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 المصرفية للمصرف التجاري العمليات  –مفهوم المصرف 

 أواًل. نشأة المصارف:

ونستعرض فيما يأتي   مرت المصارف بمراحل مختلفة خالل تطورها حتى وصلت للشكل الحالي،
 تطور آلية العمل المصرفي حتى وصل للشكل الحالي. 

الناس فوائض  د لدى بعض  اقتصرت األعمال المصرفية بداية على عملية الحفظ، حيث كان يتواج
مالية تزيد عن حاجاتهم الحالية، فكان من الطبيعي أن يحتفظوا بها لحين ظهور سبب الستخدامها،  
ولكن يترافق مع عملية الحفظ مخاطر ناجمة عن احتمال فقدان هذا األموال أو جزء منها بفعل  

 السرقة أو الضياع أو التلف أو غيرها من األسباب.

ن آمن لحفظ هذه األموال وحمايتها من األثار السلبية للمخاطر  ى وجود مكافنشأت الحاجة إل
السابقة، فظهر مجموعة من األشخاص )صيرفي( يقومون بتقديم هذه الخدمة للناس مقابل عمولة  
يحصولون عليها منهم كبدل عن عملية الحفظ، ويحصل صاحب المال على وثيقة تثبت وضعه  

)مثاًل قد يحتاج راء   حاجة معينة لصاحب هذه األموالندما تظهر لهذه األموال عند الصيرفي، وع
ومن   كان يرجع الوثيقة للصيرفي ويحصل مقابلها على األموال التي سبق له أن وضعها، ألبسة(

ثم يأخذ هذه األموال ويعطيها لتاجر األلبسة ليأخذ مقابلها على حاجته وهذا التاجر بدوره كان يضع  
 قابل عمولة يدفعها له. ي لحفظها مهذه األموال عند اليرف

ومن المالحظ هنا أن مصدر دخل الصيرفي هو فقط من العموالت التي يحصل عليها من المودعين  
 حفظ. للقاء عملية ا

من الممكن االستعاضة عن ذهاب صاحب   كذلك نالحظ في هذه المرحلة وتسهياًل لعملية التبادل
بقيام صاحب المال بالتوجه مباشرة  وثائق قابل رد الاألموال إلى الصيرفي والحصول على أمواله م

باتجاه التاجر إعطائه الوثائق والحصول على حاجته من المالبس مقابلها، وتعني عملية انتقال  
حبها  االوثائق من صاحب األموال إلى التاجر انتقال ملكية األموال الموجودة عند الصيرفي من ص

ء عن عملية الرجوع إلى الصيرفي إلعطائه الوثائق والحصول اناالستغ ، وبالتالي  األصلي إلى التاجر
 على األموال.
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زيادة في  نشأ عن ذلك زيادة حجم ثروة الصيرفي نتيجة العموالت التي يحصل عليها، ونتج أيضًا 
صيرفي لحفظها، مع استقرار هذا الرصيد وعدم تغيره بشكل كبير للدى ا ةرصيد األموال المودع

 بالتعامل بالوثائق.  باألموالامل ال التعنتيجة استبد 

دفع هذا الوضع الصيرفي إلى التفكير بكيفية االستفادة من هذا الرصيد من األموال فأخذ يعطيه  
ت ثروة الصيرفي بشكل أكبر نتيجة حصوله على مصدر  د للناس مقابل فائدة، ونتيجة لذلك ازدا

لهذه األموال  ةجهة المودعرة من الالموال مجديد للدخل، فأصبح يتلقى العوائد مرتين على نفس ا
 كبدل عن عملية الحفظ، ومرة من الجهة التي اقترضتها على شكل فائدة. 

دفع هذا الوضع الصيرفي للتفكير في كيفية زيادة رصيد األموال الموجودة لديه إلقراضها والحصول 
لديه، ونتيجة ى الحفظ  فراد علعلى فوائد أكثرن فقام بدايًة بتخفيض عمولة عملية الحفظ لتشجيع األ

المنافسة ورغبة الصيرفي بالحصول على أموال أكثر قام بتخفيض العمولة بشكل أكبر حتى وصلت 
للصرف، ولكن استمرت المنافسة واستمرت الرغبة بزيادة الرصيد المخصص إلقراض الناس فبدأ 

ه على  يحصل في ي من وضع الصيرفي يعطي لألفراد ليحفظوا أموالهم لديه، وبذلك انتقل الصيرف
عمولة مقابل عملية الحفظ إلى وضع يدفع فيه للناس لتشجعيهم على التوجه إليه لحفظ أموالهم 
عنده، وبذل نشأ العمل المصرفي كوسيط بين الجهات التي لديها فائض مالي والجهات التي لديها  

 مقترضين.عجز مالي، وتتحقق عوائد الصيرفي بالفرق بين ما يدفعه للمودعين ولل

 ثانيًا. تعاريف: 

ت االقتصادية ذات الفائض المالي االمصرف: هو مؤسسة مالية، تعمل كوسيط بين الوحد  .1
 والوحدات االقتصادية ذات العجز المالي، كما تقوم باالستثمار وتقديم الخدمات المصرفية.

قتها القوانين المصرفية: هي مجموعة القواعد واألحكام التي تنظم أعمال المصارف وعال .2
 بالمصرف المركزي وبالسلطة الحاكمة. بعضها و ب

 النظام المصرفي: يشمل مجموعة المؤسسات والقوانيين المصرفية. .3

 ثالثًا. هدف المصرف: 

بهدف المصرف شأنه شأن المؤسسات األخرى إلى تحقيق الربح، ويعمل على تحقيق هذا الهدف 
 بها.  المصرف( التي يقوممن خالل مجموعة العمليات المصرفية )وظائف 
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ف في بعض األحيان، نجد ذلك في المصارف للمصر   الرئيسقد ال يكون الربح هو الهدف  مالحظة:  
العامة التي يتم تأسيسها خدمًة ألغراض عملية التنمية؛ وكمثال على ذلك المصرف الزراعي 

ث التعاوني في سورية الذي تأسس لدم قطاع الزراعة من خالل تقديم التمويل له بشروط ميسرة، حي
ضة وبشروط سداد ميّسرة سواء من يقدم هذا المصرف القروض للفالحين بمعدالت فائضة منخف

حيث قيمة القسط أو فترة السداد، فضاًل عن إعادة جدولة القروض عند تعثر الفالحين وعدم قدرتهم  
 على السداد نتيجة أضرار معينة تصيب االنتاج الزراعي كانتشار اآلفات أو سوء المناخ. 

 عمليات المصرفية )وظائف المصرف(: . الرابعاً 

لمصرفية مجموعة األعمال التي يقوم بها موظفو المصرف وإدارته لتحقيق هدف  تمثل العمليات ا
 ونستعرض هذه العمليات فيما يأتي: المصرف )الربح( 

 قبول الودائع:  .1
ن  ي تعريف الوديعة: هي مبلغ من المال يتم وضعه في المصرف من قبل األشخاص الطبيعي .أ

وديعة، معدل الفائدة، طريقة  أو االعتباريين بشروط محددة. وتشمل هذه الشروط حجم ال
 السحب، وفي بعض األحيان شروط التصرف بها )في المصارف اإلسالمية(. 

 أنواع الودائع:  .ب 
ال يستطيع المودع   الودائع ألجل: يتم وضعها في المصرف لفترة زمنية محددة •

في بعض األحيان يمكن له سحبها بعد  يداع، و فترة اإل انقضاءسحبها إال بعض 
 موافقة المصرف ولكن ال يحصل عندها على أي فائدة.

ئع بإخطار: يتوجب على المودع في هذا النوع من الودائع إبالغ المصرف االود  •
برغبته في سحب الوديعة قبل فترة زمنية محددة متفق عليها مع إدارة المصرف، 

  جل يمكن للمودع سحبها دون إبالغ مسبق للمصرف وكما هو الحال في الودائع أل 
 وأيضًا ال يحصل عنها على فائدة.

مصرف ويمتلك المودع حق السحب منها  لالودائع تحت الطلب: يتم وضعها في ا •
 في أي وقت يشاء دون إبالغ مسبق للمصرف. 
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: يتم وضعها في المصرف بشكل رئيس من قبل صغار االدخاريةالودائع  •
الدخول  التي تستهدف ذوي  االدخاريةثل نوع من البرامج المدخرين، وهي تم

 المنخفضة. 

ئع طويلة األجل، ودائع متوسطة األجل، ودائع ومن حيث الفترة الزمنية يمكن تقسيم الودائع إلى ودا
 .قصيرة األجل

نواع  عدل الفائدة يكون أعلى على الودائع ألجل مقارنًة بأمبالنظر لألنواع السابقة من الودائع نجد أن  
 الودائع األخرى، لماذا؟ 

ن الودائع يوفر للمصرف إمكانية تمويل استثمارات طويلة األجل تحتاج لفترة  ألن هذا النوع م 
األنواع األخرى من  استرداد طويلة ولكنها ذات معدل عائد مرتفع، وال يستطيع المصرف استخدام 

 ت سحب هذه الودائع.من االستثمارات وذلك خوفًا طلبا األنواعالودائع لتمويل هذا 

قد تكون أحيانًا بمعدل فائدة مساٍو أو يزيد عن معدل فائدة الودائع ألجل،   االدخاريةوبالنسبة للودائع  
 لماذا؟

فوائضهم   ادخارألن الهدف من هذا النوع من الودائع هو تشجيع ذوي الدخول المنخفضة على 
  ع ألنوا امحددة إليداع العميل هذا    فسقالمالية مهما صغت في المصرف، مع اإلشارة إلى أنه يوجد  

 ع.من الودائ

 مصادر الحصول على الودائع: يحصل المصرف على الودائع من مصادر مختلفة أهمها:  .ج
 القطاع العائلي. •
 القطاع الحكومي.  •
 شركات القطاع الخاص. •
 شركات القطاع العام.  •
 منح االئتمان: .2
العمالء وينتج عنها حصل هذا : هو الثقة التي يمنحها المصرف ألحد تعريف االئتمان .أ

 تسهيالت نقدية أو تسهيالت غير نقدية من المصرف.لى العميل ع
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ُتقسم التسهيالت االئتمانية إلى تسهيالت مباشرة )تسهيالت أنواع التسهيالت االئتمانية:  .ب 
 نقدية( وتسهيالت غير مباشرة )تسهيالت غير نقدية(. 

 واعها: ومن أهم أن التسهيالت االئتمانية المباشرة: •
يحصل عليه أحد األشخاص  القروض: القرض هو مبلغ من المال  ▪

الطبيعين أو االعتبارين من المصرف بشروط محددة، وتشمل هذه الشروط 
مبلغ القرض، فترة السداد، قيمة القسط، معدل الفائدة، الضمانات، غرامات  

 التأخير. 
احدة ة و لمر  هئيقدمه المصرف ألحد عمالالمنح: المنحة مبلغ من المال  ▪

 وبدون فائدة.
التجارية: ُيقصد بها حصول أحد عمالء الصرف على قيمة  حسم األوراق   ▪

الورقة التجارية )باعتباره المستفيد منها( قبل موعد استحقاقها من خالل  
تقديمها للمصرف وقبول المصرف إعطاء قيمتها للعميل قبل موعد 

ول موعد استحقاقها مقابل عمولة يحصل عليها المصرف. وعند حل
رقة التجارية للشخص الذي ُسحبت عليه  االستحقاق يقدم المصرف الو 

 ل على قيمتها. و للحص

 سؤال: ماذا يستفيد العميل، وماذا يستفيد المصرف من عملية الحسم؟ 

 تتمثل فائدة المصرف في العمولة التي يحصل عليها.

فرص استثمارية قد ال تكون  وتتمثل فائدة العميل في حصوله على السيولة واالستفادة منها في 
  د حلول موعد استحقاق الورقة التجارية.متاحة عن

 ومن أهم أنواعها:  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة: •
االعتمادات المستندية: هو خطاب صادر عن المصرف بناًء على طلب   ▪

 إلى طرف أخر )المستفيد   بالدفعالعميل )اآلمر بفتح االعتماد( يتعهد فيه المصرف  
تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الشروط   حالن المال من االعتماد( مبلغًا م

يستعمل االعتماد المستندي لتسوية  واألحكام الواردة في كتاب فتح االعتماد، 
 العمليات التجارية ضمانًا لحق البائع والمشتري.
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  يكفل  ،: هي تعهد صادر عن المصرف  لمدة زمنية معينةالمصرفية الكفالة ▪
  للمستفيد  يدفع بأن( المستفيد ) آخر طرف أمام( العميل) شخص المصرف  بموجبه

خالل فترة   المستفيد  تجاه بالتزامه  العميل أخل إذا وذلك ،(قيمة الكفالة) معين مبلغ
 .الكفالة

 : االستثمار .3
تعرف االستثمار: ُيقصد باالستثمار األموال التي يوجهها المصرف لالستثمار في مجاالت  .أ

ير منح االئتمان( منها شراء األسهم والسندات الحكومية والمساهمة في إنشاء عديدة )غ
 المشروعات، 

 : التي يمكن أن يقوم بها المصرف االستثمارات أنواع  .ب
 )أذونات الخزانة(.  مةر في الصكوك التي تصدرها الحكو االستثما •
 . (سندات اإلسكان) تصدرها الحكومة لتمويل أهداف معينةاالستثمار في صكوك  •
 االستثمار في األسهم للشركات المسجلة وغير المسجلة ببورصة األوراق المالية.  •
 تشكيل صناديق استثمار.  •
 القيام بمشاريع استثمارية أو الدخول كشريك فيها. •

 : المصرفيةتقديم الخدمات  .4
مجموعة األعمال التي يقدمها ُيقصد بالخدمات المصرفية تعرف الخدمات المصرفية:  .أ

ذكرناها سابقًا( مقابل عموالت )ال تشمل العمليات المصرفية الثالثة التي    المصرف لعمالئه
 معينة. 

 أنواع الخدمات المصرفية: .ب 
 الخدمات المصرفية التقيلدية: تتميز بما يأتي: •

 قبل كل المصارف.ُتقدم من  ▪
 ُتقدم لكل العمالء. ▪
 ال تحتاج إلى رأس مال )ال تحتاج تمويل من المصرف(.  ▪
ها العمالء عدد من المرات خالل فذها المصرف ويطلبسريعة الدوران )ين  ▪

 السنة(
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 للزبون. ومن أمثلة الخدمت المصرفية التقليدية: خدمة دفع الفواتير، تقديم كشف حساب 

 التقيلدية: تتميز بما يأتي: الخدمات المصرفية غير  •
 ُتقدم من قبل بعض المصارف. ▪
 ُتقدم لبعض العمالء.  ▪
 مويل من المصرف(. تحتاج إلى رأس مال )ال تحتاج ت ▪
ليست سريعة الدوران )ينفذها المصرف ويطلبها العمالء عدد محدود من  ▪

 المرات خالل السنة(

االقتصادية للعمالء، إدارة أصول  ومن أمثلة الخدمت المصرفية غير التقليدية: دراسات الجدوى 
 العمالء، بيع أصول العالء، تأجير الخزائن.

يدية مفهومًا نسبيًا؛ فما هو تقليدي  المصرفية التقليدية وغير التقلمالحظة: ُيعتبر مفهوم الخدمات 
اليوم كان غير تقليدي في الماضي )مثاًل: خدمة الصراف اآللي أصبحت التقليدية اليوم بعد أن  

غير تقليدية في الماضي( ، وما هو تقليدي في مكان ما قد يكون غير تقليدي في مكان   كانت 
لخزائن هي تقليدية في البلدان ذات األنظمة المصرفية المتطورة وغير  آخر )مثاًل: خدمة تأجير ا

 ذات األنظمة المصرفية األقل تطورًا. تقليدية )أو حتى غير موجودة( في البلدان
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 المصارف في التنمية االقتصادية واالجتماعة: دور 

 ما يأتي:  يظهر دور المصارف في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل

 تمويل المشروعات في قطاعي األعمال العام والخاص )منح التسهيالت(. .1
ومساعدة مساعدة المشروعات اإلستراتيجية وخاصة المنتجة لبعض السلع الضرورية  .2

 المتعثرة منها من اجل استمرارها. 
المساهمة باستثمارات خاصة في مشروعات األعمال الخاصة وتشجيعها والتخلي عنها   .3

 ًا بعد أن تقوى لُتعرض أسهمهما فيما بعد على الجمهور في السوق المالية.تدريجي
عجز    ليسؤال: كيف تسهم المصارف في تمو  المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة. .4

 الموازنة؟؟
 االستثمار في األوراق المالية التي تصدرها الدولة. .5
 كة )منح القطع(. تمويل مشروعات اإلنتاج سواء كانت عامة او خاصة او مشتر  .6
سؤال: بّين كيف  المساهمة في خلق فرص عمل جديدة داخل وخارج الجهاز المصرفي. .7

 خارجه؟؟ تسهم المصارف في خلق فرص عمل داخل الجهاز المصرفي و 
 جذب المزيد من المدخرات وخاصة المدخرات بالعمالت األجنبية. .8
 خم(.المساهمة في استقرار األسعار في السوق المالية )كبح التض .9

 المساهمة في تنشيط سوق األوراق المالية وذلك عن طريق شراء األسهم والسندات الخاصة. .10
 تحقيق الموائمة بين السياستين النقدية والمالية.  .11
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 المصارف: أنواع

تختلف الدول من حيث نظمها االقتصادية، وتختلف تبعًا لذلك النظم المصرفية من دولة ألخرى،  
رفي في أي دولة من الدول من عدد من المصارف، يمكن تقسيم التجارية  ويتكون الجهاز المص

 إلى أنواع مختلفة وفقًا لمعايير مختلفة. 

 من حيث طبيعة النشاط:أواًل. 

وُيعرف بأنه مصرف المصارف ألنه يتولى اإلشراف والرقابة على   المصارف المركزية: .1
د، ومصرف الدولة حيث باقي المصارف، ومصرف اإلصدار ألن له سلطة إصدار النقو 

له سلطة إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعمالت االجنبية، وتنفيذ السياسة النقدية في 
 لة.الدو 

وهي المصارف التي تعتمد على ودائع األفراد والهيئات بأنواعها  المصارف التجارية: .2
قصيرة األجل  المختلفة سواء كانت تحت الطلب أو بإشعار أو ألجل، واستثمارها لفترات 

في تسهيالت ائتمانية يسهل تحويلها إلى نقدية، ودون خسائر تذكر وذلك للمساهمة في 
القروض والسلف وتحصيل األوراق التجارية، رات تمويل التجارة، ومن أمثلة هذه االستثما 

 ومن أمثلتها في سورية المصرف التجاري السوري والمصارف الخاصة األخرى. 
وظيف أموالها في المشروعات التجارية والصناعية ألجل  م بتتقو  مصارف االستثمار: .3

ر طويل، واالشتراك في إنشاء شركات، وإقراضها لمدة طويلة، كما تعمل مصارف االستثما
في مجال األسواق المالية حيث تتولى تسويق إدرات األسهم والسندات للشركات المساهمة،  

رة البورصة والمستثمرسن والدولة وتقديم النصح والمشورة للشركات المساهمة وإلدا
 بخصوص تطوير البورصة. 

تقبل الودائع تحت الطلب والودائع ألجل مثل المصارف التجارية   المصارف اإلسالمية: .4
إال أنها تختلف عن المصارف التجارية في طريقة توظيف األموال، حيث أن المصارف 

ف اإلسالمية تعتمد على صيغ  التجارية تعتبر الفائدة أساس التعامل، في حين أن المصار 
أسعار فائدة وإنما تختلف هذه العوائد  تمويلية متعددة في توظيف أموالها بحيث ال توجد 

حسب الصيغ المتفق عليها ومن هذه الصيغ )المشاركة، المرابحة، المضاربة، االستصناع  
لتجار، وغيرها(، وتعمل هذه المصارف في االقتصاد كمؤسسات مالية تدعم المستثمرين وا
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لمصرف المال، وتقاسم معهم األرباح في نهاية العام حسب مبدأ المضاربة حيث يقدم ا
 وتقوم الشركة بتقديم العمل ويتم اقتسام األرباح حسب االتفاق. 

 

تقوم بعمليات االئتمان طويل األجل ألنواع محددة من النشاط المصارف المتخصصة:  .5
 االقتصادي، مثال: 

تهدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد :  Industrial Bankالمصارف الصناعية   .أ
المباشرة وغير المباشرة للمنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويلة من التسهيالت  

األجل، كما تسهم في إنشاء الشركات الصناعية، وبذلك خرج عن مفهوم المصرف  
التجاري الذي يعتمد اإلقراض قصير األجل، مما يزيد نسبة المخاطرة، مثال: 

 المصرف الصناعي في سورية. 
وتهدف هذه المصارف إلى تمويل :  Real Estate Banksالمصارف العقارية   .ب 

سكان مقابل رهونات عقارية، وبما أن تمويلها يكون لفترات طويلة  قطاع البناء واإل
األجل نسبيًا نجدها تعتمد على تمويل طويل األجل أيضًا، مثال: المصرف العقاري 

 في سورية. 
تقدم خدماتها للقطاع الزراعي عن    :Agricultural Banksية  الزراع  المصارف .ج

طريق تمويل شراء البذور واألسمدة والمبيدات وشراء اآلالت الزاعية ومستلزمات 
الزراعة بشكل عام، كما تسهم في تنمية الثروة الحيوانية، وبما أن النشاط الزراعي  

يل متوسطة األجل ومرتبطة  يعتمد على دورات موسمية، كذلك تكون فترات التمو 
 سم الزراعي، ومن أمثلتها في سورية المصرف الزراعي التعاوني. بالمو 

وهي المصارف التي تقبل   :Saving Deposit Banksصناديق التوفير  .د 
المدخرات صغيرة الحجم، وتقوم بمنح القروض الصغيرة لجمهور المتعاملين معها،  

 د.ومن أمثلتها في سورية صندوق توفير البري
هي المصارف التي تقدم  : Cooperative Banksالمصارف التعاونية   .ه

خدماتها إلى الجمعيات التعاونية  بأنواعها المختلفة الرزراعية، واالستهالكية،  
 والحرفية وغيرها، ومن أمثلتها في سورية المصرف الزراعي التعاوني. 
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 الملكية:  ثانيًا. من حيث

للقطاع الخاص )ال  ه المصارف  ملكية هذ   ود تع:  Private Banksالخاصة  المصارف   .1
ملكيتها للدولة(، وتأخذ الملكية شكل: الملكية الفردية، أو شركات االشخاص، أو  تعود 

 ة. مشركة مساه
تعود ملكية هذه المصارف بشكل كامل للدولة، : Public Banksالمصارف العامة  .2

 المصرف العقاري. ومن أمثلتها في سورية
ويشترك في ملكية هذه : Mixed-Ownership Banksمصارف مختلطة  .3

 المصارف القطاع العام والخاص، وال يوجد مثلها في سورية.
تعود ملكيتها إلى جمعيات تعاونية، : Cooperative Banksالمصارف التعاونية  .4

ية، أو حرفية أو عمالية، ومثال عليها المصرف الزراعي التعاوني في ن أو نقابات مه
 ة للدولة، لذلك يمكن اعتباره من المصارف العامة.كيته في سوريولكن تعود ملسورية، 

 تقسم المصارف من حيث جنسيتها إلى:  :جنسيتهاًا. من حيث لثثا

هي المصارف التي تعود ملكيتها إلى أشخاص   :National Banksالمصارف الوطنية   .1
 لى أرضيها. طبيعين أو اعتباريين تابعين للدولة التي توجد هذه المصارف ع

ارف تعود ملكيتها إلى رعايا دولة صموهي  :Foreign Banksمصارف األجنبية لا .2
 أخرى غير الدولة المسجلة فيها هذه المصارف. 

يشترك في ملكيتها عدد من دول منطقة   :Regional Banksالمصارف اإلقليمية  .3
 معينة كالبنك اإلسالمي للتنمية. 

هي   :International Banks and Fundsالمصارف والصناديق الدولية  .4
المصارف والصناديق المنبثقة عن هيئات دولية تابعة لألمم المتحدة كالمصرف الدولي 

World Bank  وصندوق النقد الدوليInter Monetary Fund (IMF) . 

 تقسم إلى:و  :تفرعهاًا. من حيث رابع

الواحد تمارس منه كافة  هي المصارف ذات المركز: Unit Banksالمصارف المفردة  .1
 حدد لها مناطق لفتح فروع في داسرة ال تتجاوز عدة كيلومترات.عمالها المصرفية، أو قد تأ 
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وهي المصارف التي يوجد   :Local Branching Systemالمصارف المتفرعة محليًا   .2
 لها فروع داخل الدولة التي تحمل جنسيتها. 

التي    وهي المصارف:  Regional Branching Systemالمصارف المتفرعة إقليميًا   .3
 فروعها ضمن منطقة جغرافية محددة تضم أكثر من بلد واحد. تنتشر

أن نظام المصارف ذات الفروع هو األكثر انتشارًا في بلدان العالم نظرًا لما   من الجدير بالذكر
لفرص أمامه الجتياز األزمات يمتاز به من مرونة في القيام باألعمال المصرفية المختلفة وازدياد ا

بتة، أما المصارف المفردة تنتشر على نطاق  ساع قادة عمله وخفضه نسبة التكاليف الثا المحلية الت
أقل، ويرى المدافعون عنها أن وجود هذه المصارف يشجع على المنافسة ويقلل من االحتكار،  

ستثمار أموالهم لصالحهم ولصالح  ويتيح لسكان المنطقة الجغرافية التي يوجد بها الصرف المفرد ا
 ف المتفرعة محليًا وأقليميًا ودوليًا.وفي سورية النظام المعمول به هو المصار  منطقتهم،

  23وتعديالته وقانون النقد األساسي رقم  2001لعام  28ينظم في سورية قانون المصارف رقم 
أن يفتح فرعًا جديدًا في  عملية فتح الفروع، فينص أنه "ال يجوز ألي مصرف مرخص    2002لعام  

قطر دون الحصول على إذن مسبق من  أو ينقل فرعًا من مدينة إلى أخرى في ال  إحدى مدن القطر
المصرف المركزي، وللمصرف المركزي قبل إصدار األذن أن يطلب من المصرف المرخص تزويده 

رر فتح الفرع الجديد بجميع المعلومات عن حاجة المدينة للخدمات المصرفية والنفع العام الذي يب
 ع القائم". أو تغيير مكان الفر 
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 ميزانية المصرف التجاري 

(Commercial Bank Balance Sheet) 
 

طرفين يمثل الطرف األيمن جانب الموجودات ف الميزانية بأنها قائمة تتألف  ُتعرّ   تعريف الميزانية:
أو األصول ويمثل الطرف األيسر جانب المطلوبات أو الخصوم، ويتم تنظميها في نهاية الفترة  

 ة، لذلك هي تعبر عن فترة زمنية سابقة. الزمني
تتضمن الميزانية العمومية ألي مصرف تجاري جانبين، الجانب األيمن    :ميزانية المصرف التجاري 

يكون المصرف فيه دائنًا  جانب  وهو استخدامات أموال المصرف( منها يمثل الموجودات )أو
)أو مصادر أموال  المطلوبات  والجانب األيسر منها يمثل ،لدى الغيرالمصرف يعكس حقوق و 

 .المصرفالغير لدى مدين ويعكس حقوق يكون المصرف و  ،المصرف(
وتظهر مكونات الموجودات )األصول( في الميزانية العمومية متسلسلة حسب سيولتها، فتظهر 
األصول األشد سيولة )أرصدة نقدية سائلة( في مقدمة الموجودات، تليها األقل سيولة ثم األقل  

فيظهر رأس المال ، تاريخ االستحقاقأما مكونات المطلوبات )الخصوم( فإنها تنظم حسب  وهكذا،
 1ألعلى ثم االحتياطيات ثم الودائع حسب أجلها. في ا

 وبأقل خسائر. : ُتعبر عن إمكانية تحويل األصل إلى أموال سائلة بأقل فترة ممكنة السيولة

ى أموال سائلة خالل فترة زمنية قصيرة وبأقل  وبالتالي كلما كان هناك إمكانية لتحويل األصل إل
 األصل.ة كلما كبرت درجة سيولة هذا خسار 

، فمن الطبيعي  نسبياً   ول مساحته متوسطة والثاني كبيرةمثال: إذا امتلك أحد األشخاص منزلين األ
ر  إذا أراد هذا الشخص بيع هذين المنزلين فإنه عملية بيع المنزل ذو المساحة المتوسطة تكون أكب

لي نقول أن درجة  على اعتبار أن الطلب عليه يكون أكبر من المنزل ذو المساحة الكبيرة، وبالتا
 سيولة المنزل ذو المساحة المتوسطة أكبر من درجة سيولة المنزل ذو المساحة الكبيرة.

 
خرى تختلف عن ألطريقة أل 1

 
حيانًا يتم ترتيب عناصر ألميزأنية بطريقة أ

 
موجودأت حسب معيار  بينة، فقد يتم ترتيب عناصر ألمأ
قللسيولة ول أ

 
وًل، وقد يتم ترتيب عناصر ألمطاليب حسب  كن ُتوضع ألموجودأت أل

 
فتظهر ألودأئع في   وحجمها،كلفتها سيولة أ
س ألمال ألممتلك

 
صول ألمقترضة ثم رأ

 
 . ألبدء فال
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ُتعبر عن الفترة الزمنية المطلوبة ليصبح عندها أي عنصر من عناصر المطاليب    درجة االستحقاق:
درجة وعليه نكون أمام درجة استحقاق طويلة األجل، ومتوسطة األجل، و  ،اجب االستحقاقو 

 .1األجل  قصيرةاستحقاق 

فمثاًل: إذا كان أحد عناصر المطاليب سندات متوسطة األجل لفترة خمس سنوات ومضى على  
  سنوات؛ عندها تكون فترة استحقاق هذا العنصر هو سنتين.  3شرائها من قبل المنشأة 

 يمكن تصوير ميزانية المصرف التجاري على الشكل التالي:

 األصول              ميزانية المصرف التجاري                         الخصوم 
ᵡ    مباني وأثاث( وأدوات  منشآت( ᵡ   المدفوع المال رأس 
ᵡ   سلف وقروض ᵡ    األرباح   المخصصات ++   االحتياطات

 غير الموزعة 
ᵡ   مارات الية واستثأوراق م ᵡ   ودائع ال 
ᵡ    أوراق تجارية وسندات مخصومة ᵡ    األموال المقترضة 
ᵡ    أرصدة لدى المصرف المركزي ᵡ    خصوم أخرى 
ᵡ    نقود في الخزينة  

ᵡ ᵡ ᵡ ᵡ ᵡ ᵡ 
 

وفيما يلي نوضح مفهوم كل بند من البنود التي وردت في الجانب المدين والجانب الدائن من  
 وذلك على النحو التالي:الميزانية 

 (Liabilities))مصادر أموال المصرف التجاري(  أواًل. جانب الخصوم )الموارد المتاحة(

 : (Paid – in Capital) رأس المال المدفوع (1
وهو عبارة عن مجموع المبالغ التي دفعها أصحاب المصرف )المساهمين( مساهمة منهم في رأس  

رأس المال دينًا على المصرف على عتبر يُ ة مساهمة؛ أي ماله إذا كان المصرف يأخذ شكل شرك
ويستثمر المصرف  اعتبار أن المصرف يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين،

س ماله في عمليات  أة كاألراضي والعقارات، وال يستعمل المصرف ر تثاب  ولصأي رأس ماله ف

 
نها طويلة 1

 
صول ألتي تزيد فترة أستحقاقها عن خمس سنوأت با

 
صول ألتي يقل أست يتم أإلشارة عادًة إلى أل

 
جل، وأل

 
حقاقها عن  أل

صول ألتي يزيد تاريخ 
 
حيانا ُتعتبر أل

 
نه أ

 
خذ بعين ألعتبار أ

 
ن نا

 
جل، ولكن يجب أ

 
جل، وما بينهما متوسط أل

 
نها قصيرة أل

 
سنة با

جل.  3أستحقاقها عن 
 
 سنوأت طويلة أل



 الدكتور شادي زهره  –إدارة المصارف التجارية 
 

    16                                          مؤسسات المالية قسم المصارف وال – كلية العلوم اإلدارية  – جامعة الشام الخاصة 

ورأس المال  1فوعد نفرق بين رأس المال المإقراضية )إال في بداية نشاط المصرف(، ويجب أن 
 المصرح به، وغالبا ما ينقص رأس المال المدفوع عن رأس المال المصرح به. 

مثل رأس مال المصرف نسبة ضئيلة من مصادر أموال المصرف، ولكن أهمية هذا المصدر في ي
ؤثر في قيمة  كونه يخلق الثقة في نفوس المتعاملين مع المصرف ضد ما يتعرض له من مخاطر ت

وجود رأس المال ليس بفرض ضمان حقوق المساهمين بقدر يستثمر فيها أمواله، فالموجودات التي  
ما هو ضمان لحقوق المودعين فحين إفالس المصرف فإن المساهمين ال يتلقون حقوقهم إال بعد 

س المال وأهم الدائنين هم المودعون وكلما ارتفعت نسبة رأ ،استيفاء حقوق الدائنين جميعاً 
دائع كلما انخفض الخطر الذي يتعرض له المودعون في فترات األزمات التي  واالحتياطات إلى الو 

 تعترض المصرف التجاري. 
وهنا البد من المالحظة أن الموارد الذاتية )رأس المال + االحتياطات( ال تبلغ إال قدرًا قلياًل من 

 .لة نشاطهاالموارد التي تستعملها المصارف التجارية في مزاو 
حال كانت المصارف التجارية مملوكة من قبل الدولة فإن الدولة تتكفل ضمان   فيونشير إلى أنه 

 حقوق المودعين في جميع الظروف.
 ويجب عدم المغاالة في رفع قيمة رأس المال وذلك ألن: 

ج  ال يتعامل المصرف بشكل رئيس بأمواله الخاصة وإنما بأموال المودعين لذا فهو ال يحتا -أ
 بنفس الدرجة كما هو الحال في المشروع التجاري أو الصناعي. إلى األموال الخاصة 

إن صغر حجم رأس المال يمّكن المصرف من توزيع عائد مجزٍّ على رأس المال ألن العائد  -ب 
من االستثمارات بعد تغطية تكاليف الحصول على األموال من المصادر الخارجية  

لن يشجع أصحاب رأس المال على    دارة المشروع بوجه عاموالمصاريف اإلدارية الالزمة إل
 استثمار أموالهم في المشروع إذا لم يكن العائد مرتفعًا.

مجموع األموال التي  الذي يمثل  Owned Capital ونشير هنا إلى مصطلح رأس المال الممتلك
إضافة  ،فوع()رأس المال المد  تكوينهيحصل عليها المصرف من أصحابه عند البدء بتأسيسه أو 

 القانونية والخاصة وأرباحه التي احتجزها أي أن: احتياطاتهإلى 
 + األرباح المحتجزة   االحتياطيات رأس المال الممتلك = رأس المال المدفوع + 

 
غرأض  1

 
س ألمال ألكافي لتحقيق أ

 
ساسي للشركة مقدأر رأ

 
س ألمال ألميحدد ألنظام أل

 
س ألمال  ألشركة، وُيسمى رأ

 
و رأ

 
صرح به أ

جازت تقسيط ألدفع حيث 
 
ن قوأنين بعض ألدول ومنها سورية أ

 
س ألمال مبدئيًا بالكامل عند ألك تتاب علمًا أ

 
سمى. ويتم دفع رأ

 
أل

لنصَّ قانون ألتجارة ألسوري على 
 
رب أ

 
ن ُتسدد ثالثة أ

 
ول عن خمس قيمة ألسهم وأ

 
اع هذه ألقيمة خالل خمس  يقل قيمة ألقسط أل

 سنوأت من تاريخ قرأر ألترخيص. 
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 :(Reserves) االحتياطات (2

وهي عبارة عن المبالغ التي اقتطعها المصرف التجاري على مر السنين من أرباحه وتراكمت لديه  
التي لم يتم توزيعها على   مصدرها األرباحأي أن االحتياطات  ؛ى شكل رأس مال احتياطيعل

س للمصرف ولها نف  ، وُتعتبر االحتياطيات بأنواعها مصدرًا من مصادر التمويل الداخليةالمساهمين
المودعين في المصارف إال أنه يجب  ؛ أي كلما زادت االحتياطيات زاد ضمان طبيعة رأس المال

لى مجموع األموال الممثلة لحقوق المساهمين غير  لمغاالة في تكوينها وإال أصبح العائد ععدم ا
 مجٍز لهم الستثمار أموالهم في مثل هذه المشرعات. 

 االحتياطات إلى نوعين:تقسم 
 وُيسمى احتياطي رأس المال أيضًا،  :(Required Reserve)  االحتياطي القانوني .أ

وعادة يشترط  ،المصرف بتكوينه)المصرف المركزي( وهو المبلغ الذي يلزم القانون 
القانون أن يكون هذا االحتياطي نسبة معينة من رأس المال يقتطعه المصرف سنويًا 

اله، ويستمر المصرف في تكوين االحتياطي من أرباحه بعد أن يستقر المصرف في أعم
، ويسمى ألسهم()القيمة األسمية ل القانوني حتى يصبح معاداًل لرأس المال المدفوع

 هذا االحتياطي احتياطي رأس المال.
يكّونه المصرف   :(Special Reserve)  )االحتياطي االختياري(  االحتياطي الخاص .ب 

المصرف غير ملزم )بحكم القرارات التي تصدرها إدارة المصرف ذاته من تلقاء نفسه 
ويشترك مع وذلك لتقوية مركزه الحالي وتدعيم رأسماله  ،(بتكوين هذا االحتياطي

خسارة في قيمة أصول المصرف وهناك بعض االحتياطي القانوني لمواجهة كل 
أو االحتياطات   ،خل في الحساب كاحتياطي المعاشات االحتياطات األخرى التي ال تد 

 السرية التي تنشأ عن التدني في تقدير قيمة األصول. 
تجعلها ممثلة  تتكون المخصصات في العادة كنسبة من قيمة األصول لالمخصصات:  (3

األصول.  التقييم المتعارف عليها لكل نوع من أنواعللقيمة الحقيقية لألصول طبقًا ألسس 
 : مخصصات االستهالك ومخصصات الديون المشكوك فيها.وٌتقتطع من األرباح، مثل

د اقتطاع  األرباح الباقية بع تكون  :(Retained Earnings)األرباح المحتجزة  (4
أرباح قابلة للتوزيع على شكل أرباح أسهم وقد توزع اإلدارة  ت االحتياطيات والمخصصا
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 تكون ضرورية لتنمية موارده،  جزءًا منها وتستبقي جزءًا على شكل أرباح غير موزعة مدورة
من الحماية للمودعين، فإنه يعد وسيلة للحصول  وهذا المصدر إضافة إلى إنه يمثل نوعاً 

كون قابلة للتوزيع في حاالت معينة مثل صعود ، وتعلى األموال الالزمة لالستثمار داخلياً 
 قبال على االكتتاب أو توسيع رأس المال وغيرها.البورصة واإل

 : Deposits الودائع (5
 ،أموالمن  يتكون القسم األعظم من موارد المصارف التجارية مما يودعه األفراد والمشروعات لديها  

ذلك فهي ديون عليه وحقوق  لدائنة لعمالئه و  وتقّيد في دفاتر المصرف التجاري بوصفها حسابات 
توقف مقدرة أي مصرف في القيام بعمليات االستثمار واإلقراض حسب ما أودعه تو  ،ألصحابها

 .ما لديه من رأس مال واحتياطات ، و األفراد والمشروعات بالفعل لدى المصرف
 الودائع: ومن أنواع 

 .Forward Depositsودائع ألجل 

 . Save Deposits ودائع التوفير

 .Current Deposits الجارية( الودائعودائع تحت الطلب )

 : (Borrowed Money)األموال المقترضة  (6

  نحو  التوجهمن بين االتجاهات الحديثة في تنمية مصادر تمويل أموال المصرف هو  
االقتراض، ومن أبرز المصادر التي يلجأ إليها المصرف في هذا الصدد هي: سوق رأس المال  

 لمصارف التجارية األخرى والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات المالية المقرضة األخرى.وا

 :(Borrowed From Market Capital)المال  االقتراض من سوق رأس -أ

هذا النوع من االقتراض طويل األجل يلجأ إليه المصرف لغرض تدعيم رأسماله، ُيعتبر  
قروض بمثابة خط دفاع للمودعين، فإذا تعرض وزيادة طاقته االستثمارية، إذ تعد هذه ال

أموال المودعين إال بعد استنزاف المصرف لخسائر رأسمالية كبيرة فلن تمتد هذه الخسائر إلى  
 رأس المال واألموال المقترضة، وقد تأخذ هذه القروض إحدى الصورتين: 

 . (Long – term Bonds)األولى سندات طويلة األجل   •
تفاق مباشر مع أحد المقرضين كشركة تأمين أو مؤسسة  في ا تتمثل  الصورة الثانيةو  •

مالية أخرى غير البنك المركزي والمصارف التجارية، يحصل بمقتضاه المصرف 
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على قدر من األموال في مقابل قيامه بدفع فوائد عن األموال المقترضة وسداد قيمة 
 القرض في تاريخ االستحقاق. 

 : لودائععن ا المالويتميز االقتراض من سوق رأس 

 . خضع لمتطلبات االحتياطي القانونيبكونه ال ي •
سواء من حيث   أقساط تسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه معروفة مقدماً  تكون  •

 . دارتهاإالقيمة أو التوقيت بما يعني انخفاض تكلفة 

 : أهمهاطويلة األجل بعض العيوب من ، فإن للقروض ايوعلى الرغم من هذه المزا

إذ قد يصعب على المصارف   للحصول على األموال،  خصباً   مثل مصدراً د ال تإنها ق •
 .الصغيرة الحصول عليها بشروط مالئمة

 أقصى لها. كما قد تضع التشريعات المالية حداً  •
 :(Borrowing From the Central Bank) االقتراض من البنك المركزي  - ب

من الممكن أن يقترض المصرف ، قصير األجل  اقتراضاً لبنك المركزي عد االقتراض من ايُ 
التجاري من المصرف المركزي عندما تعترضه مشكلة نقص سيولة مثاًل، فالمصارف تحتفظ  
باحتياطي نقدي وبأصول أخرى على درجات مختلفة من السيولة مثل أذونات الخزانة واألوراق  

لطلبات غير  طي النقدي لمقابلة االمخصومة والقروض قصيرة األجل، فإذا لم يكِف االحتيا
فإن المصرف التجاري يلجأ إلى المصرف المركزي ويقترض منه بضمان  للمتعاملين    المتوقعة

 . األصول المذكورة أو يخصم أذونات الخزانة أو يعيد خصم األوراق التجارية

كما تقترض المصارف التجارية من المصرف المركزي في حال رغبتها في التوسع في 
ي متزايد، ففي أوقات الرواج تلجأ  يكون قد ظهر من نشاط تجار االئتمان بما يتفق مع ما 

 .نتيجة زيادة الطلب على االئتمان  المصارف إلى المصرف المركزي ليمدها بالقروض 

التي تلجأ   االستراتيجيات من بين  المصرف المركزي  وعلى الرغم من اعتبار االقتراض من
لك حتى ولو  مصارف عادة ما تتردد في ذ اردها المالية، إال إن الإليها المصارف لتنمية مو 

ويرجع هذا إلى عدم رضا البنك    كانت هذه القروض أقل تكلفة من غيرها من مصادر التمويل
المركزي على المصارف التي تكرر االقتراض منه، بل وقد ذهب البنك المركزي في هذا  

ذه الحاالت في ديم تلك القروض، وتتمثل هالصدد إلى تحديد حاالت معينة يسمح فيها بتق
إلى لمصرف التجاري  لجأ ايوفي هذه الحاالت    .، ومواجهة الطوارئ االحتياطي  مواجهة عجز

 االقتراض من المصارف التجارية األخرى التي لديها فائض نقدي.
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 Borrowing From Commercial) االقتراض من المصارف التجارية - ج
Banks): 

جانب المطاليب في ميزانية المصرف )االقتراض من المصارف األخرى( في يظهر بند 
 التجاري كأحد الموارد التي يعتمد عليها للقيام بنشاطه.

من    قصير األجل، ويأخذ هذا االقتراض صوراً   عد االقتراض من المصارف التجارية اقتراضاً يُ 
أهمها: اقتراض االحتياطي الفائض، واالقتراض بمقتضى اتفاق إعادة الشراء، حيث يقوم  

ع أوراق مالية إلى مصرف، آخر على أن يقوم المصرف البائع )المقترض( المصرف ببي
وعادة ما يتحدد سعر الفائدة ،  بعد بسعر يتم االتفاق عليه مقدماً   بإعادة شراء تلك األوراق فيما 

 قروض وفقا لقانون العرض والطلب.على هذه ال

واجهة االلتزامات وقد سمح مصرف سورية المركزي للمصارف باالقتراض من بعضها وذلك لم
لسيولة، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن  الطارئة التي قد تتعرض لها المصارف من ناحية ا

 مجلس النقد والتسليف.

إذا كانت تربطها بالمؤسسات المماثلة في نبية  أحيانًا من مصارف أجقد تقترض المصارف المحلية  
 . الخارج عالقة تبعية

 : Other Financing Resources )مصادر تمويل أخرى( خصوم أخرى  (7
وهي التأمينات التي يضعها األفراد في   : (Variable Insurance)التأمينات المختلفة   -أ

 المصارف مثل تأمينات االعتمادات المستندية. 
يتميز هذا : (Payable cheques and funds) مستحقة الدفعأرصدة وصكوك  -ب 

ه يشكل نسبة ضئيلة من مجموع  المصدر إضافة إلى إنه مصدر أموال غير ثابت فإن
 .تمويلمصادر ال

 أيضًا الضرائب المستحقة.الخصوم األخرى بند ُتقيد في و 

 :((Assetsالتجاري(  )استخدامات أموال المصرف (الموجودات) جانب األصول –ثانيًا 

والتي يتضح من خاللها مختلف  ،يتضمن هذا الجانب وجوه استعمال المصارف التجارية لمواردها
يزاولها المصرف التجاري كدائن. ولكن قبل الحديث عن هذه  عمليات المصرفية األساسية التي ال

ف التجارية ال تتبع مذهبًا واحدًا في توجيه مواردها البنود بالتفصيل ال بد من المالحظة أن المصار 
اتجاهاتها.   إلى وجوه االستعمال المختلفة وإنما يلعب العامل االقتصادي والقانوني دورًا في تشكيل
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أي سهولة التحويل إلى  –ويالحظ أن األصول في المصارف التجارية تتفاوت من حيث السيولة 
ة أي المقدرة على تحقيق اإليرادات فعلى حين أن هناك  ومن حيث الربحي –نقود بدون خسارة 

نه هناك  بعض األرصدة النقدية الحاضرة تمثل السيولة ذاتها ولكنها ال تحقق أي إيراد للمصرف فإ
ولكنها ُتعتبر في الوقت ذاته اقل   ،أصول كالسلف والقروض تحقق اإليراد الكبير للمصرف التجاري 

لسيولة والواقع فإن للناحيتين )الربحية والسيولة( أهمية بالنسبة  أصول المصارف التجارية من حيث ا
 للمصرف.

همية بالنسبة  قليل األويكون  ،يشمل هذا البند األصول الثابتة والمنقولة مباني وأثاث: -1
وهو ما يعني أن المصرف قد استهلك   ،ويمكن أن ُيشار إليه بقيمة رمزية  ،لميزانية المصرف

 أصوله الثابتة بسرعة.
بتسليفها للمؤسسات التجارية  تمثل القروض المبالغ التي تقوم المصارف : سلف وقروض -2

ثمار األوسع واألهم  والصناعية واألفراد وفقًا لشروط محددة، وتشكل القروض االست
 الزمة من جهة أخرى. ألنها تدر دخاًل من جهة ومضمونة بالضمانات الللمصارف 

ويستثمر   ،: تعتبر أقل من األصول السابقة من حيث السيولةأوراق مالية واستثمارات -3
المصرف التجاري جزء من الموارد في شراء األسهم والسندات ويهدف المصرف من شراء 

  ، أرباح، أو استثمار السيولة الفائضة لعدم توفر فرص أخرى قيق  لية إلى تحوراق الماهذه األ
وقد رأى البعض أن المصرف التجاري عندما يقوم بهذه االستثمارات فقد خرج عن مجال 
تخصصه وهو االئتمان قصير األجل ذلك أن األسهم والسندات هي نوع من االستثمارات 

الحظ أن أغلب نو تحقيق الربح ولذلك طويلة األجل. ولكن الهدف من وراء ذلك ه
مصرفي بكونها مؤسسات ائتمان قصيرة األجل  المصارف التجارية خرجت عن العرف ال

وخاصة في الدول النامية ودخلت ميدان االستثمار في األوراق المالية وحتى في تمويل 
 الصناعة. 

  ، األرصدة السابقة يأتي هذا البند من حيث السيولة بعد    أوراق تجارية وسندات مخصومة: -4
ل ورقة مكتوب عليها ما فأي دائن يحم ،ويتضمن كل ورقة يخصمها المصرف التجاري 

سواء كان هذا الدين مستحقًا على   ،يفيد وجود دين لمصلحته مستحق بعد أجل قصير
توجه إلى البنك طالبًا منه شراء هذا الدين بحيث يعطيه المصرف ه اليمكن  ،مشروع أو فرد 
مة  ن قبل ميعاد االستحقاق، طبعًا في هذه الحالة يقتطع المصرف جزءًا من قيقيمة هذا الدي
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فالخصم إذا هو عملية شراء الورقة كعمولة له مقابل انتظاره لحين حلول أجل االستحقاق؛  
تمثل دينًا مستحق األداء بعد أجل قصير أما بالنسبة للعناصر   تجاريةالبنك التجاري لورقة  

ة،   ون أذونات حكومية أو أوراق تجاريالمخصومة إما أن تك التي تدخل ضمن األوراق
كومية عبارة عن سندات حكومية قصيرة األجل تصدر عن الدولة لمدة تتراوح  واألذونات الح

قبل المصارف ومن يشتري هذه األذونات يصبح دائنًا للدولة وعادة تُ   ،بين ثالثة شهور وسنة
 لما تتمتع به من سيولة بالغة نتيجة قصر على شرائها رغم ضآلة ما تدره من دخل نظراً 

 ء.اء خطر عدم الوفاأجلها وانتف
والسند األذني والشيك، وتستطيع المصارف ،  )ُسفتجة(  أما األوراق التجارية فتشمل الكمبيالة

التجارية إعادة خصم األذونات الحكومية واألوراق التجارية بتقديمها للمصرف المركزي 
 إلعادة خصمها. 

يمثل هذا البند نسبة معينة من مقدار ودائع المصرف  المركزي: ى المصرفأرصدة لد -5
والواقع أن المصرف إذ احتفظ بجزء من النقد لديه فإنها تسمى )نقدية في الخزينة(    ،التجاري 

أما إذا احتفظ بها لدى المصرف المركزي فإنها تدخل تحت بند أرصدة لدى المصرف 
تجارية باالحتفاظ بنسبة معينة من  لقانون المصارف الالمركزي. وعادًة ُيلزم العرف أو ا

ودائعها لدى المصرف المركزي وُيصبح هذا الجزء غير قابل للسحب عليه حتى إن بعض 
التشريعات تفرق بين الودائع الجارية والودائع ألجل فتفرض االحتفاظ بنسبة أعلى فيما  

لتأثير على ا النقدي يالحتياطيتعلق بالودائع الجارية والمصرف المركزي يهدف من هذا ا
المصارف التجارية فيما يتعلق بسياستها االئتمانية إذ يستطيع المصرف المركزي أن يؤثر 
على سياسة المصارف التجارية في التوسع أو االنكماش في االئتمان عن طريق تغير 

مصارف وأرصدة ال ،وبطبيعة الحال فإن النقدية في الخزينة النقدينسبة هذا االحتياطي 
ى المصرف المركزي يتمتع بأقصى درجات السيولة أو هي السيولة ذاتها إال  ارية لد التج

أنها ال تدر أي دخل على المصرف التجاري لذلك تحاول المصارف في الوقت الحاضر 
 التقليل منها إال في حدود مقتضيات األمن واحترام القانون.

يحتفظ بها المصرف في د القانونية التي : ويتكون هذا البند من النقو نقدية في الخزينة -6
الخزانة والمسكوكات وما لدى المصرف من نقود مساعدة أخرى وعادة يحتفظ المصرف 
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بهذه المبالغ لمواجهة السحب اليومية ويقدرها المصرف باالعتماد على خبرته الطويلة في 
 العمل المصرفي.
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 المستنديةاالعتمادات 

Documentary Letters of Credit 

 نشأة االعتماد المستندي : 
تتطلب التجارة الدولية تدفق البضاعة من البائع إلى المشتري والدفع من المشتري إلى البائع،  

البضاعة،  فالبائع يرغب بتصدير بضاعته، إال أنه يحتاج  إلى وسيلة  تضمن لـه تسديد قيمة هذه  
   أنه يحتاج إلى وسيلة تضمن لـه وفاء البائع بالتزامه   والمشتري يرغب في استيراد هذه البضاعة، إال

  بشكل صحيح، وغالبًا ما يكون طرفي البيع )البائع والمشتري( متباعدين  وال يعرف أحدهما اآلخر 
قه في ثمن البضاعة  أو حقيقة مركزه  المالي، وبالتالي ال بد من وجود وسيلة تضمن للبائع ح 

نة  عة، فكانت  فكرة االعتماد المستندي  كوسيلة دفع مضمو وللمشتري حقه في استالم هذه البضا
 تحقق  مطالب طرفي عقد البيع. 

فاالعتماد المستندي وسيلة دفع الثمن في البيوعات الخارجية أوجده العرف المصرفي منذ أكثر 
اد المستندي تتبدل وتتغير وتجرى عليها التعديالت  من نصف قرن، وكانت الشروط  وأركان االعتم

لحرب  العالمية  األولى والحرب تماشي التطورات الحاصلة في السوق العالمية، فبعد  ا لكي
العالمية الثانية اتسعت التجارة الخارجية وتطورت وابتكرت وسائل متنوعة للنقل وأساليب مختلفة 

ر  ، ونستعرض فيما يأتي مراحل تطو مة هذه السلع والخدمات لتبادل السلع والخدمات بالتالي لدفع قي
 االعتماد لمستندي: 

وضعت مجموعة من رجال البنوك األميركية ورجال المال واالقتصاد بعض القواعد    1920في عام  
الموحدة لالعتمادات المستندية، وقد اعتمدت هذه القواعد من قبل عدة مؤسسات مصرفية أميركية،  

 وأصدرت بها نشرة وزعتها على مراسليها ووكالئها في الخارج. 
 شرة تضمنت صيغًا موحدة لالعتمادات المستندية.  أصدر اتحاد البنوك األلمانية ن 3192في عام 
اتحاد البنوك في فرنسا نشرة مماثلة وتتابع بعد ذلك أسباب النشرات الخاصة   أصدر  1924في عام  

ف باالعتمادات المستندية وأشكالها وشروطها والمستندات الواجب تأمينها  يالتي تناولت التعر 
وغير ذلك من التعليمات، وقد اشتركت إيطاليا والسويد  ت األطراف المشتركة في االعتماد والتزاما

أصدرت األرجنتين قواعد مماثلة ثم  ،  1925وتشيكوسلوفاكيا بإصدار قواعد موحدة بهذا الشأن سنة  
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، وقد ساعدت  هذه القواعد على تقريب وجهات  1930، وهولندا عام  1928والدانمارك عام    1926
 ية. فيما يتعلق باالعتمادات المستند  النظر

تقدم ممثلو البنوك األميركية في غرفة التجارة الدولية بطلب وضع صيغة موحدة   1926في عام 
لالعتمادات المستندية بعد األخذ بعين االعتبار كافة القواعد التي أصدرتها اتحادات البنوك في  

ن اتحادات المجتمعة في المؤتمر المذكور وبي البلدان المختلفة، وقد بدأ المشاورات بين األطراف 
البنوك، وأعدت مسودة مشروع  لتوحيد هذه القواعد في نفس العام، قدمت إلى مؤتمر ستوكهولم 

، إال أن المناقشات حول الموضوع  كانت قد اتسعت خارج نطاق المؤتمر بين المعنيين 1927عام  
أخذ جتمعين إلى التوسع في الدراسات و من رجال المال واالقتصاد والمصارف، مما اضطر الم

مالحظات البنوك خارج المؤتمر بعين االعتبار عند إعداد الدراسة الجديدة التي قدمت فيما بعد في  
، إال أن القواعد التي أقرت في هذا المؤتمر لم تطبق على النطاق  1929مؤتمر أمستردام عام 

فرنسا  لمؤتمر باستنثاء دولتين فقط هما الدولي، والحتى على نطاق الدول التي اشتركت  في ا
من الدول إلى مؤتمر أمستردام  وبلجيكا، وذلك بسبب االعتراضات التي كانت قد أبدتها كثير

 المذكور. 
إعادة دراسة القواعد التي كانت قد قدمت عام   1931على أثر ذلك قرر مؤتمر واشنطن عام 

ل المناسبة للمصاعب التي كانت تبديها  ، وعهد بالدراسة إلى لجنة مصرفية لوضع الحلو 1929
 اللجان المشتركة  في غرفة التجارة الدولية.  

ت عن دراسة موحدة أطلق عليها )القواعد والعادات الموحدة المتعلقة باالعتمادا  أسفرت هذه الجهود 
جارة السابع لغرفة الت المستندية( وتم االتفاق عليها واعتمادها بين األطراف المشتركة في المؤتمر

 وتبعتها غالبية الدول التي اشتركت في هذا المؤتمر.  1933نعقد في فينا عام  الدولية الم
جارة الخارجية،  وقد شهدت السنوات األخيرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تطورًا هائاًل في الت

ق الدولي  وما استتبع ذلك من توسع غير اعتيادي في المبادالت وتسوية المدفوعات على النطا
ال بد كنتيجة لذلك أن تطرأ بعض التغيرات على القواعد الموحدة لالعتمادات المستندية   وكان

االحتياجات الجديدة ولمواكبة التطور الذي استلزمته المبادالت التي لم تعد تتسع لها   لمواجهة
 العادات السائدة. 
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دراسة التعديالت المطلوبة وفي بوألجل ذلك قامت لجنة من المختصين في غرفة التجارة الدولية 
مرت أعمالها  أنشأت لجنة المسائل الفنية والعرف المصرفي التي أث  1947مؤتمر )مونترو( عام 

بتقديم صيغة للقواعد والعادات الموحدة إلى المؤتمر الثالث عشر للغرفة المنعقدة في لشبونة عام  
ستثناء بريطانيا التي امتنعت عن  والتي أقرتها كافة الوفود المشتركة في المؤتمر با 1951

 التصويت. 

غرفة التجارة المنعقد عام  ستين دولة بتطبيق هذه القواعد، وفي مؤتمر أخذت البنوك في حوالي 
تقدمت بعض الدول بصيغ معدلة جديدة للقواعد الموحدة على أساس أن األعراف التجارية    1957

  ع هذه القواعد وأنه ال بد من صيغ معدلة، من المناطق قد تطورت  وأصبحت ال تنسجم م  في كثير
منضمة إلى غرفة التجارة  مدت القواعد المعمول بها، يضاف إلى ذلك أن دواًل أخرى غير وإال جُ 

وقد انصبت معظم تلك   1951الدولية كانت قد أبدت تحفظاتها واعتراضاتها على مجموعة 
مطابقة مستندات الشحن على    االعتراضات إلى أن البنوك قد أعطيت صالحيات غير محددة في

واضحة،  الشروط الواردة  في االعتمادات، وأن بعض النصوص الواردة في القواعد الموحدة غير
يضاف إلى ذلك أن كثيرًا من النصوص المذكورة قد أغفلت العادات واألعراف التجارية السائدة  

طبقة لم تعد مواكبة للتطور  في مناطق مختلفة من العالم، وإن األعراف الموجودة في النصوص الم
 الكبير الذي  طرأ عليها.  

بتكليف جماعة من الفنيين من ضمنهم     على أثر ذلك قامت لجنة المسائل الفنية والعرف المصرفي
بعض األعضاء البريطانيين لدراسة التعديالت المقترحة، وقد أثمرت هذه الدراسة عن القواعد 

، وفعاًل فقد قامت 1963بدأ العمل بها من أول تموز سنة  على أن ي   1962والعادات الموحدة لعام  
  1500والذي حضره حوالي    1963ن  نيسا  27-20الدول المشتركة في مؤتمر مدينة مكسيكو من  

دولة بالتوقيع على نص االتفاقية الخاصة بالقواعد والعادات الموحدة  37يمثلون مندوب 
 لإلعتمادات المستندية. 

حيث أزالت كثيرًا من الغموض الذي كان سببًا  ة بصورة أكثر توضيحًا بوقد جاءت المواد المعدل
   للمتاعب والخالفات بين المصارف المعنية.
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اجتمعت لجنة قانون التجارة الدولي التابعة لهيئة األمم المتحدة واتخذت قرارًا  1970وفي نيسان 
اللجنة من األمين العام لألمم  بشان االعتمادات المستندية وأهميتها في المدفوعات الدولية وطلبت 

 المتحدة:

التجارة الدولية في   إبالغ الحكومات والمؤسسات المصرفية والتجارية المعينة حول نية غرفة .1
 .  1962إعادة النظر بالعادات والتطبيقات الموحدة لالعتمادات المستندية وتنقيح عام  

كرتير العام لألمم المتحدة دعوة تلك المؤسسات والحكومات أن ينقلوا مالحظاتهم إلى الس .2
عند إعداد  غرفة التجارة الدولية بغية أخذها بعين االعتبار ليحول بدوره هذه المالحظات إلى

 الصيغة المنقحة. 
دعوة غرفة التجارة الدولية إرسال النص المقترح والمنقح لألعراف والتطبيقات الموحدة إلى  .3

 اللجنة في جلسة قامت لغرض دراستها. 
المصرفية في غرفة التجارة الدولية، من خالل تلقيها مجموعة كبيرة من   ت اللجنةوقد ساهم

في   كبير ة الخاصة باالعتمادات المستندية من كل أنحاء العالم بدورااللتزامات واألحكام القانوني
بارًا من أول تشرين والتي وضعت موضع التنفيذ اعت  1974إخراج الطبعة الجديدة المنقحة عام 

 .  1975 أول سنة

على أنها الحل األكثر   بهذه العادات والتطبيقات الموحدةوقد تكللت هذه الجهود باالعتراف دوليًا 
ئمة لجميع المشاكل التي تواجه البائعين أو المشترين أو المصارف التي تتوسط بعمليات  مال

ات المستندية االعتماد المستندي، باإلضافة إلى أنها تتضمن التفاصيل القيمة ألنواع االعتماد 
 المستخدمة في حقل التجارة  الخارجية ومسؤوليات كافة األطراف ذات العالقة. 

كتاب صادر عن المصرف بناًء على  ّيعَرف االعماد المستندي بأنه  المستندي:االعتماد تعريف 
دالة طلب اآلمر بفتح االعتماد يتعهد فيه المصرف بالدفع لصالح المستفيد مقابل تقديم المستندات ال

 على تنفيذ الشروط واألحكام الواردة في كتاب فتح االعتماد.

أو أكثر في شكل تعهد مكتوب، تعمل فيه البنوك  ترتيب مصرفي بين مصرفينكما ُيعّرف بـأنه 
مصدرة االعتمادات المستندية بناء على تعليمات عمالئها، وتلتزم بموجبه البنوك القابلة لـه  

المستفيدين من هذه االعتمادات مقابل مستندات شحن أو مستندات تنفيذ  والمتداخلة فيه بالدفع إلى  
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ت ومطابقة تمامًا لشروطها أو قبول كمبياالت مستندية  أو أداء خدمات منصوص عليها باالعتمادا
 مرتبطة بهذه االعتمادات أو تداول مستندات شحن مطابقة لشروط هذه االعتمادات . 

 ( 500المستندية رقم )عد الدولية الموحدة لالعتمادات  ووفقًا للمادة الثانية من القوا  

التي يقوم   امهما كان اسمها أو مضمونه فإن اصطالح االعتماد المستندي يقصد به أية ترتيبات 
 : عميله طالب االعتماد للقيام بـبها  البنك فاتح االعتماد بناء على طلب وتعليمات  

 د.  يدفع أو يقبل كمبياالت مسحوبة من المستفي  يقوم بالدفع ألمر طرف ثالث )المستفيد(، أو .1
أو يخّول بنكُا آخر ليقوم بذلك الدفع أو يقبل أو يتداول هذه الكمبياالت مقابل مستندات  .2

 منصوص عليها، بشرط أن تكون مطابقة لشروط االعتماد . 
 حن مطابقة تمامًا لشروط االعتماد.  أو أن يخّول بنك آخر في تداول مستندات ش .3

ستقلة   ممويل تعاقدات ذات طبيعة تجارية )إذن هو أداة مصرفية دولية لت :مستنديماد الفاالعت
رد داخلي وجهة مستفيدة بالخارج )مصدرة لبضائع أو موردة ( بين مستو تمامًا في هذه االعتمادات 

 . لخدمات(

الموحدة المستندي خضوعه للقواعد واألعراف الدولية وتعني الصبغة المصرفية الدولية لالعتماد 
 . السارية وقت نشأة هذه االعتمادات 

 ميزات االعتماد المستندي وخصائصه : 

أنه يوفر الضمانات التي توجبها شروطه كشرط الوفاء الذي  :االعتماد المستندي أهم ميزات من
يقضي بعدم صرف أي مبلغ إال بعد تأكد البنك من وجود المستندات المتعلقة به، دون نقص  

 روط التي يتضمنها، مما يوفر الثقة والطمأنينة  لكل من البائع والمشتري. ومطابقتها للش

ة من خصائص االعتماد المستندي تتعلق  يوجد مجموع: المستندي ومن خصائص االعتماد
 بمجموعة من النقاط. 

نونية الناشئة عنه فهو عقد يرتب آثاره فور انعقاده استنادًا للروابط القا هونشوء العقد:  .1
عن عقود البيع المبرمة بين المصدر والمستورد التي ال دخل للبنوك بها وال تلزمها   لعقد مستق

ألنها تتعامل بمستندات ال ببضائع ويؤيد ذلك المبادئ المستقرة المأخوذ بها وهو أنه  طالما    ،بشيء
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ألنه   هأن االعتماد مستقل عن البيع  فال يحق للمستفيد مطالبة البنك بتنفيذه إال إذا التزم بشروط
ليس بائعًا للبنك بل مستفيدًا من تعهد البنك بالدفع بعد قيامه بتنفيذ كافة الشروط الواردة به وليس  

 . جزءا منها
عن تنفيذ  خاصة بالبضاعة مسؤولية  أو  ال تتحمل البنوك أي التزام  المسؤولية القانونية: .2

تتحمل أيضًا أية مسؤولية    االعتماد والبضاعة المشحونة بوجود المستندات المرافقة كما أنها ال
( من األصول واألعراف الدولية  9تتعلق بصحة أو زيف المستندات وهذا ما قضت به المادة )

  1: التي نصت باآلتي

ال تتحمل المصارف أية تبعة أو مسؤولية بمايتعلق بشكلية أو كفاية أو دقة  أو صحة أو زيف أو  
مما ذكر وال يتعلق بالشروط العامة والخاصة المنوه   أي أثر قانوني على أي من المستندات المرافقة

عنها في هذه المستندات أو المضافة لها كما أنها ال تتحمل أية تبعة مسؤولية المواصفات أو الكمية  
أوالوزن أو النوعية أوحالة البضاعة  أو التغليف أو التسليم أو القيمة أو وجود البضاعة من عدمها 

ات أو فيما يتعلق بحسن النية أو التصرف أو اإلهمال أو المقدرة على  د التي تمثلها  تلك المستن
أداء الدين أو الوفاء بااللتزامات أو المركز المالي للمرسل أو الناقلين أو المؤمنين  على البضائع  

 أو أي شخص آخر أيًا كان. 

ر أن يبدأ كتأسيسًا على نص المادة أعاله على المستورد في حال اكتشافه ألي اختالف مما ذ 
بإقامة الدعوى على المصدر بعد إثبات الحالة التي هي عليها بواسطة أي من الشركات المختصة  

 ومطالبته بالقيمة دون الرجوع على البنك.  

ــتورد اتخاذ االحتياطات الالزمة وذلك بتعيين مالحظ  وتالفيًا لمثل هذه الحاالت فعلى العميل المســ
ــاعة والتأكد من   لىع   معاينة()شـــــــــركة  أو مشـــــــــرف معتمد  ــابه الخاص ليقوم بفحص البضـــــــ حســـــــ

( من األصـــــــول واألعراف الدولية وهذه إحدى مســـــــؤولياته التي 9) مطابقتها لما قضـــــــت به المادة
 يوجبها القانون. 

ومن خصائص ومميزات االعتماد األخرى أنه يتم فتحه إما بوضع مبلغ نقدي بحساب  .3
% أو بخصم أوراق تجارية أو بموجب  100ل بتغطية  يقم العمي  العميل كتسهيالت مصرفية إذا لم

 
 م المادة التاسعة1975الترجمة العربية –األصول واألعراف الموحدة –غرفة التجارة الدولية  1
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قرض قصير األجل لقاء ضمانات أو وديعة أو لقاء رهن أو إيصال أمانة بحيث يتم انتقال  
البضاعة لحوزة المشتري بصفته أمينًا عليهم فيتم استالمه لها برسم أمانة للقيام ببيعها وتسليم  

 .فوائد القانونية والمصاريفًا لذلك العنه، مضاف  حصيلتها للبنك لسداد ما دفعه نيابة
عادة بتعبئة شروط وتعليمات   البنك فاتح االعتماد أما من حيث إتمام عملية االعتماد فيقوم   .4

 المستورد بنموذج طلب فتح اعتماد يوقعه العميل بتوقيعه ومن ثمَّ يقوم البنك المصدر لالعتماد 
نك المبلغ في بلد المصدر )المستفيد( مراسلة البوإرساله ل بإجراءات تسجيله)البنك فاتح االعتماد( 

والتي تكون عادة ثالثة شهور    عليها ضمن مدة االعتماد   البضاعة المتفق  إلشعار المستفيد بتجهيز
دقيقها  توبعد قيام المستفيد بتجهيز المستندات وتسليمها للبنك المبلغ يقوم البنك بدفع قيمتها لـه بعد  

لسحب على حساب البنك المصدر الذي بدوره يقوم بتدقيق  ما يقوم بااالعتماد كومطابقتها لشروط  
مصاريفه وعموالته    لها  المستندات للتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط ومن ثمَّ يقيد القيمة مضافاً 

ويسلم المستندات للعميل بعد تسديده للقيمة ليتمكن من تخليص البضاعة المستوردة واستالمها من  
 الوصول.ميناء 

 ف االعتماد المستندي ومسؤولياته:راأط

ــتندي بحســـــب موقعه من االعتماد وبحســـــب  تختلف التزامات كل طرف من أطراف االعتماد المســـ
وينبغي التنوـيه إلى أن االعتمـاد ال  يوقم بهـااـلدور اـلذي يقوم ـبه في تنفـيذ االعتمـاد، والمرحـلة التي 

ب ترم كل طرف تعهداته بموجنشأ من أجله إال إذا احيمكن الوصول به إلى تحقيق الغرض الذي أُ 
التزامات كل ما يأتي  لى الوجه الكامل، وســـوف نتناول فياالعتماد احترامًا كاماًل وأوفى بالتزاماته ع

 طرف والعالقة بين األطراف المختلفة وذلك على النحو التالي:

 :Applicant/ المشتري / المستورد/ العميل طالب فتح االعتماد-1

االعتماد وألنه عملية إصدار االعتماد تشكل تسهياًل  هو العميل الذي يتقدم إلى البنك بطلب فتح 
ائتمانيًا من البنك لعمليه واتخاذ ذلك البنك لقرار ائتماني لصالح ذلك العميل إذ يلتزم بموجب  

إدارة البنك    عن قدرة العميل على الدفع في المستقبل فإن  االعتماد بدفع قيمة االعتماد بغض النظر 
مد  ادات من ضمن أنواع التسهيالت التي يتم منحها للعميل والتي يعتتحدد سقفًا للعميل في االعتم 

ومدى وفائه بالتزاماته وخبرته في مجال   على عدة اعتبارات أهمها: مالءة العميل المالية وسمعته 
 . عمله والغاية من حصوله على التسهيالت والضمانات التي يستطيع تقديمها
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للعميل في االعتمادات فإنه يقوم أيضا بتحديد نسبة التأمين  تحديد سقف بكذلك عند قيام البنك 
النقدي الذي سيقوم البنك باستيفائها عند إصدار االعتماد وهذه النسبة تعتمد على عدة اعتبارات  

 أهمها: 

 .مدى قابلية البضاعة للتسويق .أ
 .مدى قابلية البضاعة للتلف   .ب 
 . وسيلة للشحن .ج
 في كل من بلد المصدر والمستورد. روف السياسية واالقتصادية السائدة الظ .د 

د  ويقوم البنك في حاالت خاصة بإصدار االعتماد للعميل ضمن ترتيبات معينة بالرغم من عدم وجو 
)على    وعادة ما يتقدم العميل إلى البنك بطلب إصدار االعتماد   .سقف لهذا العميل في االعتمادات 

وبين البائع والمتمثل في أحد المستندات  بموجب العقد الموقع بينه ه الغاية(النموذج المعد لهذ 
 التالية: 

 Salesتثبيت البيع  Sales contractعقد البيع  Performa invoiceالفاتورة المبدئية 
confirmation   أمر الشراءpurchase order   عرض المستفيدbeneficiary  وأية مراسالت

 بين الطرفين بهذا الخصوص. أو مستندات متبادلة

 في العالقة التعاقدية في االعتماد بما يلي: هوالتزاماتطالب فتح االعتماد العميل وتتحدد حقوق 

يلتزم المستورد بعدم الرجوع في أوامره بفتح االعتماد ويظل التزامه قائمًا حتى لو اكتشف سوء  .أ
 تربط المستورد بالمصدر خارج االعتماد.   البيع حيث أن هذه تبقى عالقة خاصةنية البائع في تنفيذ  

يلتزم المستورد بعدم إجراء أي تعديل على االعتماد المفتوح من قبله إال بموافقة البنك   .ب 
مصدر االعتماد، وكذلك يكون ملزمًا ومسؤواًل عن تعويض البنوك عن جميع االلتزامات  

 وانين واألعراف األجنبية.  والمسؤوليات التي تفرضها الق
المستورد برد قيمة االئتمان للبنك مصدر االعتماد بمجرد تنفيذ االعتماد إذا لم يكن قد يلتزم  .ج

 سبق لـه وأن وضع كامل قيمة االعتماد تحت تصرف البنك. 
يلتزم المستورد بالشروط العامة لفتح االعتماد التي يكون قد وّقع عليها لدى البنك مصدر  .د 

 د.االعتما
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صدر االعتماد عن أية مخالفات في المستندات بأقصى سرعة  يلتزم المستورد بإعالم البنك م .ه
 ويلتزم بوضع المستندات تحت تصرفه.

  Issuing Bankالبنك مصدر االعتماد -2

االعتماد بناء على طلب وتعليمات عمليه )طالب إصدار االعتماد(  وهو البنك الذي يقوم بإصدار
 صدر في حالة مطابقتها لشروط االعتماد.بموجبه بدفع قيمة المستندات التي يقدمها المويلتزم 

 ويقبل بنك المستورد إصدار االعتماد المطلوب إذا توفرت الشروط التالية:

بحيث تكون هذه المعلومات  .استكمال كل المعلومات الضرورية الالزمة لفتح االعتماد  .أ
موض وبهدف الوقاية من سوء الفهم وحدوث كاملة ومحددة ليس فيها أي لبس أوغ

راب، فإن على البنك مصدر االعتماد أن ال يشجع أي محاولة إلدخال نصوص االضط
 ذات تفصيالت مبالغ فيها في االعتماد أو في أي تعديل الحق لـه.

موافقة العميل طالب إصدار االعتماد على الشروط العامة لفتح االعتمادات التي تحددها  .ب 
عميل بالبنك في مجال االعتمادات، والتي تغطي معظم النواحي التي تحكم عالقة ال  .البنوك

 والتي تتضمن عادة أمورًا عديدة من أهمها: 
تفويض البنك بأن يقّيد على حسابه قيمة االعتمادات ومصاريفها في األوقات التي   •

 يراها البنك مناسبة. 
تصرف البنك كضمانة لتسديد تعهده بوضع المستندات والبضاعة العائدة لها تحت    •

ض البنك تفويضًا مطلقًا بحجز وبيع البضاعة في حالة التخلف عن  جميع الدفعات وتفوي
 التسديد. 

إخالء مسؤولية البنك عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة لالعتمادات التي يفتحها   •
يلحق بها   البنك لـه، والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف

في أوصاف البضاعة عن األوصاف المبينة في  وإخالء مسؤولية البنك في أي اختالف
 مستندات االعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها. 

إخالء مسؤوليته عن أية أضرار قد تلحق به نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات   •
 دوث خطأ أو تأخير في نقلها. والمستندات وغيرها بسبب ح 
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جميع العموالت والمصاريف وفروقات أسعار العملة التي قد تترتب   موافقته على دفع •
 على عملية تنفيذ االعتماد.  

تعهده بتزويد البنك ببوليصة التأمين الالزمة، وتفويضه للبنك بإجراء التأمين لحسابه   •
 اريف المترتبة على ذلك. إذا لم يتسلم البنك البوليصة مع تحمله كافة المص

جميع االعتمادات المفتوحة من قبله لألصول واألعراف  موافقته على أن تخضع •
 الموحدة المتبعة في االعتمادات والتعديالت التي تجرى عليها.  

الحصول على الضمانات الكافية واستيفاء التأمينات الالزمة والمحددة في سقف االعتمادات  .ج
  إضافية بنسبة معينة جوز تجاوزه إال مقابل ضمانات وتأمينات نقدية  الممنوح لـه والذي ال ي

% من قيمة  100من قيمة االعتماد إال أنها تتقاضى أيضا تأمينات أعلى قد تصل إلى 
 االعتماد أو جزء منه في بعض الحاالت مثل:

  إذا كان االعتماد أو جزء منه يغطي خدمات في هذه الحالة يقوم البنك مصدر •
سيقوم بالدفع بموجب اعتماد إستيفاء تأمين نقدي بكامل قيمة الخدمات ألنه عتماد باال

 الخدمات لقاء مستندات ال تتضمن بوالص شحن تغطي شحن بضائع معينة. 
إذا كان االعتماد أو جزءًا منه يغطي دفع قيمة مســتندات ال تتضــمن بواصــل شــحن  •

 محررة أو مظهرة ألمر البنك مصدر االعتماد.
ارات وقد فرض هذا إذا كان الشـــحن على االعتماد أو جزءًا منه ســـيتم بواســـطة الســـي •

ــليم البضـــــائع ألصـــــحابها عند  الشـــــرط نظرًا لقيام بعض شـــــركات النقل البري العاملة بتســـ
 وصول الشاحنات دون أن يشترط إبراز وصوالت شحن أصلية. 

نقل شـــراعية  إذا كانت البضـــاعة ســـتســـلم مباشـــرة للعميل أو ســـتشـــحن على واســـطة •
 أوواسطة نقل مستأجرة.

 عة خارج بلد البنك مصدر االعتماد.إذا كان مركز وصول البضا •
 إذا كانت المواد قابلة للتلف مثل المواد الغذائية والنباتات واألزهار وما يشابهها. •
 إذا كانت البضاعة عرضة للهالك مثل الحيوانات والطيور الحّية. •
 دفعة مقدمة للمصدرين. إذا كان االعتماد يشترط تقديم •
 ب بالتأمين على البضائع المستوردة. إذا كان طالب إصدار االعتماد ال يرغ •
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 تجاه أطراف االعتماد األخرى بما يلي:   هوالتزاماتوتتحدد حقوق البنك مصدر االعتماد 
)طالب إصدار االعتماد(  يلتزم البنك مصدر االعتماد بتنفيذ أوامر وتعليمات المستورد  .أ

ة والقوانين واألعراف المتعلقة باالعتماد وتنفيذها بالكامل مالم يتعارض ذلك مع األنظم
السائدة كذلك التأكد من استيفاء االعتماد لكافة الشروط والمتطلبات الضرورية الالزمة قبل 

ي الدول التي  إصداره مثل وجود بطاقة مستورد أو رخصة االستيراد وإذن تحويل العملة ف
 ة األخير.تتطلب أنظمتها ذلك كما يلتزم باإلشعارات والمتابعات الالزمة على عاتق ونفق

يلتزم البنك مصدر االعتماد بتزويد البنك المراسل بالمعلومات الضرورية في حال استالم  .ب 
 األخير تعليمات غير كاملة أو غير واضحة. 

االعتماد إلى المصدر )البائع( بشرط تقديم    يلتزم البنك مصدر االعتماد بتسديد كامل قيمة .ج
 دات للشروط الواردة في االعتماد.المستندات المنصوص عليها وبشرط مطابقة المستن

يلتزم البنك مصدر االعتماد بفحص جميع المستندات بعناية معقولة لضمان مطابقتها   .د 
غير مطابقة    لشروط االعتماد ورفض المستندات التي يناقض بعضها البعض أو التي تكون 

 لشروط االعتماد. 

 :Beneficiaryالمستفيد -3

أي الجهة التي ستستفيد من االعتماد وتقوم بإعداد  حه؛لصال  هو الطرف الذي يصدر االعتماد 
على المستفيد اصطالح المصدر  قطلالمستندات المطلوبة وااللتزام بشروط االعتماد هذا، وقد يُ 

Exporter  أو البائعSeller   هذا ويجوز للبنك مصدر االعتماد أن يوَجه االعتماد مباشرة إلى
سطة أحد البنوك العاملة في بلده أو في أي بلد آخر يختاره  بواالمستفيد أو يقوم بتبليغه االعتماد 

 المستفيد.  

وينشأ عند إصدار االعتماد حق ال رجوع فيه من جانب البنك مصدر االعتماد لصالح المستفيد  
غير أن المستفيد إذا وجد أن شروط االعتماد مخالفة لما اتفق عليه مع المشتري جاز لـه رفض 

إلى عقد البيع وال يجوز لـه مناقشة البنك مصدر االعتماد بذلك بل يتوجه   داً االعتماد وذلك استنا
إلى المستورد وحده وال يكون للمستفيد أي حق تجاه البنك إال بعد تنفيذ شروط االعتماد وتقديم  
المستندات المطلوبة فإذا رفض البنك بعدها دفع قيمة المستندات رغم مطابقتها لشروط االعتماد، 

 سؤواًل أمام المستفيد عن كل ما يصيبه من ضرر.ن مفإنه يكو 
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  Advising Bankالبنك المبّلغ -4

يجوز أن يتم تبليغ االعتماد للمستفيد من خالل بنك آخر )البنك المبّلغ( دون التزام على البنك 
صحة  أن يبذل العناية المعقولة لفحص أنه يترتب عليه إذا اختار أن يقوم بالتبليغ  المبّلغ غير

العتماد الذي يقوم بتبليغه وإذا اختار البنك أن اليقوم بتبليغ االعتماد فيجب عليه أن يعلم البنك  ا
 مصدر االعتماد بذلك دون أي تأخير. 

فيجب عليه دون تأخير أن يعلم البنك   وإذا لم يتمكن البنك المبّلغ من التأكد من صحة االعتماد 
 مكن من التأكد من صحة االعتماد.الذي يبدو أن التعليمات وردت منه بأنه لم يت

أما إذا اختار مع ذلك أن يقوم بتبليغ االعتماد فيجب عليه أن يعلم المستفيد بأنه لم يتمكن من 
 التأكد من صحة االعتماد  

لة أو غير واضحة لتبليغ اعتماد يجوز للبنك المطلوب منه هذا وفي حالة استالم تعليمات غير كام
رسل إشعارًا مبدئيًا إلى المستفيد وذلك للعلم فقط ودون أية مسؤولية وينبغي  تنفيذ هذه التعليمات أن ي

أن يبين هذا اإلشعار المبدئي بوضوح أنه أرسل لعلم البنك مصدر االعتماد باإلجراءات المتخذة 
 المعلومات الضرورية. ويطلب منه أن يزوده ب

 Confirming Bankالبنك المعزز 

لى أن يكون االعتماد الذي ســيتم منحه لصــالحه مضــمون الدفع من قد يتفق البائع مع المشــتري ع
قبل أحد البنوك العاملة في بلد المســتفيد أو في أي بلد آخر، وتنفيذًا لهذا االتفاق وبناء على طلب 

االعتماد( يقوم البنك الذي يضـــيف تعزيزه إلى االعتماد غير القابل للنقض إذا العميل )طالب فتح  
بلغ أو أي بنك أخر إلى االعتماد فإنه يصــــــبح بنكًا معززًا وهذا يشــــــكل تعهدَأ ما أضــــــاف البنك الم

ــافة إلى تعهد البنك مصـــدر ــتندات  قاطعًا على البنك المعزز باإلضـ االعتماد شـــريطة أن تقدم المسـ
ــروط االعتماد  وإذا المطلوبة إ ــمى آخر وأن يتم التقيد بشــــــــــ لى البنك المعزز أو إلى أي بنك مســــــــــ

االعتماد أو فوض بنكًا آخر أن يضـــــيف  تعزيزه إلى االعتماد ولم يكن البنك   طلب البنك مصـــــدر
على اســــــتعداد للقيام بالتعزيز فعليه أن يبلغ  البنك مصــــــدر االعتماد بذلك دون أي تأخير   األخير

ــافة التعزيز فإنه يجوز وما لم يح ــه أو طلبه بإضـ ــدر االعتماد خالف ذلك في تفويضـ دد البنك مصـ
 بليغ االعتماد إلى المستفيد دون إضافة تعزيزه . للبنك المبلغ ت
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 خطوات تنفيذ االعتماد المستندي:

توقيع عقد الصفقة بين البائع والمشتري، واالتفاق على تسويتها عن طريق االعتماد  .1
ضمن العقد كل الشروط المتعلقة بالصفقة )نوع البضاعة، العدد، السعر، طريقة  المستندي، ويت

  .(.الدفع وشروط أخرى..
يتقدم المستورد )المشتري( إلى مصرفه بطلب لفتح االعتماد متضمنًا الشروط المتفق عليها   .2

  مع البائع )المصدر(.
المصدر ويبلغه يتصل المصرف المحلي بمصرف أخر )المصرف المراسل( في بلد  .3

  .بتفاصيل االعتماد المستندي، ويطلب منه تبليغ المستفيد )البائع( بفتح االعتماد لصالحه
يتصل المصرف المراسل بالبائع ويخبره بتفاصيل االعتماد، وُيعتبر ذلك تاريخ بداية   .4

 صالحية االعتماد. 
   لمتفق عليها.يبدأ البائع بتجهيز البضاعة موضوع االعتماد، ثم يشحنها بالوسيلة ا .5
  يقوم البائع بتسليم مستندات الشحن إلى المصرف المراسل. .6
دات المستلمة من البائع ويتحقق من مطابقتها لالعتماد، يراجع المصرف المراسل المستن .7

  ويقوم بتسجيل قيمة االعتماد عليها ويرسلها  إلى مصرف المستورد.
طابقتها لالعتماد، ويقوم بالسداد يستلم مصرف المستورد مستندات الشحن ، ويتحقق من م  .8

ائع  وتسوية الحساب معه، إذا كان دور المصرف المراسل مبلغًا فقط، أو يقوم بمراجعة مصرف الب
   إذا كان دوره معززًا.

في حال صحة المستندات وسالمتها، يتصل المصرف فاتح االعتماد مع المستورد لتسليمه   .9
متفق عليه، مقابل تسليمه مستندات الشحن وإقفال   المستندات وتسوية الحسابات وفقًا لما هو

  االعتماد المستندي.

السابقة بالترتيب، ويفقد الطالب نصف عالمة البند في حال   مالحظة: من الضروري ذكر البنود 
 كان في غير مكانه الصحيح. 
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 عالقة أطراف االعتماد ببعضها:

إن أساس العالقة التي تقوم بين البنك وعمليه هي  عالقة البنك مصدر االعتماد بعملية المستورد:  
 منفصلة عن عالقة البنك بالمستفيد  عقد االعتماد الذي ينشأ بمجرد االيجاب والقبول وهي عالقة 

حيث أن االعتماد يتم تنفيذه عادة  :  عالقة البنك مصدر االعتماد بالبنك المراسل والبنوك المتدخلة
خارج مما يحتاج األمر لبنك وسيط إذا لم يكن للبنك مصدر  بين بنك المشتري وبنك البائع بال

في الخارج لقاء عمولة تدفع لـه للخدمات التي يقوم    االعتماد فرع في بلد البائع لذا فإنه يلجأ لمراسله
   .بها بصفته وكياًل عنه تنحصرمهمته باستالم خطاب االعتماد وتبليغه للبائع

بين البنك والمستفيد   تنشأالعالقة فيماالبائع المصدر(: ) البنك مصدر االعتماد بالمستفيد عالقة 
لتزام البنك المراسل بسداد قيمة البضائع المصدرة  لى اعلدى استالم األخير لخطاب االعتماد ترتيبًا  

  .عند تقديم المستفيد للمستندات كاملة ومطابقة للتعليمات والشروط

بين كل من المستورد والمستفيد بناء على عقد  نشأ العالقةت عالقة العميل المستورد بالمستفيد:
 .لـه ئع طبقًا للبروفورما المرسلةالبيع أو قبول المشتري لعرض البا

يوجد أنواع مختلفة من االعتمادات المستندية، سنقدم أهمها فيما  أنواع االعتمادات المستندية:  
 يأتي:

نا يستطيع المستورد أن يلغيه في أي وقت سابق  ه: و Revocableاالعتماد القابل لإللغاء   .1
د بالتزماته، لشحن البضاعة، كما يستطيع المصرف فاتح االعتماد أن يلغيه إذا أخل عميله المستور 

ومالءته   المستورد بمثل هذه االعتمادات إال إذا كان واثقًا من سمعة  المصدروبالطبع ال يقبل 
 المالية.
: وهنا ال يستطيع المصرف إلغاؤه أو  Irrevocable L/Cاالعتماد غير القابل لإللغاء  .2

إلغاؤه إال إذا اتفق   طيع المصدر أو المستورد تزيادته او تخفيضه إال بموافقة المصدر، كذلك ال يس 
 الطرفان على ذلك.

: ويشتمل باإلضافة إلى عدم  Confirmed L/Cاالعتماد المعزز وغير القابل لإللغاء  .3
 ين بالوفاء من قبل المصرف فاتح االعتماد ومن قبل المصرف المراسل.قابليته لإللغاء على تعهد 
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المصرف المراسل : ويكون دور Unconfirmed L/Cاالعتماد المستندي غير المعزز  .4
 المستفيد دون ان يلتزم اتجاهه بالدفع. دور الوسيط فقط يقوم بتبليغ 

ق للمستفيد أن يحول : وهنا يحTransferable L/Cاالعتماد المستندي القابل للتحويل  .5
لب المصرف فاتح  طاالعتماد إلى مستفيد أخر أو أكثر، ويقبل فيه المصرف المراسل بناًء على 

 ة من مستفيد آخر.المستندات المقدم
: وهنا يحق لمستورد شحن البضاعة   Divisible L/Cاالعتماد المستندي القابل للتجزئة  .6

على عدة دفعات خالل مدة سريان االعتماد، وبالمقابل يستطيع المصدر أن يحصل على دفعات 
 تسديدًا لكل شحنة يتم تصديرها مقابل تسليم مستندات الشحن. 

: وهنا يلتزم المصدر بشحن البضاعة   Indivisible L/Cزئة االعتماد غير القابل للتج .7
 على أن ُيلتم له بدفع قيمتها دفعة واحدة. دفعة واحدة

: وهنا يتجدد االعتماد المستندي تلقائيًا سواء   Revolving L/Cاالعتماد المستندي الدوار   .8
 من حيث المبلغ أو المدة.

م المستفيد بسحب سند على المستورد وهنا يقو  Deferred L/Cاالعتماد المستندي ألجل  .9
 بعد مدة معينة.  عبقيمة البضاعة يستحق الدف

 أهمية االعتماد المستندي 

 للمستورد: 

 يضمن الحصول على البضاعة وفقًا للشروط المتفق عليها. .1
يضمن وصول المستندات مطابقة للشروط فتعفيه من دفع الغرامات الناتجة عن وجود  .2

 اتير أو شهادة المنشأ. مخالفات مثل تصديق الفو 
 ما تصل البضاعة ال يضطر لدفع قيمة االعتماد سلفًا ريث .3

 أهميته للمصدر: 

يكون على ثقة بأن بضاعته التي يحضرها أو يصنعها سيتم بيعها ولن تتكدس في  .1
 المستودعات.

 يضمن عدم انسحاب المشتري ضمن المدة المتفق عليها في االعتماد  .2
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 تقديمه المستندات مطابقة للشروط.يضمن دفع ثمن البضاعة بمجرد  .3
 تجهيزات مصرفية لتجهيز البضاعة.يمكنه الحصول على  .4

 أهميته للتجارة: 

 تسهيل وانتشار التجارة كونه يسهل النواحي المالية التي كثيرًا ما وقفت كعائق أمام انتشار التجارة.

 أهمية للمصرف:

 ف من اآلمر بفتح االعتماد.مصدر دخل للمصرف من خالل العموالت التي يتقاضاه المصر 
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 الكفاالت المصرفية 

 مقدمة: 

كثيرًا في وسائل اإلعالم إعالن عن مناقصة من إحدى الجهات العامة الستدراج عروض نقرأ 
أسعار لتوريد مواد لهذه الجهة أو لبناء منشأة معينة، وُيذكر في اإلعالن على الراغبين بالتقدم  

 من قيمة المناقصة. لتأمينات األولية التي تتحدد بنسبة معينة للمناقصة سداد قيمة ا

يمثل مبلغ التأمينات األولية ضمان تطلبه الجهة المعلنة لعدم تراجع الشخص المتقدم للمناقصة بعد  
 رسو المناقصة عليه )تمثل التأمينات األولية العربون(.

مبلغ التأمينات األولية إلى الجهة وهنا يتوجب على كل شخص يرغب بالتقدم لهذه المناقصة تأدية  
 لنت عن المناقصة، ويأخذ تأدية هذا المبلغ أحد األشكال اآلتية: التي أع

، ويترتب على ذك حرمان هذه يقوم الشخص بدفع قيمة المبلغ نقدًا إلى الجهة المعلنة  .1
حتى إعالن نتائج المناقصة حيث يمكنه   )السيولة( الشخص من االستفادة من هذا المبلغ

 سترداده في حال عدم رسو الناقصة عليه. ا
يقوم الشخص بسحب شيك مصدق من المصرف لصالح الجهة المعلنة، ويقوم المصرف  .2

بتجميد رصيد الشيك من حساب الشخص، ويتم وضع الشيك في حساب بالمصرف ُيسمى 
حالة السابقة يخسر العميل إمكانية حساب الشيكات المصدقة، وفي هذه الحالة كما ال

 رف بمبلغ الكفالة حتى إعالن نتائج المناقصة. التص
يتوجه الشخص إلى المصرف ويطلب منه استصدار كفالة مصرفية بناًء على طلبه لصالح   .3

الجهة المعلنة، وهنا يتعهد المصرف أمام الجهة العامة بكفالة هذا الشخص وتأدية مبلغ  
 بالتزاماته تجاه الجهة المعلنة.  الكفالة إذا أخل الشخص 

لتي  خسارة إمكانية التصرف بالسيولة االخيار الثالث للشخص إمكانية التقدم للمناقصة دون يتيح 
 لديه، ولذلك يمثل خيارًا مفضاًل امام الراغبين بالدخول بالمناقصات.
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 المصرفية تعريف الكفالة 

 ،لعمالئها  فالمصار التي تقدمها  تسهيالت االئتمانية غير المباشرة  عتبر الكفالة المصرفية نوع من التُ 
شخص )العميل( المصرف  تعهد صادر عن المصرف يتعهد بموجبه بأن يكفلعبارة عن وهي 

أمام طرف آخر )المستفيد( بأن يدفع للمستفيد مبلغ معين خالل فترة معينة، وذلك إذا أخل العميل 
 بالتزامه تجاه المستفيد.

اختالف المعيار الذي ننظر إليها من  تختلف أنواع الكفاالت المصرفية ب  :أنواع الكفاالت المصرفية
 خالله:

يمكن تقسيم الكفاالت من حيث الغرض الذي تصدر ألجله إلى األنواع   من حيث الغرض: .1
 اآلتية:

)مناقصة( وهي التي تطلب عند االشتراك أو الدخول في عطاء    كفالة ابتدائية )مناقصة(: .أ
ه بتقديم غطاء مبدئي قبل التقدم  ومطالبت ، وتحل محل النقود السائلة كغطاء مقدم من العميل

 (.ضمان لجدية العارض في عرضهأي ) كضمان للجدية في دخول المناقصةللمناقصة 
  ميل الذي يرسو عليه العطاء ضمانةً طلب من الع: وهي التي تُ كفاالت نهائية)حسن تنفيذ( .ب 

 .لحسن تنفيذ األعمال الواجب عليه القيام بها بحسب العقد الموقع
يطلب المكفول بموجبه من المستفيد سلفة )كفالة السلفة(:  فعات مقدماً كفالة مقابل د .ج

ن يخفض على فترات وذلك بموجب كشوفات أنه يجب  أ و المشروع وميزة هذا النوع  أ  ،لصالح العقد 
والمصرف بهذه الحال يكون هو   ،الجهة مانحة السلفة إلىيقدمها المستفيد من كفالة السلفة 

بذات الوقت الضامن لسداد هذه السلفة وذلك بموجب التسهيالت وهو  ،المشرف على التخفيض 
 . هن للمستفيد من كفالة السلفة لديالتي تكو  الجاريةالحسابات  أو
يطلب المصرف من العميل وضع ضمانات معينة   حيث الصورة أو شكل الغطاء: من .2

 المصرفية:  الستصدار الكفالة، ومن حيث نوع الضمان نون أما األنواع اآلتية من الكفاالت 
 : وهنا يلتزم العميل بدفع قيمة الكفالة بالكامل أو نسبة مئوية منها نقدًا.كفالة بغطاء نقدي .أ

 : كالرهونات العقارية واألوراق المالية والتجارية.بغطاء عينيكفالة  .ب 
: وهنا تصدر الكفالة دون أي غطاء وذلك إذا كان التعامل مع  كفالة على المكشوف .ج

 عة ومتانة في المركز المالي.شركات كبيرة ذات سم
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 تكون الكفالة المصرفية لقاء: عادة ما أشكال الكفالة المصرفية:

 وزارة السياحة وغيرها.، شركات الضمان، الجمارك، وتراخيص: الماليةضرائب وسوم  .1

 .الجوازات  ،: التجنيد أشخاص لقاء ضمانة عودة  .2

والتي  هي األكثر شيوعًا واستعماالً  وهذه الكفاالت  :لتعهد بإنجاز أعمال أو توريد سلعلقاء ا .3
ويصدر معظمها لصالح الوزارات واإلدارات  ،من النوعين األولين أكثرتعمل بها المصارف 

 . سسات العامة وشركات القطاع العاموالمؤ 

 يجب أن تتوي الكفالة المصرفية على األركان اآلتية: أركان الكفالة المصرفية:

 . مبلغ الكفالة  ونوع العملة .1

 يخ الكفالة وتاريخ استحقاقها.تار  .2

 اسم الكفيل وتوقيعه.  .3

 )المدين(. اسم الجهة المكفولة .4

 )الدائن(. اسم الجهة المستفيدة من الكفالة .5

 )الغرض الذي أنشأت من أجله(.  موضوع الكفالة .6

خطابات  و بين الكفاالت المصرفية    ون يخلط الكثير   الفروق بين خطاب الضمان والكفالة المصرفية:
الت  يعتبر البعض أنهم شيئًا واحدًا، ولكن في هناك بعض االختالفات بين الكفاضمان، و ال

 المصرفية وخطابات الضمان نعرضها فيما يأتي: 

في خطاب الضمان يكون المصرف مستقاًل عن العميل في التزاماته، فالمصرف يدفع قيمة   .1
التزام الكفيل أو المصرف االلتزام للمستفيد بصرف النظر عن أية معارضة يبديها العميل، في حين  

 في الكفالة فير مستقل.
خطاب الضمان باتًا ونهائيًا في مواجهة المستفيد أما في الكفالة يمكن  التزام المصرف في  .2

 للكفيل الرجوع عن كفالته. 
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ال يلتزم المصرف في خطاب الضمان بإخطار عميله بعزمه على الوفاء بقيمة خطاب  .3
 ة فإنه ُيخطر المكفول بأنه سيدفع قيمة الكفالة. الضمان، أما في الكفالة المصرفي

األسباب ُتعتبر الكفالة المصرفية إحدى أشكال خطابات الضمان، في الوقت الذي يتم الخلط لهذه  
 بينهما في الحياة العملية. 
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 السياسة االئتمانية 

ئتمانية مكتوبة  من الضروري أن يكون لكل مصرف سياسة ا تعريف السياسة االئتمانية:
خاصة به والتي ُتعتبر بمثابة مرشد ُيعتمد عليه في إدارة وظيفة االئتمان )اإلقراض( في المصرف، 
ويمكن تعريف السياسة االئتمانية بأنها "ذلك اإلطار الذي ُينظم دراسة ومنح ومتابعة التسهيالت  

 أنواع التسهيالت االئتمانية".والشروط الواجب استيفاؤها لكل نوع من االئتمانية وتحديد التكلفة 

 تهدف سياسة االئتمان إلى تحقيق األهداف التالية:    أهداف السياسة االئتمانية: 

تقديم قروض صحية وقابلة للتحصيل دون عناء؛ من خالل تحديد الشروط الواجب توفرها   .1
 . في عملية اإلقراض، والتي تضمن حقوق المصرف

لمصرف؛ من خالل وضع خطة الستخدام أموال تقديم أداة مستخدمة مبرمجة ألموال ا .2
 المصرف.

تشجيع أية زيادة في حجم وأنواع االئتمان لمقابلة احتياجات العمالء في اإلطار التشريعي   .3
 للمجتمع. 

 تحديد مجاالت توظيف أموال المصرف )صناعي، تجاري، ....(. .4
ود قواعد يلتزم بها  والفهم المتبادل بين المصرف وعمالئه؛ من خالل وجالعمل على التنسيق  .5

 الطرفان.
اتخاذ القرارات داخل المصرف على أسس موضوعية تمنع التضارب والحياد عن اإلطار   .6

المرسوم؛ حيث تضبط السياسة االئتمانية تصرفات، فتبتعد عن االجتهاد والعفوية، ويتجنب  
ن جميع  في معاملة العمالء، ويضمن وحدة الفكر والعمل بي  المصرف التضارب بين الموظفين

 العاملين في المصرف بفروعه المختلفة. 
 المحافظة على استمرار المصرف وضمان نجاحه وتقليل حجم الخسائر وتعظيم الربح. .7
تحقيق نوع من التناسق والتوازن بين أهداف المصرف وأهداف الجهاز المصرفي ككل وأهداف  .8

 ة العامة. ل رسم سياسة ائتمانية تتوافق مع السياسة النقديالمجتمع، من خال
مراعاة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تضعها الدولة وعدم الموافقة على منح   .9

 قروض متعارضة مع هذه الخطط.
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 الربحية والسيولة: 

يهدف المصرف بشكل أساسي إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، وفي إطار سعيه  
موال المتوفرة لدية )أموال الودائع( سواء لتحقيق هذا الهدف يعمل المصرف على االستفادة من األ

 بإقراضها أو باستثمارها في مجاالت مربحة، وهذه األرباح ضرورية للمصرف لـ :

 دفع فوائد الودائع. .1
 تكاليف منح االئتمان.  تغطية .2
 تغطية مخاطر عدم السداد )الديون المعدومة(. .3
 دفع أرباح للمساهمين.  .4

المصرف لسحب ودائعهم أو جزء منها، ولمواجهة ذلك  ومن جانب آخر قد يتوجه المودعين إلى
يتوجب على إدارة المصرف االحتفاظ بجزء من هذه أمول الودائع على شكل نقود سائلة لمواجهة 

 السحب من الودائع. طلبات 

تركز إدارة المصرف أحيانًا على استثمار األموال المتوفرة لديها لتحقيق الربح، وإهمال االحتفاظ  
ه األموال لمواجهة طلبات السحب، ويعني ذلك أن إدارة المصرف تحقق متطلبات  بجزء من هذ 

ل المصرف غير قادر  الربحية دون تحقيق متطلبات السيولة، وإن عدم وجود األموال الجاهزة يجه
على تلبية متطلبات المودعين ويعّرضه لهزات مالية تسبب له عسر مالي وفني، وتؤثر على ثقة  

 لجهاز المصرفي ككل.العمالء فيه وفي ا

ومن ناحية أخرى قد تركز إدارة المصرف على االحتفاظ باألموال المتوفرة لديها وعدم استثمارها،  
دون تحقيق متطلبات الربحية، وإن عدم استثمار األموال المتوفرة   وهي بذلك تحقق متطلبات السيولة

 طلبات التي أشرنا لها سابقًا.  لدى المصرف يعني عدم حصوله على األرباح الضرورية لتغطية المت 

لذلك يجب على إدارة المصرف أن توازن بين الربحية والسيولة قال يؤثر سعيها لزيادة أرباحها في  
 رة لديها، وال يؤدي احتفاظها بسيولة زائدة إلى ضياع فرص لتحقيق األرباح. حجم السيولة المتوف
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 إدارة السيولة
Liquidity management 

تتجاوز   في بعض األحيان بفترات تتميز بنقص حاد في السيولة، وذلك عندماتمر المصارف 
إلخ( تدفقاتها النقدية  ...ة )الناتجة عن السحب من اإليداعات، منح القروض،  تدفقاتها النقدية الخارج

إلخ(. وبمقدور  ...ة )التي تنتج عن اإليداعات الجديدة، إعادة تحصيل القروض المقدمة،الداخل
الخصوم أو  سيولة إما عن طريق خلق المزيد من لتغلب على مثل هذا النقص في الالمصارف ا

إن القرار المتعلق بتحديد مصدر األموال يعتمد على الحالة التي  .من خالل بيع بعض األصول
يواجهها المصرف. فلو كانت الحاجة إلى األموال حاجة مؤقتة فقد يكون من المستحسن اللجوء 

صير األجل )عن طريق االستفادة من سوق القروض االحتياطي(. أما لو  إلى زيادة الخصوم ق
ينبغي على المصارف أن تتبع سياسة زيادة اإليداعات أو بيع  كانت الحاجة إلى األموال دائمة، ف

صول تتمتع بقدرة تسويقية أكبر من  األاألصول السائلة المتوفرة لديها. وعلى اعتبار أن بعض 
ة، فإن تركيبة أصول المصرف تؤثر بال شك على درجة السيولة التي  غيرها في السوق الثانوي

للمصارف أن تضمن لنفسها ما يكفي من السيولة عن طريق    سيتمتع بها. وفي أسوأ األحوال، يمكن
ومع ذلك ينبغي على   توظيف معظم أموالها في شراء األوراق المالية الصادرة عن الخزينة.

حو تحقيق عائد معقول على أصولها، األمر الذي يخلق تعارضًا  ن توجه اهتمامها نالمصارف هنا أ
من كل السيولة التي تتمتع بها األوراق المالية الصادرة    بين عنصري الربحية والسيولة. فعلى الرغم

عن الخزينة، فإن العائد المتحصل منها يقل نسبيًا عن ذلك الذي يحققه المصرف من القروض 
ية األخرى. لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن المصارف عالية األداء هي  واألوراق المالية االستثمار 

على المصارف أن تحتفظ بمستوى  بالسيولة عند حدودها الدنيا. فاظ المصارف القادرة على االحتف
من األصول السائلة يكفي لتلبية حاجات السيولة لديها، وأن توجه المتبقي من األموال لخدمة 

 أهدافها األخرى.  
   وم السيولة المصرفية:مفه -

تلبية طلبات   في  تتمثلوالتي التزاماته، مواجهة السيولة المصرفية بأّنها قدرة المصرف على ُتعرف 
من جهة  أي القروض والسلفيات  االئتمان، وتلبية طلبات من جهة الموّدعين للسحب من الودائع

 . أخرى 
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ئتمان،  ، وعلى االستجابة لطلبات االتزاماتهللجميع اوُتعرف بأّنها قدرة المصرف على التسديد نقدًا 
وهذا يستدعي توفر نقد سائل لدى المصارف، أو إمكانية الحصول عليه    أو منح القروض الجديدة،

وبالتالي يتوجب على   .عن طريق تسييل بعض أصوله، أي تحويلها إلى نقد سائل بسرعة وسهولة
  ئه به سائلة بما يتوائم مع احتياجات عمال حتفاظ بجزء من األصول بأشكال سائلة أو شاال  المصرف
 . والتزاماته

ة بمفهومها العام: بمدى توفر أصول سريعة التحويل إلى نقدية بدون خسائر في  وتعرف السيول
 لمقابلة ديون مستحقة في مواعيدها دون تأخير.  ؛قيمتها

هو األصول السائلة.   ول المتغير األيتبين من هذه التعاريف أّن السيولة مسألة نسبية، لها متغيران:  
 .يخ استحقاقهاوتوار هو سحوبات الموّدعين  والمتغير الثاني

مشكلة  ؛كمية السيولة التي يجب أن يحتفظ بها المصرف أو الجهاز المصرفي ككل تعتبرحيث 
من المشكالت الرئيسة في إدارة المصرف، إذ أّن زيادة السيولة تعني أّن المصرف أو الجهاز  

ّن  السائلة، أو أ  كان من الممكن تحقيقها لو تّم توظيف تلك األموال بأرباح ضّحيالمصرفي يُ 
المصرف أو الجهاز المصرفي ال يقوم بواجبه على الوجه األكمل في تحريك أو تدعيم متطلبات 

ّن انخفاض السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي إلى حاالت العسر  أ في يحين    القومي.  االقتصاد 
خاصة تجاه المودعين عند سحب  هالوفاء بالتزاماتبة المصرف فاءعف في كالض المالي، ويحقق

 .ودائعهم، وكذلك عدم القدرة في تلبية طلبات اإلقتراض المقدم له
األخرى، ففي الوقت  ت األعمالأتميز عمل المصارف عن منش  التي السمات  همالسيولة من أف 

لبعض الوقت، فإن مجرد   مستحقات ولو  من  اعليها المنشآت تأجيل سداد م هذهالذي تستطيع فيه 
م فجأة يدفعهثقة المودعين، و  المصرف كفيلة بأن تزعزع ىيولة لد ر إشاعة عن عدم توفر سظهو 

  همية أ وتكتسب السيولة في المصارف. مما قد يعرض المصرف لخطر اإلفالس ودائعهملسحب 
بقاعدة رأس المال، المصرف ضخمة بالمقارنة  ىوإل منخاصة حيث تكون التدفقات النقدية 

 وهذا   .ت انسياب األموال النقدية خارج المصرفيبحجم وتوق   صعوبة التوقع أو التنبؤ   لىباإلضافة إ
النقدية وذلك  سيولتها تعزيز  ىالعمل عل عليهاالمصرف، حيث يتوجب  إلدارة الموقف يشكل تحدٍ 

ن ويلبي في نفس الوقت م حجم المسحوبات من قبل المودعي ئيال  هالدي افٍ ك من خالل توفير نقدٍ 
 .قبل العمالء من طلبات االقتراض المقدمة
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 مكونات السيولة المصرفية: -
ــول التي تتكون من نقود، أو التي يمكن بيعها وتحويلها   ــارف من األصــ ــيولة في المصــ تتكون الســ

ــائر كب ــرعة معقولة، ودون أن يتحمل المصــــرف خســ ــمى هذه إلى نقود بســ ــبيل ذلك. وتســ يرة في ســ
 :يولة. وتقسم هذه االحتياطيات إلىباحتياطيات الساألصول 

 :حتياطيات األوليةأواًل: اال
يكســـــــــــــــب منهــا عـائـدًا، وتتــألف هـذه هي الموجودات النقــديـة التي يمتلكهــا المصــــــــــــــرف دون أن و  

 حتياطيات من أربعة مكونات، هي:اال
 النقد في الصندوق: -1

فيًا أو عملة رســـــمية أو معدنية. أكان مصـــــر من نقد؛ ســـــواء  المصـــــرفمجموعة ما يوجد في حوزة  
  .مسكوكات و  باإلضافة إلى ما قد يتوفر عنده من عمالت أجنبية

ذلك ألن وضـــــــع معيار ثابت لمقدار ما ينبغي أن يحتفظ به المصـــــــرف من نقود،  الصـــــــعب ومن 
لمواســـــم االيرادات ومواســـــم التمويل، ووفقًا التســـــاع المعامالت في   الحاجة إلى النقدية تختلف وفقاً 

ــيه من ا ــادية العامة وما تقتضـ ــاًل عن تأثير الحالة االقتصـ ــرف، فضـ ــط فيها المصـ لمنطقة التي ينشـ
ــرفي يؤثر في  ــائل في ظروف دون أخرى وبدرجات متفاوتة، كما أن الوعي المصــــ توفر المال الســــ

ا ارتفع ذلك الوعي قلت الحاجة إلى النقود وحل محلها التعامل مقدار السـيولة لدى المصـرف؛ فكلم
 شيكات والبطاقات االلكترونية.بال

لســيولة المصــرف والمحافظة على ســالمة مركزه   قائياً عاماًل و تبرز أهمية هذه األرصــدة كونها تعد 
ســـــــتحقاق تأدية االلتزامات المترتبة عليه في مواعيد االالمصـــــــرف من   حيث أنها تمكنالتنافســـــــي،  
 .المتفق عليها

 ةد من هذه األرـصـــ تقليل  الإلى تســــعى المصــــارف ك إال أنها ال تعود على المصــــرف بأي عائد لذل
ــه  التزاماتهاإلى أقل حّد يمّكنها من مواجهة  ــافة إلى امكانية تعرضــ  االمصــــرفية تجاه اآلخرين؛ إضــ

ــرقة التعرض لللمخاطر التالعب من قبل موظفي المصـــــــــرف أو   المناطق  الخارج في حالمن ســـــــ
   غير اآلمنة.
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 المركزي: المصرف لدى والحسابات الودائع النقدية -2
ــبة معينة ــرفية نســ كاحتياطي نقدي قانوني من ودائع العمالء التي يتم   تحدد القوانين النقدية والمصــ

 أية  ى المصـــارفتقاضـــ وال ت لديهاألموال  بهذه المصـــرف المركزي   المصـــارف ويحتفظ ىد ل  عهاإيدا 
ــتخدام  عليهاعوائد  الحاجة   ير في حالةالذ أخاالحتياطيات كم هذه إال أن المصـــارف تســـتطيع اسـ
 إليها.

ــابات  ــلطات الرقابية وثقة   في  تظهر فوائد هذه الحســـــــ بقدرة المصـــــــــرف في  العمالءتعزيز ثقة الســـــــ
المحـافظـة على أموال الموّدعين وعـدم المغـاالة في توظيف أموال الغير في أنشــــــــــــــطـة مـا قـد ينجم 

 عنها مخاطر معّينة، ويسهل عليها أن تكون الملجأ األخير لإلقراض.
ــاني  ــا تعـ ــة ا إال أنهـ ــابليـ ــد قـ ــام من ســــــــــــــلبيـــات تتمثـــل في تقييـ لمصــــــــــــــرف في منح القروض والقيـ

ــتثمارات، و باال نوع من أنواع التكاليف التي   الحســـــــــابات هذه ذا يؤدي إلى تقليل ربحيته، وكأن  هســـــــ
ــارف لقاء القيام بأعمالها، فكلما انخفضــــــــت هذه   ــابات زادت قابلية يجب أن تتحملها المصــــــ الحســــــ

 ، وبالتالي زادت ربحيته.واالستثماراإلقراض  المصرف على

 :المصارف األخرى  ىدل الودائع -3
ــارف بإيدا ودائع تقوم    هي ــارف ىد ل  عهاالمصـــــــــــ ــة لد   ى أخر  مصـــــــــــ  يها،كتوظيفات لألموال الفائضـــــــــــ

 إليها.فترة قصيرة عند الحاجة  اللخسحبها ويمكن  ؛عوائد  عليها ىوتتقاض
المصـــــــرف لدى المصـــــــارف المحلية األخرى من أجل   يودعها التي موالاأل كما تشـــــــمل هذه الودائع

أرصــدة نقدية لدى المراســلين في و أن تكون  . أمقاصــة الصــكوك وتحصــيل فقرات أخرى من الديون 
خارج البلد، مّما ال يزيد على نسبة معينة تحددها طبيعة السياسة النقدية واالقتصادية في ذلك البلد،  

 ائمة والتزاماتها األخرى.من مجموع قيم اعتماداتها المستندية الق
 الصكوك تحت التحصيل: -4

الذين يقدمونها إليه ليحصلها ويقيد قيمتها في   المصرفوهي الشيكات الصادرة ألمر عمالء 
 حساباتهم الجارية.  

للتحصيل، فإذا كان   المصرفوفي بعض الحاالت قد ال يكون الشيك مستحقًا في تاريخ تقديمه إلى  
ا لم يكن الوعي المصرفي  قد صفته السائلة إلى أن يحن أجله، كذلك فإنه إذ استحقاقه مؤجاًل، فإنه يف

شيكات برسم التحصيل دون أن يكون   مصرفعاليًا، والمعامالت التجارية لها احترامها، فقد ترد لل
 للمسحوب عليهم أرصدة تقابلها عند تقديمها. وعندئذ تفقد هذه الشيكات سيولتها تمامًا.
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 الثانوية: حتياطياتثانيًا: اال
ذونات الخزينة تتمتع وراق المالية. فأواأل  لتجارية برسم الخصمواألوراق ا  تتكون من أذونات الخزينة

بســــــــــــــيولـة عـاليـة حيـث يمكن خصــــــــــــــمهـا في أي وقـت لـدى البنـك المركزي. أمـا األوراق التجـاريـة 
عنى أن تكون بم فتتمتع بسـيولة نسـبية ال بأس بها، وذلك بشـرط أن تكون الورقة جيدة؛المخصـومة  

ــيولة عالية في تها عن مبلغ معين. وتتمتع هذه األأن ال تقل قيمو قصـــــــــــيرة األجل  وراق بدرجة ســـــــــ
ر فيها الثقة الدول التي تكون فيها الســـوق النقدية منتظمة، والمعامالت التجارية لها تقاليدها، وتتوف

 ة عند البنك المركزي.اريوراق التجنه في بعض الدول يمكن إعادة خصم األفي المعامالت، كما أ
ــندات فيما يتعلق باألوراق المالية، فإ ماوأ ــيولة، فســـــــ ن هذه األوراق ال تتمتع بدرجة واحدة من الســـــــ

القروض الحكومية ســـــهلة التداول ومســـــتقرة القيمة، فهي عالية الســـــيولة يمكن بيعها في البورصـــــة 
ــيولتها على ماتحرزه   ــركات فتتوقف درجة ســـ ــهم الشـــ ــهولة. أما أســـ ــدرة لها من الـشــــ بســـ ركات المصـــ

 .نجاح، وعلى ما إذا كانت تلك األسهم مضمونة من الحكومة، وبأي قدر، أو أنها غير مضمونة

 ثالثًا: األصول ذات السيولة المشتقة:
صول التي التتمتع بسيولة ذاتية، وإنما تشتق سيولتها من استحقاقها وإتمام تحصيلها، وهي تلك األ

ومن   فتمنع النقص في السـيولة. ؛ملها المصـرفلتزامات التي قد يتحاال من مقدار أو من أنها تقلل
هذه األصــول ما يصــدره المصــرف من تعهدات بناًء على طلب عمالئه لكفالتهم في أعمال ســوف 
ــرف بفتحها  ــتندية التي يقوم المصــــــــ ــرف مقابل االعتمادات المســــــــ يؤدونها للغير. وتعهدات المصــــــــ

ــالح الغير بناًء على طلب عمالئ ــمانات من العمالء، ه.  لصـ وعادة تكون هذه التعهدات مغطاة بضـ
عمالء لهذا فإن سيولتها مشتقة من أن المصرف ال يتعرض إلى نقص السيولة عنده إذا ما أوفى ال

 .بالتزاماتهم المترتبة عليها

ــيولة على الفرق بين احتياطيات  ــيولة التي تم ذكرها آنفًا، والخصــــــــوم   هذا ويتوقف مقدار الســــــ الســــــ
ة الواجبة الســــداد؛ وتتكون هذه الخصــــوم الســــائلة من الودائع تحت الطلب والتي يحتمل أن الســــائل

يسـحبها المودعون في أي وقت، والشـيكات والحواالت المسـحوبة على المصـرف والتي يتعين عليه 
ــدادها عند الطلب أو عندما يحل أجلها، والودائع ألج ــتحقاقها، والجزء غير ســ ل متى حل موعد اســ

ــالح الغير، والتي يحتمل أن يســـــــتحق المغطى ن ــادرة لصـــــ ــمان النهائية الصـــــ قدًا من خطابات الضـــــ
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ســــــــــــــدادهـا ـلذـلك الغير في أي وـقت إذا لم يقم عمالء المصــــــــــــــرف بتنفـيذ التزاـماتهم التي من أجلـها 
  صدرت تلك الخطابات.

 مصادر السيولة: -
 خاللمن   تصــفية بعض أصــولها أو خاللعلى الســيولة إما من   يمكن أن تحصــل المصــارف

 :خاللصول تتحقق السيولة من أل. فعلى جانب اهاترتيب التزامات
سـتثماراتها التي انتهت وتحصـيل المصـارف اللقروض المسـتحقة وفوائدها،  العمالءتسـديد   -1

 آجالها
، والســـــندات،  األســـــهممثل بيع    الثانوية، األســـــواققبل اســـــتحقاقها في   األصـــــولبيع بعض   -2

 . والقروض المسندة
فإذا       تنمية الودائع.    خاللبة لتوليد السيولة على جانب المطلوبات، فيتم ذلك من  أما بالنس

ــديد القروض  األمواللم يكن هناك توازن بين   ــرف نتيجة تســـ ــتثمارات الداخلة إلى المصـــ  واالســـ
الخارجة منه على شــكل قروض جديدة، أو  موالواألالمســتحقة والزيادة في الودائع من جانب، 

ــحوبة   ــيولة. وتقدر هذه الحاجة ودائع مسـ من جانب آخر، يكون المصـــرف هنا بحاجة إلى السـ
يجب على المصـرف، إما   الخارجة. وهنابمقدار الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات 

، وهو ما األموالية، أو القيام بشـراء  نة بسـرعة أكثر من سـرعتها الطبيعسـيولته المخز اسـتعمال 
 :اآلتيتصنف مصادر السيولة على النحو وبالتالي يمكن . يسمى بإدارة الخصوم

هو أن يخزنها ضــمن و ســيولة المصــرف   إلدارةالمدخل التقليدي ويعتبر    :مصااادر داخلية -1
كمصـــــــدر مؤقت للســـــــيولة لحين   االحتياطيةميزانيته، وأن يســـــــتعمل عند الحاجة الفوائض 

نه يقوم أل ؛بنظرية التحويل لوب األـســــ ويســـــمى هذا  الدائمة على ميزانيته  بالتعديالت القيام  
على تحويل أصـــــــــوله الســـــــــائلة إلى نقد لمواجهة احتياجاته، ســـــــــواء لدفع الودائع أو للقيام 

على حســـــــــــاب   يولةلنظرية اهتمامها بالـســــــــــ ا . هذا ومن أهم مظاهر هذهاإلقراض بعمليات  
يـة الــذي أدى إلى تقليص اســــــــــــــتعمــالهــا. ويتم اختزان الســــــــــــــيولــة في ميزان  األمرالربحيــة، 

 :اآلتيةالمصرف ضمن البنود 
ــدةوهو عبارة عن  : األساااااسااااي  االحتياطي -أ ــارف  األرصـــ ــتعملها المصـــ النقدية التي تســـ

 .حتياطيات القانونية المقررةالاالتشغيل العادية، زيادة على  ألغراض 
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المـــاليـــة  واألوراق، االحتيـــاطيـــةيتكون هـــذا البنـــد من الفوائض : الثااانوي  ياالحتياااط  -ب 
شــــــــــــــريطة أن تكون ذات نوعية   ،األخرى المالية    واألوراق، ألجلاالحكومية قصــــــــــــــيرة  

 فيها منخفضة، وقابلة للبيع السريع دون خسارة. اإلفالسومخاطر  ،ممتازة
 األولىتحقيق اـلدخـل ـباـلدرجـة   االحتيـاطيإن الغـايـة من هـذا : االساااااااااتثماار احتيااطي -ت 

متوســــــــــــــطـة وطويـلة  الـمالـية  األوراقوالســــــــــــــيوـلة ـباـلدرجـة الـثانـية. ويتكون هـذا البـند من  
 .األجل

التي تتراوح مدتها ما بين ســــــنة إلى  المالية الحكومية،  األوراق  حتياطيإضــــــافة إلى ا  -ث 
توفير الســــــــــــــيوـلة على الـمدى الطوـيل،   االحتـياطيهـذا من  ـغاـية  . حـيث أن الســــــــــــــنتين

  .كزيادة الطلب على القروض وتراجع الودائع
الســـــــيولة داخل ميزانية المصـــــــرف،  كبديل لعملية خزن  و  :المصااااادر الخارجية للساااايولة  -2

الســيولة، يســمى إدارة المطلوبات. إن   إلدارة ورت المصــارف في مطلع الســتينات أســلوباً طُ 
واتفاقيات ،  االحتياطيةوالفوائض   اإليداعأهم أدوات إدارة المطلوبات تتمثل في شــــــــــــــهادات 

مصــــــرف أن يســــــتطيع ال في إدارة الســــــيولة، األســــــلوب وبفضــــــل هذا  .لشــــــراءالبيع وإعادة ا
 لالســـــتثماريخفض مقدار الســـــيولة المخزونة في ميزانيته، وأن يســـــتعمل فائض التخفيض  

يتوافر المصـــدر الخارجي للســـيولة لجميع المصـــارف،   الو  .في قروض ذات ربحية أفضـــل
. وكان من االئتمانيمة مركزه الوســـ رتباط هذا المصـــدر بقوة المصـــرف المقترض الوذلك 
لمصـــــــارف مرونة في إدارة جانبي ميزانياتها، كما لت إعطاؤها  وبادارة المطليجابيات إاأهم  

 .دارة السيولةإلالميزانية كوسيلة بجانبي  االهتمامعلى  اإلدارةأجبرت 

وتتحدد الجرأة التي يتبعها المصـــــــرف في إدارة خصـــــــومه وكذلك مخزونه من الســـــــيولة، بمدى 
على   االعتماد إلى تقليص ســياســة   الموازنة بين المخاطر والمردود. فالســياســة المتحفظة تؤدي

 .إدارة المطلوبات، لكنها في الوقت نفسه، تركز على زيادة السيولة المخزونة

 ة:ريات إدارة السيولة المصرفينظ -
 أواًل: نظرية القرض التجاري:

تقوم هذه النظرية على أســــــــاس أّن ســــــــيولة المصــــــــرف تتحقق تلقائيًا من خالل التصــــــــفية الذاتية  
ــيرة، أو لغايات تمويل رأس المال العامل، حيث يقوم  ــه التي يجب أن تكون لفترات قصـــــــــ لقروضـــــــــ
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عد إكمالهم لدوراتهم التجارية بنجاح. وِطبقًا لهذه النظرية، ما اقترضـــوه من أموال ب د المقترضـــون بر 
في بعض األســهم   االســتثمارأو   االســتهالكيةفإّن المصــارف ال تقرض لغايات العقارات أو الســلع  

ـناســــــــــــــب هـذه النظرـية المتوقعـة في هـذه المجـاالت، وتُ  االســــــــــــــترداد والســـــــــــــــندات، وذـلك لطول فترة 
 المصــــــــــــــرف من التجـار المحـتاجين عمالءمن البـية العظمى المجتمعـات التجـارـية، حـيث تكون الغـ 

 يل لصفقات محددة ولفترات قصيرة، ويؤخذ على هذه النظرية:إلى التمو 
خاصــة في البلدان النامية،   واالجتماعية  االقتصــاديةفشــلها في ســد احتياجات التنمية   -1

التحتية،   فالتقيد التام بهذه النظرية يمنع المصـــــارف من المســـــاهمة في مشـــــاريع البنى
 القومي. االقتصاد والتي تعمل على إحداث تغييرات جوهرية في 

حيالها دون تقديم القروض الالزمة لتوســـــــــــيع المشـــــــــــاريع الصـــــــــــناعية، وزيادة خطوط  -2
 .وإعادة تجهيزها باآلالت الحديثة، وذلك لطول فترة هذه القروض  اإلنتاج

فالودائع  ئع بمختلف أنواعها،الثبات النســــــبي للودا  االعتبار  لم تأخذ هذه النظرية بعين -3
الجارية ال يتم ســـــــــــحبها جميعها في وقت واحد، بل إّن عملية اإليداع والســـــــــــحب لهذا  
ــبة لودائع التوفير، فكثرة عدد تلك  ــتمرة. أّما بالنســـ ــورة مســـ النوع من الودائع يكون بصـــ
الحســـــــابات وطبيعتها من حيث أّنها في الوضـــــــع الطبيعي تنمو وتكبر، يجعلها تتمتع 

الودائع الثابتة، فتواريخ اســـــتحقاقها معروفة للمصـــــرف، وال يحق  لثبات النســـــبي. أّمابا
 لصاحبها السحب منها إاّل في مواعيد استحقاقها.

قـيامهـا على افتراض إمكـانـية إكمـال اـلَدورة التجـارـية بنجـاح، وهو أمر ال يتحقق دائمـًا،  -4
 .االقتصاديةخاصة في أوقات الكساد واألزمات 

 :ية إمكانية التحويلثانيًا: نظر 
تعتمد هذه النظرية أســـــاســـــًا على أّن ســـــيولة المصـــــرف تعتبر جيدة مادامت لديه موجودات يمكن  

تحويلها إلى نقد بأســــــرع وقت ممكن، وبأقل خســــــارة ممكنة. فإذا لم يتقدم المقترض على ســــــداد ما 
طياته الثانوية، فإّن المصـــــــــــرف يقوم بتحويل بعض من احتيا  مالية مســـــــــــتحقة، التزامات بذمته من  

كاألوراق التجارية والمالية إلى نقد، أو يقوم ببيع جزء من الضــمان المصــاحب للقرض، ســواء كان 
ة لدى المصـــرف يعقارًا أو أوراقًا مالية، أو غيرها. وعلى أثر ذلك يمكن أن تتوفر ســـيولة نقدية كاف

 ه المالية.تمكنه من الوفاء بإلتزامات
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 ع:ثالثًا: نظرية الدخل المتوق
ــيولة على  تقوم هذه النظرية على أســـــــــاس أن إدارة المصـــــــــرف يمكن أن تعتمد في تخطيطها للســـــــ

وقعـة للمقترضــــــــــــــين في الـدخول المت اعتبـارهـادخـل في الـدخـل المتوقع للمقترض، وبـالتـالي فـإّنهـا تُـ 
ــتقبل. وهذا يّمك ــافة إلى منحه المســـــ ــطة وطويلة األجل، إضـــــ ــرف من منح قروض متوســـــ ن المصـــــ

األجل مادامت عملية ســداد هذه القروض تكون من الدخول المتوقعة للمقترضــين  للقروض قصــيرة
بشـــكل أقســـاط دورية منظمة )كل شـــهر أو كل شـــهرين ...( الذي يجعل المصـــرف يتمتع بســـيولة 

 .ات النقدية، وإمكانية توقعهاعالية، وذلك بسبب اإلنتظام النسبي للتدفق

 رابعًا: نظرية إدارة المطلوبات:
ــارف ـلديهـا القـدرة على توفير  تتركز هـذه النظرـية على جـاـنب المطلوـبات، وتؤكـد على أّن المصــــــــــــ

ــتحداث  ــيولة في جانب المطلوبات، كما هو الحال في جانب الموجودات، وذلك من خالل اســــ الســــ
دات اإليداع التي يمكن تداولها، وهي شـــهادات غير شـــخصـــية أنواع جديدة من الودائع، منها: شـــها

رف فيها بالبيع والشــراء. وعادة ما تكون القيمة اإلســمية لتلك الشــهادات كبيرة، يمكن لحاملها التصــ 
وكذلك  العميل.وإّن معدل فائدتها وتاريخ اســــــتحقاقها يتحددان بواســــــطة المصــــــرف دون تدخل من 

بين   اتفاقاولها، وهي شــــــهادات شــــــخصــــــية تصــــــدر بمقتضــــــى  شــــــهادات اإليداع التي ال يمكن تد 
ــتحقاقه معدل الفائدة وتاريخ  يتحدد في والعميلالمصــــــرف  ، وال يجوز لحاملها التصــــــرف فيها االســــ

قيمتها قبل التاريخ المحدد. وعادة ما تكون قيمتها اإلســــــــمية أقل  اســــــــترداد بالبيع، كما ال يمكن له 
للشــــهادات القابلة للتداول. كما وتوجد أنواع جديدة أخرى كودائع أمر الســــحب   من القيمة اإلســــمية

. وودائع ســــــــوق النقد. وجميع هذه الودائع تســــــــاهم بشــــــــكل كبير في زيادة حصــــــــيلة القابلة للتداول
ــافة إلى أّنها تعمل على زيادة أرباح  ــيولته النقدية، إضــــــ المصــــــــرف من الموارد المالية، أي من ســــــ

 المصرف.

 كفاية السيولة المصرفية:تقييم  -
فة كفاية الســـــيولة ة لمعر على عدد من النســـــب الماليلمالية، ومنها المصـــــرفية  تعتمد المؤســـــســـــات ا

ما لديها من نقدية أو أصــــــول أخرى ســــــريعة ب  بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتهاالنقدية فيها، 
ــيفًا ذا حّدين، فإذا ا ــيولة تمثل ســــ ــيولة عن الحد المطلوب، التحويل إلى نقدية. والســــ زداد حجم الســــ

نخفاض السـيولة عن الحد المطلوب سـوف يؤثر سـلبيًا في ربحية المصـرف. ومن جهة أخرى، إّن ا
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وعدم قدرة المصـرف على مواجهة التزاماته وممارسـه دوره  سـوف يؤدي إلى حاالت العسـر المالي،
 :اية السيولة ما يأتيومن أبرز النسب المالية المستخدمة في إطار تقويم كفكممول. 

 أواًل: نسبة الرصيد النقدي:
 اآلتية:ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة 

 =نسبة الرصيد النقدي 
 النقد في الصندوق + النقد لدى البنك المركزي + األرصدة السائلة األخرى 

 ×100 
 الودائع وما في حكمها 

ويقصــد بالودائع وما في حكمها جميع المطلوبات، باســتثناء رأس المال الممتلك )حقوق الملكية(،  
ت نســــبة الرصــــيد النقدي، زادت مقدرة المصــــرف على تأدية وتبّين المعادلة أعاله إلى أّنه كّلما زاد 

ــبة ال، أي أالمتفق عليها المواعيد المالية في   التزاماته ــيد النقدي ّن هناك عالقة طردية بين نســــ رصــــ
 والسيولة.

تشـــير هذه النســـبة إلى مدى قدرة األرصـــدة النقدية الموجودة في الصـــندوق، ولدى البنك المركزي، ف
ى، وأية أرصــــدة أخرى، كالعمالت األجنبية والمســــكوكات الذهبية الموجودة ولدى المصــــارف األخر 

المالية المترتبة على المصرف والواجبة التسديد في مواعيدها   بااللتزامات في المصرف على الوفاء 
 المحددة.

 القانوني: االحتياطيثانيًا: نسبة 
 تية من الودائع المختلفة على شــكلبنســبة معينة من المبالغ المتوفرة لديها والمتأ تحتفظ المصــارف
. ويحـدد القـانوني  يطلق عليـه االحتيـاطي ،البنـك المركزي  تودع لـدى ؛دون فـائـدةبـ رصــــــــــــــيـد نقـدي و 

بها. حيث تعتبر   االلتزامالبنك المركزي هذه النسـبة وفقًا للمصـلحة العامة، وينبغي على المصـارف 
ك المركزي للتأثير في حجم االئتمان الممنوح هذه النسبة إحدى األدوات المهمة التي يلجأ إليها البن

 هذه  قلللة التوســـــــع االقتصـــــــادي يقوم المركزي بتاوالنقدية؛ ففي ح  االقتصـــــــاديةالبلد تبعًا لظروف 
كعالج لمشــكلة التضــخم المالي مثاًل، فإّنه يرفع من نســبة   انكماشإذا أراد إحداث حالة  أما   .نســبة

 لمعادلة اآلتية:وفقًا لب هذه النسبة القانوني، وهكذا. ويمكن حسا االحتياطي

 القانوني = االحتياطينسبة 
 النقد لدى البنك المركزي 

 ×100 
 الودائع وما في حكمها



 الدكتور شادي زهره  –إدارة المصارف التجارية 
 

    56                                          مؤسسات المالية قسم المصارف وال – كلية العلوم اإلدارية  – جامعة الشام الخاصة 

القانوني زادت مقدرة المصـــرف على الوفاء   االحتياطيتوضـــح المعادلة أعاله أّنه كلما زادت نســـبة  
وأوقـات األزمـات والتي   ،االعتيـاديـةير بـالتزامـاتـه المـاليـة المترتبـة عليـه، خـاصـــــــــــــــة في الظروف غ

 المالية. التزاماتهتعجز فيها األرصدة الموجودة لدى المصارف عن سداد 

 ثالثًا: نسبة السيولة القانونية:
ــًا ل لتزامات على الوفاء باال  واالحتياطيات الثانويةحتياطيات األولية  قدرة االتمثل هذه النســــبة مقياســ

. كذلك ُتعّد هذه النســبة من أكثر نســب الســيولة هظروففي جميع   المالية المســتحقة على المصــرف
 موضوعية واستخدامًا في مجال تقديم كفاية السيولة، ويمكن التعبير عنها وفق المعادلة اآلتية:

 نسبة السيولة القانونية =
 اإلحتياطيات األولية + اإلحتياطيات الثانوية

 ×100 
 الودائع وما في حكمها

 ة التوظيف:نسب رابعًا:
 لمعادلة اآلتية:تحسب هذه النسبة وفقًا ل

 نسبة التوظيف =
 القروض والسلف

 ×100 
 الودائع وما في حكمها

من  العمالءتشـــير هذه النســـبة إلى مدى اســـتخدام المصـــرف للودائع وما في حكمها لتلبية حاجات  
ف على تلبية القروض  القروض والســــــلف، وكلما ارتفعت هذه النســــــبة دّل ذلك على مقدرة المصــــــر 

المصــــــــــــــرف على الوـفاء ـبالتزاـماـته تجـاه  ـقدرةالجـدـيدة، وهي في ذات الوـقت تشــــــــــــــير إلى انخـفاض 
ــيولة المصــــرف،  المودعين  تجاه، لذلك ينبغي على المصــــرف أخذ الحيطة والحذر أي انخفاض ســ

مع طلبــات القروض الجــديــدة حتى ال يكون في وضــــــــــــــع غير قــادر على تــأديــة التزامــاتــه المــاليــة 
 اآلخرين.

ــيولة،  ــيولة أعاله أّن ناتج هذه النســـب ترتبط جميعها بعالقة طردية مع السـ  ويالحظ من نســـب السـ
 باستثناء نسبة التوظيف، فإّنها ترتبط بعالقة عكسية مع السيولة.
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 دارة الودائع إ
Deposits Management 

 
تعتبر الودائع المصرفية أساس عمل واستقرار المصارف والمحدد األساسي للخدمات المصرفية 
التي تقدمها المصارف. فقبول الودائع يرتبط به تقديم خدمات مصرفية متعددة، وتمثل هذه الخدمات 

 الجانب األكبر لنشاط المصرف.
تمثل الودائع أحد أهم مصادر التمويل في المصرف، وهي الدعامة الرئيسية التي تمكنه من  حيث 

لذلك تسعى المصارف باستمرار إلى تنمية ودائعها، والعمل  القيام بوظائف االقراض واالستثمار.
    على جذب ودائع جديدة.

 :  ائعمفهوم الود -
يدفع المودع بموجبه للمصرف مبلغ معين، ويترتب  يمكن تعريف الوديعة المصرفية على أنها اتفاق  

بموجبه على المصرف رد هذا المبلغ للمودع عند طلبه أو حين يحين أجله، كما يلتزم المصرف 
 بدفع فائدة على قيمة الوديعة.

وتحاط الودائع  بضمانات مصرفية مشتقة من الثقة التي يوليها المودعين للمصرف. فهي تحاط  
 ذلك ألن قيمة الوديعة قد تدل على المركز المالي للمودع.بالسرية الكاملة و 

 المصرفية  نواع الودائعأ -
يمكن تصنيف الودائع إلى أنواع مختلفة وذلك وفقًا لعدة معايير أهمها: أجل الوديعة، ملكيتها،  

 للمودع.  النشاط االقتصاديحركتها، 

  آلجل:الودائع حسب ا -1
 الودائع ألجل . الودائع الجارية وودائع التوفير و  نواع هي:أالثة لى ث لآلجل إتنقسم الودائع وفقاً 
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  :(الجارية )تحت الطلب الودائع-أ
ويشترط المصرف , أي وقت دون اخطار سابقسحبها في للمودع يمكن  الودائع التي

 لفتحها حد أدنى لقيمة الوديعة.
 : التوفير ودائع-ب

يمنح للعميل صاحب الوديعة يسجل   تم التعامل بها بموجب دفتر خاص هي الودائع التي ي 
فيه المصرف ما يودعه العميل وما يسحبه وما يستحق له من فائدة والتاريخ الذي تتم فيه  

 .دودة على هذا النوعتمنح المصارف فوائد محو  كل عملية.
   ألجل الودائع-جـ
ال  و  ،لمدة محدودة يتفق عليها الطرفين  لدى المصارف العميلي الودائع التي يودعها هو 

وفي مقابل ذلك  .جل المحدد إليداعهاقبل انقضاء األ   أو كلياً يجوز السحب منها جزئياً 
يمنح المصرف عميله فائدة على وديعته تتزايد قيمتها وفقًا لمدة اإليداع. ويتمثل الهدف 

التي يحصل عليها شهريًا   الرئيسي للودائع ألجل في تحقيق المودع لكسب ممثل في الفائدة
أو على فترات دورية أو في نهاية مدة اإليداع. ويستطيع المصرف االعتماد على هذا النوع  

 من الودائع لتمويل عمليات االستثمار واإلقراض.  

 الودائع حسب الملكية:   -2
 :  هينواع ألى ثالثة ة إللملكي تنقسم الودائع وفقاً 

 فراد.تها الى األتلك الودائع التي تعود ملكيوهي : ودائع القطاع العائلي-أ
 . لى المؤسسات الحكوميةإوهي تلك الودائع التي تعود ملكيتها  :  القطاع الحكوميودائع  -ب 
 المؤسسات  لىإتلك الودائع التي تعود ملكيتها  وهي: قطاع األعمال الخاصةودائع -جـ
  خاصة.ال

 : الودائع حسب حركتها -3
 ولها نوعان: 
   لكثرة عمليات  ودائع التي يكون رصيدها غير مستقر نسبياً الوهي : النشيطة الودائع-أ 

 . السحب وااليداع
 .  وذات طبيعة ادخارية مستقر نسبياً هي الودائع التي يكون رصيدها و  :المستقرة الودائع-ب
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 :النشاط االقتصادي للمودعينالودائع حسب  -4
 وتقسم إلى: 
   ودائع شركات تجارية.  -أ

 . ودائع المنظمات الصناعية-ب 
 ودائع المنظمات الزراعية.-ج
 ودائع منظمات الخدمات. -د 
 أصحاب المهن الحرة ودائع -ه

 :ساسية لجذب الودائعاالستراتيجيات األ -
تعتبر الودائع أساس العمل المصرفي، لذلك تسعى المصارف إلى تنمية ودائعها باستمرار. وفي 
سعيها لذلك تقوم المصارف بتشجيع المودعين من خالل استراتيجيتين أساسيتين هما استراتيجية  

 المنافسة السعرية، استراتيجية المنافسة غير السعرية.  
 :واًل: استراتيجية المنافسة السعريةأ

التشريعات المصرفية أن القوانين و ال  إ  أعلى للمودعين.فائدة  المصرف  يجية بدفع  تتمثل هذه االسترات
تعطي المصرف المركزي وحده حق تحديد سعر الفائدة. لذلك فإن المصارف تقدم فوائد متقاربة  

الودائع الجارية لعدة أسباب  على ودائع التوفير والودائع ألجل كما أنه ال يحق لها تقديم فوائد على  
 ومن أهمها:
  األموال.من ارتفاع تكلفة  الحد -1
 . من زيادة المنافسة بين المصارف الحد -2
 .من ارتفاع الفوائد على القروض  الحد -3

 لذلك تقل فعالية هذا االستراتيجية في جذب وتنمية الودائع بالمصارف.
 : استراتيجية المنافسة غير السعرية    ثانياً 

على مستوى جودة  تستند نها أأي  ،سعار تنافسيةأستراتيجية بتقديم خدمات جيدة وبتتمثل هذه اال
ن التباين الموجود بين المصارف في مستوى جودة الخدمات إ. و للعميلالخدمات المصرفية المقدمة  

هم  أ ومن . اتيجيةستر مها يزيد من احتماالت نجاح هذه االيتكاليف تقد ونوعها و  للعميلالمقدمة 
 :ن يعتمد عليها المصرف في جذب المزيد من الودائعأالخدمات المصرفية التي يمكن 
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 . نتحصيل مستحقات المودعي  -1
 العميل.  سداد المدفوعات نيابة عن  -2
  .نواع جديدة من الودائعأاستحداث  -3
  .داء الخدمةأسرعة  -4
 بعض المزايا للمودعين مثل األولوية في االقتراض. تقديم  -5
 إدارة محافظ األوراق المالية الخاصة بعمالء المصرف. -6

وتعتبر المنافسة غير السعرية األساس الذي يمكن للمصارف االعتماد عليها في جذب وتنمية  
 ودائعها.

 جذب الودائع: فيالعوامل المؤثرة  -
 همها ما يأتي:أ  بعدة عواملتتأثر عملية جذب الودائع 

فالمصارف ذات الموقع المميز تتمكن بسهولة من جذب العمالء. إضافة موقع المصرف:   .1
إلى أن االنتشار الجغرافي لفروع المصرف يساهم في تقديم الخدمات المصرفية على نطاق 

عها  واسع مما يزيد من حجم الودائع؛ لذلك يجب على المصرف اختيار الموقع المناسب لفرو 
 الجديدة.

إذ يفضل األفراد التعامل مع المصارف الناجحة  : صية للمصرفخمات المادية والشالس .2
  كان ذلك متعلقاً أء  والتي تواكب التطورات التي تحدث في العالم سوا  ،وذات السمعة الحسنة

 داء الموظفين. أم بكفاءة ألية التي يستخدمها المصرف، بات اآلوالحاس باألجهزة
ها  ستراتيجيتاحيث تلجأ المصارف كجزء من    :مزايا جديدة ومبتكرة ومجزية للمودعينتقديم   .3

إيداع جديدة  نظم كاستحداث ، لتكون قادرة على مواجهة المنافسةابتكار أفكار جديدة إلى 
، أو تيسير أنظمة لعائد على الودائع بأرباح المصرف، أو ربط االميزة التأمينية للودائع  مثل

 .لمجزية الستقطاب الودائع ... إلخاليانصيب ا
الخدمات المصرفية المقدمة من قبل  تقديم تلعب كفاءةكفاءة تقديم الخدمات المصرفية:  .4

. لذلك على المصرف تهيئة المناخ المناسب  في جذب ودائع العمالء دورًا مهماً المصرف 
خالل تبسيط إجراءات ونظم  لتسهيل تقديم الخدمات للعمالء بسرعة وكفاءة عالية وذلك من  

 العمل.
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ومن العوامل التي تسهم في انتشار الوعي المصرفي  درجة انتشار الوعي المصرفي: .5
مستوى المعيشة والتعليم، توافر وسائل االتصال الحديثة، ومدى كفاءة أداء الخدمات 

 المصرفية.
المنتجات فتميل األسعار فمثاًل خالل فترات الرواج تزداد مبيعات الظروف االقتصادية:  .6

 لالرتفاع فينعكس ذلك في زيادة الودائع المصرفية ويحدث العكس في حاالت الكساد.
فاالستقرار في النظم السياسية يزيد من الثقة في المصارف الظرف السياسية واالجتماعية:   .7

واألسعار،   وبالتالي تزداد الودائع. كما تزداد الودائع بحجم الدخل الفردي ومستويات المعيشة
     والميل لالدخار عند االفراد.

 : العوامل المؤثرة على عدم استقرار الودائع -
خالل فترة زمنية  تتم على الودائع  المتكررة التي واإليداععمليات السحب  :يقصد بتقلب الودائع

ويطلق . أم على مستوى الجهاز المصرفي ككل، سواء أكان على مستوى المصرف الواحد معينة
 :  ومن أهم هذه العوامل هي  .الودائع عليها معدل دوران

 : الموسميةالتقلبات  -1
، خاصة المصارف التي تتركز فروعها في ئع المصرف الواحد لتقلبات موسميةتتعرض ودا

ناطق الزراعية ذات  ، أو مجاالت محدودة غير متنوعة كالم ناطق يعتمد نشاطها على قطاع واحد م
،  المناطق التي تعتمد على صناعة واحدة أو مجموعة صناعات مترابطة موسمياً ، أو  الموسم الواحد 

ن الطلب على سحب الودائع من إ فسلعة موسمية معينة  إلنتاجنه مع بداية الشروع أذ يالحظ إ
ن  أ ويحدث العكس أي بعد  .ضاً أيبات االقتراض من المصرف ستزداد المصرف سيزداد وطل
 منه. لى االقتراض إالودائع لدى المصرف وتقل الحاجة اد د تتحقق عوائد االنتاج تز 

 التقلبات الدورية أو الدورة االقتصادية:   -2
. حيث تزداد عمليات االيداع في فترة االنتعاش  في فترات االنتعاش والركود  تتغير الودائع

 االقتصادي بينما يحدث العكس في فترات الركود. 
 : نشاطات الحكومة في المنطقة -3

التي تقل فيها فعاليات الحكومة، وينخفض فيها حجم  المناطق في ودائع المصرف يقل حجم 
وجد فيها دوائر الحكومة واجهزتها بالقياس مع  تتزداد الودائع في المناطق التي ت  ذ . إاإلنفاق العام

  .غيرها من المناطق التي تقل أو تخلو من هذه المنشآت 
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 ئع المصرفية:تحليل التعادل لتخطيط ورقابة الودا -
 دنى الذي يجب توافره من الودائع.يمكن للمصرف استخدام تحليل التعادل في تحديد الحجم األ

 ويساعد هذا التحليل إدارة المصرف في اتخاذ قرارات تخطيط ورقابة الودائع المصرفية. 
النقطة التي  ويعتمد تحليل التعادل على العالقة بين اإليرادات والمصروفات. فنقطة التعادل هي 

تتعادل عندها اإليرادات والمصروفات أو هي النقطة التي تمثل الحد األدنى من اإليرادات الذي 
  .يجب تحقيقه لتعويض المصروفات 

م العمليات المصرفية. ويتصف تحليل التعادل بخاصية األجل القصير. وهو ما يتفق مع طبيعة معظ
يرادات أخرى. وتنقسم  لة من القروض والعموالت وإرف بالفوائد المحصرادات المصاهذا وتتمثل إي 

وفوائد ثابتة  على الودائع لى مصروفات متغيرة مثل الفوائد المدفوعة المصروفات في المصرف إ
 مثل المصروفات اإلدارية. 
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 إدارة القروض
Loans Management 

 
. وتعتبر القروض أهم نشاط  المصارفتعتبر القروض المصرفية من أهم الخدمات التي تقدمها 

لتمويل احتياجات  إما    وهذه القروض موجهة أساساً   .لتحقيق أرباح مالئمة  المصرفيسعى من خالله  
لتمويل المشاريع االستثمارية التي تسمح بتطوير قدرات أو قصيرة األجل تسمح بمواجهة النفقات، 

 .المؤسسات 
تتعرض لمخاطر عند منحها للقروض، فال يمكن منح قرض دون احتمال قد  المصارفغير أن 

وضع سياسة ائتمانية على درجة عالية من   المصارفوجود مخاطر ولو ضئيلة، مما يوجب على 
 الدقة من أجل تفادي المخاطر أو تقليلها.

، فإن القروض هي االستخدام الرئيسي  فالمصار ففي حين تعتبر الودائع المصدر الرئيسي ألموال 
، وفي نفس المصرفلتلك األموال. وعمليات اإلقراض للعمالء هي الخدمة الرئيسية التي يقدمها 

الوقت يعد المصدر األول لربحيته، لذلك فإن هناك اعتبارات يجب مراعاتها عند منح القروض  
دارة العمليات المصرفية الخاصة  بأنواعها المختلفة، بل وال بد من وجود سياسات لإلقراض إل

 بالقروض بكفاءة وفعالية. 
 : تعريف القروض المصرفية -

تعرف القروض المصرفية بأنها الخدمات المقدمة للعمالء، والتي يتم بمقتضاها تزويد األفراد 
على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال، وفوائدها  ؛والمؤسسات في المجتمع باألموال الالزمة

دعم تلك وتُ  .و على أقساط في تواريخ محددةوالعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، أ
استرداد أمواله في حالة توقف العميل  مصرفالعملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل لل

 عن السداد بدون أية خسارة. 
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 أنواع القروض -
تصنف هذه األنواع وفق األجل، نوع الضمان المقدم، القطاع االقتصادي المستفيد، الغرض المستخدم 

 فيه القرض.
 القروض حسب األجل:  .1

ُيمنح لمدة ال تتجاوز سنة مالية ويكون مقابل ضمانات قصيرة    :قرض قصير األجل- 1- 1
 األجل )بضائع، كمبياالت(.

: يمنح لمدة تزيد عن السنة وال تتجاوز عشر سنوات ويتطلب قرض متوسط األجل-1-2
 ضمانات عينية رهن عقاري مثاًل.

 : يمنح لمدة تزيد عن عشرة سنوات ويتطلب ضمانات عينية.قرض طويل األجل- 3- 1

 لقروض حسب نوع الضمان:ا .2
: تمنح بكفالة شخص أخر حسن السمعة وذو مركز مالي قروض بضمان شخصي-2-1

 سليم. 
 : مثل األسهم والسندات.قروض بضمان أوراق مالية- 2- 2
: حيث يتيح هذا النوع للعمالء الحصول على قرض القروض بضمان كمبياالت-2-3

 قاقها بضمان هذه الكمبياالت.بنسبة معينة من قيمة الكمبياالت قبل موعد استح
بحيث يجب أن تكون البضائع المرهونة تتمتع بشروط قروض بضمان بضائع: -2-4

 معينة مثاًل يسهل تصريفها وال تتعرض بتلف بسرعة. 
: ويتم التأشير بقيد الرهن العقاري على مستندات ملكية  قروض بضمان رهن عقاري -2-5

 العقارات.
 قروض حسب القطاع المستفيد:  .3

 قروض موجهة للقطاع العام. -1- 3
 قروض موجهة لقطاع األعمال. -2- 3
 قروض موجهة للقطاع الحكومي.-3- 3
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 ة: أهمية القروض المصرفي -
 عتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص آلخر. ت .1
 .إيراداتهتعد القروض المورد األساسي الذي يعتمد عليه المصرف للحصول على  .2
تعد القروض المصرفية من العوامل الهامة لعملية خلق االئتمان التي تنشأ عنها زيادة الودائع  .3

 .والنقد المتداول
وبالتالي  . تلعب القروض دورًا هامًا في تمويل حاجات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات  .4

  المساهمة في النشاط االقتصادي وتقدمه، ورخاء المجتمع.
 

 اجراءات ومعايير منح القروض: -
 منح القروض: اجراءات-أ

، هأصولإذ تمثل الجانب األكبر من  ؛مصرفتعتبر القروض من أوجه استثمار الموارد المالية لل
كما يمثل العائد المترتب عنها الجانب األكبر من اإليرادات. لذا، يصبح من المنطقي أن يولي  

بوضع اإلجراءات التي يجب أن   ؛عناية خاصة لهذا النوع من األصول المصرففي  المسئولون 
وذلك لضمان سداد أصل   ؛يمر بها القرض، وكذلك المعايير التي على أساسها يتم منح هذا القرض 

وحتى يتسنى اكتشاف المخاطر المحتملة والعمل على تجنبها    ،رض وفوائده في مواعيد استحقاقهاقال
 قبل وقوعها. ومن أهم هذه اإلجراءات:

 الفحص األولي لطلب القرض:  -1
  :التحليل االئتماني للقروض -2
 :التفاوض مع المقترض  -3
 اتخاذ القرار: -4
 : متابعة القرض والمقترض -5
   :تحصيل القرض -6

 معايير منح القروض:  -ب 
 المصرفتسعى إدارة االئتمان قبل اتخاذ القرار االئتماني إلى اإلحاطة بالمخاطر التي سيتعرض لها  

ر المتعارف عليها  و أصبح من األم لذلك، وأيضًا تحديد مصادر تلك المخاطر، القرض عند منح 
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المعايير    من خالل تحليل مجموعة من  ه،تحديد درجة المخاطر المرتبطة ب  رورةض  تقييم القرض عند  
 :وهيfive cs  المعروفة بنظام

 Capacity العميلقدرة  .1
 Characterشخصية العميل  .2
 Capitalالعميل رأس مال  .3
 Collateralالضمان  .4
 Conditions الظروف السائدة .5

 كما يوجد معايير ترتبط بالمصرف وتضمن:
 السيولة المتوفرة في المصرف.درجة  .1
 االستراتيجية المصرفية التي يتبعها المصرف في إدارة العمليات المصرفية. .2
 األهداف التي يسعى المصرف لتحقيقها في األجل القصير والمتوسط والطويل. .3
 حصة المصرف ومكانته في السوق المصرفية. .4
 

 التحليل المالي لترشيد قرار منح القرض: 
التحليل المالي أحد األدوات الرئيسية التي يستخدمها المصرف في تقييم المركز المالي للعميل يعد 

طالب القرض. ويساعد التحليل المالي في التعرف على نقاط القوة والضعف في نشاط العميل مما 
 يسهم في ترشيد قرار منح القرض للعميل.

ي وأكثرها شيوعًا واستخدامًا في تقييم المركز  وتعتبر النسب المالية من أهم أدوات التحليل المال
المالي للعميل. وذلك عبر مقارنة النسب المالية الخاصة بنشاط العميل بالنسب المناظرة لها في  

 السنوات السابقة أو بالنسب المماثلة لعمالء آخرين. وتصنف النسب المالية إلى: 
وهي مجموعة من النسب التي تستخدم في تقييم قدرة العميل طالب القرض على   نسب السيولة: .1

 الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه. وتضمن هذه النسب: 
 الخصوم المتداولة./= األصول المتداولةنسبة التداول  -1-1
الخصوم   /المخزون السلعي(  –= )اأًلصول المتداولة  نسبة السيولة السريعة-1-2

 .المتداولة
 = النقدية/الخصوم المتداولة. نسبة النقدية  -1-3
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وتحدد مدى اعتماد العميل على القروض في تمويل نشاطه  نسب االقتراض )الرفع المالي(:  -2
 وتوفير احتياجاته من األموال. وتضمن: 

 = اجمالي الديون )القروض(/اجمالي األصول.  نسبة االقتراض-2-1
 = اجمالي الديون/اجمالي حقوق الملكية. لى حقوق الملكية  نسبة الديون إ-2-2
 = الربح قبل الفوائد والقروض/الفوائد.نسبة تغطية الفوائد  -2-3

 : تستخدم في تقييم القدرة الربحية للعميل خالل فترة زمنية معينة. وتضمن: نسب الربحية -3
 = الربح قبل الضرائب والفوائد/اجمالي األصول.العائد على األصول -3-1
 = صافي الربح بعد الضريبة / حقوق الملكية.   العائد على حقوق الملكية-3-2
 = صافي الربح/اجمالي األصول.   معدل العائد على االستثمار- 3-3

  القروض المتعثرة -
وعلى الرغم من استخدام    .تخاذ قرار منح القرض التي تمر بها عملية ا  على الرغم من تعدد المراحل 

لتقييم المركز المالي واالئتماني للعميل قبل الموافقة  عديد من األساليب الفنية واإلداريةالمصرف لل
على سداد  من كل ذلك ال يحول دون تعثر بعض العمالء وعدم قدرته أ ال ، إعلى منحه القرض 

ظهور مشكلة القروض المتعثرة والتي تهدد المصارف وتعرضها  لى  إويؤدي ذلك    ا،قروضهم وفوائده
 من أهم أسباب تعثر القروض:و  .لخسائر فادحة

 أسباب تتعلق بالعميل ومنها: .1
 انخفاض قدرة وكفاءة العميل على إدارة نشاطه. -1- 1
 االعتماد على القروض بدرجة كبيرة في تمويل النشاط. -2- 1
 لعميل يأخذ بالحسبان التطورات البيئية. عدم وجود تخطيط استراتيجي لدى ا-3- 1
 قلة خبرة العميل في السوق والظروف المنافسة.-4- 1

 أسباب خاصة بالمصرف ومنها:  .2
 تقييم الضمانات المقدمة من العميل بأكبر من قيمتها الحقيقية. -1- 2
 عدم االستعالم الدقيق عن العميل ومعامالته السابقة قبل منح القرض.-2- 2
 عدم التحقق من سالمة المستندات المقدمة من قبل العميل.-3- 2
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عدم متابعة القرض المقدم للعميل والتأكد من استمرار توافر الشروط الخاصة -4- 2
 باستخدام هذا القرض.

وهي عوامل تتعلق بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية وطبيعة    عوامل خاصة بالبيئة: .3
عوامل تتسم بعدم االستقرار مما قد يؤثر على قدرة العمالء على سداد المنافسة وغيرها. وهي 

 التزاماتهم تجاه المصرف.
 

 :التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة -
ومن أهم األساليب التي يمكن استخدامها من قبل المصرف لمعالجة تعثر العميل وعدم قدرته على   

 السداد هي:
 تسييل الضمانات المقدمة من العميل.  .1
 إعادة جدولة القرض. .2
 محاولة الحصول على ضمانات جديدة من العميل.  .3
 إعادة تنظيم المشروع الخاص بالعميل تحت إدارة المصرف. .4
 تسهيالت ائتمانية جديدة للعميل.منح   .5
 اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد العميل. .6
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 إدارة رأسمال 
Capital management 

موال أل يعتبر حماية هكوندفاع يمثل خط فهو  ؛رفامال جزء من السيولة في المصال يمثل رأس
وذلك في حالة انخفاض قيمة أي  ؛ا المصرفلهتعرض يتجاه أية خسائر قد  وتأمينياً  ،المودعين

يقوم   إضافة إلى كونه ،نخفاض الاذا هوعدم وجود مخصص يستوعب  ،بند من بنود الموجودات 
 . في تمويل الموجودات الثابتةبدور رئيسي 

 أواًل: تعريف رأسمال المصرف 
 للمصرف.ساهم بها أو المشترك بها من قبل المالكين األموال المُ بأنه:  مالال عرف رأسيُ 
الموزعة، واحتياطيات  رباح غير األالمدفوعة، والفائض، و  مجموع األسهم كما ُيعرف بأنه: 

  تهفي أنشطخسائر الة هالمصرف لمواج ُينشأها التي  المخصصات  هاالمصرف، وتضاف إلي
 .قراض الستثمار واال المصرف الخاصة با

المدفوعة من قبل المؤسسين العادية والممتازة  األسهممجموع قيم : نهبأحدده البعض كما  
 الحق.في وقت  هيل وأي إضافات أو تخفيضات قد تطرأ ع ،مين في بداية حياة المصرفهوالمسا

 المصرف  مالمكونات رأسثانيًا: 
 :ويشمل :ساسياألمال ال رأس -1
ند تأسيس المصرف، ومن  المالكون ع   هغ الذي يدفعلالمب  يتكون من :مال المدفوعال  رأس -1-1

 ويتمثل بـ:دف زيادة رأس المال. ه ب تأسيسلحقة لاللالدفعات ا
، تخـول صـاحبها المصرفبر األسهم العادية حصة في ملكية ت تع :سهم العاديةألا -أ

الحصـول علـى األرباح بعد تسديد التزاماتها تجاه اآلخرين. ويتم إصدار هـذه األسهم  
فحاملو  . إنشاء مصرف جديد، وكذلك عند إصدار أسهم جديدة لالكتتـاب عندما يتم 

قيمة اسمية وقيمة  ب  . تتمتع هذه األسهماألسهم العادية هم المؤسسون والمساهمون 
م، ه ى قسيمة السلة في القيمة المدونة عسمي ألا دفترية، وقيمة سوقية. تتمثل القيمة 

ها  دفترية يتم حسابأما القيمة ال .ا في عقد التأسيسليهوعادة ما يكون منصوصًا ع 
عدد األسهم    ( علىعن طريـق قسمة حقوق الملكية ) بإفتراض عدم وجود أسهم ممتازة
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م في  ها السه السوقية بالقيمة التي يباع بفي حين تتمثل القيمة . العادية المصدرة
  .سوق المال

السهم ويعتبـر  المصرف.يمثل السهم الممتاز مستند ملكية في : ةسهم الممتاز ألا -ب 
وخصائص   العادي، أي أنه يجمع بين خصائص السـهم  ه الممتاز صك مزدوج بطبيعت 

ممتازة بعد الديون في األولوية وقبل المساهمين  فعند التصفية تأتي األسـهم ال. السند 
 . من ناحية الـدخل تستحق نسبة ثابتة منهالعاديين، و 

ا تعد األسهم الممتازة أقل مصادر التمويل طويل األجل شيوعًا، ويمكن االستغناء  كم
وهناك عدة أسباب تؤدي إلى إصـدار  .عنها بإصدار األسهم العادية أو السندات 

 ي: الممتازة وهاألسـهم 
في استعمال أموال الغير دون إشراكهم في اإلدارة حيث في  المصرفرغبة   -

 . الغالـب ال تحمل األسهم الممتازة حق التصويت 
إصدار األسهم الممتازة بداًل من السندات لتالفي تحمل أعباء   لمصرففضل ايُ  -

 .(تحقق الربح أم لم يتحقق  مالية ثابتة )فوائد السـندات سـواء
حيث أن الكثير مـن المسـتثمرين يفضـلون    مصرفللزيادة موارد األموال المتاحة    -

 .األسهم الممتازة على األسهم العادية رغبًة منهم في الحصول على عائد محدد 
 .المتاجرة بالملكية لرفع عائد االستثمار لألسهم العادية -

، لمقابلة أي طارئ قد يواجه المصرفرباح،  حتياطيات من األتقتطع اال:  حتياطياتالا -1-2
مودعين والدائنين، ولمساعدة المصرف في ممارسة  لبمثابة ضمان إضافي ل فهي
، حتياطي الخاص واال، حتياطي القانونيحتياطيات: االال المصرفية. ومن ا  هأعمال
 ة، وفائض رأس المال.رباح المحتجز واأل

وهو احتياطي يطلبه القانون، وينص على أن يكون بنسبة  :  القانوني  حتياطيالا  -أ
المال. فعندما يستقر المصرف في أعماله، ويبدأ في الحصول  معينة من رأس

على المصرف أن يقتطع نسبة مئوية معينة من    فرض على األرباح، فإن القانون ي
   األرباح الصافية قبل توزيعها في كل سنة.

بمحض إرادتها،   احتياطي اختياري ُتشكله المصارف وهو :الخاص الحتياطيا -ب 
 . وفقًا لنظامها األساسي؛ بغية تدعيم مركزها المالي
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  عادة ما يترتب على نشاط المصرف أرباح في نهاية  ة:ربااااااااااااااح المحتجز ألا -ت 
 . السنة، ال يقوم بتوزيعها كلها بل جزء منها، والباقي يضاف إلى حقوق الملكية

. إذ يمثل الفرق جزءًا من وةالالمصرف بعم  هعن بيع أسينشأ    فائض رأس المال: -ث 
ذا  همن حق الملكية ويوضع في حساب الفائض. وال يسمح بتوزيع األرباح 

 ألصل رأس المال. ن ذلك يعد توزيعًا أل الفائض، 
 :ويشمل: مال المساندال رأس -2

 .الختامية  ضمن الحسابات   التي ال تظهرحتياطيات  الي ا: ه ةنلحتياطيات غير المعالا -2-1
تكون مقبولة لدى   . ويجب أنرباح والخسائرألحساب اولكن يتم تضمينها ضمن 

   .ومنسجمة مع القواعد المحاسبية (،المصرف المركزي ) طات الرقابيةلالس
عندما يتم تقييم مباني المصرف تنشأ  :ات إعادة تقييم الموجوداتيحتياطا -2-2

ا الدفترية. همن قيمت الً الجارية بد ا الحالية أو ه بقيمتوراق المالية ألستثمارات في االوا
ر في الميزانية  هالتي تظ)المباني مثاًل(  موجودات الثابتة  إما من تقييم الويمكن أن تنشأ  

خرى، والتي أصبحت  ألوكة في الشركات الالمم األسهمإعادة تقيم . أو من العمومية
  .الدفترية قيمتهاتفوق   السوقية قيمتها

ة في لة الخسائر المحتمهذه المخصصات لمواجهتنشأ : العامة مخصصات المخاطر  -2-3
 . اهة ديون محددة بعينهتكون غير مخصصة لمواجو المستقبل. 

 ف رأسمال المصر وظائف  :ثالثاً 
ألنه يؤدي دورًا مهمًا وأساسـيًا فـي تحقيق األمان للمودعين،    ؛أهمية متميزةالمصرف    ماليكتسب رأس

جـذب قدر أكبر من الودائع   على المصرف قدرةوبازدياد هذه الثقة تزداد  مصرف.ويدعم ثقتهم بال
وبالشكل الذي يمكنه من متابعة   ،وامتصاص أية خسائر غير متوقعة باالعتماد على رأسماله

عبارة عن ضمان    هو  المال  وبالتالي فإن رأس  .ثر ثقة المودعين سلباً دون أن تتأعملياته ونشاطاته ب
 لمصرف،مـال واحتياطيات اخسـائر قيمـة رأسال  على أن التتجاوز هذه  لتأمين امتصاص أي خسائر 

  مال يمكن تحديد وظائف رأس  . وبالتاليب أموال الغير وهم أصحاب الودائعألن ذلك يتم على حسا
 يلي: بماالمصـرف 
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  .ا المصرفهزات الرأسمالية التي يستخدمهيالمباني والتج تمويل -1
حيث ُيعتمد عليه في تمويل النشاط االقتراضي  التوظيف في بداية حياة المصرف:  -2

 واالستثماري في بداية نشأة المصرف.
مام الصعوبات أى الصمود لطات الرقابية في قدرة المصرف علتدعيم ثقة المودعين والس -3

 له.في أثناء عم هتعترضالتي 
ية  لالتشغية الخسائر  هواجالمالية في م  مال في دعم المصرف وزيادة استعداداتهيستخدم رأس  -4

 . فةلالمخت هالناجمة عن ممارسة نشاطات 

 المصرف مال أساليب زيادة رأسرابعًا: 
 : هناك عدة أساليب لذلك ومن أهمها

م جديدة هإصدار أس : ويتم ذلك من خاللأسهم عادية جديدةزيادة رأس المال بإصدار  -1
، وفي الوقت اب العامتتكالعرض لتُ   والقدماء، أين  هما سواء من قبل المساهكتتاب باليتم ا

إال أن هناك   ،ى موارد مالية جديدةلعرف من الحصول المص األسلوب ذا هكن الذي يمّ 
 بعض االنتقادات عليه ومنها:

سيما إذا كان عائد الم الحالية و هالس ةزيادة انخفاض في ربحيذه الهى لقد يترتب ع -أ
  .قل من الفوائد الحاليةأالجديدة ستثمارات الا

، وبعض تسويقيةالجديدة، وكذلك تحمل تكاليف  األسهمتحمل تكاليف إصدار  -ب 
 اإلدارية.المصاريف 

لحق في امين القدماء همما يؤدي إلى فقدان المسا ؛ين جدد مهيؤدي إلى دخول مسا -ت 
 لهم.القوة التصويتية   لل اختالظفي   واإلدارة وال سيماالرقابة 

تسعى المصارف باستمرار إلى زياد أرباحها والتي   :حربااألباحتجاز مال ال زيادة رأس -2
تعكس حسن إدارتها لمواردها المالية؛ مما يعزز ثقة عمالئها بها. وتلجأ المصارف إلى 

ناك بعض رأس المال. إال أن هإلى رصيد  تحققة وإضافتهارباح الماألاحتجاز نسبة من 
  حول هذا األسلوب وهي:نتقادات اال

 األرباح المحتجزة بصغر طاقته االستثمارية.يتصف حجم  -أ
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عدم مالئمة هذا األسلوب لصغار المالكين الذين يعتمدون على هذه التوزيعات   -ب 
 في تغطية احتياجاتهم األساسية. 

 قد تتولد آثار سلبية على قيمة األسهم نتيجة احتجاز األرباح.  -ت 

 ة رأسمال المصرف يخامسًا: قياس كفا
كفاية رأس المال شرطًا الزمًا وغير كافي للحفاظ على سالمة المصرف. فرأس المال ضروري تعتبر  

ن تكون  أيجب  تلك السالمة لوحده؛ وإنمايضمن  ال هولكنلسالمة المصرف وتدعيم الثقة فيه، 
. فعلى رأس المال أن يكون كافيًا لتغطية الموجودات مةالالس  هتحقق ل  ه ناك عوامل أخرى إلى جانبه
ثابتة التي يحتاجها المصرف، والخسائر التشغيلية الناتجة عن عمليات االقراض واالستثمار  ال

 وغيرها.  
 وهناك عدة مقاييس لمعرفة مدى كفاية رأسمال المصرف ومن أهمها:

 :نسبة رأس المال إلى مجموع الموجودات -1
 .الموجودات مال في تمويل ال رأس علىالمصرف  اعتماد مدى ذه النسبة إلى هتشير 

 : تياآل ى النحو لذه النسبة عهوتحتسب 

=  نسبة رأس المال إلى مجموع الموجودات 
رأس المال 

 مجموع  الموجودات  
 ×100 

. المركزي   بنكال   هدف إليهو ما يهمودعين، و لذه النسبة يعني تحقيق حماية أفضل لهزيادة  
مما ى رأس المال لالعائد عانخفاض في معدل إلى يؤدي  - الوقت في نفس  -إال أنه 

   .مينهحق الضرر بالمسا لي
 ذات المخاطر: نسبة رأس المال إلى مجموع الموجودات -2

 ،باستثناء النقد في الصندوق  ؛يقصد بالموجودات ذات المخاطر كل موجودات المصرف
والسندات التي  ،خرى ألصدة لدى المصارف األر وا ،المركزي  المصرفرصدة لدى ألوا

دوائر لوسائر القروض ل ،ينة أم سندات قرض ت خز الا الحكومة سواء كانت حواه تصدر 
ذه هد الحكومة بتسديد هتعت  )وهي التي الحكومية بضمانة الحكومة هالحكومية أو شب 

 :ذه النسبةهوتحسب (. القروض فيما لو عجزت الدوائر المقترضة عن التسديد 
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ذات المخاطر =  الموجودات نسبة رأس المال إلى 
رأسمال 

  الموجودات  ذات المخاطر 
 ×100 

ا هة الخسائر التي يتعرض لهمال لمواجال  ا رأسهذه النسبة مدى الحماية التي يقدمهتقيس  
حد أل  صيأو إذا ما فشل في تح  ،المالية   لألوراقما انخفضت القيمة السوقية  إذا  المصرف  

امش هذه النسبة هى لق علن يطأ ويمكن  . الزبائنحد ألا هن قدمأالقروض التي سبق 
 .ستثمار في الموجودات الخطرةالة اهالمتاح لمواج األمان

 : مال إلى الودائعال نسبة رأس -3
ويتم   .مالال ى رد الودائع من رصيد رأسلذه النسبة إلى مدى قدرة المصرف عهتشير 

 حسابها وفق اآلتي: 

الودائع =  نسبة رأس المال إلى 
رأس المال 

   مجموع  الودائع 
 ×100 

 القروض: مال إلىال نسبة رأس -4
 وتحسب كالتالي: 

القروض = نسبة رأس المال إلى 
رأس المال

   مجموع  القروض  
  ×100 

موال ألة الفشل في استرداد جزء من اهمان في مواجاألامش هذه النسبة مقياس لهتعتبر 
ن بعض القروض ليست أ حقيقة ا هلهالنسبة تجاذه هى  لويعاب عض. المستثمرة في القرو 

فضل األ لذا قد يكون من    .مان، ويقصد بذلك القروض بضمان عينيأامش  هفي حاجة إلى  
 التي ال تتمتع بضمان عيني. فتصبح النسبة كاآلتي: قروض لمان لاألامش هايجاد 

القروض = نسبة رأس المال إلى 
رأس المال

     مجموع  القروض  دون  ضمان  عيني  
  ×100 

 االستثمار:  مال إلىال نسبة رأس -5
بوط قيمة  هى تحمل الخسائر الناتجة عن لذه النسبة مدى قدرة المصرف عهر هظتُ 

 . ستثمارات اال
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االستثمارات =  نسبة رأس المال إلى 
رأس المال

     مجموع  االستثمارات  
 ×100 

لذا سميت   .ى الودائع في تحمل الخسائرلعتمد عا ذه النسبة يعني أن المصرف  ه  انخفاض 
 .ستثمارات االة مخاطر لمان في مقاباألامش هب

 
 

 


