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 كلمة شكر
 بسم اهلل الرضبن الرحيم والصبلة والسبلـ على سيد اؼبرسلني

 

 "رب أوزعين أف أشكر نعمتك اليت أنعمت  علي و على والدي وأف أعمل صاغبا ترضاه و أدخلين برضبتك يف عبادؾ الصاغبني "

  سورة النمل19االية 

 

نشكر اهلل عز وجل الذي رزقنا ما دل نكن نعلم وأعطانا من القوة و اؼبقدرة ما كبتاجو للوصوؿ إذل ىذا اؼبستوى ووفقنا إلقباز ىذا 
: العمل اؼبتواضع كما اتقدـ جبزيل شكري إذل كل من كاف لو ولو مسانبة قليلة يف إقباز ىذا العمل اؼبتواضع واخص بالذكر كل من 

الذي قبل تأطريي و اإلشارؼ علي كما اشكره على النصائح القيمة و اإلرشادات الوجيهة اليت قدمها رل " قػػوبػػع خػػػيػرة"األستاذ اؼبشرؼ 
 .طيلة فرتة إقباز ىذا العمل و اشكر كل من ساىم يف إقباز ىذا العمل كل من موقعو و لو بكلمة طيبة

 

.شكرا



 

 إىداء
 بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن

 

 ..إلى من أهدتنً الوصل دون الخصام....إلى من علمتنً الشعر قبل الفطام

 

 ..أهدٌها كلماتً لحنا والسالم إلى أمً...إلى من ربتنً ولٌدا وسقتنً من حنانها شهد المنام

إلى من أنار لً طرٌق الحٌاة أسأل هللا أن , إلى من بذل كل رخٌص وغال واحرق نفسه لٌنٌر الدرب أمامً, إلى من علمنً معنى الحٌاة

 "أبً"ٌجزٌه كل خٌر 

 

إلى قدوتً فً هذه الحٌاة الذي أنار دربً بابتسامته المطمئنة وحضنه الدافئ وبسمالته المرتلة منسً أعضائً معنى العناء و مطبطبا على 

 جروحً إن تألمت إلى جدتً الغالٌتٌن اللواتً طالما ساندونً بدعواتهم لً 

 ....",محمد, هارون,’هشام , خالد"إلى كل أفراد عائلتً صغٌرهم وكبٌرهم و إلى أصدقائً 

 

.وإلى كل ما ٌكن لً المحبة و التقدٌر



 

 
  أ

 

 :المقدمة العامة

إنإمداداؼبؤسسةباألموااللبلزمةإلنشائهاأوتوسيعهاألمرفيغايةاألنبية،وأنالطريقةالتيتحصلبهااؼبؤسساتعلىماربتاجهمناألمواؿ
للقيامبنشاطهاىيأوؼبايفكرفيهكلمسريمعاختيارأحسنوسيلةأوأداةماليةإلنعاشأوربسينالوضعيةاؼباليةللمؤسسة،فبقدرمايكو
كبجمالتمويلمناسبابقدرمايكونالعائدأوالرحبالذييعتربأنبهدفؤليبسرينشاطاقتصاديكبريا،ولقدسانبتطوراألنظمةاؼباليةواؼبصر
فيةعلىتوفرياؼبوارداؼباليةالضخمة،وابتكارأدواسباليةجديدةتراعيمتطلباتالتمويبلؼبتغريةمعمرورالزمنواؼبختلفةمنمؤسسةإلىأخرى
،وقدعرفتاألسواقاؼباليةميزاتكثريةمقارنةبالبنوؾ،والتيعلىرأسهاالقدرةعلىتقسيماؼبخاطرعلىعددأكربمناؼبتعاملينوتوفريالتمويلبأ

 .دواسباليةغريتضخميةأيدولبلقالنقودفباجعبللسلطاتالعموميةفيمختلفالبلدانتسعىلتنميةىذىاألسواقوتطويرىا

ومنبينمجملمصادرالتمويلللمؤسسةقبدأنالتمويبللدائميأخذحيزاكبريامناىتماماؼبؤسسة،فبالرغممنتعددمصادرىواختبلفأ
شكاؽبإالأنناقبدأهنذىاألخريةتفضبلللجوءإلىالتمويلعنطريقاألسواقاؼباليةبغيةتغطيةاحتياجهامنالتمويبللطويبلألجل،وىنا

 : ذبدنفسهاؿبلمفاضلةبينبديلينأساسني

إماالتمويلعنطريقاألسهموالتيتمثلحقوقاؼبلكيةأوعنطريقالسنداتوالتيتأخذصورةاالستدانة،وتكمنأنبيةىذاالقرارفيكوهنمحد
داأساسياؼبدىنجاحاؼبؤسسةفيتجميعتلكاألموالعلىأساستكلفةاغبصولعليها،إضافةإلىمدىاستجابةالسوقلهاإضافةإلىماس

بقفإنلقراراختيارالبديبللتمويليطويبلألجلتأثريعلىمردوديةاؼبؤسسةوبالتاليعلىقيمتهاككل،لذاربرصعلىتشكيلهيكلرأظباؼبناسب
يوفقبيناألمواالالستدانةمنجهة،وبينالعائدواؼبخاطرةمنجهةأخرى،وعادةماتشكبللسنداتبديبلسبويليامغريللمؤسساتاالقت
صاديةالقرضالسنديبنالنتيجةاػباماػباضعةللضريبية،غريأنرتفعمنمخاطراؼبؤسسةبسببزيادةتقلبعائداألسهموارتفاعمخاطرا

 .إلفبلس

  :منخبلؼباسبقيمكنطرحإشكاليةالبحثكمايلي

 ماىودورالسوقالسنديفيتمويبلؼبؤسساتاالقتصادية؟

 :ومنهذاالتساؤليقودناإلىطرحاألسئلةالفرعيةالتالية

 ما اؼبقصود بالسوؽ السندي، وما ىي أنواعها ؟ 1-.

 ؟.ىل تؤثر السوؽ السندي على سبويل اؼبؤسسات االقتصادية 2-

 دور التمويل بالقرض السندي على اؼبؤسسات االقتصادية ؟ 3-

 :فرضياتالبحث - ب



 

 
  ب

 لئلجابةعلىهذىاإلشكاليةاؼبطروحةنقرتحالفرضياتاؼببدئيةوالتيسأثبتصحتهامنعدمهاخبلؽبذىالدراسة

 :وىيكالتارل

 للتمويلبالسنداتأثرإهبابيعلىتمويبلؼبؤسساتاالقتصادية 1-.

 تشكل السندات جزء كبريا من إصبارل ديوف اؼبؤسسة 2-

 التخصص وميوؿ شخصي:مربراتاختياراؼبوضوع - ج

تعودأسباباختياراؼبوضوعواؼبتمثلفيتأثريالسنداتأوعملياتاالقرتاضبصفةعامةعنتمويبلؼبؤسساتاالقتصادية،ميولشخصيوطبيع
ةالتخصصوذلكمنأجلمعرفةتأثريىذىالعمليةإهبابياأوسلبيا،إضافةإلىذلكمعرفةحدوداللجوءحتىبليضربتمويبلؼبؤسسةعند

 .ماتصبحاؼبؤسسةتسددفوائدديونبلتتحصلمنهاعلىالناتج

 :أنبيةالبحث - د

تربزأنبيةالسنداتكأحداؼبركباتاؼبكونةؽبيكلرأظباالؼبتوازنفياؼبؤسسة،وىذاؼباتتمتعمنخصائصتميزىامنمصادرالتمويلطويبلألج
ؿ،كوسيلةتعداألقلتكلفةمنبينجميعمصادرالتمويبللدائمةاألخرى،السوقالسنديوسيلةفعالةفيجمعكمياتكبريةمناألموالتح

 .تاجهااؼبؤسسةلتمويبللنشاطاتوالتيتعجزوكذاالبنوكعلىتلبيتهانظرالضخامةحجمهاالبحثباعتبارات

 :حدودالدراسة - ح

 إذل 2015 تتعلقاغبدودالزمنيةلدراسةالسوقالسنديوإشكاليةسبويبلؼبؤسساتاالقتصاديةفيالفرتةاؼبمتدةمن

  .،أمااغبدوداؼبكانيةفاكبصرتعلىمجمعسونلغازغليزانوالذييعدمنبينالشركاتالوطنيةاعبزائرية2016

 :منهجالدراسة -خ

بغيةاإلؼبامواإلحاطةدبختلفجوانباؼبوضوعوربليؤلبعادىواإلجابةعناإلشكاليةاؼبطروحة،اتبعنااؼبنهجالوصفيالتحليلياؼبوافقللد
راسةوانتهجناأسلوبدراسةاغبالةفياعبانبالتطبيقيالذييمكننامنتطبيقاؼبعلوماتاؼبتوفرةلدىاؼبؤسسةوبعضاؼبعلوماتاألخرىحواللس

 ."سونلغازغليزاف " وقالسنديودورىفيتمويبلؼبؤسساتاالقتصادية،واخرتنافيذلكالشركةالوطنيةللكهرباءوالغاز

 : صعوباتالدراسة  -د

 .أغلبالصعوباتالتيواجهتهافيإقبازىذىالدراسةتتمثلفياعبانبالتطبيقيلعدمتقديباؼبعلوماتالكافية
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 :تـمـهـيـد
 ربتل سوؽ األوراؽ اؼبالية أنبية بالغة يف اغبياة االقتصادية، أين تساعد على انسياب األمواؿ

 .من الوحدات ذات الفائض إذل الوحدات ذات العجز مباشرة دوف وساطة مالية

 إف تعدد األدوات اؼبالية اليت تتيحها أسواؽ األوراؽ اؼبالية، جعلها تنقسم إذل سوؽ أسهم وسوؽ

سندات أو السوؽ السندي، وكبلنبا يوفر للوحدات ذات العجز اؼبارل من مؤسسات عامة وخاصة  

 أوالدولة سبويل طويل األجل، لكن على ىذه الوحدات اؼبفاضلة بني ىذين البديلني لسوؽ األوراؽ اؼبالية

 وفق ما يتماشى وطبيعتها واحتياجاهتا، وإمكانياهتا اؼبالية، وأثر اختيار ىذا البديل التمويلي على

 ويشكل السوؽ السندي بديبل سبويليا مغريا للعديد من اؼبؤسسات، كما تعترب الدولة أكرب. مردوديتها

 متدخل يف السوؽ نظرا غباجتها الدائمة لؤلمواؿ وعدـ إمكانية إصدارىا لؤلسهم، لذا البد من ربديد

 موقع السوؽ السندي من السوؽ اؼبارل، وباػبصوص من سوؽ األوراؽ اؼبالية، وذلك من خبلؿ

 :يف ىذا الفصل اذل مبحثني التطرؽ 

 ماىية السندات :المبحث األول

 السوقالسندي: المبحثالثاني
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 :السوق السنديوماىية السندات :المبحث األول

 سوفنحاواللتطرؽ وتعتربالسنداتأحدالبدائبلؼبتاحةأمامالشركاتللتمويلطويبلألجل

: ذلكفيالنقاطالتالية وفيما يليإلىبعضاؼبفاىيمحواللسندات

 .خصائصها ومفهومالسندات- 

 .أنواعالسندات- 

. عيوبالتمويلعنطريقالسندات ومزايا- 
 

: خصائصها ومفهومالسندات: المطلباألول
: اػبصائصاؼبتعلقةبالسنداتكمايلي ويبكنتقديببعضاؼبفاىيم

: مفهومالسندات -1

: ىناكعدةمفاىيمتمتقديبهاللسندنذكرمنها

 السندعبارةعنمستندمديونيةطويلةاألجلتصدرىاؼبؤسسػات: اؼبفهوماألوؿ

 يعطػيلحاملهاغبقفياغبصولعلىالقيمةاالظبيةللسندفيتارىباالستحقاؽو

 .1يعطيهاغبقأيضػافػيسعرفائدةدورييتمثلفينسبةمئويةمنالقيمةاالظبيةللسنداؼبصدرو

 سندالدينهوعبارةعنسندماليقابلللتداوليجسدالتزافبقتػرضإزاءمقرضيضعفيمقابلذلكأمواالربتتصرفو،: اؼبفهومالثاين

 2.يتجسدىذاااللتزامبموجبعقدإصػداروبػددخصائصاالقرتاضكيفياتالتسديدو

 سبثبللسنداتقرضطويبلألجلتصدرىاؼبؤسسات،الدولةأواعبماعػاتاحمللية: اؼبفهومالثالث

 .3مكافأهتعلىشكلفوائد وللمقرضاغبقفياسرتجاعرأسػماؽبالػذيأقرضو وـبتلفاؼبستثمرينمؤسساتيةأوخواص،و

                                                           
1

. 2009 فٌفري 09 تارٌخاالطالع 2007   ٌولٌو16 الجادي،ماهٌالسنداتوأنواعهافٌاألسواقالمالٌة،منتدٌاتأعمااللخلٌج،تارٌخالنشر- 

 www.THEGULFBIZ.com/ 22:00الساعة
2
 -Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse,guide des valeurs mobilières, 2004, 

p05. 
3
 -Hervé jarrige- Lemas, la Bourse, édition du Puits Fleuri, France, 2001, p24. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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: منخبلالؼبفاىيمالسابقةيبكنأننستنتجالتعريفالتاليللسندات

 "

تلكاألوراقاؼباليةالتيتمثلوسيلةتستعملهاالشركاتأواغبكومةللحصولعلػىرؤوساألموالفيشكلديونطويلةاألجلعندماالتكفياألمو

." خاصةاؼبتعلقةمنهابتوسعتلكالشركات واالػباصةالتييقدمهااؼبسانبونلتمويػبلؼبشاريع

. وبذلك فإكبملةالسنداسبانبفياغبقيقةإالدائنينللشركاتعلىعكساؼبسانبينالذينيمثلومببلكالتلكالشركة

وتلجأالشركاتالكربىاؼبدرجةإلىإصدارالسنداتكبديلعناالقتػراضالبنكػي،ألنػهيمنحهاالعديدمناالمتيازاسبقارنةبالديوناؿ

، 1بنكية

منهاأنالسنداتتتضمنشروطتمويؤلفضػلمنالقروضالبنكية،خاصةأناؼبخاطريتماقتسامهافيالسػوقاؼبػاليبػينعػددكبيػرمػناؼبستثمري

. ف،كماأنإصدارالسنداتيمنحاؼبصدرفرصةإضافةالعديدمناػبصائصالتيتوجدفيالقروضالبنكية

. مثبلأنالسنداتيمكنتحويلهاإلىأسهمعادية

                                                           
1
 -Aswath Damodaran , Finance d'entreprise, De boeck, 2ème édition, Bruxelle, 2006, p 661. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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 :اؼبميزاتنذكرىافيمايلي ووتتميزالسنداتبمجموعةمناػبصائص

: خصائصالسندات

: تتميزالسنداتبخصائصمتعددةنذكرمنها

السنداهتيفئةمناألوراقاؼباليةذاتدخلثابت، إذتدفعالفوائدغبملػةالسػندات  -

 .1سنويا،سواءحققتالشركةأرباحاأوخسائر

 .تصريفشؤوهنا والوبقلحامبللسندالتػدخل فيإدارةالشركة ويعتربالسندمستنددينلحاملهعلىاعبهةاؼبقرتضة، -

اظباؼبصدر،عددالسنداتاؼبصػدرة،الضػمانات : هببأنتظهروثيقةاإلصدار -

 اكمػ. اؼبمنوحةللحملةمقاببلكتتاهبمفيالسنداتاؼبعنيةلطمأنتهمعلػىمػدخراهتم

 .الذيعادة مايساويهذاالسعرالقيمةاالظبيةلو وتظهرسعراإلصدارالذييجبأنيدفعهاؼبكتتبللحصولعلىالسند،

 .2عندتصفيةالشركةاؼبصدرة،فإكبملةالسنداتيستوفونكلحقوقهمقبػلحملػة األسهم -

: باإلضافةإلىخصائصأخرىنذكرمنها

 تواجهالسنداسبػخاطرائتمانيةعديدةأنبهاماىبصتقلباتأسعارالفائدة-

 .قابليػةاستدعائهامنقببلعبهاتاؼبصدرةؽباعندالبفاضهذىاألسعار،لتعرضمحلهػاسنداذبديدةربملفوائدأعلىو

.قيمةأعلىعندبيعهامععبلوة وقيمةدنياعندبيعهاخبصم،: نبا وزبضعالسنداتلنوعينمنالقيمإلىجانبالقيمةاالظبية-

                                                           
1

 .48ص,2002,الجزائر.دار هومة  ,1 ط1محفوظجبار،األوراقالمالٌةالمتداولةفٌالبورصاتواألسواق المالٌة،ج-
2

 ،أدواتوآلٌة تنشٌطالبورصاتفً(البورصاتومشكالتها فٌعالمالنقدوالمال)مروانعطون،األسواقالمالٌةوالنقدٌة - 

 .66 ص. 1993االقتصادالحدٌث،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة،الجزائر، 
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 خاصيةاالستبدااللتيتعطيلحامليالسنداسبنهذاالنوعحقاسػتبدااللسػنداتبأسهم-

 .يتحولبذلكحامبللسندمنمقرضللشركةإلىمسانبفيحقوقاؼبلكيةو

 حقاالستدعاء،حيثتتميزكبللسنداتالتػيتصػدرىاالشػركاتبميػزةحػقاالستدعاء،-

 .التيتعطيحقإعادةشراءالسنداسبنطرفالشركةالتيأصدرهتاو

. فيمقابلذلكيحصػؤلصػحابالسػنداتعلػىعػبلوةتعويضية وقبلميعاداستحقاقها،

وىذه 

اػباصيةمنصاغبالشركة،حيثتمكنهامنإعادةإصدارسنداذبديدةبنسبةفائػدةدوريةأقلمنالسابق،أواستبدااللسنداتاغباليةدبصد

 .رسبويلبديلبمعدلفائدةأقل

 لكنليسعنطريقاستبدااللسندات، وتعطياغبقؤلصحابالسنداتباؼبشاركةفيحقػوقاؼبلكيةيخياراتالشراءاؼبضمونالت

. تتميزىذىالشهاداتبأهناوسػيلةللحصولعلىأصوإلضافيةفيصورةأسهممعبقاءمستوىالسنداتثابتاو

: أنواعالسندات: المطلبالثاني
: يبكنتصنيفالسنداربسبعدةمعايرينذكرمنها

 .أنواعالسنداتحسبالجهةالمصدرة -1

: ويبكن تقسيمهاحسبهذااؼبعيارإذل

: السنداتالحكوميةأوالعامة- أ

وىيسنداتصادرةعناػبزينةالعامةعلىأهناقروضتمثبللدولةفيهاالطرفاؼبػدين،أمادائنوىافهمالبنوؾ،القطاعالعاـ،القطاع

: 1ىذاهبدفتحقيقمايلي واػباص

                                                           
1

ونشر جامعة ,كلٌة علوم اقتصاد,تخصص مالٌة ,رشٌدبوكسانً،معوقاتأسواقاألوراقالمالٌةالعربٌةوسبلتفعٌلها،أطروحة دكتورة غٌرمنشورة- 

 .26: ص. 2006 الجزائر،
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 .تغطيةالعجزفياؼبيزانيةالعامة•

 .اإلشرافعلىنشاطالبنوكمنخبلاللتأثريعلىحجمسيولتها•

 .تنميةالوعياالدخاريلدىاألفرادلضمانعمليةاغبصولعلػىاؼبػوارداؼباليػةالبلزمةلتنميةاالقتصاد•

 التحكمفياألزماتاالقتصادية•

 خاصةفيفرتةالتضخم،حيثتلجأالدولػةإلػىإصدارسنداربكوميةللتقليلمنحجمالسيولةاؼبتداولة،و

. ذلكبهدفتحقيقالتوازنالكلي والزيادةفيالسيولةالعامة، وفيحالةالكسػادتقػومبشراءالسنداتو

: السنداتالخاصة-ب

 ىيالسنداتالتيتصدرىاشركاتاؼبسانبةلغرضاغبصولعلىمواردسبويلبػدالمػناللجوءإلىإصدارأسهمجديدة،

. عادةماربملسنداتالقطاعاػباصسعرفائدةأعلىمنسنداتالقطاعالعامؤلمبخاطراألولىأعلىو

: ىنامبيزبيننوعينمنالسندات: أنواعالسنداتحسبطريقةالسداد -2

: سنداتتسددعندتاريخاستحقاقها - أ

 .وىي السنداتالتيتقومفيهااعبهةاؼبصدرةبتسديدحقوقحامليهاعندتارىباالستحقاؽ

 :سنداتتسددقبلتاريخاستحقاقها - ب

 تسػديدىاقبػلحلػوؼبوعػد استحقاقها وأناتفقعلىإمكانيةاسرتجاعها وىيالسنداتالتيسبق

 .إعػادة اغبقوقؤلصحابالسندات وىذابغرضالتقليلمنديونالشػركة وينبغيأنيبينذلكفيعقداإلصدار،و

 :سندات قابلة لتمديد تاريخ استحقاقها - ج

 ىيتلكالسنداتالتييمكنتأخريتسديدىاإلىمابعدموعداستحقاقهافيوقتبلحقعلػى

. أنيتمبيانذلكفيعقداإلصدار

: ومبيزفيهابني:االلتزاماتالمقدمةلمالكيها وأنواعالسنداتحسبالحقوق -3
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 :سنداتقابلةللتحويإللىأسهم - أ

 يتم وذلكعلىأساسرغبةحاملها، وتتمتعهذىالسنداتبميزةحقالتحويئللىأسهمعادية

 تتمتعهذىالسنداتبمرونةألكباملها وموعدىابشروطاإلصدار، ونسبتها وربديدطريقةالتحويل

 يبكنهاغبصولعلىحصةمناألربػاحفػيفتػرات ووبصلعلىفوائدثابتةفيفرتاتالركود،

 .الرواجبعداستبدااللسنداتبأسهمعادية

 :سندات غير قابلة للتحويل - ب

 .ىيسنداتبلسبنحلحاملهااغبقفيتحويلهاإلىأسهم

 :1سنداتذاتقسيمةصفرية - ج

ىذاالنوعمنالسنداتيتمتعبخاصيةعدفبنحالفوائدالسنوية،لكنيحصػلحاملهػافػياؼبقابلعلىعبلوةتعويضيةتدفعلهعندتار

 .ىباستحقاقالسند

 :سندات ذات عالوة - د

ؼبالكهااغبقفيالتعويضبمبلغيفوقسعراإلصدارونقصدبالعبلوةمبلغمناؼباليدفعمنطرفاؼبصدرغبامبللسندعندموعداالس

.ربقاقإضافةإلىمبلغإصدارالسند

                                                           
1
 -Gérard Chareaux, Finance d'entreprise, 2ème édition, édition management et société, France, 2003, p 216. 
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: ىناكثبلثةأنواعهي: أنواعالسنداتحسبمعداللفائدة -4

: سنداتذاتالمعداللثابت - أ

 وىي السنداتالتييكونفيهامعداللفائدةثابتاطيلةفرتةالقرض،

 .ذلكؤلهناسبكناؼبستثمرمناغبصولعلىعائػدأكثػرفباىوعليهفيالسوؽ ويزدادالطلبعليهافيحالةالبفاضمعدالتالفائدةفيالبنوؾ،و

: سنداتذاتالمعداللمتغير - ب

 حسػب وفيهذاالنوعمنالسنداتيتغريمعداللفائدةحسبمعداللفائدةالسائدفيالسوؽ

 .الظروفاالقتصاديةاحملتملة

 1:سنداتذاتمعدلمتحرك - ج

وىيسنداتبمعدلفائدةمتحركبموجبعقداإلصدارتراجعالفائدةعندتارىباالسػتحقاقلهذىالسنداربسبمعداللفائدةفيا

 قدظهرهتذىالسنداتفينهايػةالثمانينػاتلمواجهةالتضخمالذيأدىإلىارتفاعمعدالتالفائدة ولسوقاؼبالية،

. ىومايلحقخسائررأظباليةكبريةغبملتها ومايرتتبعنهمنالبفاضللقيمةالسػوقيةللسنداتو

: تنقسمإذلو: أنواعالسنداتحسبماتحققهالشركة -5

: سنداتعادية - أ

 .التتأثردباربققهالشركةمنالنتائجعنأداءنشاطها

 2:سنداتالدخل - ب

الهبوزغبملةىذىالسنداتاؼبطالبةبالفوائدفيالسنواتالتيلمتحققفيهاالشركةأرباحػا،ومعهذافمناؼبمكنأنينصفيبعضالعق

. ذلكمنأرباحسنةالحقة وودعلىأنيحصلحامبللسندعلىالفوائدعنسنةؼبتتحققفيهاأرباح

 :حسبهذااؼبعيارقبدنوعينمػنالسػندات: أنواعالسنداتحسبالضماناتالمقدمة

                                                           
1

 .111ص,2002سنة الطبعة األولى، ,عمان  محمد عوض عبد الجواد، اإلستثمار فً البورصة، دار الحامد للنشر و التوزٌع، - 
2

 .44ص . 2006. الدار الجامعٌة اإلبراهٌمٌة، مصر. األسواق المالٌة: عبد الغفار حنفً، سمٌة قرٌاقص- 
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: السنداتالمضمونة - أ

ىذاالنوعمنالسنداتيتيححمايةلعائدالسندمنمخاطرعدمالسداد،حيثتقػومالشػركةاؼبصدرةللسندبرىنبعضأصوؽباض

 ماناللوفاءبالدين

 .فوائده،فإذاعجزتالشركةعػنسػدادالتزاماهتاذباىحملةالسندات،يتماستيفاءالديومبنخبللبيعاألصوالؼبرىونةو

: السنداتغيرالمضمونة - ب

 قػوةمركزىاالئتماين، وترتبطأساسابطبيعةأصوالؼبشروع ووىيالسنداتغرياؼبضمونةبأيأصوؿ،

 تأسيساعلىذلكيمكنالقوألنقدرةاؼبؤسسةعلىإصدارىذىالسنداترتتفػعبزيادةماسبتلكهمنأصولثابتةو

. بارتفاعقوةمركزىااالئتماينو

: تقسيمالسنداتحسبمعيارالضمان-6

. تقسمالسنداربسبمعيارالضمانإلىسنداسبضمونةبأصولوسنداتغريمضمونة

: سنداتمضمونةبأصولعينية: أوال

حيثينصعقدإصدارىاعلىتخصيصأصولعينيةكمقابلئلصدارىذاالنوع،ىذىاألصوؿ 

تكونضماناألصحابالسندات،حيثأهنفيحالةعدمالتزاماؼبؤسسةاؼبصدرةبسدادحقوقهمأوعند 

تصفيتهايقومأصحاهبذىالسنداتبالتصرففيهذىاألصولؤلجلتحصيلمستحقاهتم،ويوفرىذا 

النوعمنالسنداتلحاملهاغبماية،حيثيشرتطعلىاؼبؤسسةاؼبصدرةعدمرىناألصوالؼبرىونة 

لدىحملةالسنداتاألولىمرةأخرى،وإذاقامتاؼبؤسسةبإصدارآخربضماننفساألصولفإف 

حقوقحملةىذىالسنداتاعبديدةيأتيفياؼبرتبةالثانيةإذاليبكنهماستفاءحقوقهمإالإذاربصلحملة 

. السنداتالقديبةعلىحقوقهمكاملة

: سنداتغيرمضمونة: ثانيا
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. فيهذىاغبالةالتوجدأصولعينيةسبثلضماناألصحابالسندات،بئلنالضماهنناىو إصباليأصوالؼبؤسسة
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: تقسيمالسنداتحسبمعيارجهةاإلصدار: المطلبالثالث

: تنقسمالسنداربسبهذااؼبعيارإذل

: السنداتالحكومية: أوال

تلجأاغبكوماتفيبعضاغباالتإلىإصدارصكوكمديونيةمتمثلةفيالسنداتأومايباثلها 

هبدؼ ) يوما 30أذوناتاػبزينةوىيأوراقماليةتصدرعناػبزينةالعموميةؼبدةقصريةالتتعدى 

اغبصولعلىمواردماليةإضافيةلتغطيةالعجزفيموازنتهاأوسبويلمشاريعذاسبنافعاجتماعية 

 30كاؼبدارسواؼبستشفيات،أوهبدفمواجهةالتضخم،أمابالنسبةؼبدةىذىالسنداتفهيعادةماتكوف طويلةجداحيثتصئلذل

.  سنة40 أو

أمافيالدواللتيتأخذبالنظاماحملليقداليقتصرحقإصدارتلكاألوراقعلىاغبكومات 

: أمثاالعنهذايبكن أننميزبيننوعينمنالسندات.ـ. اؼبركزيةإذقديبارسنفساغبقأيضابواسطةاغبكوماتاحمللية،وبأخذالو

 :السنداتالتيتصدرىاالحكومةالمركزية -1

 :السنداتاالدخارية -1-1

: يبكنتصنيفاألوراقالتيتصدرىااغبكومةاؼبركزيةإذل

ىيسنداتغريقابلةللتداولبالبيعأوالشراءأوبالتنازلكماالهبوزغباملهارىنهالصاحل 

الغريأيأهناسنداتاظبية،كماأهناالتباعإاللؤلفرادالذينيمكنهمشراؤىافيحدودمبلغأقصى،وعادةماينقسمهذاالنوعفيالوالياتاؼبت

 والذيبل Eاألوليعرفبسلسلة.حدةاألمريكيةإلىقسمني

 ،H تلتزمفيهاػبزينةبدفعالفوائدغبملةىذىالسلسلةإالعندتارىباالستحقاؽ،أماالثانيفيعرفبالسلسلة
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يتغريمعدلفائدهتاوفقالتغريسعرالفائدة  ووالتيتلتزمفيهاػبزينةبدفعالفوائدكلستةأشهر،

 1.اػباصبالسنداتاألخرىالتيتصدرىااػبزينةالعمومية

 :السنداتالتيتصدرعنالبنكالمركزيوفروعو -1-2

ويتمتداوؽبافيأسواقرأساؼباالؼبنظمةأوغرياؼبنظمةمنخبللسماسرةوذباراألوراؽ 

اؼبالية،وتتميزىذىالسنداسبقارنةبسابقتهافيأنالعائداػباصبهااليقتصرفقطعلىمعداللفائدة 

. احملددبليتضمنكذلكاألرباحالرأظباليةالتييمكنتحقيقها

 :اإلصداراتالخاصة -1-3

واليت تصدرىاوزارةاػبزانةاألمريكية،ولكنهاالتباعللجمهوربلتباعإلىاؼبنظمات اغبكوميةالتيلديهاأموالفائضةوترغب 

. اخل... فياستثمارىاكصناديقالضماناالجتماعيوصناديق اؼبعاشات

باإلضافةإلىهذافإهنيمكناعتبارإصدارازباصةتلكالسنداتالتيتصدرىابعضاؽبيئاتالتابعة 

للحكومةاؼبركزيةكالبنكالفيدراليلقروضاإلسكاف،وربملهذىالسنداسبعدلعائدأكربمنمعدؿ 

عائدالسنداتاغبكوميةاألخرىنظرالتمتعهذىاؽبيئاتباستقبلاللشخصيةاؼبعنوية،وبالتارل ىناؾ 

. احتمالتعثرىافيسدادقيمةأوفوائدىذىالسنداتفيمواعيداالستحقاؽ

 :السندات التيتصدرىاالحكومةالمحلية -2

علىغراراغبكومةاؼبركزيةفإنالقانوناألمريكييمنحاغبكوماتاحملليةاغبقفياالقرتاضمنخبلإلصدارسنداتتتفاوسبنحيثالقيمةا

(. نادرا )الظبية،تارىباالستحقاؽ،معدالتالفائدة،وقدتكوهنذىالسنداتلحاملهاكماقدتكونسنداتاظبية

وعادةماينظرلبلستثمارفيهذىالسنداتعلىأهنينطويعلىمخاطرأكربمنتلكالتيينطويعليهااالستثمارفيالسنداتالتيتصدرعنا

غبكومةاؼبركزية،وذلكبسببأنعائدالسنداتالصادرةىذىاألخريةيكوندائمامعفىمنالضرائب،ىذاباإلضافةإلىمخاطرالتوقفعناؿ

دفعأوـباطرتأجيلهتعتربمعدومة،حيثيمكنللحكومةاؼبركزيةزيادةمواردىااؼباليةؼبواجهةخدمةالدينعنطريقإصداراؼبزيدمنالنقودأ
                                                           

1
 .64-63:  ص.2002.  جبار محفوظص: مرجع سابق ذكره ,جبار محفوظ-
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وعنطريقالتوسعفيفرضضرائبجديدة،أمااغبكوماتاحملليةفليسمنحقهاإصدارالنقودكماأنقدرهتاعلىفرضضرائبجديدةعادةمات

كومبحدودة،لذلكيتمإعفاؤىامنالضريبةالتيتفرضهااغبكومةاؼبركزية،غريأهنذااإلعفاءيقتصرفقطعلىالعائداؼبتمثلفيالفوائددونأف

 .يبتدإلىاألرباحالرأظباليةالتييمكنأنتنتجعنبيعتلكالسندات

 :سندات منشآت لألعمال -3

 ،(اؼبقرض)واؼبستثمر(اؼبقرتض)تعتربالسنداتالتيتصدرىامنشآتاألعمالبمثابةعقدأواتفاقبيناؼبؤسسة

. دبوجبهذااالتفاقيقرضاؼبستثمرمبلغامعيناللمؤسسةالتيتتعهدبردأصل اؼببلغوالفوائداؼبتفقعليهافيتوارىبمحددةو

وقدينطويالعقدعلىشروطأخرىلصاغباؼبقرضكرىنلبعضاألصواللثابتةضماناللسداد،كما 

. قديقتضيشروطالصاغباؼبقرتضكتمديدقيمةالقرض
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: تقسيمالسنداتحسبمعيارالحقوقواالمتيازات: المطلبالثالث

يعدىذااؼبعياراألكثرتداوالكماأمبجموعاألنواعالتيتتحدددبوجبهتعداألكثرانتشاراأو 

: استعماالفياألوساطاؼبالية،فباهبعلنانوليلهاىتماماأكرب،ومنأنبهذىاألنواعنذكر

: سنداتالمشاركةفياألرباح: أوال

يبنحهذاالنوعمنالسنداتاؼبستثمراغبقفياغبصولعلىجزءمنأرباحاؼبؤسسةإضافة 

إضافةإلىالفوائداحملددةدوريايشاركحملههذا .إلىالفوائدالدوريةالتييحصلعليها،دبعنىآخر

. النوعمنالسنداتاؼبسانبينالعاديينفياألرباحالقابلةللتوزيعوفقالشروطمحددةمسبقا

: السنداتالمؤشرة: ثانيا

السنداتاؼبؤشرةىيالسنداتالتييكومبعدلفائدهتاأوسعرسدادىاأوالعنصرينمعا 

. يتغريانتبعاؼبؤشرؿبدد،والغرضمنهذىالسنداهتواحملافظةعلىالقوةالشرائيةلقيمةالسند

 1.أماعناؼبؤشراتاؼبستعملةفهيمتعددةفقديكوناؼبؤشرمستوىأسعارالتجزئةأومستوىأسعار اعبملةأوغرينبناؼبؤشرات

: السنداتذاتقسيماتاالكتتاب: ثالثا

السنداتذاتقسيماتاالكتتابعبارةعنسنداتتسمحلصاحبهاباالكتتابفيأسهموسندات 

تصدرىااؼبؤسسة،وذلكخبللفرتةمعينةوبسعرؿبددمسبقاعنداإلصدار،ويرتبطبهذاالنوعمن 

أوعدة /أوعدةأسهمأوفيسندو/السنداتقسيماتاكتتابتعطياغبقفياالكتتابسواءفيسهمو

سندات،ىذىالقسيماتقابلةللتداولبصفةمستقلةعنالسنداتوحبسبنوعالورقةاؼباليةالتييمكن 

: االكتتابفيهابواسطةىذىالقسيماتفإهنذاالنوعمنالسنداتينقسمإذل

 (OBSO): السنداتذاتقسيماتاالكتتابفيالسندات -1
                                                           

-2002 :أحمدبوراس2002.2003الجزائر  ,أسواق رؤوس األموال، مطبوعات جامعة منتوري قسنطٌنة: أحمد بوراس-1

 .28ص . 2003
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أوسنداتإضافيةوذلكمن /تعطىهذىالسنداتلصاحبهااغبقفياالكتتادبستقببلفيسندو

، 1خبلاللقسيمةاؼبرتبطةهباويكومبعداللفائدةاػباصبهذاالنوعمنالسنداتأقلمنمعداللفائدة السوقي

ذلكأهنأمامصاحبهذىالسنداتفرصتحقيقأرباضبستقببل 

تعوضهعنالبفاضمعدلعائدىامقارنةبالسنداتالعادية،كماأنالبفاضهذااؼبعدليكونفي 

. صاغباؼبؤسسةاؼبصدرةكوهنيحملهاتكلفةأقل

 (OBSA): السنداتذاتقسيماتاالكتتابفياألسهم -2

ىيعبارةعنسنداسبرفقةبقسيمةأوعدةقسيماتتسمحلصاحبهااالكتتابفيسهمأوعدة 

أسهمتصدرىااؼبؤسسة،واعبديربالذكرأنصاحبالسندفيهذىاغبالةغريؾبربعلىاالكتتاببل 

 :2وتتميزقسيمة االكتتابفياألسهمبػ . ؽباػبياربينالبقاءضمندائنياؼبؤسسةأوالتحوإللىصاحبحقملكيةفيها

ىوالسعرالواجبدفعهمنطرفصاحبالقسيمةأوالقسيماتوذلكفيمقابل :سعرالممارسة- 

. اكتسابسهمجديدللمؤسسةاؼبصدرة،ويتمتحديدىذاالسعرمسبقافيعقداإلصدار

يدؽبذااؼبعدلعلىعدداألسهماعبديدةالتييحقللقسيمة : (تكافؤاالكتتاب )معدالالكتتاب- 

. الواحدةاالكتتابفيها،أوعددالقسيماتاؼبطلوبةألجبلالكتتابفيسهمجديدواحد

. وسبثبللفرتةالتييمكنخبلؽبافبارسةحقاالكتتاب: فترةحياةالقسيمة- 

: السنداتالقابلةللتحويل: رابعا

السنداتالقابلةللتحويلهيسنداتتعطيلصاحبهااغبقاالختياريفيتحويبللسندأو 

السنداتالتيتكونبحوزهتإلىسهمأوؾبموعةأسهم،وتتمعمليةالتحويلوفقالشروطمحددةمسبقا 

                                                           
1
-Josette Peyrard : La Bourse ,6e édition ,Librairie Vuibert ,Paris , 1998Josette peyrard :1998, p32. 

2
-J.Teulié, P.Topsacalian : finance,2eme édition,vuibert,Paris ,1994J.Teulie ,P.Topsacalian :1994,p249-250. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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،وعادةماتكوف 1وخبللفرتةزمنيةمعينةمنصوصعليهافيعقداإلصدار

ىذىالسنداتقابلةلبلستدعاءوذلكبهدفإجبارحاملهاعلىتحويلهاإلىأسهمعادية،وبالطبعبليتوقع 

. أنيتماستخدامشرطالتحويئلالعندماتكونقيمةالتحويؤلعلىمنسعراالستدعاء

: السنداتمنعدمةالدخل: خامسا

اؼبؤسسةالتيتصدرىذاالنوعمنالسنداتبلتدفعالفوائدعليهاخبللفرتةحياةالسندوال 

يعنيذلكأهنامعفيةمندفعهذىالفوائد،وإمبايتمتسديدقيمةالسندمعالفوائداؼبرتاكمةدفعةواحدة 

ويتميز . عندهنايةمدةالقرضالسندي،ويتلقىصاحبالسندعبلوةتسديدمعتربةعندتارىبالتسديد

. معدلفائدةىذاالنوعمنالسنداتبأهنمرتفعنسبياوذلكلكوهنمؤجبلالستحقاؽ

: السنداتذاتالدخل: سادسا

يتماشىهذاالنوعمنالسنداسبعاحتياجاتالبنوكاإلسبلمية،إذالهبوزغبملتهااؼبطالبة 

بالفوائدفيالسنواتالتيبلربققفيهااؼبؤسسةأرباحا،ومعذلكفقدينصفيبعضعقوداإلصدار 

علىأنيحصلحامبللسندعلىالفوائدعنسنةؼبتتحققفيهاأرباح،وذلكمنأرباحسنةالحقة،كما 

قدينصعلىضرورةقياماؼبؤسسةباحتجازجزءمناألرباحلسدادقيمةالسنداتعندحلولتاريخ 

 2.استحقاقها،إضافةإلىذلكفقدينصالعقدعلىأنيكونلحامبللسنداغبقفيطلبتحويبللسندات إلىأسهمعادية

: السنداتالمسددةبواسطةأسهمأوشهاداتاالستثمار: سابعا

اليتمتسديدقيمةالسندفيهذىاغبالةنقداوإمباتقدملصاحبالسندأوالسنداتعندتاريخ 

. االستحقاقمجموعةأسهمأوشهاداتاستثمارمقاببلؼببلغاؼبستحقعلىاؼبؤسسة

 

                                                           
1

: صص . 1998الفكر الحدٌث فً مجال مصادر التموٌل ،توزٌع منشاة المعارف اإلسكندرٌة :منٌر إبراهٌم هندي 1998. منٌرإبراهٌمهندي- 

33. 
2

 .33: ص. 1998. منٌرإبراهٌمهندي- 
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: السنداتمنخفضةالجودة: ثامنا

وتسمىأيضاالسنداتالرديئة،وقداستحدثتفيالثمانيناتلتمويبلمتبلكأعضاءؾبلس 

اإلدارةغبصةكبريةفريأظباالؼبؤسسةالتييديروهنا،وذلكبإصدارقروضتستخدؿبصيلتها 

لشراءجانبكبريمنأسهمهااؼبتداولةفيالسوؽ،وعادةمايرتتبعلىذلكزيادةكبريةنسبةاألمواؿ 

. اؼبقرتضةإلىاألمواالؼبملوكةبشكليجعبلالستثمارفيتلكالسنداسبحفوفةبقدركبريمن اؼبخاطر

: السنداتذاتالمعداللمتحرك: تاسعا

استحدثهذاالنوعمنالسنداتفيبدايةالثمانيناتلمواجهةموجةالتضخمالتيأدتإلىرفع 

معدالتالفائدة،فباترتبعليهالبفاضالقيمةالسوقيةؽبا،وخاصةمنهاطويلةاألجل،األمرالذيأدى 

إلىإغباقخسائررأظباليةكبريةجداحبملةىذىالسندات،وعادةمايتحددلتلكالسنداتسعرفائدة 

مبدئييستمرالعملبهلمدةستةأشهر،علىأنيعادالنظرفيهدورياكلنصفسنةهبدفتعديلو 

 ليتبلءفبعمعدالتالفائدةاعباريةفيالسوؽ،وقدوجدىذاالنوعمنالسنداسبنأجبلحملافظةعلى مصاغبكبلؼبؤسساتاؼبصدرةؽبا

. كذاصبهوراؼبستثمرينفيهاو
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: أنواعأخرىللسندات: المطلبالرابع

: توجدأنواعأخرىللسنداتتجمعبينخصائصاألسهموخصائصالسندات،نذكرمنبينهاما يلي

: سنداتالمساىمة: أوال

ىيعبارةعنسنداتدينقابلةللتداولبل يتمالوفاء  وتعدسنداتاؼبسانبةوسطبيناألسهموالسندات،

ىذابعدالوفاءبكامبلغبقوقوالديوناألخرىكمايبكن  وقيمتهاإالعندتصفيةاؼبؤسسة،

 .1 سنواتابتداءمن تارىباإلصدار5أنيشرتطعقداإلصدارالوفاءبقيمةسنداتاؼبسانبةبعدانقضاءأجلبليقلعن 

القسمالثابتيتحدد .آخرمتغري ووينقسمعائدىذاالنوعمناألوراقاؼباليةإلىقسمينجزءثابت

. دبوجبعقداإلصدارأماالقسماؼبتغريفيكونتابعاؼبستوىنشاطاؼبؤسسةأواستناداإلىحجمالنتائج احملققة

 . مايبيزمكافئةىذاالنوعمنالسنداهتواعتبارىاكأعباءللدورةاؼبعنيةشأهنافيذلكشأنالفوائدعلىالقروض

ليسلحاملسنداؼبسانبةاغبقفيالتصويتإالأناؼبشرعاعبزائرييمنحلجماعةحامليسندات 

 :2منبينهذىاغبقوقنذكر واؼبسانبةعدةصبلحياتتسمحلهمباؼبشاركةفيتسيرياؼبؤسسة

تقريرمندويب  واالجتماعبلستماعتقريرمسرييالشركةاػباصبالسنةاؼباليةاؼبنصرمة -

. العناصراؼبستعملةلتحديدعائدسنداتاؼبسانبة واغبساباربوغبساباتالسنةاؼبالية

إمكانيةاستشارنبفيجميعاؼبسائل  وحضورصباعةحامليسنداتاؼبسانبةصبعياتاؼبسانبني -

. إقالتهم واؼبدرجةفيجدوالألعمالباستثناءاؼبسائبلؼبتعلقةبتوظيفمسرييالشركة

.إمكانيةاالطبلععلىوثائقالشركةحسبالشروطاؼبطلوبةبالنسبةللمسانبني -

                                                           
1

 .منالقانونالتجاري76مكرر715 المادة- 
2

 . منالقانونالتجاري78-80  مكرر715المادة- 
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: السنداتالثانوية: ثانيا

 السنداتالثانويةأوالتابعةىينوعمنأنواعالسنداتبليتمالوفاءهباإالبعدتسديدباقي الدائنيناآلخرين

: مبيزبيننوعينمناألوراقاؼباليةنبا و(ماعداحامليسنداتاؼبسانبة)

 (TSDI): السنداتالثانويةذاتاألجلغيرالمحدد -1

تقرتهبذىاألوراقأكثرمناألمواالػباصةباعتبارأهناليستقابلةلبلسرتدادإالعندتصفية 

. ذلكنظرا لتحملعامليهاـباطرأكرب واؼبؤسسة،كماتأخذمكافئةىذاالنوعشكلفائدةسنويةعادةماتفوقفائدةالسنداتالعادية

 (TSR):السنداتالثانويةالقابلةللتسديد -2

يبيلهذاالنوعمناألوراقاؼباليةإلىالقروضأوالسنداتباعتبارىيمثلدينايستحق 

 :1خبللفرتةؿبددة،ولتشجيعاالكتتابفياألوراقاؼباليةالثانويةيتمسنعدةإجراءاتنذكرمنها

القاضيةبتحويبلؼبدةغرياحملددةإلىمدةمعلومة "Re-packaging"إدراجعمليةإعادةالتغطية  -

 .(TRDIR)فباأدىإلىظهورنوعجديدمناألوراقاؼبالية

. التيبلزبتلفعنالسنداتالقابلةللتحويل سوىفيرتتيباالستحقاؽ وخلقأوراقماليةثانويةقابلةللتحويئللىأسهم -

 

 السوق السندي: المبحثالثاني
 وبتل السوؽ السندي أنبية بالغة يف اغبياة االقتصادية ويلعب دورا مهما يف سبويل الوحدات

والسوؽ السندي ىو ذلك القسم من  .ذات اغباجة للتمويل سواء كانت الدولة أو اؼبؤسسات العمومية واػباصة

. السوؽ اؼبارل الذي يتم فيو إصدار وتداوؿ السندات بيعا وشراء بني ـبتلف اؼبتعاملني االقتصاديني

 :1ويبكن إهباز خصائص السوؽ السندي فيما يأيت

                                                           
1
Gerard Marie Henry ,Armand Colin :les marches financiers ,Paris 1999-,p23. 
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أين السندات اؼبسعرة يف السوؽ اؼبنظم تشكل نسبة ( Gré à Gré)السوؽ السندي ىو سوؽ تفاوض- 

من %95ـ يف السوؽ السندي الفرنسي حوارل 2003قليلة من إصبارل السندات اؼبصدرة، حيث قبد سنة 

 .مليار أورو172,3اؼببادالت تتم عن طريق السوؽ التفاوضي ودبا يتجاوز قيمة 

ألسعار يف السوؽ السندي أقل تقلبا من األسعار يف سوؽ األسهم، حيث أف أسعار السندات تتأثر ا- 

 .بتطور أسعار الفائدة السائدة يف السوؽ، لذا نبلحظ استقرارا يف أسعار السندات

يتميز السوؽ السندي بأنبية بالغة، وقد شهد تطورا كبريا مقارنة بسوؽ األسهم، نظرا ألف الدولة تعترب أكرب 

مليار دوالر من اإلصدارات اعبديدة يف 4930ـ إصدار حوارل 2003وأىم متدخل فيو، وقد شهد العادل سنة 

ويعترب السوؽ السندي األمريكي األوؿ يف العادل . السندات من طرؼ الدولة وكذا اؼبؤسسات العمومية واػباصة

ـ يف حني أف السوؽ السندي األورويب 2003مليار دوالر من السندات اعبديدة سنة 3000بإصدار حوارل 

مليار دوالر، أما يف السوؽ السندي األسيوي فقد مت 1560شهد يف نفس العاـ إصدار سنديا جديدا حبوارل 

 .2 مليار دوالر من السندات اعبديدة30 إصدار حوارل

قرض إذل أقساـ متساوية، تصدر من طرؼ  (ذبزئة)وتعترب السندات حق دين، وتتمثل يف انقساـ 

 :يبكن استخراج اؼبفاىيم التالية( 1)ـ وبالتمعن يف الشكل رؽ.اؼبؤسسات اػباصةوالعمومية وكذلك الدولة

 رسمتوضيحيللسند (1-1)الشكل رقم : 1

                                                                                                                                                                                     
1
- Lawrence Gitman,Michael Joehnk ,Gérard Desmuliers ,Frédéric Herbin ,Octave Jokung ,Georges Langlois 

:Investissement et marchés financiers ,Université d’Arizona,9e édition ,Pearson Education Paris 
France,2005.Lawrence Gitman et autres; 2005. P 46 
2
- Lawrence Gitman et autres; 2005ibid. P 46 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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Source: Josette Peyrard : 1988, P69 

 

دينار أو مضاعفتها، 1000يقسم القرض السندي إذل أقساـ متساوية، وتبلغ عادة : القيمة االسمية- 

 .وىذه ىي القيمة االظبية أو األصلية للسند، واليت تكتب عليو، وتستخدـ كأساس غبسابالعائد أو الفوائد اؼبسددة

 .ذلىي القيمة اليت تتداوؿ هبا السندات يف السوؽ األو :قيمة اإلصدار أو سعر اإلصدار- 

 :وذبدر اإلشارة إذل أنو ىناؾ عدة حاالت حيث

 – Au Pair. نكوف يف حالة إصدار. إذا كاف سعر اإلصدار مساويا للقيمة االظبية-

 En dessous du. نكوف يف حالة إصدار. أما إذا كاف سعر اإلصدار أقل من القيمة االظبية- 

Pair  
 :منهاكما يبكن سبييز عدة عبلوات نذكر 

 عبلوة غري متكررة تكوف مرة واحدة عند اإلصدار، أين يكوف سعر اإلصدار أقل من : عالوة اإلصدار

 .القيمة االظبية، وتكوف عند اؼبنافسة الشديدة

 وبصل عليها اؼبستثمر عند التسديد بأكرب من القيمة االظبية رغم أف القيمة االظبية :وة التسديدعال

كما أنو يبكن اعبمع بني عبلويت اإلصدار والتسديد عندما يكوف سعر  .وسعر اإلصدار متساوياف
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والتساؤؿ اؼبطروح بعد عرض  .اإلصدار أقل من القيمة االظبية أما التسديد فيتم بأعلى من القيمة االظبية

 سوقية؟ىل للسندات قيمة : ىذين اؼبفهومني ىو

الذي يتم تسجيلو نتيجة آلخر معاملة يف البورصة على وىي ذلك السعر : القيمة السوقية للسندات- 

 .ىذا السند، وىذا السعر يتغري بشكل كبري وسريع نتيجة ػبضوعو لقانوف العرض والطلب

تتداوؿ السندات يف السوؽ السندي وتكتسب قيمة سوقية ترتبط دبستوى سعر الفائدة السائد يف السوؽ 

 . السوقية للسندات بعدة عوامل نذكر منهاوتتأثر القيمةمقارنة بسعر الفائدة احملموؿ فيو السند، 

القيمة السوقية للسندات تتغري يف اذباه معاكس لتغري سعر الفائدة يف السوؽ، فإذا ازداد سعر الفائدة - 

السائد يف السوؽ ترتاجع القيمة السوقية للسندات نظرا ألف اؼبستثمر يتوقع عائدا أقل، أما إذا البفضت أسعار 

 .الفائدة السائدة يف السوؽ فإف قيمة السندات ترتفع ألف اؼبستثمر يتوقع عائدا أكرب

تتأثر السندات سلبا بالتضخم، ألنو عادة ما يؤدي التضخم إذل زيادة أسعار الفائدة السائدة فيالسوؽ -

 .وبالتارل ترتاجع القيمة السوقية لتدفق اؼبسدد ومن البفاض القيمة السوقية للسندات

تزداد درجة عدـ التأكد كلما زادت أو تعاظمت مدة استحقاؽ السندات أين يصبح اؼبستثمر ىبشى - 

عسر أو إفبلس مصدر ىذه السندات وعدـ قدرتو على تسديد الفوائد أو أصل القرض يف هناية اؼبدة، فبا يؤدي 

باؼبشرتي اؼبطالبة بعائد أكرب ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتاجع القيمة السوقية ؽبذه السندات كلما زادت 

 .درجة عدـ التأكد لزيادة خطر عدـ السداد
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 : القيمة السوقية للسند نورد الشكل اؼبوارلولتوضيح سلوؾ

  تغير القيمة السوقية للسند(:2-1)رسم توضيحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

source: Lawrence Gitman et autres :2005,p 445 
ويف التقطيع اؼبقبل، والذي يوافق زمن – و يظهر الشكل سلوؾ القيمة السوقية للسند، حيث أف السند 

 يا بقيمتو االظبية عندما يكوف سعر الفائدة السائد يف السوؽ مساو(يشرتى)سوؼ يباع - تقطيع الكوبونات

 أسعار الفائدة (ارتفعت)أما إذا البفضت % 10( معدؿ الفائدة و% 10حالة معدؿ الكوبوف)ؼبعدؿ الكوبوف

 أما إذا اقرتب موعد استحقاؽ السند، فإف القيمة السوقية (تنخفض)يف السوؽ فإف القيمة السوقية للسند ترتفع 

 .تقرتب من سعر السداد، وتستقل سباما عن مستوى أسعار الفائدة يف السوؽ

تلتـز اعبهة اؼبصدرة للسندات بدفع مبلغ معني غبملة السندات خبلؿ  :سعر الفائدة أو معدؿ الفائدة-

 .1فرتات ؿبددة، ىذا اؼببلغ ينسب إذل القيمة االظبية للسندات للتوصل إذل ما يعرؼ دبعدؿ الفائدة على السندات

                                                           
1

 .226ص . .2005اإلدارة المالٌة والتموٌل ، الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة ، :محمد صالح الحناوي 2005محمد صالح الحناوي، - 
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علٌها ىو القسيمة اليت ترفق كل سند، ويقدمها حامل السند يف فرتة استحقاؽ الفوائد اؼبتفق: الكوبون

 :للحصوؿ على الفائدة أو العائد، حيث أف

 Iسعر الفائدة االظبية للسند  × Nالقيمة االظبية للسند –Rقيمة الكوبوف

𝑅 =  𝑁 × 𝐼 , 𝐼 = 𝑅/𝑁
1 

وىوذلكالسعراحملمولفيالورقة،والثانيهوسعرالفائدةاحل.وذبباإلشارةإلىأهنناكسعرينللفائدة،األولوىوسعرالفائدةاالظبي

وىوذلكالسعرأواؼبعداللذييعربفيلحظةمعينةعنعائداالستثمارفيهذاالسنداعتماداعلىسعرالفائدةاؼبر.قيقيأومعداللعائداغبقيقي

. كبة

معالقيمةاغباليةللفوائداCويبكناغبصولعليهمنخبلالؼبساواةبينالقيمةاغباليةللسندمضافاإليهاالقيمةاغباليةللسندعند

 .ؼبستقبليةالتسديد

𝐶 =  
𝑅𝑖

(1 + 𝑖)𝑡
+

𝑁

 1 + 𝑖 𝑛

𝑛

𝑡=1
 

 .القيمة االظبية للسند:   N: - حيث

- R :العائد أو قيمة الكوبوف. 

- C :القيمة اغبالية للسند أو القيمة السوقية للسند. 

- n :مدة حياة السند. 

- i : معدؿ العائد اغبقيقي، ويساوي كذلك تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمستثمر، واليت

 .تسمى بتكلفة التفريط يف االستثمار

                                                           
1
--Josette Peyrard :les nouveaux instrument financières librairie vuibert , Paris septembre ,1988 p69. 
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ويتوقف قرار 

االستثمارعلىمعداللعائداغبقيقي،فإذاكامبعداللعائداغبقيقيأكربمنالسائدفيالسوقيقببلؼبستثمرعلىشراءىذىالسنداتأماإذاؾ

 .امبعداللعائداغبقيقيأقلمناؼبعداللسائدفيالسوقفإناؼبستثمريتخلىعناالستثمارفيهذىالسندات

: La durée de vie de l'obligationمدة حياة السند - 

وىياؼبدةالتيتفصلبينتارىباإلصداروتارىباالستحقاؽ،أماإذاسبإصدارالقرضالسنديعلىعدةمراحل،نتكلمهناعلىمدةاغبياةاؼبتوس

 1:طةوالتيتساويبتوسطمدةحياةكلمرحلةمنالقرضالسنديأي

 
عددالسندات السندات اؼبسددة خبلؿ اؼبدة

إصبارل عدد 

𝑛

𝑖=1
−  مدة اغبياة اؼبتوسطة للقرض السندي

 .إصبارل السنوات: n.                     السنوات اؼبتغرية: i: حيث أف

 .ىي اؼبدة من تاريخ اغبيازة إذل تاريخ االستحقاؽ: La maturité de l'obligationمدة نضج السند - 

: 2استهالك القرض السندي- 

إناستهبلكالقروضالسنديةأوالسنداهتيأنتقوماعبهةاؼبصدرةالسنداتربدقيمةالسنداتإلىحامليهاوفقالشروطاإلصداراؼبنصوصعل

حيثيتمتسد.يها،أينيتمتسديدالقرضالسنديبقيمتهاالظبيةأوبأكثرمنالقيمةاالظبيةوىناكالقروضالسنديةغريقابلةلبلستهبلؾ

 3.يدإيراداتدائمةومستمرةغباملهذىالسنداتسنوياوؼبدةغريمنتهية

                                                           
1
-Pierre Vernimmen : Finance d’entreprise ,théorie et pratique ,4éme édition ,Dalloz ,Paris ,2000 Pierre 

Vernimmen : 2000, p 456 
2

 .سوف ٌتم التطرق لهذا الموضوع بشكل أكبر فً العنصر التالً- 
3
-op cité :Josette Peyrard : 1988, p70. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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 :عملياتالسوقالسندي: المطلب االول
. يعتربالسوقالسنديبكانالتقاءبيناؼبؤسساتاؼبقرتضةأواؼبصدرةللسنداتواؼبستثمرين

وزبتلفالعملياتالتيتتمعلىالسنداسبنمرحلةإلىأخرىفمنإصدارالسنداتفيالسوقاألوليإلىتداوؽبافيالسوقالثانوي،شبإهناءعملي

ةالقرضالسنديعنطريقتسديدىأواستدعاءىأوربويلهإلىأسهملذاارتأيناالتطرقإلىمختلفالعملياتالتيتتمعلىالسنداتانطبلقامنإص

. دارىاإلىغايةهنايتها

: إصدارالسندات: المطلبالثاني
 .1يعتربإصدارالسنداتصناعةخدميةسبويليةواسعةاالنتشارتنظمهاالقوانيناؼبختلفةؿبلياوعاؼبيا

ومناؼبعروفأنعمليةإصدارقرضسنديبعينتتممرةواحدةفقطأماإذاأرادمصدرقرضسنديإصدارقروضسنديةأخرىتحملنفس

...نفسمدةاغبياة،نفسالكوبوف،نفستارىباالستحقاؽ،نفسسعراالسرتجاع،نفسالضمانات)مواصفاتالقرضالسندياألوؿ

 .)

أوذبميعا2فإهنيمكناعبمعبينهافيقرضسنديواحدوبمبلؼببلغاإلصباليعوضإصدارعدةقروضسنديةوىذامايعرفبمحاكاةالقروض

 : وتقدمعمليةذبميعالقروضالسنديةعدةمزايانذكرمنها"Assimilation d’emprunts"لقروض

. تقليصمصاريفتكاليفالتسيري،نظرالوجودقرضسنديواحدؾبمع -

 زيادةالسيولةفيالسوقالثانوي،فبايسمحبتقليصالتكلفة،ألناؼبستثمرينسوفيطالبونبمعدؿ -

. فائدةمنخفض -

إنالقروضالسنديةاجملمعةربملنفساؼبواصفاتعدىمبلغاإلصداروىوماهبعلهامطابقةلشروطالسوقالسنديبمايوفرالوقتوىبف -

. ضتكلفةالبحثعلىأنيضماإلصداراألولبنداينصعلىإمكانيةالتجميعللقرضالسندياألوؼبعقروضسنديةأخرىفياؼبستقبل

 3: ويشاركفيصناعةالسوقالسنديعدةأطرافنذكرمنها

                                                           
1

 أسهم ، وثائق االستثمار ، الخٌارات ،دار الجامعة– بورصة األوراق المالٌة  :عبد الغفار حنفً.2003: عبدالغفارحنفً-
 .292: ص.الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة ، 

2
- Pierre Vernimen: 2000, p459. 

3
 293-292: ص. 2003 :.مرجع سبق ذكرهعبدالغفارحنفًعبدالغفارحنفً- 
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: المستثمر: أوال

وىواعبهةالتيتقومبشراءالسندات،وتتحملمخاطراإلصدارمباشرة،وتتمثلفياؼبؤسساتاالستثمارية،شركاتالتأمني،صنا

. ديقاؼبعاشات،الصناديقاؼبتخصصة،البنوكالتجاريةواؼبركزيةواألفراد

: المصدر: ثانيا

وىواؼبقرتضالذييجبأنيتمتعبموقفماليجيديطمئنإليهاؼبستثمرلتوقيعاتفاقيةشراءالسندات،إلىجانبتمتعهبشخصيةسيا

. ديةاعتباريةمستقلة

: صانعالسندات: ثالثا

ويبثبلعبهةالتيتقومبالرتوهبللسنداسبنخبللتقديبعروضأفضلفيسعرالشراءوالبيع،فبايسانبفيتوفريدرجةسيولةفيالسوقالسن

. دي

: السمسار: رابعا

فردأومؤسسةيعددبثابةوكيلينوبعنصانعالسوقفيبيعوشراءالسندات،ويبداؼبستثمرباآلليةالتيتمكنهمنالدفعاؼبباشرللمقرت

 .(اؼبصدر)ض

: المضاربأوالمتعامل: خامسا

. فردأومؤسسةتلعبدورارئيسيافيبيعوشراءالسندات

: المنظم: سادسا

: وىواؼبسؤولعنتنظيموضماناكتتابإصدارالسنداسبقابؤلتعابيحصلعليها،وتتمثؤلنباختصاصاهتفيمايلي

. اختياراجملموعةاؼبشاركةفيإدارةالسند -1

. ربديداغبصةالقانونيةالكتتابكبلألطرافاؼبشاركةوالعملةالتييتماستخدامهافياالكتتاب -2

. إمداداؼبصدربكافةالبياناتوالتحليبلتاػباصةبالسوقمتضمنةمصادرالتمويلوبدائبلألسعار -3
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. التفاوضعلىالشروطالنهائيةلئلصدار -4

. مساندةأواحملافظةعلىاستقرارسعراإلصدارمنخبللشراءفائضالسنداسبنالسوؽ -5

. إعداداؼبستنداتاػباصةبالسند -6

: مؤسساتالتقييم: سابعا

." جومبودي "بالوالياتاؼبتحدةاألمريكيةعلىيد1909وىياعبهةاؼبختصةبتقييمالسندات،وظهرتقييمالسنداسبنذ

: توجدحالياأربعوكاالتللتقييمفيالوالياتاؼبتحدةاألمريكيةوىيو

 .Moody’s Investors Servile: Moody’s-  

 .Standard et Poor’s-  

.duff et Phelps credit rattsg : duff et Phelps-  

.Setp Fitch investor Service Company: Fitch-  

 1.ويقومالتقييمعلىتقديرخطرإفبلساؼبصدرينأواؼبقرضينواليتضمناألخطاراألخرى

                                                           
1
-Gérard Marie Henry: 1999,-Gerard Marie Henry ,Armand Colin :les marches financiers ,Paris 1999,P 33.  

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)
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 :تسعيرالسندات: المطلبالثالث
يسمحالسوقالسنديببيعوشراءالسنداتبمختلفأنواعها،وذلكبعدأنيتمتسعريىافيالسوقاألوليوالثانوي،وىوماسوفيتمتو

: ضيحهفيماسيأيت

 :تسعيرالسنداتفيالسوقاألولى: أوال

يتضمنتسعرياإلصداراعبديدسعرالسندباإلضافةإلىقيمةالكوبونوأجبلالستحقاؽ،ومعداللرحبيةالتييحصلعليهااؼبستث

 1: مر،وىناكالعديدمناالعتباراتتؤخذعندربديدرحبيةالسندأنبها

اؼبعرو)ربديداعبهةاؼبسؤولةعنإدارةالسندات،ىامشالرحباؼبطلوبللمستثمرفوقمعدلسعرالفائدةعلىالسنداتاغبكومية -

. لتحديدذلكيتمإجراءدراسةمقارنةللسنداتاعباريتداوؽبافيالسوؽو، (فكنقطةإرشاديةلتحديدالعائد

. يتمتحديدمستوياتالرسومالتيتسددللبنك -

. الرسومالتيتسددللبنك ويتماحتسابالعائداػباصباؼبستثمربعدإجراءالتسوياتبينتكلفةالعائد -

. يتماحتسابقيمةالكوبوناػباصةبالسندوفقالسعراإلقفاؼبنسوباؼبعداللرحبيةاؼبطلوبللمستثمر -

: تسعيرالسنداتفيالسوقالثانوي: ثانيا

، 2% 100يتمالتعبريعنسعرالسندفيالسوقالسنديكنسبةمئويةمنالقيمةاالظبية،إذيتمإرجاعقيمةالسندإلىاألساس 

. ومنثمةإذاأردنااغبصولعلىقيمةالسنديتمضربالنسبةفيالقيمةاالظبية

إنالتعبريعنقيمةالسنداتبهذىالطريقةيسهبلؼبقارنةبينمختلفالسندات،وحتىتتمهذىاؼبقارنةبشكلصحيحبلبدمنعدـ

 sans le)إدماجقيمةالكوبوناتلذايتماإلعبلنعنقيمةالسنداتفيالنشراتدونإدراجالفوائداؼبستحقةمنذآخرتقطيعللكوبوف،

coupon couru depuis le dernier détachement)إذيتمدفعقيمةالسندإضافة إلىالفوائداؼبستحقةتناسبامعاؼبدة .

                                                           
1

 .297: ص. 2003: .مرجع سبق ذكره2003: عبدالغفارحنفًعبدالغفارحنفً- 
Pierre Vernimen : 2000

2
 - Pierre Vernimmen : Finance d’entreprise ,théorie et pratique ,4éme édition ,Dalloz 

,Paris ,2000,p458. 
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: وفياألخرييبكناإلشارةإلىأهنبليبكنازباذقرارتداواللسندات،سواءفيالسوقاألولىأوالثانويإالدبراعاةعاملينأساسيينهما

. العائداغبقيقيوىامشالرحباؼبطلوبعلىاالستثمار،وىوماسيتمالتطرقإليهفيماسيأيت (اؼبردود)معدؿ

: معداللعائدالحقيقي: ثالثا

. ىواؼبعداللذييعربفيلحظةمعينةعنعائداالستثمارفيهذاالسنداعتماداعلىسعرالفائدةاؼبركبة

، Cويبكناغبصولعليهمنخبلؼبساواةالقيمةاغباليةللسند

. معالقيمةاغباليةللفوائداؼبستقبليةمضافاإليهاالقيمةاغباليةللسندعندالتسديد

𝐶 =  
𝑅𝑖

 1 + 𝑖 𝑡

𝑛

𝑡=1
+

𝑁

 1 + 𝑖 𝑛
 

: حيث

 N :القيمةاالظبيةللسند .

 R :العائدأوالكوبوف. 

 C :القيمةالسوقيةأواغباليةللسند .

 n :مدةحياةالسند. 

 i :

معدالؼبردوداغبقيقي،ويساويكذلكتكلفةالفرصةالبديلةبالنسبةللمستثمروالتيتسمىبتكلفةالتفريطفياالستث

. مار

ويعتربىذااؼبعدلبالنسبةللمستثمرمشرتيالسنددبثابةمعدالؼبردوديةالذييتوقعو،إذااحتفظبالسندإلىتارىباسرتجاعهلكبلؿ

. فوائدوأصبللسند،وأهنذىالفوائداؼبسددةيعاداستثمارىابنفسهذااؼبعدؿ

أماعندعدماحتسابتكاليفالوساطةواالقتطاعالضريبيفإهنذاالعائداػباميمثلبالنسبةللمكتتبينأواؼبستثمرينمردوداحقيق

ياقبلضريبةالتوظيف،أمابالنسبةللمصدرينفهويعدتكلفةحقيقيةقبلضريبةاالقرتاض،ومنهنافإناؼبستثمرينيطالبونبمعدلعائدح
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قيقييأخذفياغبسبامبصاريفالوساطةوقيمةاالقتطاعالضريبيأمااؼبصدرونفيعتربونأهنذىالتكلفةاغبقيقيةاػبامللقروضالسنديةس

وفتزدادبعبلواتالوساطةكماأناالقتطاعاتالضريبيةتشكلللمؤسساتاؼبصدرةوفرضريبيممايقللمنالتكلفةالفعليةللقرضالسندي
1. 

 SPREAD "" :ىامشالربحالمطلوبعلىاالستثمار: رابعا

ىوالفارقبينمعدؼبردودالقرضالسنديومعدالؼبردوداؼبرجعيفيالسوقالسندي،وعادةمايؤخذمعدؼبردودالسنداتالتيتصدره

 .2االدولةكمعدؼبرجعيباعتبارىامنالسنداتذاتالنوعيةاعبيدة،نظراػبلوىاسبامامناؼبخاطر

ويتوقفهامشالرحباؼبطلوبعلىاالستثمارعلىتصنيفالسندات،كماأهنيعتربمعياراأساسيالتقييمالسندات،واؼبفاضلةبينها،

فمثبليتماالختيارأوالبينالفئاتالتيتصنففيهاالسندات،وعندربديدالفئةيتمبلحقاالتفضيؤلواالختيارعلىأساسهامشالرحباؼبطل

. وبعلىاالستثمار

: إنهاءعمليةالقرضالسندي: المطلبالرابع
هببأنتوضحنشرةاالكتتاب،كيفيةإهناءعمليةالقرضالسنديسواءبتقديبطريقةاستهبلكو،أوعنطريقاستدعائهقبؤلنيحي

:وىذاماسيتمالتفصيلفيهفيماسيأيت،مبوعداىتبلكهنهائيا،أوربويلهإلىأسهموفقاؼبعيارمعني

                                                           
1
- Pierre Vernimmen:2000op cité :Pierre Vernimmen:2000.p،p :457.458. 

2
- Pierre Vernimmen: 2000،op cité.p,p458. 



 انّطٕق انطُذي  انفصم األٔل

 32 

 n :استهالكالقرضالسندي: أوال

إناستهبلكالقرضالسنديهوأنتقوماعبهةاؼبصدرةللسنداتربدقيمةالسنداتإلىحاملهاوفقالشروطالسداداؼبنصوصعليهايف

. نشرةاالكتتابعندإصدارىا

وهببأنتوضحاعبهةاؼبصدرةفينشرةاالكتتادباإذاكانتبصددتسديدأواستهبلكالقرضالسنديدفعةواحدة،أوعنطريقعدةد

: فعاتوىذامايتطلبتحديدتوارىبكلدفعةوكيفيةالسدادلذلكنميزحالتينهما

: استهالكالقرضالسنديدفعةواحدةآخرالمدة -1

ويتمبموجبهذىالطريقةالوفاءبقيمةالسنداتاؼبصدرةمرةواحدةفينهايةمدةالقرضعلىأنتلتزماعبهةاؼبقرتضةبدفعالفوائداؿ

سنويةهنايةكلسنة،وربسبهذىالفوائدعلىمبلغالقرضالكليعلىأنيتمتسديدالقرضواىتبلكهدفعةواحدةفينهايةاؼبدةوتلجأاؼبؤس

. ساتإلىهذاالنوعمناالستهبلكللسنداتإذااستنتجتأهنبإمكاناستثمارأمواؽبافيمعدالتتفوقمعدلفائدةالسنداتاؼبصدرة

وحتىيتسنىللجهةاؼبقرتضةأنتهتلكالقرضنهايةاؼبدةفإهناتقومبتشكيبلحتياطيسنويلمواجهةاالىتبلكخبلالؼبدة،علىأنت

. بلغجملتهالقيمةاالظبيةجملموعالسنداتأيالقيمةاالستهبلكيةللسندات

. وينصحباستعماؽبذىالطريقةعندمايتوقعارتفاعأسعارالفائدة،بعدمايتمإصدارالقرضالسندي

 :استهالكالقرضالسنديبأقساطمتساوية -2

وفقهذىالطريقةتكوناألقساطالتيتلتزمبهااعبهةاؼبصدرةسنويامتساوية،ويتكونكلقسطمنالفوائداؼبستحقةعنالسنةوا

الستهبلكالسنويأواعبزءاؼبستهلكمنالقرضوالذييساويعددالسنداتاؼبستهلكةمضروبافيالقيمةاالظبيةللسندفيحينأنالقسطاؿ

: سنوييتماحتساهبوفقاللعبلقةالتالية

 𝑖/N(𝐴−1) /1  × القيمةاغباليةؼببلغالقرض = القسطالسنوي

 N(𝐴−1)/𝑖 × القيمةاغباليةؼببلغالقرض = أنالقسطالسنوي: أي

:  حيث
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i :معداللفائدةاالظبي .

𝑁 :مدةالقرض .

N𝐴 : القيمةاغباليةلوحدةنقدواحدةخبلؿ𝑁سنة دبعدلفائدةi(1وفقاعبدوالؼبالريقم.) 

: استدعاءالسندات: ثانيا

تتفاوتتوارىباستحقاقالسندات،فقدتكونقصرية،متوسطةأوطويلةاألجل،ىذاوقدتشرتطاؼبؤسسةاؼبصدرةللسنداتأين

كونلهااغبقفياستدعاءالسنداتقبلتارىباالستحقاقأيإعادةشرائهاوقدتلجأاؼبؤسسةاؼبصدرةإلىمثلهذىالشروطإذاماالبفضتأ

سعارالفائدةفيالسوقمقارنةدباكانتعليهعندإصدارالسندات،وحينئذتقوماؼبؤسسةباستدعاءالسنداتالقديبةوإصدارسنداتأخر

. ىبديلةدبعدألقليتناسبمعمستوياتالفائدةالسائدة

ولتعويضحامبللسندعناؼبخاطرالتيينطويعليهاحقاالستدعاء،فعادةماينصعلىأنقيمةاالستدعاءأكربمنالقيمةاالظبيةؿ

 .1لسند،ىذاالفرقيطلقعليهاظبعبلوةاالستدعاء

إنقراراستدعاءسنداتوإعادةسبويلهبإصدارجديدهببأنيتخذعلىضوءربليبللرحبيةاحملققةمنهذىالعملية،ويبكنمعاعبةىذا

القراروكأهنقرارموازنةرأظباليةبينمجمبلإلنفاقاتالنقديةومايقابلهامنالتدفقاتالنقدية،فاإلنفاقاتالنقديةاػبارجةتتمثلفيعبلوةاس

تدعاءاإلصدارالقديبونفقاتاإلصداراعبديد،أماالتدفقاتالنقديةالداخلةفتتمثلفيوفراتفيتكاليفالفائدةالسنويةاحملققةنتيجةاإل

. صداراعبديد،أيالفرقبيننتيجةاإلصدارالقديبواعبديد

 وخبصمالتدفقاتالنقديةبتكلفةاالقرتاضللمؤسسةوحسابصافيالقيمةاغباليةيبكنتحديدجدوى

 .2استدعاءوإعادةسبويئلصدارسندات

: تحوياللسنداتإلىأسهم: ثالثا

                                                           
1

 .19: ص. 2003-2002 : مرجع سابق ذكره أحمدبوراس.2003-2002 :أحمدبوراس-
2

 اإلدارة التموٌلٌة فً الشركات ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، :محمد عزت أٌمن المٌدانً.1993،:محمدأٌمنعزتالمٌدانً-
 .508-507:  ص .الظهران ،
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إنالسنداتالقابلةللتحويئللىأسهمهيتلكالسنداتالتييستطيعحاملهااستبداؽبابأوراقماليةأخرىخاصةبأسهمعاديةلنفسا

 لشركةوبذلكيصبحمنمبلكها،أيبنبينمسانبيهاالعاديني،ؽبنفساغبقوقوعليهنفسالواجبات،

. تتمهذىالعمليةوفقالشروطمحددةمسبقاوخبللفرتةزمنيةمعينةمنصوصعليهافيعقداإلصدارو

وهبذايبكنلحملةىذاالنوعمنالسنداتاالستفادةمنالفوائدالثابتةفيحالةتسجيبلؼبؤسسةلتدىورطويلنسبيا،والتحوإللىم

. سانبواغبصولعلىأرباحعندماتتحسنوضعيتهااؼبالية

. واليتمتوقعاستخدامشرطالتحويئلالعندماتكونقيمةالتحويؤلعلىمنالقيمةالسوقيةاغباليةفيتارىباإلصدار

 1: وتتميزالقروضالسنديةالقابلةللتحويلباػبصائصالتالية

 -

ىبتلفالقرضالسنديالقابلللتحويئللىأسهمعنالقرضالعاديبنحيثأنالقرضالسنديالقابلللتحويئللىأسهميمكناستبداؽببأسهماؼبؤ

سسةاؼبصدرةللقرضبشروطمحددةمقدماوخبللفرتةزمنيةمعينةفينشرةاإلصدار،وقديتمتحويبللقرضالسنديبحصصملكيةإذ

. اكانتاؼبؤسسةاؼبصدرةللقرضالسنديتعاونيةأوحصصمشاركة

 -

فيمايتعلقبالفرتةالتييتمخبلؽبااستبدااللقرضالسنديبعددمناألسهممحددةفينشرةاإلصداروالهبوزتعديلها،فقدتكوهنذىالفرت

. ةتساويبدةالقرضأوخبللفرتةأقلمنذلك

علىالعكسبالنسبةلكيفيةاستبدااللقرضالسنديبأسهمقدتعداللشروطخبلؼبدةالقرض،ولكنبلهبوزإجراءىذىالتعدي

 التإالإذاأجرتاؼبؤسسةتعديبلتعلىرأظباؽبابعدإصدارالقرضالسنديوهببأنينصعلىذلكفينشرةاإلصدار

. عناألسلوبالذييتبعئلحداثهذاالتغيريو

                                                           
1

 .306: ص. 2003: 2003: عبد الغفار حنفًمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفً-
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: فترةأومدةالتحويل- 

ربدداؼبدةالتييمكنخبلؽباتقديبالسنداتللمبادلةبأسهموقداليتمالتحويلخبلاللعاميناألولوالثانيأوالثبلثأعواماألخريةمنمدةالق

. رض،لذاعلىالشركةأنتحددبوضوحالفرتةالتييتمخبلؽباالتحويئللىأسهم

: معداللتحويل- 

دبعنىعددالسنداتالتييجبإعادهتاإلىاؼبؤسسةاؼبصدرةللقرضمقاببلغبصولعلىسهم،ومنالناحيةالتحليليةؼبدىجدوىتحويبللسندات

تتمثبلألولىفيعدداألسهمالتيمناؼبمكنأنتمنحنظريسندواحد،أماالثانيةفتتمثلفيو.إلىأسهمفإنالعمليةيبكنالنظرإليهامنزاويتني

. جهةالنظرالعكسية،أيعددالسنداتالتيمناؼبمكنأنتلغىنظريسهمواحد

ففياغبالةاألولىنقصدبقيمةالتحويبللقيمةالسوقيةللسهممضروبةفيمعداللتحويل،أيعدداألسهمالعاديةمقابلكلسن

دقابلللتحويل،وزبتلفقيمةالتحويلعنسعرالتحويل،إذيتمثلسعرالتحويلفيالقيمةاالظبيةللسندالقابلللتحويلمقسوماعلىمعدالؿ

 . 1ربويل

ولتقييمإمكانيةأوفرصةالتحويلبلبدمنمعرفةالفرقبينالقيمةالسوقيةللسنداتالتيتمتحويلهاإلىأسهموالقيمةالسوقيةلؤلس

نبالتييمكناغبصولعليهانتيجةالتحويل،ومنهنايبكناستنتاجأنالقيمةاالظبيةلؤلوراقاؼباليةفيحدذاهتاليستمعياراللمقارنة،وذلكب

الرغممنأهنفيالوقتالذيقديكونللقيمةاالظبيةللسندمعنىمعني،نظراألهنغالبامايتمالسدادهبذىالقيمةفيتارىباستحقاقهذىالسن

منهنافإنالقيمةاالظبيةللسهمليستكذلك،وىذايعنيأنإمكانيةالتحويلبلتتمإالعلىأساسالسوؽ،أيقيمةىذىاألوراقاؼبارل،دات

. ةفيالبورصة

 وكييتسنىلناتقييمعمليةالتحويليجباستخدافبفهومينأساسيينفيالتحليل،ونبامكافئالتحويل

. وؿبصلةالتحويل

نقصددبكافئالتحويؤلومناظرالتحويلقيمةالسهمالذييتماغبصولعليهومبادلتهبعددمنالسندات،وىومايعنيمقارنةالقي

 . 1مةالسوقيةللسنداتالتيتعطياغبقفيسهمبالسعرالسوقيللسهم،حيثيتوقفهذااؼبكافئعلىسعرالتحويلوسعرالسند
                                                           

1
 .25: ص. 2003-2002.مرجع سبق ذكره2003-2002: أحمدبوراس: أحمدبوراس- 
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: دبعنىآخرقبدأف

. سعرالسند × سعرالتحويل = مكافئالتحويل

. السعرالسوقيللسند×القيمةاالظبيةللسند × عددالسنداتالتيتعطياغبقفيسهم =

 .2فتقيسصافياؼبكاسبأواػبسائرالتييمكنأنيتحصلعليهاحامبللسندمنعمليةالتحويلمحصلةالتحويلأما

: وتتوقفاحملصلةالنهائيةللتحويلعلىمكافئالتحويلوسعرالسهم،حيثيمكنحساهباكالتارل

. مكافئالتحويل – سعرالسهم = ؿبصلةالتحويلبسهم

 فإذاكانتالنتيجةموجبةفإناؼبستثمرسوفيحققأرباحادبقدارىذىالنتيجة،أماإذاكانتسالبةفإنو

. سوفيتحمبلػبسائر

 

ؼبخاطرالبفا(ضبلةاألسهمالعاديةالقديبة)يعابعلىتحويبللسنداتإلىأسهمزيادةعدداألسهمالعاديةفباقديعرضاؼببلكالقدامىو

ضالرحبيةوالقيمةالسوقيةلؤلسهمالتييمتلكوهنا،إالأهنيمكنإرضاءىؤالءاؼبسانبينوتعويضهمجزئياعنااللبفاضالذييمكنأنيطرأ

علىرحبيةالسهمنتيجةلزيادةعدداألسهم،بزيادةرحبيتهمعنطريقزيادةصافيالرحباؼبتاحللتوزيع،حيثلمتعدىناكفوائدتدفعلحملةا

لسنداتالتيتمتحويلهاإلىأسهمعادية،دبعنىآخرأهنيمكنللمؤسسةأنتعوضالنقصالذيقديطرأعلىرحبيةالسهممناؼببلغالذيكامبناؼبف

روضأنيدفعفيصورةفوائدإلىحملةالسنداهتذامنجهة،ومنجهةأخرىفإنالتخلصمناألوراقاؼباليةذاتالدخبللثابتيرتتبعليهالبفاضا

ؼبخاطراؼباليةالتييتعرضلهاعائداألسهمالعادية،ويؤديذلكإلىتحسنالقيمةالسوقيةلؤلسهمالعاديةوىومايعوضاؼببلكالقدامىولو

. جزئياعنااللبفاضالذييمكنأنيلحقبالقيمةالسوقيةألسهمهمنتيجةزيادةعدداألسهمالعادية

والتقتصرعيوبالسنداتالقابلةللتحويئللىأسهمعلىالبفاضالرحبيةوالقيمةالسوقيةلؤلسهمالعاديةبالنسبةللمسانبينالقد

امى،إذأهنناكمخاطرأخرىقدتتمثلفياحتمالعدمارتفاعالقيمةالسوقيةللسهمالعاديلمستوىيشجعاؼبستثمرينعلىالتحويلخبلالؿ

                                                                                                                                                                                     
1

 .309: ص. 2003.2003: عبدالغفارحنفًمرجع سبق ذكره: عبدالغفارحنفً-
2

 .309: ص. 2003: عبدالغفارحنفً- 
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فرتةاؼبتوقعة،وقديفهمهذااغبدشبنقببلؼبتعاملينفيالسوقعلىأهنمؤشرالبفاضمستوىأداءاؼبؤسسةعماكامبتوقعا،األمرالذييرتكأثراغ

. يرمرغوبفيهعلىقدرةاؼبؤسسةعلىحصولعلىمواردماليةلتمويلبعضالفرصاالستثماريةاؼبتاحةمستقببل

وتكمناؼبيزةاألساسيةللسنداتالقابلةللتحويئللىأسهمفيتكلفةىذاالنوعمنالتمويل،إذأمبعداللفائدةعلىهذاالنوعمنالت

مويؤلقلمنتلكاػباصةبالقروضالسنديةالعاديةاؼبصدرةبواسطةنفساؼبؤسسة،وىوعنصرالينبغيإغفالو،وعلىهذايبكنتلخيصعد

 :1ةمزاياأخرىفيمايلي

 -

طاؼباأنالقرضالسنديلميتمتحويلهإلىأسهمفإنالفوائدتعدمصروفالغايةالضرائب،أيتحققوفراضريبياللمؤسسة،ودبقارنتهبالتمو

يلعنطريقزيادةرأساؼبالعنطريقإصدارأسهم،قبدأنالتكلفةالظاىرةوالضمنيةؽبذااألخريأكربمنتكلفةالقرضالسنديالقابلللتحويئل

. لىأسهم،ويرجعذلكللناحيةالقانونيةالتيتحكمكلنوعمنالتمويل

 -

القرضالسنديالقابلللتحويئللىأسهميمكناؼبؤسسةفيمابعدمنإصدارأسهمبسعرأعلىمنالسعرالذيتحددىفيحالةالزيادةاؼبباشرة

لرأساؼباؿ،وتؤديهذىاػباصيةإلىتخفيضملموسفيالتكلفةالظاىرةألمواالؼبلكيةحتىلوحدثالتحويلخبللفرتةتالية،فبايعنيأنالقر

. وضالسنديةالقابلةللتحويئللىأسهمتظؤلقلتكلفةمنالزيادةاؼبباشرةفريأساؼباؿ

 -

التحويلبمعنىاستبداالؼبديونيةحبقاؼبلكية،لكنبليرتتبعلىذلكأيتدفقنقديداخليللمؤسسة،وأيضاالبفاضاألعباءالتييمكنأنتواج

. ىهااؼبؤسسةلسدادىذاالقرضالسنديإذاسبتحويلهإلىأسهمعادية

فباسبقيتبينأنالسنداتالقابلةللتحويئللىأسهمتختلفتماماعنالسنداتذاتاغبقفيشراءأسهماؼبؤسسة،إذأهنذىاألخريةعبا

رةعنقرضتصدرىاؼبؤسسةدبعدلفائدة،وؽبتارىبمحددلسداده،معحقشراءعددمنأسهماؼبؤسسةأوحصصاؼبلكيةاألخرىخبللف

. ترةؿبددةوبسعرؿبددمقدما،حيثينصعلىهذىالشروطفينشرةاإلصدار
                                                           

1
 322: ص. 2003;.2003:عبدالغفارحنفًمرجع سبق ذكره:عبدالغفارحنفً- 
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وكماىومعروفأكبامليالسنداتالقابلةللتحويئللىأسهمبليبكنهماغبصولعلىعددمناألسهمإالعندالتحويل،أيعندماتقد

مالسنداتبلستبداؽبابأسهم،وعندىذىاللحظةفإناؼبؤسسةتسددبالكامبللقرضالسنديبقابلقيمةىذىالسنداتاؼبقدمةلبلستبد

اؿ،وىذايعنيأنالتحويلبلينفصلعنالسندألهنيمثلحقحامبللسندفياسرتدادقيمتهمقابؤلسهماؼبؤسسة،وعلىالعكسفإنالسندا

. ؼبتضمنحقشراءعددمنأسهماؼبؤسسةيسمحلحاملهشراءعددمعينمناألسهمبسعرؿبددمسبقادونأنيفقدوضعهكدائن

 WARRANT" ويسمىعادةحقشراءعددمنأسهماؼبؤسسةبػ

فهذااغبققابلللتداولفيبورصةاألوراقاؼباليةحيثيمكنفصلهعنالسندفهوفيشكلقسيمةمرفقةبو،وعندفبارسةىذااغبقفإهنيجبعلى"

اؼبؤسسةمقابئلعادةىذىالقسيمةودفعالسعراحملدد،أنتسلملحاملحقالشراءعددامناألسهماؼبتفقعليها،ومنثمتبقىالسنداسبتد

. اولةحتىتارىباستحقاقالقرضالسندي،أيأناؼبمارسةتتمعلىحقالشراءوليسعلىالسندات

 

بالنسبةللقرضالسنديالقابلللتحويئللىأسهمفإنفرتةالتحويليحتمؤلنتكونأقلمنأوتساويبدةالقرضالسندي،ولكنبلسبتدلفرتةأو

كربمنذلك،أمابالنسبةللسنداتذاتاغبقفيشراءعددمنأسهماؼبؤسسةفإهنذىالفرتةقدتكونأقل،تساويأوأكربمنمدةالقرضالسند

. ي

يعتربالسعرالذييدفعهحامبللسندلشراءالسهممنالعوامبلألساسيةويسمىبسعرفبارسةاغبق،حيثيجبأنيحددبشكلواض

حفينشرةاإلصدار،فقدتذكراؼبؤسسةأهنذاالسعريتزايدبنسبةمعينةسنويا،وذلكبهدفتحفيزوتشجيعحامليهذىاغبقوقعلىممار

ستهافيأقربفرصة،أماإذاأصدرتاؼبؤسسةأسهمجديدةبسعرأقلمنسعرفبارسةاغبقفإنذلكيضردبصلحةحامليهذىاغبقوقكماىو

اغبالفيحالةالسنداتالقابلةللتحويئللىأسهمحيثيجبحمايةحامليهذىاغبقوؽ،إذاماحدثالبفاضفيالقيمة،رغمأنذلكليسشر

. طقانونياولكنهشرطضروريلضماناالكتتابفيالقرضالسندي

واؼببلحظأنسعرفبارسةاغبقيدفعنقداعندفبارسةحقالشراء،وإذاكانتنشرةاإلصدارتنصعلىإمكانيةإيداععددمنالسندامت

. قابلقيمةىذااغبق،ففيهذىاغبالةفإمبمارسةىذااغبقتماثلتماماعمليةربويبللسنداتإلىأسهمحيثيصبحمسانبابعدذلك
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أماإذاسبدفعقيمةىذااغبقنقدافإنالسنداتتبقىمتداولةوىذايعنيأكبامبللسنداليفقدصفتهكدائنللمؤسسة،وبصفةعامة

.قديرتكأسلوبالسدادإلىحامبللسند
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: خالصة
تعدعمليةالتمويلمحركاأساسيالنشاطاؼبؤسسةاالقتصادية،لذاتسعىهذىاألخريةومنخبللوظيفةاإلدارةاؼباليةإلىتوفرـي

. اربتاجهمنأمواؿ

 تعددالبدائبللتمويليةاؼبتاحةللمؤسسةاالقتصادية،

التمويلباألمواالػباصةبنوعيهالداخليواػبارجيعنطريقإصداراألسهم،والت:باعتمادمعياراؼبلكيةيبكنالتمييزبيننوعينأساسينيو

. مويلعنطريقاالستدانةسواءعنطريقالقروضاؼبصرفية،إصدارالقروضالسنديةأوالتمويبلتاؼبتخصصة

كماأنتطوراحمليطاؼبالياغبديث،واالنتقاؼبناقتصاداالستدانةإلىاقتصادالسوقاؼباليالذييتميزبالتمويبلؼبباشر،أدىإلىتباينخ

. صائصمصادرالتمويبلؼبتاحةأماماؼبؤسسة،وشروطاغبصولعليها،فبايفرضعلىاإلدارةاؼباليةللمؤسسةضرورةاؼبفاضلةبينها

غريأنلجوءاؼبؤسسةإلىالسوقاؼباليلتمويلحاجاهتاطويلةاألجليفرضعليهااالختياربينبديلينأساسيني،إماالتمويلعنطريقإ

: صداراألسهمأوالسندات،وىومايقودناإلىطرحالتساؤاللتارل

.ىبللتمويلعنطريقإصدارالسنداهتوأفضلبديلتمويليللمؤسسة؟وىذامايشكلمحورحبثنافيالفصبللثاين



 

 

 

انتًٕيم ػٍ :انفصم انثاَي

طريك انمرض انطُذي
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 :تـمـهـيـد
تعتربالقروضطويلةاألجؤلحدأشكااللتمويل،حيثأناؼبدينأيالشركةالتيأصػدرتالسنداتطرفواحدبينماالدائنفهمعديدمنا

. مؤسسات وألطرافمنأفراد

ويقسم 

القرضعلىأجزاءأوحصصتسمىبالسنداتلحاملها،حيثيمكنتداوؽبافيالسوقاؼباليوتقومالشركةاؼبصدرةؽبذىالسنداتبطرحهالبلكت

. تابالعاملصاغباعبمهوراوتقومبطرحهافياألسواقاؼبالية

وسوؼ . لذلكتعتربالسنداتأحدأشكاالؼبديونيةالتيتلجأإليهامعظمالشركاتكوسيلةمػنوسػائبللتمويل

: كباواللبحثفيالقروضالسنديةمنخبلاللعناصرالتالية

 .عمومياربواللسندات- 

 . طرؽ سبويل اؼبؤساسات االقتصادية :األوؿاؼببحث 

 .التمويل عن طريق السندات :        اؼببحث الثاين 

.القرض السندي :        اؼببحث الثالث 
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 طرق تمويل المؤسسات االقتصادي: المبحث األول

  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة ةمصادر التمويل الكالسيكي: المطمب األول 
 PMEل التمويل الداخلي :  األولفرعال

  :التمويل الذاتي .1
يعترب التمويل الذايت ىو الفائض اؼبخصص من طرؼ اؼبؤسسات الذي يسمح ؽبا بالتكفل دبواردىا اػباصة، كما 

يشمل تلك األمواؿ اليت ولدهتا اؼبؤسسة من عملياهتا اعبارية وىو من أىم مصادر سبويل اؼبؤسسات الصغرية 
 1.واؼبتوسطة خاصة الناشئة حيث يتم عن طريق اؼبدخرات الشخصية لصاحب اؼبشروع

 PME التمويل الخارجية لـ :  ثاني الفرعال
 يف التمويل من القطاع الرظبي القطاع الغري رظبي   PMEتتمثل مصادر التمويل اػبارجية للمؤسسات

I.   مصادر التمويل الخارجية من القطاع الرسمي
 : التجاري االئتمان -1

 تتحصل عليو اؼبؤسسة من اؼبوردين ويتمثل يف قيمة اؼبشرتيات اآلجلة للسلع اليت اآلجلوىو ربويل قصري 
تتاجر فيها أو تستخدمها يف عملية اإلنتاج حيث تعتمد تكلفة ىذا النوع من التمويل على شروط اؼبوردين      

 اليت يبكن أف وبصل عليها اؼبشروع من البنوؾ االئتمانية تشكل التسهيبلت : المصرفيالئتمانا -2
التجارية واؼبؤسسات التجارية واؼبؤسسات اؼبصرفية مصدر آخر من مصادر التمويل  

حيث يعرؼ على أنو الثقة اليت يوليها اؼبصرؼ التجاري لشخص ما حيث يوضع ربت تصرفو مبلغا من النقود أو 
يكلفو فيو لفرتة ؿبددة يتفق عليها من بني الطرفني،وذلك لقاء عائد معني يتحصل عليو اؼبصرؼ من اؼبقرتضني 

يتمثل يف الفوائد والعموالت واؼبصاريف 
 
 

تدخل ىذه القروض يف إطار اإلئتماف اؼبصريف : PMEقروض المؤسسات والهيئات المتخصصة في تمويل 
الذي سبنحو البنوؾ واؼبؤسسات اؼبصرفية للمؤسسات إال أنو توجد عروض سبنحها جهات آخرى حكومية وغري 

 1 وغريىا ANSEJ  ENGEM CNACحكومية على شكل صناديق أو صبعيات مثل 
                                                           

، ص ص  2008  ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، يف اعبزائر للمؤسسات الصغرية و اؼبتوسطة سن ، رسالة ماجستري بعنواف إشكالية  التمويل اؼبصريف محعواطف1
86,87 
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II.   مصادر التمويل الخارجية غير الرسمية
يقصد  دبصطلح غري رظبي يف اإلقتصاد ىو مزاولة النشاط اإلقتصادي خارج إطار القانوف والقواعد الرظبية اؼبنظمة 

:  للنشاط يف الدولة و منها 
 يعترب من اؼبصادر األساسية للتمويل و ىو أوؿ مصدر يتوجو غليو صاحب :قروض األىل و األقارب  .1

.  اؼبشروع الصغري عندما تعجز موارده الذاتية عن توفري التمويل البلـز ؼبشروعو 
 يطلق ىذا اؼبصطلح على فئة اؼبمولني غري الرظبيني الذين يقدموف القروض بفائدة :قروض المرابين  .2

مرتفعة جدا يف العادة ما تكوف قصري األجل  ، حيث ال يبوؿ اؼبشاريع اعبديدة إال بشروط غاية يف 
 . الصعوبة الرتفاع اؼبخاطرة 

 و ىؤالء يقموف خدماهتم التمويلية ؼبن يبلك أصوؿ عينية يبكن تداوؽبا يف السوؽ :محالت الرىانات  .3
فيقوموف برىنها رىنا حيازيا لدى اؼبقرض، ووبصلوف على قرض قصري األجل بنسبة أقل من األصوؿ 

 .اؼبرىونة
يبوؿ التاجر أحد أصحاب اغبرؼ أو اؼبؤسسات الصغرية دببلغ من اؼباؿ مقابل  :إقراض التجار لزبائنهم .4

إلتزاـ اغبريف أو الصانع ببيع إنتاجو كامبل إذل التاجر، وقد يتفق التاجر على تقاضي فائدة صروبة، أو 
 . يراعي ذلك من خبلؿ السعر الذي يشرتي بو ويكوف أقل من سعر السوؽ

 PMEرق المستحدثة لتمويل الـ  ط الثاني المطلب ال
يف ضل تعدد مصادر التمويل السابقة للمؤسسات الصغرية واؼبتوسطة ومقابل إفتقار ىذه األخرية للضمانات 

 ;اؼبطلوبة، وإرتفاع تكلفة التمويل غري الرظبي من جهة أخرى، وحاجة ىذه اؼبؤسسات لؤلمواؿ إلنطبلؽ نشاطها
تظهر بدائل سبويلية حديثة تعمل على سبويل طويل األجل، وإهباد حل ؼبشاكل سبويل ىذا النوع من اؼبؤسسات 

ومن بينها  
 
 

 أسلوب التمويل اإلجاري  :الفرع األول

                                                                                                                                                                                     
 .91,93 نفس اؼبرجع السابق  ص صسن ، رسالة ماجستري بعنواف إشكالية  التمويل اؼبصريف محعواطف1
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يعرؼ على أنو عقد تأجري يقـو دبقتضاه مالك األصل دبنح طرؼ آخر حق إستخدامو خبلؿ فرتة زمنية متفق 
عليها، وذلك مقابل قيمة إجارية ؿبددة دوف اإللتزاـ بشرائو ومقابل ىذه اؼبيزة يلتـز اؼبستأجر بسداد القيمة 

.  1اإلجارية ىالدورية على أساس شهري أو ربع سنوي حسب ما يتم اإلتفاؽ عليو يف عقد التأجري
ع الثاني  التمويل بشركات رأس المال المخاطر  الفر

ىي طريقة تسمح بإعطاء اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة األمواؿ البلزمة لنموىا وسد كل إحتياجاهتا وموجو 
للمؤسسات اؼبسعرة فيس البورصة وفيو اؼبستثمر يف رأس اؼباؿ اػباطر عبارة عن مشارؾ عملي يقبل بتحمل جزء 

 على األقل يف رأس ماؿ اؼبؤسسة وؼبدة ترتاوح % 20من اػبطر احمليط باؼبؤسسة ، حيث تكوف ااؼبسانبة مقدرة بػ 
 . سنوات10 و5بني 

كل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  اشم:  المطلب الثالث 
 انو كلما تعددت اؼبصادر التمويلية للمؤسسة كلما تيسرت شروط اغبصوؿ عليها ،لكن اؼببلحظ بالنسبة 

 إال  واستمرارىاللمؤسسات الصغرية واؼبتوسطة انو بالرغم من تعدد ىذه اؼبصادر وما تشكلو من أنبية يف قباحها و
أف فرص الوصوؿ إليها تبقى ضعيفة،حيث أثبتت الدراسات وربليل واقع تلك اؼبؤسسات أهنا تعاين من مشاكل 

سبويلية عديدة متداخلة من حيث أسباهبا ونتائجها،وىذا على مستوى صبيع أكباء العادل،غري أف ىذه اؼبشاكل 
تتعاظم يف الدوؿ النامية والعربية بشكل خاصنظرا لطبيعة حاؿ القطاع اؼبارل فيها الذي يرتكز بصفة أساسية على 

 للعديد من أدوات وأساليب التمويل االنتشارواالفتقارالبنوؾ،والذي يتسم بشيء من الضحالة والقصور وعدـ 
. اؼبختلفة،فضبل عن ضعف قدرات ومهارات صغار اؼبستثمرين

:  و ىذه اؼبشاكل تصنف إذل 
 : مشاكل متعلقة بالتمويل المصرفي:  الفرع األول 

تواجو اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة صعوبات ومعوقات عديدة عندما ترغب يف اغبصوؿ على سبويل 
: لنشاطاهتا من القطاع اؼبارل اؼبنظم والسيما من البنوؾ التجارية،ويبكن إهباز أىم ىذه الصعوبات يف

 .اؼببالغة يف اؼبطالبة بالضمانات -

 .صعوبة اغبصوؿ على القروض -

 .عزوؼ البنوؾ عن إقراض اؼبؤسسات الصغرية الرتفاع درجة ـباطر االستثمار فيها -
                                                           

 .95 .93 نفس اؼبرجع السابق  ص صسن ، رسالة ماجستري بعنواف إشكالية  التمويل اؼبصريف محعواطف1
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 .مطالبة أصحاب ىذه اؼبؤسسات بضمانات كبرية قد ال يستطيعوف توفريىا -
 .ارتفاع أسعار الفائدة على القروض لتأمني درجة اؼبخاطرة -
عدـ ربمس البنوؾ إلقراض اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة لصغر حجم معامبلهتا مع ما تكلفو ىذه  -

 .اؼبعامبلت من أعباء إدارية على البنوؾ
 .غالبا ما تكوف حجم القروض اؼبمنوحة ؿبدودة وغري كافية لتنمية اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة -
 .طوؿ إجراءات منح القروض ؽبذه اؼبؤسسات -
 .عدـ مراعاة السياسة النقدية ألوضاع اؼبؤسسات الصغرية بصفة عامة -

 .ؿبدودية حجم و نوع التمويل -

 1.طوؿ مدة اإلجراءات -

 :مشاكل متعلقة بالمؤسسة: الفرع الثاني 

 .ضعف التمويل الذايت -

 عدـ االىتماـ بالتخطيط اؼبارل -

 السياسة اؼبالية اػباطئة -

 التساىل يف ربديد فرتات اؼبديونية للزبائن -

 ضعف الرقابة على السيولة النقدية الواردة والصادرة -

 عدـ الفصل بني الذمة اؼبالية لصاحب اؼبؤسسة والذمة اؼبالية اػباصة باؼبؤسسة -

 عدـ االستغبلؿ األمثل للموارد اؼبالية اؼبتاحة لديها -

 2ضعف الوعي احملاسيب لدى أصحاب اؼبؤسسات الصغرية -

                                                           
. 2009حالة اعبزائر رسالة ماجستري ،كلية العلـو االقتصادية والتسيري ،جامعة سعد دحلب البليدة ،اعبزائر ، -حفيف فوزية  ،إشكالية سبويل اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة1
  .52ص  . 2008رابح خوين  ،رقية حساين ، اؼبؤسسات الصغرية و اؼبتوسطة و مشكبلت سبويبلهتا ، إيرتاؾ للطباعة و النشر و التوزيع  ،مصر  ،الطبعة األوذل 2
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 : مشاكل تمويلية أخرى: الفرع الثالث 

 عدـ وجود مؤسسات متخصصة يف سبويل اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة -

 عدـ تناسب السياسة اعبمركية والضريبية مع خصوصية اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة -

 1.عدـ القدرة على اللجوء إذل األسواؽ اؼبالية و البورصة لعدـ وجودىا أصبل  -

: التمويل عن طريق السندات: المبحثالثاني
: مخاطرالتمويلعنطريقالسندات ومزايا: المطلباألول

 أهناضػعيفةفػيالرقابةعلىالشركةاؼبصدرة ومنوجهةنظرحامليالسنداتنجدأنلهامزاياؿبددةبالنسبةللدخل،

: يتضحذلكفيمايليو

 فيمجاالؼبخاطرة،قبدأفضليةللسنداتؤلهناتعطيحاملهاأولويةاؼبطالبػةفػيحالةربقيقاؼبكاسب•

 .عندالتصفية،كماأنللديناؼبذكورفيهػاتػارىباسػتحقاقمحدد،كماأهناؿبميةبالشروطاؼبتضمنةفيوثيقةالتعاقدو

 .ىػذاالعائػدغيػرمرتبطباؼبكاسبالتيتحققهاالشركة ووبصلحامبللسندعلىعائدؿبددباستثناءالسنداتالدخلية،•

. فيمجااللرقابةعلىالشركةقبدأكبامبللسندليسلػهحػقالتصػويتعلػىقراراتالشركة•

: العيوبنذكرمنها وومنوجهةنظرمصدريالسنداتنجدأهنناكالعديدمناؼبزايا

: مزاياالتمويلبالسندات- أ

: يبكنذكربعضمزاياالتمويلبالسنداتكمايلي

 .تكلفةالسندؿبددةمنقبل،حيثأكبامبللسنداليشاركالشركةفياألرباحالعاليةالتيقدربققها•

 .2اؼبمتازة وقلةتكلفةالسنداسبقارنةبتكلفةاألسهمالعادية•

 .ىذامايعطيمرونػةأكبػرلعمػل اؼبسريين والوبقلحامليالسنداتاؼبشاركةفياإلدارة•
                                                           

سحنوف ظبري ،بونوة شعيب ،اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة ومشاكل سبويلها يف اعبزائر ، مداخلة ضمن اؼبلتقى الدورل حوؿ متطلبات تأىيل اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة يف 1
. 2006 أفريل 18-17الدوؿ العربية ،كلية العلـو االقتصادية والتسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،شلف ،اعبزائر  ، 

2
 .188: مباركلسلوس،التسٌٌرالمالً،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة،الجزائر،ص- 
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 .سبثلتكلفةالسنداتعبئا،فتخصممثلباقياألعباءقبػلتحديػدالػرحباإلصبػالياػباضعلضريبةفبايؤديإلىتقليبللوعاءالضرييب•

: مخاطرالتمويلبالسندات- ب

: يبكنتلخيصبعضهافيمايلي

أنتكلفةالسنداتثابتة،فإذاتعرضتاؼبؤسسةلضائقةماليةفػإهنػذايزيػدمػناؼبخاطراؼباليةللمؤسسةألهنذىالتكاليفواجبةالدؼ•

 .ع

 .أنالسنداتعادةمايكونلهاتارىباستحقاقمحدد،لذلكيجػبتكػويناحتيػاطيلتسديدىافيموعدىا•

إذاتعرضتاؼبؤسسةإلىضائقةمالية،فإندفعاؼبؤسسةؼبستحقاهتاذبػاىحملػةالسنداتيقللمنإيرادضبلةاألسهم،فبايؤديإلىا•

 .لبفاضالقيمةالسوقيةللسهمفيالسوقاؼبارل

 إصباليالديوف، وفيكثريمنالدوليتمفرضبسبةمعينةبينإصبالياألمواالػباصةالتػيتمثػلحقوقاؼبلكية•

. بالتاليتحدمنمقدرةاؼبؤسسةعلىالتوسعفػياالقرتاضعنطريقالسنداربمايةألمواالؼبسانبنيو
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 :(السندات واألسهم)المقارنةبينمصادرالتمويلطويلةاألجل : المطلبالثاني
 قبلبحثاؼبقارنةبيناألسهم

. السنداتيجدربنااإلشارةإلىذكراألسػبابالتػيتػدفعشركاتاؼبسانبةإلىإصدارالسنداتبدالمناألسهمو

حيثتعتربالسنداسبناؼبصادراألساسيةالتيتمكنالشركاتاؼبسانبةمناغبصولعلىمايلزمهامناألموااللدائمة،وفيمايليبعضالعو

 :1امبللتيتدفعهاإلىذلك

: المتاجرةبالملكية -1

تتحققحالةاؼبتاجرةباؼبلكيةفيحالةسبكنالشركةمنتشغيبلألمواالؼبقرتضةبواسػطةالسنداتفيمشاريعاستثماريةربققمنورا

 .كلفةالفائدةسوفيزيدمنمعداللرحبالذييعودإلىاؼببلؾ وويعتبػرالفرقبينالعائداحملقق.ئهاعائدأكربمنتكلفةالفائدةاؼبدفوعةعنها

: التكلفة -2

عادةماتكونتكلفةالسنداتأقلمنتكلفةاألسهم،حيثأناؼبستثمرينبليقػدمونعلػىشراءاألسهمإالإذاكاناحتمااللرحبفيهاأ

 .كربمنالفائدةالتييحققهااالستثمارفيالسندات

: الميزةالضريبية -3

 يبنحإصدارالسنداسبيزةضريبيةمقارنةبعمليةالتمويلباألسػهم،

ذلػكؤلنالفائػدةاؼبدفوعةتعاعبمحاسبياكمصروفأييتمخصمهامنالرحبالصافيقبلخضوعهللضريبة،لػذلكفإنصافيالرحبالذييخو

 ضعللضريبةسيكومبقدارىأقلبمقدارالفائدة

.ىذامايعنػيالبفػاضمقدارالضريبةخاصةإذاكانتضريبةالدخلتحببشكلتصاعديو

                                                           
1

 .970-696: ص- ص . 2000. األردن- حمزة محمدالزبٌدي،االستثمارفٌاألوراقالمالٌة،مؤسسةالوراقللنشـروالتوزٌـع، عمان- 
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: استعماألموااللغيردونمشاركتهمفياإلدارة -4

. حيثأنإصدارالسنداتيمكنالشركةمناغبصولعلىاألمػوالدونإشػراكأصػحاهباباإلدارة

 .حيثبليكونلهؤالءاؼبقرضينأوبقفيالتصويتأواالشرتاكفيإدارةالشركة

: زيادةاألموااللمتاحةللشركة -5

 حيثأنإصدارالسنداتيعتربوسيلةللوصوإللىفئاسبختلفةمناؼبستثمريناؼبوجػودينفيالسوؽ

. الذينبليستطيعونالدخولباستثماراتأخرىو

 قػدتكونسببافيزيادةاألرباح وولكنعلىالرغممنأنالسنداتتعترباألداةالرئيسيةفيعمليةاؼبتاجرةباؼبلكيػة

 اهنياربعضالشركاتاألخرى والنجاحلبعضالشركات،إالأهنػاقػدتكونالسببالرئيسيفيفشل وعامبلمنعوامبلالستقرارو

 :1التينذكرمنها وبالتالييجبعليناالبحثفيأىػمالعوامبللتيتحدمناستخدامالسنداتو

 يفضبلستعماؽبذاالنوعمناالقرتاضفياغباالتالتيتتصففيهاإيراداتالشػركةبالثباتالنسيب .1

أماالشركاتالتييتق.االستقرار،فثباتاإليراداسبنسنةألخرىيعنيمقػدرةالشػركةعلػىمقابلػةالتزاماهتاالثابتةكبوضبلةالسنداتو

 .لبإيرادىامنسنةألخرى،فقدتعجزعنالوفاءبالتزاماهتاكبوضبلػةالسنداسبمايؤديإلىإشهارإفبلسها

 اإلسراففيإصدارالسنداتقديؤديإلىنقصالضماناتاؼبقدمة، .2

 .ىذامايؤديإلىارتفاعسعرالفائدةاؼبدفوعإلىأنيصلللحدالذييصبحفيهخطراعلىالشركةو

 .قدتنصالقوانيناؼبنظمةللشركاتاؼبسانبةعلىنسبةمعينةمػنالسػنداتبليبكػنللشركاتتجاوزىا .3

وجودبعضااللتزاماتالتعاقديةالتيتحدمناالستدانةدبختلفأشكاؽباأومنإصػدارالسندات،فقدذبدالشركةنفسهاعاجزة .4

عنإصدارأيةسنداذبديدةبسبباتفاقيةخاصةبعقدقرضمعأحدالبنوكأوعقدإصدارسنداتقديبةينصعلىعدمالسماحبإ

. صػدارسنداذبديدة

: السندات والفرقبيناألسهم
                                                           

1
 .214-213: ص - ص . 1997 رضوانولٌدالعمار،أساسٌاتفٌاإلدارةالمالٌة،دارالمسـٌرةللطباعـةوالنشـروالتوزٌع،عمان،- 
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: يبكنتوضيحبعضمنهذىالفروقاتفياعبدواللتارل

 أىمالفروقبيناألسهموالسندات: 1جدول

                 نوع الورقة
 طبيعة الفرؽ

 السندات األسهم

. سبثلديناعلػىالشػركةأواغبكومة- .(مسانبة)سبثلملكية للشركة-  .الطبيعةالقانونية

حقوقاؼبسػانبتػأيت بعػد -  .األسبقية
. حقوقحملةالسندات

حقوقحملةالسنداسبمتػازة - 
. تسددبغضالنظرعنالنتيجػة اؼبسجلة

 .(سنويةأونصػف سنوية)فوائدثابتة - . أرباضبوزعة-  .العائد

للحملةاغبقفيالتصويت -  .التصويت
. واؼبشاركةفيإدارةالشركة

ليسلهػمحػقالتصػويت وانتخاب - 
. ؾبلساإلدارة

. ؿبددفيعقداإلصدار- . غريؿبدد-  .تاريخاالستحقاق

اليبكن اسرتداده من -  .استردادالمبلغالمستثمر
. الشركة

. يبكناسرتدادىفينهايةمدة القرض- 

. ليسلهماغبقفيذلك- . ؽبماغبقفيذلك-  .حضورالجمعياتالعامة

الشركات،اغبكومة واؼبؤسساتاؼبالية - . شركاتاؼبسانبة-  .المصدرون
 .(واؼبرخصة)اؼبختصػة 

 78: ؿبفوظجبار،مرجعسبقذكره،ص: اؼبصدر

 

 السندات ولكنعلىالرغممنوجودىذىاالختبلفاتبيناألسهم

. النابعةأساسامنطبيعػةكؤلداةمنهذىاألدوات،إالأهنناكالكثريمنأوجهالتبلقيبينهماو

فاألداتانتمثبلمبصدرامنمصادرالتمويلطويبلألجلبالنسبةللشركةأواؽبيئةاؼبصدرة،كماسبتازانبإمكانيةتداوؽبمافيحالةا

. غريىامنأوجهالتشابو وذلػكببيعهمػافػيالبورصة، وغباجةإلىاؼببلغاألصلياؼبسػتثمر
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: تنفيـذ العملية والقرضالسندي،خصائصو،تنظـيمإصـداره:المبحثالثالث
 يعتربالقرضالسنديأحدأنبالبدائبلؼبتاحةللمؤسسةمنأجلتمويبلستثماراهتا،

: سػوفنبحثفيالنقاطاآلتيةبعضاؼبفاىيماػباصةبوو

 .خصائصو ومفهومالقرضالسندي- 

 .تنظيمالقرضالسندي- 

 .تنفيذعمليةالقرضالسندي- 

. ـباطرإصدارالقرض وضمانات- 

: خصائصالقرضالسندي ومفهوم: المطلباألول
. بعػضاػبصائصالتييتمتعبها وفيمايليسوفنتعرفعلىمختلفاؼبفاىيمالتػيأعطيػتللقػرضالسػندي

: مفهومالقرضالسندي -1

: ىناكعدةمفاىيمقدمتللقرضالسندينذكرمنها

 القرضالسنديعبارةعنقرضينشأمنإصدارالسنداتالتيتػوزعبػينالعديدمناؼبقرضني،: اؼبفهوماألوؿ

 .1ىيقروضمخصصةللشركاتالكربىؤلنالثقةفياؼبصدرأمػرأساسيو

 القرضالسنديهوشكلخاصمنالقروضطويلةاألجل،يتمعنطريػقإصدارأوراقماليةمتداولةللجمهور: اؼبفهومالثاين

 تداوؽبافيالسوقاؼباليعنطريقوسيط والتيتمثلديونعلػىاؼبؤسسػةاؼبصػدرة،ىػذىاألوراقيتمطرحهاو

 .2ىوالبنك،تسػمىهػذىاألوراقسندات،أمامالكهافهوحامبللسندو

                                                           
1
 -Z.Bodie, R.Merton, C.Thibierge, Finance: caractéristiques des emprunts obligataires, wikipedia, le 10-02-

2009à 19:53, fr.wikipedia.org. 
2
 -Pierre Conso, La Gestion Financière De L'entreprise, Dunod, 7

ème
 édition, Paris, p 375. 
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: اؼبفهومالثالث

ربقيقالقرضالسنديهوإبرامعقددينلدىعدةمقرضينمػؤىلينلهػماغبقفياسرتجاعديوهنمإضافةإلىالفوائد،كمايبلكحقاؼبديونيةعل

 .1ىاؼبؤسسةاؼبصدرةفبثلةأوراقماليةتسمىالسندات

: منخبلؼباسبقيمكنناتعريفالقرضالسنديكمايلي

 القرضالسنديهوعبارةعنقرضيتعلقبمبالغجدضخمة،يقسمإلػىأوراقماليػةذاسببالغصغريةتسمىسندات

: يعقدبينطرفنيو

 .ىياعبهةاؼبصدرةللعقدو:  (اؼبدين)اؼبقرتض •

: (الدائنني)اؼبقرضني •

. ىياعبهةالتيتكتبفيالقرض،أياعبهةالتيتمنحاألموالللمصدرؽبااغبقفياسرتجاعديوهناإضافةإلىالفوائد

: خصائصسنداتالقرض -2

: يتميزالقرضالسنديبعدةخصائصمنها

: القيمةاالسمية- أ

 ىيالقيمةالتييصدرهباالسند،

.تبقىهذىالقيمةثابتةالتتغريمنذتارىبإصدارالسػندوحتىتارىبسدادنبنقببلعبهةالتيأصدرتو،لذلكتكومبسجلةعلىالسندو

                                                           
1
 -S.Ballada et J, C,Coille, Outils et mécanismes de gestion financière, 3ème édition, Maxima, Paris, 1996, p 454. 
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: القيمةالجارية- ب

 .ىيبعكسالقيمػةاالسػميةتكػومبعرضةللتقلباتباستمرار وتعرفبالقيمةالسوقية وسبثلقيمةالسندفيالسوؽ،

: سعرالفائدة- ج

: وىناكمفهومانلسعرالفائدة

 يبثلمعدالإليرادالػذييحصػلعليهحامبللسندمناعبهةالتيأصدرتو، وىوالذييصدرهبالسند وسعرالفائدةاالظبي•

 .عادةمايبقىثابتابدونتغيري ويكومبسجبلعلىالسندو

 الذييمثلسعرالفائدةالفعليفياألسواقاؼبالية، وسعرالفائدةاعباري•

. ىذاالسعريتغريباستمرارتبعاللعوامبللكثريةالتيتؤثرعليوو

: تاريخاالستحقاق- د

 .لكلسندتارىبمحددللتسديديسمىبتارىباالستحقاؽ،حيثتعادالقيمةاالظبيةغبامبللسند

: تكلفةاإلصدار- ىـ

 .سبثبللقيمةاؼبدفوعةمنطرفاؼبكتتبإلىاعبهةاؼبصدرة

 باإلضافةإلىذلكنجدأنسنداتالقرضتحتويعلىاظباعبهةاؼبصدرة

 .2،تػارىباالكتتػابوشروطاالىتبلؾ1الذييعرفمنالرقمالتسلسليللسند،قيمةالقرض،عدداألوراقاؼبالية،مدةحياةالقػرضو

                                                           
1

 (أقساط)تتحددمدةالقرضحسبظروفالمؤسسةالمصدرة،وإمكانٌاتهاللسدادفٌالمستقبل،فقدٌسددالقرضإمادفعةواحدةأوعلى دفعات 1- 

 .خاصةإذاحدثانخفاضفٌأسعارالفائدة،وفٌحالةالتسدٌدقبالنتهاءمدةالقرضفإنلمؤسسةتعوضالمكتتبعنطرٌقعالوةوالتٌتعتبر كتعوٌضله
2
 -Gérard Chareaux, op.cit, p 167. 
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: تنظيمإصدارالقرضالسندي: المطلبالثاني
: يتضمنتنظيمإصدارالقرضالسنديالعناصرالتالية

 .أشكالسنداتالقرض- 

 .األطرافاؼبشاركةفياإلصدار- 

 .الشروطالقانونيةلئلصدار- 

. قيودإصدارسنداتالقرض- 

: أشكالسنداتالقرض -1

: 1يتخذالقرضالسنديأشكاالمعينةمنالسنداتقدتكونلحاملهاأواظبية

o السنداتلحاملها :

. يقصدبالسندغباملهذلكالسندالذيبلوبمبلظباؼبستثمر

 تنازالمثلبقيةاألوراقاؼبالية، وشراء وويعدورقةماليةيتمتداوؽبابيعا

يعرفكذلكباظبسنداتالكوبوناتلكونالفائدةتدفعمنخبلاللكوبوناتاؼبرفقة،حيثيحصبلؼبستثمرعلػىالفائدةدبجردنزعالكوبونادلو

 .رفقبالسند،يتقدمبهإلىالبنكالذييتوسطعلىاعبهةاؼبصدرةللسندليدفعالفائدةنقدا

o السنداتاالسمية :

 إمباتتمعمليةالبيع وىوسندغريقابلللتداوؼبثبللسػنداتلحاملها، والسنداالظبيهوالسندالذييصدرباظبصاحبو،

. التلف ويضمهذاالنػوعمػنالسنداتاغبمايةالكاملةللمستثمرمنناحيةالسرقة والشراءوفقالقواعدالقانونيةلنقبلؼبلكيةو

 يشػمبللتسجيلهناكبلمنالديناألصلي ووالسنداتاالظبيةأوكماتعرفبالسنداتاؼبسجلةيبكنأنتكومبسجلةبالكامل،

. عنطريقالبنك والفائدةلذااليصرفأيبنهماإالبشيكيحمبلسػمصػاحبالسندو

                                                           
1

 .226 -227: .ص- ص. حمزةمحمدالزبٌدي،مرجع سابق ذكره- 
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 كمايبكنأنتكومبسجلةتسجيبلجزئيا

 اؼبقصودهبأنالتسجيليكونعلىأصبللػدينفقطأماالفائدةفتأخذكماىواغبالفيالسنداتلحاملهاشكلكوبوناترتفقبالسػندو

. تنػزعمنػهبمجرداستحقاقهالتحصيلهامنالبنكمباشرةو

 وتطرحالسنداتلبلكتتادبنقببللشركاتاؼبسانبحيثتعترببالنسبةؽباطريقمهممػنطرقالتمويلباإلقراض

 قدتكوناألفضئلذاماقورنتبالقروضاؼبباشرةالتيتحصلعليهامنالبنوؾو

. التعدتدخبلفػيشؤوهناالداخلية واعبهاتالتمويليةاألخرى،إذتلزمهذىاعبهاتالشركةببعضالشروطو

ونظراألناؼبستثمرفيمثلهذاالنوعمنالسنداتعػادةمػايكػونواحػدمػنآالفاؼبستثمرينالذينأقبلواعلىشراءتلكالسندات،فإهنبل

يستطيععمليامتابعةاستيفاءالشركةللشروطالتيتضمنهاالعقد،لذاتنصالتشريعاتعلىدخولطرفثالثقديكونبنكاذبارياليكػونبمثابػة

. وكيلللمستثمر

: 1األطرافالمشاركةفياإلصدار -2

: ىي وىناكالعديدمناألطرافالتيتشاركفيإصدارالقرضالسندي

: المستثمر- أ

 تتحملمخػاطراإلصػدارمباشػرة، وىواعبهةالتيتقومبشراءالسندات

 .األفراد وتتمثػلفػياؼبؤسساتاالستثمارية،شركاتالتأمني،صناديقاؼبعاشات،الصناديقاؼبتخصصة،البنوكالتجاريةواؼبركزيةو

 

 

: المصدر- ب

 وىواؼبقرتضالذييجبأنيتمتعبوضعيةماليةجيدة

 .ىذاليطمئنإليهاؼبستثمرلتوقيػعاتفاقيةشراءالسندات،علىجانبتمتعهبشخصيةسياديةاعتباريةمستقلةو
                                                           

1
 .283-282: ص- ص . عبدالغفارحنفً،مرجع سابق ذكره- 
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: صانعالسوق- ج

 ويبثبلعبهةالتيتقومبالرتوهبلؤلوراقاؼباليةمنخبللتقديبعروضأفضلفػيسػعرالشراء

 .البيع،فبايسانبفيتوفريدرجةسيولةفيسوقاألوراقاؼباليةو

: السمسار- د

 شراءالسندات، ويعتربكوكيلينوبعنصانعالسوقفيبيع وىوفردأومؤسسة

 .(اؼبصدر)يبػداؼبستثمرباآلليةالتيتمكنهمنالدفعمباشرةللمقرتض و

: المضاربأوالمتعامل- ىـ

 .شراءالسندات ووىوفردأومؤسسةيلعبدوراأساسيافيبيع

: المنظم- و

: ضماناكتتابإصدارالسنداسبقابؤلتعابيحصػلعليهػا،وتتمثلبعضاختصاصاهتفيمايلي ووىواؼبسؤولعنتنظيم

 .بدائبلألسعار والتحليبلتاػباصةبالسػوقمتضػمنةمصػادرالتمويل وإمداداؼبصدربكافةالبيانات•

 .التفاوضعلىالشروطالنهائيةلئلصدار•

 .إعداداؼبستنداتاػباصةبالسند•

. احملافظةعلىاستقرارسعراإلصدارمنخبللشػراءفػائضالسػنداسبػنالسوؽ•

 

: مؤسساتالتقييم- ز

 ىياعبهةاؼبختصةبتقييمالسنداسبنحيثاؼبخاطراالئتمانيةاػباصةباؼبصدر

. تعدىذىالتقييماتالصادرةعنتلكاؼبؤسساتبمثابةدليلمعرتفبهفيأسواقاالئتمافو

: الشروطالقانونيةلإلصدار -3
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 خطريةألهناسبسعددكبريمناعبمهور،ؽبذافإناؼبشرعوضعقوانني والقرضالسنديهوعبارةعنعمليةماليةمهمة

 فيمايتعلقبالقرضالسندياػباصفهويصدردوناللجوءإلىالنداءالعلنيللجمهور وقواعدصارمةؽبذاالنوعمنالعقود،و

. نػادراالستعماؿ وىوـبصصلبعضاؼبكتتبنيو

: 1أماعناؼبؤسساتاؼبصدرةؽبذاالنوعمنالقروضفيجبأنتتوفرفيهابعػضالشػروطمنها

 .أنتكونشركةذاتأسهم•

 .أنيكونرأظباؽباؿبررسباما•

 يبكنهاتربيرذلكعنطريقتقديبميػزانيتني وأنيكونقدمرعلىوجودىاسنتني•

. متتاليتينتمتاؼبوافقةعليهمابصفةمنتظمة

( اعبماعاتاحمللية)بالنسبةللشرطاألخريفإهنغريضروريبلفيحالةإصدارسنداسبرىونةبأوراقماليػةمدينةللدولة 

 اعبماعػاتالعموميةأوالشركاتالتيلهاسنتينمنالنشاط)الفيحالةالسنداتاؼبضمونةمػنطػرفالدولػةو

 .2(بررتذلكبميزانيتينمتتاليتينتمػتاؼبصػادقةعليهابانتظاـو

 واعبمعيةالعامةللمسانبينالعاديينهيالتيتقرر

 تسمحبإصدارقرضسنديفيحالػةإصدارسنداتعادية،ألهنذاالقراراليؤثرعلىرأظبااللشركة،و

. اليبكنهػامػنحتفػويضلمجلساإلدارةإالبسلطةربقيقوو

. 3أمافيحالةإصدارسنداتقابلةللتحويئللىأسهم،فإناعبمعيةالعامةاالستثنائيةىيالتػيتقررإصدارىذاالقرض

                                                           
1
Pierre Conso op.cit- , , p 375. 

2
-Deppallens Georges et Jobard Jean Pierre, Gestion financière de l'entreprise, 11ème édition, Dalloz, 

Paris,1997p 891. 
 
3
 -Juliette Pilverdier et Joanne Hamet, Le Marché Financier Français, 4ème édition, Economica , Paris , 2000, p 

90. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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 وإذاكانالقرضاؼبصدرموجهللجمهور،هببنشروثيقةاؼبعلوماتفيالكشفالرئيسػيلئلعبلناتالقانونية،

 كلمايتعلقباإلصدار، والقانونيةللشركة والتيتتضمنكبلؼبعلوماتاؼبتعلقةبالوضعيةاؼباليةو

. هببأنتتماؼبصادقةعلىهذىالوثيقةمنقبللجنػةمراقبػةالبورصػةوعملياهتاو

: قيودإصدارالسندات -4

: 1ىناكمجموعتامبنالقيودكمايلي

: القيوداالقتصادية: المجموعةاألولى

سبثلهذىالقيوداالقتصاديةؾبموعةمناالعتباراتيتوجبعلىاعبهةالتيتصدرالسنداتأنتأخذىابعيناالعتبارعندقيامهابإصدارا

: لسنداسبنبينها

 الظروؼ، وأنإصدارالسنداتريتبعلىالشركةاؼبصدرةصبلةمنااللتزاماتيتوجبعليهػاالوفاءهبافيجميعاألحواؿ•

 .االعتباراتقبػبلإلقػدامعلػىإصدارالسندات وإالتسببذلكفياهنيارمركزىااؼبارل،لذلكبلبدمنتوخيالدقةفيتقديركبللظروؼو

 قديضعفالثقةهبا،(إذاكامبمكنا)أناإلفراطفيإصدارالسندات •

منثميضطرالشركةاؼبصدرةإلىرفعأسعارالفائدةلتشجيعاؼبستثمرينعلى،فباينػتجعنهتحملهذىالشركةألعباءإضافيةغالباماتكوو

 .نغريـبططة

 كلمابالغتالشركةفيإصدارالسنداتكلماالبفضتضماناهتا،فبػايػؤديإلػىالبفاضاإلقبالعليها•

. بالتاليتدىورقيمتهافياألسواقاؼباليةو

: القيودالقانونية: المجموعةالثانية

: ىنايتدخبللقانونفيتنظيماإلصدارهبدفتوفريالضماناتالبلزمةللمتعاملينبها

أنالقوانينالتيتنظمنشاطاتالشركاتاؼبسانبةغالباماتضعقيوداعلىئلصدارالسندات،كأنينصالقانونعلىعدمتجاوزقيمةاؿ•

 .سنداتاؼبصدرةلنسبةمعينةمناألسهم
                                                           

1
 .68-67: .ص- مروانعطون،مرجعسبقذكره،ص- 
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 عندماتقرتضالشركةمنجهةمعينةكالبنوكمثبل،فإهناقدتلتػزمتجاىهػابعػدمإصدارسنداذبديدة•

ذلكبهدفعدمإضعافالضماناسبقابػبللقػروضالتػيقدمتهاالبنوؾ،ألنفيإصدارالسنداتزيادةفيالتزاماتالشركةذباىالغيػرفبػايؤديإلىاو

. لبفاضالضماناسبقابلهذىااللتزامات

: تنفيذعمليةالقرض: المطلبالثالث
 اؼبكتتبني، وضبايةاؼبدخرين وىػذاهبػدفضػمانشػفافيةالعملية، ويتطلبالقرضالسنديبعضالتنظيماتلوضعهقيدالتنفيذ

: يكونبأحداألسلوبنيو

: إذاكانالقرضموجهللمؤسساتالمالية: األسلوباألول

 التػيتتولىشراءالسندات وؾبموعةمناؼبؤسساتاؼبالية ويتماإلصداردبوجباتفاقيةبينالشركةاؼبصدرة

. ذلكبناءاعلىشروطخاصةيتماالتفاقعليهامنخبلالؼبفاوضاتبواسطةاؼبزايدة،التيتسمحبرتتيبالعروضاألكثرأنبيةللمرشحنيو

. توزعالقيمةاالظبيةللسنداتبداللةاؼببالغلكلوسيطثمتوضعفيحسادبفتوحلدىماسكاغبساباحملدد

: 1جلسةالمزايدة

: منالضروروبضوركلمن وذبرهبلسةاؼبزايدةفيمقرالوسيطاؼبعتمدأثناءإصدارالسندات،

 .لتحديدمبالغالسنداتاؼبطروحةباإلضافةإلىاؼبعدالحملددفياعبلسة: اؼبصدر•

. لئلشرافعلىحسنسريجلسةاؼبػزادواؼبصادقةعلىالنتائج: مراقبةعملياتالبورصة وعبنةتنظيم•

 فيأظرفةمغلقةقبلبدايةاعبلسة،(األسعار وبالكميات)تضعاؼبؤسساتاؼباليةاؼبشاركةفياعبلسةعروضها 

بعدربديدالسعراألدنىيتحصلكلوسيطعلىالسنداتباؼبعداللػذوبػدده،ربتفظاؼبؤسساتاؼباليةبالسنداتسواءلصاغبهاأوتوظفهاؿو

. دىزبائنها

 فبثػللجنةتنظيم وذبسدهنايةجلسةاؼبزاددبحضرشفهيموقعمنطرفاؼبصدر،رئيسالعمليػة،

. مراقبةعملياتالبورصة،شبرتسلنتائجاعبلسةإلىكبللوسطاءاؼبعتمدينو
                                                           

1
- Paul- Jaques et Lehman,, Bourse et marchés financiers, 2ème édition, Dunods, Paris, 2002, p26. 
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: ولتنفيذىذىالعمليةهببتدخلعدةأطرافتتمثلفيمايلي

: المصدر- أ

 .بالكمياتالكافية ووعليهأنيضمنأنوثائقاؼبعلوماتاؼبتعلقةهبذىالعمليةقدوضعتتحتتصرفرئػيسالعمليةفياألوقاتاحملددة

: رئيسالعملية- ب

: تتمثلمهامهالرئيسيةيف ويبنحاؼبصدرلرئيسالعمليةسلطةالتعاملمعالوسطاءاؼبعتمدينلئلشػرافعلػىسػريالعملية،

 متابعةسريالعملية وتنظيم. 

 رئاسةجلسةاؼبزادأثناءاإلصدار. 

 سبثيبلإلصدارلدىالوسطاءاؼبعتمدين وتعريف. 

 اإلجابةعناألسئلةاؼبتعلقػةهبػذىالعملية وضماندورفبثبلؼبصدرللوسطاءاؼبعتمدين. 

 التسجيلفيحساباسبالكيالسندات. 

 متابعةالعملياربواللسندات. 

 تسيريحساباتالسندات .

عندمايتعلقاألمربالبيعباؼبزاد،للمصدراغبقفيقبػوألورفػضكػؤلوجػزءمػنالعروض،لكنبليبكنهأنيتهمرئيسالعمليةبالفشبل

. حملتملللعملية

: الوسطاءالمعتمدين- ج

 ونبمجموعةمنالوسطاءاؼباليني،

يسانبالوسطاءاؼبعتمدينفيهذىالعمليةبػالعرضفيجلسةاؼبزادأينيصبحومبالكينللسنداتعلىأساسحدودالسعراؼبوقوفةأثناءاعبلو

. بطوالؼببلغاإلصباليلئلصدار وسة
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يكافأرئي.كمايبكنلرئيسالعمليةأنيسانبفياؼبزايدةسواءلتلبيةاحتياجاهتاػباصةمنالتوظيػف،أوكوسيطبلحتياجاتزبائنو

. سالعمليةمقابلخدماهتبعمولةتقدرعلىأساسنسبةمناؼببلغاإلصبالياؼبكتتبلصاغباؼبصدر

. اؼبربرةيتحملهااؼبصدر وكلتكاليفاػبدماتاحملتملةغرياؼبتوقعةاؼبتعلقةبالعملية

: إذاكانالقرضعبارةعننداءعموميلالدخار: األسلوبالثاني

 أينيتولىالبنكأوؾبموعةمنهاعمليةإدارةاإلصدارمعضمانشراءالسنداتالتييػتماالكتتاببها

. اؼبكتتبني وضبايػةاؼبدخرين ولوضعهقيدالتنفيذيتطلببعضالتنظيماتبهدفضمانشػفافيةالعمليػةو

: وتتمثلمختلفمراحلتنفيذالقرضالسنديفيمايلي

: تركيبالعملية -1

 بالتالييتطلبتدخؤلكربعددفبكػنمػناؼبدخرين، وغالبامايتعلقإصدارالسنداتبمبالغضخمة

: لتنفيذىذىالعمليةهببتدخلعدةأطراؼو

 

: المصدر- أ

: علىاؼبصدرأنيضمنمايلي

 .أثناءالعملية وتوفريالنشراتالدعائيةقبل•

 .بالكمياتالكافية والنشراتالدعائيةاؼبتعلقةهبذىالعمليةفياألوقاتاحملددة ووضعتحتتصرفرئيسالعمليةاإلعبلنات•

. قبوالألوراقمنطرفاؼبؤسبناؼبركزيعلىالسندات•

: 1رئيسالعملية- ب

: ربقيػقاإلصػدار،ويتمثلدورىفي ويفوضلهصبلحيةتنظيم ويتوجهاؼبصدرأوالإلىرئيسالعملية

 .حسنسريالعملية ويسهرعلىتنظيم•
                                                           

1
 -Paul- Jaques et Lehman, op.cit ,p 26. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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 .تنسيقنشاطاتكبلؼبتدخلينفيالعملية وتنظيم•

 .اإلشرافعلىمجمبللعملية•

 .إرسالكبلؼبعلوماتالتيجرتأثناءاإلصدار،نتائجالعمليػة،الكميػاتاؼبكتتبػةللمصدر•

. ؾبموعةالتوظيف.نقابةالضماف.يوجهتكوينمجموعةالتوجيو•

 

 .نائبارئيسالعملية- ج

التخفيضمنخطػرالتوظيػفيمكنهاالستعانةبنائبريئيسالعملية  ولكييتمكنرئيسالعمليةمنالقيامبدورىعلىأكملوجو

: اؼبتمثلةفيمؤسساسباليةكلبنسبةؿبددة،ولتشكيلمجموعةالتوجيهتضعهذىاألخريةو (دبوافقةاؼبصدر)

 :1نقابةالضمان

تضمنهذىالنقابةللمصدرتوظيفالسنداسبهماتكنوضعيةالسوؽ،ىذايعنيأهنفيحالةماؼبيكنهناكطلبعلىهذىالسنداسبنط

 .رفالزبائنفإهنيجبعلىهاهتالبنوكأنتقومهػيباالكتتاب

: مجموعةالتوظيف

 تتكفلهذىاجملموعةبوضعالسنداتتحتتصرفالزبائن،

. زبتارىذىاجملموعػةعلػىأساظبدىقدرهتاعلىالتوظيف،يستلزمدورىابعضالرتقياتللعملياتو

: تتمثلهذىالعموالتفي وىذامقابلخدماهتا، وأماعنمختلفمجموعاتالبنوكفتتحصلعلىعموالت

 عمولةالضماف. 

 عمولةالتوظيف. 

 عمولةالتوجيو. 

 عمولةالتسري .
                                                           

1
 -Dov Ogien, Pratique Des Marchés Financiers, 4ème édition, Gualino, Paris, 2002, p 55. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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: اإلشهار واإلجراءاتالقانونيةالخاصةبالمعلومات -2

 كبلؼبؤسساتالتيتقومبإصدارقروضسنديةللجمهورؾبربةعلىاحرتامبعضالقواعػدالتيتخصاؼبعلومات

: اإلشهارتتمثلفيو

: 1مراقبةعملياتالبورصة والحصولعلىتأشيرةالموافقةمنطرفلجنةتنظيم- أ

 النشراتالدعائيةحواللعمليةإلىلجنةتنظيم وعلىاؼبصدرأنيبعثاقرتاحاتوثيقةاؼبعلومات

. مراقبةعملياتالبورصةلطلبالتأشريةو

 مراقبةعملياتالبورصةلديهاشهرينلقبوألورفػضالتأشػرية،أوطلػبتغيريات وعبنةتنظيم

. أوإضافةمعلومات

 ترفقالوثيقةبصورةطبقاألصلللميزانيةاألخريةمصادقعليهامنطرفاعبمعيةالعامةللشركاء

. التييجبأنتتضمنبعضاؼبعلوماتالتيتمكناؼبكتتبمناغبصولعلػىتقػديراربوالػبطرالذييتحملوو

: تتمحوراؼبعلوماربوؿ

 .التعريفباؼبؤسسةاؼبصدرة•

 .الوضعيةاؼباليةللمؤسسةاؼبصدرة•

 .تطورالنشاطاتالتجاريةللمؤسسةاؼبصدرة•

. شروطالقرضاؼبطروح وىدؼ•

 مراقبةعملياتالبورصةفقطنوعيةاؼبعلوماتاؼبقدمةمنطرفاؼبؤسسة وزبصتأشريةعبنةتنظيم

. التقدمتقييمالئلصدار وتطابقهامعالتنظيماتاؼبعمولبها،و

: كمايبكنأنتلجااؼبؤسسةلتقديبضماناتللجمهورهبدفضماننجاحعمليةاالقتػراض

                                                           
1
 -Règlement COSOB N0 96-02 du 22 Juin 1996 relatif à l'information à public par les sociétés et 

organismeslorsde l'émission de valeurs mobilières. 
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 1.رىناحملبللتجاري،الرىنالعقاريأوكفالةاؼبؤسسةاألمللمؤسسةالتابعةؽبا

: شكلياتاإلشهار- ب

 بعداغبصولعلىتأشريةعبنةتنظيم

 قبؤليإشهار ومراقبةعملياتالبورصةتضافوثيقةاؼبعلوماتإلىالكشفالرئيسيلئلعبلناتالقانونيةقببلفتتاحاالكتتابو

. إعبلناتفياإلعبلـو

. بعدذلكتلخصاػبصائصالرئيسيةفيشكلنشراتدعائية،شبتوزععلىشبكاتالبنوؾ

. النشراتالدعائيةربتتصرفاؼبكتتبني ووأخريا توضعكلمنالوثيقة

: مخاطرإصدارالقرضالسندي وضمانات: المطلبالرابع
: مخاطرإصدارالقروضالسندية -1

: يثريإصدارالقروضالسنديةالعديدمناؼبشاكلنذكرمنها

: مخاطرأسعارالفائدة* 

ىوأكثراؼبخاطرتأثرياحيثيؤثرتأثريامباشرافيالقيمةالسوقيةللسػند،فارتفػاعسػعرالفائدةالسوقيمنشأهنأنيؤثرتأثرياسلبيافيقي

 مةالسندفيالسوؽ

ذلكؤلهنذااالرتفاعسوفيؤديإلىإحجامكثريمناؼبستثمرينعنطلبالسنداتؤلنعائدىذىالسنداتثابت،بينمػايبكػنلهؤالءاؼبستثمريناو

 منهنافإكبامبللسندالبدو. الذييمثللهػمعائػدالفرصػةالبديلة وستثمارأمواؽبمبسعرالفائدةالسوقياألعلى

 .أنيقبلسعرأقئلذاأرادبيعوو

: 3(مخاطرعدمالسداد) 2مخاطرائتمانية* 

                                                           
1
 -Kolifrath Gilles, Marché Monétaire et Obligataire, tome1, Revue Banque édition,Paris, 2002,p 63. 

2
 .288: ص. مرجع سبق ذكره. حنفً عبد الغفار- 

3
: ص- ص . 2006. مصر. عاطفولٌمأندراوس،أسواقاألوراقالمالٌةبٌنضروراتالتحوالالقتصادٌوالتحرٌرالمالٌومتطلباتتطوٌرها،دارالفكرالجامعً- 

124 - 125. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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 أصبللقػرضفيالتوقيتاحملدد، ووىياؼبخاطرالتيتنتجعنعدمقدرةالشركةاؼبصدرةعلىسدادفوائد

يعتربىذاالنوعمناؼبخاطرأحداعبوانبالرئيسيةالتييػتمعلػىأساسػهاترتيبجودةالسنداتاؼبتاحةمنقبلبعضاؼبؤسساتاؼباليةحتىيكونادلو

 .حجمهذىاؼبخاطرة وستثمرعلىعلممقػدماباحتماالت

: مخاطرالسعر* 

 وىياؼبخاطرالناذبةعناكبرافاألسعاربسببتغرياتفيأوضػاعالسػوؽ

 .أسػعارالفائدة،لذلكفإناؼبستثمريقومبتقديرتلكاؼبخاطرقبلشراءالسندو

: مخاطرالسيولة* 

 يقصدهبامدىقابليةالسنداتللبيعفػيالسوقأيبدىإمكانيةتسويقالسندبسرعة وتأتيهذىاؼبخاطرمنسوقاألوراقاؼباليةذاتو،

 بسرعة ودونأنيتعرضحامبللسندألىبسػائر،فالسندقديتميزبدرجةعاليةمنالسيولةإذاأمكنبيعو وسهولةو

 .إلىنقود(وقتحاجتهإلىسيولة)بفروقبسيطةعنسعرىاالظبي،ومنثمفإناؼبستثمرعليهأنيدركمدىإمكانيةربويلسنداتوو

: مخاطرأجالالستحقاق* 

وىياؼبخاطرالناذبةعنتغريأسعارالفائدةالسوقيةالتيتزدادمعتزايدأجػبلسػتحقاقالسند،حيثيؤثرطواللفرتةالزمنيةحتىاالست

. حقاقعلىاالستثمارفيالسندات

فكلماطالتهذىالفرتةزادسبخاطراالستثمارفيالسنداتلذلكمناؼبفتػرضأنيكػونالعائدعلىالسنداتذاتاألجبلألطوألعلىمنع

 ائدالسنداتذاتاألجبلألقلمنذلك،ؽبذافهناكعبلوةيتعينإضافتهاتسمىعبلوةـباطرأجبلالستحقاؽ

 .التييستحقهاضبلةالسػنداتلمواجهػةتلكاؼبخاطرو

: مخاطرالتضخم* 
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نظراألناؼبستثمرفيالسنداتيحصلعلىتدفقاتنقديةثابتةفإهنيكونعرضةأكثرمػنغرينبناؼبستثمرينللتأثردبخاطرالتضخم،فهذا

التدفقالنقديالثابتتقلقوهتالشرائيةكلمػازادمعداللتضخمفيحينبعضاالستثماراتاألخرىكاألسهمتعكسهذاالتضخمفيمعػدال

 .تالعائػدعليها
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: مخاطراستدعاءأوإعادةشراءالسندات* 

 قديتعرضحملةالسنداتلمخاطراالستدعاءأوطلبالشركةمصدرةالسنداتربد

 إعػادةشراءالسنداتالتيمرعلىإصدارىافرتةزمنيةمعينة،و

ىناهببأنينتبهأصحابالسنداتلهػذىالنقطةفيعقدالقرضؤلنالشركةعادةال تطلبالردإالإذاالبفضسعرالفائػدةالسػوقيما وبقق و

 .ؽباميزةنسبية

نبلحظأمبعظمهذىاؼبخاطريتعرضلهاأصحابالسنداتأياؼبستثمرين،لكناؼبصدرقديتعرضبدورىلمخاطرخاصةمنهااؼبتع

. لقةبأسعارالفائدة،حيثأنالسنداتلهامعدلفائػدةثابػتلذلكاؼبصدرالوبصلعلىأيبيزةعنداذباىأسعارالفائدةإلىااللبفاض

: ضماناتالقرضالسندي -2

 لنجاحالقروضالتييتمإصدارىامنقببلؼبؤسساتاؼبقرتضةالبدمػنتػوفرضػماناتلحامليالسندات،

: تكونالضماناتفيأحداألشكااللتالية ويبكنأنتمنحهذىالضماناسبنطرفاؼبؤسسةاؼبصدرةنفسها،أوعنطريقوسطاءو

 .قديكونالقرضمصحوبابضمانعينيكأصلمناألصوؿ•

قديكومبصحوبابضمانشخصي،خاصةإذاكاناؼبدينأحدفروعالشػركةفػإنالشركةاألمتضمنهذاالقرض،حيثتضمنسد•

 .القرضعنداستحقاؽ وادالفوائد

قدتلتزماؼبؤسسةبااللتزامببعضاؼبؤشراتأوالنسب •

. قديتمتحديدىذىالنسبفيشروطاإلصدارو (الرافعةاؼبالية،اغبفاظعلػىمستوىمعينمنرأساؼبااللعامؤلومستوىمعينمنالسيولة)

 لذلكفإنإصدارالسنداتيتطلبإمكانياتكثرية،حيثأناعبمهورمنأفراد

 مؤسسػاتيقبلعلىالسنداتفيحالةإصدارىامنقبلمؤسساتكبريةو

 معروفة،سواءعلىاؼبستوىالوطنيأوالدورل،أومنقببلغبكومةنظراللثقةالتييضعهااعبمهورفيها،و

. كذلكبسببتػدنيمسػتوىاؼبخاطرفيهذىاالستثماراتو

مايبكنمبلحظتهأنالثقةفياغبكومةأوالشركةاؼبصدرةللسندأكربضمانللمقػرض،وهببتوفرىحتىيمكنإقباحعمليةاإلصد

. ذلكبسببارتفاعمستوىاؼبخاطر وار
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: تقييمالقرضالسندي: المبحثالثالث
يعرضاالستثمارفيالسندارباملهاإلىالعديدمناؼبخاطرالتيتنشأعناحتماالتعػدمقدرةاؼبؤسسةاؼبصدرةعلىتسديدالفائدةا

لسنويةأوأصبللقرضعندأجػبلالسػتحقاؽ،وهبػذايصعبعلىاؼبستثمرفيالسنداتتحديدمستقبلهاالستثماريفيهذىالشأف،ؽبػذاسػ

: وفنحػاواللتطرقفيهذااؼببحثإلىالعناصرالتالية

 .تكلفةسنداتالقرض- 

 .عوائدسنداتالقرض- 

 .تسعريسنداتالقرض- 

. أسعارالفائدةلسنداتالقرض- 

: تكلفةسنداتالقرض: المطلباألول
تتضمنتكلفةالسنداتالفائدةالسنويةأونصفالسنويةالتيسوفتتحملهااؼبؤسسةاؼبصدرةخبلؼبدةالقرض،وربسبهذىالتك

: لفةبضردبعداللفائدةاالظبيفيالقيمةاالظبيةللقرض،أي

. القيمةاالظبيةللقرض×معداللفائدةاالظبي = التكلفةاالظبيةالسنويةللقرض

إذنفمعداللفائدةاالظبييشكلعنصراأساسيافيحسابالتكلفة،إالأهنليسالوحيػدبػلهناكعدةعناصرهببأخذىابعيناالع

: تبار،لذلكفإنالتكلفةالضمنيةللقرضتتوقفعلػىعػدةعواملمنها

: الظروفاالقتصاديةالعامةوحالةالسوقالمالية -1

 .حيثيتأثرمعداللفائدةأوالعائدفيالسوقبالتوقعاتالتييحتملحدوثهافيهذىالعوامل

: المركزالقانونيللمدين -2

ذلكأنالتكلفةالضمنيةللسنداتالتيتصدرىاالشركاتتكونعادةأعلىمنالتكلفةالضمنيةللسنداتاغبكوميةأوالتيتصدرىااجل

 .ماعاتاحمللية
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: جنسيةالشركةالمدينة -3

 .فالتكلفةالضمنيةللقروضالتيتصدرىاالشركاتاألجنبيةأعلىمنتكلفةالقػروضالتػيتصدرىاالشركاتالوطنيةاؼبماثلة

: حجموسمعةالشركةالمصدرةللسندات -4

 .ترتبطالسمعةباعبديةفيالعملوظباتوخصػائصاإلدارة،وكػذلكمجػااللنشػاطاالقتصاديالذيتنتميإليهالشركة

: الضماناتالمقدمة -5

. سواءكانتشخصيةأوعينيةضماناللقرض

: قياسالتكلفةالضمنية

-معداللفائدةالسائدفيالسوؽ-لقياسالتكلفةالضمنية

هببمعرفةاؼبتغرياتالتيتؤثرفيعمليةالقياسسواءبطريقةمباشرةأوغريمباشرة،وذلكبالرجوعإلىشروطاإلصػداروتتمثػلهذىاؼبتغرياتفيم

: 1ايلي

 .سعراإلصدار- 

 .معداللعائداالظبي- 

 .القيمةعنداالستحقاؽ- 

. مدةالقرض- 

ويبكنالتوصئللىمعرفةمعداللفائدةالسوقيمباشرةمنقسماؼبعلومػاتواإلحصػاء 

: بالبورصة،كمايبكنمعرفتهمنخبلالؼبعادلةالتالية

 
:  حيث

                                                           
1

 .262: ص. مرجع سبق ذكره. حنفً عبد الغفار- 
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 .السعرالسوقيللسند: س -

 ؼ -

 .الفائدةالسنويةللقرض: ف -

 .القيمةعنداالستحقاقللسند:رف -

 .اؼبدةاؼبتبقيةحتىتارىباالستحقاؽ:ف -

 .(معداللفائدةالسوقي)التكلفةالضمنيةللقرض:ؾ -

: عوائدسنداتالقرض: المطلبالثاني
: عندمايتمإصدارالسنداتفإنأنباؼبعلوماتالتيتصاحباإلصدارىي

 .القيمةاالظبية- 

 .عمرالسندأو الفرتةحتىتارىباالستحقاؽ- 

. معداللكوبونأو سعرالفائدةعلىالسند- 

: وىذااؼبعدؽبومانطلقعليهمعداللعائداالظبيأو سعرالفائدةاالظبيوالذي

 .يتحددمقدماعندإصدارالسند•

. يظلثابتااليتغريطوالعمرالسند•

واألصلفيمعداللعائدالذييحققهاؼبستثمرفيالسنداهتومعداللكوبوف،ومنثمفإهنذااؼبعدلسوفيبقىهومعداللعائدالوحيد

فيحالةواحدةفقطوىيكوهنذااؼبعػدليسػاويسعرالفائدةالسوقي،وبقاءىذااألخريثابتبليتغري،لكنهذاالشرطيصعبتحقيقهؤلنسع

. رالفائدةالسوقييتأثربعواملعديدةواليبقىثابتاوعليهتتأثر قيمة السند السوقية،لذافإنالسندؽبأكثرمنعائدىبتلفعنعائدىاالظبي

 

 

: معداللعائدالحاليللسند -1
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باعتبارأمبعداللفائدةاالظبيبليعربعنالعائدالفعليفيلحظةمعينةوذلكؤلهنغيػرمرتبطبسعرالسند،فهناكمعداللعائداغباليل

. لسندالذيقديعربعنهذاالعائد

ويعرفمعداللعائداغباليللسندأهناؼبعداللذييقيسالتدفقاتالنقديةالناذبةمناالستثمارفيالسندبالنسبةإلىالسعرالسوقيللس

: 1ندفيالفرتةاغبالية،ويتمقياسهبالعبلقةالتالية

 %100× (السعرالسوقيللسند / مبلغالفائدةالسنوية)= معداللعائداغبارل

ويرىالبعضأهنمناألفضبلستخدامالعائداؼبباشرأو 

: معداللعائداغباليبدالمنمعػداللفائدةاالظبيؤلهنذىالطريقةتقومعلىفرضيتينهما

 .أنالسنداليهتلكووبملمعدلفائدةاظبيطوالعمرالسند- 

 .(الذييحسبعلىأساسهاؼبعدالغبارل)أنالسنديسددبسعريساويسعرالشراء - 

. ولكنهاذينالفرضينبليبكنتحقيقهماألنالسنداتتسددفيتارىبمحددمقدماوبسػعرىبتلفعنسعراليـو

. وبصفةعامةفإمبعداللعائداغباليبليقيسالعائدالفعليللسند

: العائدحتىتاريخاالستحقاق -2

يبدأظهورىذااؼبعدلعندمازبتلفأسعارالفائدةفيالسوقعنمعداللعائداالظبي،وىذاالعائدىوالذييمكنللمستثمرأنيحققو

: 3، لذلكيعرفبالعائدحتىتارىباالستحقاقويعربعنهبالعبلقةالتالية2إذاقامبشراءالسندواحتفظبهحتىتارىباالستحقاؽ

س)/ف) − ((ؽ + ؼ
س)/2 + (ؽ

=  ر

:  حيث

 .معداللعائدحتىتارىباالستحقاؽ: ر -

                                                           
1

 .323: ص. 1998. سعٌدتوفبقعبٌد،االستثمارفٌاألوراقالمالٌة،مكتبةعٌنشمس،مصر-
2

 .165:ص. 2007 ،المكتبالجامعٌالحدٌث،مصر،-مدخاللهندسةالمالٌة -حمدصالحالحناوٌوآخرون،تقٌٌماألسهموالسندات- 
3

 .277: ص. مرجع سبق ذكره. حنفً عبد الغفار- 
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 .مبلغالفائدةالسنوي: ؼ -

 .القيمةأو السعراالظبيللسند: ؽ -

 .السعرالسوقيللسند: س -

. اؼبدةاؼبتبقيةحتىتارىباالستحقاؽ: ف -

: معداللعائدالمحققللسند -3

تظهرأنبيةىذااؼبعدلعندماىبططاؼبستثمرصاحبالسندبيعهقبلمدةاستحقاقو،لػذلكفهويهدفعلىتقديرمايتوقعاغبصولعل

: يهمنعائدخبللفرتةاحتفاظهبالسند،ووبسػبهػذاالعائدبنفسالعبلقةالسابقةمعوجوداختبلفني

 .اؼبدةاؼبتبقيةحتىتارىباالستحقاؽ " ف " بدالمن " ظ " استخدامفرتةاالحتفاظبالسند: أوال

 . "ؽ " بدالمنالسعراالظبي " سب " استخدامسعربيعالسند: ثانيا

س)/ظ)  − + ((س ب ؼ
س)/𝟐 + (س ب

=  ؾ

فباسبقنصئللىأنالسندالواحدقديكونلهأكثرمنمعدلعائدىبتلفعنمعداللعائػداالظبي،وىذايتوقفعلىالغرضالذيبنأجلهيت

 .ؿبسادبعداللعائد

فإذاكاناؼبستثمريهدفإلىقياسالعائدحتىنهايةعمرالسندأوبتىفرتةاستحقاقهفإنػهيستخدفبعداللعائدحتىتارىباالستحق

اؽ،وإذاكانغرضهمعرفةالعائداغباليفإهنيستخدفبعداللعائداغبارل،أماإذاأرادالتخطيطلبلحتفاظبالسندلفرتةأقلمنفرتةاالستح

. قاقفإهنيلجأإلىمعداللعائداحملققخبللفرتةاحتفاظهبالسند

: تسعيرسنداتالقرض: المطلبالثالث
قديكونللسندأكثرمنسعر،فباإلضافةعلىالسعراالظبيالذييصدرهبؤلوؼبرة،ىناكالسعرالسوقيللسندالذييختلفعنسعرىا

. الظبيوذلكبلختبلفمعداللعائدعلػىالسػندعػنمعداللعائداالظبيلو،كماأهنهناكقيمةأخرىللسندوىيالقيمةالذاتية
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حيثأنالسعراالظبييتحددعندإصدارالسند،أماالسعرالسوقيفيتحػددوفقػاللعػرضوالطلبعلىالسنداتفيسوقاألوراقاؼبالية،و

: ينشأنتيجةللعوامبلالقتصاديةوخاصةاؼبؤثرةعلىسعرالفائدةفيالسوؽ،أماالسعرالذاتيأو القيمةالذاتيةفتتمثلفي

 1 "القيمةاغباليةللتدفقاتالنقديةاؼبتوقعاغبصولعليهامنالسندخبللفرتةزمنيةمعينة" 

: القيمةالذاتيةللسند

: لكييتمكناؼبستثمرمنالتعرفعلىالقيمةالذاتيةللسند،البدمنتوفراؼبتغرياتالتالية

 .القيمةاالظبيةللسند- 

 .عمرالسندحتىتارىباالستحقاؽ- 

 .التدفقاتالنقديةالدوريةالعائدةمنالسند- 

 .توقيتهذىالتدفقات،سنوية،نصنسنويةأو ربعسنوية- 

. معداللعائداؼبطلودبنالسند- 

 :ويبكنالتوصئللىالقيمةالذاتيةللسندوفقالعبلقةالتالية

.ف  مح  ـ ؽ  ∗ ؽ أ + .ف  مد  ـ ؽ ح  ∗ ؼ =  ؽ س

 .القيمةالذاتيةللسند: قس: حيث

 .معامبللقيمةاغباليةللدفعاتاؼبتكررة: مقحد

 
 .مبلغمعداللفائدة: ؼ

 .فرتةالسندحتىتارىباالستحقاؽ: ف

. معداللعائداؼبطلوب: ـ
                                                           

1
  .332. 331: ص ص. مرجع سبق ذكره. سعٌد توفٌق- 
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: وىناكبعضالعبلقاتوالعناصرالتييمكناستخبلصهامنهذىالعبلقةوىي

 أنالقيمةالذاتيةللسندتكونأكربمنالقيمةاالظبيةعندمايكومبعػداللعائػداؼبطلوبأكربمنمعداللعائداالظبيللسن

 .د

 أنالقيمةالذاتيةللسندتكونأقلمنالقيمةاالظبيةللسندعندمايكومبعداللعائداؼبطلوبأكربمنمعداللعائداالظبيل

. لسند

وىذااالختبلفيمكنتفسريىأهنعندمايكومبعداللعائدالذييطلبهاؼبستثمرعلىالسػندأقلمنالعائداالظبيعليو،فإهنذامعناىأ

هنذاالسندوبققأكثرفباىومطلوب،وبالتالييزيػدالطلبعلىشراءىذاالسندفبايزيدمنقيمتهوالعكسفيحالةماإذاكانالسندوبققأقلم

. ماىومطلوحبيثيقبللطلبعليهفينخفضسعرىأو قيمتو

وتكمنأنبيةالقيمةالذاتيةللسندفيأهناتستخدملضبطورقابةالقيمةالسوقيةللسندخاصةإذاكانالسوقليسعلىدرجةعالية

. منالكفاءة

: 1كماوأهنذىالقيمةتتحددوفقاللعناصرالتالية

: وىي: التدفقاتالنقديةالمستقبليةالمتوقعةمنالسند -1

 .القيمةاالظبيةللسندالتييحصلعليهاحامبللسندفيتارىباالستحقاؽ- 

. الفوائدالدوريةاؼبقررةالتيتحددعلىأساظبعداللفائدةاؼبثبتعلىالسند- 

: تاريخاستحقاقالسند -2

يؤثرتارىباستحقاقالسندعلىقيمتهالسوقية،حيثأهنيحددعدددفعاتالفوائدالتييحصلعليهاحامبللسند،كمايعكسأي

 .ضاتأثريالزمنعلىالتدفقاتالنقدية،ذلكأنػهكلمػاطػاألجػبلستحقاقالتدفقاتالنقديةالبفضتقيمتهااغبالية

: معداللعائدالمطلوب -3

                                                           
1

: ص – ص. 2006. عاطفولٌمأندراوس،أسواقاألوراقالمالٌةبٌنضروراتالتحوالالقتصادٌوالتحرٌرالمالٌومتطلباتتطوٌرها،دارالفكرالجامعً،مصر- 

124-125. 
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. يبثلمعداللعائداؼبطلوباحملددالثالثلقيمةالسند،وىويعكساؼبعداللذييتمبهخصمالتدفقاتالنقديةللسند

: وينقسممعداللعائداؼبطلوبإلىقسمني

أوؽبمايبثلتعويضللمستثمرعنالزمنوىومعداللعائداالظبياػبػاليمػناػبطػر،والذيبدورىيتكومبنمعداللفائدةاغبقيقياػباليم

 .ناػبطرإضافةإلىعبلوةفيمقابلمخاطرالتضخم

. وثانيهمايبثلعبلوةتعكسمخاطراالستثمارفيالسند

 1:أماعنتسعريالسنداتفيسوقاألوراقاؼباليةفيتمكمايلي

: فيالسوقاألولية -1

يتضمنتسعرياإلصداراعبديدسعرالسندباإلضافةإلىقيمةالكوبػونوأجػبلالسػتحقاقومعداللرحبيةالتييحصلعليهااؼبستثم

: ر،وىناكالعديدمناالعتباراتالتييتمأخػذىابعػني االعتبارعندربديدرحبيةالسندنذكرمنها

ربديداعبهةاؼبسؤولةعنإصدارالسندات،ىامشالرحباؼبطلػوبفػوقمعػداللفائػدة،ولتحديدذلكيتمإجراءدراسةمقارنةللس

 .نداتاؼبتداولةفيالسوؽ

 .يتمتحديدمستوياتالرسومالتيتسددللبنك

 .يتماحتسابقيمةالكوبوناػباصةبالسندوفقالسعراإلقفاؼبنسوبلمعداللرحبيةاؼبطلوب

: فيالسوقالثانوية -2

وبتسبالسعركنسبةمنسعراإلصدار،ويعتربسعرالسنددالةفػيالعائػداؼبطلػوبواؼبرتبطبأجبلالستحقاقفياؼبقاماألوؿ،إلىجاف

: بالسعراألساسيللسندعنداإلصدارحيثيحتسبصافيالقيمةاغباليةللسندوفقاؼبايلي

. إصباليالعائدالسنويالذييحصلعليهاؼبسػتثمرإلػىغايػةتػارىباالستحقاؽ + السعراألساسي

. وىومايعادلسعرالسوقاعباري

 ؼباذايهتماؼبستثمرحبسابالقيمةالذاتيةللسند؟: لكنالسؤااللذييطرحنفسو
                                                           

1
 .282-287: ص- ص . مرجع سبق ذكره. حنفً عبد الغفار- 



  انطُذيتًّٕيم ػٍ طريك انمرضال  ثّاَيانفصم ال

 
77 

: 1اإلجابةعلىهذاالتساؤليتمثلفيسببني

ىوأهنفيحالةوجودسوقأو : السبباألول

راقماليةفإناؼبستثمريهمهاالطمئنانعلىأنالقيمةالسوقيةللسندالزبتلفكثرياعنالقيمةالذاتية،لذلكفهودائماؼبقارنةبػينهػذينالقيم

 .تػينللتعرفعلىاألداءاالستثماريللسند

 2أهنيتماالعتمادعلىهذىالقيمةفيحالةعدموجودسوقأوراقماليكفء: السببالثاني

. وقوييعربعنسعرالسند

: أسعارالفائدةلسنداتالقرض: المطلبالرابع
ألسعارالفائدةالسائدةفيالسوقدورىامفيتحديدقيمةالسندات،ولذلكفحملػةالسػنداتيعطوناىتماماكبرياؽبذىاألسعا

. راغباليةمنهاواؼبتوقعة

 = سف: لذلكهناكالعديدمناحملدداتوالعوامبلألساسيةالتيتؤثرفيسعرالفائدةوالػذيهػوعبارةعندالةؼبتغرياتثبلثةىي

 .(معخح،خ،مب)تا

 .سعرالفائدةالسوقي: سف: حيث

 .معداللعائداػباليمناػبطراغبقيقي: معخح

 .معداللتضخم: خ

. بدالؼبخاطرة: مب

: ويبكنصياغةىذىالعبلقةفياؼبعادلةالتالية

. بم + خ + معخ = سف

                                                           
1

 .336-335: ص- سعٌدتوفٌقعبٌد،مرجعسبقذكره،ص- 
2

 .كفاءةسوقمالٌنعنٌبهاعدموجودفاصلزمنٌبٌنوصواللمعلومةوالتغٌرفٌأسعاراألوراقالمالٌة-
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ومعداللعائداػباليمناػبطراغبقيقيهومايطلقعليهسعرالفائدةاغبقيقيتمييزاؽبعنسعرالفائدةاالظبي،ويتأثردبعداللنموطوي

. الألجلللنظاماالقتصاديؤليدولة

ومعداللتضخميضيفبعداآخرألسعارالفائدةألمبعداللتضخميؤثرعلىأسعارالفائػدةويصبحمايعرفبمعداللفائدةالسو

. قيوالذييعكسمعداللتضخم

. حيثكلمازادمعداللتضخمزادسعرالفائدةاالظبيليعكسهذاالتضخموإالاختلعرضوطلبالنقودفيالسوؽ

ويكومبعداللفائدةمساويالسعرالفائدةاالظبيفيحالةعدموجودـباطر،أماإذاكانػتالسنداسبتوقعلهاأنتحملبعضاؼبخاطرؼ

. إناؼبستثمرفيهذىاغبالةيطالبباغبصولعلىبػدالؼبخاطرةكجزءمنالعائدالذييتحصلعليو

: ويتأثربدالؼبخاطرةبثبلثعواملعلىاألقلوىي

 وترتيبها1اختبلفجودةالسندات. 

 الفرتةحتىنهايةاستحقاقالسند. 

 شروطعقدالسند .

: جودةالسندوبداللمخاطرة -1

يتمثلتأثريجودةالسنداتعلىبدالؼبخاطرةفيأهنذااألخرييتناسبعكسيامػعدرجػةجودةالسند،حيثأنالسندعالياعبودةيعنيم

 .خاطرةأقلوبالتاليضمانأكربوبدؼبخاطرةأقل،وكلماقلتهذىاعبودةزادبدالؼبخاطرةالذييطلبهاؼبستثمر

: الفترةحتىتاريخاالستحقاقوبداللمخاطرة -2

ىناكعبلقةبينالفرتةحتىتارىباالستحقاقوبدالؼبخاطرة،حيثكلماطالتهذىالفتػرةزادبدالؼبخاطرةأيأهنهناكعبلقةطرديةب

 .ينهما،ويرجعالسببفيذلكإلىزيادةاحتمالعػدمالتأكد

: شروطعقدالسندوبداللمخاطرة -3

                                                           
1

. سنداتعالٌةالجودةلهاقدرةعالٌةعلىدفعالفوائدفٌأوقاتهاوردالقرضذاتهفٌموعده: أصناف 4 تصنفالسنداتحسبالجودةإلى- 

. سنداتمنخفضةالجودةوهٌسنداتالمضاربةالتٌتتعرضلبعضالمخاطرفٌاألجاللطوٌل. سنداتمتوسطةالجودةتتأثربدرجةمابالتغٌراتاالقتصادٌة
 .سنداتضعٌفةالجودةوهٌمنسنداتالمضاربةتتمٌزبدرجةعالٌةمنالمخاطرةتعرضالشركةالحتماالإلفالس
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شروطعقدالسندمثبللضماناؼبقدفبنالشركةاؼبصدرةيعتربضبايةؼبصػاغبأصػحابالسنداتفيمواجهةعدمالقدرةعلىالدفعأو 

. السدادفيحاالتعدمتوافرالسيولةأو العسراؼبػارل،لذلكفالسنداتاؼبضمونةيكونبدالؼبخاطرةعليهاأقلمنالسنداتغرياؼبضمونة

. بعدماذكرنااحملدداتالتيتؤثرفيسعرالفائدة،سوفنتطرقإلىتػأثريمعػداللفائػدةالسوقيعلىسعرالسند

: تأثيرمعداللفائدةالسوقيعلىسعرالسند

: ىناكاختبلفبينعوائدالسنداتللشركاتويرجعذلكلعدةأسبابنذكرمنها

 ،اختبلففرعالنشاطاالقتصاديالذيتنتميإليهالشركة 

 السياسةالعامةلكلشركة. 

 اؽبيكبلؼباليلكلشركة. 

 اؼبخاطرالتيينطويعليهااالستثمارفيأيبنهذىالسندات. 

 توقعاتاؼبستثمرينحوؽبذىالشركات .

: وعمومافإمبعداللفائدةالسائدفيالسوقيؤثرعلىسعرالسندوفقاللعبلقةالتالية

 ر / ف = س

 .معداللعائدأو الفائدةالسائدةفيالسوؽ: ر: حيث

: الفائدةالسنوية: ؼ

. سعرالسند: س
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: القرضالسندي(سداد)اىتالك: المبحثالرابع
: هببأنتوضحنشرةاالكتتابطريقةوشروطالسداداػباصةبالسندات،لذلكسوفنتطرقفيهذااؼببحثإلىالعناصرالتالية

 .الشروطالعامةللسداد- 

. طرقسدادالسندات- 

: الشروطالعامةللسداد: المطلباألول
هببأنتحددالشركةفينشرةاالكتتادباإذاكانتبصددسدادالقرضدفعةواحدةأو فيشكلدفعاتأو 

أقساط،فإذاكانالسداديتمعلىدفعةواحدةفإنالشركةقدتقومبتكػويناحتيػاطيمعينلمقابلةعمليةالسدادفينهايةمدةالقرض،وقد

 .1(البنكمثبل)يتماالحتفاظبهػذااالحتيػاطيلػدىطػرفثالث 

. أماإذااختارتالشركةالسدادعلىدفعاتفعليهاربديدتوارىبسدادكلدفعةوكيفيةالسداد

فيحالةالسدادعلىدفعاتفبلبدعلىالشركةأنتحددماإذاكانتتستدعيالسػنداتعػنطريقالسحبأو 

بأيطريقةأخرى،وقدربددالشركةبأهناتلجأإلىسدادالسنداسبنخبلإلعادةشرائهامنالبورصةويعتربىذااغبلمناسباإذاكانسعرإعاد

. ةالشػراءأقػلمػنالقيمػةعنػداالستحقاؽ،يعنيهذاأهنيجبالنصعلىسعروطريقةالسدادبطريقةواضحة

أماإذااحتفظتالشركةحبقاستدعاءالسنداتقبلتارىباالستحقاقفعليهاأنتعوضاألفرادفيحالةالسداداؼببكرعنطريقعبلوة،و

. التلجأالشركةعادةإلىهذااألسلوبإالإذاكامبعداللفائدةفيالسوقأقلمنمعداللفائدةاالظبيللقرض

فيحالةربديدشروطاإلصدارفإنالشركةغالباماربتفظبحقسدادالقرضقببلالستحقاقوقديتمهذااإلجراءلعدةأسبابنذكر

: منها

رغبةالشركةفيالتحررمنبعضالشروطحيثتعتربمنوجهةنظرىاشػروطاغريمناسبةوفيهذىاغبالةتلجأإلىإلغاءالقرضوإصدا•

 .رفينفسالوقتقرضجديدحيثتكونشروطهمبلئمة

. رباواللشركةاالستفادةمنالبفاضسعرالفائدةفيالسوؽ•

                                                           
1

 .267: ص. مرجع سبق ذكره. حنفً عبد الغفار- 
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: طرقسدادالقرضالسندي: المطلبالثاني
 ربددطريقةسدادالسنداتفينظاماإلصداركماأهناقدتعودالختياراعبهةاؼبصػدرةفػي

. حالةعدموجودنصصروبحولذلك

: 1وىناكعدةطرقلسدادالقرضوىي

: السدادالجزئيللسندات -1

: وىناكطريقتانللسداد2يتوقفمقداراعبزءاؼبسددعلىإمكانياتالشركةاؼبصدرة

: شراءالسنداتمنالسوق- أ

فيهذىاغبالةتقومالشركةبشراءسنداهتاأو 

جزءمنهامناألسواقاؼبالية،وعادةماتلجػأالشركةاؼبصدرةإلىهذااألسلوبعندماتكونالقيمةاعباريةللسنداتفياألسواقأقلمػنالقيمػةا

. الظبية

ويكونذلكعندماترتفعأسعارالفائدةاعباريةفياألسواؽ،أو 

 .عنػدضػعفالثقػةهبػذىالسندات،وأيضاعندماتكومبجاالتالتوظيفاألخرىأعلىمردوديةمنهذىالسندات

: استدعاءجزءمنالسنداتوسدادقمتهاألصحابها- ب

. للقيامبذلكيجبأنيكوهنناكنصقانونيصروبفينظػاماإلصػداريسػمحللشػركةباستدعاءىذىالسنداتوسدادىا

وغالبامايتماالستدعاءعنطريقالقرعة،حيثيجرياختيارقسممنالسنداتعشػوائياعنطريقإجراءالقرعةحتىبليتضررقسمم

. كبملةالسنداتويستفيدالقسماآلخر،وفياؼبقابلتدفعالشركةعبلواتلحملةالسنداتالتيتماىتبلكها

                                                           
1

 .77-76:  ص–ص . مرجع سبق ذكره. مراون عطون- 
2

 .فً حالة عدم وجود نص فً نظام اإلصدار حول كٌفٌة تحدٌد هذا الجزء المسدد- 
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وزبتارالشركةالوقتاؼبناسبلبلستدعاء،حيثأنالقيمةاعباريةللسػنداتتتغيػرتبعػالتقلباتأسعارالفائدةاعبارية،ودباأنالشركةاؼبص

درةهتتلكالسندعادةبقيمتػهاالسػميةفغنهػاستختارفرصةالبفاضالقيمةاالظبيةللسنداتباؼبقارنةمعالقيمةاعبارية،فبايلحقخسائ

 1.رحبملػةىذىالسندات

 ؼباذاتلجأالشركةاؼبصدرةإلىسدادبعضأو كلسنداهتاقبلتارىباالستحقاؽ؟.لكن

: ىناكعدةدوافعومربراتتدفعالشركةإلىتفضيلسدادبعضأو جزءسنداهتاقبلتػارىباستحقاقهامنها

 تخفيضأعباءالسندات :

عندمايكونسعرالفائدةاعباريفيالسوقأقلمنسعرالفائدةاالظبيالذيصػدرتبػهالسندات،فقدتلجأالشركةاؼبصدرةإلىسداد

سنداهتاالقديبةذاتسعرالفائػدةاؼبرتفػعوإصػدارسنداذبديدةبسعرالفائدةاؼبعمولبهفيالسوقوالذيأصبحأقلمنسعرالفائدةاالظبياؿ

. سابق

. بذلكتتمكنهذىالشركةمنتخفيضأعباءالسنداتاؼبتمثلةفيالفوائدالتيتدفعهاغبملةالسندات

 وجودمصادرومجاالتأكثرمالءمةللتمويل :

عندماتتواجدلدىالشركةأموالعاطلةقدتستعملهافيسدادجػزءمػنالسػنداتبهػدفالتخلصمنأعبائهاوأيضااستغبلؽبذىاألـ

.والبعدمإبقائهاؾبمدة

                                                           
1

 .لكنهمٌستطٌعونبٌعهافٌاألسواقبقٌمةجارٌةتفوققٌمتهااالسمٌةالتٌستدفعهالهمالشركةالمصدرةعنداهتالكهالهذهالسندات- 
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 استبدااللسنداتبأسهم :

 .وذلكخاصةفيفرتاتالرواجاالقتصادي،حيثتستطيعبيعاألسهمبأسعارتتجاوزبكثيػرقيمتهااالظبية

 التخلصمنالقيودوااللتزاماتالتيتفرضهاعمليةإلصدارالسنداتعلىالشركة. 

 دعماؼبركزاؼباليللشركةبواسطةزبفيفااللتزاماتاؼباليةاؼبرتتبةعليها .

: تكويناحتياطياىتالكالسندات -2

. قدينصنظاماإلصدارعلىشرطتكويناحتياطياىتبلكالسندات،فيهذىاغبالػةتصػبحلعمليةالسدادصفةقانونيةإلزامية

: ويتمتشكيلهذىاالحتياطيبعدةطرقمنها

 .زبصيصمبلغسنويثابتطيلةفرتةالقرض،وقدينصنظامإصدارالسنداتعلىمقدارىذىاؼببلغ- أ

 .زبصيصمبلغسنويكنسبةمئويةمعينةمنقيمةالسنداتاؼبصدرة- ب

 .زبصيصمبلغمتزايد،يتزايدمنعامآلخر- ت

. زبصيصنسبةكمئويةمناألرباحالتيتحققهاالشركةاؼبصدرة- ث

: السدادالتدريجي -3

يتماستخدامهذىاألسلوبعندماتصدرالشركةعدةأنواعمنالسنداتبلتستحقكلهابتارىبمعني،بلتسددبتوارىبمتتاليةلذ

 .لكفإنالشركةاؼبصدرةوضبلةالسنداتأيضايكونونعلىعلػممسبقبتارىباستحقاقكلمنهذىالسندات
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 خالصةالفصل
تعتربالسنداتأحدالبدائبلؼبتاحةأمامالشركاتللتمويلطويبلألجل،وتعتربالسػنداتتلكاألوراقاؼباليةالتيتمثلوسيلةتستعملو

االشركاتأو 

اغبكومةللحصولعلىرؤوساألمػوالفيشكلديونطويلةاألجلعندماالتكفياألمواالػباصةالتييقدمهااؼبسانبونلتمويبلؼبشاريعوخا

. صةاؼبتعلقةمنهابتوسعتلكالشركات

وتلجأالشركاتالكربىاؼبدرجةإلىإصدارالسنداتكبديلعناالقتػراضالبنكػي،ألنػهيمنحهاالعديدمناالمتيازاسبقارنةبالديوناؿ

بنكية،منهاأنالسنداتتتضمنشروطتمويؤلفضػلمنالقروضالبنكية،خاصةأناؼبخاطريتماقتسامهافيالسػوقاؼبػاليبػينعػددكبيػرمػنادل

. ستثمرين،كماأنإصدارالسنداتيمنحاؼبصدرفرصةإضافةالعديدمناػبصائصالتيتوجدفيالقروضالبنكية

. مثبلأنالسنداتيمكنتحويلهاإلىأسهمعادية

كماأنللقرضالسنديأنبيةكبريةفيتمويبلؼبؤسسةوالتيتتمثلفػيتعػددمصػادرالتمويلبتعدداألطرافاؼبكتتبةفيالسنداتاؼبصدر

ة،التيقدتكومبؤسسات،أفرادأو 

. بنوكممػايبكنهامنتجميعأمواؼبعتربةوذبنبهاخطرعدمالتمويل،إلىجانباختبلفآجاالالستحقاقممايسهلعليهاخدمةالدين

كماذبدراإلشارةإلىأنالتمويلعنطريقالقرضالسنديقديشكلعبئاعلىاؼبؤسسةإذاؼبتحسناستغبلالألمواالؼبتاحةؽباوبالتارل

. عدمتحقيقاألرباضبنمشروعهااالستثماري

. وفيمايليسوفنحاولدراسةالقرضالسنديالذيتػمطرحػهمػنطػرفشػركةسوناطراؾ

 



 

 

 
دراضت تطبيميت :انفصم انثانث

نطرق انتًٕيم في يؤضطت 

 غهيساٌضَٕهغاز
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 :تـمـهـيـد
سانبتالتطوراتاالقتصاديةاؼبختلفةفيالتأثريعلىمختلفاؼبؤسساتاالقتصاديةالتيسعتفيظبللتحوالتاالقتصاديةالراىنةإلىاؿ

عملبآلياتاقتصادالسوؽ،لتحقيقعوؼبةالنشاطواإلنتاجواالتصالواعبودةواؼبنافسة،وبالتالياالندماجفيالسوقالعاؼبيالذييقومعلى

. حريةالتجارةوحريةاؼببادرةوربقيقالقدراتالتنافسية

واعبزائرمثلهامثلباقيدواللعاؼبسعتإلىاالندماجفياالقتصادالعاؼبي،منخبلالتباعهالسياساتاقتصاديةمستجميعاؼبستويا

. تاالقتصادية،منخبللتطبيقإجراءاتتساعدىاعلىالتكيفمعالتحوالتاالقتصاديةالعاؼبية

وتعتربمؤسسةسونلغاز،منبيناؼبؤسساتاالقتصاديةالعموميةاالسرتاتيجيةالتيتسعىللتكيفمعمختلفالتطوراتاالقتصاديةا

لعاؼبيةوالعملفيإطارربريرالطاقة،ومنثمتمازباذإجراءاتلتسهيلومواكبةالتحوالتالقائمةعلىأساسالتنافسيةمنخبللتحسينفياػبد

. ماتاؼبقدمةللمستهلكني

ومنأجلذلكعملتمؤسسةسونلغازعلىتوسيعشبكةتوزيعونقبللغازوالكهرباءعربالرتابالوطنيلتلبيجميعمستوياتاؼبستهلكني،فبات

تطلبمنهاالقيامباستثماراتضخمةومشاريعتوسعيةسواءفيمجاإلنتاجالكهرباء،نقلوتوزيعالكهرباءوالغازفباتطلبمنهاتوفريرؤو

سأموالكبريةلتغطيةاحتياجاهتاالتمويلية،حيثتعمدمؤسسةسونلغازمثلهامثلباقياؼبؤسساتعلىمصادرالتمويبللتقليديةواؼبتمثلفي

التمويبللذاتيوالتمويلمنخبلاللقروضالبنكيةوالتمويبللتجارياللذانيموالنالدورةاالستثماريةوالدورةاالستغبللية،ومعظهوربور

صةاعبزائرباعتبارىاميكانيزماجديدفياعبزائر،لتمويبلؼبؤسساتاالقتصادية،بدأتتنشطفيهامنخبللعمليةطرحالقروضالسنديةد

وناللجوءإلىفتحرأظباؽباللخواصؤلمبلكيتهابالكاملتعودللدولة،باإلضافةإلىريادهتافياستعمالتقنيةمستحدثةفيالتمويلهيتقنيةمت

. ويبلؼبشروعالتيتستعملهالتمويؤلحدمشاريعهااالستثمارية

منخبللكلهذاسنحاواللبحثفينشأةوتنظيمسونلغازوالتعرفعلىأنبمصادرسبويلهاسواءالتقليديةمنهاأواؼبستحدثةوىذاـ

: لببلالؼبباحثالتالية

 .بطاقةفنيةعناؼبؤسسةالوطنيةللكهرباءوالغاز- 
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 .طرقالتمويبللتقليديفيمؤسسةسونلغاز- 

 .طرقالتمويبلؼبستحدثفيمؤسسةسونلغاز- 
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 بطاقةفنيةعنالمؤسسةالوطنيةللكهرباءوالغاز: المبحثاألول
سنحاوؼبنخبلؽبذااؼببحثالتعريفباؼبؤسسةالوطنيةللكهرباءوالغاز،وإبرازمكانتهافياالقتصاداعبزائري،وعرضكيفيةتنظي

. مهاواؽبيئاتالتيتشرفعلىتسيريىا،وكذااألىدافالتيتسعىلتحقيقها

 نشأةوتطورالمؤسسةالوطنيةللكهرباءوالغاز: المطلباألول
تعترباؼبؤسسةالوطنيةللكهرباءوالغاز،مناؼبؤسساتاالسرتاتيجيةالتيرتيدالتكيفمعمختلفالتطوراتاالقتصاديةالعاؼبيةوالع

ملفيإطارربريرقطاعالطاقة،وعليهتمازباذعدةإجراءاتلتسهيلمواكبةتلكالتحوالتعلىأساسالتنافسيةواؼبنافسة،وللتعرفأكثرعلىو

 .ذىاؼبؤسسةسنحاواللبحثفينشأهتاوتطورىاوأىدافها

 نشأةمؤسسةسونلغاز:أوال

" كهرباءوغازاعبزائر "مإنشاءاؼبؤسسةالوطنيةالعمومية1947 سبفيسنة

EGA(Electicité et Gaz d'Algérie )اؼبعروفةاختصاراباغبروفالرامزة

التيأسندإليهااحتكارإنتاجالكهرباءونقلهاوتوزيعها،وكذلكتوزيعالغاز،وقعتتحتمفعولقانونالتأميمالذيأصدرهتالدولةالفرنسي

 .1946ةسنة 

1969 فيسنةEGAربولت
" الشركةالوطنيةللكهرباءوالغاز "إلىسونلغاز1

ومالبثتأنأضحتمؤسسةذاربجمهاـ،وكاناؽبدفاؼبقصودمنتحويبللشركةالىشركةوطنية،ىوإعطاءاؼبؤسسةقدراتتنظيميةوتسيريي

ةلكييكونفيمقدورىامرافقةومساندةالتنميةاالقتصاديةللببلد،واؼبقصودبوجهخاصهوالتنميةالصناعية،وحصولعددكبريمناؿ

سكانعلىالطاقةالكهربائيةخاصةاإلنارةالريفية،وىومشروعيندرجفيمخططالتنميةالذيأعدهتالسلطاتالعمومية،وقدأوكلتلهاا

: ؼبهامالتالية

 .احتكار،إنتاج،نقل،توزيعالطاقةالكهربائية•

 .نقبللغازالطبيعيعنطريققنواتعربكامبللرتابالوطين•

                                                           
1

 28/12/1991 الصادر فً 54-69بموجب األمر - 
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 .توزيعالغازالطبيعيلبلستعماالؼبنزليوالصناعي عربكامبللرتابالوطين•

 EPIC( l’Etablissement public àربولتسونلغازإلىمؤسسةعموميةذاتطابعصناعيوذباري1ـ1991 يف

caractère industriel et 

commercial)إنإعادةالنظرفيالقانوناألساسيإذيثبتللمؤسسةمهمةاػبدمةالعمومية،فاهنيطرحضرورةالتسيرياالقتصاديوالتك

 .SPAشركةذاتأسهم2002  وأصبحتفي.فلباعبانبالتجاري

 تقديممؤسسةسونلغاز:ثانيا

سونلغازىياؼبتعامبللوحيدفيميداناإلمدادبالطاقةالكهربائيةوالغازيةباعبزائر،ومهامهاالرئيسةىيإنتاجالكهرباءونقلها

، 2002  وتوزيعهاوكذلكنقبللغازوتوزيععربقنوات،وقانوهنااألساسياعبديد،الصادريف

يسمحلهابإمكانيةالتدخلفيقطاعاتأخرىمنقطاعاتاألنشطةذاتاألنبيةبالنسبةللمؤسسة،والسيمافيميدانتسويقالكهرباءوالغ

. ازكبواػبارج

 منذصدورالقانوف،قامتسونلغازبإعادةىيكلةمصاغبهالكيتتكيفمعالسياقاعبديدلذأضحت

 .2007عاملفينهايةسنة56510 2 شركةفرعية،وتشغلحوارل39  اليوفبجمعاصناعيايتألفمن

لقدقامتسونلغازعلىالدوامبدورراجحفيالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةللببلد،ومسانبتهافيتجسيدالسياسةالطاقويةا

لوطنيةترقىإلىمستوىرباؾباالقبازاؽبامةفيمجاالإلنارةالريفيةوالتوزيعالعموميللغازالتيسمحتربفعنسبةالتغطيةمنحيثإيصااللكهربا

 3 ونسبةتوغبللغازإلىمايفوؽ97 % ءإلىأكثرمن

 سونلغازالعازمةعلىفعبلؼبزيدوبشكؤلفضل،قدحددتعلىالدوامتمويبلهتامةمناجل%37

-2010 تطويروتعزيزاؼبنشاتالكهربائيةوالغازيةبالنسبةإلىالفرتة

فقدوضعتربناؾباستثمارياستثنائيفيموضعالتنفيذبغيةرفعقدراهتااإلنتاجيةاػباصةبالكهرباء،وتكثيفشبكاتالناقلةللك2005

. ىرباءوالغازوجعلهاأقوى،والعملعلىتحسينوربديثخدماهتااؼبوجهةإلىزبائنهاكذلك

                                                           
1

 .14/12/1991الصادرف475/91ً  بموجبالمرسومالتنفٌذٌرقم- 
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وأىدافسونلغازىوأنتغدومؤسسةتنافسيةفيمجاالنتاجوتوزيعالطاقةبيناؼبؤسساتالطاقويةالعاؼبية،وىذالكيتقوىعلىموا

جهةاؼبنافسةالتيتلوضببلؿبهافياألفق،وأنتكونفياألمداؼبنظورمنبينأفضبلؼبتعامليناػبمسةالتابعينللقطاعفيحوضالبحراألبيضادل

. توسط

 : أىـدافالمؤسسة : ثالثا

  تعتربسونلغازشركةذاتأسهم،يقدررأظباؽبادبائةوطبسينملياردينارجزائري

( 150000)ملياردج،موزععلىمائةوطبسينألف150

سهم،قيمةكلسهممليوندينار،تكتتبهاوربررىاالدولةألنرأظباؽباغريمدرجفيالبورصةلبلكتتاباػباص،فهيمؤسسةعموميةبالك

: وهتدفسونلغازإذل.امل

 .إنتاجالكهرباءوتوزيعهاسواءفياعبزائرأوفياػبارجونقلهاوتوزيعهاوتسويقها•

 .نقبللغازلتلبيةحاجةالسوقالوطنية•

 .تطويروتقديباػبدماتالطاقويةبكؤلنواعها•

 .دراسةكلنشاطومصدرللطاقةوترقيتهوتنميتو•

تطويركلنشاطلهعبلقةمباشرةأوغريمباشرةبالصناعاتالكهربائيةوالغازية،وكلنشاطيمكنأنترتتبعنهمنفعةسونلغاز،وب•

صفةعامةكلعمليةمهماكانتطبيعتهاترتبطبصفةمباشرةأوغريمباشرةهبدفالشركة،السيماالبحثعناحملروقاتواستكشافهاوإنتاج

 .ىاوتوزيعها

 .تطويركلشكلمناألعماالؼبشرتكةفياعبزائرأوخارجاعبزائرمعشركاذبزائريةأوأجنبية•

إنشاءفروعواخذمسانباتوحيازةكلحقيبةأسهموغريىامنالقيماؼبنقولةفيكلشركة •

 .موجودةلوسيتمإنشاؤىافياعبزائرأوفياػبارج
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 تنظيمالمؤسسةالوطنيةللكهرباءوالغاز: المطلبالثاني
، 2002 فيفري05 الصادريف02-01فيإطارفبارسةسونلغازلنشاطاهتا،سبتنظيممهامهامنخبلاللقانوف

الذوبددرئاسةاؼبؤسسةاؼبكونةمناؽبيئاتاؼبسريةؽباومهامهاباإلضافةإلىمختلفاؼبديرياتالقائمةفيهاوالفروعاؼبهنيةاؼبوزعةعربالرتابا

. لوطين

 (رئاسةسونلغاز)الهيئاتالمسيرةللمؤسسة : أوال

 .1اعبمعيةالعامة،ؾبلساإلدارة،الرئيساؼبديرالعاـ : يشرفعلىتسيريؾبمعسونلغازاؽبيئاتالتالية

 : الجمعيةالعامة -1

: وتتكوناعبمعيةالعامةمنممثليالدولة،باعتبارىااؼبسانبالوحيدوىم

 .الوزيراؼبكلفبالطاقة•

 .الوزيراؼبكلفباؼبالية•

 .الوزيراؼبكلفبمسانباتالدولة•

 .فبثلرئاسةاعبمهورية•

 .اؼبسؤولعناؼبؤسسةاؼبكلفبالتخطيط،ويرتأسهاالوزيراؼبكلفبالطاقة•

 :ووبضرالرئيساؼبديرالعاملسونلغازأشغاالعبمعيةالعامة،حيثتتولىاعبمعيةالعامةمعاعبة 

 .الرباؾبالعامةللنشاطات•

 .تقاريراؼبراجعيناؼباليينالقانونيني•

 .حصيلةالشركةوحساباتالنتائجاحملققة•

. زبصيصاألرباح•

 .فتحرأظبااللشركةوزيادهتوزبفيضو•

                                                           
1
 -Notice d’information de Sonelgaz, 2008. 

Mis en forme : Police :10 pt, Police

de script complexe :10 pt, Français

(France)
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 .إنشاءالشركاتواخذاؼبسانباتفياعبزائروفياػبارج•

 .اقرتاحتعديبللقانوناألساسي•

 .تعييناؼبراجعيناؼباليينالقانونيني•

وذبدراإلشارةإلىأناعبمعيةالعامةذبتمعمرةواحدةكلسنة،فيدورة،وفيدورةغريعاديةكلمااقتضىاألمربناءاعلىاستدعاءـ

. نرئيسها

: ويتكومبجلساإلدارةمناألعضاءاآلتيني:مجلساإلدارة -2

. فبثلعنالوزارةاؼبكلفةبالطاقة•

. فبثلعنالوزارةاؼبكلفةباؼبالية•

. فبثلعنالوزارةاؼبكلفةبالتجارة•

. فبثلعنالوزارةاؼبكلفةدبسانباتالدولة•

. فبثلعنالوزارةاؼبكلفةباعبماعاتاحمللية•

. فبثلعنالوزارةاؼبكلفةبالبيئة•

. للعماؿ2 ( )فبثبلناثنني•

. الرئيساؼبديرالعاملسونلغاز•

. الرئيساؼبديرالعاملفروعنقبللكهرباءالتابعلسونلغاز•

. الرئيساؼبديرالعاملفروعنقبللغازالتابعلسونلغاز•

. رئيسمديرعامؤلحدفروعاإلنتاجالتابعةلسونلغاز•

. رئيسمديرعامؤلحدفروعالتوزيعالتابعةلسونلغاز•
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يرتأظبجلساإلدارةالرئيساؼبديرالعاملسونلغاز،كماوبضرالرؤساءاؼبديرونالعامونللفروعالتابعةؽباؾبلساإلدارةبرأياستشا

 ريوهبتمعاجمللسفيأيبكامبنالرتابالوطين،وهبتمععلىاألقل

 : منأعضائهويدرظبجلساإلدارةويوافقعلىوجهاػبصوصعلىمايلي1/3مراتفيالسنة،ويبكنأنيجتمعبناءاعلىطلب4

. مشاريعالرباؾبالعامةللنشاطات•

. اؼبيزانية•

. مشاريعحصيلةالشركةوحساباتالنتائجاحملققة•

. مشاريععقودالشراكة•

. مشاريعفتحرأظباؿ•

. مشاريعإنشاءالشركاتواؼبسانبةفريأظبااللشركاتفياعبزائرواػبارج•

. التنظيمالعامللمؤسسةواتفاقياتاعبماعيةونظامهاالداخلي•

. نظامأجوراإلطاراتالقيادية•

 يقوفبجلساإلدارةبدراسةاؼبشاريعواؼبوافقةعليها،ويبلغإلىاعبمعيةالعامةاؼبشاريع•

 التيتعداؼبوافقةالنهائيةعليهامناختصاصاعبمعيةالعامة،كمايبلغمجلساإلدارةإذل

 اعبمعيةالعامةتقريراعنالتسيريمرةفيالسنة،وكلماطلبتذلكاعبمعيةالعامة،كمايسهر

 علىأنتمارسسونلغازاألنشطةالتيتسانبفيتحقيقأىدافها،فيإطاراالحرتامالصاـر

. للقوانينوالتنظيماتاؼبعمولبها

 الرئيسالمديرالعام -3

حيثيخوجمللساإلدارةللرئيساؼبديرالعامأوسعالسلطات،ليتولىتسيريوإدارةسونلغازويبكنهاالستعانةبنوابـو:
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ساعدينيكلفهمبكؤلوجزءمنصبلحياتو،ويعدمسؤوالعنالسريالعامللشركة،كمايبثلسونلغازفيكؤلعماالغبي

. 1اةاؼبدنيةويبارسالسلطةالسلميةعلىمستخدميالشركة

 : المديريةالعامةوالمديرياتالتنفيذيةللمؤسسةاألم : ثـانيا

والتيتغطيوظائفاجملموعةاؼبتمثلةفيالتنميةواإلسرتاتيجيةأنظمةاإلعبلـ،اؽبندسة،اؼبواردالبشرية،اؼباليةواحملاسبة،اؼبراجع

ةالتنفيذية،مراجعةالتسيري،االتصاؿ،القانونوالعبلقاتالدوليةوىدفهاىوضمانالسرياغبسنلنشاطاتالفروعوالعملعلىمتابعةأعما

. ؽباوتقييمها

: الفـروع: ثـالثا

 : فرع،وترتكزىيكلةاجملمععلىمجموعةمناؼببادئالتنظيميةيبكنتلخيصهاكمايلي39  ويضممجمعسونلغاز

. اإلسرتاذبيةالصناعيةواؼباليةتابعةللشركةاألـ•

. الشركاتالفرعيةمكلفةبتنفيذاسرتاتيجياتكلشركةفيمليخصها•

. الشركاتالفرعيةذاتاستقبلليةفيالتسيريوىيملزمةبتحقيقنتائج•

 .(اعبمعيةالعامة،ؾبلساإلدارة)يتمالتوجيهوالتدخلفيالشركاتالفرعيةعرباألجهزةاالجتماعية•

: وعمومافاهنذىالفروعموزعةعلىأقطاباؼبهنالتالية

 : اؼبتعلقةباإلنتاج،النقلوالتوزيعللكهرباءوالنقلوالتوزيعالغاز،وتشمبللفروعالثمانيةالتالية: الفروعالمهنية .1

 سونلغازإنتاجالكهرباء(SPE).Sonelgaz Production d’Electricité.  

 مسريشبكةنقبللكهرباء (GRTE)Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Electricite. 

  مشغل اؼبنظومة الكهربائيةOpérateur Système Electrique                                                (OS) 

 مسري شبكة نقل الغازGestionnaire du réseau de Transport de Gaz                             

(GTRG) 

                                                           
1
 -Notice d’information de Sonelgaz, 2008. 
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 سونلغاز توزيع اعبزائرSonelgaz Distibution Alger                                                       (SDA) 

 سونلغاز توزيع الوسطSonelgaz Distibution Centre                                                  (SDC) 

 سونلغاز توزيع الغربSonelgaz Distibution Ouest                                                     (SDO) 

 سونلغاز توزيع الشرؽSonelgaz Distibution Est                                                       (SDE) 

: فرعاىي11  وزبصالدعمواإلمداد،وتشمئلحدىعشرة:الفروعالمهنيةالمحيطة .2

.( 
  مركزالبحثوالتنميةفيالكهرباء(CREDEG.) 

Centre de Recherche et de Développement de l’Electricité et du Gaz 

 (.CAMEG )اؼبصرفاعبزائريللمعداتالكهربائيةوالغازية•

Comptoir Algérien deDistribution des Matériels Electriques et Gaz 

  معهدالتكوينفيمجااللكهرباءوالغاز(IEFG. ) 

Institut de Formation en Electricité et Gaz. 
  فندقماتباالببلنتورأونزرالغارسني(HMP. ) 

Hôtel le Mas des Planteurs. 

  الشركةاعبزائريةلتقنياتاإلعبلـ(SAT.TMFP) 

Société Algérienne des Techniques d’lnformation. 

  شركةخدماتاحملوالتالكهربائية(SKMK.) 

Shariket Khadamet Mouhaouilat Kahrabaia. 

 شركةأعمااللصيانةللتجهيزاتالصناعية(.) METSPA) 

  شركةالوقايةوالعملبأماف(SPAS ) 

Société de Prévention et d’Action en Sécurité. 

  سونلغاز طب العمل(SMT) 

Sonelgaz Médecine du Travail . 

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)
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 (.TRANSMEX)شركةالنقلوالصيانةاالستثنائيتينللتجهيزاتالصناعيةوالكهربائية•

Transport et Manutention Exceptionnels des Equipements Industriels et Electriques. 

: وتتمثبللفروعاػبمسالتالية:فروعاألشغال .3

  شركةاألشغااللكهربائية(كهريفKAHRIF)Société de travaux d’électrification. 

  إينرقا(INERAGA                         )Société de raveau de génie civil. 

  كهركيب(KAHARKIB                            )Travaux et Montage Electriques. 

  كناغاز(KANAGHAZ  )Réalisation des canalisations de transport et de distribution du 

Gaz 

  الرتكيب(ETTERKIB) Montage industriel.                                                                             

ويبكنإظهارـبططاؽبيكبللتنظيميلشركةسونلغاز،حيثيشملعلىرئاسةسونلغاز،باإلضافةاللجنةالتنفيذيةاؼبتكونةمنالل

جانوالشركاءاالجتماعيونباإلضافةإلىالفروعاؼبتخصصةفيعملياتاإلنتاجوالنقلوالتوزيعللكهرباءوالنقلوالتوزيعللغازاؼبنتشرةعلىاؿ

 :ترابالوطين،وفقاؼبخططالتارل

Mis en forme : Français (France)
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Source : notice d’information de sonelgaz 2008 

 2008 مخططالهيكاللتنظيميلسونلغازسنة : 2رسمتوضيحي
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 وظائفمؤسسةسونلغاز : المطلبالثالث
تقوفبؤسسةسونلغازبثبلثوظائفإسرتاتيجية،جعلتلهامكانةمهمةلتحقيقالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةفيالبلد،وتتمث

. إنتاجالكهرباء،نقبللكهرباءوالغاز،توزيعالكهرباءوالغاز: ؽبذىالوظائفأواؼبهامفي

 PRODUCTION: اإلنتــاج: أوال

إنطبيعةالكهرباءكمنتوجغريقابلللتخزينأجربمؤسسةسونلغازعلىاندماجكامللكلنشاطاهتامناالنتاجإلىغايةاإلستهبلؾ

. النهائي،ويعتمدتطوراإلنتاجعلىاإلنتاصبنجهةوالربطمنجهةأخرى

فاإلنتاجهوعمليةربويبللطاقةاغبراريةأواؼبائيةإلىطاقةميكانيكية،شبإلىطاقةكهربائية،ومناالستجابةللطلبيشمبلإلنتاج

: علىأربعةفروع

  ميقاواطو50  مولدبطاقةترتاوحبني20 وىويتكومبنTURBINE VAPEUR ( : )فرعاغبراريالبخاري .1

 .ميقاواطللواحد196

  مولدحيثطاقةكلمولدترتاوحبني86  وىومتكومبنTURBINE A GAZ ( : )فرعاغبراريالغازي .2

 .ميقاواط210  ميقاواطو20

 مولدبطاقةترتاوضبن34  يتكومبنHYDROLAIQUE ( : )فػرعاؼبػػائي .3

 .ميقاواطبالنسبةللشبلالتاؼبرتفعة50 ميقاواطإذل12  ميقاواطللواحدبالنسبةللشبلالتاؼبنخفضةومن1

  ميقاواطو0.35 مولدبطاقةترتاوحبني183  وىومتكومبنDIEZL (: )فػرعالػديػازاؿ .4

. ميقاواطللواحد،ومولداهتذاالفرعمركبةفياعبنوب،وتغذيالشبكاتاؼبنعزلة8

 : التيتسمح (400KV )أماالربطفيتماقبازىانطبلقامنخطوطذاتضغطمرتفع

 إيصااللطاقةالكهربائيةإلىمراكزالكربى .

 تضمنالربطبيناؼبراكزوتربطالشبكةالوطنيةبيناؼبغربوتونسممايسمحبتحقيقتبادالتتجاريةوإعاناسبتبادلةعنداغباجةومي

: كنمعرفةتطوراإلنتاجفيالفروعاألربعةمنخبلالعبدواللتارل
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 2007- 2002 تطورإنتـاجالكهربـاءلمؤسسةسونلغازخالاللفترة: 2جدول

 

Source : Notice d’information de SONELGAZ 20082008 

 

  ومنخبلؽبذااعبدولنبلحظأنفرعاغبراريالبخاريهوالذييحتبللصادرةفيحجماإلنتاج،رغمالتناقضالذيشهدىفيسنيت

وىداناذببسببإستعانةاؼبؤسسةعلى 2007 و2006

  شبيليهإنتاجالفرعاغبراريالغازيالذيعرفوتريةمتزايدةفيسنة.إنتاجالغريلتلبيةاالحتياجاتاالستهبللكية

وىذالزيادةالطلبعلىإنتاجالغاز،شبيليهفرعالديازالوالفرعاؼبائيبنسبةمتفاوتةكمانبلحظأهنفيثبلثسنواتاألخريةوجودإنتا2005

جالغرياؼبتمثلفيمؤسساتأخرىتنتجرتكيبةمناغبراريالغازيواغبراريالبخاريلصاغبمجمعسونلغازويبكنإظهارالتطورؼبختلففروعاإلنت

 :اجفيالبيانالتارل

 السنة
 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 نوع المركز

 38.15 14142 51.55 14558 49.42 16627 52.81 16109 54.81 16003 59.13 16203 الحراري البخاري

 35.76 13256 39.50 13840 44.66 15023 46.17 14200 43.21 12616 39.37 10790 الحراري الغازي

 0.67 250 0.75 264 0.83 281 0.1 365 0.1 308 1.27 352 الديازال

 0.60 226 0.62 218 1.4 555 0.81 251 0.98 265. 0 57 المائي

 24.76 9177 17.56 6153 3.43 1154- - - - - -  إنتاج الغير

 100 37060 100 35033 100 33637 100 30885 100 29192 100 27402 اإلنتاج الكلي

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Français (France)
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 2007 - 2002 تطورإنتاجالكهرباءللفترة: 3رسمتوضيحي

 
 من إعداد الطالب بناًء على معطيات الجدول: المصدر

من خبلؿ الشكل 

أعبلىنبلحظسيطرةإنتاجفرعاغبراريالبخاريفيحجماإلنتاجالكلي،شبيليهفرعاغبراريالغازيبعمسانبةنسبيةلباقيالفروع،معظهو

  فقدبلغبنسبةحوارل2007  رإنتاجالغريفيالسنواتاألخريةخاصةفيسنة

مناإلنتاجالكليوىذاراجعإلىأنالطاقةاإلنتاجيةلسونلغازغريكافيةلتغطيةاالحتياجاتاالستهبلكيةاؼبتزايدةعربالرتابالوط%25

ين،الناذبةعنزيادةفياجملمعاتالصناعيةالتيتحتاجلهذىالطاقةاؼبهمة،باإلضافةإلىزيادةطلبالسكانالذييعرفهوكذلكزيادةمعتربةس

. نويا،وىذامادفعهاللجوءإلىإنتاجالغري
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 :TRANSPORT :النقل: ثـانيا

 وتتمحور ىذه الوظيفة حوؿ نشاط نقل كل من الكهرباء و نقل الغاز، نقل الكهرباء، تتم عرب

 يبكنها من التقرب من اؼبستهلكني النهائيني60kv,220k,400k) خطوط ذات الضغط العارل 

 :و اعبداوؿ التالية تبني لنا التطور اغباصل يف نقل الكهرباء والغاز  )الزبائن الصناعيني ، و مراكز التوزيع(

 نقل الكهرباء -1

 2007-2002 خالاللفترة( تطورشبكةالكهرباء )تطورنقاللكهرباء: 3جدول

 

Source : notice d’information de sonelgaz. 2008 

نبلحظ 

منخبلالعبدوألعبلىأننقبللكهرباءعربخطوطالضغطاؼبنخفضهياألكثرحجماوىذاراجعبلستعماؽبابكثرةلتغطيةاحتياجاتادل

ستهلكينواستعماؽباداخبلؼبدنوالقرىؤلهناأقلخطورةوأمانثميليهانقبللكهرباءعربخطوطالضغطاؼبتوسطحيثشهدتتطورملحوظ

. غربـبتلفالسنواتثميليهنقبللكهرباءعربخطوطذاتالضغطاؼبرتفعالذيشهدتطورملحوظفيالسنواتاألخرية

:ويبكنمبلحظةتطورنقبللكهرباءعربـبتلفخطوطالضغطمنخبلاللشكبللتارل

     السنة
 النوع

2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

الضغط 
 العالي

14790 6,81 15395 6,84 16467 7,04 16753 6,79 17009 6,80 17697 6,93 

الضغط 
 المتوسط

89138 21,23 93741 21,55 97309 21,56 100224 21,01 103106 21,33 105678 21,45 

الضغط 
 المنخفض

113396 34,29 116091 34,01 120089 33,93 129914 34,48 130047 34,20 131828 34,06 

 100,00 255203 100,00 250162 100,00 246891 100,00 233865 100,00 225227 100,00 217324 المجموع 

Mis en forme : Français (France)
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 2007-2002 تطورنقاللكهرباءعبرخطوطالضغطخالاللفترة: 4رسمتوضيحي

 
 من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول أعاله: المصدر

نبلحظ 
منمنخبلاللشكؤلعبلىتبينلناأننقبللكهرباءعرباػبطوطذاتالضغطاؼبنخفض،ىياألكثراستعماالشبيليهاخطوطذاتالضغطاؼبتو

. سطوفياألخريخطوطذاتالضغطاؼبرتفع

نقل  -2
أنشأسبؤسسةسونلغازشبكةىامةلنقبللغاز،الذيتنتجهمؤسسةسوناطراكحيثيتمنقلهفيخطوطذاتالضغطالعالياؼبوج:الغاز

 سبكنتسونلغازمناقبازأكثرمن2007 ىللمشرتكينالصناعيينواحملليينأوشبكةالضغطاؼبتوسطأواؼبنخفض،وفينهاية
 :كيلومرتكشبكةلنقلوتوزيعالغاز45000

 2007-2002 تطورنقاللغازفيالفترة:  4جدول
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Source : notice d’information de sonelgaz. 2008 

منخبلالعبدوألعبلىنبلحظأنشبكةنقبللغازأقلبكثريمنشبكةنقبللكهرباء،وىذاراجعإلىأناستعمااللغازؼبيعممعلىج
 98ميعأكباءالوطنعلىغرارشبكةالكهرباءالتيتمسحواليأكثرمن 

منمناطقالوطنونبلحظكذلكأننقبللغازيعتمدبالدرجةاألولىعلىالضغطاؼبتوسطالذيشهدتطورا %
ملحوظاعربـبتلفالسنوات،شبيليهالضغطاؼبرتفعالذيعرفهوكذلكتطورملحوظ،شبفياألخرييأتيالضغطاؼبنخفضالذينبلحظرتاجع

. فياستعماؽبلنقبللغاز
وعلىالعمومنبلحظأنتطورشبكةنقبللغازأهنافيوتريةمتزايدةوىذاراجعإلىسياسةالدولةالتيتسعىإلىتمكينمختلفمناطقالوطنمنا
الستفادةمنهذىاؼبادةاغبيويةويظهرذلكمنخبلاللفقرةالتيشهدهتامؤسسةسونلغازفيالسنواتاألخريةمنةخبللعملياتأشغاإلي
صااللكهرباءإلىمعظممناطقالوطن،ويظهرلناجلياىذاالتطورفيشبكةنقبللغازعربـبتلفخطوطالضغطكماسنبينهمنخبلالؿ

 :شكبلؼبوارل

           السنة
 النوع

2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 

 16,27 7361 16,57 6656 17,06 6104 16,55 5162 17,73 4765 19,46 4686 الضغط العالي

 45,45 37783 45,25 33341 45,06 29491 45,09 25809 44,40 21750 43,55 18936 الضغط المتوسط

 0,22 101 0,42 169 0,51 182 0,72 227 1,33 361 1,89 463 الضغط المنخفض

 100 45245 100 40166 100 35777 100 31198 100 26876 100,00 24085 المجموع
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 2007-2002 تطورنقاللغازعبرخطوطالضغطالمختلفةخالاللفترة: 5رسمتوضيحي

 
 من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول أعاله: المصدر

منخبلاللشكليظهرلناجلياالتطوراؼبلحوظفيشبكةنقبللغازعلىوجهالعمومويتضحكذلكسيطرةالضغطاؼبتوسطفيعم
ليةنقبللغازشبيليهالضغطالعالياللذانعرفاوتريةمتزايدةعربالسنوات،شبفياألخريالضغطاؼبنخفضالذينسبتهجدضئيلةوكانتطورىب

.شكلمتناقضعربـبتلفالسنوات
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 :Distributionالتوزيع : ثالثا

تقوفبؤسسةسونلغازبوظيفةتوزيعكلمنالكهرباءوالغازخبطوطمتوسطةومنخفضةالضغطوالتيتلبياحتياجاتزبائنهاالصغا
 .رواؼبشرتكيناحملليينبالطاقةالكهربائيةوالغازية

 :توزيع الكهرباء -1

 : تزودمؤسسةسونلغازثبلثفئاسبنالزبائنهم

. الزبائنالصناعيينبشبكاتذاتالضغطاؼبرتفع•

. الزبائنالصناعيينذوياألنبيةاؼبتوسطةبشبكاتذاتالضغطاؼبتوسط•

. اغبرفيينوالعائبلتبشبكاتذاتالضغطاؼبنخفض•

 :وكلهؤالءفيحالةتطورمستمركماىومبينفياعبدوالؼبوارل

 2007-2002 تطورعددالمشتركينبالنسبةللكهرباءفيالفترةبين: 5جدول

           السنة

 المشتركون
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

الضغط 
 المنخفض

4864000 5080000 5321000 5566000 5814000 6022000 

 38994 37336 36000 34198 33500 32600 الضغط المتوسط

 84 75 71 69 69 64 الضغط المرتفع

 6061078 5851411 5602071 5355267 5113569 4896664 المجموع

 

Source : Notice d’information de SONELGAZ 2008 
مناعبدوألعبلىيتبينلنااألنبيةالكبريةأوسيطرةاغبرفيينوالعائبلتعلىمجملتوزيعاتالكهرباءذويالضغطاؼبنخفضحيثيبلح

. %23.80 بػ2007  إذل2002ظكذلكتطورعددنبعربالسنواتإذيقدرارتفاعهممن
شبيليهأصحابالضغطاؼبتوسطوأصحابالضغطاؼبرتفعاللذانشهداكذلكتطوراعربـبتلفالسنواتوىذاماسيظهرمنخبلاللشكبللتا

:رل

Mis en forme : Français (France)
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 2007-2002 تطورعددمشتركيالكهرباء: 6رسمتوضيحي

 
 .من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول أعاله: المصدر

منخبلاللشكؤلعبلىتبينلناجليااألنبيةالكبريةفيتوزيعالكهرباءلصاغبالعائبلتواغبرفييناؼبستهلكينللضغطاؼبنخفض،مث
 .يليهأصحابالضغطاؼبتوسطثمالضغطالعاليفيحينشهدذبميعالفئاتتطورملحوظعربـبتلفالسنوات

 :توزيع الغاز -2

 : تلبيمؤسسةسونلغازاحتياجاتثبلثفئاسبنالزبائنهم
. الزبائنالصناعيينالذينتزودنببشبكةبالضغطاؼبرتفع•
. الزبائنالصناعيينذوياألنبيةاؼبتوسطةوالذينتزودنببشبكةبالضغطاؼبتوسط•
. العائبلتواغبرفيينالذينتزودنببشبكةالضغطاؼبنخفض•

 : ويبكنمتابعةتطورمشرتكينسونلغازلكبللشبكاتكمايلي
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 2007-2002 تطورعددالمشتركينبالنسبةللغازخاللفترة: 6جدول

           السنة

 المشتركون
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

الضغط 
 المنخفض

1553000 1681000 1860000 2014000 2204000 2415035 

 3426 3214 3028 2902 2726 2580 الضغط المتوسط

 192 182 192 183 180 188 الضغط المرتفع

 2418653 2207396 2017210 1863085 1683906 1555768 المجموع

 

Source : Notice d’information de SONELGAZ 2008 
من خبلؿ 

 %98اعبدوألعبلىنبلحظسيطرةمشرتكينالعائبلتوأصحاباغبرفالذينيتمتغذيتهمبالغازعربالضغطاؼبنخفضبنسبةتصئلذل
 % 55.46 إذل 2007 إذل 2002منمجموعاؼبشرتكني،فيحيننبلحظأنتطورنبيكونبشكلمستمرومتزايدحيثبلغمن

. % 05بنسبة 2003 فيحينيحتؤلصحابالضغطاؼبتوسطاؼبرتبةالثانية،شبيليهأصحابالضغطاؼبرتفعالذيشهدالبفاضسنة
 :شبعاوداالرتفاعمرةأخرىولكنبنسبمنخفضةويبكنتبينكلذلكمنخبلاللشكبللتارل

 2007-2002 تطورعددمشتركيالغازخالل: 7رسمتوضيحي
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Mis en forme : Français (France)
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 .من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول أعاله: المصدر
منخبلاللشكبللسابقتبينلنلسيطرةمشرتكيالضغطاؼبنخفضونبأصحاباغبرفوالعائبلتعلىاستهبلكالغاز،شبيليهأصحاباؿ

. ضغطاؼبتوسطثمأصحابالضغطاؼبرتفعالذينبليضهروننتيجةضآلةنسبتهم

 Venteالبيع : رابعا

ترتكزوظيفةالبيعفيشركةسونلغازعلىبيعالكهرباءوالغازاعتماداعلىأنواعالضغطالعارل،اؼبتوسطواؼبنخفض،ويبكنمتابعةت
 : طورقيمةاؼببيعاتلكلمنالغازوالكهرباءكمايلي

 2007-2002 تطورقيمةمبيعاتسونلغازللكهرباءوالغازخالاللفترة: 7جدول

       السنة
    النوع

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 101346363 94589197 82990356 73028265 64991025 57028050 بيع الكهرباء

 %85,38 %86,04 %85,87 %86,32 %86,85 %86,47 نسبة بيع الكهرباء

 17354772 15343654 13652129 11570289 9836912 8919863 بيع الغاز

 %14,62 %13,96 %14,13 %13,68 %13,15 %13,53 نسبة بيع الغاز

 118701135 109932851 96642485 84598554 74827937 65947913 المجموع

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع النسب

Source : Notice d’information de SONELGAZ 2008 
منخبلالعبدوألعبله،يظهرلناجلياارتفاعقيمةمبيعاتالكهرباءمقارنةدببيعاتالغاز،وىذاراجعإلىارتفاععددمشرتكيالكهر

. مناطقالوطن% 98باءمقارنةمعمشرتكيالغاز،حيثتعتربشبكةالكهرباءشبكةواسعةمستحوارل 
 حبوارل 2007-2002ونبلحظتطوركبلمنقيمةمبيعاتالكهرباءوالغازحيثوصلتنسبةتطورقيمةبيعالكهرباءخبلاللفرتة

 94.56أما تطورقيمةالغازحبوارل% 77.71
ونبلحظأنتطورفيقيمةالغازأكربوىذاراجعللسياسةالتيتتبعهاسونلغازفيالسنواتاألخرية،منأجلتعميماستعمااللغازفيمختلف%

 :ويبكنتبينتطوركبلمنقيمةمبيعاتالغازوالكهرباءحسبالشكبللتارل.مناطقالوطن

Mis en forme : Français (France)
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 2007-2002 تطورقيمةمبيعاتسونلغازللكهرباءوالغازخالاللفترة: 8رسمتوضيحي

 
 .من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول أعاله: المصدر

منخبلاللشكؤلعبلىتبينلناجلياأنقيمةمبيعاتالكهرباءتسيطرعلىحجماؼببيعاتالكليلمؤسسةسونلغازونبلحظأنكبل
.قيمتياؼببيعاسبنالكهرباءوالغازعرفتاارتفاعمستمرعربـبتلفالسنوات
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 التموياللمستحدثلمؤسسةسونلغاز : المبحثالثاني
إنسعيسونلغازإليصااللكهرباءوالغازلكلمنطقةولكلبيتمنأكباءاعبزائر،جعلهاتدخلفياستثماراتضخمةإلقامةمراكزكو

  % ربائيةفيعدةأماكنعربالرتابالوطين،ولذلككانبلبدعليهاالبحثعنطرقأخرىللتمويل،فبجانباعتمادىاعلىالتمويبللذاتيبنسبة

منقيمةاالستثماراتاؼبرادربقيقهاكشرطللحصولعلىتمويلمنالبنوؾ،شبتمويلهاعبزءثانياعتماداعلىالقروضالبنكيةالتقليدية،ت30

وجهتإلىطرقأخرىمستحدثةفياعبزائروذلكمنخبلإلصداراتللقروضالسنديةفيالسوقاؼبارل،الذييعتربميكانزؿبديثجاءمعمتطلبات

 2008 و 2006، 2005، 2004اقتصادالسوقمنخبلإلصدارسنة

. باإلضافةإلىلجوءىاإلىتقنيةعاؼبيةللتمويلوالتيتعتربالرائدةفيهاوذلكلبلءمتهاؼبتطلباتاؼبؤسسةأالوىيتقنيةسبويبلؼبشروع

ومنأجلذلكسنحاوؼبنخبلؽبذااؼببحثتناوؼبختلفإصداراتسونلغازباإلضافةإلىواقعتقنيةسبويبلؼبشروعاؼبستحدثةواؼبستعم

. لةفيمؤسسةسونلغاز

 2005،2004 . القروضالسندية : المطلباألول
تعتربالقروضالسنديةدبثابةتقنيةأومصدرسبويليحديثعرفتهاؼبؤسساتاالقتصاديةاعبزائريةمعظهوربورصةاعبزائر،حيثتعترب

ىذىاألخريةميكانزؾبديدللتمويلسواءمنخبللفتحرأظبااللشركاتأومنخبللعمليةطرحالسنداتلبلكتتابالعامسواءكانللجمهورأ

  شبآخريف2004واؼبؤسسات،وعرفتسونلغازأولطرحلقرضسنديفي

.وسنحاوؼبعرفةفبيزاهتذينالقرضينمنخبلاللعناصرالقادمة2005
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 2004 .القرضالسنديلعام : أوال

  شرعتمؤسسةسونلغازفيعاـ

  بإصدارسنداتوذلكللحصولعلىاألموااللتيتلزمهالتمويلنشاطاهتااؼبختلفةوالسيمااالستثماريةمنها،حيثفي2004

  وكاناؽبدفمنههوسبويلجزءمناستثماراهتاخبلؿ. 1ملياردج20  سبتاؼبوافقةعلىانطبلقأولقرضسنديبقيمة2004نوفمرب،28

 : سنواتالقادمة، ويبكنناإبرازخصائصالقرضالسنديبنخبلاللنقاطالتالية3

 ملياردج،موزععلى20  قيمةالقرضالسنديلمؤسسةسونلغازىو: قيمةالقرصالسندي -1

مليارسندعاديبقيمةاظبيةقدرىاديناراواحدالكلسند،فهيسنداسبوجهةللبنوكواؼبستثمرينمنمؤسسات،و20

 (.COSOB)ىيسنداتلحاملهاتسجللدىماسكاغبساباتاؼبؤىلةمنلجنةتنظيمومراقبةعملياتالبورصة

 :القرضالسنديلمؤسسةسونلغازمقسمعلىثبلثةأجزاءىي : شرائحالقرضالسندي -2

 ديسمرب27  سنوات،يسدديف5  ومدتو. ملياردج8  قيمتو : اعبزءاألوؿ - أ

 .دجلكلسند102,80  والسنداتاؼبصدرةبقيمة3 %ودبعدلفائدةسنويبقدار2009

  سنوات،يسدديف6  ملياردج،مدتو4  قيمتو: اعبزءالثاين - ب

 وسبإصدارالسندالواحدب3,25  %ودبعدلفائدةسنويبقدار2010ديسمرب،27

 .دجلكلسند104,4

 2011 ديسمرب 27يسّدد يف .  سنوات7ملياردج،ومدتو 8 قيمتو: اعبزءالثالث - ت

. دجلكلسند104,05 وقيمةالسندالواحدقدحددتبػ.  %3.5ودبعدلفائدةسنويبقداره 

 و % 2.45 و % 2.4لقدكانعلىالرتتيب : معداللعائدالحقيقيللقرضالسندي -3

للشرائحالثبلثةعلىالرتتيب،حيثيكوهنذااؼبعدلذاداللةإذااحتفظاؼبكتتببالسنداتإلىغايةهنايةمدهتا2.86%

. 
                                                           

1
- NOTICE D’INFORMATION DE SONELGAZ. 2008. 
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 إنالسنداتالتيتفوقمدهتاطبسسنوات،يكونعائدىاغريخاضع : اإلعفاءالضريبي -4

  ."IRG"للضريبةعلىالدخبلإلصبارل

 دج125575000  تقدرتكلفةالعمليةأوتكلفةالقرضالسنديبمبلغإصبارل : تكلفةالعملية -5

: موزعةكمايلي

 .مليوندجخارجالرسـو5  ىي: قسطلجنةتنظيمومراقبةعملياتالبورصة -

،60  وىي0,3  %وسبثل : عمولةالبنكالوطنياعبزائري -  مليوندجخارجالرسـو

 .TTCمليوندجفياإلصبارل70,2  قابلةلبلسرتجاع،أيTVAمليوندجالرظبعلىالقيمةاؼبضافة10,2

 200000وىيAlgérie clearing :تكلفةاالنضمامإلىاؼبؤسبناؼبركزيللسندات -

  سنوات،7مليوندجخارجالرسوـببلؿ1,4 دجسنويا،حيثتقدرب

مليوندجفياإلصباليأي 1,638  قابلةلبلسرتجاع،أيTVAدصبنالرظبعلىالقيمةاؼبضافة238000

TTC. 

 : اؼبتابعةواالستشارة -

القابلةلبلسرتجاTVAمليوندصبنالرسومعلىالقيمةاؼبضافة6,8مليوندجخارجالرسومو40ىيعبارةعنمبلغ

 .TTCمليوندج أي 46,8  ع،أيفياإلصبارل

 .TTCمليوندجتشملكبللرسـو1  ىيعبارةعنمبلغ : اإلشهار -

 : التسييروالخدمةالماليةللسندات -6

 يقومالبنكالوطنياعبزائريبتوفرياػبدمةاؼباليةللقرضالسندي،أماتسريىفيقومبهاؼبؤسبناؼبركزيللسندات

.Algérie clearing 
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 : أىدافاإلصدار -7

إنلجوءمؤسسةسونلغازإلىالسوقالسنديةكانبغيةتوسيعاستثماراهتاوسبويبلحتياجاهتااؼباليةلتحقيقهدفني،أو

ؽبماؿبليلتفادياإلنقطاعاتاؼبتكررةالتيكانتتتميزهباشبكةالكهرباءوالغازوىذامنخبلاللزيادةفيالطاقةاإلنتاجي

ةالكهربائيةوالتوسيعفيشبكةنقبللغازلكلبيت،واؽبدفالثاين،فهوخارجي،حيثأمبؤسسةسونلغازتعمل 

 ـ،115  حبوارل2020علىأخذمكانتهافيالسوقالعاؼبيةللغازحيثتهدفإلىاحتبلالؼبرتبةالثالثةفيتصديرىفي

للزيادةفياستثماراهتا،وىيفيمواصلةللعمليةبإصدا2004وفيهذااإلطار،أصدرسبؤسسةسونلغازسنداتعاـ³

 .2008، 2006، 2005: راتأخرىفيكلمنالسنوات

 2005 .القرضالسنديلعام: ثانيا

  بقيمة2005وفيإطارمواصلةتلبيةاحتياجاهتاالتمويليةاالستثمارية،قامتسونلغازبطرحقرضسندهبديدسنة

– 2005  ملياردجوذلكمنأجلتنفيذخطةاالستثمارللفرتة25,9

وىيمشاريعتخصنقبللكهرباء،إنشاءبعضاؼبراكزفيسكيكدة،الربواقية،باإلضافةإلىتحديثاإلنشاءاتلنقلوتوزيعالغاز،2010

  وهبدرالذكرأنإصدارات

خصتنوعينمنالفئاتفهناكقرضسنديبوجهللجمهوروآخرللسنداتوسنحاواللتعرفعلىخصائصكلمنهمامنخبلاللعناص2005

 : رالتالية

 شرعتمؤسسةسونلغازفيإصدارسنداسبوجهةللجمهور : إصداراتالموجهةللجمهور -1

 : ويبكنناالتعرفعلىخصائصهذاالقرضمنخبلؼبايلي2005  فيبدايةالفصبلألوللسنة

 ملياردجويبكنأنيصئلذل10  حددمبلغالقرضاؼبوجهللجمهوربػ : قيمةالقرضالسندي -

 دجوحدداؼببلغاألدنىلبلكتتابب10000  ملياردصبوزعةعلىالسندات،حيثقيمةكلسندتقدرب15
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دجأيسندين،وتكونالسنداتلحاملهامدفوعةالقيمةيوماالكتتاب،وبعدمدةاالكتتابكانتقيمةالق20000

 .1حاملللسندات1915  وبعدد%59ملياردجبزيادةقدرىا،15,9 رض

  ؼبدةشهرواحد،أمامدةالقرضفهي2005  ماي22  سبإصدارىايف : معدلومدةالقرضالسندي -

 : وبدونتسديدمسبق،أمافيماىبصمعداللفائدةالسنوي2011  مايو22  سنوات،حيثيستحقفي6

 3.5، 3.75%،4 %،%4.25، %سنواتعلىالرتتيب،6  فكامبتزايدخبلؿ

: والتييمكنإظهارىامنخبلاللشكبللتارل%5،%7

 2011-2006 تطورمعداللقرضالسنديموجهللجمهورللفترة: 9رسمتوضيحي

 
. منوثائقاؼبؤسسةوالتيعبارةعنمطوياتلئلشهاربالعملية:المصدر

  إمبعدالغبقيقيللسنداهتو : معداللعائدللسندات -

عندتارىبفتحاالكتتاب،فكلشخصطبيعيأومعنوييشرتيسنداسبنمؤسسةسونلغازفهووبصلفينهاية%4,91

. كلسنةعلىعائدوفقاؼبعدالتاؼبزايدة

                                                           
1
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 إنأنبخصائصالقرضالسندياؼبوجهللمؤسساتلسنة : اإلصداراتالموجهةللمؤسسات -2

: تتمثلفيمايلي2005

 .ملياردج10وقيمتهبلغت2005وىواعبزءاألوؼبنقرضسنديلسنة : قيمةالقرضالسندي -

: صدرالقرضالسندياؼبوجهللمؤسساتعلىثبلثةأجزاءىي : شرائحالقرض -

 3,5 %دبعدلفائدة2011ديسمرب27  سنة،ويستحقفي6,74 ملياردجلمدة1,8  وقيمتو : اعبزءاألوؿ. 

 ويستحقفي4%دبعدلفائدةقدره،2005 ملياردجلمدةتسعسنوات،أصدرفيمارس3,3 وقيمتو: اعبزءالثاين  

 .2014 .مارس31

 ويستحقفي4.2%ملياردجلمدةإحدىعشرسنة،أصدرفيمارسبمعدلفائدةقدره،4,9  وقيمتو: اعبزءالثالث 

2016. 

: ىيمجموعالبنوكالعموميةاالتيةوشركاتالتأمينمثل: المؤسساتالمعنيةبالعملية - 

CNEp ,BADR , BDL , CPA , BEA , BNAوكذلكبعضمؤسساتالتمويلمثل  :CiAR , 

SAA , CNMA , CAATباإلضافةإلىمؤسساتالقطاعاػباصمثل:Sofinance. 

 ىبتلفمعداللعائدللسنداربسبالشروبةاػباصةهبا،حيثتتأثردبدةالقرضوىوعلىالرتتيب، : معداللعائدللسنداتػ

%4,59 ،%4,11 

: ويبكنتلخيصكبلػبصائصالسنداتاؼبوجهةللمؤسساربسباعبواللتارل.للشرائحاؼبختلفةللقرضعلىالرتتيب%3,09

 .2005 خصائصسنداتموجهةللمؤسساتفيسنة: 8جدول

 عائدمتوسط معداللفائدة االستحقاق الضمانات  دج103/المبلغ تاريخ اإلصدار الشريحة
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 .بناءعلىمعطياتوثائقالمؤسسةالمتعلقةباإلشهاربعمليةاإلصدارالسندي: المصدر

 .2008، 2006 .إصداراتسنة: المطلبالثاني
  بعدالنجاحالذيعرفتهعمليةسبويلمؤسسةسونلغازباللجوءإلىالسوقالسندية،بإصدارماقيمتو

 و2004ملياردجسنة،20

وبغيةسبويلربناؾبهااالستثماريالذييهدفإلىزيادةمنحجمالطاقةالتوزيعيةؼبنتوجي،الكهرباءوالغاز2005ملياردجسنة،25,9

 . و2006  عربـبتلفمناطقالوطن،قامتمؤسسةسونلغازبإصداراذبديدةللقروضالسنديةسنة

: 1واؼبتمثلةيف2010  وكانتهذىالقروضموجهةلتمويبللرباؾباالستثماريةاؼبمتدةإذل2008

. ميقاواط5692  ػإقبازتسعةمراكزكهربائيةبطاقةإصبالية

 ميقاواط،لتطويروتعزيز18300  كلممناػبطوط،ومئاسبنمراكزالتحويلبطاقة4748  ػإقباز

. الضغطالعارل

 مركزللضغطاؼبتوسطوالضغطاؼبنخفضلتزويد20690:  كلممنالشبكة29500  ػتشغيل

. مشرتكجديد1277500

 291كلممنشبكةالتوزيعو18893  كلممناؼبوانئلنقلوتوزيعالغازوكذلك2992  ػإقباز

  ػ2005 مركزلتمديدبالغاز،كلهذىالرباؾبتدخلفيإطارالتنميةالشاملةالتيتعرفهااعبزائرخبلاللفرتة

  فيجانبهااالقتصاديواالجتماعي،والتيتولدحاجةمستمرةومتزايدةللطاقة،فبااستوجبتعبئةحوارل2009

 .2010 – 2006ملياردجللفرتةبني524

                                                           
1
 -Mohamed khlfaoui : Sonelgaz lève le Marché obligatoire, Revu,vstrategica,N°20 :,Alger,Mai,2006,p14 

 % 3.9 % 3.5  سنة6.74 بدوف ضمانات خاصة 1.8 2005مارس  1
 % 4.11 % 4  سنوات9 بدوف ضمانات خاصة 3.3 2005مارس  2
 % 4.59 % 4.2  سنة11 بدوف ضمانات خاصة 4.9 2005ديسمبر  3
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 وسنحاوؼبنخبلؽبذااؼبطلبالتعرفعلىأنبمميزاتوخصائصالقرضينالسنديينلسنة

. منخبلاللعناصراآلتيةالذكر2008و2006

 :2006اإلصداراتالسنديةلعام : أوال

 "بإصداراتسنديةوالتيتحتويعلىمجموعةمناػبصائصنذكرىافيمايلي2006  ماي14  قامتمؤسسةسونلغازيف

 ملياردصبوجهةللمؤسساتاؼبالية11,65  كانتقيمةالقرضالسنديهي: قيمةالقرض-1 

 1.اعبزائرية

 ملياردجلمدة6  كاهنذاالقرضالسنديبقسمإلىجزئيني،اعبزءاألولبمبلغ: مدةالقرض-2 

. ملياردجلمدةإحدىعشرسنة5,65  تسعةسنواتوالثانيبمبلغ

استعملفيهذاالقرضطريقةجديدةمننوعها،وىيطريقةمغلقةأسعارىاغريقابلةللمناقشةأوالفصؤلوالتخفيضاالستثنائيؤل

 يطرفمهماكانتصفتو،كماتعتمدعلىوجودرئيساػبطأوموجو

(chef de 

file)واؼبتمثلفيالبنكالوطنياعبزائرBNAوؾبمعبنكيلئلصدار،يشملباإلضافةإلىالبنكالوطنياعبزائربنكينمساعدين،ونبا :

  CNEP الصندوقالوطنيللتوفريواالحتياطBENالبنكاػبارجياعبزائر

وذلكباالتفاقمعاؼبؤسسةاؼبصدرة،أيبؤسسةسونلغاز،ويتحددسعراالكتتابومعداللعائداغباليعلىأنيقرراجملمعالبنكيلئلصداراال

. حتفاظباإلصداركلياأوجزئيا،وبالتاليدعوةاؼبؤسساتاؼباليةاألخرىلبلكتتابوتقديبالقروض

 2008 اإلصداراتالسنديةلعام : ثانيا

  ديسمرب23  قرراجمللساإلداريلمؤسسةسونلغازفيجلسةنضمهايف

  إجراءعمليةجديدةإلصدارالقرضالسنديلسنة2007

                                                           
1

 .بناء على وثائق المؤسسة- 
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 وكانتهذىالعمليةهتدفإلىتمويلجزءمنربناؾباستثمارالشركة،الذييتضمنإقبازمنشآتئلنتاجالكهرباء،نقبللكهرباء2008.

 .خطوطالنقلومراكزالتحويئللىنقبللغاز،توزيعالكهرباءوترميممنشآهتا(

 :منخبلاللعناصراألتيةالذكر2008  وسنحاواللتعرفعلىأنبخصائصالقرضالسندي

 سندبقيمةاظبية6000000  ملياردصبقسمةعلى30  كانتقيمةالقرضاإلصبالية : قيمةالقرضػ

. دجلكلسند5000

: مليوندصبوزعةكاأليت440  تقدرتكلفةالقرضالسنديبمبلغ: تكاليفالقرضػ

. مليوندجخارجالرسـو5  ىيCOSOB ( )قسطلجنةتنظيمومراقبةعملياتالبورصة* 

. مليوندج30 مناؼببلغاإلصباليوتقدربػ0,1  % اؼبصاحبةللعمليةوسبثلBNA ( )عمولةالبنكالوطنياعبزائري* 

  تكلفةاالنضمامإلىاؼبؤسبناؼبركزيللسنداتيقدربػ* 

. مليوندجلمدةستةسنوات405منالقيمةاإلصباليةوتقدربػ%1,35

  جواف30 إذل2008  جواف1  العمليةيبتدالتسجيلفيهامن : تاريخالتسجيلفيحسابمكتبالسنداتػ

. أوإلىغايةصبعاؼببلغاألقصىلبلكتتاب2008

 : مداولةالسنداتفيالبورصةػ

. يومبعدرفعاؼببلغوانتهاءفرتةاالكتتاب30يتمإدراجالسنداتفيمداولةالبورصةخبللفرتةالتتجاوزثبلثني

  جواف1 لقدسبإصدارىذىالسنداتاؼبوجهةللجمهوريف: مدةومعداللفائدةالسنوي

 جواف22 سنوات،حيثيستحقفي6وذلكلمدةاكتتابشهرواحد،وكانتمدةالقرضستة2008

 5، % 4.5، % 4، % 3.75سنواتعلىالرتتيب 6  وفيماىبصمعداللفائدةالسنويللقرضكامبتزايداخبلؿ2014

 :و يبكن إظهارىا يف الشكل التارل. % 6.5، و % 5.5، %
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 2014-2009 تطورمعداللفرصالسنويللفترة: 10رسمتوضيحي

 
 . منإعدادالطالببناءعلىمعطياتمأخوذةمنمطوياتإشهاريةللعمليةصادرةمنالمؤسسة : المصدر

 % إناؼبعدالغبقيقيللقرضالسنديهو: معداللعائدللسنداتػ

عندتارىبفتحاالكتتاب،فكلشخصطبيعيأومعنوييشرتيسنداتفهويتحصلفينهايةكلسنةعلىعائدوفقاؼبعدالتاؼبتزايدةاؼبذكور5

. ةسابقا

 : ويبكناالكتتابفيكبللوكاالتالتالية : وكاالتاالكتتابػ

البنكالوطنياعبزائري،بنكالفبلحةوالتنميةالريفية،بنكالتنميةاحمللية،بنكاعبزائرياػبارجي،بيأنبياعبزائر،الصندوقالوطنيللتوفريوا

. الحتياط،القرضالشعبياعبزائري،سوسيتيجيزاالعبزائر

وكاناؽبدفمناإلصدارىوسبويلجزءمنربناؾباستثماراؼبؤسسة،الذيتسعىمنخبلؽبتحقيقاالنتشاربالنسبةلشبكاهتاسواءكانت

 2008  كهربائيةأوغازيةإلىكؤلكباءالوطن،حيثتضمنربناؾبالتمويللسنة

ملياردجاؼبنبثقةعنالقرصالسندياغبالياؼبفتوحللجم30ملياردج،وسيتمتمويلهذىاالستثماراسبنخبلؿ187.5استثماربقيمة

ملياردجتمويبللدولةلرباؾبهااػباصةللتوزيعالعموميللغازالطبيعيوا30.5ملياردجيموؽبااجملمعذاتيا،فيماسبثل35ىورالعريضو
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 ملياردصبشاركةالزبائنفيأشغاإليصاؽبمبالشبكاتكماسيتمتمويلمبلغ11إلنارةالريفيةويبثلمبلغ

. ملياردصبنخبلاللقروضالبنكية81

" عبدالقادرشواؿ "وأوضحالسيد

اؼبديرالتنفيذيللماليةواحملاسبةجملمعسونلغازإننسبةاالكتتاببلغتمستوياسبعتربةوىامةجداحيثفاقتكبللنتائجكبلآلمالوالتوقعاتوذ

لكمايعكساالىتمامالذييوليلمثلهذاالنوعمنالقرضالذيأضحىفياعبزائربديبلعنأمباطاالدخاراألخرى،كمايدلنجاحالقرصاؿ

 سنديعلىمدىثقةاألشخاصاؼبعنويةواؼبؤسساتاؼباليةالتيسانبتفيجمعأكثرمن

وتيزيوزوبػ 19.4  متبوعةبوىرانبنسبةمشاركة61.17مناؼببلغاؼبكتتب،وقدسجلتاكربنسبةمشاركةفيواليةاعبزائربػ 70

وىكذاتكونعمليةالقرصالسندياؼبفتوحةللجمهورالعريضقدسجلتنجاحاكبريا 3.41

لدىاؼبتعامليناؼباليينواألشخاصالطبيعيينواؼبعنويينبفصبللبنكالوطنياعبزائري،البنكالوسيطوؼبرافقوالرئيسباإلضافةإلىأعضاءنقاب

. ةاإلصدار

وسيكومبنشأهنذاالقرضاعبديداؼبسانبةفيبعثسوقالبورصةوالعملياتاؼباليةواالستجابةإلىالسياسةاؼباليةللمجمعوربسينصورةسو

نلغازوتعزيزالثقةالتيالتييحصىبها،كمااهنيعكسإرادةؾبمعفيالتوجهباستمراركبوالسوقاؼباليةاحملليةوتأكيدمكانتهافيالسوقالسن

 داتكمتعاملهاـ،وبفصلنجاحهذاالقرضاعبديدأصبحمجمعسونلغاززعيمالسوقاعبزائريةللكهرباءبػ

.ملياردجتمجمعهافيالسوقالوطنية87.55
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 :خالصة
منخبللكلماسبعرضهحوؼبؤسسةسونلغاز،تبينلناالدورالكبريالذيتقومبهلتحقيقالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية،باعتبا

رىامناؼبؤسساتالعموميةاإلسرتاتيجيةالتيرتيدالتكيفمعمختلفالتطوراتاالقتصاديةالعاؼبيةوالعملفيإطارربريرقطاعالطاقة،وىذاـ

نأجلتوسيعشبكةتوزيعنقبللكهرباءوالغازعربـبتلفأرجاءالوطنلتحقيقإيصاؽبالكلبيت،ومنأجلتحقيقهذاسطرتاؼبؤسسةبرناؾبا

ستثماريضخميهدفإلىالزيادةفيالطاقةاإلنتاجيةللكهرباءوالتوسيعفيشبكةنقبللغازوالكهرباء،وىذاماجعلهاربتاجإلىرؤوسأمو

. اللتنفيذىذىاؼبشاريع

 30إذل % 20وكغريىامناؼبؤسساتتعتمدسونلغازفيتمويلنشاطاهتاعلىالتمويبللذاتيبنسبةترتاوحبني 

وىذاماتطلبمنهااللجوءإلىالتمويبللبنكيالذييعتربمنأنبمصادرالتمويبللتقليديةؽباباإلضافةإلىالتمويلمنخبللقروضاؼبخزونا%

. ؼبتمثلةفياؼبوردونوفواتريللدفع

ونظراالرتفاعتكاليفالقروضالبنكية،عبأتسونلغازإلىالسوقاؼباليمنخبلاللتمويلبالقروضالسنديةالتيشهدتإلىحداآلنأرب

 ملياردج،25,9  ملياردج،20   بقيمة2008 و 2006، 2005، 2004عةإصداراتسنديةكانتفي

 ملياردجو45,9

ملياردجعلىالتوارل،واستعانتسونلغازبتقنيةعاؼبيةومستحدثةفيمجااللتمويؤلالوىيتقنيةسبويبلؼبشروعالتيتعتربالرائدةفيتطيب25

قها،حبيثتتكفلشركةاؼبشروعبكلمايتعلقبالعمليةمنجوانبهااؼباليةواؼباديةوالتقنيةمنأجئلقبازاؼبشروعوسبويلهمنعدةأطرافكخطو

ةأوذل،شباستغبلؽبلفرتةؿبددةكخطوةثانيةوكاناؽبدفمنهذىالتقنيةىوتوزيعاؼبخاطرعلىجميعاألطرافباإلضافةإلىأنسونلغازغريقا

ملي826بتمويلقدربػSKHدرةوحدىاعلىتمويلمثلهذااؼبشروعالضخموسبثلتهذىاؼبشاريعفيمشروعشركةكهرباءحجرةالنص

الرتقابتمويلقدره SKTومشروعشركةكهرباء179  بتمويلقدربSKDوندوالر،ومشروعشركةكهرباءكديةالدراوش

 . مليوف دوالر159
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 :خاتمة عامة

 تعدعمليةالتمويلمحركاأساسياألنشطةاؼبؤسسةاالقتصاديةودافعاقويالنموىاوازدىارىا،

 ولتحقيقأىدافاؼبؤسسةالتيرتتكزعلىتعظيمالعائدمنجهةوتدنيةالتكاليفمنجهةأخرى،

 .ينبغيعلىاؼبؤسسةاالقتصاديةاؼبفاضلةبينمختلفالبدائبللتمويليةالداخليةواػبارجية

 ويأخذالتمويبللدائمحيزاكبريامناىتماماؼبؤسسةالسيمابعددخوؽباإلىالسوقاؼبارل،حيث

 يشكبللتمويلعنطرقالسوقالسنديبديبلسبويلياأمثبلللمؤسساتاالقتصاديةبعداستنفاذالتمويل

 الذايت،إذيعتربالتمويلعنطريقالسوقالسنديالبديبللتمويلياألقلتكلفةمنبينمصادرالتمويل

 اػبارجية،كماأهنيزيدمنمردوديةاؼبؤسسةمنخبلالألثراالهبابيللرفعاؼبارل،غرياهنيزيد

 .منمخاطراؼبؤسسة

 أمابالنسبةللمؤسساتاالقتصاديةاعبزائرية،وبالنظرإلىاإلصبلحاتاالقتصادية،والتحوإلذل

 اقتصادالسوؽ،فقدعرفتتعددافيمصادرالتمويل،السيمابعدإنشاءبورصةاعبزائروالتطور

 الكبريالذيشهدنبؤخراالسوقالسندياؼبؤسساتياعبزائري،حيثشكلهذااألخريبديبلسبويليا

 .للعديدمناؼبؤسساتاالقتصاديةالتيتنوعتإصداراهتابينمسعرةوغريمسعرةبالبورصة

 أكربمتدخلفيالسوقالسندياؼبؤسسايت "سونلغاز"وتعتربالشركةاعبزائريةللكهرباءوالغاز

 منجهة "سونلغاز"اعبزائري،نظرالتوافقهذاالنوعمنالتمويبلسبعالسياسةالعامةجملمع

 .بطاقةإقرتاضيةعالية "سونلغاز"والسياسةاؼباليةمنجهةأخرى،وكذاسبتعمجمع

 - :فباسبقيمكنتلخيصالنتائجاؼبتوصلفيالنقاطالتالية

 هتتماؼبؤسسةمنخبلاللوظيفةاؼباليةوفيإطارىادبصادرالتمويل،السيماالتمويبللطويل

 األجل،كماتتاحأمامهاؾبموعةمنمصادرالتمويلباألمواالػباصةأوالتمويلباالستدانة،ليبقى

 إنتطوراحمليطاؼبالياغبديثواالنتقاؼبناقتصاداالستدانةإلىاقتصادالسوقاؼباليالذييتميز - .قراراالختياربينهماعلىعاتقاؼبؤسسة

 بالتمويبلؼبباشر،أدىإلىتعددمصادرسبويبلؼبؤسسةاالقتصاديةوتباينخصائصهاوشروط

 ـباطرةمنبيناألسساؽبامةللمفاضلةبينمختلفالبدائل/عائد،عائد/تعتربالثنائيتينتكلفة - .اغبصولعليها

 - .التمويلية،إضافةإلىتأثريالبديبللتمويليعلىقيمةاؼبؤسسة

 يتمتعالتمويلعنطريقالسوقالسنديبأولويةعنباقياؼبصادراػبارجيةؼبايتمتعبهمن

 خصوصيات،حيثيعتربالبديبللتمويلياألقلكلفةمنبينمصادرالتمويبلػبارجية،كمااهنيزيد

 منمردوديةاؼبؤسسةمنخبلالألثراالهبابيللرفعاؼباليغريأهنيزيدمنمخاطراؼبؤسسة

Mis en forme : Police :16 pt, Non

Gras, Couleur de police :

Automatique, Police de script

complexe :16 pt, Non Gras
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 رغماختبلفاؼبداخبلالقتصاديةفيرتتيبومربراتالتمويلعنطريقالسوقالسندي،إالأهنا - .وينقصمناستقبلليتها

 اتفقتحولكونالسوقالسندييعتربالبديبللتمويلياألمثلللمؤسساتاالقتصاديةمنبينمصادر

 استطاعالسوقالسندياؼبؤسساتياعبزائريتمويبلالقتصادالوطنيبمبلغ1999منذنشأهتسنة - .التمويبلػبارجية

 - .ملياردينارجزائري164يفوؽ

إطبلقتسعةعشرقرضاسنديا،أربعةمنهامسعرةبالبورصة،وطبسةعشرغرـي1999شهدالسوقالسندياؼبؤسساتياعبزائريبنذسنة
-2006شكبللسوقالسنديفيالفرتة - .سعرةبالبورصة

 :وسبعةعموميةىي "سوفتاؿ"بديبلسبويليامغريالثمانيمؤسساتذاتأسهم،واحدةمنهاخاصةىي2004

االربادالعربيلبلستئجار"،"شركةالتمويبللرىين"،"اتصاالتاعبزائر"،"الشركةاعبزائريةللطرياف"،"سونلغاز"،"سونطراؾ"
 ".مؤسسةالتكويناؼبهنيعنبعد"،و"

- 

سياسةعامةتعطىفيهااألولويةللنمو،األمانثماؼبنتجوالتيتقابلهابسياسةماليةتعطىفيهااألولويةللنمو"سونلغاز"ينتهجمجمع
 "سونلغاز"نظراللطاقةاإلقرتاضيةالتييتمتعبهاؾبمع - .،اؼبردوديةواالستقبللية

،يشكبللسوقالسنديالبديبللتمويلياألمثلللمجمعبعداستنفاذالتمويبللذايت،حيثيعتربالبديبلألقلتكلفةواألكثرمردوديةمنخ
 .الالالستفادةمناألثراإلهبابيللرفعاؼبارل

 - ":سونلغاز"كمايبكنتقديباالقرتاحاتالتاليةجملمع

ينطويإصدارالقروضالسنديةعلىتكلفةإصدارعاليةتؤثرسلباعلىنتائجسنةاإلصدارلذاننصحاجملمعبتكوينمخصصاتلهذىالتكل
. غليزافسونلغاز"يتماستهبلككبللقروضالسنديةجملمع - .فةأوتوزيعهاعلىعدةسنوات

Mis en forme : Police :16 pt, Non

Gras, Couleur de police :

Automatique, Police de script

complexe :16 pt, Non Gras, Français

(France)
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اؿ

Mis en forme : Police :16 pt, Non

Gras, Couleur de police :

Automatique, Police de script

complexe :16 pt, Non Gras
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 المراجع باللغة العربية

،انجسء األٔل، انطبؼت انثاَيت، دار ٔائم، األردٌ، ) اإلدارة انًانيت (إنياش بٍ ضاضي ٔيٕضف لريشي، انتطيير انًاني  .1
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:  انجذأل -1
 

 51 ------------------------------------------------------------- أىمالفروقبيناألسهموالسندات: 1جدول

 99 ---------------------------------- 2007- 2002 تطورإنتـاجالكهربـاءلمؤسسةسونلغازخالاللفترة: 2 جدول

 101 ----------------------------- 2007-2002 خالاللفترة( تطورشبكةالكهرباء )تطورنقاللكهرباء : 3 جدول

 102 ----------------------------------------------------- 2007-2002 تطورنقاللغازفيالفترة:  4 جدول

 105 ----------------------------------2007-2002 تطورعددالمشتركينبالنسبةللكهرباءفيالفترةبين: 5 جدول

 107 -------------------------------------- 2007-2002 تطورعددالمشتركينبالنسبةللغازخاللفترة: 6 جدول

 108 -------------------------------- 2007-2002 تطورقيمةمبيعاتسونلغازللكهرباءوالغازخالاللفترة: 7 جدول

 115 ---------------------------------------------- .2005 خصائصسنداتموجهةللمؤسساتفيسنة: 8 جدول

 

 :األشكال -2

 20 ......................................................................................... سند: 1 رسمتوضيحي
 23 ........................................................................ تغيرالقيمةالسوقيةللسند: 2 رسمتوضيحي
 97 ..................................................... 2008 مخططالهيكاللتنظيميلسونلغازسنة : 3 رسمتوضيحي
 100 ................................................... 2007 - 2002 تطورإنتاجالكهرباءللفترة: 4 رسمتوضيحي
 102 ................................... 2007-2002 تطورنقاللكهرباءعبرخطوطالضغطخالاللفترة: 5 رسمتوضيحي
 104 .............................. 2007-2002 تطورنقاللغازعبرخطوطالضغطالمختلفةخالاللفترة: 6 رسمتوضيحي
 106 .................................................... 2007-2002 تطورعددمشتركيالكهرباء: 7 رسمتوضيحي
 107 .................................................. 2007-2002 تطورعددمشتركيالغازخالل: 8 رسمتوضيحي
 109 ............................... 2007-2002 تطورقيمةمبيعاتسونلغازللكهرباءوالغازخالاللفترة: 9 رسمتوضيحي
 114 ................................. 2011-2006 تطورمعداللقرضالسنديموجهللجمهورللفترة: 10 رسمتوضيحي
 119 ............................................... 2014-2009 تطورمعداللفرصالسنويللفترة: 11 رسمتوضيحي
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