انجًهىرٌت انجسائرٌت اندًٌقراطٍت انشعبٍت
وزارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً
جايعت يحًد خٍضر بسكرة
قسى انعهىو االقتصادٌت

كهٍت انعهىو االقتصادٌت وانتسٍٍر

سوؽ األوراؽ اظتالية اإلسالمية وأدواهتا

تحت اشراف

من اعداد الطالب
الدكتور

مفتاح صالح

بن الضيف محمد عدنان

السنة الجامعية2007/2006 :

المقدمة:
إف وجود القنوات الوسيطة يف اجملتمعات اظتعاصرة أصبحت أمرا ضروريا وذلك لتحقيق معدالت مرتفعة للتنمية االقتصادية
اليت تستلزـ االدخار أو االقًتاض من الداخل أو اطتارج مث استخداـ ىذه اظتوارد يف مباشرة العمليات اإلنتاجية.
حيث يعترب قصر اجل الودائع لدى اظتصارؼ التجارية وعدـ توافر إمكانيات التوظيف متوسط وطويل األجل ذات موارد مستقرة
وذلك من اجل رفع معدالت التنمية االقتصادية  ,أدى إذل ظهور قنوات جديدة تتمثل ىذه اظتؤسسات يف اظتصارؼ االستثمارية أو
مايطلق عليها ببنوؾ االستثمار أو األعماؿ أو مهما اختلف أشتها .
فسنتطرؽ يف حبثنا ىذا إذل ىذه القنوات الوسيطة التمويلية األساسية يف اجملتمعات اظتتطورة ,والى أي مدى يمكن لهذه

المؤسسات التمويلية من تحقيق معدالت نمو مرتفعة؟ والى أي مدى يمكنها أن تساعد في سير عجلة التنمية االقتصادية؟.
لإلجابة على ىذه التساؤالت جيب علينا أف منرا أوال على غتموعة من اإلستفهامات اليت تدور يف فلك ىذا اظتوضوع من
ما هو مفهوم بنوك االستثمار ,وتاريخها وميزانياتها و وظائفها.....؟
وهل يمكننا أن نعد البنوك اإلسالمية بنوك استثمار؟.

ومن هو بنك االستثمار في الجزائر وماهو دوره في سير عجلة النمو والتنمية.؟
ولإلجابة على ىذه التساؤالت قسمنا حبثنا ىذا إذل:
المبحث األوؿ :ماىية بنوؾ االستثمار

المطلب األول :تعريف بنوؾ االستثمار وتاريخ نشأهتا.

المطلب الثاني :التميز بُت بنك االستثمار والبنوؾ األخرى.

المطلب الثالث ميزانية وعمليات بنوؾ االستثمار

المبحث الثاني :الوظائف األساسية لبنوؾ االستثمار
المطلب األول :الوظيفة التنموية.

المطلب الثاني  :الوظيفة التمويلية.

المطلب الثالث :الوظيفة الرقابية.

المبحث الثالث :البنوؾ اإلسالمية كبنوؾ استثمار.

المطلب األول:مفهومها ومفهوـ االستثمار من منظورىا.
المطلب الثاني :أنواع البنوؾ يف البنوؾ اإلسالمية.

المطلب الثالث  :البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار كبنك استثمار

المبحث الرابع :دراسة حتليلية لبعض بنوؾ االستثمار.
المطلب األول :البنك اصتزائري للتنمية

المطلب لبثاني:بنك مصر إيراف للتنمية:

خاتمـ ــة:

قائمة المراجع:

المبحث األول :ماهية بنوك االستثمار:

إف مصطلح بنوؾ االستثمار ليس باظتصطلح اصتديد الف وجود أصل البنوؾ كاف من اجل االستثمار رغم االختالؼ الواسع
بُت بنوؾ االستثمار والبنوؾ البدائية.
اظتطلب األوؿ :تعريف بنوؾ االستثمار وتاريخ نشأهتا:
لقد اختلفت تسميات ىذا النوع من البنوؾ باختالؼ ونعدد األنشطة اليت تضطلع هبا واختالؼ وظائفها من بنك إذل أخر حىت
داخل نفس الدولة.
فيمكننا وضع غتموعة من التعارؼ:
" بنوؾ االستثمار أو بنوؾ االئتماف طويلة األجل وعملياهتا موجهة ظتن يسعى لتكوين أو جتديد رأس اظتاؿ الثابت [مصنع
عقارات أراضي زراعية...اخل] لذا فهي حتتاج ألمواؿ غَت قابلة للطلب مىت شاء اظتودع أي أهنا تعتمد يف اقرضها للغَت على رأشتاعتا
بالدرجة األوذل [الذي يفًتض فيو أف يكوف كبَتا نسبيا ] وعلى الودائع ألجل [ أي ودائع مرتبطة بالتاريخ أي غَت مستحقة األداء
عند غترد الطلب ] وعلى االقًتاض من الغَت لفًتة ػتددة بتاريخ [ السندات ] "
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فهذا التعريف نظرا إذل ىذه اظتؤسسات اظتالية من جهة األصوؿ واطتصوـ أي من جهة تعبئة اظتوارد ومن جهة استثمارىا يف
اآلجاؿ الطويلة.
كما أطلق عليها اسم بنوؾ اإلعماؿ وىي تسمية فرنسية " والغرض من ىذه اظتصارؼ وىو معاونة رجاؿ األعماؿ والشركات
الصناعية اليت حتتاج إذل األمواؿ النقدية لزيادة قدراهتا اإلنتاجية كما تقوـ األعماؿ بإصدار األوراؽ اظتالية اطتاصة بالشركات
والسندات اضتكومية حىت تضمن الشركة تغطية األسهم والسندات اظتعروضة على اصتمهور خالؿ فًتة عرضها لالكتتاب العاـ إذ تقوـ
ىذه اظتصارؼ عادة يأخذ عملية اإلصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشًتي الكمية اليت ترىا مناسبة من ىذه األوراؽ لكي
تعرضها تدرجيا لالكتتاب العاـ وىي تربح الفرؽ بُت سعر شرائها من الشركة وبُت سعر بيعها للمكتتبُت.
كذلك تقوـ ىذه اظتصارؼ باالشًتاؾ يف إنشاء بعض الشركات أو التجارية وتساعد تدعيم ىذه الشركات وذلك عن طريق
اقرضها أحيانا أو عن طريق إصدار سنداهتا أحيانا أخرى.

2

3

وىي تلعب دورا مهما يف إعطاء االستشارات القانونية واظتالية والفنية يف عمليات االندماج وإعادة تنظيم الشركات
بالتعريف قائم على وظائف البنك.
وقد عرفة أيضا " ىي بنوؾ تقوـ بتجميع االدخارات بوسائل ؼتتلفة من اظتؤسسات اطتاصة و األفراد فضال عن مشاركة يف
اظتشروعات العامة يف بعض األحياف يف رؤوس أمواعتا وظائفها لكن مع لالحتفاظ بطابعها اظتارل والتجاري اطتاص وتصدر ىذه
اظتؤسسات السندات وشهادات االستثمار مبختلف أنوعها كما قد تستخدـ األمواؿ للمضاربة يف بورصات األوراؽ اظتالية على
األسهم واألوراؽ اظتالية اضتكومية واألجنبية بقصد تنشيط اظتشروعات مستخدمة يف ذلك خرباهتا الفنية واالقتصادية كذلك قد تقوـ
بطرح صتزء من رأس ماعتا يف البورصات لالكتتاب العاـ فضال عن تقدديها قروض للمشاريع االستثمارية اصتديدة والقددية.

وىذا

4

 1شبكز انقشوًٌُ  ،يحاضراث اقتصاد انبنىك  ،انًطبىػبث اندبيؼٍت  ،اندشائز ’ طبؼت  200ص31:
http .www.arabtranslators.net/edeu/banking/babking 2006/01/10
 3يسًذ اَىر سهطبٌ ’ادارة انبنىك ،دار اندبيؼت اندذٌذة  2005،ص451:
 4اَطىاٌ انُبشف ،خهٍم انهُذي  ،انعًهٍاث وانسىق انًانٍت  ،انًؤسست انسذٌثت نهكتبة طبؼت  2000،اندشء  2ص41:
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ولقد اشتقت تسمية بنوؾ االستثمار " من وظيفتها األساسية وىي ؽتارسة عملية االستثمار وتسميتها أحيانا ببنوؾ التنمية

مشتقة أحيانا من اعتدؼ أدائها لوظيفتها وىي حتقيق التنمية"

1

وديكن إعطائها تعريف ؼتتصر وىي بنوؾ تباشر أنشطة تتصل جبمع وتعبئة اظتدخرات وذلك بغرض خدمة عملية التنمية
واالستثمار.
أما من حيث نشأهتا وتارخيها الزمٍت فقد نشا ىذا النوع من البنوؾ يف اؾتلًتا وكانت أعماعتا تقتصر على قبوؿ األوراؽ
التجارية هبدؼ دتويل التجارة اطتارجية وتوفَت األمواؿ الالزمة للمقًتضُت يف اطتارج بطرح األسهم والسندات يف األسواؽ احمللية
2

لرأس اظتاؿ .
وىذا راجع للظهور اظتبكر للثروة الصناعية فيها قبل غَتىا وصاحب ذلك منو الشركات ورواج التجارة اطتارجية وتراكم أرباح
الشركات لذلك كانت اضتاجة إلنشاء وساطة جديدة ختتلف عن البنوؾ التجارية للتماشي وىذه الثورة الصناعية.
وظهرت بنوؾ االستثمار بشكل واضح يف عدد كبَت من الدوؿ النامية بعد اضترب العاظتية الثانية هبدؼ التعجيل بعملية النمو
االقتصادية.
كل ىذه الدوافع أدت إذل ظهور ما يسمى ببنوؾ االستثمار.

المطلب الثاني :التميز بين بنوك االستثمار والبنوك األخرى:

إف االختالؼ الواضح واصتلي بينها وبُت البنوؾ األخرى يتجلى يف وظائفها فهي تقوـ بوظائف ال تقوـ هبا البنوؾ األخرى وما تستلزـ
ىذه الوظائف من أساسيات ال تعتمدىا البنوؾ األخرى.
 /1بنوك االستثمار وبنوك االيدع:

ختتلف بنوؾ االستثمار وبنوؾ اإليداع يف أهنا ال تتعامل إال مع كبار الفاعلُت االقتصاديُت سواء كمودعُت أو كمقًتضُت.
كما قد تقوـ ىذه اظتصارؼ بأعماؿ متشاهبة لإلعماؿ اليت تقوـ هبا بنوؾ اإليداع ولكن الفارؽ األساسي بُت بنوؾ اإليداع وبنوؾ
االستثمار ىي من حيث مدة االستثمارات فهذه االستثمارات فيما يتعلق ببنوؾ اإليداع تكوف عادة قصَتة اظتدى بينما استثمارات
بنوؾ االستثمار تكوف عادة ألجاؿ متوسطة وطويلة.
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 /2بنوك االستثمار والبنوك المتخصصة:
ظتعرفة الفرؽ بينهما نقوـ بتعريف البنوؾ اظتتخصصة " وىي تلك اظتصارؼ اليت تتخصص يف قطاع معُت من القطاعات
االقتصادية كالزراعة أو العقارات أو الصناعة أو اإلسكاف وتقتصر عملياهتا الرئيسية وقروضها على ذلك القطاع".

4

ومن ىنا يتضح لنا أف البنوؾ اظتتخصصة تقدـ االئتماف اظتتوسط الطويل األجل لقطاع ػتدد فقط مثلما ىو موضح يف التعريف إما
صناعي أو زراعي أو عقاري...أو...اخل .يف حُت أف بنوؾ االستثمار تقدـ ىذا النوع من االئتماف لكل قطاع دوف ختصيص وذلك
من اجل الوصوؿ إذل السَت بالعجلة التنموية أو الرفع من التنمية االقتصادية.
 /3بنوك االستثمار و البنوك اإلسالمية:

إف البنوؾ اإلسالمية تنبذ التعامل بالفائدة أخذا وعطاء وىي على تعتمد على االستثمار يف معامالهتا وال تعتمد يف القروض
لتوظيف أمواعتا وحتقيق األرباح .ولذلك ديكننا أف نضع بنوؾ اإلسالمية يف موضع أو يف خانة بنوؾ االستثمار لكنها ختتلف عليو من

ناحية التوظيفات.
1
2
3
4

1

ابزهٍى يختبر ،بنىك االستثًار  ،يكتبت االَدهى انًظزٌت  ،انطبؼت  2ص.26:
يسًذ سؼٍذ اَىر سهطبٌ  ،يرجع سابق  ،ص. 35:
اَطىاٌ انُبشسف  ،خهٍم هُذي  ،انعًهٍاث انًصرفٍت وانسىق انًانٍت  ،اندشء االول  ،انًؤسست انسذٌثت نهكتبة  ،نبُبٌ ص41:
سٌبد سهٍى ريضبٌ  ،يسفىع ازًذ خىدة  ،ادارة انبنىك  ،دار انًسٍزة نهُشز وانتىسٌغ وانطببػت  ،انطبؼت انثبٍَت  ،ػًبٌ ص204:

وسنوضح مكانة البنوؾ اإلسالمية يف قائمة االستثمار وذلك بتخصيص عتا مبحث ثالث.

المطلب الثالث :ميزانية وعمليات بنوك االستثمار:

أوال:الميزانية:
وىي ال ختتلف كثَتا عن ميزانية البنوؾ التجارية أو اظتتخصصة فهي حتتوي عل قسمُت قسم موارد وقسم توظيفات
 / .Iالموارد :وىي تتكوف من :
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أ /رأس المال :يف غتاؿ رأس اظتاؿ ال يوجد حجم امثل ديكن تطبيقو يف رتيع اضتاالت إذ يرتبط ذلك بالدور اظتسطر لنشاط
البنك ومبا يسمح لو بتغطية مصاريفو.
ب  /االحتياطات :فهي اظتبالغ اليت يتم جتنيبها من أرباح البنك يف شكل احتياطي قانوين أو عاـ أو خاص هبدؼ دعم مركز
البنك اظتارل وىي تعترب مصدرا دتويليا يتزايد على مدار السنُت.
 /2موارد خارجية :تتكون من:

أ /االقتراض من الداخل والخارج :قد حيصل البنك على جانب من موارده يف شكل قروض أو بإصدار سندات حيث ال

يكفي رأشتاعتا عادة ظتواجهة دتويل عمالياتو اليت تنمو مع مرور الوقت واليت تتطلب موارد متفاوتة اآلجاؿ ’ وتكوف من الداخل
واطتارج بأنواع ؼتتلفة من العمالت .
ب /قروض البنك الدولي لبنوك االستثمار :يقوـ البنك الدورل بتقدمي القروض لبعض بنوؾ االستثمار وذلك إلعادة

إقراضها يف حدود وبأوضاع يتفق عليها.

جـ /الودائع :ىوي ال ختتلف عن الودائع لدى البنوؾ التجارية فهي حتوي ودائع [ ألجل ,حتت الطلب ,ودائع االدخار ودائع
االدخار حتت الطلب ودائع ػتتجزة مقابل ضمانات. ]..
د /حسابات البنوك والمراسلين :وىي اضتسابات اليت حتتفظ هبا البنوؾ لدى بعضها البعض

 .Iالتوظيفات:
تقوـ بنوؾ االستثمار بتقدمي القروض اظتتوسطة والطويلة األجل وتشمل عملية التوظيف االستثمارية يف غتموعة من احملافظ.
 /1ػتفظة األوراؽ اظتالية.
 /2ػتفظة القروض.
 /3إضافة إذل ذلك يوجد يف جانب أصوعتا السيولة ظتقابلة التدفقات النقدية اطتارجية.
ثانيا :العمليات المصرفية واالستثمارية لبنوك االستثمار:

حتاوؿ بنوؾ االستثمار كمثيالهتا إذل الوصوؿ إذل اضتد األعلى للخدمات اظتصرفية إذل أف تصل هبا إذل أف تقوـ بأغلب
3
العمليات ومن امثلة العمليات اظتصرفية اليت تقوـ هبا بنوؾ االستثمار
 بيع وشراء وحفظ وحتصيل األوراؽ اظتالية ,الكمبيالة الشيكات.
 إدارة العقارات وبيعها وشرائها ضتساب العمالء واطتدمات اظترتبطة هبا.
 ضماف مديونية العمالء للغَت.
 تأجَت األصوؿ واظتعدات للمشروعات.
 1ػبذ انغفبر زُفً  ،ػبذ انسالو ابى قسف  ،االدارة انحدٌثت نهبنىك انتجارٌت  ،انذار اندبيؼٍت  2004/ 2003ص.49:
 2ابزاهٍى يختبر  ،يرجع سابق ،ص،ص.203.211:
َ 3فس انًزخغ ص.35:






تقدمي اطتدمات يف اظتناطق اضترة.
إعداد دراسات اصتدوى االقتصادية للمشروعات.
تقدمي االستشارات للعمالء بشأف ىياكل التمويل وسياسة توزيع األرباح وعمليات تأمُت ضد تقلبات العمالت األجنبية.
تقدمي اطتدمات يف اجملاالت القانونية واإلدارية واحملاسبة للمشروعات.

المبحث الثاني الوظائف األساسية لبوك االستثمار:

إف أىم ما دييز بنوؾ االستثمار عن غَتىا ىي وظائفها فإف بناء وظائفها راجع إذل األىداؼ اليت أنشأة من اجلها.

وبوجو عاـ ديكن القوؿ بأف الوظائف األساسية لبنوؾ االستثمار ىي .
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المطلب األول :الوظيفة التنموية:

تقوـ بنوؾ االستثمار بدور ىاـ لتنمية االقتصاد القومي وذلك عن طريق استقطاب اظتستثمرين واظتنظمُت هبدؼ الوصوؿ
إذل اظتشروعات ذات اصتدوى الفنية واالقتصادية واظتالية ومن منطلق دورىا التنموي تقوـ بنوؾ االستثمار بتأسيس اظتشروعات والًتويج
عتا فتكوف اضتافز األساسي لدخوؿ اظتستثمرين يف اظتسامهة يف رأس ماعتا.
ودتارس بنوؾ االستثمار دورا ىاما من اجل حتسُت اظتناخ االستثماري عن طريق اظتشاركة وتقدمي اظتقًتحات اليت هتدؼ إذل تشجيع
االستثمارات وتنمية اظتدخرات ودعم سوؽ اظتاؿ وسوؽ النقد وتنمية الصادرات وتطوير التكنولوجيا وزيادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية
وتوسيع نطاؽ السوؽ وتذليل العقبات اليت تعًتض تعامل اظتستثمرين مع األجهزة اظتختلفة يف الدولة

المطلب الثاني :الوظيفة التمويلية:
تقوـ بنوؾ االستثمار بتقدمي التمويل للمشروعات مستندة يف ذلك إذل قاعدة من اظتوارد اظتالية يف مقدمتها رأس ماعتا
والقروض اليت حتصل عليها ألجاؿ طويلة ومتوسطة وعلى الودائع اليت تستقطبها مبختلف أنواع العمالت من األسواؽ اطتارجية
والسوؽ احمللية وعلى إصدار السندات اليت تطرحها لالكتتاب العاـ واليت تغطيها البنوؾ التجارية واظتؤسسات اظتالية
وتعترب الوظيفة التمويلية من أىم وظائف بنوؾ االستثمار حيث تقدـ التمويل ظتختلف األغراض مبا ديكن اظتشروعات من
اضتصوؿ على األصوؿ الثابتة من اظتباين واآلالت واظتعدات وكذا على رأس اظتاؿ العامل الالزـ والذي يتمثل يف اطتامات واظتستلزمات
لتكوين ؼتزوف تاـ الصنع .
وفد يأخذ التمويل شكال مباشرا أو عن طريق الضماف الذي يقدمو البنك ظتؤسسة مالية أخرى تقدـ القروض للمشروع أو
مودي اآلالت واظتعدات واظتقاولُت الذين يتعاملوف معو ويرتبط هبذا التمويل قياـ البنك فتح االعتمادات اظتستندية وقبوؿ الكمبياالت
.
وديتد الدور التمويلي إذل تقدمي التسهيالت االئتمانية مقابل خصم الكمبياالت وشراء الديوف ودتويل الصادرات وتوفَت
االحتياجات اظتؤقتة للسيولة لتغطية العجز الذي قد يطرأ على اظتركز النقدي للمشروع يف بعض األوقات.

المطلب الثالث:الوظيفة الرقابية:

ودتارس ىذه الوظيفة من خالؿ متابعة اظتشروعات يف مرحلة التنفيذ من الناحيتُت التجهيزي واظتالية حبيث ديكن االطمئناف
إذل إف تنفيذ اظتشروعات يتم وفق للجدوؿ الزمٍت وباظتواصفات اظتقررة ويف حدود االعتمادات اظتالية الواردة يف الدراسة اظتعدة عن
اظتشروع.
1ابزاهٍى يختبر ،يرجع سابق ص32:

ويقوـ ىذا البنك هبذه الوظيفة ظتراقبة اظتشاكل اليت قد تعًتض اظتشروعات وإجياد حلوؿ مناسبة عتذه العوائق أو اضتواجز اليت
تعًتض اظتشروع أو االستثمار كما تشمل أيضا ىذه اظتتابعة أو الرقابة السهر على سالمة تنفيذ اتفاقيات القروض واضتد من ؼتاطر
االئتماف اظتمنوح للمشروع كما تستمر ىذه اظتراقبة من خالؿ مراحل التشغيل لالطمئناف على قدرتو على سداد التزاماتو بيسر.

الوظائف األساسية لبنوك االستثمار
انىظبئف األسبسٍت نبُىك
االستثًبر
انىظٍفت انتًُىٌت

انىظٍفت انزقببٍت

انىظٍفت انتًىٌهٍت

انتؼزف ػهى انًشزوع

إقزاع انًشزوػبث

يتببؼت تُفٍذ انًشزوػبث

تقٍى انًشزوع

ضًبٌ انًشزوػبث

يتببؼت تشغٍم انًشزوػبث

اختٍبر انًشزوع

انتسهٍالث االئتًبٍَت

انًزاقبت يٍ انظزف يٍ
انقزوع

تأسٍس انًشزوع

يتببؼت اتفبقبث انتًىٌم

انتزوٌح نهًشزوع

ػالج يشبكم انًشزوػبث

تهٍئت انًُبش االستثًبري

مرجع  :ابراهيم مختار,بنوك االستثمار ,مكتبة االنجاو المصرية الطبعة  2ص36:
كما ديكن أف تقوـ بنوؾ االستثمار بوظائف ىامة من جهة اصدار األوراؽ اظتالية اصتديدة وإيصاعتا إذل رتهور اظتستثمرين

حيث تقوـ من ىذه الناحية بػ ثالثة وظائف رئيسية .

1

 /1وظيفة البحث واالستكشاف واالستقصاء:

عندما حيتاج مشروع ألمواؿ لتوسيع أعمالو فإنو يلجأ إذل بنك االستثمار لكي ديولو برأس ماؿ جديد طويل األجل ولكي
يوفر بنك االستثمار األمواؿ الالزمة للعميل فإنو يقوـ بإصدار أوراؽ مالية [آسهم –سندات] لصاحل ىذا العميل تعرض يف أسواؽ
مالية لكي يكتتب فيها رتهور اظتستثمرين .
إف البنك االستثمار بالذي يأخذ على عاتقو عملية اإلصدار ىذه سيتحمل خسارة إذا أحجم اصتمهور عن شراء ىذه
األوراؽ اظتالية اظتصدرة لذا فأنو يقوـ بعملية حبث واستقصاء ودراسة جدوى إطالؽ ىذه األوراؽ اظتالية اصتديدة يف األسواؽ اظتالية.
ويقوـ بنك االستثمار كذلك باعتباره خبَت فيت متخصص يف التعامل يف األوراؽ اظتالية بتقدمي اظتشورات يف اجملاالت
االستثمارية اظتختلفة لعمالئو وأيضا يوفر عتم اظتعلومات والبيانات الالزمة وساعدىم يف كل ما يتعلق بعمليات اإلصدار اصتديدة.
 1يسًذ سؼٍذ اَىر سهطبٌ ،يزخغ سببق ص39:

 /2وظيفة االتفاق واالكتتاب:
إذا أسفرت عملية االستقصاء ودراسة جدوى إطالؽ األوراؽ اظتالية اصتديدة عن قبوؿ بنك االستثمار عملية اإلصدار لصاحل
العميل فإف البنك يف ىذه اضتالة يصل إذل مرحلة االتفاؽ مع العميل وىناؾ ثالثة أنواع من االتفاقات اليت ديكن للبنك أف جيريها مع
العميل.
 /1-2اتفاق بذل ما في الوسع ( بذل أقصى الجهد):

يقوـ ىن ا البنك بدور الوكيل الذي يقوـ بتسويق األوراؽ اظتالية ضتساب العميل مقابل عمولة متفق عليها مسبقا فإذا دل يقم
ببيع كل األوراؽ اظتالية أو مت بيع بسعر اقل من السعر اظتتفق عليو فإف العميل ىو الذي يتحمل اطتسارة الناجتة عن ذلك وبالتارل يف
ظل ىذا االتفاؽ ال يتحمل بنك االستثمار أي ؼتاطر أو أي خسائر تنتج عن عملية إصدار أو بيع األوراؽ اظتالية اصتديدة.
 /2-2اتفاق الترقب واالنتظار:
يف ظل ىذا االتفاؽ يشًتط العميل أف يعطي حق شراء األوراؽ اظتالية اصتديدة ضتملة األسهم والسندات األصليُت وما يتبقى
منها يلتزـ بنك االستثمار بشرائها أو يلتزـ ببيعها على أساس سعر متفق عليو وبالتارل فاف بتك االستثمار ىو الذي يتحمل أي
خسارة ناجتة عن بيع وتسويق ىذه األوراؽ اظتالية.
 /3-2االكتتاب العام:
ويف ىذه اضتالة يلتزـ بنك االستثمار بشراء كل األوراؽ اظتالية اظتصدرة ويلتزـ ببيعها بسعر ػتدد وبالتارل فإف البنك يتحمل
اظتخاطر التسويقية اطتاصة هبذه العملية فهو يدفع قيمة األوراؽ اظتالية
 /3وظيفة التوزيع:

أخر وظيفة يقوـ هبا بنك االستثمار واليت ديكن اعتبارىا آخر مرحلة من مراحل عملو ىو توصيل األوراؽ اظتالية صتمهور
اظتستثمرين ,ويعترب يف ذلك على أساليب الًتويج اظتختلفة.
ويكوف االختالؼ يف الوظائف على حسب البالد اليت يتواجد فيها ىذا البنك ( بنك االستثمار) .
فالوظائف األوذل عادة ما تكوف يف بنوؾ االستثمار للبلداف النامية وتكوف عادة للتنمية.
أما النوع الثاين من التقسيم للوظائف فهو لبنوؾ االستثمار اظتتواجدة يف اؾتلًتا الواليات اظتتحدة األمريكية فرنسا وغَتىا من الدوؿ
اظتتطورة.

المبحث الثالث :البنوك اإلسالمية كبنك استثمار:

بدالنا أف نعرج على فكر وأساليب البنوؾ اإلسالمية يف التمويل ألمهية الدور الذي تلعبو ىذه البنوؾ كبنوؾ استثمار يف
عدد كبَت من الدوؿ اإلسالمية.

المطلب األول :مفهومها ومفهوم االستثمار من منظورها:

ديكن اعتبار إف ىذه البنوؾ حديثة النشأة وفكرهتا مستمدة من الشريعة اإلسالمية فهي تقوـ على أساس نبذ التعامل
بالفائدة بُت البنك وعمالئو اخذ وعطاء حيث ديكن اعتبار ىذه البنوؾ أهنا بنوؾ استثمار لضخامة حجم ودائع االستثمار لديها.
إف من اظتعلوـ أف البنوؾ الغَت إسالمية تعتمد بصفة أساسية على القروض يف التوظيف أمواعتا وحتقيق األرباح أما البنوؾ
اإلسالمية فهي تعتمد على االستثمار.

وينظر البنك اإلسالمية إذل االستثمار مبفهوـ واسع  :وذلك بالنظر إذل االستثمار بأنو " أي توظيف للنقود ألجل يف أي
أصل أو حق ملكية أو ؽتتلكات أو مشاركات ػتتفظ هبا للحفاظ على اظتاؿ أو التنمية سواء بأرباح دورية أو بزيادة يف قيمة األمواؿ
1

أو مبنافع غَت مادية.
وكما قلنا فإف البنوؾ اإلسالمية تنبذ التعامل بالفائدة أخذا وعطاء ولذلك فاف الفرصة اظتتاحة أمامها ىي االستثمار
اظتباشر بنفسها أو اظتشاركة وىي هبذا الشكل تستطيع البقاء والنمو واالستمرار أما العمليات اظتصرفية العادية بدوف فوائد ال تضمن
عتا البقاء فالقروض اليت دتنحها البنوؾ اإلسالمية ىي قروض حسنة  ,وختلو من الفوائد.
إف البنك اإلسالمي يعتمد بصفة أساسية على رحبية االستثمارات اليت يقوـ هبا منفردا أو باظتشاركة لذلك فإنو يقوـ
بدراسة اصتدوى االقتصادية للمشروع " وبذلك ؾتد إف البنك اإلسالمي ليس بنك جتاريا فهو ال يتاجر باظتلكية أي يقًتض بسعر
فائدة اقل من متوسط سعر الفائدة على استثمارتو".

2

ومن أىم األدوار اليت يقوـ هبا البنك اإلسالمي يف جانب االستثمارات ىي تأسيس اظتشروعات اصتديدة واظتشاركة فيها من
اجل التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويتطلب قيامو هبذا الدور البحث عن فرص استثمار ودراسة االحتياجات األساسية واألفكار اظتقدمة من اظتستثمرين
والتحقق من جدوىا وتقيمها واالختيار من بُت اظتشاريع اظتختلفة مبا يتماشى مع النظاـ االقتصادي اإلسالمي واألولويات اإلسالمية
وإسًتاتيجية االستثمار يف البنك.

المطلب الثاني أنواع االستثمار في البنوك اإلسالمية:

تتعدد غتاالت التوظيف أماـ البنوؾ اإلسالمية فهي تستطيع أف توظف األمواؿ اظتتاحة يف ؼتتلف األغراض اظتشروعة ويف
اعماؿ متعددة كالتمويل باظتشاركة  ,اظتراحبات التجارة اظتباشرة من البضائع واظتعادف شراء أوراؽ مالية (أسهم سندات) أسهم
الشركات اإلسالمية.

 )1التمويل بالمشاركة :تعد اظتشاركة من البدائل اإلسالمية للتمويل بالفوائد اظتطبقة يف اظتصارؼ التقليدية ,يقوـ التمويل باظتشاركة

بتقدمي أمواؿ من البنك إذل اظتتعامل دوف اشًتاط فائدة ثابت إمنا تكوف اظتشاركة يف الربح واطتسارة.
وىي ثالث أنوع:

 المشاركة الثابتة :يتفق البنك مع متعاملة على حتديد حصة كل واحد منهما يف رأس اظتاؿ اظتشارؾ وشروطو ويكوف

اظتشروع طويل ويبقى لكل طرؼ من اإلطراؼ حصص ثابتة يف اظتشروع الذي يأخذ عالقة قانونية كشركة تضامن.

 المشاركة المتغيرة :وىي البديل بالتمويل باضتساب اصتاري اظتدين حيث دتويل العمليات بدفعات نقدية حسب احتياجاتو

مث اخذ حصص من اإلرباح النقدية يف أثناء العاـ.

 المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :يف ىذه اضتالة يكوف من حق العميل أو الشريك أف حيل ػتل اظتصرؼ يف ملكية

اظتشروع إما بدفعة واحدة أو على دفعات.

 )2المضاربة :وىي عقد بُت طرفُت البنك والعميل (اظتتعامل) على أف يقدـ رب اظتاؿ (البنك) نقود ظتضارب (اظتتعامل) ليتاجر
فيها أو يضارب فيها جبزء معلوـ مشاع من رحبها

 )3المرابحة :وصورهتا ىي أف يتقدـ العميل إذل البنك طالبا منو شراء سلعة معينة على أساس الوعد بالسراء تلك السلعة الالزمة

لو وقد يدفع الثمن نقدا أو مقسطا حسب االتفاؽ بينهما.
 1ابزاهٍى يختبر  ،يرجع سابق ،ص294:
 2ػبذ انغفبر زُفً ،يرجع سابق ـض47:

 )4االستصناع  :وىو طلب صنع شيء من صاحب الصنعة ويكوف دور اعتيئة الوسيطة يف التعامل وفق االستصناع بأف يأتيها
صاحب العجز اظتارل ويطلب منها صنع شيء وعادة تكوف ىذه الصيغة يف تقدمي اظتساكن أو صنع اظتساكن وتقوـ ىذه اعتيئة
بطلب من الصانع وذلك بأمواؿ اظتودعُت لديها على أف يكوف ىناؾ فارؽ بُت الطرفُت تتقاشتو ىي وصاحب االدخار على حسب
طبيعة االدخار.
 )5اإلجارة  :تقوـ اعتيئة الوسيطة بشراء اظتعدات اظتطلوبة بأمواؿ اظتودعيُت مث تقوـ بتأجَتىا ألصحاب العجز اظتارل الذين ال

يستطيعوف الشراء اظتباشر لتلك اظتعدات.
ويكوف التأجَت بالتمليك حيث يدفع اظتؤجر أقساط التمليك مع أقساط التأجَت حىت يستويف ذتن اآلالت اظتستأجرة

 )6البيع باألجل  :ىو أف يتم تسليم السلعة يف اضتاؿ مقابل تأجَت سداد الثمن إذل وقت معلوـ سواء كاف التأجيل للثمن كلو أو

صتزء منو وعادة ما يتم سداد اصتزء اظتؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط فإذا مت سداد القيمة مرة واحدة يف هناية اظتدة اظتتفق
عليها مع انتقاؿ اظتلكية يف البداية فهو بيع بأجل وإذا مت سداد الثمن على دفعات من البداية تسلم الشيء اظتباع مع انتقاؿ اظتلكية
يف هناية فًتة السداد فهو بيع بالتقسيط
أضافت إذل ذلك فأنو يقوـ ىذا البنك باالستثمار يف األوراؽ اظتالية اظتتكونة من أسهم وسندات.
 )1األسهم:فانو يتاجر فيها أو يضارب فيها وفق لشروط جيب أف تكوف فيها
* أسهم شركات أو بنوؾ إسالمية
* أسهم شركات ال تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء وتتعامل بالشيء اضتالؿ

 )2السندات :ىناؾ غتموعة من السندات اليت تتعامل وفقها البنوؾ اإلسالمية

* سندات التأجير اإلسالمي  :وىي أداة مالية دتثل أصوال يصدرىا اظتصرؼ ويدعو اظتستثمرين لإلكتتاب هبا ومن مث

يقوـ اظتصرؼ بتملك أصوؿ وتأجَته مبوجب عقود إجارة منتهية بالتمليك واإلرباح اظتتحققة مث اقتسامها بُت اظتستثمرين واظتصرؼ
وفق لألسس اظتتفق عليها.

*سندات السلم اإلسالمي :السلم يكوف فيها السلعة آجلة والثمن عاجل
وىي أداة مالية دتثل أصوال يصدرىا اظتصرؼ ويدعو اظتستثمرين لالكتتاب هبا حيث يقوـ اظتصرؼ بشراء سلع على أساس االستالـ
األجل عتا ومن مث يتم بيعها واإلرباح اظتتحققة من ذلك يتم اقتسامها بُت اظتستثمرين واظتصرؼ وفقا لألسس اظتتفق عليها
* سندات المقارضة :وىي شهادات موحدة القيمة صادرة عن اظتصرؼ بأشتاء من يكتتب هبا وتشًتؾ ىذه

السندات باألرباح اظتتحققة وتصدر سندات اظتقارضة وفق ألسلوب اظتضاربة
وتقوـ فكرة سندات اظتقارضة اإلسالمية على االستثمار يف اظتشروعات والعمليات ذات اصتدوى االقتصادية ويتوذل اظتصرؼ إدارهتا
واستثمارىا وفق ألسس وقواعد اظتضاربة الشرعية
الطلب الثالث:البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار كبنك استثمار:

أسس بنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار  1978ليمارس إعماؿ الصيارفة غَت الربوية وإعماؿ التمويل
واالستثمار بصفتو مصرؼ استثمار إسالمي.
غاياتو تشمل غايات البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمار ما يلي:
 - 1توسيع نطاؽ التعامل مع القطاع اظتصريف عم طريق تقدمي اطتدمات غَت الربوية مع االىتماـ بإدخاؿ اطتدمات اعتادفة
بإحياء صور التكافل االجتماعي اظتنظم.
 2تطوير وسائل اجتذاب األمواؿ واظتدخرات وتوجيهها ؿتو اظتشاركة يف االستثمار باألسلوب غَت ربوي.

 3توفَت التمويل الالزـ لسد احتياجات القطاعات اظتختلفة وال سيما تلك القطاعات البعيدة عن أحكاـ اإلفادة منم
التسهيالت اظتصرفية اظترتبطة بالفائدة.
أعمالو:
يقوـ البنك أعمالو يف ثالثة غتاالت ىي:
 األعماؿ اظتصرفية غَت الربوية.1
 اطتدمات االجتماعية.2
– أعماؿ التمويل واالستثمار.
3
وفيما يلي مالحظات ىامة على كل غتاؿ من ىذه اجملاالت :
 – 1األعمال المصرفية غير الربوية :
 – 1ال يتعامل بالربا.
 – 2وال يتعامل إال بسعر الصرؼ اضتاضر عند تعاملو بالعمالت األجنبية  spot marketوال يتعامل
باصتاري مدين.

 – 2الخدمات االجتماعية:

يقوـ البنك بدور الوكيل األمُت يف غتاؿ تنظيم اطتدمات االجتماعية اعتادفة إذل توثيق أواصر الًتابط والًتاحم بُت ؼتتلف اصتماعات
واألفراد وذلك عن طريق االىتماـ بالنواحي التالية:
 – 1تقدمي القرض اضتسن للغايات اإلنتاجية يف ؼتتلف غتاالت اظتساعدة على دتكُت اظتستفيد من القرض لبدء
حياتو اظتستقلة أو حتسُت مستوى دخلو ومعيشتو  ,والقرض اضتسن ىو القرض بدوف فائدة .
 – 2إنشاء وإدارة الصناديق اظتخصصة ظتختلف الغايات االجتماعية اظتعتربة.
 – 3أية أعماؿ أخرى ؽتا يدخل يف عموـ الغايات اظتستهدفة من إنشاء البنك اإلسالمي .
الحسابات التي يفتحها البنك:

يفتح البنك اإلسالمي األردين ؼتتلف اضتسابات وىي على نوعُت :

 – 1حساب ائتماف  :سواء بشكل حسابات جارية )دائنة( أو حسابات حتت الطلب وذلك بدوف أية

قيود أو شروط يف السحب أو اإليداع ,وىي ال تشارؾ بأي نسبة يف أرباح االستثمار وال تتحمل ؼتاطرة ,ويقوـ البنك بصرؼ دفًت
شيكات للمودع للسحب من حسابو اصتاري ,أما حسابات حتت الطلب فغَت مسموح باستعماؿ الشيكات عند السحب من
اضتساب
 – 1حسابات االستثمار اظتشًتؾ:
وىي تشمل أنواع اضتسابات التالية:
 -1حساب الفواتَت
 -2حساب حتت إشعار
الذين ديكن أف يفتحا يف أي يوـ من أياـ السنة.
 -3حساب ألجل – الذي جيب أف يفتح قبل  1/1من كل عاـ وظتدة سنة كاملة.-
ويشارؾ اظتودعوف اظتستثمروف يف ىذه اضتسابات يف نتائج أرباح االستثمار وىم يستحقوف أرباحهم يف السنة اظتالية للبنك – اليت تبدأ
يف  1/1من كل عاـ وتنتهي يف  12/31من نفس العاـ – حيث ال تعرؼ أرباح البنك إال بعد انتهاء السنة اظتالية للبنك.

تتفاوت نسبة اظتبالغ اظتشاركة يف األرباح بالنسبة ضتسابات االستثمار اظتشًتؾ وذلك حسب شروط اضتساب
الذي يتم اإليداع فيو ,وقد مت حتديد النسب على النحو التارل:
 -1حساب التوفَت (%50 ) :من معدؿ الرصيد السنوي.
 -2حساب حتت إشعار (%70) :من معدؿ الرصيد السنوي.
 -3حساب ألجل (%90) :من معدؿ الرصيد السنوي.

 – 3أعمال التمويل واالستثمار:

يقوـ البنك جبميع أعماؿ التمويل واالستثمار على غَت أساس الربا أما األسس اليت يبٌت عليها أعمالو يف ىذا اجملاؿ فهي:
 -1اظتضاربة :وتتمثل يف تقدمي النقد الالزـ ) كليا أو جزئيا ( لتمويل عملية ػتددة يقوـ بالعمل فيها شخص
أخر وذلك على أساس اظتشاركة –رحبا أو خسارة – وذلك حسب اآلراء الفقهية اظتعتمدة
-2اظتشاركة اظتتناقصة :وتشمل اضتاالت اليت يدخل فيها البنك بصفتو شريكا ؽتوال –كليا أو جزئيا -يف
مشروع ذا دخل متوقع وذلك على أساس االتفاؽ مع الشريك األخر على حصوؿ البنك على حصة نسبية
من إرتارل اإليراد اظتتحقق فعال مع حقو يف االحتفاظ باصتزء اظتتبقي – أو أي جزء منو ينفق عليو -ليكوف
ذلك اصتزء ؼتصصا لتسديد أصل ما قدمو من دتويل.
-3بيع اظتراحبة لألمر بالشراء :ويتمثل يف قياـ البنك بتنفيذ طلب اظتتقاعد معو على أساس شراء األوؿ ) البنك(
ما يطلبو الثاين ) األمر بالشراء ( وذلك يف مقابل التزاـ األمر بالشراء بشراء ما أمر بو حسب الربح اظتتفق
عليو عند االبتداء ) عند إبراـ العقد(

المبحث الرابع  :دراسة تحليلية لبعض بنوك االستثمار:

المطلب األول:البنك الجزائري للتنمية
دراسة حتليلية لبنك استثمار جزائري  BADالبنك اصتزائري للتنمية:
انو من الواجب علينا أف نأخذ مثاؿ جزائري لبنك من بنوؾ االستثمار أال وىو بنك اصتزائري للتنمية وىو بنك استثمار بطبيعة
عملو.
بنوك األعمال قبل االستقالل:
كانت اصتزائر قبل االستقالؿ تتميز بنظاـ مصريف تابع للسلطات الفرنسية حيث من بُت البنوؾ اليت كانت موجودة داخل

اظتنظومة اظتصرفية بنوؾ االستثمار أو اليت تعرؼ ببنوؾ األعماؿ وكانت تظم.:
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* البنك الصناعي لشماؿ إفريقيا ( )BIANوبنك ورمز (.)WORMS
مث دمج ىذين البنكُت يف بنك واحد يسمى البنك الصناعي يف اصتزائر والبحر اظتتوسط BIAM
* بنك باريس واألراضي اظتنخفضة .BPPB
البنك الجزائري للتنمية كبنك استثمار:

نشأ ىذا البنك باسم الصندوؽ اصتزائري للتنمية اثر القانوف الصادر يف  .1963/05/07وأخذ أو ورث أصوؿ :
* صندوؽ التجهيز لتنمية اصتزائر.
* الصندوؽ الوطٍت للمناقصات العامة.
وجاء ظتلء الفراغ الذي أحثو توقف البنوؾ الفرنسية اليت كانت دتارس االئتماف طويل ومتوسط األجل حيث يعترب ىذا البنك
من البنوؾ اصتزائرية اليت أحدثت كشكل من أشكاؿ بنوؾ األعماؿ ومنحت لو مهمة حتقيق التنمية االقتصادية ومن مهامو جتميع
االدخارات اظتتوسطة وطويلة األجل ومنح صالحيات واسعة ودل ديارسها إال قليال وخاصة مهمة حتقيق التنمية االقتصادية كما يهتم
بتسيَت بعض القروض اطتارجية ثنائية ومتعددة األطراؼ ضتساب الدولة ويشارؾ يف أعماؿ تطهَت اظتؤسسات االقتصادية العمومية.
ولقد ازدادت أمهية البنك منذ عاـ  1967مع بدء تنفيذ خطط التنمية الوطنية وتنامي سيطرة الدولة على القطاعات الرئيسية
للنشاط االقتصادي وانبثاؽ الشركات الوطنية الكربى وىكذا فقد كاف قسط األكرب من قروضو موجهة لتمويل اظتشاريع الصناعية
والسياحة اظتقرر يف ؼتطط التنمية  67إذل  69مث اظتخطط الرباعي 70اذل  73ويف عاـ  1971تغَت اشتو من صندوؽ إذل بنك
وموارد البنك عند تأسيسو تكونت من :
* رأشتالو :وكاف عبارة عن منحة حكومية مببلغ  100مليوف د ج.
* تركة صندوؽ التجهيز الذي أسستو السلطات االحتالؿ خالؿ حرب التحرير ومقدارىا  1.1مليار دينار جزائري.
* االقًتاض من اطتارج والداخل.
* األمواؿ اليت تضعها اطتزينة حتت تصرفو.
ولقد كاف البنك يف بدايتو أداة بيد اطتزينة منذ عاـ  1971يف ميداف القروض الطويلة األجل ويف إصدار حوالت التنمية وىذه
اضتوالت تتخذ طابعا إلزاميا بالنسبة لعدد من اظتؤسسات الدولة وخاصة شركات التامُت وصناديق االدخار والتقاعد ومنذ القانوف
اظتارل لسنة  1971ختصص البنك بالقروض الطويلة فقط معتمدا على موارد تأتيو بشكل قروض من اطتزينة أما القروض اظتتوسطة

 1الطبنر يفتبذ  ،اداء اننظاو انًصرفً انجسائري ين قبٍم االستقالل انى فترة االصالح ،بسث يقذو انى انًؤتًز انؼهًً انذونً زىل االداء انًتًٍش
نهًُظًبث وانسكىيبث  ،خبيؼت ورقهت ٌ ،ىيً 2005-03 8-9

فقد منحت للبنوؾ التجارية اليت تعتمد على مواردىا ىي أي من الودائع مع إمكاف إعادة خصم تلك القروض التنموية بعد موافقة
بنك التنمية لدى البنك اظتركزي .
ونشاط البنك واسع ومشعب إذ يشمل الصناعة الطاقة التجارة والسياحة والنقل والصيد مع التذكَت بأف دور البنك يقتصر على
دتويل اصتانب اظتتعلق بتكوين رأس اظتاؿ الثابت من تلك القطاعات .
ومنذ عاـ  1972أصبح البنك مسئوال عن إعداد خطط دتويل اظتشروعات اإلنتاجية اظتقررة يف اطتطة االقتصادية الوطنية
وكذلك دراسة ومتابعة اعتيكل اظتارل للشركات الوطنية تبعا ظتتغَتات التنمية واألىداؼ اظتسطرة عتا يف نطاؽ اطتطة واظتسامهة الفعالة يف
عمليات اإلقراض اطتارجي وبعبارة أخرى أصبح البنك واحد من اظترتكزات الرئيسية للخطة.
يف عاـ  1975بدا البنك باظتسامهة يف فعاليات التنمية على نطاؽ اصتهوي الذي تقرر يف اظتخطط الرباعي  74إذل 77
وساىم يف انبثاؽ ودتويل اظتنشات البلدية واحمللية لإلنتاج أو التنفيذ أو السياحة إضافة ظتسامهتو يف التسيَت االشًتاكي للمنشات.
ومدة القرض الذي دينحو البنك ىي من  10إذل  20سنة وديكن دتديدىا إذل  4سنوات وىو يعمل أساسا باعتباره منشأة
مصرفية طبقا للتشريع التجاري ومع ذلك فهو يتدخل أيضا ظتصلحة اطتزينة طبق لقواعد احملاسبة العمومية لذا فهو يعد سنويا
ميزانيتُت ختاميتُت واحدة بعنواف موارد الدولة واألخرى بعنواف استخدامات الدولة.
والتنظيم الوظيفي للبنك يشغل قسما إداريا وثالثة أقساما فنية:
قسم للدراسات والعالقات اظتالية الدولية  :ويقوـ بػ :
* إعطاء الرأي يف االستثمارات يف الداخل.
* التفاوض والتسيَت للقروض اطتارجية اليت حتصل عليها اصتزائر.
* مساعدة اظتؤسسات الوطنية يف اظتفاوضات اطتارجية ويف فتح االعتمادات .
قسم لإلقراض :ويقوـ بػ:
* تسَت اظتوارد اظتالية لتمويل مشاريع اطتطة السنوية.
* تنسيق التمويل بالتعاوف مع وزارة التخطيط.
قسم ثالث للتجهيز العمومي  :ويقوـ بػ :
* يتوذل توزيع اظتنح للمؤسسات بقصد األحباث واالستثمار.
* يتوذل أمانة سَت اللجنة الوطنية لالستثمارات.
ويف األخَت ديكننا القوؿ أف ىذا البنك قد كاف لو مشوار طويل يف العمل البنكي االستثماري فهو ضتد اآلف مازاؿ يعمل عمل
1
بنك االستثمار يف تقدمي القروض الطويلة األجل لكل االختصاصات أو القطاعات-*-.

المطلب لبثاني:بنك مصر إيران للتنمية:

2

تأسس بنك مصر إيراف للتنمية عاـ  1975كشركة مسامهة مصرية يف ظل أحكاـ قانوف االستثمار رقم  43لسنة 1947
برأشتاؿ قدره 20مليوف دوالر أمريكي مناصفة بُت اصتانبُت اظتصري واإليراين مث زيد بعد ذلك إذل  40مليوف دوالر عاـ 1980
خيص اصتانب اظتصري  %85والباقي اصتانب اإليراين وتتوزع ملكية اضتصة اظتصرية مناصفة بُت كل من بنك اإلسكندرية وشركة
مصر للتأمُت

 1شبكز انقشوًٌُ  ،يرجع سابق ص ص ص.63.64.65 :
 2ابزاهٍى يختبر  ،يرجع سابق  ،ص.323 :

وقد ساىم ىذا البنك يف تأسيس كثَت من اظتشروعات واستقطاب رؤوس األمواؿ وإتاحة التمويل الالزمة عتا وتوفَت كافة
اطتدمات الفنية واالقتصادية واظتالية واظتصرفية عتا.
وقد تكوف جانب اظتوارد عتذا البنك من حقوؽ اظتسامهُت وقرض البنك الدورل وحسابات العمالء واظتخصصات وبنود أخرى
متنوعة أما جانب االستخدامات فقد مشل حسابات لدى البنوؾ واظتراسلُت  ,تسهيالت مصرفية قرض قصَتة األجل أوراؽ مالية
كمبياالت مشًتاة مسامهات يف رؤوس أمواؿ الشركات قروض متوسطة وطويلة األجل أصوؿ ثابتة باإلضافة إذل بنود أخرى متنوعة
ومن خالؿ تقسيم بعض احملللُت عتذا البنك يالحظ :
أوال:

* يقوـ ىذا البنك بتقدمي التمويل واظتساعدات الفنية وإدارة اظتشروعات الالزمة لتنمية االستثمارات اإلنتاجية

* يساعد يف دراسات اظتشروعات عن طريق القياـ بدراسات اصتدوى.

* كما يبذؿ اجملهودات يف توفَت القروض اظتتوسطة وطويلة األجل.
* يتابع ىذا البنك عن كثب مشروعات اليت قاـ مبساعدهتا خالؿ فًتة اإلنشاء والتأكد من تنفيذىا يتم وفق اطتطة
االقتصادية كما يقدـ كافة اطتدمات اظتصرفية التجارية.

ثانيا :يتبع ىذا البنك يف سياستو االستثمارية مبدأ أساسيا ىو توافق عملياتو االستثمارية مع احتياجات وظروؼ االقتصاد

اظتصري وىكذا يالحظ أف األولويات االستثمارية اليت خيططها بنك مصر إيراف عامة تتوافق مع أولويات اظتشروعات االستثمارية
اليت تتضمنها خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مصر.

ثالثا :يعمل البنك باعتباره مؤسسة لتمويل التنمية على تنمية سوؽ رأس اظتاؿ يف مصر من خالؿ إنشاء أشكاؿ من األصوؿ

الرأشتالية اظتختلفة كشهادات اإليداع.

رابعا :بلغ عدد اظتشروعات يف اإلنتاج أو ؿتن التنفيذ اليت ساعدىا بنك مصر إيراف للتنمية يف هناية ديسمرب  1985ذتانية
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الخاتمة:

ال نستطيع القوؿ أف ىناؾ منظمة مصرفية متكاملة حتقق أىدافها بكل دقة إذا كانت ختلو من بنك مركزي وكذلك ديكننا
القوؿ بالنسبة للتنمية االقتصادية وعجلة النمو بصفة عامة إذا كاف خيلو االقتصاد من بنوؾ استثمار فهي أساس اظتوارد اليت تقدـ
للتنمية وحتقيق األىداؼ اظتسطرة أو اظتخططة.
كما ىو اضتاؿ معلوـ فاف القضية األساسية يف البلداف السائرة يف طريق النمو ىي قضية التنمية لذلك نراىا تسعى جاىدة
للحاؽ بركب الدوؿ اظتتطورة وذلك من خالؿ قيامها بعدة خطوات تنموية وكاف إنشاء بنك استثمار أوذل خطوات السَت إذل طريق
التنمية االقتصادية.
غَت أف ىذا ال يعٍت أف معظم ىذه البنوؾ قد حققت اعتدؼ اظترجو منها وذلك راجع لعدة متغَتات داخلية وخارجية
مست منهاج ىذا النوع من البنوؾ وقد حاولنا أف نظهر يف البحث الدور الذي تلعبو البنوؾ اإلسالمية يف الوظيفة االستثمارية
والتنموية وما تقدمو من منفعة .
وختمنا موضوعنا ىذا بدراسة حتليلية لبنكُت أمههما بنك اصتزائر للتنمية وما قاـ بو من جهد يف حتريك عجلة النمو الوطٍت.
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