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 المحاضرة الرابعة
 مؤسسات سوق األوراق المالية:

تأخذ المؤسسات المتخصصة أشكااًل متعددة وبصورتها المبسطة تمثلها المصارف التجارية التي 
تمارس اإلقراض وكافة أنواعه وكذلك المؤسسات التي نشأت وتطورت وهي المؤسسات التي 

 المؤسسات:تعنى باالستثمار والحصول على األرباح وأهم هذه 
 المصارف التجارية: -أولا 
  لقد جرت العادة على تصنيف المصارف من حيث التخصص ولكن حديثًا ال يوجد مصرف

نما أصبحت جميع المصارف تحت مسمى "مصارف شاملة" وجميعها يقدم  تجاري بحت وا 
 الخدمات لجميع القطاعات ولجميع األفراد.

 ة الهامة في االقتصاد الوطني نظرًا ألنها تقوم تعد المصارف التجارية من المؤسسات المالي
 بتجميع المدخرات الوطنية وتوفير القروض لمن يرغب بها.

 تقدم المصارف التجارية للزبائن والمتعاملين في سوق المال الخدمات التالية : 

القيام بدور السوق األولي " الكتتاب " عند تسويق األسهم للشركات المساهمة المبتدئة  -1
 حيث تقوم بدور المروج والبائع لهذه األسهم مقابل عمولة محددة.

القيام بدور السوق األولي لألوراق التجارية قصيرة األجل وذلك من خالل خصم الورقة  -2
 المالية للمرة األولى لتأخذ طريقها إلى البيع والشراء في السوق الثانوي.

األوراق المالية وخاصة المدخرين حيث تقديم المعلومات المالية للمتعاملين في سوق  -3
 يحصل هؤلء على تطورات حركة األسهم والسندات من المصارف التجارية دون تكلفة.

تقديم القروض للمتعاملين في سوق األوراق المالية وقد خفضت المصارف التجارية زمن  -4
 القروض لتبدأ من يوم واحد إلى ثالثة أشهر.

لمدخرين الذين ل يستطيعون المضاربة ول تتوفر لديهم الخبرة تكوين محافظ استثمارية ل -5
دارتها.  والكفاءة وللمصرف التجاري إمكانية تشكيل محفظة لألوراق المالية وا 

دراسة عناصر المخاطرة في السوق ألن المصرف تتوفر لديه المعلومات والبيانات والدراسة  -6
المالي وللحكومة وأيضاا للمستثمرين حول حول تطور األسعار وتقديم النصح إلدارة السوق 
 الخطر الذي تتعرض له السوق والعمل على تالفيه.

 :الستثمارثانياا: بنك 
* هو مؤسسة مالية متخصصة في استثمار األوراق المالية وتقوم بدور الوسيط بين المستثمرين 

 والمضاربين والشركات.
إن بنك االستثمار يقوم بما تقوم به المصارف التجارية باإلضافة إلى أن بنك  -1مالحظة:

االستثمار يقوم بما تقوم به المصارف التجارية باإلضافة  إلى االستثمار المباشر في حين يمنع 
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على المصارف التجارية استثمار ودائع العمالء ألننا غالبًا نرى أن غالبية الودائع تكون ودائع 
 فيجب أن تكون سيولتها عالية.جارية 

 كون بنك االستثمار يقوم بعملية الوساطة فيمكننا تسميته سمسار ...  -2
 الســؤال:

 ؟؟!! هو أقرب إلى أي نوع من أنواع السماسرة التي تكلمنا عنها سابقاً 
 الجواب:

الوساطة  إنه أقرب ما يكون إلى تاجر الصالة الذي يعمل لحسابه الخاص ولكنه أيضًا يقوم بهذه
 مقابل عمولة وأيضًا نستطيع أن نقوم بتقريبه لعمل سمسار العمولة.

 :يقوم بنك االستثمار بالمهام التالية 

تقديم النصح والمشورة للشركات المساهمة مبتدآن حجم اإلصدار وتوقيعه والوسائل األخرى  -1
 األكثر مالئمة بحيث يمكن للشركة إعادة النظر بقرارها.

فة اإلجراءات التنفيذية لإلصدار الفعلي للورقة المالية والقيام بكافة إجراءات الرعاية القيام بكا -2
 والتسويق واالتصال بالجهات صاحبة العالقة باإلصدار.

بيع األوراق المالية التي أصدرتها الشركات إما مقابل عمولة أو حسب االتفاق ألنه قد يشتري  -3
 على األرباح.كافة األوراق ويبيعها مقابل الحصول 

المشاركة مع الجهة صاحبة األسهم "الشركة المساهمة" في توزيع األسهم بين المستثمرين  -4
وعادة ما تقوم الشركات المساهمة بالتعاقد مع البنوك ذات الخبرة والشهرة بحيث يساعد على 

 ضمان الثقة بالورقة المصدرة.
ات القائمة وعن حالة السوق واألوراق يملك البنك معلومات ودراسات هامة من كافة الشرك -5

 المالية لذلك يقدم الخبرات الالزمة للمضاربين ولإلدارة.
 ثالثاا: مؤسسات ترويج الكتتاب:

هي مؤسسات مالية تعنى باألسواق المالية وتداول األوراق المالية من اإلصدار األولي وحتى 
 التداول في البورصة.

 ؟ ماذا تعني كلمة ترويج الكتتاب 

أي تقوم هذه المؤسسة بالترويج والتسويق لألسهم المصدرة بدءًا من اإلجراءات القانونية الالزمة 
 .«سوق التداول  »إلصدارها وانتهاًء بوصولها للسوق الثانوي 

 :إن مؤسسات ترويج االكتتاب ضرورية ألنها ستسعى إلى األهداف التالية 

 لجديدة أو الشركات القائمة بحيث تسهيل عمليات اإلصدار وتسويق األسهم للشركات ا
 تحصل على التمويل الالزم بأقصر مدة زمنية وبأقل تكلفة.



3 
 

  تقديم النصح والمشورة للشركات حول الشكل المالئم للتمويل وحول سهولة بيع تلك األوراق
 وما يرافق البيع من صعوبات.

  والخدمية.تجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها مباشرة في القطاعات اإلنتاجية 

  تقديم المعلومات والدراسات العلمية عن أحوال السوق لألجهزة الحكومية والسلطات المسؤولة
 عن البورصة تجنبًا لألزمات.

 .مساعدة الشركات القائمة وذلك في إطار االستثمار الصحيح الذي يجب أن تسلكه المنشأة 

 :رابعاا: نوادي الستثمار 

مدخرين الذين يعملون في مؤسسة واحدة على اقتطاع جزء هو اتفاق بين مجموعة من صغار ال
من دخولهم وتجميعها بهدف المضاربة في األسواق المالية بحيث عندما ينتهي النادي يمكن أن 
توزع األسهم على المشتركين ويصبح لكل فرد محفظة مالية يصعب عليه الحصول عليها دون 

 هذا االقتطاع.
 ار بأنها تقوم على التنظيم الجماعي.ما يميز نوادي االستثم مالحظة:

 إن تشكيل النادي االستثماري بين صفوف العمل والموظفين يحقق المصالح اآلتية:

تحقيق مصلحة صغار المدخرين في الحصول على بعض األسهم والسندات ضمن محفظة  -1
 محددة تؤول لكل فرد عند التصفية.

مضاربين جدد إلى السوق وتنشيط حركة تحقيق مصلحة سوق المال من خالل إدخال  -2
 المضاربة فكلما زاد عدد المضاربين كلما تطورت السوق وتنشطت.

تحقيق مصلحة االقتصاد الوطني من خالل تشجيع االدخار لدى المدخرين الصغار  -3
 وتوجيهها بداًل من استهالكها مباشرة.

ين حيث يكلفون بعض األفراد عادة ما ينتخب أعضاء النادي وهم مجموعة من الموظف مالحظة:
في إدارته والمضاربة وعندما ُيحل النادي توزع األسهم على المشتركين حيث ُيحل النادي بانتهاء 

 الهدف منه.

 خامساا: صناديق الستثمار:
وهي تشبه نوادي االستثمار إاّل أنها اتفاق بين صغار  «صناديق مشتركة  »نستطيع تسميتها بـ 
دخرين تهدف إلى تجميع األموال للحصول على رأس مال كاٍف لتوظيفه المدخرين وكبار الم

 بشكل اقتصادي في األسواق المالية.
 ظهر في أوروبا نوعان من شركات االستثمار: :مالحظة
  النوع األول: شركات الستثمار المغلقة.Closed End Investment Co 

  عدد األسهم التي تصدر ضمن صناديق االستثمار المغلقة أواًل يكون محدد وثانيًا هذه
 .ل يمكن بيعها ضمن الصندوق وهي قابلة للتداول ضمن سوق األسواق الماليةاألسهم 
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  النوع الثاني: شركات الستثمار المفتوحة.Open End Investment Co 

  ن تداولها ضمن الصندوق االستثماريويمكعدد األسهم التي تصدر ضمنه غير محدد. 

 :يقوم صندوق الستثمار باألعمال التالية 

تجميع المدخرات الصغيرة التي يمتلكها صغار المدخرين في شكل استثمار مشترك لتشابك   -1
 قوة مالية قادرة على المضاربة في األسواق المالية.

تشكيل رأس مال كاٍف للدخول إلى األسواق المالية حيث يتطلب تأسيس أي تشكيل لرأسمال   -2
 كبير. 

تشكيل محافظ استثمارية متنوعة من األسهم والسندات واألوراق المالية لتستطيع أن تدر   -3
 للشركة األرباح وتجنبها مخاطر اإلفالس.

عهد للخبراء واالختصاصيين إلدارة يتم تشكيل إدارة الصندوق من األعضاء المشاركين أو ي  -4
الصندوق مقابل عمولة محددة وعادة ما يكون أعضاء مجلس إدارة الصندوق من المشاركين 

 من خارج الصندوق. % 40حوالي 

إن البنود السابقة هي عبارة عن األعمال التي يقوم بها الصندوق االستثماري، بينما ما  مالحظة:
 ي :يحققه لتنشيط السوق فهو كالتال

تنمية رأس المالي الوطني على المدى الطويل ألن كل عملية إنشاء صندوق جديد تساهم في  -1
 تأسيس شركة استثمارية جديدة.

تحقيق زيادة في مستوى الدخل في االقتصاد الوطني نظرًا الرتفاع مستويات األرباح من جهة  -2
 ومن تنشيط االستثمار من جهة ثانية.

حيث كلما زاد حجم صناديق االستثمار كلما توجه المستثمرون للمضاربة تنويع االستثمار  -3
 في أعمال إضافية.

تجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها لألنشطة االستثمارية وهذا األمر يؤدي إلى تخفيف  -4
 الضغط على االستهالك كما ويخفض معدالت التضخم ويزيد النمو.

سوق المال نظرًا لقيام صناديق االستثمار اعتمادًا على  تحقيق االستقرار والنمو المتوازن في -5
 خبراء واختصاصيين في إدارة األموال  والمضاربة بها.

 سادساا: شركات التأمين:

  :التأميـــــــن 

هو حماية األفراد والهيئات من الخسائر المادية الناشئة عن تحقيق األخطار المحتملة الحدوث 
 وتسبب خسائر مادية يمكن قياسها.والتي يمكن أن تقع مستقباًل 
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  تمتلك شركات التأمين احتياطيات مالية كبيرة، نظرًا النخفاض حجم المخاطر وزيادة وعي
المستثمرين والعاملين في القطاع االقتصادي واستخدام أنظمة الحماية الحديثة والمتطورة 

دخلت أسواق المال  األمر الذي يرفع بشكل مستمر من القدرات المالية لهذه الشركات لذلك
بقوة وأصبحت من األعضاء الفاعلة سواء في القوة المالية أو التوظيف وتشكيل المحافظ 

 المالية واالستثمار في األصول طويلة األجل.

  يتضح من خالل أنشطة التأمين وتوفر الفوائض الكبيرة بأن شركات التأمين تحقق األهداف
 التالية:

األسواق المالية وتنشيط المضاربة حيث ستزداد األموال المخصصة تشجيع االستثمار في  -1
 للمضاربة عندما توجه شركات التأمين أموالها في هذا المجال.

 تحسين دخول شركات التأمين وزيادة قدرتها، على تعويض األضرار الكبيرة.  -2

ستمر للتوسع دعم القطاعات اإلنتاجية عن طريق شراء األصول المالية وتشجيعها بشكل م -3
 وتحسين ظروف إنتاجها األمر الذي ينعكس إيجابًا على قطاعات االقتصاد الوطني.

 

***************** 
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 الفصل الرابع

 الشركات المساهمة وشركات استثمار األموال 
 : مفهوم خصائص الشركات المساهمة

جميعنا تقريبا لديه فكرة مسبقة عن شركات المساهمة بأنها نوع من شركات األموال وهي 
مساهم ويصل عدد المساهمين إلى اآلالف وكل مساهم مسؤول فقط  25تضم على األقل 

 عن ما يملك من األسهم وأيضا بالخسارة فخسارته تكون بمقدار ما يملك من أسهم فقط.

 ئص التالية : تتميز شركات المساهمة بالخصا 

نما لها اسمًا تجاريًا يميزها عن غيرها من  -1 ال تحمل هوية معينة ألحد وا 
 الشركات مثل شركة فنادق الشام.

 لها شخصية مستقلة عن شخصية مالكيها. -2
 انفصال الملكية عن اإلدارة. -3

 يقسم رأس المال في الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية. 4-
 قابال للتداول.يكون عدد األسهم  -5
 تتحدد مسؤولية كل مساهم بقدر ما يملك من األسهم. -6
 عام أو أكثر. 25يتم تحديد فترة زمنية مثال  -7
 

 المستويات اإلدارية في الشركات المساهمة : 
 الهيئة العامة

  .الهيئة العامة هي السلطة التشريعية العليا في كل شركة مساهمة 

  األسهم العادية باإلضافة لحملة األسهم الممتازة التي إن الهيئة العامة تضم حملة
 تتميز بحق التصويت.

  : وقد حدد قانون التجارة صالحيات الهيئة العامة وهي كالتالي 

دراسة األوضاع العامة للشركة مثل السمعة التجارية واالنتشار واألرباح وتداول  -1
 األسهم في البورصة وغيرها.

 س اإلدارة السنوي عن الشركة.االطالع على تقرير مجل -2
األرباح والخسائر" وذلك لعدم  –االطالع على تقرير مفتشي الحسابات "الميزانية -3

 كإخفاء بعض الحسابات.  ارتكاب مخالفات مالية
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومفتشي الحسابات وتعيين أجورهم.  -4
 دراسة إمكانية االستدانة من المصارف "التمويل". -5
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 دراسة خطة الشركة لألعوام القادمة.  -6
تعيين األرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أو االحتفاظ  -7

 بها لتحسين الوضع المالي للشركة وهو القرار األهم على اإلطالق.
  :يحق للهيئة العامة عقد االجتماعات التالية 

 سيس الشركة.* الهيئة العامة التأسيسية ويعقد عند تأ
 * الهيئة العامة العادية وتعقد مرة واحدة كل سنة.

 * الهيئة العامة االستثنائية " االضطرارية " وتعقد لظرف استثنائي. 
 مجلس اإلدارة

 .إن مجلس اإلدارة هو من يدير الشركة بتفويض من الهيئة العامة 

  : حدد قانون التجارة صالحيات مجلس اإلدارة 

 دارة بكافة الصالحيات التي حددها النظام األساسي.يتمتع مجلس اإل -1
 التقيد بقرارات الهيئة العامة.  -2
عطاء الكفاالت. -3  التقيد بالنظام األساسي فيما يخص االستدانة ورهن العقارات وا 

  : استنادا لما ذكر يمكن تفصيل صالحيات مجلس اإلدارة بالنقاط التالية 

 وضع خطة الشركة للعام القادم. -1
 إبرام العقود الالزمة التي يتطلبها عمل الشركة. -2
 القيام بكافة المعامالت اإلدارية. -3
 فتح حسابات مصرفية في المصرف الذي يراه مناسب. -4
 القيام باألعمال القانونية وتوكيل من هو مناسب للمرافعة أمام القضاء. -5
 االقتراض ورهن العقارات. -6
 ركة ونائبه.تعيين المدير العام للش -7

  مالحظة :
بعد انتخابات مجلس اإلدارة وفوز األعضاء يقترحون بشكل سري الرئيس ونائبه وتوزيع بقية 

/ 8( بحيث /11المهام على األعضاء اآلخرين حيث يكون عادة أعضاء مجلس اإلدارة )
 / عادة من الخبراء واالختصاصيين.3من المالكين و /

  المدير العام
  التنفيذية لمجلس اإلدارة.وهو اليد 

  ذا لم يكن عضوا فهو يحضر يكون المدير العام عضوا في مجلس اإلدارة وا 
 اجتماعات مجلس اإلدارة.
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  يمارس المدير العام جميع صالحياته الموكلة إليه ويساعده بذلك مجموعة من
دير مدير التسويق.. إلخ" وأحدهم هو الم –مدير اإلنتاج  –المدراء: "المدير المالي 

 المالي.

  : يقوم المدير العام بالمهام التالية 

 يشرف على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. -1
 يضع خطة الشركة للعام القادم "يضع الخطة التنفيذية ". -2
 يعد التقارير الشهرية والربعية عن وضع الشركة ليقدمها لمجلس اإلدارة. -3
 تحتاج للتصديق.يرفع لمجلس اإلدارة التقارير والخطط التي  -4

 مفتشو الحسابات
  تنتخب الهيئة العامة مفتش واحد أو أكثر لتدقيق حسابات الشركة وغالبا ما يكونوا

 محاسبين.

  : وبالتالي على مفتش الحسابات القيام بالواجبات التالية 

 إجراء التدقيق الدائم والدوري لحسابات الشركة. -1
 ى قرارات الهيئة العامة.االطالع على قرارات مجلس اإلدارة وعل -2
 تدقيق وفحص األنظمة ومراجعتها. -3
إعالم الهيئة العامة ومجلس اإلدارة بما يمكن تطويره خاصة أن مفتشي  -4

 الحسابات يعلمون الوضع الحالي للشركة بشكل كامل.
 دراسة اآلثار المالية. -5
أسعار تقديم الحسابات في الوقت المحدد ألن التأخير سوف يؤثر على  -6

 األسهم.
  مالحظة:

 المدير العام..."  –مجلس اإلدارة  –إن قرارات كل من: "الهيئة العامة 
 تؤثر على قيمة السهم.

 
 


