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 ملخص: 

املايل، النظام  يف  املالية  والوساطة  التمويل  على  الضوء  تسليط  إىل  املقال  هذا   يهدف 
معروفتان   التمو وهناك طريقتان  املباشر، حيث يل،  يف  والتمويل غري  املباشر  التمويل  مها 

على  بناًء  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  تقدم  اليت  املالية  الوساطة  من  الكثري  وجد 
العمالء املايلاحتياجات  الفائض  أو وحدات  العجز  حيث سيتم    . ، سواء من وحدات 

املاليةالوساط االهتمام بتحديد مفاهيم   أنة  يف وابعتبار أن    .واعها، إضافة إىل ذكر أهم 
والبنوك املالية  واملؤسسات  السمسرة  من  متنوعة  مالية  وساطة  هلا ف  ،السوق  أن  اتضح 
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اإلجيايب   التأثري  يف  ودورًا كبريًا  مهمة  واملستثمرين  خاصة  وظيفة  األعمال  أصحاب  على 
 . واالقتصاد ككل

  . النظام املايل ،رري املباشالتمويل غ،  التمويل املباشرالوساطة املالية،  :  الكلمات املفتاحية

 

Abstract: This article aims to explain finance and financial 

intermediation in the financial system, and there are two well-known 

methods of financing, namely direct and indirect financing, and there are 

many financial intermediations that provide various services based on 

client needs, both units of the deficit and surplus units. This article will 

define many of the concepts of financial intermediaries, apart from 

mentioning the most important types. Given that there are various 

financial intermediaries from brokers, financial institutions, and banks, it 

is clear that it has many functions and also plays an important role in its 

positive impact, especially for business owners, investors, and the 

economy as a whole. 

Keywords: financial intermediation, direct financing, indirect financing, 

financial system . 

 

 

 مقدمة: 

أن اقتصاد بلد يرتبط   هو املعروف   كما. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد 
 عن   وكلما وجد الكالم   العاملية.  ارتباطًا وثيًقا ابملال وأسواق رأس املال يف األسواق املالية 

النظام املايل، وعلينا أن ننظر إىل أحد العناصر   ال ميكن ترك الكالم عن   سواق املالية األ
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املالية.  الوساطة  أال وهي  املوجودة هناك،  املالية فإن موضوع    املهمة  النظام   الوساطة  يف 
 هلا دور مهم للغاية يف النمو االقتصادي للبلد.   املايل

لكوهنا تقدم خدمات ملايل، و ذلك  النظام ا  يفكبري  ودور  كانة هامة  مهلا   الوساطة املالية
تساعد عن    فئات كثرية  مالية  اجملتمع  عند  واملعلومات  املعرفة  لنقص  السوق خاصة 

اليت  وجود  بف  .وأحواهلا أشخاص  أو  املالية    متثلمؤسسات  منو الوساطة  األمور   كان 
كثرة الرغبات يف و   يف السوق املالية    واملعامالت  حجم املبادالت  الضرورية خاصة مع كب 
 عدساتإن هذه الوساطة  وابلتايل ف .طاليب وعارضي رؤوس األموالخدمات اليت ستساعد 

ال املايل  الفائض  املايل  هي    و  فوائضهم،  ستثمارأصحاب  العجز  أصحاب  لبية معند 
 اجاهتم إىل التمويل. حل

أشكاهلا  يع مجالوساطة املالية و   عن أثر ظهور   اليت متت مناقشتها  بحوث هناك كثري من ال
 الدراسات أمهية األنشطة  من خالل هذه توضح و .  يف بلدان العامل على النمو االقتصادي

من أهم األدوات لتعزيز االقتصادات   وهم يتم عن طريق الوسطاء املاليني  االقتصادية اليت  
املدخرات لتمويل من خالل حتسني استغالل املوارد وتوجيه    احمللية والتنمية االقتصادية

جلميع أنواع البنوك التوسيطية  ، تشمل هذه املؤسسات  يف اقصر مدة ستثمار  اال
 (Abu Hadrus,.2006)  .ومؤسسات اإلقراض األصغر واألسواق املالية وشركات التأمني 

، ابلتفصيل  هذا اليحث   ناقشيمعرفة وفهم حول الوساطة املالية يف النظام املايل، سزايدة  ل
 نواعها يف املباحث القادمة. ، وأووظيفتها  اليةالوساطة املالتمويل، و عن   خاصة

 منهجية البحث 
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مع  الوصفي  املنهج  استخدام  البياانت، ومت  مبنهج حتليل  يعتب حبثا مكتبيا  البحث  هذا 
على  مطالعة  بعد  البياانت  بدراسة  ويكون  والتحليلي،  االستنباطي  ابملنهجي  االستعانة 

ليت هلا عالقة مبوضوع البحث، وكذلك الكتب اإلقتصادية، وعدد من البحوث العلمية ا
 . الوسائط املاليةالتمويل و لى البيانيت احملتاجة عن  ع  حصول للاملنشرة مقاالت  

 ؤاالت البحث س

 وما هو التمويل املباشر وغري املياشر؟  ؟ما املقصود ابلتمويل.  1

 ؟ . ما هي الوساطة املالية وأنواعها ووظائفها2

 ايل؟الوساطة املالية يف النظام امل   . ما هي اآلاثر املرتتبة بوجود 3

 أهداف البحث     

 التعريف ابلتمويل ومجيع أقسامها من التمويل املباشر وغري املباشر .  1

 املالية وأنواعها ووظائفها . بيان الوساطة  2

 النظام املايل   يف  .ذكر اآلاثر املرتتبة بوجود الوساطة املالية3

 حماور البحث 

 ب، وهي: لاطم حيتوي هذا البحث من عدة  

 هقساماحملور األول: مفهوم التمويل وأ 

 وأنواعها ووظائفها   احملور الثاين: مفهوم الوساطة املالية
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 احملور الثالث: اآلاثر املرتتبة بظهور الوساطة املالية 

 

 مفهوم التمويل وأقسامه املطلب األول : 

ه عن    والتميل  حول عبارة  القرارات  من  ا  جمموعة  رأس  جلمع  املناسبة  ملال طرق 
و  على  وتقسيمها،  احلصول  النقديةكيفية  اسـتثمارات  السيولة  لتمويـل  املؤسسة،  الالزمـة 

املقرتضة   التمويل  األمثل من مصادر  التمويلي  املزيج  اململوكة من أجل و وحتديد  األموال 
املؤسسة  تغطية املؤسسة بشكل    استثمارات  احتياجات  ونوعية  يكون و   يناسب كمية 

 (Ashamkhiy. 1998; Sakir. 2006)رجيالتمويل داخلي أو خا

التمويل هو توفري األموال من مصدر ما لتشغيل الشركة وتطويرها يف  فيمكن القول أبن
داخليا أو  أهداف مدة حمددة، خارجيا كان  لتحقيق  التمويل دورا مهما  يعتب  . ولذلك 

نتاجية يف عدة التمويل املختلفة للعمليىة اإل، حيث أن الشركة حتتاج إىل مصادر  الشركة
 : (Ajam.2001; Wardah. 2018‘)مراحل

مرحلة متول عملية اإلستثمار، أي بعد حصول الشركة على السولة قامت بتحويل هذه -
 كاملباين واآلالت.   السيولة إىل األصول

اإلنتاج،  - للنفقات    مرحلة متويل  األموال  استخدام  املرحلة يف  اليت تتمثل هذه  املباشرة 
بـتتعلق بشكل أساس يتم  . و إنتاجيةعملية  ي  املرحلة،   استخدام وانفاق األصول يف هذه 

من أب خمتلفة  و   يولة الس  نواع  العمال  املتوقعةو  واخلدمات  السلع  إلنتاج  املال   .رأس 
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العمال ابإلضافة ومن املواد اخلام ويتم دفع أجور  يتم استهالك بعض  خالل هذه املرحلة 
 .أو اثبتة كانت  ريةتغم ،األخرى املختلفة  املصاريف  السدادإىل  

 رحلة يف هذه املو .  يةعملية اإلنتاجالتبدأ هذه املرحلة بعد انتهاء  ،  مرحلة متول التسويق -
البضائع  بالشركة     ستقوم املرحلة   للبيع واخلدمات  تجهيز  هذه  تشتمل  حيث   والتوزيع، 

 العمليات وكل هذه  ،  خمتلفة من التعبئة والتغليف والنقل والتخزين وتوزيع البضائع   عمليةب
 قبل احلصول على األرابح.    تتطلب تكاليف كبرية

يف حتريك عملية اإلنتاج يف مجيع   يلعب دورا هاما تبني أن التمويل    احل ومن هذه املرح 
يف النهاية، حيث أن لكل مرحلة حتتاج إىل توفري رأس   على األرابح امراحلها حىت حصلو 
 املال جلميع نفقاهتا. 

 

 التمويل:   أقسام

الكال  مابعد  عن  التمويل  م  أصناف  هناك  وأمهيتها،  التمويل  من   هو  املايل،  النظام  يف 
 قسم التمويل من حيث املدة إىل ثالثة أقسام: نحيث املدة و ومن حيث املصدر. في

وحدات من    وحدات العجزصل عليه  حيي  لذاوهو التمويل  جل:  . التمويل قصري األ1
فرتة  الفائض خالل  بردها  على    وتلتزم  تزيد   .Hindi. 1998; Wardah)شهرا  12ال 

2016)  
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 التمويل من استثمارات املؤسسة يف الرأس املال املتداول،:  لتمويل املتوسط األجل. ا2
يف مدة معينة، ما  متويل املشروعات حتت التنفيذ واإلضافات على موجوداهتا الثابتة، أو  

 (Hanafi. 2001).سنوات  7سنة إىل    بني

وهو التميل للعمليات اإلستثمارية طويلة األجل لفرتات   : التمويل الطويل األجل.   3
سنوات للحصول على العقارات أو وسائل اإلنتاج وما إىل   7طويلة أكثر من  

 (Azzubaydiy. 2001)ذلك.

 

 مصدر التمويل، فينقسم إىل قسمني: أما من حيث 

مصادر  . التمويل الداخلي: وهو التمويل احملصول بطريقة ذاتية من دون اللجوء إىل1
 واألصول املوجودة للشركة.   خارج الشركة. فتحصل الشركة على األموال من األرابح 

 ويقسم إىل قسمني: . التمويل اخلارجي: 2

املباشر: - اخلارجي  املباشر    التمويل  العجز بني    والتعامل  العالقة  هي التمويل  أصحاب 
 ،غري بنكي أو بنكيدون تدخل أي وسيط ب (املستثمر)أصحاب الفائض  و ( املقرتض)

أوراق مالية على شكل   )اصحاب الشركات(    وحـدات العجز املايل  ر إصدا  مـن خـالل 
كشكل من أشكال االستثمار.     الوحدات الفائضة   إىل عرضها  والقيام بأسهم أو سندات  

ختاذ سلسلة من الدفعات اباملالية    ني املقرتضو    بني املقرضني   وابلتايل سيكون هناك رابط
حي  حىت  ماهلم  صل  للدائن  رأس  خماطر املستثمرين  على  املناسب  العائد  إىل  ابإلضافة 

 (Abdurrahman, 2012).وجودةامل
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وجود بعد فهناك مقابلة بني وحدات الفائض ووحدات العحز بدون أي وسيطة، ف
وجود دين يسمى املطالبات يقدم املقرتض دلياًل على  مث  اتفاقيات القروض واالستثمار،  

 ملالك الصندوق  سندات الدينت و والسندااألسهم  ك  ،املالية

لحصول على لالطرق واألساليب غري املباشرة    هو مجيعغري املباشر  اخلارجي  التمويل  و -
أو ، واملتمثلة يف األسواق املالية، والبنوك.. إخل،  لغاية ما  من خالهلاجارج الشركة  التمويل  

 .سطاء: كل املصادر املالية اليت تتم عن طريق و نهميكن القول أب

املقرتضني ف احتياجات  املباشر  غري  التمويل  مؤسسات  رؤوس   تليب  إىل  حيتاجون  الذين 
ال جتمع مؤسسات التمويل بني و الذين يريدون االستثمار.    وأصحاب الصناديق  األموال

املالية من خالل   ماالحتياجاهتاملقرتضني وأصحاب األموال بشكل مباشر، ولكنها تليب  
الوساطة  الراحة واملزااي هناك  ألن   .كالبنك  املالية  مساعدة مؤسسات  عديد من وسائل 

 . الوساطة املاليةك ؤسسات  وامل  البنوك  األخرى اليت تقدمها 

 

 

 

 

 

 
 الوساطة المالية

 بنوك تجارية •

 بنوك أعمال •

 االستثمار رأس مال •

 األموال  أخرى   مؤسسات وساطة •
 األموال 

 

 أسواق رأس املال: 
 Money)  السوق النقدي

Market)  
 Capitalسوق رأس املال )

Market ) 

 وحدات الفائض 
 أشخاص 
 املؤسسات 
 احلكومة 

 غري املقيمني 

 وحدات العجز 
 أشخاص 
 املؤسسات 
 احلكومة 

 غري املقيمني 

 

 األموال  األموال 

 التمويل املباشر التمويل املباشر

موال األ  

 األموال 

املباشر غري التمويل  املباشر غري التمويل   

املباشر وغريمباشرالتمويل   
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 مفهوم الوساطة املالية وأنواعها ووظائفهااملطلب الثاين: 
 الوساطة املالية تعريف  

ب   تعريفات  بعض  فوجد  املالية،  الوساطة  الالقتصاديون عن  املالية، تكلم  الوساطة  شأن 
مبعىن أهنا منظمات تصدر التزامات مالية على نفسها )عبارة عن    الوساطة املالية "  منها:  

مالية   أصول  عليهاتبيع  حتصل  اليت  النقدية  مقابل  عليها  مالية  التزامات  مث (  فترتتب 
اإلصدارات بصورة أساسية يف شراء أصول مالية من   احلصيلة النقدية من هذهتستخدم  

 (Alhanawi.1998) ."الغري

املاليىةس الو   ترفع  و  "  أيضا   اطة  أنه:  و على  النهائيني  املقرتضني  بني  تتوسط  مؤسسة 
النهائيني، املالية تسمح لعملية اإلقراض و االقرتاض أبن تنقسم إىل  املقرضني  فالوساطة 

وهكذا فيقرتض الوسيط املايل من الدائنني النهائيني،   معاملتني منفصلتني عن بعضهما،
املالية، حيث يعرض الوسيط حقا على  حلقوقتتضمن عملية الوساطة مبادلة ثنائية من ا

عليها اليت حصل  النقود  مستعمال  نقدي،  مبقابل  دائنيه  خلق  نفسه جتاه  ذلك يف  من 
 وحدات لنهائيني، و بذلك ميكن تعريف الوسطاء املاليني أبحقوق مالية على املقرتضني ا

األ وظيفتها  األور اقتصادية  شراء  هي  وإصدار ساسية  النهائيني،  املقرتضني  من  املالية  اق 
 (Alhanawi.1998) النهائيني." على نفسها لصاحل املقرضني مباشر دين غري
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هي عبارة عن فئات وأشخاص ومؤسسات تعمل يف جلب املوارد املالية فالوساطة املالية  
إىل  إلالفائض(   ات)وحد   املقرضني من   املوارد  هذه  أخرىاتحة  اقتصادية   وحدات 

األطراف لتسهيل املعاالت بشكل األوراق املالية، وتكون وسيطا بني    )وحدات العجز( 
 واالستثمار بينهم 

 

للسواطة املالية هي توصيل بني  املهمة الرئيسيةن  فمن خالل هذه التعاريف تبني على أ 
ايل احملتاجني إىل يريدون االستثمار وبني أصحاب العجز امل الذين   الفائض املايل  اب حصأ

وهذه الوساطة تقوم   .متنوعةلتلبية احتياجات  و   شركاهتم  وتوسيع  ررؤوس األموال لتتطوي
 إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. بوظيفتهم  

 

 أنواع الوساطة املالية  •
الوحدات  من  املالية  واملدخرات  األموال  مجع  هي  املاليون  الوسطاء  وظائف  أهم  فمن 

الفا االقتصادية االقتصادية ذات  الوحدات  األموال على  توزيع هذه  )املستثمر(، مث  ئض 
الساعي اليت حتتاجها. ويتمثل دور املؤسسات ا التوفيق بني متطلبات  الوسيطة يف  ملالية 

 لحصول على املال ومن يتوفر لديه املال ابلفعل ل

التعاقديةو  العالقة  على  وبناء  املايل،  النظام  يف  متنوعة  املالية  وسائط  قسمت   هناك 
 الوساطة املالية إىل عدة أنواع: 

 . مسسرة 1
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بهنا  سمسرة  الفمقصود   يقوم  الذي  األشخاص  يف   توسيطهي  املشتارين  أو  البائعني 
للبيع أو   ات يف ترويج املمتلكات واملعوروضوالبائعني  الك  امل . فالسمسار يساعد  سوقال

 شغل ما.   ألي عادة لقلة فهم املشرتي أو  شراءال املشرتي يف  اإلجيار، ويساعد  

يف فيشرتط  واجلعالة،  األمانة كالإلجارة  عقود  على  السمسرة  يكون   اإلجارة  وتقوم   أن 
يكون   وأن  الزما،  خبريا  مقصودا  العمل  العقد  واملشرتيمعلوما  البائع  إذا كان و .  بني 

 (Azzuhayliy)عامل غري معني، أو على عمل جمهول فهي اجلعالة.ال

هنا  و   تكون  الوساطة  البائع  بعقدبني  مثال    املشرتي  السمسار معني،  إىل  البائع  طلب 
بتلبية حاجات املشرتين فيدل السمسار على منتج معني للبحث على املشرتين، أو قام  

الطلب حسب  الداللة، حيث على  للسمسار:  األساسية  الوظيفة  أبن  القول  فيمكن   .
 يدل البائع على املشرتي أو العكس. 

 ع ما يتعلق ابلسوق كذلك املعلومات الواسعة عن مجيفيقدم السمسار خدمة الداللة، و 
 وكالة والسمسار ليس . يف الداللة على البائع أو املشرتي  مقابل جهده  أجرة معينةأخذ  يف

إىل  منتسب  العقود  ومجيع  املتبايعني،  أحد  عن  ينوب  ال  السمسار  ألن  األصل،  يف 
 بعد إذن املوسط، أو وكله . فال جيوز للسمسار أن أيخذ أي قرارات شرائية إالاملتبايعني

   (Al Athram. 1995)أول العقد. منذ   ر و املوسط مجيع األم

 :(adalah.co.id)فهناك أنواع من السمسرة، ومن أمهها كما يلي

  (Retail/Individual Broker)  وسيط فردي. 1.1
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يف  االستثمار  قطاع  يف  املثال  سبيل  على  األفراد،  العمالء  الذين خيدمون  الوسطاء  هم 
واملركبات ، واملنازل ، والتأمني ، الصناديق املشرتكة، واألسهم ، والفوركس ، والعقارات ،  

على خدمة  والسلع ، وما إىل ذلك. وميكن أن يكون هذا الوسيط فرًدا أو شركة اليت تركز
 املصاحل الفردية فقط 

 ( Institutional Brokerمؤسسي ) وسيط . 1.2

الوسطاء الذين الشركات فقط. كوسطاء املكاتب أو فهم يركزون يف خدمة املؤسسات أو 
وكذلك وسطاء التأمني الذين خيدمون ب،  اخلدمة للشركات اليت حتتاج إىل مكاتيقدمون  

 يف أتمني املوظفني. 

  (Discount Broker)  مسسار اخلصم. 3.1

االستشارات  على  وتقتصر  املالية  خدمات  تقدمي  على  تركز  اليت  املالية  الوساطة  فهم 
االستثمارية فقط، كمستشار الشركات. فيقدم شخص أو شركة يف هذه املهنة دمات خلوا

املشورة واملدخالت واملعلومات ونتائج التحليل فيما يتعلق ابالستثمارات ويبقى الطرف 
 لعميل نفسه. الذي ينفذ اإلعدام يف يد ا

 (Full Service Broker) مسسار كامل اخلدمات. 4.1

اخلصم   وسطاء  عكس  اخل على  مجيع  يقدمون  فهم  أو ،  للمستهلكني  املالية  دمات 
اإلجراءات اختاذ  يتم  حىت  قطاع و   .املستثمرين ككل  يف  املالية  الوساطة  هذه  وجد 

وبيع   شراء  يشمل  الذي  املال،  رأس  سوق  يف  االستثمار االستثمار  وصناديق  األسهم 
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وبيان أفضل اختيار   املشرتكة والتأمني. سيقدم الوسيط النصيحة االستثمارية مع حتليلها
 للمنتجات اليت يرغب املستهلكون أو املستثمرون يف اختيارها

 ( Forex Broker)  وسيط الفوركس  . 5.1

منصة لبيع وشراء هي شركة خدمات مالية توفر للمتداولني الوصول إىل وسيط الفوركس 
( وهي Foreign Exchangeمن كلمة )الفوركس هو    .العمالت األجنبية

 .تتم املعامالت يف سوق الفوركس دائًما بني عملتني خمتلفتنيو جنبية.  العمالت األ
 وسيط الفوركس أيًضا ابسم وسيط تداول العمالت.   ويسمى

 

  الية املوساطة  مؤسسات ال.  2

اليت   اهليئات  هي  املاليني  الوسطاء  جمال  يف  العاملة  التمويل  العالقة  حتّول املؤسسات 
ا واملقرتضني  املقرضني  بني  إىل  املباشر  مباشرة    العالقةحملتملني  هذه   أن حيث  غري 

املالية  ألجديدة    طرق لق  خت  املؤسسات الفوائض  أصحاب  العجز   حنوموال  أصحاب 
و  فإن  ابلتايلاملايل.  املؤس،  تستخدم هذه  الفائض  وحساابت  دخرات م   سات   أصحاب 

وحدات لإلستثمار أبشكال خمتلفة وإقراضها إىل أطراف من    )ألفراد أو الشركات (   املايل 
 (Al Makki. 2013; Abu Hadrus. 2016)العجز املايل.

ا  توجد و  املالية  املؤسسات  من  متنوعة  مهمتها جمموعة  املالية  ليت  الوساطة  قطاع  ، يف 
 .Ahmad. 2008; Balqosim)ثالثة أقسام هذه املؤسسات إمجاليا إىل    تقسيمفيمكن  

2016)   : 
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  مئسسات الودائع  1.2

الودائع واملدخرات من األفراد أو املؤسسات وتقدم تقبل    مالية  ات مؤسسجمموعة من هي 
لألطراف الوقت.  القروض  نفس  يف  العجز  التجارية   ذوي  البنوك  اجملموعة:  هذه  ومن 

و  اإلدخار  والقروضوبنوك  املدخرات  )مجعية   .Savings and Loans 
Association ) 

 ئسسات التعاقدية امل.  2.2

االدخار  وهي   الع مؤسسات  على  االقائمة  شركات  مثل  االدخار لتأمنيقود  صناديق   ،
 جتمع األموال على فرتات دورية على أساس العقود اليت   وهي  صندوق التقاعدو واملعشات

احلماية والتأمني املالية عند مواجهة أي مصيبة ، أو تقدمي  مدخراهتم  مهاية وتطوير  بغرض
ا أو  الشركة،  إفالس  أو  املرض،  ستستثمر هذه   سساتاملئف  حلوادث(.  أو خماطرة )مثل 

األموال لزابئنها بشكل أسهم أو سندات يف سوق املال، أو بشكل آخر للحصول على 
 (Hanafi. 2002)األرابح.

 املؤسسات اإلستثمارية .   3.2

لإلستثمار من قبل وحدات العجز إىل وحدات الفائض   وهي اليت تقدم أوراقا مالية
هذه   ستحقاق أو بيعال اتريخ ا  يف إلحتفاظ أمواهلم مع حصول العائد )مستثمرين(  

 .بسعر أعلىاألوراق يف املستقبل  

تتيح     املؤسسات كما  وا  هذه  واملشورة  النصح  الصغار  وتنويع ألللمدخرين  الكفؤة  داة 
ا  على   ألمر املخاطر،  يشجعهم  متنوعة. دخار  إلا   الذي  هذه   أبشكال  أهم  ومن 
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 إلستثمارية، املؤسسات ا كةصناديق املشرت التمويل،    ستثمار وشركاتاإلبنوك    : املؤسسات
 والبورصات.   املالية  سواقألاليت تقوم بدور الوساطة املالية يف ا

 ، على سبيل املثال: خدمات التوسط املاليةبقية  ومن مجيع هذه الوسطاء املذكورة، هناك  

الودائع   - جبمع  املالية  بتوسيط  يقوم  املؤسسات  أن  حيث  جتميعي:  مايل  توسط 
ا األمواليقرض  فلفائض،  واملدخرات من أصحاب  احملتاجة ابتفاقية ربح   هذه  لألطراف 

 .معينة

أن املؤسسات تقدم القروض إىل املقرتضني ذوي العجز املايل حيث    توسط املخاطر:  -
املايل أكثر ضماان   الية اثنوية لذوي الفائضاملوراقا  األ صدر  تقوم اب    على املخاطرة، مث  

املدخرين ودائع  جلذب  ا  تر استثمو   .وتسهيال  يف  الوسيطة  املتنوعة   صول ألاملؤسسات 
املالية   الربح الكبري، وهذا التوسط من شأنه أن حيقق للمؤسسة مع  ذات املخاطر العالية  

ودائع   قرار مادي، ومن مث يؤمنالوسيطة فوائد كبرية وتدفق نقدي جيعلها يف حالة است
 ومدخرات الدائنني.

 تعملية تقدمي املعلوماب  تقوم  ة الوسيطةاملؤسسات املاليحيث أن  علومات: املتوسط    -
املقرتضني إىل  الستثمار واملخاطر املوجودة يف السوق  عن حالة السوق وفرص ا

كافية عما تتعلق لديهم معلومات  لذين ليست  خاصة ألصحاب الشغل ا  واملستثمرين
 ابلسوق. 

 

 )البنوك التقليدي(   ية وساطة املصرف ال.  3
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جمموعة من املصارف   ، وهيالوساطة املالية النقدية  مؤسساتالبنوك تعتب من أهم    إن 
 ودائع  هياملؤسسات اليت موردها الرئيسي    مندخار االالبنوك التجارية وبنوك  التقليدية ك

 ء إىلواحلكومة، حيث يلجأ العماال  ألعمالوقطاع اسر  األ و   فراداألومدخرات  ء  العماال
، أو ه ألجل معني مع الفائدةإليداع فوائض مالالبنوك لفتح حساابت جارية أو هذه  

  (Hanafi .2002; Balqosim.2016) ،صول على خدمات بنكية ومصرفية متنوعةحلا
 لعدة أسباب، منها: نظرا  

البنك قادر على تقليل احتمالية عدم إعادة أموال ألن  ،  أ. السالمة / اخنفاض املخاطر 
 .املستثمرين بسبب التخلف عن السداد

 .تضمن قدرات السيولةتواحلساابت يف البنك    الودائع ، ألن  ب. السيولة

ك عديد من وسائل الراحة واملزااي األخرى اليت تقدمها البنوك اهن، حيث ج. السهولة
 . واملؤسسات كالوساطة املالية

من   تعتب  التقليدية  الوسيطةفالبنوك  والدائنني  املالية   املؤسسات  املدينني  من حيث  بني 
ال من  األموال  وسحب  أساس   ء عمالتوجيه  الربوية.    على  على الفائدة  البنوك  فحصل 
املبالغ   اقراض هذه  الودائع واحلساابت إىل  للمودعني  الربح من  العجز )من يف  صاحب 

  . الفائدة  ةنسب  األفراد أو الشركات( مع

 

 ة . البنوك اإلسالمي 4
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 منظمة مالية تقوم ابملعامالت: لبنـك اإلسـالمي هـواعرف  الدكتور حسني شحاته أن  
هلدف احملافظة على القيم واألخالق   املصرفية وغريها يف ضوء أحكام الـشريعة اإلسـالمية 

اجتماعي لتحقيق احلياة الطيبة اقتصادي    اإلسالمية واملسامهة علي حتقيـق أقـصي عائـد 
 (Shahatah. 1981)الكرمية لألمة اإلسالمية"

للخدمات يف   ة مشاهباملتنوعة   قدم اخلدمات املصرفيةيفيمكن القول أبن البنك اإلسالمي  
على األخالق اإلسالمية تلتزم مببادئ الشريعة اإلسالمية  ، إال أن البنوك  البنوك التقليدية

 . يف العامل واحلياة الطيبة املباركة خاصة لألمة اإلسالميةلتحقيق تنمية إجيابية  اإلسالمية  

مجيع ن النواحي، حيث أن  يف العديد م   البنوك التقليدية  عن   البنوك اإلسالمية  يختلفف
 األسس احلاكمة، ومن هذه األسس: املعامالت يف البنك اإلسالمي يقوم على  

اإلسالمي  .أ ابملنهج   م واألحكا   اإللتزام 
احملرمات  ،الشرعية عن  تقدمها،   واالبتعاد  اليت  واخلدمات  العمليات  مجيع  يف 

وال حىت وجتميع املدخرات، ويف تشغيل هذه األم  سواء يف طريقة حفظ األموال
 . جتناب عن العوامل اليت قد تسبب ضررا للغريااليتحقق منها األرابح،  و 

. الوحيد  النقود كوسيلة التعامل، وليس الغاية .ب
اإلسالم يف  األصل  ولذلك ألن  االقتصادية.  التنمية  لتحقيق  ضرورة  العمل   : 

اإلسالمي  ولكن  البنك  النقود،  يف  يتاجر  النقود ال  يستخدم  فقط كوسيلة   ه 
البشرية واملادية يف اجملتمع لتوجي الطاقات  الصيغة الصحيحة  و.  ه  املشاركة هي 

الفائدة  نظام  على  لالعتماد  شرعي  والعمل كبديل  املال  عنصري  بني  للجمع 
 عند استالم األموال وتشغيلها.   الربوية  الثابتة
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األ . ج حمور  هو  املصرفية االستثمار  نشطة 
يف   ة هبذا اإلستثمار سامه وظهر مابح األر   اإلسالمية، ألنه املصدر الرئيسي لتوليد 

اجملتمعية التنمية  فجهود  اإلسالم.  موضوع   ي االستثمار  ألن  حقيقًيا  استثمارًا 
كما   ةيل مالو وليس جمرد أص  حقيقيوالنشاط  وموجودات  ل  و أصعلى    معامالته

البنوك الربوية. وابلتايل فإن اإلستثمارات اإلسالمية )كاملشاركة أو املراحبة  فعله 
امل واحلرام أواملضاربة  تاجرة أو  هتتم ابحلالل  اليت  اإلسالمية  الشريعة  على  تقوم   ) 

 . والعدالة العامة
 

 وظيفة الوساطة املالية  •

وضرورة حتمية. هي ليست كعامل الوساطة املالية من أهم عنصر وركن سوق رأس املال  
حل إجياد  يف  فعاالً  دورًا  أيًضا  املالية  الوساطة  تلعب  بل  فقط،  ملشاكل االقتصادي  ول 

العجز  ووحدات  الفائضة  الوحدات  بني  بتوسيط  وتقوم   املختلفة  لألطراف  التمويل 
 .واملؤسسات الوساطة نفسها

الية هي التوسيط بني الوحدات لرئيسية للوساطة املاوكما تكلمنا سابقا على أن الوظيفة  
نة كبرية يف واألطراف يف السوق، خاصة ما بني املقرضني واملقرتضني. والتوسيط هلا مكا

اجملتمع  اليت جيد  املهمة،  املقدمة هي من اخلدمات  املعاصر حيث أن اخلدمات  السوق 
 .صعوبة يف اقراض رأس املال واستثمار الفوائض أبنفسهم،  وإن مل يكن املستحيال

العمل وصاحب  البحث على طرف من طرفني )صاحب  املثال: قد يكون  على سبيل 
خ جتارية  عالقة  يف  املال(  البعض رأس  بعضهم  من  واملقرتضني  املقرضني  ملطابقة  اصة 



Ghifary D. Rohman, Abdulmajid O. H. Saleh, Anas A. Kassim 89 

األمور  هذه  ذلك،  على  عالوة  للغاية.  صعًبا  أمرًا  معني  عقد  على  اتفاق  إىل  للوصول 
اليت حيتاجها للتمويل، فيجب املقرتضني أن يتفقوا   يتعلق حبجم رأس املال والفرتة الزمنية

و  الكافية،  املوارد  على  احلصول  قبل  الفائض  اإلجراءات  مع أصحاب  هذه  يستغرق  قد 
وقًتا طويالً. أما ابلنسبة للمستثمرين يف حالة عدم استخدامهم خلدمات الوساطة املالية، 

يقبل من  جيد  أن  قبل  األعمال  رجال  من  بعدد  اتصال  للفرتة   فعليهم  استثماره  عرض 
عوبة يف الزمنية احملددة. فعدم التطابق يف األطار الزمنية املطلوبة للعرض والطلب يظهر ص

 (Shodiqiy. 1998) .ضمان توافر العرض والطلب يف السوق

التوافق بني املمول والشركات يف   املرتبطة ابملخاطر، كعدم  املتزايدة  مث هناك الصعوابت 
خماطر املماطلة بل اخلوف من الكذب واالحلتياالت املتنوعة، فيجعل طبيعة العقود، أو  

هذا يدل على أن التمويل املباشر بني وحدات هذه املخاطر البحث عمن يثقون به. كل  
الفئض )املدخرين( ومستخدمي التمويل )املستثمرين( غري فعالة يف كثري من األحيان، بل 

بال  اإلقتصادي  النمو  يف  التأخري  إىل  يف يؤدي  املال  أصحاب  سيتأخر  ألن  شك،   
املوارد لتطوير عمله، وسيقل دخل املدخرين مع وجود املخاط  ر اإلضافية احلصول على 

التمويل،  يف  سيسهلهم  املالية  الوساطة  فوجود  طرفني.   بني  اليقني  عدم  عن  تنتج  اليت 
تكل  عليهم  ولو كان  وقت،  أبقصر  أكثر  واألرابح  واألمان،  الثقة  على  فة وسيحصلون 

الوسطاء هذه  لدفع  اجلميع.   إضافية  لدى  التمويل  ملشككالت  حتل   .Latrash)اليت 

2001)  
 

  يف النظام املال الوساطة املالية  دوراملطلب الثالث:  
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 .Abu Hadrus) مهما يف النظام املايل وميكن تقسيمه كالتايلكثريا و للوساطة املالية دورا  

2016) : 
ابلنسبة ألصحاب  الوساطة املالية  دور •

    الفائض املال

 ظام املايل يف الن دورا كبرياابلنسبة ألصحاب الفائض املايل، فإن وجود الوساطة املالية له   
  :على عدة جوانب منها

وجود الضمان وأتكيد من مصداقية الوسيط املايل، ويتضح ذلك يف حجم السيولة    -
والقوانني ومجيع استعداده مبختلف االستعدادات ملواجهة االحتماالت اليت يديريرها  

  .املختلفة محاية على أموال املودعني

حيث تلتزم مؤسسة الوسيط املايل إعداد   سهولة احلصول على السيولة يف أي وقت ،  -
  .األموال  وجتهيزها واحتفاظها بشكل سائل ملواجهة الطلب من السوق

املخاطر، ألن املؤسسات الوسيطة جيب أن تكون موثوقة من   جتنب جتنب وتقليل - 
 قبل مجيع األطراف، وتنفيذ التزاماهتا جتاه عمالئها و تتوفر لديها أموال كبرية ومركز مايل 

 قوي

إمكانية االستثمار أبسرع وقت ممكن، حيث بوجود الوسطاء األغنياء هلم امكانية  -
 .املقرتضني احملتملني  االستثمار يف أي وقت وبدون جهد للبحث عن 
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ابلنسبة ألصحاب  الوساطة املالية  دور •
 العجز املال 

 :صحاب العجز املايلألأما ابلنسبة 

عند طوال الوقت  توفري األموال الكافية   -
 كمية األموال الكبرية   ألهنم ملزمون على حفظ، الوسطاء

مجيع أولئك الذين لديهم فوائض مالية  -
إىل العثور على   ج املقرتضني ال حيتا  فبذلك القروض،  صغرية يف قروض كبرية
 .فواحداواحًدا    واملقرضني  العديد من املستثمرين

تقدمي قروض بتكاليف منخفضة نسبًيا   -
 باشر مقارنة ابلتمويل امل

 

ابلنسبة للوساطة  الوساطة املالية  دور •
 املالية ذاهتا

ابلنسبة للوساطة املالية ذاهتا : إذا قامت هذه املؤسسات بكل هذه اخلدمات واملزااي  
 :  اآلاثر   تلك فعندئذ ابلطبع ستؤثر على نفسها، من بني

 .االنتفاع بفوائد القرض، ألهنا تعتب من عوائد معظمة الدخل -
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مورد  أهم حلساابت اجلارية منرخيص يف معظم احلاالت، ألن االم املوارد  استخدا   -
لفوائد، ويف يف كثري من األحيان ال يهتمون اب  أصحاب هذه احلساابت  ابلنسبة هلم ، ألن

 .شيًئا  املؤسسات  ال تكلف   نفس الوقت 

توسيع قدرهتا على تقدمي القروض من خالل خلق املدخرات حىت تتمكن من تقدمي   -
 . القروض  زيد من امل

 

لالقتصاد  ابلنسبة   الوساطة املالية  دور •
 ككل

 :ابلنسبة لالقتصاد ككل: حيصل االقتصاد على أتثري هذه املؤسسات على النحو التايل

العرض والطلب   بني    تعطل النشاط االقتصادي بسبب عدم تطابق  تجتنب احتماال -
 .يف السوق  مع أسعار املنتجات

للتمويل ، وتقليل اللجوء إىل إصدار النقد اجلديد بتعبئة   احملتاجة  توفري األموال الالزمة  -
 السيولة املوجودة. 

دورا ، حيث يكون هلا  يف النظام املايل وكل هذا يدل على أمهية وجود الوساطة املالية 
املقرتضني واملقرضني ، كما أن هلا أتثريًا ك  املختلفة   أتثري إجيايب كبري على األطراف مهما و

 .تصاد ككلاالقعلى  
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 خالصة 

 ميكن تلخيص هذا البحث يف عدة نقاط التالية: 

من مصدر ما التمويل هو توفري األموال   .1
 حمددة، خارجيا كان أو داخليا. لتشغيل الشركة وتطويرها يف مدة  

ثالثة  .2 إىل  املدة  حيث  من  التمويل  ينقسم 
، األجلالتمويل الطويل  و   لتمويل املتوسط األجل أقسام: التمويل قصري األجل وا

التمويل ي و التمويل الداخل  : أما من حيث  مصدر التمويل، فينقسم إىل قسمني
 .اخلارجي

التمويل املباشر   هو   التمويل اخلارجي املباشر  .3
)بني    والتعامل   العالقة  هي العجز  الفائض   و   (املقرتضأصحاب  أصحاب 

 غري بنكي   دون تدخل أي وسيط بنكي أوب  (املستثمر)
مجيع   املباشرغري  اخلارجي  التمويل  و  .4 هو 

الطرق واألساليب غري املباشرة للحصول على التمويل جارج الشركة من خالهلا 
 لغاية ما، واملتمثلة يف األسواق املالية، والبنوك

املالية   .5 جلب فالوساطة  يف  تعمل  ومؤسسات  وأشخاص  فئات  عن  عبارة  هي 
املالية من   املوارد( إلالفائض )وحدات  املقرضني املوارد  هذه  إىل وحدات   اتحة 
أخرى  بني   اقتصادية  وسيطا  وتكون  املالية،  األوراق  بشكل  العجز(  )وحدات 

 األطراف لتسهيل املعاالت واالستثمار بينهم 
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ناء على العالقة التعاقدية قسمت الوساطة ب .6
والوساطة ، مؤسسات الوساطة املالية، من أمهها: السمسرة، املالية إىل عدة أنواع

 مية. املصرفية، والبنوك اإلسال
هي  .7 املالية  للوساطة  الرئيسية  الوظيفة  أن 

املقرضني  بني  ما  خاصة  السوق،  يف  واألطراف  الوحدات  بني  التوسيط 
 واملقرتضني

املالية .8 الوساطة  وأتثري   إن  مهما  دورا   اهلا 
على  اأتثري  على األطراف املختلفة كاملقرتضني واملقرضني، كما أن هلا  اكبري   اإجيابي

 . االقتصاد ككل
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