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مقدمة:
شهد العالم االقتصادي بعد الحرب العالمٌة الثانٌة تغٌرات هامة فً مختلف القطاعات االقتصادٌة و
خاصة التطورات النقدٌة و الذي أسفر بدوره عن نشوء و قٌام و حدات تنشغل بالنقود  ،و هذا
الضمان سٌر اإلطار التنظٌمً القتصادٌات المبادلة ،و الحفاظ على االقتصاد ككل ،و تمكن هذه
األخٌرة فً المؤسسات ،التً اآلن نحن بصدد معرفة كفاءتها من خالل ما سنتطرق إلٌه فً بحثنا
هذا.
اإلشكالٌة:
باعتبار المؤسسات جزء ال ٌتجزأ من اإلطار التنظٌمً القتصادٌات المبادلة فكٌف تمت نشأتها
أنواعها وفٌما تكمن أهدافها
الفرضٌات:
إلزالة بعض هذا الغموض ٌمكن وضع الفرضٌات التالٌة:
الفرضٌة األولى هً أن المؤسسات المالٌة تنقسم إلى مجموعتٌن هما:
*الوسطاء المالٌون وهم الذٌن ٌقومون بالوساطة المالٌة من خالل قبول الودابع والمدخرات
*المؤسسات المدخرات و القروض و البنوك وشركات التأمٌن و شركات االستثمار
وتتمثل المؤسسات الملٌة األخرى ال تقوم بدور الوساطة مثل السماسرة األوراق المالٌة تجار
األوراق المالٌة والبنوك واالستثمار
الفرضٌة الثانٌة هً أنه ٌركز معظم كتابات المؤسسات على أن هدف الربحٌة أو تعظٌم ثروة
المالك وهو الهدف ٌجب أن ٌسعى إلى تحقٌقه مدٌرو هذه المؤسسات

الفصل األول

المؤسسات المالٌة والنقدٌة

المبحث األول :نشأة المؤسسات النقدٌة و المالٌة:
اقترن قٌام و نشوء هذه المؤسسات مع تطور طرٌقة اإلنتاج تارٌخٌا و علٌه ٌكون تعرفنا على
المؤسسات على مرحلتٌن:
مرحلة أولى :نرى نشأة النظام المصرفً التنافسً فً ظل الرأسمالٌة الصناعٌة.
مرحلة ثانٌة :نتبع االتجاه العام لتطور النظام المصرفً ابتداء من منتصف القرن 19م.
مطلب :-11-المرحلة األولى:كانت أوروبا فً هذه الفترة تعٌش جوا من الثورات و التحوالت
الصناعٌة و االقتصادٌة،إذ أنها اعتبرت كاألرض الثورة الصناعٌة التقلٌدٌة وتأثٌر جهازها
المصرفً على باقً النظم البلدان األخرى فقد أصبح للنظام المصرفً االنجلٌزي وجود فعلً انتشر
نشاطه على المستوى القومً قبل منتصف القرن ،18إذ انه كان من قبل التعامل بالربا من طرف
الٌهود فقط فالربا محرم كنسٌا و قانونٌا ،فصرف الملوك إلى اإلقراض من كبار التجار و كبار
الشركات التجارٌة ،ومع تطور رأس المال التجاري ثم أباحة التعامل بالفابدة (عام 1545م) وبقً
هذا التعامل إلى غاٌة 1672م حٌن أنكر الملك شارل الثانً الدٌن العام الذي قضى على ثقة التجار
بالحكومة و امتناعهم عن منح االبتمان لٌتحولوا إلى بنوك فردٌة تعمل فً لندن.
وحتى منتصف القرن 18م ارتبط نشأة أول تنظٌم ألعمال البنوك بالدٌن العام أالزم لتموٌل الحروب
االستعمارٌة فً بدء مرحلة قٌام الدولة بالصور الربٌسٌة فً توسع االستعمارٌة مما استلزم
االقتراض لتعببة موارد الحروب "انجلترا و فرنسا".
وبعد منحت الدولة المقرضٌن امتٌازات و سمحت لهم بتنظٌم أنفسهم فً شكل شركة مساهمة تقوم
بإصدار األوراق النقدٌة فً لندن،ومنها نشأة بنك انجلترا 1694م ومع زٌادة التعامالت و التوسع
النشاط االقتصادي و النقدي استدعى إلى ظهور أنواع أخرى للشركات،بنوك أقالٌم الفردٌة فً
لندن ،و بنوك األقالٌم للمناطق البعٌدة عن بنك انجلترا أي أن النظام المصرفً االنجلٌزي بمكوناته
الثالث :بنوك فردٌة فً لندن ،بنك انجلترا ،بنوك األقالٌم.و عملت هذه المؤسسات على قاعدة
المعادن طوال القرن 18م و قاعدة النهب فً القرن 19م و هذا فً فترة سٌادة الصراع التنافسً

بٌن رؤوس األموال و بتحول رأس المال نحو شكله االحتكاري بدأ النظام المصرفً فً التطور
ابتدءا من منتصف القرن 19م.
المطلب :-2-تطور النظام المصرفً إبتداءا من القرن 19
تمٌز تطور النظام المصرفً فً النصف الثانً من القرن 19م بظهور طابفة من البنوك تجد شكلها
التنظٌمً فً شكل القانونً لبنك انجلترا كشركة مساهمة وهو شكل ظهر بعد تراكم رأس مال على
مستوى كبٌر نسبٌا وفً ظل هذه التحوالت النقدٌة من المدخرات النقدٌة ٌمكن تجمٌعها فً صكوك
مالٌة فهً األسهم.
وقد تكاثفت فً إٌطار الجهاز المصرفً عدة عوامل دفعت إلى االتجاه نحو ضرورة أخد البنك
الشكل القانونً عند إنشابه كذلك أدى سوء العمل ببعض البنوك الفردٌة إلى اختفابها بسبب األزمات
التً بدأت تفرض نفسها على االقتصاد وهذا ما عجل بظهور وحدات مصرفٌة كبٌرة تأخذ شكل
شركات مساهمة الشكل الذي كان محتكرا من طرف بنك انجلترا وبعد أزمة  1826دفع
بالحكومات إلى إصدار قانون  1826الذي أجاز قٌام بنوك فً شكل شركات مساهمة وعلى هذا
النحو تم انتشار و تطور هذه البنوك لتصبح وحدات ومؤسسات تظم حتى البنوك الفردٌة قوٌة كبٌرة
تتمتع بهٌبة ثقة كبٌرتٌن تستطٌع مواجهة صعوبات الحاجٌات االقتصادٌة.
وبدأ النظام المصرفً ٌشهد اتجاها كبٌر ٌتمثل فً:
ازدٌاد قوة البنوك فً البناء االقتصادي ودرجة سٌطرتها  ،عبر المال باتجاه تنو الوحدات البنكٌة
داخل النظام المصرفً
ومن خالل هذه االتجاهات ٌمكن تصور نشاطات و أهداف أو وظابف هذه المؤسسات كمنح
االبتمان أو القروض أو قبول الودابع................الخ وهذا ما سنشهده فٌما بعد.
أي أن النظام المصرفً قد تطور واتساع من شكله األولً كبنوك فردٌة إلى مؤسسات مالٌة ونقدٌة
ضخمة وهذا نظرا للتغٌرات الناتجة عن الرأسمال من رأس المال التجاري إلى رأس مال صناعً
ثم إلى رأس مال مصرفً وهذا ما هو علٌه حالٌا بصفة عامة ٌمكن هذا التطور من خالل تظور
النقود تارٌخٌا.
المبحث الثانً  :تعرٌف المؤسسات المالٌة و النقدٌة
المؤسسات المالٌة و النقدٌة تتدخل فً اإلقامة عملٌات االقتصادٌة و هً من أهم المؤسسات
االقتصادٌة التً تحتاج إلٌها البلد.
ٌمكن تعرٌفها على أنها وحدات مصرفٌة أو مالٌة تقوم بتجمٌع الموارد و القٌام بنشاطات اقتصادٌة
نقدٌة .و بهذا ٌمكن تقسٌمها إلى:
*مطلب  : -1-تعرٌف المؤسسات المالٌة
هً منشأة أعمال سواء كانت بنوكا أو شركات تأمٌن أو سوق مالٌة (البورصة) و تعتبر المؤسسات
المالٌة للنمو االقتصادي ككل ،فمعرفة أنواعها و فهم أنشطتها المتمثلة فً اقتراض العمالء أو
االقتراض و تسٌٌر األوراق المالٌة باإلضافة إلى تشكٌلة خدمات من الخدمات األخرى كالتأمٌن و
خطط التقاعد...الخ.
و كذلك معرفة عناصر أصولها و خصومها و هذا فً الفصل الموالً
*مطلب : -2-تعرٌف المؤسسات النقدٌة
تعرف على أنها وحدات مصرفٌة اقتصادٌة .تمثل كجزء من السوق المالً و باألخص المؤسسات
المالٌة ،فهً تقوم بربط العملٌات مابٌن البنوك .و هذا من خالل قبول الودابع و منح القروض،
بغرض تحقٌق المصلحة و المنفعة العامة و الخاصة مع أعلى أرباح ممكنة.
التعرٌف بالمؤسسات التً تشتغل بالنقود ٌمكننا رؤٌته من خالل الدور الذي تلعبه فً اقتصاد
المبادلة من نشأتها األولٌة إلى غاٌة الٌوم

الفصل الثانً

أنواع المؤسسات المالٌة و النقدٌة

نرى فً هذا فصل أنواع كل من المؤسسات المالٌة و المؤسسات النقدٌة وعلى دور الذي تقوم به
فً مجال االقتصادي
المبحث األول  :أنواع المؤسسات المالٌة
ٌمكن تقسٌم المؤسسات المالٌة إلى نوعٌن هما:
المطلب األول  :الوسطاء المالٌون
الوسطاء المالٌون هم الذٌن ٌقومون بدور الوساطة المالٌة من خالل قبول الودابع أو المدخرات و
تقدم القروض.
و هً تلك الفبة التً تتعامل فً األوراق المالٌة التً تصدرها الشركات المصدرة لهذه األوراق
وتسمى األوراق المالٌة األولٌة  primary Securitiesو فً نفس الوقت تبٌع هذه األوراق فً
السوق الثانوي  Securities secondaryإلى المدخرٌن و تسمى باألوراق المالٌة الثانوٌة.
فالبنوك التجارٌة على سبٌل المثال تقبل الشٌكات المقدمة من العمٌل أو تفتح حسابات ادخار أو
ودابع و التً تعتبر من وجهة نظرك أصل مالً  Financial assetو ٌشكل هذا دنٌا على البنك
حٌث ٌمكن استخدامه فً منح القروض أو االستثمار فً األوراق المالٌة -كذلك تعتبر البنوك
التجارٌة و بنوك االدخار و شركات التأمٌن و شركات االستثمار وصنادٌق التأمٌن و المعاشات و
شركات التأجٌر من أهم الوسطاء المالٌٌن.
حٌث تشكل أصول كل من هذه المؤسسات نسبة كبٌرة من األصول المالٌة -المستحقات لدى الغٌر،
فهً تعمل على جذب المدخرات و استثمارها بصفة أساسٌة فً األصول المالٌة فً شكل أصول
تصدرها الشركات لذلك سوق تركز بصفة أساسٌة على المؤسسات المالٌة ،و ٌوضح الشكل التالً
مجموعات المؤسسات المالٌة. :
أوال  :أنواع الوسطاء المالٌون
على الرغم من أن كل الوسطاء المالٌون ٌقوموا بنفس الوظٌفة األساسٌة و هً قبول األوراق المالٌة
األولٌة من المقترضٌن و إصدار أوراق مالٌة ثانوٌة إلى المقرضٌن أو المدخرٌن ،إال أنهم لٌسوا
متشابهٌن و ٌمكن تقسٌمهم إلى مجموعات حسب الصفة الغالبة على أنشطتهم كاألتً:
1الوسطاء الذٌن ٌتلقوا الودابع  :حٌث أن معظم األوراق المالٌة الثانوٌة و التً هً مصدرللقروض التً ٌقدمها هؤالء الوسطاء .تأتً من الودابع سواء من األفراد ،أو المشروعات التجارٌة
أو الصناعٌة أو الحكومة .مثال لهؤالء الوسطاء البنوك التجارٌة.
2الوسطاء المتعاقدون  :حٌث ٌدخل هؤالء الوسطاء فً التعاقد مع عمالبهم بغرض االدخارلتوفٌر الحماٌة المالٌة ضد الخسابر المحتملة سواء فً ممتلكاتهم أو حٌاتهم و تعتبر شركات التأمٌن
على الحٌاة و الممتلكات و صنادٌق التقاعد أمثلة لهذا النوع من الوسطاء.
3الوسطاء الثانوٌٌن  :و ٌطلق علٌهم هذا المسمى ألنهم ٌعتمدوا بدرجة كبٌرة على مؤسسات مالٌةأخرى مثل البنوك التجارٌة لتموٌل قروضهم .مثال لهؤالء الوسطاء شركات التموٌل.
4وسطاء االستثمار ٌ :قدم هؤالء الوسطاء أوراق مالٌة سواء طوٌلة األجل أو قصٌرة األجل ٌمكنأن ٌحتفظ بها المستثمر ألجال طوٌلة أو ٌبٌعها إذا احتاج إلى أمواله .مثال على ذلك صندوق
استثمار األسهم ،و صنادٌق استثمار األوراق المالٌة طوٌلة األجل.
ثانٌا  :دور الوسطاء المالٌون
تتمثل الوظٌفة األساسٌة للوسطاء المالٌون فً تحوٌل األصول  ،وذلك من خالل إصدارهم ألوراق
مالٌة أكثر جاذبٌة لألفراد المدخرٌن مقاولة باألوراق المالٌة التً تصدر مباشرة عن طرٌق
الشركات ،فوظٌفة التحوٌل هذه التً ٌقوم بها الوسطاء المالٌون تجعلنا أمام سؤال هام كٌف أن
المؤسسات المالٌة تشتري األوراق المالٌة األولٌة التً تصدرها الشركات و تحولها بطرٌقة مربحة
إلى أوراق مالٌة ثانوٌة أكثر جاذبٌة لألفراد المستثمرٌن أو المدخرٌن؟
ٌمكن للمؤسسات المالٌة القٌام بهذه الوظٌفة من خالل قدرتها على تخفٌض عدة أنواع من التكالٌف
ال ٌمكن للمدخر أن ٌتجنبها إذا قام مباشرة بالتعامل مع الشركات باإلضافة على تقدٌمها للعدٌد من
الخدمات التً ال ٌمكن للمستثمر الفرد القٌام بها.

المطلب الثانً  :مؤسسات أخرى
و تتمثل فً المؤسسات المالٌة أخرى ال تقوم بدور الوساطة مثل سماسرة األوراق المالٌة .تجار
األوراق المالٌة و بنوك االستثمار و البنوك العقارٌة و غٌرها من الشركات األخرى التً تقدم خدمة
أو أكثر من الخدمات المالٌة مثل االبتمان قصٌر األجل.
ٌتمثل دور سماسرة األوراق المالٌة فً الوساطة بٌن البابع والمشتري بحٌث ٌتم تبادل الصفقةالمالٌة و ٌحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذي بذله للتوفٌق بٌن المشتري و البابع.
أما تجار األوراق المالٌة فال ٌقومون بدور الوساطة بٌن البابع و المشتري و إنما ٌقومون شراءاألوراق المالٌة لحسابهم بغرض إعادة بٌعها و تحقٌق الربح فً المستقبل مع تحمل مخاطرة إمكانٌة
بٌع هذه األوراق و تحقٌق الربح.
و فٌما ٌتعلق ببنوك االستثمار فهً تتعهد بتصرف إصدار أسهم أو سندات أو أوراق حكومٌةجدٌدة أو شراء هذه األوراق ثم إعادة بٌعها بأسعار أعلى.
تقوم البنوك العقارٌة بنفس الوظٌفة حٌث تقوم بالحصول على العقارات سواء منازل أو غٌرها وتقوم باستبدالها بقروض طوٌلة األجل لراغبٌن الحصول على هذه العقارات من خالل شركات
التأمٌن أو ببنوك االدخار.
و ٌعتبر كل من سماسرة و تجار األوراق المالٌة و بنوك االستثمار و البنوك العقارٌة أنواع
متخصصة من المؤسسات المالٌة فهم لٌسو وسطاء مالٌون مثل البنوك التجارٌة أو االتحادات
االبتمانٌة أو بنوك االدخار أو شركات التأمٌن.
فهذه األنواع من المؤسسات المالٌة ال تنشا أوراق مالٌة خاصة بها لكً ٌصبح دورها كوسٌط و
إنما دورها هو مجرد نقل أو تمرٌر أوراق مالٌة ثم إصدارها من خالل مؤسسات أخرى إلى
مشترٌن أو مستثمرٌن من السوق.
المبحث الثانً  :أنواع المؤسسات النقدٌة
و هً المؤسسات التً تعمل مابٌن البنوك و تتمثل فً:
المطلب األول  :بنوك المركزٌة والتجارٌة
1بنك المركزي  :برز هذا النوع من البنوك عبر التطور التارٌخً للنظام المصرفً و علىاألخص فً برٌطانٌا منذ القرن  19حٌن تطور بنك انجلترا  ،و من مهامه ماٌلً
هو مؤسسة تتكفل بإصدار النقود فً كل الدولٌشرف على تسٌٌر كل البنوك العاملة فً االقتصادٌعتبر بنك البنوك ،و بنك الحكومة حٌث ٌعود إلٌه عندما ٌحتاجون إلى السٌولةإعادة تموٌل البنوك عند الضرورة ،كما ٌقوم ٌتقدم التسبٌقات الضرورٌة للحكومة فً إطارالقوانٌن و التشرٌعات
هو الملجأ األخٌر لالقتراضو فً إطار السٌاسة العامة ٌجب أن تخضع المؤسسات البنكٌة و غٌر البنكٌة إلى اللوابح وتوجهات التً ٌصدرها سواء تعلق ذلك بحجم السٌولة التً ٌجب أن ٌحتفظ بها أو القروض التً
تقدم على منحها.
ٌجب أن تحتفظ للقواعد التً ٌحددها عندما تتدخل فً السوق النقدٌة و باإلضافة إلى كل ذلك فإن
البنك المركزي ٌتدخل فً سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنٌة مقابل العمالت األجنبٌة إذا
استدعت الضرورة لذلك.
2البنك التجاري ٌ :تمثل البنك التجاري فً مشروع رأسمالً ٌأخذ الشكل القانونً للشركةالمساهمة و ٌتعامل فً النقود و اقتراضا و إقراضا و خلقا بقصد تحقٌق الربح النقدي .كما أنه ٌأخذ
شكل مؤسسة نقدٌة كبٌرة ذات فروع تغطً أحٌانا الجزء األكبر من إقلٌم الدولة
إضافة إلى الفروع فً الخارج من بٌن أهم وظابفه:
ٌعتبر من أهم المؤسسات تجمع أموال العمالء فً صورة ودابع قصٌرة األجل و توظٌفها فًعملٌات معنوٌة قصٌرة األجل أٌضا .أقدم البنوك من حٌث النشأة وهً تباشر الٌوم جمٌع أعمال
مؤسسات السوق النقدي من توفٌر و قبول الكمبٌاالت و تشجٌع التجارة.

احتفاظ بنقود العمالء و منح القروض لألفراد و الشركات.بنوك تتمثل فً سوق نقدي بكل خصابصها و لذلك فإذا تكلمنا عن هذه السوق بصفة عامة فإنالمقصود عندبذ هو بنوك التجارٌة .و هً فً كثٌر من البلدان المتخلفة تمثل أو تعد أكثر البنوك
عددا و أكبرها أهمٌة.
المطلب الثانً  :بٌوت القبول و التوفٌر1بٌوت القبول  :و هً بٌوت أو مؤسسات نقدٌة صغٌرة الحجم تقوم بقبول الكمبٌاالت أي أنها وحدات مصرفٌة وظٌفتها لٌست االحتفاظ بنقود العمالء و ال منحهم القروض فهً من فروع البنك
التجاري.
2بٌوت التوفٌر  :فهً تتلقى األموال ألجل قصٌر ،ولكنها توظفها إلى استثمارات طوٌلة األجلفمهمتها تجمع ما ٌوفره األفراد من نقود و توظٌف هذه النقود فً مشروعات معٌنة.
إن مهام و وظابف المؤسسات المالٌة أو النقدٌة هً مرتبطة و متكاملتا فٌها بعضها

الفصل الثالث

أهداف و التزامات المؤسسات المالٌة و النقدٌة و الفرق بٌنهما

إن للمؤسسات المالٌة و النقدٌة األهداف معٌنة التً تعمل على تحقٌقها ولكن المؤسسات المالٌة
والنقدٌة مرتبط بالتزامات ٌجب أن تحفظ علٌها لحسن سٌر االقتصاد.
المبحث األول  :أهداف المؤسسات المالٌة والنقدٌة
المطلب  : -1-أهداف المؤسسات المالٌة
تركز معظم كتابات المؤسسات المالٌة على أن هدف الربحٌة أو تعظٌم ثروة المالك هو الهدف
ٌجب أن ٌسعى مدراء هذه المؤسسات إلى تحقٌقه .فٌقع على إدارة هذه المؤسسات الحصول على
المدخرات بأقل تكلفة ممكنة و استخدام األموال سواء فً حالة القروض أو االستثمار بطرٌقة تحقٌق
أعلى عابد ممكن ،أي تدنٌه تكلفة الموارد و تعظٌم عابد االستخدامات و إن كان هناك تداخل بٌن
العابد و التكلفة ولتحقٌق هذا الهدف البد من االهتمام بالعدٌد من مجاالت اتخاذ القرارات مثل :
إدارة هذه األصول والخصوم ،وإدارة رأس المال والرقابة على المصروفات ،و السٌاسات التسوٌقٌة
.
1إدارة األصول والخصوم  :تركز اإلدارة هنا على زٌادة الفرق بٌن التكلفة المدفوعة للمدخرٌنأو المودعٌن و بٌن العابد المتحقق من القروض أو االستثمار ،هذا الفرق ٌسمى هامش صافً الربح
أو هامش صافً الفابدة فكل مؤسسة مالٌة تحاول أن تقدم أقل عابد للمدخرٌن و تحصل على أعلى
عابد من المقترضٌن و لكل منافسة من المؤسسات المالٌة ألخرى تحد من قدرتها على ذلك و
بالتالً تكون مهمة اإلدارة هً الحفاظ على هامش موجب بٌن العابد و التكلفة حتى تظل فً السوق
و إدارة األصول و الخصوم تتطلب األخذ بعٌن االعتبار درجة المخاطر التً ٌمكن التعرض لها
مثل خطر السٌولة و خطر اإلفالس.
2إدارة رأس المال  :مخاطر اإلفالس تجعل هناك اهتمام متزاٌد بإدارة رأس المال فٌحاول مالكالمؤسسات بقدرة اإلمكان تخفٌض رأس المال إلى حد ممكن و االعتماد على األموال الغٌر لزٌادة
العابد الذي ٌحصلون علٌه وهو ما ٌسمى بالمتاجرة بالملكٌة.
3الرقابة على المصروفات  :تعتبر الرقابة على المصروفات عامل مهم لزٌادة الربحٌة رغم أنالمنافسة بٌن المؤسسات المالٌة لجذب المدخرات غالبا ما تؤدي إلى زٌادة المصروفات نتٌجة لزٌادة
معدالت الفابدة المدفوعة للمدخرٌن إال هناك طرق أخرى مثل تقلٌل العمالة أو المصروفات غٌر
مباشرة و زٌادة استخدام اآللٌة و التكنولوجٌا الحدٌث ،قد تساعد تخفٌض المصروفات.
4السٌاسة التسوٌقٌة  :و التً تتضمن بسعر الخدمات المالٌة و التركٌز على معرفة رغباتالعمالء و األسواق الجدٌدة و اإلعالن عن الخدمات الجدٌدة كوسابل لجذب المدخرات و تقدٌم
القروض.
المطلب  : -2-أهداف المؤسسات النقدٌة
•تحقٌق المصلحة العامة لألفراد و المجتمع و الدولة ككل.
•حل المشاكل السٌاسة النقدٌة من خالل اعتبارها كمستشار للدولة.
•فك األزمة النقدٌة من خالل منح ،القروض و قبول الودابع و منح اإلبتمانات.
•تحقٌق أعلى أرباح الممكنة.
•القضاء على البطالة بمنح القروض االستثمارات.
•جلب العملة الصعبة.
الهدف الربٌسً لكال المؤسستٌن هو هدف الوساطة المالٌة.

المبحث الثانً  :التزامات المؤسسات المالٌة و النقدٌة و الفرق بٌنهما
المطلب  : -1-التزامات المؤسسات المالٌة و النقدٌة
ٌجب على المؤسسات المالٌة االلتزام باآلتً:
1عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أي عملٌة مالٌة أو عملٌات بأسماء مزٌفة أو غٌركاملة أو غٌر واضحة ،و ذلك عند بداٌة التعامل هؤالء العمالء أو عند إجراء صفقات تجارٌة معهم
أو من ٌنوب عنهم.
2التحقق من المستندات الرسمٌة للشخصٌات االعتبارٌة التً توضح اسم المؤسسة المالٌة وعنوانها و مالكها و مكان و تارٌخ تسجٌلها و أسماء المدٌرٌن المفوضٌن بالتوقٌع نٌابة عنها.
3االحتفاظ بسجل منفصل لكل عملٌة ٌحتوي على جمٌع البٌانات المطلوبة.4سرٌة و عدم اإلفصاح للعمٌل أو المستفٌد أو ألي شخص آخر غٌر السلطات المختصة بتطبٌقأحكام هذا القانون عن إجراء من اإلجراءات القانونٌة التً تتخذ فً شأن المعامالت أو العملٌات
المالٌة المشتبه فً أنها تتضمن غسل أموال.
5تنفٌذ إجراءات التدقٌق التً ٌصدرها البنك المركزي.6االحتفاظ لمدة ال تقل عن خمسة سنوات من تارٌخ انتهاء المعاملة أو العملٌة أو قفل الحساب بكلالسجالت إلٌضاح التعامل المالً و الصفقات التجارٌة و النقدٌة لكل عملٌة سواء كانت محلٌة أو
خارجٌة أو عابرة ،و كذلك بملفات الحسابات و الرسابل التجارٌة و أن تقدم كافة هذه الوثابق عند
طلبها للسلطة المتخصصة.
7تقدٌم إي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون.المطلب  : -2-فرق بٌن المؤسسات المالٌة والنقدٌة
ٌتجلى الفرق بٌن المؤسسات المالٌة والنقدٌة فً كون أن هو مفهوم األول هو أوسع من النقدٌة فهذه
األخٌرة تعتبر كجزء من المؤسسات المالٌة و لقد رأٌنا هذا فً التعرٌف و الوظابف السابقة الذكر.
إذ أن عمل المؤسسات النقدٌة ٌتم مابٌن البنوك ،أما المؤسسات المالٌة فهً كسوق مالً كبٌرة ٌضم
كل البنوك و غٌرها من الوحدات المصرفٌة األخرى فً اقتصادٌات المبادلة .أي أن المؤسسات
النقدٌة هً محتواة فً المؤسسات المالٌة.
و نرى فً نهاٌة المطاف أن للوساطة المالٌة و المؤسسات المالٌة و النقدٌة لها تقرٌبا نفس األهداف
و تعمل لتلبٌة هدف واحد و هو النمو و التطور االقتصادي.

الخاتــــــــــــــــمة:
و بعد دراستنا للمؤسسات المالٌة و النقدٌة عرفنا مدى أهمٌتها فً تحرٌك االقتصاد من خالل الدور
الذي تقوم به كبنوك أو وسطاء أو بٌوت بمنح القروض ،إصدار النقود و قبول الودابع....
و من خالل بحثنا هذا المؤسسات المالٌة أهم وسٌط متدخل فً األسواق المالٌة ،و المؤسسات النقدٌة
أهم وسٌط فً األسواق النقدٌة.
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شباب الجامعة.2112 ،
•عبد الغفار حنفً و رسمٌة قرٌاقص ،أسواق المال ،دار الجامعة الجدٌدة لنشر ،اإلسكندرٌة.
•مذكرة لٌسانس إعداد صفٌة بادود و زهٌة بن عالل" ،المؤسسات المالٌة الدولٌة و اإلقلٌمٌة"،
. 2114-2113
هنتديات خويس هليانة لكل الجزائريين و العرب ][§][§¤*~::

>

القسن الجاهعي[]§[]§::~*¤

>

هعهد العلىم االقتصادية

