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   قال صلى اهللا علیھ و سلم كلمة جامعھ مانعة قال
   اهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ و                                             

 صدق رسول اهللا صلى اهللا علیة وسلم 
      

 
 
 

 كتاب    

  أساسيات العمل املصريف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ                         ــــــــــ
  كتاب جيمع بني موضوعاته املختلفة  شرح مفصل لكافة جوانب العمل املصريف

  
  لكل من يرغب يف دخول عامل البنوك

  
   العرىب الكتاب إهداء إىل  قسم البنوك واملصرفني مبنتدى ألدى يف دى

  
                         ــــــــــــــــــــــ  

  
  

  وتلخيص مجع                    
  امحد ناجى امحد                                  

  مسوين  من صاحل الدعاء باهللا عليكال تن                                                                              
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  
  

ل املصرىف بشكل  شامل ويرجى مالحظة ان هذا الكتاب هو جتميع ملوضوعات خمتلفة تشمل اساسيات العم
املوضوعات املكتوبة لست  انا من قام بكتابتها والكنها تعود اىل اشخاص افاضل سبق هلم نشر احباث وكتب 

  ومشاركات ىف شىت املواقع واملنتديات ختص منهج هذا الكتاب
الشامل  ليكون مرجع لكل من وقد قمت انا بالبحث هنا وهناك سعيا اىل الوصول اىل هذا املنهج املبسط و

يستعد ملقابلة او لكل موظف جديد ىف بنك  او لكل شخص مل يستطيع احلصول على كورس اساسيات العمل 
  املصرىف باملعهد املصرىف

  وهذا الكتاب شرح ملهنج هذا الكورس والكن باجتهاد شخصى مىن   وليس لة اى عالقة بالكورس
  
  

بنشرة على االنترنت فالتعلم ان اهللا سبحانه انت ركة او موضوع قمت قد جتد ىف هذا الكتاب حبث او مشا
وتعاىل صحاب الفضل علينا مث يعود لك الفضل ىف افادتنا   واعلم انك انشاء اهللا مشارك ىل ىف الثواب  

  صدقة جارية ىل ولككواحتسب عند اهللا ان هذا العمل 
  
  

  طا قد اكون وقعت فية  السادة  االفاضل  اال تتردد ىف تصويب اى خارجو من
  

com.hotmail@nagy.Ah 
0111 22 88 916   

  
  مبنتدى الدى ىف دى العرىبقسم  البنوك واملصرفني هذا الكتاب  اهداء اىل 

  . ميكنكم نقلة والكن برجاء ذكر املصدر  من قسم البنوك واملصرفني 
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  االطار العام للنطام املصرىف ودور البنك املركزى :  اجلزء االول
  

  
  اوال تعریف النطام المصرفى 

  
النظام المصرفي یشیر إلى تلك المصارف أو البنوك التي تتعامل باالئتمان، ویؤدي النظام المصرفي مھمتھ في 

وبتطور النظام المصرفي صار یؤدي عددا من . وفر االئتمان للمؤسسات واألفراد الذین یحتاجونھاالقتصاد حیث ی
الوظائف عن طریق مؤسسات خاصة تتواله، وھي نوع من البنوك أو المصارف الخاصة بأنظمة مصرفیة 

و النقد، وإدارة متخصصة، مثل التوظیف لرأس المال، وتنشیط اإلنتاج، وتشجیع اإلدخار، وتوفیر غطاء للعملة أ
  .وتسویق عملیات التحویل الخارجي، وغیرھا، وھي من خصائص عمل المصرف المركزي

  
  ثانیا دور االبنك المركزى 

  
أو في (المصرف أو البنك المركزي وھي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجیھ النظام المصرفي في الدولة 

ستقرار النقدي والمالي في الدولة واألسھام في تعزیز النمو ، وتھدف بشكل عام إلى الحفاظ على اال)مجموعة دول
وتتعدد مھمات المصرف المركزي وتختلف من دولة . االقتصادي والسیطرة على التضخم وتخفیض البطالة

) العملة الوطنیة(صیاغة وتنفیذ السیاسة النقدیة للدولة وإصدار النقد : ألخرى، ولكنھا تشمل عادة مھام مثل
ھاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظیم االئتمان واإلقراض وإدارة أحتیاطي العملة األجنبیة ومراقبة الج

والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجاریة العاملة في البلد وتحدید الحد األدنى لسعر الفائدة، مما یؤثر 
بنك اإلصدار، بنك : بنك المركزيیندرج تحت ال. بدوره على السلوك االستھالكي واالستثماري للفرد والمجتمع

  الحكومة وبنك البنوك
  

لكنھا مستقلة ویقصد بذلك أنھا مؤسسة ذات استقاللیة مالیة .. البنك المركزي ھو مؤسسة عامة أي حكومیة 
وإداریًا ترتبط عادة برئیس الوزراء او رئیس .. وإداریة فھي ال تتبع للحكومة بمعنى نشاطھا مستقل عن الوزارات

  : أھمھا.. وللبنك المركزي وظائف عدة ..  مباشرة الدولة
  
  :المحافظة على االستقرار النقدي في البلد، وذلك من خالل) 1
  
  .المحافظة على معدل تضخم مقبول ومستقر. أ

  .    المحافظة على استقرار سعر صرف العملة وضمان قابلیة تحویلھ. ب
ولكن بدون تحدید، حیث ( النشاط االقتصادي في البلد المحافظة على ھیكل أسعار فائدة متوافق مع حجم. ج

یتطلب اقتصاد السوق وفقًا آلدم سمیث والمدرسة الكالسیكیة الحدیثة ترك  األسعار تتأثر ارتفاعًا ونزوًال وفق آلیة 
  ).السوق ودون تدخل حكومي

  .تصاديالمحافظة على مستوى امثل من السیولة المحلیة یتالءم مع متطلبات النشاط االق. د
  . االحتفاظ باحتیاطیات البلد من العمالت األجنبیة والذھب والسندات ومحتلف انواع االحتیاطیات واستثمارھا. ه
  
  :إصدار  العملة وضمان قابلیة تحویلھا وذلك من خالل.  2
  
  . طباعة النقد والموائمة بین النقد المصدر والنقد المسحوب من التداول للمحافظة على عرض النقد.  أ

  . المحافظة على النقد من التزویر وكشفھ وتوعیة الجمھور بالعالمات االمنیة لتمییز النقد الحقیقي عن الزائف. ب
  .تلبیة حاجة السوق المحلي من العمالت األجنبیة. ج
  .مراقبة اسعار صرف العمالت الرئیسیة ومراقبة أعمال مؤسسات الصرافة. د
  
  :مصرفي في البلد وذلك من خاللالمحافظة على سالمة  الجھاز ال. 3
  

مراقبة البنوك والتحقق من صحة أعمال وسالمة مراكزھا المالیة وفق تعلیمات البنك المركزي والتي عادة ما 
  .تكون مبنیة على المعاییر الدولیة كمعاییر لجنة بازل
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لتزامات المالیة بین المؤسسات وھو اآللیة التي تدفع من خاللھا اال(المحافظة على نظام المدفوعات الوطني . 4   
  .والحفاظ على أمانھ وتطویره بشكل مستمر ) الحكومیة والبنوك في البلد

  
  ثالثا العالقة بین الحكومة والبنك المركزى

   
لكنھا مستقلة ویقصد بذلك أنھا مؤسسة ذات استقاللیة مالیة .. البنك المركزي ھو مؤسسة عامة أي حكومیة 

وإداریًا ترتبط عادة برئیس الوزراء او رئیس .. لحكومة بمعنى نشاطھا مستقل عن الوزاراتوإداریة فھي ال تتبع ل
  الدولة مباشرة

  
  رابعا انواع البنوك ودورھا  

  
  تعریف البنوك

  
 فھي – المؤسسات المالیة ھي منشآت اقتصادیة متخصصة تعمل في إدارة األموال حفًظا وإقراًضا أو بیًعا وشراء 

ض األموال بالطلب علیھا، وتتضمن ھذه المؤسسات البنوك وصنادیق التوفیر وبیوت االستثمار أماكن التقاء عر
  .وشركات وھیئات التأمین والبورصات

  
   أنواع البنوك

  
 یتكون الجھاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفًقا لتخصصھا والدور الذي تؤدیھ في 

ك من األمور الناتجة عن التخصص الدقیق، والرغبة في خلق ھیاكل تمویلیة المجتمع، ویعتبر تعدد أشكال البنو
  .مستقلة تتالءم مع حاجات العمالء والمجتمع

  
 ویتصدر الجھاز المصرفي في الدولة البنوك المركزیة، وتتعامل في السوق المصرفیة أنواع متعددة من البنوك 

وك االستثمار، وبنوك االدخار، والبنوك اإلسالمیة، وبنوك البنوك التجاریة، والبنوك المتخصصة، وبن: من أھمھا
  .تمویل المحلیات

  
   Central Banksالبنوك المركزیة ) 1 
  

 یعتبر البنك المركزي قلب الجھاز المصرفي، فھو یشرف على النشاط المصرفي بشكل عام، ویقوم بإصدار 
حیث یتولى القیام " بنك الحكومة"متھا، وھو ، ویعمل على المحافظة على استقرار قی)البنكنوت(أوراق النقد 

حیث یحتفظ " بنك البنوك"بالخدمات المصرفیة للحكومة ویشاركھا في رسم السیاسات النقدیة والمالیة، وھو أیًضا 
بحسابات المصارف لدیھ، ویقوم بإجراءات المقاصة بینھا، وتقدیم القروض للمصارف التجاریة وغیرھا من 

 وكذلك یقوم بإعادة خصم ما تقدمھ إلیھ المصارف من أوراق تجاریة باعتباره المقرض المؤسسات االئتمانیة،
  .األخیر للنظام االئتماني، وكرقیب على االئتمان بالدولة

  
  Commercial Banksالمصارف التجاریة ) 2 
  

ل المودعین حیث تمثل الودائع المصدر األساسي لمواردھا إذ تقوم بقبول أموا" مصارف الودائع" وقد سمیت 
التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال األعمال والصناعة قروًضا قصیرة 

تحصیل األوراق : وھذه المصارف تقوم أیًضا ولحساب عمالئھا بعملیات مكملة من بینھا. األجل بضمانات مختلفة
عمالت األجنبیة، وفتح االعتمادات المستندیة، وإصدار التجاریة، وخصم وقبول الكمبیاالت، وشراء وبیع ال

  .خطابات الضمان، وشراء وبیع األوراق المالیة، وتحصیل الكوبونات، وغیر ذلك من الوظائف
  

وھي مؤسسات مصرفیة تتخذ غالًبا Branch Banks وتندرج تحت المصارف التجاریة البنوك ذات الفروع 
 Chainع في كافة األنحاء الھامة من البالد؛ وبنوك السالسل شكل الشركات المساھمة وتكون لھا فرو

Banks وھي بنوك تمارس نشاطھا من خالل فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وتكون عبارة عن عدة بنوك
منفصلة عن بعضھا إدارًیا ولكن یشرف علیھا مركز رئیسي واحد یتولى رسم السیاسات العامة التي تلتزم بھا 

 وھي أشبھ بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة Group Banksسلة؛ وبنوك المجموعات كافة وحدات السل
ولھاذ النوع من البنوك . بنوك أو شركات مالیة فتمتلك معظم رأسمالھا وتشرف على سیاستھا وتقوم بتوجیھھا
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 Unitبنوك الفردیة طابع احتكاري وقد انتشرت مثل ھذه البنوك في الوالیات المتحدة ودول غرب أوروبا؛ وال
Banks وھي منشآت صغیرة یملكھا أفراد أو شركات أشخاص، ویقتصر عملھا في الغالب على منطقة صغیرة 

أو تتمیز عن باقي أنواع البنوك بأنھا تقصر توظیف مواردھا على أصول بالغة السیولة مثل األوراق المالیة 
. ابلة للتحویل إلى نقود في وقت قصیر وبدون خسائرواألوراق التجاریة المخصومة، وغیر ذلك من األصول الق

والسبب في ذلك ھو أنھا ال تستطیع تحمل مخاطر توظیف أموالھا في قروض متوسطة أو طویلة األجل بسبب 
وتعتمد ھذه البنوك في نشاطھا على ما یتمتع بھ أصحابھا أو مدیروھا من خبرات مصرفیة . صغر حجم مواردھا

 Localمتعاملین، ویقتصر ھذا النوع من البنوك على الدول الرأسمالیة؛ والبنوك المحلیة وما یحوزونھ من ثقة ال
Banks وھي تنشأ لتباشر نشاطھا في منطقة جغرافیة محددة، وقد تكون مقاطعة أو والیة أو محافظة أو حتى 

  .مدینة محددة
  
  Investment Banksمصارف االستثمار ) 3 
  

والغرض من ھذه المصارف ھو معاونة رجال األعمال والشركات " المصارف األعم" وقد سمیت أیًضا 
كما تقوم مصارف األعمال بإصدار األوراق . الصناعیة التي تحتاج إلى األموال النقدیة لزیادة قدرتھا اإلنتاجیة

المالیة الخاصة بالشركات، والسندات الحكومیة حتى تضمن الشركات تغطیة األسھم والسندات المعروضة على 
الجمھور خالل فترة عرضھا لالكتتاب العام، إذ تقوم ھذه المصارف عادة بأخذ عملیة اإلصدار كلھا أو بعضھا 

على عاتقھا فتشتري الكمیة التي تراھا من ھذه األوراق لكي تعرضھا تدریجًیا لالكتتاب العام، وھي تربح الفرق 
  .بین سعر شرائھا من الشركة وبین سعر بیعھا للمكتتبین

  
ك تقوم ھذه المصارف باالشتراك في إنشاء بعض الشركات الصناعیة أو التجاریة وتساعد على تدعیم ھذه  كذل

وھناك بنوك استثمار تقوم . الشركات وذلك عن طریق إقراضھا أحیاًنا وعن طریق إصدار سنداتھا أحیاًنا أخرى
  .بشراء شركات خاصة أو عامة وإعادة ھیكلة أسھمھا وبیعھا للمستثمرین

  
  Industrial Banksالمصارف الصناعیة ) 4 
  

منح المنشآت " Industrial Development Banksمصارف التنمیة الصناعیة " ویتولى المصرف الصناعي 
الصناعیة القروض طویلة ومتوسطة وقصیرة األجل، كما یقوم بتمویل المشروعات الصناعیة الجدیدة والمساھمة 

  .ئمةفي إنشائھا وإقراض المشروعات القا
  

 ویھدف المصرف الصناعي إلى اإلسھام في تحقیق التنمیة الصناعیة، والقیام باألعمال المصرفیة الخاصة بھا، 
أو إنجاز توسعتھا، أو الحصول على رأس المال العامل لھا، وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة 

  .وتنویع ھیكلھ اإلنتاجي، وتنمیة وتطویر مختلف فروع الصناعة
 كذلك یقوم المصرف الصناعي بإعداد البیانات الالزمة الخاصة بدراسات الجدوى االقتصادیة للمشاریع 

  .الصناعیة مما یمكن من تحدید مجاالت عدیدة لالستثمار الصناعي
 وتتمثل موارد المصارف الصناعیة في رؤوس أموالھا واحتیاطیاتھا والقروض التي تحصل علیھا من الدولة 

  .ف المركزي ومن البنوك األخرى، ومن حصیلة السندات طویلة األجل التي تصدرھاومن المصر
  
  Real Estate Banksالمصارف العقاریة ) 5 
  

بتقدیم القروض " Real Estate Development Banksمصارف التنمیة العقاریة " وتقوم ھذه المصارف 
 والمباني، وللمالك الزراعیین بضمان األراضي طویلة وقصیرة األجل لمالك العقارات المبنیة بضمان األراضي

وتشمل مصادر أموالھا عادة رأسمالھا واحتیاطیاتھا وحصیلة ما . وتستحق أقساط القروض عادة سنوًیا. الزراعیة
  .تصدره من سندات ال تجاوز التزامات المقترضین منھا

  
  Agricultural Banksالمصارف الزراعیة ) 6 
  

توفیر االئتمان " Agricultural Development Banksصارف التنمیة الزراعیة م" وتتولى ھذه المصارف 
أو نقل أسالیب ) الخ..  آالت ومعدات–أسمدة وتقاوى (الالزم لتدبیر احتیاجات الزراعة من مستلزمات إنتاج 

 المصارف وتتعرض استثمارات ھذه. التكنولوجیا الحدیثة والمناسبة لتحدیث الزراعة وتعظیم اإلنتاج الزراعي
  .لمخاطر ال تتعرض لھا استثمارات المصارف األخرى
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  Islamic Banksالبنوك اإلسالمیة ) 7 
  

أو البنوك التي ال تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على مبدأ التمویل " بنوك ال ربویة" ویمكن أن تسمى أیًضا 
والمضاربة الشرعیة وغیر ذلك من العملیات بالمشاركة والمساھمة في تأسیس الشركات والمرابحة واإلجارة 

  . المالیة المطابقة ألحكام الشریعة اإلسالمیة
  
 أو بنوك االستیراد Foreign Trade Banksوھناك أنواع أخرى من البنوك منھا بنوك التجارة الخارجیة ) 8 

 Municipal، وبنوك المحلیات Savings Banks، وبنوك االدخار Export/Import Banksوالتصدیر 
Banks.  
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   خدمة العمالءاساسيات   مفهوم جودة خدمة العمالء ومناقشة  : اجلزء الثاىن 
  
  

  مفھوم خدمة العمالء 
  

ة ھي العملیة التي یتم من خاللھا تلبیة احتیاجات و توقعات العمالء من خالل تقدیمة خدم                          
  بمعنى ان خدمة العمالء ھى  بنقطة االلتقاء بین الشركة والعمیل  ذات جودة عالیة ینتج عنھا رضا العمالء 

  
  انواع العمالء 

  : عمالء داخلیین            
  العمالء الداخلیین ھم الزمالء داخل الشركھ سواء في نفس االداره او في االدارات االخري            
  : خارجیین عمالء           

ھم العمالء الذي یقوموا بالتعامل مع الشركھ سواء بالشراء او بعمل اشتراكات او طلب فتح منافذ بیع او             
  تجار دائمین او اماكن توزیع جدیده، سواء العمالء الحالیین او المرتقبین 

  
  :مبادئ ھامة یجب معرفتھا قبل التعامل مع العمالء 

  
لثروة واالزھار والعمود الفقرى لنجاح المؤسسات بمعنى ان المؤسسات تنتج من اجل رغبات العمیل ھو مفتاح ا

المستھلك والعمیل الذى یشترى المنتج ال تنتج المؤسسة طبقا لرغباتھا ھى ولكنھا تنتج منتج یتوافق مع العمیل 
ة الن فى حالة عدم شراء النھ ھو الذى یشترى المنتج ویدفع ثمن للحصول علیھ لذلك فان مصدر ثروة للمؤسس

العمیل المنتج او الخدمة المقدمة لن تحصل ھذه المؤسسة على مصاریف تشغیلھا للمنتج و انعدام االرباح التى 
وھو العمود الفقرى للمؤسسة النھ الھدف االساسى ال منظمة ورضاءه ھو . تتوقع المؤسسة الحصول علیھا 

  . منتج الشركة عن شركة اخرى الھدف االساسى لكى یقوم ھذا العمیل بتفضیل
  

الن مع المنافسة الموجودة فى السوق قویة جدا . إن األولویة األھم للمؤسسات ھي تقدیم الخدمة المتمیزة لعمالئھا 
فاذا لم تقدم المؤسسة خدمة متمیزة سوف یقوم العمیل بالتعامل مع مؤسسة اخرى وبالتالى حجم المبیعات والثروة 

  السوق سوف یتأثر على الشركة بشكل سلبى والوضع التنافسى فى 
  

العمیل على حق بمعنى اننا نقدم منتج لیس للشركة ولكن منتج یناسب رغبات واحتیاجات وتوقعات العمیل وھو 
المتحكم فى الكمیة والنوع والشكل للمنتج لكى یتوافق مع احتیاجاتھ بمعنى اذا كانت شركة للمحمول تنتج محمول 

میل الذى سوف یقوم بشراء المحمول واذا كان المحمول مثال لفئة الشباب یحتاج الشاب الى بمواصفات تناسب الع
مواصفات شكلیة وتقنیات معینة فى الموبایل اذا وجدھا فى المنتج یقوم بشراءه مثل السعر یكون مناسب لقدراتھ 

ى الشكل والتقنیات والسعر یكون المالیة وبالتالى فى الحالة السابقة تقوم الشركة بانتاج محمول یناسب الشاب ف
  مناسب لقدرتھ المالیة 

  تأثیر تقدیم خدمةعمالء جیدة 
  العمالء یتعاملون معك ولیس مع المنافسین لك 

وبالتالى زیادة حجم العمالء لدي الشركة  الن العمیل اذا حصل على خدمة عمالء جیدة تم بناء ثقة متبادلة بین 
  ذة الثقة یكرر العمیل التعامل مع نفس المؤسسة المؤسسة وھذا العمیل بناءا على ھ

فى حالة وجود مشكلة مفاجئة . العمالء القدامي یكونون اكثر تفاھما وتعاونا معك ومساندة فى وقت االزمات 
للشركة ال یتخلى العمیل عن الشركة او المنظمة بسرعة النھ تعامل مع المؤسسة من قبل ووجد خدمة عمالء 

  . بانھ لن یجدھا بسھولة مع شركة اخرى ممیزة ھو اكثر علما
الن بجودة خدمة العمالء یزید عمالء المؤسسة نتیجة للسمعة الطیبة . الشركة تكون فى وضع تنافسى ممیز 

بحسن التعامل مع العمالء فیزید حجم العمالء فیتحسن الوضع التنافسى للمنظمة فى السوق واتساع الحصة 
   وزیادة المبیعات السوقیة للمنظمة بزیادة العمالء

خدمة العمالء دورھا لیس فقط فى تقدیم الخدمة ولكن ھى . تحسین جودة المنتج یقلل من المرتجعات والشكاوى
من البدایة تعلم متطلبات العمیل وتسعى فى تنفیذه وخاصة فى حالة الشكاوى ھى تتعامل بشكل مسبق مع 

ة العمالء في المؤسسات وتدریبھم علي وجود حلول المشكالت ومحاولة تفادیھا ایضا یجب تحسین مستوي خدم
  سریعھ وبدیلھ مما ینعكس علي رضاء العمالء وتقلیل الشكاوي وسھولة حلھا عند حدوثھا

  الجزء الثانى المرتجعات 
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 المنتجات جاھزة على التشغیل ایضا ایضا من ادوار خدمة العمالء ھو التأكد من ان:                               

مثال الیوجد عمیل یذھب لشراء تلیفزیون ال یكون جاھز الستعمال وال عمیل سوف یشترى سیارة وھى فارغة 
  من البنزین وبناء على ماسبق یتأكد موظف خدمة العمالء بان الجھاز جاھز الستعمال وھذا یقلل حجم المرتجعات 

فى حالة تقدیم خدمة جیدة ینتظر وقتھا العمالء حسن المعاملة . لیس السعر العمالء وقتھا ینظرون الى المنتج و
وبالتالى یكرروا التعامل مع نفس المؤسسة مرة اخرى طبعا لحسن الخدمة المقدمة حتى لو كان سعر المنتج اغلى 

  من سعر نفس المنتج عند المنافسین 
  .ع الجغرافى تجعل العمیل یبحث عنك حتى لو وجد منافس اقرب لھ فى الموق

مع توفیر عروض مغریة للعمیل وتقدیم العروض بشكل جید وتقدیم . العمالء غالبا ما یضاعفون مشتریاتھم 
وعرض الخدمة بشكل جید یكون اثر ذلك ایجابى على العمیل بحیث انھ یعطى لنفسھ فرصة فى التعرف على 

  باقى عروض المؤسسة وبالتالى زیادة حجم مشتریاتھم 
ء نفسھم وسیلة ترویجیة لك ، بمعنى اذا كان العمیل راضى عن المنتج وعن التعامل معھ سوف یخبر یكون العمال

اقاربھ واصدقاءه عن المنتج وعن حسن التعامل فى ھذا المكان فبالتالى ھو اداة ترویجیة ولكن بدون مقابل مادى 
  یدفع للعمیل 

نى انھ اذا غضب العمیل من المنتج لسوء تقدیم والعكس صحیح فى حالة سوء الخدمة قد تؤدى الى كارثة بمع
المنتج سوف یكون اداة ترویجیة سیئة وقد یكون ھذا العمیل ھو صحفى او مھتم باالنترنت وینشر عن سوء 

الخدمة والموقف السلبى الذى تعرض لیھ فى تلك الحالة ال تخصر المؤسسة عمیل واحد فقط ولكن سلسلة طویلة 
  سوء سمعة المنظمة فى السوق من العمالء قد تؤدى الى 

بحیث اذا قدمت الخدمة بشكل جید یؤدى ذلك الى زیادة الثقة . إقناع العمیل بالمنتج أو الخدمة المالئمة الحتیاجھ
  بین العمیل والشركة وبالتالى زیادى احساسة االیجابى ناحیة جودة المنتج واالقتناع التام بالمنتج 

  
  

  :حالة تقدیم خدمة سیئة للعمیل 
  

   تدھور سمعة الشركة أو المؤسسة  نتیجة الن العمالء اصبحوا اداة ترویجیة سلبیة ضد المؤسسة  
   انخفاض إیراداتھا نتیجة النخفاض العمالء المتعاملین مع المؤسسة    

 انخفاض حصتھا السوقیة وذلك النھ الیوجد فرصة لدخول عمالء خارجیین للمؤسسة والعمالء الداخلیین 
  عاملوا مع شركات منافسة  سوف یی

  .  فقد الثقة بالمصلحة أو الشركة وتدني سمعتھا
الن الشركة ذا السمعة السیئة طبیعى عدم اقبال الناس على .   انخفاض قیمة سھم الشركة في سوق األسھم

صول شراء اسھم ھذه الشركة ، وفى حالة شراء اسھمھا قد یكون المشترى شركة منافسة بھدف السیطرة على ا
  الشركة والتحكم فى وضعھا فى السوق 

  .  عدم النمو والتوسع في برامج الشركة وأنشطتھا نتیجة النخفاض الموارد واالیرادات لدى المنظمة 
 احتمال خروج الشركة من السوق في حالة دخول منافسین ویكون ذلك حالة طبیعیة الن العمود الفقرى 

وجد منافس یقدم نفس المنتج بخدمة جیدة فمن الطبیعى انجذاب العمالء للمؤسسة قد انھار وھو العمالء فاذا 
  .للمنافس والتعامل معھ دون غیره وبالتالى خروج المنظمة ذات الخدمة السیئة من السوق 

  :المواصفات التى یرغب فیھا اى عمیل 
 النظر عن رأى بمعنى ان العمیل یرغب فى الحصول على ما یطلبھ فقط بغض. یؤدي ما یرغب فیھ العمیل

الشركة فى المنتج مثال اذا كانت الشركة تنتج منتج من وجھة نظرھا انھ منتج مثالى قد ال یكون بنفس القدر من 
المثالیة عند العمیل قد یرى انھ غالى ویرى انھ قد یتغاظى عن بعض االمكانیات فیھ مقابل ان یقل السعر عن 

  .المعروض علیھ المنتج 
  . دمة في الوقت المناسب والمكان المناسبتسلیم المنتج أو الخ

بمعنى ان العمیل اذا اشترى سیارة البد ان تكون مزودة بالبنزین جاھزة . أن یكون المنتج جاھزا لالستعمال
  للتحرك  

  أن تكون الخدمة أو المنتج یمتاز بسعر معقول یناسب متناول الفئة المستھدفة للمنتج 
  
  
  
  

  :دمة العمالء یجب أن تتصف بالصفات التالیة العالقة بین العمیل وممثلي خ
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أن یثق كل منھم باآلخر موظف خدمة العمالء البد ان یظھر للعمیل انھ مخلص جدا فى تقدیم الخدمة وتقدیم افضل 
العروض الى العمیل و االستمتاع بخدمة العمیل وتوضیح حسن المعاملة منھ تجاه العمیل بناء على حسن التعامل 

 من الثقة المتبادلة بینھم والقائمة على االحترام المتبادل بینھم فى ھذه الحالة یثق العمیل فى ان موظف یتم بناء نوع
  العالقات العامة یقدم لھ افضل منتج وافضل خدمة وبناء علیھ یزید رغبتھ فى التعامل مع الشركھ

  
لیھ حول العمل والنظام المتبع بمعنى تكوین صورة عامة او نظام متفق ع. أن یتفاھما حول كیفیة العمل معا

  .بخطواط محددة للتعامل بینھم مثال نظام السداد وطرقة والنظام العام للتعاون بینھم تحدید المواعید والتسلیم
  

البد لموظف خدمة العمالء ان یكون . أن یقدم ممثل خدمة العمالء البدائل للعمیل في حالة تعطل الخدمة أو المنتج
حدوث رفض او تعدیل من العمیل على الخدمھ او العروض المقدمھ ویكون لدیھ عروض لدیھ بدائل فى حالة 

  .اخرى لتقدیمھا للعمیل 
   طرق إرضاء العمیل

  
  :بدایة لكسب ثقة العمیل والوصول الى رضاءه عن الخدمة او اقناعة بالمنتج 

  
  اوال

  )ر اساعدك حضرتك اقد.... محمد ..مثل مساء الخیر (  تقدیم التحیة على العمیل         
  ثانیا

االبتسامة سر من اسرار ذوبان الجلید بین اى شخصین بمعنى اذا اقدم علیك عمیل انت التعرف . البتسامة        
عنھ اى شئ ال تعرف شخصیة او جنسیتة وال ھل ھو شخص لطیف او عنیف ولكن بدایة البد من االبتسامة 

 من القبول عند العمیل كذلك االبتسامھ من خالل التلیفون دائما ما والحفاظ علیھا امام العمیل لكى تفتح لك باب
  تكون مرئیھ ولكن یجب معرفھ اوقات استخدامھا

  ثالثا
موظف خدمة العمالء ھو في نفس الوقت موظف العالقات ) اى االستماع باھتمام للعمیل ( االصغاء          

بة بالتحدید ویسمع كل كالمھ لكى یستطیع تقدیم الخدمة الیھ العامة البد من ان یسمع جیدا الى العمیل ویعرف مطال
  .وحل مشاكلھ

  رابعا
 االھتمام بمعنى ان موظف خدمة العمالء یوصل للعمیل انھ مھتم جدا بھ ومقدر موقفھ ویراعى مشاعره اذا         

دا لغضب العمیل كان لدى العمیل شكوى من شئ معین من المنتج او الخدمة فان موظف خدمة العمالء مقدر ج
  ویحاول بكل جھده ان یساعد العمیل فى حل المشكلة 

  خامسا
 جودة الخدمة بمعنى ان من ادوار موظف خدمة العمالء ھو التأكد من جودة الخدمة المقدمة والتأكد من         

  صالحیتھا الستعمال قبل ان یحصل علیھا العمیل 
  سادسا

 خدمة العمالء بالرد علي العمیل سبرعھ وعدم تركھ علي االنتظار او  سرعة االداء  یجب قیام ممثل          
  . التاخیر علیھ في الرد فھذا یزید من مشكلة العمیل او علي االقل یجلعھ غیر راضي عن الخدمھ المقدمھ 

  سابعا
ي العمیل وفي  الدقة  یجب علي ممثل خدمة العمالء ان یكون دقیق في كل المعلومات التي یقوم بنقلھا ال         

  حالة عدم تاكده من معلومھ یجب اال یرد اال بعد التاكد منھا
  ثامنا
 الصدق واالمانة بمعنى اننى ال اقوم بالمدح المبالغ فى المنتج وذكر مواصفات ال توجد فیھ بحیث اذا لم یجد       

ھا عن مصداقیتھا مما یؤثر العمیل ما قلتھ تماما سوف یشك فى الشركة ككل ویأخذ انطباع سلبى عن الشركة كل
  بالسلب علي المبیعات 

  تاسعا
االیجابیة بمعنى ان اوضح للعمیل مدى استفادتھ من اقتناء المنتج واحمسھ على شراءه واوضح مدى        

  االیجابیة واالستفادة التى سوف یحصل علیھا  
  
    

  افكار ابتكاریة لموظف خدمة العمالء 
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   فن من الفنون انظر إلى وظیفتك على أنھا

   امتلك السلوك الودود 
   اسمع عمالءك 

   اترك مشاكلك الشخصیة خلفك 
   كن مھنیا محترفا 

  “ال" قاوم كلمة
   ال تجر حوارات شخصیة أمام العمیل وتاكد من عدم وجود اصوات اخري حولك قد تاثر علي العمیل

   التواصل الدائم مع العمالء 
  ین لعمالءك انك تحاول جاھدا لتالفى وحل ھذه المشكالت  فى حالة حدوث اى مشكلة ب

   كن مستعد دائما للمساعدة
   فى حالة حدوث مشكلة ال توبخ الموظفین امام العمالء 

 إذا طلب العمیل منتجًا لیس موجودًا لدیك فحاول أن توفره او تجد لھ بدائل لھ إذا أمكن واذا لم تستطیع فعلیك 
   توافر الكتاب ستعاود االتصال علیھان توضح لھ بانھ بمجرد

  
   طرق التعامل مع المشاكل 

  
   السرعة في حل المشاكل

   تحمل المسئولیة 
   وال تتعجل في القفز إلى االستنتاجات أو في معاقبة الموظفین 

   اسمع شكوى العمیل واسمع حلھ المقترح لحل المشكلة 
  . العمیل ال یرید سوى أن تحل مشكلتھ بصورة مرضیة

تكلم مع العمیل بلغة یفھمھا وال تستخدم كلمات تقنیة یصعب فھمھا على الشخص العادي حتى ال تبدو وكأنك 
تتالعب بھ حیث أن تلك المواقف یصاحبھا أحیانًا حساسیة زائدة من جانب العمالء كذلك یجب ان تعلم ان العمیل 

ھ او یجیبھ علي استفساره لذلك علیك االعتماد ال یردي ان یتعرف علي احد غیرك فانت الذي سوف یحل لھ مشكلت
  ...)ھو عمیل نھضة مصر ولیس شركة الحزم او الصحافھ (علي نفسك في ذلك 

  
  : طرق خدمة العمالء 

  
  وھو ماتم شرحھ بشكل تفصیلى فى الجزء السابق . البیع المباشر 

خیرة وزاد استعمالھا واتجھت الكثیر من ازداد تقدیم الخدمات عن طریق طریق االنترنت فى االونة اال. االنترنت 
الشركات الكبرى فى تقدیم خدماتھا عن طریق االنترنت وخاصة بعد االزدیاد الكبیر لخدمات االنترنت وازدیاد 

  عدد المتعاملین مع االنترنت 
الة تقدیم خدمات فى التلیفون اصعب بكثیر من االتصال المباشر مع العمیل حیث ان العمیل فى ح.التلیفون 

االتصال المباشر یرى مقدم خدمة العمالء وھو یوضح لھ انھ یرید حقا تقدیم خدمة الیھ وانھ مھتم جدا بتوفیر 
  .مطالبھ ولكن فى التلیفون نركز على ان نوصل الى العمیل التفانى فى االھتمام بھ 

  :طرق الرد على التلیفون 
  یوجد نوعین من الرد على التلیفون 

 وواضحة وموجزة ال تكون طویلة فیحدث نوع من الملل من قبل العمیل ویجب ان تكون استخدام تحیة موحدة
 صباح الخیر او مساء – االسم –نھضة مصر (واضحة بمعنى ان ال تكون بشكل سریع جدا ال یفھمھا العمیل 

  )الخیر
  البشاشة عند الرد على الھاتف 

  اإلخالص في محاولة مساعدة المتصل 
  من المتصل عدم استعجال الردود 

  محاولة إیصال المعلومات إلى المتصل أیًا كانت خلفیتھ
فى ھذه الحالة یتم سماع العمیل جیدا . بعض الناس یحبون أن یتصلوا بخدمة العمالء فقط لیصبوا غضبھم 

ومحاولة امتصاص غضبھ عمیل وتوضیح ان الموظف یخلص جدا فى محاولة المساعدة وتقدیم الحلول المرضیة 
  .للمتصل 
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التأكد من عدم وجود طوابیر طویلة من المتصلین بحیث اننى ال اركز فقط على العمیل الموجود على التلیفون 
 دقیقة وھذا وقت كثیر جدا على 15واغفل وجود عمالء اخرین على التلیفون قد یصل بھم الوقت فى االنتظار الى 

  انتظار الرد 
األفضل إغالق الخط مع المتصل و االتصال بھ الحقًا عندما تنجز إذا ما كانت الخدمة ستستھلك وقتًا طویًال فمن 

  الخدمة 
  :تسجیل المحادثات آلیًا لسببین 

  زیادة انظباط العاملین بحیث ان الموظف ال یتكاسل فى تقدیم الحدمة للعمیل والتفانى فى تقدیمھا . 1
  مرجع فى حالة حدوث مشكلة بین الشركة والعمیل . 2
   

  لعمالء  أنواع شخصیات ا
  

  . العمیل المتعجل
  . العمیل شدید الحساسیة واالنفعال

  . العمیل كثیر الكالم
  . العمیل الجاد

  . العمیل المتردد
  . العمیل الثقیل

  . العمیل الصامت
  . العمیل مدعي المعرفة

  . العمیل المتكبر
  . العمیل الغاضب

   المواصفات المھنیة لموظف خدمة العمالء 
  . التعامل في تقدیم الخدمةاألمانة والصدق في 

  . اللباقة وحسن التعامل والھدووالتعاون والتفاھم
  الدقة في المعلومات و الوضوح

  . السرعة في اإلنجاز وتقدیم الخدمة
وبناء االحترام المتبادل بین موظف خدمة العمالء والعمیل عن طریق . الموقف اإلیجابي وبناء الثقة بالعمالء

  ى تقدیم النصیحة وتقدیم الخدمة وحسن التعامل وكذلك مع زمالءهاظھار االخالص التام ف
الحفاظ على اسرار العمل بمعنى ان العمیل یرید فقط تنفیذ خدمتھ فقط ولیس لھ عالقة بالعالقات الوظیفیة 

 للمؤسسة او الھیكل االدارى لھا وتفاصیل العمل ھى ملك فقط للمؤسسة الن قد یكون ھذا العمیل من شركة منافسة
  وھذه المعلومات قد تعود بالضررعلى المؤسسة 

الحفاظ على اسرار العمالء بمعنى ان العمیل یتعامل مع موظف خدمة العمالء بنوع من الثقة وكما ذكرنا یركز 
موظف خدمة العمالء على تكوین عالقات ایجابیة طویلة المدى بینھ وبین العمیل فى ھذه الحالة سوف یحصل 

میل فقط وبناء علیھ من اخالقیات العمل عدم البوح بھذه المعلومات احتراما لرغبة على معلومات تخص الع
  وخصوصیھ بیانات العمیل 

   المواصفات الشخصیة لموظف خدمة العمالء 
بمعنى ان لغة الحوار التى یتم استعمالھا مع شاب تختلف عن لغة الحوار مع رجل . استخدام لغة الكالم المناسبة 

 كبیر فى السن او مع طفل ھنا تظھر مرونة ممثل خدمة العمالء فى القدرة على التعامل مع اعمال او مع رجل
  مختلف الشخصیات وتوصیل نفس المعلومات بطرق مختلفة تتناسب مع العمیل مع مراعاة الطریقھ المھنیھ

 سفر او متعب او غیر بمعنى مراعاة اذا كان العمیل كان على.مراعاة شعور العمالء واالستیعاب لحالتھم النفسیة 
ذلك ال اكثر فى التفاصیل لدرجة ترھقھ اكثر ولكن یتم تحدید میعاد اخر للتحدث معھ وخاصة اذا كان العمیل 

  . مشغول 
یجب معرفة ان الشركة لن تضع شخص فى مكان ھو غیر مناسب لھ وال یحقق االستفادة .الثقة فى النفس 

 توجد فیھ االن لذلك كن على درجة مقبولة من الثقة فى النفس اثناء المطلوبة منھ لذلك انت تستحق المكان الذى
  التعامل مع العمالء والثقة فى المنتج وانت تعرضھ بحیث تصل ھذه الثقة الى العمیل ویزید اقتناعھ بجودة المنتج 

قلم الذى تكتب مثل اللعب فى المفاتیح والنظر فى الساعة او الحركات العصبیة فى  ال. تجنب الحركات العصبیة  
بھ وغیرھا ھذه الحركات توضح للعمیل انھ شخص غیر مرغوب فیھ وبالتالى یقلل من فرصة اقتناعة بالخدمة او 

  المنتج 
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بمعنى ان كل شخص یختلف عن االخر وانت تختلف عن اى شخص تقابلھ كل شخص لھ . تقبل اآلخر كما ھو 
ن شخص اخر ولكن یجب علیك تقبل اى شخص بشخصیة انت ال تغیر م. معتقداتھ وعاداتھ وافكاره الشخصیة 

  الحقیقة سواء اتفقت معھ او اختلفت لكى تبنى بینك وبیھ جسر من التواصل واالحترام والثقة المتبادلة بینكم 
  قلھ الشكوي من االخرین سواء العمالء او الزمالء في العمل

  
  

  ءالمواقف الصعبة التى یتعرض لھا التیلر او موطف خدمة العمال
  

  : مھام التیللر فى اغلب البنوك عمل
  عملیات االیداع.1
  عملیات السحب.2
  صرف الشیكات والحواالت.3
  اصدار الشھادات واالوعیھ االدخاریة واستردادھا.4
  المعروفة فى مصر باسم الفیزا"االیداع والسحب من وفى كروت االئتمان.5
  )شھادة او حساب او ودیعة وھكذا الرد على استفسارات العمال كالسؤال عن سعر فائدة .6
  

  وھنتكلم بالتفصیل عن كل واحدة دلوقت وعن فنیات العمل ان شاء اهللا
  :اوال

  ):تورید(االیداع 
  

  :ودة معناه انك بتستلم من العمیل فلوس والفلوس دیة بتكون حاجة من االتنین
  

  یا اما ایداع مبلغ صغیر او ایداع مبلغ كبیر
  

 من العمیل وبتسالھ كام المبلغ وضرورى قوى السؤال دة الن انت ممكن تاخد المبلغ بتستلمة:المبلغ الصغیر 
یقولك انت واخد منى ..........وتفقطھ على ایصال التورید وتحط الفلوس فى خزنتك وتیجى تودعلھ فى حسابھ 

ھا ھیبقى كلھ فلوس اكتر وفى الوقت دة طبعا مش ھتقدر تطلع فلوسھ من وسط فلوسك اللى فى الخزنة الن وقت
لما بتستلم ......وبعد كدة تاكد علیة وانت بتعمل االیداع على السیستم " فضرورى تسال على المبلغ"على بعضة

یعنى بتفرر المبلغ وتشوفة ھل كلھ فئة واحدة وال فى "المبلغ بتعدة على ماكینة العد وبعد كدة بتفرزه على ایدك
الن فى الغالب ماكینة العد (یة ورقھ بیضة وال حاجة وسط الفلوسورقھ مثال فئة عشرین وسط فئة المائة وال ف

مش بتمیز الورق اللى فئاتھ مختلفھ عن بعضة یعنى ممكن الماكینة تعد عشرات على خمسینات على مائات على 
وبعد كدة بنعمل فرز تزویر العملة ودة بیبقى بجھاز كشف العمالت ..........انھم نوع واحد فالزم تاخد بالك 

لمزورة ودة عبارة عن جھاز بیشتغل باالشعة فوق البنفسجیة وبیظھرلك عالمات فسفوریة كدة بتبقى موجودة فى ا
كل تیللر عنده ماكینة عد ........للعلم (معظم العمالت ودیة اللى بتمیز بیھا العمالت السلیمة عن العمالت المزورة

ات وسحب الفیزاولھ شانون خاص بیھ عبارة عن  الخاصة بایداعPOSوجھاز كشف العمالت المزورة وماكینة 
  )خزنة فیھا ادراج متقسمة علشان تحط فیھا الفلوس بتاعھ العمال اثناء الیوم

  :طیب نیجى بقى لالیداع الكبیر ولیكن ملیون جنیة
  " رزم"بتستلم من العمیل المبلغ علي ھیئة 

   ببعض فى لفة واحدة اسمھم رزمةیعنى كل خمس بواكى مربوطین................طیب یعنى ایة رزمة
  الباكو مائة ورقة...........طیب ھوة الباكو دة كام ورقة

  :مثال للفھم
  لیة؟؟؟ .........بتساوىخمسین الف جنیة= مثال رزمة المائات

والرزمة خمس بواكى .....  ورقة یبقى الباكو على كدة عشرة االف جنیة100الن الرزمة خمس بواكى والباكو 
  ........ایووووووووووووة صح كدة.....ین الف جنیةیعنى خمس

  :طیب قول انت و اختبرنفسك بقي
  یبقوا كام؟؟؟؟؟) فئة الخمسین(ثلث رزم خمسینات 

  ...........ھا
...................  

...........................  
  ایووووووووووووة.................احسب لواحدك بسرعھ 
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والرزمة خمسة )5000=50*100(الن الباكو خمسة االف جنیة) سبعین الف جنیةخمسة و(جنیة75000صح كدة
  )75000=5*25000(وعشرین الف والتلت رزم یعنى خمسة وسبعین الف

  
وكدة كدة ...... انا حبیت اعمل االمثلة دیة علشان بس الناس تعرف تعد الفلوس بسرعھ بمجرد ما تشوف الفلوس

  "بجد ومش بھزر"ن بعید ھیعرف الفلوس دیة قد ایةمع الوقت بمجرد ما یشوف المبلغ م
  :نرجع تانى بقى لكالمنا

طبعا قبل ما تستلم .....االیداع الكبیر دة تستلمھ رزم وبعد كدة تجمع الرزم فى ایصال التورید وتشوف المبلغ كام 
ند التورید وتشوف من العمیل بتسالھ ؟؟المبلغ دة كام؟؟؟ وبعد ما تستلم الرزم بتعدھا تانى وتفقطھا فى مست

على الماكینة زى ما ) كل باكو لواحده(االجمالى كام وتعمل تاكید تانى على العمیل وبعد كدة كل فئة تعدھا بواكى
یعنى بتفكك االیداع الكبیر الیداع صغیر وتقسم الفئات وتعدھا وتفرزھا على ....اتفقنا فوق فى االیداع الصغیر 

ویر وبعد ما تخلص كل فئة ترجعھا رزم تانى وتتاكد من ان التفقیط صح فى ایدك بسرعھ وعلى الجھاز بتاع التز
مش " علشان تودع اكد المبلغ علیة لتالت مرةenterالمستند وبعد كدة تودع للعمیل فى الحساب بس قبل ما تضغط 

ى حاجة وما تتكسفش فى كل مرة بتاكد فیھا علیھ خلى بالك انت بتتعامل فى فلوس یعنى لو ف" عیب وال حرام
غلط محدش ھینفعك والعمیل بمجرد ما یسیب الشباك مش ھیعرفك حتى لو بعد كدة لقیت باكو ناقص ورقة او فیھ 

الن بكل بساطة ھیقولك انت استلمت منى المبلغ وعدیتھ وفرزتھ وعملت االیداع وانا واقف ......ورقھ مزورة 
  خلیك حریص قوى من النقطة دیة........قدامك وكل حاجة كانت تمام وملیش دعوة باللى انت بتقولھ 

  
  ":صرف" السحب-2

  :وھنا بقي فى كام نقطة الزم نركز علیھا
  فى البدایة كدة الزم نبقى عارفین حاجة

ولكن انت بس اللى تقدر ,,,, لو انت عندك حساب فى البنك انت تقدر تودع فى حسابك و ممكن اى حد یودعلك فیھ
حب منھ الن انت الشخص الوحید اللى لیھ توقیع على الحساب واللى لیھ تسحب من حسابك ومش اى حد یقدر یس

یعنى محدش ھیقدر یسحب من .....الحق انھ یسحب منھ بعد مطابقة التوقیع على االیصال بالتوقیع على السیستم
  ....حسابك غیر انت بس

  :اال اذا كان لھ حق التصرف على الحساب زى الحاالت االتیة
  :الحالة االولى 

والده لھ الحق فى التصرف على الحساب ویقدر یسحب من الحساب ویقدر " االبن القاصر یعنى : "لة القصرحا
  كمان یقفلھ

  
  

  :الحالة التانیة 
شبة حالة القاصر كدة یعنى مثال االم او الجد او الجده او الخال او العم او العمھ وھكذا فتحوا حساب :حالة الھبة 

 حساب ھبة والشخص الواھب فى الوقت دھھوه اللى لھ الحق فى التصرف على لطفل قاصر ولكن الحساب نوعھ
  الحساب سحب وایداع وقفل الحساب

  :الحالة الثالثة
یعنى مثال انا عملت حساب فى البنك وعاوز اخویا یسحبلى من الحساب فى اوقات مینفعش اروح فیھا : التوكیل

حالة دیة لھ الحق فى التعامل على الحساب وكأن الحساب البنك فممكن اعملھ توكیل مصرفى على الحساب وفى ال
  باسمھ ھوة

  :الحالة الرابعھ
  الحساب المشترك ولكن التوقیع على الحساب للشخصین منفردین 

  :طیب یعنى ایة الكالم دة
یعنى ممكن الشخص یعمل مع زوجتھ مثال حساب مشترك ویكون التوقیع على الحساب منفرد وینفع برضو 

  مجتمع
كل واحد لواحده یقدر یسحب من الحساب ومش شرط یكون الشخص االخر یكون متواجد : لة انھ منفردفى حا

  للسحب من الحساب الن فى الحالة دیة توقیع واحد یكفى
فالزم یكون الشخصین متواجدین للسحب من الحساب وكل فرد یوقع توقیعھ اللى على : اما فى حالة انھ مجتمع

  ر االتنین یسحبوا من الحسابالحساب مجتمعین علشان یقد
  مش ھیقدر یسحب؟؟؟..........معنى كدة لو واحد تعبان مثال فى البیت او مسافر والتانى راح البنك وعاوز یسحب

  طبعا مش ھیقدر یسحب اال فى حالة تواجد الشخص التانى الن التوقیع مجتمع
  :نرجع تانى بقى ونكمل كالمنا
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  نلما العمیل یطلب منك سحب مبلغ معی
  ودة لسبب وجیھ " البطاقة یعنى"فى البدایة بتطلب منھ الرقم القومى

علشان تتاكد ان صاحب الحساب ھوة الشخص اللى واقف قدامك ومش اى حد تانى وبتشوف الصورة ............
 بتطلب من اى حد فى" منقبة یعنى"اللى فى البطاقة وتشوف الشخص ھوة وال آل ولو العمیل واحدة ست ومنتقبة 

الفرع من زمیالتك انھا تشوف العمیلة على جنب كدة وتطابقھا بصورة البطاقة وبعد كدة زمیلتك بتوقعلك على 
انھا شافت العمیلھ وھیة اللى موجودة فى البطاقة ومش حد ...... ایصال السحب اللى نفسة العمیل ھیمضى علیة

  "زى اطلعت على االصل" تانى 
  یلة رفضت تكشف وشھا قدامكطبعا كل دة ھیتم فى حالة ان العم

المھم بتسال العمیل ھیسحب مبلغ قد ایة وبعد كدة بتشوف البطاقة وبتتاكد ان رصید الحساب یسمح بسحب المبلغ 
اللى ھوة طالبھ وبتطبع االیصال على السیستم وبتطلب ان العمیل یوقع وبعد كدة بتطابق التوقیع بتاع العمیل على 

ك على السیستم والجزء دة بقى محتاج خبرة شویة وفنى لحد كبیر الن مفیش حد فى االیصال مع التوقیع اللى عند
الدنیا یقدر یوقع التوقیع بتاعھ بالظبط كل مرة یجى یسحب فیھا بس بالخبرة بتعرف ممكن تتغاضى عن ایة فى 

  .............التوقیع والتوقیع تقدر تقبلھ الى درجة
  

  ..........ر االیصال وتسلم العمیل المبلغبعد كدة بتحضر المبلغ وتفقطة على ظھ
التفقیط مھم جدا للتیلر فى كل حركة بیعمل فیھا تورید او صرف فلوس الن لو ال قدر اهللا خزنتك فرقت اخر الیوم 

  سواء بالزیادة او العجز تقدر تطلع المبلغ الفرق دة مع اى عمیل من اللى انت اتعاملت معاھم فى الیوم دة
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    االعمال املصرفية: اجلزء الثالث 
  

  الجزء االول طبیعة االعمال المصرفیة 
 

» العملیات المصرفیة«أو » األعمال المصرفیة«تقوم المصارف بأعمال مختلفة جرى االصطالح على تسمیتھا 
les operations bancairesوتقدیم الكفاالت، فتح الحسابات، ومنح االعتمادات والقروض،:  وھي تشمل 

وحسم األسناد التجاریة وتحصیلھا، والتعامل باألسھم والقطع األجنبي والمعادن الثمینة وإیجار الصنادیق الحدیدیة 
  .وغیر ذلك

  
  الحسابات المصرفیة

  
وللحسابات المصرفیة أنواع مختلفة . یعدُّ فتح الحسابات المصرفیة ومسكھا وإغالقھا من أھم العملیات المصرفیة

  .والحساب العادي أي حساب الودائع، وحساب التوفیر والحسابات المؤقتة] ر[الحساب الجاري: منھا
  

ویتضمن المبالغ التي بذمة المصرف لمصلحة المودعین وھو ال یعمل على منح الزبون أي : حساب الودائع
م فتحھ بتوافر بعض ویت. ائتمان من جانبھ، بل األصل أن یكون رصید ھذا الحساب دائنًا لمصلحة المصرف

  .الشروط األساسیة كالموافقة الصریحة واألھلیة القانونیة وتوقیع العقد
  

ویجوز فتحھ باسم شخصین أو أكثر، وھذا ھو الحساب . ویفتح حساب الودائع باسم شخص طبیعي أو اعتباري
 عند وفاة أحدھم فتوقف أما. المشترك الذي یحق ألصحابھ تحریكھ مجتمعین أو منفردین ماداموا على قید الحیاة

إال أن بعض البلدان أصدرت تشریعات خاصة سمحت بموجبھا لمن ھو على قید . حصتھ وتدخل في تصفیة تركتھ
  .الحیاة باستعمال كامل الحساب

  
وال یكشف عن . وھناك حسابات مرقمة سریة تحفظ أرقامھا وأسماء أصحابھا لدى المسؤول األول في المصرف

  .ي الحاالت التي یسمح بھا القانون صراحةھذه الحسابات إال ف
  

وحساب الودائع یكون على األغلب لالطالع إذ یستطیع صاحبھ سحب أموالھ وفق رغبتھ بموجب شیكات أو 
ویرسل المصرف إلى الزبون . وتنتج عن ھذا الحساب فوائد دائنة تضاف إلى رأس المال دوریًا. أوامر تحویل

  . ھذا الكشف یرسل إلى المتعامل بعد كل عملیة تجري في الحسابوقد أصبح. بخصوصھا كشوفًا دوریة
  

ویتم تحریك ھذا الحساب . وقد یكون الحساب لوعدة أو ألجل أو لسابق إخبار فتجمد المبالغ في المدة المتفق علیھا
  .عند حلول األجل أو بموجب إشعار سابق بحسب الحال

  
ویستعمل . دخرین الستغاللھا في حاجات االستثمار والتنمیةوھو وسیلة لتجمیع أموال صغار الم: حساب التوفیر

وال یمكن سحب شیكات على ھذا . بموجب دفاتر توفیر شخصیة تستوجب حضور صاحبھا أو وكیلھ القانوني
والمصرف معفى من إرسال الكشوف بشأنھ، إذ تسجل كل حركة في الحساب على الدفتر . الحساب لمصلحة الغیر

حساب بعض الممیزات من سعر الفائدة، أو الدخول في یانصیب أو توزیع جوائز، أو ویعطى صاحب ال. نفسھ
: ومن أمثلة حسابات التوفیر المخصصة ألغراض معینة. اإلعفاء من الضرائب والرسوم ضمن سقف معین

حساب التوفیر السكني الذي یمنح المدخر بموجبھ تسھیالت وقروضًا متوسطة أو طویلة األجل بشروط متمیزة 
  .لشراء مسكن أو بنائھ

  
وھي الحسابات التي تقید فیھا المبالغ التي تستوفیھا المصارف لمصلحة : الحسابات المؤقتة واالنتقالیة والمجمدة

  .الشركات التي ھي قید التأسیس، أو لتغطیة الشیكات المصدقة أو الكفاالت أو االعتمادات التي تمنحھا لزُبِنھا
  

  التسھیالت المصرفیة
  

 ھذه التسھیالت بعملیات االئتمان التي تجریھا المصارف لمصلحة ُزُبنھا بغیة تمكینھم من الوفاء وتتمثل
  :ومن صور االئتمان الكثیرة التي تقوم بھا المصارف مایلي. بالتزاماتھم تجاه الغیر
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والقروض .. دوھو عقد یلتزم المصرف بموجبھ تسلیم الزبون المقترض مبلغًا من النقود فور إبرام العق: القرض
وھناك مصارف متخصصة تمنحھا لتمویل األعمال التأسیسیة . تكون آلجال قصیرة أو متوسطة أو طویلة

ولكل من ھذه القروض . كاألعمال الصناعیة، والعقاریة، والزراعیة، والسیاحیة، والحرف الحرة: واإلنشائیة
  .مانات سواء أكانت شخصیة أم عینیةشروطھ الخاصة من حیث السقف، واألقساط، واألجل، والفوائد، والض

  
وتمشیًا مع التطور االقتصادي واإلنتاجي أخذت المصارف في البلدان الصناعیة تمنح قروضًا وتسھیالت 

لكن لھذا النشاط انعكاساتھ السلبیة على التضخم . كشراء سیارة أو أدوات منزلیة وغیر ذلك: ألغراض استھالكیة
  .اإلنتاج والید العاملة بعض الشيءوالتداول النقدي وإن كان یشجع 

  
وھو العقد الذي یتعھد بموجبھ المصرف بأن یضع مبلغًا معینًا من النقود تحت تصرف الزبون : االعتماد البسیط

  .في مدة معینة، ویكون لألخیر حق تناولھ دفعة واحدة أو على دفعات
  

ألخیر یقتضي تنفیذه تسلیم المبلغ محل القرض وعلى ھذا یفترق عقد فتح االعتماد البسیط عن عقد القرض في أن ا
في حین إنھ في عقد االعتماد البسیط ال یلزم المصرف إال بوضع المبلغ المتفق علیھ تحت . للمقترض فور التعاقد

  .تصرف الزبون لیقبضھ كلھ أو بعضھ، ویصح أال یلجأ الزبون إلى االستفادة من ھذا المبلغ مطلقًا
  

في أن العالقة التي ُینشئھا االعتماد البسیط ] ر[د البسیط عن عقد فتح االعتماد المستنديویفترق عقد فتح االعتما
تنحصر بین المصرف والزبون، في حین إنھ في االعتماد المستندي یلتزم المصرف بناء على طلب الزبون تجاه 

  .بون والمستفیدالمصرف والز: شخص ثالث ھو المستفید، أي أن العالقة تنشأ ھنا بین ثالثة أطراف ھي
  

یذكر فیھا اسم . وھي بطاقة مصنوعة على نحو خاص یصعب العبث في بیاناتھا أو تزویرھا: بطاقة االعتماد
صاحبھا وعنوانھ ورقم حسابھ لدى المصرف الذي أصدرھا، وتخولھ حق التعامل بمقتضاھا في تسویة معامالتھ 

 وذلك في حدود المبلغ المتفق علیھ بوصفھ الحد األقصى الخاصة من دون الحاجة إلى استخدام النقود أو الشیكات،
  .الستخدام البطاقة

  
على المتعاملین بھذه البطاقة اتخاذ االحتیاطات الالزمة منعًا لفقدانھا أو سرقتھا، وعلیھم إشعار المصرف المصدر 

  .عن كل حادث یطرأ بصددھا
  

ّل أجلھ بعد، إلى مصرف تظھیرًا ناقًال للحق، یقصد بالحسم تظھیر سند تجاري لم یح: حسم األسناد التجاریة
  .بمقابل أن یؤدي المصرف للُمْظِھر قیمة السند محسومة منھا فائدة المبلغ حتى تاریخ االستحقاق والعمولة الواجبة

  
  العملیات المالیة

  
صدار األسھم فالمصارف تؤدي دورًا مھمًا في إ. وتشمل التعامل باألسھم واألسناد والَقْطع والمعادن الثمینة

. فھي تستوفي قیمة األسھم واألسناد المطروحة على الجمھور لالكتتاب لمصلحة الشركات. واألسناد وإدارتھا
وتنوب أحیانًا عن المكتتبین في دفع األقساط الواجبة علیھم من ثمنھا، أو في قبض قیمة قسائمھا من األرباح، أو 

  ).البورصة(ُبنھا في سوق المضاربات المالیة في بیع أو شراء ھذه األسھم واألسناد لمصلحة ُز
  

النظام الحر، أو النظام الموجھ أو المقید، بالتعامل بالقطع : وتقوم المصارف كذلك، ووفقًا لألنظمة المعمول بھا
وھكذا أیضًا في االتجار . األجنبي سواء لحسابھا أو لحساب المتعاملین معھا أو لحساب الدولة والسلطات النقدیة

ویتم التعامل بالقطع األجنبي بوساطة النقود والشیكات والحواالت على أنواعھا بعد . عادن الثمینة والسبائكبالم
  .التأكد من سالمة ھذا القطع
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  الخدمات المصرفیة
  

  :وتتناول ھذه الخدمات عملیات متعددة أھمھا ما یلي
  

  :التحویل المصرفي
وتستند عملیة النقل أو . حساب مصرفي إلى حساب آخر عن طریق القید وھو عملیة تقوم على نقل مبلغ نقدي من 

وقد تتم عملیة . التحویل إلى أمر من الزبون لمصرفھ یحدد فیھ مبلغ التحویل واسم المستفید ورقم حسابھ ومحلھ
التحویل المصرفي ضمن المصرف الواحد إذا كان لكل من اآلمر بالتحویل والمستفید منھ حساب في المصرف 

أو تتم بین مصرفین عندما یكون حساب كل من الطرفین في . ویسمى ھذا التحویل بالتحویل الداخلي. فسھن
الھاتف، والتلكس، : ویسمى التحویل عندئذ بالتحویل الخارجي، وھو یتم بالوسائل المتوافرة. مصرف مختلف

  .والبرق، والمراسلة وغیرھا
  

  : التحصیل
. وذلك شائع كثیرًا في عالم التجارة. ن األحیان، بتحصیل حقوقھ لدى الغیریعھد الزبون إلى مصرفھ، في كثیر م

وعلیھ أن یقوم باستیفائھا في مواعید استحقاقھا وأن یتخذ . فقد یجد التاجر نفسھ حامًال لعدد من األسناد التجاریة
ل التاجر أن یعھد بھذه فتفادیًا لھذا المحذور، یفض. االجراءات الالزمة وإال تعّرض حقھ للسقوط لعلة اإلھمال

المھمة إلى المصرف الذي یتعامل معھ بأن یظّھر ھذه األسناد لمصلحتھ على سبیل توكیلھ بقبض قیمتھا وتسجیلھا 
  .في حسابھ بمقابل حسم عمولة التحصیل

  
 تنظیمھا وتؤدي المصارف دورًا مھمًا في تحصیل اإلرسالیات المستندیة المتعلقة بالعقود التجاریة الدولیة التي تم

  . المعمول بھ الیوم1967 لعام 254من قبل غرفة التجارة الدولیة في الكتیب ذي الرقم 
  

وتسلم إلى المسحوب علیھ أي . إن ھذه اإلرسالیات وسیلة دفع ثمن بضائع متعاقد علیھا بین المصدر والمستورد
ومع أن ھذه اإلرسالیات . ل، بحسب االتفاقالمستورد بعد وفاء قیمتھا نقدًا أو قبولھ سحوبًا أو توقیعھ أسنادًا ألج

تتضمن مستندات مشابھة لمستندات االعتماد المستندي فإنھا ال تكّون أّي التزام على عاتق المصرف المكلف 
  .تحصیل قیمتھا، فھو یقوم بذلك بناء على طلب مراسلھ ولحسابھ ووفق تعلیماتھ

  
  :الكفالة المصرفیة

مدني، ھي عقد بمقتضاه یكفل شخص تنفیذ التزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا  الكفالة، كما عرفھا القانون ال
  .ومتى أوفى الكفیل الدین جاز لھ الرجوع على المدین المكفول بما وّفاه عنھ. االلتزام، إذا لم یف بھ المدین نفسھ

  
 إال أن اللجوء إلى .إن عمل الكفاالت لیس محصورًا بالمصارف، فیمكن أن یتم بین األطراف خارج نطاقھا

المصارف یعطي مزیدًا من الثقة والجّد وأخذ ھذا األسلوب ینتشر ویشمل الكثیر من العملیات فأصبح إصدار 
ویجدر التفریق ھنا بین كتاب الكفالة وخطاب الضمان . الكفاالت وإعطاء الضمان من العملیات المصرفیة المھمة

نزلة شیك یحق للمستفید أن یطالب بدفعھ من دون مناقشة ومن في أن األخیر ھو بم) بحسب التسمیة المصریة(
  .في حین تعطي الكفالة الكفیل حق مناقشة المطالبة واالعتراض على الوفاء. دون بیان الموجبات أو تجرید المدین

  
إن نصوص الكفاالت المصرفیة تختلف من بلد إلى آخر ومن عملیة إلى أخرى، ولذلك وضعت غرفة التجارة 

وفي كل األحوال یجب أن تتضمن الكفالة بعض . 1978 لعام 325ة كتیبًا ناظمًا للتعامل بھا رقمھ الدولی
اسم الكفیل والمكفول والمستفید، والمبلغ، ومدة السریان أو النفاذ، والغرض من : المعلومات األساسیة مثل

. وغیر ذلك من البیانات... موطنإصدارھا، والمرجع المختص للنظر في الخالفات التي تنشأ بصددھا، واختیار ال
  :والكفالة على أنواع، منھا ما یلي

  
ففي األولى ال یجوز للدائن الرجوع على الكفیل إال بعد أن یطالب المدین : الكفالة العادیة والكفالة التضامنیة

الكفیل من دون أن یحق المكفول ویجرده من أموالھ، أما في الثانیة فللدائن أن یختار في المطالبة أیًا من المدین أو 
  .لألخیر طلب تجرید المدین أوًال

  
فالكفالة الداخلیة ھي التي تصدر لمصلحة جھات محلیة بناء على طلب زبون : الكفالة الداخلیة والكفالة الخارجیة

أما الكفالة الخارجیة فھي التي تصدر بناء على طلب متعامل في . مقیم، وھي أسھل أنواع الكفاالت وأبسطھا
ویصدر المصرف المحلي الكفالة على مسؤولیة المراسل . ارج بوساطة مصرف مراسل لمصلحة جھة محلیةالخ
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ومن أھم أغراض ھذه الكفالة ضمان صفقات . األجنبي وبضمانتھ، أو أنھ یعزز كفالة صادرة ومرسلة من الخارج
ة خدمات أو إقامة منشآت فمعظم تجاریة دولیة واعتمادات مستندیة وتعھدات ومناقصات بشأن تورید مواد أو تأدی

التشریعات تنص على وجوب التقدم بكفالة مصرفیة أو تأمین نقدي أو شیكات مصدقة لكل من یرغب االشتراك 
  .في المناقصات

  
  :یختلف وصف الكفالة مع المرحلة التي تمر بھا المناقصة فھناك: كفاالت المناقصات

  
  :ـ الكفالة المؤقتة

ویمكن . خول في المناقصات، وھي تنتھي باستحقاقھا أو عند إحالة المناقصة أیھما أسبق وتصدر ھذه الكفالة للد
ویلتزم المصرف بوفاء قیمتھا عند . تمدید مفعولھا عند المقتضى بناء على طلب وموافقة األطراف صاحبة العالقة

% 5 وتؤلف قیمة ھذه الكفالة .تخلف مقدمھا، إذا رست علیھ المناقصة، عن توقیع العقد وتقدیم كفالة حسن التنفیذ
  .من قیمة التعھد أو المناقصة

  
  :ـ كفالة حسن التنفیذ

من قیمة التعھد، وتصدر بمقابل حوالة حق ونزول عن استحقاقات المتعھد للمصرف، أو % 10 وتكون بنسبة 
  .بمقابل كفالة خارجیة مقابلة

  
  ـ كفالة السلف

  . قبل الجھة صاحبة المشروعتقدم بمقابل منح المتعھد سلفة على العقد من: 
  

  : ـ كفالة التوقیفات
ولھ أن یتقدم بكفالة بمقابل صرف ھذه . یحق للجھة صاحبة المشروع حبس نسبة مئویة من استحقاقات المتعھد

  .التوقیفات لھ
  

  : كفاالت أخرى
: كفاالت منھاوتجدر اإلشارة أخیرًا إلى أن المصارف تصدر إضافة إلى الكفاالت السابقة صیغًا أخرى من ال

. كفاالت السفر والھجرة، والجندیة، واإلیفادات، وشركات الطیران والتأمین، والمالیة، والقضائیة وغیرھا
في % 100وللمصرف أن یأخذ الضمانات المناسبة بمقابل مخاطرتھ كالمؤونة النقدیة التي تصل نسبتھا إلى 

  .سوم والعموالت النظامیةبعض الحاالت، إضافة إلى حق المصرف بتقاضي النفقات والر
  

  :إیجار الصنادیق الحدیدیة
 تضع المصارف تحت تصرف ُزبنھا صنادیق حدیدیة بمقابل أجر معین لالنتفاع بھا في وضع األوراق واألسناد 

وللصنادیق حجوم مختلفة توضع في قاعة أو قبو مزّود بأجھزة رقابة وإنذار وأمان . والمعادن والنقود في أمان
ویكون لكل صندوق مفتاحان یسلم الزبون أحدھما ویحتفظ المصرف باآلخر بین یدیھ . و والسرقةمنعًا للسط

وتتم مراقبة الدخول والخروج بدقة إلى مكان وجود الصنادیق، وغالبًا ما یقوم . ویجب استعمال المفتاحین معًا
  . تتعرض لھاالمصرف أو الزبون بالتأمین على ھذه الصنادیق لیضمن تبعة تحمل األخطار التي

  
  الفوائد والعموالت

  
المصارف مؤسسات یغلب علیھا الطابع التجاري، تتداول األموال، وتتقبلھا من زُبِنھا عن طریق التسلیف 

واإلقراض للمتعاملین بمقابل أن تتقاضى فوائد وعموالت أو تستثمرھا مباشرة في عملیات عقاریة، أو زراعیة، 
ومع ذلك ھناك مصارف تحرم . ربات على األسھم أو المعادن أو النقودأو صناعیة، أو تجاریة، أو في مضا

الفوائد ألسباب تتعلق بالشرع، فال تعطي وال تأخذ فوائد بل إنھا تتقاضى عموالت نسبیة أو تشرك صاحب المال 
لموظفة المودع في األرباح التي تجنیھا من المشروعات التي تمولھا أو تستثمرھا مباشرة وذلك بنسبة األموال ا

  .باسمھ في ھذه المشروعات، وتنعكس ریوع ھذه المشروعات زیادة أو نقصانًا على المودع صاحب المال
  

. وتختلف معدالت الفوائد الدائنة والمدینة من بلد إلى آخر، ومن عملیة إلى أخرى بحسب سالمتھا وریعیتھا
ة المالیة واالقتصادیة، لما لھا من انعكاسات وتتحدد ھذه المعدالت غالبًا من قبل السلطات النقدیة بحسب السیاس

وغالبًا ما یتم االتفاق على المعدالت المذكورة بین . على الكتلة النقدیة والتداول والتغطیة والتضخم وغیرھا
  .المصارف في البلد الواحد، أو بین المصارف المركزیة في بلدان مختلفة أو مجموعات اقتصادیة معینة
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المبالغ، ومعدل الفائدة، والمدة : ًا وتضاف إلى رأس المال وفق أسس متعارف علیھا، قوامھاتحتسب الفوائد دوری

  .وغیر ذلك
  

وقد تنسق في . أما العموالت، التي قد تجتمع مع الفوائد في بعض العملیات، فتحدد على مستوى المصرف الواحد
والت على أنواع، إذ تتعدد باختالف العملیات والعم. البلد الواحد أو بین عدة بلدان بحسب نوع العملیة وخطورتھا

التحصیل والتحویل والكفاالت واالكتتاب واألسھم والقطع والمعادن : فھناك عموالت على. التي تترتب علیھا
  .وغیر ذلك

  .المبالغ واإلخبار وأھمیة الخدمة المقدمة والمدة وتكالیف اإلنجاز وغیرھا: ومن مقومات تحدیدھا
  

  نبى ثانیا الصرف االج
  

  من ھم المستفیدون من عقود الصرف األجنبي ؟
  

  العاملون في  البنكعمالء 
  استیراد السلع والبضائع التي تسدد فواتیرھا بالعمالت األجنبیة     

  .تصدیر البضائع التي تصدر فواتیرھا بالعمالت األجنبیة      
  .االستثمار في األسواق األجنبیة      

  نبي؟كیف تستفید من عقود الصرف األج
  . خفض التكالیف     

  .الحصول على أسعار أفضل      
  .خفض المخاطر المصاحبة للتعامل مع أسواق العمالت األجنبیة      
  .تغطیة مخاطر صرف العمالت باستخدام تشكیلة من األدوات      
  .تكلیف البنك بمراقبة احتیاجاتك على مدار الساعة      
  .الحصول على أسعار عالمیة منافسة      

  یة عمل عقود الصرف األجنبيكیف
  :توفر لكم عقود الصرف األجنبي الخدمات التالیة

  المعامالت اآلنیة للتسویة الفوریة     
ھنا في السوق للتعبیر عن مبادلة عمالت تسلم لھ عادة بعد یومي عمل من تاریخ المتاجرة، " اآلنیة"تستخدم كلمة 

یع وشراء العمالت للتسلیم الفوري ال یعتبر من وسائل الحمایة علما بأن ب. والذي یعرف بتاریخ الحق لتلك الصفقة
  .من المخاطر، وإنما ھو مجرد شراء وتسلیم مقدار معین من العمالت حسب وعند الطلب

  عقود الصرف األجنبي اآلجلة      
 محدد یتسنى للعمیل من خالل عقود الصرف األجنبي اآلجلة شراء مبلغ معین من عملة ما شریطة تسلیمھ بتاریخ

مستقبال، األمر الذي یتیح للمستثمر تغطیة نفسھ من مخاطر التقلبات المستقبلیة في أسواق العمالت سواء كانت 
  .سلبیة أم إیجابیة

  بیع عمالت أجنبیة/ عقود خیار شراء       
 تاریخ یتسنى للعمیل من خالل عقود خیار شراء عملة أجنبیة أن یكون لھ الحق في شراء العملة التي یریدھا في

ویستطیع العمیل عن طریق دفع عالوة سعریة، تثبیت السعر األسوأ مع . مستقبلي محدد دون أن یكون ملزما بذلك
ویتوفر لدى البنك كذلك استراتیجیة خیارات ذات تكلفة . االستفادة في نفس الوقت من تقلبات السوق لمصلحتھ

  . مخفضة أو بدون تكلفة
  المزایا التي یوفرھا بنك الریاض

تتأكد شبكة البنوك العالمیة المراسلة لبنك الریاض بأننا قادرون على تحقیق أفضل : األسعار      
  .أسعار السوق لكل منتج من ھذه المنتجات

یطلع البنك على أحدث المعلومات والبیانات االقتصادیة من خارج وداخل : المعلومات       
   والتوصیات حسب معطیات ومتطلبات اللحظةالمملكة على السواء، مما یمكننا من تقدیم المشورة

تتمتع فرق مبیعات الشركات لدى البنك بإمكانیة الوصول إلى أحدث تقنیات النظم : التقنیة       
  . العصریة، مما یمكنھا من تقدیم العون والمشورة إلى عمالئنا بكل دقة وموثوقیة

  ما ھي تكلفة عقود الصرف األجنبي ؟
آلنیة وعقود الصرف اآلجلة، فإن العمیل یحصل على األسعار السائدة في  بالنسبة للمعامالت ا     

  السوق
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  ثالثا الودائع الجل 
  

 أو سنھ وتقوم 3ھي الودائع التي یتم إیداعھا في حساب ودیعة ألجل لمدد مختلفة شھر أو : ودائع ألجل  -
 الودیعة كلما زادت الفائدة وبطبیعة الحال كلما زادت مدة, البنوك بسداد فوائد على أرصدة ھذه الودائع 

وال یحق للعمیل سحب ھذه الودیعة إال عند حلول أجل استحقاقھا وھذا یعني أنھ إذا قام العمیل بكسر 
  فإنھ یحرم من الفائدة) السحب قبل تاریخ اإلستحقاق ( الودیعة 

  
  

  رابعا  االنواع المختلفة من الحسابات البنكیة 
  

  الحساب الجاري
دم ھذا النوع من الحسابات و فیھ تودع نقودك و تسحبھا متى ما شئت من خالل حضورك أي مصرف تجاري یق

ألحد فروع المصرف أو من خالل بطاقة الصراف اآللي التي ُتدخلك إلى حسابك المصرفي من أي جھاز صرف 
 طلبك  حول العالم حتى لو یكن الجھاز خاص بالمصرف الذي تتعامل معھ، و یمنحك دفتر شیكات عندATMآلي 

لصرف األموال لآلخرین بناًء على توجیھاتك المكتوبة في الشیك، و ھذا النوع من الحساب ُیخولك سھولة 
الوصول إلى حسابك عن ھاتف الخدمات المجاني و عن طریق االنترنت، و ھذا النوع من الحساب ال یمنح أي 

ات الشریعة اإلسالمیة، و فتح الحساب الجاري فوائد بنكیة مقابل إیداعك النقود بھ مما یعني أن متوافق مع متطلب
  . عامًا على األقل18ال یشترط أي مبلغ كحد أدنى لفتح الحساب و إنما ُیشترط أن یكون عمرك 

  
  حساب التوفیر

نفس الخصائص و الخدمات التي في الحساب الجاري تجدھا في حساب التوفیر و لكنھ یختلف بأن تتفق مع 
لمال كل شھر لیقوم المصرف بتوفیرھا و استثمارھا لك حسب نوعیة االستثمار المصرف أن یقتص مبلغ من ا

الُمتفق علیھ و ال یمنح فائدة بنكیة ثابتة، و فكرة ھذا الحساب أنھ یتمحور حول التوفیر و تنمیة أموالك من أجلك و 
دخار، و ال ُیشترط أي مبلغ من أجل أبنائك و تلبیة احتیاجاتھم الُمستقبلیة و ُیساعدك على التخطیط المالي و اال

  .كحد أدنى لفتح ھذا الحساب
  

  حساب الودیعة ألجل
إنھ حساب مصرفي مثل الحساب الجاري و لكنك تتفق مع المصرف على ربط جزء من المال كودیعة ألجل 

زمني محدد تتفق علیھا مع المصرف و اقل مدة ھي شھر واحد، و مقابل ربطك لھذه الودیعة سیمنحك المصرف 
دة مالیة ُمحددة سلفًا ُتضاف إلى رصیدك عند انتھاء األجل الُمحدد، و یجب أن ُتحدد العملة التي ستربط بھا فائ

ودیعتك المالیة و لذا سیشترط المصرف مبلغ ما كحد أدنى لفتح ھذا النوع من الحساب و یختلف الحّد األدنى من 
ن التضخم االقتصادي، و من الُمتفق علیھ أن بنك آلخر، و فكرة ھذا الحساب ھو أن یكون حمایة ألموالك م

اقرأ عن البدیل (التعامالت بمثل ھذا النوع من الحسابات المصرفیة ال یتوافق مع متطلبات الشریعة اإلسالمیة 
  ).اإلسالمي لحساب الودیعة ألجل

  
 بأسماء ما سبق كانت السمات و الصفات األساسیة لكل نوع من الحسابات و لكن كل مصرف ُیقدم حسابات

  .خاصة بھ، و لكن الفكرة العامة ھي نفسھا
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   القانونية  لالوراق التجاريةاجلوانب :  رابع اجلزء ال
  

  خصائص االوراق التجاریة وخصائصھا 
  

ھي اوراق تتداول بین االفراد تداول النقد وقیمتھا )Negotiable instrument: باإلنجلیزیة(االوراق التجاریة 
االوراق التجاریة غیر االوراق .  ذاتھا ولكن بما مدّون فیھا من النقود، وتتمّیز بسھولة انتقالھا وإنشائھالیست في

النقدیة، فاالوراق النقدیة یشترط القانون لھا شروط خاصة من حیث شكلھا وقیمتھا وغطاءھا وجھة اصدارھا، 
لبیانات الجوھریة والتي تنحصر في تحدید قیمتھا بینما تقوم االوراق التجاریة على اي نحو، فبمجرد توّفر بعض ا

واجل سدادھا ومصدرھا تؤدي الورقة دورھا، وعلى ھذا فإن أي شخص یستطیع إصدار ورقة تجاریة متى راع 
فیھا ھذه البیانات، وتختلف االوراق التجاریة عن االوراق المالیة من حیث القیود الموضوعة على األخیرة فھي 

  . تداولھا محدودا، وھي الیوم تقوم مقام السلع حیث تباع وتشترى في الغالب في المصفقتخضع لقیود تجعل من
االوراق التجاریة، ظھرت حینما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسیلة صعبة تحول دون سھولة العملیات 

اختفاء االوراق التجاریة، التجاریة، ولكن تطور الحیاة بفعل الوسائل التقنیة التي ابتدعھا اإلنسان قد یؤدي إلى 
  .قد تحل بدیال امنا لالوراق النقدیة وربما تؤدي إلى اختفائھا" Credit cards"وان بطاقات االعتماد المصرفیة 

  الكمبیالة
ألول مرة في بعض المدن اإلیطالیة، وبدء استعمالھا ھناك " Bill of exchange(Draft" (ظھرت الكمبیالة 

. یالدي، واقتصر ھذا االستعمال على التّجار دون العامة، ثم انتقلت إلى فرنسا وبریطانیافي القرن الثاني عشر الم
كانت الكمبیالة بدیال آمنا للنقود التي كانت تسك في ھیئة قطع معدنیة، في الغالب من الذھب، مما یعّرض حاملھا 

 بصورة بطیئة حّتى صارت في تطّور استعمال الكمبیالة وان. للمتاعب بسبب وزنھا أو مخاطرالسطو والسرقة
القرن السابع عشر تتداول بین جمیع االشخاص ولم تقتصر على التّجار فقط كما كان علیھ الحال عند بدء 

ظھورھا، وصارت قابلة لالنتقال بالتظھیر أو التدویر، والتظھیر ھو قیام المستفید من الكمبیالة بالتوقیع على 
كان ادائھا أو الحصول على قیمتھا في محل انشائھا اي المكان الذي ظھرھا لصالح مستفید آخر، وصار باإلم
  ".البولیصة"تعرف الكمبیالة في البالد العربیة بأسماء مختلفة ھي . صدرت فیھ بعد أن كان ذلك غیر ممكنا

  السند االذني
استعماال بسبب بعد الكمبیالة وكان أكثر االوراق التجاریة شیوعا و " Promissory note"ظھر السند االذني 

طبیعتھ، ولما وجده فیھ االفراد من سھولة، فھو بخالف الكمبیالة التزام بین طرفین حاضرین یتعّھد فیھ احدھما 
لآلخر بسداد مبلغ معّین، في وقت معّین ،ویعتبر ظھور المصارف التجاریة وانتشارھا، السبب األساسي في 

  .ف اعتمدت على الصكوك كأسلوب آمن في عملیاتھا التجاریةانحسار استخدام السندات االذنیة، ذلك ان المصار
  الصك

شكل متطّور للكمبیالة، فھو یتفق معھا في عدد اشخاصھ وفي قابلیتھ للتظھیر " Cheque"یمكن اعتبار الصك 
، وعلى ھذا النحو فان الثقة فیھ كبر منھا في "بنك"ولكنھ یختلف عنھا من حیث انھ الیسحب اّال على مصرف 

یالة والصك الشائع استخدامھ ھو الذي نعرفھ كلنا تقریبا غیر ان ھناك أنواع خاصة من الصكوك یمكن الكمب
  :اجمالھا في اآلتي 

، ویعني حجز قیمة الصك المدّونة فیھ لدى المصرف المسحوب علیھ Certified cheque الصك الُمصّدق -1
  .جود رصید أو یرفض تسییل قیمة الصكإلى ان تسّلم للمستفید، والیستطیع المصرف ان یحتج بعدم و

 ،وھو الذي الیمكن تقاضي قیمتھ اّال بعد تقییده في حساب المستفید، Account paid الصك المسدد للحساب -2
  .كوسیلة من وسائل الضمان

 یمّیز ھذا النوع من الصكوك بخّطین متوازیین على وجھھ، والتسّدد Crossed cheque الصك المخّطط -3
  .وعلى ھذا النحو فھو صك محدود التداول"بنك" لمصرف قیمتھ اّال

 ھي من أكثر أنواع الصكوك تمتعا باالمان، ولكن ھناك خالف Travellers cheque صكوك المسافرین - 4
حول اعتبارھا من الصكوك، الن الساحب في ھذه الصكوك ھو المسحوب علیھ نفسھ، یثار ھذا من الناحیة 

  .ي على االقل الیمكن ان تسّمى اّال صكوكا، ولو جوازاالقانونیة، اما عملیا فھ
  
  لشیكاتا
  

, وأول من اكتشفھا ھم العرب, ورقة تجاریة بسداد مدیونیة من رصید یسمح باحد البنوك المحلیة أو الخارجیة
  ".صك"في األصل من الكلمة العربیة " Cheque"حیث أتت كلمة 
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  )ھیر المناولة التط( ثانیا طرق تداول االوراق المالیة  

  
  :التظھیر

التظھیر ھو الوسیلة التي یتم بموجبھا تداول األوراق التجاریة، وھي جملة تكتب على ظھر الورقة التجاریة یقصد 
  .، أو توكیلھ باستالم قیمتھا)المستفید الجدید(بھا إما نقل ملكیة قیمة الورقة إلى المظھر إلیھ 

  
  ..لة وتبسیط إجراءات انتقال الحق الثابت بالورقة أھم ما تتمیز بھ األوراق التجاریة سھو

  .انتقال الحق الثابت في الورقة التجاریة من شخص إلى أخر بالطرق التجاریة  ) التداول ( 
  " التسلیم " أو التداول بالمناولة  _ الطرق ھي أما التظھیر 

  : التظھیر  -1

 الورقة مع ذكر بعض البیانات  ینتقل الحق الثابت من شخص إلى أخر بمجرد التوقیع على ھذه 

بمجرد توقیع المظھر تتداول الورقة , ذكر تاریخ التظھیر والمظھر إلیھ في الورقة : مثال ذالك 
  ..بالتظھیر دون الحاجة إلى إجراء أخر 

  !!متى تتداول الورقة بالتظھیر ؟

  "  .. اإلذن " مر أو لم یذكر فیھا شرط األ,  " ..اإلذن "  إذا ما كتب المظھر فیھا شرط األمر 

  

              
  ) ادفعوا لفالن ( ,            )      ادفعوا ألمر فالن                                 ( 

  
  ) إذا لم یرغب محرر الورقة  في نقل ملكیة الورقة !!  = ( متى ال تتداول الورقة بالتظھیر ؟

  .. أو غیر قابلھ للتظھیر ,  أن الورقة غیر قابلھ للتداول أو, ..أنھا للمستفید األول , ..إذا ذكر فیھا 

  " :التسلیم " التداول بالمناولة  -2

  .إذا كانت الورقة لحاملھا لم یذكر فیھا اسم المستفید 

  .. ُكتب شیك ووجھ أمر إلى البنك بالدفع لحامل الشیك : مثالھ 

فالتداول بالطرق التجاریة أسھل وابسط , ..لة الحق تداول الورقة التجاریة بالتظھیر أو المناولة تختلف عن جوا# 
  .. تتطلب إجراءات معقده  )  جوالة الحق ( أما التداول بالطرق المدنیة 

  :مثال عن جوالة الحق 
ولتكون ساریة البد , .. أالف ریال  ل ب و ب دائن بنفس المبلغ ل ج  تتم جوالة الحق من ا إلى ج 10 ا دائن ب 

  .. ھذه الحوالھ و  یتم إعالنھ رسمیا بھذه الحوالھ أن المدین ج یقبل 
  : من ذالك نذكر األتي 

  : الفروق بین التداول  باألوراق التجاریة وحوالة الحق 
في حین الحوالھ البد من , ..بالتظھیر یكفي توقیع المظھر على الورقة دون تطلب ألي إجراء أخر  -1

  .قبول المدین أو إعالنھ رسمیا بھا 

أما الحوالھ یضمن وجود , .. المظھر یضمن وجود الحق وقت التظھیر ووقت االستحقاق في التظھیر -2
 ..الحق وقت الحوالھ فقط ولیس وقت االستحقاق 
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یعني ذالك لو وجد عیب من عیوب االراده في العالقة بین : في التظھیر تتطھر الورقة من الدفوع  -3
وبذالك یضمن .. ھ في مواجھة المظھر إلیھ المستفید األول والساحب ھذا الدفع ال یمكن التمسك ب

 .. المظھر إلیھ عدم الرجوع إلیھ بأي دفع من الدفوع التي یتم بھا مواجھة الساحب 

أما في الحوالھ یستطیع أن یتمسك في مواجھة المحال لھ بجمیع الدفوع التي یتمسك بھا في مواجھة 
 .. المحیل  فھي ال تطھر الحق من الدفوع 

  ) عیوب االراده , البطالن , الفسخ : ع مثل الدفو ( 

  ثالثا محفطة االوراق المالیة 

  : أنواع األوراق التجاریة 
  

  الكمبیالة  -1

 السند ألمر  -2

 الشیك  -3

 " نظره عامھ ألنواع األوراق التجاریة " 
   الكمبیالة  -1

ساحب إلى یتضمن أمر من شخص یسمى ال, صك مكتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع :  تعریفھ  
  ..المسحوب علیھ بدفع مبلغ نقدي السم أو ألمر المستفید بمجرد اإلطالع أو في تاریخ معین واو قابل للتعین 

  ) دائن ( مستفید  , مسحوب علیھ   , ) مدین  ( ساحب  : تتضمن ثالث أطراف 
            إذا الساحب یوجھ أمر إلى المسحوب علیھ لدفع مبلغ نقدي إلى المستفید 

  ) سبب الكمبیالة  :                               ( العالقة بین الساحب والمستفید  -

 عالقة دائنیھ 

  ) مقابل الوفاء :                   ( العالقة  بین الساحب والمسحوب علیھ  -

 األمر بالوفاء بالدین الذي للساحب لدى المسحوب علیھ للمستفید 

  ) تنشاء بالقبول :                ( لمستفید العالقة بین المسحوب علیھ وا -

أي , ..القاعدة أن المسحوب علیھ خارج العالقة الصرفیة إلى أن یتم التوقیع على الكمبیالة بالقبول 
 .. قبول الوفاء بھا بالمیعاد 

  :السند ألمر   - 2  
ن الساحب بدفع مبلغ من النقود یتضمن تعھدا م,  ..صك مكتوب وفقا لبیانات محدده نص علیھا المشرع: تعریفھ 

  ..بمجرد اإلطالع أو بتاریخ معین أو قابل للتعین , ..ألمر المستفید  
  

  والمستفید ,  ..الساحب :  السند ألمر عالقة بین طرفین 
  الساحب یتعھد للمستفید بدفع مبلغ نقدي  

   : الفرق بین الكمبیالة والسند ألمر
في حین أن السند , ) ..المستفید , المسحوب علیھ , الساحب ( طراف  تنشئ الكمبیالة عالقة بین ثالثة أ -1

  ) ..والمستفید  , الساحب ( ألمر  تنشئ عالقة بین طرفین فقط ھما  

 ..   تبعا لذالك ال یوجد قبول وال مقابل وفاء في السند ألمر خالفا للكمبیالة    -2
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 الشیك -3

  

یتضمن أمر من الساحب إلى البنك , ..لیھا المشرع  صك مكتوب وفقا لبیانات محدده نص ع:    تعریفھ 
  .. بدفع مبلغ معین السم المستفید أو ألمره أو لحاملھ بمجرد اإلطالع  , ..المسحوب علیھ  

  : الفروق الجوھریة  بین الكمبیالة والشیك 

  

     
  
  
  
  

   
                   الكمبیالة 

   
                 الشیك 

  . مبیالة والشیك تنشئ عالقة بین  ثالث أطراف               كال من  الك
 
  

إذا كانت مستحقھ بمجرد ( تعتبر  أداة وفاء  
إذا ما كانت مستحقھ ( وأداة ائتمان , ) اإلطالع  

  ,  ..معا )   بتاریخ معین أو قابل للتعین 
 

  
  .في حین أن الشیك أداة وفاء فقط 

 

  
المسحوب علیھ قد یكون بنك وقد یكون تاجر 

  يعاد
 

  
  المسحوب علیھ البد أن یكون بنك 

 

  
الكمبیالة ال تصدر لحاملھا البد أن یذكر فیھ اسم 

  المستفید 
 

  
 في حین الشیك تصدر لحاملھا

  
تاریخ تحریر وتاریخ استحقاق ( تتضمن تاریخین 

(  
 

  
ألنھ واجب ) تاریخ تحریر ( تتضمن تاریخ واحد 
  الدفع بمجرد اإلطالع

 
  

لكمبیالة ال یترتب علیھ جزاء عدم الوفاء بقیمة ا
  جنائي نظرا ألنھا معاملھ تجاریھ

 

  
 .یترتب علیھ جزاء جنائي 

  
    مكتوب في مثنى الصك كلمة كمبیالة 

 

  
  مكتوب في مثنى الصك كلمة شیك 
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  ) تطھیرة وتداولة وانواعة (  رابعا  الشیك 
  :منشأ الشیك 

 القرن التاسع عشر، جرى تطویر األوراق التجاریة، منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحتى أواخر
واستكمل . والوسائل التي كانت تستخدمھا المصارف، بقصد تیسیر التصرف في األموال المودعة لدیھا

الشیك عناصره، وبدأ یأخذ شكًال قانونیًا، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظیمھ، في فرنسا ، من 
  . ، لیضع القواعد، التي تحكم التعامل بھ1865خالل القانون، الصادر عام 

ولكن التطور الذي شھدتھ . وفي بدایة ظھور الشیك، كان استخدامھ قاصرًا على التجار والموسرین
التعامالت، التجاریة والمصرفیة، في أواخر القرن التاسع عشر، وبدایة القرن العشرین، أّدى إلى 

  . لمجتمع، خاصة في أوروبا وأمریكاانتشار استعمال الشیك بین مختلف طبقات ا

ونظرًا إلى قلة القوانین، التي تعالج الشیك، یرجع الفقھ والقضاء إلى األحكام، التي استقر علیھا العرف 
في ھذا الخصوص، خاصة العرف الدولي، وفي مقدمتھ القانون الموحد، الموضوع في جنیف، عام 

1931  

  خصائص الشیك

إلى المسحوب ) المحرر(شكل معین، یتضمن أمرًا صادرًا من الساحب الشیك ھو صك مكتوب، وفقًا ل
  . ، بدفع مبلغ معین، ألمر شخص ثالث، یسمى المستفید، أو لحاملھ، بمجرد االطالع )المصرف(علیھ 

ویتسم الشیك بالعدید من الخصائص، فھو مستحق الدفع، لدى االطالع؛ ویمثل، في األصل، وسیلة 
 یتضمن تاریًخا محدًدا لالستحقاق؛ ولذلك، فھو یستحق الدفع فور تقدیمھ إلى وفاء فحسب، وال یمكن أن

  . المصرف

إضافة إلى ذلك، فإن . الساحب، والمسحوب علیھ، والمستفید: ویستلزم وجود الشیك ثالثة أطراف
وال بّد أن ُیسحب . الشیك یتضمن أمرًا بالدفع، من الساحب إلى المسحوب علیھ، في مصلحة المستفید

  . لشیك على مصرف؛ فال یجوز سحبھ على شخص، طبیعي أو معنوي، غیر المصرفا

. وال بّد أن یكتب الشیك على نموذج خاص، یتولى طبعھ المصرف المسحوب علیھ، ویقدمھ إلى عمیلھ
وُیَعّد الشیك وسیلة وفاء . وعندما یرغب العمیل في سحبھ، فما علیھ سوى ملء ھذا النموذج وتوقیعھ

  . فھو یكون واجب الدفع، عند االطالعفقط؛ ولذلك،

  شروط إنشاء الشیك

  . إلنشاء الشیك صحیحًا، ال بّد من عدة شروط، شكلیة وموضوعیة

  الشروط الشكلیة. 1

اسم العمیل، ورقم " ورقة شیك"وتتضمن كل . ُتِعدُّ المصارف نماذج للشیك، وتسّلمھا إلى عمالئھا
مثل تاریخ الشیك، واسم المستفید، والمبلغ (لبیانات أّما باقي ا. حسابھ المفتوح لھ في المصرف

  : ، فتترك فارغة، لیمألھا العمیل نفسھ؛ وأھمھا)المسحوب على المصرف، ومكان توقیع الساحب
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  توقیع الساحب. أ

یجب أن یتضمن الشیك توقیع محرِّره، والذي ُیَعّد من أھم البیانات، التي یجب أن یتضمنھا صك 
ویجوز أن یوقع الساحب الصك، بخط یده، أو بالختم، في حالة .  كل قیمة قانونیة لھالشیك؛ وإالَّ فقَد

  . عدم استطاعتھ ذلك؛ كما قد یكون التوقیع ببصمة اإلصبع

  تاریخ اإلنشاء. ب

فإذا خال من ھذا التاریخ، أو تضمن تواریخ متعددة، أصبح . یجب أن یتضمن الشیك تاریخ تحریره
  . أن یترك ھذا البیان فارغًا، على أن یمأله المستفید، وقتما یشاءویجوز للمحرِّر . معیبًا

  اسم المستفید مصحوبًا بشرط األمر. ج

المستفید في صك الشیك، ھو الدائن، الذي یجب إیضاح اسمھ، حتى ال یقع غلط في تحدید شخصیتھ، 
  . عند تقدیمھ الشیك إلى المصرف، للوفاء بقیمتھ

، أو "لألمر"مصحوبًا بشرط األمر، أي أن یكون مقرونًا بعبارة واسم المستفید، یجب أن یكون 
  . ، على الصك نفسھ، سواء َقْبل اسم المستفید أو بعده"لإلذن"

وتصدر المصارف، عادة، ". لحاملھ"أما إذا كان الشیك لحاملھ، فیجب أن یصدر الصك متضمنًا لفظ 
ر الشیك ما یفید إلغاء شرط األمر نماذج مطبوعة، متضمنة ھذا البیان، على أنھ إذا كتب محرِّ

، فقَد الصك صفتھ التجاریة، وأصبح ورقة )كالتأشیر علیھ بعدم قابلیتھ للتداول، أو حذف عبارة لألمر(
  . مدنیة، غیر قابلة للتداول من طریق التظھیر؛ إذ ُیَعّد الشیك صادرًا باسم شخص معین

 عادة، عندما یرغب في سحب مبالغ مودعة ویلجأ الساحب إلى ذلك،. وقد یكون ساحب الشیك محرره
  . في حسابھ، لدى المصرف

  اسم المسحوب علیھ. د

) أو فرعھ(وعادة ما یكون اسمھ . یجب أن یتضمن الشیك اسم المصرف المسحوب علیھ الصك
  . مطبوعًا مسبقًا على نموذج الشیك، وبیان المكان، الموجود فیھ ھذا المصرف

مر إلى المصرف المسحوب علیھ الشیك، بناء على عالقة سابقة بینھما ولقد عمد الساحب إلى إصدار أ
  . أصبح بنتیجتھا محرر الشیك دائنًا للمصرف، وتسمى ھذه العالقة مقابل الوفاء

  مبلغ الشیك. ھـ

لذلك، وجب أن یكون ھذا المبلغ . إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجاریة، ھو مبلغ من النقود
واشتراط ذكر المبلغ، بطریقة واضحة، ال لبس فیھا، یتفق . ومحددًا على وجھ الدقةمبینًا في الشیك، 

؛ أي كونھا تكفي بذاتھا، بمجرد االطالع علیھا، لتحدید "مبدأ الكفایة الذاتیة للورقة التجاریة"مع 
 على فإذا كان الوفاء بالمبلغ، المذكور في الشیك، معلقًا. أشخاصھا ومضمونھا، والمبلغ المعین فیھا

  . شرط، مثل تسلیم بضاعة، فان الصك یخرج من عداد األوراق المالیة التجاریة

أحدھما بالحروف، واألخرى باألرقام؛ وذلك لتأكید : وجرى العرف، أن یكتب بیان مبلغ الشیك مرتین
  . رقم مبلغ الشیك، ومنعًا للتالعب بھ وتزویره

  األمر بالدفع لدى االطالع. و

فال یصح أن ُیصدر . أمرًا إلى المسحوب علیھ، بالدفع لدى االطالع على الشیكیجب أن یوجھ الساحب 
  . لشیك بصیغة التعھد بالدفع، كما ھو الحال في السند اإلذني
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  . ویجب أن یصدر ھذا األمر مجردًا من أي شرط أو تأجیل؛ وإالَّ فقَد صفتھ، كشیك

 إلى كمبیالة، إذا استوفى بقیة البیانات ویفقد الصك صفتھ، كشیك، إذا كان مضافًا إلى آجل؛ ویتحول
  . الالزمة لذلك

  الشیك المؤخر التاریخ. ز

قد یعمد الساحب، عند تحریره الشیك، إلى تأخیر سحبھ، قاصدًا بذلك تأخیر تقدیم الشیك للوفاء بقیمتھ، 
دي وال تؤ. حتى یستفید من فترة تأجیل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب علیھ

  . عملیة سحب الشیك إلى بطالنھ

وھذا المفھوم یعارض إحدى الخصائص و األركان األساسیة للشیك، و ھي أنھ یستحق الوفاء بمجرد 
  . االطالع، و أنھ ال ُیَعّد أداة لالئتمان

ولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنھا َتُعّد الشیك المؤخر التاریخ صحیحًا، إال أن 
انون التجاري الفرنسي، قد نص على أنھ، في حالة تقدیم الشیك إلى المصرف، من ِقبل حاملھ، في الق

تاریخ سابق على التاریخ المحدد كتاریخ إصدار؛ فإن المصرف، في ھذه الحالة، یلتزم بالوفاء بقیمة 
  . الشیك، على الرغم من عدم حلول میعاد التاریخ المبین في الصك

سھ، یؤخذ بھ في بعض الدول العربیة، كالمملكة العربیة السعودیة؛ إذ ینص نظام والمفھوم السابق نف
،على أن الشیك یكون صحیحًا، وُیَعّد مستحق الوفاء، في )').102(المادة '(األوراق التجاریة السعودي

  . أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن تقدیم تاریخ الشیك أو تأخیره

 بعض الدول األخرى، مثل جمھوریة مصر العربیة، أن وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في
یترتب على تأخیر إصدار الشیك، التزام على المستفید بعدم تقدیمھ إلى المصرف المسحوب علیھ، قبل 

ذلك التاریخ؛ ویحق للمصرف رفض الوفاء بقیمة الشیك، إذا ما توّجھ حاملھ إلى المصرف، قبل 
  . التاریخ المبین في الصك

  الموضوعیـةالشروط . 2

  . ُیَعّد إصدار الشیك تصرًفا قانونیًا، من جانب واحد، یتحقق بإرادة واحدة، ھي إرادة الساحب

ولكن، لكي یكون ھذا االلتزام صحیًحا، فإنھ یجب استیفاء شروط موضوعیة، إلى جانب الشروط 
  . الشكلیة، إلبرام أي تصرف قانوني، وھي اإلرادة، والمحل والسبب، واألھلیة

  الرضــــاء. أ

  . ویقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام علیھ، بتوقیعھ الشیك

ولصحة التزام المحرِّر، یجب أن یكون رضاؤه موجودًا، وسلیمًا، وخالیًا من أي عیب من عیوب 
  . اإلرادة، كالغلط، واإلكراه، والتدلیس؛ وإالَّ كان التزامھ باطًال

  المحل والسبب. ب

  . ي عقد، ھو إنشاء التزام، أو نقلھ، أو تعدیلھ، أو إنھاؤهمحل أ

فإذا كان محل . ومحل االلتزام، الذي یجب أن یثبت في الشیك، ینحصر في دفع مبلغ معین من النقود
، فقَد صفتھ، كشیك، وخرج من نطاق )كتسلیم عقار(االلتزام في الصك شیئًا آخر، غیر دفع مبلغ نقدي 

  . األوراق التجاریة
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ذلك، یجب أن یكون سبب التزام المحرر موجودًا، ومشروعًا؛ ویشترط لمشروعیة السبب، أالَّ یكون ك
  ). كأن یكون سحب شیك، وفاًء لصفقة مخدرات(مخالًفا للقواعد واآلداب العامة 

  األھلیـــة. ج

مصابًا یشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن یتمتع صاحبھ باألھلیة الالزمة إلبرامھ، أي أن ال یكون 
بأي عارض من عوارض األھلیة؛ وأن یكون قد بلغ السن، التي یجب أن یبلغھا من یلتزم بالشیك 

  ). وتختلف ھذه السن من تشریع إلى آخر(

ویجب مالحظة إمكانیة سحب الشیك، بالنیابة، من طریق وكیل الساحب، الذي یوقع الصك، ویضیف 
  إلى توقیعھ ما یفید أنھ یوقع نیابة عن موكلھ

  نواع الشیكاتأ

  ).ال یصرف اال للمستفید االول دون المستفید الثاني أو الثالث(,ال یصرف اال للمستفید األول)1(

  ).یجوز صرف ھذا الشیك ألي من المستفیدین(,یصرف لحاملھ)2(

الشیكات -اال بالتاریخ المدون على الشیك,حیث ال یمكن صرفھ عرفا (,ال یصرف اال بتاریخھ)3(
  ).-لمؤجلة

  أو بالحساب) )CO( ویختصر بـCredit on Account(الشیك المسطر أو الــ)4(

  ).حیث ال یتم صرف ھذا الشیك نقدا بل یتم ایداعھ في حساب المستفید

الشیك الذي یصدر من البنك حیث یقوم البنك بحجز مبلغ الشیك أو التأكد من (الشیك المصدق)5(
  ).وجوده قبل اصداره

  شكال الخاصة للشیكات وان كانت أقل شیوعا واسمح لي أن اضیف بعض األ

والھدف من ھذا النوع من الشیكات ھو التخفیف من مخاطر السرقة أو ضیاع : الشیكات السیاحیة 
  النقود التي یحملھا المسافر وذلك بأن یستعمل المسافر الشیكات السیاحیة بدًال من النقود

عة أو أكثر من الشیكات من فئات معینة وتشمل كل فیسلم المسافر نقوده إلى البنك ویسلمھ البنك مجمو
  مجموعة فئة واحدة من الشیكات 

ویقوم ممثل البنك بتوقیع كل منھا بما یفید اعتماد البنك ثم توقیع العمیل على صور الشیك بصفتھ 
 المحرر أي الساحب وذلك باعتبار أنھ قدم رصید الشیك للبنك وأنھ یسحب شیكًا على البنك المودع لدیھ

الرصید ، ویوقع العمیل أمام البنك مرة ثانیة على صدر الشیك في أعاله كي یستعمل ھذا التوقیع 
  للمضاھاة عند تقدیم الشیك للدفع

ومتى أراد العمیل صرف مبلغ الشیك تقدم إلى أي بنك ووقع على ظھر الشیك بما یفید استالم المبلغ ، 
اة التوقیع الوارد على صدر الشیك بالتوقیع الذي وعندئذ یقوم البنك الذي یدفع قیمة الشیك بمضاھ

  . أجراه العمیل على ظھر الشیك 

  . عادة تصدر من بنوك كبیرة لھا ثقة عالمیة 

تقوم مصلحة البرید ببعض عملیات البنوك فھى تتلقى ودائع نقدیة وتجیز ألصحابھا :  شیكات البرید -
ھو أمر بالدفع لدى االطالع بمقتضاه یتمكن سحبھا عن طریق شیكات یمررونھا علیھا فشیك البرید 
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لساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبرة لحسابھ لدى مصلحة البرید أو دفع ھذه النقود 
  . إلى شخص من الغیر یعینھ الساحب 

وشیكات البرید غیر قابلة للتداول والتدفع قیمتھا اال للشخص المعین فیھا أو لنائبھ وعدم قابلیتھا 
  للتداول ال تنقص من اعتبارھا شیكات ألن القابلیة للتداول لیست من مستلزمات الشیك

إذا حرر الساحب الشیك ثم مزقھ بحیث أصبح تمزیقھ دلیًال على انصراف إرادة :  الشیك الممزق - 5
ھا الساحب إلى إلغاء الشیك فال یجوز للبنك دفع الشیك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصق

أما إذا تمزق الشیك دون أن یؤدي ذلك إلى انقسام الورقة شطرین أو أكثر جاز للبنك دفع قیمة الشیك 
  وإذا ساوره شك جاز لھ أن یرده إلى العمیل دون صرف قیمت

  ویتم تداول الشیك كمایلى 

قصیرة لما كان الشیك اداة وفاء فورى ویجرى مجرى النقود فى الوفاء بین الناس فاالصل ان حیاتھ 
  تبدا وتنتھى بتحریره

  طرق تداول الشیك

یحكم تداول الشیك قاعدة مفادھا انھ اذا حرر الساحب الشیك فى شكل معین فیجب مراعاة مایفرضھ 
علیھ ھذا الشكل من طریقة معینة لتداولھ من شخص الى اخر ومن ثم تتوقف طریقة تداول الشیك على 

  حو التالىالشكل الذى یتخذه ھذا الشیك وذلك على الن

  تداول الشیك االذنى-1

  تداول الشیك لحاملھ-2

  تداول الشیك االسمى-3

  تداول الشیك االذنى-1

  یكون الشیك اذنیا فى حالتین

  اذا حرر الشیك باسم شخص معین ثم اقترن ھذا االسم بشرط االمر او االذن-1

  ااذا حرر الشیك باسم شخص معین ثم یقترن بھ شرط االمر او االذن نھائی-2

  فى ھاتین الحالتین یكون الشیك قابال للتداول بالتظھیر

  تداول الشیك لحاملھ-2

  ھناك حاالت یكون فیھا الشیك لحاملھ نص علیھا قانون التجارة الجدید وھى

  اذا كان الساحب قد اشترط وفاء الشیك لحاملھ-1

  ھاذا كان الشیك مسحوبا لمصلحة شخص مسمى ومنصوصا فیھ على عبارة او لحامل-2

  اذا لم یذكر فى الشیك اسم المستفید-3

  تداول الشیك االسمى-3
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نص قانون التجارة الجدید على الحاالت التى یكون فیھا الشیك اسمیا وحصرھا فى حالة واحدة وتتمثل 
  فى

ان یصدر الشیك باسم شخص معین ویشطب فیھ شرط االمر او یذكر فیھ انھ لیس المر او غیر قابل 
  ة تفید ذلكللتظھیر او اى عبار

ومتى اعتبر الشیك اسمى على ھذا النحو فال یجوز صرف قیمتھ سوى الشخص المذكور اسمھ فیھ 
  والیستطیع ھذا الشخص تظھیره الى الغیر بالطریق التجارى

  والغالب اال یكون الشیك اسمیا اال اذا كان لمصلحة الساحب ذاتھ فیكون الساحب ھو نفسھ المستفید

   البنوك المقاصة والتسویة بین

  :تقوم عملیة المقاصة في البنوك التجاریة في قسم المقاصة على النحو التالي

یقوم قسم الحسابات الجاریة في البنوك التجاریة بتجمیع الشیكات المقدمة من العمالء المسحوبة . 1 
  .على بنوك أخرى ویرسلھا إلى قسم المقاصة

  .یھا ھذه الشیكات حسب تصنیفھا ویقوم البنك بفرز كل شیك حسب البنك المسحوب عل

  .أخذ المرفقات للشیكات مثل تحریر مسیر إضافة من أصل وصورتین . 2 

  .ویقوم بعد ذلك مندوب البنك بإخد المقاصة مع مرفقاتھا إلى قسم المقاصة . 3 

 البنك المركزي خدمات جلیلة للنظام المصرفي باإلشراف علي عملیات المقاصة بین البنوك ویقدم 
تتم في ھذه الغرفة تصفیة الشیكات التي تتلقاھا البنوك من عمالئھا بقصد تحصیلھا لحسابھم من حیث 

البنوك األخري والقیام بتسویة األرصدة المتخلفة عن ھذه العملیة بطریق نقل الحساب علي دفاتره بین 
دفوعات بین فال یؤدي اضطالع البنك المركزي بھذه المھام إلي تسھیل تسویة الم. حسابات البنوك

أجزاء النظام المصرفي فحسب وإنما یؤدي إلي االقتصاد في استعمال النقود في تسویة العملیات 
إذ تسوي في غرفة المقاصة قیمة الشیكات المسحوبة علي أي بنك من البنوك مع . المصرفیة أیضًا

إال الرصید المتخلف قیمة الشیكات المسلمة إلیھ للتحصیل من سائر البنوك بحیث ال یدفع في النھایة 
بعد المقاصة لصالح بنك أو قبل آخر وكل ھذا یتم عن طریق الحسابات التي تحتفظ بھا البنوك لدي 

  .البنك المركزي

   غرفة المقاصة في البنوك

 تتواجد في البنك المركزي فھي عبارة عن غرفة خاصة یلتقي فیھا مندوبو البنوك العاملة في الدولة 
حوبة علي كل منھم تسمي غرفة المقاصة تعقد جلسة أو جلستین یومیًا لمندوبي لتبادل الشیكات المس

  .حیث تمر جمیع الشیكات التي یصدرھا التجار واألفراد من خالل ھذه الغرفة. البنوك

 ویكون لغرفة المقاصة مدیر من مسؤولیة التوقیع علي كشف التسویة المالیة لغرفة المقاصة بعد 
ومن ھنا نري أن غرفة .  مندوب البنك وتنفیذ المقاصة بین حسابات البنوكمطابقتھ وإقراره من قبل

المقاصة تقدم خدمة ممیزة للبنوك العاملة في الدولة تحت إشراف بنك البنوك وھو البنك المركزي 
حیث یتم فیھا تسویة الشیكات التي تصل قیمتھا مالیین یومیًا دون الحاجة إلي انتقال األموال .. للدولة
  .یة انتقاًال فعلیًا من بنك إلي آخرالنقد
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  -: اإلجراءات المتعلقة بعملیة المقاصة فیما یلي

یقوم مندوب كل بنك بتسلیم مندوبین البنوك األخرى مجموعة الشیكات المسحوبة على عمالءھم )   أ
  .مقابل حصولھ على توقیعاتھم باالستالم على أصل مسیر اإلضافة

مثل من مندوبین البنوك األخرى الشیكات المسحوبة على عمالء بنكھ یتلقى مندوب كل بنك بال)   ب
ویوقع لھم باالستالم ویحرر من واقع ھذه الشیكات سیر خصم من أصل وصورة بقیمة الشیكات 

  .المسحوبة على البنك لصالح كل بنك من البنوك األخرى

المسحوبة على عمالء البنك یقوم مندوب كل بنك بتسلیم قسم المقاصة في بنكھ مجموعة الشیكات )  ج
  .مرفًقا بھا أصل مسیر الخصم حیث تتم مطابقة بیانات الشیكات على ما ورد بالمسیرات

یقوم مندوب كل بنك بتسلیم مراقب غرفة المقاصة صورة من مسیر اإلضافة وكذا صورة من )  د
  .مسیر الخصم

واقع مسیرات اإلضافة والخصم یقوم مراقب غرفة المقاصة بإعداد كشف عام لحركة المقاصة من  • 
المتجمعة لدیھ ویسلم صورة من ھذا الكشف إلى مندوب كل بنك من البنوك وصورة اللبنك المركزي 

  حیث تتم تسویة الحسابات بین البنوك عن طریق التحویل من أرصدتھا لدى البنك المركزي
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    التجزئة املصرفية: اجلزء اخلامس 

  Retail Departmentیھ التجزئھ المصرف

تعتبر التجزئھ المصرفیھ عصب اى بنك فى وقتنا الحالى و فى ھذا الموضوع ساتحدث عن معنى 
  التجزئھ المصرفیھ و اھمیتھا و الفرق بینھا و بین قروض و تسھیالت الشركات الكبیره 

   :معنى التجزئھ المصرفیھ

مانیھ لقاعده عریضھ من العمالء و ذلك التجزئھ المصرفیھ تعنى منح القروض و التسھیالت االئت
  الغراض 

  )كل ما زادت قاعده العمالء یكون الخطر اقل ( تخفیض المخاطر 

  من ربح البنك% 80من العمالء یحقق % 20 التى تعنى ان 80 - 20و ذلك لتفادى القاعده الشھیره 

  بعد تعرضھا لھزات عنیفھ او التجزئھ المصرفیھ Retailو بالطبع البنوك اتجھت لالھتمام بمحافظ ال

  یعنى من الممكن ان العمالء الكبار یكونوا سبب فى افالس او تعثر بنك او تعرضھ لمشاكل

  :مزایا التجزئھ المصرفیھ 

 تقلیل المخاطر عن طریق توزیع المخاطر على قاعدة كبیرة من العمالء بدل من تمركزھا لدى -1
   ) Corperate Financingمثال قروض الشركات ( كبار العمالء 

   ارتفاع ربحیھ منتجات التجزئھ المصرفیھ-2

 تطویر قدرات البنك التنافسیھ بمعنى ان البنك یقدر من خالل المنتجات التى یقدمھا انھ ینافس و -3
مثال قروض السیارات مثال انك تكسب عمالء جدد و ھم سائقى التاكسى التى ( یكتسب سوق جدیده 

  )بھم كان من الصعب قدیمًا اكتسا

   االستفاده من العموالت و المصروفات التى یحصل علیھا البنك من العمالء -4

بمعنى ان البنك یقدر من خالل قاعده (  قاعده عریضھ من العمالء تفید فى دراسھ المخاطر مستقبًال -5
  )البیانات انھ یكون برنامج یعرفھ امكانیھ عدم السداد او نسب التعثر 

  :ھ المصرفیھ من اھم منتجات التجزئ

   البطاقات-1

  القروض النقدیھ-2

  قروض السیارات-3

   التامین البنكى-4

  قروض االسكان-5

  قرض التعلیم-6
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  تعریف اخر للتجزئة المصرفیة 

 #Retail bankingاو التجزئة المصرفیھ   

  تعتبر التجزئھ المصرفیھ من احدث االدارات الموجوده في البنوك المصریھ

  رفیھ سیاسھ عمل و سیاسھ تسویقیھ وبیعیھوتعتبر التجزئھ المص

والتجزئھ المصرفیھ بالبلدي كده اني بقدم خدمات بطرق حدیده ومبتكره من غیر ما اتعامل مع العمیل 
  مباشره داخل البنك

  وفیھا طبعا تجدید وتطویر عن النظام اللي كانت البنوك المصریھ بتستخدمھ زمان

ي موظف االئتمان تالقیھ حاطط رجل علي رجل ومستني یعني كان بنك زي البنك االھلي تدخل عل
  علشان تاخد منھ قرض ) النك انتا اللي محتاجلھ(سعادتك 

وانتشار خدمات التجزئھ ) وخصوصا من البنوك االجنبیھ(فنتیجھ الزدیاد المنافسھ بین البنوك 
  صرفیھالمصرفیھ كان الزم علي البنوك المصریھ تتطور نفسھا وتدخل خدمات التجزئھ الم

ده طبعا لو انتا (اللي عن طریقھا البنوك ھیا اللي ھتجیلك تتحایل علیك علشان تاخد قرض منھا 
  زي ساویرس مثال كل بنوك مصر تتمني انھ یاخد منھم قرض) جدارتك االئتمانیھ عالیھ

  

 اتجھت البنوك للتجزئھ المصرفیھ لما لقت ان عندھا ودائع كتیر جدا مفیش علیھا طلب كبیر وحتي
مخاطر كبیره علي = مبالغ كبیره كقرض(الناس اللي جایھ عایزه قروض عایزه مبالغ كبیره جدا 

  )البنك

  فقالت البنوك دي طب لیھ مش نجزء المخاطر دي

 ملیون دول في شكل 5 ملیون جنیھ ویاخدھم ویخلع لیھ منطلعش ال5یعني بدل ما ندي عمیل واحد 
 الف جنیھ مثال وكمان ھنطلعھ في شكل 50 منھم قیمھ الواحد)  قرض مثال100(قروض صغیره 

  مش كده احسن؟) بطاقھ ائتمان (جدید ولذیذ 

 ملیون 5 دول مش كده مخاطر اقل ؟ بدل ماعمیل واحد یاخد 100 عمالء من ال 10یعني لو اتعسر 
  ...ومیدفعش االقساط

  

  التجزئھ المصرفیھ لیھا اشكال كتیره علي سبیل المثال

) .... اللي عند التجار الكبار( ماكینات نقاط البیع -) سیارات-شخصیھ (القروض  -بطاقات االئتمان 
  الخ

  

  

  

  



 

 35

  ادارة املخاطر ىف البنوك  : اجلزء السادس 

  
  : طبیعة المخاطرة ومفھومھا-

حسب المفھوم العام ووفقا لنظریة االحتماالت ھي عبارة عن فرصة حدوث عائد  ): Risk( فالمخاطرة 
توقع ، أي بمعنى احتمال اختالف العائد الفعلي بصورة عكسیة عما كان متوقعا، وتنشأ خالفا للعائد الم

في مجال العمل المصرفي كنتیجة طبیعیة لتعامل المصارف مع اآلخرین، ویمكن النظر إلیھا من 
  :زاویتین ھما

  
   Systematic or Market Risk) :مخاطر السوق( مخاطر نظامیة : األولى 

امة التي تسري على أعمال االستثمار في السوق، وتنشأ عن البیئة وتتعلق بالنشاط وھي المخاطر الع
االقتصادي وبالنظام المالي العام، وتؤثر على كافة المستثمرین دون استثناء، وإن التنوع االستثماري 

 حیال ھذه المخاطر لیس حال جذریا وإنما یخفف من حدتھا، كما ال یمكن التخلص منھا، أو ال یمكن
  :تجنبھا بالكامل مھما زادت درجة تنویع االستثمارات ومن أمثلتھا

  : مخاطر التضخم والكساد -1
وھي المخاطر التي تتعرض لھا االستثمارات في السندات الحكومیة واالستثمارات االدخاریة، وھي وإن 

 النقود، حیث مقاسھ بنفس الوحدات من. كانت تسترد قیمتھا األصلیة، ولكن قیمتھا الشرائیة ستنخفض
تؤدي ھذه المخاطر إلى انخفاض القیمة الحقیقیة للموجودات واألصول االستثماریة بسبب انخفاض قوتھا 

الشرائیة، فمن المعروف أن التضخم كان وال زال ساریا بل وبشكل سریع في العالم كلھ، فلیس لھذه 
ار العقاري أو االستثمار في المخاطر حل حقیقي أو جذري على الرغم مما یذكره البعض بأن االستثم

  .األسھم سوف یخفض من حدة المشكلة
  
  : مخاطر تغییر أسعار الفائدة -2

وھي المخاطر التي تكمن في التغیرات المحتملة ألسعار الفائدة وقدرة البنك على تقییم أوضاعھ في 
  :الوقت المناسب، وتظھر في اتجاھین ھما

التي یتعرض لھا حامل السند عندما ترتفع أسعار الفائدة في وھي المخاطر : مخاطر قیمة رأس المال.  أ
یستحق في  % 8 دینار بسعر فائدة 100السوق، وتوضیحا لذلك نفرض أن ھناك سندا قیمتھ االسمیة 

،  %10 وأنھ صادر عن ھیئة عالمیة سمعتھا جیدة، وقد ارتفع سعر الفائدة في السوق إلى 2004عام 
أیضا، فإن سعر السند األول  % 10ة سندات طویلة األجل بسعر وأصدرت جھات أخرى سمعتھا جید

سینخفض في السوق ألنھ ببساطة سیرغب حامل ھذا السند وبسبب ھذه الزیادة في التخلص منھ لشراء 
  .سندات الجھة الثانیة

صحیح من الناحیة النظریة البحتة أن ھذا الخطر یمكن أن یتوازن بالمكاسب التي تحدث لو انخفضت 
ر الفائدة في السوق، ولكن ال نتوقع أن یحدث ذلك كثیرا وبالتالي فإن المستثمر في السندات ذات أسعا

  .االستحقاق الطویل األجل ال بد أن تتعرض لھذا النوع من المخاطر
وتنشا ھذه المخاطر نتیجة للتقلبات في أسعار الفائدة أیضا والتي تؤدي إلى تحقیق : مخاطر إیرادیة.  ب

مثل عدم تطابق تواریخ (لة عد اتساق تسعیر كل من آجال األصول وااللتزامات الحساسة خسائر في حا
، فمثال لو دخل البنك مع أحد عمالئھ في استثمار على )استحقاق عملیات اإلقراض مع عملیات االقتراض

خل في أساس سعر فائدة معین وحدث ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في السوق، فإن البنك یكون قد د
  .استثمار ذو دخل منخفض وھو بطبیعة الحال یقل عن العائد السائد في السوق

/ كما تنشأ ھذه المخاطرة عند وجود اختالف بین تاریخ حق شراء وبیع العمالت في عملیات التبدیل 
المقایضة، حیث تمكن المخاطرة في التغیر العكسي المحتمل في أسعار الفائدة خالل فترة عدم التطابق 

في المبالغ أو في تاریخ الحق العائد علیھا، ویظھر ذلك عند قیام البنك بعملیات شراء أو بیع عمالت 
أجنبیة كجزء من عملیاتھ في إدارة األموال أو االستثمار بھدف تحقیق األرباح، وذلك بقیامھ مثال بشراء 

 یكون مردود الفائدة على عملة إسترلینیة من سوق العمالت األجنبیة مقابل بیع عملة الدوالر عندما
  .اإلسترلیني أعلى من مردود الفائدة على عملة الدوالر

  
ومن الجدیر بالذكر أن اآلثار السلبیة لھذه المخاطر ستؤثر على كل من أرباح المصرف وكذا القیمة 

  . االقتصادیة لموجوداتھ والتزاماتھ
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  : مخاطر أسعار الصرف-3

لبات أو التغیرات العكسیة المحتملة في أسعار صرف العمالت أو في وھي المخاطر التي تنشا نتیجة التق
المراكز المحتفظ بھا من تلك العمالت ، فإذا كان البنك یحتفظ بموجودات من عملة معینة أكبر من 

المطلوبات من نفس العملة فإن الخطر یكمن في انخفاض سعر الصرف ، وإذا كان العكس أي أن البنك 
عملة معینة أكبر من الموجودات فإن الخطر یكمن في ارتفاع أسعار الصرف لھذه یحتفظ بمطلوبات من 

  .العملة
ومن الجدیر بالذكر في ھذا المقام إلى أن من األسباب التي تؤدي إلى تدھور أسعار صرف عملة بلد ما 

یادة ھي العجوزات المستمرة في موازین المدفوعات وعدم إتباع سیاسات مالیة رشیدة مما یؤدي إلى ز
  . االقتراض الحكومي وینشا عنھ ضغوطات تضخمیة على االقتصاد

وفي مجال العمل المصرفي فإنھ للحمایة من آثار التقلبات المحتملة في أسعار الصرف یمكن للمصرف 
  :إتباع الوسائل التالیة

  .الموازنة بین األصول وااللتزامات المحتفظ بھا• 
  .مبالغ واآلجالإجراء عقود تغطیة في حالة اختالف ال• 
  
  : المخاطر السیاسیة والمالیة واالقتصادیة -4

وھي المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة السائدة في بلد المقترض، وتزداد 
ھذه المخاطر إذا كان االلتزام المالي للمقترض غیر محرر بالعملة المحلیة، حیث من الممكن أال تتوفر 

  .ملتزم بھا ھذا المقترض بصرف النظر عن أوضاعھ المالیة الخاصةالعملة ال
  

ویھدف تقییم ھذه المخاطر إلى تحدید قدرة المؤسسات المالیة ومدى مالءمتھا لجذب االستثمارات 
األجنبیة والحصول على االئتمان من الخارج، ویمكن تقسیم ھذه المخاطر إلى عدة مؤشرات فرعیة 

  -:ھي
من المؤشر  % 50ویشكل نسبة  ): Political Risk Rating( طر السیاسیة مؤشر تقییم المخا• 

  .المركب
من المؤشر  % 25ویشكل نسبة  ): Financial Risk Rating( مؤشر تقییم المخاطر المالیة • 

  .المركب
من  % 25ویشكل نسبة  ): Economic Risk Rating( مؤشر تقییم المخاطر االقتصادیة • 

  .المؤشر المركب
درجة مخاطر عالیة جدا، درجة مخاطر عالیة، : یتم تقسیم كل مؤشر منھا إلى خمسة درجات وھيو

  .درجة مخاطر معتدلة، مخاطر منخفضة، مخاطر منخفضة جدا
  

   :Unsystematic Risksالمخاطر غیر النظامیة : ثانیا
ي العام مما یجعلھا وھي المخاطر التي تنشا عن طبیعة ونوع االستثمار ولیس من طبیعة النظام المال

خاصة بالمشروع، وھي تأتي نتیجة بعض التعامالت االستثماریة فتؤثر على مستثمر معین أو مشروع 
محدد دون غیره، ولذلك یمكن تجنب ھذه المخاطر وتفادیھا من خالل التنوع االستثماري، فالمخاطر غیر 

  .رتھا بكفاءة عالیةالنظامیة ھي مخاطر خاصة، ومن ھنا یجب تنویع االستثمارات وإدا
  :فالعمل المصرفي بطبیعتھ ینطوي على تحمل مجموعة واسعة من ھذه المخاطر والتي أھمھا ما یلي

  
  
  
  :المخاطر االئتمانیة-1

تشكل عملیات منح القروض النشاط الرئیسي للمصارف، و ھي تتطلب الحكم على المالءة المالیة 
د تنخفض مالءة مقترض معین مع الزمن ألسباب للمقرض، وإن كان ذلك لیس صحیحا دائما ألنھ ق

وعوامل معینة ، وبالتالي فإن المخاطر االئتمانیة أو تقصیر الطرف المقابل في األداء وفق أحكام التعاقد 
  . تعد من المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا المصارف

رى التي تدخل وال تنطبق ھذه المخاطر على القروض فحسب بل تنسحب على سائر الموجودات األخ
ضمن المیزانیة العمومیة وخارجھا كالضمانات والقبوالت المصرفیة، وتنشا عنھا مشاكل كبیرة وخطیرة 
بسبب التقصیر في تصنیف و تحدید بعض األصول غیر الفعالة التي تستوجب إنشاء احتیاطي لمواجھتھا 

  .مع وقف احتساب العوائد المتعلقة بھا
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جاه مقترض واحد أو مجموعة من المقترضین ذوي الصلة ھي من إن تحمل مخاطر إقراض كبیرة ت
األسباب المعھودة للمشاكل المصرفیة، حیث أنھا تمثل تركیزا للمخاطر االئتمانیة، كما یمكن أن تنشأ إذا 

تم تركیزھا في قطاعات أو صناعات معینة أو مناطق جغرافیة معینة، أو نتیجة وجود مجموعة من 
لمعینة التي تجعلھا معرضة لتأثیر العوامل االقتصادیة ذاتھا مثل المعامالت القروض ذات الخصائص ا

  .التي تنطوي على حجم مرتفع من االستدانة
كما تظھر بعض مخاطر اإلقراض عند منحھ ألطراف ذوي العالقة كمنح االئتمان ألفراد أو مؤسسات 

سیطرة مباشرة أو غیر مباشرة مرتبطة بالمصرف عن طریق الملكیة أو عن طریق القدرة على ممارسة 
على القرار، مما یزید في حالة عدم الرقابة علیھا من درجة المخاطر بسبب عدم خضوعھا في كثیر من 

األحیان إلى شروط تجاریة محضة، وابتعاده عن أسس اإلقراض والضوابط المعمول بھا أو غیاب 
ة والبعد عن الموضوعیة واألسس التجاریة الضمانات الكافیة، وما ینتج عنھ من تحقیق االستفادة الشخصی

الواجبة لدى منح االئتمان وبالتالي تكون عملیة التحقق من مالءة المقترض ال تتم دوما بشكل موضوعي، 
  .األمر الذي یرفع من درجة المخاطر التي تشكل تھدیدا لموجودات المصرف

لشركات ذات العالقة، المدیرین وتشمل أطراف ذوي العالقة كبار المساھمین، الشركات الفرعیة، ا
  .والموظفین التنفیذیین

  
  :مخاطر السیولة -

  
تنشا مخاطر السیولة عن عدم قدرة المصرف على مواجھة النقص في االلتزامات أو على تمویل الزیادة 
في الموجودات، وعندما تكون سیولة المصرف غیر كافیة یتعذر علیھ الحصول على أموال كافیة سواء 

ادة التزاماتھ أو تحمل تكلفة معقولة بتحویل موجوداتھ بسرعة إلى موجودات سائلة مما عن طریق زی
یؤثر في ربحیتھ، وفي الحاالت القصوى من الممكن أن تؤدي عدم كفایة السیولة إلى انعدام المالءة 

  .المالیة للمصرف 
  
.  
  : المخاطر التشغیلیة-3

 المعلومات ، وضعف إجراءات الرقابة والضبط تنشا ھذه المخاطر بسبب االختالل الوظیفي في نظم
الداخلي في المصارف، فھذه الضوابط تعمل على التأكد من أن المصرف یقوم بعملیاتھ بشكل حذر بما 
یتفق مع السیاسات واالستراتیجیات التي یضعھا مجلس اإلدارة، وان ھناك حمایة للموجودات وسیطرة 

م المحاسبي یقدم معلومات كاملة وصحیحة عن أداء المصرف على االلتزامات، باإلضافة إلى أن النظا
  .في الوقت المناسب

  :وھناك ثالثة میادین رئیسیة تظھر فیھا مدى فاعلیة وكفاءة النظم والضوابط الرقابیة وھي 
الھیاكل التنظیمیة وتشمل تحدید المستویات الوظیفیة والمسئولیات والواجبات المترتبة علیھا، • 

  .ممنوحة لكل مستوى منھا وإجراءات اتخاذ القراروالصالحیات ال
اإلجراءات المالیة والمحاسبیة وتشمل وجود نظم ولوائح مالیة وإداریة ومتابعة الحسابات وإعداد • 

  .القوائم المالیة
مبدأ الرقابة المزدوجة وتشمل الفصل بین مختلف الوظائف ووجود الرقابة المزدوجة على الموجودات • 

  . ورقابة فعالة على الحسابات، كفایة نظم الرقابة والضبط الداخليووجود مراجعة
  

  :مخاطر عدم كفایة رأس المال -4
  

یتعین على السلطة الرقابیة تعیین حدود لرأس المال المطلوب بحیث یشمل المخاطر التي یتحملھا 
ازل بشأن رأس المصرف وقدرتھ على استیعاب الخسائر، وأال تكون اقل من الحدود التي حددھا اتفاق بـ

 Market( ، ومقابلة مخاطر السوق  )Credit Risk( المال المصرفي، وذلك لمقابلة مخاطر االئتمان
Risk (  وتشمل تقلبات أسعار العائد وتقلبات أسعار الصرف ومراكز العمالت المفتوحة وتقلبات أسعار

  .عقود السلع واألسھم 
در دائم للدخل للمساھمین باإلضافة إلى كونھ مصدرا أن لرأس المال األسھمي غایات متعددة فھو مص• 

  .للتمویل وللنمو، فضال عن أھمیتھ في توفیر الحمایة للمودعین والدائنین وغیرھم من أصحاب المصالح
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یجب على السلطة الرقابیة تحدید حدا أعلى من الحد األدنى الذي تحدده لجنة بازل عندما یكون ذلك • 
اطر التي یتعرض لھا المصرف كما في حالة وجود ضعف في نوعیة ضروریا بسبب تركیبة المخ

  .الموجودات أو زیادة تركیز المخاطر
  
  : یعالج اتفاق بازل لرأس المال عنصرین مھمین من عناصر النشاط المصرفي ھما• 
  . مستویات المخاطر االئتمانیة للموجودات بالمیزانیة-
  .تمثل تعرضا كبیرا للمخاطر العملیات التي تقع خارج المیزانیة والتي -
  
یحدد االتفاق أنواع رأس المال المقبولة ألغراض قیاس المالءة المصرفیة ویشمل رأس المال األساسي • 

وھو المستوى األول ویتألف من راس المال األسھمي و االحتیاطات المعلنة سواء تم إنشاؤھا من أرباح 
تیاطي العام واالحتیاطي القانوني، أما المستوى غیر موزعة أو فوائض أخرى كعالوات األسھم واالح

الثاني لراس المال والذي یسمى برأس المال التكمیلي فیشمل األدوات الرأسمالیة المختلطة والقروض 
طویلة األجل ذات الخصائص المعینة، وقد حدد االتفاق أیضا ترجیحات نسبیة للمخاطر للعناصر الداخلة 

  : خمسة أوزان ھيوالخارجة لمیزانیة المصرف وفق
   %) .100،  %50،  %20،  %10صفر، ( 

من رأس المال من  % 4: كما حدد االتفاق شروطا للحد األدنى لمعدالت كفایة رأس المال وھي
، وذلك منسوبا إلى )المستوى الثاني+ المستوى األول ( من مجموع راس المال  % 8المستوى األول و

  .الموجودات المرجحة بالمخاطر
ھمیة في ھذا الصدد اإلشارة أیضا إلى أن إطار اتفاق بازل الجدید والمقرر تنفیذه خالل العام ومن األ
 یتضمن مجموعة من المعاییر الجدیدة التي تھدف إلى خلق بیئة مناسبة 2 والمعروف باسم بازل 2005

لى مخاطر للنظام المالي و المصرفي والمحافظة على إدارة جیدة لالئتمان وضمان تفعیل الرقابة ع
  .االئتمان وتطویر دور الرقابة المصرفیة

  
  

   :ویستند االتفاق الجدید للجنة بازل إلى ثالثة أسس رئیسیة
  

تطبیق طریقة جدیدة لحساب رأس المال المرجح بالمخاطر و الالزمة لمواجھة مخاطر السوق : األول
  .ومخاطر التشغیل ومخاطر االئتمان

  
خلي لمتابعة كفایة رأس المال من قبل الجھات الرقابیة بحیث تكون منسجمة وجود آلیة للتقییم الدا: الثاني

  . مع بنیة واستراتیجیة المخاطر اإلجمالیة وبما یمكن من التدخل بكفاءة وفاعلیة لمواجھة ھذه المخاطر
  

 والتي تعني تحفیز المصارف على ممارسة أعمالھا بشكل آمن وسلیم وفعال: االنضباطیة السوقیة: الثالث
، وذلك لتعزیز إمكاناتھا على مواجھة احتماالت الخسائر جراء تعرضھا للمخاطر، وھي تتطلب توفر 
معلومات دقیقة وتقییم صحیح للمخاطر وزیادة درجة اإلفصاح عن ھیكل رأس المال ونوعیة المخاطر 

  والسیاسات المحاسبیة المتبعة في تكوین المخصصات
  

  :ة على المخاطرالضوابط والمتطلبات الالزمة للرقاب
في مقرراتھا العدید من متطلبات الرقابة المصرفیة المتطورة للرقابة على ) 2(،)1(وضعت لجنة بازل 

المخاطر المصرفیة والتي قام الباحث باستخالصھا كنتیجة لھذه الدراسة البحثیة والتي تقدم مساھمة بالغة 
  :امة إلدارة المخاطر والتي تشمل على األھمیة لبناء نظام رقابي شامل، یؤسس وفقًا للمبادئ الع

   .Assessing Risksتقییم المخاطر • 
   .Controlling Risk Exposuresالرقابة على التعرض للمخاطر • 
   .Monitoring Risksمتابعة المخاطر • 
  
  : وضع حدود دنیا لكفایة رأس المال-1

  .ص الخسائروذلك بھدف إظھار قدرة البنك في السیطرة على المخاطر وامتصا
  
  : كفایة اإلجراءات اإلرشادیة لمنح االئتمان-2
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إن تقییم سیاسات البنك وتطبیقاتھ المتعلقة بإدارة محافظ أصولھ وإجراءات منح االئتمان واالستثمار التي 
  .تستند إلى أسس وقواعد سلیمة تعتبر معیارا ناجحا یعكس القرار االئتماني الرشید

  
  
  
  :ودة األصول وكفایة مخصصات الدیون المشكوك فیھا كفایة سیاسات تقییم ج-3

یتعین على البنك تبني سیاسات كافیة من الناحیة العلمیة واإلجرائیة لتقییم جودة األصول وكفایة 
  .المخصصات، بھدف تعزیز قدرة البنك على مواجھة أیة مشكالت ائتمانیة

  
  : ضوابط الحد من التركزات االئتمانیة-4

علومات كاف للحد من مخاطر التركزات یضمن إبراز أھم معالم التركز في كل نشاط یتعین وجود نظام م
  .والحدود الحقیقیة لھذه الدرجات والكفیلة بمنع حدوث أیة خسائر

  
  : ضوابط الحد من مخاطر اإلقراض لذوي العالقة-5

 الجھات یتضمن تطبیق نفس الشروط واإلجراءات الحصینة المطبقة في حاالت اإلقراض العامة على
ذوى العالقة وذلك للحمایة من المخاطر التي تنشأ عن التساھل أو التعامل بصورة تمییزیة لھؤالء 

  .العمالء
  
  
  : ضوابط الحد من مخاطر السوق-6

تستلزم تطبیق نظم تقیس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في مخاطر السوق مع ضرورة وجود معاییر كمیة 
  .ونوعیة إلدارة تلك المخاطر

  
  : ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة-7

  .تتضمن توافر نظام وإجراءات ومقاییس یمكن من خاللھم الرقابة على تقلبات سعر الفائدة
  
  : ضوابط الحد من مخاطر السیولة-8

یتضمن التأكد من قدرة البنك على مقابلة كافة التزاماتھ التعاقدیة بما یكفل المحافظة على المستوى 
  .ولةالمطلوب من السی

  
  :  ضوابط الحد من مخاطر التشغیل-9

تتضمن قیام المصارف بوضع السیاسات الكافیة إلدارة مخاطر التشغیل لتغطي كافة نظم العمل الرئیسیة 
  .في المصرف

  
  : ضوابط الحد من مخاطر االحتیال-10

أو ضعف یجب التأكد من ضرورة توفر إطار متكامل من عناصر الرقابة على أي سلوك أو ضعف الثقة 
  .عناصر الرقابة الداخلیة التي قد تؤدي على حدوث االحتیال
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  العمليات املصرفية االلكترونية : اجلزء السابع
  
  :التعریف بالعملیات المصرفیة االلكترونیة ) 1(
  

یقصد بالعملیات المصرفیة االلكترونیة تقدیم البنوك الخدمات المصرفیة التقلیدیة أو المبتكرة من خالل 
ت إتصال الكترونیة تقتصر صالحیة الدخول إلیھا على المشاركین فیھا وفقا لشروط العضویة التى تحددھا شبكا

  -:البنوك، وذلك من خالل أحد المنافذ على الشبكة كوسیلة إلتصال العمالء بھا بھدف
  .إتاحة معلومات عن الخدمات التى یؤدیھا البنك دون تقدیم خدمات مصرفیة على الشبكة) أ (
  حصول العمالء على خدمات محدودة كالتعرف على معامالتھم وأرصدة حساباتھم وتحدیث ) ب(

  .  بیاناتھم وطلب الحصول على قروض
  .طلب العمالء تنفیذ عملیات مصرفیة مثل تحویل األموال) ج(

ا تقدم عملیات فقط تعتبر بنوك) ج( وألغراض ھذه الضوابط فإن البنوك التى تقوم بتقدیم الخدمات الواردة بالبند     
یم المخاطر              وافر سیاسات وإجراءات لتقی ا   Assessingمصرفیة الكترونیة تتطلب ت ة علیھ  والرقاب

Controlling ومتابعتھاMonitoring إال أنھ یجب أیضا على البنوك مراعاة اإلدارة الحصیفة ألیة ،
  ). ب(، )أ(مخاطر بشأن العملیات الواردة بالبندین 

  
  :ات المصرفیة االلكترونیة فیما یلىوتتمثل مزایا العملی

             دمات البى الخ ین وط ودعین والمقترض الء الم ن العم رض م دة أع ى قاع وك إل ول البن ان وص إمك
  .المصرفیة

 تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة.  
 خفض تكالیف التشغیل بالبنوك وتكالیف إنجاز عملیات التجزئة محلیا ودولیا.  
 زیادة كفاءة أداء البنوك . 
   

  ات االئتمان االلیكرونیة انواع بطاق
  

  :ھناك أنواع كثیرة من البطاقات التي تصدرھا البنوك والشركات المالیة، نذكر منھا
  

  Debit Cardبطاقة السحب 
وھي بطاقة یصدرھا البنك في حال لدیك حساب عندھم، وعندما تستخدم البطاقة فإنك تستخدمھا حسب الرصید       

ى ھو         المتوفر فقط، وال تستطیع استخدام الب    ك، أي أن حدھا األعل دى البن وفر ل اد رصیدك المت طاقة في حال نف
صم           تم خ بحسب المبلغ المتوفر في الرصید، ولكن ألسباب أمنیة قد یضع البنك حدًا أعلى لإلستخدام الیومي، وی

  .المبلغ مباشرة بعد العملیة من الرصید
  .وغالبًأ تكون ھذه البطاقات مجانیة

  
  Credit Cardبطاقة إئتمان 

ا حد شھري              ایكون لھ ًا م دیھم، وغالب دیك حساب ل وھي بطاقة یصدرھا بنك أو شركة مالیة، حتى لو لم یكون ل
ك           )وأحیانا بدون حد أعلى للصرف(للصرف   ین علی ة، ویتع ك كشف حساب للبطاق لون ل ل شھر یرس د ك ، وبع

  .عندھا دفع حسابك، إما بالكامل أو جزء منھ
إلئتمان مثل الجوال، تستخدمھ بدون أن یكون لدى الشركة أي مبلغ أو حساب، أي تستطیع أن تتصور أن بطاقة ا

  .وفي نھایة الشھر یتعین علیك دفع الفاتورة
  

  Charge Cardبطاقة دفع 
ك       : ونھي تشبھ بطاقة اإلتمان، ولكن الفرقین الوحیدین ھما  و أن اني ھ رق الث ى، والف أنھ ال یكون ھناك سقف أعل

  . في نھایة الشھر، وال تستطیع أن تدفع جزءًا منھیجب أن دفع الحساب كامًال
  

  Prepaid Credit Cardبطاقة إئتمان مسبقة الدفع 
ي       وھي تشبھ بطاقة اإلئتمان، اال أنك یجب أن تضع مبلغًا من المال في حساب البطاقة قبل استخدام البطاقة، وف

ت، أي ان           ط لإلستخدام عن طریق اإلنترن ان تكون صالحة فق ب األحی سي أو    أغل ا شریط مغناطی د بھ ھ ال یوج
  .شریحة ذكیة
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  الفروق بین بطاقات البنوك المختلفة
  

لكل بطاقة، ولكل بنك مزایا وخصائص تختلف عن البطاقات والبنوك األخرى، إذا أردت أن تحصل على بطاقة 
  :إئتمان، فرأیي أن تبحث عن العرض األفضل واألسھل، وقارن بین البطاقات في األمور التالیة

  
  شروط استخراج البطاقة

شترط            دیھم، وبعضھم ی ي حسابك ل زل ف بعض البنوك یشترط أن لدیك حساب بھ مبلغ معین أو راتب شھري ین
ا      (كشف حساب لعدة أشھر، وبعضھم یعطیك البطاقة بدون اي شروط          ا وأروب ي أمریك ال ف ا ھو الح ن  ) كم ولك

  .الدفع أوًال باولیعطیك حد إئتماني بسیط في البدایة ویراقب مواظبتك على 
  

  طریقة دفع البطاقة في نھایة كل شھر
ن           ك م ت بطاقت و كان اذا ل أسھل طریقة لدفع مستحقات بطاقة اإلئتمان ھي الخصم المباشر من الحساب، ولكن م
ذھاب          ال شیك او ال بنك أو مؤسسة مالیة لیس لدیك حساب عندھم؟ في الغالب یتحتم علیك تحویل المبلغ أو ارس

  .بنفسك للدفع
  

  الرسوم السنویة
ة      ة،   (غالبًا تعتمد الرسوم السنویة على نوع ودرجة البطاق ضیة، ذھبی خ .. ف ات     )ال صدر بطاق ، وبعض البنوك ت

  .لیس لھا أي رسوم سنویة من باب المنافسة
  

  رسوم التحویل من عمالت أجنبیة
ي الحسابات        ذي اصدرت      (كل بطاقة لھا عملة تعتمد علیھا ف د ال ة البل ًا عمل ة  غالب ھ البطاق ، وبعض البنوك   )من

  .تحتسب رسوم للتحویل بین العمالت في حال إذا اشتریت بعملة تختلف عن عملة البطاقة،
  

  خدمة ارسال رسالة قصیرة إلى الجوال بأي عملیة شراء
ك، وھي            رقم جوال صیرة ل صیة ق الة ن ال رس ك بإرس وم الب ھذه من الخدمات المھمة، فعندما تقوم باي عملیة، یق

  .ك في تتبع عملیاتك وما إذا كنت قد تعرضت بطاقتك للسرقةتساعد
  

  رسوم مقابل كل عملیة شراء
  بعض البنوك تأخذ رسوم مقابل كل عملیة شراء قمت بھا

  
  

  رسوم تأمین لعمیات الشراء
  .بعض البنوك تقوم بفرض رسوم للتأمین على مشتریاتك، وھي غالبًا تكون نسبة من قیمة المشتریات

  شف حسابرسوم إصدار ك
ن         شھر، فل بعض البنوك تفرض رسوم على كل كشف حساب یتم إصداره، فإذا لم تقم بأي عملیة شراء خالل ال

  یصدر كشف الحساب، أما إذا قمت بإجراء ولو عملیة واحدة، فسیصدر كشف حساب، وتحتسب ھذه الرسوم
  درجة األمان في البطاقة 

ا          ھناك عدة درجات لألمان في البطاقات، فبعض البط  ضھم بھ ة فقط، وبع ع صاحب البطاق ا توقی ون بھ ات یك اق
أیضًا صورة صاحب البطاقة، وبعضھم یكون بھا شریحة ذكیة، وتستخدم الرقم السري بدًال من التوقیع في كثیر 

  .من األحیان
  رسوم السحب النقدي

  في أغلب البطاقات، تكون ھناك رسوم عالیة على السحب النقدي من أجھزة الصراف اآللي
  

  فوائد وعیوب بطاقة اإلئتمان
  

  الفوائد للشخص المستخدم للبطاقة
  طریقة سھلة للدفع-
ان   (طریقة آمنة لحمل النقود     - فلو ضاعت أو سرقت النقود، فمن الصعب استرداھا، أما لو ضاعت بطاقة اإلئتم

  ).فتستطیع أن تصدر غیرھا برسوم بسیطة
  لھا قبول عالمي، وتوفر علیك تحویل العمالت-
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ال     في  - اط أو أمی ى نق ظل التنافس بین البنوك المختلفة، قد تجد بعض العروض والمزایا الرائعة، كالحصول عل
  .تستطیع بعدھا الحصول على تذاكر سفر أو استرجاع جزء من قیمة مشتریاتك، أو جوائز وھدایا أخرى

  
  الفوائد للمحالت والشركات

  . على المبلغ، بعكس استخدام الشیكاتطریقة آمنة ومضمونة للدفع، فالمحل یضمن أنھ سیحل-
  ضمان البمالغ حتى في حالة سرقة المحل-
  

  عیوب بطاقة اإلئتمان
وقد التكون سرقة فعلیة للبطاقة، وإنما (في حال سرقة بطاقة اإلئتمان، فقد یستطیع السارق من استخدام البطاقة -

  ). اإلنتھاءبمجرد الحصول على بعض معلومات البطاقة مثل رقم البطاقة وتاریخ
ن                  - ة م ة تأخذ عمول شركة المصدرة للبطاق إن ال ان، ف ة اإلئتم ق بطاق ل عن طری عند شراء أي بضاعة من مح

ى   ) وخصوصًا في الشرق األوسط(المحل، فلذلك قد تجد بعض المحالت   تحاول تجنب ھذه العمولة بحسابھا عل
  انالعمیل، فیكون الشراء بمبلغ نقدي ارخص من الشراء ببطاقة اإلئتم

  
  شركات بطاقات اإلئتمان

شركات                     ة إلدى ال ات تابع صدر بطاق ان، ت ات إئتم صدر بطاق ي ت الم الت ي الع ة ف شركات المالی معظم البنوك وال
  .العالمیة المعروفة والتي لدیھا شبكة عالمیة متكاملة

  :ھي) خصوصًا في الشرق االوسط(وأشھر ھذه الشركات 
  

  VISAفیزا 
  

سحوذ وحدھا         وھي األشھر على اإلطالق، و     الم، وت ي الع ات ف ر شبكة للبطاق دیھا أكب األكثر قبوًال في العالم، ول
  .من سوق بطاقات اإلئتمان في الوالیات المتحدة األمریكیة% 44على حوالي 

  
  Master Cardماستر كارد 

  
ة،          ات العالی زا بالتقنی ى فی وق عل ا تتف زا، ولكنھ د فی شار بع ي اإلنت ة ف ة الثانی ي المرتب ر ف ة  وتعتب ل تقنی  مث

PayPass           ول تم قب شراء وی از ال ، وھي تقنیة جدیدة تسمح لحامل البطاقة بوضع بطاقتة المغناطیسیة فوق جھ
  .الدفع فورًا

  
  Diners Clubداینرز كلوب 

  
اس     ي األس ة ف ي موجھ سفر، فھ وق ال ي س افس ف شركة تن ذه ال ن ھ تر، ولك زا وماس ن فی ل م المي أق ا الع قبولھ

  .حیث تمنحھم بعض المزایا والعروض الخاصة بالسفرللمسافرین المتمیزین، 
  

  American Expressأمریكان أكسبرس 
  

زا  ) م1850تأسست سنة (وھي أقدم شركة في العالم تقدم بطاقات اإلئتمان    ، لیس لدیھم اإلنتشار الواسع مثل فی
دیھم  وماستر، ولكنھم یتمیزون بالخدمة المتمیزة وطرق التسویق الرائعة، ولدیھم نظام مت     میز لمكافأة العمالء، ول

  .خصومات ومزایا رائعة في السفر تتمیز بھا عن جمیع الشركات األخرى
  JCB و Discoverمثل .. وھناك بطاقات أخرى لیست منتشرة في الشرق األوسط 
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    االئتمان املصرىف : اجلزء الثامن 

  :  مفھوم االئتمان المصرفي -

ھو التزام جھة لجھة :  صاد ھو القدرة على اإلقراض، واصطالحًاإن أصل معنى االئتمان في االقت
أن یقوم الدائن بمنح المدین مھلة من :  أخرى باإلقراض أو المداینة، ویراد بھ في االقتصاد الحدیث

الوقت یلتزم المدین عند انتھائھا بدفع قیمة الدین، فھو صیغة تمویلیة استثماریة تعتمدھا المصارف 
  . بأنواعھا

الثقة التي یولیھا المصرف لشخص ما سواء أكان طبیعیًا أم معنویًا، بأن :  " ّرف االئتمان بأنھویع
یمنحھ مبلغًا من المال الستخدامھ في غرض محدد، خالل فترة زمنیة متفق علیھا وبشروط معینة لقاء 

عن عائد مادي متفق علیھ وبضمانات تمّكن المصرف من استرداد قرضھ في حال توقف العمیل 
  "السداد 

  :  أسس منح االئتمان– 2

  : االئتمان المصرفي یجب أن یتم استنادًا إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف علیھا، وھي

وذلك یعني اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على :      توفر األمان ألموال المصرف- أ
  . ائدھا في المواعید المحددة لذلكاالئتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لھا مع فو

والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي یمنحھا تمكنھ من :    تحقیق الربح- ب
دفع الفوائد على الودائع ومواجھة مصاریفھ المختلفة، وتحقیق عائد على رأس المال المستثمر على 

  . شكل أرباح صافیة

صرف بمركز مالي یتصف بالسیولة، أي توفر قدر كاٍف من األموال یعني احتفاظ الم:    السیولة- ت
 النقدیة واألصول التي یمكن تحویلھا إلى نقدیة إما بالبیع أو باالقتراض -السائلة لدى المصرف 

 لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخیر، وھدف السیولة دقـیق ألنھ -بضمانھا من المصرف المركزي
ر قدر مناسب من السیولة للمصرف وھو أمر قد یتعارض مع ھدف تحقیق یستلزم الموازنة بین توفی

  . الربحیة، ویبقى على إدارة المصرف الناجحة مھمة المواءمة بین ھدفي الربحیة والسیولة

، وھي سیاستھ االئتمانیة بعد مراعاة األسس أعاله وطبقًا لحاجة السوقویقوم كل مصرف بوضع 
 تزود بھا إدارة منح االئتمان – المعاییر والشروط اإلرشادیة إطار یتضمن مجموعة: " عبارة عن
 لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفیر عامل الثقة لدى العاملین باإلدارة بما –المختصة 

یمكنھم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفیر المرونة الكافیة، أي سرعة التصرف بدون 
  .یات العلیا، ووفقًا للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إلیھم الرجوع إلى المستو

  

   )تصنیف الجدارة االئتمانیة للعمالء وتكوین المخصصات(:  معاییر منح االئتمان– 3

منظومة ائتمانیة لدى محللي ومانحي االئتمان   c`s5 ب   المعاییر االئتمانیة المعروفة ویعتبر نموذج 
العالم عند منح القروض، والتي طبقًا لھا یقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة تلك على مستوى 

  :  وفیما یلي استعراض لھذه المعاییر. الجوانب لدى عمیلھ المقترح كمقترض أو كعمیل ائتمان

تعد شخصیة العمیل الركیزة األساسیة األولى في القرار االئتماني وھي : Characterالشخصیة ) أ
ألكثر تأثیرًا في المخاطر التي تتعرض لھا المصارف، وبالتالي فإن أھم مسعى عند إجراء الركیزة ا
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فكلما كان العمیل یتمتع بشخصیة أمینة ونزیھة . التحلیل االئتماني ھو تحدید شخصیة العمیل بدقة
ن أقدر على وسمعة طیبة في األوساط المالیة، وملتزمًا بكافة تعھداتھ وحریصًا على الوفاء بالتزاماتھ كا

  إقناع المصرف بمنحھ االئتمان المطلوب 

وقیاس عامل معنوي كعامل األمانة والنزاھة بدرجة دقیقة أمر . والحصول على دعم المصرف لھ
تكتنفھ بعض الصعوبات من الناحیة العملیة، ویتم التغلب على ھذه الصعوبات من خالل االستعالم 

یل من المحیطین العملي والعائلي لھ، لمعرفة المستوى الجید وجمع البیانات والمعلومات عن العم
المعیشي وموارده المالیة والمشاكل المالیة التي یعانیھا، ومستواه االجتماعي وسجل أعمالھ التي قام بھا 

ویتم ذلك عن طریق . وماضیھ مع المصرف ومع الغیر وسابق تصرفاتھ مع المصارف األخرى
  .   وبموردیھا والمصارف التي سبق للعمیل المقترح التعامل معھااالتصال بالمنشأة والعاملین بھا،

وتعني باختصار قدرة العمیل على تحقیق الدخل وبالتالي قدرتھ على سداد : Capacityالقدرة  ) ب
ومعیار القدرة أحد أھم المعاییر التي تؤثر . ... القرض وااللتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعموالت

وعلیھ البد للمصرف عند دراسة . اطر التي یتعرض لھا المصرف عند منح االئتمانفي مقدار المخ
ھذا المعیار من التعرف على الخبرة الماضیة للعمیل المقترض وتفاصیل مركزه المالي، وتعامالتھ 

ویمكن الوقوف على الكثیر من . المصرفیة السابقة سواء مع نفس المصرف أو أیة مصارف أخرى
تساعد متخذ القرار االئتماني من خالل استقراء العدید من المؤشرات التي تعكسھا التفاصیل التي 

فكلما كانت نتائج دراسة ھذا الجانب إیجابیة زاد اطمئنان متخذ . القوائم المالیة الخاصة بالمقترض
القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على سداد القرض المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض 

  . مواعید السداد التي سیتم االتفاق علیھاوفي 

یعتبر رأس مال العمیل أحد أھم أسس القرار االئتماني، وعنصرًا أساسیًا : Capitalرأس المال ) جـ
من عناصر تقلیل المخاطر االئتمانیة باعتباره یمثل مالءة العمیل المقترض وقدرة حقوق ملكیتھ على 

ھذا وتشیر . الضمان اإلضافي في حال فشل العمیل في التسدیدتغطیة القرض الممنوح لھ، فھو بمثابة 
الدراسات المتخصصة في التحلیل االئتماني إلى أن قدرة العمیل على سداد التزاماتھ بشكل عام تعتمد 

في الجزء األكبر منھا على قیمة رأس المال الذي یملكھ، إذ كلما كان رأس المال كبیرًا انخفضت 
ویرتبط ھذا .  لعكس صحیح في ذلك، فرأس مال العمیل یمثل قوتھ المالیةالمخاطر االئتمانیة وا

العنصر بمصادر التمویل الذاتیة أو الداخلیة للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر 
حیث إنھ البد أن یكون ھناك تناسب بین مصادر التمویل . واالحتیاطیات المكونة واألرباح المحتجزة

  . الذاتیة وبین االعتماد على مصادر التمویل الخارجیةللعمیل المقترح 

یقصد بالضمان مجموعة األصول التي یضعھا العمیل تحت تصرف  : Collateralالضمان) د
المصرف كضمان مقابل الحصول على القرض، وال یجوز للعمیل التصرف في األصل المرھون، 

وقد یكون الضمان . ل على السدادفھذا األصل سیصبح من حق المصرف في حال عدم قدرة العمی
كما . شخصًا ذا كفاءة مالیة وسمعة مؤھلة لكي تعتمد علیھ إدارة االئتمان في ضمان تسدید االئتمان

وعمومًا فإن ھناك العدید . یمكن أن یكون الضمان مملوكًا لشخص آخر وافق أن یكون ضامنًا للعمیل 
 األولى في اتخاذ القرار االئتماني، أي عدم جواز من اآلراء تتفق على أن الضمان ال یمثل األسبقیة

إنما الضمان بصفة عامة . منح القروض بمجرد توفر ضمانات یرى المصرف المقترض أنھا كافیة
تفرضھ مبررات موضوعیة ومنطقیة تعكسھا دراسة طلب القرض، مثًال كأن یرى متخذ القرار 

 ھناك بعض الثغرات القائمة أو المتوقعة التي یمكن االئتماني أنھ یمكن اتخاذ قرار بمنح االئتمان إنما
تالفیھا بتقدیم ضمان عیني أو شخصي، أي الضمان ھنا یقلل من مساحة المخاطر االئتمانیة المصاحبة 

  . لقرار منح االئتمان ومن ثم ُیطلب من المقترض المقترح تقدیم ضمانات بعینھا

االئتماني أن یدرس مدى تأثیر الظروف یجب على الباحث :conditionsالظروف المحیطة ) ھـ
ویقصد . العامة والخاصة المحیطة بالعمیل طالب االئتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمویلھ
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ھنا بالظروف العامة المناخ االقتصادي العام في المجتمع، وكذلك اإلطار التشریعي والقانوني الذي 
یعات النقدیة والجمركیة والتشریعات الخاصة بتنظیم تعمل المنشأة في إطاره خاصة ما یتصل بالتشر

أنشطة التجارة الخارجیة استیرادًا أو تصدیرًا، حیث تؤثر ھذه الظروف العامة على مختلف قطاعات 
أما الظروف الخاصة فھي ترتبط بالنشاط الخاص الذي یمارسھ العمیل، مثل . النشاط االقتصادي

ماتھ التي یقدمھا،  شكل المنافسة، دورة حیاة المنتج أو الحصة السوقیة لمنتجات المشروع أو خد
الخدمة التي یقدمھا العمیل، موقع المشروع من دورة حیاتھ بمعنى ھل ھو في مرحلة التقدیم أو 

  . ..الوالدة، أوفي مرحلة النمو، أوفي مرحلة االستقرار، أوفي مرحلة االنحدار

مجتمعة یمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع ونخلص إلى أن الدراسة المتعمقة لھذه المعاییر 
العمیل طالب القرض أو االئتمان ومركزه االئتماني، إال أن ھذه المعاییر تتفاوت في أھمیتھا النسبیة 
فھناك بعض المراجع تمیل إلى التركیز على المعاییر الثالثة األولى كما ینظر إلى الضمان على أنھ 

ن الطبیعي أال تستوفي جمیع المعاییر الخمسة أعاله الحد األمثل لھا كما أنھ م. أقل ھذه المعاییر أھمیة
فالضعف في أحد المعاییر یمكن أن یعوض بقوة المعیار اآلخر على أن تكون الدراسة التي أجریت 

  .لھذه المعاییر الخمسة بشكل كامل ومتوازن

  

  : العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني4-

  : ترابطة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار االئتماني في أي مصرف، وھيھناك مجموعة عوامل م

الشخصیة، رأس المال، وقدرتھ على إدارة :  بالنسبة للعمیل تقوم عوامل:  العوامل الخاصة بالعمیل.أ
نشاطھ وتسدید التزاماتھ، والضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحیط بالنشاط الذي 

میل، تقوم جمیعھا بدورھا في تقییم مدى صالحیة العمیل للحصول على االئتمان المطلوب، یمارسھ الع
وتحدید مقدار المخاطر االئتمانیة ونوعھا والتي یمكن أن یتعرض لھا المصرف عند منح االئتمان، 

ان فعملیة تحلیل المعلومات والبیانات عن حالة العمیل المحتمل سوف تخلق القدرة لدى إدارة االئتم
  . على اتخاذ قرار ائتماني سلیم

  : وتشمل ھذه العوامل:  العوامل الخاصة بالمصرف.ب

         درجة السیولة التي یتمتع بھا المصرف حالیًا وقدرتھ على توظیفھا، ومفھوم السیولة یعني - أ
بات تلبیة طل:  قدرة المصرف على مواجھة التزاماتھ، والتي تتمثل بصفة أساسیة في عنصرین ھما

المودعین للسحب من الودائع، وأیضًا تلبیة طلبات االئتمان، أي القروض والسلفیات لتلبیة احتیاجات 
  . المجتمع

       نوع االستراتیجیة التي یتبناھا المصرف في اتخاذ قراراتھ االئتمانیة ویعمل في إطارھا، أي - ب
  .في استعداده لمنح ائتمان معین أو عدم منح ھذا االئتمان

  .        الھدف العام الذي یسعى المصرف إلى تحقیقھ خالل المرحلة القادمة- ت

       القدرات التي یمتلكھا المصرف وخاصًة الكوادر البشریة المؤھلة والمدربة على القیام - ث
بوظیفة االئتمان المصرفي، وأیضًا التكنولوجیا المطبقة وما یمتلكھ المصرف من تجھیزات الكترونیة 

  . ةحدیث
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  : ویمكن حصر ھذه العوامل بما یلي:  العوامل الخاصة بالتسھیل االئتماني. ج

  . الغرض من التسھیل.      1

المدة الزمنیة التي یستغرقھا القرض أو التسھیل، أي المدة التي یرغب العمیل بالحصول على .      2
  . انیات العمیلالتسھیل خاللھا،  ومتى سیقوم بالسداد وھل تتناسب فعًال مع إمك

  . مصدر السداد الذي سیقوم العمیل المقترض بسداد المبلغ منھ.      3

طریقة السداد المتبعة، أي ھل سیتم سداد القرض أو التسھیل دفعة واحدة في نھایة المدة، أم .      4
وارده سوف یتم سداده على أقساط دوریة، وذلك بما یتناسب مع طبیعة نشاط العمیل ومع إیراداتھ وم

  .الذاتیة وتدفقاتھ الداخلة

   نوع التسھیل المطلوب وھل یتوافق مع السیاسة العامة لإلقراض في المصرف أم یتعارض 5.  
  . معھا

ثم مبلغ ھذا القرض أو التسھیل ولذلك أھمیة خاصة، حیث إنھ كلما زاد المبلغ عن حد معین .      6
ًة أن نتائج عدم سداد قرض بمبلغ ضخم تكون كان المصرف أحرص في الدراسات التي یجریھا خاص

  . صعبة وقد تؤثر على سالمة المركز المالي للمصرف

ویمكن أن نضیف إلى ھذه العوامل ضرورة االلتزام بالقیود القانونیة حیث تحدد التشریعات القانونیة 
 للقروض التي یصدرھا المصرف المركزي، إمكانیة التوسع في االئتمان أو تقلیصھ والحد األقصى

ومجاالت النشاط المسموح بتمویلھا بحیث ال یحدث أي تعارض بین سیاسة المصرف االئتمانیة 
  والتشریعات المنظمة للعمل المصرفي

وأخیرًا نؤكد أن الحالة التي تتخذ فیھا القرارات االئتمانیة ھي حالة الخطر، فمتخذ القرار االئتماني في 
راره بدقة كاملة، ولكنھ یستطیع عن طریق تحلیل المخاطر المصرف ال یستطیع أن یتنبأ بنتائج ق

المصاحبة لعملیات االئتمان أن یصل إلى تقدیر احتماالت موضوعیة محددة للقرار الذي سوف یتخذه، 
فالقرار السلیم ھو القرار الذي تشعر فیھ اإلدارة بأن العائد الذي سوف یتولد عنھ یوازي أو یزید على 

ویمكن لمحلل االئتمان من أجل تحلیل المخاطر االئتمانیة أن ینطلق من . یط بھدرجة المخاطر التي تح
  تطبیق نماذج المعاییر االئتمانیة المعروفة

  

  انواع القروض المختلفة 

ث             ن حی ث الغرض و م ن حی صنیف القروض م ن ت توجد تصنیفات متعددة ألنواع القروض ، اذ یمك

  : المقدمة و كما یلي القطاع و من حیث المدة و من حیث الضمانات 
  )  Loan Purpose (: القروض من حیث الغرض ) أ(

  :تنقسم القروض من حیث الغرض من استخدامھا الى عدة انواع اھمھا 

   ) Consumer Loans(القروض االستھالكیة ) 1(

اث او ثالجة او             شراء سیارة او اث و ھي تلك القروض التي یكون الغرض من استخدامھا استھالكي ك

و ذلك الن , ان اال بعض المصارف ال تحبذ اعطاء قروض للموظفین لشراء مثل ھذه السلع المعمرة , فزیون تل
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ھ او بمرضھ           قدرة الموظف اجماال على الدفع تتوقف على استمراره بالوظیفة حیث یمكن ان تتاثر بانھاء خدمات

دة اعل        ادة سعر فائ ب ع ا     او نتیجة اصابتھ بحادث و ذلك فان المصارف تطل روض االستھالكیة ألنھ ى الق ى عل

ي          ضمان مجوھرات و حل تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض االستھالكیة بضمان الراتب او ب

  .او غیر ذلك 

    ) Investment Loons(القروض االنتاجیة ) 2(

اج او زی    ادة االنت اجي أي لغرض زی تخدامھا انت ن اس ون الغرض م ي یك روض الت ك الق ي تل ادة و ھ

ادة    ة ع وك المركزی شجع البن شركة و ت ة لل ة االنتاجی دعیم الطاق راء االت لت ام او ش واد الخ شراء م ات ك المبیع

  . المصارف التجاریة على اعطاء قروض ألغراض انتاجیة ، ألن ذلك فیھ دعم االقتصاد الوطني 
  القروض من حیث القطاعات االقتصادیة) ب(

     ( Economic Sections’ Loans )    

  .یمكن تقسیم القروض من حیث  القطاعات االقتصادیة المقترضة الى عدة انواع 

    ) Real Estate Loans(القروض العقاریة  -1

ى        و تكون  , تمنح القروض العقاریة لالفراد و المشروعات لتمویل شراء ارض او بنائھا او شراء مبن

سنة ، و غالبا ما تكون ھذه القروض ) 15(ى اكثر من مدة ھذا النوع من القروض عادة لفترة طویلة قد تصل ال

صة    صارف المتخص وم الم ھ و تق راؤه او بنائ م  ش ذي ت ار ال ضمونة بالعق   م

  .بتقدیم ھذا النوع من القروض ) المصرف العقاري ( 

    ) Industrial Loans(القروض الصناعیة  -2

ا         تم منحھ ا      و ھي القروض التي یطلبھا الحرفیین و المصانع و ی ك وفق ة و ذل ال متوسطة او طویل ألج

  .للدورة الصناعیة للجھة المقترضة و تقوم المصارف الصناعیة بھذه المھمة 

  ) Agricultural Loans(القروض الزراعیة  -3

ى الزراعة         تعد القروض الزراعیة ذات اھمیة كبیرة و خاصة في المجتمعات الزراعیة التي تعتمد عل

رو  ا ، و الق اس لھ مدة او    كمورد اس ذور او اس شراء ب زارعین ل دم للم ي تق روض الت ك الق ي تل ة ھ ض الزراعی

م ، و ال شك ان             ن سنة حسب الموس ل م صیرة أي ألق تراكتورات زراعیة و تمنح القروض الزراعیة آلجال ق

ھناك مخاطر عالیة لھذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثیر العوامل الجویة على المحصول باالضافة الى      

ل       تاثیر االمراض  ة تموی ي حال دة سنوات ف اذا لم یتم التحكم فیھا  و القضاء علیھا و قد تعطى ھذه القروض لع

اك    د ھن دول توج ن ال ر م ي كثی ة و ف سینات جذری ة اجراء تح ي حال یة او ف ة او شراء ماش شراء اآلت زراعی

بأسعار فائدة منخفضة و ذلك تقوم بمنح القروض بشروط سھلة و )  المصارف الزراعیة ( مصارف متخصصة 

  .مساھمة منھا في التنمیة االقتصادیة 
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   ) Insurance Loans(: القروض من حیث نوع الضمان ) جـ

ساعد المصرف             ھ ی سداد ، اذ ان یعد الضمان الوسیلة التي تعطي المصرف تأمینا ضد مخاطر عدم ال

داده ، و    سمین        على استالم حقوقھ في القرض عندما یعجز الزبون عن س ى ق ال ال ذا المج ي ھ سم القروض ف  تق

  . رئیسین 

    ) Unsecured  Loans(القروض بدون ضمانات ) 1(

فقد یمنح المصرف قرضا ألحد زبائنھ الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعتھ 

، اذ انھ )  على المكشوف ( المالیة و على قوة مركزه المالي ، و ال ینبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان 

ن الحاالت     یمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جدید ، او االحتفاظ بزبون جید اال انھ في أي حالة م

  .ال یحبذ ان یكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبیرة 

    ) Secured Loans(القروض بضمانات ) 2(

ضمانات ،      صحوبة ب ون م روض تك ن الق ى م ة العظم م    ان الغالبی ضمانات اس ذه ال ى ھ ق عل و یطل

ضمانات تكمیلیة ، ألنھا تطلب استكماال لعناصر الثقة الموجودة أصال و لیس بدیال عنھا ، فبعد التأكد من سمعة 

ھ ،        ھ و متانت الزبون المالیة على انھا جیدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرت

  .مانا تكمیلیا كما تم ذكره ، استكماال لعناصر الثقة المتوفرة في االساس یطلب المصرف من الزبون ض

ن الزبون ضمانا         ب م اال انھ ال ینبغي بأي حال من االحوال ان تفكر االدارة بانھا من الممكن ان تطل

بنتیجة  معینا لسد ثغرة معینة بعد اجراء الدراسات الالزمة و االستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج    

  .سلبیة عن وضع الزبون المالي او سمعتھ المالیة 
  القروض من حیث عدد المقرضین ) جـ(

    ( Loans and Loaner’ Number ) 

  :تقسم القروض من حیث عدد المقرضین الى نوعین رئیسین 

    ) Loans Given by Single Bank( قروض یقدمھا مصرف واحد -1

نح القروض ،        ان االصل في القرض ان یقدمھ مص      ده بم وم وح ضل المصرف ان یق د ، فیف رف واح

ا           دھا دائم ذل اقصى جھ وذلك بھدف االستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرھا ، وتقوم ادارة المصرف بب

للوصول الى اعلى مستوى لالقراض ، فالمصرف الذي یكون مستوى االقراض عنده اقل من الالزم ال بد و ان 

ا إال    یتكبد خسائر ،  ق أرباح اال یحق  أما المصرف الذي یرفع مستوى االقراض عنده الى مستوى جید ، فانھ إجم

  .إذا كانت مصاریفھ اكثر من ایراداتھ 

    ) Consortium Loans(القروض المجمعة  -2

ا یكون         ا م ذي غالب ین ال تشیر القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقدیم قرض مع

ة عن المقترض و         كبیر نسبیا    رض بالنیاب ذا ق ل ھك ، بحیث ال یستطیع مصرف بمفرده بتقدیمھ ، و یتم تامین مث

  .ذلك عن طریق مجموعة من المصارف المقرضة 
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   ) Terms Loans(: القروض من حیث المدة ) د(

  :تقسم القروض من حیث المدة الى نوعین رئیسین 

    ) Term Loans –Short (القروض قصیرة االجل  -1

تعتبر القروض قصیرة االجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغیل من اھم القروض المصرفیة ، اذ 

حتى في الدول التي ال تتخصص فیھا المصارف باالقراض آلماد قصیرة ، فان القروض موضوع البحث تكون 

ذه الق             ستخدم ھ وع القروض المصرفیة و ت ن مجم سبة ملحوظة م ادة   ذات أھمیة بارزة و تؤلف ن ي الع روض ف

او تعزیز باقي فقرات الموجودات ) أي مسك الحسابات المدینة ( لغرض شراء المخزون او البیع على الحساب 

  . المتداولة او سداد مصروفاتھا التشغیلیة 

  :القروض متوسطة وطویلة األجل  -1

 ( Intermediate and Long Term Loans )   

ل    و ھي القروض التي تزید اجالھا عن سن        ث تمنح لتموی ة و قد تصل الى عشرة او عشرین سنة ، حی

  .االنشطة و العملیات ذات الطبیعة الراسمالیة كمشاریع االئتمان او بناء المصانع او اقامة مشاریع جدیدة 

  
  :أنواع االئتمان المصرفي: 
  

  :تتحدد أنواع االئتمان وفق معاییر متعددة وعلى النحو التالي 
  :قي االئتمان  ـ من حیث شخصیة متل1

  .وھنا یفرق بین االئتمان الخاص واالئتمان العام 

وھو الذي یكون فیھ متلقي االئتمان فردا أو شركة أو مؤسسة ، أي أن : االئتمان الخاص  -  أ
متلقي االئتمان ھو أحد أفراد القانون الخاص ، سواء كان فردا طبیعیا أو شخصیة 

 .اعتباریة 

لقي االئتمان ھو الدولة أو شخصًا معنویا من شخصیاتھا ، وفیھ یكون مت: االئتمان العام   - ب
 .كالبلدیات والمجالس المحلیة والوالیات 

  :ـ من حیث األجل 2

  وھنا یفرق بین االئتمان قصیر األجل ومتوسط األجل وطویل األجل
 :االئتمان قصیر األجل  -  أ

ثة أو ستة أو تسعة وھو االئتمان الذي یقدم لمدة ال تزید عن سنة ، ویكون في العادة لثال
وھذا النوع من االئتمان یھدف عادة إلىتمویل العملیات الجاریة الصناعیة أو . أشھر 

 .التجاریة أو الزراعیة مثل شراء األسمدة والبذور 

 :االئتمان متوسط األجل   - ب

وتتراوح مدة ھذا االئتمان ما بین سنة وخمس سنوات ، ویھدف في العادة إلىتمویل 
 .اج ، وكذلك تمویل احتیاجات األفراد من السلع المعمرة بعض أدوات اإلنت

 :االئتمان طویل األجل    - ت
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وھو الذي تزید مدتھ عن خمس سنوات بصفة عامة ، ویستھدف في العادة تمویل رؤوس 
  .األموال الثابتة كشراء األراضي الزراعیة أو إنشاء مشروع صناعي أو بناء عقار

  :ـ من حیث الغرض من االئتمان 3

  .ا یفرق بین االئتمان اإلنتاجي أو االستثماري واالئتمان التجاري واالئتمان االستھالكي وھن

 :االئتمان اإلنتاجي  -  أ

ویسمى االئتمان االستثماري ، وھو ما یقدم للمشروعات اإلنتاجیة لتمویل ما تحتاج إلیھ 
  .من رؤوس األموال الثابتة من أراض أو منشآت وتركیبات وتجھیزات فنیة مختلفة 

 :االئتمان التجاري   - ب

، وكذا ما ) أي رأس المال العامل ( وھو ما یقدم للمشروعات لتمویل عملیاتھا الجاریة 
  .یقدم للمشروعات التجاریة لتمویل عملیات التسویق وتصریف المنتجات 

 :االئتمان االستھالكي   - ت

السلع المعمرة وھو ما یقدم في العادة لألفراد من أجل تمویل احتیاجاتھم االستھالكیة من 
  .، ویأخذ ھذا النوع من االئتمان في الغالب شكل البیع بالتقسیط 

  :ـ  من حیث الضمان 4

  .وھنا یفرق بین االئتمان الشخصي واالئتمان العیني 

 :االئتمان الشخصي  -  أ

وفي ھذا النوع من االئتمان ال یطلب من المدین تقدیم أیة أموال ضمانًا لتسدید دینھ ، بل 
ومن الواضح أن مثل ھذا . وعد الذي یقدمھ المدین ویلتزم فیھ بتسدید الدین ُیكتفى بال

النوع من االئتمان یتطلب ثقة الدائن في ذات المدین من حیث النزاھة والقدرة على الدفع 
وقد یتقوى االئتمان الشخصي بتعھد أكثر من واحد بتسدید الدین عندما یكون ھناك كفیل . 

  .للدائن 

 :ي االئتمان العین  - ب

والدائن في مثل ھذه الحالة یعتبر . وفیھ یقدم المدین عینًا ما تعتبر ضمانًا لتسدید دینھ 
مفضًال على غیره من الدائنین في استیفاء مبلغ الدین من األموال التي قدمھا المدین 

وھذا الضمان الذي یقدمھ المدین قد یكون عقارًا أو محاصیل زراعیة أو . ضمانًا للتسدید 
  .الخ ... أو أوراق مالیة بضائع 

  

  ) :محل االئتمان ( ـ من حیث طبیعة العملیة االئتمانیة 5

  .وھنا یفرق بین االئتمان المالي واالئتمان التجاري 

 :االئتمان النقدي  -  أ
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وفي ھذا النوع من االئتمان یكون محل االئتمان نقدًا ، فالدائن یقدم نقودًا للمدین الذي 
وقت الحق ، فطبیعة ھذا االئتمان نقدیة كما ھو مالحظ ألن یلتزم بردھا وتسدیدھا في 

  .محل االئتمان نقد 

  

 :االئتمان التجاري   - ب

وفي ھذا النوع یكون محل االئتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل ، كما یدخل في ھذا 
النوع تقدیم الثمن مقابل سلعة أو خدمة مؤجلة ، فھذا االئتمان في طبیعتھ بیع تأجل أحد 

ویطلق على ھذا النوع أیضًا البیع االئتماني ، والذي ھو في معناه الواسع كل بیع . یھ بدل
ال یتالقى فیھ تنفیذ االلتزامین ، وھما التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بدفع 

  .السلعة 

  :ـ من حیث الصفة االقتصادیة 7

  .ي التصفیة وھنا یفرق بین االئتمان ذاتي التصفیة واالئتمان غیر ذات

 :االئتمان ذاتي التصفیة  -  أ

وھو االئتمان اإلنتاجي الذي یستطیع فیھ المدین السداد من خالل استخدام قیمة االئتمان 
ن القرض الذي ًیقدم لصاحب مصنع ھو قرض ذاتي السداد ’نفسھا ، فعلى سبیل المثال ف

 القرض في أو التصفیة ، ألن صاحب المصنع یمكنھ تصفیة القرض من خالل استخدام
عملیة اإلنتاج ، فالمصنع والمبیعات یوفران أمواًال یمكنان صاحب المصنع من الوفاء بما 

  .علیھ 

 :االئتمان غیر ذاتي التصفیة   - ب

ویتعلق في العادة باالئتمان االستھالكي حیث یقوم المدین بالوفاء بما علیھ من أموال لیس 
ن الذي ًیقدم للمستھلك لشراء منزل مثًال للمعاملة االئتمانیة دخل في إحداثھا ، فاالئتما

یعتبر غیر ذاتي التصفیة ألن المستھلك یقوم بتصفیة القرض أو سداده على فترة من 
  .الزمن من دخلھ ن وھذا الدخل لیس للقرض دور في إحداثھ 

 تقسیمات وھذه ھي أھم أنواع االئتمان المقدمة من قبل المصارف تجاه المستثمرین أو المقترضین ، والشك أن
األنواع حسب معاییر الشخصیة والقدرة والضمان واألجل ورأس المال والظروف المحیطة یحدد توجھ إدارة 

المصرف للتعامل مع كل أوجھ االئتمان ، فقد یجمع الواقع العملي في المعاملة الواحدة عدة صفات وأشكال 
خاص طویل األجل إنتاجي ، وقد یكون في لالئتمان ، فقد یكون االئتمان خاصًا قصیر األجل استھالكي أو 

  .الوقت نفسھ من حیث الضمان شخصیًا أو عینیًا وھكذا 
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  طرق التمویل فى البنوك االسالمیة 

ة         ي تناسب كاف ا المصارف اإلسالمیة فیتم استخدام األموال عن طریق صیغ التمویل المتعددة والمشروعة والت

  . زراعیة، عقاریة، مھنیة، حرفیةاألنشطة سواء أكانت تجاریة، صناعیة،

  .ویعد نشاط التمویل من أھم األنشطة بالمصارف اإلسالمیة حیث تمثل عوائده أھم مصدر لألرباح

وسوف . ونتناول فیما یلي أشكال العقود المالیة في الفقھ اإلسالمي المستخدمة في التمویل بالمصارف اإلسالمیة

ا     یتم تناول كل صیغة من صیغ التمویل اإلس        دى مشروعیتھا ومجاالت تطبیقھ المیة التالیة من حیث تعریفھا وم

  :في المصارف إلسالمیة

  . صیغة التمویل بالمرابحة-1

  . صیغة التمویل بالمشاركة-2

  . صیغة التمویل بالمضاربة-3

  . صیغة التمویل باالستصناع-4

  . صیغة التمویل بالسلم-5

  . صیغة التمویل باإلجارة-6

  .بالتورق صیغة التمویل -7

  . صیغة التمویل بالبیع اآلجل-8

  . صیغة االستثمار المباشر-9

  :صیغة التمویل عن طریق بیع المرابحة: أوًال

ة     : یعد بیع المرابحة من أنواع البیوع المشروعة وأحد قنوات التمویل بالمصارف اإلسالمیة، والمرابحة في اللغ

 بیع بمثل الثمن األول مع زیادة ربح، أو ھي بیع برأس مصدر من الربح وھو الزیادة وفي اصطالح الفقھاء ھي    

  .وصفتھا أن یذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري بھ السلعة ویشترط علیھ ربحًا ما. المال وربح معلوم

  :أركان بیع المرابحة ھي

  .العاقدان. 1

  )اإلیجاب والقبول ( الصیغة . 2

  .المعقود علیھ. 3

  :لمصارف اإلسالمیة  تطبیق بیع المرابحة في ا-

بیع المرابحة لألمر  " تبین من الواقع العملي أن ھذا النوع من البیوع یطبق في المصارف اإلسالمیة تحت اسم     

ع     " بالشراء ة    . ، والفرق بینھ وبین بیع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للبائع حال البی ذه المعامل وصور ھ

شراء     أن یتقدم العمیل إلى المصرف طالبًا م   ى أساس الوعد ب نھ شراء سلعة معینة بالمواصفات التي یحددھا عل

دعم             ى أن ی ھ، عل تلك السلعة الالزمة لھ فعًال مرابحة بالنسبة التي یتفق علیھا ویدفع الثمن مقسطًا حسب إمكانات

و     ة، ویق وع المرابح سلعة موض عار لل رض أس ال ع بیل المث ى س ا عل ة، ومنھ ستندات الالزم ب بالم ذا الطل م ھ
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المصرف بعد ذلك باإلجراءات الالزمة للحصول على السلعة المتفق علیھا ودفع قیمتھا وبعد وصول البضاعة ، 

ا ال        . یخطر العمیل إلتمام اجراءات البیع     ع م ي بی دخل ف ا ت اب أنھ ن ب وقد اعترض البعض على ھذه المعاملة م

دوم     ھ، والمصرف اإلسالمي       یملك أو بیع ما لیس عند البائع وھو ما یسمى أیضا البیع المھ ع منھي عن  وھو وبی

ارج، وبعضھم          ن الخ داخل أو استیرادھا م ن ال ھنا یبیع للعمیل ما ال یملكھ من السلع الذي یطلب منھ شراءھا م

  .عبر عنھ بقولھ البیع قبل الشراء أي بیع السلعة قبل شرائھا، ویرى أن ھذا البیع أسوأ أنواع الربا

ي        وقد قرر العلماء والمشاركین   اني ف صرف اإلسالمي الث ي ومؤتمر الم ي دب في مؤتمر المصرف اإلسالمي ف

الكویت أنھم أجازوا للمصرف اإلسالمي، البیع لآلمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما یجرى بین المصرف       

  :یليوطالب الشراء قبل ذلك إنما ھو مواعدة بینھما ولیس بیعًا وشراء وجاء في نص فتوى مؤتمر الكویت ما 

یقرر المؤتمر أن المواعدة على بیع المرابحة لآلمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحیازتھا ثم بیعھا لمن   " 

سؤولیة      أمر بشرائھا بالربح المذكور في الموعد السابق، ھو أمر جائز شرعیًا طالما كانت تقع على المصرف م

  ."عیب خفيالھالك قبل التسلیم وتبعھ الرد فیما یستوجب الرد ب

  :ضوابط االستثمار عن طرق بیع المرابحة لآلمر بالشراء

  . تحدید مواصفات السلعة وزنًا أو عدًا أو كیًال أو وصفًا تحدیدًا نافیًا للجھالة-1

  . أن یعلم المشتري الثاني بثمن السلعة األول الذي اشتراھا بھ البائع-2

  .ن مبلغا محددًا أو نسبة من ثمن السلعة المعلوم أن یكون الربح معلومًا ألنھ بعض الثمن سواء كا-3

  . أن یكون العقد األول صحیحًا-4

  . أال یكون الثمن في العقد األول مقابًال بجنسھ من أموال الربا-5

  . أن یتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكیفیة التسلیم-6

  : لآلمر بالشراء مجاالت االستثمار عن طریق صیغة بیع المرابحة-

ق         ة وتحقی وك التقلیدی ام البن وف أم ن الوق ا م ة تمكنھ یلة تمویلی المیة وس صارف اإلس صیغة للم ذه ال رت ھ وف

ع          دخول م ي ال ون ف ذین ال یرغب صناعیین ال ار وال ات التج دت احتیاج د س صیغة ق ذه ال ث أن ھ اح، حی األرب

ذكر أن المرابحات      المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمھ من كشف لألسرار والمعل     دیر بال ن الج ات، وم وم

ن      ر م ى أكث صل إل د ت تثمارات إذ ق ن االس ر م ب األكب ل الجان ض    % 80تمث ي بع تثمارات ف م االس ن حج م

  :وتمكن ھذه الصیغة من تلبیة احتیاجات قطاعات مختلفة منھا على سبیل المثال. المصارف اإلسالمیة

  .عدات الالزمة للورشعن طریق شراء اآلالت والم:  القطاع الحرفي -

  .عن طریق شراء األجھزة الطبیة لألطباء:  القطاع المھني -

  .عن طریق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج:  القطاع التجاري -

  .عن طریق شراء االآلت الزراعیة الحدیثة:  القطاع الزراعي -

  .عن طریق شراء المعدات الصناعیة الضخمة:  القطاع الصناعي -

  .عن طریق شراء معدات البناء مثل اللورد:  القطاع اإلنشائي -
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ات        كما یمكن للمصارف اإلسالمیة تلبیة االحتیاجات لالستعمال الشخصي مثل شراء سیارة أو األجھزة واألثاث

  .المنزلیة

  :صیغة التمویل عن طریق المشاركات: ثانیًا

ھ اإل            ي الفق ة المصارف اإلسالمیة،       تعد المشاركات من أھم صیغ استثمار األموال ف م طبیع سالمي، وھي تالئ

ل   . فیمكن استخدامھا في تمویل األنشطة االقتصادیة المختلفة     وتعد صیغة المشاركة من البدائل اإلسالمیة للتموی

ل    . بالفوائد المطبق في المصارف التقلیدیة    یقوم التمویل بالمشاركة على أساس تقدیم المصرف اإلسالمي التموی

شارك             الذي یطلبھ    ا ی ة، وإنم ل بالمصارف التقلیدی ي التموی ال ف و الح ا ھ المتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة كم

المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحًا كان أو خسارة وحسبما یربح المصرف فعًال، وذلك في ضوء قواعد 

ن قو         ستمدة م س م ل، وھذه األس صرف والمتعام ین الم ا ب ق علیھ ھ متف ان  وأسس توزیعی د شركة العن د . اع ویع

شریعة       ا ال شاركة تقرھ دبي إن الم التمویل عن طریق المشاركة مشروعًا، فقد قرر مؤتمر المصرف اإلسالمي ب

ل            ال ك سبة رأس م شركاء بن شریكین أو ال ین ال ح یوزع ب ن رب اإلسالمیة إذا كان نشاطھا حالًال وما یتم كسبھ م

سبة       نفس الن ذلك ب ًا          منھما، وأن تكون الخسارة ك شركاء قائم د ال ان أح إذا ك العكس، ف الغرم والعكس ب نم ب إذ الغ

ین                  ا ب ك فیم د ذل ربح بع اقي ال ى أن یوزع ب ا عل ق علیھ ربح یتف ن صافي ال سبة م بإدارة الشركة فتخصص لھ ن

  .الشركاء حسب حصتھ في رأس المال

  :أنواع المشاركات كما تقوم بھا المصارف اإلسالمیة

  .ا للمنظور وراء كل تقسیم واألھداف المرغوبة منھ، ویوجد للمشاركة عدة أشكالتتعدد أنواع المشاركات وفق

  ):طویل األجل (  المشاركة الثابتة -1

ب           ا یترت ین مم وھي نوع من المشاركة یقوم على مساھمة المصرف في تمویل جزء من رأس مال مشروع مع

 ما ینتج عنھ من ربح أو خسارة بالنسب التي علیھ أن یكون شریكًا في ملكیة ھذا المشروع وشریكًا كذلك في كل

ن األطراف حصص     . یتم االتفاق علیھا والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة        وفي ھذا الشكل تبقى لكل طرف م

  .ثابتة في المشروع الذي یأخذ شكال قانونیًا كشركة تضامن أو شركة توصیة

  : المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك-2

ا أن یحل       المشاركة المت  شریك فیھ ناقصة أو المشاركة المنتھیة بالتملیك ھي نوع من المشاركة یكون من حق ال

محل المصرف في ملكیة المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق علیھا وطبیعة 

  .العملیة

  : المشاركة المتغیرة-3

تم أخذ   ھي البدیل عن التمویل بالحساب الجاري المدین حی  ث تم تمویل العمیل بدفعات نقدیة حسب احتیاجھ ثم ی

  .حصة من األرباح النقدیة في أثناء العام
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ة بالمصارف اإلسالمیة،       وقد تبین من الواقع العملي أن صیغة التمویل بالمشاركة من أھم صیغ التمویل المطبق

م           ي تالئ د، وھ ل بالفوائ املین مع المصارف       حیث تعد من البدائل اإلسالمیة ألسلوب التموی ن المتع رة م ة كبی فئ

  .اإلسالمیة

  :صیغة التمویل عن طریق المضاربة: ثالثًا 

ال                  ین رأس الم شاركة ب ن الم وع م ي ن ھ اإلسالمي، وھ ي الفق وال ف م صیغ استثمار األم ن أھ تعد المضاربة م

عھا ومجاالت تطبیقھا والعمل، وسوف یتم تناولھا من حیث تعریفھا ومدى مشروعیتھا وأركانھا وشروطھا وأنوا

  .في المصارف اإلسالمیة

ا، وشرعاً      : المضاربة لغة : تعریف المضاربة  سیر فیھ ي األرض وھو ال ي    : مفاعلة من الضرب ف د شركة ف عق

ل  , الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، وركنھا اإلیجاب والقبول  وحكمھا إیداع ابتداء، وتوكیل مع العم

ال  صب إن خ ح، وغ ركة إن رب ى    وش ادة عل ال زی ھ ب ر عمل ھ أج ل ل ذ، ب ح حینئ ال رب سدت، ف ارة إن ف ف، وإج

  .المشروط

ال             ح الم ن رب ل م والمضاربة ھي أن یعطي شخص ما شخصا آخر ماال لیتجر بھ على جزء معلوم یأخذه العام

از أو  والقراض بلغة أھل . أي جزء كان مما یتفقان علیھ ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا وتسمي مضاربة أو إقراضاً     الحج

ن رشد                  د عرف اب ل اإلسالم ، وق ھ قب ل ب اع التعام ة، ش ود الجاھلی ن عق د م المضاربة كا تسمى في العراق عق

  "بقولھ أن یدفع الرجل إلى الرجل المال على أن یعمل فیھ على جزء من الربح" المضاربة 

ریش    : شروعیة المضاربة  ال     كانت المضاربة شائعة بین العرب زمن الجاھلیة وكانت ق ارة یعطون الم ل تج أھ

ة            ن األمثل ي اإلسالم، وم ك ف لم ذل مضاربة لمن یتجر بجزء مسمى من الربح، وأقر الرسول صلى اهللا علیھ وس

ى     على ذلك خروج الرسول صلى اهللا علیھ وسلم قبل البعثة للتجارة في أموال السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا عل

د        أن یكون لھ نصیب في الربح، فھو عقد مضاربة       ستند مشروعیة عق ذلك ت ة، وب د البعث ھ بع وقد استمر العمل ب

ا      ل بھ د  . المضاربة إلى السنة العملیة الثابتة بإقرار الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وإجماع الصحابة على العم وق

  .أجمع العلماء على جواز عقد المضاربة

واع المضاربة   ال وا     : أن سمى رب الم ین أحدھما ی ین اثن ھ    المضاربة شركة ب سمى المضارب واألول ل آلخر ی

  :نصیب في الربح مقابل رأس المال والثاني ربحھ مقابل عملھ الذي یؤدیھ، والمضاربة نوعان وھما 

ة -أ ل،       :  المضاربة المطلق فة العم ان وص ان والزم ل والمك ین العم ر تعی ن غی ضاربة م ال م دفع الم وھي أن ت

صر             ة الت ا حری ة        فالمضاربة المطلقة یكون للمضارب فیھ د نھای ال إال عن رب الم اء دون الرجوع ل ا ش ف كیفم

  .المضاربة

ذا           :  المضاربة المقیدة  -ب ھ، وھ ضمان مال شروط ل ى المضارب بعض ال ال عل ا رب الم شترط فیھ وھي التي ی

ذلك                    ا تجوز ك ة فإنھ صح مطلق ا ت د إن المضاربة كم ھ وأحم و حنیف ام أب النوع من المضاربة جائز وقد قال اإلم

  .مقیدة

  :صیغة المضاربة بالمصارف اإلسالمیةتطبیق 
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ضاربة        ر أن الم تبین من الواقع العملي إن كال النوعین من المضاربة مالئم لمعامالت المصارف اإلسالمیة غی

ع االستثمار            ین المصرف وأصحاب ودائ ل ب ي التعام ز للمصرف أن     . المطلقة ھي األصل ف صیغة تجی ذه ال فھ

المصلحة بعده مضاربًا في مال صاحب الودیعة فیخلطھا بأموال أصحاب یباشر جمیع التصرفات التي یرى فیھا 

فالمصرف عندما یكون ھو المضارب  . األسھم والودائع األخرى، وتجیز لھ أیضًا أن یدفعھا لغیره لیضارب بھا  

تمویل كما في الصنادیق االستثماریة تالئمھ المضاربة المطلقة وعندما یكون ھو رب المال أو نائبًا عنھ كما في     

والمضاربة في المصارف اإلسالمیة مع المتعاملین قد تكون قصیرة األجل . المستثمرین تالئمھ المضاربة المقیدة

أو متوسطة األجل أو طویلة األجل ، فقد یضارب المصرف على صفقة واحدة فھي مضاربة قصیرة األجل، وقد 

ل   یضارب في سلعة تشترى ثم تباع على فترات فھي مضاربة متوسطة    ي تموی األجل، وقد یشترك مع آخرین ف

والمجال المناسب للمضاربة بالنسبة للنشاط . رأس مال مشروع بالكامل لفترة طویلة فھي مضاربة طویلة األجل

التجاري، المضاربة في السلع التي یمكن شراؤھا من مصادر إنتاجھا وبیعھا باألسواق المحلیة، ویتطلب ھذا أن 

ل  . ة بھذه األنواع من السلع   یكون لدى المتعامل الخبر    ولقد تبین أن بعض المصارف اإلسالمیة تحجم عن التعام

ة                     وافر نوعی دم ت صیغة لع ق ھذه ال لوب تطبی املین ألس دم استیعاب المتع ى ع ك إل بصیغة المضاربة ویرجع ذل

ام المصرف             ى قی ة عل ى المخاطر المترتب ة، باإلضافة إل ة العالی ة والثق ة   المتعاملین من ذوي األمان ل كاف  بتموی

  .العملیة دون أن یدفع العمیل حصة في التمویل

  :صیغة التمویل باالستصناع : رابعًا

وع      ود البی ة    . یعرف االستصناع بأنھ عقد مع صانع على عمل شئ معین في الذمة وھو من عق د ذھب الحنفی وق

د   واز عق ى ج صناع " إل ص  " االست د االست ل بعق واز التعام ى ج ب إل ا ذھ سانًا كم ھ  استح ع الفق ضًا مجم ناع أی

ي         صناع   : اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حیث جاء في قراره ما یل د االست د وارد   –إن عق  وھو عق

  . ملزم للطرفین إذا توافرت فیھ األركان والشروط–على العمل والعین في الذمة 

 آلجال محددة، كما یجوز أن یتضمن یجوز في عقد االستصناع تأجیل الثمن كلھ، أو تقسیطھ إلى أقساط معلومة 

اھرة    روف ق اك ظ ن ھن م تك ا ل دان م ھ العاق ق علی ا اتف ضى م ًا بمقت صناع شرطًا جزائی د االست رع . عق د ش وق

  .االستصناع لسد حاجات الناس ومتطلباتھم

  : تطبیق صیغة االستصناع بالمصارف اإلسالمیة -

تثمارات المصا    ي اس سًا ف ل دورًا رئی صناع یحت دأ االست اني  ب ل المب ت المصارف بتموی المیة، إذ قام رف اإلس

السكنیة واالستثماریة بنظام االستصناع ، وساھمت بذلك في حل مشكالت معاصرة كثیرة، إذا وفرت للمستصنع 

صناع         ود است دة وأبرمت عق المواد الخام إضافة إلى العمل نفسھ، وساھمت المصارف في صناعات أخرى عدی

  .ا حجمًا في المعامالت ھو المجال العقاريمع عمالئھا، غیر أن أبرزھ

  :صیغة التمویل عن طریق بیع السلم: خامسًا

ال              ال ویق وع ویق ن البی وع م ثمن معجل، وھو ن السلم والسلف بمعنى واحد وھو بیع شيء موصوف في الذمة ب

مام النووي أنھ سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد ھذا قول جمیع أھل اللغة، أما في الشرع فھو كما عرفھ اإل
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ام             ست موجودة أم ة لی ي الذم ن ف عقد على موصوف في الذمة ببدل یعطى عاجًال، أي أن البضاعة المشتراة دی

المشتري ومع ذلك فإنھ یدفع الثمن عاجًال للبائع، والفقھاء تسمیة بیع المحاویج ألنھ بیع غائب تدعو إلیھ ضرورة 

ابعین      ن المت د م اءت بالك  . كل واح الى     ومشروعیتھ ج ول تع اع ، یق سنة واالجم اب وال وا إذا    : " ت ذین آمن ا ال یأیھ

ومن السنة ما ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنھما  ).. 282آیة ( البقرة " تدایتنم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه 

ال              امین فق ام والع ي التمر الع سلفون ف اس ی ة والن لم المدین ھ وس دم رسول اهللا صلى اهللا علی ال ق لف : " ق ن س  م

سلم  " فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم      ذر          . رواه البخاري وم ن المن ھ عن اب ن قدام ل اب د نق اع فق ا اإلجم أم

قولھ، أجمع كل من نحفظ من أھل العلم على أن السلم جائز ألن المثمن في البیع أحد عوض العقد فیما زان یثبت 

  .في الذمة كالثمن وألن الناس في حاجة إلیھ

 ھذا النوع من البیوع إذا كان المصرف یتقید بالشروط 1979مصرف اإلسالمي في دبي عام وقد أقر مؤتمر ال 

ائع     . التي ذكرھا الفقھاء ومراعاة ذلك في كافة عقود السلم        اج الب ن إنت شتراة م وال یشترط أن تكون البضاعة الم

دان أخرى وال تق         ین    كما ھو الحال في المصارف اإلسالمیة فإنھا تستورد البضائع من بل ا، والفرق ب وم بإنتاجھ

التین یكون        السلم وبیع المرابحة أن بیع السلم یتم الثمن حاًال أما بیع المرابحة فھناك وعد بالشراء، وفي كلتا الح

  .المشتري من المنتج األساسي ھو المصرف اإلسالمي ال المتعامل 

  :صیغة التمویل بالتأجیر مع الوعد بالتملك: سادسًا

  :مفھوم اإلجارة

جارة من الناحیة الشرعیة ھي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، اإل

سمح        ة ت واإلجارة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمویل في ضوء عقد اإلجارة، وفي إطار صیغة تمویلی

  .ورًابالتیسیر على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي، وال یملك مجمل الثمن ف

  :یتم تطبیق اإلجارة بالمصارف اإلسالمیة على النحو التالي: تطبیق اإلجارة بالمصارف اإلسالمیة

  )المستأجر(بشراء أصول ثابتة محددة بمعرفة ) المؤجر(  قیام المصرف-1

 بھ  یقوم المصرف بتمویل شراء األصل وامتالكھ ثم تأجیره بعقد متوسط أو طویل األجل وتسلیمھ لھ لالنتفاع-2

  .واستخدامھ

   تحتسب الدفعات اإلیجاریة على فترة التعاقد بحیث تغطي-3

  )أو جزء منھا(  األموال المدفوعة في شراء األصل -

ك األصل         ) في نھایة مدة اإلجارة( القیمة التقدیریة لألصل  - ار لتمل دة اإلیج ة م ي نھای سدادھا ف ل ب ( یقوم العمی

  حسب

  ).االتفاق عند التفاوض

  ).یمثل عائد المصرف خالل مدة اإلیجار(  مناسب  ھامش ربح-

  لضمان المحافظة على األصل المؤجر وصیانتھ) بنسبة متفق علیھا (  یقوم المستأجر بسداد تأمین للمصرف -

  .خالل فترة التأجیر كاملة
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ى        - ام سداد    یعتبر المصرف مالكًا لألصل طوال فترة اإلیجار، بینما یعتبر المستأجر حائزا ومستخدمًا لھ حت  تم

  .أقساط اإلجارة التقدیریة لألصل، وتنتقل إلیھ ملكیة األصل المؤجر

ك     " وتستخدم صیغة اإلجارة بالمصارف اإلسالمیة تحت مسمى      د بالتمل أجیر مع الوع رار    " الت ا لق ك تطبیق وذل

ة   الصادر في دورتھ الثانیة عشر التي عقدت في مدینة الری110مجمع الققھ اإلسالمي الدولي رقم       اض بالمملك

ن       رة م سعودیة خالل الفت ة ال د      2000/ سبتمبر   / 28 /23العربی ین عق صل ب ى ضرورة الف نص عل ذي ی  وال

تم       ث ی التأجیر وبین عقد التملیك حیث أن لكل عقد حقوقا والتزامات لدى األطراف تختلف باختالف العقدین بحی

  .عقد البیع وانتقال الملكیة للعمیلأوًال توقیع عقد اإلجارة وفي نھایة مدة التأجیر یتم توقیع 

  :صیغة التمویل بالتورق: سابعًا

ن   . ھو شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بیعھا آلخر بثمن نقدي للحصول على النقد  : تعریف بیع التورق   وھذا النوع م

  :البیوع ھو من بیوع المساومة ، وقد ظھر التورق بالمصارف اإلسالمیة لتلبیة األھداف التالیة

  . احتیاجات العمالء من النقد  تلبیة-1

  . تجنیب العمالء للخسائر العالیة -2

  . تجربة حدیثة لتمویل العمالء-3

 بتاریخ 15قرار مجلس الفقع اإلسالمي في دورتھ ( بیع التورق من البیوع الجائزة : الضوابط الشرعیة للتورق 

  .یة السعودیة بإجازتھ، كما صدرت فتوى من ھیئة كبار العلماء بالمملكة العرب31/10/1998

  -:آلیة عمل التورق بالمصارف اإلسالمیة 

  . یقوم البنك بشراء كمیة من السلع وتملكھا -1

  . یقوم البنك بعرض السلعة للعمالء لشرائھا-2

  . یتقدم العمیل للبنك بطلب لشراء وحدات معینة من السلع-3

  ) .لوصفبیع على ا(  توقیع عقد بیع بالتقسیط بین البنك والعمیل -4

  . تملك العمیل للوحدات بموجب مستندات -5

  . توكیل العمیل للبنك لبیع السلعة نقدا وإیداع المبلغ بحسابھ-6

  . سداد العمیل لألقساط المستحقة-7

  ):البیع بالتقسیط( صیغة التمویل عن طریق البیع اآلجل : ثامنًا 

ل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجیل للثمن البیع اآلجل ھو أن یتم تسلیم السلعة في الحال مقابل تأجی 

ة مرة       م سداد القیم كلھ أو لجزء منھ، وعادة ما یتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط ، فإذا ت

من واحدة في نھایة المدة المتفق علیھا مع انتقال الملكیة في البدایة فھو بیع آجل، وإذ تم سداد الثمن على دفعات 

  ).البیع بالتقسیط( فھو. بدایة تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكیة في نھایة فترة السداد 

ل               ل ھو عم ي جوازه ب فالبیع اآلجل والبیع بالتقسیط قد یكون بالسعر الذي تباع بھ السلعة نقدًا وھذا ال خالف ف

ي ھذ       ازه جمھور      یؤجر فاعلھ، وقد یكون البیع اآلجل بسعر أكبر من الثمن الحال وف اء، أج ین الفقھ ا اختالف ب
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الفقھاء، وصورتھ أن یقول صاحب السلعة لمشتري ھذه السلعة ثمنھا مائة إذا دفعت الثمن اآلن ومائة وعشرة إذا 

  .دفعتھ بعد سنة ویتم البیع على ھذا

ي      دخل ف وقد منع بعض الفھاء ھذا البیع بحجة أن ھذه الزیادة ربا ورأي الجمھور أرجح ألن ھذا بیع تراضي فت

  ) .275آیة ( البقرة ".. وأحل اهللا البیع وحرم الربا: " عموم قولھ تعالى

ع       : تطبیق البیع بالتقسیط بالمصارف اإلسالمیة   ع اآلجل أو البی ق البی سلك المصارف اإلسالمیة طری سیط  ت  بالتق

  :بثمن أكبر من الثمن الحالي في حالتین

ة ھي           : األولى   ذه الطریق شاركة وھ ل بالم لوب التموی في معامالتھا مع التجار الذین ال یرغبون في استخدام أس

  .البدیل لعملیة الشراء بتسھیالت في الدفع التي تمارسھا البنوك التجاریة

  .بلغ المؤجل كبیرًا واآلجل طویالفي المعامالت التي یكون فیھا الم: الثانیة 

دات    ع الوح و بی لوب ھ ذا األس تخدام ھ ا باس المیة تمویلھ صارف اإلس ن للم ي یمك شروعات الت سب الم ن أن وم

في ھذه الحالة ھو البدیل المناسب لسلفیات المباني بالفائدة التي تمارسھا البنوك ) التقسیط(السكنیة، فالبیع اآلجل 

  ).یةالبنوك العقار(التقلیدیة 

  :صیغة االستثمار المباشر: تاسعًا

اتھم     ھ لعملی ھ بتمویل املین مع ق المتع ن طری سھ أو ع ودعین بنف وال الم المي باستثمار أم صرف اإلس وم الم یق

املین ھم               . االستثماریة ال، والمتع ا للم ة رب ي ھذه الحال و ف املین فھ ل مشروعات المتع فإذا قام المصرف بتموی

ي ھذه            المضاربین ویسمى ذلك استثم   و ف سھ فھ وال بنف ام المصرف باستثمار األم ة قی ي حال ار غیر مباشر، وف

ي ھذه                سمى االستثمار ف نھم، وی د المضاربة بی ًا لعق ك طبق الحالة مضاربًا والمودعون ھم أصحاب األموال وذل

ھ المصرف اإلسالم          ك بموجب ذي یمتل ي المشروع  الحالة استثمارًا مباشرًا، فاالستثمار المباشر ھو االستثمار ال

  .الذي یقوم بتأسیسھ وإدارتھ

  

ي            ذه المشروعات وف ن إدارة ھ ا م ي تمكنھ ارات الت ویجب أن تتوافر لدى المصارف اإلسالمیة الخبرات والمھ

راء           ین أو الخب ال أو الفنی ن العم ل م ذا العم ي ھ از   . حالة عدم توافرھا یمكن أن یستأجر من یعاونھا ف وم جھ ویق

دم      الخبراء لدى المصارف اإلس  ن ع د م ة والتأك المیة بإعداد دراسات الجدوى االقتصادیة للمشروعات المقترح

صادیة              ة االقت ة التنمی د وخدم د  . مخالفة النشاط أو المنتجات للشریعة اإلسالمیة، مع األخذ في الحسبان العائ وق

ث    االس 1971أجاز المؤتمر السادس لمجمع البحوث اإلسالمیة المنعقد بالقاھرة في آذار عام    تثمار المباشر حی

یشرف ( یجوز للبنك إجراء استثمارات مباشرة : "جاء في البند الثالث الخاص بتوظیف الودائع واستخدام الموارد

أو استثمارات غیر مباشرة، كما یجوز لھ إنشاء مؤسسات استثماریة یقوم بتمویلھا لتتولى نیابة عنھ ) علیھا بنفسھ

  " . استثماریة ولحسابھ وتحت إشرافھ وإدارة مشروعات

إن قیام المصارف اإلسالمیة بإنشاء مشروعات االستثمار، أو الترویج لھا أو المشاركة فیھا لیس من باب اآلمال 

صبح المصرف                سئولیة ی ذه الم دون ھ سئولیة األصلیة للمصرف اإلسالمي، وب اب الم ن ب أو االختیار، ولكنھ م
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سة ا    ضرورة مؤس یس بال الل ول سة ح رد مؤس المي مج المي  اإلس صادي اإلس ام االقت دعم النظ صادیة ت . قت

ال           ك استثمار وأعم ھ بن األموال ولكن اجر ب فالمصرف اإلسالمي بطبیعة تركیبھ ال یمكن أن یكون بنكًا تجاریًا یت

إن الصفة . ھدفھ دائمًا تنشیط االستثمار والتنمیة، وتنشیط المدخرین الصغار، وتنشیط أصحاب الحرف الصغیرة

ن               االستثماریة للمص  دة م ل بالفائ اء التعام ار أن إلغ ي االعتب ا، مع األخذ ف ھ تمام ة ل رف اإلسالمي صفة مالزم

ضًا إلدارة                 شاغل أی شغل ال ل وال سألة ضروریة ب ط م یس فق عملیات البنك اإلسالمي یجعل االستثمار المباشر ل

ضًا لم   ان    البنك ویتوقف علیھا وجود البنك من عدمھ، لیس فقط لمتطلبات الربحیة ولكن أی سیولة واألم ات ال تطلب

  .للبنك من ناحیة وزیادة قدرة المجتمع على تشجیع االستثمارات المستقبلیة

ولذلك یجب على المصرف اإلسالمي تدعیمًا للدور االستثماري التنموي أن یقوم بالتعرف على فرص االستثمار 

ة جدواھا مع الت           ل المشروعات ودراس ام بتحلی ا والقی ستثمرین بھ د دراستھا    وتعریف الم رویج للمشروعات بع

المیة  ات اإلس ع األولوی ابق م ي تتط شروعات الت ك الم ة تل شاء  . وخاص ى إن صر االستثمار المباشر عل وال یقت

شركات إنتاجیة فقط وإنما یمكن االستثمار عن طریق المتاجرة المباشرة وھو الشراء سواء قام بھ الشخص نفسھ 

تحریكھ في عملیة التجار للحصول على ربح حالل من الفرق بین تكلفة أو تم لصالحھ وذلك بھدف تقلیب المال و

ة                 سلع المختلف ن ال اتھم م وفیر احتیاج راد المجتمع بت ق مصلحة أف ع ولتحقی عر البی ى    . الشراء وس ذلك یجب عل ل

ي یحجم           ك الت سلع والمنتجات وخاصة تل المصرف اإلسالمي القیام بإجراء دراسات الحتیاجات األسواق من ال

ة                 عن ت  ا االجتماعی ن أھمیتھ رغم م ى ال ر المجزي عل دھا غی رة االستثمار أو لعائ مویلھا األفراد نظرًا لطول فت

  .واالقتصادیة

خاص               د األش ھ المصارف اإلسالمیة خصوصا عن ذي تلعب ر ال دور الكبی ر ال د أن ینك ن ألح ة، ال یمك ي النھای ف

كما یطلقون علیھا، لكن بغض النظر عن " لربویةا"المحافظین الذین یخشون من التعامل مع المصارف التجاریة 

ي ذات             ا ھ ھ بأنھ یتبین ل ا س التسمیة، فإن المدقق لصور النشاط االقتصادي في المصارف اإلسالمیة سرعان م

ان المصرف           األنشطة تقوم بھا المصارف التجاریة التي تعتمد المصطلحات العالمیة الحدیثة، وبالتالي، سواء ك

وال یمكن ألحد . مي، فھو بالنتیجة مؤسسة اقتصادیة تسعى إلى خدمة الزبائن وتحقیق الربحإسالمیا أو غیر إسال

ي                  ا ف ا ألنھ ة لعمالئھ دیم الخدم ي تق أن ینكر حق ھذه المصارف في تحقیق الربح الذي ھو شرط الستمرارھا ف

ارا وأصحاب    وحتى المؤسسات الخیریة، فلوال أن یكون الممولون ل . النتیجة لیست مؤسسات خیریة بحتة     ا تج ھ

ك          تطاعت تل ا اس ة، ولم سات الخیری ك المؤس ل تل تطاعوا تموی ا اس رة لم اح الكبی ون األرب ارا یحقق ال كب أعم

  .المؤسسات أن تقف على رجلیھا وتقدم خدماتھا للمحتاجین
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  .إدارة رأس املال العامل : اجلزء التاسع  
) WORKING CAPITAL MANAGEMENT(   

  

اء           من الواجب  ا بالوف ات الرئیسیة المالیة ألیة مؤسسة المحافظة على كم مناسب من السیولة لضمان قیامھ

ن األصول    . بالتزامھا في مواعیدھا    و من المتطلبات الرئیسیة لتحقیق ھذه الغایة المحافظة على كمیة مناسبة م

ة و    المتداولة ذات النوعیة الجیدة، و بشكل خاص الحسابات المدینة و البضاعة، ا     ى الحسابات الدائن لسیطرة عل

مراقبتھا و التأكد من أن ھناك فارقا مناسبا بینھا و بین األصول المتداولة ضمن الحد الذي یضمن عدم تعرض     

  .المؤسسة لمخاطر الفشل في الوفاء بالتزاماتھا على المدى القصیر بالدرجة األولى 

  

ن المن  ل م ال العام نتناول إدارة رأس الم ة و             و س ودات المتداول إدارة الموج تم ب ذي یھ شامل ال ور ال ظ

  .المطلوبات المتداولة معا 

  :مفھوم رأس المال العامل 

  :ھناك مفھومان شائعان لرأس المال العامل ھما 

  :المفھوم الصافي لرأس المال العامل : أوال 

ة،           ات المتداول ى المطلوب ة عل ائض الموجودات المتداول ارة عن              و یعرف بأنھ ف ارة أخرى ھو عب  و بعب

  .الموجودات المتداولة مطروحا منھا المطلوبات المتداولة 

        و تكمن أھمیة ھذا التعریف في إعطائھ مقیاسا كمیا لدرجة الثقة في مقدرة األصول المتداولة على الوفاء 

رف متانة مركز المؤسسة المالي و ھو یصلح كمقیاس یستعمل من قبل الدائنین لتع. بااللتزامات القصیرة األجل 

ع       ة م ة بالمقارن دار األصول المتداول ا زاد مق اد االستحقاق، إذ كلم د میع ا عن اء بالتزاماتھ ى الوف درتھا عل و مق

المطلوبات المتداولة، كان ذلك دلیال كمیا على قدرة الشركة على مقابلة االلتزامات بسھولة و العكس صحیح، إال 

  .سسة على الوفاء بالتزاماتھا تتوقف أیضا على نوعیة الموجودات المتداولة أن القدرة الفعلیة للمؤ

  

  :المفھوم اإلجمالي لرأس المال العامل : ثانیا 

ك                 ة، أي تل ي األصول المتداول ھ مجموع استثمارات المؤسسة ف ل بأن ال العام          یعرف أجمالي رأس الم

ة و      األصول التي تحویلھا الى نقد خالل سنة، و ھذه ا     ة و الحسابات المدین د و األوراق المالی شمل النق ألصول ت

  .البضاعة 

ة             ى موجودات ثابت سیم الموجودات ال ى أساس تق وم عل ة، و یق         و یتجاھل ھذا التعریف الخصوم المتداول

 تتصف ببطء الحركة، و موجودات متداولة تتصف بسرعة الحركة حیث تمر خالل كل دورة تجاریة بحالة النقد

  .ثم البضاعة ثم الدیون ثم النقد، لتبدأ بعد ذلك دورة جدیدة و ھكذا 
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      و الجمالي رأس المال العامل أھمیة خاصة كمؤشر لتعرف مدى مناسبتھ لعملیات الشركة، و كذلك أھمیتھ 

  . الشركة النسبیة الجمالي الموجودات، ألن تدني ھذه األھمیة النسبیة قد یكون أحد المؤشرات السلبیة الى وضع

ام               ب االھتم ى جان ل، ال ال العام ات رأس الم ام بنوع مكون ى ضرورة االھتم          و من المناسب اإلشارة ال

  .بكمھا ألن الكم وحده لن یكون كافیا للتعبیر عن سالمة ھذا البند 

  :أھمیة رأس المال العامل 

ل للمؤسسة لتم           ال العام ة رأس الم ا أھمی ل و االستمرار، و یكون رأس              مما تقدم، تأكد لن ن العم ا م كینھ

ارب           ا یق ى م ذا ال دلھا ھ ي مع ن ھذه    % 40المال العامل نسبة ھامة من موجودات المؤسسات، و قد تصل ف م

  .من موجودات مؤسسات البیع بالجملة و المفرق  % 60الموجودات لدى المؤسسات الصناعیة و ما یقارب 

 العامل مھما لغایات المؤسسة الداخلیة و حسب، بل ھو مھم أیضا لغایاتھا      ھذا و ال یعتبر صافي رأس المال

ا تعزز صافي رأس                ا، فكلم ة التزاماتھ ى مواجھ درتھا عل دى مخاطر المؤسسة و ق الخارجیة، ألنھ یعبر عن م

ال و ألن صافي رأس الم. المال العامل زادت الثقة في قدرة المؤسسة على مواجھة التزاماتھا و العكس صحیح 

ى اإلقراض                 درة المؤسسة عل ي ق ؤثر ف ذا نجده ی ا    . العامل ھو أحد مقاییس مخاطر المؤسسة، ل را م ھذا و كثی

ال       افي رأس الم ن ص ین م د مع ى ح سة عل ى ضرورة محافظة المؤس وك عل ع البن روض م ات الق تنص اتفاقی

  .العامل، و یعتبر مخالفة ذلك مبررا للتسارع في استحقاق القرض 

  :راس المال العامل سیاسات إدارة 

ات     ة، و المطلوب الموجودات المتداول ق ب رارات تتعل ل ق ال العام رأس الم ة ب سیاسات المتعلق ضمن ال         تت

  :المتداولة من النواحي التالیة 

  . عناصر تكوینھا -1

  . كیفیة استعمالھا -2

  . أثر تركیبتھا على المخاطر و المردود -3

فان لم . ل العامل الناجعة ضروریة لنمو المؤسسة على المدى الطویل و بقائھا       و تعتبر سیاسات رأس الما

ات و               ادة المبیع ا فرص زی د تفوتھ ات، فق یتوافر لدى المؤسسة رأس المال العامل الالزم لزیادة اإلنتاج و المبیع

ر لدبھا سیولة تمكنھا كذلك فان المؤسسة التي تحتفظ بمستوى مرتفع من رأس المال العامل یتواف. زیادة األرباح 

من مواجھة التزاماتھا باالستحقاق، و إذا ما حصل العكس من ذلك فقد تواجھ المؤسسة باألعباء المرتبطة بتدني 

  .تصنیفھا االئتماني و التصفیة اإلجباریة 

دد        و إدارة رأس المال العامل ھي عملیة مستمرة تتضمن العدید من العملیات و القرارات الیومیة الت         ي تح

  :ما یلي 

  . مستوى استثمار المؤسسة في الموجودات المتداولة -1

  . نسبة الدین قصیر األجل و طویل األجل الذي ستستعملھ المؤسسة لتمویل الموجودات -2

  . مستوى االستثمار في كل بند من بنود الموجودات -3
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  . مصادر التمویل و كیفیة توزیعھا بین مختلف المصادر -4

ي            یختلف   -5 ار الزمن دى اإلط ي م ة ف ي الموجودات الثابت االستثمار في الموجودات المتداولة عن االستثمار ف

ل األرض و          ة مث ي الموجودات الثابت الالزم الستعادة األموال المستثمرة في أصل معین؛ ففي حالة االستثمار ف

ي   األبنیة و اآلالت، فان المؤسسة تحتاج الى سنوات عدیدة الستعادة ما أستثم      ستثمر ف ر، في حین یتم تصفیة الم

  .الموجودات المتداولة خالل فترة قصیرة تعتمد في طولھا على طول الدورة التجاریة للمؤسسة 

  

  :أھمیة إدارة رأس المال العامل 

  :       تتضمن إدارة رأس المال العامل عددا من المظاھر التي تجعل منھ موضوعا كبیر األھمیة 

ر      أثبتت األبحاث أن  -1 ة، و یعتب ة الیومی  الجزء األكبر من وقت اإلدارة المالیة مكرس ألمور المؤسسة الداخلی

  .رأس المال العامل الجزء األھم من بین ھذه األمور 

 ألن الموجودات المتداولة تشكل جزءا ھاما من الموجودات الكلیة للمؤسسة، ألنھا سریعة الحركة، لذا فھي       -2

  .ة الخاصة تستحق عنایة اإلدارة المالی

ستطیع      -3 ن أن ھذه المؤسسات ت  الدارة رأس المال العامل أھمیة خاصة لدى المؤسسات الصغیرة؛ فبالرغم م

د و          تخفیض استثمارھا في الموجودات الثابتة عن طریق االستئجار، إال أنھا ال تستطیع تجنب االستثمار في النق

صادر  ة م ان محدودی ذلك ف ضاعة، ك ة و الب سابات المدین ى  الح ا عل ا تجبرھ ة لھ ل المتاح ة األج ل طویل  التموی

االعتماد الكبیر على المصادر قصیرة األجل، و كال األمرین یزید من أھمیة إدارة رأس المال العامل لمثل ھذه      

  .المؤسسات 

  .  وجود عالقة ارتباط قویة بین نمو المبیعات و االستثمار في الموجودات المتداولة-4

النمو یحدث سریعا، لذا یترتب على اإلدارة المالیة أن تبقى ملمة بشكل مستمر بالتطورات   و لما كان مثل ھذا  

  .التي تستجد على رأس المال العامل، ألن مثل ھذه التطورات تحتاج الى معالجة آنیة 

  :مستویات االستثمار في رأس المال العامل 

  :ین ھامین ھما      تتناول السیاسة العامة الدارة رأس المال العامل موضوع

  . مستوى االستثمار في رأس المال العامل - أ

  . كیفیة تمویل ھذا االستثمار - ب

دھا    ن عوائ ل م ى ك ا عل املین مع ذین الع شترك لھ ر الم دد األث سة أن تح ى المؤس ، و  )RETURN(    وعل

  ) .RISK(مخاطرھا 

  : و استكماال لھذه الغایة، سنتناول ما یلي ببعض التفاصیل 

  .ار االستثمار في رأس المال العامل  قر-1

  . قرار تمویل رأس المال العامل -2

  . األثر المشترك للقرارین معا -3
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  :قرار االستثمار في رأس المال العامل : أوال 

ل    ن العوام ة م سة بمجموع ة مؤس ة ألی ي الموجودات المتداول تثمار ف ة االس م و طبیع ن حج ل م أثر ك        یت

  :المختلفة من ضمنھا 

  . طبیعة منتجات المؤسسة -1

  . طول الدورة التشغیلیة -2

  . حجم المبیعات -3

  . سیاسة االحتفاظ بالبضاعة -4

  .  سیاسة االئتمان -5

  . كفاءة إدارة الموجودات المتداولة -6

  :المقایضة بین العوائد و المخاطر عند مستویات رأس المال العامل المتفاوتة 

ي                  توجد مقاییس متعد   ھ ف ذي تتعرض ل ھ المؤسسة و الخطر ال ن أن تحقق دة للتعبیر عن العائد الذي یمك

سوما            ات مق ح العملی صافي رب د المؤسسة ب اس عائ سبیل ذلك؛ و لغایات تقییم إدارة رأس المال العامل، سیتم قی

دار صافي ر     ) . الموجودات ÷ صافي ربح العملیات   ( على الموجودات    سیتم قیاسھ بمق ال  أما الخطر ف أس الم

  .العامل و نسبة التداول، و یعبرا عن احتمال عدم قدرة المؤسسة على مواجھة التزاماتھا 

        و قبل أن تقرر إدارة المؤسسة المستوى المناسب لالستثمار في رأس المال العامل، علیھا أن توازن بین 

  .قعة منھ أیضا الربحیة الموقعة نتیجة لھذا المستوى من االستثمار و المخاطر المتو

        واستنادا الى النظریة التي تقول بأن العائد على الموجودات یرتبط عكسیا مع سیولتھا، حیث یرتفع العائد 

ل       ل أق ال العام كلما قلت سیولة األصل و ینخفض كلما زادت سیولتھ، فانھ یمكن القول بأن العائد على رأس الم

ى    لذا. من العائد على الموجودات الثابتة      ات ال صافي العملی  تؤدي السیاسة التمحفظة الى عائد أقل معبرا عنھ ب

  .الموجودات 

        و في المقابل، فان من نتائج ھذه السیاسة ارتفاع حجم صافي رأس المال العامل و ارتفاع نسبة التداول، 

  .جودات المتداولة األمر الذي یؤدي الى وضع أقل خطورة من األوضاع التي یقل فیھا االستثمار في المو

ر                  وإذا ما أخذنا صافي رأس المال العامل كمقیاس للخطر، نستطیع القول بأن السیاسة الجریئة ھي األكث

  .خطورة، و أن السیاسة المتحفظة ھي األقل خطورة، و یؤید ذلك نسبة التداول المشار إلیھا سابقا 

درة المؤ      د استحقاقھا، نالحظ أن                وحیث أن نسبة التداول مؤشر على ق ا عن ة التزاماتھ ى مواجھ سسة عل

  .السیاسة الجریئة تؤدي الى نسبة تداول أقل، و السیاسة المتحفظة تؤدي الى نسبة تداول أعلى 

  :المستوى األمثل لالستثمار في رأس المال العامل 

ادة          المستوى األمثل لالستثمار في رأس المال العامل ھو ذلك الذي تتعظم ف        ي ظلھ ثروة المالكین، أي زی

ات و      ا المبیع ل منھ ن العوام ة م صلة لمجموع ي مح ة ھ ذه النتیج ل ھ ث أن مث سة، و حی ة للمؤس ة الحالی القیم

ي رأس             ة لالستثمار ف د سیاس ھ ال توج ول  بأن التدفقات النقدیة و درجة الرفع المالي و التشغیلي، لذا نستطیع الق
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م          المال العمل وحیدة و مثلى لجمیع      ي ت صناعة، و الت اییر ال ى مع ارة ال ن اإلش ك یمك  المؤسسات، إال أنھ مع ذل

ة                     سیاسة المعتدل ل ال ا تمث ى أساس أنھ ھ عل ن قبول سب، كمرجع یمك الي بالن ل الم بحثھا عند الحدیث عن التحلی

  .لالستثمار في رأس المال العامل 

  :تمویل رأس المال العامل : ثانیا 

ل عادة من تركیبة مناسبة من الدیون قصیرة األجل و طویلة األجل، و تعتبر النسبة       یمول رأس المال العام

التي یمزج بھا ھذان المصدران من أھم األمور التي تستحوذ على اھتمام اإلدارة المالیة للمؤسسة، ألنھا تتضمن 

  .الكثیر من المفاضلة بین العوائد و المخاطر 

فة من مصادر التمویل قصیر األجل، لكن مخاطر التمویل قصیر األجل و مصادر التمویل طویلة األجل أكثر كل

رة              د خالل  فت دین جدی تبدالھ ب سدیده و اس ى ت أعلى من مخاطر التمویل طویلة األجل بسبب الحاجة المتكررة ال

ا ألسباب             صعب تلبیتھ د ت ات المتكررة ق ذه الطلب قصیرة، األمر الذي یخلق حاجة شبھ مستمرة لالقتراض، و ھ

  .علق بالمؤسسة نفسھا أو ألسباب تتعلق بظروف السوقتت

  :المفاضلة بین العوائد و المخاطر للبدائل التمویلیة لرأس المال العامل 

ن       تقدر االحتیاطات التمویلیة للمؤسسة بمقدار استثماراتھا في الموجودات الثابتة و الموجودات المتداولة، و یمك

   :تقسیم الموجودات المتداولة الى قسمین

   ) .PERMENANT CURRENT ASSETS( موجودات متداولة دائمة -أ

   ) .FLUCTUATING CURRENT ASSETS( موجودات متداولة متغیرة -ب

ن             ھ المؤسسة م ا تحتفظ ب ع م ھذا و یتأثر حجم الموجودات المتغیرة بالموسمیة و الدورات التجاریة، حیث یرتف

  .و ینخفض ھذا الحجم مع نھایة الدورة التجاریة بضاعة و حسابات مدینة في فترة ذروة النشاط، 

     أما الموجودات المتداولة الدائمة، فتمثل الحد األدنى من الموجودات المتداولة الذي على المؤسسة االحتفاظ 

بھ خارج فترة الذروة طالما بقیت في العمل، ألن ھذا الحد األدنى ھو من متطلبات االستمرار، فھو مؤشر أیضا 

  :عیة االحتیاجات التمویلیة للمؤسسة، و یمكن تدبیر التمویل الالزم باستعمال عدة مداخل تمویلیة منھا على نو

    :MATCHING APPROACH مدخل المقابلة -1

و بالتحدید یقوم ھذا .     حسب ھذا المدخل، یتم تدبیر تمویل یتقابل في استحقاقھ و عمر األصول التي سیمولھا 

ل الموجودات    المدخل على تمویل ال  تغیرات الموسمیة في الموجودات المتداولة باقتراض قصیر األجل، و تموی

ة األجل    ( بتمویل طویل األجل  ) الثابتة( الطویلة األجل    ن      )رأسمال و دیون طویل ل م ل األج ا الجزء طوی ؛ أم

راض    دول االقت دخل ج ذا الم من ھ ل، و ض ل األج صدر طوی ھ بم تم تمویل ة، فی سدید الموجودات المتداول  و الت

  .لالقتراض قصیر األجل لیعكس الذبذبة الموسمیة في الموجودات المتداولة
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    و كما یظھر، فان الموجودات الثابتة و الجزء الدائم من الموجودات المتداولة یتم تمویلھا من مصادر طویلة   

رة         ة المتغی ا الموجودات المتداول ن مصادر     األجل مثل رأس المال و القروض طویلة األجل، أم ا م تم تمویلھ  فی

  .قصیرة األجل 

  : المدخل المتحفظ لتمویل رأس المال العامل -2

شكل             ا ب ن تزامنھ ا ال یمك ى المؤسسة و الخارجة منھ         یقوم ھذا المدخل على فكرة أن التدفقات الداخلة ال

ة للمؤسسة       )PERFECT(كامل   دخل     ، كما یدعي مدخل المقابلة؛ لذا تحاول اإلدارة المالی ذا الم ن خالل ھ  م

في جدول استحقاق الدیون منطلقة في ذلك من القاعدة التي مفادھا ) SAFETY MARGIN(بناء ھامش أمان 

و تستطیع المؤسسة التقلیل من خطر عدم " . كلما قصر أجل الدین ، زادت مخاطر عدم القدرة على وفائھ " أنھ 

؛ و یمكن تحقیق ذلك بتمویل جزء  )5/1/5(في الشكل رقم الوفاء بتطویل مدة استحقاق دیونھا، كما ھو موضح        

دى المؤسسة          ة ل وائض نقدی من االحتیاجات الموسمیة بدین طویل األجل، و تؤدي مثل ھذه السیاسة الو وجود ف

بین النقطتین أ ب و ما یماثلھا من النقط التي تمثل قعر الدورة، و تبدأ احتیاجات المؤسسة بالظھور عندما یقترب 

  .ط الموسمي من ذروتھ كما ھو في المنطقة ب ج النشا

ل               ن التموی ضة م سبة منخف ل األجل و ن دین الطوی ن ال ة م سبة عالی         و حسب ھذا المدخل، یتم استعمال ن

قصیر األجل، و مثل ھذا المدخل یقلل مخاطر االقتراض القصیر األجل المتمثلة في احتماالت عدم القدرة على     

سبب    تسدیدھا، كما یخفض م    الكین ب خاطر الفائدة، و سیؤدي مثل ھذا المدخل الى تخفیض العائد على حقوق الم

  .ارتفاع كلفة االقتراض طویل األجل 

        و یمكن وصف ھذا المدخل في إدارة رأس المال العامل بأنھ مدخل متحفظ، ألن ھامش األمان فیھ یؤدي 

  .الحاالت التي ال یوجد فیھا مثل ھذا الھامش الى صافي رأسمال عامل أعلى و نسبة تداول أعلى من 

   :AGGERESSIVE المدخل الجريء -3

ة           ن الكلف صیرة األجل لالستفادة م ن القروض ق ة م         یقوم ھذا المدخل على استعمال المؤسسة لنسبة عالی

كما یظھر (  لب المنخفضة لالقتراض قصیر األجل؛ و یؤدي اتباع ھذه السیاسة الى االعتماد على ھامش أمان سا

، و یتمثل ھذا الھامش السالب في انتقال الخط المتقطع من وضعھ السابق فوق ) المرفق 5/1/6من الشكل رقم  

  .الخط الذي یمثل الموجودات المتداولة الثابتة الى أسفل ھذا الخط 

نخفض،         ل م داول           و باعتماد ھذا المدخل، تكون المؤسسة قد اعتمدت على صافي رأسمال عام سبة ت و ن

تحفظ             دخل الم ت الم ي تبن ة مع المؤسسات الت اطر       . منخفضة أیضا بالمقارن ادة مخ ذا المدخل، زی ائج ھ ن نت وم

السیولة لدى المؤسسة باإلضافة الى احتماالت مواجھة صعوبة في تجدید قروضھا قصیرة األجل كلما استحقت، 

  .و كذلك مواجھة الذبذبة في أسعار الفوائد قصیرة األجل 

  

  .و خالصة القول، تتزاید كل من العوائد و المخاطر بزیادة الدیون قصیرة األجل 
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ل   : ثانیا ال العام        OVRERALL WORKING CAPITAL POLICY(السیاسة الشاملة الدارة رأس الم

 و ذلك تناولنا في الصفحات السابقة سیاسات االستثمار في رأس المال العامل و سیاسات تمویلھ كل على انفراد،

  .للتعرف على العوائد و المخاطر المرتبطة بكل منھا بافتراض ثبات العناصر األخرى 

شترك        ر الم ل األث ال العام ة الدارة رأس الم سیاسة الفعال رارات  ) JOINT EFFECT(        و تتطلب ال لق

  االستثمار في رأس المال العامل و تمویلھ على عوائد المؤسسة و مخاطرھا

ل و          إن ھ  ذا النوع من التحلیل لن یؤدي الى الوصول الى السیاسة المثلى لالستثمار في رأس المال العام

تمویلھ و التي على المؤسسة اختیارھا، لكنھا تستطیع أن تقدم للمدیر المالي نظرة أعمق في عملھ للمفاضلة بین        

المدیر العام، الذي یستطیع أن یتخذ القرارات، العائد و المخاطر لمختلق البدائل لیتم استیعاب ھذه البدائل من قبل 

  .و التي ستؤدي بدورھا الى زیادة القیمة الحالیة للمؤسسة 

  :دورة رأس المال العامل 

        ھذه الفترة الزمنیة التي تمتد بین استعمال النقد لشراء المواد الالزمة للبیع أو للتصنیع و تصنیعھا و بیعھا 

د      ثم تحصیل الدیون المرتب    ى نق ا ال ة         . طة بھا و تحویلھ رة الالزم ى الفت ا عل ي طولھ ة ف دورة التجاری د ال و تعتم

  .لالنتقال من نقد الى بضاعة الى دیون ثم الى نقد 

  :قیاس نشاط رأس المال العامل 

الي أو           ى إجم ات عل سمة صافي المبیع     یقاس نشاط  رأس المال العامل بواسطة معرفة معدل دورانھ، أي بق

  .رأس المال العامل، و تعبر ھذه العالقة عن قدرة رأس المال العامل على تولید المبیعات صافي 

) . في بند واحد أو أكثر (      وقد یكون انخفاض معدل الدوران نتیجة الرتفاع في رأس المال أكثر من الالزم 

و من المفضل في تحلیل . خفاض أما ارتفاع معدل الدوران، فقد یكون نتیجة ألسباب معاكسة تماما ألسباب االن  

  :رأس المال العامل أن یتناول المحلل معدالت دوران مكونات رأس المال العامل المتمثلة في 

  . معدل دوران النقد -1

  .  معدل دوران الحسابات المدینة -2

  . معدل دوران المخزون من البضاعة -3

  .اع أو انخفاض معدل دوران رأس المال العامل و ذلك ضروري للتعرف على البنود التي كانت سببا في ارتف
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 دورة حتول االصول: اجلزء العاشر 
  

دي  ول / دورة التحول النق ول األص ة  ) :  CCC(دورة تح رة الزمنی ین الفت ًا یب دورة مقیاس ذه ال د ھ ث تع ( حی

مستخدمة من مدخالت اإلنتاج إلى شركة ما لتحویل مواردھا ال) أو األیام التي تحتاجھا ( التي تستغرقھا ) باألیام 

دي     " تھدف  . تدفقات نقدیة    ھ صافي            " دورة التحول النق ل جنی د ك ا تجمی تم فیھ ي ی ة الت رة الزمنی اس الفت ى قی إل

ى             ا إل تم بیعھ ي ی مستخدم في اإلنتاج وعملیة المبیعات ، قبل تحویلھ إلى إیرادات نقدیة ، من خالل المنتجات الت

وال الناتجة عن المقبوضات       المستھلكین ، وتحصیل قیم    ة      . ة المبیعات واألم رة الزمنی اس الفت ذا المقی اول ھ یتن

ن        ة ع وال الناتج ات ، واألم ة المبیع صیل قیم ة لتح ة الالزم رة الزمنی سلع والفت ن ال زون م ع المخ ة لبی الالزم

ا ، دون أن   دفع فواتیرھ شركة ل ا ال ي تحتاجھ ة الت رة الزمنی ى الفت افة إل ات ، باإلض ا أي المقبوض  ُتفرض علیھ

  :غرامات ، أو عقوبات ، ویتم حسابھا كاآلتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اني واألراضي  وھي              : األصول المادیة  ال اآلالت والمب ًا، مث ًا ملموس ا جوھرًا مادی ھي األصول التي یكون لھ

  .تمنح حائزیھا مجموعة محددة واضحة من الحقوق المالیة

  

ة      . ومعارضون كثیرونلكال المنظورین السابقین مؤیدون      شركة أصوًال مادی دى ال ان ل على سبیل المثال، إذا ك

ك        ل مع تعدادًا للتعام ر إس تكون أكث وك، س ل البن ل مث سات تموی تجد أن مؤس ا، إذًا س د علیھ ة تعتم رة وقوی كثی
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ل                . وتمویلك ة كضمانات، لتقلی ستخدم األصول المادی ا َت ادًة م ك المؤسسات ع ى أن تل ك إل ي ذل سبب ف  یرجع ال

دي    . المخاطر المرتبطة بمجال الصناعة التي تعمل بھ  عالوة على ذلك قد تقوم البنوك بفحص دورة التحول النق

  .الخاصة بالشركة، لمعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة على دفع األقساط والفوائد في مواعیدھا المستحقة

  

شكل   باإلضافة إلى ذلك ، ستقوم مؤسسات التمویل مثل شركات التأجیر الت      دي ب مویلي بفحص دورة التحول النق

دي الخاصة     . أساسي، نظرًا ألنھا عادة ما تقوم بتأجیر األصول لعمالئھا    لذا فھي تقوم بفحص دورة التحول النق

أجیر األصول             ل ت ة لتموی دفعات المطلوب ساط أو ال ع األق ى دف درة عل إن شركات    . بالمؤسسة لتحدید الق ادة ف وع

شركة      التأجیر التمویلي ال تطلب     ا إألى ال وم بتأجیرھ ي تق ضمانًا من الشركات، ألنھا تحتفظ بملكیة األصول الت

  .المؤجرة، حتى نھایة مدة اإلیجار

  

لذلك فإن معظم مؤسسات التمویل تقوم بتحلیل وفحص دورة التحول النقدي بالشركة طالبة التمویل، كإجراء دال 

.  أو خدماتھا بسرعة إلى سیولة نقدیة من خالل المبیعاتأو إرشادى، لمعرفة كیف یمكن للشركة تحویل منتجاتھا

ى                 دل عل ا ی ة، مم ات التجاری ي العملی ا ف ال فیھ د رأس الم تم تجمی فكلما كانت الدورة قصیرة، قلت الفترة التي ی

  .إمكانیة تحقیق الشركة لنتائج وأرباح أفضل

  

وم بفح          ا تق ال المخاطر فإنھ ن      أما صنادیق اإلستثمار المباشر ورأس الم ص مؤشرات أخرى إضافیة أعمق م

ة         . دورة التحول النقدي   شركة الممول ة داخل ال ق قیم ى خل ا عل شأ  . فمؤسسات التمویل تركز إھتمامھ ق  " وین خل

ى أن     . من قدرة الشركة على النمو وتحقیق إیرادات وأرباح أكثر في المستقبل   " القیمة   ك إل ي ذل سبب ف یرجع ال

شركات اإلستثماری     د            تلك الصنادیق وال د أن تكون ق شركات خالل عدة سنوات بع ك ال ن تل سعى للتخارج م ة ت

  .حققت أرباحًا أكبر إلستثماراتھا وإستثماراتك عندما تتضاعف قیمة الشركة
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  التحليل املاىل : اجلزء احلادى عشر 
  مفهومة وامهيتة واستخدماتة وطرق التحليل املاىل 

  مفھوم التحلیل المالى
  

 المالي بأنھ عبارة عن عملیة معالجة منظمة للبیانات المالیة المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على یعّرف التحلیل
معلومات تستعمل في عملیة اتخاذ القرارات وتقییم أداء المؤسسات التجاریة والصناعیة في الماضي والحاضر ، 

 علیھ الوضع في المستقبل ویتطلب ، وتوّقع ما سیكون) مالیة أو تشغیلیة(وكذلك في تشخیص أیة مشكلة موجودة 
ة          تحقیق مثل ھذه الغایة القیام بعملیة جمع وتصحیح للبیانات المالیة وتقدیمھا بشكل مختصر وبما یتناسب وعملی

  :اتخاذ القرار ، وتتحقق غایة التحلیل المالي من خالل تقییم األمور التالیة 
  
الي للمؤسسة     -1 ب الم ي     المت) Financial Structure(التركی ي أصول المؤسسة والمصادر الت ل ف مّث

  .حصلت منھا على األموال لحیازة ھذه األصول 
 
) أو الخدمة(المتمّثلة في المراحل التي یمر بھا إنتــاج السلعة ) Operating Cycle(دورتھا التشغیلیة  -2

 .وبیعھا وتحصیل ثمنھا 
 
 .دة التي یتخذھا أداء المؤسسة على مدى سنوات ع) Trends(اإلتجاھات  -3
 
ي              ) Flexibility(المرونة   -4 اإلنحراف ف ة ، ك ر المتوقع ع األحداث غی ل م التي تتمتع بھا المؤسسة للتعام

  .المبیعات واإلنحراف في التدفقات النقدیة بسبب ظروف خاصة أو عامة 
  

واطن الق            ى تعّرف م دف إل ة تھ ة منظم ارة عن عملی ي  ممَّا تقدم ، نستطیع القول بأن التحلیل المالي ھو عب وة ف
ة              راءة الواعی ن خالل الق ك م وضع المؤسسة لتعزیزھا ، وعلى مواطن الضعف لوضع العالج الالزم لھا ، وذل
ھم            عار األس ل أس ة مث ة وذات العالق ات المتاح تعانة بالمعلوم ى اإلس افة إل شورة ، باإلض ة المن وائم المالی للق

  .والمؤشرات اإلقتصادیة العامة 
  

ي مف    سیط ف اك              والتحلیل المالي ب ن ھن رین ، لك ل الكثی ن قب ھ م ة عمل م آلی ھ وفھ ام ب سھولة اإللم ھ النظري ل ھوم
صعوبة كبیرة في تطبیقھ ، لكون التطبیق السلیم یحتاج إلى إلمام كبیر بالمحاسبة واإلقتصاد والظروف الخاصة       

  .المحیطة بالمؤسسة موضوع التحلیل وإدارتھا وقدرات ھذه اإلدارة 
ن          ومن ھذا المنطلق ، ننظر      ر م رة ، أكث ة والخب ن المعرف ابع م م الن ى الحك ائم عل إلى التحلیل المالي على أنھ ق

كونھ عملیة میكانیكیة مبنیة على أسس محددة ، ویؤید ھذا المنطق اإلختالف في وجھات النظر التي من الممكن 
  .أن یخرج بھا شخصان قاما بتحلیل میزانیة مؤسسة واحدة 

  
  استعماالت التحلیل المالى 

  
   Credit Analysisأوًال التحلیل االئتماني 

  
ا                دین وتقییمھ ھ مع الم ي عالقت دائن ف ا ال یھدف التحلیل االئتماني الى التعرف على االخطار المتوقع ان یواجھھ

ع    . وبناء قراره بخصوص ھذه العالقة استنادًا إلى نتیجة ھذا التقییم  دم البی شركة ع فمن غیر المناسب ان تقرر ال
حد األشخاص لمجرد وجود احتمال عدم الوفاء ألن القرار الحكیم یجب أن یبنى من خالل المقارنة بین باآلجل أل

الفوائد المتوقع الحصول علیھا من البیع لھذا الشخص والمخاطر المتوقع أن تواجھھا المؤسسة في عالقتھا معھ        
  واالنحیاز المناسب للجانب األرجح من المقارنة

  
  Investment Analysisثماري ثانیًا التحلیل االست

  
من أفضل التطبیقات العملیة للتحلیل المالي ھي تلك المستعملة في مجال تقییم االستثمار في اسھم الشركات ولھذا 
ى سالمة استثماراتھم و            امھم عل ث ینصب اھتم راد وشركات حی ن أف االمر اھمیة بالغة لجمھور المستثمرین م
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یم المؤسسات   كفایة عوائدھا وال تقتصر قدرة ال     تحلیل المالي على تقییم االسھم والستدات فقط بل تمتد لتشمل تقی
  .نفسھا واالستثمارات في مختلف المجاالت 

  
ة      ى مواجھ تثمار عل سة ذات االس درة المؤس د ق ي تؤك ر الت ى العناص ھ عل تثماري اھتمام ل االس ز التحلی ویرك

  :متطلبات المستثمرین وھذه العناصر ھي
  
  یات نتیجة العمل-1
   العائد على االستثمار واستقراره-2
   ھیكل رأس المال-3
  )السیولة( مدیونیة الشركة على المدى القصیر -4
   مقارنة القیمة الحالیة لالستثمار بقیمتھ السوقیة-5
   إیجاد القیمة الحالیة للعوائد المتوقعة من االستثمار-6
  

   Merger & Acquisition Analysisثالثا تحلیل االندماج والشراء 
  

ًا         ر مع صادیتین او أكث االندماج والشراء ھو عبارة عن تكوین وحدة اقتصادیة واحدة نتیجة النضمام وحدتین اقت
  .وزوال الشخصیة القانونیة لكل منھا أو إلحداھما

  
ة الحا     در القیم ة  وفي حالة رغبة شركة في شراء شركة أخرى تتولى االدارة المالیة للمشتري عملیة التقییم فتق لی

نفس             ام ب ائع القی ة للب للشركة المنوي شراؤھا كما یقدر االداء المستقبلي لھا وفي نفس الوقت تتولى االدارة المالی
  .عملیة التحلیل لتقییم العرض المقدم والحكم على مدى مناسبتھ

  
  Performance Analysisرابعا تحلیل تقییم االداء 

  
ة      الي ادوات مثالی ل الم ة             تعتبر أداوت التحلی یم ربحی ى تقی تحكم عل ى ال درة عل ن ق ا م ا لھ ة لم ق ھذه الغای لتحقی

  . المؤسسة وكفاءتھا في ادارة موجوداتھا وتوازنھا المالي وسیولتھا واالتجاھات التي تتخذھا في النمو
  

  Planningخامسا التخطیط 
ل   سبب التذبذب المستمر الذي تتعرض لھ أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات اصبح  ضروري لك  من ال

االداء               صور ب ذا الت ي وضع ھ سترشدة ف مؤسسة أن تقوم بعملیة تخطیط منظم للمستقبل ووضع تصور الدائھا م
  .الذي كان سائدًا في السنوات السابقة والذي یمكن التعرف علیھ باستعمال ادوات التحلیل

  
ام            ال اھتم ھ مج ت من الي جعل ي      وھذه االستعماالت الواسعة في التحلیل الم داف الت م اختالف االھ رین رغ الكثی
  :یتطلعون الیھا ومن الجھات التي تستعمل التحلیل المالي استعماًال واسعًا 

  
   المستثمرون-1
   ادارة المؤسسات-2
   الوسطاء في السوق المالي -3
   الدائنون-4
   العاملون-5
   الھیئات الحكومیة المختلفة -6
   المؤسسات المتخصصة بالتحلیل-7
  وك والمؤسسات المالیة البن-8
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  اھمیة التحلیل المالى 
  

يمكن القول بأن التحليل المالي هو عملية تحويل البيانات المالية الواردة في القوائم المالية إلـى معلومـات                  
تستعمل كأساس إلتخاذ قرارات مستنيرة ألجل تعزيز اإلتجاهات اإليجابية في المؤسسة ، ولمعالجـة بعـض     

خاطئة مثل السيطرة على بعض التكاليف أو معالجة نقص متوقع في السيولة ، وبشكل عـام ،                 الممارسات ال 
  :يهدف التحليل المالي إلى تحقيق الغايات التالية 

  تعرف حقيقة الوضع المالي للمؤسسة . 1
  تحديد قدرة المؤسسة على خدمة دينها وقدرتها على اإلقتراض . 2
  ةتقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبع . 3
  الحكم على مدى كفاءة اإلدارة . 4
  تعرف اإلتجاهات التي يتخذها أداء المؤسسة . 5
 تقييم جدوى اإلستثمار في المؤسسة  . 6

  اإلستفادة من المعلومات المتاحة إلتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم . 7
  معرفة وضع الشركة في قطاعها . 8
  
  دوات ووسائل  التحلیل المالى ا

  
رات عقالنية تحافظ على مسيرة المؤسسة نحو تحقيق أهدافها ، علـى اإلدارة        من أجل الوصول إلى قرا    

المالية للمؤسسة أن تستعمل األدوات التحليلية المناسبة التي تمكّنها من الحصول على المعلومات الالزمة 
  .للقرار 

  :من أھم األدوات التحلیلیة الممكن استعمالھا لھذه الغایة 

   لسنوات مختلفة  مقارنة القوائم المالية-1
)Comparative Financial Statement Analysis(  

تبين هذه األداة التحليلية التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لـسنة                  
خالل سنوات عديدة ، وذلك من خالل المقارنة بين بنود القوائم المالية للـسنوات المختلفـة ، إذ                  

ة في تعرف على مدى التقدم أو التراجع الذي تحققه المؤسسة على مدى سنوات تساعد هذه المقارن
  .حياتها 

  التحليل الهيكلي/  تعرف األهمية النسبية لكل بنود من بنود الموجودات والمطلوبات -2
)Structural Analysis / Common Size Balance Sheet(  

  
ي للقوائم المالية وذلك من خالل تركيزها على وتقدم هذه األداة معلومات هامة عن التركيب الداخل     

  :عنصرين رئيسيين ، هما 
  مصادر األموال في المؤسسة وكيفية توزيعها بين مختلف البنود من قصيرة األجل وطويلة               -أ    

  .األجل وحقوق مساهمين 
  .  كيفية توزيع المصادر بين مختلف اإلستخدامات من متداولة وثابتة وأخرى –ب 
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  )Cash Flow Statement(التدقيق النقدي  قائمة -3
يعتبر هذا التحليل بديالً لتحليل قائمة مصادر األموال واستخداماتها ، وهو يقوم على أساس تحديد               
التدفقات النقدية التي تمت في المؤسسة خالل الفترة السابقة التي يشملها التحليل ، وذلك بتقـسيم                

لتدفقات النقدية من عمليات التشغيل ، التدفقات النقدية      ا: هـذه التدفقات إلى ثالث مجموعات هي       
من عمليات اإلستثمار ، والتدفقات النقدية من عمليات التمويل ؛ وميزة هذا التحليل تركيزه علـى       
التدفقات النقدية على عكس القوائم المالية وأدوات التحليل األخرى التـي تركـز علـى أسـاس             

  .اإلستحقاق 
  )Ratio Analysis(لنسب  التحليل المالي با-4

ذا التحليل على أساس تقييم مكونات القوائم المالية من خالل عالقاتها بعضها ببعض ، أو     ـيقوم ه 
باإلستناد إلى معايير محددة بهدف الخروج بمعلومات عن مؤشرات وأعراض الظروف السائدة في 

  .المؤسسة موضوع التحليل 
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  اجلزء الثاىن عشر 
مفاهيم املشروعات الصغرية واملتوسطة من الناحية املصرفية وأدوات التمويل للبنوك التجارية  

  واالسالمية 
  باالضافة اىل املخاطر التمويلية الىت تواجها 

  
  :تعریف المشروعات الصغیرة والمتوسطة

  
.  والمتوسطة بات في حكم المؤكد أنھ ال یمكن التوصل إلى تعریف محدد وموحد للمشروعات الصغیرة  

ى أن كلمة         ى          " متوسطة "و" صغیرة "ھذا باإلضافة إل ة إل ن دول ف م سبیة تختل اھیم ن ا مف ات لھ ھي كلم
ة        . أخرى ومن قطاع آلخر حتى في داخل الدولة  د والی صادرة عن معھ فقد أشارت احدى الدراسات ال

ن   ر م اك أكث أن ھن ا ب ي  ) 55(جورجی طة ف صغیرة والمتوس شروعات ال ًا للم ة)75(تعریف تم .   دول وی
ال، حجم رأس   تعریف المنشآت الصغیرة والمتوسطة اعتمادًا على مجموعة من المعاییر منھا عدد         العم

ى استخدام حجم      المال، أوخلیط من المعیارین معاً  وم عل اییر  المبیعات ، وھناك تعریفات أخرى تق  أومع
  .أخرى

ال     فالبنك الدولي على سبیل المثال یعرف المشروعات الصغیرة وال   ار عدد العم متوسطة باستخدام معی
ل من          د   .  عامالً 50والذي یعتبر معیارًا مبدئیًا، وتعتبر المنشأة صغیرة إذا كانت توظف أق اك العدی وھن

ات المتحدة   .  من دول العالم التي تستخدم ھذا المعیار لتعریف المنشآت الصغیرة والمتوسطة    ففي الوالی
ر ال  سا تعتب ا وفرن ة، ایطالی ى  األمریكی ت توظف حت طة إذا كان غیرة ومتوس شأة ص ي 500من ل، ف  عام

شات     99 عامل، في كندا واسترالیا حتى 200السوید لغایة    دنمارك ھي المن ي ال  عامًال، في حین أنھا ف
  . عامًال50التي توظف لغایة 

  
  :نھا إن استخدام عدد العمال كمعیار لتعریف المنشآت الصغیرة والمتوسطة یمتاز بعدد من المزایا م

 یسھل عملیة المقارنة بین القطاعات والدول.  
  مقیاس ومعیار ثابت وموحدStable Yardstick  خصوصًا أنھ ال یرتبط بتغیرات األسعار ،

 .واختالفھا مباشرة وتغیرات أسعار الصرف
 من السھولة جمع المعلومات حول ھذا المعیار . 
 

ى          وھناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعریف الم      ؤدي إل ا ی شروع الصغیر والمتوسط، مم
  .صعوبة المقارنة بین ھذه الدول إلختالف أسعار صرف العمالت

  
  :خصائص وممیزات المشروعات الصغیرة والمتوسطة

  
ا من خالل استغالل               ر أھمیتھ وطني، وتظھ صاد ال اء االقت ي بن ھ ف ستھان ب إن لھذه الصناعات دور ال ی

ة      الطاقات واإلمكانیات وتطویر الخب    ة التنموی د العملی ى  . رات والمھارات كونھا تعتبر أحد أھم رواف وعل
صناعات       ین أن ھذه ال الرغم من الجدل القائم حول قدم أوحداثة الصناعات الصغیرة والمتوسطة، فقد تب

 United(قدیمة ألنھا كانت النواة والبدایة لحركة التصنیع فعلى سبیل المثال إن شركة بینیتون لأللبسة 
Colors of Benetton  (          ي ارة الت ة خیاطة واحدة في مدخل العم ى ماكن ، بدأ صاحبھا بالعمل عل

ھ من   . یسكنھا وكان یجمع بواقي القماش من المصنع ویحیكھا على شكل مالبس جاھزة      وما توصلت إلی
ن جانب           ھذه المشروعات تطور واتساع، وھي كذلك جدیدة من حیث استحواذھا على االھتمام األكبر م

ة          الم ب األولوی این في ترتی ذا التب ھتمین بالقضایا االقتصادیة واالجتماعیة والتنمویة، وعلى الرغم من ھ
ن    ا ع ة تمیزھ صائص معین ى خ ستحوذ عل ا ت طة، إال أنھ صغیرة والمتوس صناعات ال ا ال ع بھ ي تتمت الت

  :غیرھا من الصناعات، وھي كما یلي
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دیرھا .1 شأة ھوم ك المن ات اإلدمال ولى العملی ذه   ، إذ یت ى ھ ة عل صفة غالب ذه ال ة، وھ ة والفنی اری
  .المشروعات كونھا ذات طابع أسري في أعلب األحیان

 وذلك في ظل تدني حجم  انخفاض الحجم المطلق لرأس المال الالزم إلنشاء المشروعات الصغیرة   .2
 .المدخرات لھؤالء المستثمرین في المشروعات الصغیرة والمتوسطة

ى           األولیةاالعتماد على الموارد المحلیة    .3 ؤدي إل الي ی ة وبالت ة االنتاجی ي خفض الكلف ساھم ف ا ی ، مم
 .العمل/انخفاض مستویات معامل رأس المال

ال ومالءمتھ ألصحاب ھذه المشروعات        .4 ث أن  مالءمة أنماط الملكیة من حیث حجم رأس الم ، حی
ل ھذه المشروعات                ى مث دني مدخراتھم عل ال من یتصفون بت ن اقب د م ال یزی نظرًا  تدني رأس الم

 .النخفاض كلفتھا مقارنة مع المشروعات الكبیرة
ب البحث والتطویر          .5 ال جوان اع   تدني قدراتھا الذاتیة على التطور والتوسع نظرًا إلھم  وعدم االقتن

 .بأھمیتھا وضرورتھا
دًا لإلدخارات الخاصة            .6 ة  االرتقاء بمستویات االدخار واالستثمار على اعتبار أنھا مصدرًا جی  وتعبئ

 .والرؤوس األم
ا                  المرونة .7 ن جانب مم ف الظروف م ع مختل ى التكیف م درتھا عل رًا لق شار نظ ى االنت  والمقدرة عل

 .یؤدي إلى تحقیق التوازن في العملیة التنمویة
 . للصناعات الكبیرة وكذلك مغذیة لھا Subcontractors صناعات مكملة .8
عوبة .9 ة  ص سویقیة والتوزیعی ات الت ذه ا العملی ة ھ اع كلف رًا الرتف ى  ، نظ درتھا عل دم ق ات، وع لعملی

 .تحمل مثل ھذه التكالیف
 .، كونھا تدار من قبل شخص واحد مسؤول إداریًا ومالیًا وفنیًااالفتقار إلى ھیكل اداري  .10
  . مقارنة بتكلفتھا في الصناعات الكبیرةتكلفة خلق فرص العمل فیھا متدنیة .11

  
ابي،     یالحظ مما تقدم أن خصائص المشروعات الصغیرة والمتوسطة من     ا ھوایج ا م ھا ما ھوسلبي ومنھ

ا ھي مرتبطة بالمشكالت              در م ا مباشرة بق غیر أن الجوانب السلبیة في ھذه المشروعات ال ترجع إلیھ
أما ما یجب التأكید علیھ ھنا فھوأن المشروعات . التي تواجھھا وھوما سیتم تفصیلھ أیضًا في ھذه الورقة

دة          ا االستمرار م ار حین         الصغیرة والمتوسطة یمكنھ ا تنھ ا سرعان م اح، ولكنھ ق أرب ة دون تحقی طویل
ذه المشروعات        ل ھ تواجھھا دفعة مالیة حرجة ال تقبل التأجیل، ولذلك فإن التدفقات النقدیة المباشرة لمث

  .أكثر أھمیة من حجم الربح أوعوائد االستثمار
  :مصادر تمویل الصناعات الصغیرة والمتوسطة

  
ع    ي أن جمی ن شك ف اك م یس  ھن ا   ل دة منھ ستویاتھا، وسواء الجدی ف م ى مختل صناعیة عل المشاریع ال

ا       ُال وربح ق دخ ى تنمووتحق ة حت ة المالئم ارات اإلداری ب والمھ ل المناس اج للتموی ا تحت ة، إنم أوالقائم
ة      ل وللتنمی رص العم ق ف ًا لخل ًا مھم شكل مفتاح صغیرة ی شاریع ال ور الم بح تط د أص ولیًن، وق مقب

  . المتكافئة، وخصوصًا بالنسبة للفئات والمجتمعات الفقیرة واألقل حظًااالجتماعیة واالقتصادیة
  

ال بد من اإلشارة ھنا إلى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحتاج إلى التمویل في فترات حیاتھا بدءًا   
شروع            تعداد الم ة اس ي حال ذلك ف ھ، وك ھ وتحدیث ویره وتنمیت اء تط ھ، وأثن شروع وانطالق یس الم بتأس

ل        . عة إلى االنطالق نحواألسواق التصدیریة    أوالصنا اج المشروعات الصغیرة والمتوسطة للتموی وتحت
ي                 ى الحاالت الت اج، إضافة إل ة األسواق ومسایرة تطورات اإلنت دریب ومتابع في مجاالت البحث والت

  .یتعرض فیھا المشروع ألي حدث استثنائي
  

ي     ل ف ذا التموی صادر ھ صر م ن ح صیة ویمك دخرات الشخ الي   لالم شروع أوإجم ك الم دخرات مال الم
 في البنوك المتخصصة في حالة الحاجة لذلك، أومن االقتراض من البنوك التجاریة، إضافة إلى العائلیة

اع          ل القط صناعي أوتموی اع ال ل القط ي تموی صة ف وك المتخص ین، البن اع مع ل نحوقط ھ التموی توجی
ي    ا تكون ھذه     قراض المتخصصة  مؤسسات اإل الزراعي، أومن مصادر أخرى تتمثل عادة ف ادة م ، وع

  .المؤسسات مدعومة من قبل الحكومة والجھات الرسمیة
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  :والقطاع المصرفي في أي دولة في العالم یتكون من 
 
  . وھوالسلطة النقدیة والمعنیة باإلشراف والرقابة على الجھاز المصرفي: البنك المركزي-1 
  
  : البنوك التجاریة-2 
  

صر  ام الم وم النظ ع     یق ى تجمی شاطھا عل د ن ي یعتم سات الت ن المؤس ة م ى مجموع ة عل ي أي دول في ف
ي    راغبین ف خاص ال شروعات واألش اول الم ي متن عھا ف ع، ووض راد المجتم ة ألف دخرات المحلی الم
وك      ن البن ة م ن مجموع ون م ذي یتك صرفي ال از الم اتق الجھ ى ع ع عل روض، ویق ى الق صول عل الح

سؤول  تثمار، م وك االس ة وبن ا    التجاری ع، وتوجیھھ راد المجتم دخرات أف ظ م ي حف ل ف رة تتمث یة كبی
  .نحواالستثمارات في المشاریع اإلنتاجیة

ف القطاعات                  ى مختل روض القصیرة والمتوسطة األجل إل دیم الق ة أیضًا تق وك التجاری ام البن  ومن مھ
صادیة شروعات ا      . االقت ل للم وفیر التموی ي ت ة ف وك التجاری ساھمة البن دنى م ا تت ادة م صغیرة ع ل

راض قصیر األجل          ى اإلق والمتوسطة، والبد من إعادة التذكیر ھنا بأن البنوك التجاریة عادًة ما تلجأ إل
وفیر       بصورة عامة ومتوسط األجل نوعًا ما، ھذا في الوقت الذي تحاول فیھ االبتعاد بقدر اإلمكان عن ت

صغیرة والمت        شروعات ال إن الم ذلك ف ل، ول ل األج ان طوی دیم االئتم ي    وتق عوبات ف ھ ص طة تواج وس
الحصول على التمویل من البنوك التجاریة، ذلك أن تلك المشروعات تحتاج لالئتمان طویل األجل الذي 

ى    – على األغلب    –تفضل البنوك التجاریة     ذه المشروعات عل  عدم اللجوء إلیھ، تخوفًا من عدم قدرة ھ
  .توفیر الضمانات الالزمة التي یطلبھا البنك

  
سی ن تف شروعات     ویمك الزم للم ل ال وفیر التموی ي ت صة ف ة المرخ وك التجاری ساھمة البن ة م ر محدودی

  : الصغیرة والمتوسطة، بعدة عوامل منھا
   
 المصرفیة المرتبطة بإقراض المشاریع الصغیرة والمتوسطةارتفاع درجة المخاطر .  
   الزم،     التقلیدیة الالزمة للحصول عل قدرة ھذه المشروعات على توفیر الضماناتعدم ل ال ى التموی

  .وھذه الضمانات تعتبر من أھم متطلبات الحصول على االئتمان من البنوك التجاریة
 التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة اإلداریة إلقراض المشروعات الصغیرةحجم أرباح البنك .  
   رة شروعات الكبی ة لصالح الم وك التجاری ز البن ان ر  تحی ب األحی ي أغل ا ف د بینھ ط ، حیث یوج واب

صفقات         شتركة، وال ة الم شتركة والملكی كل اإلدارة الم روابط ش ذه ال ذ ھ شتركة، وتأخ صالح م وم
  .المشتركة كذلك

       ل في ة تفضیلیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة       وھناك عوامل أخرى، تتمث  عدم وجود معامل
رة                   ى ضعف خب سداد، إضافة إل رات ال دة أم فت ي سعر الفائ ة، سواء ف شآت  من البنوك التجاری  المن

سویق، وعدم سالمة الھیكل               الیب الت ة بأس ة الكافی ال، وعدم الدرای ال إدارة األعم ي مج الصغیرة ف
التمویلي لھذه المنشآت مما یجعل رأس المال المدفوع الظاھر في المیزانیة ضئیًال تحسبًا للمساءلة        

 .الضریبیة
ان       ز       وعلیھ، تتجھ البنوك التجاریة على األغلب نحوتوجیھ االئتم ا یترك ًا م رة، وغالب للمشروعات الكبی

دني                   ا مستھدف نظرًا لت ة، وكالھم ة المجمع روض البنكی ة، والق ة المدین ھذا في مجال الحسابات الجاری
  .مستوى المخاطرة فیھما

      
 : مؤسسات اإلقراض المتخصصة-3  
  

ل لتجنب ا       رد فع الم ك ي معظم دول الع شاء المؤسسات اإلقراضیة المتخصصة ف وك التوجھ جاء إن لبن
شاطھا            ھ ن ز فی ذي ترك ت ال نحوتوفیر االئتمان طویل األجل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، في الوق

شاء     . االئتماني في مجال القروض قصیرة األجل، للحصول على الربح السریع        ن إن د م ان الب وعلیھ، ك
ة األ  طة وطویل ة المتوس سھیالت االئتمانی دم الت صة تق ة متخص سات تمویلی ات مؤس ف القطاع ل لمختل ج

ة           ي محاول وك، ف ي البن ة ف ك المتبع ن تل زة ع ددة وممی الیب مح شروط وأس ًا ل ك وفق صادیة، وذل االقت
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ف المشروعات الصغیرة والمتوسطة          للمساھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة، وإتاحة المجال أمام مختل
  .لتلعب دورھا المھم في االقتصاد الوطني

  
  :تمویلیةالمؤسسات والصنادیق ال  - أ

  
ذه        ل ھ شاء مث ات بإن وم الحكوم ا، تق ى حد م ة إل ة أوشبھ حكومی سات حكومی ذه المؤس ا تكون ھ ًا م غالب
ن    ا ع ي تطویرھ ساھمة ف طة، والم شاریع الصغیرة والمتوس دعم الم ا ل ى إقامتھ شجع عل سات وت المؤس

  . والبطالةلھا، والعمل على زیادة فرص العمل وتقلیل حدة الفقر طریق توفیر التمویل الالزم
  

  :NGOs الصنادیق والھیئات التطوعیة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة األجنبیة   - ب
  

ة     صادیة واالجتماعی دمات االقت وفیر الخ ة لت رًا للحاجة الملح ات نظ ات والھیئ ذه الجمعی یس ھ اء تأس ج
  .دة مسبقًالمختلف أفراد المجتمع وشرائحھ العدیدة وتتوجھ ھذه الجھات عادًة لقطاعات وفئات محدو

  
 :معوقات تمویل الصناعات الصغیرة والمتوسطة

 
 یالحظ مما سبق مدى تدني مساھمة مختلف الجھات التمویلیة في توفیر التمویل لھذا القطاع، یعود ھذا         
ي           صر ف ي تنح صار، وھ ن االخت شيء م ھا ب نحاول استعراض ي س ل الت باب والعوام ن األس د م للعدی

شاط   البنوكالمعوقات التي تواجھھا     التجاریة في توفیر التمویل، وكذلك المعوقات التي تعترض سیر الن
  .للمؤسسات اإلقراضیة المتخصصةالتمویلي 

  
ع أداء     اع وتراج ناد امتن ن إس دم یمك ا تق ى م اًء عل ة وبن وك التجاری ل   البن وفیر التموی ي ت صة ف  المرخ

  :للمشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى ما یلي
  المرتبطة بتنفیذ ھذه القروضارتفاع الكلفة اإلداریة.  
             ا تلجأ ادًة م راض العادي، وع ة مع اإلق روض مقارن ارتفاع المخاطر المصرفیة لھذا النوع من الق

صناعیة         شاریع ال ف الم صرفیة، وتكتن اطر الم واع المخ ن أن وع م ن أي ن اد ع ى االبتع وك إل البن
  .نوك التجاریةالصغیرة تحدیدًا، والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي البتعاد الب

           ى تراجع حجم ؤدي إل ذا ی روض، وھ دیم الق تدني الضمانات الالزمة والكافیة التي تقبلھا البنوك لتق
  .االئتمان المقدم للمشروعات الصغیرة والمتوسطة

          رًا شروعات نظ ذه الم ودات ھ سییل موج ا لت ي محاولتھ ة ف وك التجاری ھ البن ي تواج صعوبة الت ال
  .ارات االجتماعیة من الجانب اآلخرالنخفاضھا من جانب، واالعتب

          ك م ذل د دفعھ طة، وق صغیرة والمتوس شروعات ال حاب الم دى أص صرفیة ل ة الم ة الثقاف  محدودی
  .لالبتعاد عن البنوك للحصول على التمویل الالزم لمشروعاتھم

  

ا    عن القیام بدورھا في ھذا المجال، وخ البنوك البتعادولم یقبل المجتمع بھذه المحددات كمبرر   اصة أنھ
  :، وھيالمزایاتتمتع بعدد من 

 كفاءة اإلدارة ومالءتھا المالیة وكفاءة رؤوس األموال وشفافیتھا.  
                 ،اكن ى معظم األم ؤمن وصولھا إل ا ی ا، مم شار الواسع لفروعھ ة المناسبة واالنت توفر البنیة التحتی

  .ولذوي الحاجة من المقترضین
  المتابعةكفاءة أنظمتھا الرقابیة والمحاسبیة وأحھزة.  
  ملكیتھا من قبل القطاع الخاص مما یجعلھا تركز على كفاءة وإدارة المشاریع المجدیة وذات  
 الربحیة األكیدة إلى حد ما.  
 استقرار مصادرھا المالیة.    
 أكثر قدرة على تلبیة االحتیاجات المصرفیة لھذا القطاع، نظرًا لتنوع الخدمات المالیة التي تقدمھا. 
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  :الصناعات الصغیرة والمتوسطة من قبل مؤسسات اإلقراض المتخصصةمعوقات تمویل 
 

ي تعمل      یؤدي تدخل الدولة في أي مؤسسة إقراضیة، إلى خلق فكرة لدى المقترضین بأن الدولة ھي الت
روض           ذه الق ى ھ ى الحصول عل راد عل شجع األف على دعم وتقدیم القروض من خالل تلك المؤسسة، فی

ر تل  راض غی تخدامھا ألغ دم    واس اولون ع ا، ویح صول علیھ د الح سبقًا عن ا م الن عنھ م اإلع ي ت ك الت
  . االلتزام بالتسدید، أوعدم اعتبارھا التزامًا مالیًا یجب القیام بتسدیده في األوقات المحددة

 
ن الفجوة         وال بد ھنا من التذكیر بأن إنشاء المؤسسات اإلقراضیة المتخصصة جاء محاولة لسد جزء م

و ة، وت ذ   التمویلی سات من ذه المؤس دف ھ صة، فھ صورة متخص ات ب ن القطاع اع م ل قط ل لك فیر التموی
دیم             ة في تق ن تجنب مخاطر المجازف تمكن م م ت ا ل إنشائھا كان محاولة تصحیح سوق االئتمان، غیر أنھ
القروض، وھذا الجزء من المجازفة تمكنت البنوك التجاریة من تجاوزه بوضعھا الضمانات كعائق أمام   

ل ال صغیرةتموی سات ال سة،    .   مؤس ھ أي مؤس ویلي تمارس شاط تم ام أن أي ن شكل ع ول ب ن الق  -ویمك
ا    وع     -بغض النظر عن طبیعتھ ات بتن ذه المعوق وع ھ ات، وتتن سیرتھ بعض المعوق د أن تعترض م  ال ب

ضمانات        رض لل وفیر المقت عوبة ت ي ص ات ف ل المعوق ًا تتمث ًا تجاری ت بنك إذا كان ة، ف ات المقرض الجھ
متخصصة تتمثل المعوقات في ) الممولة(وإذا كانت المؤسسة المقرضة . لحصول على التمویلالالزمة ل

سدید            زام بالت وإذا كانت الجھة   . عدم االلتزام بالغایة الحقیقیة من الحصول على القرض أوفي عدم االلت
ن الضروري               یس م ة أودعم ل ھ معون ى أن المقرضة جھة حكومیة فإن المقترض یتعامل مع القرض عل

سدیده ى          . ت ائمین عل ر الق ة نظ ن وجھ ا م ل عنھ سات التموی ر مؤس ة نظ ن وجھ ات م ف المعوق وتختل
  :المشاریع الصغیرة، فالمعوقات التي تواجھ مؤسسات التمویل ھي

            دان ان عن فق ب األحی ك في أغل نجم ذل افتقاد عنصر الثقة في القائمین على المشروع الصغیر، وی
  .المقنعة للمؤسسة التمویلیةصاحب المشروع للجدارة االئتمانیة 

 عدم توافر الضمانات الكافیة لمنح التمویل للمشروع الصغیر.  
 افتقار المشروع الصغیر للخبرة في أساسیات المعامالت المصرفیة.  
 انخفاض القدرة على تسویق المنتجات، مما ینعكس سلبیًا على المشروع.          
   

  : فتتمثل فيواجھ القائمین على المشاریعالمعوقات والمشكالت التمویلیة التي تأما 
  
 ارتفاع تكلفة التمویل الذي یرغبون في الحصول علیھ.  
            ول ة، ألن أص ة خاص ة ذات أھمی ذه نقط شروع، وھ ول الم ة بأص ة مقارن سبة المدیونی اع ن ارتف

المشروع الصغیر ال توفر أصول الضمان الكافي للحصول على تمویل جدید إذا ما احتاج إلیھ في         
  . تشغیلھ من أجل االستمرار في العملیة اإلنتاجیةفترة

          ا  تدخل مؤسسات التمویل وفرض الوصایة على المشروع الصغیر، وذلك عند غیاب الثقة فیھ، مم
دول          ي ال ة ف صغیرة وخاص شروعات ال ل والم سات التموی ین مؤس شكالت ب ور م ى ظھ ؤدي إل ی

  .النامیة
  

وفیر   والجدیر بالذكر ھنا أن مباشرة المؤسسات المح        لیة والدولیة التطوعیة ألعمالھا في مجال خدمات ت
  .التمویل للمشروعات الصغیرة، إنما جاءت لخلق نوع من التوازن في السیاسة االئتمانیة

  
  :البنوك التجاریة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة

  
اء ا      ع أنح ي جمی طة ف صغیرة والمتوس شروعات ال ل الم ي لتموی صدر األساس ي الم روض ھ الم  الق لع

وع             ذا الن ل ھ ومصدره ھذه القروض عادًة البنوك التجاریة، ولذلك فإن لھا دور مھم جدًا في مجال تموی
طة   شروعات الصغیرة والمتوس ن الم ى      . م دفعھا إل ا ی ا مم ي تعظیم أرباحھ ذه البنوك ف ل ھدف ھ ویتمث

ین   البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض التي تمنحھا، واالحتفاظ باحتیاطیات وسیولة         مناسبة والجمع ب
ر               ل للتعث ر قاب ى، وغی دة أعل ع سعر فائ ى دف ھذه األھداف یتم عادًة من خالل إیجاد المقترض القادر عل

ع   د مرتف دل عائ ة وبمع ودة عالی تثمار ذوج ى اس ع إل وك تتطل أن البن ي ب ا یعن ن . مم د م دوره یزی ذا ب وھ
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وك       ن البن روض م ى ق طة عل صغیرة والمتوس شروعات ال صول الم عوبة ح ن  ص ة، وم رز  التجاری أب
  : ما یليالعوامل التي تحد من قدرة ھذه المشروعات على االقتراض

  
 ندرة وقلة المعلومات عن عوائد االقتراض واالستثمار في المشروعات الصغیرة والمتوسطة.  
 عدم قدرة ھذه المشروعات على دفع سعر فائدة مرتفع أورھن ضمانات بصورة كافیة.  

رض للت   ي ع ا یل ا           وفیم ة بمراحلھ ة األردنی روض، وللتجرب اطر الق مان مخ ي ض ة ف ارب الدولی ج
  .وتفصیالتھا المختلفة في ھذا المجال، وإنجازات ھذا البرنامج وآثاره في مختلف الجوانب

  
  :التجارب الدولیة في مجال ضمان القروض: أوًال

  
ي اال        ة ف ت دول    نظرًا ألھمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ومساھمتھا الفعال وطني، عمل صاد ال قت

ال     ا بالمج ق منھ ا یتعل صوصًا فیم شروعات خ ذه الم اءة ھ ة وكف ادة فعالی ى زی ة عل ة ونامی دة متقدم عدی
التمویلي، وتم ذلك من خالل المساھمة أوالعمل على ایجاد برامج أومؤسسات وشركات ضمان مخاطر         

  .القطاعین العام والخاصالقروض الممنوحة لھذه المشاریع، وكان بعضھا بالتعاون ما بین 
  
  :أسباب إنشاء برامج ضمان القروض الصغیرة. 1
  

    تعاني المشروعات الصغیرة والمتوسطة، من صعوبات في ترتیب معامالتھا مع البنوك والمؤسسات 
ع    ل م ضیل التعام ة نحوتف سات المالی ة والمؤس وك التجاری ك من خالل توجھ البن ر ذل د ظھ ة، وق المالی

بیرة الفتقار المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى أسس المعامالت المصرفیة، وارتفاع المشروعات الك
ى   . درجة المخاطرة في التعامل معھا     وأھم أسباب محدودیة القدرة لدى ھذه المؤسسات في الحصول عل

  :القروض من البنوك والمؤسسات المالیة، ھي
  
در ك   ) 1( ذه المشروعات ق ل ھ نح القروض لمث رار م اطریكتنف ق ن المخ ر م ي بی شكوك الت رًا لل ، نظ

رات         ل التغی ر، بفع ار والتعث ا لالنھی شلھا وقابلیتھ سبة ف اع ن شروعات وارتف ذه الم ل ھ ري عم تعت
االقتصادیة في السوق، مما یخلق لدى البنك نوعًا من التردد في التعامل مع ھذه المشروعات، ھذه     

  .ات نفسھا في التعامل مع البنوكباإلضافة إلى ما یرافق ذلك من تردد من قبل المشروع
ي مجال       ) 2( ل للمنشآت والمشروعات     تحاول البنوك والمؤسسات المالیة حصر عملھا ف وفیر التموی ت

رة شتركة           الكبی ة الم ث الملكی ن حی واء م ا س ة بینھ ات الخاص ة العالق ك لطبیع ع ذل ا یرج ، وربم
  .أواإلدارة المشتركة وغیرھا من االرتباطات

أثیر  لیف اإلداریة لتوفیر التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة   ارتفاع التكا ) 3( ، مما یؤدي إلى الت
  .على مستویات أرباح البنك أوالمؤسسة المالیة

ى    ) 4( ًا عل طة غالب صغیرة والمتوس شروعات ال درة الم دم ق بیة ع سجالت المحاس ات وال وفیر البیان  ت
ة بال  ال الرغب ي ح ك ف دیمھا للبن ة لتق ضروریة الالزم ى  ال ذا باإلضافة إل ل، ھ ى التموی صول عل ح

  .رغبتھا في تقدیم الضمانات في سبیل الحصول على ھذا التمویل
  

ن         طة م صغیرة والمتوس شروعات ال ع الم ي تمن ات الت ن المعوق د م باب والح ذه األس اوز ھ     ولتج
ى أساس عل. الحصول على التمویل الالزم لھا، جاء إنشاء برامج ضمان مخاطر القروض الموجھة لھا     

راض المشروعات المستھدفة بعد              ى إق ة عل وك التجاری شجیعًا للبن ضمانات ت قیام ھذه البرامج بتوفیر ال
  .التحقق من جدواھا االقتصادیة

  
  :أھداف برامج ضمان القروض. 2  
  

ق           شأ لتحقی طة وتن صغیرة والمتوس شروعات ال ة للم روض الموجھ اطر الق مان مخ رامج ض صمم ب ت
  :یمكن تلخیصھا فیما یليمجموعة من األھداف و
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سداد،          ) 1( ن ال تمكن م ذي ال ی تغطیة جزء من الخسائر الناجمة عن أي حالة تعثر للعمیل المقترض، ال
راض             ى إق ة عل وك والمؤسسات المالی شجیع البن ى ت وفي مثل ھذه الحالة فإن ھذه البرامج تعمل عل

  .أصحاب ھذه المشروعات
ضمان   ) 2( وفیر ال ة،       تعمل ھذه البرامج على ت ل الموجودات الثابت ة، لتموی وك والمؤسسات المالی ات للبن

أن بعض         ًا ب ومنھا ما یوجھ لتمویل رأس المال العامل، ویختلف ھذا الوضع من دولة ألخرى، علم
ال      ل رأس الم الدول تضمن برامج الضمان فیھا توفیر االئتمان لألصول والموجودات الثابتة وتموی

  .العامل معًا
ة ومؤسسة الضمان، حیث     تقوم ھذه الب ) 3( رامج على اقتسام المخاطر فیھا بین البنك أوالمؤسسة المالی

ى        حابھا عل در أص ي ال یق صادیة، الت دوى االقت شروعات ذات الج ضمان للم وفیر ال ى ت ل عل تعم
  .الحصول على التمویل نظرًا لعدم قدرتھم على توفیر الضمانات الالزمة للحصول علیھ

ات  تعمل ھذه البرامج عل   ) 4( ى تخفیف متطلبات البنوك والمؤسسات المالیة المقدمة للقروض من متطلب
توفیر الضمانات من قبل المقترض صاحب المشروع الصغیر، الذي یكون غالبًا عاجزًا عن توفیر        

  .ھذه الضمانات التي تكون غالبًا تقلیدیة
  

  :تجارب بعض الدول في مجال ضمان مخاطر القروض الصغیرة. 3   
  

ة،  ) 70( العالم أكثر من یوجد في  برنامجًا لضمان مخاطر القروض في كل من الدول الصناعیة والنامی
بینما باشر بعضھا اآلخر عملھ منذ فترة زمنیة قصیرة ال  / عامًا) 50(وقد مضى على بعضھا أكثر من        

  :وفیما یلي عرض موجز لعدد من التجارب الدولیة في ھذا المجال. تزید على عدة سنوات
  

  : التجربة األمریكیة:1-3
الل     ن خ ة م دة األمریكی ات المتح ي الوالی ھ ف امج عمل ذا البرن ارس ھ  Small Businessیم

Administration (SBA)     ام شاؤه ع م إن ذي ت ة حوالي    1953 ، ال ة األمریكی ر التجرب ، أي أن عم
ًا46 ال      .  عام ن خ طة م صغیرة والمتوس شروعات ال ة للم روض الممنوح مان الق امج ض ل برن ل ویعم

  :االعتماد على المعاییر الثالثة التالیة
  

  :حجم المنشآت . أ
شأة،        یرتكز ھذا المعیار على عدد من الجوانب أھمھا عدد العمال في المشروع والعوائد السنویة للمن

  :ویمكن تحدید المنشآت وفقًا لھذا المعیار بما یلي
  عامل500الصناعات التي توظف أقل من . 
 مالیین دوالر5 مجموع مبیعاتھا السنویة بالتجزئة أقل من المنشآت التي یبلغ . 
  مالیین دوالر5المنشآت التي تقدم خدمات سنویة بقیمة أقل من . 
  عامل100منشآت البیع بالجملة على أن یقل عدد العاملین فیھا عن . 
  ملیون دوالر سنویًا17لتنفیذ اتفاقیات البناء التي تقل عن . 
 مالیین دوالر7بلغ مجموع مبیعاتھا السنویة أقل من التجارة الخاصة التي ی . 
  ألف ددالر500المزارع والمنشآت الزراعیة التي تقل مبیعاتھا السنویة عن . 

  :طبیعة المنشأة.  ب
ل       ن قب شآت مستھدفة م ع المن ر جمی اح،        (SBA)    تعتب ق األرب ى تحقی ي ال تھدف إل ك الت ، باستثناء تل

صفة ال  ى ال ر إل ي تفتق ك الت ي   وتل ضاربات ف شاطات، وللم ن الن وع م تھا ألي ن ي ممارس ة ف قانونی
  .البورصات واألسواق المالیة، ولتمویل المؤسسات المالیة المختلفة

  
  : استخدام التمویل.   ج

ر أن      (SBA) عادة ما تستخدم القروض المضمونة من قبل  ة المشروعات المتنوعة، غی  إلنشاء وإقام
  :وعات القائمة عادة ما یكون استخدامھا ألحد األغراض التالیةالقروض التي تحصل علیھا المشر

 شراء مواد أولیة أوموجودات. 
 شراء األثاث والتجھیزات المختلفة. 
 شراء أرض إلقامة بناء علیھا أوللبناء. 
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 إجراء التحسینات والتطویرات. 
 لتمویل احتیاجات رأس المال وإعادة تمویل الدیون المتحققة. 

  
د      % 90المقدمة من قبل ھذا البرنامج ، فھي عادًة   أما نسبة الضمان    ى أن ال تزی ن قیمة القرض، عل م

امج تختلف حسب مراحل           .  ألف دوالر  500قیمتھ على    ي یتقاضاھا البرن ضمان الت علمًا بأن رسوم ال
، وبعد )وھي طبعًا من قیمة القرض(رسومًا أولیة عند سحب القرض % 1تنفیذ القرض، إذ یتم تقاضي    

تم   ك ی سبتھ    ذل ا ن ى م صول عل ن      % 2.25 -% 0.5الح ل ع ھ تق ت مدت رض إذا كان ة الق ن قیم  7م
سبتھ        ا ن ى م تم الحصول عل ك      % 2.75سنوات، أوی ى ذل ھ عل د مدت ذي تزی ل مصادر   . للقرض ال وتتمث

سماح          ي ال ة، ف شغیلیة واالستثماریة المختلف ھ الت ن عملیات األموال لھذا البرنامج باإلضافة إلى إیراداتھ م
وك تطاعة    للبن انوي، أي أن باس دي الث سوق النق ي ال ضمونة ف روض الم ن الق زء م صم ج ة بخ  التجاری

البنوك بیع طلبات القروض في األسواق الثانویة مثلھا مثل السندات المالیة المكفولة من الحكومة، وبناًء  
  .على ذلك یتم توفیر مصادر تمویلیة وأموال إضافیة یتم توجیھھا لمنح المزید من القروض

  
  :التجربة االندونیسیة  :2-3

ام     سیا ع ة،    1971تم انشاء المؤسسة العامة لتأمین التمویل واالئتمان في اندونی رار ومساھمة حكومی  بق
وذلك للعمل على تغطیة المخاطر المؤدیة لتعثر القروض الموجھة للمشروعات الصغیرة والكبیرة على   

شاء وحد        .  حد سواء  م إن سیا ت ك اندونی ان للمشروعات الصغیرة      ومن خالل بن ل واالئتم وفیر التموی ة لت
ضمان       سبة ال غ ن ى أن تبل ط، عل ل فق ال العام ل رأس الم ال تموی ي مج طة ف ة  % 75والمتوس ن قیم م

رة      % 3وتبلغ نسبة الضمان، .  ألف دوالر15القرض الذي تبلغ قیمتھ تقریبًا      دفع لم ن قیمة القرض ت م
  .للقروض التي تقل مدتھا عن سنة واحدة% 1نوات، و س5-3واحدة للقروض التي تتراوح مدتھا من 

  
  :التجربة المصریة: 3-3

وفي جمھوریة مصر العربیة تم انشاء شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمشروعات الصغیرة      
م       سنة  ) 159(كشركة مساھمة عامة، طبقًا لقانون الشركات المصریة رق سعة    1981ل ن ت ، بمساھمة م

ام        بنوك مصریة وذات مل    ي ع ك ف ان ذل أمین، وك ى    .  1991كیة مشتركة، وشركة ت شركة إل وتھدف ال
الل    ن خ ا م ة وتطویرھ ة والخدمی االت اإلنتاجی ف المج ي مختل صغیرة ف شروعات ال ة الم شجیع وتنمی ت
ھ،     ویر أدائ شروع، أولتط ة الم الزم إلقام صرفي ال ان الم ى االئتم شروعات عل ك الم صول تل سیر ح تی

شا  ھ للن سیر مزاولت وك،        أوتی ل البن ن قب ة م وال الممنوح ضمان لألم وفیر ال الل ت ن خ ھ م ك كل ط، وذل
  .وتمارس الشركة عملھا من خالل اتفاقیة تم توقیعھا مع اثنین وثالثین بنكًا في مصر

  
سبتھ         ا ن ى لقیمة           % 50 وتقوم الشركة بتغطیة م ى أن یكون الحد األدن ل المطلوب، عل ة التموی ن قیم م

شأة  700 آالف جنیھ والحد األقصى   10الضمان للمنشأة الواحدة      ألف جنیھ مصري، وعلیھ، یمكن للمن
داره  20أن تحصل على تمویل یتراوح ما بین     ا       1.4 ألفًا إلى ما مق دة الضمان م غ م ھ، وتبل ون جنی  ملی

ماح          رة س اك فت ون ھن وز أن تك ا یج دھا، كم وز م صى ویج د أق نوات كح س س ھر وخم تة أش ین س . ب
ة    سنوی% 1وتتقاضى الشركة    شركة أنواعًا    . ًا من رصید القرض أوالتسھیل كمصروفات إداری دم ال وتق

ل،          ل التحلی ة ومعام ز الطبی صیادلھ والمراك اء وال مانات األطب ي ض ل ف ضمانات تتمث ن ال ة م مختلف
امج ضمان   . وقروض الصندوق االجتماعي، إضافة إلى عدد آخر من النشاطات المختلفة    وقد تمكن برن

في ھذه الشركة من تحقیق نتائج كبیرة خالل السنوات الخمس األولى من عملھ، مخاطر القروض المنفذ 
 ملیون جنیھ، ومتوسط  335 ملیون جنیھ، ضمنت الشركة منھا 697حیث تمكن من توفیر تمویل قیمتھ        

د  رض الواح ة الق طة 143قیم صغیرة والمتوس شروعات ال ھ للم ف جنی ة  .   أل سیاسة المتبع ضي ال وتقت
سبة      حالیًا في الشركة   ًا بن ى  % 30 عدم الموافقة على ضمان أي مشروع ما لم یكن مموًال ذاتی % 50إل

  .من قیمة االستثمار الكلیة
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 الصیغ المقترحة لتمویل المنشآت الصغیرة من خالل المصارف اإلسالمیة:-  

  
الل الوساطة المالیة یعد المصرف اإلسالمي مصرفًا استثماریًا یساھم في تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة من خ

الفعالة بین أصحاب األموال وبین أصحاب المشروعات، ومنھم المشروعات الصغیرة، ھذا بخالف البنوك 
  .التقلیدیة التي تقوم علي نظام آلیة سعر الفائدة

  
وافقة ولقد تبین من الدراسة المیدانیة أن ھناك العدید من الصیغ التمویلیة المستخدمة بالمصارف اإلسالمیة المت

المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، واالستصناع، والسلم، واإلجارة ، والبیع (مع أحكام الشریعة ومنھا 
ولكل صیغة من تلك الصیغ طبیعة تختلف عن الصیغ .) بالتقسیط، والبیع بالوكالة، والبیع بالعمولة، وغیرھا

  .في تمویل المنشآت الصغیرة األخرى، لذلك یجب دراسة ھذه الصیغ وبیان دور المصرف اإلسالمي 
  
 الصیغ التمویلیة المقترحة لتمویل المنشآت الصغیرة:  

وتنقسم صیغ التمویل المستخدمة إلي صیغ تمویل البیوع والمشاركات وصیغة التأجیر وھذه الصیغ تناسب 
  : .المشروعات الصغیرة، وسوف تعرض في البنود اآلتیة 

  
  :د بالتملك صیغة التمویل باإلجارة مع الوع: أوًال

وقد أصدرت ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة . یعرف التأجیر بأنھ بیع منفعة لمدة معلومة بعوض معلوم 
 فتوى بعدم جواز صیغة التأجیر المنتھى بالتملك حیث تعد بیعتین في بیعة واحدة 2000السعودیة في أبریل عام 

نفس العام بجواز التأجیر ولكن بصیغة التأجیر مع الوعد ثم صدرت فتوى مجمع الفقھ اإلسالمي في سبتمبر من 
  .بالتملیك

  
وتعد صیغة التمویل باإلجارة مع الوعد بالتملیك من الصیغ التي یمكن استخدامھا في تمویل المنشآت الصغیرة 

  -:للعدید من األسباب من أھمھا
ھا ثم یعید تأجیرھا إلى أن المصرف یستطیع توفیر وشراء أي وحدة إنتاجیة ألي من المنشآت وتملك -1

تلك المنشآت مع احتفاظھ بملكیتھا وفي حالة تأخر تلك الوحدات عن السداد یمكن لھ أن یسترد الوحدة 
اإلنتاجیة ، ویعد تملك المصرف للوحدة اإلنتاجیة أحد أشكال الضمانات الھامة للمصرف ، وھو ما 

  . یتوافر لدیھا ضماناتیعد تغلب علي أھم معوقات تمویل المنشآت الصغیرة التي ال
 .یمكن للمصرف أن یقوم بالتأمین التعاوني على تلك الوحدات اإلنتاجیة ضد المخاطر الجسیمة  -2
یمثل القسط اإلیجاري لتلك الوحدات اإلنتاجیة بالنسبة للمنشآت الصغیرة مصروفًا دوریًا یمكن للوحدة  -3

 .تحملھ شھریًا
 . تأجیرھا للمنشآت الصغیرةیمكن للمصرف أن یستأجر تلك المعدات ثم یعید -4

  
وتناسب صیغة التمویل عن طریق التأجیر مع الوعد بالتملك المنشآت اإلنتاجیة الصغیرة والتي تحتاج إلى 

خطوط إنتاج مثل المطابع ومصانع التعبئة والتغلیف ، وكذلك المنشآت التي تحتاج إلي األجھزة والمعدات مثل 
  .المعامل الطبیة

  
  :لسلمصیغة بیع ا: ثانیًا

تعد صیغة بیع السلم من الصیغ التمویلیة البدیلة لإلقراض بفائدة من خالل نظام الجاري المدین بفائدة، حیث یتم 
  .توفیر سیولة نقدیة للعمالء مقابل شراء منتجاتھم ودفع ثمنھا حاًال ، ویكون االستالم فیما بعد ألجل معلوم

فالحین حیث تقوم بشراء المحصول مقدما، كما تالئم  وتالئم ھذه الصیغة المشروعات الزراعیة لصغار ال
المنشآت اإلنتاجیة التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجیة كمنتج نھائي أو وحدات تستخدم في مراحل إنتاجیة أخرى 

  ..لشركات كبیرة مثل إنتاج بعض مكونات السیارات
  

  -:السلم عن طریق ما یليویمكن للمصرف اإلسالمي أن یقوم بتمویل تلك المنشآت الصغیرة بصیغة 
دفع نقدي واستالم (یقوم المصرف اإلسالمي بشراء إنتاج المنشآت الصغیرة بعقد السلم األصلي  -1

 .مما یوفر سیولة نقدیة لتلك المنشآت) مؤجل
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عقد اتفاقیات مع الشركات الكبیرة التي تستخدم إنتاج المنشآت الصغیرة كمكونات لمنتجھا النھائي  -2
  ).السلم الموازي(طریق عقد على بیعھا لھم عن 

في حالة قیام المنشآت الصغیرة بإنتاج منتج نھائي تقوم المصارف اإلسالمیة باالتفاق مع بعض  -3
 .على بیع تلك المنتجات لھم أما سلم موازي أو مرابحة) الموزعین(عمالئھا 

  
یرة والتي تحتاج إلى تمویل ویمكن استخدام صیغة التمویل عن طریق بیع السلم لتمویل المنشآت اإلنتاجیة الصغ

استخدام (سواء كانت تقوم بإنتاج منتج نھائي ) مواد خام ، رواتب ، مصروفات تشغیلیة (رأس المال العامل 
  .أو منتجات وسیطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخرى وكذلك في تمویل المشروعات الزراعیة) نھائي

  
  :شراءصیغة التمویل عن طریق المرابحة لآلمر بال: ثالثا

بیع بمثل الثمن األول مع زیادة ربح ، حیث یقوم المصرف / تعرف صیغة المرابحة ألجل لآلمر بالشراء بأنھا 
اإلسالمي بشراء السلعة بناء علي طلب العمیل ثم بیعھا لھ باألجل ، وتتمیز صیغة المرابحة ألجل لآلمر بالشراء 

 خام عن طریق قیام المصرف بتلبیة احتیاجات العمیل  بإمكانیة توفیر ما یحتاجھ العمالء من معدات أو مواد
بشراء ما یحتاجھ وتملكھ ثم بیعھ لھ مرابحة،  وحتى تحقق المرابحة الھدف المطلوب منھا وھو المساھمة في 

أو شراء المواد الخام ) خطوط اإلنتاج ( تنمیة المنشآت الصغیرة یجب أن تھتم بتمویل شراء الوحدات اإلنتاجیة 
  .ت التشغیل التي تستخدم في صناعة المنتجات النھائیةومستلزما

وتتمثل مخاطر تلك الصیغة في تملك المنشأة الصغیرة للوحدة اإلنتاجیة أو استخدامھا النھائي للمواد الخام ، 
  .حیث تمثل عملیة المرابحة بیع وشراء وتملك، ثم تعثر سداد األقساط في آجالھا

مثل ) طرف ثالث(طریق الحصول علي ضمانات من جھات حكومیة ویمكن التغلب علي تلك المخاطر عن 
من التمویل % 75صندوق التنمیة الصناعي بالمملكة العربیة السعودیة ، والذي یقدم ضمانات في حدود 

والصادر بالقرار " كفالة تمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة " الممنوح للمنشآت الصغیرة وذلك ضمن برنامج 
  . ه من قبل معالي وزیر المالیة 1425 لعام 1166الوزاري رقم 

  
  :صیغة التمویل عن طریق بیع االستصناع: رابعًا

  
عن طریق (یقصد ببیع االستصناع قیام المصرف بتصنیع ما یرغبھ العمیل من وحدات إنتاجیة أو عقاریة

  .ثم تقسیط المبلغ علي دفعات مع الحصول علي ربحیة ) المصنعین
 من الصیغ التمویلیة التنمویة حیث تساھم في إنشاء وحدات جدیدة لم تكن موجودة مثل وتعد صیغة االستصناع

تصنیع خطوط إنتاج جدیدة أو إنشاء مباني سكنیة إلى غیر ذلك ،  وتناسب صیغة التمویل عن طریق البیع 
ط اإلنتاج باالستصناع المنشآت الصغیرة القائمة والتي ترید التوسع في حجم أعمالھا عن طریق زیادة خطو

  .الحالیة أو إنشاء وحدات عقاریة لوحدات التجمیع إلى غیر ذلك من أسالیب التوسع في المنشآت الصغیرة
وتمكن ھذه الصیغة المصرف من الحصول على قدر كبیر من قیمة التمویل خالل مرحلة اإلنشاء عن طریق 

لف مخاطر صیغة االستصناع عن صیغة بیع الدفعات المقدمة أو األقساط الدوریة خالل مرحلة التنفیذ، وال تخت
  .السلم السابق بیانھا والتي یمكن التأمین ضدھا

  
  :صیغة التمویل عن طریق البیع بالعمولة: خامسًا

یمكن للمصرف استخدام ھذه الصیغة لتمویل العمالء الذین لدیھم القدرة على تسویق المنتجات والمعرفة بسوق 
  . ولكن لیس لدیھم إمكانات لشراء بضائع لتصریفھاالمنتجات ویمتلكون منافذ للتوزیع

  
من األرباح المحققة،  ویقوم المصرف بشراء تلك البضائع وإعطائھا للعمالء على سبیل األمانة لبیعھا مقابل نسبة

  .وتناسب ھذه الصیغة المنشآت الصغیرة وال سیما فئة الشباب حیث تقدم السلع لھم لبیعھا وتورید ثمنھا بعد البیع
  
  :صیغة التمویل بالمشاركة: ادسًاس

تعد صیغة المشاركة من أھم الصیغ التمویلیة في المجتمع االقتصادي حیث یشارك المصرف العمیل في رأس 
المال والعمل، وإن كانت صیغة المشاركة أقل الصیغ حظًا في االستخدام اآلن في المصرفیة اإلسالمیة نظرًا لما 

خاطر، حیث تتطلب وجود شریك یلتزم بالقیم األخالقیة مثل األمانة والصدق، یعتقد البعض من كونھا عالیة الم
  .وكفاءة فنیة في إدارة المشروعات

  
ویحث أحد الخبراء  المصارف اإلسالمیة على االستثمار في المشاریع اإلنتاجیة التي ترتبط بإنتاج سلع وخدمات 

ة على النحو الذي یعد محققًا لھدف االنسجام مع ضروریة في مجال الغذاء والكساء واإلسكان والتعلیم والصح
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الغنم بالغرم "أولویات المصلحة االجتماعیة بمنظورھا اإلسالمي، بنظام المشاركة حیث یقوم على تطبیق قاعدة  
  .وأفضل من االستثمار بفائدة" 
  
  

  -:وتالئم صیغة التمویل بالمشاركة المنشآت الصغیرة للمبررات اآلتیة
شاركة في إمكانیة تمویل أي مشروع سواء أكان صغیرا أو متوسطًا وال سیما مرونة أسلوب الم -1

  .المشاركة المنتھیة بالتملیك حیث تمكن الشریك من تملك المشروع بعد تخارج المصرف اإلسالمي
 .إمكانیة استفادة تلك المنشآت وخاصة اإلنتاجیة من استخدام اسم المصرف عند تسویق منتجاتھا -2
 .شأة في حصة من التمویل یجعلھ حریصُا على نجاح المنشأةمساھمة صاحب المن -3
 .زیادة ربحیة المصرف مع زیادة نمو نشاط المنشأة -4
 .مساھمة المشاركة بطریق مباشر في التنمیة االقتصادیة وزیادة القیمة المضافة للدخل القومي -5

  
ح اعتماد مستندي لتورید ویمكن استخدام صیغة المشاركة في تمویل صادرات المنشآت الصغیرة عن طریق فت

  .منتجات العمیل التي تحتاج إلي تمویل نقدي إلنتاجھا ثم تصدیرھا
  

  :صیغة التمویل عن طریق المزارعة: سابعًا
مشاركة بین طرفین أحدھما یقوم بتوفیر األرض واآلخر یزرعھا والناتج مناصفة بین " وھي عبارة عن 

  .اع المشاركة اإلسالمیةصاحب األرض ومن زرعھا، ولذلك فھي نوع من أنو
وتعد صیغة التمویل عن طریق المزارعة من أھم الصیغ التي یمكن استخدامھا لتمویل القطاع الزراعي خاصة 

من احتیاجاتھ الغذائیة من الخارج رغم توافر مساحات شاسعة قابلة % 75إذا علمنا أن الوطن العربي یستورد 
  .سودان وباكستان وأحدثت تنمیة زراعیة فعالةللزراعة، ولقد نجح تطبیق ھذه الصیغة في ال

  
  -:ویمكن للمصرف أن یستخدم صیغة المزارعة على النحو التالي

  .أن یقوم بشراء أراضي زراعیة ثم یدفعھا للمزارعین لزراعتھا مقابل حصة من المحصول  -1
بل حصة أن یقوم المصرف بتوفیر البذور والسماد عن طریق بیعھا ألصحاب األراضي الزراعیة مقا -2

 .من المحصول أو سداد ثمنھا نقدا عند جني المحصول 
 .شراء المصرف للمحصول عن طریق بیع السلم  -3
 .للمزارعین وتقدیمھا لھم إما عن طریق التأجیر أو المشاركة) محاریث(توفیر آالت زراعیة  -4

  
  :تعقیب الباحث

 یختار صاحب كل منشأة الصیغة التي ویرى الباحث أن ھذه الصیغ البدیلة تناسب معظم المنشآت الصغیرة حیث
تناسبھ وتتفق مع ظروفھ وإمكاناتھ وھذا أفضل وأجدى من نظام التمویل القائم على الفائدة والذي ثبت فشلھ في 

 .تمویل معظم المشروعات الصغیرة
  
 مقومات نجاح المصارف اإلسالمیة لتمویل المنشآت الصغیرة:  

 أنھ البد من وجود بعض المقومات لنجاح تمویل المنشآت الصغیرة یرى الباحث ومن خالل الدراسة المیدانیة
  -:بالمصارف اإلسالمیة ومن أھم تلك المقومات ما یلي 

  
  .وجود دلیل شرعي لتمویل المنشآت الصغیرة -1
 .وجود معاییر الختیار المنشآت الصغیرة وأصحابھا الذین سوف یقومون بتشغیلھا -2
 .نشآت الصغیرةوجود نظام للمتابعة والرقابة علي الم -3
 .وجود معاییر لتقویم ومتابعة المنشآت الصغیرة خالل التشغیل -4
 .تحدید جھة موثوق بھا للقیام بإعداد دراسات الجدوي لكافة المنشآت الصغیرة  -5
 .تقدیم ما یتاح من ضمانات من العمالء ، مع قبول مبدأ الكفالة الشخصیة  -6
التعامل مع البنوك وخاصة في مجال إعداد إعطاء دورات ألصحاب المنشآت الصغیرة على كیفیة  -7

 .الملفات االئتمانیة 
  . القیام بعمل تأمین تعاوني إسالمي على عملیات التمویل من قبل طرف ثالث- 8
 توفیر بیانات ومعلومات مالیة عن المنشآت الصغیرة للبنوك مما یمكنھا من اتخاذ قرارات التمویل بثقة – 9

  .ومرونة
  یرة وخاصة المنشآت الصناعیة منھامھنیة ألصحاب المنشآت الصغ توافر الخبرة ال-10
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  متويل التجارة اخلارجية  : اجلزء الثالث عشر 
  

  
  ) الخارجیة (مفھوم التجارة الدولیة 

  :منھا ما یلي  للتجارة الخارجیةفھناك عدة تعار ی

 1.. كال من الصادرات والواردات المنظورة وغیر المنظورة  

 الدولیة في صورھا الثالثة المتمثلة في انتقال السلع و األفراد و رؤوس األموال، المعامالت التجاریة 

تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة مختلفة أو بین حكومات و منظمات اقتصادیة تقطن وحدات 

 2.سیاسیة مختلفة

  بین عدة دول، بھدف عملیة التبادل التجاري في السلع و الخدمات و غیرھا من عناصر اإلنتاج المختلفة

  3.تحقیق منافع متبادلة ألطراف التبادل

من التعاریف السابقة نستنتج أن التجارة الخارجیة عبارة عن مختلف عملیات التبادل التجاري الخارجي سواء في 

. صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بین أفراد یقطنون وحدات سیاسیة مختلفة بھدف إشباع أكبر حاجات ممكنة

الصادرات و الواردات بصورتیھما المنظورة و غیر : تتكون التجارة الخارجیة من عنصرین أساسیین ھماو 

  . منظورة

  

و تقوم البنوك بتقدیم العدید من الخدمات في مجال المعامالت الدولیة من أبرزھا الخدمات التي تقدم للمصدرین 

   :1فضال على الخدمات الدولیة و من أھم ھذه الخدمات

  خدمات المصدرین و المستوردین. 1.3 

  : تقدیم المعلومات و المنشورة/ أ

من خالل نشرات دوریة تشرح حالة األسواق الدولیة من النواحي االقتصادیة، و إمكانیة عقد صفقات مع أي 

منھما حیث أن قواعد الرقابة على النقد و الحصص و الرسوم الجمركیة و المخاطر المحتملة التي یمكن تقابل 

لمصدرین في التعامل مع الدول المختلفة، كذلك المستندات و وساءل الشحن المرغوبة من طرف ھذه الدول و ا

و تفوم البنوك أیضا . تقوم البنوك أیضا بتقدیم أسماء للوكالء و المشترین في بلدان العالم لمختلف السلع و الدول

  .مبتقدیم و تحدید أسعار الصرف للعمالء في مختلف بلدان العال

  : إنھاء المعامالت المالیة الخاصة بالتصدیر و االستیراد/ ب

من خالل فروع البنوك في الخارج أو المراسلین المنتشرین في كافة أنحاء العالم، و ذلك باستخدام أنواع مختلفة 

صى ربح من الوسائل مثل االعتمادات و الكمبیاالت المستندیة و ھذا في ظل قواعد تبادل العمالت التي تحقق أق

  .للمصدرین

  :تمویل عملیات التبادل/ ج

                                                
.  

  
 .  
 .  
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من خالل الحسابات الخارجیة المدینة و من خالل القروض و قبول الكمبیاالت المستندیة، و ضمان إتمام 

  .المعامالت بشكل مرضي لألطراف المختلفة

  :إجراء التأمین/ د

سفر و التعامل مع المستوردین في المطلوب خالل حركة السلع حتى تصل إلى المستثمرین و تقدیم تسھیالت ال

  .الخارج و تقدیم المصدرین للمؤسسات المالیة في الخارج و تسھیل تعاملھم مع الوكالء

  :إجراء عملیات التحصیل المستندیة للمبیعات الدولیة/ ھـ

  :و تتجلى أھمیة التمویل المصرفي للتجارة الخارجیة فیما یلي

  .درین و المستوردین التقلیل من مشاكل المسافات بین المص-

  . التغلب على اختالف و تباین نظم النقد في االستیراد و التصدیر بین الدول-

  . التغلب على التباین بین العمالت في العالم-

  عن طریق ما یسمى بضمانات القروض األجنبیة . إلخ... حمایة المصدرین من المخاطر السیاسیة و التجاریة-

  اسیة و حاالت عجز المدین عن الوفاء، و عدم قابلیة عمالت بعض المستوردین    بغرض تجنب المخاطر السی

  .   للتحویل

  و ذلك عن .  التسھیل على المصدرین على الحصول على قیم سلعھم فورا أو دون تجمید أموالھم لمدة طویلة-

  . ي الخارج   طریق اإلقراض بضمان مستندات الشحن أو خصم الكمبیالت المسحوبة على المستوردین ف

   عدم االقتصار على تمویل عملیات االستیراد و التصدیر فحسب و إنما القیام بتمویل نشاط المصدرین في -

  .   مراحلھ المختلفة حتى یصل اإلنتاج إلى مرحلة التصدیر النھائیة

  عملیات األطراف األخرى. 2.3

   التحوالت البریدیة و البرقیة بالتلكسإصدار و قبول وسائل الدفع الدولیة مثل الحواالت المصرفیة و/ أ

  .  و الفاكس، أو قبول الشیكات التي تدفع دولیا

  .تسھیل عملیات صرف العمالت األجنبیة و التحویل و التحصیل/ ب

  1.إصدار الشیكات السیاحیة و بطاقات االئتمان الدولیة/ ج

  خدمات تمویل التجارة الدولیة. 3.3 

أن یقوم بھا كل من المصدر و المستورد الخارجي في تداول الحقوق بینھما، و في تتعدد طرق التسدید التي یمكن 

مقدمة ھذه الطرق الدفع نقدا، وھي طریفة تتطلب قدرا كبیرا من الثقة التي ال تتوفر بشكل كبیر بین األطراف 

  .مستندیةالمتعاملة، و الطرق األخرى ھي استخدام الكمبیاالت المستندیة بأنواعھا، و االعتمادات ال

  :الوثائق المستعملة في التجارة الخارجیة

  : وثائق إثبات السعر-1

 12-91 من القانون 7تتمثل في مختلف أنواع الفواتیر المنصوص علیھا من طرف بنك الجزائر، وفقا للمادة 

  : و التي تتضمن14/08/1991الصادر في 

  . اإلشارة إلى أطراف العقد-

  .ل التجاري عنوان و رقم التسجیل في السج-

                                                
.  
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  . البلد األصلي للمنتوج-

  . طبیعة لبضاعة أو الخدمة المقدمة-

  . الكمیة، السعر الوحدوي اإلجمالي-

  . قیمة الفاتورة-

  . تاریخ تحریر الفاتورة و تاریخ التسلیم-

  . شروط البیع و التسلیم-

 . تاریخ و طرق التسدید-

   :1       و نمیز بین مختلف الفواتیر التالیة

  Facture Commerciale:الفاتورة التجاریة. 1.1

تعتبر الفاتورة التجاریة الوثیقة المحاسبیة األكثر أھمیة في عملیات التبادل الدولي، لیس فقط إلثبات الدیون و 

  .إنما للسماح للمصالح الجمركیة بمراقبة البیانات المتعلقة بالبضاعة المشحونة

نیة، حیث یبین آجال الشحن كما یقوم المصدر بتحریر السعر یجب أن ترفق ھذه الفاتورة بالبضاعة المع

الوحدوي المتفق علیھ للبضاعة و وجھتھا، إضافة إلى وجوب مطابقتھا مع باقي المستندات و خاصة بولیصة 

  .اسم المستورد،قیمة االعتماد، البضاعة لكمیتھا و مواصفاتھا: الشحن من كافة النواحي من حیث

    Facture Pro Forma:الفاتورة الشكلیة. 2.1

تعتبر الفاتورة الشكلیة فاتورة مبدئیة مستعملة في عملیات التجارة الخارجیة، إذ تحرر من طرف المصدر 

 .لصالح المستورد، وھذا قبل االتفاق النھائي على الصفقة التجاریة

وزن، الكمیة، شروط المبلغ اإلجمالي، ثمن الوحدة، ال: تحتوي ھذه الفاتورة على معلومات خاصة بالبضاعة

البیع، فھي عموما لصالح المستورد إذ تسھل علیھ اإلجراءات اإلداریة مثل الحصول على تأشیرة االستیراد، كما 

  .تعتبر جزءا من مستندات االعتماد المستندي في حالة اختیاره كوسیلة دفع

  

 Facture Provisoire: الفاتورة المؤقتة. 3.1

عندما ال تتوفر لدى المورد كل العناصر الضروریة، و التي تسمح لھ بتحریر و ھي الفاتورة التي تستعمل 

فاتورة تجاریة أو عندما تتعلق بالبضاعة التي تتعرض للنقصان أثناء الطریق، و بذلك یتم تحویل السعر، وھذه 

  ).الفاتورة التجاریة( األخیرة تكون متبوعة إجباریا بفاتورة نھائیة

 Facture Consulaire :الفاتورة القنصلیة. 4.1

ھي فاتورة تجاریة تحتوي على تأشیرة قنصلیة بلد المستورد الموجودة في بلد المصدر، ھذه التأشیرة ھدفھا 

  .مصدر البضاعة و قیمتھا: الرئیسي ھو إعطاء طابع رسمي للبیانات المذكورة فیھا مثل

 Facture Douanière: الفاتورة الجمركیة. 5.1

ؤقتة من طرف المصدر حسب اإلجراءات المنصوص علیھا من طرف مصلحة ھي فاتورة محررة و م

  .الجمارك، إذ یصرح بھا لدى الجمارك فقط 
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  : وثائق النقل-2

إن عملیة نقل البضاعة ذات أھمیة كبیرة، و قد تكون عن طریق البر أو الجو و ھذا حسب طبیعة البضاعة و 

 شركات النقل الكبیرة، و یمكن عرض بعض وثائق النقل قیما أسعار النقل و توفر الوسائل و غالبا ما تقوم بھ

  :یلي

 Lettre de Transport Aérien (LTA):وثیقة النقل الجوي. 1.2

ھي وصل استالم یثبت أن البضاعة قد أرسلت عن طریق الجو، و تحرر من طرف شركات النقل الجوي، و 

األطراف غیر قابل للتفاوض ألنھا مقررة  ھي عقد قانوني توضح فیھا وضع كل LTAتحت مسؤولیة المصدر

لشخص مسمى، فھي تعطي حق الملكیة للمرسل إلیھ إال النسخة الثالثة ذات اللون األزرق تحتوي على ختم و 

  .إمضاء شركة النقل الجوي

  :وثائق النقل البحري. 2.2

  Billof Lading:بولیصة الشحن البحري/  أ

تند یؤكد ملكیة البضاعة المذكورة فیھا للجھة التي حرر ألمرھا، حیث وثیقة تعتبر كوصل تسلم البضاعة ، و مس

  .تعطي النسخة من بولیصة الشحن للشاحن بعد ـن یتم شحن البضاعة

إن ھذه البولیصة ترسل نسخة منھا للمرسل و یمكن أن یظھرھا في حالة بیع البضاعة، أو یظھرھا لوكیل العبور 

 تبقى نسخة منھا لدى ربان السفینة لیرجع بھا بعد عملیةلتخلیص البضاعة من حوزة الجمارك، و 

 

یقوم المصدر بإرسال نسخة للمستورد و بطریقتین مختلفتین و ذلك لضمان وصول .  تفریغ السلع المشحونة

  .إحداھما إلیھ

  :و أھم البیانات التي تحتویھا بولیصة الشحن ھي

  . اسم ربان السفینة الذي یقودھا أثناء الرحلة-

  .الطرود أو الصنادیق المشحونة و وزنھا عدد -

  . اسم المیناء المرسل إلیھ للبضائع-

  . اسم المستورد كامال و عنوانھ-

  . رقم و تاریخ البولیصة و التوقیع-

  .و یذكر على ھامشھا عدد الطرود و عالمتھا و أرقامھا و محتویاتھا و أجرة الشحن

 :   سند الشحن/ ب

ألنھا لیست حجة لإلرسال الفعلي للبضائع لكن حضورھا فقط من اجل " سند الشحن"ھذه الوثیقة تسمى 

  .التعلیمات المتعلقة بالنقل

یقوم الناقل بواسطة سند الشحن إثبات ھویة األطراف و البضائع واجب نقلھا، و أجرة الحمولة الواجب دفعھا و 

ناقل من بعض األضرار، فالوثیقة إذا ذكر مبلغ التعویضات، مثال بسبب ھالك البضاعة أو تلفھا أو ذكر إعفاء ال

  .ھي وسیلة إثبات، حیث التزامات الناقل تبدأ من وقت تسلیم البضاعة لحین تسلیمھا

  :یمكن أن یصدر سند الشحن على شكل: أشكال سند الشحن* 

   سند شحن كامل یعطي حق ملكیة البضاعة كامل السند، لكن خطر الضیاع أو السرقة یجعل ھذا الشكل -

  . ل االستعمال  قلی
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 . یبین علیھ اسم المرسل إلیھ و ھو الوحید الذي لھ القدرة على حیازة البضاعة:  سند شحن مسمى-

فھو یسمح بانتقال ملكیة البضاعة ) بنك اإلصدار(ھو صادر ألمر المستورد أو لبنكھ :  سند شحن غیر مسمى-

  .عن طریق التظھیر

  :أنواع سند الشحن * 

  Received Forchipment  : مستند متسلم للشحن-

في ھذه الحالة البضاعة تكون تحت تصرف شركة المالحة، و لكنھا لم تشحن بعد على ظھر السفینة عند تحریر 

 .ھذا المستند، فھي إذا من الممكن أن تشحن على ظھر سفینة غیر التي حددت من قبل

 On Board:  مستند شحن على الظھر-

 .د شحنت على ظھر السفینةھذا المستند یبین أن البضاعة ق

 Through Billof Leading : سند الشحن المباشر-

 ھو سند شحن من نوع تقلیدي یحرر من قبل شركة النقل البحري و یغطي وسائل نقل مختلفة فھو یحدد میناء 

  .اإلقالع، و في ھذه الحالة تشحن البضاعة على ظھر سفینة غیر مسماة

  

  :وثائق النقل البري. 3.2

ھو وصل إرسال بسیط یثبت بأن البضاعة قد أرسلت من الخارج عن : نقل عن طریق السكك الحدیدیةال/ أ

طریق السكك الحدیدیة، و ھي تحرر على ستة نسخ ذات نفس اللون، و تفرقھا األرقام الموجودة علیھا باللون 

 تمثل ھذه الوثیقة مستند ".نسخة أصلیة لرسالة النقل البري" تحتوي على عبارة 04أما النسخة رقم . األحمر

اإلرسال الذي ال بد أن یؤشر علیھ بطابع محطة اإلقالع، ھذا السند محرر إلزامیا لشخص مسمى، أي ال یمكن 

  .في أي حال من األحوال تداول عن طریق التظھیر

ص یسمى االتفاقیة الدولیة لنقل البضاعة عن طریق البر تنص على مستند خا: رسالة النقل البریدي الدولي/ ب

  رسالة النقل البري الدولي، و التي تصدر بأشكال مختلفة، وھذا راجع لتنوع و كثرة مؤسسات النقل،

 فھي تمتلك الخصوصیات العامة لرسالة النقل الجوي و رسالة النقل بالسكك الحدیدیة تعطي للبنك إمكانیة 

عة، فإن ھذه الطریقة تعتبر صعبة في إرسال البضائع تحت اسمھا، و ذلك ألجل االحتفاظ بالرقابة على البضا

  .النقل البري و ذلك راجع إلى صعوبات التخزین في مؤسسات النقل

ھو وصل إرسال البضائع عن طریق البرید و المواصالت أو عن طریق شركة البرید : الوصول البریدیة/ ج

سمھا، و یشمل ھذا السریع، وھو محررا إجباریا لشخص مسمى و تستطیع البنك أن ترسل البضاعة تحت ا

 . اسم المرسل إلیھ، وزن الطرد، عنوان المرسل إلیھ و معلومات أخرى: الوصل عدة معلومات منھا

 : الوثائق اإلداریة-3

  :1شھادة المنشأ. 1.3

تحرر من طرف السلطات المعنیة بعملیات االستیراد و التصدیر، كالغرفة التجاریة، حیث یثبت فیھا مصدر 

  :لبضائع، أي في أي بلد أنشئت ھذه األخیرة، و یجب أن تكونالسلع و ا) منشأ(

  . محررة من طرف المنتج أو المصدر-

                                                
1  
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  . أن یذكر بھا اسم و عنوان المصنع المنتج للبضاعة و منشئھا-

  . أن یكون موضح علیھا منشأ الخامات الداخلة في إنتاج البضاعة-

  Certificat Sanitaire : 2شھادة الصحة و النوعیة. 2.3

ھي وثیقة إداریة تصدرھا السلطات أو المصالح اإلداریة المكلفة بالجانب الصحي للبضاعة، حیث أنھ ملزم على 

جمیع المنتجین للمواد االستھالكیة أن یقوموا بتحدید تاریخ اإلنتاج و نھایة الصالحیة على الغالف الخارجي أو 

لمستوى الوطني، و ذلك لضمان صحة المستھلك و الداخلي لھا، و ھذا لكي تسھل الرقابة على البضائع على ا

  .عدم تصدیر بضاعة فاسدة

في حالة التصدیر تقوم مصلحة الجمارك بطلب وثیقة أو شھادة الصحة للسماح بعبور البضاعة إلى الخارج، 

نفس الشيء في حالة استیرادھا، تأخذ عینة من ھذا المنتوج و تحللھ، ھذا الفحص تقوم بھ مصلحة التحلیل و 

  .المراقبة المتواجدة في بلد المستورد أو المصدر

  :و تحتوي شھادة الصحة على معلومات خاصة بالبضاعة

  . طبیعة و نوعیة البضاعة-

  . یوم وصول البضاعة-

  . وسیلة النقل-

  . رقم الحاویات-

  . اسم المستورد و المصدر-

  .ادة الصحة و النوعیة تصریح عن تلك المواد و مدة صالحیتھا، ابتداء من تاریخ إصدار شھ-

و تكمن أھمیة الشھادة الصحیة في أنھا تحمي المستھلك بضمان وصول السلع االستھالكیة إلیھ في وقتھا المحدد، 

  .وقبل انتھاء صالحیتھا حتى ال یكون ھناك ضرر علیھ، و ھي ضرورة عند عبور السلع من بلد إلى آخر

  :شھادة المطابقة. 3.3

جموعة من المقاییس التي تخضع لھا البضاعة فالمستورد عندما یقوم بطلب السلعة أو ھي وثیقة إداریة تحتوي م

البضاعة یجب أن یتأكد من أنھا ھي نفسھا، و تطابق نفس المواصفات المطلوبة، من حیث الكمیة و النوعیة و 

  : اعة منھاتحرر ھذه الشھادة من طرف أجھزة الرقابة المخصصة لذلك و تحتوي على المعلومات خاصة بالبض

  ).صاحب البضاعة( اسم المصدر و عنوانھ -.   كمیة البضاعة–.    نوع البضاعة–.     اسم البضاعة-

    .تظھر أھمیتھا في أنھا تمنع تسرب المواد المھربة أو الممنوعة داخل التراب الوطني

  : الوثائق الجمركیة-4

  

  :التصریح الجمركي. 1.4

ني أو تخرج منھ إلى عملیة جمركیة، إذ أن أھم التزام للمستورد أو تخضع كل بضاعة تدخل التراب الوط

  .المصدر إعداد و تقدیم وثیقة تعرف بالتصریح الجمركي، و ھذا األخیر یضم كل المعلومات الخاصة بالبضاعة

إذا التصریح الجمركي ھو وثیقة محررة وفقا لألشكال المنصوص علیھا في أحكام القانون، یبن فیھا المصرح 

  . لعناصر المطلوبة الحتساب الحقوق و الرسوما
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و بمجرد قبول و تسجیل التصریح من طرف الجمارك فإنھ یصبح عقدا حقیقیا و رسمیا، و ھو ورقة إثبات 

 یوم و تحرر في أربع نسخ، یحتفظ المصرح بواحدة، الثانیة 21تودع لدى مصلحة الجمارك في مدة أقصاھا 

  .ابة مدیریة المحاسبة، أما النسخة الرابعة لدى مصلحة الجماركتودع لدى البنك، الثالثة لدى نی

  1ATA : دفتر. 2.4

ھو عبارة عن وثائق جمركیة دولیة تسمح بالتصدیر المؤقت للمنتجات المحلیة دون التعرض لإلجراءات 

  .المؤقتة

  : یقصد بھATAالرمز 

 Admission Temporaire:  بالفرنسیة-

   Temporary Admission:  باالنجلیزیة-

  .القبول المؤقت:  بالعربیة-

 متوفرة لدى المؤسسات التي تحصل علیھ من طرف الغرفة التجاریة و الصناعیة التي تبنت ATAدفتر 

، و ذلك 26/06/1990 و اتفاقیة اسطنبول في 06/12/1961:اتفاقیة بروكسل الدولیة في : االتفاقیة الدولیة

  .لتسھیل اإلجراءات و العملیات الجمركیة

  : تسمح بالقبول المؤقت كما یليATAدفاتر 

   عینات تجاریة-

  . منتجات موجھة للمعارض و التظاھرات التجاریة-

و ال یسمح باستعمالھ فیما یخص المواد االستھالكیة و المنتجة الموجھة للتحویل أو التصلیح، و یسمح باستعمالھ 

  .لمدة سنة فقط، و فیما یخص الفائدة التي یقدمھا

  .ض التكالیف للمصدرین بإلغاء الرسوم على القیمة المضافة تخفی-

  . غیر ملزمة بتقدیم ضمانات للجماركATA البلدان المتبنیة لدفتر -

   یسھل عبور الحدود، و یسمح للمصدرین و المستوردین باستعمال وثیقة واحدة لجمیع اإلجراءات الجمركیة -

  .  الالزمة

الالجئین للخارج یستطیعون القیام باإلجراءات الجمركیة و ذلك بتكالیف  فإن رجال األعمال ATAبواسطة دفتر 

 واحدة لمدة سنة،و كذلك الرجوع إلى البلد األصلي ATAمحددة من قبل التنقل إلى أكثر من بلد بواسطة دفتر 

  .بالمنتوج بدون أي مشكل

  : وثائق التأمین-5

 لألخطار التي تستوجب الحمایة عن طریق التأمین، و و تتعلق بالنقل البري، الجوي، البحري للبضائع المعرضة

  :لتجنب ھذه األخطار فإنھ تستعمل الوثائق التالیة

 Police d’Assurance :بولیصة التأمین. 1.5

ھي عقد محرر بین المؤمن و المؤمن لھ، یبین الشروط العامة المتفق علیھا بین الطرفین و كذا حقوق و واجبات 

إذا بولیصة التأمین تتمثل في المستندات التي تؤمن . ون مؤرخة بنفس تاریخ سند النقلكل منھما، و یجب أن تك

                                                
.   
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على البضاعة المرسلة ضد المخاطر التي قد تنجم أثناء عملیة النقل و لھا أھمیة كبیرة بالنسبة للبنك ألن 

  .البضاعة تعد بمثابة ضمان في حالة تخلف المستورد عن دفع قیمتھا

 Avenant: المالحق. 2.5

ھي وثیقة تحرر عند إجراء تعدیالت أو تغییرات في نصوص بولیصة التأمین ألن التعدیالت تتضمن تسمیات 

  « D’Avenant Délégation »." ملحق التوكیل:" مستفیدین جدد و تدعى

  Certificat: شھادة. 3.5

  :مین تبینعبارة عن وثیقة صادرة عن المؤمن تثبت صحة وجود بولیصة التأمین، و وثائق التأ

  . التزامات المؤمن لھ–.                                   تاریخ االكتتاب-

  . اسم المؤمن لھ–.                                    وصف السلعة-

  . عدد النماذج المحررة–.                                    تعلیمات الناقل-

  . طرق إثبات الضرر–                 .                األخطار المحمیة-

  .تقنیات الدفع الدولیة

تتعرض التجارة الخارجیة لمشاكل مختلفة أھمھا البعد الجغرافي، الذي یمكن أن یولد نوعا من عدم الثقة، 

كما أن المستورد عند شرائھ لبضاعة ما یرغب في . باإلضافة إلى صعوبة اختیار و تحدید مكان االستحقاق

ن أنھا سوف تصلھ مطابقة للمواصفات المتفقة علیھا في العقد، و المصدر أیضا معرض إلى أخطار و التأكد م

ھذا عند إرسال البضاعة دون أن یصلھ مبلغھا في الموعد المحدد فینجم عن ذلك لجوء المتعاملین إلى استعمال 

ه الثقة في كل من االعتماد المستندي و تقنیات التسدید المبنیة على األمانة و السرعة و قلة التكالیف،و تتمثل ھذ

 التحصیل المستندي 

  : االعتماد المستندي-1

  :تعریف االعتماد المستندي. 1.1

تعتبر االعتمادات المستندیة إحدى أبرز وسائل الدفع التي تتمیز باألمن و سعة االنتشار و االستعمال في التجارة 

  . الخارجیة

االعتماد المستندي ھو تعھد كتابي صادر من بنك بناء على :" دي كما یليو علیھ یمكن تعریف االعتماد المستن

طلب المستورد لصالح المصدر، یتعھد فیھ البنك بدفع أو قبول كمبیاالت مسحوبة علیھ عند تقدیمھا مستوفاة 

ولیة و اتفاق بنكي من أجل تسدید الصفقات التجاریة الد: كما یمكن تعریفھ أنھ. 1"للشروط الواردة باالعتماد

التأمین األطراف المعنیة، كما یعیر ضمان الدفع تحت شروط القرض المتفق علیھا بین المستورد و المصدر و 

  .البنوك الوسیطة

  :من ھذین التعریفین یمكن أن نستخلص ما یلي

  . االعتماد المستندي ھو اتفاق بنكي لتسویة المعامالت التجاریة الدولیة-

  .م بنود و شروط االعتماد ھو ضمان بالدفع عند احترا-

  . ھو طریقة دفع تعتمد أساسا على الوثائق و لیس على البضاعة-

  . ھو ضمان األطراف المعنیة-

                                                
 .  
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  :أطراف االعتماد المستندي. 2.1

  :إن عملیة االعتماد المستندي تتطلب عدة أطراف و ھي

  ).المستورد( طالب فتح االعتماد -

  ).المصدر( المستفید -

  ).بتك المستورد(عتماد  البنك فاتح اال-

  ).المصدر( البنك مبلغ االعتماد -

  :1أنواع االعتماد المستندي. 3.1

  :تنقسم االعتمادات المستندیة حسب قوة االلتزام إلى

  .  اعتماد مستندي قابل لإللغاء-

  . اعتماد مستندي غیر قابل لإللغاء-

  . اعتماد مستندي معزز و غیر قابل لإللغاء-

  :لمستندي القابل لإللغاء االعتماد ا-/ أ

و إعالم ) المستورد(یظھر ھذا النوع من االعتماد عندما تقوم بنك المستورد بفتح اعتماد مستندي لصالح زبونھ 

المصدر بذلك، و لكن دون أن یلتزم أمامھ بشيء، و علیھ فإن االعتماد المستندي القابل لإللغاء ال یعد ضمانا 

  .اه المصدر، ومن الممكن أن یلغى في أیة لحظةكافیا لتسویة دیون المستورد اتج

  .و ھذه السلبیات تجعل من ھذا النوع من االعتمادات المستندیة نادرة االستعمال 

  :االعتماد المستندي غیر القابل لإللغاء/ ب

یون ھذا االعتماد المستندي غیر القابل لإللغاء أو القطعي ھو اآللیة التي بموجبھا یتعھد بنك المستورد بتسویة د

األخیر اتجاه المصدر، و ھو غیر قابل لإللغاء ألن بنك المستورد ال یمكن أن یتراجع عن تعھده بالتسدید ما لم 

  .یتحصل على موافقة كل األطراف

  :االعتماد المستندي غیر القابل لإللغاء و المؤكد/ ج

فقط، بل یتطلب تعھد بنك المصدر  ھو ذلك النوع من االعتمادات المستندیة الذي یتطلب تعھد بنك المستورد 

و نظرا لكون ھذا النوع من االعتمادات یقدم . على شكل تأكید قبول تسویة الدین الناشئ عن تصدیر البضاعة

  .ضمانات قویة فھو یعتبر من بین اآللیات الشائعة االستعمال

  

  :التحصیل المستندي

  :تعریف التحصیل المستندي. 1.2

یقوم بموجبھا المصدر بإصدار كمبیاالت و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي التحصیل المستندي ھو آلیة 

یمثلھ، حیث یقوم ھذا األخیر بإجراءات لتسلیم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي یمثلھ مقابل تسلیم مبلغ 

 لبنكھ لتحصیل مبلغ من إذا التحصیل المستندي ھو األمر المعطى من طرف المصدر. 1الصفقة أو قبول الكمبیالة

  .المال من المستورد مقابل تسلیم المستندات
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  . 2األطراف المتداخلة في التحصیل المستندي. 2.2

  :یتدخل في عملیة التحصیل أربعة أطراف

  .وھو الذي یقوم بجمع المستندات و إرسالھا إلى بنكھ مع األمر بالتحصیل):المصدر(اآلمر / أ

 المستندات من طرف المصدر و یقوم بدوره بإرسالھا إلى البنك المكلف بالتحصیل یتم استقبال: بنك المصدر/ ب

  .حسب اإلجراءات المطلوبة

  .تقدم لھ المستندات مقابل الدفع أو القبول: المستورد/ ج

  و ھو المكلف بالتحصیل أو القبول من طرف المستورد طبقا ألوامر البائع قبل   : البنك المكلف بالتحصیل/ د

  .فع   الد

  :أنواع التحصیل المستندي. 3.2

یكون الدفع في ھذه الحالة نقدي بحیث یتمكن المستورد أو بنكھ من استالم : تسلیم المستندات مقابل الدفع/ أ

  .المستندات، لكن بعد القیام بتسدید مبلغ البضاعة

ة لصالح المصدر بمبلغ في ھذه الحالة یقوم المستورد بتوقیع ورقة تجاری: تسلیم مستندات مقابل القبول/ ب

البضاعة، و یقوم المصدر باالحتفاظ بھا مع المستندات إلى غایة تاریخ االستحقاق، تسمح ھذه الطریقة 

  .بالحصول على مھلة للتسدید
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  مفهوم الضمانات البنكيةاجلزء الرابع عشر 
  

ن تقدیمھا للحصول على قروض من البنك، ھذا         تعتبر الضمانات البنكیة وسیلة من خاللھا یمكن للمتعاملی

من جھة، و من جھة أخرى فھي أداة إلثبات حف البنك إلى الحصول على أموالھ التي أقرضھا بالطریقة 

  .القانونیة، و ذلك في حالة عدم تسدید العمالء أو الزبائن لدیونھم

   :  1 لألسباب التالیةو قد لجأت المصارف إلى زیادة استعمال الضمانات في السنوات األخیرة

  قلة اھتمام بعض المؤسسات التجاریة و الصناعیة بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل، مما یضطر . 1

  .   المصرف إلى طلب ھذه الضمانات

  كبر حجم العملیات االئتمانیة بالنسبة إلى مالیة المتعامل نتیجة لبعض الظروف االقتصادیة التي طرأت   . 2

  مثل برنامج التنمیة  و ما تستتبعھ من نشاط اقتصادي متزاید و الغالء و ما ینتج عنھ من انخفاض     مؤخرا 

  .   القدرة الشرائیة ، فیزداد حجم الكتلة النقدیة الواجب صرفھا على الواردات

عاد كما یعتبر الخطر عنصرا مالزما للقروض، ال یمكن بأي حال من األحوال إلغاؤه بصفة نھائیة، أو استب

  . إمكانیة حدوثھ ما دامت ھناك فترة انتظار قبل حلول آجال استرداده

  .و لذلك یجب على البنك أن یتعامل مع ھذا الواقع بشكل حذر و أن یقرأ المستقبل قراءة جیدة

 و أمام ھذا الواقع الذي ال یمكن تجنبھ، و من أجل زیادة االحتفاظ، و قد یلجأ البنك فضال عن الدراسات السابقة

إلى طلب ضمانات كافیة من المؤسسات التي تطلب القرض، و سوف نالحظ ھذه الضمانات ذات أھمیة كبرى 

  .بالنسبة للبنك خاصة عندما یتعلق األمر بالقروض طویلة األجل

فاألمر ھنا ال یقتصر فقط على القیام بدراسة و تحلیل وثائق المؤسسة و قراءة أرقامھا، و إنما یتمثل األمر في 

  .أشیاء ملموسة و ذات قیمة كضمان قبل منح القرضطلب 

 و في الواقع تختلف طبیعة الضمانات التي یطلبھا البنك و األشكال التي یمكن أن تأخذھا و تتحدد طبیعة ھذه 

  .األشیاء بما یمكن أن تقدمھ المؤسسة

    

  عمومیات حول الضمانات البنكیة: المطلب األول  

 التجارة الخارجیة عن ضمان للعملیات التي یقومون بھا، لذا لجئوا إلى       یبحث المتعاملون في مجال

الضمانات البنكیة، ذلك أنھم رأوا بأنھا تغطي ثغرات عقد الكفالة، ألن حمایة البنك الضامن وحدھا غیر كافیة 

  .بالنسبة لھم، و لضمان ھذه الحمایة تطورت الضمانات البنكیة وفقا لما یخدم مصالحھم

  

  

  : خطاب الضمان تعریف-1

ھو خطاب یتعھد فیھ البنك بأن یدفع عند أول طلب و رغم أیة معارضة من العمیل مبلغ الضمان، أو أي جزء " 

منھ للمستفید الصادر لصالحھ الضمان، كتأمین على عملیة معینة ھي أساس عالقة بین عمیل البنك و المستفید و 

                                                
.  
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 الضمان، فالعمیل وفر على نفسھ تقدیم تامین نقدي، و البنك ذلك خالل مدة محدودة تنتھي بتاریخ انتھاء سریان

  .1"استفاد بالعمولة التي یحصل علیھا بمجرد مطالبتھ بذلك

  بالضمان ) المستورد(الضمانات البنكیة ھي تعھد غیر رجعي و ألول طلب یحرر من طرف البنك للمستفید " 

  ا سبق أنھ ال بد من توفر ما یلي في خطاب یتضح مم. 2أخل بالتزاماتھ) اآلمر(  في حالة أن المصدر 

  :3 الضمان

   خطاب الضمان ال بد أن یكون صادر من البنك، و على ذلك خطابات الضمان التي تصدر من غیر البنوك  -

  .  ال تعتبر خطابات ضمان بالمعنى الصحیح

  د البنك في خطاب  خطاب الضمان صادر لصالح شخص، و ال یجوز تداولھ للمستفید التنازلي إذ أن تعھ-

    الضمان شخصي و ال یجوز تطھیره لغیر المستفید كما ال یجوز للمستفید التنازل عنھ لشخص آخر،و علیھ  

  .  ال یجوز للبنك أن یدفع قیمة خطاب الضمان إال للشخص المستفید منھ

  كون مباشرة بین  خطاب الضمان صادر من البنك لصالح مستفید معین لضمان عملیة و علیھ فإن العالقة ت-

    البنك و المستفید، حیث أن االلتزام على البنك نھائي و فوري، و ال یجوز القول بأنھ معلق على تقصیر  

    عملیة في الوفاء بالتزاماتھ قبل المستفید، و بذلك ال یتوقف البنك عن السداد طالما أن المطالبة قد وردت 

  .  إلیھ، خالل فترة سریان خطاب الضمان

  طاب الضمان غالبا ما یكون محدد المدة، و علیھ یجب على المستفید أن یطالب البنك إما بسداد قیمتھ أو  خ-

    تحدید صالحیتھ في حالة عدم االنتھاء من الغرض الذي صدر من أجلھ، في كلتا الحالتین، یجب أن تكون 

   عدم االستجابة لطلب المستفید إذا   المطالبة خالل فترة سریان خطاب الضمان، و إال فإن یتعین على البنك

  .   جاءت المطالبة بعد انتھاء المدة

  : تعریف الكفالة-

  .1"إن الكفالة ھي عقد یكفل بمقتضاه شخص بتنفیذ التزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھ المدین نفسھ" 

دین اتجاه البنك، إذا لم ھي نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبھا شخص معین بتنفیذ التزامات الم" 

  .2"یستطع الوفاء بھذه االلتزامات عند حلول آجال االستحقاق

  أي أن الكفالة ھي تعھد شخص طبیعي أو معنوي بأن یدفع الدین إلى الدائن عوضا عن المدین في حالة عدم 

  .وفاء ھذا األخیر للدین، و باختصار تحمل مسؤولیة الوفاء عن إعسار المدین

  :نمیز نوعین من الكفالةو یمكن أن 

یجوز كفالة المدین بغیر علمھ، و یجوز رغم معارضتھ، و ال یجوز ھذه الكفالة بمبلغ : الكفالة البسیطة. 1.2

   .3أكبر مما ھو مستحق على المدین

إذا تعدد الكفالء في دین واحد، و كانوا متضامنین، فكل كفیل مسؤول عن الدین كلھ، و : كفالة التضامن. 2.2

ذلك، ألنھ یعتبر شریكا في أصل الدین في ھذه الحالة، و ) البنك(مطالب بتسدیده في حالة ما إذا طلب الدائن ھو 

                                                
 .  .  

 .   
.   

.  
 .  
 .  
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بالتالي فھذا النوع من الكفالة یمنح ضمان أكبر للدائن في حالة عجز المدین، و البنك یختار من یبدو أكثر قدرة 

  :موجود بین الضمان و الكفالة في الجدول اآلتيو عندھا یمكن تلخیص الفرق ال. 4على التسدید من الكفالء

  لصالح  بطلب من  الشخص المتعھد  التعھـــد

  الكافل شخص  الكفالة

  طبیعي أو معنوي

  المدین الرئیسي

  )المستفید(

  الدائن

  المستفید  )المصدر(اآلمر بالسحب   الضامن بنك  الضمان

  )المستورد( 

  

  الفرق بین الضمان و الكفالة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  International Chamber of Commerceغرفة التجارة الدولیة • 
  

ال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو تعتبر غرفة التجارة الدولیة بأنھا الصوت الذي یرتفع مدافعا عن قطاع األعم

اه  ائف والرف اد الوظ صادي وإیج إن     . االقت ام ف ذه األی ي ھ ق ف شكل وثی ة ب صادیات الوطنی داخل االقت را لت ونظ

وتستجیب غرفة . القرارات الحكومیة أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولیة أقوى بكثیر مما كانت علیھ في الماضي

ى طرح      التجارة الدولیة كونھا المنظمة     ذا التحدي بإصرارھا عل الوحیدة المعنیة حقا بقطاع األعمال العالمي لھ

ضایا أخرى        . وجھات نظر قطاع األعمال والتعبیر عنھا    ین ق ن ب شمل م ا واسعا ی وتغطي نشاطات الغرفة نطاق

ذاتي لمؤسسات األع              سوق، والتنظیم ال صاد ال ارة الحرة واقت دفاع عن التج سویة النزاعات وال ال،  التحكیم وت م

  .ومحاربة الفساد أو مكافحة الجریمة التجاریة

  

ة           ا الوطنی ر لجانھ الم عب ة حول الع ات المختلف ة   . تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكوم وم األمان وتق

شأن      ال ب اع األعم ات نظر قط ة بوجھ ة الدولی ات الحكومی د الھیئ اریس بتزوی ي ب ا ف ن مقرھ ة م ة للمنظم العام

  .ؤثر بشكل مباشر في عملیات التجارة واألعمالالقضایا التي ت

  

ا                    ى تواجھ ة ضدد المخاطر الت ال الدولی ضامنة العم ة ال ى الجھ ر ھ ة تتعب ارة الدولی ة التج در  وبالتالى غرف ولق

ا        دولین كم وك والعمالء ال اصدرت قواعد منطمة لضمانات منح القروض  واالعمال الدولیة لحمایة كل من البن

  سیتم توضیحة 
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  :قوانین التشریعیة المتعلقة بالضمانات البنكیة الدولیةلا

إن استعمال الضمانات البنكیة ناتج عن ممارسة التجارة الخارجیة القائمة على حب الربح، و على المنافسة بین 

  .مختلف األطراف

 الھیئات و بھدف التوفیق بین المصالح المتناقضة لمختلف األطراف، و ملء بعض الفراغات التشریعیة، بذلت

  .الدولیة جھودا كبیرة لوضع قوانین تكون مرجعا لألطراف المتعاقدة

  :القوانین الدولیة* 

في إطار مخطط التنظیمات الدولیة، نمیز بین أعمال غرفة التجارة الدوایة و لجنة األمم المتحدة في القانون 

  . را مرجعي قانوني للضماناتالتجاري الدولي، ھدفھا الرئیسي وضع قوانین تشریعیة و التي تعتبر إطا

  :القوانین الموحدة لغرفة التجارة الدولیة المتعلقة بالبنكیة. 1

استفادت العدید من المؤسسات من استعمالھا لھذه الضمانات، و نظرا ألھمیتھا أرفقتھا في جمیع عملیاتھا 

حیث أصدرت غرفة التجارة الدولیة التجاریة الدولیة، و كانت الضمانات المستقلة محل اھتمام الجھات القانونیة، 

  :عدة قوانین مختصة بھا منھا

  .م1978في أوت ) 325قواعد ( القوانین الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدیة -

  .م1991 القوانین الموحدة المتعلقة بالضمانات ألول طلب لسنة -

   :1القوانین المتعلقة بالضمانات التعاقدیة/ أ

، )ھیئة العمل في التجارة الدولیة و تقنیات التطبیق البنكي(ولیة لجنة عمل متكونة من كلفت غرفة التجارة الد

  .إلعداد قوانین تنظر مسبقا في طلبات الدفع غیر مبررة

، )325المادة (و قد اختتمت ھذه األعمال بنشر أولي لقوانین موحدة لغرفة التجارة متعلقة بالضمانات التعاقدیة 

 االعتبار صفة استقاللیة الضمانات، في حین أنھا تؤكد أن النصوص تخص فقط ھذه األخیرة تأخذ بعین

الضمانات المستندیة، حیث تنص على أن جمیع طلبات دفع مبلغ الضمان یجب أن ترفق بقرار قضائي، أي بعد 

ه المادة صدور حكم من المحكمة، أو بموافقة كتابیة من المصدر الذي قبل دفع مبلغ الضمان للمستورد، إال أن ھذ

  .لم تستطع الرد على انشغاالت األطراف أو التوفیق بینھم

  : القوانین الموحدة المتعلقة بضمانات ألول طلب/ ب

 (RUGD)م، و تعرف تحت اسم 1991 لغرفة التجارة الدولیة حدیثة، حیث وضعت سنة 458تعتبر المواد 

Relatives aux garanties sur demande Règles et usances.  

، لكن لتكون سھلة و مقبولة في جمیع التعامالت خاصة بالنسبة )325(ھي أكثر توازنا من سابقتھا  و 

للمستوردین، یتابع تطبیقھا من طرف غرفة التجارة الدولیة، وقد صادق علیھا مجلس رؤساء غرفة التجارة 

  .م03/12/1996م و جددوا مصادقتھم النھائیة في 13/11/1991الدولیة في 

التطبیق الدولي للضمانات ألول طلب، كما تحفظ جمیع أطراف العقد من ) 458(ین ھذه المادة تعكس قوان

  .االستعمال الجزافي للضمانات، و تقدم حال عادال لمختلف النزاعات بین األطراف

ت  بقیت ساریة المفعول، لكن حددت أھدافھا بالبحث في االلتزاما325 إال أن المادة 458بالرغم من نشر المادة 

  .األخرى المستقلة عن العقد األساسي، و تنظیم العمل بالضمانات لتجنب الدعوات التعسفیة
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 بمتابعة التزامات الضامن المضاد بدفع مبلغ (RUGD)حددت غرفة التجارة الدولیة مجال تطبیق قوانین 

 النظر في شروط الضمان، بعد تقدیم طلب كتابي من المستفید أو أي وثیقة أخرى محددة مسبقا، و ھذا بدون

  .عن القیام بالتزاماتھ) المصدر(إثبات عجز اآلمر 

  : فروع أساسیة06 مادة، قسمت إلى 28 الصادرة من غرفة التجارة الدولیة RUGDتتضمن 

  . مجال تطبیق القوانین-

  . األحكام العامة المتعلقة بطبیعة المتعھد-

  . تحدید مسؤولیات و التزامات الضامن و الضامن المضاد-

  . دراسة طلبات الدفع ومدة سریان الضمان-

  . نصوص متعلقة بانتھاء المدة المحددة في عقد الضمان-

  . القانون المطبق و المحاكم المختصة في النزاعات الدولیة-

 على صفة استقاللیة الضمانات و الضمانات المضادة، لكن رغم ذلك تلزم المستفید بتقدیم RUGDلقد أكدت 

 و 1"على المستفید أن یعرف أن الضمان لیس شیكا على بیاض" الضمان المقدم من طرفھ، إذ تبریر لطلب الدفع

 بتقدیم تفصیل عن حیاة الضمان، RUGDلقبض مبلغھ یجب علیھ تقدیم إثبات كتابي عن عجز المصدر تقوم 

  ...متى یكون ساري المفعول، قابل للتحویل، كیفیة تمدید الضمان

  

  

  

  

الدولیة، في بعض األحیان لألطراف حریة االتفاق على وضع نصوص الضمانات، لكن قد تترك غرفة التجارة 

  ھذه الوضعیة غیر ممكنة في بعض الدول، مثال في الجزائر ألن قوانینھا تفرض نماذج عن الضمانات 

  . و الضمانات المضادة

  .1"بعد إلى قانونالضمان قبل كل شيء یعتبر قانون األشخاص، حیث یصاغ في شكل نصوص لیتحول فیما " 

في حالة حدوث نزاعات بین األطراف، یطرح ھنا مشكل القانون الواجب تطبیقھ لعدم وجود التزام تعاقدي، 

 ھو ترك صالحیة النظر في النزاع القائم إلى محكمة بلد الضامن أو RUGDالحل المطروح من طرف 

  ).RUGD من 285المادة ( الضامن المضاد
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  اجلزء اخلامس عشر 

  ث شامل عن االعتماد املستندى حب

  

  تعریف االعتماد المستندي: أوال
مقدم الطلب ( بناء على طلب المشتري ) یسمى المصدر ( االعتماد المستندى ھو تعھد مكتوب صادر من بنك 

ى ویلتزم البنك بموجبھ بالوفاء في حدود مبلغ محدد خالل فترة معینة مت). المستفید ( لصالح البائع ) أو اآلمر 
  .وقد یكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبیالة. قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعلیمات شروط االعتماد

  أھمیة االعتماد المستندي: ثانیا
ویستعمل االعتماد المستندي في تمویل التجارة الخارجیة، وھو یمثل في عصرنا الحاضر االطار الذي یحظى 

ر األطراف الداخلین في میدان التجارة الدولیة بما یحفظ مصلحة ھؤالء االطراف جمیعا بالقبول من جانب سائ
   .من مصدرین ومستوردین

  بأنھ سوف یقبض قیمة البضائع - بواسطة االعتماد المستندى -بالنسبة للمصدر، یكون لدیھ الضمان 
ى البنك الذي یكون قد أشعره التى یكون قد تعاقد على تصدیرھا وذلك فور تقدیم وثائق شحن البضاعة إل

  .بورود االعتماد
  وبالنسبة للمستورد، فإنھ یضمن كذلك أن البنك الفاتح لالعتماد لن یدفع قیمة البضاعة المتعاقد على

استیرادھا اال بتقدیم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في االعتماد المستندى المفتوح 
  .لدیھ

  اد المستنديأطراف االعتم: ثالثا
  :یشترك في االعتماد المستندي أربعة أطراف ھي

. ھو الذى یطلب فتح االعتماد، ویكون االعتماد في شكل عقد بینھ وبین البنك فاتح االعتماد: المشتري .1
  .ویشمل جمیع النقاط التى یطلبھا المستورد من المصّدر

. فتح االعتماد، حیث یقوم بدراسة الطلبھو البنك الذى یقدم إلیھ المشتري طلب : البنك فاتح االعتماد .2
وفي حالة الموافقة علیھ وموافقة المشتري على شروط البنك، یقوم بفتح االعتماد ویرسلھ إما إلى المستفید 
مباشرة في حالة االعتماد البسیط، أو إلى أحد مراسلیھ في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملیة 

  .االعتماد المستندي
وفي حالة ما إذا كان تبلیغھ . ھو المصّدر الذى یقوم بتنفیذ شروط االعتماد في مدة صالحیتھ: تفیدالمس .3

باالعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبلیغ یكون بمثابة عقد جدید بینھ وبین البنك 
  .ت وفقا لشروط االعتمادالمراسل، وبموجب ھذا العقد یتسلم المستفید ثمن البضاعة إذا قدم المستندا

ھو البنك الذي یقوم بإبالغ المستفید بنص خطاب االعتماد الوارد إلیھ من البنك : البنك المراسل .4
المصدر لالعتماد في الحاالت التي یتدخل فیھا أكثر من بنك في تنفیذ عملیة االعتماد المستندي كما ھو 

عتماد، فیصبح ملتزما بااللتزام الذي التزم بھ البنك وقد یضیف ھذا البنك المراسل تعزیزه إلى اال. الغالب
  .المصدر، وھنا یسمى بالبنك المعزز

  خطوات تنفیذ االعتماد المستندي من بنك واحد: رابعا

  :مرحلة العقد التجاري األصلي. 1
لب أن یكون إن التزام المشتري بفتح االعتماد المستندي ینشأ نتیجة ابرامھ لعقد تجاري معین مع المستفید، والغا

وقد یكون ذلك العقد . ذلك العقد عقد بیع، وفیھ یشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طریق اعتماد مستندي
  .عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غیرھا من العقود
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ألصل أن یتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بینھما على كیفیة تسویة الثمن، حیث یتفقان على وا
الكیفیة التي یقدم بھا البنك التزامھ للمستفید من االعتماد، فقد یكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون 

 البنك ملتزما أمام المستفید، والمكان الواجب فیھ تقدیم كما یتفقان على المدة التي یبقى فیھا. بقبول كمبیالة
  .المستندات، والذي یتم فیھ وفاء البنك بالتزامھ، وغیره من التفاصیل التي تھمھم

  :مرحلة عقد فتح االعتماد. 2
دا لصالح بعد إبرام المشتري لعقد البیع وتعھده فیھ بفتح االعتماد، فإنھ یتوجھ إلى البنك طالبا منھ أن یفتح اعتما

البائع بالشروط التي اتفق ھو علیھا مع ھذا البائع، والتي یذكرھا المشتري في طلبھ الموجھ إلى البنك كي یقبل 
  .اآلمر أو طالب فتح االعتماد: ویسمى ھذا المشتري. البائع تنفیذ التزاماتھ الناشئة من عقد البیع

 التزاما علیھ ھو نشأ أما اآلمر من عقد االعتماد المبرم وعندما یقبل البنك طلب اآلمر ویفتح االعتماد فإنھ ینفذ
  .بینھا، وال عالقة للبنك بعقد البیع الذي ال صلة لھ بھ قانونا

  :مرحلة تبلیغ االعتماد. 3
بإصدار االعتماد، ویرسل خطاب االعتماد المستندي إلى المستفید مباشرة متضمنا ) اآلمر ( یقوم بنك المشتري 
  .تزامات كل من البنك المصدر لالعتماد والمستفید من االعتماداإلخطار بحقوق وال

  :مرحلة تنفیذ االعتماد. 4
یقوم المستفید بشحن السلعة، وتقدیم المستندات المطلوبة في خطاب االعتماد إلى البنك الذي یتولى فحصھا 

كمبیالة أو یخصمھا بحسب وقبولھا إن كانت مطابقة، ویدفع البنك حینئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو یقبل ال
  .المنصوص علیھ في الخطاب
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وبعد ذلك ینقل البنك ھذه المستندات إلى المشتري الذي یرد إلیھ ما دفعھ باإلضافة إلى المصاریف إذا لم یكن قد 
  .ویستطیع المشتري عن طریق ھذه المستندات تسلم السلعة. عجل لھ ھذه المبالغ

  دي من بنكینخطوات تنفیذ االعتماد المستن: خامسا
ال یقوم بنك اآلمر في الغالب بتبلیغ االعتماد مباشرة بنفسھ للمستفید، ولكنھ یستعین ببنك آخر أو فرع تابع لھ في 

ففي ھذه الحالة تتم عملیة . بلد البائع إلبالغ المستفید بھ، ویسمى ھذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ االعتماد
  .تداخل بنكین اثنین ولیس بنكا واحدااالعتماد المستندي من خالل 

  :ویقوم ھذا البنك المراسل بتبلیغ االعتماد على النحو التالي

 وقد یقوم بدفع قیمة . إما أن یقوم بدور الوسیط بین البنك فاتح االعتماد والبائع دون أي التزام علیھ
   .المستندات إلى البائع عند تقدیمھا لھ ضمن شروط االعتماد

 وحینئذ یكفل دفع القیمة للبائع بشرط أن . یغ االعتماد إلى المستفید ویضیف علیھ تعزیزهأو یقوم بتبل
  .تكون ھذه المستندات مطابقة لشروط االعتماد

  :وعلى ھذا األساس تكون الخطوات العملیة الجراء عملیة االعتماد المستندي على النحو التالي

  
  الخطوات العملیة لالعتماد المستندي المنفذ من خالل بنكین

  الخطوات العملیة لالعتماد المستندي المنفذ من بنكین

 المھمة رقم الخطوة
یتعاقد البائع مع المشتري، ویتعھد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد  )1(

 .مستندي

طلب المشتري من بنكھ أن یفتح اعتمادا مستندیا لصالح البائع مبینا ی )2(
 .الشروط التي اتفق ھو علیھا مع ھذا البائع

یدرس البنك طلب العمیل، وبعد الموافقة وتحدید شروط التعامل، یقوم  )3(
 .بإصدار االعتماد وارسالھ للبنك المراسل في بلد البائع
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االعتماد للبائع المستفید، مضیفا تعزیزه على یقوم البنك المراسل بتبلیغ  )4(
 .ذلك عند االقتضاء

 یسلم البائع السلعة إلى ربان السفینة، الذي یسلمھ وثائق الشحن )6(  و  )5(

یسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي یدفع لھ ثمن  )8(  و  )7(
 .شروط االعتمادسلعتھ بعد التحقق من تطابق المستندات مع 

یرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذي فتح فیھ االعتماد  )9(
 .من طرف المشتري

    و  )10(
)11( 

یسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طالب فتح االعتماد 
 .مقابل السداد حسب االتفاق بینھا

    و  )12(
)13( 

إلى وكیل شركة المالحة في میناء الوصول الذي یسلم المشتري المستندات 
 .یسلمھ السلعة

یقوم كل من البنك المصدر والبنك المراسل بترتیبات التغطیة بینھما بحیث  )14(
 .یتم تصفیة العالقات بشكل نھائي

  
  
  
  
  

  أنواع االعتمادات المستندیة: سادسا

  تصنیف االعتمادات من حیث قوة تعھد البنك المصدر. 1
إلى ) أي مدى التزام البنوك بھا(االعتمادات المستندیة صورا مختلفة، یمكن تصنیفھا من حیث قوة التعھد تتخذ 

   ).غیر القابل لاللغاء (نوعین ھما االعتماد القابل لاللغاء واالعتماد القطعي 

   االعتماد القابل لاللغاء
ؤه من البنك المصدر لھ في أي لحظة دون اشعار االعتماد القابل لاللغاء أو النقض ھو الذي یجوز تعدیلھ أو إلغا

وھذا النوع نادر االستعمال حیث لم یجد قبوال في التطبیق العملي من قبل المصّدرین لما یسببھ . مسبق للمستفید
لھم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن االعتماد القابل لاللغاء یمنح میزات كبیرة للمستورد فیمكنھ من االنسحاب من 

أو تغییر الشروط أو إدخال شروط جدیدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعالم المستفید، غیر أن التزامھ، 
التعدیل أو النقض ال یصبح نافذا إال بعد أن یتلقى المراسل االشعار الذى یوجھھ إلیھ البنك فاتح االعتماد لھذا 

دفع قیمة المستندات في حال أن ھذا الدفع الغرض، بمعنى أن البنك فاتح االعتماد یكون مرتبطا تجاه المستفید ب
  .قد تم من قبل البنك المراسل قبل استالم علم التعدیل أو االلغاء

  االعتماد القطعي
االعتماد القطعي أو غیر القابل لاللغاء ھو الذى ال یمكن الغاؤه أو تعدیلھ إال إذا تم االتفاق والتراضي على ذلك 

 وال سیما موافقة المستفید، فیبقى البنك فاتح االعتماد ملتزما بتنفیذ الشروط من قبل جمیع األطراف ذات العالقة،
وھذا النوع من االعتمادات المستندیة ھو الغالب في االستعمال ألنھ یوفر . المنصوص عنھا في عقد فتح االعتماد

  . ضمانا أكبر للمصدر لقبض قیمة المستندات عند مطابقتھا لشروط وبنود االعتماد
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  أنواع االعتمادات المستندیة

  تصنیف االعتمادات من حیث قوة تعھد البنك المراسل. 2
  .یمكن تقسیم االعتماد القطعي إلى قسمین اعتماد معّزز واعتماد غیر معّزز

   غیر المعّززاالعتماد المستندي 
بموجب االعتماد المستندي غیر المعّزز، یقع االلتزام بالسداد للمصّدر على عاتق البنك فاتح االعتماد، ویكون 
دور البنك المراسل في بلد المصّدر مجرد القیام بوظیفة الوسیط في تنفیذ االعتماد نظیر عمولة، فال الزام علیھ 

  .اردة في االعتمادإذا أخل أحد الطرفین بأي من الشروط الو

  االعتماد القطعي المعّزز
في االعتماد القطعي المعّزز، یضیف البنك المراسل في بلد المستفید تعھده إلى تعھد البنك الذى قام بفتح 
االعتماد، فیلتزم بدفع القیمة في جمیع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي یحظى ھذا النوع 

فیتمتع المصدر ) البنك فاتح االعتماد والبنك المراسل في بلد المستفید(وجود تعھدین من بنكین من االعتمادات ب
  .المستفید بمزید من االطمئنان وبضمانات أوفر بامكانیة قبض قیمة المستندات
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 من وبطبیعة الحال ال یطلب البنك فاتح االعتماد تعزیز االعتماد من البنك المراسل إال عندما یكون ذلك جزءا
شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد ال توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح االعتماد ھو أحد البنوك 

كما أن البنوك المراسلة ال تقوم بتعزیز االعتمادات إال إذا توافرت عندھا . العالمیة المشھورة لعظم ثقة الناس بھا
  .نظیر عمولة متفق علیھاالثقة بالبنك المحلي فاتح االعتماد، ویكون ذلك 

  تصنیف االعتمادات من حیث طریقة الدفع للبائع المستفید.3
إلى اعتماد اطالع، ) تنفیذ االعتماد ( یمكن تقسیم االعتماد المستندي من حیث طریقة الدفع للبائع المستفید 

  .واعتماد قبول أو ألجل، واعتماد الدفعات المقدمة

  اعتماد االطالع
ع، یدفع البنك فاتح االعتماد بموجبھ كامل قیمة المستندات المقدمـة فور االطالع علیھا في اعتماد االطال

والتحقـق من مطابقتھا لالعتمـاد، ویكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد 
یطلب منھ توقیعھا وتسلمھا ودفع الوكالة فإن البنك یقوم بابالغ عمیلھ طالب فتح االعتماد بوصول المستندات و

) أو ما بقي من قیمتھا على افتراض أنھ سّلم دفعة مقدمة عند فتح االعتماد ( قیمتھا كاملة مع العموالت المضافة 
   .وھذا النوع ھو أكثر االعتمادات شیوعا. أو یقید ذلك فورا على حسابھ

   اعتماد القبول
بموجب كمبیاالت یسحبھا البائع المستفید ویقدمھا ضمن مستندات في اعتماد القبول، ینص على أن الدفع یكون 

والمسحوبات المشار إلیھا أما أن تكون على المشتري . الشحن، على أن یستحق تاریخھا في وقت الحق معلوم
یخ فاتح االعتماد، وفي ھذه الحالة ال تسلم المستندات إال بعد توقیع المشتري بما یفید التزامھ بالسداد في التار

وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتماد الذى یتولى نیابة عن المشتري توقیعھا بما یفید . المحدد لدفعھا
أو یسحبھا على المشتري ویطلب توقیع البنك الفاتح بقبولھا أو التصدیق . التزامھ بالسداد في األجل المحدد لدفعھا

  .القبول في أن المستفید ال یقدم كمبیالة مع المستنداتویختلف اعتماد الدفع اآلجل عن اعتماد . علیھا

   اعتماد الدفعات
اعتمادات الدفعات المقدمة أو االعتمادات ذات الشرط األحمر ھي اعتمادات قطعیة یسمح فیھا للمستفید بسحب 

ة الفاتورة وتخصم ھذه المبالغ من قیم. مبالغ معینة مقدما بمجرد اخطاره باالعتماد، أي قبل تقدیم المستندات
النھائیة عند االستعمال النھائي لالعتماد، وسمیت ھذه االعتمادات بھذا االسم ألنھا تحتوي على ھذا الشرط 

ویقوم البنك المراسل بتسلیم الدفعة المقدمة للمستفید . الخاص الذى یكتب عادة بالحبر األحمر للفت النظر إلیھ
ا إذا لم تشحن البضاعة أو یستعمل االعتماد خالل فترة مقابل إیصال موقع منھ إلى جانب تعھد منھ بردھ

فإذا لم ینفذ االعتماد وعجز . صالحیتھ، ویلتزم البنك المصدر بتعویض البنك المراسل عند أول طلب منھ
وقد یتم تسلیم الدفعة المقدمة . المستفید عن رد الدفعة المقدمة فإن اآلمر مسؤول عن التعویض للبنك المصدر

ویستخدم ھذا النوع من االعتمادات لتمویل التعاقدات الخاصة . ضمان بقیمة وعملة الدفعة المقدمةمقابل خطاب 
بتجھیز المصانع باآلالت والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنیع بضاعة بمواصفات خاصة ال 

  .تالئم إال مستوردھا وحده، أو كونھا تحتاج لمبالغ كبیرة من أجل تصنیعھا

  تصنیف االعتمادات من حیث طریقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد. 4
یمكن تقسیم االعتمادات المستندیة من حیث مصدر تمویلھا، فقد تكون ممولة تمویال ذاتیا من قبل العمیل طالب 

  .فتح االعتماد، أو ممولة تمویال كامال أو جزئیا من طرف البنك فاتح االعتماد

  لیااالعتماد المغطى ك
االعتماد المغطى كلیا ھو الذى یقوم طالب االعتماد بتغطیة مبلغھ بالكامل للبنك، لیقوم البنك بتسدید ثمن البضاعة 

فالبنك في ھذه الحالة ال یتحمل أي عبء مالي ألن العمیل . للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إلیھ
ھ وتنفیذه، أو یكون في بعض الحاالت قد دفع جزءا من المبلغ اآلمر یكون قد زوده بكامل النقود الالزمة لفتح

   .عند فتح االعتماد ویسدد الباقي عند ورود المستندات، فھذه الحالة تأخذ حكم التغطیة الكاملة

ولكن یظل البنك في االعتماد المغطى كلیا مسؤوال أمام عمیلھ عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعھا للمستفید 
ن شروط االعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فیھا، كما یسأل عن أي خطأ مھني یرتكبھ البنك المراسل في إذا لم تك

  .مھمتھ
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  االعتماد المغطى جزئیا
االعتماد المغطى جزئیا ھو الذى یقوم فیھ العمیل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من مالھ 

ة الجزئیة مثل أن یلتزم العمیل بالتغطیة بمجرد الدفع للمستفید حتى الخاص، وھناك حاالت مختلفة لھذه التغطی
قبل وصول المستندات، أو االتفاق على أن تكون التغطیة عند وصول المستندات، أو أن یتأخر الدفع إلى حین 

  .وصول السلعة

یدیة باحتساب فوائد وتقوم البنوك التقل. ویساھم البنك في تحمل مخاطر تمویل الجزء الباقي من مبلغ االعتماد
على األجزاء غیر المغطاة، وھي فوائد ربویة محرمة تتجنبھا البنوك االسالمیة باستخدام بدیل آخر یسمى اعتماد 

  .المشاركة

   االعتماد غیر المغطى
االعتماد غیر المغطى ھو االعتماد الذي یمنح فیھ البنك تمویال كامال للعمیل في حدود مبلغ االعتماد حیث یقوم 

لبنك بدفع المبلغ للمستفید عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقلیدیة عمالئھا لسداد المبالغ المستحقة حسبما ا
وتختلف البنوك االسالمیة في كیفیة تمویل عمالئھا بھذا . یتفق علیھ من آجال وفوائد عن المبالغ غیر المسدد

  . تسمى اعتماد المرابحةالنوع من االعتمادات حیث تعتمد صیغة تعامل مشروعة

  تصنیف االعتمادات من حیث الشكل. 5
االعتماد القابل للتحویل، و االعتماد : یمكن أیضا تقسیم االعتمادات من حیث الصورة والشكل إلى ثالثة أنواع

   .الدائري أو المتجدد، و االعتماد الظھیر 

  االعتماد القابل للتحویل
غیر قابل للنقض ینص فیھ على حق المستفید في الطلب من البنك المفوَّض االعتماد القابل للتحویل ھو اعتماد 

بالدفع أن یضع ھذا االعتماد كلیا أو جزئیا تحت تصرف مستفید آخر، ویستخدم ھذا النوع غالبا إذا كان المستفید 
فعلیین للبضاعة األول وسیط أو وكیل للمستورد في بلد التصدیر، فیقوم بتحویل االعتماد بدوره إلى المصدرین ال

وتتم عملیة التحویل باصدار اعتماد جدید أو أكثر لصالح . نظیر عمولة معینة أو االستفادة من فروق األسعار
المستفید األول أو المستفیدین التالین، وال یعني التحویل تظھیر خطاب االعتماد األصلي نفسھ أو تسلیمھ للمستفید 

  . اآلمر والبنك المصدر لالعتماد األصلي والمستفید األولویشترط إلمكان التحویل موافقة. الثاني

  االعتماد الدائري أو المتجدد
االعتماد الدائري أو المتجدد ھو الذي یفتح بقیمة محددة ولمدة محددة غیر أن قیمتھ تتجدد تلقائیا إذا ما تم تنفیذه 

فى حدود قیمة االعتماد، وخالل فترة أو استعمالھ، بحیث یمكن للمستفید تكرار تقدیم مستندات لعملیة جدیدة 
. وقد یكون تجدد االعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. صالحیتھ، وبعدد المرات المحددة فى االعتماد

أم تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قیمة االعتماد حال استخدامھ بحیث یكون للمستفید أن یحصل على 
أما تجدده على أساس المدة فمعناه أن . ندات بضاعة جدیدة خالل مدة سریان االعتمادمبلغ جدید كلما قدم مست

یفتح ھذا االعتماد بمبلغ محدد، ویتجدد مبلغھ تلقائیا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم استعمالھ خالل الفترة 
ذا النوع قلیل االستخدام وال وھ. األولى تجددت قیمتھ بالكامل لیصبح سارى المفعول خالل الفترة التالیة وھكذا

یفتح فى العادة إال لعمالء ممتازین یثق البنك فى سمعتھم، ویستعمل خصوصا لتمویل بضائع متعاقد علیھا 
  .دوریا

   االعتماد الظھیر
یشبھ االعتماد القابل للتحویل حیث یستعمل في الحاالت التى ) أو االعتماد مقابل العتماد آخر ( االعتماد الظھیر 

ن فیھا المستفید من االعتماد األصلي وسیطا ولیس منتجا للبضاعة كأن یكون مثال وكیال للمنتج، وفي ھذه یكو
ویستخدم ھذا األسلوب . الحالة یقوم المستفید بفتح اعتماد جدید لصالح المنتج بضمانة االعتماد األول المبلغ لھ

ة طلب المنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحویل أو في حال
األول، وعادة ما تكون شروط االعتماد الثاني مشابھة لالعتماد األصلي باستثناء القیمة وتاریخ الشحن وتقدیم 

  .المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب لیتیّسر للمستفید األول اتمام العملیة وتحقیق الربح من الفرق بینھما

   االعتمادات من حیث طبیعتھاتصنیف. 6
   .یمكن تقسیم االعتمادات المستندیة باعتبار طبیعة االعتماد إلى اعتماد تصدیر واعتماد استیراد
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ھو االعتماد الذي یفتحھ المشتري األجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما یبیعھ من سلع : اعتماد التصدیر 
  .محلیة

  .ذي یفتحھ المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبیة ھو االعتماد ال: اعتماد االستیراد 

  تطبیقات البنوك االسالمیة لالعتماد المستندي: سابعا 
والبنوك . تعتبر االعتمادات المستندیة من األھمیة بمكان ألنھا أساس التجارة الخارجیة، وسبیل تسھیلھا 

صتھا من الفوائد المحرمة التي تمارسھا البنوك التقلیدیة، االسالمة تتعامل مع االعتمادات المستندیة بعد أن خل
اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد : وھي على ھذا األساس تقدم ثالثة أنواع من االعتمادات ھي 

  .المشاركة 

  اعتماد الوكالة. 1
د بتقدیم تغطیة كاملة لالعتماد أي تطبق البنوك االسالمیة اعتماد الوكالة في حالة قیام العمیل اآلمر بفتح االعتما

فما یؤدیھ البنك من خدمات في ھذا الموضوع انما یكون . أن المعاملة ال تتضمن تقدیم تمویل من قبل البنك 
لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح االعتماد ھو كالوكیل بالنسبة . بتفویض من قبل العمیل، وھو یقوم بھا كوكیل عنھ 

تصبح غیر ) وھو المستفید ( یرجع عنھ، وإن كانت ھذه الوكالة نظرا لتعلقھا بحق الغیر لموكلھ فیما یقوم بھ و
قابلة للنقض إال بموافقة المستفید من االعتماد، وھو ما ال یتعارض من األسس والقواعد الشرعیة حیث تذكر 

 بأن العزل في ھذه الحالة كتب الفقھ أنھ ال یصح عزل الوكیل إذا تعلق بالوكالة حق الغیر، ویعلل الكاساني ذلك
  " .من غیر رضاه وال سبیل إلیھ " فیھ إبطال حق الغیر 

وھنا یجمع البنك بین صفتي الوكیل والكفیل، وال یحق لھ أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتھا ألن االجماع منعقد على 
ا في ذلك التكلفة التى عدم جواز األجر على الضمان، ولكن یطیب لھ أخذ األجر مقابل الخدمات التى یقدمھا بم

یتحملھا عند اصدار خطاب االعتماد وما یسبق ذلك من جھد مبذول لدراسة وتقییم أوضاع العمیل المالیة للتثبت 
  .من مالئتھ وقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ

ماد، أما وعلیھ یجوز للبنك أخذ األجر في اعتماد الوكالة سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ االعت
  .التزامھ تجاه المستفید فھو من قبیل الضمان لكنھ یحصل تبعا وال یخصص لھ مقابل بصورة مستقلة مباشرة

والخطوات العملیة لتنفیذ اعتماد الوكالة من قبل البنوك االسالمیة ال یختلف عن الخطوات المعتادة المطبقة بشكل 
  .عام والتي تم االشارة إلیھ سابقا 

  رابحةاعتماد الم. 2
كثیرا ما تطبق البنوك االسالمیة اعتماد المرابحة في حالة طلب العمیل فتح االعتماد المستندي دون قدرتھ على 
تغطیة المبلغ كلیا، فیحتاج حینئذ الحصول على تمویل كامل من البنك لشراء ما یحتاجھ من السلع واألصول 

على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة ویستند اعتماد المرابحة . المتوافرة في السوق الخارجي 
   .المصرفیة 

  :ویشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط یجب مراعاتھا لكي تكون المعاملة مشروعة، منھا 

  یجب أن یطلب العمیل التمویل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح االعتماد باسمھ، وقبل أن
   . مع البائع المصدریبرم عقد البیع األصلي

  یصدر العمیل وعدا بالشراء للبنك في بدایة التعامل، یقوم البنك على أساسھ باالتصال بالبائع الجراء
  .عملیة استیراد السلعة وتملكھا

  یجب أن یكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسھ، كما یشترط أن یتم فتح االعتماد باسم
  .ري من البائع ولیس العمیل البنك ألنھ ھو المشت

  یجب أن تم ابرام عقد بیع المرابحة بین البنك والعمیل الواعد بالشراء بعد وصول السلعة وتسلم
  .المستندات من قبل البنك 

  یجوز قیام البنك بتظھیر مستندات الشحن للعمیل المشتري بالمرابحة لكي یتمكن من تسلم السلعة.  
 یل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح االعتماد في حالة اعتماد ال یجوز للبنك أن یطالب العم

ولكن یمكن للبنك . المرابحة القائم على األمانة، ألن البنك یفتح االعتماد لصالحھ بصفتھ المشتري للسلعة 
إضافة التكالیف الفعلیة المتعلقة بفتح االعتماد إلى جملة المصروفات، كما یمكنھ تحمیل المشتري عمولة 

  .تح االعتماد من خالل ادراجھا في التكلفة إذا تم فتح االعتماد لدى بنك آخر ف
  :أما الخطوات العملیة لتنفیذ اعتماد المرابحة فھي تكون على النحو التالي 
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  الخطوات العملیة لتنفیذ اعتماد المرابحة

 المھمة رقم الخطوة
أوصافھا یبدي العمیل رغبتھ في استیراد سلعة من الخارج محددا  )1(

ومبینا ما لدیھ من عروض حولھا، ویتقدم بوعد لشرائھا من البنك 
 .بالمرابحة بعد أن یتملكھا البنك 

یدرس البنك طلب العمیل، وبعد الموافقة وتحدید شروط التعامل،  )2(
 .یقوم بشراء السلعة من البائع ویتفق معھ على شروط االعتماد 

 البائع ویبلغھ بھ مباشرة أو عن یصدر البنك اعتماد مستندي لصالح )3(
 .طریق بنك مراسل حسب ما یتم االتفاق علیھ 

 .یسلم البائع السلعة إلى ربان السفینة، الذي یسلمھ وثائق الشحن  )5(و ) 4(

یسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي یدفع لھ ثمن  )7(و ) 6(
 . شروط االعتمادسلعتھ بعد التحقق من تطابق المستندات مع

یبرم البنك عقد بیع المرابحة مع العمیل الواعد بالشراء طبقا لما  )9(و ) 8(
ویظھر للعمیل المشتري مستندات . اتفق علیھ في وثیقة الوعد 

 .الشحن 

  و) 10(
)11( 

یسلم المشتري المستندات إلى وكیل شركة المالحة في میناء 
 .الوصول الذي یسلمھ السلعة 

م المشتري بسداد ثمن السلعة التي اشتراھا بالمرابحة في اآلجال یقو )12(
 .المتفق علیھا 
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  الخطوات العملیة العتماد المرابحة

  اعتماد المضاربة. 3
السالمیة لصیغة اعتماد المضاربة، فإنھا تصلح بشكل خاص في تمویل العمالء بالرغم من قلة تطبیق البنوك ا

الذین لدیھم القدرة على العمل وتنفیذ الصفقات التجاریة دون أن یكون لھم رأس المال أو الموارد الذاتیة الالزمة، 
ق مكاسب مادیة منھا ومثال ذلك رغبة العمالء في استیراد سلع ومنتجات لھم القدرة على ترویجھا محلیا وتحقی

.   

ففي ھذه الحالة یمكن للبنك تشجیع ھؤالء التجار بتمویلھم عن طریق اعتماد المضاربة بحیث یقدم البنك كامل 
رأس المال الالزم لشراء السلع موضوع المضاربة، ویتولى العمیل تسویقھا وتحقیق الربح الذي یوزع بین 

 یحتاج العمیل إلى تقدیم أي غطاء نقدي لالعتماد المستندي وبھذا األسلوب ال. الطرفین بنسب متفق علیھا 
  .المطلوب فتحھ الستیراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة 

  :ویشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط یجب مراعاتھا لكي تكون المعاملة مشروعة، منھا 

 بل أن یبرم عقد البیع األصلي مع یجب أن یطلب العمیل التمویل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة ق
    .البائع المصدر

  یجب أن یكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العمیل نفسھ بصفتھ المضارب الذي یتمتع بكامل
ویتم فتح االعتماد في ھذه الحالة باسم العمیل خالفا العتماد . الصالحیات في إدارة أموال المضاربة 

    .تح االعتماد باسم البنك المرابحة الذي یشترط فیھ ف
  یوزع الربح الناتج عن ھذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما ھو متفق علیھ بین الطرفین

  . بنسب مئویة شائعة بینھما، أما الخسارة فیتحملھا البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول 

  
  الخطوات العملیة العتماد المضاربة
  :أما الخطوات العملیة لتنفیذ اعتماد المضاربة فھي تكون على النحو التالي 

  الخطوات العملیة لتنفیذ اعتماد المضاربة

 المھمة رقم الخطوة
نك بحیث یقدم یبدي العمیل رغبتھ في تنفیذ عملیة مضاربة مع الب )1(

البنك رأس المال الالزم لتنفیذ شراء سلع معینة ویقوم العمیل 
وبعد موافقة البنك . بصفتھ المضارب بتسویقھا وتحقیق الربح منھا 

وتحدید شروط التعامل یبرم الطرفان عقد المضاربة ویفتح البنك 
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 .حسابا خاصا لعملیة المضاربة تحت تصرف العمیل المضارب 

ضارب باتمام االجراءات الالزمة لشراء السلعة التي سیتم یقوم الم )2(
المتاجرة فیھا، ویبرم عقد البیع مع البائع األصلي في الخارج 

 .ویتفق معھ على شروط االعتماد المستندي 

یطلب العمیل المضارب من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح  )3(
 .البائع األصلي طبقا للشروط المتفق علیھا 

در البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ویبلغھ بھ مباشرة أو عن یص )4(
 .طریق بنك مراسل حسب ما یتم االتفاق علیھ 

 .یسلم البائع السلعة إلى ربان السفینة، الذي یسلمھ وثائق الشحن  )6(و ) 5(

یسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي یدفع لھ ثمن  )8(و ) 7(
 .التحقق من تطابق المستندات مع شروط االعتمادسلعتھ بعد 

یظھر البنك للعمیل المضارب مستندات الشحن لتمكینھ من تسلم  )9(
 .السلعة 

  و) 10(
)11( 

یسلم المضارب المستندات إلى وكیل شركة المالحة في میناء 
 .الوصول الذي یسلمھ السلعة 

مضاربة في نھایة یقوم المضارب بتسویق السلعة، ویصفي عملیة ال )12(
المدة المحددة، ویتم توزیع ما تحقق من أرباح بین الطرفین حسب 

 .النسب المتفق علیھا 

  اعتماد المشاركة. 4
یختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعیة التعامل المطلوب بین البنك وعمیلھ، فإذا كان اعتماد 

ین القادرین على العمل وتسویق المنتجات دون أن تكون لھم المضاربة یحقق تمویل صفقات محددة للمحتاج
الموارد الالزمة، فإن اعتماد المشاركة یستھدف فئة أخرى من العمالء، وھم أولئك الذین یحتاجون إلى األصول 

  .والمعدات الستخدامھا في نشاطھم ومشروعاتھم القائمة، ولكن لیست لھم الموارد الكافیة الستیرادھا

  .حالة یسھم العمیل بجزء من قیمة االعتماد ویسھم البنك بالباقي ففي ھذه ال

  :ویتم تنفیذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالیة 

  یجب أن یطلب العمیل التمویل من البنك بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن یبرم عقد البیع األصلي مع
   .البائع المصدر

 البائع وكذلك فتح االعتماد باسم أي من الطرفین ألنھ یحق یجوز أن یتم التعاقد لشراء السلعة من 
للشریكین في عقود المشاركة المساھمة بالعمل باالضافة إلى تقدیمھما حصة من رأس المال خالفا لواقع 

  .المضاربة التي ینفرد فیھا المضارب بالعمل 
 شترى بالمشاركة إلى یتم تحدید موضوع المشاركة بین الطرفین، فقد یتفق على تأجیر األصل الم

العمیل، ویكون ربح المشاركة حینئذ عائد االجارة الذي یوزع بین الطرفین بحسب نسبة مساھمتمھا في 
وقد یتفق الطرفان على أن یبیع البنك نصیبھ لطرف ثالث أو لشریكھ العمیل مرابحة . شراء األصل 

ك من ثمن البیع، ولكن یشترط في ھذه عاجال أو آجال، فیكون ربح المشاركة حینئذ ما زاد عن حصة البن
الحالة أال یكون البیع للشریك بوعد ملزم وال مشروطا في عقد المشاركة حتى ال تؤول المعاملة إلى 

أما الخسارة فتقسم بین الطرفین بحسب نسبة المساھمة من كل . ضمان الشریك لشریكھ الممنوع شرعا 
   .طرف 

تماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في مشاركة الطرفین وال تختلف الخطوات العملیة لتنفیذ اع
  .في تقدیم حصة من رأس المال وتحملھا الخسارة بقدر مساھمة كل منھما 
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  اعتمادات التصدیر. 
باالضافة إلى استخدام البنك اعتماد المضاربة المشاركة في تمویل عمالئھ الراغبین في استیراد سلع وأصول 

فإن البنك یستخدم أیضا . طھم ومشروعاتھم القائمة من أجل تسویقھا محلیا وتحقیق الربح الستخدامھا في نشا
أسلوب اعتماد المضاربة والمشاركة في تمویل عمالئھ في عملیات تصدیر، وذلك في حالة تسلم البنك اشعار 

  .بفتح اعتماد مستندي لصالح عمیلھ لتصدیر نوع معین من السلع 

المضاربة أو المشاركة إذا كان العمیل المستفید من االعتماد یحتاج إلى تمویلھ بجزء وینفذ اعتماد التصدیر ب
وعند ذلك یقوم البنك بعد دراسة . معین من تكلفة العملیة أو بالقیمة كاملة نظرا لعدم توافر السیولة الالزمة لدیھ 

  .العملیة بتوفیر التمویل الالزم للمصدر والمشاركة معھ في العملیة 

  :ذه الحالة یتم تنفیذ اعتماد التصدیر طبقا للخطوات األساسیة التالیة وفي ھ

  یطلب البنك من العمیل تقدیم دراسة تقدیریة للتكلفة المنتظرة لتنفیذ ھذا االعتماد مؤیدة كلما أمكن
  .بالمستندات، ویضاف إلى ھذه التكلفة عموالت ومصروفات البنك 

 یرادات المنتظرة حیث إن قیمة االعتماد تمثل االیرادات یتم مناقشة البنك بدراسة التكالیف واال
  .المنتظرة، ومن ثم تقدیر ربحیة العملیة والعائد المنتظر على االستثمار 

  یتم مناقشة العمیل في حجم التمویل الذي یطلبھ من البنك وبرنامجھ، ومن ثم نسبة ھذا التمویل إلى
  ) .شریكین ومن ثم تحدید حصص ال( التكلفة الكلیة للعملیة 

  نسبة مئویة للمصدر مقابل عملھ وخبرتھ وإدارتھ یمكن أن : یتم توزیع العائد المنتظر وفقا لآلتي
  .أو أكثر حسب العملیة % 40 إلى 30تتراوح بین 

  تحمل العموالت والمصروفات البنكیة على العملیات وتخصم على حساب التمویل لدى البنك قبل
  .الوصول إلى صافي الربح 

 ي البنك أخذ الضمانات المناسبة على العمیل لاللتزام بشروط المشاركة وشروط االعتماد یراع.  
  مدة المشاركة تحتسب من تاریخ منح التمویل للمصدر إلى تاریخ الخصم على حساب المراسل أو

  .االضافة إلى الحساب طرفھ أیھما أوال 
  أو بعد الخصم على حساب المراسل(بورود اشعار االضافة إلى حساب البنك طرف البنك المراسل (

واحتساب نتائجھ وذلك بتوزیع صافي . بقیمة االعتماد تتم تسویة العملیة بین البنك والعمیل المصدر 
وذلك وفقا لقواعد التوزیع المتفق ) الفرق بین قیمة االعتماد والتكالیف التي صرفت علیھ(األرباح النھائیة 

  .علیھا في شروط المشاركة 
  

  الضوابط الشرعیة للتعامل باالعتمادات المستندیة: ثامنا
  یجوز للبنك أن یأخذ أجرة على قیامھ بالخدمات المطلوبة في اعتمادات الوكالة سواء أكانت مبلغا

  .مقطوعا أم بنسبة من مبلغ االعتماد
 سھ، ال یجوز أن یتقاضى البنك عمولة عن فتح االعتماد في اعتماد المرابحة ألنھ یفتح االعتماد لنف

ولكن عندما یجري البنك المرابحة مع العمیل یحق لھ إضافة نفقات االعتماد إلى تكلفة السلعة محل 
  .المرابحة

   یجوز أن یتقاضى البنك عمولة عن فتح االعتماد في اعتماد المضاربة والمشاركة، وتخصم من
  .ن الطرفینمصروفات المضاربة أو المشاركة بإعتبارھا أعمال خارجة عن العقد المبرم بی

  یجوز وضع جدول عموالت لفتح االعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ االعتماد إذا كانت
  .عملیات االعتماد تتضمن مھام تختلف تبعا الختالف قیمة االعتماد

 ال یجوز تقاضي عمولة لفتح االعتماد على أساس مدة االعتماد.  
 ولكنھا ال تحسب على أساس المدة أسوة بما ھو یجوز تقاضي عمولة عن تمدید صالحیة االعتماد ،

  .وارد على عمولة فتح االعتماد، ویمكن تحصیلھا بمبلغ محدد مقطوع عن كل تعدیل
  ال یجوز تقاضي عمولة بنسبة مئویة في حالة تعزیز االعتماد الصادر عن بنك آخر، ویقتصر في ھذه

  . التعزیر ألن تعزیز االعتماد ھو ضمان محضالحالة على تحدید مبلغ یغطي المصروفات الفعلیة لعملیة
  ال یجوز أخذ نسبة على المبلغ غیر المغطى من قیمة االعتماد ألنھ مبلغ یؤخذ مقابل القرض الذي

تقدمھ ھذه البنوك للعمیل بتغطیة ما تبقى من قیمة االعتماد وھو ربا ممنوع، ویستعاض عن ذلك بإجراء 
 .اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة
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  دفع قیمتھا ( ال یجوز للبنك إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبیاالت القبول أي شراؤھا (
بأقل من قیمتھا االسمیة قبل تاریخ استحقاق الدفع الوارد فیھا ألنھ من قبیل الصور الممنوعة في بیع 

مصدر أو البنك المعزز سواء كما ال یجوز للبنك أن یكون وسیطا في ذلك بین المستفید والبنك ال. الدین
  .بالدفع أو بالتبلیغ
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  اجلزء السادس عشر 
  حبث مبفهوم خطابات الضمان 

  
  

  خطابات الضمان
لصادر تعھد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عمالئھ یقر فیھ بان یدفع قیمة للجھھ ا                       :  

 .لصالحھا في حالة المطالبھ بسداد قیمتھ دون االلتفات الى ایة معارضة
كما یقر بتجدیده بشرط ان تصل المطالبھ بالدفع او التجدید للبنك في موعد اقصاه تاریخ االستحقاق المبین بخطاب 

  .الضمان
ال عقاریھ او اتمام عملیھ معینھ ھذا الخطاب یسجل فیھ بان ھذا العمیل سوف یقوم بعملیات انشائھ على سبیل المث

باحد الشركاء الحدى الشركات بمدة وزمن مقداره كذا وھذا الخطاب یتمثل في أن ھذا العمیل لدیھ ارصده معینھ 
لدى ھذا البنك خالل فتره زمنیھ معینھ تضمن امكانیات العمیل بإنشاء او بإتمام عملیھ شراكھ معینھ بینھ وبین من 

  .اي الطرف الثالث الذي یعطي لھ ھذا الضمان قام بطلب ھذا الضمان 
  ) نھائي–ابتدائي (  خطابات الضمان اما ان تكون 

  ).وكالھ بأجر(        غطاء كامل -
  ).كفالة ووكالھ او یمكن تمویلھ بطریقھ شرعیة(  غیر المغطي او بغطاء جزئي -       -
   

  :خطاب الضمان االبتدائي
ویمثل نسبھ معینھ من قیمتھ لكي تطمئن ,  المقدم منھ في المناقصھ او المزایده وھو الذي یرفقھ المقاول بالعطاء

الجھھ طارحھ المناقصھ الى جدیة العطاءات المقدمھ وعدم تراجع مقدم العطاء اذا تغیرت االسعار او تبین لھ خطا 
  .تقدیره 

 طالبة تزوید بعملیات المصرف یعد كوسیط بین الشركھ طالبة الخطاب وتسجیل خطاب الضمان وبین الجھھ
وذلك لكي یضمن كل من الجھھ طالبة التزوید وطالبة االنشاء حقھا في في حالة ان ھذه . انشائیھ او آالت او خالفھ

  .المناقصھ رست على ھذا الشخص انھ یقوم بعملیة تزوید وعملیة االنشاء
طیھ سوف تغطى بالكامل من قبل  عند فتح الحساب المصرف یتقاضى رسوم خدمیھ تعتبر في حالة ان ھذه التغ

شركھ طالبة خطاب الضمان في حالة ان التغطیھ سوف تتم جزئیا بین الشركھ وبین شركة طالبة فتح الضمان تتم 
االتفاقیھ بین كل من المصرف وبین ھذا العمیل او ھذه الشركھ عملیھ االتفاقیھ في عملیة التمدیدات وعملیة 

لیھا بین ھذا المصرف وبین ذلك العمیل في حالة ان ھذه المناقصھ رست على االنشاءات كعملیھ ربحیھ المتفق ع
  .ھذه الشركھ 

الضمان االبتدائي سمي ضمان ابتدائي او مؤقت الن الغرض منھ ینتھي بعدم رسو المناقصھ او المزایده •        
 المقاول خطاب الضمان اما اذا ففیالحالتین یسترد, على العمیل مقدم العطاء او برسوھا علیھ وتوقیعھ على عقده 

تراجع عن توقیع العقد بعد ان رسى علیھكان للجھھ المستفیده طارحة المناقصھ او المزایده ان تصاددر قیمھ 
  .الضمان االبتدائي

اذا تراجع عن توقیع العقد في حالة عدم توقیعھ ھذا العمیل على العقد با الرغم من انھ تمترسیتھ على القیام بتزوید 
 الجھھ الحكومیھ بالمعدات التي طلبتھا او العملیھ االنشائیھ التي طلبتھا ومن ثم رفض ھذا العمیل ألي سبب ھذه

  .من االسباب فإن الضمان المالي الذي احتجز من قبل البنك الیتم استرداده لھذا العمیل
لي ھذه القیمھتعود الى الجھة الجھھ المستفیده طارحة المناقصھ والمزایده تصادر قیمة الضمان االبتدائي فبالتا

  .المصدره لمناقصھ او المزایدة
  :خطاب الضمان النھــائي

ھذا الضمان یتعین بأن من یقدمھ یرسو علیھ العطاء بغرض ضمان حسن تنفیذ االرتباطات المبرمھ مع الجھات 
 بكامل قیمتھ لحین المستفیده وفق شروط عقد المقاولھ او التورید ویظل خطاب الضمان النھائي ساري المفعول

  .انتھاء الغرض منھ او انتھاء مدتھ
 فلكي تضمن الجھھ المصدره للمناقصھ بعد رسوھا على احد العمالء تطلب منھ تزویدھا ضمان نھائي وھذا 

فا المصرف یقوم باعداده بناء على الودائع المودعھ من قبل ھذا , الضمان النھائي یقوم باعداده من المصرف 
  .ء على القیمھ التي لدى ھذا المصرفالعمیل او بنا

الضمان النھائي یكون بتواریخ محدده وقیم معلومھ لدى كل من العمیل الذي سیقوم با العملیھ االنشائیھ او تزویدیھ 
  .وكذلك الجھھ المستفیده

  :ھناك ثالثة اطراف في عملیات الضمان 
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  ).حسابھ خطاب الضمان وھو الذي یصدر بناء على طلبھ ول( وھو العمیل : الطرف االول 
  ).وھو الذي یصدر لصالحھ خطاب الضمان ( وھو المستفید : الطرف الثاني 
وھو الذي یصدر الضمان نیابة عن عمیلھ ولحسابھ ویقبل بمقتضاه ان یضمنھ لدى ( وھو البنك : الطرف الثالث 

  ).المستفید في مبلغ الضمان
المستفید وھو الجھھ طالبة التزوید تقوم ...و عملیة االنشائیھ في حالة عدم استمراریة العمیل لعملیة التزوید ا

بمطلب البنك فان ھذا العمیل لم یقم بعملیات انشائیھ وتزویدیھ خالاللفترات الماضیھ وخالل التواریخ المحدده في 
ین الجھھ الشروط المعلن عنھا مسبقا والمتفق علیھا فبا التالي یحصل على حقھ من قبل ھذا البنك یعتبر وسیط ب

  .المنفذه والجھھ المستفیدة
  :خطابات الضمان

یتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي یقدمھا العمیل للمصرف لتغطیة مركزه عن كل مبلغ یتعھد 
بدفعھ فیما لو اضطر المصرف الى ذلك تنفیذا لخطاب الضمان وقد تكون قیمة الغطاء متمثلھ في مجوعات من 

  :الجزئیات كاالتي 
  .مثل النقدیة او اوراق مالیة او شھادات استثمار او بضائع : غطاء مادي 

مثل ان یكون ھناك كفیل یكفل العمیل للوفاء بقیمة الغطاء في حالة مطالبة المستفید بالقیمھ : غطاء غیر مادي 
  .وعدم دفع العمیل لھا او ان یتنازل العمیل للمصرف عن مستحقاتھ لدى المستفید 

  :ء طبقا للكمیھ التي تقدم في مقابلھا انواع الغطا
  :غطاء كامل.     1

عند دفع العمیل قیمة خطاب الضمان بالكامل نقدا او عن طریق تخصیص ودیعھ الجل او شھادات استثمار وفي 
كل الحاالت یجب ان نعرف ان قیمة ھذا الغطاء تكون دائما وابدا بمنأى عن الدا ئنین بخصوص الحجز عند 

یمة ھذا الغطاء یتم اضافة حساب غیر شخصي یسمى حساب احتیاطي او حساب خطابات الضمان المنازعات وبق
وذلك لكي یضمن المستفیدحقھ في حالة عدم السداد وفي حالة عدم االستمراریھ في العملیھ االنشائیھ او التزویدیھ . 

  .ن المنفذ وبین المستفیداو ان ھذه االنشاءات تمت غیر مطابقھ للمواصفات التي تمت الموافقھ علیھا بی
  :غطاء جزئي.     2

من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول لتغطیة قیمتھ تغطیھ جزئیھ او بدون غطاء وھذا كلھ یعتمد 
على قوة وضع العمیل في السوق ومدى مصداقیتھ وسمعتھ الخارجیھ وللبنك حریة التصرف في ھذا الشأن واتخاذ 

یراھا مناسبھ في ھذ الشأن بناء على الوضع المالي لھذه الشركھ وبناء على معاملة ھذا كافة االجراءات التي 
  .العمیل السابقھ ووضعھ التاریخي السابق للشركة

خطاب الضمان المغطى غطاء جزئیــا یكون وكالھ في الجزء المغطى وقرضا في الجزء غیر المغطى فیجوز 
  .عملیة القرضاخذ اجر على الوكالھ وال تجوز الزیاده في 

  .في حالھ ان الغطاء جزئیا من الممكن ان یكون عملیھ شراكھ بین البنك وبین الجھھ المنفذه •         
اما ان تكون عملیة مشاركھ واما ان تكون عملیة مضاربھ اي ان البنك بصفتھ رب المال والمنفذ بصفتھ •     

  .وید رأس المال للعملیھ التنفیذیھ القائم بالعمل وتكون مشاركة كل منھما یقوم بعملیة تز
  .في حالة كون خطاب الضمان كلیا یكون المصرف وكیال یستحق أجر على الوكالھ فقط •         
, في حالة كون غطاء خطاب الضمان جزئیا او كان الخطاب غیر مغطى لعدم توفر السیولھ لدى العمیل •         

  .ل خطاب الضمان یكون المصرف شریكا في الصفقھ التي ھي مح
في حالة ان العمیل لیس لدیھ المقدره الكافیھ لعملیة تغطیھ ھذا الضمان اي ان الیكون غطاء كامال وانما یكون •    

فبا التالي ھذا العمیل یشرك ذلك المصرف با العملیھ التنفیذیھ , غطاء جزئیا او قد الیكون ھناك غطاء با الكلیھ 
 الخساره في حالة حدوث ھذه الخساره وایضا مشاركا لھ في حالة حدوث ولكن یكون مشاركا لھ في عملیة

فبا التالي یتوجب على كل من المصرف والمنفذ االتفاقیھ حسب , الربحیھ اي انھ یكون لھ نسبھ معینھ من الربحیھ 
ن یمد شروط معینھ یعدھا كل من الشركھ وكذلك المصرف للعملیات التنفیذیھ وكذلك العملیات الربحیھ على ا

المصرف ھذه الشركھ با السیولھ الكافیھ في حالة نقص السیولھ لدى ھذا العمیل طالب ضمان معین من ھذا 
  .المصرف ولكن تبعا لشروط معینھ وحسب اتفاقیھ بین المصرف والشریك
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  اجلزء السابع عشر

  INCOTERMSمصطلحات التجارة الدولية إينكوتريمس 

  

  

  
وشروط التجارة الدولیة والتي یتم استخدامھا من أجل تقسیم وتوزیع تكالیف ھي سلسلة من التعریفات 

  .ومسؤولیات الصفقات التجاریة ما بین البائع والمشتري وبشكل یعكس ممارسة النقل الحدیثة

  

  . ترتبط ھذه الشروط بشكل وثیق مع میثاق األمم المتحدة لعقود مبیعات السلع العالمیة

  

حمل : یشتمل ھذا على ما یلي. سئلة المرتبطة بتوصیل المنتجات من البائع للمشتريتبحث ھذه الشروط في األ

المنتج، ومسؤولیات االستیراد والتصدیر والتخلیص، ومن یدفع لماذا، وعلى كاھل من تقع مخاطر حالة 

وال تتعامل بنقل تستعمل ھذه الشروط دومًا مع المواقع الجغرافیة . المنتجات في المواقع المختلفة من عملیة النقل

  .الملكیة

  

  .یتم تطویر ونشر ھذه الشروط من قبل غرفة التجارة العالمیة

  

  :المغادرة) E(المجموعة

  

EXW مكان التسلیم معین ( تسلیم أرض المعمل أو المصنع(  

  :أجور النقل الرئیسي غیر مدفوعة) F(المجموعة 

FCA مكان التسلیم معین( تسلیم الناقل.(  
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FASمیناء الشحن معین(لسفینة  تسلیم جانب ا(  

FOB میناء الشحن معین( تسلیم ظھر السفینة(  

  :أجور النقل الرئیسي مدفوعة) C(المجموعة 

  

CFRمیناء المقصد معین( النفقات وأجور الشحن(  

CIFمیناء المقصد معین( النفقات والتأمین وأجور الشحن(  

CPT میناء المقصد معین( أجور النقل مدفوعة حتى(  

CIPمكان المقصد معین(ر النقل والتأمین مدفوعة حتى  أجو(  

  

  :الوصول) D(المجموعة 

DAF مكان التسلیم معین( التسلیم على الحدود(  

DES میناء المقصد معین( التسلیم على ظھر السفینة(  

DEQ میناء المقصد معین( التسلیم على رصیف المیناء(  

DDU ینمیناء المقصد مع( التسلیم والرسوم غیر مدفوعة(  

DDPمیناء المقصد معین ( التسلیم والرسوم مدفوعة(  

  

  :المصطلحات الفنیة

  shipperالشاحن 

كان من الضروري في بعض الحاالت استخدام نفس المصطلح للتعبیر عن معنیین مختلفین، ألنھ لم یكن ھناك 

یل المثال فإن تعبیر بدیل مناسب، ویعرف التجار ھذه الصعوبة في كل من عقود البیع وعقود النقل، وعلى سب

یعني كال من الشخص الذي یسلم البضاعة من أجل الشحن والشخص الذي یبرم العقد مع الناقل، ومع ) الشاحن(

 تسلیم FOBذلك قد یكون ھذان الشاحنان شخصین مختلفین، مثال حیث یتوجب على البائع بموجب العقد 

  . الناقلالبضاعة للنقل ،بینما یتوجب على المشتري أن یتعاقد مع

  Deliveryالتسلیم 

  :یستعمل بمعنیین مختلفین) التسلیم(إن من المھم بشكل خاص مالحظة أن مصطلح 

  .یستعمل لتحدید متى یفي البائع بالتزام التسلیم: األول

أن الشاري یقبل :أوًال: یستعمل مصطلح التسلیم أیضًا في سیاق التزام المشتري بقبول استالم البضاعة بمعنى

  نفسھا، بمعنى أن البائع یفي بالتزاماتھ عند شحن البضاعة) C(المصطلحات بطبیعة 

  .أن الشاري ملتزم باستالم البضاعة: ثانیًا

. وھذا االلتزام األخیر مھم لتفادي النفقات غیر الضروریة لتخزین البضاعة إلى أن یتم استالمھا من قبل الشاري

فان الشاري ملزم بقبول نقل ) CIF) (CFR(مصطلحین وھكذا فعلى سبیل المثال، وبموجب العقود وفق ال

البضاعة واستالمھا أیضا من الناقل وإذا ما عجز الشاري عن القیام بذلك فقد یصبح عرضة لدفع األضرار 

للبائع الذي أبرم عقد النقل مع الناقل أو یتعین على الشاري بدال من ذلك تسدید غرامات التأخیر المترتبة على 

  وعندما یذكر في ھذا المجال أن على الشاري. ل على تخلي الناقل عن البضاعة لھالبضاعة للحصو
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فان ھذا ال یعني أن الشاري قد قبل البضاعة على أنھا مطابقة لعقد البیع ،بل انھ قبل فقط أن ) یقبل النقل(أن 

وھكذا فإذا كان الشاري عند .البائع قد نفذ التزامھ بتسلیم البضاعة للنقل وفق عقد النقل الذي یترتب علیھ إبرامھ

استالمھ للبضاعة في نقطة المقصد لم یجد أن البضاعة مطابقة للشروط الواردة في عقد البیع، فانھ یستطیع 

  .استخدام أیة وسیلة یوفرھا لھ عقد البیع و القانون النافذ بحق البائع

  USUALعادي 

عند اإلشارة إلى وقت ) EXW(صطلح إن كلمة عادي تظھر في عدة مصطلحات، وعلى سبیل المثال في م

بالنسبة للوثائق التي یترتب على البائع تقدیمھا، وكذلك عقد النقل الذي یترتب على ) c(التسلیم وفي مصطلحات 

وبالطبع فانھ قد یكون من الصعوبة بمكان تحدید ما یمكن أن تعنیھ كلمة عادي بدقة، ومع ذلك فانھ . البائع تأمینھ

 عدیدة تحدید ما یفعلھ األشخاص الذین یزاولون التجارة عادة، وھذه الممارسة ستكون من الممكن في حاالت

وبھذا المعنى فان كلمة عادي تساعد أكثر من كلمة معقول، التي تتطلب تقویما لیس فقط تجاه . الضوء الھادي

 من الضروري في بعض وقد یكون. الممارسة العالمیة بل تجاه المبدأ األصعب لحسن النیة والنزاھة في التعامل

الظروف تقریر ما ھو معقول، التي تتطلب تقویما لیس فقط تجاه الممارسة العالمیة بل تجاه المبدأ األصعب 

  لحسن

وقد یكون من الضروري في بعض الظروف تقریر ما ھو معقول ومع ذلك . النیة والنزاھة في التعامل

ستخدام كلمة عادي عموما في االنكوتیرمز بدال من استخدام ولألسباب المشار إلیھا، فقد رأینا أنھ من األفضل ا

  .كلمة معقول

  Chargesالنفقات 

بالنسبة لاللتزام بتخلیص البضاعة المستوردة فان من المھم تحدید ماذا تعني كلمة النفقات التي یجب أن تدفع عند 

یة الواجبة الدفع عند تصدیر تم استخدام تعبیر النفقات الرسم/ 1990/ ففي انكوتیرمز . استیراد البضاعة

فقد تم شطب كلمة رسمي نظرا ألنھ نجم عن استعمال ھذه الكلمة / 2000/واستیراد البضاعة، وفي انكوتیرمز 

إثارة بعض الشكوك، عند تحدید ما إذا كانت النفقات رسمیة أم ال ولم یقصد أي تغییر جوھري بالمعنى من 

والتي یتوجب . ا ھي تلك التي تترتب على االستیراد بالضرورةفالنفقات التي یجب دفعھ. خالل ھذا الشطب

دفعھا بالتالي وفقا ألنظمة االستیراد المطبقة والنافذة إن أیة نفقات إضافیة تتعلق باالستیراد تفرضھا أطراف 

 ذلك خاصة غیر متضمنة في ھذه النفقات، مثل نفقات التخزین التي ال تتعلق بالتزام التخلیص ومع ذلك فان تنفیذ

االلتزام یمكن أن ینجم عنھ بعض التكالیف لوكالء الجمارك أو وسطاء الشحن إذا كان الطرف الذي یتحمل 

  .االلتزام ال یقوم بالعمل بنفسھ
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   )SWIFT(نظام سويفت : اجلزء الثامن عشر 

  

              تقنیة حدیثة تم إدخالھا في المصارف و كلمة سویفت اختصار لمصطلح

) The Society for World Inter-bank Financial Telecommunication (   جمعیة

االتصاالت المالیة العالمیة لما بین البنوك ونظام السویفت عبارة عن شبكة اتصاالت إلكترونیة مصرفیة تابع 

) 1973(ات لجمعیة مؤلفة من البنوك األعضاء المساھمین فیھا ، بدأت فكرة إنشاء ھذا النظام في السبعینی

كجمعیة تعاونیة بین المصارف األوروبیة و المصارف األمریكیة وذلك بھدف توحید نظم الدفع اإللكترونیة و 

تبادل البیانات المالیة ویستخدم ھذا النظام إشارات موحدة للمدفوعات المالیة عبر شبكة آمنة وذات كفاءة عالیة 

نمیة برنامج تكنولوجي لالتصاالت الذي عرف فیما بعد لنقل البیانات وتمخضت الدراسات التي أجریت عن ت

تم اختیار بلجیكا مقرا و مركزا رئیسا للشبكة و تم إنشاء شبكات فرعیة في البلدان التي ترغب في . بالسویفت 

مؤسسة مالیة و مصرفیة تقع في  ) 250000(االشتراك في النظام الذي یضم في الوقت الحاضر اكثر من 

 .بلدا  ) 90(اكثر من   

 ـ:مجاالت استخدام نظام سویفت 

   

 Payment Cash Management and Customer Status أوامر الدفع و إدارة النقد -1

 -Customer payment   

-Financial institution transfers 

-  Statements of account 

-  Cheque processing 

-   Balance reports 

-  Customer status esquires   

   )Trade Finance( التمویل التجاري -2

 -Collections  

-Documentary credits  

-Cash Letters 

-Guarantees 

   Financial Marketsاألسواق المالیة -3 

 -Foreign Exchange Trading &Money Markets 

-Foreign Exchange Confirmation  

-Foreign Currency option confirmation & Deposits 

-Forward Rate Agreements   

-Interest rate swaps  

-Securities Markets 
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-Trade Instructions and Confirmations  

-Settlement Instructions and confirmations lending and borrowing  

-Reports and statements  

-Precious Metals trading and settlement 

  Syndicationsالتجمعات -4 

 Travelers Chequesشیكات سیاحیة -5 

–Sales Advices     

-  Inventory Management. 

-Settlement Advices  

-  Refunds  

 Administrative Messages الرسائل اإلداریة -6

-Charges, Interest, Costs, Expenses & Adjustments. 

-Proprietary and Fee Format.  

-Cancellation Requests. 

-Queries and Answers. 

  SWIFT میزات نظام

  

 . ساعة 24 السھولة في االتصاالت حیث بعمل ھذا النظام علي مدار  -1

 المرونة في استخدام النظام لعملیات متنوعة مع استیعابھ للمجاالت المختلفة   -2

 . الدقة المتناھیة في المعلومات المرسلة  -3

 )علما بأنھ یتضمن برنامجا لألرقام السریة ( للبیانات و العملیات المصرفیة السریة المطلقة   -4
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 SWIFTكیف یعمل نظام 

 -: یحتاج مستخدم الشبكة إلى المعلومات التالیة 

    الشفرات التعریفیة لكافة المؤسسات المالیة في العالم - أ

  أسماء و عناوین المؤسسات المالیة  - ب

 معلومات ھامة عن الدول   - ت

 مالت و رموز الدول  كشوفات الع- ث

    أحزمة التوقیت العالمي- ج
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 MT100( بین األفراد والمؤسسات المالیة تستخدم أنواع الرسائل رسائل تحاویل العمالء التحویل یستعمل في 

( 

  أنواع الرسائل المستخدمة ھي -للتحویل بین المؤسسات المالي بعضھا البعض = 

  MT300  و 2002   و 200

  MT300  و تستعمل الرسائل OEALاصة في بیع و شراء العمالت الرسائل الخ= 

   MT400  و collectionsللتحصیالت تستخدم =

  MT500لألوراق المالیة وأسواق رأس المال تستعمل رسائل = 

  MT600ولتجارة المعادن الثمینة مثل الذھب و الفضة نستخدم =

  MT700في االعتمادات المستندیة و خطابات الضمان تستعمل =

   MT960  و MT961ویستعمل في تبادل الشفرات بین البنوك =

  

  

  

  

  

  

  

  مت حبمد اهللا تعاىل وفضلة وكرمة

  يم سلطانكظاللهم لك احلمد كما ينبغى جلالل وجهك وع

  التنسوىن من صاحل الدعاء

 ها علينا وعليكم مجيعا انشاء اهللاحانشاء اهللا ربنا يفت

  

  

  

  


