين ادلرسي 3
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 كما ؽلثل ىيكل التمويل اجلانب األيسر من ادليزانية العمومية للمنشاة كيعرب عن تركيز أك مكونات األمواؿ 
اليت دبوجبها يتم سبويل األصوؿ ادلتمثلة يف اجلانب األؽلن للميزانية العمومية حيث ؽلكن سبويل ىذه األصوؿ من 

  .كقركض قصَتة أك طويلة األجل، الفائض احملتجز، رأس ادلاؿ : مصادر متعددة مثل
 ربديد نسبة الدائنُت إذل ادللكية العامة يف للمنشآتكيعترب من أىم القرارات ادلالية اليت تواجو اإلدارة ادلالية 

. يف ىيكل التمويل، ذلك أف ىيكل التمويل ىو تركيب ادلصادر اليت دبوجبها يتم سبويل األصوؿ
ادلملوكة كاليت تشمل رأس ادلاؿ، كالثاين ىو األمواؿ األمواؿ كيتكوف ىيكل التمويل يف قسمُت أساسُت األكؿ 

:  الصغَتة كمنوادلنشآتما تعتمد عليو  ادلتداكلة كىو الدائمة اليت سبثل القركض كاخلصـو
مجموعة الخصوم ورأس المال =  الهيكل المالي

إال أف ادلفهـو السابق للهيكل ادلارل ؼلتلط مع مفهـو ىيكل التمويل حيث أف اذليكل ادلارل غلب أف يتعلق 
على ىذا ك لكبل من جانيب ادليزانية العمومية للمنشاة كليس فقط مكونات جانب اخلصـو  التفصيليةبادلكونات

ادلنشاة كخصومها كىو ما يطلق    يتحدد مدل توازف اذليكل ادلارل للمنشاة دبدل التناسق بُت كبل من األصوؿ
 1.عليو منهج التغطية يف التمويل

النظريات التقليدية المفسرة لهيكل رأس المال : المطلب الثاني
:  ضلاكؿ يف ىذه النقطة عرض أىم النظريات ادلالية التقليدية، اليت حاكلت اإلجابة عن السؤاؿ التارل

أمثل للمؤسسة؟  (سبويلي)ىل يوجد ىيكل مارل - 
. لرأس ادلاؿ  يتطلب األمر التعرؼ على نظريات سلتلفة خبصوص الًتكيب األمثل-

 Le modèle traditionnelالنموذج التقليدي : الفرع األول
تعًتؼ ىذه النظرية بوجود عبلقة بُت اذليكل التمويلي كتكلفة األمواؿ دبعٌت كجود مستول للرفع 

حيث تكوف عنده القيمة السوقية ، (مدل مساعلة اذليكل ادلارل بادلقارنة بالتمويل عن طريق القركض ادلختلفة)ادلارل
 . للشركة أكرب ما ؽلكن

 2:كعلى ضوء ذلك ؽلكن التمييز بينهم ثبلث مستويات لتكلفة األمواؿ يوضحها الرسم التارل
 
 

                                     

 .244 ص،مرجع سبق ذكره" اإلدارة ادلالية " صباؿ الدين ادلرسي  1
 .180 ص،مرجع سبق ذكره"اإلدارة ادلالية  يف أساسيات"رضواف كليد  العمار. د 2
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 مستويات تكلفة األموال: 01-01الشكل رقم 
التكلفة                   تكلفة الملكية 
 

 1ادلستول                2ادلستول                             3 ادلستول      التكلفة المتوسطة المترجحة
  

تكلفة القروض 
 
 
 
 
 

نسبة ادلردكدية 
 .180 ص،مرجع سبق ذكره" اإلدارة ادلالية يف أساسيات "رضواف كليد العمار. د: المصدر

ادلستول األكؿ ؽلثل منطقة تبلشي اخلطر نتيجة ضآلة نسبة ادلديونية حيث يتم التمويل أساسا عن طريق – 1
 تتجاكز ادلديونية ادلستول طادلا دلإذل زبفيض يف التكلفة ادلرجحة   أم زيادة يف نسبة ادلديونية تؤدمأكادللكية 

 .ادلقبوؿ حيث تبقى تكلفة
ذل مستول ادلقوؿ حيث تبقى عالقركض دكف تغيَت يذكر مع تزايد الضئيل يف تكلفة ادللكية كبذلك ؽلكن الوصوؿ 

تكلفة القركض دكف تغيَت يذكر مع التزايد الضئيل يف تكلفة ادللكية كبذلك ؽلكن الوصوؿ إذل مستول أك نقطة 
 1.زبفيض التكلفة كاليت يتحدد عنها اذليكل التمويلي األمثل

كؽلثل ادلستول الثاين ذباكز ادلديونية للنسبة ادلقبولة كبذلك يزداد اخلطر ادلارل كينعكس أثره على تكلفة القركض – 2
. كحق ادللكية كاحملصلة ىو اذباه التكلفة ادلرجحة إذل االرتفاع

ادلستول الثالث كىي منطقة اإلفراط يف استخداـ القركض شلا يدفع بالتكلفة ادلتوسطة ادلرجحة إذل االرتفاع - 3
 2.نتيجة تزايد تكلفة القركض كادللكية

                                     

 .571 ص،1993، ادلكتب العريب احلديث، مصر،  مدخل ازباذ القرارات"اإلدارة ادلالية ادلعاصرة"حنفي عبد الغفار . د 1
2
Teulie J ; Topsacalian p ; Finace ; ED : Vuibert ; paris ; 1994 p 314. 
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، (مثبل ديوف بدكف سلاطر) إف الفرضيات اليت قامت عليها النظرية التقليدية غَت كاقعية :تقييم النظرية التقليدية
. كما أف للرافعة ادلالية أثر اغلايب عند مستويات معينة يف بعض احلاالت، كأثر سليب يف البعض اآلخر

زيادة  (ليسمن الضركرم نفسو)إذل ذلك فاف كآل ادلساعلُت كالدائنُت غلدكف عند حد معُت من االستدانة  باإلضافة
 الذم يغَت من التكلفة ادلتوسطية ادلرجحة الشيءيف اخلطر كالذم يؤدم إذل زيادة معدؿ ادلردكدية ادلطلوب منهم،

 1.لرأس ادلاؿ
 Modigliani et Millerنموذج مود قلياني وميلر : الفرع الثاني
 النظريات اليت تزعم عدـ كجود عبلقة بُت اذليكل ادلارل كتكلفة األمواؿ كتقـو النظرية على أبرزمن 

 رلموعة من االفًتاضات البحتة تتعلق بالتوافر التاـ للمعلومات للمتعاملُت يف سوؽ ادلاؿ كخلق التعامبلت من أم
. مع ثبات ربح العمليات كتبلشي خطر النشاط قيود انعداـ الضرائب على التعامبلت كاألرباح

إذل استنتاج اف الشركات ادلتماثلة باستثناء اذليكل التمويلي متساكية يف القيمة  كقد خلصت ىذه النظرية
 (مدل مساعلة ادلبلؾ يف اذليكل ادلارل بادلقارنة بالتمويل الذم مصدره القركض ادلختلفة)ال تأثَت للرفع ادلارل  كبالتارل

 2.األمواؿ كالقيمة السوقية للشركة على القيمة السوقية للشركة كانعداـ العبلقة بُت ىيكل التمويل كتكلفة
اإلجابة عن كجود ىيكل رأس ماؿ  (Modigliani et Miller)حاكؿ كل من مود قلياين كميلر 

، مث (1958سنة )أمثل، كىذا بتقدًن ربليل عبلقة قيمة ادلؤسسة هبيكلها التمويلي يف زليط ؼللو من الضرائب أكال 
 3:كفق بعض الفرضيات( 1963سنة )ثانيا يف زليط ضرائب 

لرأس ادلاؿ مستقلة عن الرافعة يف زليط ؼللو من الضرائب، كالذم يظهر يف   كعليو فإف التكلفة ادلتوسطية ادلرجحة
: الشكل التارل
 :(Modigliani et Miller)المؤسسة في محيط يخلو من الضرائب لدى مود قلياني وميلر قيمة:02-01الشكل رقم

تكلفة رأس ادلاؿ       تكلفة األسهم                            
 

التكلفة ادلرجحة                             
 ادلديونية                           

                                     

 .190 ص،2006اإلسكندرية، " اقتصادية االستثمار كالتحليل ادلارل"مسَت زلمد عبد العزيز  1
 .487 صذكره، ادلرجع سبق "اإلدارة ادلالية ادلعاصرة " عبد الغفار حنفي2

 
3

 . DUPALLENS  G . ET JOBARD  J .p  Gestion financier de l’ entreprise .11
Em

 EDITION ; ED : 

DALLOZ ;1997 .P 813 . 

Source: Guy  mercier et  theoret, R ; OpCit : P 313. 
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: تقييم النظرية
يف ظلوذجيهما ال ؽلكن  (Modigliani et Miller)أعتمد عليو كل من مود قلياين كميلر  إف التحكيم الذم- 

 انعداـ، تكلفة التحويل (النقائص)اف يعمل بشكل جيد، كىذا ألف السوؽ نفسها ليست خالية من العيوب 
 1.معلومات عن تكلفة االستدانة بالنسبة للمؤسسة كاألشخاص

. دل يأخذ ىذا النموذج بعُت االعتبار خطر اإلفبلس ادلرتبط باالستدانة ادلفرطة-

النظريات الحديثة المفسرة لهيكل رأس المال  : المطلب الثالث
:   النظرية المستندة على األرباح المحققة:األول الفرع 

 2:ىذه النظرية تتضمن كجهيت نظر
كللتوضيح نقدـ  (األرباح بعد اقتطاع الضرائب)كجهة النظر األكذل تستند يف شرحها على األرباح الصافية أم - 1

س .  ؿ(600000)نفرض أف إحدل الشركات شلولة برأس ادلاؿ خاص كديوف كأف قيمة ديوهنا تعادؿ : ادلثاؿ التارل
 .(%6)كبفائدة سنوية 

 كحلساب قيمة ادلنشأة كالتكلفة (%10)س كتكلفة األمواؿ اخلاصة . ؿ(200000)االستثمار ادلتوقعة  كإرباح
: نتج مايلي تادلتوسطة ادلرجحة
 .200000= أرباح االستثمار 

 * 600000   الفوائد 
6       

=   36000      
                               100                                    

. 164000= أرباح صافية قابلة للتوزيع 

 .1640000=     164000  =    العائد على السهم  = قيمة األسهم يف السوؽ ادلالية 
 %10          اخلاصةاألمواؿتكلفة                                       

 600000= + قيمة الديوف +

  
 2240000= القيمة اإلصبالية للشركة 

                                     

1
 . topsacalian . p ; Teulie .j, OP .cit: P322. 

 
2
 .187 ص،مرجع سبق ذكره" اإلدارة ادلالية  يف أساسيات " العمار رضواف كليد.د  



 مــفــاهــيــم عــــامــة حــول التــمــويــل ورأس الـمــال: ل األولـــالفص

 

 
28 

   أرباح االستثمار = التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة 
 =8.9%. 

القيمة اإلصبالية للشركة                                

 كأهنا استعملت ىذه (%5)س كبفائدة .  ؿ(1000000) إذل (600000)لنفرض أف الشركة زادت ديوهنا من 
 :تصبح على الشكل التارل األمواؿ لشراء أسهم عادية يف السوؽ ادلالية فإف قيمة ادلنشأة

 200000=   أرباح االستثمار 
    * 1000000=  الفوائد 

6  
 = 60000 - = 60000 

                                  100 

 
 14000=  أرباح صافية قابلة للتوزيع 

   14000 =   قيمة األسهم يف السوؽ ادلالية 
 =1400000 

                                             10% 
 

 1000000= قيمة الديوف +
 

 2400000= القيمة اإلصبالية للشركة 
 %8.3    = 200000=     التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة 

                                    2400000 

 يف حُت أف قيمة ادلنشأة قد (%8.3)إذل ( %8.9) كىكذا نبلحظ أف التكلفة ادلتوسطة قد اطلفضت من 
.  مع تغَت تركيب رأس ادلاؿ(2400000) إذل (2240000)ارتفعت من 

 من خبلؿ ىذه النظرية ادلعتمدة على األرباح الصافية فإف، الشركة ؽلكن أف تزيد قيمتها اإلصبالية كزبفض تكلفة 
. رأمساذلا كلما زادت ادلديونية

. وجهة النظر الثانية وتستند إلى أرباح االستثمار -  2
. تفًتض ىذه النظرية أف التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة تبقى مع تغيَت نسبة ادلديونية

 1:  كلتوضيح نقدـ ادلثاؿ التارل

                                     

 .178 ص،مرجع سبق ذكره" اإلدارة ادلالية يف أساسيات"العمار رضواف كليد . د1
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س كبفائدة . ؿ(600000)برأس ماؿ خاص كديوف كأف قيمة ديوهنا تعادؿ  نفرض أف إحدل الشركات شلولة
 كحلساب تكلفة (%10)س كالتكلفة ادلتوسطة ادلرجحة . ؿ(200000) كأرباح االستثمار ادلتوقعة (%6)سنوية 

: رأس ماؿ اخلاص نتبع مايلي
 200000= إرباح االستثمار 

 %10=  التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة 
 

 2000000              = أرباح االستثمار        =   القيمة اإلصبالية للشركة 

 التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة 

 600000= -  قيمة الديوف -
 

 1400000  قيمة ادلنشأة يف السوؽ 
 200000  قيمة االستثمار 

 36000=  فوائد -
 

 164000=   أرباح صافية قابلة لتوزيع 

 11,7=      (العائد على السهم)األرباح الصافية     =رأس ادلاؿ . ت

 القيمة ادلنشأة يف السوؽ ادلالية     

كانت التكلفة ك (%5 )س كبفائدة. ؿ(1000000)إذل (600000) كعلى فرض زادت ادلنشأة ديوهنا من 
.  كاسًتدت هبذه األمواؿ أسهم عادية بغية زبفيض رأس ادلاؿ(%10)ادلتوسطة ادلرجحة 
 200000=  أرباح االستثمار 

 %10=   التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة 

 

 2000000=          االستثمار أرباح         =القيمة اإلصبالية للشركة 

 التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة                               
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  1000000= - الديوف - 
 

 1000000=   قيمة ادلنشأة يف السوؽ 
 60000= - الفوائد - 
 

 140000= األرباح 
 %14=    140000       =     األرباح الصافية=       رأس ادلاؿ اخلاص.  ت

       100000          قيمة ادلنشأة يف السوؽ                                

 من ازدادترأس ادلاؿ اخلاص   أم أف تكلفة رأس ادلاؿ قد زادت بزيادة الديوف أم بشكل آخر إف رحبية
. حسب ىذه النظرية فإف التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة ثابتة مع تغيَت ادلديونية. (%14)إذل ( 11.7%)

كبالنتيجة فإف توزيع رأس ادلاؿ بُت ديوف رأس ماؿ خاص ليس لو أعلية حيث أف زيادة ادلديونية تعوضها 
زيادة يف تكلفة رأس ادلاؿ اخلاص كمع زيادة الديوف يزداد اخلطر كلكن ىذه الزيادة تعوضها الزيادة اليت حدثت يف 

. (رحبية رأس ادلاؿ اخلاص)الرحبية 

نظريات األخرى : الفرع الثاني
عدة متغَتات أخرل تدخل يف : Modigliani et Miller))لقد ذباىلت أطركحة مود قليارم كميلر

. ربديد اذليكل األمثل لرأس ادلاؿ، كذلذا ظهرت عدة تفسَتات أخرل نتعرض ذلا يف ىذا النوع
: Les couts de failliteنظرية تكاليف اإلفالس - 1

ببلوغ ادلؤسسة ادلستول معُت من االستدانة، تصبح إمكانية اإلفبلس امرأ كاردا ال ؽلكن ذباىلو، كال 
ينحصر مفهـو اإلفبلس فقط يف اجلانب القانوين لو، كما بصحبو من تكاليف مباشرة للعملية، إذ يشمل بادلعٌت 

أم يضاؼ للتكاليف ادلباشرة كل التكاليف الغَت مباشرة . الواسع كل الصعوبات اليت تواجهها ادلؤسسة لفًتة طويلة
اليت تسبق عملية التصفية القانونية للمؤسسة، من التكاليف الناصبة عن تدىور شركط التسيَت، تكاليف إعادة 
 1.تنظيم ادلؤسسة سواء حبلوؿ قانونية مثل التسوية للعجز أك التصفية القانونية، أك حبلوؿ أخرل مثل االمتصاص

                                     

1
Dupallens .G , op . cit : p820  
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كعليو تصحب عملية اإلفبلس تكاليف معتربة  اليت تقلل من ادلبالغ اليت ؽلكن أف ربصل عليها ادلساعلوف  
قق ذلا اقتصاد يف تحكادلقرضوف، تتزايد القيمة السوقية للمؤسسة يف ادلرحلة األكذل بتزايد مستول استدانتها اليت 

الضرائب، كلكن مع تزايد ألخطر اإلفبلس بسبب تعظيم االستدانة، فإف تكاليف اإلفبلس تلغي ادليزة اجلنائية  
للديوف، كمن مث  فإف قيمة ادلؤسسة ادلستدينة تساكم إذل قيمة ادلؤسسة ادلمولة فقط باألمواؿ اخلاصة يضاؼ إليها 

احتماؿ اإلفبلس  للمديونية كطرح منها القيمة احلالية لتكلفة اإلفبلس، ىذه األخَتة اليت تتوقف على القيمة احلالية
 1: أم أف قيمة ادلؤسسة ىي ،كقيمة  ادلصاريف

Vd= Vs + T .D – VA (F) 

 ،الديوف قيمة ادلؤسسة احلالية يفVs قيمة ادلؤسسة ادلستدانة، Vdالقيمة احلالية لتكلفة اإلفبلس، VA(F):حيث
 :التارلكؽلكن سبثيل قيمة ادلؤسسة بعد اعتبار تكاليف اإلفبلس يف الشكل 

. ىيكل التمويل وقيمة المؤسسة في نظرية تكاليف اإلفالس: 03-01رقمالشكل 
V2  قيمة ادلؤسسة

 Couts de faillite                         قيمة االقتصاد يف الضرائب
 

   
V3 

 
 

V1 
 

قيمة ادلؤسسة الغَت مستدينة 
 

D/Cالنسبة ادلثالية 
Source :Topsacalian. P et Teulie. j,opcit :p 328. 

 
 

 

                                     

1
Dupallens .G , op . cit : 276 
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:  les couts D’Agence نظرية تكاليف الوكالة-2
توكل مسؤكلية تسيَت ادلؤسسة إذل أعواف كمساعلُت خارجيُت يعملوف على تعظيم الثورة، كلكن من شلكن 

أف ينفصل مسئورل تسيَت ادلؤسسة عن ادلساعلُت، كلذلك قد ينجم عنو تصادـ ادلصاحل إذا ما انتهج كل منهما 
. أىدافو اخلاصة بو

كعليو قد ينشأ عن ىذا التضارب يف ادلصاحل تكاليف الوكالة كاليت تعترب مصاريف إضافية موظفة لضماف 
حسب . للمهاـ ادلوكلة ذلم، كاليت قد ينجم عنها أثر على كسائل التمويل ادلستعملة اإلصلاز احلسن لؤلعواف التسيَت

: ، يتوقف أثر ىذه التكاليف على كسائل التمويل يف(M. Janson et W.Meclling) جونسومكيلُت
بالنسبة لؤلمواؿ اخلاصة، على حجم األمواؿ ادلستثمرة من قبل ادلساعلُت، إذ تكوف بنسب عالية يف حالة  - 

. ارتفاع حضهم من األمواؿ ادلستثمرة كتًتاجع تدرغليا مع ارتفاع مستول االستدانة
أما بالنسبة للديوف فتوقف على بنود احلماية ادلتخذة، إذ ؽلكن للدائنُت ادلطالب بالضمانات يف حالة االقًتاض - 

. الوكالة ترفع مع زيادة االستدانة اإلضايف، أك كضع قيود لتوزيع األرباح على الشركاء، كعليو فإف تكلفة
األمثل، عندما ربقق نسبة الديوف على األمواؿ  تعترب ىذه النظرية أف ادلؤسسة تصل إذل اذليكل التمويلي ذلذا

اخلاصة، ادين مستول لتكاليف الوكالة، لكن ما يعاب على ىذه النظرية أهنا فسرت اذليكل األمثل لتمويل بشكل 
. مستقل عن االقتصاد يف الضرائب كتكاليف اإلفبلس

 La théorie du financement hiérarchique (peckingordre):التدريجي التمويل نظرية– 3
(Myers)تقًتح نظرية 

الختياراهتم لوسائل التمويل، إذ أف  ، إف مسَتم ادلؤسسة يعطوف أكلوية لًتتيب معُت1
 2:اختيار ىيكل التمويل، يتم بالشكل التارل

. باعتبار تكاليف الوكالة نسبة االستدانة المثلى: 04-01 رقمالشكل
 تكاليف الوكالة                                                                                                    

 التكاليف الكلية للوكالة                                  
 تكلفة الوكالة ادلتعلقة                        الوكالة      تكلفة 

 باألمواؿ                             ادلتعلقة باالستدانة 
اخلاصة         

 نسية الديون على األموال الخاصة                    النسية المثلى
 .257، ص 2004لبناف، الطبعة األكذل، " اإلدارة ادلالية كاالستثمار"منَت إبراىيم ىندم : المصدر

                                     

1 
Myers , the capital structure puzzle ; « journal of  finance » ,juillet 1984 .   

 .257مرجع سبق ذكره، ص " اإلدارة ادلالية كاالستثمار"منَت إبراىيم ىندم  2
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محددات الهيكل المالي للمؤسسة  : المطلب الرابع
دبنتهى احلذر كعلى  غلب زبطيط اذليكل ادلاؿ للمشركع من كقت تأسيسو، كما غلب تصميمو يف البداية
رار تكوين اذليكل ؽف ـغدارة ادلشركع أف توضح أىدافو حىت ؽلكن أف تتخذ القرارات ادلالية على ضوئها لذلك ؼ

 1.ادلارل ىو قرار مستمر كغلب إعادة النظر فيو كلما احتاج ادلشركع سبويل إضايف
خذ بعُت االعتبار عند ازباذ قرار بتكوين اذليكل ادلارل حىت ؤكنعرض فيما بلي أىم العوامل اليت غلب أف ت

: يأيت مناسبا
 : الرفع المالي على ربح األسهمأثر- 1

من ادلعركؼ أف استخداـ ادلصادر ادلالية الثابتة التكلفة مثل القركض كاألسهم ادلمتازة لتمويل أصوؿ 
 . بادللكيةادلشركع ؽلثل نوعا من الرفع ادلارل أك ادلتاجرة

 من تكلفة القرض فسوؼ يزداد ربح السهم أكربفإذا كانت األصوؿ ادلمولة باستخداـ القرض تدر عائد 
أيضا نسبة السهم العادم عندما تستخدـ األسهم ادلمتازة يف سبويل حيازة األصوؿ  دكف زيادة استثمار ادلبلؾ كيزداد

تكلفة القرض تكوف عادة اقل من تكلفة األسهم  سببب يف حالة القرض أكربكلكن تأثَت الرفع ادلارل يكوف 
 2.ادلمتازة

لذلك يعترب ربليل ربح األسهم كاألرباح قبل الفائدة كالضرائب كاحد من أىم العوامل يف تكوين اذليكل 
ركع كيكمن ذلك يف دراسة التقلبات احملتملة كربليل تأثَتىا على ربح األسهم يف ظل اخلطط شادلارل ادلناسب للم

. ادلالية ادلختلفة
 :المالئمة-2

يعٍت أف تكوف أنواع األمواؿ اليت ػلصل عليها ادلشركع مناسبة ألنواع األصوؿ ادلستخدمة كمتمشية مع 
طبيعتها، ككقاعدة عامة ينبغي سبويل األصوؿ الدائمة، األصوؿ الثابتة كاألصوؿ ادلتداكلة كاحلد األدىن للمخزكف عن 

األصوؿ الثابتة تسمر يف تقدًن خدماهتا لفًتة  طريق القركض طويلة األجل كأمواؿ ادللكية كيرجع ذلك الف فكرة
.  زمنية طويلة

كببيع ىذه اخلدمات ػلصل ادلشركع على تدفق نقدم داخل يتضمن استَتاد جزء من قيمة األمواؿ 
لتمويل  طويلة األجل ادلستثمرة يف ىذه األصوؿ الثابتة كاليت تعرؼ باالستهبلؾ كما يقاؿ عن عدـ مبلئمة القركض

ادللكية فلو قامت ادلنشأة بتمويل األصوؿ ادلتداكلة بواسطة  األصوؿ ادلتداكلة كيصبح صحيحا بالنسبة إذل األمواؿ
                                     

1
 Dupallens .G , op . cit :P330 . 

 .218 ص،مرجع سبق ذكره" التمويل التحليل ادلارل  اقتصاديات االستثمار" مسَت زلمد عبد العزيز  2
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أمواؿ ادللكية فإهنا ستواجو مشكلة كستمثل النقدية العاطلة بعد انتهاء النشاط ادلومسي استثمار غَت مربح بادلرة 
. ألمواؿ ادللكية

األصوؿ ادلتداكلة عن طريق االقًتاض قصَت  كعلى ىذا فإنو لتحقيق اذليكل ادلارل ادلناسب يتعُت سبويل
 1.األجل كألصوؿ الثابتة كالدائمة عن طريق االقًتاض طويل األجل كأمواؿ ادللكية

 :تكلفة األموال- 3
إف تكلفة  ادلصدر التمويل ىي أقل عائد شلكن يتوقعو أصحاب ىذا ادلصدر كيتوقف العائد ادلتوقع على  

اعلي من أصحاب القرض ذلك انو  األسهم درجة من ادلخاطر درجة من ادلخاطر اليت يفًتضها ىؤالء فبفرض ضبلة
  الكيف حارل االفًتاض فاف فائدة ادلستحقة ذلم ثابتة ادلقدار كالشركة ملتزمة قانونا بدفعها سواء حققت أرباح أ

كلكن بالنسبة حلملة األسهم فإف عائد على السهم غَت ثابت القيمة كال يوجد أم التزاـ على اإلدارة بتقرير  
توزيعات حىت إذا حققت الشركة أرباح كذلك فإف أصحاب القرض ؽلكنهم من استعادة أمواذلم يف خبلؿ مدة 

ؽلكن ألصحاب األسهم يف حالة عدـ مساح بتداكؿ ىذه األسهم أك التنازؿ عنها استعادة رؤكس  زلددة بينما ال
. أمواذلم إال يف حالة كاحدة فقط ىي تصفية  الشركة

 : مقدرة التدفق النقدي للشركة-4
يعترب التحفظ أحد مسات اذليكل ادلارل ادلناسب كلكنو ال يعٍت عدـ استعماؿ الشركة للقركض أك 

إظلا التحفظ يعٍت عبلقتو بادلصاريف الثابتة اليت نشأت نتيجة استخداـ القرض أك األسهم . االستخداـ الضئيل ذلا
ادلمتازة، ككذلك مقدرة الشركة على توفَت أمواؿ دلقابلة تكاليفها الثابتة ربت أم ظركؼ معقولة، كتتمثل التكاليف 

.  ادلوزعة على ضبلة األسهم ادلمتازةكاألرباحالثابتة للشركة يف دفع فوائد القركض 
 : المرونة-5

تعترب ادلركنة من أكثر العوامل اذلامة اليت غلب أف يأخذىا ادلدير ادلارل يف االعتبار عند كضع اذليكل ادلارل 
. كىي تعٍت قدرة ادلنشأة على التكييف ىيكلها ادلارل مع االحتياجات اليت تنشا من الظركؼ ادلتغَتة

دبعٌت أنو إذا .  فيجب على اف تكوف اخلطة ادلالية للشركة مرنة بصورة كافية حىت ؽلكن تعديل مكونات اذليكل ادلارل
 من أشكاؿ ؿأف أحبلؿ أم شك أرادت الشركة ربقيق االستخداـ األمثل دلواذلا فعليها أف تكوف يف الوضع الذم

: كتتوقف درجة ادلركنة يف اذليكل ادلارل للشركة على،التمويل
 

                                     

 .219ص" مرجع سبق ذكره" مسَت زلمد عبد العزيز  1
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 ؛ادلركنة يف التكاليف- 
 ؛الشركط ادلقيدة يف اتفاقيات القركض - 
 ؛شركط الوفاء بالدين- 
. االستيعابية للشركة على االقًتاض الطاقة- 

.  كعلى الرغم من أف ادلركنة من العوامل ادلرغوب فيها عند كضع اذليكل ادلارل إال أف ربقيقها يتم بتكلفة معينة
 :نمو  واستقرار  المبيعات-6

 فتستطيع ادلؤسسة اليت تتمتع ،قد تتوقف درجة الرفع ادلارل على عامل ىاـ جدا كىو ظلو كاستقرار ادلبيعات
باالستقرار يف ادلبيعات إف تستخدـ درجة عالية من الرفع ادلارل، فالغالب انو ال يوجهها صعوبات يف مقابلة 
التزاماهتا الثابتة كالتقلبات احملتملة يف ادلبيعات تؤدم إذل زيادة ادلخاطر التجارية فمثبل ظهور تقلبات كبَتة يف 

مبيعات صناعات السلع االستهبلكية غلعل ىذه الصناعات ال تستخدـ اقًتاض كبَت كمن الناحية األخرل لتعترب 
. مبيعات ادلنافع العامة أكثر استقرار لذلك فإهنا تستخدـ االقًتاض بدرجة كبَتة لتمويل أصوذلا

 :حجم الشركة- 7
يؤثر حجم الشركة بصورة كبَتة على إمكانية إتاحة األمواؿ من ادلصادر ادلختلفة فالشركات الصغَتة قد 

ذبد صعوبات يف احلصوؿ على قركض طويلة األجل، كحىت إذا سبكنت من ذلك فسوؼ تتحمل بسعر فائدة 
كنتيجة لذلك ستؤدم الشركط ادلقيدة يف اتفاقيات القركض يف حالت الشركات الصغَتة إذل جعل ىيكلها ادلارل 
غَت مرف ككذلك لن تستطيع إدارة العمل حبرية كبدكف تدخل خارجي لذلك تعتمد الشركات الصغَتة على أسهم 

. رأس ادلاؿ كالفائض احملجوز لديها كمصادر للتمويل يف ادلدل الطويل
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 :الصةخـــــــــــــــــــــ
إف معرفة تكلفة األمواؿ تعترب عنصرا مهما كأساسيا يف عملية ازباذ القرارات ادلالية ادلتعلقة باحلصوؿ على 

. التمويل كبالتارل إجراء ادلقارنة بُت البدائل ادلتاحة للوصوؿ إذل القرار ادلارل السليم كادلبلئم
كنظرا لعدـ كجود قواعد كاعتبارات متفق عليها ثابتة كزلددة من الناحية احلسابية يف ربديد تكلفة األمواؿ  
إال أف صبيع ادلداخل ادلختصة بدراسة تكلفة األمواؿ تعتمد التنبؤ يف تقدير تلك التكلفة كتركز على مقدار العائد  

ادلتوقع كزلاكلة أف يكوف التمويل باذباه ادلصدر األقل تكلفة كالذم ػلقق أعلى عائد أما بالنسبة دلصادر التمويل 
فإف حجمها ؼلتلف باختبلؼ التكلفة فيزداد حجم األمواؿ ادلتاحة عندما ترتفع تكلفتها  (حجم األمواؿ ادلتاحة)

كيقل حجمها باطلفاض تكلفتها أم ازدياد الطلب على مصادر التمويل يؤدم إذل رفع تكلفة األمواؿ ادلتاحة،  
 .كاطلفاض الطلب عليها يؤدم إذل اطلفاض تكلفتها كىكذا فاف تكلفة األمواؿ تعتمد ميكانيكية العرض كالطلب
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ـــد ـ ـ ـ ـ : تمهيـ
إن للسندات دورا مهما وحيويا يف االقتصاد فهي توفر سبويال مستقرا طويل األمد للشركات والدول 

على حد سواء، كما أهنا تتيح للمستثمرين بديال مهما عن األسهم وىذا نتيجة للربط السليب بينها وبُت 
سوق األسهم،فقيمة السندات ترتفع عندما تنخفض قيمة األسهم والعكس صحيح، وبالتارل فهي تقدم 

تدفقا يف الدخل أكثر موثوقية من ىذه األخَتة وعلى ضوء ما سبق ارتأينا إذل تقسيم الفصل اؼبتعلق 
 :بالسندات كأداة سبويلية إذل اؼبباحث التالية

 مفهوم القرض السندي وأنواعو؛: اؼببحث األول -
 إصدار السندات؛: اؼببحث الثاين -
 .تداول السندات: اؼببحث الثالث -
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 .ألسندي وأنواعهمفهوم القرض : المبحث األول
تعد السندات أحد أىم اؼبصادر التمويلية طويلة األجل اليت تلجا إليها اؼبؤسسة يف تلبية احتياجاهتا 

ماىية السندات،أنواع :اؼبالية،كما أهنا تعد األقل تكلفة من بينهم، وسنتطرق يف ىدا اؼببحث اذل التعرف على
 .السندات

 .ألسندي وميزاتها مفهوم القرض:األولالمطلب 
.  مفهوم السندات:األولالفرع 

 صبع سند وىو دبعٌت االعتماد والركون إليو واالتكاء عليو والسند ما قابلك من اعببل وعال عن :لغة
. السفح ومعتمد اإلنسان

 العام بواسطة االكتتاب للتداول يبثل قرضا يعقد عادة صك قابل: " السند أنوعرف : اصطالحا
 يف مواجهتها وال يعد دائٍتويعترب حامل السند دائن للشركة لو حق الشركات وتقوم بإصداره اغبكومة أو 

 1."شريكا فيها 
 2....األصول اؼبالية اؼبتداولة يف األسواق اؼبالية ويف بورصة القيم كلمة سند للداللة علىتستعمل - 
، 1973السندات أداة مديونية ذات دخل ثابت، احتلت مركزا رئيسيا يف سوق األوراق اؼبالية منذ عام - 

صفة مالية قابلة للتداول اغبق غباملو اغبصول على  ونضجت أسواقها يف بداية عقد الثمانينات، فهي ذو
 3. بشهادة السند ىذا جباين قيمة اسند بتاريخ االستحقاقاؼببلغ اؼبثبتفوائد دورية ؿبدودة بنسبة مئوية من 

يبكن تعريفها من اعبانب القانوين على أهنا ؿبررات مكتوبة، وفقا ألوضاع شكلية وبيانات وبددىا القانون - 
غَت معلقة على شرط، قابلة للتداول بالشروط التجارية، وسبثل حقا موضوعو مبلغا من النقود يستحق الوفاء 

 أو يف ميعاد معُت أو قابل للتعيُت ويستقر العرف التجاري على قبوؽبا أداة وفاء شأهنا شأن االطالعدبجرد 
 . االئتمانيةالنقود

أما من اعبانب اؼبارل فهي أوراق مالية سبثل دينا على اؼبدى الطويل، تصدر من مؤسسة أو اعبماعات 
 4.احمللية واليت ينجز عنها التسديد اؼبنتظم خالل فًتة ؿبددة
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 : تعريف ثاني
 يعترب السند شهادة االلتزام يتعهد دبوجبها اؼبصدر بدفع قيمة االلتزام غباملو عند تاريخ االستحقاق  

 مطروح مسبقا يطرح السند لالكتتاب بقيمة اظبية معينة تدفع لسعر فائدةادة إضافة شومعُت مثبت على ال
 1.سنويةمع الفائدة غبامل السند يف فًتات ؿبدد حىت تاريخ االستحقاق عادة تكون سنوية أو نصف 

تعترب السندات نوع من أنواع القروض الطويلة األجل يصدرىا اؼبشرع هبدف اغبصول على أموال 
ي عبارة عن التزام مارل على مشروع سدد قيمتو يف تاريخ هلتمويل النفقات االستثمارية والتشغيلية إذا 

السوق اؼبالية لذلك يتخذ  وتعترب السندات من األوراق اؼبالية القابلة للتداول يف. االستحقاق اؼبتفق عليو
 2 :السند القيم التالية

 موحدا؛ يكون سعر اإلصدار الذيوىو : االسميةالقيمة -
 اؼبصرفية  السوق اؼبارل حبسب التغَت يف أسعار الفائدةالسند أثناء تداول يف تتغَت قيمة : السوقيةالقيمة -

. ارتفاعا أو ىبوطا
 حيث ىناك عالقة تبادلية بُت القيمة السوقية للسند وأسعار الفائدة اؼبصرفية فإذا ارتفعت أسعار

 يزيد عن سعر فائدة على السند نتيجة القيمة السوقية للسند كبو االلبفاض الن ضبلة الفائدة بشكل
وإذا البفضت أسعار أكرب  يف البنوك للحصول على ربح وإيداع أمواؽبم بيع ما ليهم إذلالسندات يبيلون 

الفائدة اؼبصرفية ترتفع القيمة السوقية للسند ويزيد اإلقبال على شرائو للحصول على الفائدة أعلى وبالتارل 
. ربقيق أرباح إضافية

أوعية االستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أحد السندات ىي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وىي 
 مشروع وعادة تطرح ىذه أوشركة،  أو أن مالك السند دائن إذل اعبهة اؼبصدر للسند، سواء حكومة

وؽبدف ؿبدد، فقد ربتاج إذل الشركات . السندات للبيع يف السوق اؼبال لتحصيل مبلغ مطلوب ؼبشروع خاص
 إذلأن حكومة ما ربتاج  وامائية جديدة،  واربتاج بلدية إحدى اؼبدن إذل سبديدات كهربائية  والشراء باخرة، 

بناء مدارس آو جامعة، لكن االعتمادات اؼبالية غَت متوفرة، وال يبكن ربقيقها بسهولة لكرب االحتياج ويف 
 الوقت نفسو، فان صاحب اغباجة ال يرغب يف أن يكون ىناك شريك لو فيما يعمل سواء لعدم إمكانية
اؼبشاركة، كاألعمال اغبكومة والبلدية أو اؼبدارس، أو أن الشركات ال ترغب يف التوسع يف خلق شركات 

ربصيل ىذا  ويبكن .ربتاجو الذي تطلب سلفو لتغطية اؼببلغ أن اغبل ىولذا فإن . جديدة مع الشركاء األولُت
اؼببلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو ؾبموعة بنوك، ويبكن أيضا أن تطرح سندات ربصيل ىذا اؼببلغ عن 

                                        

. 224ص، 1999 ، الطبعة األوذل، األردن،دار وائل للنشر" أساسيات يف اعبهاز اؼبارل " صبيل الزيدانُت  1
.291 ص ،مرجع سبق ذكره" اإلدارة اؼبالية"السامراين عدنان ىاشم.  د 2   
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 تطرح السندات دببالغ صغَتة نسبيا ليكون أيضا أن بنوك، ويبكن أو ؾبموعةطريق قرض من بنك واحد 
. البلدية أو اغبكومة أو الشركةوتكون السندات دبثابة ورقة دين على ىذه . شراؤىا يف مقدرة الناس العاديُت

متوفرة بضمانات  أموال ليدىم من فيقدموا ما وتباع ىذه السندات على الناس كوسيلة لالستثمار اؼبضمنة،
 1. القرضمعينة من قبل اعبهة اؼبستفيدة من

 .السنداتميزات : الفرع الثاني
 2:المزايا - 1
 تكلفة على اؼبصاريف وليس تعترب من ألهنا مستوى األرباح للشركة، تتغَت بتغَت وبالتارل ال ثابتة، التكلفة-

 ؛صايف األرباح
 بالتارل تقوم حق استدعاؤىا وشراءىا البفضت أسعار الفائدة يف السوق عن أسعار فائدة السند للمنشاة -

 معدل فائدة اقل؛ سندات بشرائها وإصدارالشركة 
 ؛اقل أنواع التمويل تكلفة- 
 ؛الفوائد اؼبرتبة عند االستحقاق (قيمة السند االظبية)ميزة األمان يف اسًتداد اؼببلغ اؼبستثمر -  
عن الوضع اؼبال  واستمرار الدخل بصورة كوبون واجب الدفع عند االستحقاق بغض النظر ميزة ثبات-  

 ؛للجهة اؼبصدرة
 ؛ربح السند ثابت وال يتأثر باػبسارة- 
 ؛ الكاملاحملددة باالستحقاق يف اؼبواعد يسًتد رأس مالو اؼبضمون السند حامل السند- 
 .حامل السند تكون لو األولوية يف اغبصول على مستحقاتو عند وقوع اػبسارة او يف حالة التصفية- 
 3:العيوب- 2

 ؛يؤدي الفشل يف سداد الفوائد إذل تعريض اؼبنشاة لإلفالس-  
 ؛على رحبية السهم العادي ففي حالة على مبيعات الشركة وتنعكس بشكل مباشر تؤثر بشكل مباشر- 
 ؛كربأالبفاض اؼببيعات بنسبة معينة قد تؤدي بسبب مصاريف التمويل إذل البفاض الرحبية بشكل - 
 الصغَتة؛ الضعيف أو الشركات غَت متاح عبميع اؼبنشاة وربديد ذات اؼبركز االئتماين اؼبارل- 
 .اإلدارة أو الرقابة السند ليس لو حق يف حامل- 
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 .أنواع سندات الشركات: المطلب الثاني
تصدر ىذه السندات من قبل شركات مسانبة العاملة يف صبيع القطاعات االقتصادية طبقا لتشريعات 

وتعليمات تنظم دبوجب قانون الشركات يف البلد اؼبعٍت وىناك أنواع ـبتلفة من ىذه إصدارات زبتلف 
 1.اصدارـيـــــــةباختالف شروط 

:  السندات المضمونة - 1
 معدات وكمابعقار أو وتعد السندات اؼبرىونة   غبملة السندات باؼبوجودات اؼبرىونة ؽباتوفر ضبايةاليت 

أىم صورىا وتسمى بسندات الرىن، فقد تكون سندات الرىن مفتوحة النهاية حيث هبوز للشركة اؼبعنية  نأ
باإلصدار قد يضعف مقدار  بإصدارات إضافية على ذات الرىن أو الضمانات، فبا يوفر مرونة اإلفراط

غبماية قيمة  إضافيةإصدارات اغبماية غبملة السندات وقد تكون سندات الرىن مغلقة النهاية سبنع الشركة من 
. الضمان

: السندات العادية – 2
واألصل اؼببلغ، أي يعد ى  وضماناهتا غبملة السندات تنحصر بقدر اعبهة اؼبصدرة على دفع الفائدة
ىذه السندات حيث يرتبط  اؼبركز االئتماين ؿبور ضمان ىذه السندات، وسبثل سندات الدخل إحدى صور

 األرباح اليت تغطي الفائدة الواجب دفعها وعدم الفائدة ال يعٍت إشهار دفع الفائدة بقدرة الشركة على ربقيق
. باإلمكان تأجيل دفع الفائدة طبقا لشروط االصدارية اذاإلفالس كما ىو اغبال يف السندات اؼبضمونة إ

: سندات الدرجة األولى والثانية- 3
دبوجودات الشركة عند التصفية وعاده تكون  األسبقية القانونية غبملتها ىذه التسمية مشتقة من

. السندات الدرجة األوذل ذات الفائدة اقل من الدرجة الثانية
: سندات المشاركة- 4

ملها اؼبشاركة بأرباح اعبهة اؼبصدرة ؽبا جبانب الفائدة مثل ىذا االمتياز يتحقق على اوتعطي اغبق حل
الفضلة من األرباح بعد ضبلة األسهم العادية مثل ىذه اإلصدارات ذبدىا يف الشركات ذات اؼبراكز االنتمائية 

. الضعيفة
ىذه األنواع شهد سوق السندات إيداعات يف عقد الثمانيات لتوسيع دائرات اػبيارات  إذل باإلضافة

أي تباع خبصم عن القيمة )أنواع خاصة من السندات دبعدل كوبون صفري  أمام اؼبستثمر،سبثلت بإصدار
 دبعدل كوبون معوم قابل للتغيَت طبقا للتغيَت يف معدالت الفائدة السوقية،وأخرى تسمى سندات أو (االظبية
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أي )اػبردة ذات معدالت كوبون مرتفعة جدا استخدمت يف سبويل عمليات االندماج وشراء الشركات اؼبرفوعة
. اليت تتجو كبو اإلفالس (اليت تشكل الديون نسبة كبَتة من رأس ماؽبا

: سندات مسجلة بأسماء مالكيها– 6
مطالبة  باظبو السند أن يتصرف بو سواء بالبيع أو اؼبسجل غَت اؼبالك يستطيع أي شخص من ال 

بالفوائد وبالقيمة االظبية،وىو اقل خطورة عند فقداهنا لذا تستحق عائدا كذلك باإلضافة للمخاطر القليلة 
فهي تتحمل تكاليف تسجيل اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبالكُت واليت قد يكون مسؤوال عنها قسم كامل يف اؼبشاة  

: سندات قابلة للتحويل ألسهم عادية - 7
خيار اؼبستثمر بُت ربويلو للسند لسهم عادي أو ربصيلو  إعطاء إصدار ىذه السندات بشرطيتم 

أو حاالت سيئة رغبة فيعدم  كساد للقيمة االظبية والفوائد، وذلك يف حاالت توقع اؼبنشاة مرورىا بظروف
 .ربمل أعباء ثابتة متمثلة بالفوائد

 :مثال
. دينار 10= قيمة السند السوقية 

. سهم عادي2حالة الكساد ىبَت اؼبستثمر يف ربويل السند إذل  يف
.  دينار 6= دينار 3*سهم 2: دينار3قيمة السهم 

. عادي بل يطالب حبقو  ال وبول إذل سهم
. دينار  12= دينار 6* سهم 2:  دينار 6 قيمة السهم 

وبول السند لسهم عادي 
 :السندات ذات الفائدة المعومة – 8

 سندات سعر الفائدة فيها غَت ثابت متذبذب بدرجة ؿبدودة ومرتبطة حبالة التضخم ومعدالتو
 .االقتصادية تبعا للحالة أو االلبفاضوإمكانية تغَته باالرتفاع 

 التضخم العائد اػبارل من اؼبخاطر معكوسا عليو= ىذا النوع من السندات يكون سعر الفائدة علىحيث 
.  اؼبدينعالوة ـباطر+

.  اؼبخاطرخارل من معدل البنوك وىو يف الشركة اؼبصدرة للسندات معدل الفائدة اؼبتعامل بوـباطر 
 Libor بالتضخمالعائد اػبارل من اؼبخاطر معكوسا عليو التضخم متأثرا . 

 .تضخم عالوة %4من اؼبخاطر وخارل  عائد %6عبارة من ىو %10سعر الفائدة:مثال
. %3زادت نسبة التضخم دبقدار 

 .عالوة تضخم%7 من اؼبخاطر عائد خارل%6عبارة عن ىو %13 = سعر الفائدة
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: السندات ذات الفوائد الدورية الصفرية- 9
. صفر تباع خبصم عند اإلصدار= سندات تصدر بدون دخل جاري اي بدون فوائد دورية 

  قيمة البيع أو الشرائيةدورية، فوائد سنوات بدون 10 بعد دينار يستحق (1000)- االظبية سند قيمتو:مثال
 400سنوات نفرض أهنا بيعت بسعر10للقيمة اغبالية للقيمة االظبية ـبصوصة دبعدل الفائدة السوقي ؼبدة 

 .اؼبستثمرىو ربح والفرق دينار  1000 ويف االستحقاق يسًتد دينار،
1000400 

 10 9 8 ....... 2 1  

 :سنة2الفائدة السوقي عند اإلصدار يساوي معدل الفائدة االظبي يف حالة بيع السند بعدمعدل 
 .دينار600سنوات على فرض أهنا 8بالقيمة اغبالية االظبية ـبصومة دبعدل الفائدة السوقي ؼبدة يباع 
 : السندات الرديئة - 10

 ىي اؼبضاربُت،كوهنا خاضعة لالحتماالت فشل كما ذبذب ىي السندات غَت اؼبصنفة وىي عادة ما
. خاضعة الحتماالت النجاح

سبتاز بتذبذب عارل يف الفائدة، ىذا جبانب أهنا األفراد اؼبستثمرين الذين لديهم الرغبة باغبصول على 
اؼبلكية وذلك عن طريق وضع اليد على ًأصول اؼبنشاة خاصة عندما تكون ذات مديونية عالية معرضة 

 .لإلفالس، ويباع بقيمة أقل من القيمة االظبية
 .الحكومية السندات :الثالثالمطلب 

  طبيعة السندات الحكومية:الفرع األول
ىذه السندات من األوراق اؼبالية ذات الدرجة االستثمارية اؼبناسبة للمؤسسات اؼبالية واؼبصرفية  تعترب

نظرا ؼبا تتمتع بو من درجات عالية من الضمان ألصل اؼببلغ والفائدة، وذات القابلية التسويقية العالية لذا 
ويعزى سبب ذلك إذل قدرة اغبكومة يف ربصيل اإليرادات وإصدار  يطلق عليها باألوراق اؼبالية اػبالية اؼبخاطر

سندات إضافية تستخدم لتسديد التزاماهتا من اإلصدارات السابقة تقوم اغبكومة بإصدار ىذه السندات 
 1:السيما طويلة األجل منها لألسباب التالية

 ؛(ؼبواجهة متطلبات اإلنفاق) تغطية العجز يف اؼبيزانية -
. (سحب السيولة الفائضة) التأثر على العرض النقدي -
 
 

                                        

. 158 ص ،2005  ، الطبعة الثالثة، عمان،دار وائل لنشر والتوزيع" االستثمار باألسهم والسندات"  ؿبمد صاحل جابر 1
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 :تتميز السندات اغبكومية عن غَتىا من السندات كااليت
 ؛ اغبكومةذات ـباطر منخفضة جدا تكاد تكون معدومة ألهنا مضمونة بسلطة– 
 ؛أي قدرهتا بالتحول إذل نقد بسرعة وبدون خسائر بقيمتها ذات قابلية تسويقية عالية– 
 ؛تتمتع باإلعفاء الضرييب للفوائد اؼبدفوعة– 
 .منخفضواإلعفاء الضرييب فهي ذات كبون  العارل بسبب األمان– 

 .أهمية السندات الحكومية:الثانيالفرع 
إصدارىا تستخدم  ىذه السندات من  نظرا للخصائص اليت تتمتع هبا السندات اغبكومية وأسباب

قبل اؼبستثمرين للفاضلة بينها وبُت سندات الشركات اػباضعة  للضريبة، ويعد معدل الفائدة على السند 
: اآلتية  وفق الصيغة اغبكومي والشروبة الضريبية اليت ىبضع ؽبا دخل اؼبستثمر األساس بالفاضلة وعلى

= للضريبة الفائدة اؼبعاد للسند اػباضعمعدل 
معداللضريبة  الفائدة على السند اغبكومي 

 ×𝟏𝟎𝟎 𝟏−نسبة 

 %𝟏𝟓 = 𝟏𝟎𝟎 ×
𝟎 .𝟎𝟗

𝟎.𝟎𝟒𝟎−𝟏
= 

 .%12حُت اؼبدفوع فعال ىويف %15 الشركات ىو هبب دفعة سند ما النتيجة، أنيتضح من 
االستثمار السند اغبكومي  فبا يدفع فعال عليو قرار اػبيار السليم ىو أكرب وىذا يعٍت ما يطلبو اؼبستثمر 

. والضمان العارلباإلعفاء الضرييب لتميزه 
 1:مثال

 .اغبالة يف ىذه أيهما أفضل %10 يف اؼبثال السابق أن نسبة الضريبة لدخل اؼبستثمرىيافًتاض
       = معدل الفائدة اؼبعادل 

09      
*  100 =15% 

                        
1 -0.40 

وما يدفعو فعال السند الشركات  يف ىذه اغبالة يتساوى ما يطلبو اؼبستثمر للتعويض عن نسبة الضريبة 
عندىا ىبضع إذل قرار اؼبستثمر يف اإلفصاح عن مدى رغيتو يف ربمل اؼبخاطر حيث يكسك سند الشركات 

. وإال إذا كان مستثمر متحفظ فانو ينظر إذل السند اغبكومي ىو االستثمار األفضل
 
 
 

                                        

.160ص ، مرجع سبق ذكره" االستثمار باألسهم والسندات" ؿبمد صاحل جابر  1 
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أنواع السندات الحكومية : الفرع الثالث
 :سندات الحكومة المركزية– 1
حكومة البلد اؼبعٍت وعادة تتوذل وزارة اؼبالية ىذه اإلصدارات ويقوم البنك اؼبركزي  وتصدر من قبل 

تغطية العجز يف اإلنفاق  بتسويقها إذل اعبمهور واؼبؤسسات اؼبالية واؼبصرفية يف الغالب األعم الغرض منها ىو
. والتأثَت على الغرض النقدي لذلك فهي تعترب من أدوات الدين العام معفية من الضريبة

: سندات الحكومة المحلية - 2
ؾبالس البلدية وؾبالس احملافظات واألقاليم والواليات، إذ تلجأ ىذه اجملالس  ىي يقصد باغبكومة احمللية 

. إلصدار السندات لتمويل أنشطتها احمللية داخل اغبدود اعبغرافية
السندات  العامة، ومثل ىذه تأخذ طابع اػبدمة اليت سندات تصدرىا اعبامعات واؼبدارس واؼبستشفيات- 3

 1. باألمانالضريبة ودرجتها االئتمانية تتصف من فوائدىا معفية

 .اإلسالمية السندات الدولية والصكوك :الرابعالمطلب 
السندات الدولية  :  الفرع األول

 :سندات األورو- 1
 وىي سندات تصدرىا جهات مقًتضة تنتمي لدولة معينة األوروبية وىي مشتقة من اسم السندات  

وبعملة غَت عملة الدولة اليت مت فيها طرح ىذه  رأس اؼبال لدولة أخرى خارج حدود دولتها ويف أسواق
االكتتاب  مث بيعها أو سندات ؿبررة بالدوالر األمريكي السندات لالكتتاب، مثال مؤسسة جزائرية تقوم بإصدار

 2.اخل، فهذه السندات يطلق عليها سندات االورو دوالر...رأس اؼبال بلندن وباريس  فيها يف أسواق
 : األجنبيةالسندات– 2
رأس  سندات  تصدرىا جهات مقًتضة تنتمي إذل دولة معينة خارج حدود دولتها، أي يف أسواق وىي 

مؤسسة جزائرية تقوم بإصدار سندات : اؼبال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة التيتم طرح السندات فيها، فمثال
رأس اؼبال يف نيويورك، فهذه السندات تسمى  ومت بيعها  واالكتتاب يف ىا يف أسواق ؿبررة بالدوالر األمريكي

. السندات األجنبية 
 
 

                                        

.99-98 ص ص،مرجع سبق ذكره" االستثمار باألوراق اؼبالية"  أرشد فؤاد التميمي
1 
.67، ص2001 عمان، جامعة "النقود والبنوك األسواق اؼبالية"وآخرون يوسف الزامل  2  
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: أسواق سندات الدين األوربية– 3
األوروبية، وىي عبارة عن تقنيات للتمويل مستعملة يف  باالئتمانات ألوروبية اسندات الدين تعرف 

اؼببادالت اػبارجية وتتمثل يف قروض بنكية دولية متوسطة األجل سبنحها ؾبموعة من البنوك متحدة 
 ىذه القروض بتحويل أجل األوروبية، فتنشا،ويتم سبويلها من موارد سوق العمالت (syndication)ماليا

 .االستحقاق للقروض قصَتة األجل إذل قروض متوسطة األجل
حاجتها من األموال غَت  بازباذ الشركات الكربى فهي تسمح ؽبا وهتدف ىذه القروض إذل تغطية طلبات

 .األوربيةاؼبتوفرة يف السوق احمللي، كما أهنا تسمح بتكوين سوق للعمالت 
 الصكوك اإلسالمية   :الثانيالفرع 

 :ماهية الصكوك اإلسالمية– 1
 الصكوك اإلسالمية ىي صبع صك وتعٍت شهادة ائتمانية وتقابل شيك باللغة االقبليزية، والفرق بُت 

الصكوك اإلسالمية والسندات الصكوك التقليدية، ىو أن الصك اإلسالمي ملكية شائعة يف أصول أو 
منافع، وبالتارل فهي متوافقة مع القاعدة  االقتصادية اإلسالمية اليت ربرم الربا اؼبتمثل يف ضمان عوائد ثابتة 

 أو تأجَتعن الربح  أو اػبسارة فالصكوك اإلسالمية تعطي دخل ؼبالكيها مقابل ذبارة معينة  بغض النظر
غَته من أنواع الصكوك اؼبتاحة، وىي عبارة عن أوراق صكوك تثبت حق ملكية يف أصل معُت،  ألصل أو

السندات اؼبارل يف االقتصاد التقليدي، ويتميز الصك بضرورة وجود  والصكوك يف االقتصاد اإلسالمي يقابلها
 األصل فان السندات التقليدية قد تصدر بضمان اؼبنشاة فقط وعرفت ىيئة احملاسبة واؼبراجعة الصرفية

أهنا وثائق متساوية القيمة سبثل حصصا شائعة يف ملكية أو نشاط استثماري،  اإلسالمية الصكوك اإلسالمية
وذلك بعد ربصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من اجلها، وقد وصل 

 1.عددىا إذل أربعة عشر نوعا
 :ازدهار الصكوك اإلسالمية-  2

 السنوات اإلسالمية يف الصكوك وانتشرت ىيكلة سنوات، عدة ظهرت الصكوك اإلسالمية قبل
أداة استثمارية إسالمية صارت ربظى ...  الصكوكاإلسالمية،وقد تطورت صناعة الصكوك السابقة،اػبمس 

بقبول واسع النطاق يف األسواق اؼبالية العاؼبية بطريقة أذىلت كثَتين وذلك على كبو قد يبدو مناقضا للحذر 
 2 سبتمربالذي صار يبديو الغرب إزاء اػبطاب اإلسالمي أصباال بعد ىجمات 

 أصال بالصكوك اإلسالمية؟ ولكن ما اؼبقصود 

                                        

 .55 ص،2000 السعودية، دار أبن اعبوزي،" األسهم والسندات وإحكامها يف الفقو اإلسالمي " اضبد بن ؿبمد اػبليل . د 1
 .593، ص 1980 لبنان، ، دار النهضة العربية للطبع والنشر، بَتوت"موسوعة اؼبصطلحات االقتصادية واالجتماعية"عبد العزيز فهمي ىيكل  2
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دخال وتكون دبثابة حصص  ومشروع استثماري يدرأصال أوراق مالية يضمنها   الصكوك عبارة عن
.  ياؼبشروع االستثمار واألصل املكية يف ىذا 

. نوعا أشهرىا على اإلطالق ما يعرف بصكوك اإلجارةأنواع ىذه الصكوك أربعة عشر  ويبلغ عدد 
الفروق بُت الصكوك والسندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك يف العائد اؼبتحقق من  ومن أىم

. العائد االستثماري
اليت يبتلكها وذلك على عكس  إمكانية تعرض ىذا اؼبالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوك إذل باإلضافة

. السندات اليت تدر فائدة  ثابتة 
... االستثمارية األرقام وحدىا كفيلة برسم صورة الوضع العام ؽبذه األداة

 الصكوك اإلسالمية خالل السنوات الثالث اؼباضية أربعُت مليار دوالر أما إصدارفقد بلغت قيمة 
.  طبسُت مليارا صعودا من عشرة مليارات دوالر العام اؼباضيإذلقيمة مبيعاهتا العاؼبية ىذا العام فإهنا قد تصل 

 ثالثة تريليونات دوالر حبلول عام ألفيُت إذل تصل قيمة ىذه الصكوك أنأكثر من ذلك فانو من التوقع 
. وطبسة عشر

أعلنت ىذا العام اعتزامها إصدار صكوك إسالمية، كما كشف البنك   اغبكومة الربيطانية نفسها
سندات إسالمية، بل حىت  أمريكا شهدت يف العام  اؼباضي إصدار أول  الياباين للتعاون الدورل نيتو إصدار

. صكوك من ىذا القبيل  يف والية  تكساس 
ولعل من اكرب  اؼبفارقات يف ىذا  الصدد التقديرات اليت تؤكد أن شبانُت يف اؼبائة من  مشًتي ىذه الصكوك 

. غَت مسلمُت
  تواجو عدة ربديات منها افتقارىا االستثمارية اليتأن شبة من وبذر من ىذه النوعية من األدوات إال

 إضافة االفتقار لتنظيملإطارات قانونية ؿبددة وشفافة  ، واذل غياباوشراء أسواق ثانوية كافية لتبادؽبا بيعاإذل 
 .وخصائصهاإذل معضلة تعدد اؼبذاىب الفقهية اليت ربكم طبيعتها  إذل التنويع واالبتكار ىذا كلو إضافة

 أنواع الصكوك اإلسالمية:الفرع الثالث
: مالك موعود باستئجارها - 1

.  بغرض بيعها واستفاء شبنها من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح فبلوكة غبلة الصكوك
: صكوك ملكية المنافع – 2

 واستيفاء أجرهتا من موجودة بغرض إجارة منافعها، عُت وثائق متساوية القيمة يصدرىا مالك ىي 
 .حصيلة االكتتاب وتصبح منفعة فبلوكة غبملة الصكوك

( :   الذمةالموصوفة في)ملكية منافع األعيان الموجودة أو  صكوك- 3
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 واستيفاء إعادة إجارهتابغرض  (مستأجرة)متساوية القيمة يصدرىا مالك منفعة موجودة ىي وثائق 
 1. فبلوكة غبملة الصكوك وتصبح منفعةحصيلة االكتتاب فيها،أجرهتا من 

(:  الذمةن طرف موصوف في م )أوصكوك ملكية الخدمات من طرف معين – 4
تقدًن اػبدمة من طرف معُت واستيفاء األجرة من حصيلة  بغرض القيمة تصدرىي وثائق متساوية 

 .اػبدمات فبلوكة غبملة الصكوك وتصبح تلك االكتتاب فيها،
 :صكوك السلم - 5

فبلوكة غبامل  وتصبح سلعة السلم وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأظبال السلم،ىي 
 .الصكوك

 :االستصناع   صكوك-6
 ويصبح اؼبصنوع سلعة، تصنيع ىي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف

 .فبلوكا غبامل الصكوك
 : المرابحة صكوك-7

سلعة اؼبراحبة فبلوكة غبامل  وتصبح القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة مراحبة،ىي وثائق متساوية 
 .الصكوك

: صكوك الماركة- 8
 سبويل نشاط على أساس ، أومتساوية القيمة تصدر الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع ىي وثائق  

 صكوك اؼباركة على أساس الشركة أو على أساس وتدار اؼبشروع ملكا غبامل الصكوك، ويصبح اؼباركة،
 .اؼبضاربة

 : صكوك الشركة-9
 .إلدارتو الشركاء أحد مشروعات تدار على أساس الشركة بتعيُت وثائق مشاركة سبثلىي 

 :صكوك المضاربة- 10
 .إلدارهتا من الشركاء أساس اؼبضاربة بتعيُت مضارب على وثائق مشاركة سبثل مشروعات تدارىي  

: صكوك  الوكالة باالستثمار-  11
وكيل من ضبلة الصكوك  تدار على أساس الوكالة االستثمار ويعُت سبثل مشروعات ىي وثائق مشاركة 

 .إلدارهتا
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: صكوك المزارعة-  12
 حصيلة االكتتاب فيها يف سبويل مشروع للمزارعة، القيمة تصدر على الستخدام وثائق متساويةىي 

 .احملصول يف الصكوك حصةويصبح غبملة 
 :صكوك المساقات-  13

 ورعايتها على مثمرة، سقي أشجار القيمة تصدر الستخدام االكتتاب فيها يفىي وثائق متساوية 
 . ويصبح غبملة الصكوك حصة يف الثمرةأساس عقد اؼبساقات،

 :صكوك المغارسة- 14
ىي وثائق متساوية القيمة تصدر الستخدام االكتتاب فيها يف سقي أشجار مثمرة، ورعايتها على 

. أساس عقد اؼبغارسة، ويصبح غبملة الصكوك حصة األرض والغرس

 1خصائص الصكوك اإلسالمية : رابعالفرع ال
بفئات متساوية القيمة إلثبات حق مالكها فيما سبثلو من حقوق يف  باسم مالكها وثائق تصدر ىي- 1

 ؛األصول واؼبنافع الصادرة مقابلها
ومنافع أو خدمات يتعُت توفَتىا، وال سبثل دينا على مصدرىا غباملي أصول سبثل حصة شائعة يف ملكية - 2

 ؛الصكوك
 عليها؛وتداوؽبا والعائد  إصدارىا طرفيها وآلية إهنا تصدر بعقد شرعي بضوابط شرعية بُت – 3
األصول واؼبنافع واػبدمات اليت  يكون تداول الصكوك بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول – 4

. سبثلها
قفزات نوعية من حيث العوائد، وحازت على اىتمام السوق  (الصكوك اإلسالمية) وقد حققت 

أحيطت ىذه اإلصدارات برقابة شرعية تضمن سالم اإلجراء والتنفيذ من حيث موافقتها  اإلسالمي والغريب،
ألحكام  الشريعة اإلسالمية السمحة، ومع ذلك فهي تعاين من بعض الصعوبات ومن اؼبؤكد التغلب عليها 

عدم وجود سوق ثانوية متكاملة ؽبذه اإلصدارات ويرجع  ومن مشاكل اليت تواجهها ىو يف السنوات القادمة،
السبب إذل قلة عدد الصكوك اؼبصدرة يف الوقت الراىن مقارنة بسوق السندات  التقليدي، ودبتابعتها للوضع 

دل تكن موجودة يف السابق، ونستنتج مستقبل  نستنتج طفرة كبَتة يف اإلصدارات (الصكوك اإلسالمية)اغبارل 
شركات  ة ومن اؼبتوقع ظهورمسنوات القاد مدى العشر على (الصكوك اإلسالمية)واعد للسوق الثانوية، 

جديدة تنظم عمل السوق فبا هبعلو أداة فبتازة لعمليات اػبزانة وعمليات  اؼببادلة، والصكوك كبديل 

                                        

.منتدى كبار التّجار   29-04-15 , 04:30 Pm 
1 
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جديد وواسع للمستثمرين الذين يرغبون يف منتجات استثمارية تراعي التقاليد  تطور للسندات التقليدية ىي
يزال حباجة إذل جهود ـبلصة من كافة علماء اؼبسلمُت يف سبيل  ىذا القطاع ال اإلسالمية، وإن تطوير

استحداث أدوات سبويلية إسالمية  حديثة ػبدمة اجملتمع اإلسالمي والغريب، وكل من يهتم بالفكر اؼبارل 
. ربقيق التنمية الدائمة واؼبتوازنة واهلل اؼبوفق  عدالة ومسانبة يف اإلسالمي ؼبا يتميز بو من

 إصدار السندات  :الثانيالمبحث 
إن عملية إصدار السندات تعترب صناعة خدمية سبويلية واسعة االنتشار تعطي هبا اؼبؤسسة العجز اؼبارل 

يا  .لديها بدل التنازل عهن جزء من فبتلكاهتا، وتنظم ىده العملية قوانُت ـبتلفة ؿبليا ودول
. سنداتال الشروط إلصدار :األول المطلب 

 لقدمت تنظيم عملية إصدار السندات وذلك غبماية األموال الدائنُت وخاصة أهنم ليس ؽبم حق 
 1:إصدارىا يف شروط عليها وتتمثلاؼبشاركة يف اإلدارة أو اإلشراف 

من اعبمعية العامة للمسانبُت بناءا على اقًتاح ؾبلس اإلدارة  رال هبوز إصدار السندات إال بقرا- 1
من ؿبافظ اغبسابات يتضمن الشروط  بو بتقرير الشركاء اؼبديرين حبسب األحوال، مرفقاو الشريك أ الشركة أو
 ولكن للجمعية اإلدارةهبا السندات ومن ىنا يتضح أن قرار إصدار السندات ال يعطى جمللس  اليت تصدر

 ؛أموال ضبلة السندات العامة وذلك ضمانا غبماية
ال هبوز إصدار السندات إال بعد سدا رأس اؼبال اؼبصدر من جانب اؼبسانبُت، وىذا يتمشى مع  – 2

 لالقًتاض وسبويل نشاطها ومزال ىناك مبلغ مستحقة إذلاإلجراءات السليمة حيث ال يقبل أن تلجا الشركة 
 ؛على اؼبسانبُت يتعُت عليهم الوفاء هبا

 ال تزيد قيمة السندات السابقة اليت أصدرهتا الشركة واؼبتداولة يفأيشًتط عند إصدار السندات -  3
على صايف أصول الشركة وقت اإلصدار  أيدي اعبمهورية مضافا  إليو اإلصدار اؼبقًتح للسندات اعبديدة

ورد يف  على أساس ما حسبما وبدده مراقب اغبسابات يف تقريره اؼبقدم أي اعبمعية العامة دبناسبة اإلصدار
ويتضح أن ىذا الشرط يضمن غبملة السندات نوعا من . بيانات أخر ميزانية  وافقت عليها اعبمعية العامة

اغبماية حيث أن صايف أصول الشركة يبثل الضمان ألموال الدائنُت وأصحاب القروض، ومن شبة فإن اؼبشرع 

                                        

،2000، 1 الطبعة ، اإلسكندرية،الدار اعبامعية للطبع والنشر والتوزيع" احملاسبة اؼبالية يف شركات األموال "  عبد اهلل عبد العظيم ىالل 1  
.136ص  
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قيمة صايف األصول واليت تستخدم لسداد تلك االلتزامات  (السندات)  تتعدى قيمة القروضأالرغب يف 
. تصفيتها وذلك يف حالة انقضاء الشركة أو

 اإلصدار  مراحل وخطوات: الثانيالمطلب 
 1:يبكن تلخيص إجراءات  إصدار السندات فيما يلي 

عن طريق االكتتاب غَت العام يف اغبالة   أو إصدار السندات أما عن طريق االكتتاب العام يتم- 1
 ؛األوذل يتعُت مراعاة  القواعد  واإلجراءات

 تشمل على خالل نشرة االكتتاب واليت السندات من لالكتتاب العام يف دعوة اعبمهور  يتم –2
و ... .السندات طريقة رد السندات اؼبصدرة وسعر اإلصدار وسعر الفائدة وموعد عن عددعدد من البيانات 

اخل  ويتعُت إرفاق بعض اؼبستندات مثل نسخة من اؼبيزانية األخَتة للشركة اليت اعتمدهتا اعبمعية العامة عن 
 ؛نشاط الشركة خالل السنة  اغبالية والسنة  السابقة لالكتتاب

يف حالة إذ دل يتم تغطية السندات اؼبعروضة لالكتتاب خالل اؼبدة اؼبقررة أو أي  مدة أخرى - 3
الشركاء اؼبديرين حبسب األحوال أن يقرر االكتفاء  يتقرر مدة االكتتاب إليها هبوز جمللس إدارة الشركة أو

مع مراعاة االلتزام  اؼبكتتب بالوفاء بقيمة . بإصدار القدر الذي سبت تغطيتو من السندات  وإلغاء الباقي
 ؛السند يف اؼبواعيد اؼبتفق عليها

اقباز القانون إصدار عدة أنواع للسندات القابلة للتحول إذل أسهم واليت تكون  ؼبسانبي الشركة -4
أولوية االكتتاب فيها، وكذلك األسهم اؼبضمونة برىن أو كفالة  وتلك غَت اؼبكفولة برىن، حبيث أشًتط  يف 

. أن يتم الرىن لصاحل صباعة ضبلة  السندات قبل إصدار السندات  ذلاألو
التقييم االئتماني للسندات  : المطلب الثالث

يقصد بتدريج السندات ترتيب وتبويب نوعية السند طبقا لالحتماالت درجة كل اعبهة اؼبصدرة 
، وتعترب كل من اؼبؤسسة ستاندرد وبور 1900للسند، أي طبقا ؼبخاطرهتا االئتمانية، تعود عملية التدريج إذل 

(s&p) اؼبؤسسات اػبدمية يف ؾبال االستثمار، اليت تبنت عملية التدريج اؼبعتمدة  ؤسسة مودي من أشهرـم
: يف األسواق العاؼبية، ومن قبل اؼبؤسستُت يف اعبدول التارل
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 مختلف أنواع السندات من أجل تقييمها: 01-02الجدول رقم 
ـــوعية   النوعيــــــــــة  النـ

العاليــــــــــــة 
الدرجـــــة  

 االستثمـــارية  
دون  

اؼبعيــــاري 
فئــــــــــــــة 

اؼبضاربـــة 
 

المـــؤسسة 
مـــــــــودي 
بود - ستاندر

Aaa 

AAA 

Aa 

AA 

A 

A 

Baa 

BBB 

Ba 

BB 

B 

B 

Caa 

CCC 

C 

D 

 .92  ص،مرجع سبق ذكره" االستثمار باألوراق اؼبالية"ارشد فراد التميمي : المصدر

 بالنوعية العالية وتنتهي بفئة اؼبضاربة، وتتفرع من كل فئة مراتب ؽبا أىناك فئات من السندات تبد
: مواصفات معينة وعلى الوجو اآليت

1-A تسمى سندات  فهي عالية من اغبماية والضمان ألصل اؼببلغ وفوائده ثالث مرات، سبتلك درجة
 بتغَت الظروف االقتصادية؛ تتغَت اغبافة الذىبية عناصر الضمان ال

2-A  مرتُت ؽبا مواصفات النوعية العالية وبعناصر ضمان اقل من الرتبة األوذل، واعبهة اؼبصدرة ؽبا
 ؛الدفع اؼببلغ والفائدة القابلية على

3-A  مرة واحدة سبتلك عناصر الفرص االستثمارية  اعبيدة لكن عناصر  الضمان تتأثر بسرعة بالتغيَت
 ؛بالظروف االقتصادية مستقبال

 4B-  تتأثر  اؼببلغ لكن عناصر الضمان اؼبصدرة كافية لدفع الفائدة واصلثالث مرات قدرة اعبهة
 ؛ تغطية االلتزاماتبضعفها يف بالظروف االقتصادية ردبا يسبب بالتغيَت

5-B لكنها ال واعبيدة، السيئة األحوال االستثمارية يف اغبماية والفرصةمن  مرتُت، سبتلك اغبد األدىن 
 ؛ الفئة اؼبضاربةمرتفعة، ويصفها البعض بأهنا قريبة من ـباطرهتا مواصفات االستثمارية اعبيدة النترقى غلى 
6-B  احتماالت  والضمان السيما يف األجل الطويلمرة واحدة، احتماالت الضعف واردة يف عناصر
 ؛ هبا واردة جدااؼبضاربة

فئة اؼبضاربة سندات ذات النوعية ضعيفة جدا واحتماالت اإلفالس عالية جدا لذلك فإهنا ـباطرة   –7
. عالية، ويصفها البعض بأهنا سندات اػبردة 

نسبة ) الفائدة كمية تتمثل دبدى استقرار األرباح اؼبتاحة لتسديد إذل معايَت النوعية يستندتدريج 
العقد مؤشرات  طبيعة شروط الصناعة وحجم الشركة، أن أنواع السيولة، كمانسبة اؼبديونية، نسبة ، (التغطية

.  يف التدريجنوعية تعتمد
فاؼبستثمر وبدد فئة اليت تناسبو .  ويستفيد كل من اؼبستثمر واعبهة اؼبصدرة للسند من التدريج

لالستثمار، كما أن التدريج مؤشر لدرجة النكول ومعدالت أسعار فائدة أما اعبهة اؼبصدرة إال أن النوعية 
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تؤثر على الكلفة اليت تتحملها عند إصدار السندات، عليو قبد أن نوعية السند تتقلب بُت اغبد األدىن 
. التضخم ومستوى النشاط االقتصادي واألعلى طبقا للظرف  سوق اؼبال، معدالت

 .المخاطر المرتبة بالسندات: الرابع المطلب 
باقي  يف طبيعتها عن السندات وخاصة سندات الشركات ببعض اؼبخاطر اليت قد زبتلف يواجو ضبلة 

 :السندات ىي ىذه اػبطر يف االستثمارات وأىم مصادر أنواع
مخاطر أسعار الفائدة منحنيات : الفرع األول

 الفائدة ألي سعر  خطر. وىو من أكثر اؼبخاطر تأثَتا حيث يؤثر مباشرة يف القيمة السوقية للسند
لسعر  للبنود اغبساسة اػبسارة الناتج من تذبذب سعر الفائدة مع وجود فجوة آجالاحتمال  "عملة ىو

 1." اؼبيزانية الفائدة بُت جانيب
لفائدة لمنحنى العائد المستقر : 01-02الشكل 

 
       سعر الفائدة                                                
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.329ص ،  مرجع سبق ذكره"مبادئ االستثمار اؼبارل واغبقيقي"زيان رمضان   1 

 ظل يف ىذا اؼبنحىيتواجد 
 (مبو عادي)اغبالة االقتصادية 

 مع توقع استقرارىا يف اؼبستقبل
 .أيضا
 

 

  مرحلةىذا اؼبنحٌت يفيتواجد 
 الرواج واالنتعاش مع وجود سياسة
 مرنة من قبل السلطات النقدية مع

 .توقع ارتفاع مستويات التضخم 
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 منحى العائد الهابط :03-02الشكل 
          سعر الفائدة                                            

 
 
 

 

السنوات 

  .330 ص،  مرجع سبق ذكره"مبادئ االستثمار اؼبارل واغبقيقي"زيان رمضان  :المصدر

 أنواع مخاطر أسعار الفائدة: الفرع الثاني
 1 لسعر الفائدةالخطر اإليرادي- 1
بانتشار ـبالفة للتغَت يف سعر  ىو احتمال اػبسارة عندما تكون فجوة األموال اغبساسة لسعر الفائدة- 

. الفائدة
وتنشأ اؼبشكلة عندما يكون حجم األصول اليت سوف يعاد تسعَتىا أكرب من االلتزامات اليت سوف يعاد - 

العكس عندما يكون حجم األصول اليت  تسعَتىا خالل نفس فًتة الفجوة مع توقع البفاض سعر الفائدة، أو
الفجوة مع توقع ارتفاع سعر  سوف يعاد تسعَتىا أقل من االلتزامات اليت سوف يعاد تسعَتىا خالل نفس فًتة

 ؛إلدارة النوع من ـباطر سعر الفائدة" فجوة األموال" وتستخدم طريقة ،الفائدة
 :الخطر الرأسمالي لسعر الفائدة – 2

األصول عن قيمة السوقية  لاللتزامات يف جانب (اغبالية)ىو احتمال البفاض القيمة السوقية 
ينشأ اػبطر الرأظبارل لسعر الفائدة  لاللتزامات يف جانب اػبصوم كنتيجة لتقلب أسعار الفائدة يف السوق

على النوع األصل  لوجود عالقة عكسية بُت أسعار األصول الرأظبالية وسعر الفائدة، ويتوقف ىذا الـتأثَت
عندما تكون أسعار الفائدة الفعلية أعال من اؼبتوقعة . الرأظبارل وحجمو وتاريخ استحقاقو وفًتة االحتفاظ بو

 ؛فإن ذلك يؤدي الرتفاع قيمة األصل
 
 

                                        

.71 ص ، مرجع سبق ذكره"األوراق اؼبالية اؼبتداولة يف البورصات"جبار ؿبفوظ  1 

 يتواجد منحٌت العائد اؽبابط مع
 مرحلة الكساد يف االقتصاد أو وجود

سياسة نقدية صارمة مع توقع البفاض 
اؼبستقبل يف لتضخم  امعدل
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: إدارة خطر سعر الفائدة-  3
 العائد صاعدا نستخدم فجوة موجبة؛منحٌت  - 
 ؛عندما يكون منحٌت العائد ىابطا نستخدم فجوة سالبة -  
أسعار الفائدة  رطفعندما يكون منحٌت العائد مستقرا نستخدم فجوة صفرية، ويتعرض موقف الشركة ؼبخا - 

عند عدم إدراك اؼبدير اؼبارل لشكل منحٌت العائد دبا ال يبكن العائد اغبارل واؼبتوقع دبا ال يبكن من وضع منهج 
 ؛ الفائدة ـباطر أسعار ؿبددة إلدارةوإسًتاتيجيةمعُت إلدارة األصول واػبصوم 

 مخاطر أخرى: الفرع الثالث
: مخاطر عدم القدرة على السداد- 1

  متفق عليها أودفع دورية الشركة من تتمكن ىذه ال الشركة اؼبصدر للسندات فقد جانب تأيت من
 .للسندات يف هناية فًتة االستحقاق األصلية عدم القدرة على رد القيمة

 :مخاطر إعادة االستثمار- 2
وىي من جانب اؼبستثمر نفسو فإذا كان يرغب يف تعظيم العائد على استثماره فعليو إعادة استثمار 

ما يتحصل عليو من التدفقات الدورية النقدية يف استثمارات ربققو لو أعلى عائد إذا ما ارتفع سعر فائدة 
. السوقي أما إذا فل يف ذلك فأن زبسر مرتُت

 :مخاطر التضخم- 3
الذي وبصل عليها اؼبستثمر يف السندات يكون أكثر عرضة لتأثَت دبخاطر التضخم فالتدفق الثابت  

 .الشرائية كلما زاد معدل التضخم قوتو فتقل
: مخاطر االستدعاء أو إعادة شراء السندات- 4

 فًتة على إصدارىا انقضى إعادة شراء السندات اليت أو فقط تطلب الشركة اؼبصدرة للسندات برد
االلبفاض ؽبا  ىذا الفائدة السوقي وحقق سعر إذا البفض االستدعاء إال زمنية معينة وشركة عادة دل تقوم هبذا

 .ميزة نسبية
 :السيولة مخاطر- 5

 أمكن بيعو عالية من السيولة إذا ذاتو فالسند قد يتميز بدرجة السوق األوراق اؼبالية جانب وتأيت من
 1.النقود اؼبستثمر أن يدرك وقت اغباجة إذل بسرعة وبفروق بسيطة وبالتارل على

                                        

.231ص ، 2004مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوذل،  "االستثمار يف األوراق اؼبالية "ضبزة ؿبمود  1 
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 وتتمثل ىذه اؼبخاطر يف عدم قدرة البنك على سداد االلتزامات اؼبالية عند استحقاقها، والبنك الذي 
ال يستطيع الوفاء بال التزاماتو قصَتة األجل تكون البداية غبدوث ظاىرة العجز الذي استمر يبكن أن يؤدي 

دل  إذل إفالسو، وقد تكون ـباطر السيولة كبَتة على البنك اؼبتخصصة يف نشاطات األموال اإللكًتونية إذا
تستطع الـتأكد من كفاية األرصدة لتغطية التسديد يف أي وقت ؿبدد، إضافة غلى ذلك قد يؤدي إذل ـباطر 

 1.السمعة والتأثَت على الرحبية، ىذا ويبكن قياس سيولة البنك من خالل وسائل متعددة

 تداول السندات: المبحث الثالث
تقوم اؼبؤسسة يف بادئ األمر بطرح القرض السندي الذي أصدرتو يف السوق األولية باالكتتاب، بعد 
ذلك يتم تداول ىذه السندات يف السوق الثانوية بيعا وشراء،أما عملية إهناء القرض السندي فتحدد حسب 

 .ما ىو موضح يف نشرة االكتتاب

 .قيم التداول بالبورصة: األول المطلب 
تتمتع  البورصة بشخصية معنوية ؽبا حق التفاوض وإدارة  أمواؽبا اػباصة وؽبذا  يشًتط توافر عدد من 

اآلليات العملية إرل ربكم كيفية  الًتتيبات لكي يتم االذبار يف األوراق اؼبالية، وعلى ىذا األساس  يبكننا حصر
 2:التصرف وتنفيذ عمليات البيع والشراء   عن طريق البورصة يف

 المالية كيفية التصرف في األوراق :األولالفرع 
التصرف يف السندات يتم بإحدى الطرق البورصات، وباألسهم عن طريق بيعها يف صبيع  لتصرفايتم  

 :اآلتيةالثالثة 
 كل سنة السحب ؾبموعة من األرقام تدفع قيمتها ألصحاهبا تقدم الشركةحيث :بنظام السحب السنوي- 1

.  البنوك بذلكذلك عن طريق الشركة نفسها أو تكليف أحدوبكون 
. ويتم ذلك عن طريق عرض السندات للبيع عن طريق ىذه األسواق :البيع قبل انقضاء مدة السند - 2
 اؼبكلف بصرف ألحد البنوكأو إذل الشركة رأسا يف ىذه اغبالة تقدم السندات : لنهاية اؼبدةاالنتظار - 

 .قيمتها
بالنسبة للسندات اغبكومية يف فيها فيكون التصرف فيها قبل هناية اؼبدة بالبيع عن طريق البورصة  أما

االنتظار لنهاية اؼبدة وتقديبها ألحد البنوك لصرف قيمتها من البنك اؼبركزي ويف حالة البفاض األسعار  أو

                                        

.326 ص،1998 ،مكتبة عُت الشمس القاىرة" االستثمار يف األوراق اؼبالية "  سعد توفيق عبيد  1 
 2 .07 ص ،1998 ، الطبعة األوذل،اعبزائر" أسواق رأس اؼبال وأدواهتا - البورصات " ضياء ؿبمد اؼبوسوي  



القـــرض الســنـــدي كـــأداة للــتــمــــويــــل: الفــصـــــل الثــــانــــي  
 

 
58 

بالبورصة ووجود فائض نقدي لدى الدولة، تقوم بالشراء بالسعر اؼبنخفض، وبذلك ربقق ربح من ىذه 
. العملية
 البورصة طريق تنفيذ عمليات البيع والشراء لألوراق المالية عن كيفية :الثانيالفرع 

: بطريقتُت يتم تنفيذ البيع
يريده   شراء ما سندات أويبتلكو من أسهم أو  بيع مامباشرة طالباإذل السمسار  دم صاحب األسهميق- 1

 أسهم وسندات؛من 
 .أن يكون عميال للبنك ويكلفو عملية  إجراء  البيع  والشراء  نيابة عنو- 2

 : منهاالبورصة لو مزايا نذكر عن طريق الوكيل أو السمسار وبصفة عامة فإن التعامل
لوكيل البورصة  فقط الوسطاء بالبورصة،ففي ىذه اغبالة يدفع وبصلها ذبنب ازدواج العمولة والسمسرة اليت- 

 ويتجنب عمولة البنك الذي ينفذ أوامر زبائنو بالبيع أو الشراء؛
يسمح ىذا النظام باالتصال اؼبباشر بُت اؼبتعاملُت يف البورصة وذلك ؼبعرفة اعبوانب الفنية للسوق اؼبالية، - 

ىذا باإلضافة أنو وبقق لوكالء التعامل يف البورصة أن يبنح لزبائنو دفاتر شيكات، وىذا باإلضافة إذل سرعة 
. إجراءات التسجيل فما على الزبون إال أن يودع توقيعو وربدد جنسيتو، وتاريخ اؼبيالد وؿبل اإلقامة

والعمليات اؼبذكور تنجز عنها نفقات زبتلف طبيعتها حبسب اختالف طبيعة التعامالت وبصفة عامة - 3
 1:يلي  تشمل ىذه النفقات ما

 ؛العمالت اليت وبصل عليها وكالء التعامل بالبورصة، حيث وبتكرون عمليات التعامل يف البورصة- 
 على التعامالت الضريبة) الدولة ربصل لصاحلالرسوم على التعامالت دبختلف األسواق واليت  والضرائب أ- 

. ( وعمليات البيع والشراءاألرباح الرأظبالية،اؼبالية أي على 
، فإنو   يضاف إذل بواسطة البنك مت تنفيذىا كانت األوامر الصادرة من العميل، إذل أنو إذا ونشَت ىنا

 .البنك العموالت اليت وبصل عليها ما سبق

 تقييم السندات: الثاني المطلب 
كما اشرنا سابقا فان السندات سبثل قروض، وعندما وبل ميعاد استحقاقها ترد القيمة اؼبستحقة   

غبملتها ويطلق على اؼببلغ الذي  يقضيو حامل السند اسم القيمة االستهالكية للسند، وعادة تكون القيمة 
االستهالكية مساوية للقيمة االظبية، ولكن يف بعض اغباالت تكون اكرب أو اصغر منها وقد تصدر السندات 

تصدر بدون عالوة أو خصم ولكن تباع فيما بعد بعالوة أو خبصم، ويف  بعالوة إصدار أو خبصم  إصدار أو

                                        

.7ص، "مرجع سبق ذكره " أسواق رأس اؼبال وأدواهتا - البورصات "  ضياء ؿبمد اؼبوسوي 1 
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مثل ىذه اغباالت وغَتىا قبد أن حامل السند أكثر ما يدفع  يف سنده مبلغا ىبالف القيمة االستهالكية اليت 
 فإذ كان قد حصل على السند بعالوة فانو يتحمل عند االستهالك 1سيقبضها عندما وبل تاريخ االستحقاق،

ىذه اػبسارة  ر رأس مالية تساوي الفرق بُت السعر الذي تدفعو وبُت القيمة اليت يسًتدىا، وتسمىئخسا
الفرق بُت السعر   أما إذا كان قد حصل على السند خبصم فانو وبقق رحبا رأظباليا ىو"خسارة استهالك"

. الشراء وسعر السداد ويطلق عليها ربح االستهالك
وعلى ىذا األساس هبب يؤخذ يف االعتبار ربح خسارة االستهالك للوصول إذل عائد االستثمار يف 
السندات، ويطلق على معدل الدخل السنوي بعد تعديلو لسعر التكلفة، الغلة الصافية، ويبكن ربديد ىذا 

على  (ربح االستهالك أو ناقصا خسارة االستهالك+ سعر الفائدة )العائد عن طريق قسمة الدخل السنوي
. متوسط القيمة لتاريخ السداد

لتقييم السند أخذ العديد من العوامل بعُت االعتبار واليت تفتح اجملال لتحليل معمق  -  
لتقييم السند هبب ربديد قدرة اؼبصدرة على الوفاء بالتزامو، وذلك انطالقا من ربليل الوضعية اؼبالية ؼبعرفة – 

 2:إذا كانت أرباح اؼبصدر كافية لدفع الفوائد على الديون، وذلك من خالل الصيغة التالية

 األرباح اؼبتاحة   = تغطية الفائدة نسبة 
ؾبموع الفوائد                               

خالل  كايف إلنقاص أو دفع قروضو من  البحث فيما إذا كان اؼبصدر يبلك ىام من سبويل ذايت،هبب كذلك- 
 3:النسبة التالية

 التمويل الذايتىامش                                             
ؾبموع الديون        
 ال باستعمال النسبة كانت اؼبؤسسة سبتلك عناصر أصول كافية لضمان ديوهنا إذا كذلك هبب معرفة ما-

 :التالية
 ؾبموع األصول الصافية                                           

ؾبموع الديون      
 :التالية اليوم استحقاقو من خالل الصيغة يتم حساب القيمة اغبالية للعوائد اؼبستقبلية اؼبتأتية من السند حىت- 

                                        

.118ص ، مرجع سبق ذكره" االستثمار باألسهم والسندات " ؿبمد صاحل جابر   1 
2
 COSOB , note sur la cotation  des obligations  , 1999,p3. 

3
 COSOB , note sur la cotation  des obligations  , 1999,p4 . 
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ع ن   + ..........  +      2 ع     +      1ع       =         س
 ن(ف+1 )                 3(ف+1 )2(ف+1)              1(ف+1)

. القيمة اغبالية للعوائد اؼبستقبلية  اؼبتأتية من السند حىت تاريخ استحقاقو : س 
. قيمة العوائد اؼبتأتية  من السند األوذل والثانية على الًتتيب  : 2،ع1ع
. عائد سنة االستحقاق+ قيمة السند : ف

 االستثمار المالي وخصائصه :الثالثالمطلب 
المالي  تعاريف االستثمار :األول الفرع 

عددىا   اؼبسانبة العامة وتكورىا وتوسع نشاطها ومبوارتبط االستثمار اؼبارل تارىبيا بإنشاء شركات
تطور شهدتو أوروبا من االستثمار،نظرا ؼبا  ؽبذا النوع من قرون مضت نقطة االنطالق سبعة تعد أوروبا منذو

 .اقتصادي وصناعي وذباري
أو  (األسهم بأنواعها)أدوات ملكية  (طبيعي أو معنوي) حصيلة امتالك اؼبستثمربأنو :يعرف االستثمار المالي

 .ـباطر ؿبسوبةللتحقيق عائد يف ظل  (سندات بأنواعها)أدوات مديونية 
اؼبالية األسهم سبثل أصال ليسلو قيمة حبد ذاهتا إذ قيمتها االقتصادية تكمن باعبهة اؼبصدرة ؽبذه  األدوات أن

. األدوات
االستثمار اؼبتعلق باألسهم والسندات وأذونات اػبزانة واألدوات التجارية  والقبوالت اؼبصرفية  ": يعرف بأنه

"... والذرائع القابلة  للتداول واػبيارات 
  سندات أوفبثلة يف قرض حصة يف أو فبثلة بأسهم،شراء حصة من رأس اؼبال " :انوكما يعرف أيضا على 

القوانُت ذات العالقة  أو الفوائد أو اغبقوق اليت تقرىا مالكها حق اؼبطالبة باألرباح تعطى شهادات اإليداع،
"  يف األوراق اؼبالية باالستثمار

وعليو فاالستثمار اؼبارل يتضمن توظيف األموال يف أصول مالية، بغض النظر عن شكلها، ويتطلب 
. منوعة من أدوات االستثمار االستثمار اؼبارل وجود سوق رأس مال توفر للمستثمر تشكيلة

.  خصائص االستثمار المالي:الثانيالفرع 
 ومن أىم ىذه اػبصائص األخرى، باقي االستثمارات اؼبارل ؾبموعة من اػبصائص سبيزه عنلالستثمار 

 1:يليما 
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لألوراق اؼبالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم  قلما تتوفر لألدوات االستثمار األخرى - 
وجبانب األسواق احمللية توجد . فبجانب السوق األولية والسوق الثانوية، يوجد ؽبا أحيانا سوق ثالثة ورابعة

 ؛لألوراق اؼبالية أسوق الدولية توفر ؽبا مرونة أكرب يف تداوؽبا فتزيد من درجة سيولة  األموال اؼبستثمرة  فيها
 اؼبتاجرة بأدوات االستثمار تكاليف تكاليف اؼبتاجرة باألوراق اؼبالية تكون عادة منخفضة باؼبقارنة مع- 

اؼبالية اليت ال ربتاج إذل  األوراق إضافة إذل ىذا اؼبستثمر الكثَت من النفقات،شاشات الكومبيوتر فتوفر على 
 نفقات زبزين أو صيانة كما ىو اغبال بالنسبة لألصول اغبقيقة؛

يف قيمتها  تكون متجانسة تتمتع األوراق اؼبالية خباصية التجانس، فأسهم شركة معينة أو سنداهتا غالبا ما- 
 ؛ من كل ورقةالعائد احملقق معدل وشروطها،وىذا يسهل عملية تقييمها ويسهل من عملية احتساب

ال ربتاج االستثمار يف األوراق اؼبالية غلى خربات متخصصة  تتوجب يف اؼبستثمر  كتلك اؼبطلوب توفرىا  - 
للمستثمر يف األدوات األخرى، فاؼبستثمر يف العقار مثال يشًتط فيو أن يكون ذا دراية واسعة يف ؾبال 

العقارات، يف حُت يبكن للمستثمر يف األوراق اؼبالية أيا كانت إمكانيتو وثقافتو أن هبد أداة االستثمار اؼبناسبة، 
. وسوف هبد يف ىذا السوق من اؼبختصُت والسماسرة من ىم على استعداد لتقدًن اؼبشورة 

:  دوافع االستثمار المالي وأهدافه:الرابع المطلب 
دوافع االستثمار المالي  :األولالفرع 

 1: يليالستثمار الفائضة ومن ىذه العوامل ما من الدافع ىناك ؾبموعة من العوامل تزايد
توفر درجة عالية من الوعي االستثماري لدى األفراد والقطاعات، إن وجود مثل ىذا الوعي يولد لدى - 

اؼبدخرين حس استثماري هبعلهم يقدرون اؼبزايا الكثَتة اؼبًتتبة عن تشغيل مدخراهتم وتوظيفها يف أصول مالية 
منتجة، وليس ؾبرد ذبميدىا يف شكل أوراق نقدية تتناقص قيمتها الشرائية خالل الزمن بفعل القيمة الزمنية 
للنقود والناذبة عن التضخم، كما أن توفر مثل ىذا الوعي يكسر لدى اؼبدخرين حاجز الرىبة من اؼبستقبل 

عوائد تزيد من قيمة مدخراهتم أو  ووبثهم على قبول قدر معقول من اؼبخاطرة، سعيا وراء اغبصول على
 ؛استثماراهتم

 من األمان يشجع أدىنتوفر مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي مناسب لالستثمار، وذلك لتوفَت حد  - 
على تقبل اؼبخاطر اؼبصاحبة لعملية االستثمار ذاهتا، ولعل من أبرز أوجو  (أصحاب الفائض اؼبارل)اؼبدخرين 

ىذا اؼبناخ وجود قوانُت ربمي اؼبستثمرين وتنظيم اؼبعامالت االستثمارية، إضافة إذل ذلك فإن جو االستقرار 

                                        

.152ص، 2005 ، الطبعة األوذل،األردن، دار وائل للنشر والتوزيع"اؼبال واالستثمار "  اغبويباين فهد عبد اهلل 2  
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االقتصادي واالجتماعي والسياسي يبعث الطمأنينة يف نفوس اؼبواطنُت صبيعا، وكذلك القطاعات االقتصادية 
 ؛اؼبختلفة ىبلق لديهم دوافع االستثمار مسبوقية بدوافع االدخار

تعدد األدوات االستثمارية، واليت توفر تشكيلة متنوعة من الفرص االستثمارية هتيئ وتضمن لكل اؼبستثمرين - 
يتحقق إال من خالل وجود سوق  حيث الفرصة والزمن والعائد واؼبخاطرة، وىذا ال اختيار اجملال اؼبناسب من

مالية تتسم بالكفاءة، ومن أىم شروطها العمق، االتساع، الديناميكية وسرعة االستجابة لألحداث باإلضافة 
إذل شروط اغبد األدىن ؼبثل ىذه األسواق، كاؼبكان اؼبناسب والتسهيالت اؼبناسبة وقنوات االتصال باإلضافة 

 .إذل ؾبموعة القوانُت اؼبنظمة للمعامالت اؼبالية بشكل عام

 المالي  أهداف االستثمار:الثانيالفرع 
 أنواع تشغيل األموال، ذلك أنو يستطيع ربقيق األىداف اليت يسعى أكفأيعترب االستثمار اؼبارل من 

 1:يلي إليها اؼبستثمر، وىذه األخَتة تتمثل يف ما
 :تأمين المستقبل- 1

عادة ما يقوم مثل ىذا النوع من االستثمارات األشخاص الذين بلغوا سنا معينا، وىم على أبواب 
لديهم من أموال يف األوراق اؼبالية ذات العائد  التقاعد حيث ميلهم لتامُت مستقبلهم وبملهم على استثمار ما

 ؛اؼبتوسط اؼبضمون دوريا مع درجة ضعيفة من اؼبخاطر
 :تحقيق أكبر دخل جاري- 2

 النظر عن عائد حارل فبكن بغض اىتمامو على االستثمارات اليت ربقق أكرب يركز اؼبستثمر بالغ
 االعتبارات األخرى؛

 :مقبولتحقيق تنمية مستمرة في الثروة مع عائد - 3
 عائد جاري مقبول مع نسبة زيادة مقبولة يف قيمة رأس مال اؼبستثمر اؼبستثمر ربقيقيكون ىدف 

على الدوام، حيث أن اؼبكاسب الرأظبالية اليت يبكن اغبصول عليها تعترب ىدف اؼبستثمر، ومضافا إليها العائد 
 ؛احملصل

 :نتيجة التضخمحماية األموال من انخفاض قوتها الشرائية - 4
الشرائية  القدرة اؼبستثمر يتمثل ربقيق مكاسب رأظبالية، وعوائد جارية ربقق احملافظة علىإن اؽبدف 

 لنقوده اؼبستثمرةّ؛
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: حماية الدخول من الضرائب- 5
 خالل استثمار ىذا من اؼبزايا الضريبية اليت سبنحها االستفادة منيكون ىدف اؼبستثمر يف ىذه اغبالة 

 ضريبية بتوظيفها فيغَت ىذا النوع سيتم إخضاعو إذل شرائحإذا قام  ، حيثاؼبعمول هباالتشريعات والتنظيمات 
 عالية؛

 :للثروةنمو ممكن  تحقيق أكبر- 6
حيث ىبتارون االستثمارات اليت ؽبا درجة ـباطرة عالية  ،اؽبدف اؼبضاربونربقيق مثل ىذا  يبيل إذل
 . زبطئتهايًتتب عن اختيارىم، إما بتحقيق توقيعاهتم أو ويقبلون عندىا ما

 تأثير القرض السندي على نمو وامن المؤسسة: المطلب الخامس
    إضافة إذل النقاط اليت اشرنا إليها سابقا واؼبتعلقة بتأثَت تكلفة القرض السندي على اؼبؤسسة، وكذا تأثَته 
على عائد األسهم  فيها و الذي يًتك اثرا على ىيكل رأس ماؽبا من خالل عالقتو دبردودية األموال اػباصة 

 .فان القرض السندي  ومن خالل عدة عوامل يساىم يف ربديد مستوى أمنها و مبوىا, يف اؼبؤسسة
 القرض السندي ونمو المؤسسة: الفرع األول

باعتبار ان معدل ىذا األخَت يقاس ,         يؤثر القرض السندي ولو بشكل غَت مباشر على مبو اؼبؤسسة
 .من خالل حاصل ضرب كل من مردودية األموال اػباصة و نسبة األرباح احملتجزة

 .القرض السندي وأمن المؤسسة: الفرع الثاني
       يبثل القرض السندي عقدا قانونيا بالنسبة للمؤسسة هبربىا على تسديد مبالغ نقدية ثابتة يف تواريخ 

و بالتارل فان كان لو دور فعال يف زيادة رحبية , ؿبددة مسبقا و ىذا مهما كانت الوضعية اؼبالية للمؤسسة 
فانو ويف اؼبقابل يرفع معدل اػبطر اؼبارل الذي يبكن ان تواجهو اؼبؤسسة إضافة , السهم و تسريع وتَتة مبوىا

 .اذل ذلك فهو يعمل على زبفيض مرونتها
      بالتارل  فان ارتفاع النفقات اؼبالية بسبب عملية القرض السندي سيسهم يف إنقاص تدفق السيولة 

داخل اؼبؤسسة، األمر الذي يسبب تراجعا يف مستويات اإلنفاق األخرى دبا يف ذلك تلك اليت تندرج ضمن 
برامج اؼبؤسسة التنموية، واليت كانت ستوجو ؼبكافأة رأس اؼبال االجتماعي يف شكل قسائم موزعة، واألخطر 
من ذلك ىو احتمال عجز اؼبؤسسة عن تسديد ىذه اؼبصاريف اؼبالية  يف تواريخ استحقاقها، فبا قد يؤدي 

 .هبا  إذل حالة التوقف عن الدفع و بالتارل إشهار إفالسها
       إضافة إذل ذلك فان القرض السندي يؤثر بشكل مباشر على مرونة اؼبؤسسة، من خالل تقليص 

قدرهتا على توفَت اؼببالغ اؼبالية الضرورية ؼبواجهة النفقات الغَت متوقعة أو اغتنام فرص الربح اؼبتاحة، وىذا بعد 
أن استنفذت كل طاقتها االفًتاضية من خالل عملية إصدار القرض السندي، كما يضاف إذل ذلك البفاض 

 .مرونة اؼبؤسسة  يف ذباوز االعتماد على مصادر التمويل باغبجم و الكيف يف احتياجاهتا اؼبالية
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: ـــالصة خ
 أوراق مالية ذات قيمة معينة، واحد أوعية االستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن يالسندات ه

وعادة تطرح ىذه السندات  شركة، أو مشروع للسند، سواء حكومة أو مالك السند دائن إذل اعبهة اؼبصدرة
يف سوق اؼبال لتحصيل مبلغ مطلوب ؼبشروع خاص، وؽبدف ؿبدد فقد ربتج إحدى الشركات لشراء  للبيع

ربتاج بلدية إحدى اؼبدن إذل سبديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما ربتاج إذل بناء و باخرة أ
. مدارس أو جامعة، ولكن االعتمادات اؼبالية غَت متوفرة، وال يبكن ربقيقها بسهولة لكرب االحتياج

ويف الوقت نفسو، فإن صاحب اغباجة ال يرغب يف أن يكون ىناك شريك لو فيما  يعمل سواء لعدم 
أن الشركات ال ترغب يف التوسع يف خلق  اؼبدارس، أو إمكانية اؼبشاركة، كاألعمال اغبكومية والبلدية أو

شركات جديدة مع الشركاء األولُت، لذا فإن اغبل ىو أن تطلب سلفو لتغطية اؼببلغ الذي ربتاجو ويبكن 
 ربصيل ىذا اؼببلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو ؾبموعة  بنوك، ويبكن أيضا أن تطرح سندات دببالغ

 الناس العاديُت، وتكون ىذه السندات دبثابة ورقة دين على ىذه البلدية مقدارصغَتة نسبيا  ليكون شراؤىا يف 
لديهم من  و الشركة، وتباع ىذه السندات على الناس كوسيلة  لالستثمار اؼبضمون، فيقدموا ماأأو اغبكومة 

. أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل اعبهة  اؼبستفيدة من القرض
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 :متهيـــــــــد
، أين يتم متويل واخلزينة العامة إن متويل االستثمارات يف اجلزائر كان مضموان من طرف اجلهاز املصريف

القصرية املدى القروض املتوسطة و  مباشرة أو بواسطة بنك التنمية، أما نةالقروض طويلة املدى من طرف اخلزي
، أدى إىل ضرورة شكل عبئا على الصعيدين الداخلي واخلارجي، مما فكانت متول من طرف البنوك األخرى

 .لضرورية ملؤسسات العامة واخلاصةإنشاء سوق مايل جزائري يتكفل بتوفري املوارد املالية ا
 لذي يعد البديل التمويلي اقل تكلفة من بنيومن بني أهم أدوات هذا السوق املايل القرض السندي ا

تتصدر  ئرية للكهرابء والغاز "سونلغاز"، إضافة إىل كون الشركة اجلزاابقي مصادر التمويل طويلة األجل
 ، حيث قمنا بتقسيم الفصل إىل:معاملني ابلقرض السندي يف السوق املايل اجلزائري

 ؛اجلزائري البطاقة التعريفية للبنك الوطيناملبحث األول:  -

 .ندات املصدرة  من قبل سونلغازدراسة الساملبحث الثاين:  -
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 اجلزائري. : البطاقة التعريفية للبنك الوطيناألولاملبحث  
 اجلزائري:الوطين  نشأة البنك األول:املطلب  

يسد لكي 1966جوان  13يف  املؤرخ 178ـ66 رقم مبرسوم رائسي حيمل (ban)الوطين  أنشئ البنك
بنوك األجنبية وليكون وسيلة لتخطيط املايل وركيزة للقطاع االشرتاكي والزراعي  ال الفراغ املايل الذي أحدثته

 وطنية  وجتسيد  وهو ميثل نقطة حتول مهمة لالقتصاد الوطين من طرف السلطات يف إطار إنشاء منظمة بنكية
ابملصطلح  متارعبد احلميد وهذا ما عرب عنه  ،االقتصاديةدهتا البالد لسيا اسرتدادواضحة يف اإلرادة السياسية 

"، لشعبا  تنظيم  دميقراطية " ضرورةالسياسي بـــ " وابملصطلحيف املستقبل"ضرورة التحكم االقتصادي 
 .للجزائر املستقبلة جتاري حكومي وهو أول بنك

 :فيما يليواسرتجع البنك اجلزائري نشاط جمموعة من البنوك األجنبية واليت نعددها 
 ؛1966جويليةالقرض العقاري للجزائر وتونس يف شهر  - 
 ؛1967القرض الصناعي والتجاري يف شهر جويلية  -
 ؛1968بنك ابريس الوطين يف شهر جانفي  -
 .1968مارس  بنك ابريس وهولندا يف شهر  -
للقطاعات االقتصادية العمومية صناعية   الوطنية ومنح القروضخرات دامل ويقوم هذا البنك أساسا بتعبئة 

 .التجارية اليت تقوم هبا البنوك العمليات املصرفية التقليدية إىل ابإلضافة ،زراعية كانت أو
 البنك الوطين اجلزائري : ومن مهام  ونشاطات 

نقدا إما  ابلتسديد، كما أن البنك  يسمح  األشخاص من طرفبرؤوس األموال  لودائع املتعلقةا استقبال -1
وتتم عليات يصدر وصوالت االستحقاق وسندات ) ، كذلكقاقاالستح أو ألجل أي عند حلول أجل

 ؛(من أجل تغطية احلاجيات اليت يتطلبها نشاط معني االقرتاض
 وحتصيل  ورسالة  بعملية التوطني واملتعلقة يكشالعن طريق  واستقبال عمليات الدفع اليت تقدم نقدا أ  -2

 ؛القرض ومجيع عمليات البنك
من جتل حتقيق   وذلكضماانت تسبيقات بدون  هلا سواء كانت قروض أوأشكاقروض جبميع  مينح -3

 ؛نشاطات معينة 
  ؛ولةحلساب الدأو  مالية يضمن مجيع العمليات املتعلقة ابلقروض وذلك حلساب مؤسسات -4
 ؛استعماهلااألفراد ومراقبة  توزيع  رؤوس أموال -5
عن مجيع الديون  عن حتقيق هناية جيدة لعملية التنازل تتاحبدونه  ضمان أوسواء ب اكتتاب جزئي أو كلي -6
 ؛يت دفعها مباشرة من طرف املدينال
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، ، الدفعاتاملوصوالت شراء األوراق التجارية، اخلصم، ،ابالكتتابيقوم البنك جبميع العمليات املتعلقة  -7
 و شركاء العموميني وااللتزام عند حلول موعد االستحقاق الذي حيولأ ملصدرة من طرف اخلزينة العامةاملبالغ ا

 ؛،  أو املاليةالصناعية، الزراعية،  التجاريةعن العمليات  أمر انتج إىل
 ؛بدور املراسل مع البنوك األخرى يقوم -8
الستقبال أموال انجتة  السندات  مبالغةوديعة  استقبال ،عمليات التجارة اخلارجية التمويل بشىت الطرق -9

 .، فواتري أو واثئق جتارية أخرىالشيك ع واخلاصة ابلسفتجة، سند األمر،الدف عن عمليات
 وادي ارهيو املطلب الثاين: التعريف بوكالة

 :االسم الكامل واملختصر للوكالة -1
 .اجلهوية لالستغالل، وخمتلف املديرايت املركزيةوعدد املديرايت  الوطين اجلزائري بعدد الوكاالت  البنك

 (:  خدماتية ،ملال الوكالة وطابعها )جتاريةا رأس -2
مليار وستة مائة دينار جزائري، من الناحية القانونية يعترب شركة مسامهة   أربعون رأس مال البنك هو واحد

 .حبصص كاملها ملك للدولة
شركة تقدم اخلدمات البنكية واملالية املختلفة أمهها متويل  االقتصاد  يعترب مؤسسة أو نشاط البنكال من انحية 

ولفائدة العائالت  للمؤسسات االقتصادية ة واستهالكي ت مالية استثمارية واستغالليةقروض وتسهيال يف شكل
 التخفيض من درجة اخلطر .أو توسعه نشاطها وتنوعيه  هبدف  واألفراد ألجل خلق

جلارية وحساابت االدخار وعمليات التجارة اكما يقدم البنك خدمات الشباك يف شكل فتح احلساابت   
اخلاصة ابكتتاب األسهم االكتتاب  كوسيط يف عمليالخارج واملسامهة  ل اخلارجية وتعيري العملة ابلنسبة للسفر

هو مجع وحتصيل الودائع و املدخرات مع السعي  وأهم ما يقوم به املسامهة. شركاتلصاحل  والسندات
 مالية.واالجتهاد يف تقدميها على شكل قروض وتسهيالت 

 دفرت الشروط(:القانوين للوكالة ) اإلطار -3
 جتاري.ونشاطه خدمايت البنك هو شركة مسامهة رأس ماله للدولة 

 (:أرقام الفاكس -أرقام اهلاتف  - االلكرتوين العنوان –الة )العنوان العادي ابلوك آليات االتصال -4
 48300بلدية  وادي ارهيو أحممد هو طريق  توايت 00276رقم   ورهيا لوكالة  البنكية التجارية  لواديعنوان ا 

 اجلزائر . يزانلوالية  غ
 من النسخ املقدمة العنوان اإللكرتوين  

 046976409رقم  السكراترية هو  لوكالة وادي رهيو أرقام  اهلاتف
 046976690رقم  الفكس  لوكالة وادي رهيو هو 
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 التنظيمي للبنكاهليكل  الثالث:املطلب  
 اإلمجايل:عدد العمال واملوظفني  -1
الدينار عامل لشباك العملة احمللية  11+ انئب املدير +ريس مصلحة  الصندوق: املدير+ عدد العمال 
ثالث مكلفني 3 + اعدواإلي الصراف أو املكلف ابلصندوق للسحبالصعبة اليورو +  عامل لشباك العملة1+

 رئيس فصيلة  أو 1+ املختلفة عامل رئيسي مكلف بفتح احلساابت 1والقروض + ابلدراسات للملفات
 2 +أعوان أمن ليليني  3هناري + عون أمن1املالية + يكات واألوراق شال جمموعة مكلف ابحملفظة وإيداع

 .للنظافة عاملني
 : اآلتية ـ عدد العمال واملوظفني حسب التقسيمات2
 رجال.كلهم إانث( العمال   –املوظفني ) ذكور و جنس العمال  -أ

 .الشهادات العملية  الكفاءات املهنية   -ب
  .ليسانس شهادة جامعية :املدير -
  .النائب شهادة تكوين من املعهد-
 .ليسانس املكلفني ابلدراسات والقروض شهادة جامعية-

 :عامل مؤقت( –عامل دائم جـ ـ نوعية  التوظيف )
 دائمني العمال أو املوظفني كلهم  
ة خاصة يدفع البنك أجورهم حسب اتفاقية فهم اتبعني لشرك ماعدا األمن واحلراسة مع عامالت النظافة 

 واملختصة. البنك والشركة الوصية
 واملهام .املناصب واملسؤولية  -د
  .للهيكل التنظيمي واجلزئية العامة املخططات  -
 التنظيمي.اهليكل ألقسام املوجودة يف املؤسسة حسب من اوظائف كل قسم  -
 ـ االتصال الداخلي ابملؤسسة :3
 متوفرة. ومسؤوليهم غري واالتصاالت  بني العمال جتماعاتعقد اال - 
املدير  إىل  كل  العملني ارة أي من من اإلد املؤسسة )أفقي، عمودي( أفقي السائدة داخل تصالأنواع اال -

 حسب  موقعه .
ل بني املدير وانئب املدير مع  املباشر واملقاب بني العمال هي التواصلتصال املستخدمة للتواصل اال وسائل -

 .والعمال املستخدمني كل
شة مع املمثل النقايب واملناق بني املوظفني واإلدارة أثناء األزمة )التمثيل النقايب( عن طريق احلوار تصالاال -

 واملديرية. واإلدارة
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 وادي رهيو: اهليكل التنظيمي لوكالة 01-03الشكل رقم 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبنك الوطين اجلزائرياب واثئق خاصة املصدر:
 
 

 عون مصلحة السكرتارية

موظفون شبه 

 بنكيون

 المدير

 المديرنائب 

الحراس الليليون 

 وأعوان األمن

 المتمهنون

 أعوان النظافة

مصلحة 

 التعهدات

 قسم

 السكرتارية

 
 قسم المنازعات

 قسم تحليل األخطاء

 النشاط التجاري

 التحويالتقسم 

قسم اليومية 

 واإلحصاء والمراجعة

  قسم 

 المقاصة

قسم    

 الصندوق

مصلحة 

 الصندوق
مصلحة 

 التعهدات

 رئيس القسم 
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 مما يلي :يتكون اهليكل التنظيمي  للوكالة كباقي  وكاالت  الوطن  
 من:تتكون  :اإلدارة مصلحة -1

  :تتمثل يف األول على الوكالة ومل مهام  مسؤول وهو :املدير
 ؛ة  والقانونية على مستوى الوكالةالتنظيميالسهر  على تطبيق  القرارات   -
 ؛متابعة وضبط تكاليف التسيري واحملافظة على ممتلكات  البنك  -
 ؛اختاذ القرار  ابلقبول أو الرفض مث ومناقشتهااستقبال طلبات القرض   -
 وتطويرها .  احملافظة على مسعة املؤسسة  -
الشؤون اإلدارية كما يقوم   عن املدير يف حالة غيابه وهو مكلف بقسم وهو الذي ينوب :املدير انئب  -

 مبتابعة املوظفني والعمل  على التسيري  والتنسيق  مابني  املصاحل.
ئق وجتميع الواث تقوم ابستقبال والرد على مجيع املراسالت إضافة على حفظ: األمانة اإلداريةـ مصلحة 2

 .دفع الرواتب وفتح احلساابت منها مبختلف أنواعها
من صرف العمالت وغريها من اخلارجية  تقوم بكل العمليات اخلاصة ابلتجارةـ مصلحة التجارة اخلارجية:3

 .جيةالواثئق اخلاصة ابلتجارة اخلار 
 ـ الواثئق  املالية منها :1.3

هذه الفاتورة هلا عالقة بني املشرتي والبائع وعند القيام  :"la factureprofomat "الفاتورة االبتدائي -
 :بعملية التجزئة تتطلب الواثئق التالية

 ؛وعنوان البائع  االسم  - 
 ؛اتريخ وعنوان تلك املادة -
 ؛الثروة املالية -
 ؛نوعية املادة  -
 ؛وعنوان املشرتي االسم  -
 .السلعة ونوعية التسديدتسديد  اتريخ -
 )الرمسية(: الفاتورة التجارية -

، إرسال للمستورد وصل الطلب يتمهبا يف اليوم الذي  لعملية التجارية يتم التعاملاب وهي الواثئق هلا عالقة
 :اآلتيةويتطلب إجباراي هذه الواثئق 

 ؛من البائع األجنيب واملستورد وعنوان كل االسم -
 ؛تلك السلعة فضالت وزن  -
 ؛مبلغ تلك الفاتورة وكذلك نوعية التسديد  -
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 نوعية السلعة . -
التوقيع  الفاتورة الرمسيةمعلومات  إضافة إىلكل املعلومات اخلاصة ابلوثيقة االبتدائية   فالفاتورة التجارية تتضمن

 .لواثئقابلقرض اب  إذا تطلب ذلك يف العملية اخلاصةيف الفاترة التجارية ليس إجباراي إال
 القنصلية. واليت تتم حتت مراقبة اخلاصة ابلبائع الفاتورة التجاريةالفاتورة املستعملة هب  :الفاتورة القنصلية-

 واثئق النقل : -2.3
لتجارة فا الدول االروبيةعامل اقتصاداي مع تتجيعلها  ابجلزائرتتميز  املوقع اجلغرايف الذي :النقل البحري -

ابلنسبة ملدة النقل ووقت انطالق  إيداعيتم بواسطة  اخلارجية تتعامل هبا عادة عن طريق النقل البحري
 .الباخرة

 .فان نقل  السلعة يتم  عن طريق الطائرة lalettre de transport: النقل اجلوي  -
 .عن طريق السياراتتم بني حدود الدول فهذه العملية تكون وي :النقل الربي -
 ـ مصلحة  الصندوق :4
 :وتقوم خبمسة عمليات وهي 
 عمليات  الدفع : -

 .التجارية واألوراقمن إيداعات نقدية أو إيداعات صكوك 
 عمليات السحب : -
 من قبل  البنك كعموالت . أو الزبون لصاحله أو لصاحل شخص أخر حساابت من
 :عمليات التحويل -

 .أو إىل حساب بنك أخرنك بحلساب يف نفس النقل مبالغ من حساب  أي
حتصيل    جتري يف قسم املقاصة احمللية وكذا مع البنوك عملية املقاصة :عمليات  املقاصة واحملفظة -  

بقصد إطفائها   أوراق الدين املتقابلة تداولحلساب الزبون ونعين املقاصة  قات وألوراق التجارية واملاليةالتنسي
 .يوميا رري بغرفة املقاصة ببنك اجلزائوجي
 واملراجعة :إعداد اليوميات واإلحصائيات   -

اإلحصائيات للوكالة وإعداد  من متابعة للعمليات احملاسبية واإلحصائيةواملراجعة  قسم اليوميةيقوم هبا ال
 .اليومية واألسبوعية والشهري

 :مصلحة التعهدات-5 
 :لقروض وتتكون من األقسام التاليةاب هي املصلحة املكلفة 
وتسوية   الشؤون القانونية واملنازعات: تقوم إبشعار أصحاهبا ابلقروض، إضافة اىل املتابعة القضائية قسم  -

 وجتميد حساابت أخرى. فقودين،كما تقوم بفتح  حساابت جدد لزابئنحساابت األموات وامل
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أخطار القروض بشىت  راسةبد: يقوم هذا القسم حتليل  واألخطار والنشاط للتجاريتسيري الدراسات و   - 
مواجهة  يف جلب الزابئن اجلدد وابلتايل املسامهة يف  واملسامهة ة إىل السهر على تنمية الوكالةإضاف ،أنواع

 املنافسة .

 : دراسة السندات املصدرة من قبل سونلغازيناملبحث الثا
يف السنوات  تكرر جلوئها إىل هذا السوق حيثيف اجلزائر  السندات ز من أهم مصادرعترب مؤسسة سونلغات 

 .املاضية
 : شروط و إجراءات دخول املؤسسة للبورصةاألول املطلب

 الفرع األول :شروط قبول املؤسسة يف البورصة
الراغبة يف طرح  قيودا على املؤسساتغريها من بورصات العامل شروطا أو تفرض بورصة اجلزائر ك       

، و إذا ما جدت من اجلها البورصة يف اجلزائر، هذه الشروط من شاهنا حتقيق األهداف اليت و سنداهتا للتداول
  1:قرر مسري املؤسسة الدخول يف البورصة فنهم سيواجهون القيود التالية

 قيود تتعلق ابلقيم املنقولة موضوع القبول : -1
 ؛(spa) كة ذات أسهمجيب أن يتم اإلصدار من طرف شر -

 ؛مساهم300يقل عن  جيب أن يتم توزيع السندات املعروضة على اجلمهور مبا ال-
إن أوراق االقرتاض موضوع طلب القبول جيب ان تكون موزعة على مئة مكتتب على األكثر يوم إدخاهلا -

 يف مفاوضات البورصة ؛
سواء تعلق األمر بقيمة اإلصدار أو بعدد  " ن الدولة ال ختضع لشرط"حد أدىنإن أوراق القرض الصادرة ع-

 . املكتتبني
 :ود تتعلق ابلشكة الطالبة لقبوهلاقي-2
 ؛أكثر من مئة مليون دينار جزائري جيب أن يكون رأس ماهلا-
 ؛م طلبها للقبول عامني بعد نشأهتاجيب أن تقد-
  قدمت فيها طلب القبول؛السنة اجلارية اليتوضاعها املالية لسنتني سابقتني و جيب أن تقوم بنشر أ-
 ؛ا خالل نشاط السنة السابقة للطلبجيب أن تكون قد حققت رحب -
 ؛ على األقل من رأمساهلا اإلمجايل %20جيب أن تقوم بنشر عدد من األوراق املالية ميثل-
 ؛cosobجيب أن تقدم مذكرة إعالمية مصادق عليها من طرف -

                                                           

 1 سعاد شراير "االستثمار يف بورصة االوراق املالية" مذكرة ماسرت ختصص مالية، دراسة حالة بورصة اجلزائر، 2010، ص78.
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ألصوهلا معد من طرف احد أعضاء هيئة اخلرباء احملاسبني املعتمدين جيب أن تقدم تقرير ا حيتوي على تقييم -
 ابإلضافة إىل حمافظ احلساابت؛

، هذه اهليئة ستكون موضوع تقرير حمافظ احلساابت يف تقريره ثبت وجود هيئة للمراجعة الداخليةجيب أن ت-
 .حول املراقبة الداخلية يف الشركة

ة عمليات البورصة هي وحدها مؤهلة للفصل يف أتهيل قبول قيم واجلدير ابلذكر أن جلنة تنظيم و مراقب
 :ن تضع ملف حيتوي على أربعة أجنحة، هذا و على املؤسسة أؤسسة يف مفاوضات البورصة أو عدمهامل

 ؛يضم واثئق عامة حول املؤسسة اجلناح األول :
 ؛االمسية للسندات ...(ل ، القيمة يضم واثئق متعلقة برأس املال) تطوير رأس املاجلناح الثاين :ا

 ؛يضم واثئق اقتصادية وماليةاجلناح الثالث :
 ؛اثئق قانونية )السجل التجاري...(يضم و اجلناح الرابع :

 الفرع الثاين :املؤسسات اليت مت قبوهلا ببورصة اجلزائر
مت قبول ستة مؤسسات وفقا للشروط اليت وضعتها البورصة  1996منذ انطالقة الفعلية لبورصة اجلزائر سنة 

 وهي على التوايل:
 ؛)قرض سندي ( كشركة سوانطرا-
 ؛الرايض سطيف -
 ؛فندق االوراسي -
 ؛وط اجلوية اجلزائرية )قرض سندي (شركة اخلط-
 1.شركة سونلغاز )قرض سندي (-

 االقرتاض أملستندي  اخلاص بسونلغاز:: الثايناملطلب 
ركة سونلغاز مصدرا منتظما يف السوق السندات وهي تقوم ابلفعل ابجناز العملية الرابعة  شأصبحت  

إىل اختيار هذه الطريقة   ( ومن خالل اللجوء2005يف سنة  وعملتني 2004واحدة يف سنة  لإلصدار)عملية
ذات أجال استحقاقها   السنداتالوحيدة اليت لديها   التمويل على املدى الطويل )حاليا( وهي الشركةيف

بية  تل أ تنوع مصادرها يف جمال التحويل قصدتكرس مبد سوات وإحدى عشر سنة فإن سونلغاز9مدهتا 
رات عرض هلذه اإلصدا الكهرابء وتوزيعها، وفيما يلي الواسع يف ميدان اإلنتاج حاجات برانجمها االستثماري

مليار دينار  ويتضمن هذا االقرتاض  11065مبلغ  على2006أجنز  يف مايو  وأشتمل االقرتاض ألسندي الذي
 املوجه إىل  البنوك  واملستثمرين املؤسسني دون سواهم حصتني  اثنني:

 
                                                           

 1 سعاد شراير "االستثمار يف بورصة االوراق املالية" مرجع سبق ذكره، ص 80.
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 سنوات . 9 وفرتة  إنضاج مدهتا مدهتا %4.65ماليري دينار مع قيمة 6حصة أوىل مبلغها  -
 سنة . 11وفرتة  إنضاج مدته   %5.56ماليري دينار مع قيمة  5حصة  اثنية  مبلغها    -

 .اخلاصة مبؤسسة  سونلغاز 2005القروض السندية  املصدرة خالل سنة  : 01-03اجلدول 
السع  القيمة  اتريخ استحقاق املدة  املبلغ اسم املصدر

 املتوسط
 رقم التأشرية

 سونلغاز مؤسسية
 الشطر األول 
 الشطر الثاين  
 الشطر الثالث 

 ماليري دج10
 مليار دج1.8
 مليار دج3.3
 مليار دج 3.9

 
 سنوات7
 سنوات9

 سنة11

  
3.5% 

4.00% 
4.20% 

 
102.43 

99.16 
96.56 

 يف01ـ 05
15%03%2005 

 سونلغاز 
 اجلمهور  الواسع

 %3.5 2011%05%22 سنوات6 مليار دج 15.9
3.75% 
4.00% 
4.24% 
5.00% 
7.00% 

 
 

100 

 يف 25ـ02
227%04%

2005 

 لبنك الوطين اجلزائريواثئق خاصة اب :املصدر
 سندات سونلغاز

 .29/05/2006اتريخ  أول تسعرية   -
 .االمسية من القيمة %101.10السعر  املرجعي للتسعرية األول   -
 دج.5000000أي  حصة منتظمة 500 الكليةحجم    - 
 دج.10000الواحدة  قيمة احلصة  -
 %0.10وواحدة وانعدام التسعرية  حصة :الكمية الدنيا للتداول  -
من   %79.51سند أي نسبة  9.899تداول قدره  حجم 2006عرف سونلغاز يف سنة  احلجم املتداول : 

 جلسة مثمرة .27اخلاص ابلسندات وذلك فيما خيص احلجم اإلمجايل املتدوال يف القسم 
دج من جمموع  99.956460فيما خيص السند سونلغاز  بلغت القيمة اإلمجالية املتبادلة :املبلغ املتداول

 .صفقة78
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  2006القروض السندية املصدرة خالل سنة  :02-03اجلدول 
اتريخ   املدة  املبلغ اسم املصدر

 االستحقاق
السعر  القيمة

 املتوسط
 رقم التأثرية

 سونلغاز 
 مؤسساتية

مليار 11.65
 دج

 يف 06ـ01    
26/04/2006 

الشطر  
 األول

  دج100 %4.65 16/15/2015 سنوات9 مليار دج6

الشطر  
 الثاين

  دج100 %4.85 16/05/2017 سنة11 مليار دج5.65

 .واثئق خاصة ابلبنك الوطين اجلزائري املصدر :

  2007العريض" يف السنة املالية اجلمهورسونلغاز " عرف القرض أسندي لشركة :جم املتداولاحل
خيص  من احلجم اإلمجايل املتداول وذلك فيما %21.39 ميثل بنسبة سند أي ما 20.250قدره  حجم تداول

 ة مثمرة .سجل 50
ارتفاع قدرها   ميثل نسبةا دج أي م 202034720للسند سونلغاز بلغت القيمة اإلمجالية :املبلغ املتداول 

 ابلسنة السابقة . مقارنة49.47%
 دج10040يلسندات الدين املسعرة يف البورصة هأعلى سعر 

 .دج1000هي  أدىن سعر لسندات الدين املسعرة يف البورصة
 منفذة. 57ومنها  134أوامر  الشراء املعروضة 

 منفذة.89ومنها 474أوامر البيع املعروضة
سند تتوزع 66.87 رقم 14 أجل االستحقاق خيص سند سونلغاز،، فيما 2008يف سنة  بلغت األوامر املقدمة 

 كما أييت :حسب  اجتاه العملية   
 .2008األوامر املقدمة لسند سونلغاز سنة  :03-03اجلدول 

 السند حجم الشراء حجم البيع النزعة
 14سونلغاز  23.375 33.912 ابئع

 : واثئق خاصة ابلبنك الوطين اجلزائرياملصدر
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 :احلجم املتداول
من %19.35ما ميثل نسبة  أي سند، 25.546 ، عدد2008 جم السندات املتداولة يف السنة املاليةبلغ ح 

 .احلجم اإلمجايل  املتداول
 املتداولة : القيمة

 يف السنة املالية. 14االستحقاق  ية  املتداولة  لسند سونلغاز أجلبلغت القيمة اإلمجال
 املتداول. من املبلغ اإلمجايل %10.76ما ميثل  نسبة  دج، أي 2008، 123.738.450

 تطور األسعار :
، سبع مرات من ضمن احلصص املثمرة وعددها تسع 14سند سونلغاز أجل االستحقاق جرى تداول

 .1000وأدىن سعر  10020 سعر وبلغ أعلى (%100)األحادية  حصص، ابحلصة
 :اجللسات املثمرة

وترية  تسعري  %14 حقق سند سونلغاز SZ ، أي ما ميثل،جلسة  تسعري 43من ضمن  سع جلسات مثمرةت
 نسبتها.
 لقرض ألسندي لسونلغاز :: االثالثاملطلب 

ولقد قام هذا املصدر فعال   من املعروف أم جمموعة سونلغاز، أصبحت مصدرا منتظما يف سوق السندات، 
 45.9مببلغ  ينتميان إىل اجلمهور العريض (02)، منها قرضا مليار دج 87.55إىل الوقت احلاضر برفع مبلغ 

واسع   املعاينة عن سياسة التمويل الرامية  إىل تلبية احلاجات لربانمج مليار دج مسعرة يف البورصة، وتعرب هذه
 من االستثمارات يف إنتاج  الكهرابء ونقلها.

 (.02)واحدا يتكون من حصتني  ت  البورصة ومراقبتها قرضا سندايوتتعلق أتشرية جلنة تنظيم عمليا 
احلصة الثانية   أما. %3.75قسيمة نسبتها سنوات مع  (09)دج ملدة تسع  ماليري 10 وتتضمن احلصة األوىل

نسبتها  سنة مع قسيمة (11)دج ملدة إحدى عشرة مليار  15ماليري دج، وميكن أن ترتفع إىل 10فتتضمن 
شهرا ابتداء 12أجل  ، ويتوفر لدى الشركة2009سنة جيدر التذكري أبن القرض املعىن مل يتم رفعه طوال و  4%

 .بعملية إصدار القرض يخ منح التأشرية للقيام من اتر 
 :2009حسب السند يف سنة  نشاط سونلغاز :04-03اجلدول 

احلجم   حجم  األوامر 2009
 املتبادل

 عدد املعامالت عدد األوامر القيمة املتبادلة

 48 332 87.107.200.00 7.810 111.122 2011نلغاز و س

 112 330 212.770.000.00 42.554 118.959 2014سونلغاز

 .واثئق خاصة ابلبنك الوطين اجلزائري :املصدر
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، املصدرقرضا يف رصيد  11إىل  وهو أول قرض سندي جملموعة سونلغاز الذي حل أجل استحقاقه ابلنسبة
 27/09/2009ت وحّل أجل استحقاقه يف سنوا5، مع مدة  إنضاج قدرها  ماليري دج 8مببلغ 

 :العمليات املنجزة
 .2014االستحقاق  سندات سونلغاز، أجل

 االستحقاق: األوامر املقدمة يف قسم -2-1
 كما أييت:اجتاه العملية   سندا تتوزع حسب 118.959 ، ما مقداره2009، يف سنة بلغت األوامر املقدمة 
  .ةنزعالبيع ال السند حجم الشراء 

 .11سونلغاز  SZشاري  58.11360.826
 احلجم املتداول: -2-2
 سند. 42.554، ما مقداره 2009بلغ احلجم اإلمجايل للسندات املتداولة يف السنة املالية  

 القيمة املتداولة: -3-2
دج، أي ابرتفاع  212.770.000، مامقدراه 2009بلغت القيمة اإلمجالية للسندات املتداولة يف السنة املالية  

 دج . 85.031.550بلغ  من حيث القيمة
 ار:تطور األسع -4-2 

مرة  52فقد مت تسعري السند استقرار يف األسعار ) 2009 خالل السنة املالية 14سند سونلغاز شهدت أسعار 
 مثمرة (. جلسة 54 على مدى %100 نسبةب

 جلسة . 54 جلسات املثمرة: -5-2
 :تذبذب األسعار -6-2

 دج1000,2السعر األعلى 

 دج1000السعر األدىن  
 %0.2التذبذب  

 :2011 سندات سونلغاز، أجل  االستحقاق -3
 سندات االستحقاق: األوامر املقدمة يف قسم -3-1

 :اجتاه العملية  كما أييت حسب سندا تتوزع 111.122قداره م ما، 2009، يف سنة بلغت األوامر املقدمة
 .السند حجم الشراء حجم البيع النزعة

 11سونلغاز  SZشاري  96.90914.213
 
 



 BNA: دراسة  تطبيقية  للبنك  الوطين  اجلزائري الفصل الثالث

 

 
79 

 املتداول:احلجم  2-3
دج، أي ابخنفاض بلغ  78.107.200 ، ما مقدره2009يف السنة املالية حجم اإلمجايل للسندات املتداولة  بلغ 

 ج.د  206.022.700
 :سعارتطور األ 3ـ4
 %100استقرار يف األسعار تراوحت بني نسبة  2009خالل السنة املالية  11" سونلغاز" سند شهد السعر 
 جلسة 37على مدى  %100.1و
 تذبذب األسعار: 3ـ5
  دج1000.1السعر األعلى  

 دج1000السعر األدىن 
 %0,1التذبذب 

 جلسة35: وقد كانت اجللسات املثمرة
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 : ـــــــــــالصةخ
ليت يتضمن إنشاء منشئات إن هذه العملية هتدف لتمويل جزء من الربانمج االستثماري للشركة ا

خودة أالنتائج امللكهرابء، نقل الغاز ابمللحقات وتوزيع الكهرابء، بعد استعراض هده احلقائق و ، نقل االكهرابء
لك يف ثر االجيايب على مؤسسة سونلغاز وذألابورصة اجلزائر كان هلا  تبني لنا ابن ياجلزائر  من البنك الوطين

 .الدولة إىل حتمل خسائر كبرية لك أدت ابملؤسسة و ذاملدى القصري لكن بعد 
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تكلفة رأس املال وجدان أنه من املواضيع األكثر تعقيدا وصعوبة واليت جيب على  ملوضوعبعد دراستنا 
املال، معها حبذر ودقة وميكن إرجاع ذلك إىل تعدد أهداف حساب تكلفة رأس العمل املسري املايل للمؤسسة 

، حيث أن عدم التأكد ري عنصرسبق أتث كما ميكن إضافة إىل ما  يف قياس جودة وفعالية مصادر التمويل
 . حمددة يقينا ي ابلضرورة عوائد موجبة ومؤكدة، يف مواعيدتعط التمويل املتاحة، قد الخمتلف مصادر 

حتصيلها   وكيفية األموال مصادريف اختيار  نفسه أمام جموعة من الصعوابت جيد املايل إذن املدير
بفضله قد لسندي كأداة للتمويل والذي االقرض  لذا توجه إىل اختيار الوقوع يف خسائر مالية،حماوال تفادي 

له   ، وكونه مضمون حيثاثبتراجع لكون السند ذو ربح وهذا اخلسارة  من التقليل من احتماالت همتكن
 .خسارة املؤسسة التصفية أوحالة   األولوية يف احلصول على مستحقاته يف

 عترب مبثابة أداة تفاعل ومكان التقاء لقوى االستثمار املختلفة وهلا دور  فعالواليت ت سوق السنديال إىلفلجأ 
االقتصادية  وإعطاء  وحتريك عجلته وتنشيط دورته االقتصادية وتوزيع األدوار حواجز دون االقتصاد يف توجيه

وط التقدم وأداة أصبحت من شر احلضاري القومي وذلك أبهنا االقتصادي قوة دفع أكرب وأوسع للمشروع 
  .االقتصادية التنموية وأهدافها سوق السنديتمتع هبا الياخلصائص اليت  هذا بفضل وكل ،لتحقيق التنمية

 هنا فقد حاولنا اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للبحث املتمثلة يف التساؤل التايل:من  
 ؟". الذي تلعبه السندات يف حتسني هيكل رأس مال املؤسسةماهو الدور " 

على النتائج املتوخاة من هذه الدراسة، واإلشكالية املطروحة فقد مت معاجلة املوضوع من خالل  وبناءا
ثالثة فصول مزجت بني اجلانب التطبيقي والنظري، لذلك كان هدفنا حماولة أتكيد صحة الفرضية الرئيسية 

كانت كالتايل: ميكن القول أن السندات تساهم بشكل كبري يف حتسني هيكل رأس مال لدراستنا واليت  
املؤسسة املصدرة هلا، والشيء املالحظ هنا أن هذا األثر اإلجيايب ال يستهان، كما أن اللجوء إىل السندات 

 حيقق منوا يف القيمة السوقية للمؤسسة نظرا الخنفاض تكلفته.

 أتثري  كان له  القرض السنديأبن تبني لنا  ،BNAمن  املأخوذة لنتائجعد استعراض هذه احلقائق واب
والدولة إىل حتمل   ري لكن بعد ذلك أدت ابملؤسسةيف املدى القصوذلك  "سونلغاز"على املؤسسة االجيايب 

 :خسائر كبرية ، وميكن إسناد ذلك إىل األسباب التالية
    ؛صغرية سوق حيث ما هي إال يف اجلزائر سنداتلل يحقيق عدم وجود  سوق  -      
 ؛املاليةهذه املؤسسة  املايل الكايف لتدعيم يكن لديها احلجم دخلت البورصة مل املؤسسات اليت -      

 ؛النشأة بورصة اجلزائر حديثة حيث أن، البورصة املالية يفاملعامالت  جمال نقص اخلربة يف   -     
 ؛دعامة حقيقية لتمويل هذا اجلهاز املايل ال توجد   -     
 و جود عالقة طردية قوية تربط بني التمويل ابلسندات و هيكل رأمسال املؤسسة .-
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حتقيق األهداف اليت تصبو  ن أجلفيها م اجلة االختالالتمع لذلك جيب النظر يف كل هذه العوامل وحماولة 
 ال ميكنميكن القول أنه  والتمويل الذايتلتمويل املصريف ا األخرىالتمويل أما عن مصادر بورصة اجلزائر  إليها

 من االعتماد عليها. ، لكن مع تطور البورصة ميكن هلا التقليلعن هاذين املصدرين للمؤسسات التخلي
 التوصيات:

 التوصيات  جمموعة من االقرتاحات و  على النتائج املتوصل إليها، ميكن أن نقرتح على اجملمع وبناءا 
 :نوجزها فيمايلي

االستدانة لن خيدمه على  إىلجلوئه املتكرر  أن إالابلرغم من القدرة االقرتاضية الكبرية اليت يتمتع هبا اجملمع ، -
ترك هامش ملواجهة الفرص لطاقة االقرتاضية اليت يتمتع هبا، و املدى الطويل ، و نقرتح عليه عدم استفادة ا

 ؛ل متويل مرتفع التكلفةطر الستعمال بدياالستثمارية املستقبلية حىت ال يض
أساليب متويلية بديلة يغطي به احتياجاته من األموال، ومن بني على  االعتماداجملمع ابلبحث و ننصح  -

نظرا الخنفاض استقالليته  يف أقرب وقتتكون  أنأهم هذه البدائل اليت جيب على اجملمع االعتماد عليها 
، وكمثال نقرتح عليه ية جديدة ختدمه على املدى الطويلمتويل سياسة اعإتب، و  أخرى إىلاملالية من سنة 

النتيجة الصافية احملققة بدل القيام بتوزيعها  استثمار إعادةاحملجوزة من خالل  األرابحسياسة  إىلاللجوء 
 على املسامهني يف اجملمع ؛

، ويكسبه استقاللية مالية جيدةالعمل على رفع نسبة أمواله األمر الذي يزيد ثقة دائنني اجملمع فيه،  -
 إضافة إىل ختفيض نسبة ديونه قصرية األجل نظرا ال ارتفاع تكلفتها و كذا سرعة استحقاقها.
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االقتصادية أحد األنشطة الرئيسية الفاعلة فيها مهما اختلفت طبيعة  النشاط املايل يف املؤسسات ميثل
ول بشكل مباشر عن الرتمجة الكمية ؤ وهو املس خدمية، و، صناعية، زراعية أكانت جتارية  اطها سواءنش

 فيها .للخطط املوضوعية يف كافة اإلدارات واهلياكل التنظيمية املختلف 
ركة خطط الشيعترب التمويل عصب الشركة والطاقة احملركة جلميع الوظائف واألعمال، فبدونه تظل  

اخنفاض  ، وابلتايلنقصه يؤدي إىل أتخري املشروعات وضياع الفرص دون تنفيذ، كما أن على الورق
التمويل مببالغ أكثر من احلاجة يعين تعطيل األموال مع دفع تكلفتها دون أن تنتج  ملقابل فنناإليرادات، واب

لى املديرين املاليني قبل وضع خطط التمويل األخذ بعني االعتبار لالحتياجات ع لذلك وجب إيرادات،
يؤدي إىل زايدة فعالية عمليات  استخدامه بشكل لذي جيبالفعلية للمؤسسة من املورد املايل، هذا األخري ا

ىل القرارات الوصول إاملؤسسة إىل احلد األقصى، وهذا يتطلب  املعرفة  والدراية ابألسواق املالية وبكيفية 
 .سليمةاستثمار 

ملصادر البديلة االعتبار أن هناك عددا من ا أيخذوا بعني القرارات املالية أن املديرين الختاذ وجيب على
 .اك املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية للتمويلفهن نهم احلصول منها على األموال،اليت ميك

قرار التمويل ن وقد تعتمد األوراق املالية  احلديثة على معيار تكلفة األموال كمحدد أساسي الختاذ 
رصة )األسهم والسندات( كما ميتاز به ريق البو عن طإىل متويل   العقود األخرية جلوء املؤسساتتزايدت يف

عن طريق البورصة  ، إبضافة  إىل أن التمويل تكلفة  من التمويل البنكيالنمط من التمويل،  حيث يعترب أقل 
حيث ال حيدث تضخم ألن نفس الكمية  من األموال يتم تداول على عكس التمويل عن طريق البنوك، 

 القروض .من أجل تلبية طلبات  كمية  من النقود يكون  هناك  إصدار  ل
اك ... سونطر  ،اجلوية  اجلزائرية، اخلطوط : سونلغازبعض املؤسسات مثلجهت تو وإبنشاء بورصة اجلزائر 

 االستفادة منه .وغريها  إىل  هذا املصدر اجلديد للتمويل وحاولت 

 :سيتم اإلجابة هو اإلطار والذيهذا  املطروح يفوالســـؤال 

 ؟". الذي تلعبه السندات يف حتسني هيكل رأس مال املؤسسةماهو الدور " 

 األسئلـــــــــــة الفرعيــــــــــة :
 تكلفته؟هي طرق حساب  وما رأس املال هيكل ما مفهوم -
 هل القرض ألسندي  كايف  أبن  يكون مصدر  كامل  من أجل  متويل  املؤسسة؟  -
 السندات؟ إصدارخطوات ماهي   -
 سنداهتا؟ إصداريف  "سونلغاز"املؤسسة يف مرافقة " BNAالبنك الوطين اجلزائري " ماهو دور -
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 الفـــــرضيـــــــــات :
 :قوم  على  اختيار الفروض التاليةهذا البحث  ي إن

 ؛كلفة  رأس املال وتكلفة التمويلهناك  فرق بني ت -
 ؛تكلفة  قابلة  للقياسلكل مصدر  هناك  العديد  من مصادر  األموال ابلنسبة  للمؤسسة  و  -
 .دي  هو الطريقة  األمثل  للتمويلالقرض ألسن -

 :أهــــمية البحـــث
 ألسنديه يف إصدار الفروضحيث تتزايد  اجلزائر، لسندي يفايستمد البحث أمهيته املتزايدة للتمويل 

 املوضوع.هذا  السنوات املاضية األمر الذي يدفعنا إىل البحث يفخالل  اجلزائر

 :البــــحثهداف أ
 تكلفة األموال يفمفهوم  البحث أساسا إىل حماولة التعرف على يهدف هذاتقدم،  ما بناءا على

 والتعرف على القرض ألسندي كأداة للتمويل. قياسها املؤسسة كيفية
 ؛كل منها  صادر التمويل املتاحة للمؤسسة وتكلفةم وتقييم خمتلف حماولة التعريف -
 ؛السندات العمليات إلصدار وتداولحماولة الوقوف على خمتلف  -
 .متويل يف املؤسسة اجلزائرية حماولة تقييم استخدام القرض ألسندي كأداة -

 أسباب اختيار املوضوع :
 تعود دوافع ومربرات اختيار هدا املوضوع ابلدرجة األوىل إىل عدة اعتبارات أمهها :

ا امليل الشخص ذكوهو مالية البنوك والتأمينات و  الأحبكم انسجام املوضوع مع التخصص العلمي للباحث  -
 ؛راسة املواضيع املتعلقة ابملاليةلد
، وكذا الدور الذي تلعبه السندات يف تشكيل هيكل رأس مال مثايل أبمهية املوضوعيقيننا الشخصي  -
 ؛مؤسسة و تعزيز فرصها االستثماريةلل
ت اليت تتناول املوضوع بشكل ال نظرا لقلة الدراسااملسامهة يف إثراء مكتبتنا مبرجع جديد يف هذا اجمل -

 الدافع الرئيسي املشجع الختياره؛ الذي يعدمفصل، و 
اهم أدواته أال وهي السندات، جاء هذا البحث كدراسة على املستوى اجلزئي يتعرض للسوق السندي و  -
 اجلزائرية .كذا التطرق إىل إشكالية أساليب التمويل املناسبة للمؤسسات االقتصادية و 
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 الدراسات السابقة :
مشكلة املفاضلة بني مصادر متويل  إليهااألحباث السابقة اليت تطرقت هناك العديد من الدراسات و 

قد ارتكزت اغلبها در على هيكله املايل كانت حمدودة، و املؤسسة لكن الدراسات اليت تناولت أتثري هذه املصا
ل إىل هيكل رأس املال يف ، دون التطرق بشكل مفصاهليكل املايل فقطر التمويل على مصاد أتثريعلى إبراز 

 نوعا ما من موضوعنا وهي كالتايل: ، و لقد متكنا من احلصول على دراستني قريبةاملؤسسة
دراسة "عالل يوسف" لنيل شهادة ماجستري حتت عنوان اثر اختيار اهليكل  امللي على قيمة املؤسسة،  -

تعزيز قيمتها السوقية، وذلك من خالل استغالل بعض  إىلؤسسة االقتصادية يصف فيها كيفية سعي امل
احملتجزة من  األرابحوذكر من خالل دراسته ابن  املصادر التمويلية يف حدود اخلطر املقبول و العائد املطلوب،

 مكون للهيكل املايل. أهمتكون  أنهنا أش
االستثمار يف بورصة األوراق املالية، وجاء يف دراستها دراسة "سعاد شراير" لنيل شهادة ماسرت حتت عنوان  -

يبقى على األسهم والسندات، و املالية ومها  األسواق إىلاملؤسسة  بديلني متويليني لدى جلوئها  أمامابن 
التمويل عن طريق السندات اقل تكلفة من بني مجيع  أن، مع اعتبار تقها املفاضلة بني هذين البديلنيعا

 اخلارجية . لتمويلامصادر 

 البـــــحث: منهجية

ألننا  بصدد  وبناءا على ما مت استعراضه، فقد مت االستعانة ابملنهج الوصفي هدف البحث، لتحقيق
لتوصيف من   أداة دي كما اعتمدانوالقرض ألسن تلفة املتعلقة بتكلفة األموالاملخ عرض للتعريف والنظرايت

وطرق إصدار تكلفة التمويل.  النماذج الرايضية يف حتليل طرق حساب حتليل مفهوم تكلفة األموال وأداة لجا
وكيفية تقييمها، واملنهج التحليلي يف بيان أثر التمويل عن طريق القرض ألسندي على بعض  السندات

 .املؤشرات املالية للمؤسسة

 : إطار الدراسة
واليت جيب على املسري املايل إن موضوع تكلفة رأس املال يعد من املواضيع األكثر تعقيدا وصعوبة 

د أهداف حساب تكلفة رأس املال،  من اختاذ  إىل تعد عها حبذر ودقة وميكن إرجاع ذلكم للمؤسسة التعامل
قرار االستثمار إىل قياس جودة وفعالية مصادر التمويل، ومنها إىل قياس مرد ودية  املشاريع االستثمارية ... 

قد ، د، حيث أن خمتلف مصادر التمويل املتاحةعدم التأك بق أتثري عنصرس ما إضافة إىل. كما ميكن وغريها
 يقيناً. ال تعطي ابلضرورة عوائد موجبة ومؤكدة يف مواعيد حمددة

د نفسه أمام جمموعة من الصعوابت اليت تتمثل يف جمملها يف اختيار وترتيب مصادر جي فاملدير املايل إذن
 .لتسيري نشاط املؤسسة ةابلنسب األموال أيها األفضل واألحسن
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 :   صعوابت البحث
 :ت ميكن حصرها يف النقاط التالية، واجهتنا جمموعة من الصعوابقيامنا ابجناز الدراسة أثناء

 ؛ضوعو اجع املتخصصة وذات الصلة ابملبعض املر  إىلالوصول  إشكالية -
 ؛متويلية كأداة  السنديعلى القرض  قلة املؤسسات اجلزائرية اليت تعتمد -
مقر  إىلالسندية للمجمع نظرا  ابإلصداراتالبياانت القدمية املتعلقة صعوبة احلصول على بعض الواثئق و  -

هو املكلف هبذه إىل البنك الوطين اجلزائري و الكائن بوالية اجلزائر العاصمة مما استدعى االنتقال  األمالشركة 
 .لك املعلوماتالعملية للحصول على ت

 هــيكل  البــــــحث :
بني كال منها   فصول ميزج ثثال إىلتقسيمه  ارأتينااهلدف الرئيسي للبحث  إىلجل الوصول من ا

هيكل رأس مال املؤسسة وكيفية حتديد  هذه الفصول خمصص لدراسة  أول، الدراسة النظرية والتطبيقية
، الثاين يتحدث عن تكلفة فاألول يتناول أمهية التمويل ومصادر، ، وهو يتفرع إىل ثالثة مباحثتكلفته

 املال. رأسالتمويل ، و الثالث يدرس خمتلف النظرايت املفسرة هليكل 
، وهو مقسم أيضا إىل ألسندي  كأداة  لتمويل  املؤسسة القرضالفصل الثاين فدار حمتواه حول  أما

بحث خالل املطرقنا من كأداة للتمويل، وتثالثة مباحث ، فاألول يتناول أساسيات حول القرض السندي  
 الثالث فتمحور حول تداول السندات. أما، الثاين لشروط إصدار السندات
ة يتضمن  دراستطبيقي للفصلني السابقني  إسقاطيف الدراسة سوف يكون  الفصل الثالث واألخري

لتقدمي البنك الوطين  األولسيتم ختصيص املبحث  أين، BNAمن طرف حالة سندات مؤسسة سونلغاز 
 املبحث الثاين فتناولنا فيه السندات املصدرة من طرف سونلغاز . أمااجلزائري،



 
 

     ريب إسق أمي فرحا دون إكتفاء فإين أحبها فال تريين فيها بأسا يبكيين
رمز العطف واحلنان إىل ربيع احلياة وقارب النجاة وخلود الذكريات إىل من كانت السبب ىف  إىل 

 .وجودي أمي الغالية أطال اهلل يف عمرىا 
إىل من عبد يل دروب احلياة باحلب وإىل من أبصرت يف عينو إشراقة املستقبل إىل من إحتميت بو من 

. غدر الزمان إىل منري دريب أيب أطال اهلل يف عمره
إىل  الذين أموت يف حبهم ، وال أتصور حيايت من دوهنم، رمز سعاديت - 
" إخويت وأخوايت  " 
  . . .كل بإمسوواألحباب إىل  العائلة واألصدقاء - 
  . . . إىل كل من ساعدين بإبتسامة صادقة  أو كلمة طيبة أو تشجيع خالص- 
  . . .إىل كل من يسعى جاىداً إىل تطوير وطننا احلبيب-

  . . .إىل كل من إمتدت يده إىل السماء داعيا يل بالتوفيق والنجاح- 
  . ..إىل كل من يبحث عن إطاللة نور العلم و شق طريق املعرفة - 
  . . .وإىل كل من نسيت أن أذكرىمإىل كل من عجز القلم عن ذكرىم إىل كل قريب وبعيد- 
  . . .إىل كل ىؤالء أىدي عصارة جهدي املتمثلة يف ىذا العمل املتواضع- 
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: امللخص

يشغل التمويل الدائم حيزا كبريا من اهتمام املؤسسات السيما ذات احلجم الكبري نظرا حملدودية التمويل 
الذي يوفره اقتصاد املديونية، وقد تناولت هذه الدراسة أثر التمويل بالسندات على هيكل رأس مال املؤسسة، 

 املال كجزء من اهليكل املايل للمؤسسة، مث إىل ذكر ماهية السندات وبيان رأسحيث مت التطرق أوال إىل هيكل 
" سونلغاز"أمهيتها كمصدر متويلي طويل األجل، لذا فقر سخر اجلانب لدراسة الشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز 

كوهنا الرائدة يف التمويل بالقروض السندية يف السوق املالية الوطنية، أين خلصت الدراسة إىل وجود ارتباط وتأثري 
 املال رأسكبريين للسندات وهيكل رأس مال اجملمع، ومن هنا تربز أمهية التمويل بالسندات يف تشكيل هيكل 

األمثل للمؤسسة، والذي حيقق أعلى مستوى لالستدانة بغية االستفادة من أثر الرافعة املالية، دون أن يعرض هذه 
. األخرية ملخاطر إضافية

: الكلمات المفتاحية

التكلفة الوسطية – تكلفة االفرتاض – هيكل رأس املال األمثل – اهليكل املايل – التمويل - املؤسسة االقتصادية
. القرض السندي– األسهم العادية – املرجحة 

Résume : 

 Le financement permanent occupe une grande importance dans l’institution surtout de 
grande taille. En raison du financement limité fourni par l’économie d’endettement, cette étude 
a abordé l’impact des obligations pour financer la structure du capital de l’institution, ou ils ont 
été cite d&abord à la structure du capital dans le cadre de la structure financière de l’institution, 
ensuite, pour parler de ce que l’obligation et déterminer leur importance en tant que source de 
financement à long terme, par conséquent, le  pratique consacrée à l’étude de la société 
algérienne de l’électricité et du gaz « sonelgaz », parce que c’est la premier dans le marché 
financier national au sujet de l’emprunt obligatoire. Ou l’étude a conclu que l’effet de 
corrélation est significatif pour les obligations et la structure du capital du Group, d’où 
l’importance du financement obligataire dans la formation de la structure optimale du capital de 
l’institution, qui atteint le plus haut niveau de l’emprunt afin de profiter de l’effet de levier, sans 
engerdrer de risque supplémentaires pour l’entreprise. 

Les mots clés : 

Société économique – finances – la structure financière – la structure du capital optimale – le 
cout d’emprunt – le cout moyen pondéré – les action ordinaires – l’emprunt obligatoire. 



 
 
 

﴿ ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل : قال اهلل تعاىل 
. صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني ﴾ 

احلمد والشكر هلل تعاىل الذي وفقنا إلجناز ىذا العمل ونسألو عز وجل أن جيعلو خالصا لوجهو 
. الكرمي، وأن يوفقنا دلا حيبو ويرضاه يف الدنيا واآلخرة 

 :توجو بالشكر اخلاص إىل مجيع من ساعدنا يف إجناز العمل وخنص بالذكرأ
يف إجناز ىذا العمل ادلتواضع بتوجيهها وإرشاداهتا  ين ت ساعدقوبع خرية اليت ة ادلؤطراألستاذة 
بوادي  البنك الوطين اجلزائريعمال و مدير  ىال أنس كما،  والتقديراالحرتام أكن لو ذيوال

 . الذي ساعدين كثريا حفظو اهلل ورعاهالسيد بن علو خالدوخاصة ارىيو 
. بالدعاءكما ال أنسى كل من شّجعين بالكلمة الطيبة واالبتــسامة و           
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 أىمية التمويل ومصادره: المبحث األول. 

 أساسيات حول تكلفة التمويل: المبحث الثاني. 

 ىيكل رأس المال: المبحث الثالث .

  



 

 

 

 

 

 

 مفهوم القرض السندي وأنواعو: المبحث األول. 

 إصدار السندات: المبحث الثاني. 

 تداول السندات: المبحث الثالث. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاقة التعريفية للبنك الوطني الجزائري:المبحث األول. 

 دراسة السندات المصدرة من قبل سونلغاز: المبحث الثاني. 
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