األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول

تمهيد

تعد البنوؾ مبختلف أنواعها الدعامة األساسية ألي جهاز مصريف وطريق حنو اخلوض يف رلاؿ النظاـ ادلصريف الذي يشمل
رلمل ادلؤسسات ادلصرفية وما حتملو من شىت األنظمة والقوانني السارية ادلفعوؿ ،فالبنوؾ ادلركزية والتجارية واإلسالمية ىي ركيزة جد
مهمة لسري النشاط االقتصادي لدولة ما مهما كانت ا إلعتبارات اليت حتملها يف جعبتها.
وعليو سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفصل بياف الدور الذي دتارسو البنوؾ التجارية يف حتفيز االستثمار ،وإبراز أمهيتها باإلضافة
إىل توضيح مفهوـ اال ستثمار ،وىذا ضمن ادلبحث األوؿ  .أما ادلبحث الثاين فنحاوؿ من خاللو عرض ألىم الدراسات السابقة
ادلتعلقة مبوضوع الدراسة والتعليق عليها  ،فكاف تقسيم الفصل كالتايل:
المبحث األول  :تأثير البنوك التجارية على اإلستثمار .
المبحث الثاني :األدبيات التطبيقية.
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المبحث األول  :البنوك التجارية و تمويل المشاريع اإلستثمارية
باعتبار جل العمليات اليت حتدث على مستوى الب نوؾ مهمة وذات أمهية بالغة فعليو جيب إعطاء مفهوـ دلا يتماشى مع
وجودىا كمؤسسة قائمة حبد ذاهتا.
المطلب األول  :ماهية البنوك التجارية
نشأت البنوؾ التجارية نتيجة الظروؼ وادلتطلبات اليت سايرهتا التطورات االقتصادية على مر السنني  ،فنتج أف الصيارفة
يف أوروبا وإيطاليا بالذات ىم أوؿ من طرؽوا الباب فلقد كاف التجار ورجاؿ األعماؿ يودعوف أمواذلم لديها وىكذا نشأت الوظيفة
الكالسيكية األوىل للبنوؾ وىي إيداع األمواؿ  ،1فيقاؿ صرؼ وصارؼ وإصطرؼ الدنانري أي بدذلا بدراىم أو دنانري  .ادلصرؼ (
زلدث ) ومجعها مصارؼ تعين ادلؤسسة اليت تتعاطى اإلقراض واال قًتاض.2
وىي كلمة ة
الفرع األول  :مفهوم البنوك التجارية
البنوؾ التجارية ىي مؤسسات ائتمانية غري متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى الطلب أو
 3اليت تقبل
بعد أجل قصري والتعامل بصفة أساسية يف االئتماف قصري األجل ويطلق على ىذه البنوؾ اصطالح بنوؾ الودائع
الودائع من طرؼ األشخاص أو ادلؤسسات وتكوف حتت تصرؼ ادلودع يف أي وقت شاء  ،تبعا للمدة ادلتفق عليها ونظرا ذلذه ادليزة
أصبح يطلق عليها بنوؾ الودائع وتأيت ىذه البنوؾ يف الدرجة الثانية بعد البنك ادلركزي.
وىذين النوعني من البنوؾ يشكالف عصب اجلهاز ادلصريف ألي بلد  4،حيث حيصل البنك على أمواؿ العمالء فيفتح ذلم هبا
ودائع ويتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو ألجل كما يقدـ قروضا ذلم.5
فالبنك التجاري وبإختصار ىو عبارة عن مؤسسة مالية تتعامل يف رلاؿ النقود.
الفرع الثاني  :خصائص البنوك التجارية
ديكن حتديد خصائص البنوؾ التجارية مبا يلي : 6
أ .تتأثر برقابة المصرف المركزي وال تؤثر عليه  :ديارس البنك ادلركزي رقابة على ادلصارؼ من خالؿ جهاز مكلف بذلك ،يف
حني أف ادلصارؼ التجارية رلتمعة ال ديكنها أف دتارس أية رقابة أو تأثري على البنك ادلركزي ؛
ب .تعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد  :تتعدد البنوؾ التجارية وتتفرع تبعا حلاجة السوؽ النقدية ؛
 1زياد سليم رمضاف ،البنوك التجارية ،دار ادليسرة للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ، 1996 ،ص.27:

 2شاكر قزويين ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، 1989،ص .24 :

 3زينب عوض اهلل ،أسامة زلمد الفويل ،أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي ،منشورات احلليب احلقوقية ،ص ص .100 -99 :
 4رلمد زلمود شهاب ،النقود والبنوك واالقتصاد ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض  ، 1987ص .105:
 5ضياء رليد ادلوسوي ،االقتصاد النقدي ،دار الفكر ،اجلزائر ، 1993 ،ص .94 :

 6سليماف بودياب ،اقتصاديات النقود والبنوك ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ، 1996ص ص . 115-114 :
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ج .تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية  :ختتلف النقود ادلصرفية اليت تصدرىا ادلصارؼ التجارية عن النقود القانونية،
ابائية وغري هنائية والثانية ابرائية هنائية بقوة القانوف ،وتتماثل النقود القانونية يف قيمتها
اليت يصدرىا البنك ادلركزي ،فاألوىل ر
"ادلطلقة" بصرؼ النظر عن اختالؼ الزماف وادلكاف ،بعكس نقود الودائع اليت تكوف عادة متباينة ومتغايرة ختضع ألسعار فائدة
ختتلف باختالؼ الزماف وادلكاف ،والنقود القانونية ختاطب كافة القطاعات يف حني أف النقود ادلصرفية ختاطب عادة القطاعات
االقتصادية.
د .تسعى البنوك التجارية إلى الربح بعكس البنك المركزي  :تعترب البنوؾ التجارية مشاريع رأمسالية ،ىدفها األساسي حتقيق أكرب
قدر من الربح وبأقل نفقة شلكنة ،وىي غالبا ما تكوف شللوكة من األفراد أو الشركات  .وىذا اذلدؼ سلتلف عن أىداؼ البنك
ادلركزي اليت تتلخص يف اإلشراؼ والرقابة والتوجيو وإ صدار النقود القانونية وتنفيذ السياسة النقدية.
الفرع الثالث  :موارد واستخدامات البنوك التجارية
يقصد مبوارد البنوؾ التجارية واستخداماهتا تلك األمواؿ اليت حتصلت عليها ىذه البنوؾ واليت تقوـ بتوجيهها واستخدامها يف
رلاالت سلتلفة بصيغة قروض واستثمارات مصرفية ،وموارد ادلصارؼ ىي التزامات أو خصوـ عليها .1
أوال  :موارد البنوك التجارية
 الموارد الذاتية :
وتتكوف ادلوارد الذاتية من العناصر التالية :
 رأس ادلاؿ ادلدفوع  :يتكوف رأس ادلاؿ ادلدفوع من األمواؿ الىت حصل عليها ادلصرؼ التجاري من أصحاب ادلمشروع عند تتاسيسو
او من اية إضافات قد تطرا عليو يف ادلستقبل ؛
 األرباح احملتجزة :تعترب األرباح احملتجزة جزءا من حقوؽ اادلسامهني .
 الموارد الخارجية :
وتوفر ىذه ادلصادر اجلانب األكرب من األمواؿ الالزمة لتشغيل البنك و القياـ بوظائفو ادلختلفة،وتشتمل ادلصادر اخلارجية على: 2
 قروض من البنك ادلركزي بضماف األصوؿ؛
 الودائع من العمالء سواء كانت من احلسابات اجلارية أو ألجل أو صندوؽ التوفري؛
 قروض من البنوؾ التجارية؛
 1عقيل جاسم عبد اهلل ،النقود والبنوك ،دار ومكتبة احلامد للنشر ،عماف ، 1999 ،ص . 244 :
2

أمحد كردي ،مقاؿ بعنواف :البنوك التجارية ،أطلع عليو بتاريخ 2014/ 05/ 07 :

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/156276
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 إصدار سندات طويلة األجل.
 ثانيا  :استخدامات البنوك التجارية

يبني جانب األصوؿ كيفية توظيف موارد ادلصرؼ التجاري حيث يتبني أف موارده موزعة على قائمة من االستخدامات تتدرج
تنازليا حسب سيولتها وطبقا ذلذا التدرج التنازيل يف درجات السيولة ديكن تصنيف ىذه األصوؿ يف النقاط التالية : 1
 السيولة من الدرجة األوىل (نقدية احتياطي)  :تتمثل السيولة من الدرجة األوىل يف األرصدة اليت يف حوزة البنك التجاري ؛
 السيولة من الدرجة الثانية (أوراؽ حكومية-أوراؽ جتارية سلصومة)  :يعترب ىذا التوظيف قصري األجل وذا سيولة مرتفعة؛
 القروض اليت يقدمها البنك (التسليف أو االئتماف)  :يًتكز نشاط البنك التجاري على منح القروض ،حيث حيقق عائدا مناسب
يوازي اخلطورة احملتملة ،والقروض اليت يقدمها البنك التجاري تكوف على شكل نقود قانونية ،أو شكل اعتمادات مستندية لتمويل
التجارة اخلارجية أو رلرد فتح حساب دائن ،ويف ادلقابل حيصل البنك على سعر فائدة حيتسب على أساس مدة القرض وقيمتو؛
 االستثمارات (زلفظة األوراؽ ادلالية )  :قد خيصص البنك التجاري نسبة معينة من أموالو لتوظيفها يف شراء األوراؽ ادلالية
(السندات) وىي دتثل سيولة من الدرجة الثالثة ،نظرا لصعوبة حتويلها إىل سيولة من الدرجة األوىل ،حيث حتتاج إىل وقت ،وقد
تتعرض للخسارة نتيجة التقلبات يف القيمة السوقية ،وىي دتثل قروض طويلة األجل ؛
 األوراؽ احلكومية وقروض القطاع العاـ  :وتعين األوراؽ ذات األجل الطويل أو ادلتوسط أو القصري اليت تأخذ حكم األوراؽ
ادلالية ،كالسندات احلكومية وسندات التنمية .كما قد تشارؾ البنوؾ يف تقدًن القروض للقطاع العاـ من أجل تنشيط االقتصاد.
المطلب الثاني  :ماهية اإلستثمار
يتكز
يعترب االستثمار زلرؾ النمو االقتصادي حبيث دوف وجوده ال ديكن ألي دولة أف تطمح إىل التنمية وألف ىذا األخري ر
على أساس وجود إنتاج يليب احلاجيات  ،وبدوف القياـ بعملية االستثمار ،ال ديكننا عرض أي منتوج أو تقدًن أي خدمة وعليو كل
ىذه ادلشاكل االقتصادية تستدعى احلديث على ىذا األخري .
الفرع األول  :مفهوم اإلستثمار أهدافه وأهميته
 تعريف اإلستثمار
عترب ىذه العملية مبثابة رلموع نفقات الشراء ،و إرساء
يعرؼ اإلستثمار على أنّو عملية إنشاء و إجياد السلع اإلنتاجية و ت
ادلخصصة ّإما لتحسني القدرات اإلنتاجية يف السلع أو اخلدمات ...أو للتقليل من التكاليف ،أو لتحسني ظروؼ
السلع التجهيزية
ّ

مرجع سابق الذكر
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العمل و ادلعيشة  ،1وىو أيضا يتمثل يف استخداـ الدخل و حتويلو إىل سلع جتهيزية  ،2وإنفاؽ يتم من طرؼ مقاوؿ بغية جتديد أو

يفسر انتقاؿ الرأمسػاؿ النقدي إىل الرأمسػاؿ اإلنتاجي .3
تطوير اجلهاز اإلنتاجي و الذي ّ

أهداف وأهمية اإلستثمار
ديكن تلخيص أمهية واىداؼ االستثمار بالنقاط التالية:4
 زيادة الدخل القومي؛
 خلق فرص عمل؛
 دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
 حتقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية ادلشروع؛
 احملافظة على قيمة األصوؿ احلقيقية؛
 استمرارية احلصوؿ على الدخل والعمل على زيادتو؛
 ضماف السيولة الالزمة.
الفرع الثاني  :مجاالت االستثمار
يراد مبجاالت اال ستثمار ،ىو ذلك احمليط أو الرقعة االقتصادية اليت يريد مستثمر ما أف يستثمر أموالو فيها هبدؼ حتقيق عوائد
مالية.

وتقسم رلاالت االستثمار بناء على ادلعيار اجلغرايف ،إىل استثمارات زللية واستثمارات خارجية .5

 االستثمارات المحلية :
االستثمارات احمللية ىي مجيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف السوؽ احمللية ،بغض النظر عن أداة االستثمار ادلستعملة ،مثل
العقارات واألوراؽ ادلالية والذىب وادلشروعات التجارية …إخل ،وعلى أساس ىذا التعريف يتبني لنا أف االستثمارات احمللية تتضمن
مجيع الفرص ادلتاحة لكل أنواع االستثمارات ادلذكورة سابقا يف السوؽ احمللي أي داخل حدود الدولة الواحدة .
 االستثمارات األجنبية :

Gautier- françois, analyse macro économique, paris,1982, p : 85.

1

Nouveau dictionnaire économique et social, édition: sociales paris, 1981, p : 50
Abdellah, Boughaba, Analyse et évaluation de projets, Berti edition, imprimé en France, Paris, 1999, P :7..
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االستثمارات األجنبية ،ىي مجيع الفرص ادلتاحة لالستثمار يف األسواؽ األجنبية ،مهما كاف ت أدوات االستثمار ادلستعملة ،وتتم
ىذه االستثمارات إما بشكل مباشر أو غري مباشر .
الفرع الثالث  :محفزات االستثمار
إف رلرد توفر فوائض نقدية أو مدخرات ،لدى األفراد وادلؤسسات ،ال يكفي لكي تنشط حركة االستثمار  .بل جيب أف يرافق

ذلك توفر رلموعة من العوامل اليت ختلق حافزا لدى من لديهم مدخرات لتحويلها إىل استتثمارات نذكر منها :1

 توفر درجة عالية من " الوعي اال ستثماري " لدى األفراد وادلؤسسات ألف مثل ىذا الوعي جيعل ادلدخرين يشعروف باحلس
االستثماري ،الذي جيعلهم يقدروف اإليرادات ادلًتتبة عن توظيف مدخراهتم يف شراء األصوؿ ادلنتجة ،وليس رلرد جتميدىا يف شكل
أوراؽ بنكية ،رمبا تتناقص قيمتها الشرائية يف ادلستقبل  ،بفعل عامل التضخم واألزمات ادلالية احملتملة .
 ينبغي توفري ادلناخ االجتماعي والسياسي ادلالئم لعمليات االستثمار ،وذلك بتوفري احلد األدىن من األماف ،الذي يشجع
ادلدخرين على تقبل ادلخاطرة ادلصاحبة لالستثمار ،ومن أىم عوامل توفري ادلناخ ادلناسب لالستثمار ،خلق قوانني وتشريعات،تنظم
وتشجع عمليات االستثما ر،وحتفز وحتمي حقوؽ ادلستثمرين ،سواء كانوا زلليني أو أجانب ،وتنظم امل عامالت يف األسواؽ ادلالية ،
وينجر عن توفري جو االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،جعل الطمأنينة ،وعدـ اخلوؼ يف نفوس ادلدخرين و
ادلستثمرين.
 من دوافع اإلستثمار ،توفر سوؽ مايل كف ء وفعاؿ يوفر ادلكاف والزماف ادلناسبني ،يعطي للمدخرين فرصة يف استثمار
اجملاؿ
أمواذلم ،وللمقًتضني يف احلصوؿ على تلك األمواؿ  .وبصفة عامة يعطي فرص االستثمار لكل واحد منهم يف اختيار
ادلناسب ،من حيث أداة ا إلستثمار ،والتكلفة وادلخاطرة  ،وما دييز السوؽ ادلايل ،من حيث الكف اءة يف توفري صفة الديناميكية،
وسرعة االستجابة لألحداث  .وتوسيع ىذا السوؽ ،والتسهيالت ادلناسبة ،وقنوات االتصاؿ النشطة ،باإلضافة إىل التقنني اخلاص
هبذه ادلعامالت ادلالية يف رلاؿ االستثمار.
المطلب الثالث  :دور البنوك التجارية في تحفيز اال ستثمار
ىناؾ عوامل كثرية تؤثر على أداء البنوؾ وفاعليتها يف تعبئة الودائع وتقدًن االئتماف ،وبالتايل دورىا يف دتويل النشاط
االقتصادي ،لذلك فسالمة عملياتوا وصحة سياساتوا تعترب من ادلقتضيات األساسية لتطور ومنو االقتصاد ذاتو واستمرار استقراره
وإمكانية حتقيق أىدافو.2
ىناؾ عوامل كثرية تؤثر على اداء البنوؾ وفعاليتها يف تعبئة الودائع وتقدًن االئتماف وبالتايل دورىا يف حتفيز االستثمار
دتويل النشاط االقتصادي الذي يتمثل يف تلبية متطلبات الزبائن وادلؤسسات من أجل حتديد مواطن اخللل على ادلستوى النقدي .

 1زلمد مطر ،إدارة اإلستثمارات (اإلطار النظري والتطبيقات العملية) ،مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع ،عماف – األردف ، 1999 ،ص . 45:
 2مصيطفى عبد الطبف ،دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط اإلقتصادي ،رللة الباحث ،العدد، 2006 ، 04ص . 75:
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تعد البنوؾ التجارية من ادلؤسسات ادلالية ليت ال تطلب لذاهتا وامنا دلا ديكن اف حتققو من فوائد وارباح إذ ىي واسطة لتبادؿ

السلع واخلدمات من يد اىل اخرى لتحقيق االىداؼ ادلسطرة  1ومن ىنا جتدر اإلشارة اىل أف األىداؼ ادلتوخاة من وراء تفعيل دور
االستثمار ىو تعميق اإلصالحات اإلقتصادية وحتسني فعاليتها من خالؿ إعادة بعث األلة اإلقتصادية وخلق مناخ مالءـ لدفع
وتنشيط االستثمارات الوطنية بكيفية دتكن من حتفيز النشاط االقتصادي.2

حال القرض الشعبي الجزائري ،مذكرة ماجيستري ،مالية ادلؤسسة ،بومرداس ،ص . 3 :
البك -ة
 1قاسيمي أسيا ،تحليل الضمانات في تقييم جدوى تقديم القروض في ن
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المبحث الثاني  :األدبيات التطبيقية

لقد مت تناوؿ موضوع حتفيز اإلسثمار من قبل العديد من الباحثني من خالؿ جوانب سلتلفة  ،وىذا نظرا ألمهيتو يف اختاذ
القرارات  .وعليو سنحاوؿ عرض موجز ألىم الدراسات واألحباث ذات الصلة مبوضوع الدراسة وذلك حسب التسلسل التارخيي
ذلا من األحدث إىل األقدـ.
المطلب األول  :عرض الدراسات السابقة
يف حدود علم الباحث مت تناوؿ ادلوضوع يف الرسائل واألطروحات التالية :
 دراسة سخري كماؿ ،مذكرة ماسًت بع نواف  :دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع

االستثمارية ،دراسة حالة بنك

الفالحة والتنمية الريفية-وكالة الوادي العثمانية ،ورقلة.2013 ،
باعتبار البنوؾ ىي ادلالذ األخري للتمويل يف ظل انتقاء قنوات التمويل األخرى ،ورغم تدخل الدولة من خالؿ األجهزة
ووكاالت الدعم اليت أسندهتا لكن دورىا يبقى مرىوف بالدور ا لذي تلعبو البنوؾ ،وىذا من خالؿ حل إشكاؿ دور البنوؾ التجارية
يف دتويل ادلشاريع االستثمارية.
ت الدراسة إىل رصد سلتلف مصادر التمويل ادلتاحة أماـ ادلشاريع االستثمارية اليت توفرىا البنوؾ من اجل منحها
حيث ىدؼ
التمويل ادلطلوب ،كذلك التعرؼ على مراحل منح وتسيري القروض االستثمارية وتقييمها ،إضافة إىل الدعم ادلعريف يف رلاؿ التسيري
البنكي وكسب اخلربة ـف ادليداف العملي.
وقد خلصت الدراسة اىل أف دتويل ادلشاريع اإلستثمارية يتطلب تدخل من طرؼ البنوؾ التجارية.
كما توصل إىل أف دتويل ادلشاريع االستثمارية يف ظل برنامج التشغيل بتدخل الدولة من خالؿ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب ،وىذا ما يؤكد باف التمويل ادلتوفر من البنوؾ التجارية غري كاؼ لتلبية االحتياجات التمويلية دلثل ىذه ادلشاريع .
 دراسة جاسر زلمد سعيد اخلليل  ،بعنواف  :أثر سياسة البنوك التجارية االئتمانية على االستثمار الخاص في فلسطين  ،مذكرة
ماجيستري ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.2004 ،
حاولت الدراسة التوصل حلل إشكاؿ زلددات وأركاف السياسة اال ئتمانية ودورىا يف إ دارة ادلخاطر أضف إىل ذلك دراسة
السياسة االئتمانية وعالقاهتا باالستثمار اخلاص يف فلسطني.
ىدفت الدراسة اىل معرفة السياسة االئتمانية وعالقتها باالستثمار اخلاص يف فلسطني  ،كما سعت الدراسة اىل غ ياب تأثري
السياسة االئتمانية للبنوؾ التجارية على االستثمار اخلاص يف فلسطني وقد اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي يف اجلانب
النظري ،وأسلوب التحليل اإلحصائي للدراسة التطبيقية.
خلصت الدراسة إىل توجيو اجلهود حنو زلفزات الطلب على اال ستثمار مع التوصل اىل اف دور السياسة االئتمانية مرىوف
باؿضغوطات اليت تتحكم بالبيئة اال ستثمارية يف فلسطني كما توصل حسب حتليل الدراسة اىل الدور السليب لو شلا أثر على ادلسار
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احليي يف دتويل وحتريك العملية اال ستثمارية كوف القطاع مثقل بالسيولة ،بل اصبح وسيطا لتسرب ادلدخرات الوطنية إىل اخلارج ،يف
ضل عدـ كفاية السبل الكفيلة بتحويلو حنو سياسات التمويل متوسطة وطويلة األجل .
المطلب الثاني  :أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
ديكن عرض أوجو الشبو واإلختالؼ بني دراستنا و اؿدراسات السابقة يف النقاط التايلة:
 تتشابو دراستنا مع الدراسات السابقة من حيث ادلضموف  ،من خالؿ الدور الكبري الذي تلعبو البنوؾ التجارية يف إطار منح
القروض  ،بينما ختتلف دراساتنا عن الدراسات السابقة يف الزمن؛
 يتضح من خالؿ استعراض الدراسات السابقة أف دراستنا ختتلف يف طبيعتها ؾوهنا يف اؿبنك الوطين اجلزائري  BNA؛
 ىدفت دراستنا إىل مجع إحصائيات رقمية حوؿ الدور الكبري الذي يلعبو البنك الوطين اجلزائري  BNAيف رلاؿ منح القروض؛
 ختتلف دراستنا عن الدراسات السابقة يف املهنج ادلتبع.
 ختتلف دراستنا عن الدراسات السابقة من حيث طرؽ ادلعاجلة وكيفية مجع ادلعلومات؛
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خالصة
على ضوء اإلطار النظري للدراسة تطرقنا إىل مفهوـ البنوؾ التجارية ،ومت التطرؽ أل ىم خصائصها ،مصادرىا وأىم موارد
واستخدامات البنوؾ التجارية.
وكذا تناولنا مفهوـ اال ستثمار ،رلاالتو  ،وأىم احملفزات ادلشجعة على اال ستثمار  ،باإلضافة إىل ذلك تطرقنا إىل دور البنوؾ
التجارية يف حتفيز االستثمار ،وديكن تلخيص أىم النقاط والنتائج اليت مت التوصل إليها من خالؿ ىذا ادلبحث فيما يلي :
 االستثمار يعترب كأحد ادلتغريات االقتصادية الكربى ،لو باؿغ األمهية يف التنمية االقتصادية؛
 يعترب قرار االستثمار ذو أمهية بالغة حيث أنو متعلق باسًتاتيجية ادلؤسسة على ادلدى الطويل؛
 قرارات االستثمار يف ادلدى القصري ىي قرارات تكتيكية تدرج يف إطار اذليكل واإلمكانيات ادلتاحة و ادلتوفرة
لدى ادلؤسسة؛
 تعد السيولة النقدية من

األىداؼ األساسية للبنوؾ وذلك لالحتياجاتو

السيولة النقدية لكي تتمكن من الوفاء ابلتزاماهتا ادلالية يف مواعيد استحقاقها.
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