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 الفصل األول
 المصارف والخدمات المصرفية
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 المبحث األول
 تعريف المصرف 

 ودور المصارف في االقتصاد
 

 تعريف المصرف 2-2-2
االقتصادية، الخدمات التي يقدمها للزبائن أو بناء على يمكن تعريف المصرف استنادا إلى وظيفته     

، غير أن المصارف لمقترضينفالمصارف تعمل على نقل األموال من المدخرين إلى ا قاعدته القانونية.
من تحصيل الشيكات وخطط االدخار إلى تقديم القروض  -قد قدمت، تاريخيا، طيفا واسعا من الخدمات

ين والحكومات. ومع ذلك فإن قائمة خدمات المصارف تتوسع بسرعة لتشمل لقطاع األعمال كما المستهلك
مصارف االستثمار)متعهد تغطية لألوراق المالية(، التأمين، الخطط المالية، تقديم المشورة بخصوص 

االندماجات، بيع المخاطر وخدمات االدارة للمستهلكين وقطاع اآلعمال، باالصافة إلى جملة من 
مقدم  لم يعد المصرف يقتصر على الخدمات التقليدية بل أصبحة األخرى. إذا الخدمات المستحدث

 .خدمات شامل
وعند محاولة تحديد تعريف للمصرف، يتبين لنا بأن وظائف وخدمات المصارف تتغير داخل النظام     

المالي العالمي، كما يتغير منافسوها. فالعديد من مؤسسات الخدمات المالية، بما فيها متعاملي األوراق 
االدخار، الصناديق المالية، صيارفة االستثمار، شركات السمسرة، االتحادات االئتمانية، مؤسسات 

كلها تحاول التشبه بالمصارف من حيث الخدمات التي تقدمها. وطبعا نتحدث  -التبادلية وشركات التأمين
 هنا عن أسواق مصرفية متطورة، حيث يصح أن نذكر في هذا السياق شركات مثل ميريل لينش

Merrill Lynch  دريفوس ،Dreyfus Corporation سوق االمريكيل للتأمين في الشاوبرودن 

Prudential Insurance البل أن العديد من الشركات الصناعية قد ذهبت إلى إدارة مصرف وتقديم .
قروض أو بطاقات ائتمان، خطط ادخار وغيرها من الخدمات المصرفية التقليدية. ونذكر في هذا السياق، 

 GE Capitalالكتريك جنرال  ،(GMAC)الجدد للسوق أيضا، مثل شركة جنرال موتورز اةبعض الغز 

 عبر تقديمه خدمات الشيكات والبطاقات  Wal-Martوأيضا وول مارت  Ford Motor Creditوفورد 
American Express. 
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 دور المصارف في االقتصاد 2-2-1
 تقوم المصارف بأدوار حيوية وهامة في االقتصاد بشكل عام وهي التالية:    

من األفراد إلى ائتمان على شكل قروض تمنح للمؤسسات أي تحويل االدخارات  -دور التوسط .0
 واألفراد بهدف القيام بعمليات استثمارية أو انتاجية وغيرها.

أي القيام بدفع واتمام الصفقات لالفراد والمؤسسات من خالل تحصيل الشيكات ودفع  -دور الدفع .1
 الحواالت والتحويالت االلكترونية وغيرها.

المستحقات على األفراد والشركات من خالل إصدار الخطابات  أي ضمان دفع -دور الضامن .2
 واالعتمادات المستندية حيث يقف المصرف جاهزا الداء التزامات عمالئه عند الحاجة.

حيث يقوم المصرف بإدارة ممتلكات عمالئه من أموال وعقارات وأوراق مالية وغيرها  -دور الوكالة .2
 عبر مختلف الخدمات التي يقدمها لهم.

ويقوم المصرف هنا بدور أساسي على اعتبار أنه يمثل االداة التي  -ور تنفيذ السياسة االقتصاديةد .5
 يمكن للحكومة من خاللها بتنفيذ السياسة االقتصادية وخاصة النقدية منها.
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 المبحث الثاني
 المنافسة بين المؤسسات 

 المالية المصرفية وغير المصرفية
 

 والمؤسسات المالية المنافسةالمصرف التجاري  2-1-2 
لم تدفع المنافسة والغزو للسوق من قبل الداخلين الجدد، المصرفيين إلى التراجع، البل أنهم وتحت     

يحاولون الخروج من القواعد التقليدية في التعامل. لهذا يمكننا  ،تأثير التوسع باتجاه أسواق وفرص جديدة
تحت عنوان مصرف أن نجد عددا كبيرا من المؤسسات، من مصارف االدخار، مصارف االستثمار، 

 (. (9رقم )مصارف الرهون العقارية، مصارف التجار، المصارف الشاملة وغيرها)كما في الجدول 
في هذا المقرر على المؤسسة األكثر أهمية بين المؤسسات المالية، أي المصرف التجاري. سنركز     

"يقبل االيداعات التي تصبح قابلة للسحب عند الطلب)شيك أو تحويل ويعرف المصرف التجاري بأنه 
 .الكتروني( ويمنح القروض الغراض تجارية أو غيرها"
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 والمؤسسات المالية المنافسةالمصرف التجاري  .(1-2-1رقم ) الجدول

 التوصيف إسم المؤسسة
 تقبل االيداعات وتمنح القروض المصارف التجارية

 مصارف تجارية ضخمة متوضعة في مراكز مالية كبيرة مصارف المراكز المالية
 مصارف تجارية وادخار محلية صغيرة المصارف األهلية)المشتركة(

 االدخارية وتمنح القروض لالفراد والعائالتتجذب الودائع  مصارف االدخار
 تساعد المزارعين والمربين في الحصول على السلع والمعدات المصارف التعاونية

 تقدم فروض الرهن العقاري مصارف الرهون العقارية
 متعهدي تغطية مصارف االستثمار
 تقدم رأس المال لقطاع األعمال مصارف التجار

 متخصصة، حكومية في الغالب مصارف الصناعيةال
 مصارف تجارية عاملة في أكثر من بلد المصارف الدولية
 مصارف تجارية ضخمة تقدم خدماتها للحكومة والشركات مصارف الجملة

مصارف صغيرة تقدم خدماتها للقطاع العائلي والشركات  مصارف التجزئة)األفراد(
 الصغيرة

 كبطاقات االئتمان مثالتقدم خدمات محدودة  مصارف ألغراض خاصة
 أقلية محددة تركز خدماتها على مصارف االقليات
 مملوكة كليا أو جزئيا لشركة قابضة مصارف الفروع

 تقدم خدماتها على االنترنت فقط المصارف االفتراضية
عروض دفع رواتب، قروض شرفية، شيكات نقدية، رهونات  مصارف المناسبات)األطراف(

 وتأجير
 ت الراهنقتقدم كل أنواع الخدمات المتوفرة في الو  الشاملةالمصارف 
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 المنافسة وغزو األسواق 2-1-1
حيث يالحظ أن أغلب  ،أن هناك قوى تعيد تشكيل الخدمات المالية والمصرفيةـ ،مما سبقنستنتج     

 ،وعولمة كما تشهد الصناعة المصرفية اندماجات .تتضاءلإال أن حصتها السوقية  ،حةبالمصارف را
 ير أنها أضخم.غ ،المالية المصرفية وغير المصرفيةيبفى في المنافسة أعداد أقل من المؤسسات  بحيث

يوضح هذه  (2-2-9) رقمالشكل مليات االلكترونية أو عبر الشبكة، و كما أن هناك اتجاه قوي نحو الع
 .المنافسة

 المنافسة غير المصرفية للمصارف .(1-1-2الشكل رقم )
 

 

 

 

 اتحادات االقراض ومؤسسات االدخار

حديثة         
صيرفة ال

 ال
 

 شركات التأمين وصناديق التقاعد

 

 تجار ومتعاملي األوراق المالية
 

 

 شركات التمويل
 

 
 

 

 الصناديق التبادلية

 

 التكتالت المالية
 

 

  

 

 مصــــــــــــــــــارف االســـــــــــــــــــــــــتثمار
 

 

 
 
 
 
 
 

 

من غير المصارفتأتي لمصارف التقليدية لالمنافسة األقسى   
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 المبحث الثالث
 الخدمات المقدمة من المصارف

 
 ةتاريخيالالخدمات  2-5-2

 تصريف العمالت
تعتبر من المهمات األولى التي قامت المصارف بتنفيذها، حيث يتم تبديل عملة بعملة مقابل رسم     
 .معين
 األوراق التجاريةخصم 
وتمثل الخطوة األولى على طريق منح القروض، فالخصم عمليا يعتبر بمثابة عملية نقل التزامات     

مصدر الورقة التجارية إلى المصرف، وبالتالي فإن حصول المصرف على الورقة وخصمها يمثل نوعا 
رف بدال عن حامل الورقة التي من القرض تجاه صاحب أو مصدر الورقة الذي عليه القيام بالسداد للمص

 أصبحت بملكية المصرف بعد خصمها.
 منح القروض للتجار

فهي تساهم في عملية شراء السلع والخدمات أو القيام ببناء الخطوط االنتاجية وغيرها من األصول،     
 عبر منح القروض ذات الصفة التجارية ألصحاب األعمال.

 فتح حسابات االدخار
تقوم المصارف بفتح حسابات االدخار بهدف جمع السيولة الالزمة لالقراض، ومن الطبيعي دفع فائدة     

  عن هذه االيداعات بهدف جذب المتعاملين.  
 تخزين وحفظ المقتنيات الثمينة

وهي من العمليات القديمة التي قامت بها المصارف، حيث كانت تحفظ وتحرس المقتنيات الثمينة     
والعائالت لقاء رسم أو أجر شهري وتقوم بالمقابل بإصدار ايصاالت استالم، والتي أصبحت لألفراد 

بدورها تتداول كالنقود. والزالت المصارف تقدم هذه الخدمة حيث يتوفر لديها أماكن آمنة وخزائن تتسع 
 لمقتنيات المتعاملين.

 توفير االئتمان لعمليات الحكومة
ة التي قامت بها المصارف في الماضي، خاصة في الواليات المتحدة، وتعتبر من المهمات األساسي    

 حيث كانت المصارف تشتري سندات الحكومة إجباريا لكي يتسنى لألخيرة تمويل مشروعاتها وعملياتها.
 فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع تحت الطلب
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ت التي تقدمها المصارف، بحيث تعتبر عملية فتح الحسابات الجارية تحت الطلب من أهم الخدما    
تكون جاهزة لتلبية الشيكات القادمة اليها والمصدرة من قبل أصحاب الحسابات، وبالتالي فإن عملية الدفع 

 تتم تحت الطلب.
 خدمات إدارة الملكية واألموال

الجهات مقابل يقوم المصرف بإدارة الشؤون المالية لألفراد والشركات من خالل إدارته لحسابات هذه     
 رسم وأجور معينة يتم االتفاق عليها، وهناك ثالثة أنواع لمثل هذه الخدمات:

 خدمات إدارة الملكية. .9
خدمات االدارة الشخصية لألموال، حيث يقوم المصرف بإدارة أموال األفراد مثل فتح حسابات خاصة  .2

 لألطفال أو حسابات خاصة بمجموعة من الورثة وغيرها.
التجارية لألموال، حيث يقوم المصرف بإدارة محافظ مالية للشركات أو أموالها خدمات اإلدارة  .0

 المودعة لديه عن طريق استثمارها والمحافظة عليها.
 منح القروض للمستهلك

بدأت المصارف مع بداية القرن العشرين بمنح قروض صغيرة الحجم للمستهلكين وذلك لتمويل شراء     
الرغم من ارتفاع نسبة إعسار هذه القروض فإن المصارف نجحت في مواد ومنتجات استهالكية، وب

تحسين مستوى تأديتها عن طريق تحسين شروط االئتمان. واستمرت هذه القروض بالنمو حيث شملت كل 
 المصارف التجارية وأصبحت من أهم األعمال التي يقوم بها المصرف التجاري في الوقت الحالي.

 النصح واالرشادالمالي 
منذ بداياتها تقدم المصارف النصح واالرشاد للمتعاملين معها والمودعين لديها، وذلك في أمور تتعلق     

بإدارة واستثمار األموال وتحسين الوضع االئتماني والمساعدة في تحضير الملفات الضريبية، باالضافة 
 إلى المشاركة في تقديم االرشادات عند وضع الخطط التسويقية للمتعاملين. 

 دارة األموال الجاهزةإ
وهي الخدمة التي يقدمها المصرف لعمالئه من خالل إدارة المدفوعات والمقبوضات الناتجة عن     

قيامهم بفعالياتهم التجارية. ويقوم المصرف باستثمار الفوائض النقدية الناتجة عن هذه التدفقات النقدية 
الخدمات ليشمل المتعاملين األفراد، إذ يقوم لقاء رسم أو أجر متفق عليه. وقد توسع هذا النوع من 

المصرف بإدارة أموال األفراد الجاهزة من حيث استثمارها واستالم مستحقات هؤالء األفراد والقيام بدفع 
 التزاماتهم.

 شراء وتجهيز المعدات والتجهيزات
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لهم لقاء أقساط  ويقوم المصرف هنا بشراء التجهيوات المطلوبة من قبل عمالئه، ومن ثم تأجيرها    
شهرية محددة القيمة والزمن. ويتجنب هؤالء العمالء بذلك التكلفة المرتفعة التي يمكن أن يتكبدوها في 

 حال اللجوء إلى بائع التجهيزات مباشرة للحصول على مثل تلك الخدمات.
 منح القروض للمنشآت واألعمال الجديدة 

دارات وهي إحدى الخدمات التي تقدمها المصارف بش     كل منفصل، وذلك من خالل تأسيس فروع وا 
خاصة بهذه الفعالية لما تتسم به من دقة ومن متطلبات تحليلية خاصة، إذ يقوم المصرف هنا بدراسة 

 تحليلية للمشاريع المطلوب تمويلها قبل قيامه بمنح القرض الالزم للتمويل.
 خدمات التأمين

صارف بتقديمها لعمالئها، وذلك بهدف التأكد من أن وهي من الخدمات القديمة التي قامت الم    
القروض التي يحصل عليها العمالء سيتم إعادتها للمصرف في حال الوفاة أو االفالس. وقد سميت هذه 

الخطط التأمينية بوالص التأمين االئتماني على الحياة. أما عمليات التأمين التقليدية والتي تغطي 
البلدان تحصرها بشركات التأمين وتحظر على المصارف القيام بها، إال  الممتلكات والحوادث فإن أغلب

 أن أغلب المصارف تقوم بترتيب مثل هذه الخدمات من خالل برامج مشتركة مع شركات التأمين.
 خطط وبرامج التقاعد

كما تقوم  تقوم المصارف بتقديم هذه الخدمة عن طريق أقسام إدارة األموال والممتلكات المذكورة سابقا،    
بفتح حسابات خاصة للمنشآت واألفراد هدفها األول إدارة األموال لتنفيذ مدفوعات التقاعد والعجز وغيرها 

 من أمور تتعلق بالدخل بعد التقاعد.
 السمسرة في األوراق المالية وخدمات االستثمار

، وذلك بهدف تقديم وهي من الخدمات األساسية التي أصبحت المصارف تقوم بها في الوقت الحالي    
خدمات متكاملة لزبائنها. ومن خالل هذه الخدمة يستطيع العمالء شراء وبيع األوراق المالية واالشتراك 

 في صناديق االستثمار التي تقوم المصارف بإنشائها.   
 المحافظ االستثمارية وحسابات االدخار طويل األجل

ارف على استثمارات مرتفعة العائد ومنخفضة نشأت هذه الخدمة بسبب تزايد طلب عمالء المص    
المخاطر. وبدأت المصارف تقديم مثل هذه المنتجات االستثمارية ووفرت بالتالي لعمالئها فرصة االشتراك 
في صناديق االستثمار المتنوعة المرتفعة العائد. إضافة إلى تسهيل فتح حسابات ذات طبيعة ادخارية، 

دفع مبالغ معينة في فترات محددة يتم االتفاق عليها بين المصرف  بحيث يتم عن طريق هذه الحسابات
والعميل, وتقوم أغلب المصارف بإدارة مثل هذه المنتجات من خالل مؤسسات فرعية تابعة، وهي بذلك 

 تفصلها عن خدماتها التقليدية.
 العمل المصرفي االستثماري والتجاري 
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المساعدة للشركات الجديدة والقديمة في تأمين رؤوس يتم عبر العمل المصرفي االستثماري تقديم     
األموال من خالل تحضير وبيع االصدارات من األسهم والسندات واالكتتاب عليها أو بيعها إلى جمهور 

المستثمرين. هذا باالضافة إلى خدمات أخرى مثل إدارة عمليات االندماج واالستحواذ والتحوط من 
ير الخطط التسويقية االستراتيجية ودعم الشركات المصدرة مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتحض

للسندات، حيث تقوم المصارف بتقديم الكفاالت والضمانات لهذه الشركات في إطار سعيها للحصول على 
 التمويل الالزم لدعم أنشطتها االقتصادية. 

 تسهيل عمليات االستيراد والتصدير
والتصدير وذلك عن طريق تأمين وفتح االعتمادات  تقوم المصارف بتمويل عمليات االستيراد    

المستندية وخطوط االئتمان وترتيب عمليات دفع واستالم التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات االستيراد 
 والتصدير.
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 المبحث الرابع
 التجاري  المصرف وحدات اختصاصات

 
 الوحدة االدارية والتخصص 2-9-2
 

 :واختصاصاتها الجارية الحسابات إدارة
 .للعمالء بأنواعها الجارية الحسابات فتح (9
 .العمالء من اإليداعات قبول (2
 .ألجل الودائع وحسابات للمودعين الجارية الحسابات إمساك (0
 .العمالء عن الصادرة الصرف وأوامر الشيكات صرف (2

 
 :واختصاصاتها التوفير إدارة
صدار اإليداعات قبول (9  .منها الحسابات وصرف التوفير دفاتر وا 
 حساب في قيمتها صافي واحتساب الفوائد وعمل التوفير حسابات إمساك (2
 .بها الخاصة الميزانيات وعمل العمالء (0

 
 :واختصاصاتها االعتمادات إدارة
 .للعمالء الشخصية االعتمادات (9
 .والتوريد المقاوالت عقود عن التنازل نظير والمستوردين المقاولين تمويل اعتمادات (2
 .العميل طلب على بناء والنهائية االبتدائية الضمان خطابات اعتمادات (0

 
 :واختصاصاتها البضائع إدارة
 باسم العمالء بمخازن  أو المصرف مخازن  تخزين بضائع بضمان للعمالء تسهيالت منح (9

 .المصرف
 .سدادها ومراقبة بضائع بضمان المدينين العمالء مراكز مسك (2

 
 :واختصاصاتها المالية األوراق حفظ إدارة
 .العمالء لحساب بالخزن  المالية األوراق حفظ (9
 .للمصرف المملوكة المالية األوراق حفظ (2
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 .والمصرف العمالء لحساب وتحصيلها الكوبونات صرف مواعيد مراقبة (0
 

 :واختصاصاتها الكمبياالت إدارة
 .الكمبياالت وتحصيل وحفظ استالم (9
 .الكمبياالت خصم (2
 .المركزي البنك لدى الكمبياالت خصم إعادة (0

 
 :واختصاصاتها الكامبيو إدارة
  .للخارج بريدية دفع أوامر سحب (9
 .وصرفها السياحية الشيكات سحب (2
 .وبيعها األجنبية العمالت شراء (0
 .الخارج من البنك على المسحوبة المصرفية الشيكات صرف (2
 .األجنبي البنكنوت وبيع شراء (4
دارة الخزن  أما  المنظمات في األخرى األعمال عن أعمالها تختلف فال العاملين وشؤون  الحسابات وا 

 .صناعية أو تجارية أو مصرفية سواء المماثلة
 المصارف تتوسع أن ما ولكن التجارية المصارف تضمنها التي اإلدارية الوحدات غالبية هي هذه    
نشاء لها، فروع إيجاد إلى أتلج فقد نشاطاتها وتزداد دارة للفروع إدارة وا   األمر يتطلب قد كما للتفتيش، وا 
دارة الدولية، والعالقات واالقتصادية المالية للبحوث إدارات إنشاء دارات القانونية للشؤون  وا   للتخطيط وا 

دارة والمتابعة واإلحصاء  تقوم كانت متخصصة إدارات إنشاء يمكن أخرى وبعبارة .والتدريب للتنظيم وا 
 .المعامالت حجم لضآلة وذلك ألعمالها إضافة التنظيم في أقسام بواجباتها
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 الفصل الثاني
  خصائص العمليات المصرفيةو مفهوم 
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  األولالمبحث 
 خصائص العمليات المصرفيةو مفهوم 

 
 مفهوم العمليات المصرفية 1-2-2

ــائج     ــانوني شـــامل للعمليــــات المصــــرفية عمـــل غيــــر مضـــمون النتــ ــة وأن  ،البحـــث عــــن تعريـــف قــ خاصــ
واالبتكارات المصرفية مستمرة من يوم إلى آخـر.  ،الصناعة المصرفية كنشاط اقتصادي في تطور مستمر

 ؟فماهو المقصود بالعمليات المصرفية
 

  :تقليديا  
 : توجد صفتان عادًة في المصارف

i. ؛تقبل المصارف األموال من وتدفع الشيكات للعمالء وتضعها في االعتمادات الممنوحة لهم 
ii. يسددون قيمة الشيكات أو أوامر الدفع المسحوبة عليهم من قبل عمالئهم.  
iii.  تحمالن معهما صفة أخرى تتمثل فـي مسـك الحسـابات الجاريـة أو مـا يشـابهها السابقتان الصفتان

 في دفاترهم حيث يتم تسجيل الدفعات الداخلة والخارجة من الحساب.
 

  :حديثا  
للمصارف التجارية بعيدة عن مصارف االسـتثمار التـي تعمـل فـي  التجـارة كانت األعمال التقليدية الثالثة 

بدأت  العقود األخيرة في و  الدولية وتقوم بتمويل المشاريع وتمنح الضمانات المصرفية للحكومات وغيرها.
المصـارف فـي مختلــف أرجـاء العـالم وتحــت ضـغط المصــارف الكبـرى األمريكيـة واليابانيــة تتـأثر بالمدرســة 

نية ، حيث نشطت منذ القرن التاسع عشر المصارف الشاملة وبدأت المصارف في كل أوروبا بتقديم األلما
قــــراض الـــدول ــاد عـــدد مــــن  ،خـــدمات مصـــرفية شـــاملة تشـــمل العمليــــات التقليديـــة وتمويـــل المشـــاريع وا  واتحـ

ماليـــة حتــى أنهــا بـــدأت بتقــديم خــدمات التــامين إلـــى جانــب الضــمانات ال ،المصــارف لعمليــة إقــراض كبيـــرة
  للحكومات وغيرها من الشركات الكبرى.

أصبح إيجاد تعريـف شـامل جـامع هنا بدأت مشكلة تعريف المصرف والعمليات المصرفية حيث  من    
  .يميز العمليات المصرفية عن غيرها من العمليات المالية والتمويلية عمل بالغ الصعوبة

بالتخصـص التقليـدي  دهي البنوك التـي لـم تعـد تتقيـالبنوك الشاملة أن  ،بصفة عامة ،يمكن القولو     
بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجاالت واألقاليم والمناطق وتحصل على األموال لألعمال المصرفية " 

هــذا التعريــف الفقهـي لــم يجـد لــه أثــرًا فـي القــانون الوضــعي  ".مـن مصــادر متعـددة ومنهــا أعمــال االسـتثمار
( أو إلى 2339لعام  25إلى تعداد العمليات المصرفية )القانون السوري رقم حيث لجأت القوانين الحديثة 
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يـة بالصـفة المصـرفية. أي  تعريف المصرف على أنه الشخصية االعتبارية التـي تعتـرف لهـا السـلطة المعنب
ــلت فـــي إعطـــاء تعريــــف جـــامع شـــامل مميــــز وموضـــوعي للمصـــارف والعمليــــات  أن القـــوانين الوضـــعية فشــ

 المصرفية.
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 خصائص العمليات المصرفية 1-2-1
أمام ضعف التعريف أصـبح مـن الضـروري تحديـد خصـائص العمليـات المصـرفية والتـي يمكـن جمعهـا     

 بالتالي:
فأغلب، إن لم يكن كل، دول العالم منحت العمليات المصرفية الصفة التجارية بحكم : الصفة التجارية - أ

 ن قانون التجارة السوري(./د م3ماهيتها بغض النظر عن القائم بها )المادة 
أنها ذات صفة تقنية تنظم اإلجراءات المتبعة وتستخدم مصطلحات استقرت بالعمل  المصرفي، هـي  - ب

ذات معان قد ال تتفق والمعنى اللغـوي رغـم أنهـا تفـي بـاألغراض التـي توضـح إرادة أطرافهـا بالموضـوع 
 ."لأللفاظ والمباني العبرة للمقاصد والمعاني ال" المتفق عليه، عماًل بالقاعدة 

إتبــاع البنــوك مــن حيــث الموضـــوع أســلوبًا واضــحًا فــي النمــاذج المصـــرفية كــالعقود وغيرهــا مــن حيـــث  - ت
الشــكل والموضـــوع بحيـــث تكـــون العالقــة واضـــحة بـــين أطـــراف التعامــل بعيـــدة عـــن اللـــبس والغمـــوض 

ريقــة قانونيــة وتصـا  بطريقــة يســهل تفســير شـروطها وتوضــح مــا يصــبو إليــه أطرافهـا فــي تعــاملهم بط
أمــا مــن حيــث الشــكل فلهــا شــكل خــاص تتبعــه كافــة  مبنيـة علــى الــنظم التجاريــة واألعــراف والعــادات.

 المصارف ذات آثار خاصة كالتعامل باألوراق التجارية وغيرها.
ــم  - ث ــان رغــ ــا عقــــود إذعــ ــفها الـــبعض بأنهــ ــد يصــ ــد قــ ــلوب موحــ ــا علـــى أســ ــة البنــــوك فــــي نماذجهــ تعتمـــد كافــ

تأسيسًا على األسلوب الموحد لكافة النماذج ولعدم  كل من البنك وعمالئه. توضيحها لحقوق وواجبات
قيام البنوك بتعديل شروطها باإلضافة لحاجة العمالء السريعة إلتمـام التعامـل يـتم توقيـع العمـالء لهـذه 

 النماذج دون دراسة الشروط أو الدراية بتفاصيلها.
ــ - ج ــدة علـــى المســ ــوانين المصـــرفية بأنظمــــة موحــ توى الــــدولي كاالعتمـــادات والكفــــاالت وبــــوالص تتميـــز القــ

التحصيل والنقل وغيرها مما يتعلق بالتجارة الخارجية بحيث ال تعطي العميل المجال لتغيير أو تعديل 
نصوصها المطبوعة ألنها نظم عالميـة مقننـة بواسـطة مشـرعي غرفـة التجـارة الدوليـة وتطبـق بـين كافـة 

 الدول العربية واألجنبية.
ــا - ح ــذا هــــو إن العمليـ ــا ) أو هــ ــار الشخصـــي أي علــــى ثقــــة أطرافهـ ــًا علــــى االعتبــ ت المصــــرفية تقــــوم دائمـ

المفـروض( وهـذا يسـهل العمليـات. فالبنـك ينظـر إلـى أخـالق عميلـه ومركـزه المـالي ليطمـئن فـي تعاملـه 
معه كما أن االعتبار الشخصي الذي ينتظره العميل من البنك هو نوع العمل والخدمة وحسن المعاملة 

 رعة التي تختلف من بنك آلخر.والس
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 الثانيالمبحث 
 العمليات المصرفية االلكترونية

 
لخــدمات المصــرفية التقليديــة أو المبتكــرة مـــن لتقــديم البنـــوك  ،يقصــد بالعمليــات المصــرفية االلكترونيــة    

العضوية  خالل شبكات إتصال الكترونية تقتصر صالحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقا لشروط
 التى تحددها البنوك، وذلك من خالل أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة إلتصال العمالء بها بهدف:

 إتاحة معلومات عن الخدمات التى يؤديها البنك دون تقديم خدمات مصرفية على الشبكة. (9
هم حصـول العمـالء علـى خـدمات محـدودة كـالتعرف علـى معـامالتهم وأرصـدة حسـاباتهم وتحـديث بيانــات (2

 وطلب الحصول على قروض.
 .طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل األموال (0
تقدم  ( فقط تعتبر بنوكا0البنوك التى تقوم بتقديم الخدمات الواردة بالبند )وألغراض هذه الضوابط فإن  

جراءات لتقييم المخاطر  ،عمليات مصرفية الكترونية ابة عليها والرق Assessingتتطلب توافر سياسات وا 
Controlling  ومتابعتهاMonitoring إال أنه يجب أيضا على البنوك مراعاة اإلدارة الحصيفة ألية ،

 (.2(، )9مخاطر بشأن العمليات الواردة بالبندين )
 
 مزايا العمليات المصرفية االلكترونية 1-1-2
ــين  ( أ) ــدة أعــــرض مــــن العمــــالء المــــودعين والمقترضــ ــدمات إمكـــان وصــــول البنــــوك إلــــى قاعــ ــالبى الخــ وطــ

 المصرفية.
 تقديم خدمات مصرفية جديدة. ( ب)
 خفض تكاليف التشغيل بالبنوك وتكاليف إنجاز عمليات التجزئة محليا ودوليا.  ( ت)
 زيادة كفاءة أداء البنوك. ( ث)
 

 ؟األسباب التى تستلزم حصول البنوك على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية اإللكترونية، ماهي ولكن
 .ترخيصالحصول على الالتى تستلزم  ، نموذج لتلك األسباب(9-2-2رقم) في االطار أدناه
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األسباب التى تستلزم حصول البنوك على ترخيص لتقديم العمليات (. 2-1-1االطار رقم)
 )نموذج(المصرفية اإللكترونية

حماية السوق المصرفى المحلى من مقدمى الخدمات المصرفية غير المرخص لهم من البنـك  (9
بمـا فـى ذلـك الجهـات التـى ترغـب فـى تأسـيس كيـان مسـتقل ال  ،بتقديم هذه الخـدماتالمركزى 

 .Virtual bankيتواجد له فروع مادية بغرض تقديم العمليات المصرفية االلكترونية فقط 
 التحقق من توافر الوسائل الكافية لدى البنوك لإلدارة الحصيفة لمخاطر تلك العمليات. (2
الزمة لحصول البنوك على ترخيص من البنك المركزى لتقديم تلك تطبيق الضوابط الرقابية ال (5

 العمليات.
 

 ؟شروط حصول البنوك على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية االلكترونيةوبالمقابل، ماهي 
 نموذج لتلك الشروط.( 2-2-2في االطار رقم)نعرض 

 المصرفية االلكترونية شروط حصول البنوك على ترخيص لتقديم العمليات(. 1-1-1االطار رقم)
 )نموذج(

 يقتصر منح الترخيص على البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وحدها. - أ
أن يكون البنك مستوفيا للضوابط الرقابية التى تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس  - ب

المال وأسس تصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن فى مراكز العمالت وتركز 
 فات لدى المراسلين فى الخارج والتركز اإلئتمانى.التوظي

أن يتبع البنك مبادئ حصيفة إلدارة مخاطر تقديم خدماته من خالل شبكات اإلتصال  - ت
 االلكترونية والتى تشتمل على تقييم المخاطر والرقابة عليها ومتابعتها.

بتأديتها من أن يحدد البنك لدى طلبه للحصول على الترخيص نوعية الخدمات التى سيقوم  - ث
 خالل الشبكات.

 أن يحدد البنك المسئوليات الواقعة عليه من جراء تقديم الخدمات عبر الشبكات. - ج
 وليات الواقعة على العميل من جراء حصوله على الخدمات عبر الشبكات.ؤ أن يحدد البنك المس - ح
على  األولوفقا للوارد بالبند  ،إفصاح البنك المرخص له بالقيام بالعمليات المصرفية االلكترونية - خ

بما يفيد حصوله على ترخيص لتقديم خدماته عبر الشبكات ورقم  ،الخاصة به Webصفحة ال 
وتاريخ الحصول عليه، مع ربط هذا الموقع بصفحة البنك المركزى المعلن فيها عن أسماء 

صحة حتى يتحقق العمالء من  Hypertext Links البنوك المرخص لها بذلك من خالل
 الترخيص.
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 الثالثالمبحث 
 لكترونيةال وسائل دفع النقود ا

 
 لكترونيةال لنقود ااوسائل دفع  1-5-2

 لكترونية على مايلى:اللنقود اايشتمل إصدار وسائل دفع 
i.  إصدار البنك لبطاقات القيمة المخزنةStored – value cards  كالبطاقات الذكيةSmart cards ،

بتخـزين وحـدات مـن النقـود علـى هـذه البطاقـات التـى تحمـل شـرائح ممغنطـة أو غيرها، وذلك بالسـماح 
 تسمح بذلك.

ii.  إتاحة البنك لنقدية إلكترونيةElectronic cash بتخـزين وحـدات مـن النقـود علـى وسـائط الكترونيـة 
Electronic device  ،ــذا الغـــرض ــتم تحميلـــه ببرنــامج خـــاص لهـ مثـــل الحاســـب الشخصــى الـــذى يـ

إلجــراء مـدفوعات ذات قــيم محــدودة بتحويلهــا إلـى الوســائط االلكترونيــة الخاصــة  وتسـتخدم هــذه النقــود
 باألطراف المقابلة.

 :وسائل الدفع األخرى والتى من بينها   
 ويقتصر إستخدامها خصما على حسابات دائنة للعمالء.  Debit cardsبطاقات الخصم  (9
ويـتم إسـتخدامها خصـما علـى حسـابات مدينـة وفقـا للحـدود  Credit cardsبطاقـات اإلئتمـان  (2

وآالت الصرف  Point of sale terminalsالمقررة. وتستخدم الوحدات الطرفية لنقاط البيع 
وغيرهـا كوسـائط إلتصــال حـائزى بطاقـات الخصــم  Automatic teller machinesاآللـى 

 واإلئتمان بشبكة اإلتصال اإللكترونية.
 

 لنقـــود دفــع وســائل إلصــدار باب التــى تســتلزم حصـــول البنــوك علــى تــرخيصاألســ، مــاهي ولكــن
 ؟الكترونية
ــاه رقـــم)نعـــرض  ــباب9-0-2فــــي االطـــار أدنــ ــتلزم  (، نمــــوذج لتلـــك األســ حصـــول علــــى الالتـــى تســ

 .ترخيصال
األسباب التى تستلزم حصول البنوك على ترخيص إلصدار وسائل دفع لنقود  (.2-5-1االطار رقم)

 )نموذج( الكترونية
بالنظر إلى أن البنك المركزى هو الجهة المنوط بها قانونا إصدار أوراق النقد لإلسـتخدام كوسـيلة دفـع لهـا 
قوة إبراء، تخضع عملية إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية لرقابة البنك المركزى خاصة أنه ليس لها قوة 

 ف كل من بنك المشترى وبنك البائع.طر من إبراء إال بعد تسوية قيمة المدفوعات التى تمت بها 
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 ؟ شروط حصول البنوك على ترخيص إلصدار وسائل دفع لنقود الكترونيةماهي وبالمقابل، 
 نموذج لتلك الشروط.( 2-0-2في االطار رقم)نعرض 

 (نموذج)شروط حصول البنوك على ترخيص إلصدار وسائل دفع لنقود الكترونية .(1-5-1االطار رقم)
البنــك مســتوفيا للضـوابط الرقابيــة التــى تتعلـق بمــدى التزامــه بكـل مــن معيــار كفايــة رأس أن يكـون  - أ

ــــز  ــــز العمــــالت وتركـ ــــوازن فــــى مراكـ ــــوين المخصصــــات والتـ ــنيف القــــروض وتكـ ــ ــال وأســــس تصـ المــ
 التوظيفات لدى المراسلين فى الخارج والتركز اإلئتمانى.

ع لنقود الكترونية وأن يحدد تفصيال أن يتبع البنك مبادئ حصيفة إلدارة مخاطر إصدار وسائل دف - ب
أنـواع وسـائل الـدفع التـى يرغـب فـى إصـدارها والشـروط المتعلقـة بهـا وكـذا مسـئوليات الجهـات ذات 

 العالقة بهذه النقود والتى تشتمل على مسئوليات البنك والعميل.
الخاصة به  Web إفصاح البنك المرخص له بإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية على صفحة ال - ت

بما يفيد حصوله علـى تـرخيص بـذلك ورقـم وتـاريخ الحصـول عليـه، مـع ربـط هـذا الموقـع بصـفحة 
 Hypertext Linksالبنك المركزى المعلن فيها عن أسماء البنوك المرخص لها بذلك مـن خـالل 

 حتى يتحقق العمالء من صحة الترخيص. 
حسابه الجارى بالقيمة التى يتيحها  أن يتم الحصول على موافقة العميل على الخصم على رصيد - ث

 له البنك الكترونيا والعمولة التى يتقاضاها البنك لقاء ذلك.
فقط لعمالء البنك خصما على  العملة المحليةأن يقتصر إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية على  - ج

 currencyمـع عــدم السـماح بـإجراء عمليــات مبادلـة  العملـة المحليــةحسـاباتهم الجاريـة الدائنــة ب

swap  .بغرض إتاحة مثل هذا اإلستخدام  
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 الفصل الثالث
  والمتخصصة المصارف التجارية
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  األولالمبحث 
 التجارية غيروالمصارف التجارية 
 

 التجارية المصارف 5-2-2
 لديها، األموال من يبقى ما واستثمار القروض ومنح الودائع قبول هدفها منشآت ،التجارية المصارف    
 أو بضاعة بضمان أو شخص باعتماد وتقرض سابق، وباخطار وألجل الطلب تحت الودائع تقبل فهي

 تستثمر بنوك وهي القروض وتمنح األخرى الودائع جانب إلى التوفير صناديق ودائع تقبل .تجارية بأوراق
 .مساهمة شركات وسندات أسهم أو الخزينة أذونات أو الحكومية القروض بسندات أموالها
  منها: أنواع إلى التجارية المصارف تقسيم ويمكن

 :الفروع ذات المصارف
 الالمركزية وتتبع البالد، من الهامة األنحاء كافة في فروعها ولها مساهمة شركات شكل غالبا وتأخذ    
 التي الهامة بالمسائل يتعلق بما إال الرئيس للمركز يرجع فال شؤونه تدبير للفرع يترك حيث إداراتها في

 وفق وتعمل الهامة، المركزية والمسائل بالسياسات يتعلق بما وخاصة .المصرف نظام في عليها ينص
 المال رأس تمويل في تستخدم األجل قصيرة قروض بمنح فيها اإلقراض سياسة وتتميز الدولة قوانين
 .استرداده لسرعة العامل

 :السالسل مصارف
 المصارف وهذه أعمالها، حجم وتضخم التجارية المصارف حجم نمو مع السالسل مصارف نشأت    
 بعضها عن منفصلة مصارف عن عبارة وهي الفروع، من متكاملة سلسلة فتح خالل من نشاطاتها تستمد
 .بينها األعمال وينسق العامة السياسات رسم يتولى رئيسي مركز عليها يشرف ولكن إداريا

 :ضةبالقا المجموعة مصارف
 رأسمالها معظم فتمتلك مالية شركات أو بنوك عدة إنشاء تتولى التي القابضة بالشركات أشبه وهي    

 .احتكاري طابع ذات وهي توجيهها، على وتشرف
 :الفردية المصارف

 منطقة على الغالب في عادة عملها ويقتصر أشخاص، شركات أو أفراد يملكها صغيرة مصارف    
 المخصومة واألوراق التجارية المالية كاألوراق السيولة بالغة أصول في مواردها تستثمر وعادة صغيرة،
 .خسائر وبدون  قصير وقت في نقد الى التحول قدرة لها والتي

 :المحلية المصارف
ن المدينة، حتى أو كالمحافظة جغرافية منطقة على أنشطتها تقتصر مصارف وهي      البنوك هذه مثل وا 

 .منطقتها حدود تجاوز المحلية المصارف على رظيح وقد المحلية السلطة قبل من للرقابة تخضع
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 التجارية غير المصارف 5-2-1

i. المتخصصة المصارف: 
 تبعاً  وذلك تجارية أو زراعية أو صناعية ،اقتصادية مشروعات تمويل في تعمل التي المصارف هي    

 بين من الطلب تحت الودائع قبول يكون  ال والتي بتأسيسها الصادرة للقرارات وفقاً و  المصرف لتخصص
 . الرئيسية نشاطاتها أوجه
 الودائع أن وبحكم ،السيولة له وتوفر تجاري مصرف ألي الرئيسي التمويلي المصدر الودائع تشكل    
 على قيدا يخلق التمويلية المصادر من النوع هذافإن  ،األجل ومتوسطة قصيرة ودائع أغلبها في

 نجد لذلك وكنتيجة المصادر، هذه من لديها تجمعت التي باألموال التصرف كيفية في التجارية المصارف
 األجل بقصر تتصف استعماالت أو مصرفية خدمات في أموالها معظم توظف التجارية المصارف أن
 القطاعات بعضل المختلفة ةنشطاأل وتتطلب. االستخدام مجاالتمع  المصادر مالئمة بمبدأ تلتزم لكي

 تقديم ترفض التجارية المصارف يجعل مما مناسبة ائتمانية بتسهيالت األجل طويل تمويال االقتصادية
 بين المالئمة مبدأ في مخالفة إلى يؤدي القروض هذه مثل تقديم ألن وذلك ،القطاعات لهذه القروض
  ا.وغيره والربحية السيولة في مشاكل حدوث وبالتالي واالستخدامات المصادر

 على القدرة يعطيها مما السيولة من معينة وبدرجات ذاتية المتخصصة بخصائص المصارف زيتمت    
 وطويلة المتوسطة القروض مجال في خاصة بتوظيفها والقيام المختلفة مصادرها من األموال تجميع
 ولكن القروض بتقديم يكتفي ال المتخصصة المصارف بعض أن كما .معقولة ائتمانية وبتسهيالت األجل
 قائمة، مشروعات في المساهمة أو الجديدة المشروعات طريق إنشاء عن اما المباشرة باالستثمارات تقوم
 الحكومات تقومو  .مختلفة مجاالت في للمستثمرين الفنية والمشورة الخبرة بتقديم أيضا المصارف هذه وتقوم
 الحكومات دعم يأخذ وقد االقتصادية، وظائفها أداء من تتمكن حتى مالياً  المتخصصة المصارف بدعم
 .متدنية فائدة وبأسعار األجل طويلة قروض تقديم شكل على أو األموال رؤوس في المساهمة شكل
 تخدمها التي االقتصادية للقطاعات وفقاً  المتخصصة المصارف تصنف  .المتخصصة المصارف أنواع
 :وتشمل بتمويلها وتقوم

 وغيرها. الخارجية التجارة مصارف - الصناعية المصارف -العقارية المصارف - الزراعية المصارف
 

ii. االدخار و مصارف االستثمار ، مصارفعليها األمثلة ومن: األخرى  المصارف 
 .والتجارية المتخصصة المصارف بين الفرق  ،(2-9-0)رقم الجدولويببين 
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 والتجارية المتخصصة المصارف بين الفرق (. 1-2-5الجدول رقم)
 التجارية  المتخصصة 

أن  ويمكن للدولة مملوكة تكون  ما غالباً   الملكية
 مشترك بشكل لألفراد مملوكة تكون 

 لألفراد خاصة ملكيتها تكون 

مشتركة  أو للدولة تابعة عامة مؤسسات القانوني الشكل
 والخاص العام القطاع بين

 عامة مساهمة شركة شكل على تكون 

 تنافسي جو في تعمل  احتكاريجو  في تعمل المنافسة
ولكن  كبير بشكل الودائع على تعتمد ال التمويل مصادر

 الحكومية والمساعدات المال رأس على
 كبير بشكل الودائع على تعتمد

قصيرة  تكون  للقروض الغالبة السمة األجل طويلة قروض تمنح القروض منح
 األجل

 متعددة قطاعات لتشمل مرونة فيها تكون  المصرف تخصص مجال على تقتصر األموال توظيفات
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 الثانيالمبحث 
 التجارية المصارف في األموال مصادر واستخدامات

 
 فهي االستخدامات أما ،الميزانية من الخصوم جانب في وتظهر المصرف التزامات عن مصادرال تعبر

 .الميزانية في األصول جانب في وتظهر المصرف موجودات
 :والخصوم صادرالم -أوال
 المساهمين أو المصرف أصحاب بدفعها قام التي بالمبالغ وتتمثل .واالحتياطي المدفوع المال رأس .2

 .االستثمار قصد أرباحه من المصرف استقطعه ما فهو االحتياطي أما المال رأس تكوين في
 :نانوع واالحتياطي

 المركزي المصرف يفرضه الذي القانون  بحكم بتكوينه ملزماً  المصرف يكون  :إجباري احتياطي - أ
 .به المعمول الشركات وقانون 

 .المودعين ثقة وليكتسب المالي مركزه لتعزيز المصرف يكونه: اختياري احتياطي - ب
 .التجارية المصارف ذمة على ألصحابها مستحقة ديون  وهي الرئيسي، المصدر .الودائع .1
 تمويل من الذاتية المصرف موارد تعجز عادة. المركزي  المصرف ومن المصارف من راضتاإلق .5

 هذا يأخذ وقد .المركزي المصرف أو األخرى المصارف من االقتراض إلى تلجأ ولذا عملياتها
 على الطلب بزيادة تزداد مؤقتة وهي اخطار، بعد أو األجل أو جارية حسابات شكل االقتراض
 انخفاض بسبب المركزي المصرف إلى اللجوء قبل بينها فيما االقتراض المصارف وتفضل ، القروض
 .بينها فيما المصارف اتفرضه التي األجل قصيرة والقروض المؤقتة القروض على الفائدة

 :األصولاالستخدامات و  -ثانيا  
 وكذلك ،الصندوق  في المصرف بها يحتفظ التي والمعدنية الورقية النقود وهي. النقدية األرصدة .2

 .المركزي المصرف لدى المودعة النقدية األرصدة
 واألسهم السندات مثل األخرى المالية واألوراق المضمونة الحكومية السندات وتشمل. االستثمارات .1

 .الحكومية غير والمشروعات المؤسسات تصدرها التي
 سندات أو تجارية، كمبياالت مثل المصرف عند مخصومة حواالت وهي .المخصومة األوراق .5

 .اذنية
 .المصارف موارد من كبير لجزء استخداماً  تمثل وهي. والسلف القروض .9
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 لثالمبحث الثا
 المناصب الوظيفية في المصارف

 
نظرا لخصوصية العمل المصرفي فإن على أغلب العاملين في المصارف أن يخضعوا لبرامج تدريبية     

خاصة، ويجب أن يتوفر لديهم األساس العلمي المناسب. وفيما يلي عرض للوظائف واألعمال التي يمكن 
 توافرها في هذا المجال:

 موظف الكوة
بكافة االجراءات المتعلقة بعمليات االيداع والتحصيل  وهو على تماس مباشر مع العمالء، حيث يقوم    

والقبض والدفع. ويعتبر من األشخاص المهمين في تكوين سمعة المصرف من حيث جودة الخدمات، 
ويجب أن يتحلى موظف الكوة بالقدرة على التواصل والتعامل مع الجمهور بيسر وسالسة وليس مطلوبا 

 والعلمية.أن تتوافر لديه القدرات التحليلية 
 موظف الخدمات المصرفية الشخصية

تنحصر مهمة هذا الموظف في التعامل مع األفراد والعائالت وتقديم المساعدة لهم في عملية انتقاء     
الخدمات المصرفية المناسبة لطبيعة مركزهم المالي، فهو على احتكاك مباشر مع العمالء بهدف تقديم 

االرشاد الالوم بهدف توجيههم إلى استخدام خدمات مصرفية خدمات شخصية خاصة وتقديم النصح و 
معينة تكون مناسبة ألهدافهم المالية المستقبلية. وعلى موظف الخدمات هذا أن يتحلى بالقدرة والخبرة 
على التعامل مع الحمهور، وأن يكون لديه فهما لألمور النفسية واالجتماعية التي يمكن أن يمر بها 

 العميل.
 اضموظف االقر 

وتعتبر هذه المهمة من المهام الرئيسية والحيوية، حيث يقوم موظفو االقراض بالتعامل مع العمالء     
من شركات وأفراد واالحتكاك معهم ومساعدتهم في تحديد احتياجاتهم التمويلية ومن ثم توجيههم عند ملء 

تتوافر في موظف االقراض استمارات القروض وتقديم المعلومات الالزمة إلنشاء القرض. ويفترض أن 
خبرات مميزة في النواحي االقتصادية المحلية وبطبيعة األعمال واألسس الواجب توافرها في عملية 

االقراض. أما من الناحية العلمية فإن المطلوب عادة االجازة في االقتصاد مع خبرة في عمليات التمويل 
 واالقراض.

 محلل االئتمان
وهي الوظيفة الداعمة لموظفي االقراض، إذ يقوم محلل االئتمان بتحليل طلبات القروض ويقدم تقييم     

لهذه الطلبات من حيث القدرة االئتمانية والمقدرة على الوفاء، إضافة إلى تحليل طبيعة العمل الذي قدم 
ة في علم االقتصاد طلب القرض من أجله، وبالتالي يجب أن يمتلك محللة االئتمان خبرات مميز 
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والمحاسبة وأن يكونوا قادرين على تحليل وتقييم البيانات المالية والتي تشكل جزءا هاما من وثائق 
 القرض.

 متخصصو معالجة القروض
وهي الوظيفة المناط بها معالجة القروض عند ظهور حاالت االعسار وعدم التسديد. ويقوم الموظف     

وفشل القروض، ومن ثم إيجاد الطرق المناسبة لتحصيل أكبر قدر  المختص بتحليل أسباب االعسار
ممكن من القرض وتقليل الخسائر والتكاليف المصاحبة لعملية التوقف عن السداد. ويجب أن يمتلك هذا 
الموظف باإلضافة إلى خبرات في التحليل المالي واالقتصاد، خبرات في المجاالت القضائية والقانونية 

 درات خاصة في المحاورة والتفاوض.باإلضافة إلى ف
 مدير العمليات

يقوم بإدارة أعمال تحصيل الشيكات واالشراف عليها. ويكون مشرفا على الشبكة االلكترونية في     
المصرف إضافة إلى مسؤوليته عن إدارة موظفي الكوات النقدية والشيكات. كما يقوم باالشراف على 

على ممتلكاته من تجهيزات وأبنية وغيرها. ويكون مدير العمليات  الحالة األمنية في المصرف والحفاظ
مسؤوال أيضا عن متابعة ومعالجة مشاكل العمالء مع المصرف والتأكد من أن الخدمات المتوفرة يتم 

تقديمها بسكل جيد ومناسب. أما عن الخبرات، فباإلضافة للخبرات االقتصادية والتحليلية يجب أن تتوافر 
شغيل المؤهالت االدارية المناسبة التي تمكنه من إدارة موظفي المصرف والتفاعل والتعامل لدى مدير الت

مع عمالء المصرف. وفي الفترة األخيرة أصبحت المعرفة والدراية بتكنولوجيا المصارف والتعامل مع 
 من متطلبات الخبرة الواجب توافرها في مدير التشغيل. األجهزة االلكترونية المختلفة

 النظم محلل
يقوم بربط التجهيزات االلكترونية قي المصرف مع موظفي المصرف وعمالئه، ويقوم بإعداد البرامج     

نتاج المعلومات الالزمة لتحليل النشاط والعمالء. وتتمثل الخبرة  الالزمة لتسيير أعمال المصرف وا 
ون المحلل حاصال على االجازة المطلوبة في محلل النظم، بالمعرفة بتكنولوجيا المعلومات، ويطلب أن يك

 في تحليل النظم.
 موظف الرقابة والمراجعة

لى خارج المصرف، إضافة إلى دوره في      يقوم باإلشراف على آلية ورود التدفقات النقدية من وا 
تحضير البيانات الختامية وتحديد المركز المالي للمصرف. ويحتاج موظف الرقابة إلى خبرة في المحاسبة 

 ة والتحليل واالجازة الجامعية في هذا المجال.المصرفي
 المحلل المالي

تحليل وتقييم المركز المالي للمصرف وتقديم الحلول والمقترحات لتطوير العمل المالي فيه. من     
 المتطلبات لهذه الوظيفة، الحصول على االجازة في االقتصاد أو المحاسبة أو التحليل المالي.
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 كاتموظف قسم إدلرة الممتل
يقدم طيفا واسعا من الخدمات، حيث يساعد الشركات في وضع برنامج لألفراد وممتلكاتها لدى     

المصرف، وينظم حسابات التقاعد لها، باإلضافة إلى تحديد أدوات االستثمار التي سيستخدمها في إدارة 
مار أموالها لدى ممتلكات الشركات واألفراد. كما أنه يقوم بالنصح لألفراد والشركات الراغبة باستث

المصرف. يجب أن تتوفر لديه الخبرة في شؤون التجارة واالستثمار، وأن يكون حاصال على الدرجة 
دارة األعمال.  الجامعية في االستثمار وا 

 محلل األوراق المالية
 تناط به عملية تحليل وتقييم األدوات االستثمارية المستخدمة في المصرف ومن ثم التنبؤ بأداء هذه    

األدوات االستثمارية في المستقبل. وتعتمد عليه إدارة الممتلكات وقسم االستثمار. ويجب أن يكون حاصال 
 على االجازة في االقتصاد والتحليل المالي باإلضافة إلى خبرة في عمل األسواق المالية.

 المتعاملون التجار
عمالئه. يجب أن يكونوا على خبرة يقومون بعمليات شراء وبيع األوراق المالية لصالح المصرف و     

 بالتعامل في األسواق المالية ويمكن أن يكونوا حملة االجاوة باختصاصات مختلفة.
 موظف التخطيط وتوسيع األعمال

يقوم بأعمال التنبؤ بحجم أعمال وأداء المصرف، إضافة إلى تحديد وانتقاء المشاريع المتعلقة بتوسيع     
دارة األعمال ولديه خبرات كمية واالقتصاد القياسي.األعمال. يفترض أن يكون مؤ   هال في االقتصاد وا 

 موظف التسويق
يقوم بتسويق وبيع الخدمات المصرفية المتاحة ويحاول زيادة حصة المصرف من السوق واستقطاب     

عمالء جدد. وبالتالي فهو يقوم بوضع الخطط التسويقية والترويج واالعالن، إضافة إلى مهمته في بناء 
في التسويق  صورة المصرف. يجب أن تتوفر لديه الخبرة في التسويق وأن يكون حاصال على االجازة

دارة األعمال.  وا 
 موظف العالقات الخارجية

وتتوفر هذه الوظيفة في المصارف التي لديها نشاط خارج حدود الدولة. وتتمثل مسؤولية هذا الموظف     
في إدارة أعمال المصرف الخارجية بدءأ من الحصول على االيداعات، وصوال إلى مايتعلق باالستيراد 

حاصال على درجة الدراسات العليا في االقتصاد الدولي والمالية وقادر على  والتصدير. يجب أن يكون 
 التواصل باللغات األجنبية.

 موظف التداول بالعمالت األجنبية
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تنحصر مهمته في بيع وشراء العمالت األجنبية لصالح المصرف، والقيام بعمليات التحوط ضد     
كون متمرسا في عمليات التداول ويكتفى بأن يكون مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وبالتالي يجب أن ي

 لديه درجة جامعية في أي تخصص.
 موظف العمليات المصرفية االستثمارية

يقوم بإدارة عمليات اإلصدار واالكتتاب على األوراق المالية من أسهم وسندات، وتقديم النصح     
كثر الوظائف المصرفية وأكثرها مردودا. واالرشاد فيما يخص عمليات االصدار. وتعتبر هذه الوظيفة من أ

 يتوجب على الموظف أن يكون حاصال على تأهيل عال، إضافة للدراية والخبرة في مجال االستثمار.
 مدير الفرع

يقوم باإلدارة واإلشراف على كافة الموظفين والعمليات المصرفية، ويعتبر المسؤول األول واألخير عن     
ء المصرف. ويشترط في المدير أن يكون حاصال على درجة جامعية حسن سير العمل ومستوى أدا

 متقدمة وأن يكون من الخبراء، ودخل المدير عادة مرتفع الرتباطه بمستوى أداء المصرف وربحيته.
 موظف تطوير المنتجات

يعمل على تطوير المنتجات المتوفرة لدى المصرف بحيث تتناسب مع متطلبات األفراد واألعمال     
 وافق وتت

مع تطور التكنولوجيا في مجال المصارف. ويطلب من هذا الموظف تطوير منتجات جديدة وتقديمها 
للعمالء في حال سمح الوضع القانوني بذلك. يجب أن يكون حاصال على درجة علمية جامعية متقدمة 

 وأن يكون قادرا على االبداع والتطوير.
 مراقب المصارف

لعمل في المصرف من حيث التزامه بالقواعد واألنظمة النافذة من الناحية يقوم باالشراف على سير ا    
المالية والمحاسبية. ويكون هؤالء المراقبين من الخبراء في أمور المحاسبة المالية والمصرفية إضافة إلى 

 حصولهم على خبرات خاصة في المجاالت القانونية المتعلقة بالمصارف.
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 الرابع الفصل
  المصرفية الودائع

 واالستراتيجيات األساسية لجذب الودائع
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 المبحث األول
 المصرفية الودائع

 
 الودائع أنواعو  الوديعة مفهوم 9-2-2

 والواجبة المصرف لدى والمودعة ،كانت عملية أي في بها المصرح المبالغ تلك بالوديعة يقصد    
 لدى تودع أمواال هناك أن يعني وهذا معين، استحقاق تاريخ في أو إنذار بعد أو الطلب، عند التأدية

 : مثل ودائع تعتبر ال ولكنها المصارف
 .المستندية االعتمادات فتح لقاء المحلية بالعملة المودعة األموال (9
 .المصرفية الكفاالت إصدار لقاء المودعة األموال (2
 .المحلية المصارف لدى األجنبية بالعمالت المودعة العمالت (0
 .آخر فرع لدى معين مصرف فروع احد أودعها التي األموال (2

 
 :الودائع أنواع

 : الملكية حسب الودائع .2
 : أنواع ثالثة إلى وتنقسم
 .للجمهور ملكيتها تعود التي وهي: األهلية الودائع - أ
 .الحكومية والمؤسسات للشركات ملكيتها تعود التي وهي: الحكومية الودائع - ب
 .الرسمية شبه والمؤسسات للشركات ملكيتها تعود التي وهي: المختلطة الودائع - ت
 : المصدر حسب الودائع .1

 : نوعين إلى وتنقسم
 .الجمهور قبل من مرة ألول إيداعها يتم التي هي: األولية الودائع - أ
 قروض شكل على منها جزء منح يتم أن بعد الوديعة من تشتق التي وهي: المشتقة الوداع - ب

 . واستثمارات
 : األمد حسب الودائع .5

 : أنواع ثالثة إلى وتنقسم
، المصارف لدى والهيئات األفراد يودعها التي الودائع تلك وهي :الطلب تحت) الجارية الودائع) - أ

 المودع يصدرها أوامر بموجب منهم، سابق أخطار دون  يشاء وقت أي في سحبها يمكن بحيث
 إلى منه الصادر األمر في يعنيه آخر شخص ألي له أو بموجبها الدفع ليتم المصرف إلى

 .  )صك(يسمى األمر وهذا ه،باسم األمر هذا يظهر شخص ألي الدفع يتم وقد المصرف
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 خاص دفتر بموجب والسحب اإليداع حيث من بها التعامل يتم التي الودائع وهي: التوفير ودائع - ب
 الودائع)عليها يطلق ما وغالبا الودائع من النوع هذا على محدودة فوائد المصارف وتمنح

 (.االدخارية
 عليها يتفق محددة لمدة المصارف لدى والهيئات األفراد يودعها التي الودائع وهي: ألجل ودائع - ت

 والهيئات األفراد ويلجأ إليداعها المحدد األجل انقضاء قبل جزئيا منها السحب يجوز وال الطرفان
 وتمنح استثماره لهم يتيسر لم نقدي فائض لديهم يكون  عندما بالمصارف ألجل الثابت اإليداع إلى
 .التوفير ودائع تمنحها على التي الفوائد تفوق  فوائد الودائع هذه على

  : حركتها حسب الودائع .9
 : نوعان ولها
 السحب عمليات لكثرة نسبيا مستقر غير رصيدها يكون  التي الودائع تلك وهي: النشطة الودائع - أ

 .واإليداع
 . ادخارية طبيعة وذات نسبيا مستقرا رصيدها يكون  التي الودائع تلك وهي: المستقرة الودائع - ب
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    الودائع الجارية 9-2-1
ويفتحها العميل لمواجهة حاجته الي  المصارفتمثل الحسابات الجارية اكثر انواع الودائع شيوعًا في     

السحب واإليداع المستمر وهي تمثل نقطة البداية التي يستطيع العميل بعدها الحصول على مختلف انواع 
 . المصرفالخدمات التي يقدمها 

 
 صحاب الحسابات الجاريةالممنوحة أل تزايمال
 الحصول على القروض واالئتمان .2 تحويل المرتبات .1
الدورية وسداد الفواتير الخاصة بالماء دفع األقساط  .3

 والكهرباء الخ...
 خطابات الضمان .4

 السحب على المكشوف .6 االعتمادات المستندية .5
 شهريالإرسال قوائم دورية بالرصيد  .8 دفاتر الشيكات .7
 خطابات الضمان .11 تقديم بعض الهدايا والمكافآت .9
 

 في الودائع الجارية المصارفأشكال التعامل مع 
 لفتح الودائع او الحسابات الجارية بثالث طرق هي: المصارفيتعامل األفراد مع     

 ؛الشيكات -
 ؛النقدية -
  .التحويالت -
وبحد  حد معينفائدة على الحسابات الجارية للعمالء إال إذا زاد الرصيد عن  المصرفال يعطي     

د يستفيكمصاريف على الحساب الجاري ولكن  فترةبل يقوم بخصم مبلغ معين كل  ،للفائدة معين أقصى
 . ذكرها من الخدمات السابقالعميل 

 
 جذب الودائع الجاريةل المصارفالخدمات التي تقدمها 

 خدمة تحصيل الشيكات: (9
من عمالئها وذلك من خالل عملية المقاصة أو  ابتحصيل الشيكات المقدمة إليه المصارفحيث تقوم 
 .المستفيد من الشيك المصرف يك وصاحب الش المصرفالتسوية بين 

 التحويل البريدي والبرقي واإللكتروني لألموال: (2
 حوالة بريدية من دولة إلى أخرى باستخدام الفاكس اوالحاسب. أداءب المصرفحين يقوم 

 : ATMاآلالت المصرفية (0
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آالت الصرافة النقدية للعمالء في عدة مناطق جغرافية يمكن استخدامها على مدار اليوم  المصارفوفرت 
في عمليات السحب واإليداع كما توفر عمليات إيداع عن طريق شيكات باإلضافة لدفع األقساط والفواتير 

 وذلك من خالل بطاقة بالستيكية مكتوب عليها رقم العميل وبعض البيانات األخرى .
 المصرفية المجانية أو المخفضة:  الخدمات (2

 هذة الخدمات ألصحاب الودائع الجارية كنوع من الفوائد الغير مباشرة.  المصرفيقدم 
 توفير اسباب الراحة للعمالء:  (4

ويتم ذلك من خالل توفير فروع قريبة من العمالء في أماكن مختلفة وتسهيل فترة االنتظار للعمالء من 
واستخدام  المصرفالعاملين وتبسيط اإلجراءات المتبعة في التعامل مع و  النوافذخالل زيادة عدد 

 يف. يالحاسبات وتوفير أماكن مريحة من حيث األثاث والتك
 تقديم الهدايا والمكافآت:  (3

 والساعات الرقمية واآلالت الحاسبة.  لحقائباكألصحاب الودائع الجارية بعض الهدايا  المصرفيقدم 
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 خطار مسبق بإاالدخار تحت الطلب و حسابات  9-2-5
تجمع هذه النوعية من الودائع بين خصائص الحسابات الجارية او بعضها وبعض خصائص التوفير 

 تالي فهي تحقق للعميل عدة مزايا هي: الواالدخار وب
  .توفير ميزة االدخار (9
 دا مناسبًا على األموال. ئتمنحه عا (2
  .سبقمخطار االطلب ولكن ب إمكانية سحب أمواله جزئيًا او كليا عند (0
المسبق بآجل استحقاقها ويتم  هملمرونة اكبر في توظيف األموال لع للمصرفوفر هذه الحسابات تو 

 هذه الحسابات من تاريخ اإليداع او الشهر التالي لشهر اإليداع.على حساب الفوائد 
 

 الودائع اآلجلة 
لمدة محدودة وال يقومون بالسحب اليومي منها كما في  المصارفوهي ودائع يضعها أصحابها في     

والعميل ويحصل العميل على فائدة عليها  المصرفالودائع الجارية وتحدد فترة هذة الوديعة باالتفاق بين 
 وفي نهاية مدة الوديعة يحق للعميل سحب وديعته او تركها فترة أخرى. 

 
 الودائع اآلجلةخصائص 

ال يتم إصدار دفتر شيكات للعميل  (0
  .السحب النقدي بطاقةاو 

يتم اإليداع نقدًا او بشيكات او تحويالت  (1
  .مصرفية

سحب على الال يسمح للعميل ب (2
  .المكشوف

 المصرفيحدد سعر الفائدة عليها من  (2
  .المركزي

 مصرفلها حد أدنى يختلف من  (5
  .آخر ىلإ

يمكن سحب الوديعة قبل استحقاقها مع  (3
 خسارة جانب من العائد عليها. 
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 الودائع االدخارية )حسابات التوفير(  9-2-9
حيث يتم إعطاء العميل دفتر توفير تسجل  ،الحسابات بسهوله لجذب صغار المدخرين هيتم فتح هذ    

كل فترة. ومع تزايد حدة المنافسة بدأت ا كما تضاف فيه األرباح دوري ،فيه عمليات السحب واإليداع
 -سيارات -شقق سكنية يا وامتيازات وجوائز ألصحاب حسابات التوفير مثل:اتقدم خدمات وهد المصارف

 . وغيرها أجهزة كهربائية -جوائز نقدية متفاوتة القيمة
 

  شهادات االدخار
لجذب ودائع طويلة  المصارفتعتبر شهادات االدخار من األوعية االدخارية الجديدة التي تقدمها     

من جدولة ودائعها بالشكل الذي يساعد على  المصارفاآلجل وتنشيط سوق العمل وتمكن هذة الشهادات 
اعتبارات ويوازن بين متطلبات السيولة و  المصرفاستثمارات متوسطة وقصيرة اآلجل بما يحقق مصالح 

 الربحية ويتم دفع قيمة هذة الشهادات في نهاية مدة الشهادة.
 

 انواع شهادات االدخار
 :حسب نوع العملة . أ

  .شهادات عمالت أجنبية (2  .شهادات عمالت محلية (9
   متعددة.شهادات عمالت  (0

 حسب فترة االسترداد: . ب
  .فترة سنة (2  .فترة شهر واحد (9
  .سنواتشهادات تصل الي عشر  (2  .فترة ثالث شهور (0
   .فترة ستة شهور (4

 :حسب سعر الفائدة . ت
  .شهادات بمعدل فائدة مركب (2  .شهادات بمعدل فائدة ثابت (9
   .شهادات بمعدل فائدة معوم حسب سعر السوق  (0

 حسب استحقاق العائد: . ث
  .شهادات ربع سنوية (2  .شهادات شهرية (9
   .شهادات سنوية (0

 حسب نوع التداول: . ج
 لتداول. لشهادات غير قابلة  (2 األوراق المالية.كلتداول لشهادات ادخار قابلة  (9
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 مزايا شهادات االدخار
 معدل عائد مناسب.

 إمكانية االقتراض بضمانها.
 اإلعفاء الضريبي.

 الدخول في السحب على الجوائز
 إمكانية االسترداد مع بعض التنازالت عن العائد.

 لشراءلاحتساب الفائدة او العائد من الشهر التالي 
 لتداول. لصة إذا كانت قابلة ر إمكانية بيع الشهادات في البو  (9
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 الثانيالمبحث 
 السياسات الرئيسية لجذب الودائع

 

 الودائع تحت الطلب جذب 4-2-1
لجذب الودائع تحت الطلب، أما  ،منذ الكساد الكبير الى سبعينيات القرن الماضيتركزت الجهود     

لتنميتها. ويرجع هذا الى  ااال أنها لم تبذل أي جهد ،المصارفودائع التوفير والودائع ألجل فلم ترفضها 
 عدة أسباب:

التجارية كانت تولي اهتمامها األساسي لجذب الودائع من منشآت األعمال وهي غالبا  المصارفأن  .1
ودائع تحت الطلب، حيث تسمح التشريعات لتلك المنشآت بايداع أموالها في التوفير ولكن ضمن 

 حدود معينة. 
أن تركز على الودائع  لمصارفلومن ثم كان من األفضل  انخفاض معدالت الفوائد على القروض، .2

التي ال يدفع عنها فوائد، وتتجنب الودائع التي قد تقترب الفوائد عليها من العائد المتولد عن 
 استثمارها.

عن دعوة المودعين المحتملين اليداع أموالهم في ودائع التوفير وودائع ألجل  المصارفيرجع احجام  .3
ائعهم الجارية الى هذه األنواع من الودائع التي يدفع الى خوفها من قيام المودعين الحاليين بتحويل ود
 عنها فوائد،  مما يؤدي الى رفع تكلفة األموال.

 
 جذب الودائع ألجل وودائع التوفير 4-2-2

التجارية تعيد حساباتها، بأن أعطت قدرا  المصارفوظهر متغير جديد في نهاية القرن الماضي جعل     
ألجل وودائع التوفير. ولقد تمثل هذا المتغير في ارتفاع أسعار الفائدة  أكبر من االهتمام لجذب الودائع

في األسواق، األمر الذي دفع المودعين الحاليين والمحتملين للبحث عن مجاالت أخرى الستثمار أموالهم، 
ات التجارية هذه التغيير  المصارفبدال من ايداعها في حسابات جارية ال يتولد عنها أي عائد. ولقد لمست 

في صورة  اتجاه األفراد والمنشآت الى خفض ودائعهم الجارية، واستخدام المسحوبات في شراء السندات 
 التي تصدرها الحكومة ومنشآت األعمال.

على السعي لتنمية ودائع التوفير والودائع ألجل هو ادراكها ألهمية  المصارفصرار إومما زاد من     
يفضلون هذا النوع من الودائع. وأيضا ادراكها ألهمية السمات التي  التعامل مع األفراد الذين عادة ما

 –تتصف بها تلك الودائع وفي مقدمتها سمة الثبات واالستقرار التي تعني تخفيض تكلفتها االدارية 
وفي هذا تعويض جزئي لما تدفعه عليها من فوائد. كما تعني تلك السمة  –بالمقارنة مع الودائع الجارية 

من التعرض لمخاطر النقص  لمصرفلحاالت المسحوبات غير المتوقعة، وفي هذا حماية الحد من 
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لسياسة اقراض غير تقليدية  المصرفالمفاجىء في السيولة. وأخيرا تعني هذه السمة امكانية اتباع 
كاالتجاه الى تقديم قروض متوسطة وطويلة األجل، التي عادة ما يتولد عنها عائد مرتفع. وال تعتبر سمة 
الثبات واالستقرار هي السمة الوحيدة التي  تميز ودائع التوفير والودائع ألجل، اذ هناك سمة أخرى وهي 

ذلك أن التشريعات في الكثير من الدول تفرض عليها نسبة   ارتفاع الطاقة االستثمارية لتلك الودائع.
 احتياطي قانوني منخفضة بالمقارنة مع الودائع تحت الطلب. 

 
 التجارية في مجال الودائع  المصارفتطور سياسات  4-2-3

وصل االهتمام حاليا بودائع التوفير والودائع ألجل الى أن أصبحت تمثل الجانب األكبر من ودائع     
الى تنمية ودائع الوفير والودائع  المصارف. هذا ولم يقتصر التطور على اتجاه المصارفلكثير من ا

ألجل، بل امتد الى اتجاه آخر تمثل في االهتمام بالتعامل مع األفراد الطبيعيين، بعد أن كان االهتمام 
 مركزا فقط على منشآت األعمال. ويرجع هذا التحول الى سببين رئيسيين:

أن جذب ودائع األفراد يعني مزيدا من التنوع وهو ما يسهم في الحد من التعرض لمخاطر العسر  - أ
 المالي 

يتمثل السبب الثاني في إدراك أن األفراد الطبيعيين يمكن أن يكونوا مصدرا رئيسيا لتنمية الموارد  - ب
 .لمصارفالمالية ل

التجارية، ينبغي أن تبذل  المصارفنجاح فحتى مع االعتقاد بأن منشآت األعمال هي المحدد األساسي ل
الجهود لجذب ودائع األفراد، على اعتبار أتها تمثل قوة اقراضية اضافية يمكن استخدامها في تزويد  

 منشآت األعمال بما تحتاج اليه من قروض. 
التجارية في مجال الودائع يكشف، عن أن تلك السياسات قد تأثرت  المصارفان تطور سياسات     
على الودائع تحت  المصارفدف الربحية. فعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة على القروض، ركزت به

الطلب التي ال يدفع عنها فوائد. وعندما بدأت الودائع ) بوصفها المصدر األساسي لتمويل االستثمارات ( 
جل، كما لجأت أيضا الى جذب ودائع التوفير، والودائع أل المصارفتتسرب سعيا وراء عائد أكبر، لجأت 

 الى جذب الودائع من األفراد.
كذلك تأثرت تلك السياسات بهدف السيولة. فاالتجاه الى جذب ودائع التوفير والودائع ألجل نجم عن     

رغبة في تحقيق االستقرار والثبات في حركة الودائع، كما نجم اللجوء الى جذب ودائع األفراد عن رغبة 
الى نقص  المصرفا سبق االشارة يؤدي االستقرار والتنويع الى تجنب تعرض في تنويع الودائع.  وكم

 شديد ومفاجىء في السيولة. 
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 المبحث الثالث
 االستراتيجيات األساسية لجذب الودائع

 
يمكن التمييز في هذا الصدد بين استراتيجيتين  أساسيتين هما : المنافسة السعرية التي تقوم على دفع     

فائدة أعلى للمودعين، والمنافسة غير السعرية التي تقوم على تقديم خدمات أفضل للمودعين، معدالت 
 وفيما يلي نعرض لهاتين االسترتيجيتين.

 المنافسة السعريةاستراتيجية  4-3-1
i.  المنافسة السعرية 
على الرغم من االعتراف بأهمية المنافسة السعرية في معظم مجاالت النشاط االقتصادي، تضع     

التشريعات المصرفية قيودا على تلك المنافسة . ومن أبرز األمثلة على ذلك تحريم الفوائد على الودائع 
لك الودائع. أما الجارية ، األمر الذي يوصد الباب أمام المنافسة السعرية كاستراتيجية ممكنة لجذب ت

 أسباب التحريم فيمكن تلخيصها فيما يلي: 
التجارية بعض التكاليف نتيجة الدارتها للحساب  المصارفتتكبد  الحد من ارتفاع تكلفة األموال: (1

الجاري للعميل وتتمثل هذه التكاليف في مصروفات تحصيل المستحقات ومصروفات سداد 
الحساب لذا يخشى أن يترتب على دفع فوائد على هذه  المطلوبات ـ هذا الى جانب مصروفات امساك

الى البحث عن فرص استثمار يتولد  المصرفالودائع أن ترتفع تكلفتها، األمر الذي يضطر معه 
عنها معدالت عالية للعائد، وهي فرص عادة ما تنطوي على درجة عالية من المخاطر قد تهدد في 

الصدد أن الدراسات التطبيقية قد أكدت بما ال يدع . ومما يذكر في هذ المصرفالنهاية مستقبل 
مجاال للشك أنه لوال القيود المفروضة على منح فوائد على تلك الودائع الرتفعت تكلفة األموال بالنسبة 

 الى حد كبير. لمصارفل
قد يؤدي السماح بدفع فوائدعلى تلك الودائع أن تتنافس  :المصارفالحد من المنافسة الهدامة بين  (2

في رفع معدل الفائدة عليها أمال في الحصول على حصة مالئمة منها. مرة أخرى يؤدي  المصارف
الى توجيه حصيلتها الى استثمارات تتعرض  المصرفذلك الى ارتفاع تكلفة تلك الودائع مما يجبر 

 يوجد لدرجة كبيرة من المخاطر، أمال في تحقيق عائد مرتفع  يكفي لتغطية تلك التكلفة . وبالطبع ال
 محل لهذه المنافسة، طالما أن الفوائد عليه محرمة بنص القانون.

يؤدي تحريم دفع الفوائد على الودائع الجارية الى تخفيض  الحد من ارتفاع الفوائد على القروض: (3
على تخفيض معدالت الفوائد على القروض التي تقدمها  المصرفتكلفة األموال ، األمر الذي يشجع 

 أثره الفعال على معدالت التنمية االقتصادية. للعمالء ولهذا 
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التي تمارس نشاطها في المدن  لمصارفلتتاح   الحد من هجرة األموال من المدن الصغيرة والنائية: (4
الكبيرة فرص أفضل لإلقراض واالستثمار. وبناء عليه إذا سمح بدفع فوائد على الودائع الجارية، 

دا لدفع فوائد عالية على تلك الودائع، وذلك بالمقارنة مع أكثر قدرة واستعدا المصارفستكون هذه 
التي تتمركز في المدن الصغيرة والنائية. بعبارة أكثر تحديدا سوف تصبح المدن الكبيرة  المصارف

مناطق جذب لهذه الودائع، بينما تصبح المدن الصغيرة أو النائية مناطق طرد لها بشكل يجعل من 
 لك المدن الحصول على القروض لتمويل استثماراتهم.الصعب على المستثمرين في ت

ان الحجة األولى لتحريم دفع الفوائد على الودائع الجارية مردود عليها، إذ يسود االعتقاد أن الحد     
عما يتكبده من  المصرفاألقصى على معدل الفوائد على تلك الودائع سوف يكون منخفضا بما يعوض 

المركزي بوضع حد  المصرف.أما الحجة الثانية فتستبعد احتمال قيام  مصروفات الدارة حساب العميل
أقصى للفوائد على تلك الودائع، كما فعل بالنسبة لودائع التوفير والودائع ألجل، وأنه مهما بلغت حدة 

المنافسة فلن يرتفع معدل الفائدة الفعلي عن الحد األقصى. ومن المتوقع بالطبع أن يكون الحد األقصى 
 المصارفائد في مستوى يضمن تكلفة معقولة لألموال، كما يضمن الحد من المنافسة الهدامة بين للفو 

 والحد من هجرة األموال الى المدن الكبيرة.
يمكن أن تتصرف  المصرفيضاف الى ذلك أن الحجة األولى والثانية تقوم على افتراض أن ادارة     

تتميز بدرجة عالية من المخاطر وهذا افتراض في غير بغير حكمة، بأن تتجه الى االستثمارات التي 
على علم ودراية تامة بأن تلك القروض ممولة من مودعين لهم الحق في سحب  المصرفموضعه فإدارة 

. فإذا تبين لهؤالء المودعين سوء تصرف اإلدارة المصرفودائعهم فورا أو بعد فترة قصيرة من إخطار 
ت تتسم بدرجة عالية من المخاطر، فسوف يسارعون في نقل ودائعهم إلى وا غراقها لودائعهم  في استثمارا

أخرى أكثر أمانا أضف الى ذلك أن حملة األسهم المالك قد يرون في تصرف االدارة على هذا  مصارف
النحو تهديدا الستثماراتهم مما قد يدفعهم الى عرض ما يملكونه من أسهم للبيع األمر الذي يؤدي الى 

ا في سوق المال معلنا فشل االدارة عن تحقيق الهدف المنشود وهو تعظيم القيمة السوقية انخفاض قيمته
المركزي ال يمكنهم اكتشاف مثل هذه  المصرفلألسهم. كذلك فان االدعاء المذكور يفترض أن مفتشي 

في قروض واستثمارات تتصف  المصرفالسياسة واتخاذ االجراءات الكفيلة للحد من استخدام موارد 
 درجة عالية من المخاطر.ب

وبالنسبة للحجة الثالثة وهي تخفيض أسعار الفوائد غلى القروض  فهي أيضا مردود عليها. فتحريم     
ن كان يفيد المقترضين فهو يلحق الضرر  بالمودعين. يضاف الى  دفع الفوائد على الودائع الجارية وا 

ن كانت تلك الفوائد ضمنية إذ غالبا ما تقدم  المصارفذلك أن  تدفع بالفعل فوائد على الودائع الجارية وا 
خدمات مصرفية لعمالئها بتكلفة رمزية تقل كثيرا عن التكلفة الفعلية، على أن يتم تحميل  المصارفتلك 

شأنها  لمصرفلسائر الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة الرمزية الى الجانب المدين لحساب األرباح والخ
في ذلك شأن الفوائد المدفوعة على الودائع ألجل وودائع التوفير، بل ولقد وصل األمر الى بلو  تلك 
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أن من مصلحتها قبول دفع فوائد على تلك الودائع، مقابل  المصارفالمصروفات الى مستوى وجدت معه 
 تحميل حساب العميل لتلك المصروفات.

لمتمثلة في حماية المقترضين في المدن الصغيرة والنائية فهي غير مقبولة من أما الحجة الرابعة ا    
وجهة النظر االقتصادية، فمن مصلحة المجتمع أن تتدفق األموال الى المناطق التي تشتد حاجتها لتلك 
ة األموال، والى المشروعات التي يتوقع أن تدر عائدا أكبر يضاف الى ذلك أن التنمية االقتصادية لمنطق
ن فرص االستثمار الجيدة إذا ما توافرت في المدن  ما ال تقع على عاتق المستثمرين المحليين فقط، وا 

 الصغيرة والنائية يمكن أن تجذب اليها المستثمرين من جميع أنحاء البالد.
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 المنافسة غير السعرية استراتيجية 4-3-2
ii.  المنافسة غير السعرية 
أسفر التحليل السابق عن أن المنافسة السعرية ال تعد من بين االستراتيجيات الفعالة في جذب الودائع     

الى االستراتيجية البديلة المتمثلة في  المصارفبأنواعها المختلفة،  لذا يصبح من المتوقع أن تتحول 
بأسعار تنافسية. ومما يزيد من المنافسة غير السعرية أي المنافسة التي تقوم على تقديم خدمات جيدة 

في مستوى  المصارفاحتمال نجاح هذه االستراتيجية ما أكدته الدراسات الميدانية من وجود تباين بين 
جودة الخدمات  المقدمة وأيضا في تكلفتها الى جانب التباين في أنواع الخدمات المقدمة ومدى تكاملها. 

في أداء  المصرفقدرا كبيرا من االهتمام الى كفاءة  كذلك كشفت هذه الدراسات عن أن العميل يعطي
ما بمجرد أنه يتعامل معه  مصرفالخدمات المصرفية، بمعنى أنه ال يمكن أن يستمر في التعامل مع 

 منذ زمن طويل متجاهال التكاليف المصاحبة لتلك الخدمات. 
لخدمات التي يمكن أن يعتمد واللقاء المزيد من الضوء على هذه االستراتيجية سوف نعرض ألبرز ا    

في جذب المزيد من الودائع، وفي مقدمة تلك الخدمات تحصيل المستحقات، وسداد  المصرفعليها 
االلتزامات، واستحداث أنواع جديدة من الودائع، وسرعة أداء الخدمة، والتيسير على العمالء، وتقديم 

دارة محفظة األوراق المالية ل صدار خطابات خدمات متميزة للمودعين، وا  لعميل، وفتح االعتمادات وا 
 الضمان.

 -تحصيل مستحقات المودعين -1
تحصيل الشيكات: هناك ضرورة لتدخل البنك المركزي في عملية تحصيل الشيكات غير أن دخول  - أ

البنك المركزي كطلرف مباشر يصبح صعبا ومعقدا إذا ما كان الوعي المصرفي منتشرا بحيث يسود 
ذ ا ما كان عدد الوحدات المصرفية في الدولة كبيرا ومبعثرا علىى ساحة جغرافية  التعامل بالشيكات، وا 

كبيرة . وفي ظل هذه الظروف قد تتفق مجموعة من البنوك التي تخدم منطقة معينة أو مدينة معينة 
على إنشاء غرفة مقاصة في موقع جغرافي يتوسط البنوك المشتركة. ويتردد مندوبو تلك البنوك على 

مقاصة عدة مرات في اليوم، يقوم فيها كل مندوب بإظهار الشيكات المسحوبة على بنك ما غرفة ال
الى مندوب ذلك البنك ، كما يقوم مندوب البنك األخير بإظهار الشيكات المسحوبة على بنك 

المندوب األول، حيث يتم المقاصة بينهما. وفي حالة وجود رصيد دائن ألحد البنوك في عالقته مع 
تقوم غرفة المقاصة بإخطار البنك المركزي بسداد الرصيد خصما من رصيد حساب البنك  بنك آخر

ضافته الى لرصيد حساب  البنك الدائن.  المدين وا 
التحصيل بوسائل سداد أخرى:ال تقتصر الخدمات التي يقدمها البنك في مجال التحصيل على  - ب

مستحقات المودع حتى لو تم  تحصيل الشيكات المسحوبة لصالح المودع، بل تمتد الى تحصيل
السداد بوسائل أخرى غير الشيكات. فقد يتم سداد قيمة المستحقات بواسطة حوالة داخلية وهي أمر 
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كتابي يصدره أحد األطراف الى البنك الذي يتعامل معه ليدفع مبلغا معينا من النقود الى طرف ثاني 
قتضى هذا األمر يقوم بنك الطرف الذي حرر )المستفيد(عادة ما يقيم في منطقة جغرافية  أخرى . وبم

الحوالة بخصم القيمة من حسابه وارسال اشعارا بذلك لبنك الطرف المستفيد .وبمجرد استالم البنك 
األخير لإلشعار يقوم  بإضافة قيمته الى رصيد حساب المستفيد )المودع( وتتم التسوية بين البنكين 

 عن طريق البنك المركزي.
ت المصرفية التي يقدمها البنك في هذا الصدد أيضا تحصيل الكمبياالت، والسندات ومن الخدما    

األذنية. ويمكن للمستفيد أن يتقدم بالكمبيالة أو السند األذني الى البنك الذي يتعامل معه لتحصيلها نيابة 
مة الكمبيالة أو عنه. وقبل موعد االستحقاق بفترة مناسبة يقوم البنك بإخطار المدين بالعمل على سداد قي

السند األذني في الموعد المحدد، على أن يقوم البنك بإضافة قيمة المتحصالت الى حساب المستفيد 
 )المودع( عندما يتم التحصيل الفعلي.

ومن وسائل التحصيل أيضا ما يمكن أن نطلق عليه التحصيالت المستندية التي تتعلق بالمعامالت     
التجارية .فقد يسلم بائع ما مستندات ملكية بضاعة الى البنك ، الذي يقوم بدوره بإرسالها الى أحد فروعه 

المشتري بسداد قيمة  أو مراسليه في جهة وصول البضاعة. ويقوم مندوب الفرع أو المراسل بمطالبة
البضاعة مقابل تسليمه المستندات )بوليصة الشحن( التي بمقتضاها يصبح مالكا للبضاعة، وفي هذا 

 ضمانا لحقوق البائع )المودع في هذه الحالة(.
 استراتيجيات المنافسة في مجال التحصيل:

مجاال للمنافسة بين البنوك يعتبر تحصيل مستحقات المودعين من أهم الخدمات المصرفية التي تمثل     
 لجذب مودعين جدد. وتتمثل تلك المنافسة في أمرين: 

a)  ، )مدى السرعة في تحصيل مستحقات العميل )المودع 

b)  نسبة مصروفات التحصيل التي تحملها العميل. فمع بقاء جميع العومامل األخرى على حالها
اءات تحصيل مستحقات العميل تزداد قدرة البنك على المنافسة بالودائع  كلما اتسمت اجر 

 بالسرعة، وكلما انخفضت نسبة مصروفات التحصيل التي يتحملها العميل.
  -سداد المدفوعات نيابة عن العميل -2

كذلك تقدم البنوك خدمات مصرفية أخرى تتمثل في سداد الشيكات  التي حررها المودع لصالح الغير. 
بعض المطلوبات المستحقة عليه عندما يتقدم بها الدائن كما قد قوم البنك بناء على اتفاق سابق  بسداد 

 دون  حاجة لتحرير شيكات ومن أمثلتها فواتير التليفون، أقساط االيجار، بعض فواتير الشراء.
إن اضطالع البنك بهذه المسؤولية يطمئن العميل الى سداد ما عليه من مستحقات في مواعيدها، مما 

الذي كان يبذله إذا ما لجأ إلى طريق آخر للسداد. هذا إلى جانب تالفي يوفر الكثير من الوقت والجهد 
 العميل لما يتعرض له من غرامات تأخير إذا لم ينتبه لسداد االلتزامان في مواعيدها المحددة.
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كذلك يمكن للبنك سداد المطلوبات نيابة عن العميل وذلك وفقا لنظام يطلق عليه نظام االيداع المباشر. 
كن للمنشأة ابرام اتفاق مع بنك ما تقوم بمقتضاه بتحرير شيك واحد لدفع رواتب العاملين الذين فمثال يم

لهم حساب جاري في ذلك البنك، على أن يرفق مع الشيك قائمة بأسماء هؤالء العاملين. وما على البنك 
 اال أن يقوم بسحب قيمة المرتب من حساب المنشأة واضافته إلى حساب العامل.

ن الخدمات األخرى قبول البنك إبرام اتفاق مع المودع يعطيه الحق في تحرير شيكات بمبالغ تفوق ومن بي
الرصيد الفعلي لحسابه بحيث يقوم البنك بصرف قيمة الشيكات للمستفيد على أن يعود إلى المودع فيما 

 بعد لمطالبته بسداد المبالغ التي لم يكف رصيد حسابه لتغطيتها.
 فسة في مجال السداد:استراتيجية المنا

تزداد مقدرة البنك على جذب مودعين جدد كلما سمحت سياساته بالسداد بمقتضى فواتير ، وكلما     
سمح للعميل بالسحب على المكشوف في حدود مقبولة، وكلما انخفضت نسبة المصروفات التي يتحملها 

 العميل مقابل تلك الخدمات .
  -استحداث أنواع جديدة من الودائع -3

من بين الخدمات التي يمكن أن يقدمها  البنك للعميل استحداث أنواع جديدة من الودائع كشهادات 
االيداع، التي تعتبر نوع من الودائع ألجل. وتنقسم تلك الشهادات الى نوعين: شهادات ايداع يمكن 

 تداولها، وشهادات ايداع ال يمكن تداولها.
هي شهادات غير شخصية يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع وبالنسبة  للشهادات التي يمكن تداولها ف

والشراء .وعادة ما تكون القيمة االسمية لتلك الشهادات كبيرة ومعدل الفائدة عليها أكبر من معدل الفائدة 
ن كان معدل الفائدة على كال النوعين يتناسب طرديا مع تاريخ  على الشهادات التي ال يمكن تداولها ، وا 

وطالما أن هذا النوع من الشهادات غير شخصي فإن معدل  وتاريخ االستحقاق  يتحددان االستحقاق 
 بواسطة البنك دون تدخل العمالء .

ولعل أهم مايميز الشهادات التي يمكن تداولها أن سعر الفائدة عليها يتم تحديده دون تدخل من البنك 
لحد األقصى للفوائد وهذا يعني إمكانية المركزي ، إذ التخضع هذه الشهادات في ظل بعض التشريعات ل

رفع سعر الفائدة عليها كوسيلة لزيادة الطلب عليها. كذلك فإن إمكانية تداولها في أسواق المال يعني أنه 
 في استطاعة البنك أن يحصل على ودائع من مناطق جغرافية تبعد عن المنطقة التي يخدمها.

الودائع إلى زيادة ملموسة في حصيلة البنك من الموارد باختصار يمكن أن يؤدي إدخال هذا النوع من 
 المالية.

يضاف إلى  كل ذلك أن هذه الشهادات تعد منافسة لألوراق المالية الحكومية قصيرة األجل، ومن ثم فقد 
تجذب هذه الشهادات الى الجهاز المصرفي أموال مستثمرين كانوا يتعاملوا  أساسا في األوراق المالية 

 الحكومية.
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أما شهادات االيداع التي ال يسمح لها بالتداول فهي شهادات شخصية تصدر بمقتضى اتفاق بين البنك 
والعميل يتحدد فيها معدل الفائدة وتاريخ االستحقاق. وال يجوزلحامل هذه الشهادة التصرف فيها بالبيع، 

 كما ال يمكنه من استرداد قيمتها قبل التاريخ المحدد.
ة االسمية لتلك الشهادات أقل من القيمة االسمية للشهادات القابلة للتداول. ولعل أهم وعادة ما تكون القيم

 ما يميز هذه الشهادات هو المرونة في تحديد تاريخ االستحقاق بما يناسب حالة كل عميل.
ولقد اشتق من هذين النوعين شهادات االيداع ذات معدل الفائدة المتغير حيث يتحدد سعر الفائدة شهريا 
على ضوء التغيير في أسعار الفائدة على نوع ما من السندات قصيرة األجل التي تصدرها الحكومة. 

وعادة ماتدفع الفائدة مع قيمة الشهادة في تاريخ االستحقاق. ويكفل هذا النوع من الشهادات حماية لكل 
 من البنك والمستثمر ضد مخاطر التغيير في أسعار الفائدة. 

 الخدمة: ة في مجالاستراتيجية المنافس
مع بقاء العوامل األخرى على حالها كلما نجح البنك في إدخال أنواع جديدة من الودائع يقبل عليها 

المودعين، كلما كان ذلك مؤشرا لحيويته وقدرته على االبتكار، األمر الذي يلفت إليه األنظار ويشجع 
 المودعين المحتملين على التعامل معه.

 -سرعة اداء الخدمة -4

من أهم االبتكارات في هذا المجال وجود العديد من أنظمة التحويل االلكتروني، كغرفة المقاصة 
االلكترونية، الصراف اآللي. والتعتبر التكنولوجيا الحديثة هي الوسيلة الوحيدة لضمان سرعة أداء الخدمة 

ءة في أداء الخدمات للعمالء، فهناك أيضا العنصر اإلنساني. فلقد كشف الواقع العملي عن أن الكفا
المصرفية المختلفة تتوقف أساسا على كفاءة العاملين  التي تتوقف بدورها على  حسن اختيارهم وتدريبهم 

ثارة دوافعهم.  وا 
 استراتيجية المنافسة في مجال التسهيالت:

الوسائل مع بقاء العوامل األخرى على حالها تزداد قدرة البنك على جذب الودائع كلما نجح في إدخال 
ثارة  الحديثة لتيسير المعامالت والتوسع في استخدانها ، وكلما نجح في اختيار العاملين وتدريبهم وا 

 دوافعهم نحو األداء الجيد.
 -التيسير على العمالء -5

من بين الخدمات التي يمكن للبنك تقديمها للتيسير على العمالء إختياره لموقع مالئم، وتوسيع دائرة 
فروع جديدة في مواقع مالئمة. كذلك يمكن أن تمتد التسهيالت إلى أصحاب السيارات، انتشاره بإنشاء 

وذلك بفتح شباك لاليداع والصرف يطل على طريق ممهد، بحيث يمكن للعميل التوقف في مواجهة 
نهاء العملية التي جاء من أجلها دون أن يضطر للخروج من السيارة. وقد تأخذ التسهيالت  الشباك وا 

 رة تتمثل في إختيار ساعات العمل اليومي بما يسمح بتقديم خدمة أفضل للعمالء.صورة أخ
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 -خدمات تتمثل في مزايا  للمودعين -6

تقدم البنوك للمودعين إغراءات متنوعة من بينها األولوية في االقتراض، وكذلك إقراضهم بمعدالت 
عض البنوك الى حد التمييز منخفضة مع تقديم بعض التنازالت بشأن الرصيد المعوض، بل قد تذهب ب

في هذا الشأن بين المودعين الذين يحتفظون دائما برصيد كبير وبين أولئك المودعين الذين يحتفظون 
 عادة برصيد قليل .

 -إدارة محفظة األوراق المالية للعميل -7

المصرفية. تعتبر كفاءة إدارة البنك لمحفظة األوراق المالية من بين مجاالت المنافسة لجذب الودائع 
وتتمثل المنافسة في هذا الشأن في مجالين رئيسيين: أولهما مدى كفلءة البنك في تنفيذ تعليمات المودع 
الخاصة بشراء وبيع األوراق المالية بما يحقق له أكبر قدر من األرباح أو يصيبه بأقل قدر ممكن من 

عميل دفعها لو أنه لجأ الى السماسرة الخسائر، ثانيهما: مدى انخفاض نسبة العمولة التي كان ينبغي لل
لتنفيذ العملية. فمع بقاء العوامل األخرى على حالها يزداد تمسك المودعين الحاليين ببنك ما وتزداد رغبة 
المودعين المحتملين في التعامل معه كلما تميزت إدارته لمحفظة األوراق المالية بالكفاءة، وكلما انخفضت 

 ليها البنك في مقابل أداء هذه الخدمة.نسبة العمولة التي يحصل ع
صدار خطابات الضمان -8   -فتح االعتمادات وا 

يعرف فتح االعتماد بأنه اتفاق بين البنك والعميل يعطي الطرف األخير الحق في االقتراض في حدود 
 الحق.مبلغ معين يحدده االتفاق، وعادة ما يحدد االتفاق الفترة التي يمكن للعميل أن يتمتع خاللها بهذ 

ومن بين الخدمات األخرى التي يقدمها البنك للعمالء إصدار خطابات الضمات وهي تعهد كتابي من 
البنك بقبول دفع مبلغ معين نيابة عن العميل إلى طرف آخر خالل الفترة المحددة صراحة في خطابات 

يخ االستحقاق. ويتقاضى الضمان، وذلك في حالة عدم قيام العميل باوفاء بتلك االلتزامات مباشرة في تار 
 البنك عمولة من العميل نظير إصدار خطابات الضمان.
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 المبحث الرابع
 الودائع استقرار عدمو  جذب في المؤثرة العوامل

 
 جذب الودائع في المؤثرة العوامل 9-9-2

 :يأتي ما أهمها عوامل بعدة الودائع جذب عملية تتأثر
 والبيانات اإلحصائيات تدل حيث: المصرفي النظام مع التعامل بأهمية والمؤسسات الجمهور إدراك .2

 المتقدمة والمجتمعات البلدان في النطاق واسع يكون  معها والتعامل المصرفية باألنظمة االهتمام أن
 شائعة المصرفية العادة أو المصرفية الثقافة فيها تكون  التي فالمجتمعات النامية البلدان في منها أكثر
 .واالزدهار النمو إلى المصرفية أنظمتها تميل

 الثقة زيادة إلى النهائية بالمحصلة يؤدي والذي: والتشريعي االقتصادي و السياسي االستقرار .1
 وتزدهر تنمو لكي المصارف تحتاج حيث المصارف مع والتعامل اإلقبال وزيادة المصرفي بالجهاز

 مثل أوروبا دول مصارف مع التعامل على المودعين من كثير إقبال ذلك ودليل مستقرة بيئة إلى
 . واالنجليزية السويسرية

 تعمل التي المصارف مع التعامل األفراد من كثير يفضل إذ: للمصرف والشخصية المادية السمات .5
 خدماتها ونوعية مبانيها بتحسين تهتم المصارف يجعل مما الحسنة السمعة ذات الراقية األحياء في

دخالها  ودأب األداء في والراحة السرعة لتوفير وذلك والكمبيوتر التكييف كأجهزة الحديثة األجهزة وا 
 . الخدمة في والكفاءة السرعة بجانب صدر ورحابة بلطف الزبائن معاملة على الموظفين

 إلى استراتجياتها من كجزء المصارف تلجأ حيث: للمودعين ومجزية ومبتكرة جديدة مزايا تقديم .9
 أن أو المنافسة مواجهة على قادرة تكون  لكي لديها طفيف بشكل ولو الفائدة أسعار هيكل تعديل

 تيسير أو المصرف بأرباح الودائع ربط أو للودائع التأمينية ميزةال مثل جديدة إيداع نظم تستحدث
 .الخ..الودائع الستقطاب جزيةمال اليانصيب أنظمة

 التوفير حسابات فتح أو الجاري الحساب فتح عند سواء: المصرف الخدمات ونوعية مستوى  تحسين .3
 المصارف أن نجد المصرفي التسويق إطار وفي منه السحب عند أو الحساب في اإليداع عند أو

 سادة باعتبارهم بالزبائن االهتمام و العامة للعالقات اهتماما تعير كما لخدماتها الترويج في كثيرا تهتم
 بهدف وتأهيلهم المصرفية الكوادر بتدريب المصارف تهتم كما للتسويق الحديث المفهوم وفق السوق 
 . الزبائن لجمهور الخدمات أفضل تقديم

 يهمه فالمقترض ،الودائع جذب على المصرف قدرة في تأثير للموقع أصبح حيث: المصرف موقع .6
 ه.قربب أو فيه السيارات قفامو  توفر ومدى منه قربه يهمه ما بقدر المصرف موقع
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 مركزا تحتل عليها وتحافظ زبائنها مع عالقات تؤسس التي المصارف: وشهرته المصرف عراقة .7
 آباؤهم معها تعامل التي المصارف مع الغالب في تتعامل فاألوالد الجديدة المصارفعن  به تمتاز

 . السابقون  المديرون  معها تعمل التي رفاالمص مع األعمال منشآت في الجدد المديرون  ويتعامل
 : للمصرف المالي المركز وقوة الرئيسية السياسات .1

 سليمة المصرف يمارسها التي األخرى والنشاطات واالستثمارات بالقروض المتعلقة السياسات كانت كلما
 العصيبة األوقات في جيدة بسيولة تمتعي الذي فالمصرف. اإلدارة ومهارة كفاءة على ذلك دل وصائبة
 عامل فالثقة .القائمين والء من ويزيد المحتملين الزبائن اجتذاب يستطيعو  جيدة الجمهور بين سمعته تكون 
 . ومكانته واالعتبارية المالية المصرف سمعة وكذلك المصرف لنجاح مهم
 
 الودائع استقرار عدم في المؤثرة العوامل 9-9-1

 السحب لعمليات هاعو خض الودائع بتقلب ويقصد. استقرارها وعدم الودائع تقلب في تؤثر عوامل عدة توجد
 الجهاز مستوى وعلىأ الواحد المصرف مستوى على أكان سواء معينة زمنية فترة خالل المتكررة واإليداع

 : العوامل هذه أهم ومن .ككل المصرفي
 المعتمدة سياستها في تتفاوت فالمصارف: الودائع على للحصول المصارف بين المنافسة (2

 حيث من للزبائن المقدمة الخدمات طبيعة في تكون  والمنافسة أموالهم إيداع على الجمهور لتحفيز
 ال وهي آلخر مصرف من الوديعة تحويل عملية في منافسة تكون  وقد والتكلفة والدقة السرعة
 األموال جذب هو المنافسة من اآلخر والنوع. ككل المصرفي الجهاز لدى الودائع حجم على تؤثر
 .الجهاز المصرفي خارج مودعة كانت ودائع شكل على

 ترتكز التي للمصارف بالنسبة وخاصة الودائع استقرار عدم في تؤثر وهذه: الموسمية التقلبات (1
 . موسمي اقتصادي نشاط ذات جغرافية مناطق في فروعها

 الركود فترات في وخاصة االقتصادية الدورة عن الناجمة التقلبات وتمثل: االقتصادية التقلبات (5
 عمليات تزداد حيث الموسمية التقلبات مع كبير حد إلى تتماثل وهي االقتصادي واالنتعاش
 . االقتصادية والفعاليات األنشطة مجمل لتمويل وذلك االنتعاش فترات خالل واإليداع السحب

 ومعدالت السكان حجم كازدياد السكانية التغيرات نتيجة التقلبات هذه وتنجم: األمد طويلة تقلبات (9
 . ألخرى منطقة من الهجرة عامل إلى إضافة لهم المتحقق والدخل ثرواتهم ومستوى نموهم

 دفع عمليات تزيد اإلنفاق حجم دياز  حيث ،ستقراراال عدم في تؤثر وهذه: الحكومية الفعاليات (3
 الذين اآلخرون  وهناك رصيده من يسحب من فهناك المشتريات مبالغ ودفع والرواتب األجور
 . وهكذا أرصدتهم حجم من يزيد مما حساباتهم في المبالغ يودعون 
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 المبحث الخامس
 التجارية المصارف ودائع إدارة

 
 الودائع تركيبة دراسة إلى تلجأ نأ عليها ماالز  ترى هافإن التجارية لمصارفل الودائع ألهمية نظرا    

 . الودائع وحركة الودائع وتوزيع
  الودائع تركيب -2
 فوجود لديها الموجودة الودائع أصناف على المصرف إدارة تتعرف أن الودائع تركيبة دراسة تعني    

 المصرف إلدارة يتيح كبيرة بنسبة إلشعار الخاضعة والودائع أشكالها مختلف على األجل الطويلة الودائع
 أن يجب الودائع من النوع هذا مستوى ضعف فإن وهكذا مجوداتها توظيف في الحرية من أكبر مجاال
 وفيما المالية المودعين قدرات حسب الودائع أصناف على اإلدارة تتعرف وأن . زيادته على اإلدارة يحفز
 ثباتا أكثر المودعين صغار ودائع إن . صغارهم أم المودعين لكبار مملوكة ودائعها غالبية كانت إذا

 تركيب في نسبيا قليلة المودعين هؤالء نسبة كانت فإذا واحد وقت في منها المسحوبة الكميات لضآلة
 صغار عدد السعي لزيادة أي الودائع قاعدة توسيع على تعمل أن المصارف إدارة على فإن الودائع

 هذا في التمادي قبل له االنتباه اإلدارة على يجب هاما محذورا هناك أن إال المصرف في المودعين
 عليها تدفعها التي الفوائد تخفيض مثل الودائع ربحية على الزيادة هذه تأثير عدم ضمان وهو أال االتجاه

 . دونه كانت إذا الوديعة تقبل ال أدنى حد اشتراط أو
 

  الودائع توزيع -1
 التوزيع دراسة فمن. الواحد البلد في المصرف فروع مختلف بين للودائع الجغرافي التوزيعه ب المقصود    
 وهكذا له فروع وجود حالة في فروعه من فرع كل في المتوفرة الودائع حجم يعرف أن للمصرف يمكن
 . إليها يحتاج آخر فرع إلى وتوجيهها الفروع أحد لدى الودائع فائض من االستفادة هتمكن فإنها
 

 الودائع حركة -5
 أو سنوية تكون  قد محددة زمنية فترات خالل والسحب اإليداع نمط على التعرف إلى دراستها وتهدف    

 المالي والتخطيط التنبؤ عمليات في تستعمله بأن النمط هذا معرفة من اإلدارة وتستفيد شهرية أو موسمية
 شهور خالل حجمها على تطرأ التي التغيرات فيبين الواحدة السنة خالل الحركة هذه نمط أما. للمستقبل

 مثل الزراعية المواسم مع تتالءم معينة مواسم في تحدث التي التغيرات تبين مثال الشهرية فالحركة السنة
 مواد لشراء معينة مواسم في تتمول التي الصناعية الشركات عمليات أو المحاصيل جني أو الزرع فصول
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 أن كما مثال األعياد مواسم في الودائع سحب حركة في ازدياد يالحظ أنه كما الزراعية المواد مثل أولية
 . غيرها من أكثر المصارف في الودائع فيها تتكدس السنة في مواسم هناك
 مطلع في يحدث التغيرات من نوعا أن فيالحظ الشهر أيام خالل الودائع حركة رسم ويمكن هذا    
 وذوي والعاملين الموظفين لقبض نتيجة العادة في الشهر مطلع في الودائع ترتفع حيث أواخره وفي الشهر
 جزءاً  الفئات هذه تستخدم عندما الشهر من الثاني النصف في وتنخفض ورواتبهم أجورهم المحدود الدخل
 موظفيها وأجور رواتبهم دفع إلى المصارف في المودعة والدوائر المؤسسات تعمد عندما ودائعها من

 . ومستخدميها
 بحيث توظيفها حركة تنظيم في بها تسترشد المصرف إلدارة صورة تعطي النمطية الحركات هذه    

 في للمستقبل التنبؤ عملية في الدراسات هذه فوائد من الرغم وعلى .وسحبها الودائع حركة مع تتالءم
 نمط معرفة أن أي . شيء كل ليست الدراسة هذهأن  إلىاالشارة  تجدر أنه إال المالي التخطيط مجال
 نمطها عن فتخرجها الحركة هذه في تؤثر هامة أخرى لعوامل التنبه ضرورة عن اإلدارة يغني ال ةالحرك
 من. األسواق وحالة عدمه أو واالقتصادي السياسي واالستقرار العامة االقتصادية األوضاع : مثل المعتاد
 تحرج عادية غير بسحوبات تتفاجأ لئال اليومية الودائع حركة بمراقبة تهتم المصارف أن نجد هنا

 .وتربكه المصرف
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 الفصل الخامس
 (االقراض) االئتمانية التسهيالت
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 المبحث األول 
 المباشرة االئتمانية التسهيالت

 
 :النقدية القروض .2
 تقديم تاريخ من الفائدة وتحتسب نقدا،ً  للمتعامل المصرف قبل من المقدمة المبالغ عن عبارة وهي    

 من العديد القروض لهذه ويلجأ االئتمانية، التسهيالت صور أبسط القروض هذه وتعتبر مباشرة، القروض
 هذه سحب للمتعامل يحق أن دون  محددة، أقساط على القرض ويسدد العادة، في الدخل محدودي األفراد

 عمليات فيه تتم الذي مدين الجاري عن القروض هذه يميز وهذا تسديدها، بعد الدفعات أو األقساط،
  .الحاجة وحسب متكررة بصورة واإليداع السحب
 :مدين الجاري  حساب .1
 ربما وهو فيه النقدية المبالغ بوضع العميل يقوم حيث شيوعا الحسابات أكثر الحسابات من النوع هذا    
 الجاري حسابه في رواتبه دفع منها ويطلب فيها يعمل التي المؤسسة أو الشركة إلى حسابه رقم يعطي

 أو نقدا سواء الطلب عند سحبال ن و لزبليمكن و  .شيكات بدفتر العميل تزويد يتم وعادةً  بالمصرف
  .آخر شخص لمصلحة شيكات بتحرير أو ،الحساب فيه يوجد الذي نفسه الفرع في الشيكات باستخدام

 بموجبها يتم المكشوف، على السحب بخصوصعليها  االتفاق تم قد ترتيبات هناك ن و تك ويمكن أن    
 الفائدة احتساب ويتم منه، أعلى السحب أو تجاوزه للعميل يسمح ال حيث عليه، متفق معين حد تحديد
 يقدم عندما جانبه، من .الحساب من وتخصم يومي أساس على المكشوف على المسحوبة المبالغ على

 على السحب لترتيبات اإلعداد مقابل خاصة عمولة يتقاضى فإنه التسهيالت، من النوع المصرف هذا
 .ال أم التسهيالت هذه استخدام أتم سواء المطلوب، المبلغ وتهيئة المكشوف

 :الدوار االئتمان حساب .5
 وبين بينهم عليها االتفاق يتم معينة مبالغ تسديد من العمالء خاللها من يتمكن تسهيالتعبارة عن     

 من مبلغ سحب من وقت أي في العميل ويتمكن خاص، حساب إلى الجاري حسابهم من المصرف
 اتسديده على االتفاق تم يتال المبالغ مرة ثالثين إلى يصل) الخاص الحساب) الدوار االئتمان حساب
 وقت أي في المتاحة باألموال التصرف يمكنه أنه العميل نظر وجهة من الحساب هذا من الفائدة .شهريا
 ويتم مرة، كل في جديد قرض ترتيب على التفاوض إلى الحاجة دون  فيها يرغب التي والكيفية يشاء

 من تأخذ أن مكني أنها من بالرغم الدوار االئتمان حساب من عادة والعموالت الفائدة مصاريف حساب
 .الطلب عند للعميل الجاري الحساب
 :التجارية األوراق خصم .9
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 ويترتب المستفيد تسمى معينة جهة ألمر أنفسهم على المدينون  يحررها قانونية صكوك عن عبارة هي    
 سواء الكمبياالت خصم عمليات خالل من ذلك ويتم الجهة هذه تجاه محررها على بالدفع ماليا التزاما

 المحررة البنكية الكمبياالت خصم طريق عن أم اآلجل البيع عمليات عن تنشأ التي التجارية الكمبياالت
 .للموظفين سلف شكل على تكون  والتي البنك ألمر
 :التالية الطرق  باحدى المستفيد قبل من الكمبياالت بهذه التصرف يتم ما وغالبا
 . (المدينا )محرره من مباشرة وتحصيلها استحقاقها تاريخ لاطو  بها االحتفاظ - أ
 (. التحصيل برسم اإليداع) بالنيابة لتحصيلها معه تعاملتم الي الذي المصرف إلى إرسالها - ب
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 الثاني المبحث
 قراضاإل سياسة

 
 االستخدام هي القروض فإن ، التجارية المصارف ألموال الرئيسي المصدر هي الودائع كانت إذا    

 التجارية المصارف تقدمها التي الرئيسية الخدمة هي للعمالء االقراض وعملية . األموال لتلك الرئيسي
 إقراض في المصارف ترغب عندما القروض وتمنح . لربحيتها األول المصدر تعتبر الوقت نفس في وهي
 العميل بين االتفاق ويتم العميل، باسم يفتح خاص حساب في القرض قيمة تسجل حيث محددة، قيمة

 للعميل، الجاري الحساب من قيمتها تحويل يتم عادة والتي أقساط، على السداد يتم أن على والمصرف
 .عليه ومتفق محدد تاريخ في واحدة دفعة القرض قيمة سداد يتم قد أو ،العميل قرض حساب إلى
 ضقرااإل سياسة 3-1-2

 القروض سياسة أهمية
 كافة يتضمن الذي اإلطار لتكون  بها ومعترف مكتوبة سياسة وجود الضرورة من أصبح فقد ولهذا    

 للموضوع المعاملة وحدة لضمان المصرف في االئتمان إدارة بها تلتزم أن البد التي والشروط المعايير
 اإلدارة تلك في العاملين لدى الثقة ومنح العمل طرق  تحديد بعد والعاملين اإلدارة بين الثقة ولتوفير الواحد

 في السرعة يعني وهذا . المعامالت في السرعة مزاياه من الذي المصرفي العمل في المرونة ويوفر .
 الذاتي التطور للعاملين تحقق كما .القمة من بالقرب اثنين أو واحد فرد يد في السلطة تركز لعدم التصرف

 .القروض إعطاء عدم أو بإعطاء القرار اتخاذ قبل السياسة بهذه االسترشاد ويتم
يجاد تكوين مسؤولية إن      وتهتم . البنك في العليا اإلدارة مسؤوليات ضمن تقع االقراض سياسة وا 
 أعمال نتائج على تأثير من لها لما التقليدية المصرفية الخدمة بهذه تجاري بنك أي في العليا اإلدارة
 .البنك

 
  االقراض سياسة مكونات
 مصرف من االقراض سياسة تختلف إذ . االقراض إزاء المصارف عليها تسير نمطية سياسة يوجد ال    
 االقتصادية والظروف مالها رأس وحجم تنظيمها وهيكلية تخصصها ومجال أهدافها باختالف آخر إلى

 سياسة مكونات أهم من أن القول ويمكن البنك بها يعمل التي للمنطقة االئتمانية واالحتياجات السائدة
 :يلي ما االقراض

  القانونية بالقيود االلتزام .2
 األقصى الحد المصرفية التشريعات وتحدد .يقلصه قد أو االئتمان في التوسع القانون  يحقق قد إذ    

 .تمويلها الجائز النشاطات ونوعية والضمانات وعموالتها فوائدها وأسعار للقروض،
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 التفويض ومجال حدود تقرير .1
 . القرار اتخاذ ومستوى التفويض وحدود وأبعاد وحدودها االختصاصات مجال السياسة تقرر إذ    

 القرارات التخاذ واحد لفرد مطلقة سلطة يوجد وقد . األقل على سنة كل التغيير عرضه الحدود تلك وتكون 
 .قروض لجان شكل على أو جماعية تكون  وقد ، القروض بإعطاء

 :المصرف يمنحها التي القروض أنواع تحديد .5
 القروض بين المبدئي الفصل يتم وبذالك المصرف معها يتعامل التي القروض على السياسة تنص إذ    

 استيراد لغرض بالقروض تسمح ولكنها لإلسكان القروض بمنح تسمح ال فقد .المقبولة وغير المقبولة
جراء االئتمان منح خطوات في القصيرة الجهود في تقتصد فهي ولذا . الخارج من السلع  التحري عملية وا 

 . لإلسكان القروض منح على الطريق أصال قطعت قد دامت ما
 : المقترض إقامة محل .9

 جوار يسكنون  الذين العمالء إلى قروضها منح تقتصر أن لإلقراض البنوك سياسات بعض تنص إذ    
 قدرته عن التحري مسألة يسهل العميل يسكنه الذي المكان قرب أن إذ . منه قريبة أماكن أوفي المصرف
 . وسمعته

 : لالئتمان به المصرح الكلي الحجم .3
 النسبة هذه إن ورغم . الودائع من معينة نسبة حدود في إال القروض منح عدم السياسة تحدد قد إذ    
 دون  اإلداريين قبل من القروض منح بحرية يسمح الذي االرتفاع من تكون  قد ولكنها بالسيولة عالقة لها
 . العليا اإلدارة موافقة أخذ
 : القروض محفظة هيكلية .6

 . إطالقا منها الممنوع والقروض عنها االبتعاد يجب التي القروض نوع السياسة تحدد فقد - أ
 . نوع كل وفي للقروض النسبية األهمية أو القروض نسب - ب

 االئتمان شروط .7
 مثل الالحقة الخطوات إجراء يتم بعدها من التي االنطالق نقطة وهي . الطلبات قبول شروط منها    

 يوضح اتفاق عقد وجود وضرورة القروض لمنح فترة أقصى الشروط تحدد قد كما . واالستقصاء التحري
 . عيني ضمان تحتاج ال التي القروض أو المطلوبة الضمانات وأنواع القروض استرداد ترتيبات

 : المصرف فيها يعمل التي المنطقة .1
 وحجم المالية المصرف قدرة على يعتمد وهذا . المصرف فيها يعمل التي المنطقة سلفاً  تحدد قد إذ    

 . للمخاطر تحمله ومدى رأسماله
 : القرض على الحصول وخطوات إجراءات .9
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 . الكثيرة المصارف في واضحاً  ذلك يبدو وقد . القرض إتمام يتطلبها التي اإلجراءات تذكر حيث    
 . التنفيذ عملية تسهل اإلجراءات وضوح أن والشك
 : القروض توثيق .20
 وتقارير . العمالء وميزانية القروض طلب مثل المطلوبة والسجالت النماذج السياسية توضح إذ    

 عوامل على ترتكز البنوك معظم في القروض وسياسة . القروض متابعة ونماذج الخارجي المراجع
 .القروض عملية من البنك يحققها سوف التي والربحية القروض، من الغاية السيولة، األمان، منها متعددة
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 الثالث المبحث
 القروض أنواع

 
 القروض تصنيفات 3-5-2

 حيث ومن ، المدة حيث من القروض تصنيف يمكن إذ القروض، ألنواع متعددة تصنيفات هناك    
 : يلي كما المقدمة الضمانات حيث ومن منها، الغرض

i. المدة حيث من : 
 : رئيسيين نوعين إلى المدة حيث من القروض تقسم
 : األجل قصيرة القروض - أ
 رأس لتمويل تمنح التي القروض تلك وتشمل ، واحدة سنة عن مدتها تقل التي القروض تلك وهي    
 أنها إال ، االقتراض عند للشركة المتداولة الخصوم من تزيد القروض هذه أن ورغم ، عادة العامل المال
 أثاث أو بضاعة أو خام مواد لشراء إنفاقها تم أو النقدية في بقيت سواء المتداولة أصولها من أيضا تزيد
 .ذلك غير أو

 ، لديها التوظيف أنواع أفضت من وتعد ، التجارية المصارف قروض معظم األجل قصيرة القروض وتمثل
 .األخرى التوظيفات ألوجه يوجه ذلك عن يفيض وما للتوظيف، الرئيسي الفرع تعتبر أنها كما
 : األجل وطويلة األجل متوسطة القروض - ب
 لتمويل تمنح حيث سنة، عشرين أو عشرة إلى تصل وقد ، سنة عن آجالها تزيد التي القروض وهي    

 .جديدة مشاريع إقامة أو المصانع، بناء أو االئتمان، كمشاريع الرأسمالية الطبيعة ذات والعمليات األنشطة
 :فترات ثالثة إلى األجل طويلة القروض في التمويل فترات وتنقسم
 :االستخدام فترة (2
 المشروع، إنشاء على اإلنفاق في له الممنوح االئتمان مبلغ باستخدام العميل يقوم االستخدام فترة ففي    
 التشغيل تجارب إلى باإلضافة الالزمة، الخام المواد وشراء العاملين، وتدريب الالزمة، اآلالت وشراء
 .االفتتاح ومصاريف األولى
 :السماح فترة (1
 تغطي التي الفترة تلك هي أي ثمنها، وتحصيل وبيعها، السلعة إنتاج خاللها يتم التي الفترة تلك وهي    
 .العامل المال رأس دورات من واحدة دورة أو للنشاط، واحدة دورة

 :السداد فترة (5
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 لسداد يكفي مناسب لعائد المقترضة المنظمة وتحقيق السماح، فترة انتهاء بعد تأتي التي الفترة وهي
 القروض بين الجوهرية الفروق  إيجاز ويمكن .المصرف من لها الممنوح بالقرض المتعلقة االلتزامات

 (.2-2-4رقم ) للجدول وفقاً  األجل، وطويلة متوسطة القروض وبين األجل، قصيرة
 األجل وطويلة متوسطة قصيرة، القروض بين الفروق  (.2-5-3رقم ) لجدولا

 األجل وطويلة متوسطة القروض األجل قصيرة القروض  الفروق 
 من الغرض
 التمويل

 العامل المال رأس دورة احتياجات تمويل
 أو الخامات شراء تمويل خالل من سواء
 يطلق ما وهو اآلجل البيع فترة تمويل
 عليه
 تمويل أو األصول تحول دورة تمويل

 . العامل المال رأس احتياجات

 اآلالت( الثابتة األصول شراء تمويل
 لحياة الالزمة والمباني واألرض )والتجهيزات
 . اإلنتاجي عمره امتداد على المشروع

 أساسا تسدد األجل قصيرة القروض التمويل طبيعة
 إدارة ترى وقد المنح من عام خالل

 ثبتت إذا زيادتها أو تمديدها المصرف
 .المشروع إدارة كفاءة

 من تبدأ األجل وطويلة متوسطة قروض
 .أكثر وربما أعوام عشرة حتى وتمتد عامين

 أسلوب
  السحب

 دائما متاحة فإنها التسهيالت حالة في
 التسهيل قيمة أقصى وبحد للصرف
 دون  مستمرة بصفة وتسدد وتستخدم
 .توقف

 سحب لجداول وفقا القرض من السحب يتم
 التمويل محل المشروع تنفيذ وبترتيب محددة
سحبه  إعادة يجوز ال القروض من يسدد وما
 .أخرى مرة

 للمشروع الجاري النشاط عائد من  السداد أسلوب
 حركة من دائما المتولدة واإليرادات
 .والتحصيل والبيع اإلنتاج

 بعد للمشروع النقدية التدفقات فائض من
 وفقا وذلك الجارية االلتزامات كافة سداد

 المصرف إدارة قبل من المعدة للدراسات
 المتوقعة النقدي التدفق لكشوفات ووفقا

 .للمشروع
ii. القرض من الغرض حيث من: 
 : أهمها أنواع عدة إلى استخدامها من الغرض حيث من القروض تنقسم

 االستهالكية القروض .2
 أو ثالجة أو أثاث أو سيارة كشراء استهالكي استخدامها من الغرض يكون  التي القروض تلك وهي    

 وذلك المعمرة السلع هذه مثل لشراء للموظفين قروض إعطاء تحبذ ال المصارف بعض أن إال . تلفزيون 
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 خدماته بإنهاء تتأثر أن يمكن حيث بالوظيفة استمراره على تتوقف الدفع على إجماال الموظف قدرة ألن
 القروض على أعلى فائدة سعر عادة تطلب المصارف فان ولذلك .بحادث إصابته نتيجة أو بمرضه أو

 أو الراتب بضمان االستهالكية القروض تكون  وقد . أعلى مخاطرة درجة تتضمن ألنها االستهالكية
 .ذلك غير أو وحلي مجوهرات بضمان
 اإلنتاجية القروض .1
 زيادة لغرض أي إنتاجي استخدامها من الغرض يكون  التي القروض تلك هي اإلنتاجية القروض    

 وتشجع .للشركة اإلنتاجية الطاقة لتدعيم آالت شراء أو خام مواد كشراء المبيعات زيادة أو اإلنتاج
 دعم فيه ذلك ألن إنتاجية، ألغراض القروض إعطاء على التجارية المصارف عادة المركزية المصارف
 .الوطني لالقتصاد

iii. االقتصادية القطاعات حيث من : 
 :العقارية القروض - أ
 من النوع هذا مدة وتكون  مبنى أو أرض شراء لتمويل والمشروعات لألفراد العقارية القروض تقدم    

 .سنة ٥١ من أكثر إلى تصل قد طويلة لفترة عادة القروض
 :التجارية القروض - ب
 عادة القروض هذه وتكون  االقراضية، المصرف أنشطة من بها بأس ال نسبة التجارية القروض تمثل    
 الداخلية، التجارة سواء التجارة، تمويل مجال في استخدامها ويكون  .واحدة سنة من ألقل أي قصيرة، لمدة
 .الخارجية التجارة أو

 :الصناعية القروض - ت
 األجل، وطويلة متوسطة آلجال منحها ويتم والمصانع، الحرفيين عادة يطلبها التي القروض وهي    
 .المقترضة للجهة الصناعية للدورة وفقاً  وذلك
 :الزراعية القروض - ث
 القروض وتمنح زراعية، آالت أو أسمدة أو بذور لشراء للمزارعين تقدم التي القروض تلك وهي    

 شراء تمويل حالة في طويلة آلجال تعطى وقد .الموسم حسب سنة من ألقل أي قصيرة، آلجال الزراعية
 .وغيرها زراعية آالت
iv. الضمان نوع حيث من: 
 المصرف يساعد أنه إذ السداد، عدم خطر ضد تأميناً  المصرف تعطي التي الوسيلة الضمان يعتبر    
 إلى المجال هذا في القروض وتنقسم .سداده عن العميل يعجز عندما القرض في حقوقه استالم على

 :رئيسيين قسمين
 :ضمان بدون  القروض .أ
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 سمعته على اعتماداً  وذلك الضمان، من نوع أي بدون  الجيدين عمالئه ألحد قرضاً  المصرف يمنح فقد
 أنه إذ ،)المكشوف على( ضمان بدون  القروض منح في التوسع ينبغي وال .المالي مركزه قوة وعلى المالية
 من حالة أي في أنه إال جيد، بعميل االحتفاظ أو جديد، عميل لكسب كمحاولة خاصة ظروف في يمنح

 .كبيرة بمبالغ ضمان بدون  القرض يكون  أن يحبذ ال الحاالت
 الظروف، كل في المكشوف على القروض منح على الرشيدة المصرف إدارة تقدم أن المستحسن ومن    
 .جسيمة مصرفية مخاطر من القروض هذه مثل بسالمة يحيق لما
 :بضمانات القروض .ب

 ضمانات اسم الضمانات هذه على ويطلق بضمانات، مصحوبة تكون  القروض من العظمى الغالبية    
 سمعة من التأكد فبعد .عنها بديالً  وليس أصالً  الموجودة الثقة لعناصر استكماالً  تطلب ألنها تكميلية،
 وسالمته، قوته من والتأكد المالي ومركزه العميل دخل مصادر دراسة وبعد جيدة، أنها على المالية العميل
 .تكميلياً  ضماناً  العميل من المصرف يطلب
v. المقرضين عدد حيث من: 
 :واحد مصرف يقدمها قروض - أ
 القرض، بمنح وحده يقوم أن المصرف يفضل حيث واحد، مصرف يقدمه أن القرض في األصل    
 .سعرها على المتفق الفوائد من الكاملة االستفادة بهدف وذلك
  :المجمعة القروض - ب
 من مجموعة طريق عن وذلك المقترض، عن بالنيابة تأمينه يتم نسبياً  كبير قرض هو المجمع القرض    

 .المقرضة المصارف
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 (عام إطار (القرض منح عملية إجراءات(. 2-5-3االطار رقم )
 : العمالء وجذب الفرص عن البحث (2
 في معه للتعامل يدعوهم أو إليه يجيئون  الذين عمالءه بانتظار التجاري المصرف يكتفي ال أن يجب    

 على والتعرف للعمالء والذهاب والميدانية المكتبية بالدراسات الفرص عن البحث من له بد ال بل . الجرائد
 السوقية الحصة وزيادة العمالء جذب في هام دور المصرفي التسويق ويلعب . التمويلية احتياجاتهم

 .للبنك
 : الطلب تقديم (1
 التحليل عملية تسرع التي األساسية البيانات جمع يحوي قرض طلب المصرف يصمم أن بد ال إذ    

 عملية من لتقلل مدروسة خطة على اإلمكان قدر أيضا الطلب يشمل أن ويجب . القرارات وصناعة
 نقاط كتابة بضرورة القرض طالب يذكر أن للمصرف بد ال كما . ذلك بعد مضافة معلومات حصول
 يكون  أن بد وال . والتحري التقييم مهمة ولتسهيل الوضوح لتحصيل البداية من السلبيات أو الضعف
 كيفية على العميل يدل دليل وجود من بد ال كما الحاسوب استخدام تسهل بطريقة المعلومات إدخال
 . الطلب إمالء
 : للطلب األولية الغربلة (5
 يكون  أن بد ال كما . إضافية بمعلومات العميل مطالبة قبل تقديمه فور للطلب المبدئي الفرز يجب إذ    

 قبول الحكمة من ليس إذ األمر في ليحسن القبول قواعد حول واضحا تصورا يملك المسئول موظف
 إيجاد القروض موظف يعرف أن بد ال كما . مرفوض طلبه أن المحتمل المقترض إعالم ثم ومن الطلب
 . لعمالئه جديدة بدائل
 : بالزيارات والقيام البيانات استعمال (9
 ينقص قد األحيان بعض في ولكن ، الطلب تقديم منذ البيانات استكمال أن هو األمثل الوضع إن    
 زيارة خالل ذلك يتم أن ويمكن . واحدة مرة البيانات استكمال الضروري من لذا . المستندات بعض
 التي الحاالت تحديد من بالذات المرحلة هذه وفي العليا لإلدارة والبد . بها القيام األمر تطلب إذ ميدانية
 . الميدانية الدراسة تتطلب
 : التحليل (3
 أن يمكن التي الربحية ومدى بها المخاطرة درجة معرفة هو االقراضية للفرصة بالتحليل ونقصد    

  .  القروض طلبات بموجب المقدمة البيانات وتقييم تحققها
 : الموقف تقييم (6
 التحليل عملية إنهاء بعد المصرف إدارة في األعلى اإلداري المستوى من شخص عادة يجريه أن وهو    
 المعايير وفق والتكاليف المنافع عن تقرير وعمل البعض جوار بعضها التحليل نتائج أمامه توضع حيث
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 . القروض سياسة وضمن المصرف إدارة بها تعترف التي
 : التفاوض (7
 لمقابلة عليها التفاوض الممكن المختلفة البدائل عن تصورات يوضح والتقييم التحليل ضوء وعلى    

 ومدته التمويل حجم عادة التفاوض ويتناول . وظروفه المصرف واحتياجات وظروفه العميل احتياجات
 أنا أساس على وليس تكسب وأنت أكسب أنا :أساس على التفاوض فلسفة تحدد كما . السداد وترتيبات
 .تخسر وأنت اكسب
 :والتعاقد القرار اتخاذ (1
 فيوقع القانوني المستشار حضور وفي التعاقد، إجراءات تبدأ حينذاك التفاوض، بعد االتفاق يتم أن وما
 .العقد

 :والمتابعة التمويل تنفيذ (9
 وضع المصرف على ويجب . بالشروط العميل التزام لضمان العملية خدمة ومتابعة التمويل تنفيذ    
يضاح الدورية للمتابعة جدول  . مثالً  جديدة ألموال واحتياجاته المقترض تعثر حالة في التصرف كيفية وا 

 : األموال استرداد (93
 . عليها االتفاق تم التي وبالكيفية االستحقاق عند األموال استرداد يتم

 : التقييم (22
 والقوة الضعف نقاط هي وما . الممنوحة القروض من األهداف تحققت قد إذا ما معرفة الضروري ومن
 . العملية تلك في

 : الحاسوب في التوثيق (21
 . للمستقبل ووثيقة كمستند الحاسوب في المعاملة إدخال يتم ان بد ال إذ
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 المبحث الرابع
 المتعثر ومعالجة القروض تحصيل

 
  القروض تحصيل سياسة 3-9-2

 الشروط عن انحراف أي فان ولذا . أهم القرض تحصيل فان هامة االقتراض عملية كانت إذا    
 زيارة تكون  وقد .حيوية مسألة القرض تسديد تعثر مشكلة ان .بحرص يعالج ان يجب القرض لرد األصلية
 وتراقب .عامة بصورة وللمصنع لآلالت الصيانة حالة تكتشف الزيارة ان إذ ملحة مسألة العمالء أماكن
 الخام للمواد الفعلية التدفقات مالحظة الزيارة شملتف ذلك يمتد وقد .والموظفين لإلدارة المعنوية الحالة
 كيف ولكن .العميل حسابات فحص يمكن كما ،السلعي وللمخزون  لها الفعلية والرؤية المصنوعة والسلع

 ؟ المتابعة تلك رغم المتعثر القرض معالجة لنا
 من تقلل استخداماته في القرض سير على سليم بإشراف مصحوبة سليمة إقراضية سياسة وضع إن    

 :هما خطوتين البنك إدارة أمام يوجد ؟الدين يتعثر حينما العمل كيف ولكن ،التسديد مخاطر
 . القرض لتصفية العقد في عليها المنصوص الرسمية باإلجراءات السير - أ
 . المقترض مع خاصة ترتيبات وضع - ب
 تتأزم أن قبل المناسب الوقت في المصرف أموال تحصيل ضمنيس الرسمية باإلجراءات السير إن    

 أية من نقلل وبالتالي طريقة وبأية لديونه المصرف مالحقة جديةب اآلخرين المقترضين سيشعر كما األمور
 غير تصرفاتهنتيجة  ستتأثر المصرف سمعة فان ثانية ناحية من ولكن. للتأخير اآلخرين من محاولة

  .المتعثر المقترض بجانب يقف ال فهو اإلنسانية
 أو المصرف أموال ليتحص تأخير إلى تؤدي فقد المقترض مع خاصة ترتيبات وضع طريقة أما    

 . المصرف إدارة تتخذه قرار أصعب هو المجال هذا في قرار اتخاذ ن. إأحيانا كلية ضياعها
    في هذه الحالة: تتخذأن  يمكن إجراءات وهنالك
 . القرض من جزء رد تأجيل (2
 . القرض كل رد تأجيل (1
 . للمقترض األخرى أموال إعطاء (5
 المصرف وجد فإذا . المقترض يصادفها التي المتعددة الظروف مع تتماشى المختلفة الحلول هذه إن    
 إذا أما. منطقي القرض من جزء رد تأجيل يكون  فقد القرض من كبيراً  جزءاً  يرد ان يمكنه المقترض ان
 عن عاجزاً  يجعله بحيث المقترض على عادي غير ضغطاً  يسبب المبلغ هذا أخذ ان المصرف وجد

 . سليم غير الحل هذا يصبح فقد، االستمرار
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ذا     جراء الدين من جزء رد أمكن وا   يصبح فقد ،األصول احد رهن طريق عن اآلخر الجزء لرد ضمان وا 
ذا .مقبوالً  اإلجراء هذا  ترتيب مع ،إضافية أمواالً  إعطاء فان إرادته خارج المقترض توقف كان وا 

 .أزمته على التغلب من المقترض تمكن إذا سليماً  حالً  يكون  قد الالزمة، الضمانات
 
  القروض المتعثرة معالجة كيفية 3-9-1

  :اإلئتمانية والتسهيالت القروض متابعة
 يمتدإذ  ،للعمالء المختلفة بصورها اإلئتمانية والتسهيالت القروض منح بمجرد البنك دور ينتهي ال    
 باتخاذ يسمح بما السداد في محتملة صعوبات أي الكتشاف والتسهيالت القروض هذه متابعة إلى دوره
 المخاطر اكتشاف المتابعة عملية خالل من يمكن أنه كما ،المناسب الوقت في المالئمة راءاتجاإل

 .بالفعل وقوعها قبل تجنبها على والعمل المحتملة
 كثير في االئتمان منح قرار اتخاذ عملية أن ،المصرفيين من الكثير خبرةو  البنوك تجارب أثبتت وقد    
 في السبب هي كانت تسديدال لعملية المتابعة إجراءات ضعف أن إال، صحيحةبطريقة  تم الحاالت من

 اإلئتمانية والقواعد للمعلومات وفقا االئتمان بمنح يقوم فالبنك .تحصيلها في المشكوك التسهيالت وجود
 التي التطورات متابعة عن البنك توقف أن إال. المخاطراإلئتمانية عناصر كافة دراسة وبعد السليمة،
 مشكلة ظهور إلى يؤدي السداد على مقدرته على تؤثر قد والتي اإلئتمان فترة خالل للعميل تحدث

 .والمتعثرة المعدومة القروض
 

 ومقوماتها المتابعة أهداف
 :التالية األهداف تحقيق اإلئتمانية والتسهيالت القروض متابعة عملية من اإلئتمان إدارة تهدف

 لقروضا بحجم يتعلق ما وخاصة لإلقراض البنك يضعها التي السياسة تنفيذ مدى من التحقق (9
 إدخال مع االئتمان لمنح الموضوعة بالضوابط االلتزام ومدى المختلفة األنواع على وتوزيعها
 .الحاجة عنه تكشف ما ضوء في السياسة هذه على التعديالت

 من خاص وبوجه للعمالء، بها المصرح للتسهيالت الموضوعة الشروط تنفيذ مدى إلى االطمئنان (2
 النسب واحتساب عليها، المتفق الضمانات على البنك وحصول بها، المصرح بالحدود االلتزام حيث

 في المقترض انتظام دىمو  البنك، لصالح رهنها إجراءات واستيفاء ،ةالمقرر  للقواعد وفقا لها التسليفية
 .لذلك الموضوع للبرنامج وفقا اإلئتمانية والتسهيالت القروض سداد

 اإلجراءات باتخاذ يسمح بما المناسب، الوقت في المقترضين تعترض قد التي العقبات على التعرف (0
 جهة من المشاكل هذه تخطي على العمالء ومعاونة جهة من الضياع من البنك حقوق  بحماية الكفيلة
 .بالتزاماتهم الوفاء في واتعثر  إذا البنك تلحق التي للخسائر وتفاديا أخرى،
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 :أهمها من أساسية مقومات توافر على المتابعة نظام نجاح ويتوقف
 هذا يضمو  ،إئتمان منح عملية بكل خاص ملف فتح إلى البنوك تلجأ .العميل بملف االختفاظ (0

 التي اإلئتمانية الدراساتو  المالية ائمو الق وتحليل المصادر مختلف من المستقاة المعلومات الملف
 مع تمت التي المراسالت وكافة اإلئتمان، منح وثائق إلى باإلضافة العميل، عن وضعها تم

 .العميل
حصاءات سجالت إعداد (1  البنك في اإلئتمانية التسهيالت من المختلفة األنواع توضح منظمة وا 

 أنواع وحسب االستحقاق، آجال وحسب منها للمستفيدين االقتصادية القطاعات حسب وتوزيعها
 مقترض كل التزامات توضح للعمالء الفردي المستوى على سجالت مسك وكذلك الضمانات،

 .المختلفة والضمانات وشروطها وأنواعها
 فترات على العمالء ومراكز اإلئتمانية والتسهيالت القروض بمتابعة يسمح لمتابعةل نظام توفر (2

 .دورية
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 المبحث الخامس
 القروض جودة تصنيف

 
 القروض جودة 3-3-2

 بحيث القروض، جودة تعكس موضوعية معايير حسب المجموعات من عدد إلى القرض تصنيف هو    
 بالشروط القرض صاحب التزام درجة إلى تشير بخصائص األخرى المجموعات نع مجموعة كل تتميز
 كما يلي: البنك وبين بينه عليها المتفق

i. 100%بنسبة نقدية تأمينات أو ودائع مقابل البنك يمنحها التي القروض وهي .ممتازة قروض  
 :يلي بما وتتميز

 مخاطر لها يوجد ال -
 .فيها مشكوك ديون  مخصص لها يؤخذ ال -
 .لها والعموالت الفوائد تعلق ال -

ii. يلي بما وتتميز .جيدة قروض: 
 .طلبه على الموافقة عند عنه صرح الذي المشروعفي  لقرضل العميل مااستخد -
 .العقد شروط بجميع العميل مالتز ا -
 .وسحوبات إيداعات من جيدة الحساب حركة -
 .منه القروض أقساط وسداد التزاماته لسداد تكفي أرباحا العميل مشروع يحقق -
 .قيمتها هبوط يتوقع وال جيدة وهي التسهيالت لتغطية تكفي القرض ضمانات -
 .هايلع والعموالت الفوائد تعلق ال -

iii. يلي بما وتتميز. متوسطة قروض: 
 .الطلب عند عنه أفصح الذي النشاط في القرض العميل يستخدم -
 .العميل توقعه الذي بالمستوى ليست ولكن أرباحا المشروع يحقق -
 .القرض منحه عند عليه كانت الذي المستوى عن العميل مديونية ارتفعت -
 .السابق الجيد بالمستوى تعد لم المالية العميل إدارة أن دالئل تتوفر -
 .متوسطة االعتيادية التسديد مصادر -
 .باستمرار متابعتها ويجب شهرأ 6 كل التقارير دورية -
 . % 10 -  5%بين تتراوح بنسبة قيمتها مخصص من أخذ يمكن -

iv. يلي بما وتتميز المتوسط دون  قروض: 
  .التسهيالت منحه عند عنه أعلن الذي المشروع في التسهيالت العميل يستخدم ال -
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 .أرباح يحقق ال فهو التعثر بعض إلى يؤدي مما بالمشروع تكاليف فرق  وجود -
 .لمشروعه العميل بإدارة ضعف -
 .بمواعيدها بالجدوالت التزامه وعدم القرض منح شروط بجميع العميل التزام عدم -
 .له الممنوح السقف عن تجاوز يوجد وباستمرار متوسطة الحساب حركة -
 .التسهيالت قيمة من 75% %50-  التسهيالت بين ضمانات -
 .وسالمتها الضمانات وضع لمعرفة التسهيالت عن ربعية تقارير إعداد -
 .قيمتها من % 50 25 % - بنسبة التسهيالت هذه مقابل مخصصات يؤخذ أن يجب -
 .التسهيالت من النوع هذا على والعموالت الفوائد تعلق -

 
 التسديد بحسب ضمان االئتمان تصنيف

  ي:اآلت النحو على وذلك التسديد، بحسب ضمان مجموعات الى االئتمان تصنيف يمكنو 
 . التسييل وسريعة سهلة بضمانات الممنوح االئتمان ويشمل: الممتاز االئتمان - أوال
 . تسديده وقت يحن لم أي ،السداد مستحق غير االئتمان وهو :الجيد االئتمان – ثانيا
 . يوماً  90 استحقاقه على يمضي ولم السداد المستحق االئتمان وهو: المتوسط االئتمان – ثالثا
 أقساطه أحد إستحقاق أو إستحقاقه موعد على مضى الذي االئتمان وهو: المتوسط دون  االئتمان -رابعا
 . يوماً  90 من أكثر الفوائد أو

 . يوماً  180 إستحقاقه موعد على مضى الذي االئتمان وهو: الرديء االئتمان -خامسا
 .سنة من أكثر إستحقاقه تاريخ على مضى الذي االئتمان وهو: الخاسر االئتمان -سادسا
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 القروض تصنيف فوائد 3-3-1
 مبكرة إنذارات نظام بتطوير ذلك تحقيق ويمكن التسديد عدم عن الناجمة الخسائر تخفيضتتمثل في     

 تصنيف إن .فيعدم اليأس مرحلة إلى وصوله قبل ومعالجته تهمتابع فتتم متعثرا يصبح الذي للقرض
 :التالية الفوائد تحقيق إلى سيؤدي القروض

 دائمة معرفة على اإلئتمانية التسهيالت دائرة إلبقاء الوحيدة الوسيلة. التقارير إعداد دورية تحديد .9
 .الحقائق هذه يلخص تقرير وا عداد دوريا عنه والبيانات المعلومات جمع يه العميل مشروع بتطور

 يجب وكذلك تزداد أن يجب التقرير إعداد دورية فإن القرض تصنيف درجة تدنت كلما أنه ويفترض
 .وأخرى فترة بين التقرير فيها يرفع أن يجب التي الزمنية الفترة تحديد

 القروض عن ناتجة خسائر لمقابلة األرباح من يقتطع أن يجب جزء وهو .ديون  مخصص أخذ .2
 .يزداد أن يجب المخصص حجم فإن القرض تصنيف درجة تدنت كلما أنه ويفترض .فيها المشكوك

 فيها المشكوك الديون  على المستحقة والعموالت الفوائد استبعاد طريق عن. والعموالت الفوائد تعليق .0
 وعموالت فوائد مثل الغاية لهذه يستعمل وسيط بحساب وضعها يتم بل اإليرادات إلى تحويلها عدم أي

 .)للبنك العامة اإليراداتإلى  تحول ذلك وبعد سدادها أو تسويتها لحين (بتحصيلها مشكوك
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 الفصل السادس
 قرارات االئتمان  طبيعة
 التجارية المصارففى 
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 المبحث األول
 عناصر االئتمان المصرفيمفهوم و

 
 مفهوم االئتمان المصرفي

وتدور هذه التعريفات ، Banking Credit Facilities تعريفات متعددة لالئتمان المصرفي يوجد    
لعميله من خالل إتاحة مبلغ معين من المال  المصرفحول معنى واحد، وهو الثقة التي يمنحها 

الستخدامه فى غرض محدد خالل فترة زمنية معينة مقابل فائدة محددة مع تقديم العميل الضمان 
 المناسب.

 
 عناصر االئتمان المصرفي 6-2-2

أنه يقوم على مجموعة من العناصر الرئيسية،  ،لالئتمان المصرفي أعاله  تضح من التعريف السابقي    
 أهمها ما يلي:

بدراسة كافة المقومات االئتمانية للعميل  المصرفوهو ما يستلزم قيام   فى العميل، المصرف( ثقة 2)
 بقصد التحقق من جدارته االئتمانية.

بدفع مبلغ نقدي  المصرفوذلك أن االئتمان المصرفي ال ينحصر فى قيام  ( إتاحة مبلغ من المال،1)
نما يتعدى ذلك إلى إتاحة هذا المبلغ للعميل من خالل عدة صور أخرى كإضافته إلى حسابه  للعميل، وا 

الجاري أو استخدامه فى فتح اعتمادات مستندية لصالحه أو إصدار خطابات ضمان له، أو غير ذلك من 
 صور اإلتاحة المتعارف عليها فى العمل االئتماني.

ن تعددت صوره، وهو ما يعرف فى  لغ االئتمان،( تعيين مب5)  إذ البد من تحديد مبلغ االئتمان حتى وا 
 العرف المصرفي باسم السقف االئتماني للعميل.

على الفائدة من المقترضين الهدف  المصرفحيث ُيعتبر حصول  ( تحديد الفائدة على االئتمان،9)
 ه الفائدة مقدمًا جوهر العمل المصرفي التقليدي.الرئيسى من قيامه بمنحهم االئتمان، ويمثل تحديد هذ

إذ يلزم تحديد الغرض من حصول العميل على االئتمان ومعرفة هل  ( تحديد الغرض من االئتمان،3)
سيوجه مبلغ التمويل لعمليات استثمارية أم لتمويل رأس المال العامل. كما يلزم كذلك معرفة النشاط الذي 

 .سوف يتم ضخ هذا التمويل فيه
ويؤكد الواقع العملي أن الكثير من حاالت التعثر فى السداد كانت بسبب تسرب االئتمان الممنوح         

 ألغراض أخرى غير الممنوح لها االئتمان مع تهاون البنك فى ذلك.
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لعميله وما يسترده منه، ومن  المصرفإذ البد من وجود فاصل زمني بين ما يقدمه  ( تحديد األجل،6)
البد من تحديد مدة معينة يقوم خاللها العميل بسداد المستحق عليه من أصل القرض وفوائده هنا كان 

 ومصاريفه.
 من استرداد أمواله فى حالة وقوع مخاطر مستقبلية. المصرفوهى التي تُمكن  ( الضمانات،7)
تغير الظروف  والذي يزداد بزيادة األجل الممنوح لطالب االئتمان نظرًا لتزايد احتماالت ( الخطر،1)

 المستقبلية.
مع طالبى التمويل من خالل ما يعرف باسم عقد  المصرفوقد جرى العرف المصرفي أن يكون تعامل 

 االئتمان أو التسهيالت االئتمانية أياً كانت صورة االئتمان الممنوحة للعميل.
 
 اإلجراءات العملية لمنح االئتمان المصرفي 6-2-1

االئتمان المصرفي بحاجة العميل إلى تمويل يتجاوز إمكانياته الذاتية وُيفترض أن تبدأ مراحل         
تنتهي هذه المراحل برد التمويل وفوائده، وما بين البداية والنهاية مراحل رئيسية قد يكون من المناسب 

وأهم هذه اإلشارة إليها بقصد الوقوف على النقاط التي تمثل مصدرًا لمشاكل اتخاذ قرارات االئتمان، 
 المراحل ما يلي:

 
( تقديم العميل طلب للحصول على تسهيالت ائتمانية، على أن ُيحدد فى الطلب أنواع هذه التسهيالت 9)

 ومبالغها والغرض منها وكيفية ومدة سدادها، والضمانات التي يمكن تقديمها.
األساسية التي ترى إدارة نماذج خاصة لهذا الطلب تتضمن البيانات  المصارفوعادة ما يكون لدى      

 االئتمان ضرورة استيفاءها، وكذلك المستندات التي يتعين على مقدم الطلب إرفاقها بالطلب.
( المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية لمقدم الطلب، وذلك بهدف التعرف على شخصيته وخبرته فى 2) 

معدات، وخطوات العملية اإلنتاجية، ودرجة مجال النشاط، وطبيعة هذا النشاط وموقع المشروع واآلالت وال
 التكنولوجيا المستخدمة، ونظم التخزين وطرق البيع وأهم العمالء والموردين.

( االستعالم عن العميل من حيث سمعته ومعامالته ومدى وفائه بالتزاماته مع الموردين والعمالء ومع 0)
 نية من عدمه.التي يتعامل معها، وهل اتخذت ضده إجراءات قانو  المصارف

وتعتبر مرحلة االستعالم من أهم مراحل اتخاذ القرار االئتماني إذ يفترض عدم استكمال اإلجراءات إذا 
 تبين من االستعالم أن العميل ال يفي بالتزاماته.

( الفحص األولى للطلب، وذلك من حيث عدم وجود تحفظات على التعامل مع العميل، وعدم وجود 2) 
نوعية النشاط، ومدى توافق الطلب مع السياسة االئتمانية للبنك وكذلك مدى  تحفظات على تمويل

 استكماله لمتطلبات الدراسة االئتمانية.
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وعادة ما يتم التحقق فى هذه المرحلة من استيفاء مجموعة من المستندات بعضها مالي كالميزانية     
ريبي، وبعضها غير مالي كالسجل والحسابات الختامية لثالث سنوات سابقة، وشهادة بالموقف الض

 التجاري وسجل المصدرين وعقد الشركة والبطاقة الضريبية، وسابقة األعمال.
وفى ضوء هذا الفحص يمكن اتخاذ قرار مبدئي باالستمرار في استكمال إجراءات المنح أو االعتذار     

 فى التعامل مع طلبه. المصرفعنه وهو ما يتعين إيضاح أسبابه للعميل حتى يشعر بجدية 
( الدراسة االئتمانية، وتعتمد هذه الدراسة على الجوانب المالية بصفة أساسية، حيث يتم التركيز على 4) 

تقدير الجدارة االئتمانية للعميل من خالل دراسة القوائم المالية والبيانات والمستندات المكملة لها، وكذا 
وربحية معامالته  المصرفتحليل حركة حسابات العميل مع دراسة التدفقات النقدية. باإلضافة إلى 

وتحليل سوق الصناعة والمنافسة ودراسة العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تؤثر على نشاط 
العميل، والمخاطر التي تحيط بالقروض والتسهيالت الممنوحة له ومدى مناسبة هذه المخاطر مع 

 .فللمصر السياسة االئتمانية 
وقد ُيطلب من العميل فى هذه المرحلة معلومات ومستندات إضافية كما قد ُيستعان بخبرات من خارج     

 لتقييم المشروع أو الضمانات المقدمة منه. المصرف
 وعادة ما تنتهي الدراسة االئتمانية بتوصية بمنح أو عدم منح االئتمان.        

ه، وفق جدول الصالحيات االئتمانية، وعادة ما يأخذ القرار ( اتخاذ القرار بمنح االئتمان من عدم3) 
 االئتماني أحد أسلوبين.

أسلوب القرار االئتماني الفردي المتتابع، وذلك بأن تعرض الدراسة على رئيس قسم االئتمان ثم نائب   ( )أ
 مدير الفرع ثم مدير الفرع.

أو المركز  االئتمان بالفرع أو المنطقة)ب( أسلوب القرار االئتماني الجماعي، وذلك من خالل لجنة 
 الرئيسي.

ويتوقف اختيار أسلوب دون اآلخر على مجموعة من العوامل، أهمها حجم التمويل المطلوب والهيكل     
 ومدى كفاءة وخبرات العاملين فى إدارة االئتمان. للمصرفالتنظيمي 

التسهيالت وأسلوب السداد ومستندات وفى جميع األحوال يلزم أن يتضمن القرار االئتماني حدود     
 المديونية والكفالء.

( المتابعة المستمرة لنشاط العميل، وذلك بقصد التحقق من استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من 2) 
أجله، ومن سالمة تنفيذ شروط التسهيل، والوقوف على التغيرات التى قد تطرأ على المقومات االئتمانية 

ألقساط، أو التعرف على أسباب التأخر فى حالة عدم السداد فى موعده، وزيارته فى للعميل، وتحصيل ا
يضاح خطورة هذا التأخير عليه، وقد يتطلب األمر استدعاء العميل لمناقشته  حالة زيادة مدة التأخير وا 

 والتلويح باتخاذ اإلجراءات القانونية.
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ية، وهى تقديم طلب االئتمان ومرفقاته، ويمكن تلخيص الخطوات السابقة فى أربع مراحل رئيس    
وتقييمه، ثم اتخاذ القرار بالمنح أو االعتذار ثم متابعة التحصيل فى الحالة األولى ولكل مرحلة مشاكلها 

 الخاصة. وهو ما سوف نتناوله بعد األسس والضوابط الفينة التي تحكم منح االئتمان.
 

 ن المصرفياألسس والضوابط الفنية التي تحكم منح االئتما
يعتمد نجاح االئتمان المصرفي على تخفيض درجة المخاطر المصاحبة له، ومن ثم رفع درجة احتماالت 
تحصيل المبالغ التي تم إقراضها للعمالء إلى أكبر درجة ممكنة. وحتى تتحقق هذه النتيجة فان هناك 

 .مجموعة من األسس والمقومات يلزم توافرها فى االئتمان الممنوح
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 المبحث الثاني
 معايير منح االئتمان

 
  5C,sنموذج االئتمان المعروف بـ  6-1-2

 C,s 5نموذج االئتمان المعروف بـ (. 2-1-6الرسم التوضيحي رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :Characterشخصية العميل  .2
كل غالبًا ما يشكل هذا العنصر األهمية القصوى، إذ أن المقترض ذو القيم األخالقية العالية سيبذل  (9

 ما في وسعه لسداد القرض بغض النظر عن حالته المادية أو حالته في ميدان العمل.
ويمكن الحكم على شخصية المقترض من عاداته الشخصية وزمالءه وأصدقاؤه ومعارفه وسمعته  (2

   العامة في المجتمع الذي يعيش فيه.
 السداد.ويستطيع المصرف من خالل التعرف على سمعة عميله أن يكتشف نيته على  (0
وتعتبر السمعة الحسنة للعميل هي محصلبة مجموعة من السمات في مقدمتها األمانة، المثابرة،  (2

 واألخالق.
إن المعلومات التي يستقصيها المصرف من المصادر التجارية أو المصرفية أو االجتماعية تهدف  (4

ضرًا ألي نوع من دعاوى إلى تأكيد حسن سلوك العميل والتزامه بتعهداته، وعدم تعرضه سابقًا أو حا
 االحتجاج أو اإلفالس أو ما شابه.

 األمور التي يمكن قياس سمعة العميل من خاللها: 
 السجالت السابقة للمؤسسات التي تتعامل مع العميل. (9
 شهادات إثبات الشخصية وأي مستندات يقدمها العميل عن نفسه وعمله. (2
 التصرفات الشخصية للعميل. (0
  باشرة مع العميل.المقابالت الشخصية الم (2

5 
C,s 

 شخصية

 العميل
Character 

 رأسمال 

 العميل
Capital 

 قدرة 

 العميل
Capacity 

 ضمانات 

 العميل
Collateral 

 ظروف

 النشاط
Condition 
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 : Capacityقدرة العميل  .1
 هناك أربعة أوجه في تفسير معنى القدرة التي يجب أن يتمتع بها العميل هي:

االتجاه األول: هو تفسير القدرة من خالل اقترابها من الشخصية، فهي تعني أهلية الشخص على  (9
 االقتراض.

اإلدارية للعميل في أن يكون قادرًا على مباشرة االتجاه الثاني: ينصرف إلى تحديد القدرة بالقابلية  (2
دارتها إدارة حسنة سليمة تضمن للمصرف سالمة إدارة األموال المقدمة له في صورة  أعماله وا 

 تسهيالت ائتمانية.
االتجاه الثالث: يركز هذا االتجاه على األمور المالية البحتة في توضيح القدرة، حيث يركز حول قدرة  (0

ئتمان على خلق عائد متوقع كافي لضمان تسديد ما عليه من التزامات مستحقة العميل طالب اال
 اتجاه المصارف.

االتجاه الرابع: ينظر إلى القدرة على االستدانة بمقدار التدفق النقدي المتوقع للعميل، إذ ينظر  (2
لنقدية أصحاب هذا االتجاه إلى أن قدرة العميل على سداد االئتمان تعتمد على مقدار التدفقات ا

  المتوقع تحقيقها من مصرف العميل.
 العوامل التي يمكن قياس قدرة العميل من خاللها حسب االتجاه الرابع:

 مدى قدرة العميل من حيث العلم والخبرة على إدارة وممارسة نشاطه. (9
 التعرف على موارد التدفق النقدي للعميل طالب االئتمان والتي ستكون المصدر األساسي للسداد. (2
 مدى تنوع أنشطة وأعمال العميل طالب االئتمان. (0
 دقة البيانات المحاسبية الخاصة بالقيود المحاسبية والطرق المحاسبية المستخدمة. (2
 درجة الرقابة الداخلية في المشروع الذي يعمل فيه العميل طالب االئتمان. (4
 التعرف على مركز العميل في السوق وعامل الحصة السوقية له. (3
 ي قطعها المشروع االستثماري للعميل طالب االئتمان.المراحل الت (2
التعرف على مدى استقرار الطلب على منتجات العميل في الفترة الحالية، والتنبؤ بالطلب المستقبلي  (5

  على منتجاته.
 : Capitalرأسمال العميل  .5
االحتياطيات  يعتبر رأسمال العميل مصدر التمويل الذاتي له، ويشمل رأس المال االسمي مضافًا إليه (9

 واألرباح غير الموزعة.
 .  يجب التأكد من مدى كفاية المصادر الذاتية لسداد التزامات العميل قبل الغير في حالة اإلعسار (2
يفضل أن تكون تلك المصادر معادلة على األقل للمصادر الخارجية الرتباط مالءة العميل بحجم  (0

 . لسداد االلتزامات ونوع الموجودات الحالية والمستقبلية، التي تكفي
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يتعين على الباحث االئتماني القيام بتحليل القوائم المالية والوقوف على مدى مالئمة الهيكل التمويلي  (2
 . للعميل وصواًل إلى تحديد تلك القدرة

ذا كان من المنتظر أداء االئتمان من األرباح المستقبلية، فمن الضروري تقييم مدى قدرة طالب  (4 وا 
 توليد أرباح أو دخل في المستقبل كافية ألداء هذه االلتزامات.االئتمان على 

 تتحدد قدرة العميل طالب االئتمان على أداء التزاماته على عدة عوامل منها:و 
 حجم المبيعات، وأسعار البيع. (9
 التكاليف والنفقات األخرى. (2
 موقع المنظمة ونوع السلع المنتجة. (0
 حجم ونوع ودرجة المنافسة. (2
 في السوق.مركز المنظمة  (4
 خصائص وتركيب القوى العاملة. (3
 المواد الخام وتكلفتها ومدى ندرتها. (2
  خصائص اإلدارة. (5

 :Collateralالضمانات التي يمكن للعميل تقديمها للمصرف  .9
ال بد أن يقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء ضمانات كافية لسداد قيمة هذه التسهيالت،  .9

 عليها من فائدة أو عموالت ومصاريف.باإلضافة إلى ما يستحق 
وتهدف المصارف من الحصول على الضمانات إلى تحقيق التوازن بين التسهيالت االئتمانية التي  .2

تصرح بها المصارف وبين ما يقابلها من ضمانات، حيث أن احتمال الخسارة أمر وارد ومتوقع 
ما قد يحدث من متغيرات خارجة عن إرادة كاحتمال الربح، كما أن الخطأ في التقدير أمر وارد أيضًا ل

  كل من المصرف والعميل على حد سواء.
ويقصد بالضمان مقدار ما يملكه العميل من موجودات منقولة وغير منقولة والتي يرهنها العميل  .0

 لتوثيق االئتمان المصرفي.
في المصارف عندما ويأتي الضمان بمثابة تعزيز أو حماية لمخاطر معينة تتعرض لها إدارة االئتمان  .2

 تتخذ القرار بمنح االئتمان.
ولذلك كلما زاد احتمال الخطر الذي يحيط بالعملية االئتمانية كلما كانت الضمانات المطلوبة أكبر  .4

  لحماية حقوق المصرف.
إن الضمان األفضل للمصرف هو ذلك الضمان الذي يمكن تحويله إلى نقد بسهولة وبدون خسارة،  .3

 يراعى عند تحديد الضمان ما يأتي:ولذلك يجب أن 
 عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبير خالل فترة االئتمان. .2
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تكون درجة الرهن من الدرجة األولى لصالح المصرف بحيث يمكن استخدام هذه الضمانات بسداد  .5
قيمة االئتمان عند عجز العميل عن السداد وبذلك تضمن إدارة االئتمان األسبقية األولى لتحصيل 

 والها.أم
 تكون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة وليست محل نزاع. .1
  كفاية الضمانات المقدمة لتغطية قيمة االئتمان والفوائد والعموالت األخرى قدر المستطاع. .93
 :Conditionالظروف االقتصادية والسياسية المحيطة بالعميل  .3
بلد معين يدفع المصارف إلى اتخاذ ال شك أن وجود أجواء ازدهار اقتصادي في قطاع معين أو في  .9

 سياسة تسليف منفتحة.
أو اتباع بعض المرونة في شروط منح االئتمان إيمانًا بأن العمل في أسواق نشطة تعزز من الربحية  .2

  والمالءة.
لذلك فإنه ينبغي على الباحث االئتماني دراسة الظروف االقتصادية وغير االقتصادية المحيطة  .0

 مدى تأثر العميل بالدورة االقتصادية. بالعميل للوقوف على
 . وكذلك متغيرات البيئة السياسية واالجتماعية والقانونية التي يعمل العميل في إطارها .2
  من عدة جوانب أهمها:  لذا يتعين على الباحث االئتماني دراسة السوق  .4

 أهم الجوانب التي على الباحث االئتماني دراستها فيما يتعلق بالسوق:
 حجم السوق.تحديد  (9
 تحديد خصائص المستهلكين، وسلوكهم السائد. (2
 تحديد حجم الطلب على السلعة أو الخدمة. (0
تحديد حجم التعاقدات الحالية والمستقبلية ونوع السلعة ومدى قابليتها للتلف، ومقارنتها بجودة السلع  (2

 المنافسة.
 مستقباًل.تحديد متوسط تكلفة السلعة مقارنة بسعرها السوقي الحالي والمتوقع  (4
  معرفة خصائص منافذ التوزيع من حيث الحجم والنوع والعدد. (3

 :5C,sخالصة القول في 
i.  أن المعيارين األول والثاني بمثابة مبادئ ثابتة ال اجتهاد في تفسيرها، ال ينظر بأمر االئتمان ما لم

 ميل.يتم تغطية كافة النواحي القانونية والتأكد من سالمة التعامل وحسن سلوكيات الع
ii.  المعايير الثالثة الباقية )رأس المال، الضمان، المناخ( هي متداخلة مع بعضها والمطلوب اتخاذ قرار

 االئتمان بعد دراسة كل منها.
ومن الطبيعي أن ال تستوفي جميع المعايير الخمسة أعاله أعلى المراتب لها لذلك فإن الضعف المقبول 

  المعيار اآلخر على أن تأتي الدراسة لها جميعًا متوازنة ومقبولة.في أحد المعايير يمكن أن يعوض بقوة 
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 ::5C,sترتيب االئتمان حسب درجة مخاطرته وفق معايير 
نما تستفاد من ذلك أيضاً 5C,sال تقف إدارة االئتمان في تحليلها االئتماني عند حد تقييم معايير  - أ ، وا 

 بترتيب االئتمان لكل عميل وفق درجة مخاطرته.
بترتيب االئتمان تقسيمه إلى مستويات بحسب درجة المخاطرة التي يتعرض لها من تحليل  ويقصد - ب

 المعايير بعد أن يمنح درجة محددة.
وهي الشخصية والقدرة  5C,sومن أشهر أشكال الدرجات تلك التي تعتمد على ثالث من معايير  - ت

 ورأس المال.
المخاطرة عندما يتم دمجها مع بعضها درجات لنوع االئتمان من ناحية  1إذ يمكن الحصول على  - ث

  وهي:
 الدرجات المتعلقة بالقدرة والشخصية ورأس المال:

 الشخصية + القدرة + رأس المال = مخاطرة ائتمانية منخفضة جدا  .9
 رأس المال = مخاطرة ائتمانية منخفضة الي متوسطة . -الشخصية + القدرة  .2
 الشخصية + رأس المال + قدرة غير كافية = مخاطر ائتمانية منخفضة الي متوسطة .  .0
 الشخصية ضعيفة = مخاطر ائتمانية متوسطة .  -قدرة + رأس المال  .2
 الشخصية = مخاطر ائتمانية عالية .  -قدرة + رأس المال  .4
 القدرة = مخاطر ائتمانية عالية .  -الشخصية + رأس المال  .3
 القدرة = مخاطرة ائتمانية عالية جدا . -المال  رأس –الشخصية  .2
 القدرة = مخاطرة ائتمانية عالية جدا . -الشخصية  -رأس المال  .5
 رأس المال = العميل المخادع .  -الشخصية  -قدرة  .1
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 :P,s 5نموذج االئتمان المعروف بـ   6-1-1
 P,s 5نموذج االئتمان المعروف بـ (. 1-1-6الرسم التوضيحي رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i.  ًبالنسبة للمعيار األول )العميل( والثالث )القدرة على السداد( فإن شرحها متشابه بين األنواع جميعا 
ii. لذا فإننا سنستوفي بالشرح المعايير األخرى 

 Purposeالغرض من االئتمان 
  حيث يجب معرفة الغرض من االئتمان بشكل تفصيلي وأن يحدد المجال الذي سوف يستخدم فيه

التسهيل بشكل دقيق حتى يمكن اتخاذ قرار بشأنه، والحكم على مدى مناسبة منح هذا هذا 
االئتمان من عدمه، وهل يتوافق مع سياسة البنك، ومع قدرات وخبرات العميل ومقوماته االئتمانية 
 أم يتعارض معها، فضال عن مدى مناسبة حجم ومبلغ التسهيل ونوعه مع الغرض المطلوب منه.

 غرض من االئتمان المطلوب يتعارض مع سياسة إدارة االئتمان في البنك ففي هذه فإذا كان ال
الحالة تستطيع إدارة االئتمان أن تعتذر للعميل عن ذلك ليس بسبب وضعه من ناحية الثقة 

نما لتعارض طلبه مع سياسة البنك.   االئتمانية وا 
 Protectionالحماية 
 ني هو استكشاف احتماالت توفر الحماية لالئتمان إن أساس هذا المعيار في التحليل االئتما

 المقدم للعميل.
   وذلك من خالل تقييم الضمانات أو الكفاالت التي سيقدمها العميل سواء من حيث قيمتها العادلة

 أو من حيث قابليتها للتسييل فيما لو عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك. 
 ل هو امكانية تحويله إلي نقد بسرعة وبأقل كلفة ممكنة. ونقصد بقابلية الضمان للتسيي 

 Perspectiveالنظرة المستقبلية  
  إن مضمون هذه الركيزة ينحصر في استكشاف أبعاد حالة الالتأكد التي تحيط باالئتمان الممنوح

 ومستقبل ذلك االئتمان.

5 
P,s 

 نوع العميل

People 

 الغرض من االئتمان

Purpose 

 القدرة على السداد

Payment 

 الحماية

Protection 

 النظرة المستقبلية

Perspective 
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 نت داخلية أو خارجية أى استكشاف كل الظروف البيئية والمستقبلية المحيطة بالعميل سواء كا
ولهذا فقد تتأثر السياسة االئتمانية للبنوك بمؤشرات االقتصاد من معدل النمو العام إلي نسبة 

 التضخم ومعدالت الفوائد وغيرها . 
  ( 5وما يجب مالحظته أنه رغم االختالف في مسميات PS  ( عن عناصر )5 CS  إال ان )

ءة العميل وقدرته على التسديد أى تحدد بمجموعها مضمونها يتشابك ليشتريك في تحديد مدى مال
 مقدار المخاطر التي تتعرض لها إدارة االئتمان عند اتخاذها للقرار االئتماني . 
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 PRISMنموذج المعايير االئتمانية المعرفة بــ 6-1-5
   يعتبر منهجPRISM   للمعايير االئتمانية أحدث ما توصلت اليه الصناعة المصرفية في

التحليل االئتماني وقراءة مستقبل االئتمان . ويعكس هذا المنهج جوانب القوة والعافية لدى العميل 
وتساعد إدارة االئتمان عند تحليل معايير هذا المنهج من تشكيل أداة قياس توازن من خاللها بين 

 ة.المخاطر والقدر 
من مجموعة من المعايير تشترك فيما بينهما بــالحرف االول من كلماتها وهي    PRISMتتكون عناصر  

M ,S .T .R ,P  :وفيها يلي عرض لما هية هذه المعايير 
  PRISMنموذج االئتمان المعروف بـ (. 5-1-6الرسم التوضيحي رقم)

 
 

 

 

 

 

 
 
 : Perspectiveالتصور  .2

  يقصد بالتصور هنا اإلحاطة الكاملة بمخاطر االئتمان والعوائد المنتظر تحقيقها من قبل ادارة
 االئتمان بعد منحه, ومضمون هذه األداة التفسيرية هي القدرة أو الفاعلية في : 

 أ. تحديد المخاطر والعوائد التي تحيط بالعميل عند منحه االئتمان . 
ب. دراسة استراتيجيات التشغيل والتمويل عند العميل والتي من شأنها تحسين االداء وتعظيم القيمة 

 السوقية للسهم الواحد باعتباره الهدف الذى يجب ان تدور حوله كل القرارات . 
 : Repayment. القدرة علي السداد  1

 فائدته خالل الفترة المتفق  ومضمون هذا المتغير هو تحديد قدرة العميل على تسديد القرض أو
 عليها.

   ومن األمور التي تعير لها ادارة االئتمان اهتماما خاصا هو تحديد نوع مصادر التسديد سواء
كانت داخلية أو خارجية والتي يلجأ  إليها العميل ) طالب االئتمان ( عندما يستعد لتسديد 

 االئتمان . 

PRISM 

 التصور

Perspective 

 القدرة على السداد

Repayment 

 الغاية من االئتمان

Intention 

 الضمانات

Safeguards 

 االدارة

Management 
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 داخلية التي تساعد العميل على إعادة تسديد ما بذمته وما يهم إدارة االئتمان هو دور المصادر ال
من التزامات، ألنها تعكس قدرة العمليات التشغيلية على توليد التدفقات النقدية الداخلية والتي 

 يستطيع العميل استخدامها في تسديد ما بذمته من التزامات مستحقة. 
 : Intention or Purpose. الغاية من االئتمان  5

  هذا المعيار هو تحديد الغاية من االئتمان المقدم للعميل.ومضمون 
   وكقاعدة عامة فان الغاية من االئتمان يجب أن تشكل األساس لدراسة هذا الغرض أو الغاية وأن

  آخر ما تفكر به إدارة االئتمان هو تصفية موجودات العميل السترداد االئتمان.
 : Safeguards. الضمانات 9

 يار هو تحديد الضمانات التي تقدم إلى البنك ليكون ضامنا السترجاع ومضمون هذا المع
 االئتمان لمواجهة احتماالت عدم القدرة على التسديد.

   ويمكن للضمانات ان تكون داخلية وهي التي تعتمد علي قوة المركز المالي للعميل أو خارجية
وضعه من شروط في عقد كالضمانات العينية أو الكفاالت الشخصية باإلضافة إلى ما يتم 

  االئتمان لضمان السداد.
 : Management. اإلدارة  3

  : تركز إدارة االئتمان على تحليل الفعل اإلداري للعميل ومضمون الفعل اإلداري سوف يشمل 
 أ. العمليات : ومن خاللها يتم التعرف على : 

 . أسلوب العميل في إدارة أعماله . 9 
  االستفادة من االئتمان .. تحديد كيفية 2 
. تحديد فيما إذا كان العميل يتسم بتنوع منتجاته أو يقتصر في عمله على منتج واحد وأيضًا 0 

 فيما إذا كان العميل موسمي اإلنتاج أو دائم . 
 ب. اإلدارة : 

 . استعراض الهيكل التنظيمي للعمل . 9 
 . استعراض السيرة الذاتية لمدراء األقسام . 2 
 . تحديد قدرة العميل على النجاح والنمو . 0 
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 الفصل السابع

 نماذج الاالساليب و 
  في تحليل االئتمان ةستخدمالم
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 المبحث األول
 الكميةذج انمال

 
يستخدم عادة محلل االئتمان العديد من المؤشرات الكمية وغير الكمية وذلك لالستفادة من جميع     

على سداد  تهبغرض تحديد جودة العميل وقدر  ،عن العميل سواء اشخاص او شركاتالبيانات المتاحة 
 القرض. 

يز بين العميل الجيد الذي له القدرة المالية على يلتمفي النماذج الكمية لوتتمثل المهمة االساسية     
 .المصرفالسداد والعميل غير الجيد الذي يتوقع ان ال يفي بالتزاماته إتجاه 

  
 وذج تسجيل النقطنم 7-2-2

 لتحليل االئتماني لو نموذج تسجيل النقط أأسلوب 
حصائية التي تستخدم لتحليل االئتمان الخاص باالشخاص او االوهو احد االساليب الكمية     

من خالل  المصرفالمستهلكين من خالل توقع سلوك العميل في ضوء بعض الخصائص التي عرفها 
يقوم محلل االئتمان بتسجيل حيث  ،ويتم استخدام قائمة استقصاء او نموذج معين .مالته في الماضياعت

ثم يتم تجميع هذة  ،نموذج بناء على نقاط او اوزان معينة لكل خاصيهالخصائص كل عميل في هذا 
او قبول  ضالنقط لكل عميل مع مقارنتها بمعدل نمطي محدد مسبقًا وذلك للمساعدة في اتخاذ قرار رف

نمطي الذي الويتم منح االئتمان للعمالء اصحاب النقط االعلى من المعدل القياسي او  .ئتمانمنح اال
 قل من المعدل المحدد. االنقط لطلب العميل صاحب ا ضويرف المصرف هيحدد
 

 مزايا اسلوب تسجيل النقط
 يتصف هذا األسلوب بمجموعة من الميزات منها:

من االساليب التي يمكن ان تستخدم في تقليل حالت االئتمان المتوقع ارتفاع درجة خطرها وخاصة  (9
 تهدف لتقليل االئتمان.  المصرفعندما تكون سياسة 

 ت التنبؤ والرقابة على ربحية البنك. اتساعد هذة الطريقة على تحسين عملي (2
 ة العميل. امكانية استخدامها بجانب االساليب االخرى للحكم على جود (0
 د سعر الفائدة. يتالي تحدالم درجة الخطر لكل نوع من انواع القروض وببساعد على ترتيب وتقيي (2
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  يز لتحليل االئتمانيتملاسلوب ا  7-2-1
تالي اتخاذ اللغير جيد وباتمييز بين العميل الجيد و اللتفرقة و لستخدم ييقوم على بناء نموذج احصائي     

 قرار قبول اورفض طلب العميل للقرض. 
ويقوم على دراسة تأثير مجموعة من العوامل  ،يتشابه هذا االسلوب مع اسلوب االنحدار المتعددو     

او لتحديد اهم  ،لتنبؤ بسلوك المتغير التابع في المستقبللالمستقلة على احد المتغيرات التابعة وذلك 
على المتغير  ويعتمد هذا االسلوب عادة .ك هذا المتغير التابع خالل فترة سابقةثر في سلو ؤ العوامل التي ت

 . اكمي اعلى خالف المتغير التابع في حالة نموذج االنحدار المتعدد الذي يكون متغير  ،التابع غير الكمي
 

 تتمثل متغيرات هذا النموذج في ما يلي: 
i.  جيد العميل جيد او غيركون المتغير التابع: وهو يمثل.  
ii.  المستقلة: وتمثل جميع المؤشرات المالية التي تستخدم في التحليل المالي اتالمتغير.  

 ،العالقة بين المتغيرات المستقلة مثل خط يميز بين هذين العميلين (،2-9-2رقم) ويوضح الشكل التالي
 العميل جيد او غير جيد.كون وبين 

 يز لتحليل االئتمانيتملاالعالقة بين متغيرات اسلوب  (.1-2-7رقم)الشكل 
   نسبة            
   لسيولةا            
   
      

       خط معادلة التمييز
   

  حجم المشروع                
 جيد اليشير للعميل  حيث:
 جيد اليشير للعميل غير        
داخل بين العميل تالعميل كلما صغرت منطقة اليز بالحكم على جودة يويفضل استخدام اسلوب التم    

يجب تحديد نطاق لمنطقة التداخل النه يصعب الحكم على طبيعة العميل و  ،جيدال الجيد والعميل الغير
( نقطة  2.9 – 9.2)   بينالذي يقع فيها هل هو جيد ام غير جيد ولكن اذا تم تحديد مدى لهما مثال

نقطة  9.2ويتم رفض العميل الذي حقق نقط اقل من  ،يتم قبوله 2.9على من أ ل الذي حقق نقط يفالعم
السياسة  ءو ضلقرض مرة اخرى في ل هتين النقطتين يتم اعادة فحص طلباوالعميل الذي يقع بين ه

 (.2-9-2التوضيحي رقم)ويوضح ذلك الرسم  ،االئتمانية للعميل
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  .تحديد نطاق منطقة التداخل(1-2-7التوضيحي رقم)الرسم 
 يز لتحليل االئتمانيتملاسلوب اوفق 

 
 االحتمال                       

 ان يكون          عميل غير           عميل       
 العميل          جيد           جيد         
  اجيد                 
 وغير أ                 
 جيد                  
       
                                          

 
 منطقة التداخل                                      

 
 مثال تطبيقي:

 التجارية:  المصارفتوافرت لديك البيانات التالية عن اثنين من العمالء طالبي االئتمان من احد 
 العميل الثاني العميل االول الخصائص 
 سكرتيرة في هيئة عامة محاسب في بنك الوظيفة 
 سنة 04 سنة 03 السن 

 امرأة رجل الجنس 
 سنة 92 خمس سنوات مدة العمل 

 سنوات 93 سنوات 3 االستقرار في االقامة 
 لديها هلدي حساب جاري في البنك 

 تملك منزل ال يوجد عقارات وامالك 
 لديها ال يوجد ة التأمين على الحياة صبولي

 فإذا علمت ان: 
  .نقطة 3.0% نقطة لكل سنة اكثر من عشرين ولحد اقصى 9السن يعطى العميل أن  (9
 للمرأة  3.32رجل ويعطى للنوع يعطى صفر لالجنس او اعن  (2
نقطة لكل سنة استقرار في السكن الحالي والحد  3.322االستقرار في مقر االقامة يعطى العميل  أن (0

  3.22االقصى لنقط 
نقطة للوظائف الجيدة )احتمال سداد كبير( ويعطي العميل صفر  3.44درجة الخطر للوظيفة يعطي  (2

  .نقطة للوظائف الخطرة )احتمال السداد ضعيف(
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صناعة يحصل العاملون في المشروعات العامة والحكومية والبنوك وسوق المال الو أنوع النشاط  عن (4
 نقطة اضافية.  3.29على 

نقطة لكل سنة استقرار في العمل الحالي بحد  3.341االستقرار في العمل يحصل العميل على  عن (3
 نقطة  3.41اقصى 

في حالة  3.04 و نقطة في حالة وجد حساب بالبنك 3.24ممتلكات يحصل العميل على ال عن (2
 ة تأمين.صنقطة في حالة تملك العميل لبولي 3.91 و تملك العميل لعقارات واراضي

 ( 9.24لتفرقة بين القرض الجيد والقرض الغير جيد هي )لعلمت ان النقط المعيارية فإذا 
 م الطلب المقدم لكل عميل؟بالمطلوب تقي

  نقوم بإعداد الجدول المتضمن للمعلومات السابقة والنقط.
 العميل الثاني  العميل االول  خصائص العميل 

 %94 % 93 السن 
 %23 صفر  الجنس 

 %22 %24 استقرار االقامة 
 صفر  %44 الوظيفة 
 %29 %29 الصناعة 

 %41 %03 استقرار العمل 
 %24 %24 حساب بالبنك 

 %04 صفر  عقارات 
 %91 صفر  بوليسة تأمين 

 2.23 9.53 االجمالي 
نقط المسجلة اكبر من النقط المعيارية حيث ان العميل االول حصل على ليتم قبول طلب العميلين الن ا

  9.24نقطة وهي اعلى  2.23والعميل الثاني حصل  9.24وهي اكبر من  9.53
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 الفصل الثامن 
 المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالت
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 المبحث األول 
 المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالتأنواع 

 
نما للمتعامل مباشر مالي دعم تقديم عدم على التسهيالت من النوع هذا يقوم      تنفيذ في له التيسير وا 

 هذه وتضم عليه، المادية االلتزامات لتنفيذ المتعامل بضمان المصرف قيام طريق عن وذلك أعماله،
 :التالية الرئيسية األنواع التسهيالت

 المباشرة غير اإلئتمانية لتسهيالتل الرئيسية األنواع
 :المستندية االعتمادات (2
 بدور المصرف يقوم حيث الخارجية، التجارة في الدفع طرق  أفضل من المستندية االعتمادات تعتبر    

 والفوائد البضاعة قيمة تسديد من ،التجارية العملية تمويل خالل من وذلك والمصدر المستورد بين الوسيط
 للمستندات المستورد تسليم حتى البضاعة شحن من ذلك، على المترتبةى األخر  والمصاريف والعموالت
 الخاصة المدفوعات على للحصول طريقة وأضمن أسرع المستندية وتمثل االعتمادات .بالبضاعة الخاصة

 أو الدفع لحظة حتى بالبضاعة الخاصة المستندات على السيطرة شخصيا يمكنه المصدر ألن بالصادرات
 .القبول
 :الصادرة الكفاالت (1
 تجاه معينة بشروط التزام أي أو المادية لصاحبها، االلتزامات تنفيذل لمتعاملا المصرف يكفل وهنا    
 :أهمها عديدة أنواع الكفاالت وتضم الكفالة، تصدر التي الجهة
 على والتدليل بالعطاء االشتراك لضمان وذلك االبتدائية الكفالة أو .العطاءات في الدخول كفالة - أ

 .العطاء قيمة من معينة نسبة أو بالعطاء، باالشتراك المتعامل جدية
 .المشروع بتنفيذ القيام لضمان وذلك المتعامل عليها يحصل والتي. التنفيذ حسن كفالة - ب
 إعادة منها الغرض ويكون  العطاء لجهة المتعامل يقدمها والتي السلفة أو .األولى الدفعة كفالة - ت

 .بالتزاماته المكفول أو المتعامل، وفاء عدم حالة في السلفة أو المقدمة الدفعة قيمة
 مخالفات أية من المشروع أو العطاء لجهة المتعامل يقدمها التي الكفالة وهي .الصيانة كفالة - ث

 .له النهائي والتسليم منه، االنتهاء بعد للعقد
 :المكفولة المقبولة األوراق (5
 بوالص أو، الصادرة المستندية لالعتمادات العائدة السحوبات على كفالته المصرف يضيف وهنا    

 هذه قيمة تسديدل المتعامل المصرف يكفل حيث المتعامل، من قبولها بعد وذلك الواردة، التحصيل
 .االستحقاق تواريخ في السندات أو السحوبات

 :الضمان خطابات (9
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 بسداد المصرف فيه ويتعهد المتعامل طلب على بناء المصرف يصدره تعهد هو .الضمان خطاب    
 المصرف أن نجد هنا ومن الخطاب، سريان مدة خالل وذلك المستفيد من طلب أول عند الخطاب قيمة
نما النقدية القروض حالة في هو كما فورا بالدفع يقوم ال  المستفيد، قبل من طلبه حال المبلغ بدفع يتعهد وا 

 اإلنشائية العمليات في الضمان خطاب ويستخدم توقيعه، أقرض قد المصرف أن يقال هنا ومن
 .والتوريدات والمقاوالت
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 المبحث الثاني
 الكفاالت

 
 مفهوم وأطراف الكفالة 1-1-2

 المصرف يتعهد( اإلصدار طالب( العميل طلب على بناء المصرف عن يصدر قطعي تعهد : هيالكفالة
 ما شرط على معلق غير الدفع هذا وأن ،محدودة مدة خالل الكفالة قيمة يتجاوز ال بحد مبلغ بدفع بموجبه

 .بتنفيذه الدفع يعلق شرط توفر على متنها في الكفالة تنص لم
  الكفالة أطراف

 الكفيل المصرف .2
 المصرف مالءة من قوتها الكفالة وتستمد للمستفيد قيمتها بدفع يتعهد والذي للكفالة المصدر البنك وهو

 أو التجارية رفاالمص عن الكفاالت وتصدر اآلخرين، تجاه احترام من يتمتع ولما الدفع على وقدرته
 .المصارف قانون  مع انسجاماً  الكفالة إلصدار بها المصرح المالية المؤسسات

 Guaranteed  المكفول .1
 المكفول يكون  وقد مسؤوليتها كامل وعلى باسمها كفالة إصدار المصرف من تطلب التي الجهة وهي

( الكفاالت) النوع لهذا مصرفية تسهيالت ولديهم المصرف عمالء ومن معنوية شخصية أو حقيقياً  شخصاً 
 .الكفاالت منحه مقابل للمصرف ضماناً  وقدم
 Beneficiary  المستفيد .5

ما لصالحها الكفالة تصدر التي الجهة وهي ما .طبيعي شخص المستفيد يكون  أن وا   المستفيد يكون  أن وا 
 .الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الدوائر أنواعها، بمختلف التجارية الشركات مثل معنوية شخصية
صدار  تكون  حيث العاديين لألشخاص إصدارها من خطورة اقل عادة االعتبارية للشخصيات الكفاالت وا 
 .موضوعية الجهات هذه مطالبات
 .المصرفية للكفالة األساسية األركان هي أعاله واألطراف

 Amount  المبلغ
 يتجاوزه ال ولكن منه جزء أو المبلغ بدفع المصرف ويلتزم وكتابة رقماً  العقد متن في يثبت الكفالة ومبلغ
 خالل المفعول سارية باقية الكفالة دامت ما بالتسديد المطالبة حق ويبقى .المستفيد من مطالبة وقوع عند
 .قيمتها تحديد دون  كفالة إصدار يجوز وال للتجديد، قابلة سنة عادة وتكون  المدة
 Period  المدة
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 أن حيث بوضوح الكفالة مدة تحديد فيتوجب معينة مدة خالل معين مبلغ بدفع تعهد هي الكفالة أن بما
 تلك خالل المصرف إلى تصل أن يجب الكفالة، دفع) حجر) بتمديد المستفيد البنك إلى ترد مطالبة أية

 .مدتها تحديد بدون  كفاالت إصدار يجوز وال المدة
  Purpose الغرض
 االلتباس أو للتأويل قابل غير وواضحاً  محدداً  الغرض يكون  أن ويجب أجله من تصدر غرض كفالة لكل

 المكفول أن حيث مختلفة مواد تقديم منها الغرض كفالة إصدار مثال يجوز فال بانتهائه، الكفالة وتنتهي
ذا مختلفة لتوريدات ضماناً  الكفالة هذه يقدم أن يستطيع  الحق يملك المستفيد فإن بأحدها قصر وا 

 دخول منها الغرض ابتدائية كفاالت إصدار يجوز ال كما. القصور طبيعة عن النظر بصرف بمصادرتها
 ،معينة مدة مدار على معينة جهة تطرحها التي بالعطاءات االشتراك أجل من) أو (مختلفة عطاءات

 تعود عطاء ألي معرفته دون  قيمتها بدفع المصرف يقوم أن الكفاالت هذه مثل مصادرة شأن من حيث
 .تنشأ قد التي القضائية بالنزاعات طرفا يكون  ألن المصرف يدفع مما
 
 :أغراضها حسب الكفاالت أنواع 1-1-1

 )قصةاالمن كفالة)العطاء كفالة (2
 تحددها بنسبة معينة مناقصة أو عطاء في الشتراكهم ضماناً  العمالء إلى الكفاالت هذه مثل تصدر
 بضعة تتجاوز ال قصيرة الكفالة هذه مدة وتكون  معين، بمبلغ محددة تكون  قد كما العطاء، صاحبة الجهة
 الكفالة مصدر المصرف ويلتزم الكفالة، مقدم على العطاء ىيرس لم إذا الكفالة هذه مفعول وينتهي أشهر

 .عميله على العطاء إرساء عند التنفيذ حسن كفالة بتقديم المناقصة
 التنفيذ حسن كفالة (1
 المكفول العميل قيام فيها تضمن العطاء صاحبة الجهة لصالح لعمالئها الكفاالت هذه المصرف تصدر
 الكفالة هذه وتحل العطاء وثائق في المحددة المدة وضمن والمواصفات الشروط وفق العطاء تنفيذ بحسن
 .المناقصة كفالة محل
 )السلفة( المقدمة الدفعة كفالة (5
 والمعدات اآلالت إلعداد ضخمة أموال وتتطلب كبيرة المقاولين على تحال التي المشاريع تكون  عندما
 السيولة لنقص نظراً  المعدات هذه توفير عن األحيان بعض في المقاول يعجز المشروع لتنفيذ الالزمة
 السلفة هذه على المستفيد يوافق وعندما الحساب، على كسلفة دفعة طلب إلى عندئذ فيضطر لديه، المالية
 تقصير عند السلفة استرداد في حقه ضمان بهدف السلفة قيمة تبين بنكية كفالة المتعهد من يطلب فإنه

 .العمل عن توقفه أو المتعهد
 (المحتجزات كفالة) النهائية الدفعة كفالة (9
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 من نسبة اقتطاع في الحق المشروع صاحب إعطاء على األحيان غالبية في تشترط التعهدات عقود إن
 بمثابة المبالغ هذه وتكون  المنجزة األعمال لقاء للمقاول تستحق دفعة كل من لديه المقاول مستحقات
 إلى بالكامل دفعها يتم المشروع انتهاء وعند إليه الموكلة األعمال بإنهاء المقاول لقيام للمستفيد ضمان
 تجبره مالية ألسباب كاملة األعمال قيمة استيفاء إلى المقاول يضطر األحيان بعض في ولكن .المقاول
 مع مشروعه إنجاز لضمان للمقاول دفعها من بداً  المشروع صاحب يجد ال الحالة هذه وفي ذلك، على

 .المحتجزات زيادة بحسب الكفالة هذه قيمة وتزداد السلفة مقابل كفالة تقديم اشتراطه
 الصيانة كفالة (3
 لمدة المصنع أو اآلالت تشغيل ضمان أو المشروع صيانة ضمان بهدف الكفالة هذه المصرف يصدر
 .والمقاول المستفيد بين عليها متفق معينة
 الجمركية الكفاالت (6
 .للخزينة تتحقق التي الجمركية للرسوم ضماناً  وذلك الجمركية السلطات لصالح تصدر
 البضائع تخليص كفالة (7
 قبل وصلت قد تكون  والتي المستوردة بضائعهم على التخليص المستوردون  يرغب األحيان بعض في

 بنكية كفالة إلصدار همصرف إلى الحاالت هذه مثل في العميل يلجأ ولذلك البضاعة مستندات وصول
 ببوالص تزويدهم عميله عن نيابة مصرفال فيها يضمن المالحة شركة أو النقل وكالء شركات لصالح
 معرفة عند تحديدها ويتم محددة وغير مطلقة الكفالة هذه وتكون  .المستندات وصول عند األصلية الشحن
 .معين نزاع حصول حالة في البضاعة قيمة

 الدفع كفاالت (1
 من النوع وهذا مستقبالً  ستترتب ذمم أو المكفول على مترتبة ذممل ضماناً  الكفاالت هذه تصدر حيث

 كفالت مثل المكفولين على ستستحق أو مستحقة ديون  تغطي أنها حيث األنواع أخطر من يعتبر الكفاالت
 .جمركية مستحقات أقساط تسديد
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 المبحث الثالث
 خطابات الضمان

 
 خطاب الضمان

هو تعهد مكتوب صادر من احد البنك بناء على طلب عميل لصالح طرف )المستفيد( يضمن البنك 
 بموجبة عملية في تنقيذ التزاماته قبل المستفيد في حدود مملع معين وخالل فترة سريان الخطاب . 

 
 خصائص خطابات الضمان 

 . البد ان تصدر من البنوك 9
 . يكون البنك ملتزم بالوفاء بقيمة االلتزام عند الضرورة . 2
 . اليحق للمستفيد من خطاب الضمان ان يطالب باي عائد على قيمة خطاب الضمان . 0
 . هو خطاب محدد القيمة والبنك مسئول عن هذا المبلغ فقط ولمدة محددة . 2
 ز للمستفيد ان يطالب بتسديد الضمان او تسهلة الي سداد قيمته . . يجو 4
 

 بيانات خطابات الضمان 
نوع الخطاب )  –اسم المستفيد وعنوانة  –تاريخ االستحقاق  –تاريخ االصدار  –رقم خطاب الضمان 

الغرض من  –نوع العملة المصدر بها  –قيمة خطاب الضمان  –ابتدائي او نهائي ( اسم العميل 
 تعهد البنك بدفع قيمة الخطاب .  –الخطاب 

 
 انواع خطابات الضمان 

I. خطابات الضمان المحلية : 
فهي الخطابات التي تصدرها البنوك المحلية لعمالئها المحليين والمستفيد المحلي أي ان اطراف خطابات 

 المستفيد ( محليين وليس بينهم طرف اجنبي .  –العميل  –الضمان ) البنك 
 تتمثل انواع هذة الخطابات فيما يلي: 

 . خطابات ضمان للمناقصات 9
 . خطابات الرافعة المقدمة للمقاول 2
 . خطابات استرداد االشياء المستأجرة بحالتها 0
. خطابات ضمان عالجية تستخدم في حالة رغبة المستورد في استالم البضاعة وتاخير مستندات 2

 الشحن 
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 بداًل من تحصيل الرسوم الجمركية نقداً . خطابات ضمان الجمارك 4
II. خطابات الضمان الخارجي : 

 هي تلك الخطابات التي تكون احد الطرافها اجنبي وتنقسم الي : 
 أ . خطابات ضمان صادرة بناء على طلب عميل اجنبي غير مقيم لصالح مستفيد مقيم في الدولة 

طلبها المستوردون المحليون لصالح ب . خطابات ضمان صادرة لصالح مستفيد في الخارج والتي ي
 المصدر االجنبي في الخارج ضمان لدفعات المؤجلة على اقسط من قيمة الواردات . 
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 المبحث الرابع
 المستندية االعتمادات

 
 مفهوم ونشأة االعتماد المستندي 1-9-2

 المستندي االعتماد
 المستندات قيمة لدفع المصدر مصرف إلى المستورد مصرف من صادر ضمان خطاب عن عبارة    
 مصرفوال المستورد مصرفال بين التعامل ويكون  للدفع معين تاريخ لها وتكون  غيرها أو البضاعة كثمن

 .فقط بالمستندات المصدر
هو تعهد كتابي يصدره احد البنوك بناء على طلب شخصي معين )المستورد( لصالح شخص اخر أو     

قبول كمبياالت مسحوبة علية مقابل تقديمة لمستندات مطابقة تمامًا لكافة )المصدر( بدفع مبلغ محددا او 
تالي فهو احد اهم الطرق المستخدمة لتمويل عمليات االستيراد والتصدير الالشروط الواردة في االعتماد. وب

 وذلك الن المصدر والمستورد كل منهم في بلد مختلف لهذا يتم توسيط بنك اخر في بلد المستفيد يسمى
 البنك المبلغ. 

 
 المستندي االعتماد نشأة
 أنه وخصوصاً  البيع عقد طرفي مطالب تحقق مضمونة دفع كوسيلة المستندي االعتماد فكرة كانت    
 المالي، مركزه حقيقة أو اآلخر أحدهما يعرف وال متباعدين) والمشتري البائع (البيع طرفي يكون  ما غالباً 

 هذه استالم في حقه وللمشتري البضاعة ثمن في حقه للبائع تضمن وسيلة وجود من بد ال وبالتالي
  .البضاعة

 عقدت 1933 عام فيو  .عشر التاسع القرن  بدايات إلى ترجع المستندية االعتمادات فكرة بدايات ولعل
 باالعتماد التعامل تحكم التي والعادات القواعد توحيد بغرض ينايف في مؤتمراً  الدولية التجارة غرفة

 .المستندية االعتمادات على تسري التي والعادات للقواعد موحدة صياغة على االتفاق تم وقد المستندي،
 في القواعد هذه تعديل تم الثانية العالمية الحرب إثر حجمها واتساع الخارجية للتجارة الكبير التطور وبعد
 الدولية التجارة لغرفة نابولي مؤتمر وفي .9149 عام لشبونه في عقد الذي الدولية التجارة غرفة مؤتمر
 منها القديم تعديل أو استجدت التي العادات تقنين بغية القواعد لهذه جديد تعديل إجراء تقرر 9142 عام
 القواعد هذه في النظر أعيد كما .يوم بعد يوماً  الخارجية التجارة حركة تصاحب التي التغيرات مع يتفق بما
 (القواعد لهذه آخر تعديالً  الدولية التجارة غرفة نشرت 1974 عام وفي) 222 رقم الالئحة) 9132 عام

 مصرفيةال والمؤسسات الحكومات من المقدمة المالحظات االعتبار بعين أخذت التي) 213رقم الالئحة
 وشركات الشحن وشركات مصارفال أثارتها التي العملية للمشاكل ونتيجة .المختلفة البلدان في والتجارية
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 وتطور السريعة االتصال وسائل و المكاتب فيالمستخدمة  الحديثة التكنولوجيا مواكبة يتم وحتى التأمين،
 أعيد وكذلك  400) رقم الالئحة)  1983 معافي  القواعد هذه في النظر أعيد فقد الشحن، وسائل وتنوع
 االعتمادات جميع على انطباقها الالئحة هذه تضمنت حيث) 433 رقم الالئحة (9110 عام بها النظر

 .عليها الموحدة واألعراف األصول تطبيق حدود ضمن الضمان اعتماد ذلك في بما المستندية
 
 المستندي االعتماد أطراف 1-9-1
  Applicant:المصرف عميل (2
 سمعة منها اعتبارات عدة على بناء معينه سقوف ضمن مصرفال له يمنحه الذي االعتماد طالب هو

 .مصرفال مع العميل وعالقة واألدبية المالية العميل
  Issuing Bank:االعتماد فاتح مصرفال (1

 المستورد يمثل الذي مصرفال ويقبل) المشتري(عميله من وتعليمات طلب على بناء االعتماد بفتح يقوم
 فاتح البنك ويلتزم االعتماد، لفتح الالزمة الضرورية المعلومات كل استكمال حالة في االعتماد فتح

 أية المراسل استالم عند الضرورية المعلومات بكل) الخارج في(المراسل مصرفال بتزويد االعتماد
 تقديم شرط البائع إلى االعتماد قيمة بتسديد االعتماد فاتح مصرفال ويقوم واضحة، غير معلومات
 .المفتوح االعتماد لشروط مطابقة مستندات

  Advising Bank:المبلغ مصرفال (5
 والذي الفاتح من التبليغ إشعار استالمه حال للمستفيد االعتماد تفاصيل بتبليغ سيقوم الذي مصرفال وهو

  .االعتماد لشروط طبقاً  المستفيد من المقدمة المستندات قيمة بدفع سيقوم
ذا  يعلم أن تأخير دون  عليه فيجب االعتماد صحة ظاهر من التأكد من المبلغ مصرفال يتمكن لم وا 
 اختار إذا أما .االعتماد صحة من التأكد من يتمكن لم بأنه منه وردت التعليمات أن يبدو الذي مصرفال
 صحة من التأكد من يتمكن لم بأنه المستفيد يعلم أن عليه فيجب االعتماد بتبليغ يقوم أن ذلك مع

 .االعتماد
 Confirming المعزز مصرفال (9
 وبين بينه مسبق اتفاق بموجب وذلك المعزز مصرفال نفسه هو المبلغ مصرفال يكون  أن الممكن من
 الذي مصرفال المعزز مصرفبال ويقصد .آخر مصرف يكون  أن الممكن ومن االعتماد، فاتح مصرفال

 قيمة كانت إذا إال تعزيزه بإضافة مصرفال يقوم وال ،(المساند) االعتماد لصحة إضافية ثقة يعطي
 .التسهيالت سقف ضمن االعتماد

 Reimbursing Bank:المغطي مصرفال (3
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 مقابل للمستفيد المبلغ مصرفال سيدفعه ما لتغطية لديه حساب الفاتح مصرفلل يوجد الذي مصرفال وهو
 والمبلغ الفاتح مصرفال بين مسبق اتفاق وبموجب األحيان بعض في .االعتماد على المقدمة المستندات

 .مغطي مصرف المبلغ مصرفال يصبح
 مصدر مصرفوال المغطي مصرفال بين بشأنها االتفاق يتم مصرفية ترتيبات بموجب التغطية وتتم

 .مبالغ من دفعه ما بقيمة المصدر مصرفال مطالبة في بحقه المغطي مصرفال يحتفظ حيث االعتماد،
 Transmitting Bank:الوسيط مصرفال (6
 يحدده مصرف بواسطة المستفيد يبلغ أن االعتماد فاتح مصرفال من المشتري يطلب األحيان بعض في
 .المستفيد وبين بينه مسبق اتفاق على بناء هو
 Negotiating Bank:المستندات تداولي الذي مصرفال (7
 وهو .بذلك االعتماد شروط سمحت إذا آخر مصرف أي أو المبلغ مصرفال يكون  أن الممكن من
 يمكن المستندات قيمة أن من للتأكد المقدمة للمستندات قيمة إعطاء أو بتقييم يقوم الذي مصرفال

 .المستفيد قبل من تغطيتها
 Accepting Bank:السحوبات يقبل الذي مصرفال (1
 أو المبلغ مصرفال يكون  أن الممكن من (معين استحقاق موعد في الدفع على االعتماد نص حالة في
 .بذلك االعتماد شروط سمحت إذا )آخر مصرف أي
 
 المستندي االعتماد فتح خطوات 1-9-5
  .لباقة بكل العميل استقبال -
 .الالزمة االستيراد رخصة وجود من والتأكد االعتماد فتح نموذج تعبئة -
 أخرى نماذج أية إلى باإلضافة االعتماد توقيع العميل من والطلب متسلسل رقم االعتماد إعطاء -

 .االعتماد طبيعة حسب
 :التالية الخطوات الموظف يتبع مصرفال العميل مغادرة لدى
 مدير أو الفرع مدير موافقة أخذ بعد وذلك العميل توقيع تدقيق ليتم الودائع قسم إلى االعتماد إرسال -

 .االعتماد على األجنبية العمليات
 مدير يحددها التي النسب على بناء أو للعميل الممنوحة التسهيالت على بناء المحاسبية القيود إجراء -

 .األجنبية العمليات مدير أو الفرع
 تدقيق أجل من االعتمادات دائرة مدير أو والمراقب القسم رئيس إلى المحاسبية والقيود االعتماد إرسال -

 تجاوز أو مديناً  العميل حساب كون  حال في) ب( فئة ،أو) أ( فئة توقيعها ثم ومن والقيود االعتماد
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 الفرع مدير إلى باالعتماد مرفقة المحاسبية القيود ترسل ثم مدين، الجاري في له الممنوحة التسهيالت
 .األجنبية العمليات مدير أو

رسالها القيود فرز -  على التدقيق أجل من بنسخة االحتفاظ االعتماد، ملف العميل، الكمبيوتر، إلى وا 
 .للكمبيوتر اليومية النشرة

 التلكس بواسطة االعتماد تبليغ العميل طلب عدم حالة في فوراً  الطباعة إلى االعتماد إرسال -
 .الطباعة قسم إلى ثم ومن التلكس قسم إلى االعتماد إرسال أو الكامل التلكس أو المختصر

 وتوقيعه االعتمادات دائرة مدير أو والمراقب القسم رئيس قبل من النهائية صورته في االعتماد تدقيق -
 .المبلغ البنك إلى إرساله ليتم الديوان إلى إرساله ثم ومن أ،ب فئة

 بواسطة الملف داخل والقيود األوراق جميع حفظ يتم الديوان من االعتماد ملف نسخة ورود عند -
 .األرشيف موظف

 إلى سيرسل والذي لذلك المعد النموذج بتعبئة يقوم الذي التأمين موظف بواسطة وذلك االعتماد تأمين -
 (.ب أ، (وتوقيعه والمراقب القسم رئيس قبل من النموذج تدقيق بعد العميل حددها التي التأمين شركة

 
 المستندية االعتمادات أنواع 1-9-9

 :التالية األنواع إلى المستندية االعتمادات تقسيم يمكن
 .الدفع طريقة حسب المستندية االعتمادات (9
 وسيط وجود حال في المستندية االعتمادات (2
 .الضمان درجة حسب المستندية االعتمادات (0
 :الدفع طريقة حسب المستندية االعتمادات :أوال  

 :باالطالع اعتماد
 مستندات تقديمه بمجرد المبلغ مصرفال قبل من المستفيد إلى فوراً  قيمته ستدفع الذي االعتماد وهو

 فاتح مصرفال إلى المستفيد من المقدمة المستندات وصول حين أنه باإلضافة االعتماد، لشروط مطابقة
 .االعتماد لشروط المطابقة المستندات على المشتري اطالع بمجرد للدفع االعتماد يستحق االعتماد
 :المقدمة الدفعة اعتماد
 تقديمه قبل المستفيد إلى معين مبلغ بدفع المعزز أو المبلغ مصرفال يقوم بأن شرط على يحتوي

 البائع بين مسبق بترتيب ذلك ويكون  البضاعة، شحن ترتيب عملية تمويل في لمساعدته وذلك المستندات
 .والمشتري
 :الزمني السحب اعتماد
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 يستحق سحب بموجب المبلغ مصرفال بواسطة) البائع (المستفيد إلى قيمته ستدفع الذي االعتماد وهو
 .المعزز مصرفال وكفالة االعتماد فاتح مصرفال بكفالة االستحقاق تاريخ يسمى معين بتاريخ الدفع

 :المجمع غير الدوار واالعتماد المجمع الدوار االطالع اعتماد
 االعتماد أن المجمع بالدوار ويقصد االعتماد طريقة بنفس للدفع استحقاقه ناحية من االعتماد هذا يعامل
 االعتماد أن به فيقصد المجمع غير الدوار أما .مرات عدة أو أخرى مرة دوري والكمية القيمة حيث من

 .التراكمي المجزأ بالشحن ويسمح والقيمة الكمية حيث من مرات عدة أو أخرى مرة دوري
 :وسيط وجود حال في المستندية االعتمادات :ثانيا  

 :وارد اعتماد مقابل الصادر االعتماد
 .اآلخر لالعتماد ضمانه ويعتبر آخر اعتماد مقابل يقدم الذي االعتماد وهو

 :للتحويل القابل االعتماد
 إلى للتحويل قابل بأنه الوحيد الفارق  ولكن األولى األربعة األنواع أحد االعتماد هذا يكون  أن الممكن من

 يسمح أن مراعاة مع آخر بلد في أو األصلي المستفيد بلد نفس في مستفيد من أكثر أو آخر مستفيد
 ما غالباً  االعتمادات هذه .آخر مستفيد إلى االعتماد من جزء تحويل حال في المجزأ بالشحن االعتماد
 .المنتجين من السلع يشترون  الذين الوسطاء قبل من تستخدم

 :الضمان درجة حسب المستندية االعتمادات :ثالثا  
 :للنقض القابل االعتماد

 من طلب على بناء عليه تعديل إجراء أو إلغاءه من لالعتماد الفاتح مصرفلل يمكن الذي االعتماد وهو
 .األخرى األطراف موافقة أخذ دون  المستورد
 :للنقض القابل غير االعتماد

 مستندات تقديم شريطة بالدفع االعتماد فاتح البنك من قطعي تعهد بمثابة يكون  االعتماد من النوع هذا
 .المستفيد قبل من للشروط مطابقة
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 المبحث الخامس
 األجنبية العمالت

 
 سعر تبين حيث ،األجنبية العمالت تداول أسعار عن نشرة يوم كل صباح في ،المصرف إلى ترد    
 العمالت بيع يريد عندما البيع وسعر ،العمالء من العملة شراء يريد عندما لمصرفل بالنسبة الشراء
 .بذلك خاص نموذج حسب للعمالء

 
 الكامبيو

 أسعار حسب محلية بعملة أو أخرى بعمالت األجنبية العمالت استبدال عملية ،الكامبيو تعني    
 مقابل أجنبية عملة من وحدات على للحصول يدفع الذي الثمن هو الصرف سعر وأن المعلنة، الصرف
 .بينهما التبادل نسبة أنه أو المحلية، العملة من وحدات
 العمالت بشراء المصرف قيام طريق عن األجنبية العمالت في التجارة عملية هو الكامبيوف ،إذا     

 يمثل والشراء البيع سعر بين الفرق و  إليها، يحتاج لمن بيعها وا عادة مالكيها من عليه تعرض التي األجنبية
 .المصرف ربح
 شبكة ضمن مصرفية عالقات إنشاء دون  األجنبي النقد وشراء بيع عمليات إجراء يمكن ال وعمليا    

 وسائل طريق عن الكامبيو عمليات في المصارف بين التعامل يبدأو  .بينها التعامل لتسهيل المراسلين
 الشيكات ؛Payment Orders الخارجي الدفع أوامر ؛Banknotes  األجنبي البنكنوت أوراقك الدفع

-Euro  روشيكو الي ؛Traveller's Cheques السياحية الشيكات؛    Bankers Cheques المصرفية
Chequesالشخصي اإلعتماد خطابات ؛Letters of Credit اآللية الحسابات أنظمة ؛ CCM. City 

Cash manager السويفت؛SWIFT الصرافة آالتو  الممغنطة الكروت ؛ "ATM ." 
 اسم ؛المبلغ ؛التاريخ ؛الدفع أمر رقم :هي ذلك بعد الدفع أمر يتضمنها أن يجب التي البيانات وأهم    

 طريقة ؛التحويل من الغرض(؛ التحويل طالب )األمر معطي اسم ؛المستفيد اسم ؛وعنوانه المراسل
 بالتلكس أو برقيا يكون  أو معتمدة بتوقيعات موقعا ويكون  الجوي بالبريد يكون  أن إما الدفع وأمر .التغطية
 .التوقيعات محل لتحل سرية شفرة ىيعط أن ويجب
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 الفصل التاسع
 الخدمات المصرفية
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 المبحث األول
 أنواع الخدمات المصرفية

 
 الشيكات

عمليات السحب من دون الذهاب  اءجر إ هبتقديم دفتر شيكات للعميل يستطيع بموجب المصرفيقوم     
 نقود. الكما يوفر للعميل البعد عن مخاطر االحتفاظ ب ى المصرف،إل

 بطاقات الشيكات 
مع دفاتر الشيكات بطاقات تسمى بطاقات الشيكات وتحتوي البطاقة على  المصارفتصدر بعض     

بواسطتها بشيكات في حدود  اسم العميل ورقم حسابه وتوقيعه المعتمد وحدود السحب وتمكنه من الشراء
 المصرفحيث يقدم العميل لمكان الشراء بطاقة الشيكات مع الشيك كضمان إلتمام الدفع ويضمن  ،معينة

ذلك في حدود المبلغ المحدد في البطاقة وهي عادة تعطي ألصحاب الحسابات الجارية ذو السمعة 
 الطيبة.

 خدمة السحب اآللي
من السحب اآللي من حساباتهم  مألصحاب الحسابات الجارية تمكنه بطاقات المصارفتعطي بعض     

 .من خالل انتشارها في الميادين والشوارع العامة على مدار اليوم
 خدمات السفر )الشيكات السياحية(

التجارية بتقديم شيكات سياحية لعمالئها الراغبين في السفر بالعمالت األجنبية التي  المصارفتقوم     
هذا  ،تالي توفر لهم عدم تحمل أخطار حمل النقوداللمسافر حسب عملة الدولة المسافر إليها وبيحتاجها ا

العمالت األجنبية وخدمات التأمين أثناء السفر ضد بين باإلضافة لخدمات أخرى مثل: خدمات التحويل 
 إلصابة والسرقة. ااخطار الموت و 

 تأجير الخزائن الحديدية 
 ،خزائن حديدية توضع فيها متعلقاتهم الشخصية والعينية واألوراق الهامةلعمالئه  المصرفيتيح     

 المصرفويحتفظ  تهويحتفظ العميل بمفتاح لخزين ،التأمين اتكعقود العقارات واألسهم والسندات وبوليص
 يجار سنوي محدد.إال بالمفتاحين معًا وذلك مقابل إخر وال تنفتح الخزينة آبمفتاح 

 الخزائن الليلية
بعض االنشطة التي يستمر عملها لفترات متأخرة من الليل مثل: شركات البيع  المصرفيتيح     

 المصرفة التي توجد خارج مبنى يموال  في الخزائن الليلاألضع و  أو ،صيدليات وغيرهاالللجمهور ك
وذلك من خالل وضع النقود في محفظة خاصة من الجلد او القماش ولها أقفال وأرقام خاصة والتي تقع 
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ضافة  المصرففي غرف مخصصة ومحصنة في  ويقوم العاملون في اليوم التالي بفرز هذة المحافظ وا 
 يجار معين. إالمبلغ لرصيد العميل ويتم ذلك مقابل 
 إدارة حسابات واستثمارات العمالء 

دفع  هم الخاصة مثل:لياتحتى يتفر  العمالء لعم ه،بإدارة بعض حسابات المودعين لدي المصرفيقوم     
 أقساط السيارة وغير ذلك ...و الماء و الكهرباء و  الهاتففواتير  

  خصم الكمبياالت
صم معين حيث يقوم البنك بإعطاء المستفيد من الكمبيالة قيمتها الحقيقية قبل موعد االستحقاق مقابل خ

)االجيد( يختلف حسب معدل الخصم وفترة معدل الخصم وذلك لتحسين السيولة النقدية للعمالء ويمكن 
 المركزي.  المصرفخصم الكمبيالة لدى ب هبدور  المصرف ان يقوم
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 المبحث الثاني
 اتالشيك
 

 وشروطه  الشيك 9-1-2
 الشيك
ويغنـى عــن اســتعمال النقـود فــى المعــامالت،  ،أداة دفــع ووفـاء مســتحق األداء لــدى االطـالع دائمــاهـو     

 .وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى اعطيت فيه
واذا قــدم . لــم يكـن هيكـون الشـيك مســتحق الوفـاء بمجــرد االطـالع ، وكـل بيــان يخـالف ذلــك يعتبـر كأنـإذا: 

م تقديمـه وذلـك باسـتثناء الشــيكات الشـيك للوفـاء قبـل اليـوم المبـين فيــه كتـاريخ الصـداره وجـب وفـاؤه فــى يـو 
 .الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات، فال تدفع قيمتها اال فى التاريخ المبين بها كتاريخ الصدارها

 
 شروط الشيك

 يجب أن يشتمل الشيك على البيانات اآلتية :
 كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها  (9
  .اء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف واالرقامأمر غير معلق على شرط بوف (2
  .اسم البنك المسحوب عليه (0
  .مكان الوفاء (2
  .تاريخ ومكان اصدار الشيك (4
 اسم وتوقيع من أصدر الشيك  (3
سم العميل ورقم الحسابو   .أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وا 

الواردة أدناه قد تختلـف فـي بعـض  الشروط) وشروط موضوعيةويمكن تقسيم الشروط الى شروط شكلية 
 (:تفاصيلها من تشريع آلخر

 -الشروط الشكلية
أن يكتب الشيك بلغة عربيـة أو بلغـة أجنبيـة أو أن يكتـب بخـط اليـد أو مطبوعـًا علـى اآللـة يمكن  :الكتابة

الشــفوى، واالهــم أن يكــون موقعــًا أو الكاتبـة أو الحاســب اآللــى والمهــم أن يكــون مكتوبــًا، فـال يوجــد الشــيك 
 .مختومًا أو بصمة الساحب طبقًا للنموذج المبلغ الى البنك المسحوب عليه

اذا اختلـف مبلـغ الشــيك المكتـوب بـالحروف وباالرقـام معــًا  اخـتالف مبلـغ الشــيك بـالحروف عنــه باألرقـام:
يقـوم السـاحب نفسـه أو وكيـل عنـه  ال أهميـة ألن. فالعبرة عند االختالف تكون بالمبلغ المكتـوب بـالحروف

. أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات، فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب
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ــتفيد تســـلمها مــــن  ــة التـــى يحـــق للمســ وتوقيـــع الســـاحب علــــى الشـــيك علـــى بيــــاض دون أن يـــدرج فيـــه القيمــ
 .ى صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البياناتالمسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به اليؤثر عل

يعتبر التوقيع من أهم البيانات الخاصة بالشيك ويعتبر الصـك الخـالى مـن التوقيـع عـديم  االسم والتوقيع:
رمـه أو البصـم أو الخـتم وال و وقـد يأخـذ التوقيـع صـورة اإلمضـاء باإلسـم أو الف. القيمة وال يمكن اعتباره شيكاً 

ولكــن يشـترط أن يكــون التوقيـع أو البصــمة أو الخـتم مطابقــًا للنمــوذج ، لغــة المـتن يشـترط أن يكــون بـذات
ــــوب عليـــه وتجيـــز القواعـــد العامــة أن يوقـــع علـــى الشـــيك وكـــيال عـــن صـــاحب  .المــودع لـــدى البنـــك المسحــ

 :الحساب أو نائبًا عنه
جوز أن يقوم الخاتم فى االحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية باالمضاء ي - أ

  .أو بصمة االصبع مقام هذا االمضاء
وفى جميع االحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءًا أو يسهل معه التعرف علـى أسـم الموقـع ولقبـه  - ب

  .واال جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن
الخاتم أو البصمة اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب  - ت

وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون االلتزام امتنع على الموقع االدعاء بعدم 
 .علمه بهذا المضمون ؛ وذلك باستثناء حالتى التدليس واالكراه

اذا حمـل الشـيك توقيعــات أشـخاص ليســت لهـم أهليـة االلتــزام بـه أو توقيعــات مـزورة أو ألشــخاص  - ث
توقيعــات غيـــر ملزمــة ألصـــحابها ألســباب أخــرى، ولمـــن وقــع الشـــيك بأســمائهم،  فـــإن وهميــين أو 

 .التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة
 يجب أن يتضمن الشيك " أ " كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها بيان إسم الصك:

علـى غيـر بنـك أو المحـرر علـى غيـر نمــاذج والصـك المسـحوب فـى صـورة شـيك  البنـك المسـحوب عليـه:
. ضمن البيانات اإللزامية -أيضًا يعتبر إسم البنك المسحوب عليه . البنك المسحوب عليه ال يعتبر شيكاً 

وال يجـوز ســحبه علــى ســاحبه اال فــى حالــة ســحبه مــن بنـك علــى أحــد فروعــه أو مــن فــرع علــى فــرع آخــر 
جــوز اتفـاق السـاحب والمسـحوب عليــه علـى الـنص فــى وي .بشـرط أال يكـون الشـيك مســتحق الوفـاء لحاملـه

الشـيك بالوفـاء بـه فـى مقـر بنــك آخـر وهـذا بـالقطع يسـتلزم اتفاقـًا خاصــًا مـن البنـك المسـحوب عليـه والبنــك 
 .المحال اليه الوفاء

يجب أن يتضن الشيك أمر كتابى  من الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من  االمر بالدفع:
 بالعملة الوطنية أو االجنبية، دون ان يكون معلقا على شرط أو -حدد بالحروف واألرقام النقود م

 .مصحوبا بأجل وذلك إعمااًل لقاعدة الكفاية الذاتية للورقة التجارية وللشيك بصفة خاصة بإعتباره أداة وفاء
 تاريخ ومكان إصدار الشيك:
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االطالع، ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن، ومن يكون الشيك مستحق الوفاء يوم تقديمه وبمجرد 
ثم يصرف الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه، وهو إعمااًل لقاعدة أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود فى 

إال أنه يرد على هذا األصل استثناء مقرر لصالح الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات  .التعامل
وفى حالة إختالف التقويم بين مكان  .ع اال فى التاريخ المبين بها كتاريخ إلصدارهاوالمعاشات فال تدف

وفى حالة تقديم عدد . اصدار الشيك ومكان الوفاء ارجع تاريخ اإلصدار الى اليوم المقابل فى مكان الوفاء
ها جميعًا، من الشيكات الى البنك المسحوب عليه فى وقت واحد، وكان مقابل الوفاء اليسمح بالوفاء ب

ذا كانت هذه الشيكات المتعددة من دفتر شيكات واحد وتحمل ذات . وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها وا 
التاريخ، يعتبر الشيك األسبق رقمًا هو الصادر قبل غيره، أما إذا كانت هذه الشيكات من دفاتر مختلفة 

 .وجب الوفاء بالشيك األقل مبلغاً 
 

 -الشروط الموضوعية
فى الشيك مايشترطه القانون المدنى لصـحة االلتزامـات بوجـه عـام، اذ يجـب أن يقـوم االلتـزام علـى يشترط 

ــــروط  الرضـا الصــحيح الخــالى مـن العيــوب القانونيــة وأن يكــون لـه محــل وســبب وأن تتـوافر فــى الملتــزم شـ
 .االهلية
االهلية من كان بـين السـابعة وتنعدم لمن لم يبلغ السابعة  وناقص  29تكتمل األهلية ببلو  سن  االهلية:

ويمتنــع على من لم يبلغ السادسة عشر التوقيع على شـيكات لمنعـه مـن التصـرف فـى . والواحدة والعشرين
وال يجـوز أن يتعـدى اثـر التـزام  ،أمواله أو ادارتها، وببلـوغها تكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من عملـه

أو صـناعته وعنـدما يبلـغ الثامنـة عشـرة جـاز لوليـه أو لمحكمـة القاصر حدود المال الذى يكسبه من مهنتـه 
وفى . االحوال الشخصية االذن له فى تسلم أمواله كلها أو بعضها الدارتها وله أن يتعامل بالشيكات عليها

وفـاة السـاحب أو فقدانـه األهليــة أو افالسـه بعـد إصـدار الشــيك أن سـبيل حمايـة الشـيك ، فقـد قــرر المشـرع 
 ألحكام التى تترتب على الشيكاليؤثر فى ا

ينبغى أن يقوم االلتزام على عالقة قانونية مبناها رضا خال من العيـوب، فـاذا شـابه غلـط أو إكـراه  :االرض
واالكــراه ؛ ضــغط تتـأثر بــه ارادة الشــخص،   .أو تـدليس، كــان الجـزاء بطالنــا حســب قواعـد القــانون المـدنى

وهـو لــيس قاصـرًا علــى العقـود وانمــا ينصـرف الــى التصــرفات القانونيـة التــى تـتم بــارادة منفـردة وهــو خطــر 
ــال ،ذويــــه محدق جسيم يهدد الشخص أو أحد  ــ ــنفس أو المـ ــدد الــ ــ ــئولية  .يهـ ــ ــاع المسـ ــال امتنــ ــ وفــــى مجـ

 .فى المتن أثر على صالحية الشيكال يترتب على ذكر سبب الشيك : الجنائية لالكراه
يجـب أن يكــون محـل االلتــزام فـى الشــيك مبلــغ محـدد مــن النقـود، وال يعتبــر الصـك شــيكا اذا كــان  المحــل:

محل االلتزام بضاعة أو التزام بعمل؛ وقـد أشـار المشـرع الـى ذلـك "امـر غيـر معلـق علـى شـرط بوفـاء مبلـغ 
 ".معين من النقود
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 أنواع الشيكات 9-1-1
 :يةالتال هيأنواع الشيكات  فإنالى المستفيد  ااستناد
 شيك اسمى ألمر أو إذن: (9

هو شيك يصدر بإسم شخص معين مع النص صراحة على شرط األمر أو بدون النص على هذا الشرط، 
 .ويصرف له أو لمن يظهر اليه

 شيك لحامله: (2
ــتفيد     ــم المســ ــيك الــــذى يصــــدر دون ذكـــر اســ ــه ،وهـــو الشــ ــتفيد منــ ــــر حاملـــه المســ ــ ــيك  .ويعتبـ ويعتبــــر الشــ

هـــذا  شـــملالمســحوب لمصـــلحة شـــخص مســـمى ومنصــوص فيـــه علـــى عبـــارة " أو للحامــل" أو أى عبـــارة ت
ــــوز ســحبه مـن بنــك علــى أحــد فروعـه أو مــن فــرع علــى  ــــك اليجـ المعنـى، وهــو يتــداول بالتســليم؛ وهـذا الشيـ

ــاء الشــيك الـــىيجـــوز ا. و آخــر؛ ويجــوز ســـحب الشــيك ألمـــر ســاحبه شــخص مســـمى مــع الـــنص  شــتراط وفـ
 .صراحة على شرط األمر أو بدون النص على هذا الشرط

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحاملـه " أو ايـة : حامل الشيك
يعتبــر شــيكا الشـيك الــذى ال يــذكر فيــه اسـم المســتفيد . و عبـارة اخــرى تفيــد هــذا المعنـى يعتبــر شــيكا لحاملــه

 .لحامله
 

 أنواع خاصة من الشيكات:
 الشيك المسطر: (9

اليختلـف الشـيك المسـطر عـن الشـيك العـادى اال فـى أنـه اليجـوز صـرفه اال الـى بنـك والتسـطير عبـارة     
ــياع الشـــيك أو ســــرقته،  ــا فـــرا  علــــى صـــدر الشـــيك، وذلــــك لتجنـــب ضــ ــين متـــوازيين بينهمــ عـــن وضـــع خطــ

السـاحب أو أحـد المظهـرين أو الحامـل األخيـر، كمـا يجـوز تسـطير الشـيك والتسـطير يجـوز أن يـتم بمعرفـة 
وقد يكون عاما أى أن يترك الفرا  على بيـاض أو خاصـا بـأن يكتـب فيـه ، االسمى واالذنى والشيك لحامله

لساحب الشيك أو حاملـه أن يسـطره . و ويخضع الشيك المسطر للقواعد العامة فى التداول. اسم بنك معين
اذا خال مابين الخطين من أى بيان أو اذا كتب بينهما كلمة "  .توازيين على صدر الشيكبوضع خطين م

بنـك " أو أى عبـارة اخــرى بهـذا المعنــى كـان التسـطير عامــًا، أمـا اذا كتــب اسـم )بنـك معــين( بـين الخطــين 
وز ويجوز تحويل التسطير العـام الـى تسـطير خـاص، أمـا التسـطير الخـاص فـال يجـ. كان التسطير خاصاً 

يعتبـر شـطب التسـطير أو شــطب اسـم )البنـك( المكتـوب بـين الخطـين كـأن لــم . و تحويلـه الـى تسـطير عـام
اليجوز للمسحوب عليه فى حالة التسـطير العـام أن يـدفع قيمـة الشـيك اال الـى بنـك أو الـى أحـد . كما يكن

 .عمالئه
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الـى البنـك المكتـوب اسـمه  وال يجـوز للمسـحوب عليـه فـى حالـة التسـطير الخـاص أن يـدفع قيمـة الشـيك اال
بين الخطين، واذا كان هذا البنك هو نفسه المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريـق قيـد قيمـة الشـيك 
فـى حسـاب هـذا العميــل، ويجـوز للبنـك المكتــوب اسـمه بـين الخطــين أن يعهـد الـى بنــك آخـر بقـبض قيمــة 

مسـطرًا لوفـاء قيمتـه اال مـن أحـد عمالئـه أو  وال يجوز لبنك أن يتسلم شـيكاً . الشيك بموجب تظهير توكيلى
 .من بنك آخر، كما اليجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما

اذا حمــل الشــيك أكثــر مــن تســطير خــاص واحـــد فــال يجــوز للمســحوب عليــه وفــاؤه اال اذا كــان يحمـــل     
خالف المسحوب عليه االحكام المنصوص اذا . و تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة

يقصد بكلمة )عميل( فى . وال عن تعويض الضرر بما اليجاوز مبلغ الشيكؤ عليها فى هذه المادة كان مس
حكم هذه المـادة كـل شـخص لـه حسـاب عنـد المسـحوب عليـه وحصـل منـه علـى دفتـر شـيكات أو كـان مـن 

 .حقه الحصول على هذا الدفتر
 الشيك المعتمد: (2

شيك عادى يقدم الى البنك المسحوب عليه للتوقيع عليه بما يفيد اعتماده  بما يعنى وجود مقابل وهو     
وهذا اليتم اال اذا تأكد البنـك مـن كفايـة الرصـيد ، الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير أو التوقيع

 جميد الرصيد لصالح المستفيدويصبح البنك المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بقيمته للحامل، ويقوم البنك بت
ن العميـل كــان  قــد جــرى علــى إوال يجـوز القبــول فــى الشــيك، ذلـك أن القبــول حكــم خــاص بالكمبيالــة، اال 

قبـول الشــيك مــن البنــك المســحوب عليــه حــال وجــود رصــيد كــاف، ويقــوم البنــك بتجنيــب الرصــيد لصــالح 
 المستفيد

ــــجوز للمســحوب عليــه رفــض اعتمــاد الشــيك      ويبقــى . اذا كــان لديــه مقابــل وفــاء يكفــى لــدفع قيمتــهوال يـ
مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه باالعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليـه وتحـت مسـئوليته لمصـلحة الحامـل 

وال يعتبــر التأشــير أو التوقيـع باالعتمــاد ضــمانا، اذ اليجــوز . الـى حــين انتهــاء مواعيـد تقــديم الشــيك للوفـاء
 .ك المسحوب عليهتقديم الضمان من البن

 :الشيكات السياحية (0
ــافر ويضـــع      ــا فــى الخـــارج، يســـتخدمها المسـ ــلين لهـ ــا أو مراسـ هــى شـــيكات تســـحبها البنـــوك علــى فروعهـ

ــد اختلــف . المسـتفيد توقيعــه علـى الشــيك عنـد ســحبه وتوقيـع ثــان عنــد صـرفه أمــام البنـك الــذى يصـرفه ــ وقــ
الـى اعتبارهـا صـورة  يلمعـروف مـن عدمـه، اذ ذهـب رأوهـل تعتبـر شـيكات بـالمعنى ا ،الرأى حول طبيعتهـا

ــاد أو ســندات اذنيـــة ــا شــيكات صـــحيحةمــوال. مــن صـــور خطابــات االعتمـ خاصــة ملكيـــة الحامـــل  ،رجح أنهـ
 .وليس هناك مايمنع من أن تسحب على فروع البنك الساحب، لمقابل الوفاء

لهــا أو بنـوك أخــرى بالخــارج ،  تســحبها البنــوك علـى فــروع الشـيك الســياحى هـو نــوع مــن الشـيكاتإذا     
النقود معه أثناء  على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل بهدف الحصول

مــرة اخــرى عليــه عنــد صــرف قيمتــه بهــدف اجــراء  سـفره ويوقــع العميــل علــى الشــيك عنــد ســحبه كمــا يوقــع
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 ،والشيك السياحى على هذا النحو .السرقةقبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو  مضاهاة بين التوقيعين
اليوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العـادى، ولـذا  ،وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات

طه القانونية يعتبر أداة دفع ووفـاء ويسـتحق األداء لـدى االطـالع دائمـا ويغنـى عـن و فانه اذا مااستوفى شر 
ت ويجـرى مجراهـا ويمكـن لصـاحبه التعامـل بـه فـى كافـة األوجـه كـالنقود سـواء استعمال النقود فـى المعـامال

 .بسواء
 

 تداول الشيك
 نوعه:و باختالف شكله  (أى انتقال الحق الثابت فيه)يختلف تداول الشيك 

 .يتداول الشيك لحامله بالتسليم الشيك لحامله:
كتوب عليـه عبـارة لـيس لألمـر أو وهو كما أسلفنا المشروط دفعه لشخص معين مسمى وم الشيك االسمى:

يتبــع فـى شـأن تداولــه أحكـام الحوالـة المدنيــة المنصـوص عليهـا وكــل  .أى عبـارة أخـرى تحمــل هـذا المعنـى
 .مايترتب عليها من آثار

وهـو المشـروط دفعـــه لشــخص مسـمى سـواء نـص فيـه علــى شـرط األمـر أو لـم يـنص يتــداول  الشـيك ألمـر:
 .تظهير الشيك للساحب نفسه أو أى ملتزم آخر، ويجوز لهؤالء تظهير الشيك من جديد . ويجوزبالتظهير

 
 التظهير وكيفيته   9-1-5

 .وهـو ينقــل جميـع الحقـوق الناشـئة عــن الشـيك الـى المظهـر اليــه ،التظهيـر هـو التوقيـع علــى ظهـر الشـيك
لشرط كأن لم يكـن، ويعتبـر أى أن يكون غير معلق على شرط، ويعتبر ا ،ويجب أن يكون التظهير ناجزاً 

 .التظهير صحيحًا، كما يجب أن يكون التظهير كليًا ويعتبر التظهير الجزئى باطالً 
ويجـوز أن يكـون التظهيـر علـى بيــاض، بـأن يوقـع المظهـر علـى ظهــر الشـيك دون ذكـر اسـم المظهــر     

إسمـــه أو إسم شخص آخـر، أو اليه، واذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل أن يمأل البياض بكتابة 
أن يظهره مرة أخرى على بياض أو الى شخص آخر، أو أن يسلم الشيك الى آخر دون أن يمأل البيـاض 

 .ولو لم يظهره
ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعى متى كانت هذه التظهيـرات غيـر منقطعـة ولـو كـان 

تظهيــر يعتبـر كـأن لــم يكـن، ويجـب فــى جميـع األحــوال أن وفـى حالــة شـطب . آخرهـا تظهيـرًا علــى بيـاض
يكون التظهير مؤرخًا اذ رتب المشرع جزاء علـى حدوثـه بعـد اإلحتجـاج أو بعـد إنقضـاء ميعـاد تقديمـه وهـو 

 .إسقاط الحماية الجنائية
 هرولية المظ  ؤمس
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يجوز للمظهر حظر  ولية باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك، مالم يتفق على غير ذلك، كماؤ لمظهر مسل
 .التظهير من جديد، وفى هذه الحالــة ال يعتبر ملزمًا بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك

 
 أنواع التظهير

إن مجـرد التوقيــع علـى ظهـر الشـيك، اعتبـاره نــاقاًل للملكيـة، مـالم يثبـت صــاحب  .تظهيـر ناقـل للملكيـة (9
 .الشأن أن المراد به إنما يكون تظهيرًا توكيلياً 

"القيمة للتحصيل " أو للقـبض أو  وهو أن يكون كذلك اذا إشتمل التظهير على عبارة .ر توكيليتظهي (2
ولحامــل الشــيك إسـتعمال جميــع الحقــوق الناشـئة عــن الشــيك، وال . للتوكيـل أو أى عبــارة تفيــد التوكيـل

لـيس لـه أكثـر يكون له تظهيره اال علـى سـبيل التوكيـل، أى اليجـوز لـه تظهيـره تظهيـرًا نـاقاًل للملكيـة، ف
 .مما آل اليه، وال تنقضى هذه الوكالة بوفاة الموكل أو الحجر عليه
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 المبحث الثالث
 المصرفية الشيكات

 
 باعتبارها "المصرفية الشيكات " بإصدار الحواالت قسم طريق عن عمالئه بخدمة المصرف يقوم    
 خواصها في المصرف عن الصادرة المصرفية الشيكات تختلف وال التحويل أساليب من آخر أسلوبا

 أحد على المصرف قبل من مسحوبة تكون  أنها غير، األخرى الشيكات عن اإللزامية، وبياناتها القانونية،
 .) الخارج أو الداخل في (ومراسليه فروعه

 المصرفي الشيك تعريف 9-5-2
 أحد أو فروعه، احد إلى موجه الساحب، المصرف عن صادر دفع أمر بأنه " المصرفي الشيك يعرف    

 ."اإلطالع عند للمستفيد معين مبلغ بدفع فيه يأمره )عليه المسحوب المصرف ( مراسليه
 ينطبق التقادم و والتظهير التسطير حيث من القانونية القواعد من الشيكات على ينطبق ما جميع إن    
 ترتيبات آخر على مصرف من المصرفية الشيكات سحب يسبق أنه إال المصرفية الشيكات على

 .بينها فيما التعامل شروط تحدد مصرفية واتفاقيات
 

 :يلي ما المحلية بالعملة مصرفية شيكات إصدار عند ويراعى
 سجالتهم في وتقيد (أخرى فروع على سحبها ويمكن المنطقة، فروع مركز على الشيكات هذه تسحب (9

 .)الدفع مقبولة شيكات باعتبارها
 المصرف على إما الشيكات هذه تسحب المنطقة نفس في لمصرفل آخر فرع جود و عدم حالة في (2

 .المحلية رفاالمص أحد أوعلى المحلي المركزي
 مركز على مسحوبة تكون  المحلي المصرف فروع عن المحلية بالعملة الصادرة الشيكات جميع (0

 .الفروع
 .نفسه على الشيكات هذه مثل بسحب يقوم أن المصدر للفرع يجوز ال (2
 .ذلك على يدل خاص بختم تختم و فقط، البلد داخل الشيكات بهذه التداول يتم (4
 .المصرف فروع جميع لدى تصرف (3
 على تدمغ محددة  بقيمة طوابع باستثناء إصدارها على عموالت أو مصاريف أية استيفاء يتم ال (2

 .الصادر الشيك
 وقف الساحب المصرف من الطلب الشيك حامل أو المستفيد أو اإلصدار طالب للعميل ويمكن    

 المصرف يتخذ حيث مسؤوليته وعلى خطي كتاب بموجب) سرقته أو فقدانه (سبب ألي الشيك صرف
  إجراءاته الساحب
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 مرور بعد للعميل قيمته وتعاد بعد يصرف لم إن الشيك صرف بعد عليه المسحوب المصرف ومخاطبة
 أو مطالبة أية عن المصرف بتعويض) العميل( تعهده و الشراء سعر على بناء الشيك على التقادم مدة

 تسليم يتم الشيك إلغاء طلب حالة فيو  .األصلي الشيك دفع تم إذا بالمصرف يلحق ضرر أو خسارة
 .اليوم بذلك الشراء سعر على بناء للعميل الشيك قيمة بدفع بدوره يقوم الذي الساحب لمصرفل المصرف

 معينة دولة في فروعه مراسليه أحد على المصرف يسحبه مستند هو الخارجي المصرفي الشيك أما    
 آخر شخص طلب أو طلبه على بناء وذلك المستفيد  ألمر أو معين شخص إلى محدد مبلغ دفع بغرض
 .)الشيك مشتري( يسمى

 
 ةالمصرفي اتأنواع الشيك 9-5-1
 :أنواع ثالثة إلى المصرفية الشيكات تنقسم و
 )عبارة )ادفعوا ألمر عليه ذكرت طالما ألمره أو مباشرة للمستفيد يصرف و :للتظهير قابل (9
 .المستفيد جاري لحساب قيده بعد إال يصرف ال :مسطر (2
 يفيد بخاتم يختم قد و ،الشيك وجه على اسمه المحدد للمستفيد إال يصرف ال :للتظهير قابل غير (0

  (...)ألمر ادفعوا من بدال ( ... ) إلى ادفعوا عبارة يحمل أو ذلك،
 :التالية الخطوات تتبع الشيك صحة من للتحققو 
 . الساحب المصرف توقيعات صحة على التصديق - أ
 .الساحب المصرف من الشيك سحب أخطاء ورود من التأكد - ب
 .الساحب المصرف لدى لحسابنا برقمه و الشيك قيمة قيد من التأكد - ت
 :اآلتية الطرق  بإحدى للبنك الخارجي المصرفي الشيك يرد قد و

i. بالمصرف لحسابه قيدها أو القيمة لصرف شخصيا المستفيد به يتقدم أن. 
ii.  المصرف هذا طرف العميل لحساب التحصيل برسم آخر محلي مصرف من الشيك يرد أن. 
iii. التحصيل برسم عمالئنا أحد من لنا مقدم و آخر محلي مصرف على مسحوبا الشيك يكون  أن 

 .عميلنا لحساب
iv. عمالئنا أحد من لنا ومقدم آخر خارجي مصرف على خارجي مصرف من مسحوبا الشيك يكون  أن  

 .طرفنا من لحسابه التحصيل برسم  )المستفيد(
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 المبحث الرابع
 السياحية الشيكات

 
 يكون  أن الضروري من وليس لعمالئه، التجاري المصرف يبيعه مستند السياحي عبارة عنالشيك     

 مثل الهامة الحرة العمالت دول في الكبرى رفاالمص تقوم حيث للشيك المصدر هو البائع المصرف
 العالم في التجارية رفاالمص باقي وتقوم الشيكات هذه بإصدار) السويسري الفرنك، اإلسترليني الدوالر،(

 توماس شركة و اكسبريس األميريكان شركة مثل الكبرى الشركات بعض هناكأن  كما .تسويقها بمهمة
 .سياحية شيكات بإصدار تقوم كوك
 :السياحية الشيكات مزايا أهم ومن
 صالحيتها تحدد بحيث تقييدها يمكن أنه إال العالم، في دولة أي في للصرف صالحة تكون  أنها .9

 أن يجب ولذلك معينة، دولة على لصرفل صالحيتها قصر أو العالم في معينة بمنطقة للصرف
 تخص سياسية أو اقتصادية ألسباب عادة تحدد والتي صالحيتها منطقة من المصرف موظف يتأكد
 .الشيكات هذه فيه بيعت الذي البلد

 .موقوفة غير الشيكات أن .2
 .)اإلصدار تاريخ من سنة للصرف صالحيتها فإن (اإلصدار تاريخ وجود حالة في .0
 .إصداره عند الشيكعلى  أثبت الذي العميل لتوقيع مطابقا التوقيع يكون  يجب أن .2
 

 السياحية والشيكات المصرفية الشيكات بين الفرق (. 2-9-9الجدول رقم)
 السياحية الشيكات المصرفية الشيكات

 مسبقا مطبوعة تكون  العميل طلب حسب تطبع .9
 محددة بفئات مبالغها تكون  العميل رغبة حسب المبلغ يحدد .2
 الشركة/ المصرف مسؤولي من مسبقا موقعة تكون  إصدارها عند المسؤولين من توقع .0
 الشيكات تقادم عليها تسري ال الشيكات تقادم أحكام عليها تسري .2
 اسم بدون  تصدر معين مستفيد باسم تصدر .4
 مع التوقيع الثاني توقيعه مضاهاة بعد للحامل تدفع شخصيته من التأكد بعد للمستفيد تدفع .3

 شخصيته من التأكد بعد األول
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 المبحث الخامس
 الكمبياالت

 
 وقت في أو الطلب عند بموجبها يدفع بأن فيه يتعهد آخر إلى شخص من خطي تعهد هي: الكمبيالة

 .معين مكان في التعهد لحامل أو ألمره أو اآلخر للشخص معيناً  مبلغاً  محدد
 بدفع المشتري قيام من فبدالً  للمشتري البائع من وخدمة ائتمان أداة كونهامن  الكمبيالة أهميةوتأتي     
 أو الزمن من وقت مرور بعد تستحق البائع ألمر أكثر أو كمبيالة بالقيمة يحرر فإنه نقداً  البضاعة قيمة
 .السفتجة أو البوليصة أو السحب بسند أو اإلذني بالسند أحياناً  وتسمى .معين تاريخ

 
 :الكمبيالة في توافرها الواجب البيانات

 أو ألمر سند عبارة أو األمر شرط (9
 وباللغة السند متن في مكتوبة كمبيالة
 .فيها كتب التي

 قدر بأداء شرط على معلق غير تعهد (2
 .النقود من معين

 .األداء مكان (2 .االستحقاق تاريخ (0
 .والمكان السند إنشاء تاريخ (3 .ألمره أو له األداء يجب من اسم (4
  .السند أنشأ من توقيع (2

 
 :الكمبيالة خصم إجراءات

حالتها باستالمها الكاونتر موظف يقوم خصمها بقصد أكثر أو كمبيالة العمالء أحد تقديم لدى - أ  وا 
 مالئمة ويدرس القانونية الشروط على احتوائها من للتأكد الكمبيالة يراجع الذي القسم رئيس إلى

 .للخاصم المحددة المخصصات وبيان موقبعها
 تظهير العميل إلى القسم رئيس يطلب المخصصات وتوافر الكمبيالة صحة من التأكد بعد - ب

 .الخصم فيشة نموذج على والتوقيع الكمبيالة
 تنقل ثم بالتوقيع ويقوم االستعالمات قسم رئيس إلى يحيلها ثم اقتناعه حالة في القسم رئيس يوقع - ت

 .ولينؤ المس تواقيع وجود من يتأكد الذي المدير إلى ويحيلها جديد من دراستها ويعيد المراقب إلى
 

 :الكمبياالت أنواع
i. المخصومة الكمبياالت. 
ii. التحصيل برسم الكمبياالت. 
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iii. التأمين برسم الكمبياالت. 
i. المخصومة الكمبيالة 

 فائدة اقتطاع مقابل وذلك استحقاقها موعد حلول قبل للعميل قيمتها بدفع المصرف يقوم التي الكمبيالة هي
 .االستحقاق وتاريخ الخصم تاريخ بين الواقعة الفترة عن نسبية
 :المخصومة الكمبيالة تسديد آلية
 بموعد لتذكيره االستحقاق إشعار للمدين يرسل األقل على بأسبوعين الكمبيالة استحقاق تاريخ قبل (9

 .المخصومة الكمبيالة استحقاق
 .الحديدية الخزائن من المستحقة الكمبيالة تخرج الخصم يوم في (2
 .الكمبيالة بدفع لتذكيره االستحقاق يوم في هاتفياً  المدين مراجعة يفضل (0
 على مخصومة كمبياالت لحساب تسديد فيشة وتجهز الكمبياالت قسم إلى الدافع يحضر الدفع عند (2

 أخذ بعد الدافع إلى الفيشة وتسلم والمدين والخاصم واستحقاقها الكمبيالة رقم عليها يدون  نسختين
 .القسم رئيس من وختمها توقيعه

 .المحاسبة إلى لتسليمها التسديد فيشة من األولى بالنسخة الصندوق  أمين يحتفظ (4
 المدفوعة وغير المستحقة الكمبياالت

 إلى الكمبيالة من نسخة إرسال يتم االستحقاق تاريخ في الكمبيالة قيمة بدفع العميل يقوم ال عندما - أ
 .الكمبيالة لتسديد الملتزمين لمالحقة والمدير المراقب

 وغير المستحقة بالقيمة القيد فيجري تدفع ولم الكمبيالة استحقاق على ناأسبوع مضى إذا - ب
 .مدفوعة

ii. التحصيل برسم كمبياالت 
 عند قيمتها لتحصيل المصرف لدى يودعها والتي مظهرة أو ما عميل ألمر المحررة الكمبيالة هي

 وقيدها لتحصيلها آخر مصرف من مرسلة الكمبياالت تكون  وقد المودع العميل لحساب وقيدها االستحقاق
 .المرسل الفرع أو المصرف لحساب

iii. التأمين برسم كمبياالت 
 ضمن هلعميل المصرف يمنحها مصرفية لتسهيالت ضماناً  المصرف لدى تودع التي الكمبياالت هي

 .معينة شروط
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 الفصل العاشر
 تسعير الخدمات المصرفية
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 المبحث األول
 قرارات التسعير في المصارف

 
 السعر المصرفي 

الودائع، القروض، الرسوم،  ىمعدل الفوائد عليشير مفهوم السعر في التسويق المصرفي إلى     
العمالت، والمصروفات األخرى التي يتحملها المصرف لقاء تقديم الخدمات المصرفية. ومن وجهة نظر 

 الزبون يمثل السعر إجمالي المنافع التي يتوقع الحصول عليها عند استخدامه للخدمة المصرفية. 
 

 مراحل عملية التسعير
حديد السعر للسلعة أو الخدمة بعدد من المراحل والتي من خاللها يتم تجنب الكثير من تمر عملية  ت    

حاالت عدم التأكد المرتبطة بقبول أو عدم قبول السعر المفروض عليها من وجهة نظر المشتري الحالي 
 والمراحل هي:   ،أو المستقبلي
 تحديد أهداف التسعير  -ىالمرحلة األول

أهداف التسعير أن تأتي هذه األهداف متسمة بالوضوح والمرونة لتمكن المخططين من يتطلب تحديد     
وضع األطر النظرية للسياسات الواقعية الخاصة بالتسعير، وتقوم إدارات التسويق في المؤسسات بوضع 

يجية وتطوير أهداف التسعير التي تتناسب وتتوافق مع األهداف العامة لتلك المؤسسات )األبعاد االسترات
 ومن هذه األهداف:  ،التسويقية( والتي يتبناها المصرف تجاه األسواق المستهدفة

 الربح .2 البقاء والحصة السوقية .9
 التدفق النقدي .2 االستثمار ىالعائد عل .0
 قيادة كلفة المنتج    .3 الوضع الراهن ىالمحافظة عل .4

 
 دراسة العوامل المؤثرة في قرارات التسعير  -المرحلة الثانية

عند تحديد السعر أو األسعار للخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف هناك العديد من العوامل     
 التي يجب أن تؤخذ في الحسبان ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى مجموعتين :  

 : العوامل الخارجية
 الموقف االئتماني للعميل  (2
 ظروف السوق  (1
 الخدمات المصرفية  ىمرونة الطلب عل (5

 : الداخليةالعوامل 
 األهداف التسويقية  (9
 إستراتيجية المزيج التسويقي  (2
 عامل التكلفة (0
 اعتبارات المنظمة       (2
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 تحليل الطلب والتكلفة والربح المتحقق -المرحلة الثالثة
تحدد المصارف عدة مستويات من األسعار شأنها شأن بقية المؤسسات وذلك من أجل تغطية     

وهنالك أسلوبين يمكن استخدامهما لتحليل وفهم  ،إلنتاج الخدمات بشكل نهائيالتكاليف التي أنفقتها 
 العالقة بين الطلب والتكلفة والربح كما يلي:

 تحليل نقطة التعادل : - أ
نقطة التعادل هي النقطة التي يتعادل عندها إجمالي إيرادات المبيعات مع إجمالي المصروفات     

أوهي النقطة التي يتعادل عندها إجمالي هامش المساهمة مع إجمالي المصروفات  .المتغيرة والثابتة
الثابتة وكما يتضح من هذين التعريفين يمكن الوصول إلي نقطة التعادل بطريقتين أواًل بطريقة المعادلة، 

  .وثانيًا بطريقة الوحدة
 روفات الثابتة ( أو تكون : )المصروفات المتغيرة + المص –األرباح =المبيعات  : طريقة المعادلة

 .وعند نقطة التعادل تكون األرباح صفرا المبيعات = المصروفات المتغيرة + الثابتة + األرباح.
        هامش مساهمة الوحدة            /المصروفات الثابتة  نقطة التعادل =  :طريقة هامش المساهمة

 التحليل الحدي :   - ب
أساس أن نقطة الربح القصوى هي النقطة التي تتساوي فيها  ترتكز عملية التحليل الحدي علي

التكلفة الحدية مع اإليراد الحدي وبشكل عام ينظر إلى اإليراد الحدي علي أنه ) التغير في اإليرادات 
أو أنه التغير في اإليراد الكلي  والذي ينتج أو يتم التوصل  اإلجمالية بسبب تغير المبيعات بوحدة واحدة (

 إليه بعد بيع وحدة إضافية أخرى من الماركة الخدمية . 
 

 تحليل أسعار المنافسين  -المرحلة الرابعة
يرادات المنافسين الرئيسيين في الصناعة      أسعار المنافسين توفر قاعدة معلوماتية واسعة عن تكاليف وا 

ية تقوم الجهات المختصة بالمصرف بمهمة جمع هذه المعلومات من مختلف المصادر )داخلية وبناًء عل
أساس المعلومات  ىوخارجية( وتحليلها وبيان نقاط القوة والضعف فيها بالنسبة لكل منافس رئيسي، وعل

 والبيانات التي تم جمعها وتحليلها توضع األسعار المقبولة من العمالء النهائيين.
 

 إختيار سياسة التسعير  -ة الخامسةالمرحل
 ويتم تناولها في المبحث التالي.
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 المبحث الثاني
 إختيار سياسة التسعير

 
 بشكل عام هنالك أربع سياسات تسعيرية هي:  

السلع أو  ىاألسعار عل ىوضع أعل ىترتكز هذه السياسة التسعيرية عل :سياسة السعر الكاشط (2
الخدمات الجديدة والتي سيدفعها المبادرون أو المبتكرون من المشترين. والمصارف التي تعتمد 
هذه السياسة تقوم بتقديم خدمات مصرفية بسعر مرتفع للبيع لقطاعات معينة من المستهلكين 

في األجل القادرين حاليًا على شراء هذه الخدمات والهدف من ذلك تحقيق أعلى األرباح الممكنة 
القصير ثم تقوم من بعد ذلك بتخفيض السعر بهدف البيع لفئات أقل قدرة مالية بمعنى االتجاه 

 نحو الدخول إلى أسواق ذات مرونة أكبر فى حساسيتها تجاه التغير في األسعار.
تستخدم عند تقديم المنتجات الجديدة للسوق والهدف منها هو التغلغل  :سياسة السعر الكاسح (1

في السوق والحصول على أكبر حصة ممكنة فيه بالشكل الذي يؤدى إلى  زيادة الربحية والنمو 
  .في األمد الطويل عن طريق وضع أسعار منخفضة للخدمات موضوع االهتمام

معين مقبول بشكل عام  طرفتتجسد هذه السياسة عندما يكون هناك : سياسة قيادة السعر (5
 :نوعين يوجدوبشكل عام  .ذي يحدد السعرباعتباره القائد لألسعار حيث أنه هو ال

i.  األول يحدث عندما تقوم المؤسسة المصرفية القائدة بأخذ المبادرة في تغيير األسعار وتكون
 .باقي المصارف مستعدة التباعها على أن يحقق هذا التغيير الربح الكافي

ii.  أن تكون قد الثاني يتمثل في حالة مؤسسه مصرفيه صغيرة ولكن معتمده كقائد للسوق بعد
أثبتت أنها قادرة على تحليل السوق أو تشخيص التغيرات في السوق وقادرة على وضع هيكل 

 السعر في السوق.
ما هي القيمة ) عادة يكون  أساس هذه السياسة هو: سياسة التسعير حسب القيمة المدركة (2

المادية، مثل  فكلما ذادت المالمح المادية وغير (المدركة للمنتج أو الخدمة لدي العميل؟.
المظهر والتفاخر فان ذلك سوف يؤدي إلي إرتفاع القيمة المدركة للمنتج أو الخدمة وبالتالي 

 يمكن للمصرف تحديد أسعار مرتفعة أو العكس. 
سياسات التسعير السابقة تستخدم في الغالب لتسعير المنتجات  :سياسات تسعيرية أخرى  (3

 لخدمات الحالية أوعند تقديم الخدمات الجديدة ما يلي:ومن أبرز سياسات إعادة تسعير ا .الجديدة
يمكن للبنك أن يحقق منافع متعددة من خالل تشجيع العميل : التسعير القائم على العالقات - أ

وتتعدد  .على استخدام أكثر من خدمة أو تكثيف تعامالته في الخدمات المقدمة إليه بالفعل
 الفوائد التي يمكن أن يحققها المصرف عند استخدامه لهذه السياسة ومنها :
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خدمه عميل واحد يتعامل في أربعة  ؤهتحقيق إنخفاض في التكلفة منش .9
بدال عن خدمة أربعة عمالء يتعامل كٌل منهم في خدمة مثال، حسابات 

 واحده فقط.
التي يتعامل فيها  ألنه كلما ذاد عدد الحسابات ،الحفاظ على العميل .2

قناعه باستمرار تعامله مع  العميل كلما كان من السهل الحفاظ عليه وا 
 البنك.

ألَن الربحية اإلجمالية التي يمكن تحقيقها من تقديم  .زيادة الربحية .0
تكون أفضل من معدالت الربحية  ،خدمات متكاملة للعميل ةمجموع

 التي يمكن تحقيقها من التعامل في حالة بيع كل خدمة بصفة منفردة.
تعتمد هذه السياسة على إستخدام السعر لحث العمالء على إتخاذ : التسعير القائم على السلوك - ب

مصرف قيام هو  والمثال على ذلك .موقف معين قد ينتج عنه إما تقليل التكلفة أو زيادة الربح
بتحميل العميل مصروفات معينه في حالة قيامه بصرف مبالغ نقدية من خالل التعامل مع 

بينما ال يتم تحميله مثل هذه المصروفات إذا قام بالسحب عن طريق  ،موظف الشباك مباشرة
 .استخدام جهاز الَصراف اآللي
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 الفصل الحادي عشر
 SWIFTالسويفت 
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 األول ثالمبح
 وأنواع رسائل السويفت المستخدمينرموز 

 
 SWIFTرموز مستخدمي السويفت 

قامت السويفت باستخدام رمز خاص ثابت لكل عضو في عملية تبادل الرسائل، ويسمى  رمز عميل     
وقد اعتمدت استخدام هذا الرمز العديد من شبكات المدفوعات والمقاصة في  SWIFT Codeالسويفت 
 العالم. 
مع رقم الفرع(، وينقسم هذا الرمز إلى أربع  99خانات بشكل رئيسي ) 5الرمز عادة من ويتكون     

 مقاطع )من اليسار إلى اليمين(، وهي كالتالي:
 خانات وهي عبارة عن رمز المصرف. 2يتكون من  -المقطع األول
تمدة من األيزو يتكون من خانتين وهي عبارة عن رمز الدولة وفقا لقائمة الرموز المع  -المقطع الثاني

ISO. 
 مكون من خانتين وهي رمز المدينة. -المقطع الثالث

 خانات اختيارية يمكن استخدلمها لرمز الفرع. 0المقطع األخير وهو عبارة عن 
 

 BBSF SY HA SHR       :مثال
 

 أنواع رسائل السويفت المستخدمة في أداء األعمال المصرفية 
 سابقا إرسال واستقبال رسائل السويفت عبر طريقتين:  تم    

  -األولى
بها على الحواسب والشبكات، وهي تضم نماذج جاهزة لجميع يباستخدام برامج السويفت التي يتم تنص

 أنواع الرسائل وكذلك المساعدة والتدقيق للمستخدمين على ارسال رسائل صحيحة ومفهومة.  
  -الثانية

باستخدام برامج خارجية يمكن أن تنقل البيانات إلى شبكة السويفت مباشرة أو عبر وجود بيئة برمجية 
 ، بحيث تتكقل بنقل البيانات بينهما.software interfaceبسيطة بينهما 
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 قائمة رموز مجموعات رسائل السويفت الرئيسية واستخداماتها(. 2-2-22الجدول رقم)
 االستخداممجال  نوع الرسالة
MT1xx تبليغ الحواالت 
MT2xx تبليغ الحواالت بين البنوك 
MT3xx الخزينة وتبديل العمالت 
MT4xx تحصيل المستندات 
MT5xx تسجيل أو التداول بالبورصة 
MT6xx تبادل المعادن النفيسة 
MT7xx عمليات االعتمادلت المستندية 
MT8xx عمليات الشيكات السياحية 
MT9xx التعزيز والمراسالت واالستفسار 

 (.11( و )39يرمز للقيم بين ) –Xx  حيث:
الرسائل  ،المجموعة األولى منها، مجموعات رئيسية 1تصنف رسائل السويفت تبعا ألغراضها إلى     

ومافوق، حيث يتم  MT100التي تتعلق بتبليغ التحويالت بين العمالء، وتبدأ هذه المجموعة بالرقم 
 MT102في إبال   المدفوعات الفردية، بينما نجد أن رسائل  MT101استخدام الرسائل من النوع 

 MT3xx. وكمثال آخر، لنأخذ مجموعة Bulk Messageمخصصة لتبليغ حواالت العمالء المتعددة 
ن الرسائل تحت كل وهي مخصصة لرسائل عمليات الخزانة كالودائع وتبادل العمالت، ويندرج العديد م

نوع من األنواع المذكورة. ويمكن أن يصل عدد األنواع الفرعية لكل عائلة إلى عشرات الرسائل ذات 
 األغراض في كل مجموعة. 

 
 حقول البيانات في رسائل السويفت 

يحتوي كل نوع من رسائل السويفت على العديد من حقول البيانات التي تتناسب والغرض الذي     
 MT101تستخدم ألجله، ويرمز كل حقل برمز محدد. فلو أخذنا رسالة خاصة بتبليغ الحواالت الفردية 

 فسنجد أنها تحتوي بصورة رئيسية على الحقول التالية:
تاريخ  -تاريخ االرسال -البنك المراسل -البنك المرسل -البنكرقم مرجع  -رقم المرجع لدى السويفت

تفاصيل  -وقم حساب المستفيد -اسم المستفيد -البنك المستفيد -مبلغ التحويل -اسم المحول -االستحقاق
 تعليمات من بنك إل بنك. وتختلف هذه الحقول من رسالة إلى أخرى تبعا للغاية من الرسالة. -التحويل
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 ني المبحث الثا

 للمدفوعات اللحظية التسوية نموذج لنظام

  Real Time Gross Settlement 

 
 

 اللحظية التسوية نظام خالل من السويفت رسائل توصيف

 :النظام هذا في المستخدمة الرسائل مجموعات أهم

 . ,MT 202   103النظام في عضو تجاري بنك إلي النظام في عضو تجاري بنك من -أ 
 .MT  920 ,598 ,298 ,202 ,292المركزي التشغيل نظام إلي النظام في عضو تجاري بنك من -ب 

 ,598 ,198 ,296 ,196 298,النظام في عضو تجاري بنك إلي زيكالمر  التشغيل نظام من -ج 
900, 910, 941, 942, 950,  MT 

 
 MT 202 , MT 103 ، النظام في عضو تجاري  بنك ىإل يرسل النظام عضو التجاري  البنك -
 المركزي  البنك) التسوية بنك طرف – (المركزي  التشغيل نظام ىإل يرسل النظام عضو التجاري  البنك -

  للبلد:
.(تعليمات تحويل بين الحسابات المصرفية ) MT 202 9 )  

MT 298 (رسالة لالستفسار( 1 )  
MT 598 (رسالة إللغاء التحفظ علي أوراق مالية متحفظ عليها كضمان( 5 )  

(MT 292 9 (طلب إلغاء لرسالة سابقة(  
(MT 920 3 (  طلب إرسال للرسالة MT 941 –تقرير بالرصيد أ ،  

)  MT 942    معينة فترة خالل الحساب ىعل بالمعامالت تقرير) 
 
 التجاري  البنك ىإل التالية الرسائل يرسل أن يمكن ،للبلد زيكالمر  البنك طرف) المركزي  التشغيل نظام(

 :بالنظام العضو
) MT 196, 296 للنظام الواردة الرسالة في بخطأ إخطار)  

MT 198, 298, 598 أ، الدولية المعلومات شبكة  ( خالل من الواردة االستفسارات ىعل للرد تقرير 
 (إخطارات

) MT 900, 910 باإلضافة إخطار ، بالخصم إخطار)  
) MT 941 الحساب برصيد تقرير) 
MT 942 (معينة فترة خالل الحساب ىعل بالمعامالت تقرير(  

) MT 950 معين يوم عن الحساب شفك رسالة(  
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 المدفوعات رسائل صياغة
 وفقا التالية لألنواع تبعا تصنيفها يتم أن يمكن (MT 202, 103) المدفوعات رسائل صياغة    

 :التالية االستخدام مجاالت إطار في الستخدامها
 (عميل عن معلومات توجد ال حيث) أخري مالية مؤسسة إلي مالية مؤسسة من صادرة مدفوعات رسالة -أ 

{MT202}  
 (مالية مؤسسة ليس) عميال يكون  األقل ىعل الدفع عملية طرفي أحد حيث مدفوعات رسالة -ب 

{930{MT  
 وأ
 .مفردة رسالةك ترسل -ج 
 وفقا تسويتها ليتم واحدة، حزمة ضمن ترسل الرسائل من مجموعة وهي :الرسائل من حزمة ضمن ترسل -د 

 من تستخدم) اإللكترونية المقاصة غرفة رسائلك اإلطالق، ىعل التسوية عدم أو العمليات لك تسوية لمبدأ
 (.فقط األخرى المقاصة وغرف للبلد زيكالمر  البنك جانب

 أو
 .الفورية التسوية آلية نطاق في للتسوية ترسل -ه 
 (.النقدية السيولة إدارة فاءةك تعظيم آلية) محدد تجميع ملف ضمن التسوية آلية نطاق في للتسوية ترسل -و 

 :آنفا ورةكالمذ االستخدام مجاالت من ثالث مواصفات تحمل أن يمكن مدفوعات عمليات أي فإن وبهذا
 ى( أخر  مالية مؤسسة ىإل مالية مؤسسة) بنك ىإل بنك من دفع أمر يكون  قد الدفع أوامر أحد  - :فمثال

{MT 202}  ، الفورية التسوية آلية نطاق في تسويتها ومطلوب مفردة، الرسالة وتكون. 
  ى(أخر  مالية مؤسسة إلي مالية مؤسسة (بنك إلي بنك من آخر دفع أمر يكون  أن يمكن حين في - 

{MT 202} ، محدد تجميع ملف ضمن التسوية آلية نطاق في تسويتها ومطلوب مفردة، الرسالة وتكون. 
 ينكالمشار  فئات
 :التسويات نظام ضمن المدفوعات رسائل تشغيل دورة في ينكالمشار  فئات
 يحدد التعليمات منشئو . التعليمات ينشئ بالنظام مسجل مستخدم: الدفع تعليمات منشئ (9

 الرسالة إدخال توقيت يحدد الذي وهو بها، الخاصة التعليمات وينشئ الدفع تعليمات محتويات
 .زيكالمر  التسويات لنظام

 شبكة(الرسائل نقل شبكة إلي الرسالة) إرسال) بتسليم يقوم بالنظام مسجل مستخدم :الرسالة مرسل (2
 (.السويفت

 .التسوية محل القيمة (حسابه علي يخصم) بدفع يقوم الذي البنك :الدافع البنك (0
 .التسوية محل القيمة لحسابه تضاف الذي البنك :المستفيد البنك (2
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 اللحظية التسوية لنظام المنتسبين أدوار
لدى   المسجلة للبنوك التسويات خدمة مقدم دور يلعب للبلد زيكالمر  البنك: التسويات خدمة مقدم .9

 .زيكالمر  البنك
 أحد عن نيابة دفع تعليمات بإدراج مفوض وهو النظام، مستخدمي أحد: بالتسوية المفوض يلكالو  .2

 .اآللية المقاصة غرفة مثل البنوك،
 النظام، مستخدمي من ثركأ أو لواحد األساسية التقنية بنية لتقديم يلكو  :األساسية التقنية لبنيةا يلكو  .0

 يلعب (السويفت شبكة) للرسائل الناقلة االتصاالت شبكة من رسائلهم واستالم إدراج من لتمكينهم
 .الدور بهذا لقيامه خاصا تعريفيا وداك ويستخدم الدور، هذا زيكالمر  البنك

 االتصاالت شبكة ىإل الرسائل يدرج المعتمدين، النظام مستخدمي أحد :(مرسل) للنظام منتسب عضو .2
 (.السويفت شبكة) للرسائل الناقلة

 شبكة من الرسائل يتسلم المعتمدين، النظام مستخدمي أحد :(مستقبل) للنظام منتسب عضو .4
 االتصاالت

 (.السويفت شبكة)للرسائل الناقلة
 التسويات آلية
 :خالل من المدفوعات تسوية يتم أن يمكن

 حساب ىعل بالخصم فورا تسويتها سيتم المدفوعات فكل اآللية، لهذه وفقا :الفورية التسوية آلية (2
 .البنك

 للنظام المنتسب العضو حساب بمراجعة التسويات نظام سيقوم مباشرة، دفع لعملية التسوية إتمام قبل 
 بغرفة المتعلقة التسوية لتعليمات الصافية القيمة في ماك األطراف، متعدد الدفع حالة في األعضاء أو)

 حالة في .التسوية عملية لتنفيذ الالزمة السيولة به تتوافر الخصم محل الحسابأن  من دكللتأ (المقاصة
 يمكن سيولة أية إلي باإلضافة بالعضو الخاص التسوية حساب رصيد مجموع من) افيةك موارد توافر
 تتوافر لم إذا .فورا التسوية بإتمام النظام سيقوم الدفع، إلتمام (للعضو ائتماني تسهيل خالل من توافرها
 .فورا التسوية رفض سيتم الالزمة، السيولة

 هذه في (:تسويتها يتم لم التي للرسائل خاصة انتظار صفوف) التجميع ملفات ضمن التسوية آلية (1
 اآللية

 مجموعة هإلي توجه تجميع ملف ل. كخاصة تجميع ملفات إلي إضافتها سيتم المطلوبة التسوية عمليات
 الالزمة النقدية السيولة توافرت ما إذا فورا تتم أن يمكن التسوية .تسويتها المطلوب الدفع عمليات من

 .السيولة تلك توافر لحين المختص بالملف تظل أن يمكن ماك لذلك،
 


