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 مصارف االستثمار 
 Investment Banks 

الضخمة  الصناعية  المشاريع  وانتشار  األعمال  توسع  مع 
تتمكن  لم  األجل.  طويلة  تمويل  لمصادر  الحاجة  ازدادت 
تقديم  على  معظمها  نشاط  اقتصر  التي  التجارية،  المصارف 
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تلبية   من  المختلفة  للمشروعات  األجل  قصير  التمويل 
من  البد  كان  لذلك  المشاريع،  لهذه  التمويلية  االحتياجات 

ارف تقدم التمويل طويل األجل للمشاريع المختلفة ظهور مص
التمويلية  التجارية  المصارف  خدمات  في  النقص  فجوة  وتسد 

 فكان ظهور مصارف االستثمار.   
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التسمية       بهذه  االستثمار  مصارف  تسمية  من  الرغم  على 
المؤسسات  أو  المصارف  مفهوم  عن  تعبر  ال  أنها  إال 

 االستثمارية بالمعنى الدقيق. 
إقراضها  وتعيد  التجارية  كالمصارف  الودائع  تقبل  ال  فهي 

 . للغير، وإنما تعتمد في تمويل أعمالها على رأس المال
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من   االقتراض  على  تعتمد  لتمويل كما  والخارج  الداخل 
من   عليه  تحصل  ما  إلى  إضافًة  االستثمارية  مشروعاتها 
إقراضها  لتعيد  الدولي  االئتمان  مؤسسات  من  قروض 
من  األموال  على  تحصل  كما  االستثمارية،  للمشروعات 

 االحتياطيات وإصدار األوراق المالية الخاصة. 
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ال تهدف    ال ُتعدُّ مؤسسات استثمارية وذلك ألنهاكما أنها      
إصدار  في  أموالها  توظيف  من  األجل  االستثمار طويل  إلى 
اإلصدارات  هذه  بيع  إلى  تهدف  وإنما  المالية،  األوراق 
استرداد  أجل  من  ممكن  وقت  بأسرع  النهائيين  للمستثمرين 

 األموال وإعادة توظيفها في إصدارات جديدة. 
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 مصارف االستثمار  تعريف
"هي       االستثمار:  مالية   مصارف  مؤسسات  عن  عبارة 

الشركات في الحصول على حاجتها  متخصصة في مساعدة 
عن  المالي  السوق  في  اإلدراج  في  ومساعدتها  األموال  من 

   .طريق تقديم المشورة والنصيحة لها"
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المالية  الوساطة  مؤسسات  أنواع  "أحد  أنها  على  تعرف  كما 
ها  التي تساعد في خلق السوق األولي وتنشيطه ويتركز نشاط
شراء  في  وكذلك  بالمشترين  البائعين  مقابلة  في  الرئيسي 
اإلصدارات الجديدة لألوراق المالية عند سعر متفق عليه وذلك 

 .على أمل إعادة بيعها للجمهور
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القروض لرجال األعمال والشركات  بتقديم  قيامها  إلى  إضافة 
الصناعية والتجارية التي تحتاج إلى التمويل والقيام بعمليات  

 دماج واالستحواذ".االن
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 اختيار مصرف االستثمار
 تختار المنشأة مصرف االستثمار بأحد األسلوبين:  

 أسلوب التفاوض المباشر 
 أسلوب العطاءات 
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 أسلوب التفاوض المباشر ▪

التي  المصارف  عدد  فإن  المباشر  التفاوض  ألسلوب  وفقًا 
ألن  وذلك  كبيرًا.  يكون  أن  يتوقع  ال  التفاوض  معها  يجري 
مع  سابقة  خبرة  ذات  مصارف  مع  يكون  ما  عادًة  التفاوض 

 المنشأة. 
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   أسلوب العطاءات ▪
عدد  بين  المنافسة  من  كبير  قدر  على  األسلوب  هذا  ينطوي 

وتتم    ،من مصارف االستثمار للحصول على عطاء اإلصدار
تتكبدها  التي  التكاليف  أساس  على  العطاءات  بين   المفاضلة 
المنشأة. ففي حالة السندات يقع االختيار على المصرف الذي 

وفي حالة األسهم قد   ،يتضمن عطاؤه أقل معدل كوبون ممكن
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المصرف  يدفعه  الذي  السعر  أساس  على  المفاضلة  تكون 
يضمن  التي  االصدار  نسبة  أساس  على  أو  االصدار  لشراء 

 تصريفها. 
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 األنشطة الرئيسة لمصارف االستثمار
متعددة تشكل مصدرًا       أنشطة  تمارس مصارف االستثمار 

هوامش  األتعاب،  العموالت،  في  المتمثلة  إليراداتها  رئيسيًا 
 الفوائد، عالوات اإلصدار، األتعاب االستشارية. 
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فيها: ▪ االكتتاب  وتسويق  المالية  األوراق  تتمثل    إصدار 
األوراق  إصدار  في  االستثمار  لمصارف  الرئيسية  الوظيفة 

لمالية وتسويقها. فالشركات التي تحتاج إلى أموال لتمويل ا
مشاريعها االستثمارية تلجأ إلى أحد مصارف االستثمار من  
أجل تأمين حاجتها من التمويل عن طريق إصدار األوراق 

 المالية. 
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يقوم مصرف االستثمار بتقديم الخدمات االستثمارية للشركة 
المالي األوراق  نوع  بيان  حيث  من  يتقبلها وذلك  التي  ة 

اإلصدار، ومدى  لإلصدار، حجم  المناسب  الوقت  السوق، 
 توفر وسائل تمويلية أكثر مالءمة وتحديد سعر اإلصدار. 
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يقوم بكافة اإلجراءات التنفيذية لإلصدار الفعلي للورقة كما  
المالية، وقد يتطلب ذلك االتصال بجهات أخرى مثل لجنة 

والبورصة.   المالية  مصارف األوراق  مهمة  تقتصر  وال 
أو  بيع  مهمة  تتولى  وإنما  اإلصدار  على  توزيع   االستثمار 

على  عرضها  خالل  من  وذلك  المصدرة  المالية  األوراق 
 ر لالكتتاب.  الجمهو 
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هناك أكثر من طريقة لبيعع األوراق الماليعة الجديعدة معن خعالل  و 
   مصارف االستثمار، ومن هذه الطرق:

 التغطية أو التعهد:  ✓
قد يقوم مصرف االستثمار بتغطية اإلصدار أي يقعوم بشعراء  
اإلصععععدار علععععى أمععععل  إعععععادة بيعععععه إلععععى جمهععععور المكتتبععععين  

االسعععععتثمار  بسععععععرى أعلعععععى.  بمعنعععععى  خعععععر يضعععععمن مصعععععرف  
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للشعععععركة المصعععععدرة السععععععر المتفعععععق عليعععععه عنعععععد بيعععععع األوراق  
الماليعععة الجديعععدة، وبعععذلك يأخعععذ علعععى عاتقعععه خطعععر انخفعععاض  
األوراق الماليعععععة عنعععععدما يبعععععدأ بتوزيعهعععععا. مقابعععععل تحمعععععل هعععععذا  
الخطر يأخذ عمولة تتمثل في الفرق بين سعر شعراء األوراق  

مرين. ونظعرًا  المالية من الشركة المصدرة وسعر البيعع للمسعتث
للمخعععاطر الكبيعععرة التعععي تنطعععوي عليهعععا عمليعععة التغطيعععة يلجعععأ  
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مصععرف االسععتثمار إذا كععان حجععم اإلصععدار كبيععرًا إلععى اتبععاع  
 Bankingأسلوب المشاركة وذلك من خالل تأسيس رابطة 

Syndicate   حيث تقوم ععدة مصعارف بالتشعارك فعي عمليعة
ام كععل  التغطيععة بهععدف اقتسععام المخععاطرة وذلععك مععن خععالل قيعع

مصعععرف بشعععراء نسعععبة معععن األسعععهم والعمعععل علعععى تصعععريفها.  
وفي حال لم يلَق اإلصدار القبول المطلعوب يتحمعل مصعرف  
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االسععتثمار الخسعععائر. هعععذا وقعععد يكععون قعععرار تغطيعععة اإلصعععدار  
هععو قععرار مصععرف االسععتثمار الععذي قععد يععرف  تغطيععة شععركة  
صعععغيرة غيعععر معروفعععة أو قعععد يكعععون قعععرار الشعععركة وذلعععك فعععي  

الشععععععركة معروفععععععة ووا قععععععة مععععععن الطلععععععب علععععععى    حععععععال كانععععععت
لععيس هنالععك مععن مبععرر لععع دفععع تكععاليف    ومععن  ععم  إصععدارها.  

 أعلى ناجمة عن عملية التغطية.
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   :طريقة بذل أقصى جهد ✓
في هذه الحالة يتعهد مصعرف االسعتثمار ببعذل أقصعى جهعد      

لتصعععريف اإلصعععدار دون أن يلتعععزم بتصعععريف قعععدر محعععدد منعععه  
وذلك مقابعل عمولعة. وفعي حعال بقعي جعزء معن اإلصعدار لعم يعتم  

 تصريفه يرد إلى الجهة صاحبة اإلصدار.  
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وتسعععتخدم بنعععوك االسعععتثمار ععععادة هعععذه الطريقعععة فعععي حعععال بيعععع  
عين مععععععن الشععععععركات: الشععععععركات الجديععععععدة  األوراق الماليععععععة لنععععععو 

 والشركات صغيرة الحجم.  
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 طريقة البيع بالوكالة: ✓
في بع  اإلصدارات الجديدة ال يشترط إصدار نشرة اكتتاب. فقد تلجأ 
بععععع  الشععععركات إلععععى طععععرو أسععععهمها إلععععى مجموعععععة مععععن المسععععتثمرين 
المؤسسععععاتيين )شععععركات تععععأمين، صععععناديق اسععععتثمار، صععععناديق تقاعععععد، 
مصعععارف تجاريعععة،......( ويقتصععععر دور مصعععرف االسععععتثمار فعععي هععععذه 

  الحالة على البحث عن مشترين مقابل أتعاب محددة.
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  ،التعععرف علععى فععرث االسععتثمار ودراسععة جععدواها االقتصععادية ▪
  ، عععم اإلشعععراف والمشععععاركة فعععي تأسعععيس المشعععروعات الجديعععدة

وتعععدبير أوجعععه التمويعععل    ،واتخعععاذ السعععبل الكاتيعععة للتعععروي  لهعععا
 .  والكوادر اإلدارية الالزمة إلدارتها
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جععذب االسععتثمارات الخارجيععة إلععى السععوق المحليععة وذلععك مععن   ▪
خالل عالقاتها مع المراسلين فعي الخعارج، حيعث تعمعل علعى  
إقنععاعهم بشععراء األوراق الماليععة مباشععرة أو مععن خععالل محععاف   

اسعععتثمار تقعععوم بإنشعععائها ومعععن  عععم يقعععوم المسعععتثمر    وصعععناديق
 األجنبي بتوظيف أمواله في الدولة من خاللها.
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تععععؤدي مصععععارف االسععععتثمار دورًا مهمععععًا فععععي سععععوق الصععععرف   ▪
األجنبععععي، حيععععث تتخصععععص بععععع  المصععععارف الكبيععععرة فععععي  
تعععوفير النقعععود الورقيعععة األجنبيعععة بكميعععات كبيعععرة لعمالئهعععا معععن  

 صارف األخرى.الوكاالت السياحية وبع  الم
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كمعععا تعععؤدي دورًا مهمعععًا فعععي عمليعععات خصخصعععة المؤسسعععات   ▪
الحكوميععة، وذلععك مععن خععالل تحويلهععا إلععى شععركات مسععاهمة  

 عامة ومن  م عرض أسهمها في السوق.
 
 



 

 
29 

وذلععك مععن  :  ذ تقععديم خععدمات فععي حععاالت االنععدماج واالسععتحوا ▪
خعععالل التععععرف علعععى الشعععركات المرشعععحة لالنعععدماج ودراسعععة  

والفنيعععة واإلداريعععة والماليعععة، ومعععن  عععم تقعععديم  أوضعععاعها الماليعععة  
النصعععيحة حعععول الشعععركات التعععي تمثعععل هعععدفًا جيعععدًا لالنعععدماج  
والتفاوض مع مدراء هذه الشركات من أجل البيعع معن خعالل  
إقنععععععاعهم بضععععععرورة االنععععععدماج وأهميتععععععه فععععععي تحسععععععين األداء  
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المالي، كما تعمعل علعى تعأمين المعوارد الماليعة الالزمعة للقيعام  
 .صفقةبهذه ال
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مركعععععععز للخعععععععدمات واالستشعععععععارات الماليعععععععة: تقعععععععدم مصعععععععارف   ▪
االسعععععتثمار خعععععدمات واستشعععععارات ماليعععععة للشعععععركات صعععععاحبة  
األوراق المالية، وذلك عن طريعق العمعل علعى تقعديم خعدمات  
التحليعل الفنعي والمعالي لمختلعو األوراق الماليعة فتقعوم بقيععاس  

 هذه األوراق من حيث المكسب والخسارة.
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بتقعععععديم دراسعععععات وأبحعععععار متعلقعععععة باألسععععععار العادلعععععة  وتقعععععوم  
لألسععهم والخطععم المسععتقبلية للشععركة، وتقععدم التوصععيات عععن  
عمليععععععات االنعععععععدماج بعععععععين شعععععععركتين يعمعععععععالن فعععععععي مجعععععععالين  

 .متكاملين، أو بين شركتين يعمالن في نفس المجال
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 االختالفات األساسية بين
 مصارف االستثمار والمصارف التجارية

 
المستثمرين  تؤدي   .1 بين  الوسيم  دور  االستثمار  مصارف 

قررت   التي  الجهة  وبين  معينة،  مالية  لورقة  المحتملين 
الورقة. هذه  في    إصدار  األساسي  نشاطها  تقديم  ويتركز 
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المالءة  ذوي  واألشخاث  للشركات  االستثمارية  الخدمات 
المالية العالية مثل خدمات االكتتاب وتداول األوراق المالية 

واالستحواذ.  واالستثم الدم   وخدمات  تقبل ار  ال  وهي 
التي  التجارية  المصارف  عكس  على  العمالء  من  الودائع 
وتقديم   العمالء  ودائع  قبول  في  الرئيسي  نشاطها  يتركز 

 القروض، وهي ال تتعامل مع تداول األوراق المالية.
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من  .2 التجارية  المصارف  االستثمار عن  تختلو مصارف 
في   العمالء  قاعدة  أن  نجد  حيث  العمالء.  قاعدة  حيث 
مصارف االستثمار تتمثل في الشركات الكبرى والحكومات  
والمستثمرين األفراد، وقاعدة عمالء المصارف التجارية ُتعدُّ 
والحكومات..   والمؤسسات  األفراد  تضم  وهي  أكبر  نسبيًا 

 الخ. 
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واألتعاب  .3 العموالت  من  إيراداتها  االستثمار  مصارف  تحقق 
اإلدارية وهوامش الفائدة، وعالوات اإلصدار الناتجة عن أنشطتها  
حين   في  المالية،  األوراق  في  التعامل  أساسي  وبشكل  المختلفة 
الودائع  على  الفوائد  بين  الفرق  في  المتمثلة  الفوائد  هوامش  ُتعدُّ 

لل األساسي  المصدر  التجارية  والقروض  المصارف  في  دخل 
 وكذلك العموالت والرسوم تمثل مصدرًا للدخل.
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المالية،  .4 السوق  هيئة  االستثمار  مصرف  مرجعية 

ومرجعية المصرف التجاري إداريًا وإشراتيًا ورقابيًا للمصرف 
 المركزي.

 


