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Abstract:  

 The financial markets are the place where the money savers demand 

of investment from investors in last few years are witnessed many 

significant development in financial markets and marketing 

processes in addition to the diversity of financial instruments and 

increase of opportunities for investors which they looking for a 

favourable environment for investment , financial markets are the 
mainstay of economic advancement subsequently the protection for 

the investors by protecting them from their own decisions.the main 

objective of this research to identify and overcome obstacles facing 

investors in financial markets,which affect on the achievement of the 

goals in various inverse to achieve the desired profits. 
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ي سوق األ
 
 قرارات المستثمرين إتخاذ ثرها عىل أالمالية رو  روراقمحددات االستثمار ف

 
 2 شيماء طالب عىلي 

 
 الملخص

بالطلب عليها  (المدخرين) ماا التقاء عرض ال  المالية هي مكان وساا ن ال إ
ي خر  ولقد شهدت السناات ال  ،المستثمرين()

 
ة ف الما  وآلية عملها  أوساا ة تطارات كبر 

تافر  بيئة  إىلالمستثمرين الذين بحاجة  مأماالمالية وانفتاحها  ودواتتنوع ال  إىلباإلضافة 
ة ال  وساا فال  ،اوستثمارية مالئمة ن أ وبالتاىلي  ،ية للنهاض باالقتصاود وساوسالمالية هي الركر  

ا البحث ها التعرف الحماية الحقيقية للمستثمر  تبدأ بحمايته من قراراته، فالغاية من هذ
ي وسا  ال

 
ي تااجه المستثمر ف

ي بدورها تؤثر عىل تحقيق  ورا عىل العقبات الت 
المالية والت 

ي االوستثمارات  المتناعة  لتحقيق ال هدافال
 
 .المرجاة ربا ف

 ،المعاقات  االوستثمارية ،القرارات االوستثمارية ،المالية وساا ال : الكلمات المفتاحية
 .المالية ودواتال 
 

 : المقدمة
ي الاقت الحاض  من المتطلبات ال  وساا ت ال أصبح

 
ز وساوسالمالية ف  أهميةية لتحقيق التطار االقتصاودي والماىلي وترر

ي 
ي خدمة االقتصاود الاطت 

 
ة  ماا االوستثمارات من خال  جذب رؤوس ال  أهميةوبالتاىلي  تزوداود  ،السا  الماىلي ف الكبر 

ي هذا المجا  لتحقيق  أودواتن هناك ألغرض اوستثمارها بشكل ناجح وبعيدا عن المخاطر، ليظهر لنا 
 
عديدة ومتناعة ف

ي االوستثمارات المتناعة لتحقيق الرب  ح من وراء ذلك، وخصاصا عندما  ال يتمكن صغار المستثمرين من  هدافتلك ال
 
ف

وعات والمشاركة  لذا  ات وسا   أودواتظهرت  الدخا  بمثل هذه المشر ي مؤشر
 
ي االوستثمار اال وها االوستثمار ف

 
حديثة ف

 .المالية ورا ال

ي من الممكن أالغرض من هذا البحث التعرف عىل  
ي يقام أهم العاامل الت 

ي ترشيد قرارات االوستثمار الت 
 
ن تؤثر ف

ي 
 
ي قرارات  ،ها إتخاذالمالية ب ورا ال أوساا المستثمرون ف

 
ي تؤثر ف

فهناك مجماعة من العاامل الداخلية والخارجية الت 
ي 
 
ات الفرود نفسه ويستطيع إتجاهقد تكان هذه العاامل وداخلية تتعلق بسمات و إذ  ،المالية ورا ال أوساا المستثمرين ف

ورة أو  وسيطرةأي  قد تكان هذه العاامل خارجية ليس لهأو  ،التحكم بها  ي تحكم بها،  وعليه  ض 
 
قيام الجهات المسؤولة ف

ي من الممكن ان تساعد المستثمرين عىل ترشيد قراراتهم ورا وسا  العرا  لل 
 .المالية بتافر  كافة المعلامات الت 

  
 :مشكلة  البحث

ي يقام المستثمر بإ
ي إتخاذن الهدف من القرارات الت 

 
ولكن ليس  ربا المالية ها زياودة ال ورا ال أوساا ها عند التعامل ف

ي مر بها البلد 
ة ومتقلبة نتيجة للوضاع الت  ي بيئة متغر 

 
ز  ،ودائما هذا الهدف ممكن تحقيقه خاصة نحن نعيش ف وعليه ترر

ي 
 
ي يقام المتعاملي   ف

ي تحد من فاعلية قرارات االوستثمار الت 
ي وجاود العديد من العاامل الداخلية والخارجية الت 

 
مشكلة ف
  .هااذإتخالمالية ب ورا ال أوساا 

ن عدم امتالك المستثمرون الدراية والمعرفة المالية الكافية لالوستثمار يجعل القرارات المتخذة من قبلهم قرارات غر  إو 
ي ال

 
ي مجا  االوستثمار ف

 
ي قد تحد من تطارو كفاءة  ورا وسليمة وخاصة ف

المالية، وهذا يعترر من ابرز المحدودات الت 
 .المالية وساا ال 
  

 :البحث أهمية
ي يقام أالبحث بانه يحاو  التعرف عىل  أهميةتتجىل 

ي ترشيد القرارات االوستثمارية الت 
 
ي تؤثر ف

هم العقبات  الت 
ي ال إتخاذالمستثمرون ب

 
المالية وكيفية تعامل المستثمرين مع هذه الظروف والتكيف معها  وساا ها عند التعامل ف
ي من شانها ترشيد قرارات  ربا بالشكل الذي يساعد عىل تحقيق ال

وتجنب الخسارة وبالتاىلي تقديم بعض التاصيات الت 
ي ال 

 
 .المالية وساا المستثمرين عند التعامل ف
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 :البحث أهداف

ي  أهميةتحديد ودور و  إىليهدف البحث 
 
والقاء الضاء عىل مفهام  ،المالية ورا ال أوساا المعرفة المالية للمستثمرين ف

كات وهي قرارات تحتاج  ي حياة الفراود ام الشر
 
اتيجية مهمة وسااء ف الكثر   إىلالقرارات االوستثمارية، باعتبارها قرارات اوسر 

ي اختالف ناعية هذه القرارات ها نقص الاعي لدى العديد من المستثمرين، وب  هذا 
 
من المعرفة وان احد وأهم الوسباب ف

 قرارات اوستثمارية وسليمة.  إتخاذ  إىلستاى المعرفة المالية للفراود المستثمرين وسيؤودي ن تحسي   مإف
ي صحة 

 
ا ف ي بناء اقتصاود الدو  وتلعب خياراتهم وقراراتهم المالية ودورا كبر 

 
، حيث يمثل المستثمرون القاة الرئيسية ف

ي وسيكتسبانها من خال  تثقيفهم مالي
ا عليهم و لتمكينهم اقتصاود هذه الدو ، وان المهارات الت  ا وسيكان لها أثرا كبر 

، و أوساوس ي مستقبلهم الماىلي
 
الدور الذي   هميةالمالية  وإودراكا منها ل وساا ن لنجا  وتطار ال أيا أمرا هم من ً التحكم ف

ي تافر  مناخ يسهل عملية ً ال
 
 .المالية ورا يلعبه المستثمرون ف

  
 هيـــكــــليــة البــــحـــــث 

ي  إىلوبناء عىل ما تقدم  تم تقسيم البحث 
 :ما يأت 

  ي ال  أودواتمفهام القرار االوستثماري و : الو المبحث
 
 المالية  وساا االوستثمار ف

  ي
ي وسا  ال  :والمبحث الثات 

 
ي تحيط  باالوستثمارات ف

 المالية  ورا المعاقات الت 

 
ي ال  أودواتمفهام القرار االوستثماري و  :الو المبحث 

 
 المالية وساا االوستثمار ف

وتعترر الوسهم أكرر  ،زياودة ثروتهم  من خال  اختيار أفضل بديل اوستثماري يحقق له رغباته إىليتطلع المستثمرون  
ها إذ  المالية المستثمر فيها، ورا ال ا من قبل المستثمرين، نظرا لحجم العاائد الذي تتمر   به عن غر  تشهد تاجها كبر 

ي تعرف بها الوسهم، هذا ما جعلها أوداة تتطلب الحذر عند  ورا من ال
القرار  إتخاذ المالية، رغم ودرجة المخاطرة العالية الت 

 االوستثماري فيها 
ي ال إتخاذ إن  

 
أنه ال يمكن الرجوع فيه، لهذا يبذ  إذ  المالية، ورا القرار االوستثماري الرشيد من أصعب مراحل االوستثمار ف

ي هذا المجا  ،هاودهم لتقييم الوسهمالمستثمرون قصارى ج
 
نظرا لما تتطلبه هذه  ،وعاودة ما يتم االوستعانة بمتخصصي   ف

ظروف السا  و طر  المنافسة، التطار  ،العملية من إلمام شامل ب النظريات االقتصاودية، وطر  التحليل و التقييم
ه عىل المنشآت و المعامالت وداخل  ي و تأثر    .ماليةال ورا ال أوساا التكنالاجر

 
 تعريف القرار االستثماري:  األرولالمطلب 

قرار االوستثمار من أهم خطاات االوس تثمار  وأص عبها، فه ي مهمة كان االوستثمار  مرفا  بالكثر  من  إتخاذ تعترر عملية 
  إىلمخاطر ممكنة، ولذلك  وسنتطر   أقلالمخاطر، ويتطل ب ق رارات وس ليمة وص ائبة للحص ا  عىل عاائد مجزية ب

   :مفهام القرار االوستثماري ومراحله  من خال  الفروع التالية
يتمثل  "  القرار االوستثماري نذكر منها إتخاذ عملية أو  : مفهام القرار االوستثماري هناك تعاريف عدة للقرار الو الفرع  

ي االختيار من بي   البدائل عدة وذلك لتحقيق هدف معي    -قرار أي  –القرار 
 
  "ف

بي   مجماعة بدائل أو حلا  متاحة لمتخذ القرار الختيار واحد  ،وبشكل واعي ومدرك ،القرار يقام عىل المفاضلةأن  "
ي يبتغيها متخذ القرار  هدافالأو  منها باعتباره انسب ووسيلة لتحقيق الهدف

ي أحيان معينة قد يكان القرار رفضا  ،الت 
 
وف

قرار  إتخاذ عدم  إىلوالسبب الذي يدفع  القيام بأي عمل محدود ومن ثم الحلا  المتاحة لالختيار وعدم أو  لكل البدائل
   :احد أمرين هما إىلربما يعاود 

    المفاضلةأو  وضو  كل البدائل المتاحة لالختيار أو  عدم تبي 

 ي اختيار بديل محدود تفاوديا لإل
 
امعدم الرغبة ف ر بمصالح متخذ  إىلأو االرتباط( بعمل قد يؤودي ) لر   الض 

 القرار
ي ذلك  )عصام  تخاذ اختيار البديل المثل من بي   عدة بدائل بمعت  انه لا كان هناك بديل واحد للحل فال وداعي إل 

 
قرار ف

 :   (2006محمد البحيصي
 القرار ترتكز عىل مجموعة من العنارص أهمها                     إتخاذ رومن هنا يمكن االستنتاج أن عملية 

ي هذا اإلطار البد ة االختيار الااعي  والمدرك للبدائل المتاح ،البدائل الممكنة  ،هأهدافماضوع القرار و  ،متخذ القرار 
 
وف

 وأن نتعرض لمفهام القرار االوستثماري الرشيد 
ا حيث من أوساوسويستند مفهام القرار االوستثماري الرشيد عىل مبدأ الرشاودة االقتصاودية الذي يقام عليه علم االقتصاود  

ض أن متخذ ال ي الماارود الناودرة المتاحةالمفر 
 
ي  أي  قرار االوستثماري يتسم بالقدرة عىل حسن التضف ف

 
عملية البحث ف
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ي يكان لها اوستخد
تاظيف  إىلت عديدة، بحيث يصل أماكيفية اوستخدام الماارود االقتصاودية أحسن اوستخدام ممكن والت 

ي النشاط
 
وع الذي يعطي أكرر عائد ممكأو  واوستثمار تلك الماارود ف ي االعتبار  تكلفة الفرصة المشر

 
ن عىل االوستثمار لخذا ف

  .(2013 :الضائعة والمضىح بها )معراج  هااري واخرونأو  البديلة 
ومن هنا يمكن القا  أن القرار االوستثماري الرشيد ها ذلك القرار الذي يقام عىل اختيار البديل االوستثماري الذي يعطي 

ي تسبق عملية أو  قلال أكرر عائد اوستثماري من بي   بديلي   عىل
ي عىل مجماعة من ودراوسات الجدوى الت 

أكرر والمبت 
 االختيار وتمر بعدة مراحل تنتهي باختيار قابلية 
ي معي   وفقا ل ي إطار منهىحر

 
وع االوستثماري  هدافهذا البديل للتنفيذ ف   (2006 :عبدالمطلب عبد الحميد)المشر

 
ي مراحل القرار االستثماري تمر عملية 

 
 القرار بمجموعة من المراحل يمكن حرصها فيما يىلي  إتخاذ الفرع الثان

ونقصد هنا تحديد  ،أوال: تحديد المشكلة االوستثمارية: وتعترر من أهم المراحل وذلك لتاقف المراحل الماالية عليها  
ي المراحل الخرى هدرا للاقت والما  ودون  ، غماض فيهودقيقا ال  القرار بشأنه تحديدا  إتخاذ الماضوع المراود 

حت  ال تأت 
  (2008 :جليلة بن خروف)ية وساوسحل المشكلة  ال 

ي تم أو  ثانيا: تحديد البدائل المتاحة: يقصد بهذه المرحلة التفتيش 
التحري عن الحلا  المختلفة لحل المشكلة الت 

ي المرحلة 
 
ي الخطر  ،الوىلتشخيصها بدقة ف

 
حيث يجب وضع اكرر عدود ممكن من الحلا  البديلة لتجنب الاقوع ف

ي تحقيق إليها متخذ القرار جزئيا  ،واختيار البديل المناوسب
 
ي هذا البديل اإلوسهام ف

 
 ،كليا أو   ولهذا السبب يجب أن يتافر ف

ي بديل أو 
 
ي حدوود الماارود المتاحة لمتخذ القرار، وقد تنحض االختيارات ف

 
ي هذه  الحالة  ن يكان ف

 
واحد  فيكان القرار  ف

  (  2012:منصاري  الزين)الرفض  بعد تحليله أو  القبا   أما 
وتتنوع مجاالت تحليل االوستثمارات وتتعدود  ،القيام بالتحليل االوستثماري للبدائلأي  ثالثا: تحليل البدائل المتاحة: 

 ( 2005 :زياود رمضان) :مجماعات إىلويمكن تقسيمها  
 . تحليل العاامل الداخلية وتعالج رغبات المستثمرين وميالهم 1
ي تؤثر عىل مدى تحقيق المستثمرين لرغباتهم كالتضخم2

ائب ،. العاامل الخارجية وتمثل المحدودات الت  االوستقرار  ،الض 
ي واالجتماعي 

ي أو  والمخاطرة ذات العالقة بالصل ،السياسي والمت 
يجب اخذها بعي   الصا  المراود اوستثمارها والت 

 القرار االوستثماري  إتخاذ االعتبار عند 
المشاري    ع االوستثمارية نفسها وعىل مجماعة العاامل أو  يا وينصب عىل البدائلأوساوسكما أن التحليل قد يكان تحليال 

ي يقام المستثمر بتحليلها ليختار من هذه البدائل ما يالئمه. كما قد يكان التحليل 
فنيا وينصب الخاصة بكل بديل والت 

 االوستثمار وحركاتها والعاامل المؤثرة فيها...الخ  أودواتعىل أوسعار 
منصاري )رابعا: المفاضلة بي   البدائل المتاحة واختيار البديل المالئم )الفضل( وذلك باالعتماود عىل نتائج التحليل 

 (  2012 :الزين
 

 : ي
 
ي األ  أدرواتالمطلب الثان

 
 المالية سواقاالستثمار ف

 قسمي    إىلتقسم بداية الصا  المالية االوستثمارية 

ي ال تعطي  ودواتأصا  اوستثمارية مالية غر  قابلة للتداو : وهي تلك ال 
ي السا  االوستثمارية والت 

 
االوستثمارية المتاحة ف

وداود قيمت جاع مبلغ االوستثمار ها اوسر  ها من الجهة للمستثمر حق التضف فيها بالبيع لطرف ثالث، والطريق الاحيد الوسر 
ي أصدرتها 

ي السا  المالية من  ،الت 
 
ي تعطي للمستثمر )حاملها( حق ت داولها ف

وأصا  اوستثمارية قابلة للتداو : وهي الت 
 خال  إمكانية بيعها لطرف ثالث، وللقسمي   الم ذكارين فع ل اقتص اودي واوستثماري كبر  

االوستثمارية غر  القابلة للتداو  بداية يجب اإلشارة أنه لضمان فعل العملية االوستثمارية  ودواتال  :األرولالفرع 
ي أصا  مالية غر  قابلة للتداو ، فهي ذات 

 
لضمان التنمية االقتصاودية،  أهميةاالقتصاودي فإنه ال بد من أن ت تم ف

لربط بي   الدائرتي   المالية والنقدية من أجل والغرض منه ا الربط بي   المدخرات المالية واالوستثمار، وها ما يعرف با
 (  2001:الزبيدي)ضمان التاازن

ي شكل م ن ال  ودواتويقصد بهذا النوع من ال 
 
ي تتم من قبل المستثمر ف

الوعية االوستثمارية أو  ودواتتلك االوستثمارات الت 
ي ال تعطي لحاملها حق التضف فيها بالبيع 

مة مع  واتودط رف ثالث، وتقسم هذه ال  إىلوالت  وفقا للعقاود المرر
أن العملية االوستثمارية ه ي تعاقد بي   المؤوسسة المالية )المضف التجاري( وبي   المستثمر  أوساسالمستثمرين عىل 
 )العميل( وأبرزها 

 
 .Deposits Saving 1الودائع االدخارية -
 :إىلوهي من أكرر أنااع الوعية االوستثمارية الت ي يقبلها الفراود خصاصا من يفضلان تجنب المخاطر وتقسم  
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ي تعرضها المصارف التجاري ة، وتتمر   هذه الاودائع بأنها تحمل  ودواتالاودائع لجل: وهي من أهم ال  -أ 
االوستثمارية الت 
ر، فال يجاز للمستث مر )الماودع( أن يسحب المبلغ ولذلك يتمر   اوستحقاقا معينا يتفق عليه مسبقا المضف والمس تثم

، إال أن غالبية المصارف ال تمانع من وسحب المستثمر لاوديعت ه ج زء منه ا مقابل أو  هذا االوستثمار بسعر فائدة عاىلي
 حرمانه من الفائدة المتفق عليها 

: وهي أوداة اوستثمارية مهمة تعرضها المصارف  -ب . ي تعاود  ماا التجارية من أجل تشغيل ال وودائع التافر 
 إىلالفائضة والت 

ي الاودائع لجل، وإنما تضع 
 
ة معينة لسحب المبلغ الماودع كما ف م الماودع بفر  ة والمتاوسطة، وال يلر   ذوي الدخا  الصغر 

طر معظم التش ريعات المضفية حدا أقص للمبلغ الذي يمكن أن يسحبه المستثمر وذلك لحماية المضف من مخا
 العش الماىلي 

 شهادات اإليداع غير القابلة للتدارول  -2
 deposits of Certificate  وتختض(CDs ( وتقام المصارف بإصدارها لتطار مفهام الاوديعة المضفية بحيث يمك ن

ذات التداو  فيها بتحويلها من شخص آلخر، فهي أكرر مرون ة م ن الاوديع ة المص رفية، وهي صنفان، شهاودات إيداع 
ة ةأي  الصناف الصغر  غر  قابله للتداو  فال يجاز لحامل هذه أي  قابله للتداو ، وش هاودات اإلي داع ذات الصناف الكبر 

 .الشهاودة التضف فيها لط رف ثالث كالبيع ودون ماافقة البنك
 

: أصول استثمارية قابلة للتدارول  ي
 
 الفرع الثان

 قسمي    إىلو  وتنقسم الصا  االوستثمارية القابلة للتدا
ي السوق النقدي 

 
 أروال: أصول استثمارية مالية قابلة للتدارول ف

ي السوق الرأس المالي  
 
: أصول استثمارية مالية قابلة للتدارول ف

ً
 ثانيا

ة االوستثمار فيها عن السنة  ة الجل ال تتج اوز فر  ي السا  النقدية كانها قصر 
 
وتختلف الصا  المالية القابلة للتداو  ف

ي وسا  رأس الما ، وتشكل الوسهم 
 
ي تت داو  ف

والسندات stockالااحدة. عىل عكس الصا  المالية طويلة الجل والت 
Bonds ولة حيث تكان النسبة العظىم من محفظة الصا  المالية المتداولة ف ي وس ا  أهم أن ااع الص ا  المالي ة المتدا

ي العالم.  ورا ال
 
 المالية ف

: ال  
ً
ي السا  النقدية وهي ال  ودواتأوال

 
ي يمكن التداو  فيها يحق لحاملها بيعها  ودواتاالوستثمارية القابلة للتداو  ف

الت 
ي السا  النقدية أما لطر  ثالث، ويمكن تداولها 

 
ي وسا  رأس الما أو  ف

 
 ف

ة  ودواتللسا  الذي تتداو  فيه، وتتداو  ال أو  لمدة اوستثمارها أو  وهي تختلف عن بعضها وفقا لناعها  المالية قصر 
ي تتم بسيالة عالية وعائد منخفض 

ي وس ا  النقد والت 
 
ي هذاالجل ف

 
الن وع م ن االوستثمار  نظرا لن المخاطرة منخفضة ف

 -وتتضمن اآلتية: 
 Negotiable Certificates of Deposit :دات للتدارول القابلة اإليداع.شها1

وداود قيمتها قبل تاري    خ اوستحقاقها المحدود، وُيمكن   باوسر 
ً
وهي شهاودات غر  شخصية ال تعطي حاملها المستثمر فيها حقا

ي ال 
 
الثانوية بسهالة، لن النوع من الشهاودات مدون عليها معد  الفائدة وتاري    خ اوستحقاقها والذي غالبا  وساا تداولها ف

 من وسنة  أقلأو  ما يكان وستة أشهر 
ي . قرض  الدروالر األ2   روررون 

 ، مما جعل يتسم الدوالر المريكي بحالة من االوستقرار والثبات والذي جعله عملة عالمية نتيج ة لقاة االقتصاود المريكي
، لدعم عملتها المحلية من جهة ي العالم تحتفظ بج زء م ن احتياجاتها عىل شكل ودوالر أمريكي

 
، جميع البناك المركزية ف

اموتسوية  ته ا الخارجية من جهة أخرى، وتقام المصارف التجارية بأخذ قروض تسىم قروض الدوالر المريكي لخلق اإلر  
 (  1999هندي: )اض أخرى، وتتمر   بضخامة مبلغها. أصا  اوستثمارية قابلة للتداو  ولغر 

اءإتفاق.3   :يات إعادة الشر
ي السا  النقدي ة حي ث يلجأ إليها تجار ال ودواتوهي أحدى ال 

 
ة الجل ويتم تداولها ف المالية  ورا االوستثمارية قصر 

ي تمويل جزء م ن المخ زون ه ذه ال
 
معدوودة، ويكان ذلك بأن يقدم التاجر ليام أو  المالية ليام واحد  ورا للمساعدة ف
اء م ع ذلك  ورا صفقة من ال المالية ذات السيالة العالمية للمستثمر بصفة مؤقتة, ويقام التاجر بعقد صفقة إعاودة الشر
المالية المباعة له وسابقا بسعر أعىل قليال من وسعر البيع. ويش كل إجماىلي الفر  بي   السعرين الرب  ح  ورا المستثمر لل 

ة، ويستخدمها المستثمر ال ة قصر 
ذي يستفيد منه المستثمر، وتستخدم هذه الحالة عن د حاجة التاجر لسيالة نقدية لفر 

ي حالة وجاود فائض ماىلي لديه 
 
 ( 2005 :مطر وتيم)ف
 
 (  1997مر السحب القابل للتدارول )صيام: أ. 4
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ي تعرضها المصارف التجارية ولجذب المزي د من الاودائع لديهم، أصدرت بعض  ودواتبسبب تطار ال  
االوستثمارية الت 

, ولهذا تضمن فيه للمستثمر الحصا  أالمصارف وعاء  ودخاري جديد يجم ع ب ي   ص فات الاودائع الجارية ووودائع التافر 
ي الاودائع الجارية بحيث يملك الماودع حق السحب عند 

 
الحاجة ويضمن الحصا  عل ى العائد الناتج  عىل مزايا اإلي داع ف

 ( 43:2002 :االشج)عن فائدة محدودة عىل رصيد تلك الاوديعة 
 .المرصفية الكمبياالت 5
ض  أورا تصدر الكمبياالت المضفية ك"  اوستثمارية يكتتب فيها عندما يض ع المص رف التجاري نفسه ووسيطا بي   المقر 

وداود قيمته من  والمستثمر ويقبل مسؤولية ودفع القرض وهذا يجن ب المستثمر مخاطر العجز لن المستثمر يستطيع اوسر 
ض الصىلي 

ي ذلك يمكنه الرجوع  ،المقر 
 
ووسيطا متعهدا المضف التجاري الذي قبل أن يكان  إىلوإذا فشل ف

ي أحد البناك ،بي   
 
ضه شخص ما ف  بإعاودة مبلغ اقر 

ً
 كتابيا

ً
ض كما تمثل الكمبياالت المضفية تعهدا المستثمر والمقر 

حت  تاري    خ االوستحقا  ويمكن بيع  ،ويحتفظ البنك بالتعهد الذي يمثل عقد إقراض يتالد عنه فاائد  ،(1997)هندي: 
اء عىل التعهد لشخص ثالث واوستخدمت هذه الودا ي تتم بااوسطة الشر

ي تسديد ثمن البضائع الت 
 
ال دفع المؤجل   أوساسة ف

ي هذه الحالة باعتماود القبا ، حيث يسحب المصدر وسندا 
 
كاالعتماودات المستندية، ويسىم االعتماود المستندي ف

امفيقدمه للبنك المستارود فيصاود  عليه عن حاالة مالية تمثل  غر  قابل للنقض عىل البنك الذي يقبل ودفع المبالغ  ا إلر  
ي نطا  اعتماود مستندي لمدة اوستحقاقها 

 
ي الاثائق المقدمة له ف

 
 .(1997 :اوسعد)المتضمنة ف

 التجارية   روراق. األ6
او  تاري    خ اوستحقاقها بي   خمسة أيام  ورا تتمثل ال

ي كمبياالت ير 
 
ة التداو  عىل   ،تسعة شهار  إىلالتجارية ف يقتض مر  

ة تتمر   بأنها يجب أن تكان مضمانة بأصل من أصا  المنشأة  ة وذات ثق ة كبر  كمبياالت صاودرة عن منشآت أعما  كبر 
اموكذلك  ي اوس تثمارها ض ئيل وبالت اىلي  ،م ن مضف تجاري بسداودها  إلر  

 
العاائد عليها  ،لذلك يجعل نسبة المخاطرة ف

( وحرصا عىل حماية المستثمرين تنش ر بع ض المؤوسس ات المتخصصة  ودليال  خاصا 2003 :طار  حماود)منخفضة
ي تصدر مثل هذه ال

وسا  ثاناي نشط  خلقت ه بع ض بي ات  ورا لهذه ال أصبح, وبفض ل ذل ك ورا بأوسماء المنشآت الت 
 السمس رة والمصارف التجارية 

 . قرض فائض االحتياطي اإللزامي 7
ي لديها فائض احتياطي إلزامي  

ي من عجز فيه وهي ليست  إىلوهذا القرض تقرضه البناك الت 
ي تع ات 

مالية  أورا البناك الت 
ض بسداود القرض وفاائده  وإنما تعهد غر  مكتاب يلزم البنك المقر 

 ذرونات الخزانة  أ. 8
ة الجل )  ي الماازنة، وهي أهم م ن أو  مالية حكامية( تصدرها الدول ة أورا هي وسندات قصر 

 
يمثله ا لغرض تمويل العجز ف

او  بي   واحد وتسعي   ياما 
وتتصف  ،وسنة كاملة إىلووسيلة للقرض الداخىلي القصر  الجل، تمثل وسندات لحاملها لمدة تر 

ي السا  النقدي 
 
 (  2001الزبيدي: )أذونات الخزينة بسيالة عالية ومخاطرة قليلة تتبعه ا فاائد قليلة وتتداو  ف

ي سوق رأس المال   درواتاأل  :ثانيا
 
 االستثمارية  المتدارولة  ف

ي وسا  رأس الما  ودواتيمر   ال 
 
ي أو  االوستثمارية ف

 
وسا  االئتمان  الطويل الجل أنها تتمتع بحق ملكية إذا كان االوستثمار ف

 بحق مديانية )وسندات(، والوسهم   والسندات أو  أوسهم المنشأة المصدرة لها 
ي ال  ودواتأكرر ال والسندات هي 

 
ي اقتصاوديات العالم رغ م ودخا  أوعية  وساا االوستثمارية شياعا ف

 
 المالية ف

 ( 1996:وسمر  عبد الحميد رضاان)اوستثمارية جديدة أخرى مثل التاريق والخيارات والتعهدات  
ي السا  الثانوية 1 

 
ي رأوسما  المنشأة قابل للتداو  ف

 
وله ثالثة قيم، قيمة .الوسهم وهي عبارة عن صك يمثل حصة ف

ي ة والت ي تعاود  حقا  القيمة لدى المنشاة، والقيمة  ي القيمة المدونة عىل قيمة السهم، القيمة الدفر 
 
اوسمية تتمثل ف

ي يباع فيها أوسهم ف ي وس ا  رأس الما  وقد تكان أكرر 
ية )النعيىمي أو  من القيمة االوسمية أقلأو  الساقية والت   ،الدفر 

ي  إىلمكن تقسيم الوسهم من حيث شكل اإلصدار لها وي (،2009 ،التميىمي 
وسهم لحامله يذكر  (1998 :ثالثة أنااع )الهيت 

ي الذي 
كة، والسهم اإلذت  اوسم المساهم عليه، ووسهم اوسىمي بحيث يحمل اوسم مالكه وتنتقل ملكيته بالقي د ف ي ودفاتر الشر

 (1999:الوستعما )قرياقصلم ره وي تم تداول ه بالتظهر  وها ناودر اأو  يصدر إلذن شخص معي   
ي وسا  ال ودوات. السندات تعترر السندات من أكرر ال 2

 
 المالي ة  ورا المالية الشائعة التداو  ف

وهي  ،بع ض أجهزته ا الحكامية وأيضا منشآت العما أو  وتمثل شهاودات مديانية تصدرها جهات متعدودة مثل الدولة
ي  إىلمثل السندات القابلة للتحويل  ،ذات عائد ثابت وتحدود مدة االوستثمار بزمن معي   

أوسهم وهي الت ي تكان بعد مص 
ي يحصل حاملها إضافة 

اض الت  ي تحدودها الجهة المصدرة قابلة للتحويل كم ا يرغ ب حاملها ووسندات االقر 
 إىلالمدة الت 

 ( 1997:اوسعد) ربا الفائدة الثابتة عىل نسبة من ال
يشار لهذه الوسهم بأنها أوسهم هجينه لنها تحمل صفات الوسهم العاودية وبعض ص فات وسندات  :. الوسهم الممتازة3

ي 
 
ك ف اض، فهي تعترر حق ملكية وأيضا حق مديانية لكان السهم الممتاز يشر  المنشأة المحققة كما السهم  أربا االقر 
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ي السند، إال أن هذا النوع من السهم يعترر العىل للرب  ح كما أو  ذلك أنه يتفق عىل الحد الودت   إىلالعاودي، ويضاف 
 
ف

 مح دوود التعام ل ب ل منعدم تقريبا 
ي المنشآت المالية ذات الغراض  إىل. التاريق ها عبارة عن عملية تحويل الصا  من المقرض الصىلي 4

 
اآلخ رين، وتتم ف

والسندات، والهدف منه ها قيام  مالية من حقا  ملكية ومديانية كالوسهم أورا  إىلالخاصة، بحيث تحا  القروض 
مالية مقابل مديانية لديه مدرة للدخل كالديان بضمان رهن عىل اخ تالف أنااعها، وعند  أورا المص رف المعن ي بطر  

 بالت دفق النقدي   ورا قيام المدين بسداود الدين مع فاائده، يتمتع حامل ال
ي السا  المريكية. االختيارات   وهي نوع جديد من االوستثمارات 5

 
فحقا  االختيار هي  ،نسبيا أو  من تعامل به كانت ف

ي إلغ اء العملية
 
ي حق الخيار ف ي وقت أو  عمليات آجلة يمنح فيها المشر 

 
إتمامها مقابل مبلغ )مكافأة( يدفعها للبائع ف

ي من العق اود لنه ا تعط ي عليه مسبقا، وهي تعترر بمثابة عقد ماىلي إال أنها نوع اوستث تفا محدود ووسعر ثابت تم اإل 
نات 

ي الحق وال تضمن اإل امللمشر   ، ومن أشهر أنااع االختياراتلر  
 ( 2007: 2 :)نشنش

اء -أ   :خيار الشر
ة الزمنية ي العقد خال  الفر 

 
ي حق بيع الكمية المتفق عليها بالسعر الذي يحدود ف بتاري    خ اوستحقا  أو  حيث يملك المشر 

 .ال يكان ملزماعقد الخيار إال أن الش راء 
 :خيار البيع -ب 
ة الزمنية  ي حق بيع الكمية المتفق عليها بالسعر ال ذي يحدود خال  الفر  عدم أو  بتاري    خ االوستحقا أو  ويملك المشر 

ي االختيارات هي اختيارات عىل الوسهم  ورا بيعه إذا لم يرود تنفي ذ العق د، وأكرر ال
 
المالية شياعا ف

 ( 1997 :صيام)(،2001:الزبيدي)
ي العقد، إنما هي أو  المالية ها ليس تنفيذ عملي ة البي ع ورا  من تداو  هذه الوساسي والهدف ال 

 
الش راء الماجاودة ف

ي  ودواتللمضاربة وتقليل المخاطر المتاقعة من خال  تكوين محفظة كفء، وتصنف هذه ال 
 
ستقبلية العقاود الم أوساا ف

ي السهم أورا مالية مشتقه عن  أورا لنها  ويطلق عىل لفظ المش تقات
 
 أصلية تتمثل ف

  والسند                                                
ة  أودوات. 6 ة تلجأ بعض المؤوسسات االوستثمارية الكبر  صناوديق االوستثمار)المحفظ ة  إىلاوستثمارية مالية غر  مباشر

ي  إىلاالوستثمارية بحيث تسىع  ودواتاالوس تثمارية  باعتبارها شكل معاض من ال 
 
تجمي ع م دخرات الف راود واوستثمارها ف

ي إودارة محفظة ال ورا وسا  ال
 
ة جهات متخصصة ف المالية وتعد ذات تنوع  ورا المالية من خال  اعتماودها عىل خرر

  تقليل المخاطر وتضمن تحقيق مكاوسب رأوسمالية عالية.  إىلجي د ومتكام ل لص غار المستثمرين تؤودي 
 

ي 
 
ي سوق األ  :المبحث الثان

 
ي تحيط  باالستثمارات ف

 المالية روراقالمعوقات الت 
ي العقاود ال  أوساا ن انفتا  إ

 
، وما يصيب هذه ال  إىلة والذي جعلها أقرب خر  االوستثمار ف

ً
 واحدة

ُ
من  وساا إن تك ان وس اقا

ي  تجاهتقلبات حاودة عىل اختالف مااقفها ومجاالت العم ل فيه ا، كذلك اإل 
ايد نحا التسهيل الماىلي واإلجرات 

العالىمي المر  
ي وسنتناولها 

بقصد تحفي ز ت دفق االوس تثمارات الدولية عرر العالم، لكن تقف بعض المعاقات عن تحقيق هذا الهدف والت 
 وكما يىلي 

ً
  :تباعا

يعية  :األرولالمطلب   المعوقات التشر
جمة وساوسالعاامل المؤثرة عىل مناخ االوستثمار كانها الوداة ال تعد القااني   من أهم إذ  ن المعاقات القانانيةإ ية لر 

ي كافة القطاعات، لذا يجب أن تتمر   بالاضو  وعدم التضارب لتكان جاذبة 
 
السياوسة االوستثمارية للدولة بشكل واضح وف

ة القااني   و ،لالوستثمار 
  كرر

ً
يعات وعدم تاحيدها مثال النظمة القانانية الحاكمة  و تتمثل  المعاقات بعدم اوستقرار التشر

يىعي من جهة اخرى الن  ،لالوستثمار ودون تاحيدها  االمر الذي يجعل هناك تعارض بي   القااني   من جهة و القصار التشر
يعات كانت خلق بيئة قانانية مشجعة لبيئة اقتصاودية منسجمة مع متطلبات نماذج اقتصاود السا   الغاية من هذه التشر

ي الساقي    أو وان تخلف ،المالية
 
ي تحكم أصا  وقااعد العمل ف

يعات الت  ية والثانوية، ويبدو هذا الولقصار النظم والتشر
ي غياب االوستقال  اإلوداري لبعض البارصات

 
ي عدود من الجاانب وتتمثل ف

 
و غياب المؤوسسات المساندة ذات  ،واضح ف

 الثر المباشر 
المالية  ها مشكلة عدم االوستقرار  وساا فإن العائق الكرر الذي يااجه ال  :المعاقات  السياوسية   إىلبالنسبة   أما 

ط ال  خر  السياسي هذا ال  ي وساسي يعترر الشر
 
 الااجب تافره لجلب المستثمرين خاصة منهم الجانب لالوستثمار ف

ي ظل أوضاع وسياوسية غر  مستقرة، ذلك لن كل مستثمر يسىع للح
 
صا  عىل البارصة، حيث يستبعد اوستثمارهم ف

 أقص حد من الضمانات الوستثماره 
ي 
 
 المعوقات المالية  :المطلب الثان
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،  إىلتلك العقبات بقيام  السلطات المختصة بإخضاع المستثمرين تتمثل  يبة عىل الدخل اإلجماىلي
ائب مثل الض  عدة ض 

يبة عىل  ائب و هذا بدوره يصعب عليها الدخا   أربا الض  كات، و هذا ما جعل المؤوسسات تتهرب من الض   إىلالشر
ي تفرضها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات ال  وساا ال 

الشماع )المالية  وساا المالية  نظرا للشفافية و الرقابة الصارمة الت 
كات المتخصصة فأن العدود الم إىلباإلضافة  ،(45-73::1992 أي  حدوود للسندات المسعرة ال يقدم للمستثمر نقص الشر

ا وسلبيا حيث فقد المستثمر الثقة فيما تافره من تاظيف ي فرص التاظيف االوستثماري وأثر ذلك  عليها تأثر 
 
 أما  ،تنوي    ع ف

ي الوسعار )هاشيار معروف:   
 
والمضاربي   ن غالبية المستثمرين هم من المدخرين أإذ  ،(  308عائق التقلبات الشديدة ف

ي من ودون 
الذين كاناا يتخذون القرارات االوستثمارية معتمدين عىل االشاعات وعىل بعض آليات التقويم االوستثماري التقت 

 عن  ضآلة عرض ال  (،2006:1ودراية بمقامات التحليل وتقنياته )إياود الجداود،  
ً
ي ال إذ  االوستثمارية ودواتفضال

 وساا تعات 
ي ا
 
ز ذلك جليا من خال  وسيطرة الوسهم ماا المالية الحديثة الجاذبة لرؤوس ال  ودواتل المالية من نقص واضح ف ، ويرر

ي هذه ال 
 
:  وساا وووسائل التمويل التقليدية عىل التعامالت ف  ويعاود ذلك لعدة أوسباب نذكر منها ما يىلي

كات المساهمة كر   الر  أوساا و طبيعة  ،باإلضافة وسيطرة النمط العائىلي للشر
أسي إلصدارها من قبل الدولة السندات والر 

ي ضآلة ما ها 
 
ومؤوسساتها العامة، وهذه المؤوسسات تحتفظ بهذه السندات ودون طرحها للتداو ، وقد انعكس ذلك ف

ي ال  ودواتمعروض من هذه ال 
 
ي الماحد وساا ف ( وكذلك ضعف أوسلاب تازي    ع 2000:الثانوية  )التقرير االقتصاودي العرتر
، وذلك بسبب االفتقار االكتتابات: لقد كان أوسلاب ال ي  إىلتازي    ع  قائما عىل االتصا  الشخصي المباشر

المؤوسسات الت 
ي تازي    ع ال 

 
ي هذه  ،كتتابتقام بضمان التغطية والمعاونة ف

 
كات المدرجة ف محدوودية أحجام التداو  وقلة عدود الشر

ي  ودواتقصار الطلب عىل ال  إىلباإلضافة   وساا ،ال 
انخفاض  :يعزى إليها هذا المر ما يىلي االوستثمارية، ومن العاامل الت 

ي تحققه. 
ي الدخل النقدي وعدم اوستقرار أوضاع الفئات الت 

 معد  االودخار الفرودي وعدم ثباته بسبب تدت 
 

  :المعوقات االقتصادية المطلب الثالث

وعات العامة  ي  هي وسياوسة تحويل المشر
ي  الخاصصة  والت 

 
  ف

ً
وعات خاصة، وهذا التحا  يرتبط  إىلتتمثل  مثال مشر

ي بيئة تتسم بالحرية االقتصاودية، وعىل هذا ف
 
ن إبتحاالت اقتصاودية واجتماعية وسابقة والحقة، وال يمكن تطبيقها إال ف

   2001)العامري )الخاصصة تعترر أصعب مراحل برامج اإلصال  االقتصاودي وأطالها،
ة زمنية الزمة لن   ي الدور الحياي الذي تلعبه ال خر  هذه ال  أهميةعىل اعتبار أن تنفيذها يحتاج فر 

 
ي  وساا ة تكمن ف

 
ف

ي االوستثمار  إىلن عدم وضو  التاجهات الحكامية  مما يؤودي أعملية التنمية االقتصاودية و 
 
زعزعة ثقة المستثمرين ف

  ((2012 :الجميل)
 
 المعوقات االجرائية  )عدم توفر مناخ استثماري مالئم(  :المطلب الرابع 

ي ضعف اإلفصا  والشفافية
 
ي الحصا  عىل المعلامات المهمة  إذ  وتتمثل ف

 
ي المستثمرون من غياب العدالة ف

يعات 
ي هذه ال 

 
كات المدرجة ف ي الصميم مصداقية ال وساا المتعلقة بأوسعار أوسهم الشر

 
ي حي   أوساا ، المر الذي يمس ف

 
ن ، ف

كات ، وسااء كاناا أعضاء مجالس إودارات الشر ة،،المقربي   منهمأو  المديرين التنفيذيي   أو  المطلعي    يحققان مكاوسب كبر 
كات أو  منافسة الحكامات ومؤوسساتها  ،يتجنبان خسائر جسيمة من خال  اطالعهم عىل المعلامات الداخلية للشر

ي االوستثمار قصر   ،لجمهار المدخرين
 
و عدم انتشار الاعي  ،(1999الجل   )وسليمان المنذري:  تفضيل السيالة ف

ي ال
 
كات﴾ الاوساطة ورا االوستثمار ف  ودواتو إنخفاض ربحية ال  ،المالية وضعف ثقة الراغبي   بمكاتب ﴿أو شر
ي تنشيط السا ؛ باإلضافة  ،االوستثمارية

 
ضعف الفرص المتاحة  إىلوكذلك ضآلة الدور الذي تلعبه المؤوسسات المحلية ف

وكذلك  ان ودقة اإلفصا  وتدفق المعلامات ومن شأن هذا أن يزيد من احتماالت  (،2006:وسليمان المنذري)تنوي    ع لل
(  بمدخراتهم، ولعل هذا ما يخلق عدم  الثقة بالسا  2001 :الزبيدي)تعريض حقا  المستثمرين للضياع والتالعب

  (2008 :زياود الدباس)ويدفع المدخرين 
ي حالة  إىلتفتقر  وساا فضال عن ذلك فان ال  ،لإلحجام عن ولاجه

 
وجاود كفاءات فنية قاودرة عىل فهم البيانات المالية ف

اء  ،تافرها، وان ارتفاع ودرجة تركز التداو  كر   هما إىلويشر  الخرر
: الو :وسببي   رئيسيي   يعزى لها ارتفاع ودرجة الر 

كات الااعدة ي  ،احتفاظ بعض كبار المستثمرين بأوسهم الشر
: انخفاض جاودة غالبية الوسهم المدرجة، ال وسميا أوسهم الثات 

كات القطاع العام  .شر
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 الخاتمة 
ي تم التاصل إليها 

ي ختام بحثنا  ال بد من بيان أهم النتائج والتاصيات الت 
 
 :ف

 النتائج
مج  اراة التط  ارات المس  تمرة ف  ي قط  اع المعامالت المالي  ة، م  ن  إىلالمالي  ة ف  ي مختل  ف ودو  العال  م  وساا .وس  ىع ال 1

خ  ال   تحدي  ث بنيته  ا التحتي  ة والتنظيمي  ة خاص  ة م  ن الناحي  ة التش  ريعية والتقني  ة والتش  غيلية، به  دف ج  ذب 
ناش ئة؛ لم ا لذل ك م ن أث ر إيجاب ي ف ي  أوساا  إىلمبتدئ ة  أوساا م ن  وساا االوستثمارات المحلي  ة والجنبية، وترقي  ة ه  ذه ال 

 إىلالمالي ة العالمي ة، وكذل ك االنضمام  وساا زي اودة الثق ة م ن قب ل المس تثمرين، ومس اعدتها عل ى االندماج ف ي ال 
 المؤش  رات الدولي  ة. 

ي عليها المستثمر  قرار اوستثمار 2
ي يبت 

ي ودولة ماأماال.تعترر الحماية القانانية أحد أهم العاامل والوسباب الت 
 
ال وسيما  -ه ف

ي الذي أماالفأو  ما يأخذه المستثمر باالعتبار عند إقدامه عىل تاظيف  -ة ناميةخر  إذا كانت هذه ال 
ه ها النظام القانات 

ي ظله إنجاز عملية اال 
 
ي وسيتم ف

وستثمار، من خال  ما يقدمه هذا النظام من حقا  وتسهيالت ومستاى الحماية الت 
يمكن أن تشجع اللاائح القانانية الجيدة المستثمرين، كما تؤثر جاودة وسياوسات االوستثمار بشكل مباشر إذ  يضمنها له،

 .اا مستثمرين محليي   أم أجانبكبار المستثمرين، ووسااء أكانأو   عىل قرارات جميع المستثمرين وسااء كاناا من صغار 

ي  تخرج عن 
ي مأمن من التعرض للمخاطر الت 

 
ي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمر  تجعله ف

إن الضمانات القانانية الت 
وعه االوستثماري ي قد يتعرض لها مشر

ايد  ،تاقعاته التجارية والت   أهميةومع تزايد حركة االوستثمارات  بي   الدو  تر  
ي تافر له مثل هذه الضمانات القانان

ي الدولة الت 
 
ي قراره االوستثمار ف

 
ي يجب منحها للمستثمر لدورها المؤثر والفعا  ف

ية الت 
 الضمانات

ي ال 3
 
ي تؤثر عىل  قرارات المستثمر ف

متابعة حركة  إىلباإلضافة  ،اخر  إىلالمالية من مستثمر  وساا . تتفاوت العاامل  الت 
ي  تخاذ إالمنافسي   والمستثمرين االخرين قبل 

 
   .المالية ورا ال أوساا قرارات االوستثمار ف

 
 التوصيات 

 عىل  ،ن تكان مسئاليات الجهة الرقابية واضحةإ. 1
ً
ن تتمتع الجهة الرقابية أوأن تتصف بالماضاعية، فضال

ن أعملها و ن يتاافر الماارود الالزمة لمماروسة أن تخضع للمسائلة عن  مماروستها لاظائفها ووسلطاتها، و أباالوستقاللية و 
امتتخذ إجراءات تنفيذيه تتسم بالاضو  واالتسا  فيما بينها، يجب عىل العاملي   بالجهة الرقابية اإل بمعاير  الوداء  لر  

ي ذلك معاير  الشية المناوسبة 
 
 الاظيفية بما ف

ي السا  الماىلي 2
 
ي تحديد مسار تدفق رؤوس ال  أهمية. يكتسي تافر  المعلامات ف

 
بي   المصدرين  ماا قصاى ف

ي البارصة من جهة أخرى، 
 
والمستثمرين وبالتاىلي التأثر  عىل نما االوستثمارات الحقيقية م ن جه ة، وتط ار الوسعار ف

ي تسهيل تحقيق فرص 
 
ي السا  الم اىلي يجب االهتمام بالنقاط  ف

 
ولتحقيق الشفافية المطلوبة بي   المتعاملي   ف

  اوستثمارية  
نيت بحيث تقام هذه ال   . إنشاء  هيئات متخصصة3  ي نشر المعلامات عرر اوستخدام االنر 

 
ة بتقديم هذه خر  ف

ي ترفض تافر  المعلامات أو  شهرًيا، ووسنوًيا(  عل ى أن يتم تغريم ،يامًيا،)المعلامات بشكل ودوري 
كات الت  إيقاف الشر

ي البارصة
 
كات المتداولة ف  تق ديمها بش كل مض لل أو  حا  الشر

و ،االوستثمار من خ ال  تش جيع اإلص دار والتعامل بالوسهم الممتازة لتحقيق ضمانات أكرر للمستثمرين أودوات. تنوي    ع 4
كات االوستثمارية من خال  زياودة عروضها للم دخرين الص غار للتاظي ف الجماعي   .تطوير الشر

ا ف ي البا 5
ً
كات السمس رة ودوًرا ب ارز كما يستاجب تخفيض    ،رصة. فتح المجا  لخصخصة البارصة من خال  إعطاء شر

ي المناطق المختلفة   ،تكاليف الاوساطة مما يجعل عمليات البارصة أكرر كفاءة
 
كات السمشة بفتح فروع لها ف و قيام شر

لتسهيل عملية انتق ا  الوامر من المستثمرين، واوستغال  قرب  ها من المس تثمرين المحتمل ي   لنش ر ال اعي االودخاري وثقافة 
 .البارصة

ي  ودور ال قلترقية التعاون ال. 6
 
وترقية االوستثمار المحىلي من  ،المالية من اجل  تنشيط االوستثمار  وساا يىمي والدوىلي ف

ورية لتنشيط وسيالة السا    .خ ال  إتباع التدابر  الض 
عىل  االوستثمار  نشر الاعي  بي   المستثمرين عن طريق الدورات التدريبية  والتاعية من خال  ووسائل االعالم والتأكيد  .7

ي الرشيد
 .العقالت 
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 االودارة المالية  (،2001محمد عىلي ) ،العامري
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،الرودن، ط)مباودئ االوستثمار )الماىلي والحقيق    2005،3ودار وائل للنشر
ي عض العالمة

 
كة ف   129، 128، ص 1999،القاهرة: مكتبة مدباىلي  ،وسليمان المنذري، السا  العربية المشر 

ي الالزبيدي، حمزة محماود: االوست
 
   2001الارا  للنشر والتازي    ع. .1المالية. ط ورا ثمار ف

    1997صيام، احمد زكريا: مباودئ االوستثمار. عمان. الرودن. ودار المناهج للنشر والتازي    ع. 
ي الأوساوسهندي، منر  إبراهيم: 

 
  1999المالية. اإلوسكندرية. مض. منشاة المعارف باإلوسكندرية.  ورا يات االوستثمار ف

ي إودارة المحافظ االوستثمارية الكاوديمية العربية للعلام المالية  ودواترياض: اوستخدام ال  اوسعد،
 
المالية الجديدة ف
ص.عمان الرودن..وسنة    1997والمضفية قرر

ي 
ي ال  ،الهيت 

 
المالية. أكاوديمية الدراوسات العليا والبح اث االقتص اودية طرابلس، الجماهرية الليبية،  وساا نازاود:  مقدمة ف

1998.     
، عبد الغفار: ال  ي

   1999والمؤوسس ات المالي ة.ال دار الجامعي ة اإلبراهيمية. مض.  وساا قرياقص روسمية حنق 
 الرسائل روالبحوث 

ي مض روسالة ماجستر   ورا ( ودور وسا  ال2002حسي   عبد اللطيف ) ،االشج
 
ي تنمية االودخار ف

 
جامعة  ،المالية ف

 .الزقازيق
ي 2007وسليمة ) ،نشنش

 
  ،قرار االوستثمار الماىلي  إتخاذ ( ودور المعلامات المحاوسبية ف

ww.s-nechnech.net 

ي 
 
ي ف ، ودور المعلامات المحاوستر كات المساهمة  إتخاذ عصام محمد البحيصي القرارات االودارية ودراوسة تطبيقية عىل الشر

، تخصص محاوسبة  ي فلسطي   مذكرة مقدمة لنيل شهاودة الماجستر 
 
وتمويل، كلية التجارة، العامة ف

  :2006الجامعة االوسالمية غزة، 

ي تقييم الوداء الماىلي للمؤوسسة و  ،جليلة بن خروف
 
ي  إتخاذ ودور المعلامات المالية ف

القرارات ودراوسة حالة المؤوسسة الاطت 
، تخصص مالية مؤوسسة، كلية العلام ،2005/2008النجاز القناات  مذكرة مقدمة لنيل شهاودة الماجستر 

، جامعة أحمد باقرة بامروداس،االقت    2009-2008صاودية وعلام التسير 

، وسبتمرر 5 ي لإلنماء االقتصاودي واالجتماعي ي والصندو  العرتر ي الماحد، صندو  النقد العرتر .التقرير االقتصاودي العرتر

 182، ص 2000
ي كفاية ال ″.زياود الدباس، 6

  ،″المالية العربية بسبب ضعف اإلفصا  والشفافية وساا تدت 
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/05/14/24943.htm(2006-08-24) 

ي مرحلة الشباب".وسليمان المنذري،  "البارصات العربية
 
 ،..وهن ف

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2001/05/article5.shtml(2006-08-24) 
ي عجز 

 السياوسات االقتصاودية وضعف الثقافة االوستثمارية والمالية"إياود الجداود،  " البارصات العربية تعات 
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/21/24943.htm2006-08-24  
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