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الفصل االول
سوق االوراق المالية:
انواع االوراق المالية
مفهوم االسهم:
مفهوم السندات:
مقارنة بين االسهم والسندات:
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الفصل االول
سوق األوراق المالية:
نشاة سوق االوراق المالية:
يرجع تاريخ نشأة االسواق المالية الي الرومان الذين كانو اول من عرف االسواق
المالية في القرن الخامس قبل الميالد.
اما البورصات ففي نهاية القرن الثالث عشر ميالدي بدات بيوت التجارة والصرافة
بالهجرة من ايطاليا الي بالد الفلندر واقامو مستعمرا في واحدة من اشهر المدن
والمراكز التجارية العالمية في ذلك الحين في مدينة بروج البلجيكية واصبح هذا
المكان مهبطا للتجارة ورجال االعمال ففي العام 1300م اقيمت بورصة في مدينة
بروج.
وتعود البدايات االولي لظهور وتشكيل اسواق االوراق المالية الي القرن السادس
عشر ميالدي حيث عرفت باسم البورصات ثم تحولت في النصف الثاني من القرن
السابع الي عشرة اسواق منظمة لحركة تداول رؤوس االموال فكانت اول بورصة
لالوراق المالية في فرنسا عام1974م وفي بريطانيا في اوائل القر ن التاسع عشر
اما في الواليات المتحدة االمريكية فقد تم انشاء اول بورصة عام 1821م في شارع
وول ستريت.
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مقدمة:
يطلق في بعض االحيان علي سوق االوراق المالية بمصطلح البورصة كما
يطلق عليها ايضا بالسوق المالية اذا انها سميت بدون تحديد وفي هذه الحالة تكون
السوق المالية بصدد مفهومها الضيق وتتكون سوق االوراق المالية من سوقين
رئيسيين هما:
السوق االولية والسوق الثانوية بحيث ال تقل درجة اهمية االولي عن الثانية.
فضال عن هذه االهمية فان كالهما يقومان بوظائف اقتصادية ترمي الي حشد
المدخرات الوطنية ثم ضمها في عملية التمويل طويل االجل للمشروعات االنتاجية
الكبري.
حيث نجد ان األسوق المالية تجد إهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية علي
حد سواء بما تقوم به هذه االسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية في
قنوات إستثمارية تساعد في دعم األقتصاد القومي.
واألسواق الماليه او سوق االوراق الماليه نظام يتم بموجبة الجمع بين البائعين
و المشترين بنوع معين من االوراق او ألصل مالي معين حيث يتمكن المستثمرين
من بيع و شراء عدد من االسهم و السندات داخل السوق اما عن طريق السماسره او
الشركات العامله في هذا المجال .
تحتاج الشركات أثناء حياتها إلى األموال لمزاولة نشاطاتها و توسيع مشاريعها
لهذا فهي تلجأ إلى اإلقتراض و لما كانت األموال التي تحتاجها ضخمة تفوق قدرة
شخص واحد و تعجز الشركة عن الوفاء بها كان من الضروري تقسيم هذه األموال
إلى أجزاء متساوية القيمة مع تحديد أجل طويل للدفع لقاء فائدة و عوائد معينة لذلك
كانت األوراق المالية طويلة األجل التي تصدرها منشآت األعمال خاصة األسهم و
السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصات .
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تعريف سوق االوراق المالية :
هي سوق ولكنها تختلف عن غيرها من االسواق فهي ال تعرض وال تملك في معظم
االحوال السلع والبضائع العادية فالسلع والبضائع التي يتم تداولها فيها ليست اصول
مالية بل هي اوراق مالية تتمثل في (االسهم والسندات) وتسمي سوق االوراق
المالية بالبورصه ولها قواعد قانونية وفنية تحكم اداءها وتحكم كيفية اختيار ورقة
مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد لخسارة كبري
في حالة قيامة بشراء او بيع االوراق المالية في البورصة النة استند علي استنتاجاتة
في عمليات البيع والشراء علي بيانات خاطئة او غير دقيقة او انة اساء تقدير تلك
البيانات.

مكونات سوق االوراق المالية:
يتكون سوق االوراق المالية من شقين اساسيين:

اوال:سوق النقد:
سوق النقد :هي سوق المعامالت المالية قصيرة االجل (اقل من سنة) والقابلة للتداول
وهذا السوق ليس له مكان خاص ومحدد البرام الصفقات والعقود اذ ان مكانه يتكون
من االسواق المالية المختلفة التي يتصل بعضها ببعض ويهدف وجود هذه االسواق
هو تمويل المشاريع االنتاجية ومدها بالقروض واهم االدوات االستثمارية التي يتم
تداولها في هذا النوع من االسواق اذونات الخزانة والقبوالت المصرفية وشهادات
1
االيداع.
واالصل ان تتولي االجهزه المصرفية في الدولة عمليات سوق النقد حيث يقوم البنك
المركزي للحكومة بنوعين من عميات االقراض:
االقراض المباشر وذلك باسعار فائده رمزية.-النيابة عن الحكومة في اصدار وترويج تغطية االكتتاب لما تصدره وزارة المالية.

 -1حسين بن هاني ,االسواق المالية,دار الكندي,الطبعة االولي عمان 2002ص.15:
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وفي هذه العملية االخيره قد يتدخل البنك المركزي الي جانب المؤسسات المالية
واالفراد كمشتري لهذه االذونات بحيث يتقدم بعطائه ويزايد عليها عند عملية بيعها
شأنه شأن الجهات االخري المنافسة فإذا رسا المزاد علية كان مقرضا للحكومه.
اما البنوك التجارية فهي تقوم من خالل سوق النقد بالقيام بنوعين من العمليات:
اولهما :القيام بسياسة الخصم او(الحسم) لالوراق التجارية (الكمبياالت والسندات
االذنية) حيث تنطوي عملية الخصم علي القرض قصير االجل وتتحدد مدتة بتاريخ
استحقاق الورقة التي يقدمها البنك للمستفيد بقيمة اقل من قيمتها االسمية ويمثل
الفرق بين القيمتين ربحا للبنك.
وثانيهما:تقديم القروض قصيرة االجل للعمالء حيث تقوم البنوك التجارية في هذه
العملية بمشاركة البنوك المتخصصة (البنوك الزراعية والصناعية..الخ).
اما الخزانه العامة للدولة فتشكل طرفا اخر في االطار المؤسسي لسوق النقد الي
جانب اعضاء الجهاز المصرفي بما تصدره من اذونات قصيرة االجل ومن سندات
متوسطه وطويلة االجل علي الخزانة العامة.

ثانيا:سوق رأس المال:
وتعرف بانها هي تلك السوق التي تهتم بعملية االستثمار طويل االجل والتي يتم
تنفيذها اما في صورة قروض مباشرة طويلة االجل او في صورة اصدارات اوراق
مالية طويلة االجل ايضا ومن الخصائص المميزه لهذا النوع من االسواق انها اقل
اتساعا من السوق النقدي لكنها تتميز بالتنظيم حيث يتواجد بها الوكالء
2
المتخصصون في الصفقات الكبيره.
والهدف من هذا السوق انة يقوم بعملية تحويل المدخرات الي استثمارات من خالل
االتي:
يقوم المدخرون بشراء االدوات المالية طويلة االجل المصدره وبالتالي توفرشركات االعمال التمويل الالزم الستثماراتها.
تقوم المنشات المالية مثل البنوك التجارية وشركات التامين باستخدام مدخراتاالفراد لتكوين المحافظ االستثمارية من خالل شراء االوراق المالية في تلك
االسوق.

 -2حسين بن هاني,االسواق المالية,مرجع سبق ذكرة,ص.15:
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بنية اسواق االوراق المالية:
تنقسم سوق االوراق المالية من حيث وظائفها الي سوق اولي ويسمي بسوق
االصدار وسوق ثانوي يسمي بسوق التداول ويحظي كال السوقين بدرجة عالية من
االهمية ويتوقف كل منها علي االخر كما يوجد االعتماد المتبادل بينهما فالسوق
االولية لن تقوم له قائمة من دون السوق الثانوية وكذلك االخيره وتنقسم االسواق
الثانوية بدورها الي سوق منظمة وسوق غير منظمة وذلك وفقا لمعيار التزامها
باالجراءات القانونية للتداول.

السوق االولية:
وتعرف بانها السوق التي يتم فيها التعامل في االسواق المالية عند اصدارها الول
مرة وتختص بتاسيس الشركات الجديده او التوسع في راس مال الشركات في
صورة اوراق مالية وتتم هذه العملية عادة عن طريق المؤسسات المصرفية او بنوك
3
االستثمار.
ومن الجدير بالذكر ان عرض االوراق المالية في سوق االصدار يمثل في نفس
الوقت الطلب علي االستثمار وايضا ان التعامل في السوق االولية ياخذ اما شكل
قروض او في شكل مساهمة في رؤوس اموال الشركات وتتم عملية االقراض او
المساهمة وفقا التفاقيات تعاقدية مباشرة بين الدائنين او المدينين.

السوق الثانوية (سوق التداول) :
وتعرف بانها السوق التي يجري فيها التعامل في االوراق المالية التي سبق
اصدارها اي التعامل في االوراق المالية القائمة بالفعل وتتميز هذه السوق في انها
توفر االوراق المالية التي سبق اصدارها في السوق االولية ولذا يصح القول ان
4
السوق االولية تستمد فعاليتها من السوق الثانوية.

 -3جمال جويدان,دراسات في االسواق المالية والنقدية,دار الصفاء للنشر والتوزيع ص.30:
 -4حسين بن هاني,االسواق المالية,مرجع سبق ذكرة,ص.16:
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وقد تتخذ السوق الثانوية شكلين هما"السوق المنظمة (الرسمية) والسوق غير
المنظمة فالسوق المنظمة او ما يعرف بالبورصة تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فية
المتعاملين بالبيع والشراء ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من اعضاء
السوق.
اما السوق غير المنظمة (غير الرسمية) فهي كذلك تمثل سوق للتداول اال ان
المعامالت التي تجري تكون خارج البورصة فال يوجد مكان محدد الجراء
التعامالت .
و تختص بيوت السماسرة بالتعامل في هذا السوق من خالل شبكة كبيرة من
االتصاالت (الهاتف المحمول واالنترنت وغيرها من الوسائل السلكية والالسلكلة)
ومن خالل هذه الوسائل يمكن للمستثمر ان يختار افضل االسعار والسلع المعروضة
بتكالية اقل نسبيا وتوفير درجة من الوقت والجهد.

االدوات المالية المتداولة في سوق االوراق المالية:
توفر سوق االوراق المالية علي منتجات متنوعة من اسهم وسندات بمختلف انواعها
وادوات مستحدثة كاالوراق المهجنة والمشتقات المالية والتي تسمح للمستثمرين من
تنويع اسثماراتهم وذلك التاحة فرصة لتقليل مخاطر االستثمار في االوراق المالية
وذلك بتكوين محفظة االوراق المالية كما انها تسمح الصحاب هذه االوراق من
الحصول علي السيولة في اي وقت وذلك ببيعها علي مستوي السوق الثانوية فهي
بهذا تؤدي دورا مهما في الحياة االقتصادية مما يجعل ضرورة وجودها في اي
اقتصاد.

تعريف االوراق المالية :
تعرف االوراق المالية علي أنها صكوك في ملكية جماعية لشركة من الشركات
او مؤسسة من المؤسسات او هيئة من الهيئات (أسهم ) او هي حقوق ناتجة من
عملية قرض اجرتها إحدي الشركات او الشخصيات العامة بحيث يكون لحملة ذات
الصكوك حقوق و إلتزامات متساوية (سندات) .
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أنواع االوراق المالية و خصائصها :
تمثل األوراق المالية البضاعة المتداوله في سوق االوراق المالية و تنقسم إلي :
-1األسهم
-2السندات
-3المشتقات (االوراق المهجنة)

اوالً :األســهم
السهم هو حق المساهم في شركة أموال المساهمة و هو ذلك الصك الذي يثبت هذا
الحق القابل للتداول وفقا لقواعــد القانون التجاري و يمثل السهم حق مالكــه في
الجمعية العمومية و التصويت فيها و اإلنتخاب و حق األولوية في اإلكتتاب عند
زيادة رأس مال الشركة إضافة إلى حق الحصول على جزء من أرباحها عند
5
التصفية بسبب اإلنقضاء.
السهم عبارة عن صك يمثل مشاركة في رأس مال الشركة أو المؤسسه و يعطي
المساهم صفه الشريك في رأس مال الشركة او المؤسسة بقيمة االسهم التي يمتلكها
و يتكون رأس مال الشركة اوالمؤسسة من عدد من الحصص المتساوية من حيث
قيمتها يسمي كل منها اسهم و تمثل ملكيه االسهم بصكوك stock certificate
يبين في كل صك اسم الشركة المصدرة و نوع االسهم و رقمها .
ويعتبر السهم من االوراق الماليه طويلة االجل حيث إن مدة بقاء السهم مساوية
لمدة بقاء الشركة و يحصل السهم علي حصه من الربح الموزع بعد سداد كافه
الحقوق المستحقه للغير ومنها فوائد السندات و القروض و فوائدها و من ثم يمكن
ان يكون نصيب السهم من االرباح قليال و يؤثر ذلك في قيمته السوقيه إال ان السهم
بإعتباره حق من حقوق الملكيه فإن حامله يستفيد من اي توسع يحدث في المشروع
بإرتفاع نصيبه من اصول الشركه بزيادتها.

9

هنالك ثالثة قيم للسهم هي :

5

أ /القيمة االسمية للسهم Nominal value
هي سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشاءها و يوضع هذا السعر
علي شهادة السهم مطبوعا في االمام وال ترتبط بسعر السهم في السوق او هي قيمة
السهم المبينه عليه و التي يصدر بها السهم عند تأسيس الشركة .
ب /القيمة الدفترية للسهم Book value
علي عكس القيمة االسمية فإن القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هي ما
يتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة أو هي قيمة محاسبية
تظهرها الدفاتر المحاسيبة تتمثل في حقوق الملكية او اجمالي حقوق المساهمين و
التي تشمل ( رأس المال المدفوع  +االحتياطات  +االرباح غير الموزعه ).
و تحسب القيمه الدفترية للسهم بمعرفة الفرق بين اصول الشركة وبين ديونها ثم
يقسم هذا الفرق علي عدد االسهم و إذا ارتفعت القيمة الدفترية للسهم تكون الشركة
قد حققت نجاحا في ادائها وإذا إنخفضت القيمة الدفتريه للسهم قد تعرضت لفشل في
ادائها .
القيمة الدفترية = إجمالي حقوق المساهمين او صافي االصول ÷ عدد األسهم
ج /القيمة السوقية للسهم Market value
هي القيمة التي يباع بها السهم في بورصة االوراق المالية ( سوق التداول )
والتي تحدد وفقا ً لظروف العرض و الطلب و القيمة السوقية للسهم تعتمد علي
الموقف المالي للشركة و سمعتها و مدي تحقيقها لألرباح لذلك فهي قد تكون أكبر او
اصغر من القيمة االسمية و يستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق
الصحف اليومية او االنترنت و عادة ليس هنالك عالقة مباشرة بين القيمة السوقية
والقيمة الدفترية للسهم .

 -5طه حسين يوسف  ,مالمح اسواق االوراق المالية  ,ص . 40

10

أنواع األسهم :
تقسم األسهم من حيث طريقة التداول إلي أسهم أسمية و أسهم لحامله .
أ /األسهم اإلسمية :
االصل أن تصدر االسهم أسمية بمعني قيد إسم المساهم في سجالت خاصه
تحتفظ بها الشركة التي أصدرت تلك األسهم و عند تداول هذه االسهم في البورصه
يتم نقل الملكية بإسم المساهم الجديد .

ب/األسهم لحاملها :
وهي اسهم تشبه النقود ويكون مالك السهم هو الشخص الذي يحوزه اي ان
الملكيه تنتقل بمجرد المناوله و توفراالسهم لحاملها مزايا معينة للمستثمرين أهمها
عدم اإلعالن عن إسمه و سهولة التدوال كما يمكن استخدامها كوسيله إلخفاء الثروة
و التهرب الضريبي ألنه يمكن إستبعادها من إقرار الثروه او اقرار الذمه المالية و
رغم ذلك فإنها تعاني من العيوب أيضا ففي حاله سرقة األسهم أو فقدها ال يستخرج
بدل فاقد ألنها مثل النقود.
تقسيم األسهم من حيث الحقوق المكفوله و تنقسم إلي :
أ /األسهم العادية :
االصل أن تكون األسهم عادية و يعتبر اصحابها أكثر األطراف المرتبطة
بالمنشأة إستفادة في حاله نجاح المنشأة و في نفس الوقت أكثر األطراف تحمالً
للضرر و المخاطر في حالة فشل المنشأة و يتمتع حمله االسهم العادية بالحقوق
التالية :
 حق الحصول علي حصه من أرباح الشركة و لكن بعد استنفاذ اصحاب
الحقوق األخري نصيبهم (الدائنون وحملة السندات وحملة االسهم الممتازة ).
 حق حصول علي حصه من صافي اصول الشركة عند التصفيه و بعد
استيفاء كافة الحقوق األخري حقها .
 حق حضور الجمعية العامه للشركة و مناقشة تقارير مجلس اإلدارة و القوائم
المالية و تقرير مراقب الحسابات و أي وقائع أخرى .

11

 حق التصويت علي قرارات الجمعية العامة .
 حق الترشيح لمجلس اإلدارة و فقا ً للنظام األساسي للشركة .
 حق األولوية في اإلكتتاب في أسهم جديدة في حالة اي زيادة في راس مال
الشركة.
ب /األسهم الممتازة :
يجوز ان ينص نظام الشركة علي تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم
و ذلك في التصويت او األرباح او ناتج التصفية علي ان تتساوي األسهم من نفس
النوع في الحقوق و المميزات او القيود و توجد أنواع مختلفة من األسهم الممتازة
كما يلي :
-1أسهم ممتازة مجمعة االرباح او غير مجمعة االرباح :
و تعني األسهم الممتازة مجمعة االرباح إن عدم كفاية االرباح في سنة ما ال
يؤدي الي سقوط حق حملة األسهم الممتازة في الحصول علي نصيبهم من االرباح
و انما ترحل و تجمع مع المستحق في السنة المالية التالية و تحصل علي االرباح
المجمعة معا ً و إذا لم تكفي تجمع علي ارباح السنة التالية و هكذا.
أما االسهم الممتازة غير مجمعة االرباح فيقتضي ان عدم كفاية االرباح إلراء
التوزيعات المستحقه علي حملة األسهم الممتازة يؤدي إلي سقوط حقهم في المطالبه
بها .
-2االسهم الممتازة القابلة لإلستدعاء وغير القابلة لإلستدعاء :
األسهم الممتازة القابلة لإلستدعاء تجمع بين خصائص االسهم و السندات فهي
من ناحية يتم ردها و فقا ً لما هو محدد في نشرة اإلكتتاب و هي خاصية من
خصائص الدين و في نفس الوقت ال يترتب علي سداد توزيعات ارباحها او فوائدها
مشاكل متعلقة باإلشهار و اإلفالس وهي خاصيه من خصائص األسهم العادية
وعادة ً ما يحدد لهذا النوع من األسهم ربح مستوي ثابت و تكون مجمعة األرباح .
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-3أسهم ممتازة مشاركة في االرباح و غير مشاركة في األرباح :
تتميز األسهم المشاركة في األرباح عادة بتحديد حد ادني بمعدل معين ألرباحها
السنوية مع مشاركتها في االرباح اذا كانت معدالتها أكبر من االحد األدني المقرر
بينما يحق لالسهم الممتازة غير المشاركة في األرباح توزيعات ارباح سنوية ثابتة
بصرف النظر عن األباح التي تحققها الشركة كبيرة او متوسطة او صغيرة .
-4أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلي أسهم عادية او غير قابلة للتحويل :
احيانا ً تعطي األسهم الممتازة حق التحويل الي أسهم عادية وفقا لألوضاع المقررة
في نشرة اإلكتتاب .
مزايا التمويل باألسهم الممتازة :





المنشأة ليست ملزمة قانونا ً بإجراء توزيعات كل سنة تحقق فيها ارباح .
التوزيعات محددة بمقدار معين .
ال يحق لحملة األسهم الممتازة التصويت و بالتالي التدخل في اإلدارة.
إصدار األسهم الممتازة يسهم في تخفيض نسبة األموال المقترضة أي
األموال المملوكه .

عيوب التمويل باألسهم الممتازة :
 ارتفاع تكلفتها نسبيا ً فتكلفة التمويل باألسهم تعوق التمويل باإلقتراض ألن
توزيعات األسهم الممتازة علي عكس الفوائد ال تخصم من وعاء الضريبة و
بالتالي ال يتحقق عنها وفر ضريبي .
 حملة االسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أكبر من التي يتعرض لها
المقرضين و بالتالي يطلبون عائد أكبر.
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ثانيا الســـندات :Bonds
التعريف:
السند هو صك قابل للتداول في سوق األوراق المالية تصدره مؤسسة اعمال و
يتعلق بقرض طويل األجل و هو بهذا عقدا ً او اتفاقا ً بين طرفين مقتضاه يقوم
الطرف األول بإقراض الطرف الثاني مع تعهد هذا األخير برد المبالغ المقترضه و
6
الفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة.
أو تعرف بأنها صكوك تمثل جزء من قرض طويل األجل عادة و تصدر
الشركة السندات في شكل شهادات أسمية بقيمة موحدة قابلة للتداول و تمثل السندات
7
حقوقا ً متساوية لحامليها في مواجهة الشركة .
و السندات اما ان يصدرها شخص عام مثل الدولة او الحكومة و تكون عادة
لمدة طويلة و بسعر فائده منخفض نسبيا ً إلنعدام المخاطرة غالبا ً أو ان يصدرها
شخص خاص مثل مشروع او شركة بعينها و تكون عادة ذات نسبة فائدة مرتفعة
نسبيا ً عن السندات الحكومية إلرتفاع نسبة المخاطرة بها و ذلك إلحتمال تعثر مالي
لدي الشركة او المشروع المصدر للورقة المالية و تختلف السندات بإختالف مدة
8
استهالكها و سعر فائدتها و درجة المخاطر المتعلقة بكل منها .

انواع السندات:
 /1سندات عادية Coupon bonds
وفيها يتم تحصيل سعر الفائدة المحدد بصورة دورية طوال فترة عمر السند .
 /2سندات قابلة للتحويل ألسهم Convertible bonds
و هذة الخاصية يمكن أن تجعل هذا النوع من السندات أكثر جاذبية من بقية
األنواع التي ال يمكن تحويلها إلي أسهم .

 -6سعد عبدهللا احمد  ,مرجع سبق ذكرة  ,ص . 188

 -7طارق عبدالعال حماد  ,مرجع سبق ذكرة  ,ص . 15
 -8طارق عبدالعال حماد  ,مرجع سبق ذكرة  ,ص . 15
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 /3سندات مخفضة Discount bonds
ويتم فيها شراء السند بقيمة أقل من القيمة األسمية )ويكون سعر الفائدة المجمع
هو الفارق بين قيمة السند األسمية و القيمة المدفوعة فيه فعالً ) ومن ثم ال يحصل
العائد علي السند علي توزيعات او مدفوعات دورية طوال فترة السند بل يحصل
علي قيمتة االسمية بعد انتهاء عمر السند .
 /4السندات ذات الفائدة المتغيرة Float Rate Bonds
هي السندات التي تتغير فيها سعر الفائدة حسب سعر الفائدة السائد في السوق
و الذي يحدد إما علي حسب اسعار فائدة أذونات الخزانة او سندات الخزانة او علي
نسبة الخصم التي يحددها البنك المركزي و هي عائد بدون مخاطرة باإلضافة الي
عالوة كعائد عن المخاطرة .
وهنالك انواع جديدة من السندات التي بدأت في الظهور و منها :
أ /السندات ذات الدخل :
ال يجوز لحملة هذة السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها
المنشأة أرباحا ً إال ان بعض العقود قد تنص علي أن يحصل حامل السند علي الفوائد
عن سنة لم تحقق فيها المنشأة أرباحا ً من أرباح سنة الحقة .
ب /السندات متواضعة الجودة :
و قد تم تحديثها لتمويل إمتالك اعضاء مجلس االدارة لحصة كبيرة في رأس
المال الخاص ب المنشأة التي يديرونها عن طريق إصدار قروض تستخدم حصيلتها
لشراء جانبا ً كبيرا ً من أسهمها المتداولة في السوق .

خصائص السندات :
 انها صكوك مديونية .
 انها ذات معدل فائدة ثابت .
 إنها ذات أجل محدد لسداد أصل الدين .
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جدول يوضح الخصائص المختلفة لالسهم والسندات:

9

الورقه المالية
االسهم العادية
عامل المقارنة
 /1المفهوم

 /2العائد

تمثل جزء صغير تمثل جزء من راس تمثل جزء من قرض
المال و ان كانت تجمع طويل االجل
من رأس المال
بين خصائص رأس
المال والقروض
المشاركة في الربح
بعد
والخسارة
االخري
حصول
علي حقوقها

/3اولوية الحصول اخر من يحصل
علي العائد او فائض علي هذة الحقوق
التصفية عند تصفية
الشركة
 /4استرداد القيمة

/5تاريخ االستحقاق

االسهم الممتازة

السندات

عادة ما تحصل علي األصل انها تحصل
فائدة ثابتة و احيانا يكون علي فائدة ثابتة محددة
ولكن ظهرت انواع
العائد متغير
اخري ذات عائد
متغير
قبل حملة االسهم العادية لهم االولوية قبل حملة
االسهم العادية او
مباشرة
الممتازة

يتم استنزال القيمة المرتبة قبل االخيرة
عند التصفية بعد
جميع
استيفاء
الحقوق االخري
ليس لها تاريخ ليس لها تاريخ استحقاق
استحقاق

قبل حملة االسهم
العادية او الممتازة
لها تاريخ استحقاق
محدد مسبقا

 -9سعد عبدهللا سيد أحمد  ,النقود والمصارف  , 2013ص . 179
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ثالثا:المشتقات المالية (االوراق المهجنة):
المفهوم:
يقصد بها تلك االوراق المالية التي يتم اشتقاقها من االصل المالي والمقصود هنا
انها تم اشتقاها من االوراق المالية االساسية ولذلك فهي ليست اوراق مالية وانما
هي عقود نابعة من االوراق المالية.
هنالك العديد من المشتقات ولكن معظم المستثمرون يركزون علي نوعين من
المشتقات المالية هما:
عقود الخيار:و هي احد االدوات االسثمارية الحديثة والتي تعطي للمستثمر فرصةالحد من المخاطر التي يتعرض لها وعلي وجه الخصوص مخاطر التغير في
االسعار لالوراق المالية التي يمتلكها و التي يزعم شراؤها او بيعها في الستقبل.
وتعرف بانها عقد بين طرفين احدهما مشتري الخيار واالخر بائع للخيار او محرر
الخيار وبموجبة يكون للطرف االول او المشتري الحق في ان يشتري اذا رغب
10
الطرف الثاني ان يبيع.
العقود المستقبلية:وهي التزام نمطي لبيع او لشراء اصل بسعر محدد وبتاريخمستقبلي محدد اي ان يتم التنفيذ في المستقبل والعنصر االساسي في هذا العقد هو ان
السعر واالصل المالي والكمية يتم االتفاق عليها عند توقيع العقد بينما يتم دفع الثمن
وتسليم االصل الذي يتم االتفاق علية في المسقبل وهنا جاء التعبير المستقبلي
لوصف العقد.
ويشير مصطلح العقود المستقبلية الي تعاقد يتم بين طرفين احدهما بائع واالخر
مشتري بغرض تسليم اصل ما في تاريخ الحق بسعر معين علي ان يتم تسليم
االصل المتفق علية ودفع ثمنة في هذا التاريخ الالحق.

-10محمد براق بر اق,تسيير المحافظ,مطوعة موجهه لطبة الماجستير في علوم االتصاد,المدرسة العليا للتجارة الجزائر ص ص .35-34:
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كان الغرض االساسي من انتشار هذه االدوات خاصة في العقود الحديثة هو جلب
االدخار من جميع شرائح المجتمع والعمل علي ضمان حماية المستثمر من المخاطر
التي تواجهه في ظل التغيرات في االسعار ولقد اخذت هذه االدوات اشكاال متعدده
وهو ما سيتم توضيحه في المفاهيم االتية:
 االوراق المهجنة:هي تلك االوراق التي تجمع بين خصائص االسهم التي تمثل حق11
الملكية وبين خصائص السندات التي تمثل حق المديونية ومن اهم انواعها االتي:

اوال:سندات المساهمة:
وهي عبارة عن السندات التي تصدرها شركة من شركات المساهمة سواء كانت
خاصة او عامة وتعتبر ديون ابدية وبمثابة اموال شبة خاصة حيث يتحصل صاحبها
علي عائد يتكون من جزء ثابت واالخر متغير علي حسب النشاط او النتيجة المحققة
من طرف الشركة المصدره لة وال يكون لها تاريخ استحقاق.

ثانيا:شهادات االستثمار:
وهي عبارة عن اسهم عادية ليس لمالكها حق التصويت حيث يتمتع صاحبها كغيرة
من الحقوق كحقة في التوزيعات وحقة كاخذ نصيبة في حالة اجراء عملية تصفية
للشركة وهنا يمكن االشارة الي ان االسهم العادية يمكن تقسيمها الي شهادة استثمار
والتي هي جزء من السهم العادي فاقد حق التصويت وشهادة حق التصويت التي
تعود ملكيتها الي اصحاب االسهم العادية بالشركة.
ويتم اصدار شهادات االستثمار من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص وذلك بهدف
توفر مصادر تمويل للمؤسسة مع المحافظة علي حق سيطرة المساهمين القدامي
علي توجيهها و مراقبة ادارتها علي النحو الذي كانت علية قبل اصدار شهادة
االستثمار.

 -11محمد مطر فائز تيم,ادارة المحافظ االستثمارية,دار وائل للنشر ,عمان.2005,
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الفصل الثاني
مفهوم الوساطة المالية :
الوسطاء الماليين:
اهم مؤسسات السوق المالي :
اهمية الوساطة المالية:
دور الوساطة المالية في تنشيط سوق االوراق المالية:
الخالصة,النتائج,التوصيات:
المصادر والمراجع:

19

الفصل الثاني:
الوساطة المالية:

مقدمة:
نجد ان الوساطة المالية تحتل مكانة هامة ضمن مكونات النظام المالي وذلك بفضل
ما تقدمة من خدمات تساعد عل تنشيط السوق المالي و ما تقوم بة ايضا من ادوار
في تفعيل هذا النظام فوجود فئة تمثل الوساطة المالية كان من االمور الضرورية
وخاصة مع كبر حجم المبادالت ونقص المعرفة والمعلوماتية حيث يتلخص دور
هذه الفئة في عملية التوفيق بين رغبات اطراف التعامل اي بين طالبي وعارضي
االوراق المالية ورؤوس االموال وبالتالي فهي تمثل فضاء امام اصحاب الفائض
المالي لتوظيف اموالهم واصحاب العجز المالي لتلبية حاجاتهم لعملية التمويل.
تنبع الحاجة للوساطة بين واقع تفاوت االفراد من حيث المعرفة والمهارة والثروه
فهناك الثري الذي اليعرف كيف ينمي ثروتة وفي الجهة المقابلة يوجد رجل
االعمال الذي يملك المهارة والخبرة التجارية لكنة اليملك راس المال الكافي
لالستثمار وهنا تنشا فرصة لطرف ثالث يقوم علي التقريب بين الطرفين ويملك
ثقتهما وذلك خاصة اذا كان االول بعيد عن الثاني حيث يقوم الطرف الثالث (الوسيط
المالي) باشباع حاجة كل من الطرفين في مقابل ربح يتم االتفاق علية وبذلك يكون
االطراف قد استفادو من هذه الوساطة مما ينعكس ذلك علي االقتصاد ككل.
و نﻈﺮا ألهﻤﻴة الﺪور الﺬي تلعﺒه الﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة في الﻨﻈام الﻤالي سﻨﺘعﺮض مﻦ
خالل هذا المبحث إلى الﻮسﻄاﺀ الﻤالﻴﻴﻦ و الﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة و الﺪور الﺬي تلعﺒه
موسسات الﻮساﻃة الﻤالﻴة .
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تعريف الﻮساطة الﻤالية:
تعرف علي انها هي عملية جلب موارد مالية من احد الوحدات االقتصادية مثل
الشركات والمنظمات الحكومية واالفراد وذلك بغرض اتاحة هذه الموارد الي
12
وحدات االقتصاد اخري فالمؤسسة المالية توجد من اجل تسهيل هذه الوساطة.
هي عﺒارة عﻦ تلﻚ الهﻴﺌات او المؤسسات الﺘي تﺴﻤح بﺘﺤﻮيﻞ عالقات الﺘﻤﻮيﻞ
الﻤﺒاشﺮ بﻴﻦ الﻤقﺮضﻴﻦ و الﻤقﺘﺮضﻴﻦ إلى عالقة غﻴﺮ مﺒاشﺮة حﻴﺚ نﺠﺪ اصﺤاب
الفائﺾ الﻤالي و أصﺤاب العﺠﺰ الﻤالي في أي مﺠﺘﻤع مالي او يمكن تعريفهم علي
انهم " اشخاص طبيعيون او معنويون يشكلون حلقة وصل بين االموال الباحثة عن
االستثمار وبين االستثمار الباحث عن االموال".
اصﺤاﺏ الفائﺾ الﻤالي  :هﻢ األشﺨاص الﺬيﻦ تفﻮق ايراداتهم عن نفقاتهﻢ و
يﺒقى جﺰﺀ مﻦ الﻤال في شﻜﻞ فائﺾ يﻜﻮن القﺪرة على الﺘﻤﻮيﻞ.
اصﺤاﺏ العﺠﺰ الﻤالي  :هﻢ األشﺨاص الﺬيﻦ تفﻮق نفقاتهﻢ ايراداتهم و يﺠﺪون
أنفﺴهﻢ بﺤاجة إلي االموال (يﻤﺜلﻮن الﻄﺮف الﺬي هﻮ بﺤاجة إلىالﺘﻤﻮيﻞ ).
الﻮسﻄاﺀ الﻤالﻴﻴﻦ  :هي تلﻚ الفﺌة الﺘي تﺘعامﻞ في األوراق الﻤالﻴة الﺘي
تﺼﺪرها الﺸﺮكات الﻤﺼﺪرة لهﺬه األوراق الﻤالﻴة و تﺴﻤى األوراق الﻤالﻴة األولﻴة و
في نفﺲ الﻮقﺖ تﺒﻴع هﺬه األوراق في الﺴﻮق الﺜانﻮية إلى الﻤﺪخﺮيﻦ و تﺴﻤى
باألوراق الﻤالﻴة الﺜانﻮية .
فالﺒﻨﻮك الﺘﺠارية تقﺒﻞ على سﺒﻴﻞ الﻤﺜال الﺸﻴﻜات الﻤقﺪمة مﻦ العﻤﻴﻞ أو تفﺘح حﺴابات
إدخار او ودائع و الﺘي تعﺘﺒﺮ أصﻞ مالي و يﺸﻜﻞ ديﻨا على الﺒﻨﻚ و يﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪامه
في مﻨح القﺮوض و االسﺘﺜﻤار في األوراق الﻤالﻴة.

-12محمد صالح الحناوي,السيدة عبدالفتاح عبدالسالم,الموسسات المالية,االسكندرية,1998,ص.203:
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مفهوم الﻮساﻃة الﻤالﻴة:
تعﺘﺒﺮ الﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة جﺰﺀ مﻦ الﻨﻈام الﻤالي الﺬي يﺨﺪم الﻤﺠﺘﻤع حﻴﺚ يﺘﻜﻮن
الﻨﻈام الﻤالي مﻦ شﺒﻜة مﻦ الﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة و األسﻮاق الﻤالﻴة و رجال االعﻤال و
األفﺮاد و الﺤﻜﻮمات الﺘي تﺸارك في هﺬا الﻨﻈام و تﻨﻈﻢ عﻤلﻴاته فالﻮﻇﻴفة األساسﻴة
للﻨﻈام الﻤالي هي تﺤﻮيﻞ األمﻮال مﻦ الﻤقﺮضﻴﻦ إلى الﻤقﺘﺮضﻴﻦ او مﻦ الﻮحﺪات
ذات الفائﺾ الﻤالي الى الﻮحﺪات ذات العﺠﺰ الﻤالي و يﺘﻢ هﺬا الﺘﺤﻮيﻞ مﻦ خالل
األسﻮاق الﻤالﻴة الﺘي تﺠﻤع عارضي و ﻃالﺒي األمﻮال و أيﻀا مﻦ خالل الﻤﺆسﺴات
الﻤالﻴة الﺘي تﺘﻮسﻂ هﺬه الﻤعامالت.

الﻤﺆسـﺴـات الﻤالﻴـة:

13

 -1بنوك االستثمار.
 -2بنوك الرهن العقاري.
 -3البنوك التجارية.
 -4بنوك االدخار.
 -5شركات التأمين علي الحياة.
 -6شركات التمويل.
مع مالحظة انه توجد العديد من موسسات الوساطه الماليه و هذا علي سبيل المثال
ال الحصر..
حﻴﺚ تﺸﻜﻞ أصﻮل كﻞ مﻦ هﺬه الﻤﺆسﺴات نﺴﺒة كﺒﻴﺮة مﻦ األصﻮل الﻤالﻴة
الﻤﺴﺘﺤقات لﺪى الغﻴﺮ فهي تعﻤﻞ على جﺬب الﻤﺪخﺮات و اسﺘﺜﻤاراتها بﺼفة اساسﻴة
في األصﻮل الﻤالﻴة في شﻜﻞ أصﻮل تﺼﺪرها الﺸﺮكات لﺬلﻚ سﻮف تﺮكﺰ بﺼفة
أساسﻴة على الﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة .

.http://www.donyadz.com/vb/t1832.html - 13
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اهﻢ وسﻄاﺀ الﺴﻮق الﻤالي :
يﻤﻜﻦ تقﺴﻴﻢ اهﻢ الﻮسﻄاﺀ الﻤالﻴﻴﻦ (الﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة الﺘي تعﻤﻞ في سﻮق
المال بﺸقﻴه وهي سﻮق الﻨقﺪ و سﻮق رأس الﻤال ) إلى ثالث مﺠﻤﻮعات :
أوال  :مﺆسﺴات اإليﺪاع  :يقﺼﺪ بﻤﺆسﺴات اإليﺪاع الﻤﺼارف بوجه العموم وهي
مﺆسﺴات مالﻴة تقﻮم بقﺒﻮل الﻮدائع مﻦ األفﺮاد و الﻤﺆسﺴات كﻤا تقﻮم بﺘقﺪيﻢ
القﺮوض لﻤﻦ يﻄلﺒها و تﺮكﺰ بﺼفة أساسﻴة على فئة المصارف مﻦ الﻤﺆسﺴات
الﻤالﻴة الﺘي تﺸﻤﻞ على الﻤﺼارف الﺘﺠارية و مﺼارف اإلدخار الﻤﺸﺘﺮكة و اتﺤاد
اإلئﺘﻤان و تقﻮم هﺬه الﻤﺆسﺴات بﺪور هام في عﻤلﻴة خلق الﻮدائع خاصة الﻤﺼارف
الﺘﺠارية.
ثانﻴا  :مﺆسﺴات االدخار الﺘعاقﺪي  :وهي مﺆسﺴات مالﻴة وسﻴﻄة تﺤﺼﻞ على
مﻮاردها الﻤالﻴة مﻦ العﻤالﺀ على فﺘﺮات دورية وعلى أساس الﺘعاقﺪ وتﺴﺘﻄﻴع هﺬه
الﻤﺆسﺴات الﺘﻨﺒﺆ بﺪرجة معقﻮلة مﻦ الﺪقة بﻤقﺪار ما تﺴﺘهﺪفه مﻦ مﻮاردها لﺼالح
الﻤﻨﺘفعﻴﻦ في السنوات القادمة وتﺘﻤﺜﻞ هﺬه الﻤﺆسﺴات في الﺸﺮكات الﺘامﻴﻦ على
الﺤﻴاة وشﺮكات الﺘامﻴﻦ ضﺪ الﺤﻮادث والﺤﺮيق.
ثالﺜا  :وسﻄاﺀ االسﺘﺜﻤار  :هي مﺆسﺴات مالﻴة وسﻴﻄة وﻇﻴفﺘها األساسﻴة استثمار
الﻤﻮارد الﻤالﻴة الﺘي تﺠﻤعها مﻦ الوحدات ذات الفائض المالي و الﺘي تﺮغﺐ في
اسﺘﺜﻤارها في شﺮاﺀ إصﺪارات مالﻴة مﺘﻨﻮعة في شﻜﻞ أسهﻢ (او /و) سﻨﺪات سﻮاﺀ
كانﺖ إصﺪارات جﺪيﺪة أو سﺒق تﺪاولها .

أهﻤﻴة الﻮساﻃة الﻤالﻴة :
بﻨاﺀا على ما تقدم فإن وجﻮد وساﻃة مالﻴة في اقﺘﺼاد الﻴﻮم يعﺪ ضﺮورة حﻴﻮية لﻴﺲ
فقﻂ لﻜﻮنها مﺘعامﻞ اقﺘﺼادي مهﻢ و لﻜﻦ لﻜﻮنها قﺪ سﻤﺤﺖ بإيﺠاد حلﻮل للعﺪيﺪ مﻦ
الﻤﺸﻜالت الﻤﺮتﺒﻄة بالﺘﻤﻮيﻞ .
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و في الﺤقﻴقة يﻤﻜﻦ تﺴﺠﻴﻞ أهﻤﻴة وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة بالﻨﺴﺒة لﻜﻞ مﻦ أﻃﺮاف
عالقة الﺘﻤﻮيﻞ:

* بالﻨﺴﺒة ألصﺤاﺏ الفائﺾ الﻤالي:
بالﻨﺴﺒة لهﺬه الفﺌة مﻦ األفﺮاد سﻤﺤﺖ الﻮساﻃة الﻤالﻴة بﺘﺤقﻴق مﺰايا عﺪيﺪة نﺬكﺮ
أهﻤها فﻴﻤا يلي:
 -1مﺼﺪاقﻴة الﻮسﻴﻂ الﻤالي مﻀﻤﻮنة و لﻴﺲ الﺴﺒﺐ في ذلﻚ يﺘﻤﺜﻞ في حﺠﻢ الﺴﻴﻮلة
الﺘي يﺴﻴﺮها فﺤﺴﺐ و لﻜﻦ بﺼفة رئﻴﺴﻴة نﻈﺮا للقﻮانﻴﻦ و الﺘﻨﻈﻴﻤات الﻤعﺪة
خﺼﻴﺼا لﺤﻤاية الﻤﻮدعﻴﻦ فأمﻮال الﻤﻮدع هي مأمﻮنة الﺤفﻆ وهﻮ ما ال يﺘﻮفﺮ دائﻤا
في حالة عالقة الﺘﻤﻮيﻞ الﻤﺒاشﺮة.
 -2يﺘﻴح وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة لﺼاحﺐ الفائﺾ الﻤالي إمﻜانﻴة الﺤﺼﻮل على
الﺴﻴﻮلة في أي وقﺖ ممكن فالﻤﺆسﺴات الﻤالﻴة الﻮسﻴﻄة مﺠﺒﺮة على االحﺘفاظ بﺠﺰﺀ
مﻦ األمﻮال في شﻜﻞ سائﻞ لﻤﻮاجهة مﺜﻞ هﺬه االحﺘﻤاالت .
 -3يﺘﺠﻨﺐ صاحﺐ الفائﺾ الﻤالي مﺨاﻃﺮ عﺪم الﺴﺪاﺪ الﺘي تﻜﻮن كﺒﻴﺮة في حالة
اإلقﺮاض الﻤﺒاشﺮ فالﻤﺆسﺴة الﻤالﻴة الﻮسﻴﻄة تﺘﻮفﺮ لها مﻦ أمﻮال ضﺨﻤة لﻤا تﺘﻤﺘع
به مﻦ مﺮكﺰ مالي قﻮي تﻜﻮن على العﻤﻮم في وضعﻴة مالﻴة تﺴﻤح لها بﺘﻨفﻴﺬ كﻞ
الﺘﺰاماتها تﺠاه الﻤﻮدعﻴﻦ الﺬيﻦ تعﺘﺒﺮ ودائعهﻢ مﺒالغ صغﻴﺮة مقارنة بﻤا تحتفظ به في
حﻮزتها.
 -4يوفر وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة الصﺤاب الفائﺾ الﻤالي إنفاق الﻮقﺖ و الﺠهﺪ في
الﺒﺤﺚ عﻦ الﻤقﺘﺮضﻴﻦ الﻤﺤﺘﻤلﻴﻦ فهﻢ يعﺮفﻮن مﺴﺒقا الﺠهات الﺘي يﻮدعﻮن فﻴها
أمﻮالهﻢ فالﻮساﻃة الﻤالﻴة بﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴعة نﺸاﻃها تﺘﻴح إمﻜانﻴة مﺴﺘﻤﺮة لقﺒﻮل األمﻮال
في أي وقﺖ ممكن.
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* بالﻨﺴﺒة ألصﺤاﺏ العﺠﺰ الﻤالي:
نجد ان الوساطة المالية توفر خﺪمات إلى أصﺤاب العﺠﺰ الﻤالي و لﻴﺲ مﺒالغة إذا
قلﻨا أن هﺆالﺀ هﻢ الﻤﺒﺮر األول لﻮجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة و ال معﻨى في الﻮاقع لهذه
الﻮساﻃة الﻤالﻴة إذا لﻢ يﻜﻦ هﻨاك مﻦ يﻄلﺐ خﺪماتها و يﺴﺘفﻴﺪ أصﺤاب العﺠﺰ الﻤالي
مﻦ وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة في الﺠﻮانﺐ الﺘالﻴة:
 -1تﻮفﺮ الﻮساﻃة الﻤالﻴة األمﻮال الالزمة بﺸﻜﻞ كافي و في الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ
ألصﺤاب العﺠﺰ الﻤالي و هي تﺤقق هﺬه العﻤلﻴة نﻈﺮا لﻤا تتحصل علﻴه مﻦ أمﻮال
ضﺨﻤة تﺠﻤعها بصورة مﺴﺘﻤﺮة و بﻤا أن هﻨاك تﻴارات مﻦ الﻮدائع فإن األمﻮال
الﻤﻄلﻮبة مﻦ ﻃﺮف أصﺤاب العﺠﺰ الﻤالي تﻜﻮن دائﻤا مﺘﻮفﺮة في الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ.
 -2يﺠﻨﺐ وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة الﻤقﺘﺮض مﺸقة الﺒﺤﺚ عﻦ أصﺤاب الفﻮائﺾ
الﻤالﻴة على افﺘﺮاض أن الﻤﺼاعﺐ األخﺮى غﻴﺮ مﻮجﻮدة فالﻮساﻃة الﻤالﻴة
فالﻮساﻃة الﻤالﻴة باعﺘﺒارها هﻴﺌة قﺮض تﻜﻮن دائﻤا مﺴﺘعﺪة لﺘقﺪيﻢ مﺜﻞ هﺬا الﺪعﻢ.
 -3وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة يﺴﻤح بﺘﻮفﻴﺮ قﺮوض بﺘﻜالﻴﻒ أقﻞ نﺴﺒﻴا فعالقة الﺘﻤﻮيﻞ
الﻤﺒاشﺮ تﺪفع الﻤقﺮضﻴﻦ إلى فﺮض فﻮائﺪ مﺮتفعة نسبيا هذه الفوائد تﺮتﺒﻂ بﺤﺠﻢ
الﻤﺨاﻃﺮ العالﻴة و ﻤﺪة تﺠﻤﻴﺪ األمﻮال و لﻜﻦ نﻈﺮا للﺘقﻨﻴات العالﻴة الﻤﺴﺘعﻤلة مﻦ
ﻃﺮف الﻮساﻃة الﻤالﻴة و االسﺘفادة مﻦ وفورات الﺤﺠﻢ مﻦ جهة أخﺮى و رمﺰية
الفﻮائﺪ الﻤﺪفﻮعة على الﻤﻮارد الﻤﺴﺘعﻤلة مﻦ جهة ثالﺜة تﺠعﻞ الفﻮائﺪ الﻤفﺮوضة على
القﺮوض لﻴﺴﺖ مﺮتفعة بالﺸﻜﻞ الﻤﻮجﻮد في عالقة الﺘﻤﻮيﻞ غير الﻤﺒاشﺮ.

* بالﻨﺴﺒة للﻮساﻃة الﻤالﻴة ﺫاتها :
إذا كانﺖ الﻮساﻃة الﻤالﻴة تﺆدي كﻞ هﺬه الﺨﺪمات ألصﺤاب الفائﺾ الﻤالي و
أصﺤاب العﺠﺰ الﻤالي فماذا تﺴﺘفﻴﺪ مﻦ وراﺀ ذلﻚ؟
في الﻮاقع ال تقﻮم الﻮساﻃة الﻤالﻴة بﺬلﻚ مﻦ دون مقابﻞ و إنﻤا تحصل علي عدد من
الﻤﻜاسﺐ يﻤﻜﻦ ذكﺮ أهﻤها فﻴﻤا يلي :
 -1تﺴﺘفﻴﺪ أوال مﻦ الفائﺪة على القﺮوض و تعﺘﺒﺮ هﺬه الفائﺪة مﻦ الﻤﺪاخﻴﻞ الﺘي تعﻈﻢ
عائﺪاتها بﻞ لعلها الﺬي تﺤققه أو الﺬي تقﻮم علﻴه نﺸاﻃها.
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 -2اسﺘعﻤال مﻮارد غﻴﺮ مﻜلفة في الغالﺐ فالﻮدائع الﺠارية هي الﺠﺰﺀ الغالﺐ في
مﻮارد الﻮساﻃة الﻤالﻴة و يﺠﺐ أن نعلﻢ أن هﺬا الﻨﻮع مﻦ الﻮدائع ال يﻜلفها أي شيﺀ
حﻴﺚ أن معﻈﻢ األنﻈﻤة الﻨقﺪية العالﻤﻴة تﻤﻨع مﻨح فﻮائﺪ على هﺬا الﻨﻮع مﻦ الﻮدائع .
 -3يﺴﻤح الﺤﺼﻮل على ودائع للﻮساﻃة الﻤالﻴة بﺘﻮسﻴع قﺪرتها على مﻨح القﺮوض و
ذلﻚ بإنﺸاﺀ نقﻮد الﻮدائع و يعﻨي هﺬا أن الﺒﻨﻮك تﺴﺘﻄﻴع أن تﻤﻨح قﺮوضا أكﺜﺮ ما
تﺤﺼﻞ علﻴه حقﻴقة مﻦ الﻮدائع و هﻮ بﻄﺒﻴعة الﺤال أمﺮ يﺰيﺪ مﻦ إمﻜانﻴﺘها في زيادة
األرباح.

* بالﻨﺴﺒة لالقﺘﺼاد كﻜﻞ:
و إذا كانﺖ الﻮساﻃة الﻤالﻴة قﺪ سﻤﺤﺖ ألصﺤاب الفائﺾ الﻤالي و أصﺤاب العﺠﺰ
الﻤالي بﺘفادي الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﻤﺼاعﺐ الﻤﺮتﺒﻄة بعالقة الﺘﻤﻮيﻞ الﻤﺒاشﺮ و االسﺘفادة مﻦ
العﺪيﺪ مﻦ الﻤﺰايا الﻤﺘﺮتﺒة في االنﺘقال إلى عالقة الﺘﻤﻮيﻞ غﻴﺮ الﻤﺒاشﺮ فإن االقﺘﺼاد
بﺪوره يﺴﺘفﻴﺪ مﻦ وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة في الﻜﺜﻴﺮ مﻦ الﺠﻮانﺐ اهمها:
 -1تفادي احﺘﻤاالت عﺮقلة الﻨﺸاط االقﺘﺼادي لعﺪم تﻮافق الﺮغﺒات بﻴﻦ أصﺤاب
الفائﺾ الﻤالي و أصﺤاب العﺠﺰ الﻤال في الغالب.
 -2يﺴﻤح وجﻮد الﻮساﻃة الﻤالﻴة بﺘﻮفﻴﺮ األمﻮال الالزمة للﺘﻤﻮيﻞ بﻮاسﻄة تعﺒﺌة
االدخارات الﺼغﻴﺮة و تﺤﻮيلها إلى قﺮوض ذات مﺒالغ كﺒﻴﺮة .
 -3تقلﻴﺺ اللﺠﻮﺀ إلى اإلصﺪار الﻨقﺪي الﺠﺪيﺪ ( ذو الﻄﺒﻴعة الﺘﻀﺨﻤﻴة) بﺘعﺒﺌة
الﺴﻴﻮلة الﻤﻮجﻮدة و نجد ان القﺪرة على هﺬه الﺘعﺒﺌة تﺮتﺒﻂ إلى حﺪ كﺒﻴﺮ بﻤﺪى فعالﻴة
14
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دور الوساطة المالية في تنشيط سوق االوراق المالية:
تلعب الوساطة المالية دور اساسي في عملية تسعير البورصة حيث يتعين عليمؤسسات معينة فقط القيام بهذا الدور وبترخيص من هيئات السوق المالي وذلك
وفق مجموعة من الشروط والضمانات الكافية التي تتعلق بتنظيمهم والرقابة الدقيقة
علي جميع معامالتهم وهذا ما يؤكد ايضا علي حساسية هذا الدور وجاء هذا المطلب
البراز دور الوسطاء في االسواق المختلفة ولكن هذا االختالف حسب تنظيم
الوساطة المالية.
تعتبر الوساطة المالية الية هامة لعملية تجميع الموارد المالية وتوجيهها نحو قنواتاستثمارية منتجة تعمل علي دعم االقتصاد الوطني وتزيد من معدالت الرفاهية
لالفراد فهي بذلك تلعب دور هام في عملية تمويل التنمية االقتصادية لذلك فهي
تحظي باهتمام بالغ في الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء.
الــــــخالصـة:
نجد ان الوساطة المالية تنهض بدور مهم في تنشيط المعامالت المالية في سوق
االوراق المالية ويظهر هذا الدور من خالل ما يلي:
تعمل علي دور الوسيط بين البائع والمشتري وبالتالي في خلق السوق االوليةلالوراق المالية والسعي الي اصدار اوراق مالية جديدة.
توفير سوق عرض االوراق المالية والعمل علي تسعير االوراق المالية بطرقالتسعير المناسبة المختلفة.
نجد ان الوساطة المالية تعمل كدور السمسار بين وسطاء التعامل وكذلك العملعلي تلقي وتنفيذ اوامر العمالء من قبل الوسطاء الماليين وايضا العمل علي
المفاوضة علي االوراق المالية.
العمل علي تقريب وجهات النظر بين المتعاملين في سوق االوراق المالية وتوفيراحتياجات المتعاميلين وردم الفجوة بين اطراف التعامل في سوق االوراق المالية
وتوفير احتياجات االطراف المختلفة.
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النتائج:
من خالل النقاط السابقة لقد تم التوصل الي النتائج االتية:
 تعتير سوق االوراق المالية من االدوات التي تساهم في توجية الموارد الياالستثمارات التي تحقق عوائد افضل باقل درجات من المخاطره وفقا لنوع
المستثمر(مستثمر مقامر ومتوازن ومتحفظ).
 تعمل مؤسسات الوساطة المالية علي جزب المستثمرين المحليين في سوقاالوراق المالية واالجانب لالستثمار باعتبار ان هذه المؤسسات هي الوسيط بين
اطراف التعامل.
 يعتبر وجود مؤسسات الوساطة المالية في سوق االوراق المالية من المقوماتالهامة لنجاح ونمو السوق المالي وتعمل علي بناء الثقة بين المستثمرين في االوراق
المالية.
 تعمل الوساطة المالية علي توفير المعلومات المالية باستمرار وتحليلها بدقة منقبل الوسطاء الماليين والمساهمة في رفع كفاءة االستثمار في االوراق المالية.
التوصيات:
من النتائج التي تم التوصل اليها تمكن الباحث باستيحاء مجموعة من االقتراحات
التي تساعد علي تجاوز المشاكل التي مازالت تقف امام تطور سوق االوراق المالية
وذلك من خالل االتي:
العمل علي تشجيع االدخار وتوجيه االدخار نحو سوق االوراق المالية وذلك منخالل االهتمام والرعاية بصغار المدخرين وتشجيعهم بالوسائل المتاحة.
العمل علي تطوير صناديق االستثمار التي تسمح لصغار المستثمرين باستثماراموالهم في سوق االوراق المالية باكثر دقة وامان علي حسب القوانين التي تحكم
التعامل وتضمن سالمة االستثمار.
علي مؤسسات الوساطة المالية في البورصة تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمهاللمستثمرين وتوفير البنية االساسية للمستثمرين وتقديم االستشارات القائمة علي
اسس علمية .
العمل علي حماية المستثمرين والمساهمة في تحقيق االستقرار في سوق االوراقالمالية وتقليل المخاطر التي يواجهها المستثمر وتمويل و تشجيع صغار المسثمرين
علي تكوين بورصة االوراق المالية التي تضمن سالمة استثماراتهم .
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