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 الفصل التمهيدي

 والعمليات المصرفية الخارجيةالمصرف 

 يدور المصرف األساس. 
 التطور في أنماط تسوية المدفوعات. 
  العمليات الخارجية للمصرف التجاري. 
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 األولالمبحث 
 دور المصرف األساسي

The bank's basic role 
 

رهتتا متتع يتتتم تطو  ،علتتأ أصتتول وأعتتراف ،العمليتتات المصتترفية بشتتكل عتتام ستتتندت    
إلتأ متا هتتي  صتوالا و  ،وتشتع  عملياتاتاالمصتارف هتذ   ةمنتذ نشت  ،تطتور المصتارف

تمدة متتن مستت ،ت تلتتك األصتتول واألعتتراف علتتأ مبتتاد  ومفتتاهيمنيتتوقتتد ب .عليتتا اليتتوم
 (المقتتر )وحتق المستتثمر ،فتي الحفتاع علتأ قيمتة مدخراتتا (المقتر )رحق المتدخ  
وهتتتو فتتتي هتتتذ  الحالتتتة  ،وحتتتق المصتترف ،إلتتتأ أقصتتأ حتتتد ممكتتتن مكاستتتبافتتي ايتتتادة 
قراضتتاا إلتتأ الم األمتتوال ضتت  يعمتتل علتتأ التتذي  الوستتي   ،ستتتثمرينمتتن المتتدخرين واض

  .(0الشكل التوضيحي رقم) يةفي تحقيق أقصأ ربح ممكن، باعتبار  منش ة راسمال
 ،مناقشتتةللستتتعداد التتام وايتتر القابتتل اال فتتي ،المصتترف االمتمتاني ويتمثتل واجتت     

ستتتتلام قيتتتام إذاا، يعنتتتد الطلتت . أو  ،فتتتي أي وقتتتصتتاحباا إلتتتأ لتترد وديعتتتة المتتدخر 
لتدينا بمعنتأ أن يكتون  ونشت ، وجود اقتصاد نقتدي متحترك ،بدور  كوسي المصرف 

فتتتي وأختتترس مستتتتثمرة تستتتتالك متتتن المتتتال  ،تج أكثتتتر ممتتتا تستتتتالكوحتتتدات متتتدخرة تنتتت
عر  للنقود من  يتوفرأن  وبعبارة أخرس، .مراحل االستثمار األولأ أكثر مما تنتج

د متن و طل  علتأ النقت يتوفروأن  ،صاحبة الفام  النقديالوحدات االقتصادية  قبل
هتذا  ضتمن بتدور  يتددي قيتام المصترفمن ثم، اجة. تحمقبل الوحدات االقتصادية ال

إلتأ ايتادة  متن ثتمو  ،د والطل  علتأ النقتودو النقمن عر  الإلأ ايادة حجم  ،اإلطار
 حجم أعمال المصرف وأرباحا. 

 ،خالفاا لما تم افتراضتا أعتال  بدور الوسي ، علأ القيام تبقأ قدرة المصرفو  
طيع ومقتدار متا يستت ،محدودة بمقدار ما يستطيع تعبمتتا متن المتدخرات بشتكل ودامتع

أن  ،فتي الواقتعنجتد حيث يمكن  .شكل قرو علأ منحا من التسايالت االمتمانية 



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 7 السنة الرابعة

 

يستتتتطيع إشتتتباع كتتتتل  وأن المصتتترف ال ،كتنتتتتااااليفضتتتلون  ،الكثيتتتر متتتن المتتتدخرين
يكتنتتتد قتتتدرة بعتتت  المقترضتتتين علتتتأ تستتتديد لمتتتا بتتتالنظر  ،علتتتأ القتتترو  اتالطلبتتت

وذلك في ضوء قواعد  يستطيع المصرف أن يغامر بتحملاا القرو  من مخاطر ال
 المترت  علأ حمايتا ألموال المودعين.   حرصا علأ حماية وجود

التوستت  بتتين وحتتدات الفتتام  ووحتتدات المصتترف علتتأ القيتتام بتتدور  قتتدرة تعتتد   
بتتتين  ،الفتتتوام  النقديتتتةمتتتن تتتتدفقات التتتذي يقتتتوم بتتتا للتوايتتتع الايتتتادة فعاليتتتة و  ،العجتتتا

قتتتدرة تعتمتتتد و  .إلتتتأ األمتتتام النمتتتوة لتتتدفع عجلتتت أساستتتية، مختلتتتد القطاعتتتات المنتجتتتة
 علأ مدس انتشار الوعي المصرفي. في هذا المجال، المصرف 
 أمتتتتوالمتتتتن ناحيتتتتة العتتتتر  المتمثتتتتل فتتتتي مصتتتتادر  ،يقتتتتاس التتتتوعي المصتتتترفي 

النقتتد المتتتداول متتن  أي ،مفاوم الضتتيقالبنستت  مكونتتات عتتر  النقتتود بتت ،المصتترف
متتتن جاتتتة أختتترس. ويالحتتت  جاتتتة والودامتتتع الجاريتتتة وتحتتتت الطلتتت  لتتتدس المصتتتارف 

ارتفاع نسبة النقد المتداول وانخفا  نسبة الودامع تحت الطل  لدس المصارف فتي 
وانخفتتتا  نستتتبة النقتتتد كمتتتا يالحتتت  ارتفتتتاع نستتتبة الودامتتتع  األقتتتل نمتتتواا،االقتصتتتادات 

إن نجاح البنوك  ،بشكل عام. ومن هنا يمكننا القول األكثر نمواا المتداول في الدول 
در أموالاتتا فتتي المتتدس البعيتتد يعتمتتد علتتأ متتدس وقتتوة مستتاهمتاا فتتي فتتي ايتتادة مصتتا

والتتتذي يترتتتت  عليتتتا ايتتتادة التتتوعي المصتتترفي  ،تنميتتتة االقتصتتتاديات التتتتي تعمتتتل باتتتا
 وبالتالي ارتفاع نسبة الودامع علأ حسا  النقد المتداول في عر  النقد. 

متنح أما من ناحية الطل  المتمثل في توظيفتات أمتوال المصترف عتن طريتق  
التسايالت االمتمانية والقرو ، فيالح  أن مقاييس الوعي المصرفي تاداد تعقيتداا. 
 نإذ إنا لكي يتمكن المقتتر  متن إشتباع طلبتا علتأ أمتوال المصترف يجت  عليتا أ

هم من ذلك قدرتا علأ تسديد القر . وهنا تبدأ األيقنع المصرف بجدوس اقتراضا و 
المصترف إلتأ توايتع توظيفتات أموالتا بشتكل مشكلة االباا ما يترت  علياا اضتطرار 

هتتتذا  ةيايتتتد متتن طاقتتتة االقتصتتاد اإلنتاجيتتتة بتتل ويتتتددي أحيانتتاا إلتتتأ ايتتادة تبعيتتت قتتد ال
بتين ااديتاد وتنتوع  ،فجتوة امنيتة وجتوديالحت   حيتث ي.ختارجعتالم العلأ ال االقتصاد
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وبتين ااديتاد حصتة  ،انتشتار التوعي المصترفيالناجمة عن مصادر أموال المصرف 
 ، أي وجتتود الفجتتوة الامنيتتة،عاليتتات اإلنتاجيتتة متتن تلتتك المصتتادر. وقتتد يعتتود ذلتتكالف

المحتمتل والتتي تتمثتل فتي  (المقتتر )إلأ ضعد الثقافتة المصترفية لتدس المستتثمر 
. لاتذا يلجت  المصترف إلتأ منحتا القتر  المطلتو عدم استتطاعتا إقنتاع المصترف ب

ك بتخصيصتتا لجتتاء كبيتتر وذلتت ،توظيتتد أموالتتا بشتتكل يتماشتتأ متتع طبيعتتة مصتتادرها
متتتن تلتتتك األمتتتوال لتمويتتتل فعاليتتتات التجاريتتتة تمتتتتاا بقصتتتر متتتدة احتياجاتتتا لالمتمتتتان 
وقدرتاا علأ التسديد التلقامي وذلتك علتأ حستا  تمويتل الفعاليتات اإلنتاجيتة. ولكتي 

يحتتتتان أن  ،يتتتتمكن المصتتترف متتتن إشتتتباع طلتتت  الفعاليتتتات المنتجتتتة علتتتأ القتتترو 
بحيتتث تتتمكن تلتتك الفعاليتات متتن تتت مين  ،ليتات مصتترفياا علتتأ تثقيتد تلتتك الفعا يعمتل

الحتتد األدنتتأ متتتن مستتتلامات االقتتترا . كمتتتا وال بتتد  لتتا متتتن دراستتة احتياجتتات تلتتتك 
الفعاليات واستحداث أدوات وأنماط عمل مصرفية جديدة لمالءمة تلك االحتياجتات، 

لمتوستتت  وتبتتترا أهميتتتة اهتمتتتام المصتتتارف بتمويتتتل الفعاليتتتات اإلنتاجيتتتة فتتتي المتتتدس ا
 بعمليتتتات رتب المتتت ،متتتن ختتتالل احتياجتتتات تلتتتك الفعاليتتتات للتمويتتتل التجتتتاري  ،والبعيتتتد
واحتياجاتتا التتدامم للمتتواد الختتام وبعتت   ،لمنتجتتات داختتل االقتصتتاد وخارجتتااتستتويق 

 أيضاا من داخل االقتصاد أو خارجا.  القادمةالمواد نصد المصنعة 
مصترف نجتد أنتا باإلضتافة في ضوء ما تقدم وبتالرجوع إلتأ مصتادر أمتوال ال 

إلأ المخاطرة االمتمانيتة المترتبتة علتأ إقترا  المصترف للفعاليتات اإلنتاجيتة هنالتك 
مخاطرة وقتية يتحملاا المصرف قد تحول دون منحا االمتمان اإلنتاجي الالام حتأ 
لو كان طل  االمتمان مناسباا لا. وتتمثل تلك المخاطرة في قيام المصرف بتوظيتد 

طويلتة األمتتد. أو قصتيرة األمتد مثتل الودامتع تحتتت الطلت  وجتال متوستطة األمتوال ال
لتتتتذلك تستتتتعأ المصتتتتارف إلتتتتأ مقابلتتتتة قروضتتتتاا المتوستتتتطة وطويلتتتتة األجتتتتل بودامتتتتع 
ذا لم تتوفر مثل تلك الودامع لمصرف ما فالبد لا عندمتذ  متوسطة وطويلة األجل. واض

وجتتود أستتواق  ستتناد قتتر  متوستتطة األجتتل، ويشتتترط فتتي هتتذ  الحالتتةأمتتن إصتتدار 
مالية متطورة والتي االباا ما يددي اياباا إلأ إجبار المصرف علتأ توظيتد الجتاء 
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متتتتن أموالتتتتا فتتتتي الفعاليتتتتات التجاريتتتتة قصتتتتيرة المتتتتدس. ويفستتتتر هتتتتذا المفاتتتتوم  األكبتتتتر
 اتجاهات التخصص التي ميات تطور األعمال المصرفية. 

الجماتتتتور فمتتتن جاتتتتة يالحتتت  أن المصتتتتارف التتتتتي نجحتتتت فتتتتي تعبمتتتة ودامتتتتع  
وسميت فيما بعد بمصارف الودامع أو المصارف التجارية قتد مالتت إلتأ التخصتص 

فتي حتين تخصصتت المصتارف التتي نجحتت بتعبمتة الودامتع  .في العمليات التجارية
وستميت فيمتا  ،أو األموال طويلتة المتدس بتاإلقرا  اإلنتتاجي متوست  وطويتل المتدس

 !بعد بمصارف األعمال أو مصارف االستثمار
 مالي توسط كمؤسسات المصارف (.1رقم) التوضيحي لشكلا
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 المبحث الثاني
 تسوية المدفوعات أنماط التطور في 

 

تطورت أنماط تسوية المدفوعات الدولية مع تطور العالقات التجارية والمالية  
تطتتتتور وانتشتتتتار التبتتتتادل ب ة،الدوليتتتتة. وتتتتتت ثر العمليتتتتات المصتتتترفية الخارجيتتتتة مباشتتتتر 

ومتتن ، Cyber cashاإللكترونيتتة  نقودمتتا يستتمأ بتتال انتشتتارو  ترونتتي،االلكالتجتتاري 
خالل إعادة هيكلة المنظومة الدولية، حيث ينحسر مفاوم الدولة ليحل محلتا مفاتوم 

 حرية انتقال البضامع واألموال واألشخاص.اادياد و  ،التجمعات االقتصادية الكبرس 
 ،المتتدفوعات بتتين التتدول تنظتتيم أنمتتاط تستتويةفتتي وقتتد ظاتترت اتجاهتتات متعتتددة     

أثمرت نظام النقد الدولي. تم إنشاء صندوق النقد  ،واضعطاماا صفة مدسسية وقانونية
التتتدولي عنتتتد ناايتتتة الحتتتر  العالميتتتة الثانيتتتة ليكتتتون المدسستتتة الدوليتتتة المستتتدولة عتتتن 

وودا. وعلتأ أثتر  ن المحافظة علأ مباد  نظام النقد الدولي التي وضعت في بريتو 
وودا فتتتي أوامتتتل الستتتبعينيات وظاتتتور نظتتتام العمتتتالت  ن نظتتتام بريتتتتو توقتتتد العمتتتل ب

المعومتتتة ظاتتترت اتجاهتتتات فتتتي التتتدول الكبتتترس عملتتتت علتتتأ تقلتتتيص دور الحكومتتتة 
وتدخلاا في األسواق وحصر  في الرقابتة، وهتو متا أختذ أشتكال الخصخصتة وتحريتر 

لميتتتتة قيتتتود التبتتتادل التجتتتاري والمتتتدفوعات الخارجيتتتتة متتتن ختتتالل منظمتتتة التجتتتارة العا
والعولمتتتة المتمثلتتتة فتتتي تستتتريع انفتتتتاح اقتصتتتادات التتتدول لتصتتتبح جتتتاءاا متتتن اقتصتتتاد 

 عالمي يعمل وفق قوانين وأسس محددة. 
المتتتذكورة  قتتتد تتتت ثرت العمليتتتات المصتتترفية الخارجيتتتة مباشتتترة بتلتتتك التطتتتوراتل 
بمتا تخلتل الربتع األخيتر متن القترن العشترين متن تطتورات فتي  هات ثر  عدا عن أعال ،
والتتتتي نتتتتج عتتتن تطبيقاتتتا ايتتتادة  ،المواصتتتالت واالتصتتتاالت واإللكترونيتتتات تمجتتتاال
ممتا ااد متن كفتاءة أنمتاط التستوية وستاعد  ،في حجم وسترعة تبتادل المعلومتات كبيرة

 في ظاور أنماط جديدة. 
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 المبحث الثالث
 العمليات الخارجية للمصرف التجاري 

The commercial bank's foreign operations 
 

تعرضتتتتنا لتتتتدور المصتتتترف  عنتتتتد متتتتاداا علتتتتأ ماكنتتتتا قتتتتد أتينتتتتا علتتتتأ ذكتتتتر  اعت 
أساستتاا متتن االحتياجتتات  تنشتت  متتان العمليتتات المصتترفية داختتل اقتصتتاد فتت  ،األساستتي

المتولتتتتدة عتتتتن وجتتتتود عالقتتتتات اقتصتتتتادية متشتتتتعبة ومعقتتتتدة بتتتتين مختلتتتتد الوحتتتتدات 
ات المصرفية والقطاعات المكونة لذلك االقتصاد. وينطبق نفس المنطق علأ العملي

الخارجيتتتتة إذ تنبثتتتتق هتتتتذ  العمليتتتتات مباشتتتترة متتتتن العالقتتتتات االقتصتتتتادية التتتتتي تتتتترب  
 . س خر أ أو اقتصادات باقتصادمعين  مااقتصاد 
متتا كثتتالث فمتات رميستتة  ضتتمنتصتتنيد العالقتات االقتصتتادية بتتين التدول  يمكتن    
 : ي تي

 نتيمعالقتصتاد االوتشمل تبادل البضامع والخدمات بين  ،العالقات التجارية (0
 العالم. في قتصادات االوبقية 

جتل انتقال األموال لغايتات االستتثمار الطويلتة األ أي ،العالقات االستثمارية (0
 العالم.  اقتصاداتبين االقتصاد المحلي وبقية 

العالقتتتتات النقديتتتتة وتشتتتتمل التتتتتدفقات النقديتتتتة القصتتتتيرة األمتتتتد والناتجتتتتة عتتتتن  (2
أستتتعار العمتتتالت وأستتتعار الفوامتتتد  ()المراجحتتتةعمليتتتات المضتتتاربة أو ترجيح

 بين أسواق المال المحلية وبقية األسواق العالمية. 

اتجاتتتتت المدسستتتتات المصتتتترفية العالميتتتتة إلتتتتأ التخصتتتتص فتتتتي تقتتتتديم الختتتتدمات     
إذ  أعتتتال . المصتتترفية الضتتترورية لتغطيتتتة كتتتل فمتتتة متتتن العالقتتتات الرميستتتية المتتتذكورة

ي تمويتتتتل عمليتتتتات التجتتتتارة تخصصتتتتت بنتتتتوك الودامتتتتع علتتتتأ الصتتتتعيد الختتتتارجي فتتتت
مقدمة بذلك الخدمات المصرفية التقليدية مثل عمليات التحويل وتحصيل  ،الخارجية
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وتخصصتتتت بنتتتوك  .البتتتوالص واالعتمتتتادات المستتتتندية والكفتتتاالت والعقتتتود الخارجيتتتة
مثتتتل تغطيتتتة عمليتتتات إصتتتدار  متتتن توظيتتتدالتمويتتتل و الاألعمتتتال فتتتي تقتتتديم ختتتدمات 

دارة المحتتاف  الماليتتة لحستتا  عمالماتتتا ستتنادأو  ،األستتام والستتندات دارة  ،القتتتر  واض واض
األمتتتوال المنقولتتتة وايتتتر المنقولتتتة بشتتتكل عتتتام. ومتتتن جاتتتة أختتترس استتتتحدثت الفمتتتتان 

 Offshoreالمتذكورتان فمتتة ثالثتتة أطلتتق علياتتا استتم الوحتتدات المصترفية الخارجيتتة 

banking units (OBUs)  تخصصت في تقديم خدمات توظيتد ردوس األمتوال
يرة األمتتد بتتالعمالت الرميستتية. وبتتالنظر لتتتراب  معظتتم تلتتك العمليتتات متتع بعضتتاا قصتت

أنتتتواع التتتبع  أصتتتبحت البنتتتوك الكبيتتترة فتتتي وضتتتع تستتتتطيع متتتن خاللتتتا تقتتتديم كافتتتة 
ممتتا أدس إلتتأ إضتتعاف مفاتتوم التخصتتص وظاتتور متتا يستتمأ بالمصتتارف  ،الختتدمات
صتارف قتد حافظتت . إال  أنتا يجتدر القتول إن تلتك المUniversal banks الشتاملة

متن حيتث فصتل ختدماتاا حست   ،علأ مباد  التخصص ومفاهيم العمتل المصترفي
وظتتامد المتتذكورة أعتتال  وتوايعاتتا علتتأ دوامتتر متخصصتتة فتتي البنتتك أو متتن حيتتث ال

إنشاء بنوك أعمال أو وحدات مصرفية خارجية بشكل فروع أو شركات منبثقة عناتا 
لعمليتتتتات الخارجيتتتتة للمصتتتتارف أو تابعتتتتة لاتتتتا. ومتتتتن هنتتتتا نستتتتتطيع حصتتتتر دراستتتتة ا

  في اوتي: التجارية دون التعر  إلأ بقية العمليات الرأسمالية والنقدية الخارجية
 تمويل التبادل التجاري الدولي –أ 
 Foreign trade financing 

يترتتت  علتتأ تبتتادل البضتتامع والختتدمات بتتين التتدول ضتترورة دفتتع قتتيم البضتتامع  
إطتار نظتتام النقتد التتدولي المعمتول بتتا يتتم ذلتتك متتن وأجتور الختتدمات المتبادلتة. وفتتي 

ونم  تسوية المدفوعات  ،خالل نمطين رميسيين وهما: نم  تسوية المدفوعات الحرة
اختتالف ال يتدثر و دفع يتم عقدها بين الدول. اتفاقيات من خالل اتفاقيات تقاص أو 

لرجتوع ستب  بتالنظر  ،في العمليات المصترفية المتعتارف علياتا ،النمطين المذكورين
االختتتالف بتتين النمطتتين إلتتأ شتتح مصتتادر العملتتة األجنبيتتة لتتدس التتدول التتتي تمتتول 

 تجارتاا الخارجية بوساطة اتفاقيات الدفع. 
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وفي إطتار نظتام تستوية المتدفوعات الحترة يالحت  أن المصتارف التجاريتة فتي  
ة التتي بلد معتين تتعامتل متع الختارن فتي إطتار قتوانين وأنظمتة مراقبتة العملتة األجنبيت

يضتتعاا المصتترف المركتتاي أو الستتلطة النقديتتة فتتي ذلتتك البلتتد. وتحتتدد تلتتك األنظمتتة 
قدرة البنوك علأ استعمال موارد البلد من العملة األجنبية لتمويتل تجارتتا الخارجيتة. 
وتحتتد تلتتك األنظمتتة متتن قتتدرة البنتتوك علتتأ استتتعمال متتوارد العملتتة األجنبيتتة حستتت  

فكلمتتتا انخفضتتت تلتتك الموجتتتودات  ،ت األجنبيتتةأوضتتاع موجتتودات البلتتد متتتن العمتتال
تاداد القيود علأ المدفوعات األجنبية. كما ويتم تخفيضاا عند ااديتاد مصتادر البلتد 
بالعملتتة األجنبيتتة بشتتكل عتتام. وقتتد ستتاد هتتذا النظتتام حتتتأ منتصتتد الثمانينتتات حيتتث 
  برهن اقتصاديو صندوق النقتد التدولي أن القيتود علتأ المتدفوعات تتددي إلتأ هترو 

ن أفضتتل الستتبل لعودتاتتا هتتو تحريتتر  مصتتادر البلتتد بالعملتتة األجنبيتتة إلتتأ الختتارن. واض
تباعأنظمة مراقبة العملة   السياسات االقتصادية الصحيحة.  واض

ولكي تتمكن المصارف من تسوية مدفوعاتاا بالعمالت األجنبية يجت  علياتا  
ومتتن ولي العتتام. أن تحتتتف  ب رصتتدة متتن العمتتالت األجنبيتتة التتتي تحظتتأ بتتالقبول التتد

الطبيعي أن تحتف  المصارف ب رصدتاا من العمالت األجنبية لدس الدول المصدرة 
لتلتتك العمتتالت أي أن تحتتتف  المصتتارف ب رصتتدتاا متتن التتدوالر لتتدس المصتتارف فتتي 

لتدس المصتارف فتي بريطانيتا  اإلستترلينيالواليات المتحدة األمريكية وب رصتدتاا متن 
ت ظاتتتتر متتتتن القتتتترن الماضتتتتي، ات يالستتتتتيننيات و الخمستتتتيأنتتتتا ختتتتالل  ايتتتتروهكتتتتذا. 

 ةالحتتتتتتتتتتتتر العمتتتتتتتتتتتتالت وأستتتتتتتتتتتتواق  Eurocurrenciesالعمتتتتتتتتتتتتالت الحتتتتتتتتتتتترة  وتطتتتتتتتتتتتتورت
Euromarketsواالحتفتتتتتتاع  لحيتتتتتااة، ممتتتتتا أضتتتتتتفأ مرونتتتتتة أكبتتتتتتر علتتتتتأ عمليتتتتتتات ا

 باألرصدة من العمالت الصعبة.
 العمالت الحرةقبول الودائع ب –ب 

 Euro currencies 
متتن أهتتتم العمتتالت الحتترة. والتتدوالر الحتتتر  Eurodollarيعتبتتر التتدوالر الحتتر  

هتو التدوالر المتعامتل كما يعترف الطالت  متن ختالل دراستتا لمقترر التمويتل التدولي، 
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تعتبتتر التتدوالرات المودعتتة فتتي لنتتدن أو  حيتتث ،بتتا ختتارن الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة
مركتتاي بتتالنظر لعتتدم خضتتوعاا لستتيطرة البنتتك ال Eurodollarبتتاريس دوالرات حتترة 

التي تقبل الودامتع بالتدوالر  السوريةاألمريكي )االحتياط الفيدرالي( المباشرة. فالبنوك 
ايتتر ملامتتة باالحتفتتاع بنستتبة معينتتة متتن تلتتك الودامتتع لتتدس بنتتك االحتيتتاط الفيتتدرالي 
علأ ارار البنوك األمريكية. وعلأ ارار الدوالر األمريكتي تعتبتر أيتة عملتة مودعتة 

لاا وخارن نطاق سيطرة البنك المركاي في ذلك البلد عملة حرة خارن البلد المصدر 
Eurocurrency . 

 بالعمالت الحرة  إدارة الحسابات –ج 
Management of Eurocurrency account 

تتعامتتتتل البنتتتتوك التجاريتتتتتة بتتتتالعمالت األجنبيتتتتة فتتتتتي األستتتتواق الداخليتتتتة لتلتتتتتك  
ب رصتتدتا متتن  ستتوري ف  بنتتك العمتتالت كمتتا وتتعامتتل فتتي أستتواقاا الحتترة. إذ قتتد يحتتت

الدوالر مواعة بين بنك أمريكي فتي نيويتورك وبنتك بريطتاني فتي لنتدن وبنتك فرنستي 
فتتي بتتاريس. وكمتتا ذكرنتتا تعتبتتر أرصتتدتا متتن التتدوالر لتتدس البنتتوك فتتي لنتتدن وبتتاريس 

  .Eurodollars حرة دوالرات
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 األولالفصل 

 اتفاقيات التعامل بين البنوك المراسلة

 خدمات البنوك المراسلة. 
 أسس إنشاء العالقات مع البنوك المراسلة. 
 اتفاقيات المراسلين. 
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 الفصل األول
 اتفاقيات التعامل بين البنوك المراسلة

 مقدمة
هو الفرق بين عمليات المصارف الداخلية وعملياتاا  ساءل الطال  ماقد يت 

الخارجية؟ وخاصة في ضوء دور المصرف كوسي  بين الوحدات االقتصادية 
صاحبة الفوام  النقدية وتلك صاحبة العجا. والفرق هنا قد يكون قياسياا أي 

 منبثقاا عن درجة قيام المصرف بدور . 
مصرف بدور  والتي تتلخص بوجود اقتصاد نقدي فمن جاة مستلامات قيام ال 

تكون فيا النقود وسيلة التبادل الرسمية والمتعارف علياا ويكون ذلك االقتصاد 
ديناميكي الحركة، نجد أن التجارة الدولية هي من العناصر األساسية التي تحاف  
ات علأ وجود االقتصاد وتساعد في نمو  عن طريق تبادل السلع األساسية والخدم

والتكنولوجيا، كما وأن التعامل في ظل نظام النقد الدولي القامم يشمل عدة أنواع من 
النقود سواء كانت هذ  من العمالت الرميسية أم وحدات حسابية لتسايل تسوية 

 اتفاقيات المدفوعات الثنامية. 
أما من جاة وجود تسر  في قنوات إعادة تدوير الفوام  النقدية الداخلية  
عن ضعد الوعي المصرفي، فيالح  أن ذلك التسر  في العالقات  الناتج

التجارية والنقدية الخارجية ضميل جداا، إذ البد لمعظم المستوردين والمصدرين من 
التعامل مع مصارفام لضمان حقوقام ورعاية مصالحام أمام المصدرين أو 

قليدية والمتمثلة المستوردين األجان . ومع ذلك تبقأ هنالك بع  أشكال التجارة الت
في سفر التاجر إلأ بلد أجنبي وشراء  للبضامع والعودة معاا إلأ بلد ، إال  أن هذا 
النم  من التجارة والذي يمثل التسر  من قنوات العالقات المصرفية الدولية يبقأ 
محدودا)كالتجارة بالخضار والفواكا والسلع سريعة التلد مثال( وتعاف البنوك عن 

 كتنفا من مخاطر متعددة. تمويلا لما ي
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هنالك عدة مدشرات اقتصادية تبين أهمية العالقات والعمليات المصرفية  
الخارجية وأهم هذ  المدشرات هو حجم تجارة البلد الدولية بالنسبة إلأ حجم الدخل 
القومي، أو نسبة االستيراد والتصدير إلأ الناتج المحلي اإلجمالي، ويبين ارتفاع 

اعتماد االقتصاد المحلي علأ الخارن، كما ويبين في نفس الوقت  هذ  النسبة مدس
مدس أهمية العمليات المصرفية الخارجية في قطاع المصارف. والبد من تثقيل هذا 
المدشر بمدشر آخر يبين مدس تسر  عمليات تمويل التجارة الخارجية من الجااا 

مجموع عمليات  المصرفي. وقد يكون المدشر األمثل في هذ  الحالة هو نسبة
تمويل التجارة من تحويالت، بوالص تحصيل، وبوالص االعتمادات المستندية 
المنفذة لدس الجااا المصرفي إلأ مجموع البيانات الجمركية المنفذة خالل فترة 

 محددة. 
وتتبين أهمية العمليات المصرفية الخارجية لدس البنوك السورية من خالل  

ع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي. وأيضا قد نسبة استيراد وتصدير البضام
تكون تقديرات البنك المركاي السوري عن نسبة تسر  تمويل التجارة الخارجية من 

 حجم تجارة سورية الدولية مامة في هذا السياق. 
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 المبحث األول
 خدمات البنوك المراسلة

Correspondent bank services 
 

قامة عالقات عملية وطيدة مع البنوك األجنبية يحتان البنك التجاري إلأ إ 
ليقوم بتنفيذ مختلد العمليات المصرفية بوساطتاا لصالح أشخاص مستفيدين في 
الخارن وبناءا علأ طل  عمالما المحليين. فمثالا إذا أراد أحد العمالء المحليين 

فاو يلج   للبنك التجاري تحويل مبلغ من الجنياات اإلسترلينية إلأ مستفيد بريطاني
إلأ بنكا التجاري حيث يقوم هذا بالطل  من بنك تجاري بريطاني دفع المبلغ 
للمستفيد في لندن ويسمأ البنك األجنبي في هذ  الحالة البنك المراسل للبنك 

المحلي وتعود هذ  التسمية إلأ كون جميع العالقات بين المصارف خطية ومن 
ادلة بيناا، وحتأ لو تم تنفيذ العملية خالل كت  أو برقيات أو إشعارات خطية متب

 شفاياا بوساطة الااتد مثالا فالبد  من تعاياها خطياا بالمراسلة. 
ومن جاة أخرس ف ن احتيان البنوك التجارية في العالم لخدمات بعضاا  

البع  لتسايل قيام كل مناا بتقديم خدماتا لعمالما المحليين يجعل من إنشاء 
مراسلة أمراا البد  منا. وبشكل عام تتكون الخدمات المصرفية العالقات مع البنوك ال

 المتبادلة بين البنوك المراسلة ألارا  تمويل التجارة الدولية مما يلي: 
 General servicesخدمات عامة  –أ 
 إعداد التقارير عن مختلد أسواق السلع في العالم.  -0
 مساعدة المصدرين علأ إيجاد مستوردين لسلعام.  -0
 مساعدة المستوردين علأ إيجاد مصدرين لتصدير السلع التي يطلبوناا.  -2
مساعدة المصدرين والمستوردين علأ معرفة األنظمة المختلفة للدفع والتجارة  -0

 في مختلد الدول. 
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تاويد المصدرين والمستوردين بتقارير مالية عن سمعة وأوضاع عمالمام  -3
 التجارية. 

 تصدير واضعداد مستندات التصدير نيابة عن المصدرين. القيام ب جراءات ال -6
 إصدار الكفاالت المالية المختلفة.  -3
 تعريد المستثمرين علأ مياات االستثمار في أي دولة أو سوق.  -1

 Import financingتمويل المستوردات  –ب 
 بيع العمالت األجنبية بتسليم آني)فوري( أو آجل.  -0
صدار الشيكات. إجراء التحويالت الب -0  رقية والبريدية واض
 فتح جميع أنواع االعتمادات المستندية.  -2
 تسديد السحوبات المستندية )بوالص التحصيل(.  -0
 كفالة السحوبات الامنية المسحوبة علأ المستوردين.  -3
 تخاين البضامع المستوردة في مخاان عمومية.  -6
مخاان العامة مقابل وصوالت منح سلد بضمانة البضامع المخاونة في ال -3

 استالم البضاعة الصادرة عناا. 
 Export financingتمويل الصادرات  –ج 
 شراء العمالت األجنبية تسليم آني)فوري( أو آجل.  -0
 إرسال السحوبات المستندية للتحصيل إلأ الخارن.  -0
 تبليغ االعتمادات المستندية التصديرية وتعاياها وخدمتاا.  -2
يد المصدرين بضمانة الوثامق )البوالص( الخاصة بصادراتام وبضمانة تسل -0

 االعتمادات المستندية التصديرية لصالحام. 
 شراء السحوبات الامنية المستندية من المصدرين.  -3
 دفع قيمة الحواالت البرقية والبريدية الواردة والشيكات المسحوبة علأ البنك.  -6
 Foreign services financingتمويل الخدمات  –د 
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إعداد المعلومات المفيدة للسياح بخصوص األسعار وأنظمة التعامل بالعمالت  -0
 األجنبية التي تامام. 

 فتح حسابات جارية للبنوك األجنبية واألفراد.  -0
 إصدار الشيكات وشيكات المسافرين للسامحين وشراء مثل هذ  الشيكات.  -2
 بريدية لتغطية النفقات اير المنظورة. إصدار التحويالت البرقية وال -0
 إصدار االعتمادات الخاصة.  -3
فتح اعتمادات مستنديا لتمويل تكاليد تقديم خدمات مثل خدمات تركي   -6

 اوالت.
 صرف مبالغ من االعتمادات الخاصة.  -3
 تبليغ اعتمادات الخدمات وخدمتاا.  -1

 Foreign investmentsاالستثمارات الخارجية  -هـ 
 قبول الودامع ألجل.  -0
 إصدار شاادات اإليداع.  -0
 قبول األموال برسم األمانة واستثمارها.  -2
 شراء األسام والسندات واألذونات.  -0
حف  األسام والسندات وخدمتاا بتحصيل فوامدها وقيماا عند االستحقاق ودفع  -3

جراء معامالت اإلعفاء.   الضرام  واض
 ة عن العمالء. إدارة العقارات نياب -6
 إصدار السندات واألسام واالحتفاع بسجالتاا.  -3
 إقرا  األموال واالكتتا  بالسندات لحساباا الخاص.  -1
 إعداد التقارير عن أوضاع أسواق السندات واألسام وتوايعاا علأ عمالماا.  -9
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 المبحث الثاني
 أسس إنشاء العالقات مع البنوك المراسلة

Bases for starting correspondent banking relationship 
 

إن أهم األسس التي يعتبرها البنك عند إنشاما لعالقات مع بنك خارجي هو  
حاجتا لخدمات ذلك البنك. مثالا بافترا  وجود أربعة بنوك مراسلة في لندن لبنك 
تجاري محلي، يعتمد إنشاء ذلك البنك لعالقة مراسل مع بنك خامس في لندن علأ 

للخدمات في ضوء كلفة تلك الخدمات القاممة عليا ومستوس كفاءة تنفيذها حاجتا 
من قبل مراسليا اوخرين. ومقدار استفادتا من حجم العمل الموجا إليا من قبل 
أولمك المراسلين. لاذا يمكننا القول إن األسبا  الموجبة إلنشاء عالقة جديدة مع 

 أحد البنوك األجنبية قد تكون كاوتي: 
ادياد حجم العمل محلياا وضرورة توايعا ضمن سقوف محددة علأ مايد من ا –أ 

البنوك المراسلة. أو ضرورة الحصول علأ المايد من التسايالت المصرفية 
 الخارجية. 

حدوث ضعد في مركا وكفاءة أو مستوس أحد البنوك المراسلة واالتجا  إلأ  –  
 تقليص حجم التعامل معا. 

مل مع أحد البنوك المراسلة والحصول علأ عرو  تعامل ارتفاع كلفة التعا –ن 
 بكلفة أقل. 

توقع ايادة أعمال وأرباح البنك نتيجة لتنفيذ الخدمات التي يقدماا المراسل  –د 
 الجديد أو يطل  تنفيذها. 

بقية البنوك  اتقديم المراسل الجديد لخدمات جديدة ومتخصصة ال تقدما -هت 
 المراسلة. 
يلج  البنك التجاري إلأ إنشاء عالقاتا الخارجية مع أقوس  ومن الطبيعي أن 

البنوك الخارجية مركااا وأرقاها سمعة وأكفدها تنفيذاا للخدمات، وأكثرها اتساعاا من 
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حيث انتشار شبكة فروعاا والبنوك التابعة أو المراسلة لاا في جميع أنحاء العالم 
ع لدراسة وافية عن البنك ولاذا ف ن إنشاء عالقة مع بنك مراسل يج  أن يخض

المراسل وتحليل كامل لوضع المراسل واالستعانة بما تنشر  وكاالت التصنيد 
عن هذا المراسل ومقارنتا مع  (Moody's/S&P/IBCA)االمتمانية العالمية مثل 

اير  من المراسلين الذين يعرضون خدمات مماثلة. إال  أنا انطالقاا من مبدأ المنفعة 
الذي يحكم تعامل البنوك فيما بيناا والذي يعطي البنك  (Reciprocity)المتبادلة 

المراسل الحق في قبول أو رف  التعامل من حيث المبدأ يصبح أمر إنشاء 
العالقة خاضعاا التفاقيات تعامل يتفق البنكان من خاللاا علأ شروط عالقاتاما 

المية بايارات عمل المصرفية. وقد درجت العادة علأ قيام مندوبي كبار البنوك الع
للبنوك المحلية يقومون من خاللاا بعر  خدمات بنوكام تمايداا إلنشاء عالقات 

 مراسلين وعقد االتفاقيات المترتبة علياا. 



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 23 السنة الرابعة

 

 المبحث الثالث
 اتفاقيات المراسلين

Correspondent’s agreements 
 

ن البنك تتكون االتفاقيات المعقودة مع البنوك المراسلة من كت  متبادلة بي 
المحلي والبنك الخارجي. وقد يبدأ البنك المحلي بالكتابة إلأ البنك الخارجي مبيناا 
رابتا في إنشاء عالقة مراسل مع البنك الخارجي والخدمات التي سوف يحتاجاا 

من ذلك المراسل ويطل  البنك المحلي في كتابا من البنك الخارجي تاويد  بشروط 
يالت التي ب مكانا منحاا. وفي حالة رد البنك الخارجي تعاملا وب نواع وحدود التسا

باإليجا  يبين في رد  موافقتا علأ تقديم الخدمات المطلوبة وشروط تعاملا وأنواع 
وحدود التسايالت الممنوحة. وقد يبدأ البنك الخارجي بالكتابة الحقاا لايارة أحد 

مع البنك المحلي ويعر   مندوبيا للبنك المحلي مبيناا في كتابا رابتا في التعامل
رسمياا الخدمات والتسايالت وشروط التعامل التي يكون المندو  قد اتفق علياا مع 

 إدارة البنك أثناء اياراتا. 
 Terms and conditionsشروط التعامل  –أ 

من العموالت  Terms and conditionsتتكون شروط التعامل  
لأ مختلد عملياتا المصرفية العادية والمصاريد التي يتقاضاها البنك المراسل ع

وتكون في العادة مدونة طي نشرة رسمية يصدرها البنك المراسل واالباا ما تكون 
شروط التعامل موحدة نظامياا من قبل السلطات النقدية الممثلة في البنك المركاي 
أو باتفاق البنوك فيما بيناا من خالل جمعية البنوك. ويتم عادة توحيد شروط 

عامل باتفاق البنوك من خالل جمعية البنوك ب شراف البنك المركاي الذي يقوم الت
بفر  شروط التعامل المتفق علياا علأ الجااا المصرفي إال  أن شروط التعامل 

الشروط القصوس، وباستطاعة أي بنك محلي أن يخف   ن الموحدة االباا ما تكو 
ا بشكل مماثل. ويعتمد هذ  الشروط لقاء قيام البنك المراسل بتخفي  شروط
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تخفي  العموالت علأ حسا  دقيق تجريا إدارة البنك. ف ذا ما افترضنا تساوي 
من مصلحة أي  ن حجم العمل المتبادل بين بنك محلي ومراسلا الخارجي قد ال يكو 

من البنكين العمل علأ تخفي  أرباحا بتخفي  عموالتا. وتحمل البنوك عمالماا 
الداخلية أو الخارجية المترتبة علأ تقديم البنك  جميع العموالت والمصاريد

لخدماتا المصرفية. إال  أنا إذا كانت هيكلية تعامل البنوك المحلية مع الخارن اير 
متوااية بمعنأ أن البنوك المحلية ال تستلم من البنوك الخارجية حجم عمل مماثل 

المطالبة  لذلك الذي ترسلا لاا، تصبح البنوك المحلية في وضع تستطيع با
بتخفي  عموالت البنوك المراسلة من جان  واحد وذلك انطالقاا من مبدأ المعاملة 

 بالمثل. 
ذا ما أخذنا باالعتبار هيكلية االقتصاد السوري وتجارتا   وعلأ سبيل المثال واض

الدولية نجد أن سورية تستورد أكثر مما تصدر مما يدل علأ أن المراسل الخارجي 
عمليات أقل للبنك المحلي مقابل عمليات أكثر يستلماا من بشكل عام قد يرسل 

المحلي. وقد يتساءل البع  لماذا يسعأ البنك المحلي إلأ تخفي  عموالت 
مراسلا طالما أن العميل المحلي هو الذي يتحمل ع ء تلك العموالت، والجوا  

يق هنا يكمن في نجاح البنك المحلي في منافسة بقية البنوك المحلية علأ تسو 
خدماتا. إذ كلما نجح ذلك البنك في تخفي  عموالت مراسلا كلما نجح في 

تخفي  كلفة عملياتا مقارنة ببقية البنوك وذلك لمصلحة وحسا  عمالما وهذا 
يساعد في اجتذا  العمالء وفي ايادة حجم العمل واألرباح علأ المدس البعيد. أما 

ا فقد يستطيع بالمقابل إذا لم يستطع البنك المحلي تخفي  عموالت مراسل
الحصول علأ تسايالت خاصة في إطار التسايالت العامة التي يوافق البنك 

 المراسل علأ منحاا. 
 Accounts and lines of creditفتح الحساب وحدود التسهيالت  –ب 

يعتبر فتح الحسا  بالعملة األجنبية لدس البنك المراسل شرطاا أساسياا من  
ع ذلك البنك. إذ إن تنفيذ معظم الخدمات المصرفية من قبل شروط بدء التعامل م



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 25 السنة الرابعة

 

ذلك البنك البد  وأن يتم عبر ذلك الحسا ، وعليا تخضع عملية فتح الحسا  
لمفاوضات بين البنكين يتم االتفاق من خاللاا علأ نوع الحسا  وعلأ إمكانيات 

طريقة احتسا  تقاضيا للفوامد في ضوء األنظمة النقدية السامدة في بلد المراسل و 
تلك الفوامد ومواعيد تحقق قيدها. كما ويتم االتفاق علأ حدود التسايالت التي 

 يمنحاا البنك المراسل. 
 Lines ofتتكون التسايالت االمتمانية التي يمنحاا البنك المراسل وتسمأ  

credit  بشكل رميسي من حدود االمتمان التي يوافق البنك المراسل علأ منحاا
 lean advancesمحلي وذلك ألارا  كشد الحسا  لمدة محددة للبنك ال

وتعتبر هذ  تسايالت امتمانية مباشرة. كما وتمنح حدود تسايالت اير مباشرة 
ألارا  تعايا االعتمادات المستندية وقبول السحوبات الامنية العامدة لاا أو 

 لعمليات تحصيل البوالص، أو تعايا الكفاالت الخارجية. 
بنك المراسل سقوف التسايالت الممنوحة في ضوء تقييما لقوة ويحدد ال 

مركا البنك المحلي وكفاءة إدارتا وسالمة أوضاعا المالية وأوضاع البلد بشكل 
عام ومستوس موجوداتا من العمالت األجنبية بشكل خاص كما ويعطي واناا خاصاا 

وضاع البنوك ألنظمة مراقبة العملة األجنبية ومدس مراقبة البنك المركاي أل
 التجارية من خالل تطبيقا ألحكام قانون البنوك أو القوانين المماثلة لا. 

وجدير بالذكر أن بع  أنظمة مراقبة العملة تمنع البنوك التجارية من كشد  
البنك التجاري من الحصول علأ حدود  عحساباتاا في الخارن، إال  أن هذا ال يمن

نية كشد الحسا  نتيجة لتحقق التاامات تسايالت مباشرة بالنظر لدوام إمكا
عرضية علأ البنك المحلي مثل تسديد قيمة اعتمادات مستنديا قاممة أو كفاالت 

بكامل قيمة تلك   قاممة لصالح مستفيدين في الخارن إذ إن البنك التجاري ال يحتف
االلتاامات في حسابات الجارية في الخارن بالنظر لطبيعتاا العرضية من جاة أو 

كون مقدار ما يستطيع البنك التجاري االحتفاع با من أرصدة أجنبية مقابل ل
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التااماتاا العرضية محدداا بموج  أحكام قانون مراقبة العملة، والتعليمات الصادرة 
 استناداا إليا. 

البنك المحلي إلأ فتح حسا  بالعملة األجنبية لدس البنك  نقد ال يحتا 
عا. وفي هذ  الحالة يج  االتفاق مع البنك المراسل المراسل المنوي بدء التعامل م

علأ نم  تغطية تنفيذ  للخدمات المصرفية بالعملة األجنبية. وقد يكون ذلك 
بتفويضا بالسح  مباشرة علأ حسا  البنك المحلي لدس مراسل آخر في نفس 
البلد و/أو علأ مراسلين آخرين في بالد أخرس وذلك حس  نوع عملة العمليات 

ذة. وكمثال باإلمكان تصور قيام بنك سوري ب نشاء عالقة مراسل مع بنك المنف
فرنسي دون فتح حسا  لدس ذلك البنك. وفي هذ  الحالة يفو  البنك السوري 

البنك الفرنسي بالسح  علأ حسابا لدس بنك فرنسي آخر لتغطية عملياتا المحررة 
با بالدوالر لدس بنك باليورو لحسا  البنك السوري كما ويفوضا بالسح  علأ حسا

مراسل في نيويورك لتغطية العمليات المحررة بالدوالر والمنفذة من قبل البنك 
الفرنسي المذكور في فرنسا لحسا  البنك السوري. ويقوم البنك السوري من جاتا 

بتغطية سح  البنك الفرنسي علأ مراسليا اوخرين وذلك بتفويضا ألولمك 
اسلا الفرنسي علأ حسابا لديا أو بالطل  منام قيد المراسلين بمقابلة سحوبات مر 

قيمة عملياتا لدس البنك الفرنسي لحسا  ذلك البنك لدس مراسلا ويترت  علأ ذلك 
 عادة تبادل أسماء مراسلي البنكين في كل من دول العمالت الرميسية العالمية. 

فتح  لدس اتفاق البنك المحلي مع البنك المراسل علأ شروط التعامل وشروط 
الحسا  أو شروط تغطية العمليات وحدود التسايالت يتبادل البنكان الوثامق 

 Controlالخاصة بضب  التعامل الذي قد ينش  بيناما وتسمأ هذ  الوثامق 

documents . 
  Control documentsوثائق ضبط التعامل مع البنوك المراسلة  –ج 

ك المراسلة من األربع فمات تتكون وثامق ضب  التعامل المتبادلة بين البنو  
 التالية: 
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 أسماء ونماذن تواقيع الموظفين المفوضين بالتوقيع عن كل من البنكين.  (0
 الرموا البرقية المعتمدة.  (0

 المفاتيح السرية .  (2

 (Swift categories message types)مفاتيح نظام سويفت  (0

 List of authorizedالموظفون المفوضون بالتوقيع عن البنك -1

signatories 
في ضوء طبيعة االمتمان التي تميا عمل البنك التجاري عن بقية مدسسات  

الخدمات تتولأ إدارة البنك تقسيم العمل بين دوامر  المختلفة علأ أساس تخصصي 
وبحيث تخضع جميع العمليات التي تدثر بشكل مباشر أو اير مباشر في 

ة. وفي هذا اإلطار وحتأ تت كد موجودات البنك ومطلوباتا إلأ المراقبة الثنامي
البنوك من أن التصرف بموجوداتاا ومطلوباتاا يتم بشكل أصولي منسجم مع 

أنظمة وتعليمات البنك الداخلية ولضمان تحقيق مستويات مرضية من الدقة ف ناا 
تضع ترتيبات إدارية داخلية تفو  بموجباا عدداا من الموظفين المنوطة بام 

ة بالتوقيع علأ المعامالت نيابة عن البنك وتشترط بناء مسدوليات تخصصية معين
علأ مبدأ الرقابة الثنامية أن يتم التوقيع المادون أي التوقيع من قبل اثنين من 

 الموظفين المفوضين بالتوقيع علأ كل المعامالت أو بعضاا. 
ولكي تت كد البنوك أن التعليمات التي تردها هي فعالا صادرة عن بنك  

قوم البنوك ب صدار نشرة ب سماء ونماذن تواقيع الموظفين المفوضين مراسل، ت
بالتوقيع عناا، وتواعاا علأ جميع البنوك المراسلة لاا. وتتضمن تلك النشرة 
باإلضافة إلأ أسماء ونماذن المفوضين بالتوقيع، الشروط التي يضعاا البنك 

 )المصدر للنشرة( للتوقيع علأ معامالتا. 
ك فيما مضأ علأ وضع شروط توقيع مطولة ومعقدة مثل وقد درجت البنو  

حصر بع  التواقيع ب نواع معينة من العمليات وحصر تواقيع أخرس بحدود مبالغة 
معينة مما كان يلقي عبماا كبيراا علأ البنك المراسل لوجو  ت كد  من أن التوقيع 
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اا أنا اير علأ المعاملة الواردة إليا ليس فق  ضمن تواقيع المفوضين بل وأيض
مخالد لشروط التوقيع من حيث نوع المعاملة وقيمتاا. وتالفياا لتحمل المسدوليات 
المترتبة علأ ذلك اتجات البنوك فيما بعد إلأ اختصار شروط التوقيع وعدم ذكر 
أية شروط سوس تلك األساسية لضمان ت كد البنك المراسل من صحة معامالتاا. 

مسدوليات التوقيع داخل البنك في إطار تعليمات وقامت بالمقابل بتنظيم وتوايع 
داخلية تحدد صالحيات كل من المفوضين بالتوقيع من حيث نوعية المعامالت 

 وحدود قيم أو مبالغ تلك المعامالت التي يستطيع توقيعاا. 
أما شروط التوقيع األساسية التي ترد في نشرة التوقيع فتتلخص في بيان  

جات التوقيع. فمثالا نجد أن فمات الموقعين المتعارف عدد فمات الموقعين أي در 
علياا بين البنوك هي فمة " أ " وفمة "   " في حين قد يكتفي الكثير من البنوك 
ب دران أسماء ونماذن المفوضين بالتوقيع دون حصرهم في أية درجات. كما 
لمعاملة وتتلخص شروط التوقيع األساسية بذكر عدد التواقيع الواج  توفرها علأ ا

وفيما يلي نموذن عن شروط التوقيع التي تكون مرفقة ب سماء تواقيع المفوضين 
 بالتوقيع عن البنك. 

 نموذج شروط نشرة تواقيع: 
يج  أن تحمل أية وثيقة من الوثامق التالية توقيع شخصين مفوضين بالتوقيع  –أ 

 أ " . علأ أن يكون أحدهما علأ األقل من المفوضين بالتوقيع من فمة " 
 أية وثيقة تتضمن تعليمات بسح  أموال من حسابات مفتوحة باسم البنك.  (3

 أية وثيقة تتضمن التااماا مالياا علأ البنك ماما كان نوعا.  (6

أية وثيقة تتضمن تعليمات تددي إلأ السح  من موجودات البنك  (3
 ومحفوظاتا الثمينة أو تددي إلأ تبديل في هذ  الموجودات والمحفوظات. 

مستندات بوضع أي من موجودات البنك برسم الت مين أو الرهن أية  (1
 لصالح فريق ثالث. 

 أية مستندات ب لغاء الرهونات أو الت مينات الموضوعة لصالح البنك.  (9
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يكتفي بتوقيع واحد من فمة " أ " أو من فمة "   " لتظاير الشيكات أو  –  
سم التحصيل لحسابا بما السندات عندما تودع قيمتاا في حسا  البنك أو ترسل بر 

 في ذلك الشيكات المقدمة لمكت  المقاصة. 
يالح  من النموذن الوارد أعال  أن نشرة التواقيع بشكل عام ال تتعر  لكل  

معاملة علأ حدة بل تكتفي بذكر مباد  عامة وأناا مكونة من فمتين "أ" و" " من 
مادوجاا باستثناء الموقعين وأناا تشترط كون معامالت البنك تحمل توقيعاا 

 المعامالت التي تتم لصالح البنك والتي تكتفي بتوقيع واحد. 
  Telegraphic codesالرموز البرقية  -2

وذلك  Telegraphic codesدرجت البنوك علأ استعمال رموا برقية  
لالقتصاد في تكاليد البرق من جاة وللمحافظة علأ سرية مراسالتاا البرقية مع 

ة لاا. وهناك نوعان من الرموا . النوع األول هو نوع خاص يضعا البنوك المراسل
كل بنك لعملياتا والنوع الثاني وهو نوع عام ومتعارف علأ استعمالا دولياا بين 

جميع البنوك. وبسب  صعوبة العمل بدليل رموا كل بنك علأ حدة درجت معظم 
 Petersonيترسون البنوك علأ استعمال النوع الثاني من الرموا والمسمأ رموا ب

codes  وهناك عدة طبعات لدليل رموا بيترسون. وتتفق البنوك المراسلة فيما بيناا
علأ استعمال طبعة معينة من الدليل المذكور أكثرها انتشاراا كالطبعة الرابعة أو 

 الخامسة مثال. 
وتقوم رموا بيترسون علأ أساس إعطاء رما مقابل كل من الجمل أو أوامر  
مامة والدارجة االستعمال في المراسالت التجارية وفيما يلي مثاالا عن تلك الدفع ال
 الرموا. 

 الرما           الجملة المقابلة             
 Please pay beneficiaries less charges  Abxyl 
 نرجو أن تدفعوا إلأ المستفيدين بعد خصم عموالتكم 
    U.S. dollars  Blmnd  بالدوالر األمريكي  
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   1000   1000  Cdmond 

 We credited your account with us value Lnmde    

 Today with Same Amount  

 قيدنا المبلغ لحسابكم لدينا حق اليوم.  
 ومثاالا عن نص برقية: 

 العنوان البرقي للبنك المرسلة إليا البرقية      
"Abxyl Ali al-Mustafeed Blmnd Cdmond Lnmde"  

 العنوان البرقي للبنك المرسل البرقية
 وعند حل رموا هذ  البرقية تصبح كما يلي: 

"Please pay less charges beneficiary ali-Al-Mustafeed US 

Dollars 1000 We credited your account value today with Same 

amount" 

دوالر  0111يد( بعد خصم عموالتكم "نرجو أن تدفعوا إلأ المستفيد )علي المستف
 أمريكي. قيدنا القيمة لحسابكم لدينا حق اليوم.

 

ويجدر القول هنا أنا منذ ظاور وانتشار خدمات التلكس والفاكس بدأ  
استعمال رموا بيترسون يضعد أمام ساولة االتصاالت بالفاكس وسريتاا وسرعتاا 

ي المترت  علأ نمو التجارة الدولية وقلة كلفتاا. كما وأن نمو حجم التعامل المصرف
الكبير خالل العقود األخيرة قد ااد من أهمية سرعة اإلنجاا مما ساعد في اإلقالل 
من استعمال الرموا البرقية لما يستغرقا فك تلك الرموا من وقت. قد يتبين من 

 تجميعا ارتفاع الكلفة اير المنظورة الستعمال الرموا. 
 Test keysالمفاتيح السرية  -5

لقد اطلعنا علأ أهمية الرقابة الثنامية والتوقيع المادون في تنفيذ العمليات  
المصرفية والتي يددي تنفيذها إلأ الت ثير المباشر علأ موجودات ومطلوبات البنك 

التجاري. وبالنظر لعدم إمكانية توقيع المراسالت البرقية أو مراسالت التلكس 
واقيع ب رقام يتم وضعاا في أول البرقية أو في والفاكس تستعي  البنوك عن الت
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 Test Numbersآخرها حس  تعليمات المفتاح السري. وتسمأ هذ  "أرقام سرية" 
 لما يحي  إعدادها من سرية مطلقة. 

وتعد هذ  األرقام من خالل نشرة مطوية يرسلاا البنك المراسل تحتوي علأ  
منطقي. ويقسم كل بنك أرقام عشوامية يصع  حفظاا عن طريق أي تسلسل 

مراسل تلك األرقام إلأ مجموعات ويختلد تقسيم كل بنك مراسل ألرقاما إال  أن 
 تلك األرقام تقوم علأ األسس التالية بشكل عام. 

يعطأ رقم عشوامي من مجموعة أرقام متسلسلة لكل برقية يطلق عليا اسم  –أ 
Prefix or variable . 

 أرقام تقابل اليوم والتاري .  يعطأ رقم عشوامي من مجموعة –  
يعطأ رقم عشوامي من مجموعة أرقام تقابل نوع كل عملة من العمالت  –ن 

 الرميسية ورقم عشوامي لبقية العمالت. 
تعطأ أرقام عشوامية من مجموعة أرقام تقابل المبالغ من صفر إلأ مامة ألد  –د 

ألرقام المكونة للمبلغ ومليون ويترت  علأ ذلك جمع األرقام المقابلة لمجموع ا
 المحول. 

 يعطأ رقم ثابت خاص بكل بنك.  -هت 
هذا ويتفق البنك التجاري مع مراسلا علأ استعمال المفتاح السري ألي من  

البنكين. وعند تبادل وثامق ضب  التعامل يقوم البنك المراسل ب رسال مفتاحا السري 
في يد طرف ثالث يتيح لا بشكل مجاأ وعلأ دفعتين ذلك أن وقوع كامل المفتاح 

نظرياا أن يتصرف بموجودات ومطلوبات البنك المحلي برقياا كما يشاء. وعند 
استالم البنك المحلي لكامل المفتاح السري تتولأ إدارتا إشعار البنك المراسل بذلك 
دارة المفاتيح سرية  ويتم توايع جامي المفتاح علأ الموظفين المسدولين عن حف  واض

عادة من المفوضين بالتوقيع عن البنك. وتواع اإلدارة المفتاح السري  ويكون هدالء
علأ جاأين وتمنع تعليمات البنوك الداخلية اطالع أي من المسدولين عن الجاأين 

أي من  عاألول أو الثاني من المفتاح علأ الجاء اوخر منا بحيث ال يستطي
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رتيبات مع مبدأ الرقابة الثنامية المسدولين أن يعد رقماا سرياا لوحد . وتنسجم هذ  الت
 والتوقيع المادون. 

ومن جاة أخرس درجت البنوك علأ االحتفاع بكل من جامي المفتاح السري  
في خانات حديدية تخضع للرقابة الثنامية وفي أماكن متباعدة داخل مبنأ البنك 

 لتالفي االطالع اير المقصود علأ جامي المفتاح السري معاا. 
د التطبيقي يتم توايع مجموعات أرقام المفتاح السري بين وعلأ الصعي 

المسدولين عن كل من الجاء األول والجاء الثاني مثالا ب عطاء الرقم السري الثابت 
ومجموعة األرقام المتعلقة بالمبالغ إلأ الجاء الثاني وبقية مجموعات األرقام إلأ 

ن إلأ رقم سري يقوم الموظد الجاء األول وعند ورود المراسالت البرقية التي تحتا
المسدول عن الجاء األول ب عداد مجموعة األرقام الخاصة بتفاصيل البرقية مثل 
الرقم المتسلسل ورقم التاري  واليوم ورقم العملة ومن ثم يحول البرقية إلأ الموظد 
المسدول عن الجاء الثاني الذي يقوم ب ضافة الرقم أو األرقام المتعلقة بالمبالغ 

 قم الثابت ومن ثم بجمع جميع األرقام مستخرجاا بذلك الرقم السري. والر 
ومن المام جداا في هذ  المرحلة أن يتقيد المسدولون عن المفاتيح السرية  

بتعليمات البنك المراسل المتعلقة ب عداد الرقم السري والتي ترد عادة طي المفتاح 
البرقية مقابل الرقم المتسلسل  السري وأن يراعوا الدقة في جمع األرقام وفي تسجيل

وذلك لتالفي تكرار استعمال الرقم المتسلسل أو حدوث خط  في الجمع يترت  عليا 
حدوث خط  في الرقم السري. واالباا ما يترت  علأ حدوث أخطاء في األرقام 
السرية تحمل البنك المحلي لتكاليد مرتفعة نتيجة لت خير تنفيذ أمر دفع ما أو 

علأ عملية اعتماد مستندي نتيجة لعدم تعديلا في الوقت  ظاور مضاعفات
المناس . لاذا نرس أنا البد  للبنوك المحلية من إعداد تعليمات داخلية يضمن التقيد 

 باا تالفي حدوث األخطاء عند إعداد الرقم السري.
عند وصول البرقية التي تحمل رقماا سرياا إلأ المراسل يقوم هذا بحل الرقم  

ذا ما تطابق الرقم السري لديا مع الرقم السري السري حس   تفاصيل البرقية واض
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الوارد علأ البرقية يقوم الموظد المسدول لدس البنك المراسل بختم البرقية بخاتم 
خاص يبين تطابق الرقم السري الوارد باا. أما البرقيات الواردة إلأ البنك المحلي 

رقم السري لدس المسدولين عن الجاء والتي تحمل رقماا سرياا فيتم حل جاء من ال
األول من المفتاح السري ومن ثم يتم تحويل البرقية الواردة إلأ مسدولي الجاء 
الثاني من المفتاح السري الذين يكملون حل الرقم السري بحيث يتطابق مجموع 
فيد أرقامام وأرقام الجاء األول مع الرقم الوارد علأ البرقية. تختم البرقية عندمذ بما ي
ب ن الرقم السري مطابق ويضيد المسدولون عن حل الرقم السري تواقيعام علأ 

 الختم. 
وقد تظار أحياناا أخطاء في الرقم السري ناتجة عن اختالف أسس احتسا   

الرقم السري نتيجة للتباعد الامني إذ قد يستلم المسدولون في يوم السبت برقية تم 
احتسا  رقم برقية تحتوي عدة مبالغ علأ أساس  إعداد رقماا يوم الجمعة أو قد يتم

مبلغ واحد فق . لاذا وتالفياا للنتامج أو المسدوليات المترتبة علأ تلك األخطاء 
تدرن البنوك في نااية البرقية عبارة تبين تاري  وضع الرقم السري والمبلغ الذي تم 

 إعداد الرقم علأ أساسا وعلأ النحو التالي: 
 دوالر.  0911والمبلغ  01/0ي ليوم الجمعة احتس  الرقم السر  
 Tested on Friday 20 Feb. for US Dollars 1900 

 
 Swiftمفاتيح نظام سويفت  -4

 Society for worldwide interbankإلأ SWIFTيرما اسم  

financial telecommunication.   أي جمعية اتصاالت التراسل المالي بين
ية تعاونية )اير ربحية( مسجلة كشركة مساهمة البنوك في العالم. وهي جمع

. وتساهم Limited liability Cooperative society محدودة المسدولية
البنوك األعضاء في هذ  الجمعية في رأسمالاا وتدفع رسوم تراسلاا فيما بيناا إلأ 

 الجمعية دورياا وعلأ أساس شاري. 
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واما علأ آليات تحد كثيراا ويتميا العمل بنظام سويفت بسرعتا ودقتا واحت 
 Messageمن إمكانية حدوث األخطاء باإلضافة إلأ عناصر لضب  األمان 

authentication  مماثلة للمفاتيح السرية. ومن ش ن العمل بنظام سويفت أن
يضمن لعمالء البنك خدمة ممتااة وأن يوفر علأ البنك نفقات معالجة أخطاء 

سليا، وهذا يفسر إقبال معظم بنوك العالم علأ تنفيذ  لعملياتا الخارجية مع مرا
 االشتراك في هذ  الخدمة. 

ويتمثل نظام سويفت بتعليمات تطبيقية تفصيلية يتضمناا "كتا  الممارس"  
user hand book  حيث يحدد هذا الكتا  أن جميع العمليات المتبادلة بين

فق النموذن الموحد البنوك يج  أن تتم بالصيغة المحددة لكل من هذ  العمليات و 
وقد جرس تطوير هذ  النماذن الموحدة من قبل  Message text standardلاا 

البنوك المدسسة للجمعية كما وتم اعتمادها من قبل جميع البنوك األعضاء فياا. 
ولاذا تنبا الجمعية األعضاء الجدد فياا إلأ ضرورة إعادة النظر في تعليماتام 

اا لتنسجم مع التعليمات التطبيقية المعتمدة لدس الجمعية التطبيقية الداخلية وتعديل
 ألارا  التراسل فيما بين البنوك. 

وقد تم تنظيم النماذن الموحدة المذكورة في إطار مجموعتين تتضمن األولأ  
 Standards general informationمعلومات عامة عن النماذن الموحدة 

مثل شرح كيفية تنظيم بيانات وتغطي هذ  المعلومات جميع فمات التراسل 
المعلومات. مياات استعمال النماذن الموحدة ووصد للمفتاح الخاص بتعريد كل 

. أما المجموعة الثانية فاي  ISO bank identifierبنك عضو في الجمعية 
 Standards general fieldتتضمن تعريفاا عاماا لكل من بنود النموذن الموحد 

definitions  إلأ المجموعتين العموميتين فقد جرس تنظيم النماذن وباإلضافة
الموحدة المغطية لمراسالت البنوك المتعلقة بجميع عملياتاا المصرفية مع مراسلياا 

 في الخارن في إطار عشر فمات علأ النحو التالي: 
 مدفوعات العمالء والشيكات.  Category (1)الفمة األولأ 
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 ت أسواق األوراق المالية. عمليا Category (2)الفمة الثانية 
عمليات العمالت األجنبية واألسواق النقدية  Category (3)الفمة الثالثة 

 والمشتقات المالية. 
 عمليات التحصيل المستندي والنقدي.  Category (4)الفمة الرابعة 
 عمليات أسواق األوراق المالية.  Category (5)الفمة الخامسة 
 المعادن الثمينة وقرو  التجمعات البنكية.  Category (6)الفمة السادسة 
 االعتمادات المستندية والكفاالت.  Category (7)الفمة السابعة 
 شيكات المسافرين.  Category (8)الفمة الثامنة 
 إدارة األموال وأوضاع العمالء.  Category (9)الفمة التاسعة 
 عامة.  مجموعات من الرسامل ال Category (n)الفمة العاشرة 
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 الثانيالفصل 

 إدارة العالقات مع البنوك المراسلة
Correspondent banking management 

 
 تنظيم إدارة العالقات الخارجية. 
 إدارة تنفيذ االتفاقيات مع البنوك المراسلة. 
 إدارة الحسابات الخارجية. 
 إدارة العمليات المصرفية الخارجية. 
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 المبحث األول
 تنظيم إدارة العالقات الخارجية

Organization of foreign relations management 

 
إن الغر  األساسي من إنشاء عالقات مراسلة مع البنوك الخارجية هو   

تمكين البنك المحلي من تنفيذ العمليات المصرفية الخارجية المترتبة علأ تقديما 
. أي أنا علأ سبيل المثال يترت  علأ تقديم البنك المحلي خدمة الخدمات لعمالما

تحويل مبلغ من المال بناء علأ طل  أحد عمالما قيام ذلك البنك بتنفيذ عملية 
تحويل بوساطة مراسلا في الخارن. وكما سبق وأن ذكرنا ف ن تنفيذ العمليات بين 

امل وسبل تنفيذ العمليات البنوك المراسلة يستوج  اتفاقاا مسبقاا علأ أنماط التع
وأجورها بشكل يناس  كل من البنك المحلي ومراسلا ويتمشأ مع أنماط العمل 
الداخلية والتعليمات التطبيقية لدس كل من البنكين. ويتم ذلك من خالل اتفاقيات 

 المراسلين. 
وتتكون العالقة بين البنكين المحلي ومراسلا الخارجي علأ صعيدين،  

ت لد من تبادل العمليات وهي عالقة منتظمة ومستمرة يعتمد الصعيد األول ي
اتساعاا رأسياا علأ تاايد أنواع العمليات وأفقياا علأ تاايد حجماا. وعلأ الصعيد 

الثاني، وهو صعيد العالقات الذي يعكس أنماط التعامل وشروطاا، ف ن إدارة تنفيذ 
ب  التعامل مع البنوك اتفاقيات المراسلين تصبح من الناحية العملية إدارة ض

المراسلة ولت مين حد أدنأ من الكفاءة في تلك اإلدارة يلج  البنك المحلي إلأ 
تنظيماا في إطار دامرة مستقلة من دوامر البنك المختلفة قد يطلق علياا اسم الدامرة 

 الدولية أو دامرة العمليات الخارجية أو دامرة العالقات الخارجية. 
ظيم دامرة العالقات الخارجية أسس إدارة العالقات مع واالباا ما يعكس تن 

البنوك المراسلة بحيث يكون هناك أقسام عمليات يتخصص كل مناا بتنفيذ نوع 
معين من العمليات الخارجية وأقسام ضب  ورقابة تتخصص في الت كد من حسن 
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ي ضوء تنفيذ اتفاقيات المراسلين وتعمل علأ إعادة النظر باا لتحديثاا وتطويرها ف
تطور نوعية العمليات وت ثرها المباشر بعدة عوامل دولية سواء كانت هذ  علمية أم 

 إدارية أم سياسية أم اقتصادية. 
كما وفي هذا اإلطار يمكننا تصور نموذن تنظيم لدامرة العالقات الخارجية  
 (: 0المخط  التوضيحي رقم) في

 
  
مقسمة إلأ نوعين من األقسام، النوع ويتبين من النموذن أن الدامرة المذكورة     

األول مكون من أقسام العمليات أي الحواالت والتحصيل المستندي واالعتمادات 
المستندية واالستثمارات الخارجية والعمليات الخاصة والتي سنتعمق في دراستنا 
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الحقاا. والنوع الثاني مكون من أقسام الضب  والمتابعة وهي أقسام الحسابات 
 ة والعالقات الخارجية مع البنوك المراسلة. الخارجي
ومن ناحية عملية يقوم مدير الدامرة ب دارة عالقات البنك المحلي مع البنوك  

الخارجية بوساطة هذين القسمين اللذين يعمالن كوسيلة اتصال إداري هامة بين 
اسلة من إدارة الدامرة وبقية أقسام العمليات. وفي هذا الش ن يتولأ قسم البنوك المر 

جاة نقل توجياات وتعليمات اإلدارة المتعلقة بتنفيذ االتفاقيات القاممة مع البنوك 
المراسلة وما يطرأ علياا من تعديالت ومن جاة أخرس يتولأ تاويد اإلدارة 

بالمعلومات الالامة والتي ترد طي تقارير دورية منتظمة من أقسام العمليات حول 
اقيات المعقودة معاا. وقد تدرن أقسام العمليات في تقييم البنوك المراسلة باالتف

تقاريرها الدورية إلأ قسم البنوك المراسلة اقتراحاتاا وتوصياتاا إلدارة الدامرة حول 
تعديل اتفاقيات البنوك المراسلة بشكل يايد من كفاءة تنفيذ العمليات أو يقلل من 

 كلفتاا. 
متابعة حركة حسابات  وعلأ صعيد آخر يتولأ قسم الحسابات الخارجية 

البنك المحلي الخارجية والمترتبة علأ تنفيذ البنوك المراسلة للعمليات المرسلة إلياا 
من أقسام العمليات في الدامرة. وجدير بالذكر هنا أن تنفيذ اتفاقيات البنوك المراسلة 

من ناحية شروط التعامل )العموالت والمصاريد( وشروط الحسا  )الفوامد 
علأ األرصدة( تنعكس تماماا في حركة الحسابات الخارجية مما يتيح المدفوعة 

المجال للقسم لمعرفة جميع تفاصيل التعامل مع البنوك المراسلة وتاويد اإلدارة 
بتقارير دورية حولاا. ويترت  علأ تقارير هذين القسمين أن تصبح إدارة الدامرة 

م العمليات مما يمكناا من علأ اطالع دامم فيما يتعلق بتفاصيل احتياجات أقسا
دقة تحديد نوعية وشمول الخدمات المطلوبة من البنوك المراسلة وذلك في إطار 

معرفة متكاملة للكلفة الفعلية لاذ  الخدمات ولفامدتاا بالنسبة للبنك. كما وقد يترت  
صدار التعليمات إلأ أقسام  علأ تلك التقارير تسايل اتخاذ اإلدارة للقرارات واض
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ات بشكل يضمن تحقيق أقصأ حد ممكن من العامدات وب قل التكاليد العملي
 الممكنة. 
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 المبحث الثاني
 إدارة تنفيذ االتفاقيات مع البنوك المراسلة

Executive management of agreements with foreign 

corresponds 
نوك ما هي المسدوليات والوظامد المترتبة علأ إدارة تنفيذ االتفاقيات مع الب 

 المراسلة وكيد يتم تنفيذها في إطار تنظيم دامرة العالقات الخارجية؟ 
لقد سبق وذكرنا أن اتفاقيات البنوك المراسلة تتكون من مراسلة متبادلة بين  

البنك المحلي والبنك الخارجي المطلو  إنشاء عالقة بنك مراسل معا. وتعطي 
اسالت ألن طريقة صيااة البنوك بشكل عام أهمية خاصة لاذا النوع من المر 

الكتا  وترتي  طباعتا تبين مستوس البنك المحلي ومكانتا في الخارن. لاذا االباا 
ما نرس أن المراسالت المكونة لالتفاقيات المصرفية ت خذ طابعاا شبيااا بالطابع 
الدبلوماسي الذي تحكما بروتوكوالت أصول وأعراف خاصة بعالقات الدول 

إلطار يتولأ المسدولون في قسم البنوك المراسلة إعداد الخارجية. وفي هذا ا
 المراسالت المكونة أو المعدلة التفاقيات التعامل. 

ولت مين حد أدنأ من الضب  يج  أن تحف  المراسالت المتبادلة مع كل  
من البنوك المراسلة طي ملد خاص يحف  في خاامن وأمكنة أمينة لدس القسم. 

قية التعامل القاممة مع البنك المراسل وقد يتم تصوير ويمثل الملد المذكور اتفا
المراسالت المكونة أو المعدلة لتلك االتفاقيات وحفظاا مع بقية الملفات العامدة 
للتعامل مع البنك المذكور لدس قسم المراسالت والذي يقع من الناحية التنظيمية 

يمات الحيطة واألمن في دامرة الشدون اإلدارية العامة في البنك. وقد تقتضي تعل
المصرفي حف  صور "ميكروفيش" عن تلك الملفات في أمكنة خاصة خارن مبنأ 
 البنك مثل مستودعات خاصة تبنأ خصيصاا لاذ  الغاية في أحد فروع البنك. 

وتوفيراا للوقت الذي يستغرقا الرجوع إلأ الملفات والبحث باا عن تفاصيل  
ل مناا شروط الحسا  )إن وجدت( معينة يعد القسم بطاقات خاصة تلخص ك
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وشروط التعامل مع أحد البنوك المراسلة. ويجري إدخال هذ  البطاقات إلأ جااا 
الحاسو  حيث يصار إلأ تعميماا بوساطة شبكة الحاسو  الداخلية علأ جميع 
فروع ودوامر البنك. ويتيح تجميع شروط االتفاقية في بطاقة واحدة للمسدول ساولة 

جموعة مراسلين في آن واحد باإلضافة إلأ تسايل سرعة حصولا مقارنة شروط م
علأ أية معلومات قد تطل  منا. ويتوج  علأ الموظد المسدول عن هذ  

البطاقات العمل دوماا علأ تحديثاا بما يطرأ علأ شروط االتفاقيات من تعديالت 
 أو تطورات. 

تشتمل علأ  وقد يجد رميس القسم إعداد بطاقة ملحقة ببطاقة االتفاقية 
ملخص للتعديالت المطلو  إدخالاا إلأ االتفاقية والتي كما ذكرنا تحددها اإلدارة 
في صيااة تقارير أقسام العمليات وتوصياتاا وتقارير قسم الحسابات عن مستوس 
تنفيذ التعامل في إطار االتفاقية. وتساعد البطاقات الملحقة في تحديد مواضيع 

سلة أو مواضيع المحادثات مع مندوبي البنوك أثناء المراسالت مع البنوك المرا
اياراتام إلأ البنك المحلي أو ايارة أحد مسدولي الدامرة لام، حيث يتولأ القسم 
إعداد مذكرات خاصة إلأ إدارة الدامرة حول التعامل مع البنك المراسل المعني 

احات تتضمن توصيات أقسام العمليات حول معالجة أية مشاكل قاممة واالقتر 
المتعلقة بتحديث وتطوير اتفاقية التعامل. ويتولأ القسم بعدمذ متابعة توصيات 
اإلدارة والتي قد تدرن علأ نفس المذكرة، فيما يتعلق بالنقاط التي تجد اإلدارة 

 متابعتاا بالمراسلة مع البنك المعني. 
هي  أما علأ الصعيد الداخلي فقد رأينا أن أهم وظامد قسم البنوك المراسلة 

وظيفة مراقبة نوعية ومتابعة دقة تنفيذ االتفاقيات المعقودة مع البنوك المراسلة. وفي 
هذا اإلطار يتولأ القسم مسدولية حف  وتوايع وثامق ضب  التعامل مع البنوك 

المراسلة والمكونة كما ذكرنا من نشرة المفوضين بالتوقيع عن تلك البنوك والمفتاح 
موا البرقية. وتقوم إدارة البنك بتوايع جامي المفتاح والر  SWIFTالسري ومفاتيح 

السري حس  النظام والتعليمات المعمول باا داخل البنك. ويحتف  القسم بنشرات 
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تخضع  ةالمفوضين بالتوقيع عن البنوك المراسلة لديا داخل خاانة)قاصة( حديدي
الواردة من البنوك للمراقبة الثنامية ويتولأ مسدولية تدقيق التواقيع علأ المعامالت 

المراسلة قبيل تنفيذها حس  األصول لدس أقسام العمليات. ويترت  علأ ذلك عمل 
القسم بشكل مستمر علأ تحديث نشرات المفوضين بالتوقيع بموج  التعديالت 
التي ترد علياا. ومن جاة أخرس يتولأ القسم إعداد وتعديل نشرة المفوضين 

التي تطرأ علياا داخلياا كما ويعمل علأ سرعة  بالتوقيع عن البنك حس  التغييرات
 تاويد جميع البنوك المراسلة باا. 

ولضمان قيام أقسام العمليات في الدامرة بالعمل في إطار االتفاقيات الموقعة  
مع البنوك المراسلة يتوج  علأ قسم البنوك المراسلة تاويد تلك األقسام بمعلومات 

من اتفاقية المراسلين. ويتم ذلك بوساطة مذكرات  متكاملة عن الجوان  التي تعنيام
داخلية يعدها القسم وتوجااا إدارة الدامرة إلأ أقسام العمليات وقسم الحسابات 

 الخارجية وقد تشمل تلك المذكرات المعلومات التالية: 
 نوع الرموا البرقية الذي يستعملا المراسل.  (0
 نوع وشروط الحسا  المفتوح لديا.  (3

ل من حيث قيمة العموالت المترتبة علأ تنفيذ أي من شروط التعام (6
 عمليات األقسام. 

أسماء مراسلي البنك المراسل في دول العمالت األجنبية الرميسية ألارا   (3
تغطية تسوية المدفوعات المترتبة علأ تنفيذ العمليات بعملة اير عملة بلد 

 البنك المراسل. 

 اص لتسايل تنفيذ العمليات. أنماط تنفيذ العمليات إذا كان هناك نم  خ (1

وفي حالة وجود أكثر من بنك مراسل في بلد معين يتولأ القسم إعداد  
مذكرات مقارنة دورية بين البنوك المراسلة في ذلك البلد تبين مركا كل مناا 

وتفاضل شروط التعامل معاا وحسنات وسيمات التعامل الفعلي مع كل مناا بحيث 
علأ تلك المذكرات ومذكرات قسم الحسابات الخارجية بتحديد تقوم إدارة الدامرة بناءا 
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نس  توايع العمل بين البنوك المراسلة وذلك في إطار تعليمات ترسلاا إلأ أقسام 
العمليات ضمن مذكرات يعدها قسم البنوك المراسلة. ومن جاة أخرس تقوم أقسام 

مذكرات دورية عن  العمليات من خالل تعاملاا اليومي مع البنوك المراسلة ب عداد
نوعية وكفاءة ذلك التعامل ترسل إلأ اإلدارة بوساطة قسم البنوك المراسلة الذي 
يقوم بتلخيصاا ضمن مذكرات المقارنة الدورية. وهنا البد  للقسم من االحتفاع 
بملفات خاصة بكل قسم وباإلدارة ليحف  باا المذكرات الداخلية المتبادلة حول 

 ك ألارا  ضب  العمل في الدامرة. العالقات الخارجية وذل
ولكي يتمكن القسم من إجراء المقارنات األصولية بين البنوك المراسلة  

يتوج  عليا متابعة دراسة أوضاع البنوك المراسلة وذلك من خالل تحليل 
مياانياتاا واالطالع علأ تقاريرها السنوية أو الربعية ومن خالل متابعة ما يكتبا 

ن في المجالت والصحد والنشرات المتخصصة باألعمال المحللون الماليو 
المصرفية. كما أن مطالعة تلك المجالت والصحد يتيح لموظفي القسم متابعة 

دراسة تطورات أدوات التعامل المصرفي في األسواق العالمية مما قد يدعم 
ية مبادرتام إلأ إجراء الدراسات واالختبارات التطبيقية الالامة لمعرفة مدس إمكان

استفادة البنك من تلك التطورات سواء علأ مستوس تحسين نوعية خدمات البنوك 
المراسلة وتخفي  كلفتاا أم علأ مستوس استحداث أنواع جديدة من الخدمات. وفي 
هذا الش ن ب مكاننا تصور أهمية الخدمات المصرفية المستحدثة التي بدأت البنوك 

ستيعا  التطبيقات اإللكترونية المتعلقة العالمية بتقديماا من خالل نجاحاا في ا
بالعمليات المصرفية سواء من حيث ايادة كفاءة األعمال الحسابية أم من حيث 

 ايادة كفاءة االتصاالت بين البنوك المراسلة. 
وفي إطار خضوع البنوك المراسلة للسلطات النقدية في بلدها وما قد تتخذ   

ع علأ االستقرار النقدي وما قد تقوم با تلك السلطات من إجراءات منتظمة للحفا
الحكومات المعنية من برامج إنعاش أو تشديد مالي. البد لقسم البنوك المراسلة من 
متابعة دراسة وتقييم اوثار المحتملة ألية تطورات سياسية أو تدابير أو إجراءات 
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تنفيذ  نقدية أو مالية أو ضريبية تتخذها السلطات المختصة في بلد المراسل علأ
اتفاقيات التعامل والعمل بناء عليا علأ التنسيق إلدارة الدامرة ب فضل السبل الكفيلة 
 بحصر ت ثر أوضاع البنك المحلي ونوعية خدماتا وكلفة عملياتا بتلك المتغيرات. 

وأخيراا ليس آخراا، يترت  علأ عمل إدارة دامرة العالقات الخارجية الدامم علأ  
جية التي يقدماا البنك وعلأ استيعا  أقسام العمليات لما تطوير الخدمات الخار 

تستحدثا البنوك العالمية من تطبيقات مصرفية متجددة. يترت  علأ ذلك أن تظار 
هناك احتياجات تدريبية هامة لدس موظفي الدامرة. وقد تنبثق تلك االحتياجات عن 

نسبة الموظفين  عوامل إدارية أخرس مثل سرعة دوران موظفي الدامرة أي ارتفاع
المستقيلين والموظفين المعينين حديثاا.  وقد يددي ذلك إلأ إضعاف قدرة الدامرة 
الذاتية علأ التطور مما قد ينعكس علأ كفاءة الدامرة في القيام بواجباتاا وبالتالي 
علأ نوعية الخدمات التي يقدماا البنك. لاذا نرس أنا البد لقسم البنوك المراسلة 

االتا مع البنوك المراسلة العمل علأ الحصول وبشكل دوري من خالل اتص
ومستمر علأ خدمات تلك البنوك التدريبية والمتمثلة في استقبال موظفي البنك 
المحلي في دورات تدريبية قصيرة تعقد في بلد البنك المراسل وفي تاويد البنك 

ارا  رفع مستوس المحلي بالدراسات واألبحاث التطبيقية التي تعدها تلك البنوك أل
 موظفياا الفني وايادة خبرتام.
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 المبحث الثالث
 إدارة الحسابات الخارجية

Management of foreign accounts 
تعتبر إدارة الحسابات الخارجية من أهم بنود إدارة العالقات مع البنوك  

المراسلة إذ إن تلك العالقات تتكون في محصلة األمر من عمليات مصرفية 
دلة يترت  علياا حركات دامنة أو مدينة في حسابات البنك المحلي الخارجية. متبا

ويترت  علأ حركة الحسا  الخارجي حركة مقابلة في حسا  موجودات 
ومطلوبات البنك وفي حسابات تعاملا أي حسا  إيراداتا ونفقاتا وحسا  أرباحا 

منش ة رأسمالية وخسامر . ومن هذا المنطلق بالنظر لكون البنك في اقتصاد حر 
هدفاا تحقيق الربح إلأ أقصأ حد ممكن في نطاق األولويات الرميسية وهي علأ 
التوالي األمان والسيولة والربحية. قد نذه  إلأ القول إن الغر  من اتفاقيات 

التعامل هو االتفاق علأ نم  لضب  حسابات البنك مع مراسليا. أي أن وظامد 
اتا تتلخص في الت كد من تطابق حسابات البنك قسم الحسابات الخارجية ومسدولي

مع مراسليا في الخارن في نطاق االتفاقيات المعقودة معام. ما هي هذ  الوظامد 
 وكيد يتم تنفيذها؟ 

تتحدد وظامد قسم الحسابات الخارجية مدسسياا ب حكام القوانين واألنظمة  
حلية مع الخارن فمن جاة والتعليمات وبنود االتفاقيات المتعلقة بتعامل البنوك الم

يحدد قانون مراقبة العملة وأنظمتا وتعليماتا نس  وأحجام األرصدة بالعمالت 
األجنبية التي يستطيع البنك االحتفاع باا وعليا يتحمل رميس قسم الحسابات 

الخارجية مسدولية مراقبة األرصدة األجنبية وكيفية إدارتاا في ظل القانون ومن 
قيام القسم بمراقبة إدارة تلك األرصدة في إطار نظام البنك  جاة أخرس يتحدد نم 

المحاسبي وتعليمات القسم التطبيقية التي تضعاا إدارة البنك بشكل مستمد من 
أنظمة البنك وقرارات مجلس إدارتا التنظيمية وهنا يتحمل رميس القسم مسدولية تقيد 

 م. موظفي القسم بالتعليمات التطبيقية عند قيامام بوظامفا
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هذا وعلأ الرام من اختالف نم  القيام بوظامد إدارة الحسابات الخارجية  
 بين بنك وآخر تبقأ الغايات من تلك الوظامد واحدة وهي: 

 الت كد من مطابقة حسابات البنك داخلياا. –أوالا 
 التنسيق مع أقسام العمليات وأقسام الضب  والرقابة وبقية أقسام البنك.  –ثانياا 
 الت كد من مطابقة الحسابات الداخلية مع األرصدة لدس البنوك المراسلة. –ثالثاا 
  
  Reconciliation of internal accountsمطابقة الحسابات الداخلية  –أ 

يترت  علأ تنفيذ البنك لعملية خارجية بناء علأ طل  أحد عمالما تحرك  
حسا  محلي عدة حسابات داخل البنك مناا الحركة في حسا  العميل وهو 

بالعملة المحلية وقد يقع ضمن اختصاص دامرة مختصة أو قسم مختص حس  
تنظيم البنك والحركة في حسا  خارجي لدس أحد البنوك المراسلة. أي أنا علأ 

دوالر لحسا  مستفيد أمريكي بناءا  0111سبيل المثال يترت  علأ تحويل مبلغ 
ن قيد القيمة المعادلة أللد دوالر علأ طل  العميل تنفيذ عدة قيود األول يتكون م

بالليرة اامد عمولة البنك ومصاريفا علأ حسا  العميل المحلي والثاني يتكون من 
دوالر لحسا  البنك المراسل الذي سيتولأ تنفيذ أمر الدفع لحسا   0111قيد 

المستفيد األمريكي والثالث يتكون من قيد العموالت والمصاريد لحسا  واردات 
ختلفة. وفي هذ  الحالة يتولأ قسم الحواالت الخارجية وهو القسم المنفذ البنك الم

رسالاا إلأ الدوامر أو األقسام المعنية  لتلك العملية إعداد القيود المحاسبية الالامة واض
في البنك مثل الدامرة المصرفية أو قسم الودامع حيث يتم تنفيذ القيد علأ حسا  

يث يتم تنفيذ القيد لحسا  المراسل وقسم العميل وقسم الحسابات الخارجية ح
المحاسبة المركاية حيث تتركا حركة جميع حسابات البنك الداخلية والخارجية 

 بشكل يسال إعالم إدارة البنك واطالعاا الدامم علأ مجمل أوضاع البنك المالية. 
وفي هذا اإلطار وللتمكن من السيطرة علأ حركة الحسابات المختلفة بشكل  
تعد دامرة العالقات الخارجية كشفاا يومياا بمجمل القيود المحاسبية التي مستمر 
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تنفذها أقسام العمليات المختلفة. ويتم إعداد الكشد اليومي بترحيل مستندات القيد 
العامدة للعمليات المنفذة في الدامرة في ذلك اليوم إليا. وبشكل عام يتكون الكشد 

كل مناما بنوداا تعكس النظام المحاسبي  اليومي من حقل دامن وحقل مدين يشمل
المتبع لدس البنك وتتكون هذ  البنود من بيان تفاصيل موجاة عن مستند القيد 
المرحل وفمات الحسابات مثل الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والحسابات 

بالعمالت األجنبية. وحس  األصول المحاسبية المتبعة فيما يتعلق بالقيد المادون. 
رحل مستندات القيد المدينة إلأ حقل الكشد المدين وترحل مستندات القيد الدامن ت

إلأ حقل الكشد الدامن. وعند االنتااء من الترحيل تجمع بنود الحقل الدامن وبنود 
الحقل المدين ويج  أن يكون مجموع كل من الحقلين مساوياا لآلخر. وفقاا ألصول 

شد اليومي يج  مطابقتا مع الدوامر واألقسام القيد المادون، وللت كد من صحة الك
األخرس المعنية وذلك بالتنسيق اليومي مع قسم المحاسبة المركاية وقسم 

الودامع/الدامرة المصرفية حيث يتم الت كد من مطابقة مجموع حركة الحسابات 
المركاية والمصرفية المدينة والدامنة في دامرة العالقات الخارجية مع مجموع حركة 

 لحسابات لدس كل من القسمين علأ التوالي. ا
والستكمال عملية مطابقة الحسابات داخلياا يتولأ قسم الحسابات الخارجية  

ترحيل مستندات القيد المحاسبية التي تمثل العمليات المنفذة في األقسام المختلفة 
في دامرة العالقات علأ بطاقات األستاذ المساعد والذي يبين تفاصيل حسابات 

األستاذ العام وبالتالي حسابات البنك الرميسية. وتستحوذ عملية الترحيل علأ أهمية 
خاصة إذ إن حدوث أي خط  في الترحيل قد يددي إلأ عدم مطابقة الحسابات 

داخلياا مما يعيق بالتالي عملية مطابقة الحسابات مع البنوك المراسلة مع كل ما قد 
 يترت  علأ ذلك من كلفة اير مباشرة. 

لاذا تتم عملية الترحيل عادة في إطار نم  عمل تحدد التعليمات التطبيقية  
لقسم الحسابات بشكل يتجانس مع أنظمة البنك وبشكل عام يج  عادة تجميع كافة 
نس  مستندات القيد العامدة لدامرة العالقات الخارجية لدس شعبة الترحيل في القسم 
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القيود المرحلة إلأ الكشد اليومي.  حيث يتم الت كد من مطابقة عددها مع عدد
وتوفيراا للوقت يتم فرا مستندات القيد بعد تجميعاا علأ أساس حسابات األستاذ 

المساعد التي تعود لاا ولكل حسا  علأ حدة، كما ويتم ترتي  مجموعاتاا 
المفرواة حس  تسلسل ترتي  بطاقات األستاذ المساعد في الحواف  الخاصة باا 

م مستندات القيد بعد ترتيباا لتسايل عملية الرجوع إلياا إذا ما دعت وقد يجري ترقي
الحاجة. ويتم ترحيل مستندات القيد كل علأ حدة بعد ترتيباا حيث ترحل مبالغ 

القيد بالعملة المحلية وبالعملة األجنبية وعادة يجري ترحيل القيود المدينة أوالا ومن 
الخاصة بكل قيد علأ حدة في الحقل ثم القيود الدامنة. هذا وتدون التفاصيل 

المخصص لذلك في بطاقة األستاذ المساعد وعند االنتااء من الترحيل يتولأ رميس 
الشعبة تدقيق عملية الترحيل واستخران صافي األرصدة الجديدة. ومع أتمتة 
عمليات البنوك الحسابية، حل الحاسو  محل شعبة الترحيل حيث يتم إدخال 

قبل أقسام العمليات وتتولأ إدارة الحاسو  ب عداد جميع الكشوف القيود مباشرة من 
ب رصدة بطاقات األستاذ المساعد بالعملة المحلية والعملة األجنبية ومطابقة تلك 

ذا ما ظارت هناك  األرصدة مع أرصدة األستاذ المساعد لدس المحاسبة المركاية. واض
صحيحات الالامة حس  فروقات في األرصدة يتم البحث عن أسباباا وتجري الت

التعليمات. أما إذا كانت الفروقات ناتجة عن عدم ترحيل بع  مستندات القيد 
فتقوم الشع  بترحيل تلك المستندات إلأ بطاقات األستاذ المساعد بتاري  اكتشاف 

 الخط  وتوضع المالحظة الالامة إلظاار تفاصيل القيد. 
 Reconciliation of foreign accountsمطابقة الحسابات الخارجية  –ب 

لدس ت كد البنك المحلي من صحة وتطابق حساباتا الداخلية ف نا يصبح في  
وضع يستطيع با متابعة تطابق حساباتا الداخلية مع أرصدة حساباتا لدس البنوك 
المراسلة. وفي إطار اتفاقيات التعامل مع البنوك المراسلة تقوم هذ  البنوك بتاويد 

ف أسبوعية أو شارية تبين حركة حساباتا خالل الفترة. وهنا البنك المحلي بكشو 
يجدر القول إن تطور الخدمات المصرفية نتيجة الستيعا  التطبيقات اإللكترونية 
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المختلفة أتاح للبنوك العالمية إمكانية تاويد مراسلياا بكشوفات حساباتاا علأ 
من البنوك المحلية  أساس يومي أو آني وفي أي وقت من األوقات. إال  أن الكثير

تعتمد علأ كشوفات البنوك األسبوعية أو الشارية بشكل أساسي وقد تلج   لال تاا
في بع  الحاالت الخاصة إلأ االستعانة بخدمة كشوفات الحسابات اليومية أو 

 اونية. 
وفي هذا اإلطار يقوم قسم الحسابات الخارجية ب عداد كشوفات شارية علأ  

كل من كشوفات الحسابات الخارجية التي ترد من البنوك نماذن خاصة لمطابقة 
المراسلة مع كل من بطاقات األستاذ المساعد المقابلة لاا وتتكون مطابقة 

الحسابات الخارجية عادة من مرحلتين تادف األولأ إلأ الت كد من مفردات حركة 
الحسا  وتادف الثانية إلأ التوصل إلأ رصيد الحسا  الحقيقي لدس البنك 

 المراسل. 
وفي المرحلة األولأ يتم تدقيق مطابقة القيود القاممة في كشد مطابقة  

الشار السابق لمعرفة عما إذا كانت هذ  القيود قد سويت ومن ثم يتم تدقيق مطابقة 
كل من القيود الواردة في كشد البنك المراسل مع القيود المقابلة لاا في بطاقة 

وصل إلأ مفردات القيود التي تشكل الفرق بين الحسا  لنفس الشار بحيث يتم الت
 الرصيدين إن وجدت. 

وفي المرحلة الثانية يتم احتسا  الرصيد الحقيقي للحسا  لدس المراسل  
 علأ النحو التالي: 

 يسجل رصيد الحسا  حس  كشد البنك المراسل:  -0
المحلي  يضاف إليا مبالغ القيود المدينة الظاهرة في بطاقة الحسا  لدس البنك -

 والتي لم تظار في الكشد. 
ويطرح منا مبالغ القيود الدامنة الظاهرة في بطاقة الحسا  والتي لم تظار في  -

 الكشد. 
 ويستخرن رصيد الحسا  الجديد.  -
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 يسجل رصيد الحسا  حس  بطاقة الحسا  لدس البنك المحلي:  -0
المرسل والتي لم تظار يضاف إليا مبالغ القيود الدامنة الظاهرة في كشد البنك  -

 في البطاقة. 
ويطرح منا مبالغ القيود المدينة الظاهرة في كشد البنك المراسل والتي لم تظار  -

 في البطاقة. 
 يستخرن رصيد الحسا  الجديد.  -

وهنا يج  أن يتساوس رصيدا الحسابين المستخرجين ويكون هذا هو الرصيد  
 لمراسل. الفعلي لحسا  البنك المحلي لدس البنك ا

تتيح عملية مطابقة الحسابات الخارجية للبنك المحلي معرفة قيام البنك  
المراسل بتنفيذ العمليات المرسلة إليا بالدقة المطلوبة وحس  شروط التعامل المتفق 
علياا. إذ البد  للعمليات اير المنفذة أن تظار في بطاقة الحسا  دون أن تظار 

تقاضي البنك المراسل لعموالت ومصاريد تايد  في كشد البنك المراسل. كما وأن
عن النس  المتفق علياا البد  وأن يظار في كشفا. وعلأ صعيد آخر تظار 

مطابقة الكشد مدس تقيد البنك المراسل بشروط الحسا  والتي تتلخص في قيمة 
 الفامدة المتحققة والتي يقيدها المراسل للحسا . 

يتقاضاها حسا  البنك المحلي لدس وبطبيعة الحال تخضع الفوامد التي  
البنك المراسل إلأ اتفاقية التعامل التي تبين كيفية احتسا  الفامدة ومواعيد دفعاا 
وكيفية تحديد أسعارها إذ إنا من المعلوم أن أسعار الفامدة علأ األرصدة الجارية 

وتحت الطل  تخضع إلأ تقلبات آنية تعكس العر  والطل  علأ اإليداع 
  في أسواق العملة المعنية الداخلية والخارجية. وبشكل عام تتفق البنوك واالقترا

المراسلة علأ تاويد البنوك المحلية ب سعار الفامدة المطبقة علأ حساباتاا الجارية 
أو تحت الطل  وب ية تغييرات تطرأ علياا أوالا ب ول. وفي هذا اإلطار يج  علأ 

نفيذ الفوامد المتحققة لحسابات البنك في قسم الحسابات الخارجية تدقيق احتسا  وت
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الخارن ضمن متغيرين أساسيين هما رصيد الحسا  الفعلي علأ أساس يومي 
 وسعر الفامدة المحدد لذلك اليوم. ويتم ذلك بعد الت كد ما يلي:

مطابقة أرصدة كشوفات حسابات البنك المراسل لبطاقات البنك وعدم وجود  -0
 ها أو عدما علأ قيمة الفامدة المستحقة. أية مبالغ معلقة قد يدثر وجود

احتسا  الفامدة علأ األرصدة اليومية الفعلية والحقيقية بعد مراعاة تواري   -0
حق القيد في إطار التعليمات الموجاة إلأ البنوك المراسلة واتفاقيات 

 التعامل المعقودة معام. 

جارية احتسا  الفامدة علأ أساس سعر الفامدة الفعلي علأ األرصدة ال -2
والواردة إلأ البنك بوساطة إشعارات برقية أو بريدية مستقلة من 

مراسليا وذلك بمراعاة مطابقة تواري  تغيير سعر الفامدة الواردة في 
اإلشعارات مع تواري  وأسعار الفامدة المطبقة في كشد البنك 

 المراسل. 

  Follow – up and coordinationالمتابعة والتنسيق  –ج 
لأ وظامد مطابقة الحسابات الداخلية والخارجية وظامد أخرس يترت  ع 

وهي المتابعة والتنسيق. وتنبثق وظيفة المتابعة من كشد مطابقة الحسابات مع 
البنوك المراسلة حيث تظار للقسم مفردات القيود القاممة التي تددي تسويتاا إلأ 

ت الخارجية بتحديد مطابقة الحسابات فعالا. ومن ناحية عملية يقوم قسم الحسابا
أقسام العمليات التي تعود إلياا القيود القاممة وبعد المذكرات الالامة حول تلك 

القيود ويوجااا بوساطة إدارة الدامرة إلأ األقسام المعنية لتعمل تلك األقسام علأ 
متابعة تسوية القيود مباشرة مع البنوك المراسلة. كما وينفذ القسم المراسالت 

لبرقية مباشرة مع البنوك المراسلة لمتابعة تسوية القيود القاممة التي البريدية وا
تعود إلأ أي قسم من أقسام الدامرة ولمتابعة  تظارها كشوفات المطابقة والتي ال

المسامل المتعلقة بتحصيل و دفع الفوامد المستحقة علأ الحسابات الخارجية. ويقوم 
علقة دورياا علأ أساس نصد شاري أو القسم بمتابعة تسوية القيود والمسامل الم
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شاري ويعطي األولوية إلأ القيود التي يستمر ظاورها دون تسوية في كشفين 
 متتاليين أو أكثر. 

ومن المام في عملية المتابعة أن يكون هناك تنسيق دامم مع قسم البنوك  
 المراسلة. إذ إن الكثير من البنوك العالمية المراسلة تخصص موظفين أو شع 
معينة لمتابعة المشاكل المعلقة مع بنوك دول معينة وتقوم بتاويد أسماء أولمك 

الموظفين أو الشع  إلأ البنوك المحلية. ويعتبر ذلك خدمة خاصة تقدماا البنوك 
المراسلة لغايات تسايل التعامل وحل أية مشاكل قد تنش  عنا بالسرعة الممكنة. 

ديث تلك األسماء حال تغيرها يج  علأ وفي ضوء قيام قسم البنوك المراسلة بتح
قسم الحسابات الخارجية وبقية أقسام العمليات أن تراعي عند إعداد المراسالت أو 
توجااا النتبا  الشخص المسدول عن متابعة المسامل المعلقة لدس البنك المراسل 
وذلك بعد الت كد من حداثة وصحة ودقة اسما وعنوانا بالتنسيق مع قسم البنوك 

 مراسلة. ال
ومن جاة أخرس يج  علأ قسم الحسابات الخارجية أن يحي  قسم البنوك  

المراسلة علماا ب ية مسامل يستغرق حلاا وقتاا طويالا وذلك لتتم متابعتاا مع مندوبي 
البنوك المراسلة عند اياراتام للبنك المحلي ويتم ذلك من خالل المذكرات الدورية 

ني والتي تبين مدس تقيد البنوك المراسلة بنصوص التي يوجااا القسم األول للثا
االتفاقيات المعقودة معام وتوصيات القسم األول المتعلقة بتحديث وتطوير تلك 
االتفاقيات ورفع مردود أو تخفي  كلفة العمل بموجباا وتسايل تطبيقاا من قبل 

 البنوك المراسلة. 
لحسابات الجارية وتحت ينظم قسم الحسابات الخارجية يومياا كشفاا ب رصدة ا 

الطل  والخاضعة إلشعار وأرصدة حسابات تغطية االعتمادات لدس كل من البنوك 
المراسلة وذلك حال االنتااء من ترحيل مستندات القيد إلأ بطاقات األستاذ 

المساعد اإلفرادي. ولكي يتمكن القسم المعني من التوصية باتخاذ القرارات الالامة 
ات الخارجية يج  علأ رميس القسم أن ينسق مع ردساء إلدارة أرصدة الحساب
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أقسام العمليات للت كد من وجود أرصدة كافية في كل من الحسابات لتغطية أوامر 
الدفع والشيكات بالعمالت األجنبية التي تصدرها تلك األقسام. كما ويج  عليا أن 

ة االلتاامات ينسق مع ردساء أقسام االعتمادات والكفاالت الخارجية لمعرفة قيم
الخارجية القاممة علأ البنك وبالتالي تحديد سقوف العمالت األجنبية التي يستطيع 
االحتفاع باا في نطاق أحكام قانون مراقبة العملة وتوجياات إدارة الدامرة حول 

 نس  وحدود األرصدة الالامة لمقابلة تلك االلتاامات. 
إلأ إدارة الدامرة يبين أرصدة وفي هذا اإلطار يقدم القسم تقريراا يومياا  

الحسابات الجارية بكل عملة أجنبية علأ حدة ونتامج التنسيق مع ردساء أقسام 
العمليات. وفي ضوء التاامات البنك الخارجية القاممة وموجوداتا من األرصدة 
الخارجية تتخذ إدارة الدامرة القرارات الالامة لتوظيد األرصدة الجارية التي تايد 

اجات البنك أو لتغذية أرصدة الحسابات الجارية في حالة انخفا  عن احتي
أرصدتاا عن النس  والحدود الموضوعة لاا وذلك بوساطة التحويل من أرصدة 
الحسابات األخرس أو بوساطة شراء أو بيع العمالت األجنبية في أسواق التعامل 

حدود والسقوف اوني أو اوجل. وتتخذ إدارة الدامرة تلك القرارات في ضوء ال
والنس  الموضوعة لاا من قبل إدارة البنك العامة أو مجلس إدارتا. ويتولأ قسم 

الخاينة تنفيذ قرارات إدارة الدامرة المتخذة باذا الش ن وذلك من خالل قياما بعمليات 
 االستثمار أو عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية. 
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 المبحث الرابع
 الخارجيةإدارة العمليات المصرفية 

Management of foreign operations 
إن األهمية الخاصة التي تولياا إدارة العالقات الخارجية ألقسام الضب   

والرقابة في الدامرة وهي كما ذكرنا قسمي البنوك المراسلة والحسابات الخارجية 
مع تعكس جانباا واحداا من جوان  إدارة تعامل البنك الخارجي وهو جان  العالقات 

البنوك المراسلة المنفذة لذلك التعامل. ومن الصع  جداا تصور سيطرة إدارة الدامرة 
المتكاملة علأ جميع جوان  التعامل الخارجي دون تمكناا من اإلدارة الفعلية 
ألقسام العمليات. إذ إن وظيفة الضب  والرقابة ال تتم إال  بعد تنفيذ العمليات 

من تقيد البنك المحلي والبنوك المراسلة باتفاقيات وااياتاا كما ذكرنا هي الت كد 
التعامل المعقودة بيناا. وقد تحدث هناك مشكلة واحدة في التعامل الخارجي قد 
يددي عدم تسويتاا إلأ اعاعة وضع البنك وتحملا لخسامر قد يكون ب مكانا 

 تالفياا من خالل تنفيذ إدارتا ألقسام العمليات. 
 Organization of foreign operationارجية تنظيم العمليات الخ –أ 

وفي هذا اإلطار يحتل تنظيم أقسام العمليات في دامرة العالقات الخارجية  
أهمية كبرس. ومن ناحية عملية ينبثق تنظيم أقسام العمليات الخارجية من التنظيم 
من الداخلي للبنك الذي يحدد دوامر البنك وأقسام كل مناا والوظامد المنوطة بكل 
هذ  األقسام. وفي األساس يتوخأ تنظيم أقسام العمليات قياماا بتنفيذ الخدمات 
ب كثر كفاءة وأقل كلفة ممكنة. ولاذا يختلد تنظيم تلك األقسام بين البنوك تبعاا 
الختالف حجم عمليات هذ  البنوك ف ذا كان البنك صغيراا يصبح باإلمكان تنفيذ 

يايد عدد موظفيا عن أصابع اليد  م واحد الجميع عملياتا الخارجية من خالل قس
الواحدة. أما إذا كان البنك عالمياا علأ ارار كبار البنوك العالمية ف ننا نجد أن 

يكاد يكفي لت مين الحد األقصأ من  نموذن التنظيم الوارد في بداية هذا الفصل ال
سيطرة علأ الكفاءة والحد األدنأ من الكلفة وذلك بسب  وجود حدود إلمكانيات ال
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يمكن لمسدول واحد السيطرة علأ  أقسام العمليات ليس باإلمكان تجاواها أي أنا ال
 حجم عمل تستوج  إدارتا عدة مسدولين. 

ذا ما ااد حجم عمليات البنك عن الحدود التي يسمح باا التخصص   واض
الوظيفي الوارد في النموذن، يصبح من الضروري إعادة النظر في تنظيم الدامرة 

طويرها ليتالءم مع حجم العمل المتاايد. وقد يتم في هذا الش ن المحافظة علأ وت
هيكل تنظيم الدامرة األساسي كما هو في نطاق التنظيم الداخلي واستدراك السيطرة 
علأ حجم العمل المتاايد بايادة التخصص الوظيفي أي مثالا بتقسيم قسم العمليات 

لأ عدة أقسام مثل تقسيم قسم االعتمادات المعر  الرتفاع حاد في حجم عملياتا إ
المستندية إلأ قسم لفتح االعتمادات وتعديلاا وقسم آخر لتسديدها وقسم آخر 
لمتابعة استفساراتاا. وقد دلت تجربة البنوك العالمية أن هناك حدود لايادة 

ن تقسيم أقسام العمليات علأ أسس وظيفية قد يددي إلأ  التخصص الوظيفي واض
عديدة أهماا ضعد اهتمام الموظفين بالمتابعة ووجو  فتح العديد من  آثار سلبية

القنوات الجديدة لنقل الكفاءة ورفع الكلفة. ولاذا اتجات البنوك العالمية إلأ 
المحافظة علأ وحدة أقسام عملياتاا علأ األساس التخصصي الوارد في النموذن 

الخارجية إلأ عدة دوامر علأ  واستدركت حجم العمل المتاايد بتقسيم دامرة العالقات
أساس جغرافي أي إيجاد عالقات خارجية متكاملة بجميع أقساماا لخدمة عمليات 
أوروبا الغربية وأخرس لخدمة عمليات الشرق األوس  ، وقد اتجات بنوك أخرس 

وخاصة البنوك المحلية في بع  الدول النامية الكبيرة إلأ إتباع األساس النوعي 
الجغرافي إذ قامت بتقسيم دامرة العالقات إلأ دوامر متكاملة  بدالا من األساس

لخدمة عمليات معينة مثل عمليات تصدير البترول ومشتقاتا، ودامرة أخرس لخدمة 
 استيراد وتصدير المواد الغذامية وهكذا. 

وهنا يجدر القول إن إعادة النظر في التنظيم الستيعا  حجم عمل متاايد ال  
ضرورة علأ ارار البنوك العالمية الكبرس. إذ إن العنصر أن تكون في ال  يج

األساسي إلعادة التنظيم يج  أن يبقأ حاجة البنك وأنماط توايع تعاملا الخارجي 
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وأهمية تجانس تنظيم العالقات الخارجية الجديد مع تنظيم البنك الداخلي. وأخيراا 
أنماط التعامل الخارجي ليس آخراا ايادة الكفاءة وتخفي  الكلفة، وقد يددي تطوير 

مع البنوك المراسلة إلأ ايادة جدوس إعادة التنظيم علأ أسس جديدة إذا ت كد البنك 
من قامد إعادة التنظيم هذ  في ضوء كلفتاا ومع انتشار وانخفا  كلفة حوسبة 

العمليات بوساطة الكمبيوتر وأجااة االتصال المكملة لا اادت كفاءة البنوك بشكل 
خاللا في مناولة حجم عمل مضاعد بعدد أقل من الموظفين  كبير نجحت من

 والتنظيمات اإلدارية. 
 Manuals of operationالتعليمات التطبيقية  –ب 

لدس ت كد إدارة دامرة العالقات الخارجية من الجدوس االقتصادية والمالية  
كمال بناء لتنظيم الدامرة ومالممة ذلك التنظيم علأ الصعيد اإلداري يج  علياا است

إدارة الدامرة ب عداد التعليمات التطبيقية المفصلة لكل قسم من أقسام الدامرة بحيث 
تبين هذ  التعليمات وظامد القسم األساسية المحددة لا في إطار تنظيم الدامرة، 
وواجبات ومسدوليات الموظفين المسدولين عن القسم وشعبا المختلفة وتفاصيل 

اسية وذلك في إطار القوانين واألنظمة الحكومية تنفيذ كل من عملياتا األس
المختلفة التي تحكماا وفي إطار أنظمة البنك الداخلية والسياسات والحدود والنس  
التي يضعاا مجلس إدارة البنك وتصدرها إدارة البنك العامة بشكل تعليمات أي 

األنظمة يج  أن يراعأ عند إعداد التعليمات تجانساا وانسجاماا مع القوانين و 
والتعليمات الداخلية األخرس التي تحكم تنفيذ عمليات القسم بشكل مباشر أو اير 

 مباشر. 
باإلضافة لما سبق يج  علأ إدارة الدامرة أن ت خذ بعين االعتبار عدة  

عوامل أساسية عند إعدادها لتعليمات كل قسم من أقسام العمليات وباإلمكان 
 ية: حصر هذ  العوامل بثالث فمات رميس

 توحيد وتجانس أنماط تعامل كل قسم من أقسام العمليات مع الخارن.  -0
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مراعاة أصول وأعراف التعامل الفني والمتبعة عرفاا من قبل جميع البنوك  -0
 العالمية. 

مراعاة بناء نظام آلي ضمن التعليمات لتاويد اإلدارة بالمعلومات المتكاملة عن  -2
لمعلومات بتوجيااا إلأ األقسام المعنية باا داخل عمليات األقسام وإلدارة تلك ا
 الدامرة وخارجاا بشكل تلقامي. 

إن توحيد وتجانس أنماط تعامل كل من أقسام العمليات مع الخارن يت تأ  
من تفاصيل التعليمات المتعلقة بتنفيذ كل من العمليات الخارجية. وهنا يترت  علأ 

ك التجانس وذلك بوساطة إعدادها لنماذن إدارة الدامرة أن تضمن المحافظة علأ ذل
تعامل خاصة بكل عملية تستعملاا األقسام المنفذة لتلك العملية ومثاالا علأ ذلك 

ب مكاننا ذكر أمر الدفع إذ تقوم جميع أقسام دامرة العالقات مثل الحواالت 
والتحصيل المستندي واالعتمادات المستندية ب صدار أوامر دفع بريدية وبرقية 

تكمال تنفيذ العمليات التي تقوم باا وقد تتوحد تعليمات كل قسم في طريقة تنفيذ الس
أمر الدفع إال  أن عدم وجود نموذن موحد ألمر الدفع قد يددي إلأ تعدد أنماط 

إصدار أوامر الدفع إلأ البنوك المراسلة مما قد يدثر في سرعة تنفيذها. ومن جاة 
ي أخطاء الطباعة وفي سرعة تنفيذ العمليات أخرس تساعد النماذن الموحدة في تالف

 مما يايد من إنتاجية األقسام ويوفر في كلفة عملياتاا. 
إن مراعاة أصول وأعراف التعامل الفني المتبعة عرفاا من قبل جميع البنوك  

هو عبارة عن قواعد وأصول وأعراف العمليات  األولالعالمية يت تأ من مصدرين 
لموحدة للتحصيل وأصول وأعراف االعتمادات المستندية الخارجية مثل القواعد ا

والتي تنشرها ارفة التجارة الدولية وتقوم بتحديثاا وتطويرها من خالل لجان دولية 
متخصصة وهي قواعد وأعراف مكتوبة ومتعارف علأ استعمالاا كمراجع بين 
 البنوك العالمية. وتقوم معظم البنوك بوضع عبارة خاصة علأ نماذن أقسام

عملياتاا تشير إلأ أن تلك العمليات تخضع للقواعد أو األصول واألعراف الصادرة 
عن ارفة التجارة الدولية وذلك تالفياا ألية مالبسات قد تحدث عند تنفيذها. أما 
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فاو يتكون من أصول وأعراف اير مكتوبة يكتسباا رجال  الثانيالمصدر 
وهي بشكل عام مستمدة من  المصارف من خبرة تعاملام مع المصارف الدولية.

طبيعة الحيطة والحذر التي تميا العمل المصرفي ومن دبلوماسية العالقات بين 
 المصارف واعتماد مصالحاا علأ بعضاا البع . 

إن إدارة تدفقات المعلومات من خالل تعليمات األقسام التطبيقية تعتبر أهم  
ير دامرة العالقات الخارجية خطوات إعداد التعليمات التطبيقية إذ يعتمد نجاح مد

في إدارة الدامرة بالكفاءة والدقة والسرعة التي تقتضياا طبيعة عمليات الدامرة علأ 
كمية ودقة المعلومات التي تصلا وسرعة حصولا علأ معلومات قد يطلباا 

للتوصل إلأ اتخاذ قراراتا اإلدارية. ومن الناحية العملية يالح  أن وضع نظام آلي 
يمات التطبيقية إلدارة المعلومات يساعد كثيراا في تالفي األخطاء في ضمن التعل

العمليات والذي ينتج معظماا عن نقص أو تناقص أو عدم وضوح في المعلومات 
 المرسلة بشكل تعليمات للبنوك المراسلة.

وفي ضوء التطورات الااملة والخطوات الكبيرة التي خطاها علم إدارة  
األخيرة. وتالفياا لمخاطرة خروجنا عن موضوع البحث البد  المعلومات في السنوات 

من حصر دراستنا إلدارة المعلومات ضمن التعليمات التطبيقية في نظامين 
 رميسيين هما: 

 نظام تاويد إدارة الدامرة بالمعلومات. –أوالا  
 نظام إدارة المعلومات.  –ثانياا  
في إطار التعليمات التطبيقية يتلخص نظام تاويد إدارة الدامرة بالمعلومات  

بوضع بنود خاصة في تلك العمليات يتم بموجباا احتفاع القسم ببطاقات وسجالت 
إحصامية تبين تفاصيل جميع العمليات التي ينفذها القسم ويقوم القسم بموجباا 

بتقديم تقارير وكشوفات دورية يستخرجاا من تلك البطاقات والسجالت وذلك علأ 
سبوعي أو شاري إلأ اإلدارة. وقد يتم تقديم هذ  التقارير إلأ أساس يومي أو أ

أقسام الرقابة مثل البنوك المراسلة الذي يقوم بتجميعاا وترتي  وتصنيد المعلومات 
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الواردة باا حس  تعليماتا التطبيقية وبشكل يسال حصول اإلدارة علأ المعلومات 
 الالامة التخاذ القرارات. 

مات فيتم وضعا علأ صعيدين. األول من خالل إعداد أما نظام إدارة المعلو  
نماذن تنفيذ العمليات بحيث يحتوي النموذن علأ خانات مخصصة لكل من 

المعلومات الالامة وبشكل يسال تدقيق أي نقص أو تناق  أو عدم وضوح فياا 
والثاني من خالل وضع بنود في تعليمات كل من األقسام يقوم القسم بموجباا 

ة أقسام الدامرة أو البنك بالكشوفات اإلحصامية عن عملياتا والتي تلام بتاويد بقي
لقيام تلك األقسام بوظامفاا بالدقة والكفاءة المطلوبة. ومع انتشار استعمال 

الحاسو  في جميع أعمال البنك أصبح من المتعارف عليا برمجة الحاسو  بشكل 
دارة  يقوم با ب عداد الكشوفات والتقارير الالامة لتاويد اإلدارة بالمعلومات واض

المعلومات بين أقسام البنك المختلفة وذلك من خالل المعلومات التي تدخل إليا 
 أثناء تنفيذ األقسام لعملياتاا.  
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 الثالثالفصل 

 تمويل التبادل التجاري الدولي 
Foreign trade financing 

  االعتماد المستنديLetter of Credit. 
  خطابات الضمان Letter of Guarantee. 
 )الفورفيتينغ)الخصم دون حق الرجوع Forfaiting. 
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 المبحث األول

 االعتماد المستندي
Letter of Credit 

 
االعتماد المستندي عبارة عن تعاد مصرفي مكتو  ومشروط من قبل     

مصدر االعتماد لصالح أحد المستفيدين بناء علأ طل  عميل المصرف 
المصرف، وينص علأ الوفاء بالتاام مالي محدد بتاري  معين فور استيفاء المستفيد 

للشروط الموضحة في االعتماد، وعادة ما تكون الشروط المطلو  االلتاام باا 
قة تجارية يقوم عبارة عن تسليم مستندات تجارية يطلباا عميل المصرف إلتمام صف

باا. وهذ  المستندات في العادة عبارة عن سند الشحن أو سند النقل وشاادة المنش  
 والت مين.

لقد سمي االعتماد المستندي باذا االسم ألنا يتطل  تقديم مستندات تثبت     
شحن البضاعة بين المصدر والمستورد)انتقال ملكية(. والشكل التالي يبين أطراف 

 االعتماد المستندي:العالقة في 
 



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 63 السنة الرابعة

 

 خطاب االئتمان(أطراف العالقة في االعتماد المستندي)
   المصرف المصدر  
    

العالقتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتين المصتتتتتتتتترف 
المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر لالعتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
والمستتتورد محكومتتة بشتتروط 
الطلتتتتتتتتتت  واالتفتتتتتتتتتتاق علتتتتتتتتتتأ 

 خطا  االمتمان
 

العالقة بين المصرف 
ر  المصدر لالعتماد والمصد 
محكومة بشروط خطا  

 مان كما صدر عناالمت
 المصرف

    
    

 المستفيد )المصدر(   الطالب)المستورد(
      
ر والمستورد محكومة بعقد البيع    العالقة بين المصد 
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 أنواع االعتمادات المستندية
 اعتمادات االستيراد (1

يتم فتح هذا االعتماد بناء علأ طل  المستورد ويكون المستفيد هو المصدر، وال 
في الحاالت العادية سوس تسليم المصرف المراسل لمستندات الشحن  طشتر ي

 المطابقة ليتم دفع مبلغ االعتماد.

 اعتمادات التصدير (2

يتمثل الغر  من إصدار هذا النوع من االعتمادات في ضمان شراء بضاعة من 
بلد اير بلد المصدر كما يدل االسم، حيث يطل  المصدر األجنبي من المستورد 

العتماد لتوريد سلع محلية من بلد المصدر إلأ بلد المستورد وهو األكثر هذا ا
 شيوعا في عمليات التصدير.

 االعتماد المعزز (5

يقوم في هذا النوع من االعتماد كل من المصرف المصدر لالعتماد والمصرف 
المراسل بالتعاد معا بالتاام الدفع للمستفيد. وهذا النوع من االعتمادات هو المفضل 

س المصدرين لتمتعا بقوة أداء مادوجة من جان  المصرف المصدر والمصرف لد
المراسل في بلد المصدر مما يقلل من مخاطر عدم السداد والصعوبات التي يمكن 
أن يتكبدها المصدر في حالة وجود أي خالف بينا وبين أطراف االعتماد من مثل 

أن مقاضاة مصرفا محليا أمر متابعة القضايا أمام المحاكم واللجان القضامية، إذ 
 أسال بكثير من مقاضاة مصرفا خارجيا.

 االعتماد غير المعزز (4

ويكون المصرف المصدر لالعتماد هنا هو المسدول األول والرميسي عن سداد 
قيمة االعتماد للمصدر، وبالتالي ال يوجد أي التاام علأ المصرف المراسل بالدفع 

المستفيد بتقديم المستندات المطلوبة،  في حال تم طل  صرف االعتماد من قبل
حيث ينحصر دور المصرف المراسل في عملية الوساطة مقابل تحصيل عمولة 
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من المصرف المصدر لالعتماد فق  ال اير، وهذا االعتماد ال يفضلا عادة معظم 
 المصدرين الذين يفضلون التعامل مع مصرف محلي عوضا عن مصرف خارجي.

 اعتماد القبول (5

ط هذا النوع من االعتمادات علأ أن يقوم المستفيد باستالم قيمة تنص شرو 
االعتماد بواسطة كمبيالة مدجلة الدفع يسحباا وتصرف في تاري  مستقبلي من قبل 
المصرف المصدر أو المراسل في حالة توكيلا بذلك من قبل المصرف المصدر 

الكمبيالة مع جميع  لالعتماد أو بتضامناما معا علأ الدفع، علأ أن يتم تسليم هذ 
 المستندات المطلوبة.

 اعتماد الدفع اآلجل (3

يختلد هذا النوع عن اعتماد القبول في أنا ال يتطل  من العميل إحضار كمبيالة 
مع المستندات المطلوبة بحس  ما تنص عليا شروط االعتماد عادة، وبدال من 

تعاد للعميل ذلك يقوم المصرف المصدر لالعتماد أو المصرف المراسل بتقديم 
بدفع قيمة االعتماد للمستفيد في تاري  الحق، ويكون هذا التاري  محددا من ضمن 

 شروط دفع االعتماد.

 االعتماد غير المغطى (7

يقصد با االعتماد الذي ال تتم تغطية مبلغا نقدا من قبل العميل، وهذا أمر شامع 
صدار هذا النوع تمارسا المصارف مع كبار عمالماا. ويمكن أن تقوم المصارف ب 

من االعتمادات مقابل منح حد امتماني لطال  االعتماد وعادة يكون هذا القر  
جاءا من تسايالت امتمانية يواعاا المصرف المانح حس  طبيعة العالقة بينا 
وبين عميلا من جاة، وبحس  الضمانات لديا ودرجة المخاطرة في عملية 

ألكثر شيوعا حيث يستخدما التجار التمويل. وهذا النوع من االعتمادات هو ا
لالستفادة من حدود االمتمان المخصصة لام من مصارفام لتمويل تجارتام، 
وتحرص المصارف من جاتاا علأ تجامة المبالغ الممنوحة للعمالء لضمان 

أفضل استخدام لاا من قبل العمالء وبما يضمن لام أكبر قدر من إمكانية السداد. 
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يقوم المصرف بتحصيل فامدة علأ قيمة االعتماد حتأ قبل وفي مثل هذا االعتماد 
أن يصرف، بمعنأ آخر تحتس  فامدة علأ العميل مقابل إصدار االعتماد قبل أن 

 يقوم لتسديد قيمة االعتماد، أي فق  مقابل التااما بالدفع.

 االعتماد المغطى جزئيا (8

االعتماد، بينما في هذا النوع من المستندات يقوم العميل بسداد جاء من قسيمة 
يقوم المصرف بتغطية القيمة المتبقية، وعادة ما تكون التغطية مقابل قر  أو 

تسايل امتماني أو ضمانات.فقد يتفق المصرف مع العميل علأ سداد المبلغ كامال 
أو علأ أقساط عند السداد للمستفيد، وفي كلتا الحالتين يقوم المصرف المصدر 

سا  فامدة مقابل الفترة التي تم فياا استمرار التاام بتحصيل عمولة اإلصدار، واحت
المصرف بالدفع)بعد اإلصدار(، ويمكن أن تحتس  فامدة بنسبة أخرس بعد سداد 
االعتماد من قبل المصرف، وهذ  النسبة عادة تكون أعلأ من األولأ علأ اعتبار 

 أن المبلغ قد تم سداد  فعليا للعميل.
م العميل بسداد جاء أو نسبة معينة من قيمة عادة ما تشترط المصارف أن يقو 

االعتماد عند اإلصدار مع وجود ضمان أو رهن مالي أو تعاد مالي موثق مقابل 
سندات بسداد المتبقي عند السداد للمستفيد، عندمذ يمكن للمصرف أن يعو  

الربح الذي كان سيحصل مقابل منح تسايل امتماني إلصدار االعتماد ب ن يستفيد 
ة استعمال مبلغ االعتماد قبل سداد  للعميل، كما يمكن للمصرف أن يتناال من فتر 

 عن قيمة عمولتا في حال كانت فترة استحقاق المبلغ كافية لتحقيق عامد مناس .

 االعتماد المغطى كليا (9

في هذا النوع من االعتمادات يقوم طال  االعتماد)العميل( بتغطية قيمة ال اعتماد 
فة لجميع مبالغ العموالت المترتبة علأ عملية اإلصدار، للمصرف كاملة باإلضا

وبالتالي ال توجد أي مخاطرة من جان  المصرف المصدر لالعتماد بعكس الحال 
 مع االعتمادات اير المغطاة التي تترت  علياا نسبة مخاطرة أعلأ.

 االعتماد القابل لإللغاء (16
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ير بنود  في أي وقت هو االعتماد الذي يحق للمصرف المصدر لا أن يقوم بتغي
يشاء، وذلك قبل قيام العميل بتقديم المستندات التي ينص علياا لغر  صرفا 
واستحقاق الدفع. فيما دون هذا النوع من االعتمادات ال يمكن ال للعميل وال 

للمصرف المصدر لالعتماد القيام بعملية التعديل أو اإللغاء لالعتماد بدون إخطار 
الخطية. وهذا النوع من االعتمادات اير مفضل لدس  المستفيد وأخذ موافقتا

المصدرين لما يحويا من مخاطرة عالية قد تتسب  بالتاامات اير ما نص علياا 
 االعتماد قبل التعديل، لذلك ف نا يعتبر من أقل االعتمادات تداوال. 

 االعتماد القطعي (11

در أو العميل، هو االعتماد اير القابل للنق  أو التعديل من قبل المصرف المص
وهو بالتالي اعتماد اعتيادي ال يحتوي علأ أية إشارة إلأ أحقية المصرف المصدر 

بالتغيير في أية مرحلة من مراحل صالحيتا. وعادة ما يلقأ هذا النوع من 
االعتمادات قبوال واسعا لدس المستفيدين ألنا يحد من مخاطرة التغيير الذي قد 

لي ايادة التاامات)عادة( المستفيد للحصول علأ يطلبا المصدر لالعتماد وبالتا
قيمة االعتماد. وفي حال طل  العميل أو المصرف المصدر لالعتماد إجراء أي 

تعديل علأ االعتماد خالل فترة سريانا ف نا يلام موافقة المستفيد والمصرف المعاا 
 لالعتماد، خصوصا في حالة وجود التاام مالي علأ األخير.

 بل للتحويلاالعتماد القا (12

هو االعتماد الذي ينص علأ إمكانية أن يقوم المستفيد بتحويلا لصالح مستفيد 
آخر أو أكثر، ويمكن أن يكون ذلك بصورة كلية أو جامية، وهو اير قابل للنق  

إطالقا، ويكون ذلك عادة بعد موافقة المصرف المصدر والعميل الذين تكون 
اد تنص علأ حق العميل بتحويلا، موافقتام صورية لكون نصوص هذا ال اعتم

علأ أن يتم إصدار اعتماد جديد لصالح المستفيد الجديد، وال يمكن أن يكون 
 التحويل عبر تسليم المستندات أو تظايرها للمستفيد الجديد بواسطة المستفيد األول. 

 االعتماد الظهير (15
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العميل هو عبارة عن اعتماد يتم إصدار  مقابل اعتماد آخر قامم، حيث يقوم 
المستفيد بطل  إصدار اعتماد لصالح مستفيد آخر، وعادة ما يكون خارن بلد 
المستفيد علأ أن تتطابق جميع بنود وشروط االعتماد الجديد مع جميع ما ورد 

بش ناا في االعتماد األصلي، وهي طريقة لتحويل االعتماد لمستفيد آخر في حال 
عن حالة التحويل المباشر لالعتماد  لم ينص علأ قبول التحويل، إال أناا تختلد

ب صدار اعتماد جديد بمبلغ أقل وصالح لفترة امنية أقل من صالحية االعتماد 
  المقابل.

 االعتماد الدوار)الدائري( (14

يطلق علأ هذا النوع أيضا مسمأ االعتماد المتجدد أو المستمر، وهو عبارة عن 
ما خاللاا، أو يتم تجديد قيمة اعتماد يتم تجديد فترة صالحيتا إن لم يتم استخدا

االعتماد بمبالغ أخرس بعد تقديم المستندات وسح  جاء من المبلغ الذي أصدر 
با، أي أنا يمكن للمستفيد أن يقوم بسح  مبلغ االعتماد في كل مرة يقدم فياا 

مستندات تتطابق وشروطا، ويتم إصدار اعتماد مماثل بنفس الشروط ليحل محل 
 كرر هذ  العملية في كل مرة يتم فياا صرف االعتماد.الذي تم صرفا. وتت

تنص بنود هذا النوع من االعتمادات علأ عدد مرات التجديد الامنية وتواريخاا أو 
عدد المرات التي يسمح للعميل فياا بتكرار تسليم المستندات واستالم مبلغ 

ة، حيث يلج  االعتماد، ويستخدم هذا االعتماد ألارا  االستيراد الدورية المستمر 
إليا التجار لتمويل عمليات االستيراد المستمرة والتي يتعامل فياا مع مورد واحد 

 كعمليات استيراد المواد الغذامية.

 اعتماد الدفعة المقدمة (15

يطلق علأ هذا النوع من االعتمادات مسمأ االعتماد ذو الشرط األحمر، وذلك 
رط الدفعة المقدمة)في النسخة نظرا لتفرد  باستخدام اللون األحمر في كتابة ش

الورقية(. وهذا الشرط يشير إلأ إمكانية أن يقوم المستفيد بسح  جاء من قيمة 
االعتماد بدون الحاجة إلحضار جميع المستندات المطلوبة لدفع كامل قيمة 
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االعتماد، علأ أن يكون ذلك أثناء فترة محددة من صالحية االعتماد. يمكن تحديد 
كن سحباا مقدما، علأ أن تخصم هذ  المبالغ من إجمالي قيمة المبالغ التي يم

 االعتماد.
يج  علأ المستفيد أن يقوم ب رجاع جميع الدفعات التي سحباا في حال عدم 

استكمال المستندات المطلوبة، وهنا تكون المسدولية علأ المصرف المراسل في 
ر، لذا يقوم المصرف اتفاق آخ كتحصيل هذ  المبالغ من المستفيد، ما لم يكن هنا

المراسل ب خذ ضمانات أو تعادات من المستفيد ليضمن باا إعادة المبالغ التي تم 
سحباا من قيمة االعتماد. عادة تستخدم هذ  الضمانات في عمليات االستيراد التي 
تتطل  عمليات تصنيعية بمواصفات خاصة وذات تكلفة مرتفعة مما يترت  علياا 

نع( لسح  بع  األموال لتغطية تكلفة اإلنتان والتصنيع، احتيان المستفيد)الصا
 مثال علأ ذلك عمليات بناء السفن والطامرات.

 االعتماد الجماعي (13

تكون االلتاامات المالية ضخمة جدا في حالة المشاريع الكبيرة كبناء محطات 
تكرير النف  أو صناعة السفن والطامرات، بحيث ال يستطيع مصرف واحد الوفاء 

إما لعدم مقدرتا المالية علأ ذلك أو لوجود قوانين مصرفية في الدولة تحدد باا، 
المبالغ القصوس التي يمكن أن يقوم ب صدار اعتماد مقابلاا. في هذ  الحالة يقوم 

المصرف الرميسي ويطلق عليا المصرف القامد بدعوة مصارف أخرس للمشاركة في 
ما بين المجموعة علأ أن تسلم إصدار هذا االعتماد الذي يتم توايع قيمتا في

الضمانات إلأ المصرف القامد ليقوم ب صدار اعتماد جماعي لعميلا علأ أن يقوم 
المصرف القامد باستيفاء قيمة االعتماد عند استحقاقا لدفعاا للعميل أو ردها 

 للمصارف المشاركة في حالة انتااء فترة صالحية االعتماد الجماعي.
يع قيمة االعتماد علأ عدة مصارف هي توايع المخاطرة الغاية األساسية من توا 

بين عدة جاات من جان ، ومن جان  آخر التقيد بقوانين المصارف المركاية التي 
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تحدد مبالغ معين لكل مصرف مقابل إصدار االعتمادات. وهذا النوع من 
 الضمانات شامع االستخدام بين المصارف األمريكية واألوربية.

 نواع االعتمادات المستنديةأ(. 1الشكل رقم)
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 المبحث الثاني
 خطابات الضمان

Letter of Guarantee 
 

يقصد بالضمان االلتاام والتغريم، وهو أن يصدر المصرف خطا  كفالة     
طرف ثالث)المستفيد( يضمن فيا عميلا بالوفاء بقيمة  بحس  طل  عميلا لصالح

الضمان في موعد االستحقاق أو بناء علأ طل  المستفيد، وفي حال لم يلتام 
العميل بالوفاء للمستفيد بما اتفق عليا، ويكون صالحا لفترة محددة ينص علياا في 

حصيل الخطا . ويكون علأ نوعين ابتدامي وناامي. ويمكن أن يقوم المصرف بت
قيمة الضمان إما نقدا من العميل أم مقابل قر  يمنح للعميل أو بضمان ودامع 

 ( أو بضمان أوراق مالية كاألسام مثال.امالية)وهي الطريقة األكثر استخدام
يطلق علأ المصرف المصدر للخطا  بالضامن أو الكفيل للدين أو االلتاام الذي 

بما اتفق عليا مع المستفيد من الضمان  اتفق هو وعميلا علأ تنفيذ ، ف ن لم يلتام
ف نا يحق لا صرف قيمة كامل المبلغ أو جاء منا أو أن يمدد فترة صالحيتا، كل 
هذا ما لم تنتاي صالحية الضمان. يمكن أن يصدر الضمان عن مصرف واحد 
أو أن تشترك عدة مصارف في إصدار خطا  ضمان واحد في حال كان مبلغ 

 ق عليا الضمان الجماعي. الضمان ضخما، وهنا يطل
 أنواع خطابات الضمان

I. خطاب الضمان العادي 

يصدر هذا الضمان لعدة أارا  كتنفيذ عقد معين بمواصفات وفترة  
محددين، أو مقابل التاام مالي أو لتقديم خدمة محددة، ويمكن أن يصدر لغر  

ذا ضمان الطلبة بتكاليد الدراسة حيث تطل  العديد من الجامعات الخاصة ه
الضمان من الطال  الذين يدرسون فياا كضمان للمستحقات الدراسية علأ 

الطال  للجامعات. وبموج  هذا الضمان ف ن المصرف يلتام التااما تاما أمام 
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المستفيد بدفع كامل قيمة الضمان عند طل  المستفيد لاا في أي وقت وبدون 
ستفيد لا األحقية في طل  أي توضيح أو مستندات من قبل المستفيد، كما أن الم

تمديد فترة الضمان إلأ أي أجل يريد. كما أن العميل والمصرف المصدر للضمان 
ليس من حقاما تغيير أو إيقاف صرف قيمة الضمان إال بموافقة صريحة من قبل 

 المستفيد طوال فترة سريان الضمان.

II. خطاب الضمان المالحي 

بضاعة إلأ الميناء بدون يصدر هذا النوع من الخطابات في حالة وصول ال 
وصول المستندات الخاصة باا، وب صدار هذا الضمان ف ن المصرف يتعاد 

للمستفيد)بطل  من عميل المصرف( بتسليم بوليصة ومستندات الشحن األصلية 
المطلوبة إلتمام عملية النقل بصورة نظامية تحت تصرف ناقل البضاعة، علأ أن 

لحا. وفي هذ  الحالة يعفأ الناقل من أية يستعيد منا الخطا  الذي أصدر  لصا
مسدولية قد تقع عليا جراء نقلا البضاعة إلأ المستورد وحدوث أي اختالف 

 بيناما.

III. ضمان االستحقاق 

عادة لصالح بع  الجاات الحكومية والشركات،  تتصدر هذ  الضمانا 
مالي فعادة حين يتم ترسية مشروع علأ أحد المقاولين يطل  منا أن ي تي بضمان 

لكي يضمن حسن تنفيذ المشروع، وقد تطل  بع  الجاات هذا الضمان حتأ بعد 
انتااء المشروع وذلك للت كد بالتجربة أن المشروع منفذ تماما حس  المواصفات 

 المطلوبة وأنا خال من العيو  تماما.

IV. )ضمان العقد)أو ضمانات الدفعة المقدمة 

التي تتضمن دفعات مقدمة يتم  هذا النوع من الضمان يكون جاءا من العقود 
دفعاا من قبل مالك المشروع للمقاول قبل وخالل تنفيذ المشروع، حيث يلتام 

المقاول عبر هذا النوع من الضمانات لدفع قيمة الدفعات التي استلماا كعو  
للطرف اوخر في حال عدم التااما بتنفيذ بنود العقد. تلج  العديد من الجاات 
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الضمان لحف  حقوقاا التي قد تت ثر بعدم التاام الطرف اوخر  الحكومية لطل  هذا
 بتنفيذ بنود العقد المبرم معاا.
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 المبحث الثالث

 الفورفيتينغ)الخصم دون حق الرجوع(
Forfaiting 

 
يمكن تعريد الفورفيتينغ، ب ناا عملية شراء أوراق الدين من قبل مدسسة     

امع، أي تتحمل المدسسة كافة متخصصة، بدون امتالك حق الرجوع علأ الب
 مخاطر ومشاكل التحصيل.

وتتسم عمليات الفورفيتينغ بالمرونة، حيث تستعد المدسسة التي تقوم بالتمويل،     
لمقابلة احتياجات كل من المصدر والمستورد. وتبدأ المراحل التنفيذية لاذ  العملية 

ر، وينص هذا العقد بوجود عقد توريد بضامع مدجل الدفع بين المستورد والمصد
علأ وجو  تسليم بضامع للمستورد مقابل قبوالت مصرفية تسلم من قبلا إلأ 

مصرفا المراسل المعتمد والموجود في بلد المصدر. ويقوم المصرف المراسل في 
بلد المصدر بتسليما هذ  السحوبات أو الكمبيالة وبالتالي يستطيع هذا األخير 

ول علأ قيمتاا. وهذ  الكمبيالة والسحوبات تقديماا إلأ مصرف لخصماا والحص
تستلام أحياناا قيام المصدر ببع  الخطوات التي تحميا من مخاطر عدم الدفع 
من قبل المشتري، بطل  المصدر لكفالة مصرفية للورقة التجارية مما يعطيا دفعاا 
ف فورياا في حالة إخالل المشتري بالدفع. وهذ  الكفالة تعطأ عادة من قبل المصر 

المستورد وت خذ شكل اعتماد الضمان والقبول الذي ي خذ شكل توقيع علأ الكمبيالة 
أو السح  يالمم عقود التصدير المتوسطة والكبيرة التي تشمل قروضا متوسطة أو 

 قصيرة األجل.
وتجدر اإلشارة إلأ أن هذ  الكمبياالت أو السحوبات المكفولة قابلة للبيع     

ف والمستثمرين ووجود سوق ثانوي لمثل هذ  األدوات والشراء من قبل المصار 
 المخصومة يشجع المصارف علأ القيام باذا النوع من العمليات للمصدرين.
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أنا يغني المصرف عن القيام بعملية التقييم المالي  Avalومن ماايا القبول 
 للمشتري طالما أن المخاطرة أصبح يتحملاا المصرف الكفيل، لذلك ينتقل االهتمام
إلأ الوضع المالي للمصرف الكفيل وليس المشتري. والنقطة األساسية في عملية 

الفورفيتينغ هو توفر الورقة التجارية للخصم عند إتمام عملية الشحن ومعرفة 
المصدر لسعر الخصم الذي سيطبق علأ الكمبياالت والسحوبات في المستقبل. 

اية من تغير هذ  األسعار ذلك أن التاام المصرف باذا السعر يدمن للمصدر حم
 بين تاري  شحن البضاعة والوقت الفعلي الذي سيتم خصم الورقة فيا.

ويتقاضأ المصرف مقابل قياما بعمليات الفورفيتينغ عمولة التاام، لتعاد      
بعملية الخصم وتثبيت سعر الخصم لمدة معينة، كما يتقاضأ عمولة مقابل إعطاما 

 ل هذا االلتاام. وتسمأ هذ  العمولة عمولة الدخولالمصدر الخيار للدخول في مث
Bidding Fee وتحس  كلفة الخصم في المصارف علأ أساس أسعار إعادة .

الخصم، وسعر إعادة الخصم يعكس كلفة األموال علأ المصرف. وعادة ما يعبر 
 .Liborعنا في األسواق الدولية بالليبور 

سنوياا، أما العمولة الفعلية فتحدد بناء % 0أما عمولة االلتاام التقليدية فاي     
علأ قرار الخاصم لتعكس درجة المخاطرة. وعلأ نفس األساس يتم حسا  عمولة 
الدخول. وتكمن أهمية هذ  األسعار بكوناا تساعد المصدر علأ حسا  المبالغ 
التي يج  إضافتاا إلأ العقود التجارية، ونقطة األساس في هذا الموضوع أن 

تم تطبيقا علأ القيمة االسمية للسح  أو الكمبيالة، وهي القيمة سعر الخصم ي
( يوضح خطوات 0التي يتم االتفاق علياا بين المصدر والمستورد. والشكل رقم )

 الفورفيتينغ.
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 (. خطوات الفورفيتينغ1الشكل التوضيحي رقم )

 
 :حيث

 ن المستورد والمصدر؛عقد توريد بضامع بالدفع المدجل بي (0
 تسليم البضاعة للمستورد مقابل كمبياالت المستورد أو السحوبات المقبولة منا؛ (0

تسليم الكمبياالت أو السحوبات المقبولة من المستورد إلأ مصرف  (2
 المستورد/مصرف التجارة الخارجية في بلد  الذي يكفلاا؛

 المصدر؛تسليم الكمبياالت أو السحوبات المقبولة والمكفولة إلأ  (0

 عقد الفورفيتينغ )الخصم( بين المصدر والخاصم؛ (3

 تسليم الكمبياالت أو السحوبات المقبولة والمكفولة إلأ الخاصم؛ (6

 دفع قيمة الكمبياالت أو السحوبات إلأ المصدر؛ (3

 تقديم الكمبياالت أو السحوبات المقبولة والمكفولة للدفع إلأ المصرف الكفيل؛ (1

 االت أو السحوبات إلأ الخاصم.الدفع بتاري  استحقاق الكمبي (9
 

     

 مصرف المستورد

 (الفورفيتير)الخاصم

 المستورد

 المصدر

1 

2 

5 

7 8 
9 

7 
8 

3 

4 

6 
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 الرابعالفصل 

 التحويالت الخارجية
Foreign transfers 

  التحويالت الصادرةOutgoing transfers. 
 حويالت الواردة تالIncoming transfers. 
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 الرابعالفصل 
 التحويالت الخارجية

Foreign transfers 

 
 Introductionمقدمة 

يترت  علأ تمويل تبادل السلع والخدمات بين الدول تسديد أثمان تلك السلع  
والخدمات بوساطة عدة أدوات مصرفية تتحدد الحاجة الستعمال كل مناا بناءا علأ 

ميل المصرف. فمن جاة يتم في العادة تسديد المدفوعات المترتبة علأ طل  ع
تبادل الخدمات والسياحة بوساطة أوراق النقد األجنبية والشيكات السياحية 

والشيكات األجنبية و الحواالت الخارجية ومن جاة أخرس يتم تسديد المدفوعات 
تطوراا مثل السحوبات  المترتبة علأ التبادل التجاري بوساطة أدوات مصرفية أكثر

ص التحصيل( واالعتمادات المستندية. إال  أنا قد يتم تسديد المستندية )بوال
مدفوعات تبادل تجاري بوساطة الشيكات أو الحواالت كما وقد يتم تسديد مدفوعات 

الخدمات بوساطة االعتمادات المستندية. وكما سوف نرس، يعتمد انتقاء عميل 
د المصدر المصرف لألداة التي يرا  باستعمالاا علأ مدس معرفتا بالمستفي

للبضامع أو الخدمات ومدس الثقة المتبادلة بينا وبين المستفيد المصدر. إال  أن 
حويالت الخارجية المتمثلة في أوامر دفع يصدرها المصرف بناءا علأ طل  تال

عميلا أو يستلماا لحسا  ذلك العميل تبقأ قاسماا مشتركاا في معظم العمليات 
ة دفع بحد ذاتاا البد  من اللجوء إلياا الستكمال المصرفية. إذ باإلضافة لكوناا أدا 

 بع  عمليات االستثمار أو تحصيل المستندات أو االعتمادات المستندية. 
حويالت الخارجية بشكل رميسي من قبل عمالء البنك لتسديد تتستعمل ال 

مدفوعات شارية لمواطنين يعملون في الخارن مثل أعضاء السلك الدبلوماسي أو 
م في الخارن أو ايرهم أو لتنفيذ التاامات مترتبة علأ عقود موقعة مع طلبة العل

الخارن أو لتسديد ديون قد تكون مترتبة علأ تسايالت تجارية أو امتمانية ممنوحة 
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من الخارن واالباا ما يتم انتقاء الحوالة الخارجية ك داة دفع بناء علأ اتفاق مسبق 
 التحويل. بين العميل طال  التحويل والمستفيد من 

أما من جاة المصرف المنفذ للحوالة الخارجية. ف ن قياما بتنفيذ خدمة  
التحويل ال يرت  عليا أي التاام امتماني ألنا من الناحية العملية يقوم بعملية 

شراء/استالم عملة محلية من الداخل وبيع/تسليم عملة أجنبية في الخارن بناءا علأ 
الا عن متابعة قب  المستفيد للمبلغ المحول إليا. طل  عميلا. إال  أنا يبقأ مسدو 

وال تنتاي تلك المسدولية إال  بحصولا علأ ما يثبت قب  المستفيد للمبلغ أو 
ب رجاعا قيمة الحوالة لطال  التحويل في حالة عدم تمكن مراسلا في الخارن من 

لبنوك دفع قيمتاا. وعليا وليتمكن البنك من تقديم خدمة التحويل لعمالما أو ل
المراسلة لا وحصراا للمسدولية المترتبة عليا ف نا يشترط بع  المستلامات لتنفيذ 

 العملية باإلضافة إلأ تقاضيا عمولة محددة لتغطية نفقاتا. 
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 المبحث األول
 الصادرة التحويالت

Outgoing transfers 
  Remittance orderطلب التحويل  –أ 

 يل التي ترد إلى البنك من عمالئه؟ما هي مستلزمات تنفيذ طلبات التحو  
تشترط معظم البنوك علأ عمالماا تعبمة نموذن خاص )طل  تحويل( لتتمكن من 
تنفيذ الحوالة الخارجية. واالباا ما يكون تصميم طل  التحويل البريدي مشابااا ألمر 
الدفع البريدي الذي يصدر  البنك وكذلك الحال بالنسبة ألمر الدفع البرقي، ويرجع 
ذلك إلأ تسايل مامة إعداد أمر الدفع وتدقيقا من قبل المسدولين قبيل توقيعا. 

ولكي يتمكن البنك من تنفيذ أمر الدفع يج  أن يتضمن طل  التحويل المعلومات 
 التالية: 

اسم طال  التحويل، وتوقيعا في المكان المخصص لذلك علأ طل   -
 التحويل. 

 ان نوع العملة األجنبية بالكلمات. قيمة الحوالة باألرقام والكلمات مع بي -

اسم المستفيد )باللغة األجنبية في جميع الحواالت الصادرة إلأ خارن  -
 المنطقة العربية(

عنوان المستفيد الكامل أو رقم حسابا لدس بنك معين مع عنوان البنك  -
 الكامل البريدي أو البرقي. 

 وصد موجا ألسبا  التحويل باللغة األجنبية.  -

اضحة بش ن قيد العموالت علأ حسا  طال  التحويل أو تعليمات و  -
 المستفيد. 

 طريقة التحويل بالبريد الجوي أو برقياا أو ايرها.  -

ويج  علأ موظد البنك المعني مساعدة العميل طال  التحويل بتعبمة  
نموذن طل  التحويل لتالفي إضاعة الوقت في متابعة البنك الستكمال مستلامات 
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ويتم ذلك بتدقيق طل  التحويل حال استالما. وفي حالة ورود طل  تنفيذ العملية. 
التحويل بالبريد ومالحظة وجود تقص ألية معلومات الامة تتم إعادتا إلأ مصدر  

 الستكمال طال  التحويل ألية معلومات أو مستلامات ناقصة. 

 
ويج  بطبيعة الحال، أن يكون طل  التحويل مرفقاا بتعليمات من طال   

حويل تفو  البنك بقيد قيمة الحوالة بالعملة المحلية علأ حسابا لديا. وفي الت
حالة عدم وجود حسا  باسم العميل يج  إرفاق شيك بكامل قيمة الحوالة والعمولة 
في حالة كوناا علأ حسا  طال  التحويل، أو وصل استالم )فيشة( يبين قيام 

ة لدس صندوق البنك. وفي حالة ورود العميل بدفع قيمة الحوالة نقداا بالعملة المحلي
طل  التحويل بالبريد متضمناا تفويضاا للبنك بقيد قيمة الحوالة والمصاريد المترتبة 

علياا علأ حسا  العميل يرسل طل  التحويل حال استالما من قبل قسم 
الحواالت الخارجية بعد الت كد من تاري  تسجيل استالما من قبل البنك إلأ قسم 
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مطابقة توقيع العميل عليا مع نموذن توقيع العميل الموجود لدس القسم الودامع ل
األخير. وال تقوم البنوك بتنفيذ أي طل  تحويل ال يحمل ختماا أو توقيعاا يشير إلأ 

 مطابقة تواقيع العميل طال  التحويل.

  
وأخيراا يج  أن يكون طل  التحويل اير مشروط واالباا ال تجيا البنوك  
حوالة مشروطة. أي يقتضي دفعاا قيام المستفيد بتقديم وثامق معينة إال   تنفيذ أية

بموافقة خطية من إدارة الدامرة. إذ إنا بمجرد إدخال أي شرط إلأ عملية التحويل 
تصبح عملية التحويل مستندية وتخرن بالتالي عن حدود وظامد قسم الحواالت 

ستندية. كما وأن تنفيذ البنك وتصبح خاضعة ألحكام تعليمات قسم االعتمادات الم
المراسل ألية عملية مستندية البد وأن يتم في إطار األصول واألعراف الموحدة 
لإلعتمادات المستندية. ويترت  علأ ذلك توجيا المراسالت إلأ قسم االعتمادات 

 المستندية بش ن كل ما يتعلق بعملية التحويل المشروطة.
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  Selection of paving bankانتقاء البنك الدافع  –ب 
لدس ت كد الموظد المسدول من استكمال طل  التحويل للمعلومات والشروط  

بتحديد  أوالا الالامة لتنفيذ ، يتوج  عليا تحديد طريقة تنفيذ عملية التحويل وذلك: 
بتحديد طريقة تغطية  ثانياا البنك المراسل الذي سيتولأ تنفيذها في بلد المستفيد و

ع الموجا إلأ ذلك المراسل. وفي العادة يتم تنفيذ الحواالت بوساطة قيمة أمر الدف
البنوك المراسلة في بلد المستفيد. مثالا بتحويل مبلغ محرر بالدوالر األمريكي إلأ 

مستفيد أمريكي بوساطة بنك مراسل في أمريكا. وفي حالة تعدد البنوك المراسلة في 
ا إليا أمر الدفع في ضوء نس  توايع بلد المستفيد يتم تحديد المراسل الذي سيوج

العمل بين البنوك المراسلة والتي تضعاا إدارة الدامرة وتبلغاا إلأ قسم الحواالت 
 الخارجية في مذكرات داخلية خاصة باذ  الغاية. 

في حالة عدم وجود بنك مراسل في بلد المستفيد يتم إصدار أمر الدفع  
سا  جار بعملة الحوالة، مثالا، بتحويل بوساطة بنك مراسل يحتف  البنك لديا بح

مبلغ محدد بالدوالر األمريكي بوساطة بنك مراسل في أمريكا إلأ مستفيد في 
األكوادور حيث ال يوجد بنوك مراسلة للبنك، وهنا تبرا أهمية شبكة فروع ومراسلي 

 البنك المراسل. 
مستفيد ال أما في حالة طل  تحويل عملة ال يتعامل باا البنك المحلي إلأ  

يوجد للبنك المحلي بنك مراسل في بلد  مثل تحويل مبلغ بالدوالر النيوايلندي إلأ 
مستفيد في نيوايلندة فيترت  علأ ذلك تنفيذ التحويل بوساطة بنك مراسل في دولة 
تربطاا عالقات مصرفية ممتااة ببلد المستفيد ويحتف  البنك المحلي بحسا  جار 

لأ سبيل المثال قد يتم التحويل في هذ  الحالة بوساطة لديا بعملة ذلك البلد. فع
بنك بريطاني حيث يطل  منا دفع قيمة الحوالة بالدوالر النيوايلندي إلأ المستفيد 
النيوايلندي بوساطة مراسلا أو فرعا في نيوايلندة وقيد القيمة المعادلة لما يدفعا 

حسا  البنك المحلي الفرع أو المراسل المذكور وما يتقاضا  من مصاريد علأ 
لديا بالجنيا اإلسترليني. ويترت  علأ إتباع هذ  الطريقة عدم معرفة البنك المحلي 
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مسبقاا لقيمة ما سوف يقيد  مراسلا البريطاني علأ حسابا لديا. لاذا البد لا من 
الحصول علأ موافقة عميلا طال  التحويل علأ تقاضي قيمة تقريبية لتلك الحوالة 

ويتاا ناامياا عند ورود إشعار قيد مراسلا البريطاني الخاص بتنفيذ علأ أن يتم تس
تلك الحوالة بالجنيا اإلسترليني. حيث يتمكن البنك المحلي عندمذ من قيد القيمة 
الفعلية للحوالة علأ حسا  عميلا لديا. وبناءا علأ ذلك تعتذر البنوك عن تنفيذ 

ل  التحويل يحتف  بحسا  جار هذا النوع من الحواالت إال  إذا كان العميل طا
 بالعملة المحلية لديام. 

بعد تحديد البنك المراسل الذي سيتولأ تنفيذ أمر الدفع للمستفيد يج  تحديد  
طريقة التغطية الالامة لقيام البنك المراسل بالتنفيذ. ومن المام جداا أن يشمل أمر 

الحوالة ومصاريفاا  الدفع تعليمات واضحة للبنك المراسل حول طريقة تسوية قيمة
 باإلضافة إلأ المعلومات الكاملة والضرورية لتنفيذ الحوالة. 

 Coverالتغطية  –ج 
 تتبع البنوك طرق التغطية التالية بشكل عام:  
في حالة احتفاع البنك المحلي بحسا  بعملة الحوالة لدس البنك المراسل  -

اريفا إذا كانت هذ  المنفذ لاا يفو  البنك المراسل بقيد قيمة الحوالة ومص
علأ حسا  العميل )علأ حسا  البنك المحلي لديا( ونادراا ما يلج  البنك 
المحلي إلأ تنفيذ حوالة محررة بعملة بلد المستفيد بوساطة مراسل في بلد 
المستفيد ال يحتف  لديا بحسا  بعملة تلك البلد بالنظر لكلفة تنفيذ الحوالة 

يترت  عليا في هذ  الحالة توجيا أمر المضاعفة علأ البنك المحلي. إذ 
الدفع إلأ البنك المنفذ وأمر دفع إلأ مراسلا حيث يوجد حسابا ليقوم بدفع 

 قيمة الحوالة ومصاريفاا إلأ البنك المنفذ. 
إال  أنا االباا ما تلج  البنوك إلأ الطريقة السابقة إذا ما كانت عملة الحوالة  -

المراسل الذي سيتولأ تنفيذ أمر تختلد عن عملة بلد المستفيد والبنك 
الدفع. مثالا عند تحويل مبلغ مليون دوالر إلأ مستفيد فرنسي يتم توجيا 
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أمر الدفع إلأ المراسل الفرنسي الذي تتم تغطيتا بتحويل مبلغ مليون دوالر 
لحسابا لدس مراسلا في نيويورك. وفي هذ  الحالة يقوم البنك المحلي 

الدفع الموجا إليا ب نا قد طل  من مراسلا في  ب عالم البنك المنفذ في أمر
بقيد قيمة الحوالة لحسا  البنك المنفذ  –يتم ذكر اسما بالكامل  –نيويورك 

لديا أو لحسا  البنك المنفذ لدس مراسلا الذي يذكر اسما أيضاا. وفي 
 العادة تتم التغطية برقياا إذا كان أمر الدفع برقياا أو بريدياا إذا كانت الحوالة
بريدية ويجدر القول هنا أن البنك المحلي قد يطل  من مراسلا قيد ما 

يعادل قيمة الحوالة بعملة الحسا  علأ حسابا لديا أي أن يفو  البنك 
المراسل بشراء عملة الحوالة بعملة بلد المستفيد حس  أفضل األسعار 
 وذلك إذا كانت قيمة الحوالة ضمن حدود معينة تضعاا إدارة البنك. وقد
درجت البنوك علأ تالفي هذ  الطريقة في ضوء شدة تقلبات أسعار 

العمالت األجنبية وما قد يترت  علياا من خسامر نتيجة لمخاطر تقلبات 
 أسعار الصرف. 

ويجوا في هذ  الحالة الطل  من البنك المراسل في بلد المستفيد دفع قيمة  
لدس مراسلا في بلد الحوالة وسح  قيمتاا وأجور  علأ حسا  البنك المحلي 

العملة. إال  أن هذا الترتي  قد يعيق عملية التحويل بالنظر لتفضيل البنوك 
 الحصول علأ قيمة الحوالة قبيل دفعاا. 

يمكن أن يتم التحويل مباشرة ب ن ترسل رسالة السويفت  SWIFTومع نظام  
ي لدس إلأ البنك المراسل األمريكي ويطل  منا الدفع إلأ حسا  البنك الفرنس

مراسلا في أمريكا ويتم ذكر اسم المستفيد الفرنسي الذي سيقب  قيمة الحوالة 
دون أن يتم توجيا أمر دفع  010بالدوالر وذلك باستخدام النموذن سويفت رقم 

 للبنك الفرنسي وأمر دفع آخر )تغطية( للبنك األمريكي. 
ال يتعامل أما إذا طل  من البنك المحلي تحويل مبلغ محدد بعملة أجنبية  -

 باا ف نا يقوم عندمذ ب تباع أحد األسلوبين التاليين للتغطية: 
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يطل  البنك المحلي من مراسلا في بلد المستفيد دفع قيمة الحوالة  -0
وسح  القيمة المعادلة لاا علأ أحد حساباتا بالعمالت الرميسية لدس 
أحد مراسليا في بلد تلك العملة ويطل  من المراسل في بلد العملة، 

بوساطة كتا  تغطية خاص، قبول سحوبات البنك الدافع علأ حسابا 
 لديا مع تحديد قيمة ورقم الحوالة وتاريخاا. 

 يطل  البنك المحلي من البنك الدافع في بلد المستفيد إعالما عن:  -0

القيمة المعادلة للحوالة بعملة رميسية محددة حيث يقوم بعد ذلك بتحويل قيمة  -
 لدافع لدس مراسلا تغطية لقياما بتنفيذ الحوالة. الحوالة لحسا  البنك ا

في حالة قيام البنك المحلي بتنفيذ حوالة بوساطة مراسل لا يحتف  بحسا   -
اير مقيم بالعملة المحلية لديا وكون عملة الحوالة أجنبية يطل  من البنك 
المراسل إعالم البنك المحلي عن قيمة الحوالة بالعملة المحلية حيث يقوم 

المحلي بعد ذلك بقيد قيمة الحوالة لحسا  المراسل لديا بالعملة  البنك
المحلية. أما إذا كان طل  التحويل صادراا بالعملة المحلية فيقوم البنك 

المحلي عندمذ بقيد قيمة الحوالة لحسا  مراسلا البنك الدافع ويعلما بذلك 
المستفيد إلأ  ويطل  منا دفع القيمة المعادلة لما تم قيد  لحسابا بعملة بلد

 المستفيد المحدد اسما في طل  التحويل. 

 Implementation of outgoing transfersتنفيذ الحوالة الصادرة  –د 
لدس الت كد من استكمال طل  التحويل لمستلامات التحويل ومطابقة صحة  

التواقيع وتحدد المراسل الذي سيتم التحويل بوساطتا وتحديد طريقة تغطية الحوالة 
يتم تدوين سعر التحويل وقيمة الحوالة بالعملة المحلية وبالعملة األجنبية في 
األمكنة المخصصة لاا في طل  التحويل وذلك علأ أساس سعر بيع العملة 
األجنبية الدارن في يوم ورود طل  التحويل أو يوم استكمالا لكافة شروط 

 ومستلامات التحويل. 
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نماذن خاصة تعدها البنوك لاذ  الغاية  يتم إعداد الحواالت البريدية علأ 
وهناك نماذن دولية متعارف علياا يمكن أن تقتبس البنوك نماذن حواالتاا عناا 

 بشكل يناس  تنظيم البنك الداخلي ويتمشأ مع تعليماتا. 
وفي حالة كون التحويل برقياا قد يتم إعداد برقية التحويل علأ أساس ترتي   

نوك العالمية يسال قيام البنك المراسل بتنفيذ أمر الدفع. معين متعارف عليا بين الب
إال  أن الكثير من البنوك تفضل استعمال الترتي  الذي يناسباا. إذ إن المام في 

أمر الدفع أن يشمل كافة المعلومات الضرورية والالامة ليتمكن البنك المراسل من 
 تنفيذ الدفع وتتكون هذ  المعلومات مما يلي: 

ك المراسل كما هو محدد في طل  التحويل وعنوانا الكامل أو اسم البن -
 البرقي. 

 اسم طال  التحويل. -

اسم المستفيد وعنوانا الكامل أو رقم حسابا لدس بنك معين وعنوان ذلك  -
 البنك الكامل. 

 قيمة الحوالة بالعملة األجنبية باألرقام والكلمات.  -

 اسم البنك المغطي )إن وجد(.  -

  تعليمات التغطية. -
 تفاصيل الحوالة.  -

 تعليمات قيد العموالت.  -

عند االنتااء من إعداد الحوالة والقيود المحاسبية المتعلقة باا يتم تدقيقاا من  
قبل رميس القسم وتوقيعاا من قبل المفوضين بالتوقيع عن البنك حيث ترسل بعدها 

لة كون الحوالة إلأ قسم المراسالت ليتم إرسالاا بالبريد إلأ البنك المراسل. وفي حا
برقية يتم إرسالاا بعد توقيعاا إلأ المفوضين ب عداد األرقام السرية حيث تعطأ 
رقماا سرياا وترسل بعد ذلك إلأ قسم االتصاالت حيث ترسل بوساطة التلكس أو 

 الفاكس مباشرة إلأ البنك المراسل. 
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 نظام سويفت للتحويالت الخارجية -هـ 
 Swift category customer payments & cheques 

كما وسبق ذكرنا في مجال تقديم خدمة سويفت للتراسل المالي ف ن تنظيم  
 0الخدمة يتكون من عشر فمات تم بياناا في الفصل األول. وتغطي الفمة رقم 

Category – 1 message types  أنواع المراسالت المتعلقة بتنفيذ عمليات
 & Customer paymentsعمالء التحويل والشيكات بجميع أنواعاا لحسا  ال

cheques  وذلك باإلضافة إلأ جميع المعلومات المتعلقة باذ  العمليات والتي
يكون فياا طال  التحويل أو المستفيد أو االثنين معا أفراد أو مدسسات اير مالية. 

وتحتان جميع المراسالت ضمن هذ  الفمة إلأ الت كد من أصوليتاا 
Authentication ذكرنا يتم من خالل النظام نفسا دون الحاجة إلأ  والذي كما

 أرقام سرية، أو تدقيق تواقيع. 
 المذكورة أنواع الرسامل اوتية:  0وتتضمن الفمة رقم  
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بع  النماذن المتعلقة بتنفيذ  category (10)هذا وتتضمن الفمة رقم  

 ا يلي:( وهي كم0رسامل الفمة رقم )
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رقم الرسالة  Descriptionوصف الرسالة 

Massage type 

 إشعار دفع عموالت وفوامد وأية مصاريد أخرس 
Advice of charges interest and other 

adjustments 

n90 

 طل  دفع عموالت أو فوامد أو مصاريد أخرس 
Request for payment of charges. Interest 

and other expenses 

n91 

 Request for cancellation n92طل  إلغاء 

 Queries n95استفسارات 

 Answers n96أجوبة 

 Proprietary messages n98رسامل خاصة 

 Free format message n99رسامل حرة 

  Book entriesالقيود المحاسبية  –و 
يمة تجرس القيود المحاسبية التي تمثل حركة الحسابات المترتبة علأ قب  ق 

الحوالة وعموالت البنك ومصاريفا من العميل بالعملة المحلية ودفعا لقيمة الحوالة 
إلأ المستفيد بوساطة مراسلا وألجور ذلك المراسل )إن وجدت( بالعملة األجنبية. 

 وذلك علأ النحو التالي: 
 )قيد مدين( علأ حسا /العميل  
 )قيد دامن( لحسا /البنك المراسل  
 )قيد دامن( مقبوضةلحسا /عموالت   
 )قيد دامن( لحسا /أجور برقيات  
وعمالا ب صول القيد المادون يج  أن تتساوس قيمة القيود الدامنة مع قيمة  

 القيد المدين بالعملة المحلية. 
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وفي حالة كون قيمة الحوالة الفعلية اير معروفة تقيد قيمة الحوالة التقريبية  
سم التصفية" ولحسا  معلق باسم البنك علأ حسا  وسي  قد يدعأ "حواالت بر 

المراسل وذلك علأ أساس سعر تحويل "نظامي" تقريبي ريثما تتم معرفة قيمة 
الحوالة الفعلية. عند استالم إشعار البنك المراسل بقيمة الحوالة الفعلية تعكس 
القيود المرحلية المذكورة ويتم تنفيذ القيود الناامية كما هو مبين أعال . وتعتمد 

 تسمية الحسابات علأ النظام المحاسبي المتبع لدس البنك المحول. 
 

 – Records, statements and followالسجالت والكشوف والمتابعة  –ز 

up 
لقد سبق وأن ذكرنا أن الحوالة الصادرة ال تشكل التااماا امتمانياا علأ البنك  

للمبلغ المحول. لاذا المحلي، إال  أنا يبقأ مسدوالا عن متابعة قب  المستفيد 
وليتمكن البنك المحلي من متابعة تنفيذ حواالتا الصادرة بشكل ناامي يج  عليا 
االحتفاع بسجل تدون فيا تفاصيل الحواالت الصادرة. كما ويعد القسم انطالقاا من 

 السجل المذكور كشوفات دورية ألارا  متابعة تنفيذ الحواالت القاممة. 
لصادرة سواء كان عادياا أو إلكترونياا علأ ويتكون سجل الحواالت ا 

 الحاسو  من خانات مخصصة لكل من البيانات التالية : 
 رقم الحوالة المتسلسل.  -
 تاري  اإلصدار.  -

 اسم طال  التحويل.  -

 اسم المستفيد.  -

 اسم البنك المنفذ/الدافع.  -

 اسم البنك المغطي. -

 قيمة الحوالة بالليرة. -

 بية. قيمة الحوالة بالعملة األجن -
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 سعر التحويل.  -

 تاري  الدفع/التنفيذ.  -

 توقيع الموظد الذي أعد الحوالة.  -

يتم ترحيل تفاصيل الحوالة ب كملاا إلأ السجل عند إصدارها وفي حالة  
الحواالت العادية يعتبر تاري  اإلصدار نفسا تاري  التنفيذ. وتترك خانة تاري  

ة الفعلية ويدون ذلك التاري  عند التنفيذ فاراة في حالة عدم معرفة قيمة الحوال
 معرفة كلفة الحوالة الناامية في وقت الحق. 

ولغايات المتابعة ينظم قسم الحواالت كشفاا شارياا بالحواالت المعلقة اير  
المسددة ويقوم بمطابقة مجموع الكشد مع مجموع أرصدة حسا  الحواالت برسم 

 وذلك علأ أساس يومي.  التصفية والحسابات المعلقة ب سماء المراسلين،
كما وتحف  الحواالت القاممة والتي لم يتم تسوية قيودها الناامية في ملد  

خاص حس  تسلسل أرقاماا وتجرس متابعتاا علأ أساس نصد شاري مع البنوك 
 المراسلة. 
وفي حالة عدم تمكن البنك المراسل من تنفيذ الحوالة ألي سب  من األسبا   

قيمة الحوالة لحسا  البنك المحول ويكت  للعميل بذلك مع يطل  منا إعادة قيد 
بيان األسبا  ويطل  منا تاويد البنك بالتفاصيل الالامة لتنفيذ التحويل أو 

بتعليماتا وفي هذ  الحالة تتم متابعة الحصول علأ تعليمات العميل علأ أساس 
العميل في  نصد شاري واالباا ما تقوم البنوك ب عادة قيد قيمة الحوالة لحسا 
 حالة تخلفا عن تاويد البنك بتعليماتا بعد ثالثة متابعات منتظمة. 
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 رسائل السويفت المستخدمة لتنفيذ الحواالت وعمليات إدارة النقد
  MXمراسالت مدفوعات العمالء                  MX      طل  المدفوعات

 MT 1xx        مدفوعات العمالء        MT1xx رسامل مدفوعات العمالء

           MX    مدفوعات إدارة النقد         MXمراسالت مدفوعات إدارة النقد
 MXمراسالت مدفوعات إدارة النقد 

     MT9xxمدفوعات إدارة النقد للعمالء             MT9xx رسامل إدارة النقد 
 MT 9xxرسامل إدارة النقد 

 
 

 
 شركة

 )عميل(

 شركة

 )عميل(

 

 بنك  بنك 
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 المبحث الثاني
 الت الواردةحويتال

Incoming transfers 

 
عند استالم البنك المراسل، وهو في هذ  الحالة، البنك الدافع للحوالة  

الصادر عن البنك المحلي ف نا يقوم بتنفيذها وذلك بدفع المبلغ المطلو  إلأ 
المستفيد من الحوالة. ويعتبر البنك المراسل الحوالة عند ورودها حوالة واردة. 

جراءات مرادفة لتلك التي يقوم باا  يخضع تنفيذها عادة لمستلامات وتعليمات واض
 البنك المحول قبيل وعند إصدار  للحوالة الصادرة. 

هي مستلامات تنفيذ الحواالت الواردة إلأ البنك المحلي من مراسلا  ما 
الخارجي؟ يج  أن تكون المعلومات الواردة ضمن أمر الدفع متكاملة ومرادفة 

امة لتنفيذ الحوالة الصادرة. وعليا يج  أن يشمل أمر الدفع الوارد للمعلومات الال
 البيانات التالية: 

 اسم طال  التحويل.  -0
 اسم المستفيد. -0

عنوان المستفيد الكامل أو رقم حسابا لدس البنك المحلي أو لدس بنك  -2
 محلي آخر مع ذكر عنوان ذلك البنك بالتفصيل. 

 قيمة الحوالة باألرقام والكلمات.  -0

 صد موجا ألسبا  التحويل.و  -3

 طريقة التغطية.  -6

ومن الطبيعي أن ياتم البنك المنفذ للحوالة الواردة أوالا بطريقة تغطية البنك  
 المحول لاا ويتم ذلك ب حدس الطرامق التالية: 

قيد قيمة الحوالة ومصاريفاا لحسا  البنك المحلي لديا في حالة احتفاع البنك  –أ 
 دس البنك المحول. المحلي/المنفذ بحسا  ل
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تفوي  البنك المحلي بقيد قيمة الحوالة علأ حسا  البنك المحول لديا )إن  –  
 وجد(. 
قيد قيمة الحوالة إذا كانت بعملة بلد ثالث لحسا  البنك المحلي لدس مراسلا  –ن 

 في ذلك البلد. 
لد الطل  من البنك المحلي إعالم البنك المراسل عن قيمة الحوالة بعملة ب –د 

البنك المحول ليتم قيدها لحسا  البنك المحلي لدس البنك المراسل وذلك في حالة 
 كون عملة بلد البنك المحلي اير متعامل باا دولياا. 

وتختلد البنوك في معاملتاا للحوالة الواردة إال  أن بعضاا يقوم بشكل عام  
تبين تلك الحوالة  بتنفيذ الحوالة الواردة من بنك مراسل حال ورودها إال  إذا لم

صراحة كيفية تغطية قيمة الحوالة. وفي حالة ورود الحوالة من بنك اير مراسل 
تنتظر البنوك المحلية حتأ يردها إشعار قيد لحساباا لدس أحد مراسلياا حيث يتم 
بعدها تنفيذ أمر الدفع. ويعود اختالف معاملة البنك المحلي لبنك اير مراسل لعدم 

تعامل مع ذلك البنك لدس البنك المحلي وهي كما ذكرنا وثامق وجود وثامق ضب  ال
ضرورية لتثبيت التاام البنك المحول من جاة وحماية حقوقا وحقوق البنك المنفذ 

من جاة أخرس. ولو افترضنا أن البنك المحول ساي عن قيد قيمة الحوالة الصادرة 
رجع البنك المنفذ علأ عنا لحسا  البنك المنفذ لديا ف نا من المتعارف عليا أن ي

البنك المحول ليس فق  بقيمة الحوالة بل أيضاا بالفوامد المترتبة علأ عدم قيد 
قيمتاا لحسابا في يوم تنفيذ أمر الدفع. لاذا نرس أن البنك المحلي ياتم بشكل 

 رميسي بتدقيق صحة الحوالة الواردة حالما يت كد من طريقة تغطيتاا لقيمة الحوالة. 
ق صحة الحوالة الواردة بريدياا من خالل مطابقة التواقيع الواردة ويتم تدقي 

علأ أمر الدفع مع المحة المفوضين بالتوقيع عن البنك المحول والت شير علأ 
الحوالة بختم يفيد ب ن التواقيع مطابقة. كما ويتم تدقيق صحة الحواالت البرقية 

يحملا أمر الدفع البرقي  الواردة بوساطة التلكس من خالل حل الرقم السري الذي
 والت شير علأ البرقية بختم يشير إلأ صحة الرقم السري. 
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وقد يقوم البنك المحول ب رسال نسخة عن إشعار قيد  لحسا  البنك المحلي  
تحتوي علأ كامل المعلومات الضرورية لتنفيذ الدفع بدالا من الحوالة وفي هذ  

ع أي من المفوضين لكونا صادراا بشكل الحالة قد ال يحمل اإلشعار المذكور تواقي
آلي عن الكومبيوتر. وتقوم البنوك المحلية بتنفيذ أمر الدفع هذا بشكل اعتيادي، إال  
أنا من الضروري أن يكون هناك اتفاق بين البنك المحلي ومراسلا األجنبي علأ 

أي تنفيذ أوامر الدفع الواردة بشكل إشعارات قيد لحسا  البنك المحلي ال تحمل 
 تواقيع ويكون هذا االتفاق جاءاا من اتفاقية التعامل المعقودة بين البنكين. 

  Implementation of incoming transfersتنفيذ الحوالة الواردة  –أ 
لدس ت كد البنك المحلي من صحة الحوالة الواردة ومن طريقة تغطية قيمتاا  

اا تنفيذ الحوالة ف نا يبدأ لحسابا ومن احتواماا لكامل المعلومات التي يستلام
بتنفيذها بتسجيلاا في سجل الحواالت الواردة والذي يحتوي عادة علأ التفاصيل 

 التالية: 
 التاري .  -
 رقم الحوالة المتسلسل.  -

 تاري  إصدارها.  -

 نوع الحوالة. -

 اسم المحول. -

 اسم المستفيد. -

 البنك المحول. -

 اسم البنك المغطي. -

 القيمة بالعملة األجنبية. -

قيمة المعادلة لاا بالعملة المحلية )علأ أساس سعر شراء العملة األجنبية ال -
 المعلن في يوم ورود الحوالة(.
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سعر التحويل )علأ أساس سعر شراء العملة األجنبية المعلن في يوم ورود  -
 الحوالة(. 

 كيفية التسديد.  -

 اسم الموظد المنفذ.  -

المراسل يحتف  بحسا  لدس إذا كانت الحوالة بالعملة المحلية وكان البنك  
 البنك المنفذ بالعملة المحلية يتم تنفذها مباشرة ب جراء القيود التالية: 

علأ حسا  البنك المراسل: قيد مصرفي مدين بقيمة الحوالة )ومصاريفاا  
 بالعملة المحلية إذا كانت علأ حسابا(.

وترسل لحسا  العميل مقبوضة: قيد مركاي دامن بقيمة مصاريد الحوالة.  
 اإلشعارات لكل من البنك المحول والمستفيد. 

إذا كانت الحوالة بالعملة األجنبية وحددت تعليماتاا رقم حسا  معين وكان  
ذلك الحسا  لدس البنك المنفذ بالعملة المحلية يتم تنفيذ الحوالة ب جراء القيود 

 التالية: 
ي مدين بقيمة علأ حسا  البنك المراسل )المحول أو المغطي(: قيد مركا  

 الحوالة بالعملة األجنبية والعملة المحلية )ومصاريفاا إذا كانت علأ حسابا(. 
 لحسا  عموالت مقبوضة: قيد مركاي دامن بقيمة مصاريد الحوالة.  
وتجدر اإلشارة هنا إلأ أن قيد الحواالت الواردة يتم عادة في ظل أحكام  

ا البنك المركاي بشكل مذكرات إلأ تعليمات مراقبة العملة األجنبية التي يصدره
البنوك التجارية المرخصة يحدد بموجباا أصول تسعير الحواالت الواردة بالعملة 
المحلية وأصول قيدها لحسابات المستفيدين مناا وبشكل عام تقيد جميع الحواالت 
الواردة بالعملة األجنبية لحسابات المستفيدين بالعملة المحلية علأ أساس سعر 

العملة األجنبية المعنية المعلن من قبل البنك المركاي في يوم ورود الحوالة. شراء 
وذلك في حالة منع تعليمات مراقبة العملة للمواطنين من اقتناء العمالت األجنبية 

 وفتح حسابات باا. 
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أما في حالة سماح تعليمات مراقبة العملة للمواطنين باقتناء العمالت  
ا لدس البنوك المحلية ف ن البنك المحلي يقيد بقيمة األجنبية وفتح حسابات با

الحوالة الواردة للحسا  المحدد رقما في الحوالة. ف ذا كان هذا الحسا  بالعملة 
لمحلية ينفذ البنك الحوالة كما هو موضح أعال . أما إذا كان الحسا  بالعملة 

ركاية بالعملة األجنبية األجنبية فيتم تنفيذ جميع القيود المدينة والدامنة بشكل قيود م
 وبالعملة المحلية علأ أساس األسعار النظامية المعمول باا لدس البنك. 

إذا كان المستفيد يحتف  بحسابا لدس بنك محلي آخر ذكر اسما وعنوانا في  
الحوالة الواردة فيترت  علأ البنك المحلي مستلم الحوالة أن يستفسر من البنك 

  المحدد رقما في الحوالة. وفي حالة كون عملة المذكور عن نوع عملة الحسا
 الحسا  محلية يتم تنفيذ الحوالة كما يلي: 

 يتم تنفيذ القيود التالية: -0
علأ حسا  البنك المراسل )المحول أو المغطي(: قيد مركاي مدين بقيمة  

 الحوالة )ومصاريفاا إذا كانت علأ حسابا(. 
دامن بقيمة الحوالة )ناقصاا لحسا  أمانات برسم الدفع: قيد مصرفي  

 المصاريد إذا كانت علأ حسا  المستفيد(. 
 لحسا  عموالت مقبوضة: قيد مركاي بقيمة مصاريد الحوالة.  

يتم إعداد شيك بالعملة المحلية مسحو  علأ حسا  أمانات برسم الدفع ويتم -0
المستفيد  إرسالا إلأ البنك المحلي حيث يحتف  المستفيد بحسابا ليتم قيد  لحسا 

 لدس البنك المذكور ، أو
يتم قيد قيمة الحوالة لحسا  بنك المستفيد لدس البنك المركاي وياود بنك -2

المستفيد بنسخة من إشعار القيد ليتم استناداا إلياا قيد قيمة الحوالة لحسا  المستفيد 
 لديا. 
 وفي حالة كون عملة الحسا  أجنبية يتم تنفيذ الحوالة كما يلي:  

 يتم تنفيذ القيود التالية:  -0
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علأ حسا  المراسل )المحول أو المغطي(: قيد مركاي مدين بقيمة الحوالة  
 بالعملة األجنبية والمحلية )ومصاريفاا إذا كانت علأ حسابا(. 

لحسا  نفس المراسل أو مراسل آخر: قيد مركاي دامن بصافي قيمة الحوالة  
 بالعملة األجنبية والمحلية. 

موالت مقبوضة: قيد مركاي دامن بقيمة مصاريد الحوالة بالعملة لحسا  ع 
 المحلية. 

واستناداا للقيد الدامن لحسا  المراسل يتم إصدار شيك بالعملة األجنبية باسم  -0
المستفيد مسحوباا علأ حسا  البنك المحلي لدس المراسل المذكور. ويرسل الشيك 

ستفيد بحسا  بالعملة األجنبية لديا طي كتا  رسمي للبنك المحلي الذي يحتف  الم
 ويج  أن يوضح الكتا  المذكور اسم المستفيد ومصدر الحوالة وتفاصيلاا. 

وأخيراا قد ال يكون لدس المستفيد من الحوالة حسا  لدس أي من البنوك. إذ  
قد ترد الحوالة حاملة عنوانا فق  وفي هذ  الحالة يتم تنفيذ قيود الحوالة لحسا  

سم الدفع ويرسل للمستفيد كتا  علأ عنوانا يفيد بورود الحوالة ويطل  أمانات بر 
مراجعة المستفيد للبنك المحلي لقب  قيمة الحوالة. وعند قدوم المستفيد للبنك 

يجري عكس قيد قيمة الحوالة من حسا  أمانات برسم الدفع وذلك بتنفيذ قيد مدين 
قب  من الصندوق. أما إذا أراد علأ حسا  أمانات برسم الدفع ينفذ مقابلا مستند 

المستفيد قب  المبلغ بالعملة األجنبية فيتم تنفيذ القيد المقابل لحسا  بنك مراسل 
يتم علأ أساسا إصدار شيك بالعملة األجنبية باسم المستفيد وتسليما لا. وفي 

حالة توفر نقد أجنبي لدس البنك وأراد المستفيد قب  المبلغ يمكن أن يتم دفع قيمة 
 لحوالة لا نقداا بالعملة األجنبية.ا

-Records statements and followالسجالت والكشوف والمتابعة  –ب 

up 
لقد سبق وأن ذكرنا أن قسم الحواالت يحتف  بسجل تدون با تفاصيل  

الحواالت الواردة لغايات حصر البنك لجميع الحواالت المنفذة من قبلا ولتسايل 
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دون تنفيذ. إذ إن تنفيذ أمر الدفع الوارد من أي بنك  متابعتا ألية حواالت قاممة
ينتاي إال  بقب   مراسل يبقأ مسدولية أساسية والتااماا علأ البنك المحلي ال

المستفيد لقيمة الحوالة أو ب عادتاا لحسا  البنك المحول في حالة عدم التمكن من 
 دفعاا. 
غ الحوالة القاممة في لاذا يقوم البنك المحلي ب عداد كشوفات دورية بمبال 

حسا  األمانات برسم الدفع لديا وذلك لتسايل مامة متابعة قب  المستفيدين 
للمبالغ المحولة إليام. واالباا ما تحدد تعليمات البنوك الداخلية عدد مرات المتابعة 
قبيل إعادة الحوالة لمصدرها. وتعيد بع  البنوك الحوالة في حالة عدم مراجعة 

ك خالل أسبوعين من تاري  تبليغا. وتتابع بنوك أخرس المستفيد مرتين المستفيد للبن
أو ثالث مرات وتعيد الحوالة في حالة عدم حضور المستفيد بعد المتابعة الثالثة 

ويقوم الموظد المسدول بوضع المالحظة الالامة علأ سجل الحواالت الواردة في 
 التمكن من دفعاا.  حالة قيام البنك ب عادة أية حوالة واردة بسب  عدم

ومن جاة أخرس قد يالح  نقص بع  المعلومات الضرورية في بع   
الحواالت الواردة وفي هذ  الحالة يكت  أو يبرق للبنك المحول حس  نوع الحوالة 

الستكمال المعلومات الناقصة. وتتم متابعة استالم رد البنك المحول مرة كل 
الحوالة إليا دون تنفيذ مع ذكر األسبا . أسبوعين لمرتين متتاليتين تعاد بعدها 

تدخلاا في سجالتاا وبذلك  وتقوم بع  البنوك ب عادة الحوالة حاالا دون تنفيذ وال
تتالفأ مسدولية البنك المحول وتحملا مسدولية الت خير المترت  علأ عدم اكتمال 

 تفاصيل حوالتا. 
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 الخامسالفصل 

اعتمادات المسافرين، الشيكات السياحية وأوراق النقد 
 األجنبي

  االعتماد الشخصيPersonal letter of credit. 
  الشيكات السياحيةTravelers cheques. 
 بي أوراق النقد األجنForeign bank notes. 
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 المبحث األول
 اعتمادات المسافرين/االعتماد الشخصي

Travelers/Personal letter of credit 
  

تعتبر االعتمادات الشخصية من األدوات المصرفية المعروفة لتسايل متابعة  
احتياجات المسافرين لمبالغ مرتفعة بعمالت أجنبية مختلفة في دول مختلفة قد يمر 

مل إلأ باا المسافر. إذا ما افترضنا مثالا أن أحد رجال األعمال أراد القيام بايارة ع
عدة دول أوروبية خالل سفرة واحدة فقد يجد من األفضل شراء اعتماد شخصي من 
بنكا المحلي يستطيع بموجبا سح  احتياجاتا من العمالت األجنبية في كل دولة 
ياورها دون أن يكون مضطراا لحمل مبالغ ضخمة من العمالت األجنبية قد يفقدها 

ا من عملة إلأ أخرس ثم إلأ عملتا أو يتعر  للخسامر المترتبة علأ تبديلا
 المحلية. 
واالعتماد الشخصي هو عبارة عن رسالة يوجااا البنك المحلي إلأ جميع  

مراسليا المعتمدين لديا يطل  فياا دفع أية مبالغ يسحباا حامل الرسالة الذي يذكر 
اسما ورقم جواا سفر  فياا وذلك ضمن سقد محدد بعملة أجنبية رميسية مثل 

ر األمريكي وضمن مدة محددة يذكران في الرسالة. وفي حالة اختالف عملة الدوال
االعتماد عن عمالت البالد المعنية يفو  البنك مصدر االعتماد مراسليا/ البنوك 
الدافعة بموج  االعتماد في تلك البالد بالسح  علأ أحد حساباتا الرميسية بعملة 

 االعتماد. 
المحلي بكتا  االعتماد الشخصي كتا  وفي جميع األحوال يرفق البنك  

تعريد يقوم من خاللا بتقديم حامل كتا  االعتماد الشخصي إلأ مراسلي البنك 
المحلي في الخارن ويبين طي ذلك الكتا  نموذن توقيع حاملا. ولكي يتمكن 

المستفيد من ذلك االعتماد من السح  عليا يج  أن يذه  شخصياا إلأ البنك 
بتعبمة نموذن السح  علأ االعتماد. ويج  أن يتضمن ذلك المراسل حيث يقوم 
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النموذن تاري  السح ، قيمة المبلغ المسحو ، رقم االعتماد الشخصي وتاريخا، 
 وتوقيع المستفيد. 

ويج  علأ المستفيد في مختلد الظروف، أن يقوم بتوقيع السح  أمام  
وقيع المستفيد موظد مسدول لدس البنك المراسل الذي يقوم عندمذ بمطابقة ت

الساح  مع نموذن التوقيع المبين علأ رسالة التعريد وذلك بعد الت كد من اسم 
الساح  ورقم جواا سفر  المذكورين في كتا  االعتماد الشخصي. وأخيراا يت كد 
ذلك الموظد من تعليمات االعتماد بش ن قيد المصاريد والتي االباا ما تكون 

 علأ حسا  المستفيد. 
كد من استيفاء السح  لكامل شروط االعتماد يقوم البنك المراسل لدس الت  

بدفع قيمتا ناقصاا المصاريد إلأ المستفيد كما ويقوم بتدوين قيمة السح  وتاريخا 
علأ ظار كتا  االعتماد حيث يبين رصيد االعتماد الجديد. ويعيد االعتماد 

د لم يتم سحبا. أما في ورسالة التعريد إلأ المستفيد طالما بقي في االعتماد رصي
حالة قيام المستفيد بسح  كامل رصيد االعتماد المتبقي فيج  علأ البنك الدافع 

عندمذ االحتفاع بكتا  االعتماد وكتا  التعريد تمايداا إلعادتاا مع السح  
الموقع من المستفيد إلأ البنك مصدر االعتماد. ويعيد البنك الدافع السح  الذي 

د وضمن مدة سريان مفعولا وأنا قد سح  علأ حسا  البنك قام بموج  االعتما
مصدر االعتماد لدس البنك المغطي والذي كما ذكرنا يكون اسما محدداا في كتا  

 االعتماد. 
وقد درجت كبار البنوك العالمية في السابق علأ إصدار االعتمادات  

ء العالم حيث الشخصية وتوايعاا علأ مراسلياا من البنوك المحلية في جميع أنحا
كانت تلك البنوك تقوم بتجايا كت  االعتمادات وبيعاا للمستفيدين مناا نيابة عن 
البنوك المصدرة. وهنا البد من القول إن استعمال االعتمادات الشخصية قد ضعد 
كثيراا أمام ظاور أدوات دفع أكثر مرونة مثل الشيكات السياحية التي سنتعر  

 لدراستاا الحقاا. 
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البنك المحلي عند إصدار  اعتماداا شخصياا بتقاضي كامل قيمة ويقوم  
 االعتماد من المستفيد وبتنفيذ القيود المحاسبية التالية: 

علأ حسا  العميل : قيد مصرفي مدين بما يعادل قيمة االعتماد بالعملة  
 المحلية علأ أساس سعر بيع العملة األجنبية في يوم التنفيذ. 

خصية مباعة( وهو حسا  وسي  = قيد دامن مركاي لحسا : )اعتمادات ش 
 بما يعادل قيمة االعتماد بالعملة المحلية. 

وعند ورود سحوبات المستفيد علأ البنوك المراسلة يقوم البنك المحلي بتنفيذ  
 القيود التالية: 

علأ حسا  االعتمادات الشخصية المباعة = قيد مركاي مدين بقيمة  
 السح .
 لبنك المغطي لالعتماد = قيد مركاي دامن بقيمة السح .لحسا  مراسلا ا 
وعند قيام البنك المحلي ببيع االعتمادات الشخصية الصادرة عن أحد  

 مراسليا نيابة عن ذلك المراسل، ف نا يتخذ اإلجراءات التالية: 
عند استالم البنك المحلي لشحنة اعتمادات خاصة من مراسلا يقوم  -0

ظامية خاصة باذ  العمليات مثل: حسا  بقيد قيمتاا في حسابات ن
مخاون االعتمادات الخاصة/اسم البنك المراسل" حيث يفتح حسا  

 منفصل لكل مراسل. 
عند إصدار االعتماد الشخصي يكت  للبنك المراسل مصدرها بذلك  -0

ويتم تفويضا بقيد قيمة االعتماد ناقصاا عمولة البنك المحلي علأ 
 اسم المستفيد طي تلك الرسالة.  حسا  البنك المحلي لديا ويذكر

 ويجري البنك المحلي القيود التالية :  -2

 يعكس القيد النظامي لحسا  مخاون االعتمادات الخاصة.  –أ  
يقيد قيمة االعتماد علأ حسا  العميل ولحسا  البنك المراسل كما  –   

 هو مبين أعال . 
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 وفيما يلي مثال علأ اعتماد شخصي وكتا  تعريد: 
THE “XYZ” BANK, NEW YORK, N.Y. 

 

Letter of Identification 

To the Banks and Bankers 

Mentioned in our list of Correspondents 

 

Gentlemen:  

 This letter will be handed to you by the beneficiary of our 

Traveler's letter of Credit No. 0000 a specimen of Whose 

signature is at the foot hereof. 

 

Yours respectfully 

 

SPECIMEN 

OFFICIAL SIGNATURE 

 

Specimen signature of Beneficiary 
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 الثانيالمبحث 

 الشيكات السياحية/شيكات المسافرين
Traveler’s cheques 

 
سوية تعتبر شيكات المسافرين وتعرف أيضاا باسم الشيكات السياحية أدوات ت 

مدفوعات تحظأ بالقبول شبا العام أي تكون قابلة للصرف لدس جميع البنوك 
والمدسسات التجارية المتوسطة وكبيرة الحجم وبشكل عام في معظم دول العالم. 

ويعود سب  تمتع الشيكات السياحية بالقبول لكوناا صادرة عن كبار البنوك 
ون متعددة الجنسيات من جاة تك والشركات السياحية العالمية والتي االباا ما

 ولساولة صرفاا وقابليتاا للتداول من جاة أخرس. 
وتصدر شيكات المسافرين بشكل مشابا حجماا ونوعاا وشكالا ألوراق النقد  

األجنبي إذ تصدرها البنوك بفمات محددة بحيث تطبع قيمة الشيك عليا علأ ارار 
ات السياحية بين بنك وآخر إال  أناا ورقة النقد. وتختلد البيانات الواردة علأ الشيك

جميعاا تحمل تعاد البنك المصدر بدفع قيمة الشيكات عند تقديماا لا موقعة حس  
شروط إصدارها المبلغة إلأ جميع البنوك المراسلة التي تتولأ بيع تلك الشيكات 

 لحسا  البنوك المصدرة لاا مقابل عمولة محددة. 
ط أساسي هو توقيع مشتري الشيكات وتتكون شروط اإلصدار هذ  من شر  

في المكن المخصص علياا أمام موظد البنك الذي قام بتنفيذ عملية بيعاا توقيعاا 
أوالا ومن ثم توقيع ذلك المشتري في المكان المخصص علأ الشيك توقيعاا ثانياا 
أمام موظد البنك أو الشركة أو المتجر الذي يقبل الشيك بحيث يتاح لذلك 

ق التوقيعين معاا واتخاذ قرار قبول الشيك أو رفضا بناءا عليا. الموظد تدقي
وضماناا لحقوق المدسسات التي تقبل تلك الشيكات ك دوات تسوية مدفوعات فقد 
درجت هذ  علأ طل  جواا سفر حامل الشيكات وتظاير اسما ورقم جواا سفر  

 علأ الشيكات للتمكن من مالحقتا في حالة إيقاف دفعاا. 
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شيكات المسافرين بكوناا اير خاضعة إليقاف دفعاا لدس البنك وتتميا  
مصدرها إال  في حالة واحدة وهي بناءا علأ طل  البنك الذي تولأ بيع تلك 

الشيكات لحسا  البنك المصدر. ومن الطبيعي أال  يقوم البنك بامع الشيكات بطل  
العميل مشتري إيقاف دفعاا إال  في حالة واحدة وهي استالما طلباا خطياا من 

الشيكات يفيد ب ضاعتا للشيكات المباعة لا أو بسرقتاا منا ويج  أن يكون ذلك 
 الطل  مرفقاا بنسخة عن إبالغ العميل الشرطة المحلية عن سرقة الشيكات منا. 

وفي هذ  الحالة يقوم البنك المحلي ب شعار البنك المراسل ب يقاف الدفع،  
السياحية عند تقديماا لا وبتاويد البنك المحلي ويقوم هذا األخير بحجا الشيكات 

ذا تبين أن  باسم ورقم جواا سفر الشخص الذي صرفاا ومكان وتاري  صرفاا واض
ذلك الشخص هو نفس الشخص مشترياا تتخذ بحقا اإلجراءات القانونية الالامة. 
أما إذا تبين أنا شخص آخر قام بتاوير توقيع الحامل، يقوم البنك المصدر برد 

يمة الشيكات المسروقة لحسا  البنك البامع الذي يتولأ عندمذ رد القيمة لعميلا ق
 مشتري الشيكات، ويتولأ البنك المصدر مالحقة الشخص الماور قضامياا. 

وفي ضوء مياة إيقاف الدفع المذكورة أصبحت البنوك ترون شيكاتاا  
 ضياعاا. السياحية علأ أساس أناا قابلة لالستبدال التعويضي في حالة 

وكان سوق الشيكات السياحية علأ الصعيد العالمي ذو أهمية متاايدة بسب   
النمو الاامل الذي طرأ علأ صناعة السياحة العالمية ولتفضيل المسافرين حيااة 
تلك الشيكات بدالا من أوراق النقد العادية اير القابلة للتعوي  عناا في حالة 

سوق إلأ اادياد حدة المنافسة بين البنوك ضياعاا. وقد أدس تاايد نمو تلك ال
العالمية المصدرة لتلك الشيكات إذ إن البنوك تستفيد لمدة قصيرة من عامدات 
الشيكات المباعة واير المصروفة. وفي ضوء االرتفاع الحاد الذي طرأ علأ 

أسعار الفامدة في بداية أعوام الثمانينات ولكون عامدات بيع تلك الشيكات مصادر 
ل بكلفة منخفضة جداا أصبحت بع  البنوك المصدرة تعو  قيمة الشيكات أموا

الضامعة مقابل إقرار خطي من قبل حاملاا دون الحاجة إلأ بقية اإلجراءات مثل 
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إبالغ الشرطة وانتظار إيقاف الدفع، وقد رفعت تلك البنوك عمولتاا مقابل تلك 
 المياة. 
ر من حصة سوق الشيكات هذا ويحتل الدوالر األمريكي النصي  األكب 

السياحية العالمية تليا بقية العمالت الرميسية مثل الجنيا اإلسترليني والفرنك 
السويسري. وبناءا عليا ف ن البنوك األمريكية الكبرس وشركة أمريكان اكسبريس 

األمريكية وشركة توماس كوك البريطانية يشكلون فيما بينام القاسم المشترك لتلك 
المدسسات المذكورة تعتبر مدسسات متعددة الجنسيات تستطيع  السوق . إذ إن

 إصدار الشيكات بمختلد العمالت العالمية الرميسية المذكورة أعال . 
ومن الجدير بالذكر إن بع  البنوك اإلقليمية قد حاولت إصدار شيكات  

كات سياحية بعمالت محلية أو إقليمية، إال  أناا لم تالقي النجاح الذي القتا الشي
السياحية الصادرة عن مدسسات عالمية بالنظر لمحدودية قابلية العمالت المعنية 

 للتحويل ولحصر تعاملاا ضمن مناطق جغرافية محددة. 
  Travelers cheques inventoryمخزون الشيكات السياحية  –أ 

تحتف  البنوك المحلية التي تتعامل بالشيكات السياحية بمخاون من الشيكات  
رة عن كبار البنوك العالمية والشركات السياحية العالمية متعددة الجنسيات الصاد

ضمن حدود معينة. وتحدد إدارة البنوك المحلية نس  التعامل مع تلك المدسسات 
قبال  وكمية مخاون الشيكات في ضوء معدالت دوران مبيعاتاا من جاة واض

لتي تمنحاا المدسسات الجماور علأ أنواع معينة من تلك الشيكات حس  المياات ا
المصدرة لاا ونسبة عمولة البنك المحلي المترتبة علأ بيعا لتلك الشيكات من جاة 

أخرس، ومن الطبيعي أن تسعأ البنوك المحلية لترويج الشيكات ذات العمولة 
 المرتفعة والمياات المتعددة والتي تحظأ عادة ب قبال مشتري الشيكات علياا. 

الفعلية لدس البنوك المحلية بشكل ناامي من قبل وتتحدد كمية المخاون  
البنوك المصدرة، إذ إن تلك البنوك ت خذ باالعتبار معدالت مبيعات البنوك المحلية 
وتحدد بناءا عليا المخاون المناس  لدس كل من تلك البنوك. وعلأ سبيل المثال 
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ياحية، قد ال ( ألد دوالر من الشيكات الس311إذا طل  أحد البنوك المحلية كمية )
تاود  المدسسة المصدرة إال  بنصد هذ  الكمية أو ربعاا في ضوء سرعة دوران 

 مخاون الشيكات لديا وبالتالي نجاحا في ترويج مبيعاتاا. 
وبالنظر لكون مخاون الشيكات السياحية أمانة لدس البنك المحلي باسم  

ن يبقي تلك األمانة البنك المصدر نرس أنا من الطبيعي بالنسبة للبنك المصدر أ
ضمن أدنأ الحدود التي يسمح باا معدل المبيعات الشاري والموسمي لدس البنك 

المحلي، وبحيث ال يت ثر إجمالي المبيعات بتدن ي نسبة المخاون أو باختفاما. وفيما 
يلي الخطوات التي يترت  علأ البنك المحلي اتخاذها لبدء تعاملا بالشيكات 

 السياحية: 
ة البنك أو الفرع بناءا علأ توصية قسم التحويالت الخارجية/ شعبة تحدد إدار  -

الشيكات السياحية أنواع الشيكات السياحية التي يرا  البنك ببيعاا 
لحسا  المدسسات المصدرة لاا والحدود الدنيا والقصوس لمخاون الشيكات 
السياحية العام ولمخاوناا لدس شعبة الشيكات السياحية وذلك في ضوء 

 اقيات العالقات المعقودة مع تلك المدسسات. اتف
تطل  الكميات الالامة من الشيكات السياحية لتغذية مخاون البنك مناا  -

حس  تعليمات البنوك والمدسسات المالية المصدرة لاا وذلك بتعبمة 
النماذن المخصصة لاذ  الغاية والتي يتم تاويدها للبنوك المحلية بشكل 

 منتظم. 

الم البنك المحلي للشيكات السياحية المطلوبة ويكت  للبنك تتم متابعة است -
المصدر في حالة ت خر استالم اإلرسالية المطلوبة عن مدة شار. هذا 
ويتم عد إرسالية الشيكات السياحية حال ورودها من قبل مسدولي القسم 
ب شراف أحد مسدولي الدامرة بحيث يتم الت كد من مطابقة كل من الفمات 

جموع قيمة الشيكات المستلمة للتفاصيل الواردة في إشعار المرسلة وم
اإلرسال الذي ترفقا المدسسة المصدرة مع اإلرسالية. ومن جاة أخرس تتم 
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مطابقة إشعار اإلرسالية مع نموذن طل  الشيكات الصادرة أصالا عن 
البنك المحلي. وفي العادة يشمل إشعار اإلرسالية األرقام المتسلسلة لجميع 

 ت المرسلة. الشيكا

يتم إشعار البنك مرسل الشيكات باستالم البنك المحلي لإلرسالية وذلك  -
بتوقيع إيصال االستالم الذي يكون مرفقاا باإلرسالية واضعادتا للبنك المرسل. 
وتحتف  البنوك عادة بصورة عن ذلك اإليصال يتم حفظا مع بقية األوراق 

ملد خاص تحتف  با شعبة الثبوتية المتعلقة بتلك اإلرسالية وذلك ضمن 
 الشيكات السياحية لاذ  الغاية. 

وفي حالة اكتشاف أي نقص أو ايادة في إرسالية الشيكات الواردة وهو أمر  -
نادر الحدوث، ينظم محضر يبين قيمة الايادة أو النقص ويتم توقيعا من 
مسدولي الشعبة ومسدولي الدامرة الذين أشرفوا علأ استالم وعد الشيكات. 

ق للبنك المرسل بذلك وتتم متابعة الموضوع معا إلأ أن يتبين سب  ويبر 
 الايادة أو النقص ويتم تسوية الموضوع ناامياا. 

وتحتف  البنوك بمخاون الشيكات السياحية بمكان مخصص لاا في إحدس  
الغرف المحصنة في البنك بالنظر لكوناا أمانة برسم البيع لدياا لصالح البنك 

وعمالا بلوامح األنظمة الداخلية ألي بنك تخضع عملية إدخال  مصدرها ومرسلاا.
خران األوراق المالية إلأ ومن الغرف المحصنة إلأ المراقبة الثنامية والتي قد  واض
تصبح مراقبة رباعية. اير إنا لكي تتمكن شعبة الشيكات السياحية من إدخال 

لياا إعداد مستند اإلرسالية الواردة إلأ الغرفة المحصنة المخصصة لاا يج  ع
إدخال حال االنتااء من عد اإلرسالية. ويتم توقيع ذلك المستند من المفوضين 

بالتوقيع عن البنك في دامرة العالقات الخارجية التي يج  أن تتابع عملية إدخال 
اإلرسالية إلأ الغرف المحصنة. واالباا ما يكون حملة مفاتيح تلك الغرف من 

س مما يترت  عليا إشراف أكثر من مسدول علأ عملية موظفي دوامر البنك األخر 
 اإلدخال. 
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ومن جاة أخرس تنظم شعبة الشيكات السياحية/ قسم التحويالت الخارجية  
مستند إخران علأ النموذن المخصص لاذ  الغاية عند حاجتاا لتغذية المخاون 

لدامرة الذي تحتف  با في قاصتاا الحديدية ضمن الحدود التي تسمح باا إدارة ا
 وذلك لتسايل عمليات بيع الشيكات السياحية اليومية. 

 Buying and selling travelersشراء وبيع الشيكات السياحية  –ب 

cheques 
تقوم البنوك بشراء الشيكات السياحية من عمالماا ومن الجماور علأ ارار  

للمستلامات شراماا للشيكات األجنبية وذلك بالت كد من تغطية الشيكات المشتراة 
 التالية: 

أن يقوم العميل بتعبمة النموذن الخاص بشراء البنك للشيكات السياحية المراد  -
بيعاا والذي يشمل قيمة الشيكات ونوع العملة والتاري  وتوقيع العميل 

 واسما الكامل وعنوانا. 
أن يتم توقيع الشيك توقيعاا ثانياا أمام الموظد المسدول في شعبة الشيكات  -

 حية. السيا

أن يكون ذلك التوقيع مطابقاا للتوقيع الموجود أصالا علأ الشيك، وتعتذر  -
 البنوك عن صرف الشيك في حالة عدم تطابق التواقيع. 

أن تتم مطابقة تفاصيل الشيكات المقدمة مع البيانات الواردة علأ نموذن  -
 شراء البنك لاا. 

ي حالة كثرة عدد أن يتم تغطية الشيكات باسم ورقم جواا سفر العميل وف -
رفاق الصور بنموذن طل   الشيكات يتم تصوير جواا سفر العميل واض

 الشراء. وذلك ليتمكن البنك من الرجوع علأ العميل في حالة إيقاف الدفع. 

لدس استكمال تلك المستلامات يتم إعداد أمر صرف لحسا  العميل بقيمة  
سعار الشراء النافذة والمعلنة الشيكات المشتراة بالعملة المحلية وذلك علأ أساس أ



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 003 السنة الرابعة

 

في يوم الشراء ويتم بموجبا استالم العميل لقيمة شيكاتا السياحية بالعملة المحلية 
 من الصندوق. 

وفي حالة كون بامع الشيكات أحد عمالء البنك يتم قيد قيمة الشيكات  
 السياحية المستوفية للمستلامات المذكورة أعال  لحسابا لدس البنك. 

يذ عملية شراء الشيكات تتولأ شعبة الشيكات السياحية سرعة عند تنف 
إرسالاا إلأ شعبة الشيكات األجنبية حيث تتخذ اإلجراءات الالامة إلرسالاا برسم 
التحصيل حسبما ورد ذكر . ومن الجدير بالذكر أن البنوك المحلية ال تتقاضأ أية 

تعاملاا باذ  الشيكات عمولة علأ صرف الشيكات السياحية وذلك في إطار اتفاقية 
مع البنوك والمدسسات األخرس المصدرة لاا. وقد يالح  المسافرون عند صرفام 
للشيكات السياحية لدس البنوك والفنادق الكبرس أن سعر صرف تلك الشيكات يكون 

دامماا أفضل من سعر صرف أوراق النقد األجنبية. وقد يرجع ذلك إلأ ساولة 
يدها في حسابات البنوك التي تتقاضأ الفوامد، مما تحصيل الشيكات السياحية وق

يشجع البنوك علأ تفضيل الشيكات السياحية علأ أوراق النقد خاصة وأناا 
 تتقاضأ عمولة جيدة علأ تسويق تلك الشيكات لحسا  المدسسات المصدرة لاا. 

 بيع الشيكات السياحية:  -
ا، أو بناءا علأ طلبات تقوم البنوك ببيع الشيكات السياحية مباشرة لعمالما 

خطية صادرة عن عمالماا لصالح أشخاص يتم تحديد أسمامام في تلك الطلبات 
التي يج  أن تتضمن تفويضاا مطلقاا للبنك بقيد قيمة الشيكات المباعة علأ حسا  

 العميل والذي يتم تحديد رقما. 
كات وكما هو الحال بالنسبة لطلبات التحويل الخارجية وطلبات شراء الشي 

ترسل تلك الطلبات إلأ قسم الودامع لمطابقة تواقيع المفوضين بالتوقيع علياا 
وللت كد من وجود أرصدة كافية في حسا  العميل لتغطية قيمة الشيكات السياحية 

 المطلو  شرادها. 
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إال  أنا االباا ما ي تي العميل بنفسا إلأ البنك بالنظر لضرورة قياما بتوقيع  
المباعة توقيعاا أوالا أمام الموظد الذي يتولأ عملية البيع. وفي  الشيكات السياحية

هذ  الحالة يتم القيد علأ حسابا إن وجد أو يتم إعداد مستند دفع للصندوق بالقيمة 
المعادلة لقيمة الشيكات السياحية بالعملة المحلية وذلك علأ أساس سعر بيع عملة 

العمولة التي يتقاضاها البنك والتي  الشيكات النافذ في يوم البيع، باإلضافة إلأ
 تتراوح بين نصد وواحد بالمامة من قيمة الشيكات المباعة. 

ينظم إشعار بيع الشيكات السياحية علأ النموذن المعد لاذ  الغاية من قبل  
البنك أو المدسسة المالية المصدرة لتلك الشيكات ويدون فيا األرقام المتسلسلة 

كل فمة من الفمات المباعة علأ حدة باإلضافة إلأ مجموع للشيكات المباعة وذلك ل
 قيمة الشيكات. 

يت كد الموظد المسدول أن تفاصيل الشيكات المباعة تتطابق مع تلك  
المدونة علأ نموذن البيع ومن ثم يطل  من العميل التوقيع علأ الشيكات ونموذن 

م العميل الشيكات البيع وذلك في األماكن المخصصة لاذ  الغاية. ويقوم بتسلي
المباعة مع نسخة من نموذن البيع. وتنص معظم تعليمات التعامل بالشيكات 
السياحية المقدمة إلأ عمالء البنك علأ ضرورة االحتفاع بالشيكات المشتراة 

ونموذن بيع البنك لاا في أماكن متباعدة وذلك للحيلولة دون فقدان النموذن مع 
النموذن يبقأ ضرورياا لمعرفة حامل الشيكات  الشيكات في حالة ضياعاا، إذ إن

ألرقاماا المتسلسلة وبالتالي لسرعة تقديما طل  إيقاف الدفع وحصولا علأ 
 تعوي  قيمتاا. 

ترسل النسخة األولأ من نموذن البيع إلأ المدسسة مصدرة الشيكات وتحف   
البنك المحلي  النسخة الثانية مع بقية أوراق معاملة البيع لدس البنك المحلي ويرفق

بنموذن البيع نموذجاا آخر تعد  المدسسة مصدرة الشيكات يتضمن تعليمات البنك 
 المحلي الخاصة بتسوية قيمة الشيكات المباعة. 
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وقد تتكون تلك العمليات من تفوي  للمدسسة المصدرة بقيد قيمة الشيكات  
لي ب نا قد قام المباعة علأ حسا  البنك المحلي لدياا. أو من إشعار البنك المح

بتحويل قيمة الشيكات المباعة لحسا  المدسسة المصدرة أو لحساباا لدس أحد 
 مراسلياا في حالة اختالف عملة الشيكات المباعة عن عملة بلد المدسسة. 

 Book entriesالقيود المحاسبية  –ج 
يتم إعداد القيد النظامي التالي عند إخران الشيكات السياحية من الغرفة  -
 لمحصنة إليداعاا في قاصة شعبة الشيكات السياحية: ا

 علأ حسا /شيكات سياحية برسم البيع لدس قسم التحويالت الخارجية  
 إلأ حسا /شيكات برسم الحف  األمين.  

 يتم إعداد القيد النظامي التالي عند بيع الشيكات السياحية:  -
 شيكات سياحية.  –علأ حسا /البنوك المراسلة  
 شيكات برسم البيع لدس قسم التحويالت الخارجية.  لحسا / 

 يتم إعداد القيد التالي عند صرف الشيكات للعميل:  -
 علأ حسا /العميل أو أمر قب  لدس الصندوق  
 لحسا /أمانات بيع الشيكات السياحية. 

 في نااية يم التعامل يتم إعداد القيد التالي :  -
 ية. علأ حسا /أمانات بيع الشيكات السياح 
 لحسا /المدسسة المصدرة.  

 Recordsالسجالت  –د 
لكي تتمكن البنوك من ضب  تعاملاا بالشيكات السياحية ف ناا تحتف  بسجل  

خاص تدون با جميع الشيكات السياحية الموجودة برسم األمانة لدس البنك 
المحلي. ويشتمل السجل المذكور علأ حقول إفرادية يدون فياا قيمة المخاون من 
كل فمة من فمات الشيكات السياحية حس  المدسسة المصدرة لاا بشكل إفرادي 

وحقل إجمالي تدون فيا إجمالي قيمة الشيكات وقد يحتف  البنك بسجالت مساعدة 
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يدون فياا حركة المخاون من الغرف المحصنة إلأ شعبة الشيكات السياحية وذلك 
مالي يبين مجموع الحركة علأ أساس إفرادي لكل فمة من الفمات وعلأ أساس إج

 القامم في كل من الغرف المحصنة وقاصة شعبة الشيكات.  ن ومجموع المخاو 
هذا ويترت  علأ البنك المحلي ترحيل تفاصيل الحركة الناتجة عن تعاملا  

بالشيكات السياحية يومياا إلأ السجالت المحتف  باا لاذ  الغاية. وللت كد من 
شعبة الشيكات السياحية كشفين شاريين يتضمنان السيطرة علأ تلك الحركة تعد 

فمات وأنواع ومجموع قيمة الشيكات المحتف  باا لدياا وفي الغرف المحصنة 
وتجري مطابقة مفردات الكشد الثاني مع القسم المسدول عن الغرف المحصنة 

كما وتجري مطابقة إجمالي الكشفين مع قسم المحاسبة المركاية ويج  أن تتطابق 
الكشوفات الشارية مع أرصدة الشيكات السياحية لدس جميع األقسام  مجاميع

 المذكورة.  
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 الثالثالمبحث 
 أوراق النقد األجنبي

Foreign bank notes 
 

تتعامل البنوك خارن سورية بشكل اعتيادي بشراء وبيع أوراق النقد األجنبي  
شكل من  وخاصة أوراق نقد العمالت العالمية الرميسية التي ال تخضع ب ي

لأ مراكا التعامل العالمية. وتعتبر  األشكال إلأ قيود إدخالاا أو إخراجاا من واض
سويسرا أهم لمراكا العالمية لتجارة أوراق النقد األجنبي حيث نرس البنوك في 

وجنيد علأ استعداد مستمر لشراء أية أوراق تعر  علياا وب سعار تتراوح   ايوري
ن في حالة العمالت الرميسية وأسعار تقل بكثير عن بين سعر العملة العالمي المعل

األسعار الرسمية لبقية العمالت التي يخضع تبادلاا إلأ قوانين وتعليمات مراقبة 
عملة مشددة. ويالح  أن سعر ورق النقد يميل إلأ االنخفا  كلما مالت قيود 

خران العملة المعنية  لأ بلدها. مراقبة العملة إلأ التشدد فيما يتعلق ب دخال واض  من واض
وعلأ ارار أي سلعة أخرس يعتمد سعر صرف أوراق النقد )البنكنوت( في  

المراكا العالمية علأ العر  والطل . ويتوفر العر  من خالل الفوام  التي 
تنتج عن تاري  رأس المال المحلي وبالتالي العملة المحلية إلأ الخارن في الدول 

ريد السفر والسياحة ومقابلة مدفوعات أفراد ذات القيود المتشددة ومن خالل مصا
ومدسسات السياحة ومقابلة مدفوعات أفراد ومدسسات دول بقية العالم إلأ الدولة 
خران أوراق  صاحبة العملة. ف ذا سادت في تلك الدولة قيود مشددة علأ إدخال واض

لتالي النقد المحلي ينخف  الطل  علأ ورق نقد تلك البلد في المراكا العالمية وبا
يميل سعرها إلأ االنخفا ، أما إذا اتبعت تلك البلد سياسة مفتوحة في هذا الش ن 
فقد يرتفع الطل  علأ أوراق نقدها في تلك المراكا ويددي ذلك إلأ مواانة العر  
 بالطل  وبالتالي إلأ تواان أسعار أوراق نقدها مع أسعار عملتاا المعلنة رسمياا. 
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ب وراق النقد األجنبي مثل مصاريد الشحن وتغطية لمصاريد تعاملاا  
والت مين والحماية والفوامد اير المقبوضة تفر  البنوك هوامش واسعة بين أسعار 
شراءها وبيعاا لتلك األوراق. أي أناا تشتري ورق النقد بسعر يقل عن سعر شراء 

الحوالة وتبيعا بسعر يايد عن سعر الحوالة. وتميل البنوك إلأ تضييق ذلك 
امش في حالة ارتفاع دوران مشترياتاا ومبيعاتاا من أوراق النقد األجنبية أي الا

كلما ااد تواان ما تشتريا مع ما تبيعا من أوراق النقد خالل فترة امنية محددة. 
وفي هذ  الحالة تخف  مصاريد الشحن والت مين والحماية بشكل يسمح للبنوك 

 بتضييق الاوامش. 
المقبوضة علأ موجودات البنوك من أوراق النقد فيتم  أما بالنسبة للفامدة اير 

تعويضاا من خالل الاوامش الموسعة بين أسعار الشراء والبيع والتي قد تصل إلأ 
ذا افترضنا أن البنك يبيع يومياا ما يشتريا من أوراق النقد ف نا يحقق عامداا 0 % واض

 % باليوم علأ إجمالي مبيعاتا. 0يساوي 
ول، درجت البنوك علأ تالفي التعامل ب وراق النقد وفي العديد من الد 

األجنبية وذلك علأ الرام من النمو الاامل والمطرد الذي طرأ علأ حجم تلك 
السوق. وفي ايا  البنوك استحوذت شركات الصيرفة علأ جاء كبير من سوق 
أوراق النقد األجنبي ونجحت إلأ حد بعيد في تطوير أعمال تلك السوق لتصبح 

لعمليات الجااا المصرفي ولتعاا حرية وانفتاح النظام االقتصادي والنقدي. مكملة 
ومع التحرير المستمر لتعليمات مراقبة العملة بدأت البنوك بالتعامل بشكل طبيعي 
ب وراق النقد األجنبية مراعية في نفس الوقت مصادر هذ  األوراق وتعليمات تالفي 

 اسل األموال المعمول باا عالمياا. 
عود سب  ايادة الحرص لدس البنوك في عمليات التعامل ب وراق النقد وي 

األجنبي إلأ عدة أسبا ، أهماا في األصل كان ميل المتعاملين في السوق خالل 
فترات معينة في تاري  تطورها إلأ مخالفة تعليمات مراقبة العملة بشكل مستمر 

خرس يترت  علأ وهي مخاطرة ال يستطيع أي من البنوك تحملاا. ومن جاة أ
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تعامل البنوك ب وراق النقد عدة مخاطر وتكاليد قد تجعل من تعامل البنوك ب وراق 
النقد اير مجدياا إال  إذا استحوذت علأ جاء كبير من تلك السوق وهو أمر قد 
يكون صعباا في المدس القصير بالنظر لقوة المنافسة في تلك السوق. لاذا بقي 

محصوراا في التعامل الضروري الذي يفرضا تقديم البنك  تعامل البنوك ب وراق النقد
 للخدمات األساسية لعمالما. 

 مستلزمات تعامل البنوك بأوراق النقد األجنبي –أ 
 Foreign bank note trading requirements 

يترت  علأ تعامل البنوك ب وراق النقد األجنبي احتفاظاا بمخاون من تلك  
ك حجما األدنأ وحجما األقصأ في ضوء معدالت شراء األوراق تحدد إدارة البن

البنك وبيعا ألوراق النقد، ويددي ارتفاع المخاون فوق المستوس الذي تتطلبا 
احتياجات البنك اونية إلأ ارتفاع كلفة حيااتا من حيث الفوامد اير المقبوضة كما 

ربحية  ويددي انخفا  المخاون دون مستوس احتياطات البنك اونية إلأ تخفي 
 عمليات البنك ورفع كلفتاا المترتبة علأ تكرار عمليات الشحن والت مين والحماية. 

ومن جاة أخرس تستلام إدارة المخاون اتصاالت مستمرة مع مراكا أوراق  
النقد العالمية واإلقليمية لتصريد الفوام  المتراكمة من أوراق نقد بع  العمالت 

م في مخاون بع  العمالت الرميسية المطلوبة المعروضة واستدراك العجا المتراك
ويترت  علأ ذلك عمليات شحن مستمرة قد تتطل  وجود أكثر من موظد في 
لأ تلك المراكا وذلك لإلسراع في عمليات تبديل  حالة سفر دامم بالطامرة من واض

أوراق النقد التي تستلاماا إدارة المخاون، وتستلام عمليات الشحن المستمرة وضع 
ات خاصة في المطارات باالتفاق مع السلطات النقدية واألمنية والجمركية ترتيب

المختصة لتسايل سفر وقدوم أولمك الموظفين وقد تشمل تلك الترتيبات نقل ورق 
النقد بالعربات المصفحة من أو إلأ البنوك أو مدسسات الصيرفة المراسلة 

أ الت مين علأ شحنات باإلضافة إلأ تنسيق مستمر مع شركات الت مين التي تتول
 أوراق النقد. 
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وهنا البد من اإلشارة إلأ أهمية عنصر الوقت في تلك العمليات أوالا من  
حيث سرعة تسوية أوضاع المتعاملين في تلك السوق، خاصة إذا ما اتفق علأ 

موعد تسليم واستالم ألوراق النقد المباعة أو المشتراة خالل مدة تقل عن خمسة أيام 
إبرام عقود البيع والشراء وهي المدة المتعارف علياا في األسواق من تاري  

السويسرية، وثانياا من حيث تحمل مخاطر تقلبات أسعار الصرف إذ قد ينخف  
% خالل فترة التسليم المتفق علياا. لاذا 3سعر عملة أو يرتفع بنسبة تايد عن 

أو اإلقليمية ب وراق االباا ما نرس موظد البنك يذه  إلأ أحد المراكا العالمية 
النقد المباعة ويعود مناا ب وراق النقد المشتراة علأ نفس الطامرة بحيث تتم عملية 
االستبدال في نفس اليوم في حالة قر  تلك المراكا من المركا امنياا أو في اليوم 

 الذي يليا في حالة ابتعادها. 
اة من الجماور فراها ويتولأ البنك عند استالما ألوراق النقد األجنبي المشتر  

حس  فماتاا وعدها وتصنيفاا في مجموعات تحتوي كل مناا علأ مامة ورقة ويتم 
رب  كل عشرة مجموعات في رامة واحدة تتكون من ألد ورقة نقد من فمة معينة. 
ويساعد ذلك في ساولة إعداد تلك األوراق للشحن أو في إعداد القيود الخاصة باا 

لصندوق. أما في الرام المشتراة من مراسليا في الخارن تمايداا لتسليماا إلأ ا
فيتولأ البنك عدها تمايداا إلعداد القيود الخاصة  باا قبيل تسليماا إلأ صندوق 

 التعامل ب وراق النقد األجنبي. 
لدس انتااء شعبة أوراق النقد من فرا وعد وتصنيد أوراق النقد تتولأ  

اذن الالامة إلدخالاا إلأ قاصات الشعبة الشعبة المذكورة إعداد القيود والنم
الحديدية حيث تحف  تحت المراقبة الثنامية أو إلأ الغرف المحصنة وذلك حس  
السقوف والحدود واإلجراءات التي تفرضاا أحكام وتعليمات البنك الداخلية ويتم 
إخران أوراق النقد من القاصات الحديدية أو الغرف المحصنة ليتم تسليماا إلأ 

 ندوق أو شحناا بموج  قيود ومستندات إخران أصولية. الص
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وتراعي البنوك، عند تعاملاا ب وراق النقد األجنبية، االنتبا  بشكل مستمر إلأ  
كون تلك األوراق صحيحة واير ماورة. ويساعد البنك المركاي البنوك في هذا 

ن السلطات المجال من خالل تعميما لتفاصيل أية عملة يتم تاويرها والتي ترد  م
األمنية الدولية )االنتربول( بوساطة السلطات األمنية المحلية. كما وتحتف  البنوك 
بنماذن وعينات عن أوراق النقد األجنبية التي تتعامل باا لتكون كمرجع لتدقيق 
أوراق النقد التي قد يشك موظد البنك ب صوليتاا. وقد أدت التطورات العلمية 

 رونية تستطيع اكتشاف العملة الماورة بساولة فامقة. مدخراا إلأ صنع آالت إلكت
 Book entries and follow-upالقيود المحاسبية والمتابعة  –ب 

 يقوم البنك ب عداد القيد التالي عند شراما ألوراق النقد األجنبية:  
 علأ حسا /النقد األجنبي )قيد محاسبة مركاية مدين( 
أمر صرف لحسا  العميل لدس  لحسا /العميل )قيد مصرفي دامن( أو 

 الصندوق.
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 السادسالفصل 

 الشيكات بالعمالت األجنبية
Foreign currency cheques 

 الشيكات األجنبية 
 تحصيل الشيكات األجنبية 
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 المبحث األول
 الشيكات بالعمالت األجنبية

Foreign currency cheques 

 

 الشيكات األجنبية  -1
ي مر بموجباا منشئ الشيك وموقعا  ةيعتبر الشيك أداة دفع اير مربوط 

ن )الساح ( المصرف المصدر لنموذن الشيك )المسحو  عليا( ب داء قدر معين م
 النقود في مكان معين وذلك بتاري  إنشاء الشيك: 

 لاذا يج  أن يشتمل الشيك علأ البيانات التالية:  
 كلمة )شيك( مكتوبة في متن السند واللغة التي كت  باا.  –أ 
 أمر اير معلق علأ شرط ب داء قدر معين من النقود.  –  
 اسم من يلاما األداء )المسحو  عليا(.  –ن 
 ألداء. مكان ا –د 
 تاري  إنشاء الشيك ومكان إنشاما.  -هت 
 توقيع من أنش  الشيك )الساح (.  –و 

وتحكم إنشاء الشيك وصيغتا وتداولا ووفاء  قوانين وأعراف قد تختلد بين  
دولة وأخرس. إال  أن هذ  القوانين واألعراف تتفق فيما بيناا علأ أصول وأعراف 

 ررة بالعمالت األجنبية أم بالعمالت المحلية. التعامل بالشيكات سواء كانت تلك مح
أما بالنسبة لتعامل البنوك بالشيكات األجنبية فاو مرادف لتعاملاا بالحواالت  

الخارجية وقد يفضل بع  العمالء الشيكات األجنبية لقابليتاا للتداول بوساطة 
ر دفع يصدرها التظاير أو التسليم إذا كانت لحاملاا ولساولة اقتناماا. ولكوناا أوام

البنك المحلي صاح  الحسا  بصفتا الساح  لمراسلا حيث يحتف  بحسابا 
بالعملة األجنبية )المسحو  عليا( ي مر  فياا بدفع مبلغ معين من العملة األجنبية 
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لمشتري الشيك أو ألي شخص ثالث يعينا، ف ن الشيكات األجنبية تددي نفس 
 الغاية أو الغر  من الحواالت.

 ي نموذن عن شيك أجنبي:وفيما يل

_________________________________________________ 
ISSUING BANK 

Damascus – Syria     No.  

                     …… 19 …… 

Pay 

To the  

Order of ………………………….. $ ……………………………… 

………………………………………………………………………. 

The XYZ Paying Bank 

New York …………………………………………………………… 

For …………………………………………………………………… 

___________________________________________________________ 

 
 

واالباا ما تختلد الشيكات التي تصدرها البنوك فيما بيناا من حيث ترتي   
البيانات علأ رقعة الشيك ونوع ورق الشيك وهو ما يعرف بورق األمان لساولة 

من قبل البنك مصدر نموذجا ولصعوبة تاوير . كما وقد تختلد ألوان نماذن تمييا  
 الشيكات بين بنك وآخر لنفس الغر . 

في إطار تعاملاا بالشيكات األجنبية تتداول البنوك ثالثة أنواع رميسية من  
 الشيكات: 
: الشيك المسحو  علأ بنك آخر يحتف  البنك منشئ الشيكات بحسا  النوع األول

. وفي هذ  الحالة يكون البنك منشئ الشيك مثل أي عميل آخر يحتف  بحسا  لديا
 لدس البنك المسحو  عليا. 
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يحتف  البنك منشئ الشيك )الساح (  : الشيك المسحو  علأ بنك الالنوع الثاني
بحسا  لديا واالباا ما يتم إصدار هذ  الشيكات علأ نماذن شيكات البنك 

من الشيكات إلأ ترتيبات خاصة ضمن  الساح . ويخضع صرف هذا النوع
اتفاقيات التعامل مع المراسلين إذ يتوج  علأ البنك الساح  تغطية البنك 

المسحو  عليا بوساطة بنك ثالث يحتف  البنك الساح  بحسابا لديا. وفي حالة 
كون عملة الشيك عملة أجنبية تختلد عن عملة بلد البنك المسحو  عليا قد 

البنك الساح  من مراسلا في بلد العملة قيد قيمة الشيك تتطل  التغطية طل  
لحسا  البنك المسحو  عليا لدس مراسلا في تلك البلد. والبد من المالحظة هنا 

أن عملية تغطية الشيكات األجنبية هي مماثلة تماماا لعملية تغطية الحواالت 
نا قد يتطل  تغطية شيك بالعملة األجنبية تعامل أربع ة بنوك هي الخارجية. واض

البنك الساح ، البنك المسحو  عليا ومرسالياما في بلد العملة إذا كانت هذ  
 عملة بلد ثالث. 

: الشيك المسحو  علأ بنك أجنبي بعملة البنك منشئ الشيك وذلك النوع الثالث
إذا كانت عملة البنك الساح  عملة رميسية. ويترت  علأ إصدار هذا النوع من 

شيك لحسا  البنك المسحو  عليا لدس البنك الساح  )إن الشيكات قيد قيمة ال
وجد( أو تفوي  البنك المسحو  عليا بسح  قيمة الشيك علأ البنك الساح  

 عند صرفا لقيمة الشيك بعملة بلد . 
وبالنظر لشدة تقلبات أسعار العمالت األجنبية فيما بيناا قد يترت  علأ ذلك  

وضة عند صرفا. قد تقوم بع  البنوك من اختالف كبير في قيمة الشيك المقب
األجنبية بوضع مالحظة علأ شيكاتاا تطل  بموجباا من البنك الدافع ب ن يتم 
صرف الشيك ب فضل األسعار المعمول باا لدس البنك المذكور في يوم صرفا 

 للشيك.
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 بيع الشيكات األجنبية  -2
بية. إذ يستطيع أي تعتبر الشيكات األجنبية أداة دفع مباشرة بالعملة األجن 

شخص يريد تحويل مبلغ محدد بالدوالر إلأ مستفيد في الواليات المتحدة مثال، 
شراء شيك من بنك محلي مسحو  علأ مراسلا في الواليات المتحدة باسم 

المستفيد. حيث يقوم بعد ذلك ب رسال الشيك مباشرة إلأ المستفيد بوساطة البريد. 
 ساطة البنك. وذلك عوضاا عن تحويل المبلغ بو 

وجدير بالذكر أن البنك المراسل االباا ما يلج  إلأ تنفيذ الحوالة الواردة إليا  
من البنك المحلي بوساطة إرسال شيك إلأ المستفيد علأ عنوانا وتستعمل البنوك 

 هذ  الوسيلة في حالة عدم توفر رقم حسا  في أمر الدفع الوارد إلياا. 
رجية بوساطة الشيكات أقل عبماا علأ البنك وتعتبر تسوية المدفوعات الخا 

المحلي من الحواالت الخارجية. إذ إن مسدولية البنك المحلي بالنسبة للت كد من 
قب  المستفيد المبلغ المحول إليا تختفي في حالة الشيكات المباعة وتنحصر 

مسدولية البنك في هذ  الحالة في تغذية حسابا المسحو  عليا باألموال الالامة 
 للوفاء بقيمة الشيك. 

 ويتطل  قيام البنوك بيع الشيكات األجنبية اتخاذ اإلجراءات التالية:  
تصدر البنوك المحلية الشيكات األجنبية ب نواعاا المختلفة حس  طل   -

العميل وذلك بناءا علأ طل  خطي موقع حس  األصول من قبل العميل 
 المذكور. 

 ات التالية:يج  أن يتضمن طل  إصدار الشيك البيان -

o  .قيمة الشيك المطلو  إصدار  ونوع العملة األجنبية 

o  .اسم المستفيد الكامل باللغة األجنبية 

o  العنوان المطلو  توجيا الشيك إليا )باللغة األجنبية في حالة
 طل  إرسال الشيك مباشرة إلأ المستفيد(. 
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يل لدس تفويضاا مطلقاا بقيد قيمة الشيك بالعملة المحلية علأ حسا  العم -
 البنك المحلي مع بيان رقم الحسا . 

في حالة قدوم العميل شخصياا لشراء الشيك، يطل  منا تعبمة طل  إصدار  -
 الشيك وتوقيعا حس  األصول. 

يدقق الموظد المسدول طل  إصدار الشيك حال استالما، وفي حالة افتقاد  -
نموذن الطل  ألي من المستلامات المذكورة أعال  ُيعاد إلأ مصدر  طي 

خاص يبين النواقص التي يج  استدراكاا وذلك في حالة ورود طل  
إصدار الشيك بالبريد. ويجري استكمال المستلامات من قبل العميل مباشرة 

 في حالة تواجد  عند تدقيق طلبا.

يرسل الطل  إلأ قسم الودامع للت كد من مطابقة توقيع العميل عليا مع  -
تجيا البنوك تنفيذ أي  القسم المذكور وال نموذن توقيع العميل الموجود في

يحمل الختم الخاص بتطابق توقيع العميل عليا مع نموذن توقيعا  طل  ال
الموجود لدس البنك. كما ويتم الت كد من توفر الرصيد الالام في حسا  

 العميل لتنفيذ عملية بيع الشيك. 

ع العميل ُيعاد طل  إصدار الشيك إلأ مصدر  في حالة عدم تطابق توقي -
 عليا أو في حالة عدم توفر رصيد كاف في حسا  العميل لتنفيذ العملية. 

لدس تدقيق الموظد المسدول لطل  إصدار الشيك وت كد  من شمول الطل   -
لجميع المستلامات المذكورة يت كد من كون طل  إصدار الشيك مسجالا 

 لتسجيل. لدس قسم المراسالت العامة ومن وضوح تاري  استالما في ختم ا

 إعداد الشيكات الصادرة:  –ب 
لدس االنتااء من تدقيق طل  إصدار الشيك يتم تحويلا إلأ الموظد المسدول  -

عن بيع الشيكات األجنبية حيث يحدد ذلك الموظد نوع الشيك المتوج  إصدار  
وذلك في ضوء نوع عملة الشيك والترتيبات القاممة بين البنك ومراسليا في بلد تلك 

لة وفي بلد المستفيد. ويراعأ البنك المحلي عند تحديد  لنوع الشيك المتوج  العم
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يلج   إصدار  كلفة إصدار الشيك إذ إن تغطية الشيك تضاعد كلفة إصدار  وال
 إلياا البنك إال  في الحاالت الضرورية. 

لدس تحديد نوع الشيك يتم استخران نموذجا من خاانة)قاصة( القسم األمينة  -
  نماذن الشيكات األجنبية تحت المراقبة الثنامية تالفياا إلمكانية فقدان حيث تحف

أي مناا وما قد يترت  علأ ذلك من عمليات تاويد متقنة قد تلحق الخسامر 
تتحمل كامل مسدولية عملية  بالبنك. وجدير بالذكر هنا أن البنوك العالمية ال
واالباا ما تحمل هذ  البنوك تاوير التواقيع المتقنة بالنظر لصعوبة اكتشافاا. 

 أصحا  الحسابات لدياا مسدولية المحافظة علأ نماذن شيكاتاا وتالفي فقداناا. 
يتم إعداد الشيك بعد استخراجا بطباعة البيانات الضرورية عليا وهي: التاري ،  -

رقم الشيك المتسلسل )إن وجد(، المبلغ باألرقام والكلمات، واسم المستفيد، وفي 
تضيد البنوك ختم أمن يحفر قيمة الشيك علأ النموذن بوساطة آلة خاصة العادة 

 باذ  الغاية وذلك لضمان استحالة تعديل قيمة الشيك. 
يدقق الشيك بعد تنظيما ويرسل للتوقيع من قبل المفوضين بالتوقيع عن البنك.  -

ويرفق الشيك طي كتا  موجا إلأ العميل طال  إصدار الشيك حيث يطل  من 
يل إشعار البنك باستالما للشيك. وقد يقدم البنك خدمة لعميلا ب رسالا الشيك العم

مباشرة إلأ المستفيد وعلأ العنوان الذي يحدد  العميل في طل  إصدار الشيك 
وفي هذ  الحالة يطل  من المستفيد إشعار البنك باستالما للشيك. وتعتبر البنوك 

عميل أو المستفيد لدس انقضاء مدة الشيكات المرسلة بالبريد مستلمة من قبل ال
ثالثة أشار علأ تاري  اإلرسال دون استالم أي إشعار بعدم االستالم من قبل 
العميل أو المستفيد. علماا ب ن البنوك األجنبية ترف  صرف الشيكات المتقادمة 
أي التي مر  علأ إنشاماا أكثر من ستة أشار إال  بموافقة صريحة من البنك 

 مصدرها. 
قيد قيمة الشيكات األجنبية الصادرة بالعملة المحلية وذلك علأ أساس سعر بيع ت -

عملة الشيك المحدد في نشرة األسعار اليومية التي يصدرها البنك المركاي في يوم 
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التنفيذ. وفي حالة إعادة الشيك إلأ البنك ألي سب  من األسبا  باستثناء وجود 
حلية علأ أساس سعر شراء عملة الشيك في خط  في تنظيما تقيد قيمتا بالعملة الم

 نشرة البنك المركاي المذكورة في يوم إعادة الشيك. 
 القيود المحاسبية:  –ج 

 يتم إعداد القيود المحاسبية التالية عند إعداد الشيكات الصادرة:  
 علأ حسا  العميل: قيد مصرفي مدين بقيمة الشيك بالعملة المحلية.  -
 عمولة البنك المترتبة علأ تنفيذ العملية. قيد مركاي مدين بقيمة  -

 لحسا  المراسل : قيد مركاي دامن بقيمة الشيك.  -

 لحسا  الواردات : قيد مركاي دامن بقيمة العمولة.  -

ويج  أن تتساوس قيمة القيود المدينة مع قيمة القيود الدامنة تمشياا مع  
 أصول القيد المادون. 

 السجالت:  –د 
عداد الشيك وقيود  المحاسبية يتم تسجيل قيمة الشيك عند االنتااء من إ  

وتفاصيلا في سجل خاص بالشيكات الصادرة يحتف  با قسم التحويالت الخارجية 
 كمرجع ألارا  المتابعة، وتدون في السجل المذكور المعلومات التالية: 

 تاري  التنفيذ.  -
 اسم العميل طال  إصدار الشيك.  -

 رقم الشيك.  -

 اسم المستفيد.  -

 عنوان المستفيد )في الحاالت التي تستدعي ذلك(.  -

 اسم البنك المسحو  عليا.  -

 القيمة بالعملة األجنبية. -

 القيمة بالعملة المحلية.  -

 سعر التحويل -
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 اسم ورقم الحسا  الذي تم القيد عليا بالعملة المحلية.  -

 توقيع الموظد الذي نظم الشيك.  -

 توقيع أحد المفوضين بالتوقيع عن البنك.  -

 تاري  التسديد.  -

 المتابعة:  -هـ 
تعتبر متابعة صرف الشيكات األجنبية من أهم وظامد شعبة الشيكات  

األجنبية بالنظر لما يترت  علياا من حصر لمسدوليات البنك المحلي مصدرها 
ومن خدمة للعمالء تددي كفاءتاا إلأ توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك وبالتالي 

 ا. وتتلخص عملية المتابعة بشكل رميسي في البنود التالية: ايادة أعمالا وأرباح
الت كد من تسديد الشيك أو قيد قيمتا علأ حسا  البنك المحلي لدس مراسلا  -

المسحو  عليا ويتم ذلك باالطالع علأ كشوفات حسابات البنوك 
المراسلة بالتنسيق مع قسم الحسابات الخارجية وبتحديد التاري  الذي تم 

 يك با، حيث يتم تدوين ذلك التاري  في سجل الشيكات الصادرة. تسديد الش
الت كد من استالم العميل أو المستفيد للشيك المرسل إليام بالبريد. ويتم ذلك  -

بمتابعة استالم إشعارات االستالم الالامة منام. وفي حالة عدم تسديد 
منام  الشيك خالل مدة ثالثة أشار يكت  للعميل أو المستفيد بذلك ويطل 
تعايا استالمام للشيكات الصادرة وتتم متابعة استالم رد العميل أو 
 المستفيد شارياا ولمدة ثالثة أشار أخرس يصبح بعدها الشيك متقادماا.

في حالة تقادم الشيك دون صرفا يكت  للعميل ب ن الشيك قد أصبح متقادماا  -
 عادة قيمة ويطل  منا تاويد البنك بتعليماتا، وقد تقوم بع  البنوك ب

الشيك بالعملة المحلية لحسا  العميل بعد مرور شار علأ تقادما يتم 
خاللا الت كد من عدم قيد قيمتا علأ حساباا وذلك تالفياا لتحملاا كلفة 
المتابعة التي قد تايد أحياناا عن قيمة الشيك المباع، وذلك بعد تعاد 
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أ حسابا في حال قيد العميل ب عادة الشيك المتقادم للبنك بقيد القيمة عل
 قيمة الشيك علأ حسا  البنك لدس مراسلا في أي وقت من األوقات. 

وقد يحدث أن يفقد العميل أو المستفيد الشيك المباع لا. وفي هذ  الحالة  -
يطل  البنك المحلي إشعاراا خطياا من العميل أو المستفيد يفيد بفقدان 

اإلبراق لمراسلا المسحو   الشيك يستند إليا البنك المحلي في الكتابة أو
شعار البنك المحلي المراسل ب يقافا  عليا ب يقاف دفع الشيك عند تقديما واض
لدفع قيمة الشيك أو تعاد  لعدم دفع قيمة الشيك عند تقديما إليا أو بعد 

 تقادم الشيك بمرور ستة أشار علأ تاري  إصدار . 

كان مخصص لاذ  يتم تدوين تفاصيل الشيكات الصادرة والمفقودة في م 
 الغاية ضمن سجل الشيكات الصادرة وذلك علأ النحو التالي:

 تاري  تبليغ البنك عن فقدان الشيك.  -0
 تاري  طل  إيقاف الدفع الموجا إلأ البنك المسحو  عليا.  -0

 نتامج مراسالت المتابعة المنفذة عليا.  -2

 تاري  إعادة قيد قيمتا لحسا  العميل.  -0
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 ة: شراء الشيكات األجنبي -5
قد يتقدم أحد العمالء من بنكا المحلي طالباا شراء البنك لشيك بالعملة  

األجنبية يكون قد استلما من أحد المتعاملين معا في الخارن تسديداا لقيمة بضامع 
أو خدمات تم تصديرها. ويتوقع العميل المذكور حصولا في الحال علأ قيمة 

حال قيام البنك بشراء الشيك، إذا ما  الشيك بالعملة المحلية أو بالعملة األجنبية
سمحت تعليمات مراقبة العملة بذلك، وذلك ليتمكن من تالفي دفع الفوامد علأ 

حساباتا المدينة أو لتوظيد األموال في الحال بدالا من انتظار قيام البنك بتحصيل 
 قيمة الشيك لحسابا والذي قد يستغرق عدة أيام أو عدة أسابيع. 

ام البنك بشراء الشيك أن يتحمل مخاطر رجوع الشيك إما ويترت  علأ قي 
لعدم توفر رصيد في الحسا  المسحو  عليا أو لوجود خط  فني في الشيك أو 
لوجود تعليمات إيقاف دفع لدس البنك المسحو  عليا. كما ويترت  علأ البنك 
تحمل كلفة الفوامد التي يدفعاا لحسا  عميلا بامع الشيك خالل فترة تحصيل 

الشيك. لاذا تتقاضأ البنوك عمولة مرتفعة نسبياا علأ شراء الشيكات تعادل تقريباا 
فرق الفامدة المتحققة بين تاري  الشراء والتاري  الفعلي لقيد قيمة الشيك لحسا  

 البنك عند تحصيلا. 
وفي الكثير من الحاالت تحدد تعليمات البنوك الداخلية وفي إطار الحدود  

حيات المسدولين االمتمانية حدود قيم وأنواع الشيكات الممكن الموضوعة علأ صال
شرادها. وبشكل عام تعاف البنوك عن شراء الشيكات الشخصية أي تلك المسحوبة 

تمانع في شراء شيكات مسحوبة  علأ حسابات أشخاص اير مقيمين، إال  أناا ال
وع إلأ العميل علأ حسابات أحد عمالماا المحليين في الخارن بالنظر لساولة الرج

وتحصيل حقوق البنك. كما وتقبل البنوك علأ شراء الشيكات المصرفية المسحوبة 
 من بنوك علأ بنوك أخرس أو علأ نفس البنك الساح . 

وعند الشراء، تقيد قيمة الشيكات المشتراة لحسا  العميل علأ أساس سعر  
بنك علأ شراء الشيك، شراء عملة الشيك النافذ في يوم الشراء أو في يوم موافقة ال
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وتقيد تلك القيمة، بعد خصم عمولة البنك، تحت التحف ، لضمان حقوق البنك في 
الرجوع علأ العميل في حالة عدم تمكنا من تحصيل قيمة الشيك ألي سب  من 

 األسبا . 
 مستلزمات شراء الشيك: –أ 

يتم لدس الموافقة المبدمية علأ طل  العميل شراء البنك للشيك األجنبي  
 تدقيق الشيكات المشتراة للت كد من استيفاماا للمستلامات التالية: 

مطابقة مبالغاا وأرقاماا وتفاصيلاا األخرس للبيانات الواردة عناا في كتا   -
 العميل.

 مطابقة مبالغاا المذكورة باألرقام مع المبالغ المذكورة بالكلمات.  -

 تسلسل التظايرات التي تحملاا.  -

 يل أو تحريد في الشيك اير موقع عليا من الساح . عدم وجود أي تعد -

عدم تقادم الشيك وعدم إمكانية حدوث تقادما أثناء تحصيلا وفي هذ  الحالة  -
قد تعاف البنوك عن شراء الشيكات التي تحمل تاريخاا يعود إلأ أكثر من 

 خمسة أشار. 

من تظايرها من قبل العميل ألمر البنك المحلي، وفي حالة عدم التظاير  -
قبل العميل تقوم البنوك بختم الشيكات بختم خاص يفيد ب نا قد تم قيدها 

لحسا  العميل لدس البنك ويتم التوقيع علأ هذا الختم حس  شروط تواقيع 
البنك المبلغة إلأ مراسليا في الخارن. إال  أنا لكي تتمكن البنوك من 

الشيك  إضافة ذلك الختم يج  أن يكون التظاير األخير الموجود علأ
 علأ بيا  أو ألمر العميل. 

 تنفيذ شراء الشيك:  –ب 
يتم تنفيذ عملية شراء الشيك بتسجيل تفاصيلا في المكان المخصص  

للشيكات المشتراة في سجل "أوراق مرسلة برسم التحصيل" والذي سنتعر  
 لتفاصيلا أدنا : 



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 034 السنة الرابعة

 

 ومن جاة أخرس يتم إجراء القيود المحاسبية التالية :  
 سا /شيكات مشتراة بعمالت أجنبية علأ ح  
 ) قيد مركاي مدين بكامل قيمة الشيك(    
 لحسا /العميل 
 )قيد مصرفي دامن بقيمة الشيك بالعملة المحلية ناقصاا العمولة(.   

 لحسا /عموالت
 )قيد مركاي دامن بقيمة العمولة(   
حصيلا مع يرسل الشيك األجنبي عند االنتااء من تنفيذ عملية شراد  ليتم ت 

بقية الشيكات المودعة لدس البنك برسم التحصيل. وتتكون هذ  األخيرة من 
الشيكات التي يعتذر البنك عن شراماا والتي يعمل عمالء البنك بناءا عليا علأ 

 إيداعاا برسم التحصيل.
عند استالم البنك إلشعار قيد قيمة الشيك لحسابا لدس مراسلا، يدون تاري   

ل المخصص لاذ  الغاية في السجل ويتم إجراء القيود الناامية التسديد في الحق
 التالية: 
 علأ حسا /البنك المراسل 
 )قيد مركاي مدين بقيمة الشيك(  

 لحسا /شيكات مشتراة بعمالت أجنبية مرسلة للتحصيل
 )قيد مركاي دامن بقيمة الشيك يلغي القيد المدين المنفذ عند شراء البنك( 
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 المبحث الثاني
 صيل الشيكات األجنبيةتح

 
تقوم البنوك المحلية بشكل اعتيادي بتحصيل الشيكات واألوراق المالية  

األخرس لحساباا في حالة شراماا لتلك الشيكات واألوراق األخرس أو لحسا  
عمالماا في حالة تعذر شراماا. وهنا يلع  البنك دور الوكيل الذي يقوم بتقديم 

يتحمل البنك أية مسدولية قد تترت   وبالتالي الخدمة التحصيل لحسا  عمالما. 
علأ عدم التمكن من تحصيلا قيمة الشيكات أو األوراق المالية األخرس ألي سب  
من األسبا  والمسدولية الوحيدة التي تقع علأ عاتقا هي مسدولية إعادة الشيكات 

ألصحاباا في حالة عدم التمكن من تحصيلاا ليقوم هدالء بمتابعة موضوع 
 التحصيل قضامياا أو بطرقام الخاصة. 

 مستلزمات إرسال الشيكات برسم التحصيل:  –أ 
تستوج  عملية تحصيل الشيكات قيام العميل بتاويد البنك بطل  خطي  

يورد فيا تفاصيل الشيكات المرفقة با من حيث قيمة الشيك ورقما واسم الجاة 
عد تحصيلاا. وقد يقوم العميل المسحو  علياا وتعليماتا بش ن قيد قيمة الشيكات ب

بتعبمة وتوقيع نموذن خاص باذ  الغاية لدس البنك ترفق با الشيكات المراد 
 تحصيلاا. 

لدس استالم طل  أو نموذن التحصيل يت كد البنك من كونا مسجالا وموقعاا  
حس  األصول ومن مطابقة تفاصيل الشيكات الواردة في الطل  مع الشيكات 

ويت كد البنك من خلو الشيكات من أي خط  ظاهري ومن صحة المرفقة با. كما 
تسلسل التظايرات علياا. وفي حالة كون الشيك اير مظاراا لحسا  البنك أو علأ 
بيا  من قبل العميل، يتم ختما بختم خاص يفيد ب نا قد تم قيد قيمتا لحسا  

المبلغة إلأ العميل لدس البنك ويتم التوقيع علأ الختم حس  شروط تواقيع البنك 
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مراسليا في الخارن ويستلام ذلك كون التظاير األخير علأ الشيك ألمر العميل أو 
 علأ بيا . 

 إرسال الشيكات للتحصيل:  –ب 
تقوم البنوك ب رسال الشيكات للتحصيل بوساطة مراسلياا حس  االتفاقيات  

لمية إلأ تاويد المعقودة بيناا وبين أولمك المراسلين. واالباا ما تلج  البنوك العا
البنوك المحلية بنماذن خاصة صادرة عناا ألارا  تحصيل الشيكات المسحوبة 
علياا أو تلك المسحوبة علأ بنوك أخرس في نفس البلد أو في بالد أخرس. وفي 
حالة عدم توفر تلك النماذن التي تساعد في سرعة تحصيل الشيكات في الخارن 

با يكون في العادة مشابااا للنموذن الذي يقوم يستعمل البنك المحلي نموذجاا خاصاا 
العميل بتعبمتا من حيث احتواما للتفاصيل المذكورة أعال  كافة. وترفق الشيكات 
 بنموذن التحصيل وتوجا إلأ المراسل الذي يتم تحديد  حس  األسس التالية: 

ترسل الشيكات المسحوبة علأ أحد مراسلي البنك إلأ نفس المراسل ويطل   -
 قيد قيمتاا لحسا  البنك لديا. منا 

ترسل الشيكات المسحوبة علأ بنوك اير مراسلة إلأ المراسل الذي ترسل  -
إليا بقيمة الشيكات ويراعأ أن يكون المراسل في بلد البنك المسحو  عليا 
أو بلد عملة الشيك في حالة معرفة البنك المغطي للبنك المسحو  عليا، 

مة الشيكات وقيدها لحسا  البنك ويطل  من ذلك المراسل تحصيل قي
 المحلي لديا. 

في حالة كون الشيك محرراا بعملة اير عملة الحسا  المحتف  با لدس  -
المراسل المحصل يطل  إليا قيد قيمة الشيك المحصل لحسا  البنك 

 المحلي لدس أحد مراسليا في بلد العملة. 

لي باا يطل  من يتعامل البنك المح وفي حالة كون الشيك محرراا بعملة ال -
المراسل قيد ما يعادل قيمة الشيك بعملة رميسية يحتف  البنك المحلي 

بحسا  باا لدس ذلك المراسل، وفي حالة عدم االحتفاع ب ي حسا  لدس 
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ذلك المراسل يطل  منا قيد القيمة المعادلة بعملة رميسية لحسا  البنك 
 لدس أحد مراسليا اوخرين. 

إرسال الشيكات برسم التحصيل بتصوير تلك هذا وتقوم البنوك قبيل  
الشيكات من الوجا والخلد حيث تحف  تلك الصور مع طلبات التحصيل العامدة 
لاا في الملفات المخصصة للشيكات المرسلة للتحصيل والتي تحتف  باا شعبة 

 الشيكات األجنبية. 
ريد وقد درجت البنوك في السابق علأ إرسال شيكاتاا للتحصيل بوساطة الب 

تقل عن عشرة أيام كان  الجوي المسجل مما كان يترت  عليا ضياع مدة فامدة ال
يستغرقاا تحصيل الشيكات. واستدراكاا لذلك بدأت كبار البنوك العالمية بتقديم 

خدمة "الساعي" والتي تتكون من التعاقد مع إحدس وكاالت النقل السريع الستالم 
رسالاا في نفس اليوم إلأ بلد البنك جميع إرساليات الشيكات من البنوك الم حلية واض

المراسل ليقوم هذا بقيدها لحسابات البنوك المحلية في اليوم التالي إذا كانت 
مسحوبة عليا أو بعد يومي عمل إذا ما كانت مسحوبة علأ بنوك أخرس، إذ يترت  

علأ البنك المراسل تحصيل قيمة الشيكات من تلك البنوك قبيل قيدها لحسا  
 نك المحلي لديا. الب
 المتابعة:  –ج 

تتابع البنوك المحلية بشكل منتظم قيام مراسلياا بتسديد قيمة الشيكات  
المرسلة برسم التحصيل لحساباتاا لدس أولمك المراسلين. وتقوم البنوك في العادة 
بالكتابة إلأ المراسل لالستفسار عن الشيكات المرسلة برسم التحصيل في حالة 

 مة تلك الشيكات عن ثالثة أسابيع أو شار. ت خر قيد قي
 وعند استالم إشعار القيد من البنك المراسل تتخذ اإلجراءات التالية:  
تستخرن الوثامق العامدة للشيك المحصل من الملد الخاص ب رساليات  -

الشيكات اير المسددة ويتم الت كد من أن إشعار القيد الوارد من المراسل 
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ية الشيكات بحيث يستطيع البنك المحلي حصر يغطي قيمة كامل إرسال
 عدم تمكن المراسل من تحصيل قيمة أي من الشيكات المرسلة إليا. 

يتم قيد ما يعادل قيمة الشيك بالعملة المحلية حس  سعر الشراء النافذ في  -
 يوم ورود إشعار البنك المراسل لحسا  العميل. 

د خاص بالشيكات وتحف  الوثامق العامدة للشيكات المحصلة في مل -
 المسددة ويحف  إشعار المراسل في ملد البنك المراسل. 

في حالة إعادة أحد الشيكات المرسلة للتحصيل لنقص حاصل في إعداد   -
من قبل البنك المحلي يتم استكمال النقص واضعادة الشيك مرة ثانية للمراسل 

 ليصار إلأ تحصيلا، أما في حالة إعادة الشيك ألي سب  آخر، يقوم
البنك المحلي ب عادتا إلأ العميل طي كتا  يبين األسبا  التي حالت 
دون تحصيل الشيك والتي يكون البنك المراسل قد أدرجاا طي نموذن 

 إعادتا للشيك. 

ولكي يتمكن البنك المحلي من ضب  عمليات التحصيل التي يقوم باا، تقوم  
ات التحصيل اير شعبة الشيكات األجنبية ب عداد كشد شاري بقيمة إرسالي

المسددة بحيث تتم مطابقة ذلك الكشد مع رصيد حسا  سحوبات برسم التحصيل 
الذي تقيد عليا قيمة الشيكات المرسلة للتحصيل ويج  أن يتطابق االثنان بشكل 

 دامم. 
 Entriesالقيود  –د 

تقوم البنوك بتنفيذ القيد التالي عند إرسال الشيكات للتحصيل وذلك باألسعار  
 ظامية المعمول باا لدس كل مناا: الن

  علأ حسا /سحوبات برسم التحصيل )قيد مركاي مدين( 
 لحسا /مصرفي معلق باسم العميل )قيد مصرفي دامن( 
وعند ورود إشعار المراسل الذي يفيد بقيد قيمة الشيكات المرسلة للتحصيل  

 يد المذكور أعال : لحسا  البنك المحلي يتم تنفيذ القيود التالية وذلك بعد عكس الق
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علأ حسا /المراسل )قيد مركاي مدين بالعملة األجنبية والعملة المحلية  
 علأ أساس سعر الشراء(

 لحسا /العميل )قيد مصرفي دامن بالعملة المحلية( 
 Recordsالسجالت  -هـ 

وليتمكن البنك من متابعة تحصيل الشيكات المرسلة إلأ مراسليا والتي قد  
حسابا أو مرسلة لحسا  عمالما، تحتف  شعبة الشيكات األجنبية تكون مشتراة ل

 بسجل خاص تدون فيا البيانات التالية: 
 تاري  اإلرسال.  -
 الرقم المتسلسل.  -

 رقم الشيك. -

 اسم الساح  وعنوانا. -

 اسم البنك المسحو  عليا. -

 اسم العميل. -

 اسم البنك المراسل الذي أرسلت إليا الشيكات للتحصيل. -

 ملة األجنبية. القيمة بالع -

 القيمة بالعملة المحلية.  -

 تاري  التسديد ويدون عند التسديد.  -

وتستعين شعبة الشيكات األجنبية بالسجل المذكور إلعداد كشد المطابقة  
 الشاري مع حسا  سحوبات برسم التحصيل. 
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 السابعالفصل 

 عمليات اليورودوالر واليوروبوند
Euro-dollar Operations 

 اليورودوالرEuro-dollar. 
 اليوروبوند Eurobond. 
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 المبحث األول 
 اليورودوالر

 
 خلق اليورودوالر 

دما تتم نقتل إيتداعات متن حستابات فتي الواليتات وجدت أستواق اليتورودوالر عنت 
المتحتتدة إلتتأ مصتتارف خارجيتتة واحتتتف  باتتا علتتأ شتتكل دوالرات. فتت ذا قامتتت شتتركة 
رولتتتتارويس متتتتثالا ب يتتتتداع مبلتتتتغ مليتتتتون دوالر بشتتتتيك محتتتترر لحستتتتا  فتتتتي المصتتتترف 

عنتدها يكتون  –األمريكي لصالح مصرفاا في لندن يحدد بآن الوديعة تدفع بالدوالر 
 لدينا مليون دوالر علأ شكل يورودوالر. قد تشكل 
القستتتم األكبتتتر متتتن ودامتتتع اليتتتورودوالر عبتتتارة عتتتن ودامتتتع مدقتتتتة، وأكثتتتر متتتن  

يومتاا أو أكثتر. وتشتكل  30نصفاا عبارة عن شاادات إيداع بفترات استتحقاق تصتل 
 سوق اليورودوالر واحدة من أهم أسواق المال في العالم. 

رولتتارويس االحتفتتاع بودامتتع دوالريتتة ختتارن  ولكتتن لمتتاذا قتتد تراتت  شتتركة مثتتل 
 الواليات المتحدة؟ 

، ألن التتدوالر هتتو العملتتة األوستتع استتتخداماا فتتي التجتتارة الدوليتتة، لتتذلك قتتد أوالا  
 ترا  الشركة االحتفاع بودامع دوالرية إلجراء العمليات أو الصفقات الدولية. 

يتم االحتفاع باا في دول  عبارة عن ودامع "أوفشور" ر، ودامع اليورودوالثانياا  
تفر  علياا الضواب ، من متطلبات االحتياطي أو العوامق التي تستمأ ضتواب   ال

 رأس المال عند إخران الودامع خارن البالد. 
يحتتف  باتا أيضتاا  توتعتبر لندن سوق اليورودوالر الاام اير أن اليتورودوالرا 

نغافورة، الباهامتتا وجتتتار ختتارن أوروبتتة فتتتي منتتاطق لاتتتا صتتفة األوفشتتور كمتتتا فتتي ستتت
 كايمان علأ سبيل المثال. 

ويصتتتتل الحتتتتد األدنتتتتأ لعمليتتتتة اليتتتتورودوالر العاديتتتتة إلتتتتأ مليتتتتون دوالر، حيتتتتث  
يحتتتف  بالقستتم األكبتتر متتن ودامتتع اليتتورودوالر فتتي المصتتارف. وتشتتكل هتتذ  الستتوق 
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مصتتدراا للتمويتتل للمصتتارف األمريكيتتة التتتي تقتتتر  مناتتا بتتدون وستتي  مباشتترة متتن 
ارف ختتارن التتبالد. وقتتد وجتتدت المصتتارف األمريكيتتة أنتتا متتن األفضتتل لاتتا أن المصتت

تفتتتح فروعتتاا ختتارن التتبالد لجتتذ  اإليتتداعات المنتتو  عناتتا، وبالتتتالي فقتتد شتتكلت ستتوق 
 اليورودوالر حافااا ماماا للنشاط المصرفي األمريكي في الخارن. 

 : مثال
ر  ب نتا لتدينا شتركة يمكن إيضاح عملية خلق اليورودوالر بمثال بسي . نفتت 
مليتتتتون دوالر علتتتتأ شتتتتكل شتتتتاادة إيتتتتداع بفتتتتترة استتتتتحقاق  10عنتتتتدها  (FF)فرنستتتتية 
% . 3وتحصتتتتتل مقابلاتتتتتا علتتتتتأ  (NYB)فتتتتتي مصتتتتترف بنيويتتتتتورك  (CD)قصتتتتتيرة 

مليون دوالر فتي حستابات الطترفين علتأ الشتكل التتالي )تتم اختصتار  01وتظار الت 
 األرقام بثالثة أصفار(

 (NYB)مصرف نيويورك 
 شاادة إيداع    010111
      FF@ 5.00% 

 

 (FF)الشركة الفرنسية 

 شاادة إيداع    010111 
      NYB@ 5.00% 

وتراتتت  الشتتتركة الفرنستتتية االحتفتتتاع بالتتتدوالرات األمريكيتتتة ايتتتر أناتتتا تطلتتتت   
% فامتتدة علتتأ الودامتتع 3003معتتدل فامتتدة أعلتتأ، فتت ذا قتتام مصتترف فتتي لنتتدن بتقتتديم 

وبفتتتترة استتتتحقاق ثالثتتتة أشتتتار، ف نتتتا عنتتتدما تستتتتحق شتتتاادة إيتتتداع  المقومتتتة بالتتتدوالر
المصرف النيويوركي، تقوم الشركة الفرنسية ب خطار المصرف أن يقتوم بنقتل المبلتغ 
إلأ المصرف اللندني، حيث يتم إيداع المبلغ في وديعة يورودوالر لمدة ثالثة أشتار 

 %. 3003تعطي فامدة 
سا  مراسل مع المصرف النيويتوركي، فت ن وبما أن المصرف اللندني لديا ح 

عملية النقل الفعلية تتم عبر قيام المصرف في نيويورك بتستجيل المبلتغ فتي حستا  
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الودامتتتع المدقتتتتة لصتتتالح المصتتترف اللنتتتدني المراستتتل متتتن حستتتا  الشتتتركة الفرنستتتية. 
 وتظار الحسابات علأ الشكل التالي: 

 (NYB)مصرف نيويورك 
  شاادة إيداع   010111

      FF@ 5.00% 
010111           DD 

                 LB 

 

 (LB)مصرف لندن 
010111   CD FF@ 5.25  010111       DDNYB 

 (FF)الشركة الفرنسية 
 010111      CDLB@5.25 

وبعمليتتة نقتتل الوديعتتة الدوالريتتة متتن مصتترف نيويتتورك إلتتأ مصتترف لنتتدن يتتتم  
د اون لتتدس المصتترف ختتارن الواليتتات المتحتتدة خلتتق وديعتتة اليتتورودوالر. حيتتث يوجتت

 )وهو هنا المصرف اللندني( وديعة مقومة بالدوالر وليس بالجنياات اإلسترلينية. 
وبخلتق الوديعتتة الدوالريتتة يوجتتد أصتتل دوالري علتتأ شتتكل وديعتتة تحتتت الطلتت   

ممسوكة من قبل المصرف اللندني في المصرف النيويتوركي. وبالتتالي فت ن إجمتالي 
متتع فتتي الواليتتات المتحتتدة لتتم يتتنقص، ايتتر أن التتتاام المصتترف النيويتتوركي تجتتا  الودا

الشتتركة األجنبيتتة قتتد أصتتبح التاامتتاا تجتتا  مصتترف أجنبتتي. ويتوجتت  علتتأ المصتترف 
مليون دوالر اامد الفوامد( إلأ الشركة  01اللندني خالل ثالثة أشار أن يعيد المبلغ )

حتتت الطلت  فتتي المصتترف النيويتتوركي الفرنستية، وذلتتك عبتتر إعطتاء الشتتركة وديعتتة ت
 أو يقوم بتحويل الوديعة إلأ أي طرف تحدد  الشركة. 

عنتتتد هتتتذ  المرحلتتتة، يكتتتون المصتتترف اللنتتتدني محتفظتتتاا بوديعتتتة مدقتتتتة مقومتتتة  
يكس  مناا شيماا، بينما بالتاامن هو مدين للشركة الفرنسية  بالدوالر في نيويورك، ال

 %. 3.03التي وعدها بدفع فامدة تصل إلأ 
أال يخستتر نتيجتتة الصتتفقة، يتوجتت  عليتتا إقتترا   يفتت ذا أراد المصتترف اللنتتدن 

األصل الدوالري )الوديعتة تحتت الطلت  فتي نيويتورك( إلتأ طترف آختر بمعتدل فامتدة 
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ماليتين  01أقر  التت  ي% الذي يدفعا. لنفر  أن المصرف اللندن3003أعلأ من 
ستتتتبدو الحستتتابات علتتتأ  % عندمتتتذ3031بفامتتتدة  (IB)دوالر إلتتتأ مصتتترف إيطتتتالي 

 الشكل التالي: 
 (NYB)مصرف نيويورك 

10.000        FF@5.00CD 

10.000                 LBDD 

10.000          DD1B        

 

 (LB)مصرف لندن 
10.000        CDFF@5.00  10.000                            NYBDD 

10.000          Loan 1B@5.50        
 (FF)لشركة الفرنسية ا

 10.000        CDLB@5.25                     
 (IB)المصرف اإليطالي 

10.000          Loan LB@5.50        10.000        DDNYB                     
لقتتد نقتتل المصتترف النيويتتوركي الوديعتتة إلتتأ المصتترف اإليطتتالي، والمصتترف  
علتتتتأ شتتتتكل قتتتتر  بالتتتتدوالر للمصتتتترف اإليطتتتتالي  اون يملتتتتك أصتتتتل دولتتتتي ياللنتتتتدن

ويكستت  متتن ذلتتك ربتتع بالممتتة عتتن متتا يدفعتتا للشتتركة الفرنستتية. فالمصتترف اإليطتتالي 
 يكس  شيماا.  % مقابل الدوالرات )في اللحظة الحالية( وال3031يدفع 
إن سلستتلة اإلقتترا  واضعتتادة اإلقتترا  بمعتتدالت فامتتدة أعلتتأ يمكتتن أن تستتتمر  

ء هتتتتتذ  العمليتتتتتة، نفتتتتتتر  أن المصتتتتترف اإليطتتتتتالي يقتتتتتر  لتتتتتبع  الوقتتتتتت. وإلناتتتتتا
% تنقتتتتل التتتتدوالرات فتتتتي 3033بمعتتتتدل فامتتتتدة  (IM)التتتتدوالرات إلتتتتأ مصتتتتنع إيطتتتتالي 

نيويتتتتورك إلتتتتأ حستتتتا  المصتتتتنع اإليطتتتتالي وعنتتتتدها تظاتتتتر الحستتتتابات علتتتتأ الشتتتتكل 
 التالي: 

 (NYB)مصرف نيويورك 
10.000          FF@5.00CD 

10.000                 LBDD 
10.000                 IBDD 
10.000          DDIM        

  

 (LB)مصرف لندن 
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10.000          CDFF@5.25 

  

10.000                          NYBDD 

10.000          Loan IB@5.50        
 (FF)الشركة الفرنسية 

  10.000          CD LB@5.25        
 (IB)المصرف اإليطالي 

10.000          Loan LB@5.50        10.000                          NYBDD  
10.000          Loan IM@5.75        

 (IM)المصنع اإليطالي 
10.000          Loan 1B@5.75        10.000          DD NY                 
لتتا لتتدفع ثمتتن مشتتترياتا متتن اقتتتر  المصتتنع اإليطتتالي ألاتترا  تتعلتتق ب عما 

اوالت الجديدة متثالا، التتي استتوردها متن الواليتات المتحتدة، طالمتا أناتا وكتذلك فت ن 
المصتنع اإليطتالي يحتتول األمتوال إلتأ مصتتنع اوالت التذي اشتترس منتتا الوديعتة فتتي 
نيويتتورك تصتتبح متتن خصتتوم المصتترف لصتتالح الشتتركة المحليتتة المصتتنعة لتتآلالت، 

كي أو شركة قبول الوديعة الدوالرية المتبقيتة، لتستوية مدفوعاتتا ويمكن ألي فرد أمري
 أو مدفوعاتاا من السلع والخدمات. 

فلكتتل مصتترف فتتي السلستتلة متتن نيويتتورك إلتتأ المصتتنع اإليطتتالي لديتتا أصتتل  
دوالري والتاام بالدوالر أيضاا ويكس  ربحاا نتيجة الفارق بين معدالت الفامدة. وتبقأ 

المصتترف النيويتتوركي )أو فتتي مصتترف أمريكتتي آختتر( ، ايتتر  الوديعتتة الدوالريتتة فتتي
 أن المالك لاا ينتقل من مودع إلأ آخر وينتاي في مدسسة أمريكية. 

ولكتتي يقتتوم المصتتنع اإليطتتالي بتستتديد الفتترق بعتتد ستتتة أشتتار ، يتوجتت  عليتتا  
إمتتا الشتتراء أو مراكمتتة التتدوالرات وتحويلاتتا إلتتأ المصتترف اإليطتتالي )قتتد يكتتون ذلتتك 

تصتدير إلتأ الواليتات المتحتدة (، ومتن ثتم يقتوم المصترف اإليطتالي بالتحويتل عبر ال
للتتتتدوالرات إلتتتتأ المصتتتترف اللنتتتتدني، والتتتتذي بتتتتدور  ستتتتيحول التتتتدوالرات إلتتتتأ الشتتتتركة 

 الفرنسية علأ شكل وديعة في نيويورك. 
إن تتتتتابع العمليتتتات األخيتتترة يمكتتتن أن يستتتير باتجتتتا  آختتتر. فتتت ي طتتترف لديتتتا  

كتتن أن يستتتثمرها فتتي ستوق النقتتد بنيويتتورك. أو فتتي أستتام فتتي حستابات يتتورودوالر يم
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ستتوق األستتام، أو فتتي ستتوق العقتتارات أو بشتتكل مباشتتر فتتي فتترع شتتركة أميركيتتة فتتي 
جميتتع هتتذ  الحتتاالت، تبقتتأ الوديعتتة الدوالريتتة فتتي المصتترف األميركتتي هتتي األستتاس 

 اتتي "اللكتتل العمليتتات. وعنتتدما تقبتتل المصتتارف األجنبيتتة إليتتداعات اليتتورودوالر. ف

تخلتتق" أمتتواالا أو توستتع فتتي عتتر  النقتتود الدوالريتتة كمتتا يعبتتر عنتتا عتتادة فتتي الكتتت  
يخلقتتون ودامتتع جديتتدة فتتي مقابتتل  المتخصصتتة بتتالنقود والمصتتارف. وذلتتك ألناتتم ال

قرو ، كما هو حال المصارف المحلية، بل ببساطة تقوم هذ  المصارف األجنبية 
 د معدل فامدة محدد.بتحويل الودامع الممسوكة في نيويورك عن

تتتتودع  وقتتتد يتبتتتادر إلتتتأ التتتذهن الستتتدال عتتتن ستتتب  أن الشتتتركة الفرنستتتية ال 
دوالراتاتتا مباشتترة فتتي المصتترف اإليطتتالي وتحصتتل بتتذلك علتتأ فامتتدة أعلتتأ، أو عتتن 

يقتتتر  مباشتترة متتن المصتترف اللنتتدني ويتتدفع فامتتدة  ستتب  أن المصتتنع اإليطتتالي ال
أستتواق رأس المتتال الدوليتتة، والجتتاء  اقتتل. ولعتتل جتتاء متتن الجتتوا  يكمتتن فتتي عيتتو 

تعرف الشتركة  اوخر يتعلق بالمشاركين الذين تختلد درجة تقبلام للمخاطرة. فقد ال
تجتد طريقتة ستالة لمعرفتة أن مصترفاا إيطاليتاا  الفرنسية المصرف اإليطتالي، أو قتد ال

ة قتتد بتتدفع فامتتدة أعلتتأ علتتأ ودامتتع اليتتورودوالر. باإلضتتافة لتتذلك فتت ن الشتتركة الفرنستتي
يكتتتتون لتتتتدياا ثقتتتتة أكبتتتتر بالمصتتتتارف البريطانيتتتتة نتيجتتتتة التواصتتتتل جغرافيتتتتاا والتعتتتتاون 
تاريخيتتاا، أو أن الشتتركة راابتتة بتت ن تكتتون ابونتتاا جيتتداا بحيتتث إن المصتترف اإلنكليتتاي 

 يقدم لاا خدمات أخرس في المستقبل. 
ة، يالحتق الوديعتة الدوالريتة للشتركة الفرنستي المصرف اإليطالي قد يالحق أوال 

يكتتون معروفتتاا فتتي لنتتدن وبالتتتالي ايتتر قتتادر علتتأ  كمتتا أن المصتتنع اإليطتتالي قتتد ال
االقتتتتترا  متتتتن هنتتتتاك بتتتتدون أن يمتتتتر عبتتتتر سلستتتتلة طويلتتتتة متتتتن اإلجتتتتراءات باتتتتدف 
الحصتتول علتتأ تصتتنيد امتمتتاني. وفتتي حتتال كتتان المصتتنع اإليطتتالي ايتتر معتتروف 

ي يمكتتن أن يدفعتتا فتتي لنتتدن، عندمتتذ يتوجتت  عليتتا دفتتع فامتتدة أعلتتأ للمصتترف اللنتتدن
 لمصرف إيطالي. 
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 المبحث الثاني
 اليوروبوند()سندات اليورو 

 Eurobond 
 

تشبا سندات اليورو)اليوروبوند( في العديد من األمور الدين العام التذي يبتاع  
فتتي أستتواق رأس المتتال المحليتتة. وبختتالف عتتن ستتوق الستتندات المحليتتة، فتت ن ستتوق 

ضتتتواب  الرستتمية، وعوضتتاا عتتن ذلتتك يوجتتتد ستتندات اليتتورو بمعظماتتا متحتتررة متتن ال
. وتتدل لفظتة يتورو علتأ AIBDضواب  ذاتية عبر هيمة متعاملي السندات الدوليتة 
 أن السندات تباع خارن الدول التي قومت بعملتاا. 

تاريخيتتتتاا، كانتتتتت ستتتتوق ستتتتندات اليتتتتورو أصتتتتغر متتتتن ستتتتوق عمتتتتالت اليتتتتورو  
دات اليتتتورو أن يكونتتتوا )العمتتتالت الحتتترة(. ويتوجتتت  علتتتأ المقترضتتتين فتتتي ستتتوق ستتتن

معتتتتروفين ولتتتتديام تصتتتتنيد امتمتتتتاني مقبتتتتول )وينتتتتدرن فتتتتي ذلتتتتك البلتتتتدان المتطتتتتورة ، 
المدسستتات الدوليتتة والشتتركات المتعتتددة الجنستتيات الضتتخمة(. حتتتأ وعنتتد ذلتتك فتت ن 
األموال المتجمعة في سوق اليوروبوند كانت أقل تاريخياا من تلك التي أمكن جمعاا 

 أو عمالت اليورو.  في سوق العمالت الحرة
لقتد تمتت ستوق الستندات بشتكل متصتتاعد ختالل العقتود الماضتية وتجتاوا فتتي  

حجماتتتا ستتتوق العمتتتالت الحتتترة ومتتتع ذلتتتك إن لستتتوق ستتتندات اليتتتورو فتتتترات صتتتعود 
وهبوط. فمع نمو السوق، وايادة عتدد المدسستات الصتغيرة والكبيترة ، ومتع العشترات 

تعاتتدي التغطيتتة ممتتا يعنتتي هبتتوط هتتامش متتن المدسستتات الماليتتة ااد التنتتافس بتتين م
ن كان قد عاد القليل ماا ألستبا  تتعلتق  الربح وبالتالي خرون البع  من السوق واض
بالتستتويق والعالقتتتات العامتتتة. إن ستتوق اليوروبونتتتد تشتتتكل جتتاءاا إنتاجيتتتاا لستتتوق رأس 
المتتال العتتالمي ومعظتتم المصتتارف تشتتعر أن علياتتا أن تكتتون جتتاءاا متتن هتتذ  الستتوق 

 ن. ب ي ثم
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المقايضتتتة الباعتتتث األكبتتتر علتتتأ النمتتتو فتتتي ستتتوق ستتتندات اليتتتورو فتتتي العقتتتود  
األخيرة هو ظاور تقنيتة المقايضتة، وهتي عبتارة عتن عمليتة ماليتة يتفتق فياتا طرفتان 
علتتتأ تبتتتادل تتتتدفقات متتتدفوعات عبتتتر التتتامن. ويقتتتدر فتتتي الوقتتتت الحتتتالي أن أالتتتت  

يضتتة للمقترضتتين أن يدمنتتوا إصتتدارات اليوروبونتتد تتتتم بفعتتل المقايضتتة. وتستتمح المقا
األموال في سوق واحدة ومقايضة الفامدة )مثال ذلك مقايضة فامدة ثابتة داممتة(، أو 
مبادلتتتة البرنستتتيبال والفامتتتدة متتتن عملتتتة إلتتتأ أختتترس، هتتتذ  المقايضتتتة تستتتمح لألطتتتراف 
الداخلتتتة فتتتي العمليتتتة أن تواجتتتا المراجحتتتة إلمكانيتتتة الوصتتتول النستتتبي إلتتتأ مختلتتتد 

والمقتتتتر  التتتذي يجتتتد طلبتتتاا أكبتتتر علتتتأ ورقتتتتا بعملتتتة متتتا يمكتتتن  أستتتواق العمتتتالت،
الحصتول علتتأ تخفتي  التكلفتتة بعملتتة أخترس عبتتر تتت مين األمتوال فتتي الستتوق األول 

 ومبادلتاا بعملة الثاني. 
 

 الروابط بين األسواق المحلية وأسواق اليوروبوند 
الستتتوق  الوجتتتود المتنتتتامي لمستتتتثمرين راابتتتين باالستتتتفادة متتتن المراجحتتتة بتتتين 

المحلتتي للتتدوالر وأستتواق ستتندات اليتتورودوالر فتتي جتتاء منتتا ألن الواليتتات المتحتتدة لتتم 
وهتذا متا قلتص كثيتراا الفتارق  –تعد تفر  ضترام  دختل علتأ المستتثمرين األجانت  

في أسعار الفامدة التي كانت قاممة بين سوق السندات المحلية وسندات اليتورودوالر 
وقين، إال أنتا يمكتن لمصتدر اليوروبونتد فتي أي وقتت . وبالرام من التقار  بين الس

أن يستتتفيد متتن نافتتذة "اليوروبونتتد" حيتتث إن المتتايج متتن الضتتواب  المحليتتة، وقتتوانين 
الضتترام  متتع توقعتتات المستتتثمرين التتدوليين تستتمح للمصتتدر أن يحقتتق تخفيضتتاا فتتي 

 المحلية.  التكلفة عبر مقايضة العملة والفامدة وهذا أكثر مما هو متاح في األسواق
باإلضتتافة إلتتأ إمكانيتتة تخفتتي  تكلفتتة االقتتترا ، فتت ن مصتتدر اليوروبونتتد قتتد  

ينتتوع القاعتتدة االستتتثمارية ومصتتادر التمويتتل عبتتر الوصتتول إلتتأ أستتواق رأس المتتال 
 اليورو الدولية ألوروبة الغربية، شمال أمريكا والشرق األقصأ. 
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تغطيتتة، تضتتم عتتادة يتتتم ترتيتت  إصتتدار اليوروبونتتد عبتتر مجموعتتات متعاتتدي  
مليتون دوالر فقتت .  03ممتات المصتارف للقيتام ب صتدار واحتد صتتغير قتد يصتل إلتأ 

إن الحجتتم المتاايتتد لليوروبونتتد يتتتم إعتتداد  بفعتتل البستتاطة والستترعة والخصوصتتية متتن 
 قبل جاات خاصة. 

% متتن اليوروبونتتد كانتتت مقومتتة بالتتدوالر. وختتالل 33تاريخيتتاا، متتا يقتتر  متتن  
ت عندما كان الدوالر يتعر  لابوط، بدأت عمالت أخترس )خاصتة أواخر السبعينيا

المتتتارك األلمتتتاني( تصتتتبح أكثتتتر أهميتتتة فتتتي ستتتوق اليوروبونتتتد. وقتتتد عكستتتت الايتتتادة 
الحتادة لحصتتة الستتندات المقومتة بالتتدوالر فتتي منتصتتد الثمانينتات الرتفتتاع فتتي قيمتتة 

صتتدارات بعمتتالت التتدوالر. وقتتد قتتاد الابتتوط الالحتتق فتتي قيمتتة التتدوالر إلتتأ ايتتادة اإل
ايتتر التتدوالر، خاصتتة التتين والمتتارك. إن إيتتا  الستتندات المقومتتة بالفرنتتك السويستتري 
يعتتود إلتتأ أن المصتترف المركتتاي السويستتري قتتد حظتتر استتتخدام الفرنتتك فتتي إصتتدار 

 اليوروبوند. 
وكبتتديل عتتن اإلصتتدارات المقومتتة بالتتدوالر، المتتارك أو أيتتة عملتتة أختترس، فتت ن  

فتتتتي الستتتتنوات األخيتتترة يعرضتتتتون لستتتندات مقومتتتتة بمتوستتتت  العديتتتد متتتتن المقترضتتتين 
 مرجح، أو "سلة" من عمالت مختلفة.

 سحب اليوروبوند من التداول )االستدعاء( 
إن أمتتتتتوال الشتتتتتراء أو األمتتتتتوال الغاطستتتتتة عتتتتتادة متطلتتتتت  عنتتتتتدما تكتتتتتون فتتتتتترة  

استتتتتحقاق اليوروبونتتتتتد أكثتتتتر متتتتتن ستتتتبع ستتتتتنوات. وتفتتتتر  األمتتتتتوال الغاطستتتتة علتتتتتأ 
ستتتح  كميتتتة ثابتتتتة متتتن الستتتندات ستتتنوياا بعتتتد متتترور فتتتترة معينتتتة متتتن المقتتتتر  أن ي

التامن. وفتتي المقابتل، إن أمتتوال الشتراء تبتتدأ االبتاا عنتتد أول ستنة، وتستتح  الستتندات 
فقتتتت  إذا كتتتتان ستتتتعر الستتتتوق دون ستتتتعر اإلصتتتتدار. إن القتتتتر  متتتتن هتتتتذ  األمتتتتوال 

ند عبتر )االحتياطيات( هو دعم الستعر الستوقي للستند وتخفتي  مختاطرة حامتل الست
 ضمان أن ديون الشركات لن تستحق دفعة واحدة. 
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إن رابة دعم السعر تتقتوس متع فقتدان العمتق فتي الستوق الثتانوي. ومتع ذلتك،  
وكمتتتا أشتتترنا ستتتابقاا، فتتت ن العتتتدد المتنتتتامي للمدسستتتات الحاملتتتة لمحتتتاف  ضتتتخمة متتتن 

 همية. اليوروبوند لغر  المتاجرة قد ااد السيولة، وجعل الحافا لدعم السعر أقل أ 
معظم إصدارات اليوروبونتد تحمتل شتروط استتدعاء، وتعطتي المقتتر  خيتار  

ستتتتتح  الستتتتتندات قبتتتتتل استتتتتتحقاقاا. وكمتتتتتا هتتتتتو الحتتتتتال فتتتتتي الستتتتتندات المحليتتتتتة فتتتتت ن 
اليوروبوند مع شروط استدعاء يتطل  كالا من عالوة استدعاء ومعدالت فامدة أعلأ 

 قياساا للسندات بدون هذ  الشروط. 
  اليوروبوندأهمية وجود سوق 

تصتتتارع ستتتوق اليوروبونتتتد ألجتتتل البقتتتاء، وبختتتالف أي ستتتوق رأستتتمال أختتترس  
كبيرة، تبقأ هذ  السوق اير مراقبة وبعيدة عن الضرام . وبالتتالي فت ن المقترضتين 
الكبار أمثال تكساكو، أي بي ام وسيرا يمكنام جمع األموال بسرعة أكبر وبمرونتة 

ن الفامتدة التتي يتلقاهتا المستتثمرين معفتاة متن أعظم مما هتو متتاح داختل بلتدانام. وأل
الضتترام ، فتت ن هتتذ  الشتتركات استتتطاعت تاريخيتتاا االقتتترا  بمعتتدالت دون مستتتوس 

 الفامدة الذي يمكن للخاانة األمريكية االقترا  عندها. 
مصتتتدر ستتتندات اليتتتورو لحاملاتتتا ممتتتا يعنتتتي أناتتتا ايتتتر مستتتجلة وبتتتدون ستتتجل  

نقتتتتود ستتتتندات لحاملاتتتتا بكوبتتتتون صتتتتفري(. هتتتتذ  لتحديتتتتد المقتتتتتر  )يمكتتتتن اعتبتتتتار ال
الخاصية تسمح للمستثمرين جمع الفامدة بسرية تامة وبالتالي تجن  الضريبة. وكمتا 
هتتو متوقتتع، فتت ن المستتتثمرين يرابتتون أو يقبلتتون عوامتتد أدنتتأ علتتأ الستتندات لحاملتتا 

 أكثر من السندات من النوع اوخر بنفس درجة المخاطرة. 
الشركات األمريكية ولفترات طويلة من إمكانيتة تخفتي  لقد استفادت كبريات  

تكلفتتتة األمتتتوال عبتتتر بيتتتع ستتتندات اليتتتورو عبتتتر البحتتتار بصتتتيغة لحاملتتتا. واالبتتتاا متتتا 
استتتطاعت الشتتركات االقتتتترا  متتن الختتتارن دون تكلفتتة االقتتتترا  الحكوميتتة داختتتل 

يكيتتتتة(. الواليتتتات المتحتتتتدة األمريكيتتتتة )تكلفتتتتة االقتتتترا  التتتتتي تتتتتدفعاا الحكومتتتتة األمر 
وإليضتتاح متتا ستتبق نبتتين فتتي المثتتال التتتالي كيتتد استتتطاعت شتتركة مثتتل اكستتون أن 
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تستفيد من المراجحة عبر إصدار ستندات يتورو بكوبتون صتفري. فالستندات بكوبتون 
تدفع فامتدة حتتأ وقتت االستتحقاق، وبتدالا متن ذلتك تبتاع بخصتم كلتي عتن  صفري ال

 السعر االسمي. 
 فوامد دولية:  اكسون متورطة في عمليات مراجحة

مليتتتار دوالر ستتتندات يتتتورو بكوبتتتون  001باعتتتت اكستتتون  0910فتتتي خريتتتد  
% محققتتتة 00063بعامتتتد مركتتت  ستتتنوي مقتتتدار   0110صتتتفري تستتتتحق فتتتي نتتتوفمبر 

 مليون:  099صاف يقار  
20قيمة السند =  

(1.1165)/$ 1.800.000.000 
                =$ 199.000.000 

متتن النتتاتج لشتتراء ستتندات حكوميتتة أمريكيتتة  ومتتن ثتتم استتتخدمت اكستتون جتتاءاا  
حيتتتث جتتترس تجامتتتة الستتتندات وبيتتتع  0110مليتتتار وتستتتتحق فتتتي نتتتوفمبر  001بقيمتتتة 

الكوبون مستقالا. العامد علأ سندات الخاانة المجاأة هذ  والتتي هتي بكوبتون صتفري 
مليتتون لشتتراء  011% . عنتتد هتتذا العامتتد تكلفتتت اكستتون 00001فعليتتاا كتتان حتتوالي 

 مليار دوالر:  001خاانة المجاأة البالغة قيمتاا سندات ال
20قيمة السند =  

(1.1220)/$ 1.800.000.000 
                =$ 199.000.000 

 مليون دوالر.  09وعند هذا السعر تكون اكسون قد ربحت الفرق البالغ  
متتن الواضتتتح أن ستتوق اليوروبونتتتد كمتتتا هتتو ستتتوق عمتتالت اليتتتورو )العمتتتالت  

ود ألنا يمكن المقترضين علأ الستواء تجنت  الضتواب  المختلفتة للستلطة الحرة( موج
النقديتتة والعراقيتتل، كمتتا يقتتدم لاتتم فرصتتة للاتترو  متتن دفتتع بعتت  الضتترام . وطالمتتا 
حاولتتتت الحكومتتتات ضتتتب  أستتتواق المتتتال المحليتتتة وستتتمحت )نستتتبياا( بالتتتتدفق الحتتتر 

مر. إذا اادت للرأستتتتمال بتتتتين التتتتدول، فتتتت ن مختلتتتتد أستتتتواق المتتتتال الخارجيتتتتة ستستتتتتت
 الضرام  والضواب  ف ن أهمية هذ  األسواق ستاداد. 
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شتتادت الستتنوات الحاليتتة عتتودة عتتن بعتت  الضتترام  والضتتواب . وفتتي نفتتس  
الوقتتتتت بتتتتدأت الواليتتتتات المتحتتتتدة بالستتتتماح للشتتتتركات المعروفتتتتة وتحديتتتتداا تلتتتتك التتتتتي 

وراق الماليتتة استتتفادت متتن أستتواق اليوروبونتتد لتجتتاوا التعقيتتدات المرتبطتتة بقتتوانين األ
 Sheaf إجتراء التستجيل بالحامتة عند أي إصدار جديتد متن ختالل إتبتاع متا يستمأ

registration procedure  وعبتتتتر تخفتتتتي  التكلفتتتتة إلصتتتتدار الستتتتندات فتتتتي .
الواليتتات المتحتتدة والتستتريع فتتي عمليتتات اإلصتتدار فتت ن متتا يستتمأ قتتد حستتن الوضتتع 

ستتتتوق اليوروبونتتتتد. فتتتتي البلتتتتدان  التنافستتتتي لستتتتوق رأس المتتتتال األمريكتتتتي قياستتتتاا إلتتتتأ
نكلترا أيضاا هناك تخفيد للضواب  في األسواق المالية.   األخرس كاليابان واض

ومتتتتع إلغتتتتاء ضتتتتريبة التتتتدخل وتخفيتتتتد ضتتتتواب  الستتتتوق المتتتتالي فتتتتي الواليتتتتات  
المتحتتتتدة وأمتتتتاكن أختتتترس فتتتت ن ستتتتوق اليوروبونتتتتد فقتتتتدت بعتتتت  الميتتتتاة التتتتتي جتتتتذبت 

جتراءات التستجيل  المقترضين في الماضي. وطالما بقي اليوروبونتد قليتل الضتواب  واض
قياستتتاا إلتتتأ إصتتتدارات ستتتوق الستتتندات المحليتتتة فتتت ن أستتتواق اليوروبونتتتد تبقتتتأ جاذبتتتة 

 للمستثمرين والمقترضين من كل العالم. 
وبتتالرام متتن بعتت  التنبتتدات بناايتتة ستتوق اليوروبونتتد فتت ن هتتذ  الستتوق باقيتتة،  

. فعنتتتدما ياتتتب  الطلتتت  علتتتأ نتتتوع متتتن ألن المشتتتاركين فياتتتا يتنقلتتتون بستتترعة كبيتتترة
السندات فت ن بنكيريتي االستتثمار يبحثتون عتن إمكانيتة أخترس لخلتق القيمتة لابتامنام. 
فعنتتدما هتتب  الطلتت  علتتأ ستتندات اليتتورو الثابتتتة الفامتتدة فتت ن ستتوق اليوروبونتتد قتتادت 
االنفجار في إصدار األوراق المعومة الفامدة. وعندما سقطت سوق األوراق المعومة 

استتتتتبدل هتتتتذا ب صتتتتدار لستتتتندات الشتتتتركات اليابانيتتتتة  0916فتتتتي عتتتتام  FRNلفامتتتتدة ا
المربوطتة بتعاتتدات األستام. فالتعاتتدات ترجتتع إلتأ حاملاتتا خيتتار شتراء أستتام محتتددة 
للمصتدر عنتد ستعر محتدد ختتالل فتترة محتددة متن التتامن. وبالمقابتل متن ذلتك يترتتت  

مر يقبتل بفامتدة أقتل علتأ علأ المصدر خيتار استتدعاء الستام طويتل المتدة، والمستتث
 اليوروبوند المربوط بتعاد أسام. 
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وقد استقل الطل  علأ هذ  اإلصدارات عندما استخدم المستثمرين للتعاتدات  
المضاربة في سوق األستام الصتاعدة. وبتدورها، وجتدت الشتركات اليابانيتة أن ستوق 

ألستتام اليوروبونتتد أستتال وأرختتص متتن ستتوق التتين المحليتتة. ومتتع ذلتتك فتت ن أستتواق ا
% فتي إصتدارات ستتوق 3003قتد عانتت متتن هبتوط بمقتدار  0991اليابانيتة فتي عتام 

 % هبوط في إجمالي سوق اليوروبوند. 0000تعادات األسام اليابانية و 
إن البنية التحتيتة الماليتة لستوق اليوروبونتد فتي لنتدن يفتتر  أن تضتمن بقتاء  

ب  الماليتتة والتقليتتل متتن هتتذ  الستتوق، وبالتتتالي فتت ن تكييتتد الضتترام  وتخفيتتد الضتتوا
قيتود رأس المتال تعنتي أن المصتدرين لتديام حتافااا أقتل القتترا  األمتوال فتي أستتواق 
ذا استتتتمر هتتتذا  األوفشتتتور ومتتتن ثتتتم العتتتودة إلتتتأ أستتتواقام المحليتتتة لتتتت مين األمتتتوال. واض

يستطيع استعادة قوتا لكنا يستطيع اإلبقاء علأ  االتجا ، ف ن سوق اليوروبوند قد ال
 ساسي كوسي  لتدفقات رأس المالي الدولي بين األسواق المحلية. دور  األ

  



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 054 السنة الرابعة

 

 المــــــــــــلحق
 

 
 
 

 
 



 عمليات مصرفية دولية

 

 Page 055 السنة الرابعة

 

 
  


