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  :مقدمة
تحتل البنوك أھمیة كبیرة في عمل االقتصادیات المعاصرة و في تطورھا، من خالل 
ما تقدمھ من خدمات مصرفیة متنوعة و متطورة، لمختلف الفئات االجتماعیة 

االقتصادیة، ولمختلف المیادین األخرى األساسیة للنھوض بالقطاعات والقطاعات 
  .االقتصادیة و االجتماعیة

شھدت االقتصادیات العالمیة خالل العقود األخیرة تحوالت كبیرة و متسارعة في 
مختلف القطاعات االقتصادیة، و تماشیا مع ذلك ظھرت اتجاھات جدیدة و معاصرة 

تأقلم مع تحدیات العولمة المالیة و من ینتج عنھا من في النشاط المصرفي، بغیة ال
  .مخاطر و منافسة شرسة و كبیرة ما بین البنوك العالمیة

لقد شھد العمل المصرفي تحوالت جذریة و تغیرات كبیرة في الوسائل و طرق 
التعامل مع العمالء و المنتجات و الخدمات المقدم لھم، مما یتطلب إعطاء أھمیة 

یم العملیات المصرفیة، و تطویرھا من أجل المساھمة في رفع كفاءة كبیرة إلى تنظ
العمل المصرفي، ومنھ المساھمة في حمایة النظام المالي و المصرفي، و العمل على 
استقرار النظام المالي و المصرفي و تنظیم عملیات تحویل األموال من القطاعات و 

عات ذات الدخل المنخفض الشرائح ذات الدخل الفائض عن حاجتھا، إلى القطا
المحتاجة إلى التمویل، و تحسین عملیات الدفع و تداول األموال و حمایة العمالء و 
أموالھم من التعثر و اإلفالس المصرفي، و حمایة النظام المالي و المصرفي من 

 . األزمات المالیة و المصرفیة
ثرا واستجابة یعد القطاع المصرفي من أھم القطاعات االقتصادیة وأكثرھا تأ

ظاھرة العولمة االقتصادیة، والتي كان  تھاللتطورات االقتصادیة العالمیة التي أفرز
ا االتجاه المتزاید نحو التحرر من القیود وإزالة المعوقات التشریعیة تھفي صدار

العدید من  اآلونة األخیرة،والتنظیمیة، و لقد شھدت الساحة المصرفیة العالمیة في 
 ت أساسا في التوجھ نحو البنوك الشاملة، واالندماجات المصرفیة،التطورات تمثل

استخدام المعامالت المصرفیة اإللكترونیة، وتبني برامج الخصخصة،  والتوسع في
والتي انعكست بشكل واضح على األنظمة المصرفیة لغالبیة دول العالم، ھذه 

االقتصادیة التطورات كانت لھا تأثیرات واسعة، فرضت على وضعي السیاسات 
الكلیة، و القائمین على األنظمة المالیة و المصرفیة، تحدیات االستفادة من اآلثار 
اإلیجابیة ومواجھة اآلثار السلبیة، األمر الذي جعلت األنظمة المالیة و المصرفیة في 
مختلف دول العالم تعید النظر في أنظمتھا الداخلیة، و العمل على جعلھا قادرة على 

طر ھذه التطورات، سواء باالندماج المصرفي أو بااللتزام  بالمعاییر مواجھة مخا
االحترازیة للرقابة المصرفیة التي فرضتھا لجنة بازل تحت إشراف بنك التسویة 

  .المخاطر المختلفة بالتعامل في منتجات الھندسة المالیة الدولیة، أو بالتحوط ضد
یتناول : الكتاب إلى إثنى عشر فصالو استفاء لما تم ذكره أعاله ارتأینا تقسم ھذا 

، أما التحریر المصرفي، و الفصل الثاني الصیرفة و البنوك اإللكترونیةالفصل األول 
، الفصل الرابع خصصناه االندماج المصرفيالفصل الثالث فقد تطرقنا من خاللھ إلى 

المعاییر االحترازیة للجنة بازل ، و الفصل الخامس إلى إدارة المخاطر المصرفیةإلى 
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األزمات المالیة و النظام ، بینما الفصل السادس فكان عنوانھ للرقابة المصرفیة
، الفصل الثامن تناولنا الحوكمة المصرفیة، أما عنوان الفصل السابع فھو المصرفي

، بینما الفصل التاسع و العاشر ارتأینا أن نتناول من البنوك الشاملةمن خاللھ 
، أما الفصل الخوصصة المصرفیةو  التسویق المصرفيلھما على الترتیب خال

و  التوریق المصرفيالحادي عشر و الثاني عشر فقد تناولنا من خاللھا على الترتیب 
  .البنوك اإلسالمیة
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  :لوألا روحملا
  عملیات الصندوق

  العملیات المصرفیة إدارةو 
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من أھم ) الخزینة(یعتبر قسم الصندوق :بالبنك) الصندوق(الخزینة ـ إدارة عملیات 1
وارتباطا بجمھور المتعاملین مع المصرف، فھو  وأكثر أقسام المصرف نشاطا

المدفوعات  العملیات التي تتم في البنك سواء منھا المقبوضات أو المسؤول عن جمیع
بعد استكمال (  األخرى،تنشأ عن عملیات مصرفیة في أقسام البنك  النقدیة التي

 : ویتم ذلك من خالل) المستندیة في أقسام المصرف األخرى دورتھا
 . الصندوق الرئیسـ 

 : ـ الصنادیق الفرعیة والتي تقسم إلى
 . ـ صنادیق المقبوضات 
  . ـ صنادیق المدفوعات 

 واحد في بعض المصارف یكون الصندوق الفرعي للمقبوضات والمدفوعات
عن ھذا القسم تتوفر فیھ موظف مسؤول الصندوق في المصرف ویشرف على قسم 

الكفاءة واألمانة والخبرة في ھذا المجال، حیث یعتبر مسؤول عن كل ما یتعلق 
بشؤون النقدیة في المصرف، یساعده في ذلك عدد من الموظفین اآلخرین یعملون في 

ى جمیع ھؤالء الصنادیق الفرعیة وتحت إشرافھ، ویقوم المصرف، عادة بالتأمین عل
 .ضد خیانة األمانة لدى شركات التأمین

وعن طریق الصنادیق الفرعیة تتم عملیات القبض والدفع النقدي، استنادا إلى 
 إشعارات معینة ھي بمثابة أوامر قبض أو أوامر دفع صادرة من األقسام المختلفة في

 .المصرف
كشفا بحركة الصادر  أما قسم الصندوق الرئیسي، ففي آخر كل یوم ینظم ملخصا أو

والوارد والرصید النقدي، ویرفق بھذا الكشف جمیع الوثائق واإلشعارات ومستندات 
القید الالزمة، ویرسلھ إلى قسم المحاسبة العامة في المصرف، الذي یتولى عملیات 

التدقیق والمطابقة بین الیومیة الفرعیة الواردة من قسم الصندوق وبین المستندات 
بعدھا تجري القیود الالزمة لھذه العملیات في الیومیة المركزیة  المرفقة بھا،

  ).2010حبیب، ال( .للمصرف
 :تتلخص وظائف الخزینة الرئیسیة بما یلي :وظائف قسم الصندوق الرئیسي 1 ـ1
  )2000كراجة، (

 .ـ تسلیم النقدیة ألمناء الصنادیق في قسم الصندوق الفرعي في أول كل یوم
 .لدیھم من نقدیة في نھایة العمل الیوميـ استالم ما تجمع 

 .ـ تغذیة الفروع بما تحتاجھ من نقدیة خالل فترة معینة، واستالم الفائض منھا لدیھم
 . ـ تنظیم المستندات والقیود الخاصة بما سبق

 . ـ جرد الخزینة الرئیسیة في نھایة كل یوم عمل ومطابقتھا مع القیود الدفتریة
عن حد معین في البنك المركزي أو البنوك األخرى وسحب ما ـ إیداع النقد الفائض 

  .تحتاجھ منھا
وھي الصنادیق المرتبطة بأقسام المصرف  :وظائف الصنادیق الفرعیة 2 ـ1

المختلفة، كالصندوق الخاص بقسم الودائع وحسابات التوفیر أو الصندوق الخاص 
 .بقسم الحسابات الجاریة

 : للمقبوضات والمدفوعات في ـ وتتلخص وظائف الصنادیق الفرعیة
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ـ استالم وقبض النقدیة من العمالء أو صرف ما یستحق لھم من النقود وبعد إكمال 
 .إجراءاتھا المستندیة

ـ وفي المصارف الكبیرة یتم تقسیم الصنادیق الفرعیة إلى صنادیق للمقبوضات 
 مع الجمھور وصنادیق للمدفوعات وخاصة في األقسام التي تتعامل بكثرة

 : ھاوظائف تتلخصف تالصنادیق العامة للمقبوضاأما 
 . ـ قبض ما یودع لدیھا من العمالء

 .ـ تسلیم المتجمع لدیھا في نھایة الیوم للصندوق الرئیسي
 . ـ تنظیم المستندات المتعلقة بھذة المقبوضات

ـ یمسك أمین صندوق المقبوضات یومیة مساعدة تسمى بیومیة النقدیة الواردة، تثبت 
أمین الصندوق بمطابقة  فیھا جمیع عناصر النقدیة المستلمة، وفي نھایة الیوم یقوم

رصید النقدیة في نھایة الیوم مع مجموع یومیة النقدیة الواردة، وذلك وفق المعادلة 
مجموع یومیة النقدیة + العھدة المستلمة في أول الیوم = رصید نھایة الیوم  :التالیة

 .الواردة
 : لصنادیق العامة للمدفوعاتوتتلخص وظائف ا

 .ـ استالم ما یلزمھا من نقد صبیحة كل یوم عمل من الصندوق الرئیسي
 . ـ دفع الفیش المقدمة للصرف

ـ وفي نھایة الیوم یقوم أمین الصندوق بمطابقة رصید النقدیة في نھایة الیوم مع 
 :مجموع یومیة النقدیة الصادرة، وفق المعادلة التالیة

مجموع یومیة النقدیة  –العھدة المستلمة في الیوم = في نھایة الیوم رصید النقدیة
 .الصادرة

ویقارن الرصید النقدي في نھایة الیوم بالموجود الفعلي من النقدیة في صندوق 
وذلك بالعد الفعلي للنقود، ثم یقوم بتوریدھا في نھایة الیوم ) الصادر(المدفوعات 

الصندوق على كشف االستالم، وبذلك  للصندوق الرئیسي، حیث یوقع رئیس قسم
 .یخلي أمین الصندوق الفرعي عھدتھ من النقدیة لذلك الیوم

 . ـ تنظیم المستندات المتعلقة بھذه المدفوعات
 : المستندات والسجالت والتي یقوم ھذا القسم بمسكھا لممارسة نشاطھا المبین سابقا

 . ئیسیةـ مستندات إدخال وإخراج النقد إلى ومن الخزینة الر
 . ـ الشیكات المقدمة للصرف

ـ إشعارات القید المدینة والدائنة، قسائم القبض والدفع، وطلبات التحویل، وكتب 
 . العمالء الواردة بذلك ، مستندات الصرف وإیصاالت دفع النقد

 . ـ المذكرات الداخلیة للبنك وحركة النقد الوارد والصادر
 . ـ حركة الصندوق الرئیس

 .ن النقد المحلي واألجنبيـ سجل مخزو
 . ـ كشف یومیة الخزینة

ـ یتسلم أمین صندوق المقبوضات إشعارا بالقبض من القسم المختص من أصل 
ویختم اإلشعار  ونسختین حیث یقوم باستالم النقدیة المثبتة في اإلشعار من العمیل،
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سلم العمیل وی. ویوقع علیھ بما یفید استالم النقدیة) القبض(ونسختیھ بختم الوارد 
  .األصل، ویثبت المبلغ في یومیة النقدیة الواردة

 :خالل ھذه الدورة :الدورة المستندیة للمقبوضات 3ـ 1
ـ یرسل النسخة األولى من إشعار القبض إلى القسم المختص الذي أنشأ اإلشعار 

 .العمالء والذي یقوم بدوره بقید المبلغ في صفحة العمیل بدفتر حسابات
النسخة الثانیة من إشعار القبض إلى قسم الصندوق، حیث یتم تسجیل المبلغ ـ ترسل 

  :في الجانب المدین من دفتر یومیة الصندوق، بالقید اآلتي
 الصندوق/ـح :من

 :إلى مذكورین 
 الحسابات الجاریة للعمالء/حـ
 الودائع ألجل/ حـ
 قروض وسلف بضمانات/حـ
 تأمینات كفالت مصرفیة/حـ

الیوم تتم مطابقة مجموع یومیة النقدیة الواردة التي یرسلھا أمین صندوق وفي نھایة 
بعد ذلك . الوارد مع مجموع عملیات القبض بدفتر یومیة الصندوق بقسم الصندوق

یقوم أمین صندوق الوارد بإیداع حصیلة النقدیة المقبوضة لذلك الیوم في الصندوق 
  ).2000خالد أمین، ( .الرئیسي

 :حیث من خاللھا :دفوعاتمستندیة للمالدورة ال 4 ـ1
إشعارات بالصرف مع ) الصادر(ـ یتسلم أمین الصندوق الخاص بالمدفوعات 

 المستندات الخاصة بھ من األقسام المختلفة بالمصرف من أصل ونسختین، حیث
ینادي على العمیل المستفید بعد التأكد من مطابقة المستندات مع المبلغ المطلوب 

عمیل إلى التوقیع على ظھر اإلشعار بما یفید استالمھ للمبلغ، ثم یسلمھ دفعھ، ویدعو ال
بما ) اإلشعار(ثم یختم على ظھر المستند األصلي . النسخة الثانیة مع المبلغ المدفوع

 .یفید عملیة الدفع
ـ یثبت قیمة المبلغ المدفوع في یومیة النقدیة الصادرة مع ذكر رقم إشعار الصرف 

 .مفیدةوأیة بیانات أخرى 
ـ ترسل النسخة األولى من اإلشعار إلى القسم المختص الذي یقوم بدوره بقید المبلغ 

 .في الجانب المدین من صفحة العمیل بدفتر حسابات العمالء
ـ یرسل أصل اإلشعار إلى قسم الصندوق، حیث یتم تسجیل المبلغ المدفوع في الجانب 

 :بالقید اآلتي. الدائن من دفتر یومیة الصندوق
 :ـ من مذكورین

 الحسابات الجاریة العمالء/حـ
 الودائع ألجل/حـ
 ودائع التوفیر/حـ

 الصندوق/إلى حـ
وفي نھایة الیوم تتم مطابقة مجموع یومیة النقدیة الصادرة لدى أمین صندوق 

 .المدفوعات مع مجموع عملیات الدفع بدفتر یومیة الصندوق بقسم الصندوق



 مطبوعة العملیات المصرفیة و تمویل المؤسسات

 

7 
 

لتحقق من النقدیة في نھایة الیوم عن طریق المعادلة وفي قسم الصندوق الرئیسي یتم ا
 :التالیة

مجموع النقدیة المستلمة خالل الیوم بمعنى ) + (رصید النقدیة الفعلي في بدایة الیوم(
یومیة النقدیة  بمعنى مجموع النقدیة المنصرفة خالل الیوم( –) یومیة النقدیة الواردة

 .الرصید الدفتري=  )الصادرة
خزینة بإجراء المطابقات الیومیة للتأكد من الصحة الحسابیة و المستندیة یقوم قسم ال

 :للعملیات المختلفة وفق اإلجراءات التالیة
ـ یقوم رئیس قسم الصندوق بجرد النقدیة الموجودة في الصندوق عن طریق العد 

 .الفعلي لھا، ویعمل بھا محضرا یوقع علیھ الرئیس
لنقود مع الرصید الدفتري الذي أمكن الوصول إلیھ ـ تتم مطابقة الرصید الفعلي مع ا

 .وفق المعادلة السابقة
ـ یتولى قسم المراجعة أو التدقیق الداخلي بمراجعة ما جاء بدفتري یومیة النقدیة 

الصادرة والواردة مراجعة مستندیة، للوقوف على صحة الرصید الفعلي بالصندوق، 
یة الیوم یتم عمل كشف ملخص بحركة و باالستعانة برصید النقدیة الفعلي في بدا

  ).2000كراجة، ( .النقدیة لذلك الیوم
قیام بفتح یتولى قسم الحسابات الجاریة في البنك ال :ـ إدارة الحسابات الجاریة بالبنك2

ع لغـرض إیـدا) كعمالء البن(الحسابات الجاریة لألشخاص الطبیعیـین واالعتباریین 
تي ة الشیكات، وفـي المقابـل یقـوم البنك بوضع األنظموالھم نقـدا أو بحواالت أو بأم

ل تمكن ھـؤالء العمالء من سحب ھذه المبالغ، ویتم عادة االتفاق بین البنك والعمی
نموذج فتح (على فتح حساب جاري من خالل التوقیع على طلب فتح الحساب 

یم ھـذه العملیـة ولتنظ .و استیفاء المستندات واألوراق الثبوتیة الالزمة لذلك) الحساب
ر عن رقم الحساب الجاري یفتح البنك في سجالتھ حسابا یعطیھ رقما تسلسلیا یعب

 للعمیل، یقید في الجانب األیسر منھ المبالغ المودعة في الحساب ویقید في الجانب
ى الحساب، ویكون الفرق بینھما عبارة األیمن منھ السحوبات التي یجریھا العمیل عل

وتعتبر عملیة فتح الحساب بمثابة عقد بین العمیل والبنك وتكون  .عن رصید الحساب
 :وتقسم الحسابات الجاریة إلى نوعین ).مدین ودائن(العالقة بینھما عالقة 

مقابل المبالغ التـي قـاموا ـ حسابات جاریة دائنة وتتمثل في حسابات العمالء 
كات أو أوامر دفع أو ب شـیعند الطلب بموجنھم السحب منھا بإیـداعھا، والتي یمك

  .ابات دائنا عادةالعمیل في ھـذا النـوع مـن الحس حواالت، ویكون رصید
التي ) لف، قروضس(ة یـ حسابات جاریة مدینة وتتمثل في قیمة التسھیالت االئتمان

ي ھذا النوع من الحسابات یحصل علیھا العمیل من البنك، ویكون رصید العمیل ف
  .)2015أل شبیب، ( .مدینا

م یمكن تلخیص أھ :الرئیسیة لقسم الحسابات الجاریة مصرفیةالعملیات ال 1 ـ2
 :ابات الجاریة بما یليالعملیات الرئیسیة والمھام التي یضطلع بھا قسـم الحس

 ).2003الراوي، (
 .ـ فتح الحسابات الجاریة المدینة والدائنة للعمالء

 .وحواالتقبول اإلیداعات بحسابات العمالء نقدا وبشیكات  ـ 
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 .تنفیذ عملیات السحب من الحسابات الجاریة ـ 
 .احتساب الفوائد المدینة والدائنة والعموالت على الحسابات ـ 
 التواقیع للعمالء) نماذج(حفظ بطاقات  ـ 
 .إعداد دفاتر الشیكات البیضاء وتسلیمھا للعمالء ـ 

 . ـ إعداد كشوفات األخطار المصرفیة
  .رسالھا إلى العمالء الجاریة و إ ـ إعداد كشوفات الحسابات

  .إعداد وتنفیذ العملیات المحاسبیة المتعلقة بأعمال القسم ـ
یقوم قسم الحسابات الجاریة  :المجموعة الدفتریة لقسم الحسابات الجاریة 2ـ 2

 ).1990فؤاد توفیق، ( :باالحتفاظ بمجموعة دفتریة تشمل ما یلي
ویسجل في ھذه الیومیة كافة العملیات  :الجاریةالیومیة المساعدة للحسابات ـ أ 

ة الحسابات الجاریة من إیـداعات ومسحوبات یقوم بھا العمالء، وترحل كالمتعلقة بحر
جمع م تتفاصیل ھذه العملیات إلى دفتر األستاذ المساعد التحلیلي للحسابات الجاریة ث

ة العملیات وترحل إلى دفتر األسـتاذ المسـاعد للحسـابات الجاریـة، ثـم دفتـر كاف
 .المحاسبة المركزیة واألستاذ العام في قسمالیومیـة العامـة 

ابا ذا الدفتر حسویتضمن ھ :ي للحسابات الجاریةلـ دفتر األستاذ المساعد التحلیب 
  .خالل مستندات القید األولي لكل عمیل من عمالء البنك، ویـــتم الترحیل إلیھ من

م العملیات التي یقوم تنقس :م الحسابات الجاریةالدورة المستندیة لعملیات قس 3ـ 2
الشاھین، ( :كما یلي داع، وعملیات سحبات إیة إلى عملیا قسـم الحسابات الجاریبھ

2014( 
 :تتم كما یلي :ـ عملیات اإلیداع النقديأ

إیـداع نقـدي مـن ) نموذج(المختص ویقوم بتعبئة قسـیمة ـ یتقدم العمیل إلى الموظـف 
 ات المدونة في النموذج،أصل وعدة صور، ویقوم الموظـف بالتأكد من صحة البیان

لھذا الغرض عبر شاشات  وتتم ھذه األعمال حالیاً من خالل النموذج المخصص
 .الحاسوب والتي یقوم بھـا موظـف الخزینـة بنفسـھ

ى الخزینة، ویقوم أمین الخزینة بحصر النقدیة والتثبت من صحتھا ـ یتوجھ العمیل إل
 .وتسجیل المبلغ على آلة الصندوق، وختم القسیمة بما یفید استالم المبلغ

تبقى لدى أمین  خةسنسخة للمودع، نسخة للحسابات الجاریة، ن :اآلتيتوزع النسخ ك ـ
 . الصندوق
ھ في دفتر الیومیة المساعد وارد إلید النسخ الم الحسابات الجاریـة بقیـ یقوم قس

  .للحسابات الجاریة، واألستاذ المساعد الحسابات الجاریة
العملیـة فــي بإثبـات  ،قسـم الحسـابات الجاریـةبمركز وحدة حسـابات العمـالء ـ یقوم 

واستخراج الرصید  )يلدفتر األستاذ المساعد التحلی(الجانب الدائن من بطاقة العمیل 
 .الجدید للعمیل

ة إلى قسم ھا في مالحق الیومینتحال نسـخ قسائم اإلیداع في نھایة الیوم بعد تدوی ـ
جل األستاذ العام الیومیة العامة وسجل لیتولى إثباتھا في س ،المحاسبة المركزیة
   .للحسابات الجاریة
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 :القید التاليیقوم قسم المحاسبة المركزیة بقید إجمالي اإلیداعات بـ 
 الخزینة/ من حـ 

  الحسابات الجاریة/ إلى حـ  
 :یلي وفق ما تمو ت :ـ عملیات اإلیداع بشیكاتب 

ل لھ حساب في ة على عمیات فـي الحساب الجاري للعمیل مسحوبكـیشـ  إیداع 
 :تتم عملیات اإلیداع بشیكات وفق اإلجراءات التالیة: نفس الفرع

الشباك ویقوم األخیر بفحص الشیك والتأكد من سالمة ـ یتقدم العمیل إلى موظـف 
التوقیع علیھ وسالمة النواحي الشكلیة للشیك، ویعطى العمیل حافظھ إیداع شیكات 

نسخة منھا بعد التوقیع علیھا من  لویتم تعبئة البیانات المدونة فیھا، ویسلم العمی
 .الموظف المختص

الء في قسم الحسابات الجاریة للقید ترسل نسخة من الحافظة إلى وحدة مركز العم ـ
  .دة حسابات العمالءتم تعدیل أرصث یبات العمالء، حیافي بطاقات حس

ذلك األستاذ یتم قید العملیات في دفتر الیومیة المساعد للحسابات الجاریة، وك ـ
 .المساعد للحسابات الجاریة

م المحاسبة سوترسل إلى ق) مالحق یومیة(یتم إعداد ملخصات بحركة الحسابات  ـ
 .المركزیة للقید في دفتر الیومیة العامة ودفتر األستاذ العام

 :یقوم قسم المحاسبة المركزیة بإجراء القید التالي ـ 
 الحسابات الجاریة/ حـ  
  الحسابات الجاریة/ إلى حـ  

ـ إیداع شیكات في الحساب الجاري للعمیل مسحوبة على عمیل لھ حساب في فرع 
 :اإلیداع وفق اإلجراءات التالیةتتم عملیة : آخر

یتقدم العمیل إلى موظف الشباك ویقوم بتعبئة حافظة من أصل وعدة نسخ، ویقوم  ـ
خة للعمیل كمستند دال على الموظف المختص بفحص وتدقیق الشیك ویسلم نس

 .االستالم موقعا علیھ ومختوما بختم االستالم
م الحسابات بات العمالء بقسلحافظة إلى مركز وحدة حساخة ایرسل الشیك ونس ـ

الجاریة حیث یتم تفریغ وتجمیع الشیكات في كشوفات من أصل وصورة وترسل 
بریدیا حیث یقوم الفرع  ا أوھ الكترونییحوب علسور من الشـیكات إلى الفـرع المص

 .ع وكفایة الرصید المسحوب علیھلتواقیحة االمستلم لھذه الشیكات بالتأكد من ص
ذلك األستاذ لیات في دفتر یومیة الحسابات الجاریة المساعد، وكیتم إثبات العم ـ

 .المساعد للحسابات الجاریة
 .ة المركزیةبیتم إرسال نسخة من الكشف المذكور والشیكات إلى قسم المحاس ـ
 :یقوم قسم المحاسبة المركزیة بإجراء القید المحاسبي كاآلتي ـ
 الفروع/ من حـ  

 الحسابات الجاریة/ إلى حـ 
ھ حساب في لـ إیداع شیكات في الحساب الجاري للعمیل مسحوبة على عمیل آخر 

ابھ فـي البنك یقصد بھذه العملیة قیام العمیل بإیداع شیك لصالحھ في حس :بنك آخر
ي أن الساحب بحساب جاري لدى بنـك آخر مما یعنولكن المسحوب علیھ یحتفظ 
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و عمیل لبنك آخر، ونظرا لعدم و عمیل للبنك بینما المسحوب علیھ ھـالمستفید ھ
ھولة مباشـرة بـین البنكـین، فـإن البنك المركزي إمكانیة إجراء التسـویة الالزمـة بس

نوك من خالل ما یعرف بغرفة ة البإجراء التسویات الالزمة بـین كافیوفر خدمة 
 .ةصالمقا
النقدي تتلخص اإلجراءات المتعلقة في عملیات السحب  :عملیات السحب النقديـ ج 

 :كما یلي
ث یقوم وظف المختص بقسم الحسابات الجاریة، حیـ یقدم العمیل الشیك إلى الم

بالتحقق من سالمة الشیك شكلیا وفنیا وموضوعیا مثل مطابقة االسم، التوقیع، 
 .التاریخ، المبلغ باألرقام والحروف

 .ة توقیعھحیتم التأكد مـن مـدى كفایـة الرصید للعمیل المسحوب علیھ الشیك وصـ 
 .یقوم أمین الخزینة بعد التأكد مما سبق بصرف الشیك للعمیل ـ
ات حسابات اقدیل بطیتم إحالة الشیكات إلى مركز وحدة حسابات العمالء لتع ـ

 .العمالء
ملخص الحركة (ة شـیكات المصروفة في مالحق یومیت الخاصة بالایتم تفریغ البیان ـ

 ).الیومیة
واألستاذ المساعد  ة المساعدةالشیكات المصروفة في الیومییتم إثبات بیانات  ـ

 .للحسابات الجاریة
 .یتم إحالة مالحق الیومیة والشیكات إلى قسم المحاسبة المركزیة ـ

ویجرى القید  اوفنی ات مالیاد من سالمة العملیكبة المركزیة بالتأم المحاسـ یقوم قس
  :المحاسبي التالي

 الحسابات الجاریة/ من حـ 
 الخزینة/ إلى حـ 

 و ذلك وفق ما :تحویل من الحسابات الجاریة إلى الحسابات الجاریةعملیات الـ د 
 :یلي

 .ب التحویلبقیام العمیل بتعبئة نموذج طلة یتم التحویـل من الحسابات الجاری ـ
ات، كفایة الرصید یتأكد الموظف المختص بقسم الحسابات الجاریة من صحة البیان ـ

 .وصحة التوقیع
ة لغ المحول والعمولمبینا بھـا المب) عارات التحویلإش(یتم تنظیم مستندات  ـ

 .والمصاریف من أصل وعدة صور
  .یسلم الموظف للعمیل إشعارا بما یفید إجراء عملیة التحویل ـ 
 :و تكون كما یلي :عملیات السحب من خالل شیكات المقاصة الواردةـ ه 

یتم التأكد من سالمة الشیك موضوعیا والتأكد  ـ عنـد ورود شیك من غرفة المقاصة،
 .من وجود رصید كاف للعمیل ومطابقة التواقیع

ن خالل وحدة طاقة حساب العمیل المسحوب علیھ الشیك من بیتم إجراء خصم م ـ
 .مركز حسابات العمالء بقسم الحسابات الجاریة

وترسـل إلى قسم  )ةیمالحق یوم(ة لھذه الشیكات ییتم إعداد ملخص بالحركة الیوم ـ
  .المحاسبة المركزیة
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الودائع ھي األموال النقدیة التي یتم إیداعھا في البنوك  :البنك الودائع فيـ إدارة  3
التي یحدد لھا تاریخ استرداد معین، وفقا للمدد المتفق علیھا عند اإلیداع، وبالتالي ال 

اإلیداع،  دة حسب مدةیجوز سحبھا قبل حلول أجل استحقاقھا، كما یحدد لھا معدل فائ
وقد یزید معدل الفائدة مع زیادة فترة اإلیداع ومع ذلك یجوز للمودعین االقتراض من 

وتعتبر الودائع بأنواعھا المختلفة مصدرا ھاما من  .المصرف بضمانة ھذه الودائع
 :مصادر موارد البنك، وتقسم إلى األنواع التالیة

الصیرفي، ( :الرئیسیة اآلتیة للودائع المصرفیةنمیز بین األنواع  :أنواع الودائع 1 ـ3
2006.(  

لدى المصارف وتمثل اتفاق  العمالءالتي یودعھا  مبالغوھي ال :ةـ الودائع الجاریأ 
بین المصرف والعمیل یتم بموجبھ إیداع مبلغ معین من النقود لدى المصرف، و 

الحق في سحبھا أو تحویلھا إلى أي شخص أخر في أي وقت  الودیعةیكون لصاحب 
یشاء دون إخطار سابق للمصرف، وذلك بموجب أوامر یصدرھا المودع للمصرف 

الدفع بموجبھا لھ، أو لشخص آخر یعینھ في األمر الصادر منـھ إلـى المـصرف،   لیتم
 ". صك" أو ألي شخص یظھر األمر باسمھ وھذا یسمى 

وھي المبالغ التي یودعھا العمالء في البنك لمدة معینة تتفق علیھا قد  :ـ ودائع ألجلب 
تكون شھرا أو ستة شھور أو سنة مقابل فائدة بسعر معین یتم تحدیده وفقا للسیاسات 

النقدیة التي یحددھا البنك المركزي، وال یحق لصاحب الودیعة سحبھا كاملة أو جزء 
یق العملي یسمح عادة للعمالء بسحب جزء وفي التطب .منھا إال عند حلول استحقاقھا

الودیعة قبل موعد استحقاقھا بموافقة المستویات اإلداریة العلیا  من الودائع أو كامل
مقابل أن یغرم العمیل بالفائدة عن الفترة المتبقیة من الودیعة أو إلغاء كامل الفائدة 

ة مرتفعة نسبیا على المستحقة للعمیل عن فترة الربط، ویتقاضى المودعین عادة فائد
 .مثل ھذا النوع من الودائع

وھي الودائع التي یحتفظ بھا العمالء لدى البنك بعد ): بإخطار(ـ ودائع بإشعار ج 
یتم ) مدة اإلخطار(صاحب الودیعة قبل سحبھا بمدة معینة  تقدیم إخطار من قبل

 .أیام وھكذا 10االتفاق علیھا مثال مدة أسبوع أو 
وھي الودائع التي یكون مصدرھا غالبا من صغار المودعین : ودائع التوفیر ـد 

لتشجیعھم على االدخار، وتشكل ھذه الودائع على الرغم من صغر حجم كل منھا إال 
أنھا في مجموعھا تشكل حجما كبیرا یساھم في تنمیة موارد البنك وزیادة قدرتھ على 

ینة مثل أسعار الفائدة، وتخضع ھذه الودائع عادة لشروط أو قیود مع .منح االئتمان
عدد مرات السحب المسموح بھا خالل الشھر، والحد األقصى المسموح بسحبھ في 

كل مرة، كما ال یتم السحب منھا بموجب دفاتر بشیكات بل من خالل حضور العمیل 
السابق إعطاؤه (شخصیا للبنك بموجب أوامر دفع، وإبراز دفتر التوفیر الذي بحوزتھ 

رتبط أحیانا ھذه الودائع بمنح جوائز تشجیعا ألصحابھا لحثھم على ، كما ت)من البنك
 .زیادة مدخراتھم في البنك

 :یقوم قسم الودائع بالوظائف والمھام التالیة  :رفیةصالم وظائف قسم الودائع 2 ـ3
 ).2008حنفي، (
 ).إشعار، توفیر –ألجل ( المصرفیة فتح الحسابات ـ
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 . قبول الودائع نقدا أو بشیكات ـ
 .على تلك الودائع) المدفوعة(احتساب الفوائد المدینة  ـ
تنفیذ عملیات السحب وتنظیم المستندات واإلشعارات والكشوف والمذكرات و إعداد  ـ

 .دفاتر التوفیر
 .ـ القیام باألعمال المحاسبیة المتعلقة بنشاط القسم

تلخیصھا فیما  في قسم الودائع المصرفیة فیمكن السجالت المستخدمةب یتعلقأما فیما 
   :یلي

 .ـ سجل أو كشف العملیات الیومیة للودائع وخالصة الحركة الیومیة
 .المصرفیة ـ بطاقات حركة الودائع

 .دفاتر التوفیر ـ
 .إشعارات أو أوامر القید المدینة والدائنة ـ
 .مستندات القبض وقسائم اإلیداع نقدا أو بشیكات ـ
  .واالستالم والشیكات وطلبات التحویلملفات العمالء وأوامر الدفع  ـ

: أما فیما یخص الدورات المستندیة التي تتم على مستوى قسم الودائع المصرفیة فھي
  ).2009الشمري، (
 :الدورة المستندیة من خاللھذه تتم  :الدورة المستندیة لعملیات اإلیداع ـ أ
ودیعة، وتتم الموافقة یتقدم العمیل إلى موظف القسم ویعبأ نموذج طلب فتح حساب  ـ

 .علیھ
 للعمیل إنیتم تعبئة قسیمة إیداع نقدیة أو شیكات أو تحویل من الحساب الجاري  ـ

 .وجد
 .ـ یقوم أمین الصندوق بختم القسیمة بما یفید استالم المبلغ

ترسل نسخة من قسیمة اإلیداع إلى قسم الودائع لتسجیلھا في دفتر األستاذ المساعد  ـ
للودائع حسب نوع الودیعة، وفي حالة حسابات التوفیر یطبق بشـأنھا نفس التحلیلي 

الخطوات ویراعي قیام الموظف المختص بقید عملیة اإلیداع في حالة حسابات 
 .التوفیر في دفتر التوفیر المخصص لھذا الغرض

ـ ترسل قسائم اإلیداع لغرض تدقیقھا وإعداد ملحق یومیة یوضح خالصة حركة 
 .ال إلى قسم المحاسبة المركزیةالودائع ویح

یقوم قسم المحاسبة المركزیة بإعداد القید المحاسبي الالزم والترحیل إلى سجل  ـ
 :األستاذ العام والیومیة العامة وفق التالي

 :ـ في حالة اإلیداع نقدا
 الخزینة/ من حـ  
 توفیر/ إشعار / الودائع ألجل / إلى حـ  

 :ـ في حالة اإلیداع بشیك
 شیكات برسم التحصیل/ ـ من ح 

  توفیر/ إشعار / الودائع ألجل / إلى حـ 
 :ـ في حالة اإلیداع عن طریق التحویل من الحسابات الجاریة

 الحسابات الجاریة/ من حـ  
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 توفیر/ إشعار / الودائع ألجل / إلى حـ  
ال تتم عملیات السحب من في األصل   :الدورة المستندیة لعملیات السحب  ـ ب

ولكن من الناحیة التطبیقیة یسمح البنك لعمالئھ بالسحب من الودیعة  ألجل الودائع
أو إلغاء عملیة الربط وما یترتب  المسحوب المترتبة على المبلغوتحمل العمیل الفائدة 

 :علیھا من فوائد لصالح العمیل وبناء على ذلك یجري البنك القیود التالیة
 :اـ السحب نقد

 جل أو بإشعارالودائع أل/ من حـ 
 الخزینة/ إلى حـ 

 :ـ التحویل إلى الحساب الجاري
 الودائع ألجل أو بإشعار/ من حـ 
 الحسابات الجاریة/ إلى حـ 

 :ـ أما بالنسبة لعملیات السحب من حسابات التوفیر فتتم وفق الخطوات التالیة
یحرر العمیل قسیمة سحب مبلغ، ویقوم الموظف الشخصي بالتحقق من شخصیة  ـ

  .العمیل
ـ یرسل الدفتر مع قسیمة السحب إلى الموظف مختص بالقسم للتدقیق والتأشیر من 

رئیس القسم بالموافقة على السحب، ومن ثم تسجیل المبلغ في بطاقة حساب التوفیر 
 ).في الجانب المدین(للعمیل 

 .یتم دفع المبلغ للعمیل ویعاد تسلیم الدفتر لھ ـ
حركة اإلیداع والسحب من حسابات التوفیر یعد ملحق یومیة یوضح خالصة  ـ

 .ویرسل إلى قسم المحاسبة المركزیة
 .یقوم قسم المحاسبة المركزیة بإعداد القیود المحاسبة الالزمة ـ

 )توفیر(الودائع / من حـ 
 الخزینة/ إلى حـ 

 :ـ عند استرداد المودع لقیمة الشھادة
 شھادات اإلیداع/ من حـ  
 الحسابات الجاریة/ ى حـ أو إل الخزینة/ إلى حـ  

یقدم البنك خدمة اإلقراض والتسلیف لعمالئھ  :البنك قراض فياإلعملیات ـ إدارة 4
وقد یكون ذلك بصورة مباشرة وھي التي تعني منح البنك سلفا أو قروضا أو حسابات 

أو أن یكون بصورة غیر مباشرة كعملیات االعتمادات  ،جاریة مدینة للعمالء
ھي عملیة تسویق  ،وعملیة منح التسھیالت االئتمانیة .المستندیة وخطابات الضمان

لألموال المتوفرة لدى البنك بما یؤدي إلى تحقیق الربحیة واألمان ضمن قواعد 
سي یتمثل وضوابط سلیمة مع توفر الضمانات الالزمة، ومراعاة أن الضمان األسا

وقدرة العمیل على توفیر  ،بعمیلھ واالطمئنان إلى مصدر السداد في توفر ثقة البنك
  )2000المیناوي، . (المقومات األساسیة التي تضمن تدفق األموال وعودتھا إلى البنك

 :یقوم قسم العملیات االئتمانیة بالوظائف اآلتیة :وظائف قسم اإلقراض 1 ـ4
استالم طلبات الحصول على القروض من العمالء لدراستھا من حیث قدرة العمیل ـ 

على السداد، والمبلغ المطلوب منحھ، مع القیام باالستعالم عن العمیل من خالل وحدة 
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مركزیة المخاطر لدى البنك المركزي، وكذلك دراسة ملف العمیل وحركة حسابھ 
  .الجاري، وحركة الشیكات المرتجعة إن وجدت

ـ متابعة عملیات منح القروض والتسلیف من حیث عملیة التسدید والتحصیل واتخاذ 
 .اإلجراءات القانونیة واإلداریة الالزمة

 .ـ متابعة مدى صالحیة الضمانات وتقییمھا باستمرار
ـ متابعة أوضاع المدنیین ومدى كفایة المخصصات المكونة لمقابلة الدیون المشكوك 

 .فیھا
 .المستندات في ملفات العمالء ومتابعة أوضاعھا اإلداریة والفنیةـ إدارة وحفظ 

من بین أھم الكشوفات و السحوبات  :في قسم اإلقراض المستندات المستخدمة 2 ـ4
  :و المستندات المستخدمة في قسم العملیات االئتمانیة نجد

، الضمانات سجل السلف والقروض مبینا بھا القیمة اإلجمالیة، قیمة األقساط، الفوائدـ 
 وغیر المدفوعة، سجل الدیونوقیمتھا، سجل القضایا، سجل السلف المستحقة 

 .المعدومة والمشكوك فیھا
ـ الكشوفات وتشمل الكشوفات الدوریة للقروض والسلف الممنوحة، كشوفات 

 .الضمانات بكافة أنواعھا
 .ـ ملفات العمالء وبطاقات العمالء

 .المدنیة والدائنة اإلشعاراتـ 
 وم قسم اإلقراض بإعداد المستنداتیق: لقسم اإلقراض الدورة المستندیة  3 ـ4

ستاذ األواثبات العملیات في الدفاتر المساعدة من یومیة  ،واإلشعارات المدینة والدائنة
كما یقوم القسم أیضا بإعداد خالصة الحركة الیومیة ویرسلھا  ،عند حدوث كل عملیة

  .إلى قسم الحسابات العامة لغرض إثباتھا في الحسابات المركزیة
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  :يناثلا روحملا
  تحصیل الشیكات

  و خصم األوراق التجاریة
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المقاصة عن إسقاط دین تعبر  :المقاصة اإلطار المفاھیمي و النظري لعملیاتـ 1

مطلوب لشخص على غریمھ في مقابلة دین من ذلك الشخص لغریمھ، وھي من 
 .طرق قضاء الدیون

 البنك یتسلم كل یوم أعدادا كبیرة من الشیكات المقدمة للسحب من عمالئھ أصحاب
الحسابات الجاریة لدیھ والمسحوبة على بنوك أخرى، وذلك للقیام بتحصیلھا من تلك 

ویتولى ھذه المھمة قسم خاص في البنك ھو  .وتسجیلھا في حساباتھم الجاریةالبنوك 
قسم المقاصة الذي یمكن أن یكون مستقً ال أو شعبة ضمن قسم الحسابات الجاریة، 

  . الموجودة غالباً في البنك المركزي) غرفة المقاصة(ویتم ذلك یومیاً بواسطة 
یل قیمة الشیكات من حساب عمیل أحد فالمقاصة ھي العملیة التي یتم من خاللھا تحص

. المصارف إلى حساب عمیل مصرف آخر من خالل غرفة تسمى غرفة المقاصة
سندات القابلة وبعبارة أخرى ھي عملیة تبادل الشیكات وأوامر الدفع والحواالت وال

 ).2009الھاشمي، . (البنوكللتداول بین 
زامات بین البنوك عن طریق كذلك تعرف المقاصة بأنھا عملیة تسویة قیود أو الت

البنك المركزي تنشأ من خالل المعامالت التجاریة الیومیة بین عمالئھا بشیكات 
شخصیة، ولكي یتمكن العمالء من تحصیل تلك الشیكات التي حررت لھم والمسحوبة 

وتسھیالً . على بنوك مختلفة، یقوم كل عمیل بتقدیم الشیك لمصرفھ لتحصیلھ نیابة عنھ
لیة الحسابیة وتفادیاً الستعمال النقد وترحیلھ من بنك آلخر فقد أنشئت لھذه العم

المقاصة بین البنوك، حیث یقوم كل بنك لیتم بتقدیم الشیكات المسحوبة على البنوك 
  ).2004اللحام، ( .األخرى لغرفة المقاصة بالبنك المركزي تسویتھا

إسقاط دین مطلوب لشخص المقاصة عن عملیة تعبر  :البنكیة المقاصة مفھوم 1ـ 1
 .على غریمھ في مقابلة دین من ذلك الشخص لغریمھ، وھي من طرق قضاء الدیون
 البنك یتسلم كل یوم أعدادا كبیرة من الشیكات المقدمة للسحب من عمالئھ أصحاب

الحسابات الجاریة لدیھ والمسحوبة على بنوك أخرى، وذلك للقیام بتحصیلھا من تلك 
ویتولى ھذه المھمة قسم خاص في البنك ھو  .حساباتھم الجاریة البنوك وتسجیلھا في

قسم المقاصة الذي یمكن أن یكون مستق ال أو شعبة ضمن قسم الحسابات الجاریة، 
  . الموجودة غالباً في البنك المركزي) غرفة المقاصة(ویتم ذلك یومیاً بواسطة 

یمة الشیكات من حساب ھي العملیة التي یتم من خاللھا تحصیل ق البنكیة فالمقاصة
عمیل أحد المصارف إلى حساب عمیل مصرف آخر من خالل غرفة تسمى غرفة 

وبعبارة أخرى ھي عملیة تبادل الشیكات وأوامر الدفع والحواالت . المقاصة
  .والسندات القابلة للتداول بین البنوك

بنوك عن بأنھا عملیة تسویة قیود أو التزامات بین ال البنكیة كذلك تعرف المقاصة
طریق البنك المركزي تنشأ من خالل المعامالت التجاریة الیومیة بین عمالئھا 

بشیكات شخصیة، ولكي یتمكن العمالء من تحصیل تلك الشیكات التي حررت لھم 
والمسحوبة على بنوك مختلفة، یقوم كل عمیل بتقدیم الشیك لمصرفھ لتحصیلھ نیابة 

وتفادیاً الستعمال النقد وترحیلھ من بنك آلخر فقد  وتسھیالً لھذه العملیة الحسابیة. عنھ
أنشئت المقاصة بین البنوك، حیث یقوم كل بنك لیتم بتقدیم الشیكات المسحوبة على 
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 ).2018المسیردي، ( .البنوك األخرى لغرفة المقاصة بالبنك المركزي تسویتھا
إرسال مندوبیھا اعتادت البنوك البریطانیة على  :البنكیة نشأة وتطور المقاصة 2 ـ1

للتحصیل، وقد تطلب ذلك قطع الكثیر من  إلى البنوك األخرى لتقدیم الشیكات
جاء الحل بمحض الصدفة، حین دخل أحد مندوبي . المسافات والتنقل بین البنوك

البنوك إلى مقھى والحظ وجود زمیل آخر لھ، اتفق االثنان حینھا على تبادل الشیكات 
تطور ھذا االجتماع الیومي . حلة یمكن االستغناء عنھاھناك ویوفر كل على اآلخر ر
بمفھوم غرفة المقاصة الحالیة التي یلتقي فیھا  1770إلى أن أصبح في حوالي عام 

مندوبو البنوك ویتم تبادل الشیكات بینھم بشكل منظم، حیث تم استئجار غرفة في 
في LOMBARD) (، یقع في شارع  (FIVEBELLS)   فندق صغیر یسمى

 .لھذا الغرض 1773 ن في عاملند
. 1773في لندن عام  First Bank)(إن أول مصرف أنشأ غرفة المقاصة ھو 

بالرغم أن ھذه الفكرة في التبادل كانت قد نشأت أیضا في كل من طوكیو، فلورنسا، 
، أما في الوالیات المتحدة، فإن عملیات المقاصة بدأت في 1700ولیون قبل العام 

 198ثم انتشرت في باقي الوالیات إلى أن وصل عددھا إلى  ،1853نیویورك عام 
  .1920 بنكا في العام

 أكتوبر 11وفي یوم  1853أكتوبر  04أسست مقاصة الشیكات في نیویورك یوم 
 22مصرفا في أول جلسة مقاصة حیث تم تقاص شیكات بقیمة مجموعھا  52اشترك 

ملیون دوالر، أما  100الیومیة إلى ملیون دوالر، وبعد عشرون عاما ارتفعت القیمة 
  ).2008صندوق النقد العربي، ( .ملیار دوالر یومیا 20اآلن فھي في حدود 

غرفة المقاصة أو مكتب المقاصة ھو مكان في البنك المركزي  :غرفة المقاصة 3ـ 1
عادة ما یلتقي فیھ یومیا وفى ساعة محددة مندوبون یمثلون البنوك األعضاء في 

إذ یأتي مندوب . لتبادل الشیكات المسحوبة على كل بنك من ھذه البنوك الغرفة وذلك
كل بنك بجمیع الشیكات المودعة لدیھ من قبل زبائنھ والتي تكون مسحوبة على 

یتم تبادل ھذه الشیكات بین كافة المندوبین . البنوك األخرى مرتبة حسب كل بنك
لكترونیة تبین الشیكات المقدمة مدعمة بقوائم إما أن تكون ورقیة، أو بموجب ملفات إ

ھذه العملیة حتى ھاتھ المرحلة تسمى عملیة . من كل بنك والشیكات المسحوبة علیھ
من واقع ھذه الكشوفات یستطیع كل بنك . أي تبادل الشیكات) Clearing( المقاصة

معرفة الموقف المالي لھ كنتیجة للجلسة وذلك بتحدید مجموع قیم الشیكات المقدمة 
لھ ومجموع قیم الشیكات المسحوبة علیھ، وبالتالي یستطیع كل بنك في نھایة من قب

أو أن تكون ) نتیجة دائنة(الجلسة معرفة صافي نتیجة الجلسة، فإما أن تكون لصالحھ 
المسیردي، ( ).التسویة(وھذه العملیة تسمى عملیة ) نتیجة مدینة(لصالح اآلخرین 

2018.(  
یقوم المصرف في إطار تأدیتھ لخدمات  :البنك عملیات المقاصة فيإدارة  4 ـ1

العمالء بعملیة تسویة للشیكات التي یودعونھا في البنك والمسحوبة على بنوك أخرى 
من خالل ما یعرف بعملیة المقاصة حیث یتولى القیام بھذا العمل قسم مختص داخل 

، و یتم تنفیذ تكون تبعیتھ غالباً لقسم الحسابات الجاریة) قسم المقاصة(البنك یسمى 
المھام  المناطة بھ من خالل عدة عملیات وإجراءات یتم جزء منھا داخل البنك 
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والجزء اآلخر في غرفة المقاصة لدى البنك المركزي، حیث یجتمع مندوبو البنوك 
یومیا في جلسة واحدة، أو جلستین یتم عقدھما خالل الیوم الواحد وفي ساعات محددة 

ملیة الشیكات المسحوبة على كل منھا وتسدید صافي لكل جلسة، وذلك لتبادل ع
األرصدة الناتجة عن عملیات التبادل تحت إشراف مدیر غرفة المقاصة في البنك 

 .المركزي
مخاطر االنتقال ) تجنب(وقد جاءت فكرة غرفة المقاصة انطالقا من مفھوم مالفاة 

ى قیام كل مصرف الفعلي لألموال وتوفیر الوقت والجھد والتكلفة التي تترتب عل
وتستند فكرة المقاصة على مبدأ حقوقي یحدد  .بتحصیل حقوقھ تجاه المصرف اآلخر

أصول تسویة الدیون بین األطراف عن طریق إجراء المقاصة بین المدین والدائن، 
فعندما یتساوى الرصید المدین لدى طرف مع الرصید الدائن لطرف آخر یصفي 

ه اآلخر، وعندما یكون ھناك فرق بین الدینیین تتم الدینان وتبرأ ذمة كل منھما تجا
  )2014الشاھین، ( .المقاصة للمبلغ األقل ویطالب الدائن المدین بتسویة الفرق

، شقیر( :اآلتیةیقوم قسم المقاصة بالوظائف  :وظائف قسم المقاصة في البنك 5 ـ1
2008.( 

 .وتنظیم قسائم اإلیداعـ استالم الشیكات المسحوبة على البنوك األخرى وفروعھا، 
 .تنظیم الشیكات وترتیبھا في المجموعات حسب البنك المسحوب علیھ ـ

ـ إعداد قائمة إرسالیة شیكات مقاصة من نسختین تحتوى بیانات عن الشیكات 
المسحوبة على كل بنك كرقم الشیك والمبلغ، ویحتفظ بھا ضمن مغلف بداخلھ 

 .الشیكات المسحوبة لكل بنك على حده
إعداد وتنظیم قائمة موحدة تحتوي علـى خالصة الشیكات المسحوبة علـى البنوك ـ 
تتضمن اسم البنك المسحوب علیھ تلك الشیكات وعددھا ) نموذج تقدیم شیكات(

 .وقیمتھا
یتم تسلیم النسخة الثانیة من قائمة اإلرسالیة إلى مندوب البنك اآلخر عند حضوره  ـ

  .د استالمھ إرسالیة الشیكات والمغلف المرفق بھاإلى غرفة المقاصة ویوقع بما یفی
  ).2014الشاھین، ( :و تتم ھذه اإلجراءات كما یلي :إجراءات عملیة المقاصة 6 ـ1
یقوم موظف المقاصة باستالم الشیكات من العمالء المقدمة للمقاصة ویعبأ نموذج  ـ 

 .استالم شیكات مقاصة ویسلم نسخة منھ للعمیل بما یفید االستالم
ـ یقوم موظف المقاصة بفرز وتصنیف الشیكات المسحوبة على كل مصرف على 

 . حدة
یقوم موظف المقاصة في البنك بوضع الشیكات المستلمة و المسحوبة على كل بنك  ـ

في مغلف یدون علیھ اسم البنك المسحوب علیھ، ویرفق معھ قائمة إرسالیة الشیكات 
ما یقوم في الوقت نفسھ بإعداد نموذج التي توضح ما یحتویھ المغلف من شیكات، ك

تقدیم شیكات مقاصة ویدون بھ إجمالي الشیكات المسحوبة على كل بنك على حدة في 
 .الجانب األیسر من ھذا النموذج

ممثل (ـ عند الحضور إلى غرفة المقاصة فـي البنك المركزي یضع موظـف المقاصة 
 .صص للبنك المسحوب علیھالمغلف فـي الصندوق المخ) البنك في غرفة المقاصة

یقوم موظف المقاصة لكل بنك بأخذ كافة المغلفات الموجودة في الصندوق الخاص  ـ
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 .بھ في غرفة المقاصة
مع قائمة ) الواردة(ـ یفتح الموظف المغلفات ویقوم بمطابقة الشیكات المستلمة 

یكات الموجودة اإلرسالیة الخاصة بھا، ویوقع على النسخة الثانیة بما یفید استالمھ للش
 .بداخل المغلف ویعید النسخة الثانیة لموظف البنك المختص

من نموذج تقدیم الشیكات وذلك بإثبات ) األیمن(یقوم موظف المقاصة بتعبئة الجزء  ـ
  .عدد وقیمة الشیكات المستلمة من البنوك أمام اسم كل بنك

بمجموع خانة  ـ یقوم موظف المقاصة بتجمیع خانة الشیكات المستلمة ویقارنھا
ویدون ) السابق تعبئتھا في البنك قبل حضوره إلى غرفة المقاصة(الشیكات المسلمة 

 .الرصید حیث یمثل ھذا الرصید دائنیتھ أو مدیونیة البنك تجاه البنوك األخرى
یسلم موظف المقـاصة لكل بنك نسخة نموذج التقدیم إلـى رئیس غـرفة المقاصة  ـ
لذي یقوم بدوره بإعداد جدول التصفیة النھائیة والذي ، وا)موظف البنك المركزي(

 اسم البنك، الشیكات المستلمة، الشیكات المسلمة، :یحتوي على الخانات التالیة
 .)منھ، لھ(الرصید 

یتأكد رئیس غرفة المقاصة من توازن المجامیع وتوازن األرصدة للبنوك، ویعلن  ـ
 .لخروجبعدھا انتھاء الجلسة ویسمح لموظفي البنوك با

ـ یعود ممثل كل بنك إلى بنكھ حامال معھ الشیكات المسحوبة علیھ والنسخة الثانیة من 
  .نموذج التقدیم حیث یتم بموجبھا إجراء القیود المحاسبیة الالزمة

إن التطویر الذي حصل على آلیات عمل غرف  :مفھوم المقاصة االلكترونیة 7ـ 1
التي كانت متبعة في ظل نظام المقاصة المقاصة اعتمد بشكل كبیر على األساسیات 

الیدوي، فتفعیل التشریعات التي سمحت باعتماد الصور االلكترونیة للشیكات بدال من 
األصل الورقي للشیك، و إمكانیة تحویل الشیك إلى أمر تحویل الكتروني، ھو ما 

ساھم بشكل حقیقي في التأثیر على ھذه الصناعة على صعید البنوك ومراكز 
ة، كما مكن ھذه الصناعة من االستفادة من التقدم التقني الحدیث بشكل أفضل، المقاص

  .و االنتقال إلى نظام المقاصة اإللكترونیة
یعرف نظام المقاصة االلكترونیة على أنھ نظام یختص بالمعالجة اآللیة لوسائل الدفع 

متطورة ، وذلك باستعمال وسائل )الخ.... شیكات، تحویالت وأوراق تجاریة(العام 
 .كالماسحات الضوئیة والبرمجیات المختلفة

كذلك تعرف المقاصة االلكترونیة على أنھا تلك العملیة التي یتم من خاللھا نقل 
 .وتحویل مبالغ مالیة من حساب إلى آخر بطریقة الكترونیة آمنة

أو ھي عبارة عن عملیة الكترونیة مبنیة على تبادل البیانات والصور المتعلقة 
 .ات الممغنطة بدال عن الشیكات الورقیةبالشیك

كما یعرف نظام المقاصة االلكترونیة ھو عبارة عن نظام إلجراء عملیة المقاصة بین 
) صور، بیانات ورموز(البنوك بشكل الكتروني، یتم من خاللھا تبادل المعلومات 

عبر  الخاصة بالشیكات ووسائل الدفع األخرى باستخدام أجھزة الكترونیة، والتي تتم
من أجل تحدید األرصدة الناتجة ) البنك المركزي(مركز المقاصة االلكترونیة 

 .عن ھذه العملیة في وقت محدد) التصفیة(
والتي تشمل بیانات وصور (أو المقاصة اإللكترونیة ھي عملیة تبادل المعلومات 
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نك بوسائل الكترونیة من خالل مركز المقاصة االلكترونیة في الب) ورموز الشیكات
عبد ( .المركزي، وتحدید صافي األرصدة الناتجة عن ھذه العملیة في وقت محدد

 )2002الرحیم، 
المقاصة االلكترونیة  میة و فوائدتتمثل أھ :المقاصة االلكترونیة میة و فوائدأھ 8ـ 1

  )2014فاخوري، ( :في اآلتي
 ):الزبون(ـ بالنسبة للعمیل أ 
 ).تخفیض آجال التسویة بین البنوك(تحصیل قیمة الشیك في فترة وجیزة  ـ
الدقة في تحصیل الشیكات بحیث یتم إرسال بیانات الشیك وصورتھ عبر قارئ  ـ

 .مغناطیسي وماسح ضوئي
 .إمكانیة الرجوع إلى بیانات الشیك وصورتھ بسرعة ـ
تشجیع وحث العمالء على التوسع أكثر في استخدام وسائل الدفع الكتابیة بدال من  ـ

 .النقود
 .زیادة الثقة بالشیكات كأداة وفاء ـ

 :ـ بالنسبة للبنكب 
 .الرفع من كفاءة األداء المصرفيـ 
 .زیادة والء الموظفین والعمالء إلى البنك ـ 

 .ـ تقلیل مخاطر العملیات بالنسبة للشیكات المفقودة والمعادة أكثر من مرة
 .إمكانیات توثیق إجراءات العمل وإدارة األموال بصورة أفضل ـ
 .توفیر إحصائیات دقیقة عن الشیكات الصادرة والواردة والمعادة ومبالغھا ـ
 .تسھیل عملیات حفظ الشیكات واسترجاعھا ـ
 .تحسین حلقات التداول المادي للقیم وتخفیض تكلفة التبادل بین البنوك ـ

 :وعموما یمكن حصر أھداف المقاصة االلكترونیة كنظام دفع في النقاط اآلتیة
وسائل الدفع بین البنوك من خالل االنتقال من نظام المقاصة الیدوي إلى ـ عصرنة 

  .نظام المقاصة االلكتروني
 .ـ اكتساب نظام مقاصة آلي وعصري ناجح

ـ غرس ثقافة جدیدة للتبادل المصرفي یقوم على أساس التعاون الفني والحریة 
 .التجاریة

  .تحسین نوعیة وصحة المعلومات ـ
یختص ھذا النظام بممیزات تعنى  :المقاصة االلكترونیةخصائص نظام  9ـ 1

التي ) التجاریة والمؤسسات المالیة البنك المركزي والبنوك(بمتطلبات النظام البنكي 
سالوني، ( :تدخل في دائرة المقاصة االلكترونیة، ومن أھم خصائص ھذا النظام نذكر

2013( 
لوجود نظم تأمین قائمة على ھذا النظام یعمل على االستمرار في العمل نسبة  ـ

 .المبادئ العالمیة
یقوم ھذا النظام في نھایة كل یوم عمل بحساب األرصدة الجانبیة المدنیة المتعددة  ـ

  .RTGSوالتي یتم مراقبتھا باستمرار، ومن ثم تحویلھا إلى نظام 
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یعمل على تحدید الحد األقصى المعمول بھ لألرصدة الجانبیة المدینة المتعددة من  ـ
خالل القیام بإرسال إنذار الكتروني للمدیر والمشارك المعني في حالة اقتراب الحد 

 .المسموح بھ
 .تحصیل قیمة أي شیك معتمد وإیداعھ في حساب العمیل ـ
ضد مخاطر االحتیال والتالعب  التأمین ضد االختراق باعتباره نظاما مؤمنا ـ

والغش، حیث أن المبادالت تتم من خالل تبادل ملفات مختومة واالعتماد على 
بروتوكوالت مؤمنة ومشفرة مدمجة مع النظام المركزي والبنیة التحتیة، باإلضافة 

 .إلى كونھ ال یسمح إال بدخول المستخدمین فقط
یمكن تلخیص أھم ھذه  :ترونیةالوظائف األساسیة لنظام المقاصة االلك 10ـ 1

  ).2017كون، ( :ف فیما یليالوظائ
 .تسییر المبادالت بین البنوك لوسائل الدفع غیر المادیة ـ
تسییر المقاصة متعددة األطراف مما یسمح بحساب األرصدة متعددة األطراف لكل  ـ

  ).الخ.... شیكات، تحویالت وأوراق تجاریة(أداة من أدوات الدفع 
  .دفع أرصدة المقاصة في نظام الدفع للمبالغ الكبیرة وتسویتھاإعادة  ـ

وإعادة توجیھھا ) Les chèques scannés(ـ استالم الشیكات الممسوحة ضوئیا
 .إلى البنوك المسحوبة علیھا

  .الحفاظ على أرشیف للمعطیات االلكترونیة ـ
التمییز بین الصور إذ یمكن : لنظام المقاصة االلكترونیةالصور المختلفة  11ـ 1

  ).2008صندوق النقد العربي، ( :اآلتیة
عندما تبین 1970تم تقدیمھ للمرة األولى في العام  ):ACH( نظام المقاصة اآلليـ 

أن االرتفاع الكبیر في عدد الشیكات المقدمة من طرف المؤسسات المالیة والشركات 
تم إنشاء مراكز  1974ي العام واألفراد سیتعدى قدرة استیعاب النظام القائم آنذاك، فف

في الوالیات المتحدة، وأعتمد النظام في البدایة ) 12( للمقاصة اآللیة في المناطق الـ
یقوم ھذا  .على الشرائط واألقراص الممغنطة إلى جانب تبادل الشیكات الورقیة فعلیا

النظام على استخدام آالت لفرز وترتیب الشیكات مبرمجة ومربوطة بحاسوب 
رئیسي مھمتھ استخالص التقاریر والتي ھي مماثلة تماما للتقاریر المستخدمة في 

كما وكان بمقدور ھذه اآلالت تصویر . النظام الیدوي واالحتفاظ بھا بشكل تاریخي
إلكتروني، إال أن الشیكات الورقیة استمرت  الشیكات واالحتفاظ بالصور في أرشیف

في التبادل حیث أنھ یجب أن تسلم للبنك المسحوب علیھ، وفي النھایة إما أن تسلم 
  .حسب االتفاق معھ للعمیل مصدر الشیك وإما أن تتلف

یعرف بنك  ):Truncation(نظام التبادل االلكتروني لمعلومات الشیكات ـ 
مثل (یة بأنھا استبدال تسییر معامالت الدفع الورقیة التسویات الدولیة ھذه العمل

في بنك بین البنوك أو بین البنك وزبائنھ وتحویل ھذه المعامالت إلى ) الشیكات
معامالت وسجالت إلكترونیة سواء بشكل جزئي أو بالكامل ومن ثم معالجتھا 

ن وبفارق أ ACHھذا النظام في الحقیقة مبني على النوع السابق  .وإرسالھا
معلومات الشیكات أصبحت ترسل لمركز المقاصة عن بعد عبر شبكة االتصاالت، 

كما وأصبحت البنوك تحصل على نتیجة جلسة المقاصة أیضا من خالل الشبكة وھذا 
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ففي منتصف التسعینیات من القرن الماضي  ما فعلھ المصرف االحتیاطي الفدرالي،
فرض على جمیع المشاركین نقل المعلومات إلكترونیا بدل الشرائط الممغنطة، 

وفرض على جمیع المؤسسات التي تتعامل مع االحتیاطي الفدرالي أن تكون 
  .موصولة إلكترونیا مع مركز المقاصة اآللي، أما حركة الشیكات فقد اختزلت جزئیا

في استمرار لمراحل تطویر أنظمة   ):CITS(قاصة بالتصویر الضوئي نظام المـ 
المقاصة التي تقوم على استخدام أوسع للتقنیات، یأتي ھذا النظام بإضافة تبادل صور 

ویمكن ھذا النظام كافة األعضاء من إرسال . الشیكات إلكترونیا بین األطراف المعنیة
ثم یستطیع كل عضو االطالع على  صور الشیكات وبیاناتھا لمركز المقاصة، ومن

علیھ أن یقوم  یستطیع البنك المسحوب. الشیكات المسحوبة علیھ من كافة األعضاء
بكافة عملیات اإلجازة للشیكات من خالل البیانات وصورة الشیك وبالتالي اتخاذ 

فال بد من ) الیدویة(وكما ھو في أنظمة المقاصة  .القرار المناسب بالرفض أو القبول
حصول على نتیجة التسویة للجلسة، حیث یوفر النظام إمكانیة الحصول على ال

التقاریر الخاصة بالجلسة، ویساھم مثل ھذا النظام بتسریع دورة التحصیل واالستغناء 
عن التبادل الورقي للشیكات بین األعضاء ویوفر مركز أرشفة الكتروني لصور 

  .االلكترونیةوبیانات الشیكات، وھو ما یعرف بنظام المقاصة 
ھو عبارة عن محرر بموجبھ الشیك المصرفي  :ات المصرفیةالشیكتحصیل ـ 2

ھذا  ،یطلب الساحب من المسحوب علیھ أن یدفع مبلغا للساحب نفسھ أو لطرف ثالث
طبعا مع افتراض وجود رصید موجب للساحب لدى المسحوب علیھ یسمح بطلب 

و  الشیك بحد ذاتھ لیس نقدا ألنھ ال یتضمن تعھدا من البنك بأداء مبلغ معین . ھكذا
لحاملھ، كما ھو الحال في  الورقة المصرفیة، بل ھو أمر موجھ من قبل شخص إلى 

یحصل على النقود من البنك یوم  ن أنو ھو تعھد فوري یمكن المستفید م ،البنك
تحریر الشیك، و إعطاء الشیك یكون بتسلیمھ یدا بید، فھو لیس أكثر من  أداة لتسھیل 

التداول و تسویة المعامالت دون تحویل لألموال و ھو أساس نقود الودائع، فال 
  .)2007عطون، ( .یقتصر المجال في  التعامل بنوع واحد من الشیك

عبارة عن أمر مكتوب یتمكن بموجبھ الساحب أو شخص آخر معین أو كذلك الشیك 
حاملھ من قـبض كـل النقود أو بعضھا المقیدة لذمتھ في حساب لدى المسحوب علیھ 

عند الطلب، لذا فالشیك أداة دفـع ووفـاء مستحق األداء لدى اإلطالع دائما ویغني عن 
  )2009لوصیف، ( .استعمال النقود في المعـامالت

الشیك ھو صك یتضمن أمرا من شخص یدعى الساحب إلى شخص آخر ھو  أو
المسحوب علیھ بأن یدفع بإذن شخص ثالث ھو المستفید مبلغا نقدیا، وذلك بمجرد 

االطالع وعادة ما یكون المسحوب علیھ في الشیك أحد البنوك والتي تقوم بطبع 
 )2005بد الرحیم، ع. (نماذج شیك یبرز فیھ اسم البنك المسحوب علیھ بشكل ظاھر

ویعتبر الشیك من أكثر أنواع األوراق التجاریة شیوعا في العمل نظرا ألھمیتھ البالغة 
في المعامالت كما یتمیز بأنھ قلیل الحاجة إلى استعمال النقود فیقلل من كمیة تداولھا 
كما أنھ ال یجبر الساحب على االحتفاظ بالنقود في حوزتھ، مما ینجم عنھ التقلیل من 

المخاطر كضیاع أو سرقة النقود، ھذا باإلضافة إلى أنھ وسیلة فعالة إلثبات الوفاء إذ 
یقیّد البنك في دفاتره أن الشیك مخصص للوفاء بمبلغ معین، مما جعل استخدام الشیك 
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كأداة للدفع یحتل الصدارة بین األوراق التجاریة بالرغم أنھ حدیث النشأة مقارنة 
  .بالكمبیالة والسند ألمر

فیما عدة أنواع یمكن تلخیصھا  المصرفي شیكلل :أنواع الشیكات المصرفیة 1ـ 2
 )2009، لوصیف( :یلي

ھو شیك محرر في شكل الشیك العادي إال انھ یتمیز بوضع خطین : ـ الشیك المسطرأ
متوازیین على وجھ الشیك، مما یترتب علیھ وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ 

و لذلك فانھ یتعین على حامل الشیك المسطر  . أو إلى عمیل البنك الشیك إال إلى البنك
تظھیر الشیك إلى البنك لیتولى استفاء المبلغ لحساب ھذا  العمیل، حیث نجد نوعان 

 )2010العریمي، الفایز، ( :من التسطیر وھما
ـ التسطیر العام و ھو وضع خطین متوازیان على صدر الشیك دون ذكر أي شيء 

 . الموجود بینھمافي الفراغ 
 . ـ التسطیر الخاص یبین في الفراغ اسم بنك معین

ینقص من مخاطر الضیاع و السرقة و  فھوو لھذا النوع من الشیكات عدة فوائد 
الشرعي ال یمكنھ إن  التزویر، على أساس أن السارق أو المزور أو الحامل الغیر 

التحقق  لبنوك و ھذا األخیر علیھ یتقدم بنفسھ الستفاء مبلغ الشیك إال بتظھیره ألحد ا
 .من شخصیة حامل الشیك

یقوم المسحوب علیھ في ھذا النوع من الشیك : ـ الشیك المعتمد أو المصدقب 
بتصدیقھ أو اعتماده، و ھذا  یعني االعتراف بوجود الرصید الكافي للشیك، و یترتب 

الطریقة یطمئن  على اعتماد الشیك أن یجمد المسحوب علیھ الرصید  لدیھ، و بھذه
 .المستفید إلى وجود الرصید الذي یكون الضمانة األولى لوفاء قیمة الشیك

لما كان الشیك أداة فوریة فان الحامل یستطیع أن  :ـ الشیك المقید في الحسابج 
یحصل على قیمتھ نقدا  بمجرد تقدیمھ إلى البنك المسحوب علیھ، غیر أن القانون 

للساحب و كذلك للحامل أن یمنع البنك من  الوفاء بقیمة الشیك نقدا و كذلك  أجاز 
أو ما یفید ھذا المعنى على ظھر الشیك، أو أیة عبارة  )للقید في الحساب(بكتابة عبارة 

أخرى مماثلة و في ھذه الحالة ال یمكن أن یجري تسدید الشیك من قبل المسحوب 
و القید في  )عتمادا في الحساب أو نقل أو مقاصةا(علیھ إال بطریق القید في السجالت 

 ).2004، عباس كریم( .السجالت یقوم مقام الوفاء
قد یقوم المسحوب علیھ بناء على طلب الحامل أو الساحب : ـ الشیك المؤشرد 

و ھذا . بالتأشیر على الشیك مما یدل  على وجود مقابل الوفاء في تاریخ التأشیر
إذن فالتأشیر ال یترتب علیھ . مقابل الوفاء في تاریخ التأشیر التأشیر یفید إثبات وجود

تجمید مقابل الوفاء إلى غایة استفاء الحامل لقیمة الشیك، بل غایتھ التأكد على  وجود 
  . مقابل الوفاء وقت التأشیر فحسب

للبنوك أن تباشر ) الشیك المسطر(یسمح الشیك  :إجراءات تحصیل الشیكات 2ـ 2
المقاصة عندما یتعلق األمر بعملیة الدفع من بنك الساحب إلى بنك إجراءات غرفة 

  :في الشكل األتي المستفید كما ھو موضح
إجراءات تحصیل الشیك المسطر من بنك الساحب إلى بنك ): 01(الشكل رقم 

  المستفید
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عبد القادر بحیح، الشامل لتقنیات أعمال البنوك، دار الخلدونیة للنشر  :المصدر

  .122، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
 5من خالل الشكل أعاله نالحظ أن تداول الشیك من ید إلى ید یتطلب تدخل  

 :أطراف وھم

 .وھو الذي یستفید من المبلغ المسجل على ورقة الشیك ):الدائن(المستفید 
وھو الذي یصدر أمر إلى البنك بدفع مبلغ الشیك إلى المستفید،  ):المدین(الساحب 

 .والذي یقدمھ بدوره إلى بنك توطینھ
ھو البنك الذي یشرف على تسییر رصید الساحب الذي أصدر أمرا  :بنك الساحب

 .بدفع المبلغ المسجل على الشیك
طین البنكي لكل من نشیر إلى ھذا الطرف في حالة ما إذا كان التو :بنك المستفید

الساحب والمستفید مختلفین، حیث یقوم بنك المستفید بتحصیل مبلغ الشیك عبر 
القنوات البنكیة وعن طریق غرفة المقاصة، والتي تدخل في تداول الشیك كطرف 

 .خاص
ھي غرفة تابعة لبنك الجزائر، تقوم بمھام تسییر التبادالت التجاریة  :غرفة المقاصة

یالت البنكیة بین الوكاالت البنكیة المسموحة لھا إجراء عملیات والشیكات والتحو
  :المقاصة الكالسیكیة و تنوب عن الوكاالت غیر المسموح لھا ذلك، حیث

إذا تم دفع مبلغ الشیك من قبل بنك الساحب فان دورة تداولھ تنتھي باالحتفاظ  ـ
 .بالنسخة األصلیة

ول الشیك تأخذ االتجاه المعاكس، ویتم في حالة عدم تواجد الرصید، فان دورة تدا ـ 
إرجاعھ إلى بنك المستفید الذي یسلمھ إلى حاملھ مع شھادة عدم الدفع للمطالبة بتسدیده 

زیادة على ھذه المدة یعتبر الشیك مدفوع ومسؤولیة الدفع . ساعة 48والتي ال تتعدى 
 .یتحملھا بنك الساحب الذي تأخر أو أغفل عن إرجاع الشیك

اءات البنكیة التي تمكن كل زبون من تحصیل مستحقاتھ أو دفع الدیون اإلجر أما
، تكون حسب الخطوات )كوسیط مالي(المترتبة علیھ عن طریق البنك التجاري 

 :التالیة
 .االتصال المباشر باألفراد والمتعاملین االقتصادیین بالبنك الذي یمتلكون فیھ حسابا ـ
استعمال وسائل الدفع لغرض تحصیل مستحقاتھم، حیث تعرض علیھم وسائل  ـ
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شیك، أمر بالتحویل، ورقة تجاریة، (مختلفة االستعمال ومتفاوتة الرفاھیة المتمثلة في 
 ).الخ ....أمر باالقتطاع

ـ بالموازاة الوكالة البنكیة التي تقوم بالتحصیل مستحقات زبائنھا عن طریق التبادل، 
 .ك وسائل دفع أخرى من وكاالت بنكیة متفرقةتتلقى كذل

اإلجراءات السابقة غیر كافیة لصناعة نظام دفع بنكي بل یضاف إلیھا إجراءات 
 اطھا الیومي من خالل خدمات الدفعأخرى تقوم بھا المنظومة أثناء أداء نش

 :والتحصیل، والتي یمكن تلخیصھا في ثالثة طرق وھي
، موضوع التداول یتم تبادل الشیكات :ة المقاصةعن طریق غرف الشیكاتتبادل   ـأ

بین زبائن البنوك في المعامالت حیث تجرى ھذه العملیة داخل غرفة المقاصة تحت 
  . إشراف البنك المركزي یومیا

تعتبر ھذه الطریقة لنظام الدفع البنكي من الطرق األكثر  :ـ التبادل المباشرب 
الطریقة تتم بدون  و ،تحمل مبالغ مالیة متفاوتةالتي ات شیكالاستعماال، تسمح بتبادل 

الطریقة األولى التي تتخذھا البنوك في  وساطة تفرضھا المنظومة المصرفیة، عكس
نظام دفعھا بواسطة غرفة المقاصة التي یشرف علیھا البنك المركزي یومیا ألسباب 

لعقوبات  رقابیة أكثر منھا تنظیمیة، والتي یجب أن تحترمھا البنوك و إال خضعت
  .صارمة

 تلجأ البنوك التجاریة الجزائریة إلى ھذه الطریقة من نظام الدفع لعدم امتالك بعض
المؤسسات المصرفیة في مناطق التراب الوطني لشبكة بنكیة، لذلك یتم التبادل 

  .المباشر بین الوكاالت المتواجدة في الوالیة
ھذه الطریقة لنظام   :(EES)تبادل الكتابات المحاسبیة بین وكاالت شبكة البنك ج ـ 

، )التبادل المباشر(الدفع البنكي الجزائري في عملیة التحصیل تشبھ الطریقة السابقة 
  ).2013بحیح، ( .لكن تختلف عنھا لكونھا ال تتم إال بین شبكة كل بنك

التجاریة في القوانین التجاریة المعروفة تطلق األوراق  :األوراق التجاریة ـ خصم3
وفق اشتراطات شكلیة، تتضمن تعھدا أو أمرا بدفع  على عدد من الوثائق المكتوبة

 .في موعد معین أو قابل للتعیین مقدار من النقود عند االطالع على الوثیقة أو
 :وقد قدم أھل االختصاص عدة تعریفات لھذا االصطالح، من بینھا

أن الورقة التجاریة عبارة عن محرر مكتوب قابل للتداول بالطریق التجاریة  
، ویمثل حقا موضوعھ مبلغ من النقود یستحق الوفاء، بمجرد )التسلیم التظھیر أو(

  .ویجري العرف على قبولھ، كأداة للوفاء بدال من النقود االطالع أو أجل معین،
بلة للتداول، تمثل حقا نقدیا، تستحق أو األوراق التجاریة ھي عبارة عن صكوك قا

الدفع بمجرد االطالع أو بعد أجل قصیر، یجري العرف على قبولھا باعتبارھا أداة 
  .للوفاء

عبارة عن صكوك شكلیة تمثل حقا نقدیا،  :كما یمكن تعریف األوراق التجاریة بأنھا
أو بعد فترة قابلة للتداول بالطرق التجاریة، كما أنھا تكون مستحقة لدى اإلطالع 

 .قصیرة من اإلطالع وأخیرا فإن العرف یسمح بقبولھا كأداة لالئتمان أو الوفاء
 .)2006مفیض، (
خصائص األوراق التجاریة  ھي كل ما یمیزھا  :خصائص األوراق التجاریة 1ـ 3
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 :تتلخص في أربع خصائص أساسیة و ھي عن غیرھا من الصكوك المشابھة
 .)2006مفیض، (
ألوراق التجاریة قابلة للتداول بالطرق التجاریة، فھي تنتقل ا: التداولـ قابلیة أ 

وقابلیة األوراق . بطریق التظھیر إذا كانت إذنیة، أو بطریق التسلیم إذا كانت لحاملھا
التجاریة للتداول ھي التي تحقق انتقالھا السریع من ید ألخرى، وتجعلھا تتبوأ مركز 

األوراق التي : یند رج في عداد األوراق التجاریة  ومن ثم ال. النقود في المعامالت
تصدر باسم شخص معین، والتي ال تقبل االنتقال إال بطریق حوالة الحق المدنیة، 

 .وكذلك الفواتیر التي تحمل بیانا بقیمة البضائع التي اشتراھا التاجر
د؛ ألن تمثل األوراق التجاریة دائما حقا بمبلغ من النقو :ـ تمثیلھا حقا نقدیاب 

الصكوك التي تتضمن دفع مبلغ معین من النقود في أجل معین ھي وحدھا التي تصلح 
ولذلك ال یعد سند الشحن . بدیل النقود في المعامالت وتتھیأ لھا فرص التداول السریع

البحري وتذكرة النقل البري أو الجوي وصك اإلیداع في المخازن العامة من األوراق 
كوك ولو أنھا قد تكون قابلة للتداول بالطرق التجاریة، فإنھا ال التجاریة؛ ألن ھذه الص

 .تمثل حقا نقدیا، بل تمثل البضائع المنقولة أو المودعة
تمثل الورقة التجاریة دینا  :ـ استحقاقھا الدفع بمجرد االطالع أو بعد أجل قصیرج 

، بحیث یستحق الدفع بمجرد االطالع أو بعد أجل قصیر كثالثة أو ستة أشھر مثال
ومن ھنا . یستطیع حاملھا أن یحصل على قیمتھا فورا عن طریق خصمھا لدى البنوك

التي تصدرھا الشركات أو البنوك وغیرھا ) األسھم والسندات(تخرج األوراق المالیة 
من الھیئات العامة، من عداد األوراق التجاریة، ألن ھذه األوراق وإن كانت قابلة 

تمثل حقا بمبلغ من النقود، فإنھا صكوك طویلة األجل للتداول بالطرق التجاریة و
تصدر لمدة حیاة الشركة فیما یتعلق باألسھم ولمدة عشر أو عشرین أو ثالثین سنة 

فیما یتعلق بالسندات، األمر الذي یجعلھا عرضة لتقلب األسعار في السوق تبعا 
التالي عاجزة للظروف االقتصادیة، ومما یستحیل معھ خصمھا لدى البنوك ویجعلھا ب

 .عن الحلول محل النقود في المعامالت
ال یكفي توفر الخصائص المتقدمة العتبار الورقة التجاریة،بل یجب : ـ أداة وفاءد 

فضال عن ذلك أن یجري العرف على قبولھا أداة وفاء تقوم مقام النقود في 
من قبیل  ولذلك ال تعتبر كوبونات األسھم والسندات المستحقة الوفاء. المعامالت

األوراق التجاریة، ذلك ألنھا وإن كانت قابلة للتداول وتمثل مبلغا من النقود ھو أرباح 
األسھم أو فوائد السندات وتستحق الدفع بمجرد تقدیمھا للھیئة المصدرة، فإن العرف 

 .لم یجر بعد على اعتبارھا أداة وفاء كالنقود
األوراق التجاریة عن  ختلفت :األوراق المالیةتختلف عن األوراق التجاریة  ه ـ

، وإن كانت ھي األخرى متداولة على كالعمالت واألسھم و السنداتاألوراق المالیة، 
وجھ العموم في أن العمالت لھا صفة رسمیة في اإلصدار وفي قبولھا حیث ال یتوقف 

 .قبول الوفاء بھا على رضا الدائن، ویعد الوفاء بھا نھائیا
أن عالقة صاحب السھم بالشركة : عن األسھم من جھة ةاألوراق التجاری ختلفوت

التي تصدر عالقة مشاركة، ولیست عالقة دائن بمدین، بخالف الورقة التجاریة التي 
في ذلك، وإن  تعد عالقة المحرر بالمستفید بھا عالقة بین دائن ومدین وھي كالسندات
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ھ في الغالب ومع ذلك اختلفت عنھا في عدم التداول نظرا لطول مدة القرض الذي تمثل
فإن األوراق التجاریة واألوراق المالیة جمیعا تشترك جمیعا في أھمیتھا في التعامل 

 .التجاري وتیسیر التبادل وخفض تكلفتھ، وإن اختلفت أھداف كل منھما
تتنوع األوراق التجاریة إلى أنواع كثیرة؛ ألن كل  :أنواع األوراق التجاریة 2 ـ3

وتتوفر فیھ خصائص األوراق التجاریة ویجري العرف على صك یبتدعھ العمل 
ومن أھم أنواع ھذه  .قبولھ أداة وفاء في المعامالت یعتبر من قبیل األوراق التجاریة

الكمبیالة، والسند ألمر : نجد باإلضافة إلى الشیك الذي تم التطرق إلیھ سابقا األوراق
  ).2009رش، لط: (، حیث یمكن تلخیص خصائصھما كما یلي)األذني(
ھو أصال ورقة تجاریة، تحرر بین شخصین إلثبات ذمة مالیة واحدة،  :السند ألمرـ أ 

إذن ھو عبارة عن وثیقة یتعھد بواسطتھا شخص معین بدفع مبلغ معین إلى شخص 
أخر في تاریخ الحق ھو تاریخ االستحقاق و على أساس ھذا التعریف، یمكن أن 

قرض حقیقة، حیث أن ھناك انتظار من جانب الدائن نستنتج أن السند ألمر ھو وسیلة 
 .للمدین لكي یسدد ما علیھ في تاریخ االستحقاق الذي یتفق بشأنھ

و ھو كتاب یتعھد بھ شخص أن یدفع مبلغا في اجل معین لشخص معین، و یكون ھذا 
فھو ورق تجاري و . الورق مرھونا بالنشاط الذي یقوم بھ الشخص المستلزم بالدین

 : ة التجارة لضمانھ، و أمام حامل ھذا السند طریقتان الستعمالھتكفي صح
إما أن یتقدم بھ قبل تاریخ االستحقاق إلى أي بنك یقبلھ، فیتنازل لھ علیھ مقابل  ـ

حصولھ على سیولة مقابل حصول البنك على مبلغ للتنازل عن السیولة و الحلول 
 . ندمحل ھذا الشخص في الدائنیة و تحمل متاعب تحصیل الس

استعمالھ في إجراء معاملة أخرى مع شخص آخر، في تسدید صفقة تجاریة أو  ـ
تسدید قرض، و یتم ھذا االستعمال بتقدیمھ للدائن الجدید، عن طریق عملیة التظھیر 

شرط أن یتم قبولھ من طرف ھذا األخیر، و عندما یتم قبولھ یدخل في التداول، و 
عملیة  التظھیر، و تلعب ھذا الدور قبل حلول  بالتالي یتحول إلى وسیلة دفع بواسطة

تاریخ االستحقاق، فإذا حل ھذا األجل أمكن تحویل ھذه  الورقة إلى سیولة تامة أي 
إلى نقود قانونیة، نادرا ما تقدم السفتجة أو السند ألمر للدفع من طرف  المسحوب 

  . علیھ و المكتتب و یتم الدفع مباشرة من طرف ھذین اآلخرین
و ھي محرر بمقتضاه یأمر الساحب المسحوب علیھ بدفع : لكمبیالة أو السفتجةـ اب 

أو ھي ورقة تجاریة تظھر ثالثة أشخاص فـي آن . مبلغ معین بتاریخ معین للمستفید
من المسحوب علیھ ) الدائن(واحـد أو ثالثیة األطراف من خاللھا یطلب الساحب 

و ھو المستفید خالل فترة زمنیة  تسدید مبلغ نقدي معین إلى طرف ثالث) المدین(
  .معینة أو في تاریخ معین أو عند اإلطالع

أو الكمبیالة ھي عبارة عن محرر كتابي وفق شروط مذكورة في القانون، یتضمن  
أمرا صـادرا مـن شـخص أو الساحب إلى شخص آخر ھو المسحوب علیھ بأن یدفع 

بمجرد اإلطالع أو في میعاد ألمر شخص ثالث ھو المستفید أو حامل السـند مبلغا 
   .معین أو قابل للتعیین

ورقة تجاریة تتضمن أمرا صادرا من : كذلك تّعرف السفتجة أو الكمبیالة على أنھا
بأنھ ) المدین(إلى شخص آخر یسمى المسحوب علیھ ) الدائن(شخص یسمى الساحب 
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ترض وعلیھ تف. یدفع ألمر شخص ثالث ھو المستفید مبلغا معینا في وقت معین
 :السفتجة وجود ثالث أشخاص وھم

 .ھو من یّحرر الورقة ویصدر األمر الذي تتضمنھ :ـ الساحب
 .وھو من یصدر إلیھ األمر :ـ المسحوب علیھ

  .وھو من یصدر األمر لصالحھ :ـ المستفید
و الكمبیالة ھي ورقة تجاریة مثل السند ألمر و لكنھا تسمح بإثبات ذمتین مالیتین 

السند ألمر الذي یثبت ذمة مالیة واحدة، و لذا تجمع السفتجة ما  بكتاب واحد، عكس
  .بین ثالثة أشخاص عكس السند البسیط الذي یربط ما بین شخصین

وتفترض السفتجة وجود عالقات سابقة على إنشائھا بین ھؤالء األشـخاص الثالثـة، 
لتظھیر إن ومـن أھـم خصائص ھذا السند قابلیتھ للتداول بالطرق التجاریة، وھي ا

كان السند ألمـر، والتسـلیم إن كان لحاملھ فال یمكن للورقة التجاریة أن تقوم بوظیفتھا 
كأداة دفع وائتمان تغني عن استعمال النقـود إال إذا كانت قابلة للتداول بطرق سھلة 

  .وسریعة تتفق وطبیعة المعاملة التجاریـة التـي قوامھـا السـرعة واالئتمان
  :أوجھ االختالف بین الكمبیالة و السند ألمر فیمكن تلخیصھا فیما یليأما فیما یخص 

  أوجھ االختالف بین الكمبیالة و السند ألمر): 01(الجدول رقم 

  
المطبوعات  ندیوا شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك،: المصدر

  .119ص ، 2011الجامعیة، الجزائر، 
السراج، ( :األوراق التجاریة الوظائف التالیةتؤدي  :وظائف األوراق التجاریة 3ـ 3

1988.( 
نقل النقود بین األقالیم والبالد نقال اعتباریا في الغالب على أساس المقاصة في ـ 

التزامات التبادل التجاري بین األقالیم المنقول منھ واآلخر المنقول إلیھ، وذلك خفضا 
ع التي یحرص التجار بكل لتكلفة النقل من جھة وتجنبا لمخاطر السرقة والضیا

  .الوسائل على تجنبھا تحریا للدقة في الوفاء بالتزاماتھم وحفظا ألموالھم
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األوراق التجاریة أدوات للوفاء بااللتزامات وتسویة التعامالت، وھي تشبھ النقود  ـ
وقد اعتبر أھل االختصاص أن ھذا الھدف أھم وظیفة لألوراق التجاریة، . في ذلك

ھا في ذلك بظھور أدوات أخري للوفاء، كالشیكات المصرفیة، ولكن قلت أھمیت
والحواالت البریدیة، والنقل المصرفي، ومع ذلك فما تزال الكمبیالة تستخدم على 

 .نطاق واسع كأداة للوفاء بااللتزامات في المعامالت الدولیة
وال . تھااألوراق التجاریة أدوات لالئتمان، حیث تتضمن في الغالب أجال للوفاء بقیمـ 

یؤدي الشیك ھذه الوظیفة االئتمانیة على وجھ العموم؛ ألنھ مستحق الوفاء عند 
، فإنھما األذنياالطالع، وھو لذلك أداة وفاء ال أداة ائتمان، بخالف الكمبیالة والسند 

  .أدوات وفاء وائتمان في الوقت نفسھ
الخدمات األساسیة التي من  :على األوراق التجاریة المصرفیة إدارة العملیات 4ـ 3

الكمبیاالت (تقدمھا المصارف التجاریة لعمالئھا القیام بتحصیل األوراق التجاریة 
وإضافة قیمتھا إلى الحسابات الجاریة للعمالء أو دفع قیمتھا نقدا وذلك ) والسندات

مقابل عمولة یتقاضاھا المصرف، كما یقوم المصرف أیضا بعملیة شراء األوراق 
ي ما تعرف بخصم األوراق التجاریة حیث یمتلك المصرف ھذه األوراق التجاریة وھ

مقابل فائدة وعمولة یتحصل علیھا، كذلك یقوم باالحتفاظ باألوراق التجاریة على 
و یمكن تلخیص كیفیة إتمام ھذه  .العمیل تسھیالت ائتمانیة سبیل الضمان مقابل منح

  ).2014الشاھین، : (يالعملیات المصرفیة على األوراق التجاریة كما یل
.....) الكمبیالة، السند ألمر(تعتبر الورقة التجاریة  :ـ وظائف قسم األوراق التجاریةأ 

األكثر شیوعا وتداوال ویعود بقاء تلك الورقة في التعامل إلى استخدامھا في معامالت 
األفراد ومنشآت األعمال ضمن عملیات وأنشطة البیع بالتقسیط كبیع العقارات 

والسیارات واألجھزة حیث یقوم العمیل المشتري بالتوقیع على كمبیاالت تستحق 
الدفع في تواریخ الحقة ومتفاوتة لضمان دفع األقساط المستحقة علیھ في موعدھا، 

  :ولتسھیل ھذه العملیات یقوم البنك بتأدیة الوظائف التالیة
والتأكد من استیفائھا للشروط ـ استالم الكمبیاالت من العمالء أو الفروع أو المراسلین 

 .الشكلیة والقانونیة والموضوعیة
ـ تدقیق التعلیمات الصادرة عن العمالء بشأن الكمبیاالت وحفظھا مرتبة ومصنفة 

 .حسب األصول
ـ إشعار العمالء باالستالم واتخاذ اإلجراءات الالزمة للخصم أو التحصیل أو 

  .الضمان
استحقاق الكمبیاالت بفترة كافیة ومطالبتھم بالسداد ـ متابعة إخطار المدینین قبل موعد 

 .واتخاذ إجراءات التقاضي أمام المحاكم في حالة رفض المدین السداد
ـ تنظیم ما یخص القسم من مستندات وإشعارات، وإعداد القیود المحاسبیة الالزمة 

 .والكشوفات المحاسبیة واإلحصائیة
المركزي لغرض الحصول على السیولة ـ القیام بأعمال إعادة الخصم لدى البنك 

 .الالزمة للبنك
  :قسم األوراق التجاریة في المستندات والسجالت المستخدمة ـب 

ـ نماذج إیداع أوراق تجاریة لغرض التحصیل أو لغرض الخصم أو إعادة الخصم أو 



 مطبوعة العملیات المصرفیة و تمویل المؤسسات

 

30 
 

 .لغرض الضمان
 .ـ نماذج إرسال األوراق التجاریة إلى الفروع أو المراسلین للتحصیل

إشعارات القید لحساب العمیل، إشعار إخطار للعمیل، إشعار رفض، مستندات القید  ـ
 .المدینة والدائنة

 .ـ كشف خالصة الحركة الیومیة
 .ـ دفتر یومیة الكمبیاالت الواردة والصادرة

 .ـ دفتر أستاذ عمالء الكمبیاالت
یام العمیل یعني التحصیل ق  ):الكمبیاالت(ـ عملیات تحصیل األوراق التجاریة ج 

تحصیل قیمتھا، فالعمیل یخول البنك  بتظھیر الورقة التجاریة إلى البنك من أجل
البنك أن یقوم بالتحصیل  سلطة قبض مبلغ الورقة التجاریة ویجب في ھذه الحالة على

البنك تظھیرا  والحامل یقوم بتظھیر الورقة التجاریة إلى، في میعاد االستحقاق للورقة
 .توكیلیا
عملیة التحصیل لألوراق التجاریة عدد من المزایا بالنسبة للبنك أو العمیل، تحقق 

 .فبالنسبة للبنك فھي تحقق دخال من العموالت المدفوعة لقاء ھده العملیة
أما بالنسبة للعمیل فإن العمولة التي یدفعھا للبنك مقابل التحصیل تكون قلیلة بالنسبة 

ھا، فقد یسھو العمیل عن تحصیل بعض للجھد الذي بذلھ والمصاریف التي أنفق
 .األوراق في تاریخ االستحقاق المتفق علیھ

تبدأ دورة عملیات إیداع وتحصیل  :ـ الدورة المستندیة لعملیات اإلیداع وإجراءاتھا
  :الكمبیاالت وفق إجراءات معینة كما یلي

 األوراقـ یتقدم العمیل إلى وحدة التعامل مع الجمھور بقسم الكمبیاالت ومعھ 
التجاریة المطلوب إیداعھا لغرض التحصیل، ویحرر الموظف المختص حافظھ إیداع 

أوراق تجاریة من أصل وصورتین، ویسلم األصل للعمیل كمستند دال على استالم 
 .األوراق مع قیام العمیل بتظھیر األوراق لحساب المصرف

فظھا في خزنة حدیدیة ـ تتسلم وحدة حفظ األوراق التجاریة ھذه األوراق، وتقوم بح
مرتبة حسب ٕ تواریخ استحقاقھا وإثباتھا في سجل خاص وفقا لتواریخ استحقاقھا 

 .تسھیال لعملیة المتابعة فیما بعد
ـ تتسلم وحدة المحاسبة بقسم األوراق التجاریة الصورة الثانیة من الحافظة وتقوم 

األستاذ المساعد لمودعي بتسجیلھا في دفتر األوراق التجاریة للتحصیل، ثم القید في 
وترسلھا إلى قسم  األوراق التجاریة للتحصیل، كما تعد أیضا مذكرة یومیة عامة

 .المراجعة الداخلیة
ـ یدقق قسم المراجعة الداخلیة المذكرة مع بیانات حوافظ اإلیداع ویرسلھا إلى قسم 

 .الحسابات العامة
 .في الیومیة العامة واألستاذ العام ـ یقوم قسم الحسابات العامة بإثبات القیود الالزمة

تبدأ دورة تحصیل الكمبیاالت  :الدورة المستندیة لعملیات التحصیل وإجراءاتھاـ 
  :بعدة إجراءات كما یلي

ـ قبل حلول أجل استحقاق األوراق التجاریة بفترة كافیة، تقوم وحدة الحفظ باستخراج 
الكمبیاالت من المحفظة وتوجیھ إخطارات للمدینین المسحوب علیھم ھذه الكمبیاالت 
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 .ویطلب منھم الحضور إلى البنك لسداد القیمة
سم للدفع، وتقوم إلى وحدة التعامل مع الجمھور بالق) المسحوب علیھ(ـ یحضر المدین 

  .الوحدة بإعداد إشعار تورید نقدیة من أصل وصورتین
ـ یحال األصل وصورتي إشعار تورید النقدیة إلى الخزینة حیث یقوم المسحوب علیھ 

 .بسداد القیمة ویسلم األصل للمسحوب علیھ كمستند دال على السداد
زینة من واقع النسخة ـ یقوم أمین الخزینة بتسجیل المبلغ المستلم في كشف حركة الخ

 .األخرى التي یحتفظ بھا لدیھ
ـ ترسل الصورة الثانیة من اإلشعار إلى الوحدة المحاسبیة بقسم الكمبیاالت للقید 

بسجل یومیة التحصیل ومن ثم الترحیل إلى األستاذ المساعد لمودعي أوراق 
  .التحصیل

ریة ویرسل للعمیل ـ تقوم الوحدة المحاسبیة أیضا بإعداد إخطار تحصیل ورقة تجا
إلخطاره بتحصیل الورقة وترسل نسخة منھ إلى قسم ) المودع لألوراق التجاریة(

 .الحسابات الجاریة إلضافة القیمة للحساب الجاري للعمیل
ـ یتم إعداد مذكرة إجمالیة بالكمبیاالت المحصلة في نھایة الیوم وتحال إلى قسم 

طابقتھا مع إذن تورید النقدیة وإشعارات المراجعة الداخلیة الذي یتولى مراجعتھا وم
 .التحصیل وإحالتھا إلى قسم الحسابات العامة

ـ یقوم قسم الحسابات العامة بإعداد القید المحاسبي الالزم في الیومیة العامة واألستاذ 
  .العام

تظھیر الورقة : یعرف الخصم بأنھ ):الكمبیالة(ـ عملیات خصم األوراق التجاریة د 
یقوم بدفع قیمتھا  ،لتي لم یحل أجلھا بعد تظھیر ناقل للملكیة إلى بنكالتجاریة، ا

للمظھر بعد اقتطاع جزء من القیمة االسمیة للورقة التجاریة المقدمة للخصم، یمثل 
أو  تسمى سعر(فائدة على مبلغ الورقة عن المدة ما بین الخصم وتاریخ االستحقاق 

وذلك مع  ،)عمولة التحصیل و عمولة الخصم( ، مضاف إلیھا العمولة)الخصم مبلغ
التزام المستفید من الخصم برد القیمة االسمیة للورقة إلى البنك عند استیفاء قیمتھا من 

 .المدین فیھا
أو ھو ائتمان بقیمة الورقة التجاریة، یقوم البنك بمنح الورقة إلى العمیل مقابل أن یتم 

ن ھنا فإن البنك ھو من یتولى دفع القیمة تظھیر الورقة تظھیرا ناقال للملكیة، وم
 .مباشرة إلى حامل الورقة ویقید القیمة في حسابھ

ھو عملیة شراء البنك ألوراق تجاریة مسحوبة لصالح العمیل قبل حلول أجل أو 
یشتریھا البنك تصبح ملـكا لھ، ویتم تسدید  استحقاقھا، حیث أن األوراق التجاریة التي

ھذا ویأخذ  عند تاریخ االستحقاق، )المسحوب علی(لمدین قیمتھا من طرف الشخص ا
 .البنك مقابل ھذه العملیة سعر یسمى سعر الخصم

  :و تتم الدورة المستندیة لعملیة الخصم كما یلي :الدورة المستندیة لعملیات الخصم ـ
وتحقق ھذه الخدمة ) قطع(ـ یقوم المصرف بتقدیم خدمة خصم األوراق التجاریة  

المصرفیة میزة یستفید من خاللھا كل من العمیل والمصرف، فبالنسبة للعمیل یمكنھ 
الحصول على أموال سائلة لتیسیر أنشطتھ دون االنتظار حتى تاریخ االستحقاق، أما 

م فھي عبارة عن نوع من االئتمان الذي بالنسبة للمصرف فإن قیامھ بعملیة الخص
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یمنحھ المصرف لعمیلھ والتي یحقق من خاللھا إیرادات متمثلة في الفائدة والعمولة 
وھو یتكون من العنصرین المشار إلیھما ) اآلجیو(والتي یطلق علیھا البعض مسمى 

 :والتي تتحدد قیمة كل منھما وفقا لالعتبارات التالیة
القیمة االسمیة للورقة بسعر الخصم المتفق علیھ عن المدة من  وتحسب على :الفائدةـ 

تاریخ الخصم إلى تاریخ االستحقاق، وعادة ما یتم تحدید سعر الخصم وفقا ألساس 
 .سعر الفائدة الذي یحدده البنك المركزي

وتحسب على أساس نسبة مساویة من القیمة االسمیة للورقة، وھي لمقابلة  :العمولةـ 
لتي یتحملھا المصرف في عملیات الخصم والتحصیل عند حلول أجل المصروفات ا

 .استحقاق الورقة
تمر عملیة خصم األوراق ): الكمبیالة(إجراءات  عملیة خصم األوراق التجاریة ـ 

 :بالخطوات اآلتیة) الكمبیالة(التجاریة 
یرغب في ـ یتقدم العمیل إلى وحدة التعامل مع الجمھور ومعھ األوراق التجاریة التي 

خصمھا، ویتم إعداد حافظة إیداع أوراق تجاریة لغرض الخصم موضحا بھا جمیع 
البیانات المتعلقة بھذه األوراق ویسلم األصل للعمیل كمستند دال على اإلیداع، 

 .وترسل صورة منھا إلى قسم االستعالمات بالمصرف
لورقة لغرض ـ یقوم قسم االستعالمات بإجراء االستعالمات الالزمة عن أطراف ا

تحدید ما یتم قبولھ منھا أو رفضھ، وعادة یتم قبول األوراق التجاریة من الدرجة 
 .األولى

ویحرر بھا حافظة خصم ) شراؤھا(ـ یقوم القسم بتحدید األوراق الممكن خصمھا 
أوراق تجاریة یوضح بھا القیمة االسمیة لألوراق المشتراة وقیمة اآلجیو، والقیمة 

صل للعمیل كمستند دال على االستالم، وتعاد األوراق غیر المقبولة الصافیة ویسلم األ
  .إلى العمیل

ـ یقوم القسم بإرسال صورة من الحافظة إلى قسم الحسابات الجاریة للقید بحساب 
العمیل بدفتر األستاذ المساعد التحلیلي للحسابات الجاریة للعمالء ودفتر الیومیة 

الخزینة إذا رغب العمیل  بات الجاریة، أو إلى قسمالمساعد واألستاذ المساعد بالحسا
 .في استالم المبلغ نقدا

ـ ترسل صورة من الحافظة مرفقة باألوراق التجاریة إلى وحدة حفظ األوراق 
التجاریة لحفظھا في خزینة األوراق التجاریة، والقیام بترتیبھا حسب تاریخ 

 .استحقاقھا
رة الحافظة أیضا في سجل الیومیة ـ یتم تسجیل األوراق المستلمة بموجب صو

المساعد لألوراق التجاریة المخصومة والترحیل إلى أستاذ مساعد األوراق التجاریة 
ثم یتم إعداد مذكرة إجمالیة بقیمة األوراق التجاریة المخصومة وقیمة . المخصومة

 .اآلجیو وترسل إلى قسم المراجعة الداخلیة
المذكرة ومطابقتھا مع حوافظ خصم األوراق  ـ یقوم قسم المراجعة بالتأكد من صحة

  .التجاریة ویرسلھا إلى قسم الحسابات العامة
تؤدي البنوك المركزیة  ):الكمبیاالت(ـ عملیات إعادة خصم األوراق التجاریة ه 

خدمة للبنوك لغرض دعم عملیات السیولة لدى ھذه البنوك عند الحاجة، ویكون سعر 
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الخصم الذي تشتري بھ البنوك الكمبیاالت من إعادة الخصم عادة أقل من سعر 
العمالء، ویترتب على ھذه العملیة أن یتنازل البنك عن مبلغ معین من القیمة االسمیة 
للورقة مقابل حصولھ على قیمتھا الحالیة، وفي ھذه الحالة یعتبر المبلغ المدفوع من 

دات لدى البنك قبل البنك التجاري مصروفا وفي المقابل یسجل نفس المبلغ كإیرا
 .المركزي

تمر الدورة المستندیة لعملیة إعادة خصم األوراق  :ـ الدورة المستندیة وإجراءاتھا
 :التجاریة كما یلي

ـ یقوم قسم األوراق التجاریة بإعداد حافظة إعادة خصم أوراق تجاریة، ویرسل 
خصمھا والتي األصل إلى البنك المركزي مرفقا بھ األوراق التجاریة المطلوب إعادة 

 .ینطبق علیھا شروط البنك المركزي إلعادة الخصم
ـ یقوم البنك المركزي بفحص األوراق والتأكد من استیفائھا للشروط المحددة مسبقا، 

ویرسل البنك المركزي إلى المصرف التجاري إشعار إضافة بالقیمة الصافیة لھذه 
 .األوراق بعد خصم الفائدة والعمولة

اق التجاریة من واقع اإلشعار القیمة في السجالت اإلحصائیة التي ـ یقید قسم األور
یحتفظ بھا ویرسل األشعار إلى وحدة المحاسبة للقید في سجل الیومیة المساعدة 

لألوراق التجاریة المخصومة والترحیل إلى سجل األستاذ المساعد الخاص باألوراق 
ل األستاذ المساعد الخاص التجاریة موضحا بھا القیمة االسمیة والترحیل إلى سج

 .باألوراق التجاریة المخصومة
ـ تعد الوحدة المحاسبیة مذكرة إجمالیة باألوراق المخصومة موضحا بھا القیمة 

 .االسمیة وقیمة اآلجیو، والقیمة الصافیة وترسلھا إلى قسم المراجعة الداخلیة
ر علیھا بالموافقة ـ یقوم قسم المراجعة الداخلیة بالتحقق من سالمة العملیات ویؤش

 .ویرسلھا إلى قسم الحسابات العامة
ـ یقوم قسم الحسابات العامة بإجراء القیود المحاسبیة الالزمة في دفتر الیومیة العامة 

  .ودفتر األستاذ العام
تقبل البنوك عادة  :برسم الضمان) الكمبیالة(ـ عملیات األوراق التجاریة و 

وتلجأ البنوك ) سلف وقروض(لیات منح االئتمان الكمبیاالت المقدمة لھا كضمان لعم
إلى قبول ھذه الكمبیاالت كنوع من أنواع الضمانات مقابل تلك التسھیالت لغرض 

تقلیل المخاطر التي تتعرض لھا جراء عدم السداد، وجرت العادة بقیام البنوك بتقییم 
الممكن منحھ  الضمانات المقدمة لھا لتحدید قدرتھا التسلیفیة، وھي قیمة االئتمان

 .بضمانھ تلك األوراق
تتم وفق  ،لضان العملیات االئتمانیة) الكمبیالة(عملیة قبول األوراق التجاریة و

 :الخطوات اآلتیة
ـ یتقدم العمیل إلى وحدة التعامل مع الجمھور بقسم األوراق التجاریة ومعھ األوراق 

 .التجاریة مظھرة لصالح البنك
إیداع أوراق تجاریة بضمان تسھیالت ائتمانیة تتضمن  ـ تقوم الوحدة بإعداد حافظة

 .كافة االئتمانات الخاصة بھذه األوراق
ـ یسلم أصل الحافظة للعمیل كمستند دال على اإلیداع، وترسل صورة من الحافظة 
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إلى قسم االئتمان في البنك لدراسة أطراف الورقة ومن ثم تحدید القدرة التسلیفیة لھا، 
 .في ھذا الخصوص وتعاد إلى قسم األوراق التجاریةویتم إعداد مذكرة 

ـ تقوم الوحدة بإعداد كشف باألوراق التجاریة المقبولة والقدرة التسلیفیة لھا وتحدد 
ومعدل الفائدة  )السداد(قیمة العمولة والفائدة المستحقة في ضوء فترة االئتمان 

 .قید في حساب العمیلالمعمول بھ في البنك، وترسلھ إلى قسم الحسابات الجاریة لل
 .ـ یتم حفظ األوراق التجاریة لدى وحدة الحفظ بقسم الكمبیاالت

ـ تحال صورة من كشف األوراق التجاریة المقبولة إلى وحدة المحاسبة بقسم األوراق 
التجاریة للقید بدفتر یومیة األوراق التجاریة والترحیل إلى دفتر األستاذ المساعد 

ھذه الوحدة بإعداد مذكرة بإجمالي األوراق التجاریة  لألوراق التجاریة، وتقوم
المقدمة كضمانات وترسلھا إلى قسم المراجعة للتأكد من سالمة العملیات واإلجراءات 

 .المستخدمة ومطابقة المبالغ واستیفاء المعامالت للشروط والضوابط الواجبة بشأنھا
  .عامة والترحیل إلى األستاذ العامـ یقوم قسم الحسابات العامة بالقید في دفتر الیومیة ال
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تأخذ التسھیالت االئتمانیة والقروض والسلف المصرفیة أشكاالً متعددة، بحیث یمكن 
تصنیفھا في مجموعات تبعاً للغرض منھا، وتبعاً لمدتھا، ووفقاً لطبیعتھا، ومن حیث 

  . أیضا من حیث جودتھاو الجھة المستفیدة منھا، 
التصنیف القائم على أھم معیار في تقسیم و تصنیف االئتمان المصرفي، ھو  إال أن

 یمكن تقسیم االئتمان المصرفي إلى ثالث أنواع  ،إذ وفقا لھ .أساس المدة الزمنیة
ھذه . ائتمان طویل األجل ،ائتمان متوسط األجل ،االئتمان قصیر األجل: رئیسیة وھي

األنواع الثالثة تشكل في مجموعھا أھم اآللیات البنكیة المستخدمة في تمویل 
 .صادیةالمؤسسات االقت

ھذا النوع من االئتمان یشمل أي ائتمان مدتھ تصل إلى حد  :ـ االئتمان قصیر األجل1
  )2011لطرش، ( :، و نمیز فیھ األنواع األساسیة اآلتیةأقصاه سنة

تھدف ھذه التسھیالت إلى تغطیة العجز الذي یطرأ على  :تسھیالت الصندوق 1 ـ1
القصیرة جدا التي  المؤقتة أو حساب المدین أو یعطى لتخفیف صعوبات السیولة

یواجھھـا الزبون والناجمة عن تأخـر اإلیرادات عن النفقات، فھذا النوع من القرض 
العجز الذي یطرأ على حساب المدین وتمتد ھذه التسھیالت لبضعة أیام  موجھ لتمویل
وتوجھ ھذه القروض أساسا بھدف إعطاء مرونة عمل للخزینة، وتعطى  من الشھر، 

االختالالت القصیرة جدا من حیث  للمؤسسات من أجل السماح لھا بمواجھةعموما 
 المدة والتي تتعرض لھا خزینة المؤسسة في بعض األحیان كحلول أجل االستحقاقات

ویتم اللجوء  الجبائیة واستحقاق المودعین وغیرھا من األزمات التي تواجھ الخزینة،
الشھر مثال حیث تكثر نفقات الزبون إلى مثل ھذه القروض في فترات معینة كنھایة 

رواتب العمال أو تسدیده لفواتیر حان أجلھا، وال یكفي ما عنده في  نتیجة لقیامھ بدفع
حینھا بتقدیم ھذا النوع من  الخزینة من سیولة لتغطیة ھذه النفقات، فیقوم البنك

د القروض، ویتجسد ذلك في السماح للزبون بأن یكون حسابھ مدینا وذلك في حدو
ومدة زمنیة ال تتجاوز عدة أیام من الشھر، ویقوم البنك بحساب أجر ھذا  مبلغ معین

وكذلك على أساس المدة الزمنیة الفعلیة أي  التسھیل على أساس االستعمال الفعلي لھ،
  .تلك المدة التي یبقى الحساب فیھا مدینا

ائدة یعبر السحب على المكشوف عن قرض بنكي لف :السحب على المكشوف 2 ـ1
المال العامل ویتجسد  الزبون الذي یسجل نقصا في الخزینة ناجم عن عدم كفایة رأس

مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون لكي یكون مدینا في حدود مبلغ معین ولفترة 
ذا كانت مدة القرض في تسھیل الصندوق ال إو .قد تصل سنة كاملة أطول نسبیا

یوم إلى سنة وذلك حسب طبیعة التمویل  15تتجاوز عدة أیام فإن المكشوف یمتد من 
، حیث یلزم بنك الجزائر البنوك التجاریة عند منحھا لھذا النوع من القروض أن 

نشاط حقیقي للمؤسسة، كاالستفادة من الظروف التي تتیحھا  تكون موجھة لتمویل
السوق مثل انخفاض سعر سلعة معینة ولتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم 

االنتظام في تورید سلعة معینة وذلك بشراء كمیات كبیرة منھا ما دامت متوفرة حالیا، 
أما بالنسبة لتحدید قیمة السحب على المكشوف فقد حدده بنك الجزائر لقیمة رقم 

 األعمال المقابل لفترة خمسة عشر یوما
ونظرا لمبلغ القرض ومدتھ وكذلك النشاطات التي  .ن نشاط المؤسسة كحد أقصىم
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یقدم من أجل تمویلھا، فھناك خطر حقیقي یمكن أن یتعرض لھ البنك ویتمثل في 
تجمید أموالھ لفترة معینة وھو ما یؤثر على سیولتھ وعلى قدرتھ في القیام بعملیات 

لوقت المحدد ولمواجھة ھذه قرض أخرى، إضافة إلى خطر عدم التسدید في ا
المخاطر یقوم البنك بطلب ضمانات من الزبون باإلضافة إلى البحث عن إمكانیة 

  .تعبئة ھذا القرض لدى مؤسسة ومالیة أخرى أو لدى البنك المركزي
ھي قروض تقدمھا البنوك لتمویل أنشطة موسمیة لزبائنھا : القرض الموسمي 3ـ 1

ھذا النوع من القروض  بل جزء منھا فقط، ویخصیمس التمویل كل التكالیف  وال 
النشاطات ذات الطابع الموسمي مثال الزراعة، السیاحة والمبیعات الموسمیة لبعض 

حیث تقوم المؤسسة في ھذه الحالة و في الفترة المحددة بإنفاق مصاریف  البضائع،
مؤسسة ھذه فترة الحقة ولكي تواجھ ال كثیرة مع العلم أن المداخیل ال تحدث إال في

تسدد  تلجا للبنك لیغطي كل مصاریفھا على أن )مواد أولیة، تخزین، نقل (التكالیف
وبالتالي مدة ھذا النوع من القروض تصل عموما  .المبلغ بالمداخیل األولى للعملیة

أشھر، ولكن قبل اإلقدام على منح ھذا النوع من القروض فإن الزبون مطالب  09إلى 
التمویل یبین زمنیا نفقات وعائدات النشاط المتوقعة وعلى بأن یقدم للبنك مخطط 

 .أساس ھذا المخطط یقوم البنك بتقدیم القرض
تمنح ھذه القروض عادة إلى الزبون لمواجھة الحاجة إلى السیولة : قرض الربط 4 ـ1

مؤكد، ولكنھ مؤجل فقط ألسباب  المطلوبة لتمویل عملیة مالیة في الغالب تحققھا شبھ
 :مثال التاليیمكن توضیح طبیعة ھذا النوع من القروض عبر الخارجیة، و

قامت مؤسسة بعملیة استثمار وحصلت على قرار التمویل من مؤسسة مالیة 
متعلقة بالضمانات أدت إلى تأجیل تنفیذ ھذه العملیة  متخصصة، ولكن ألسباب معینة

قرض ، حیث بتحریر ھذا ال لفترة قصیرة ریثما تقوم المؤسسة المالیة المتخصصة
 .یسترد البنك أموالھ

تھدف قروض الربط إلى تحقیق الفرص المتاحة أمام المؤسسة في انتظار تحقق 
العملیة المالیة، وعلى الرغم من ذلك فھناك مخاطر مرتبطة بھذا النوع من القروض 
مثل خطر عدم تحقق العملیة إللغائھا أو إلعادة النظر فیھا وھناك مخاطر أخرى ھي 

تعمال القروض الناجمة عن العملیة المالیة ألغراض أخرى ولما یتمتع بھ مخاطر اس
البنك من خبرة وإمكانیات الدراسة فإنھ یستطیع توظیف ذلك في اتجاه التقلیل إلى حد 

  .كبیر من ھذه المخاطر
ھو عملیة شراء البنك ألوراق تجاریة مسحوبة لصالح العمیل : الخصم التجاري 5ـ 1

یشتریھا البنك تصبح ملـكا  استحقاقھا، حیث أن األوراق التجاریة التيقبل حلول أجل 
عند تاریخ  )المسحوب علی(لھ، ویتم تسدید قیمتھا من طرف الشخص المدین 

خصم الذي یتكون ھذا ویأخذ البنك مقابل ھذه العملیة سعر یسمى سعر ال االستحقاق،
 :أساسیـة ھي من ثالثة عناصر

 القرض ویطبق على مدة القرضھو ثمن : ةمعدل الفائدـ 
ھي عمولة الجھد المبذول و الوقت المضحى بھ أثناء تحصیل  :لعمولة التحصیـ 

 الورقة
  .ھي أجر البنك من العملیة: عمولة الخصمـ 
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  :و یحسب مبلغ الخصم بالمعادلة اآلتیة
 )المدة الزمنیة× معدل الخصم× قة التجاریة ورلل االسمیةالقیمة (= مبلغ الخصم 

/36000.  
ویتخذ ھذا النوع من القروض شكل  :االعتمادات بالتوقیع أو القروض بااللتزام 6 ـ1

 توقیع البنك لضمان التزامات زبونھ اتجاه اآلخرین في حدود مبلغ معین ولمدة معینة
مقابل عمولة، وتظھر ھذه القروض خارج میزانیة البنك، و تنقل إلیھا في حالة عدم 

الضمان االحتیاطي، : حسب ثالثة أشكال رئیسیة ھي االعتمادالتزام الزبون، یتم ھذا 
 .الكفالة والقبول

في كثیر من األحیان یقوم الشخص بتحریر الورقة التجاریة  :ـ الضمان االحتیاطيأ 
قبول استالم ) الشرعي الحامل(إلى شخص آخر ویرفض المستفید أو المظھر إلیھ 

لذلك یطلب من ) المضمون(عند الشخص  ھذه الورقة، وذلك لضعف الثقة المالیة لدیھ
الذي ظھر الورقة التجاریة إلیھ، تأمینا لكي یقبلھا ویطمئن على الوفاء  الشخص

أو كفالة شخصیة، وھذه الكفالة ھي  بقیمتھا، وھذا التأمین یكون إما رھنا یسلمھ إلیھ
 التي یطلق علیھا الضمان االحتیاطي، حیث یقدم الضمان االحتیاطي عادة عندما

یكون ھناك توقیع ضعیف أو مشكوك فیھ، فیأتي الضامن االحتیاطي والذي یكون في 
فالضمان االحتیاطي إذن من ضمانات الورقة ، الحامل العادة بنك لتقویة الثقة لدى

وخاصة إذا كان الكفیل  التجاریة، ویمنحھا الثقة كما أنھ یسھل تداول الورقة التجاریة،
ھذا الضمان یجعل الورقة التجاریة تتداول بسھولة  مصرفا أو مؤسسة مالیة حیث أن

  .النقود الورقیة إلى حد ما كتداول
ھي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك یتعھد بموجبھ بتسدید  :ـ الكفالةب 

عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ،  في حالة) الزبون(الدین الموجود على عاتق المدین
  الكفالة ومبلغھا ویستفید ھذا الزبون من الكفالة في عالقتھوتحدد في ھذا االلتزام مدة 

 .مع الجمارك وإدارة الضرائب وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومیة 
یلتزم البنك في ھذا النوع من القروض بتسدید الدائن ولیس عمیلھ،  :ـ القبولج 

ل الممنوح لضمان مالءة القبو: القروض ویمكن التمییز بین عدة أشكال لھذا النوع من
 الزبون األمر الذي یعفیھ من تقدیم ضمانات، القبول المقدم بھدف تعبئة الورقة

التجاریة، القبول الممنوح للزبون من أجل مساعدتھ على الحصول على مساعدة 
 .الخارجیة الخزینة والقبول المقدم في التجارة

قصیرة األجل، وھي عبارة عن یقدم  البنك قروض  :القروض المقدمة لألفراد 7 ـ1
قروض شخصیة تمنح لتمویل النفقات االستھالكیة للعمالء ومن أشھرھا استخداما 

بطاقات القرض والتي تستخدم في تسدید المشتریات الشخصیة للعمالء دون الحاجة 
إلى استخدام النقود، ھذا إلى جانب القروض التي توجھ إلى األفراد ذوي الدخول 

  .یتناسب مبلغھا مع دخولھم الشھریةالثابتة والتي 
توجھ القروض متوسطة األجل لتمویل  :متوسطة األجل )االئتمان( ـ القروض2

والمعدات  سنوات مثل اآلالت07  االستثمارات التي ال یتجاوز عمر استعمالھا سبع
ونظرا لطول ھذه المدة، فإن . إلخ...ووسائل النقل وتجھیزات اإلنتاج بصفة عامة

األخرى المتعلقة  یكون معرضا لخطر تجمید األموال، ناھیك عن المخاطرالبنك 
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عدم السداد والتي یمكن أن تحدث تبعا للتغیرات التي تطرأ على مستوى  باحتماالت
 المركز المالي للمقترض، ویمكن التمییز بین

نوعین من القروض المتوسطة األجل و یتعلق األمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى 
، ھذا اإلصدار والقروض غیر القابلة للتعبئة ة مالیة أخرى أو لدى مؤسسةمؤسس

 .إضافة إلى قروض المدة و قروض التجھیزات
البنك المقرض بإمكانھ إعادة خصم ھذه القروض لدى  :القروض القابلة للتعبئة 1 ـ2

المركزي، ویسمح لھ ذلك بالحصول على السیولة  مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك
منحھ، ویسمح لھ ذلك  حالة الحاجة إلیھا دون انتظار أجل استحقاق القرض الذيفي 

 .بالتقلیل من خطر تجمید األموال ویجنبھ إلى حد ما، الوقـوع في أزمة نقص السیولة
في ھذه الحالة البنك ال یتوفر على إمكانیة إعادة : غیر القابلة للتعبئة القروض 2ـ 2

یة أخرى أو لدى البنك المركزي، وبالتالي فإنھ مال خصم ھذه القروض لدى مؤسسة
كل المخاطر  یكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لھذا القرض، وھنا تظھر

  )2012ناصر، ( .المرتبطة بتجمید األموال بشكل أكبر
حیث تسدد القروض عادة على شكل أقساط دوریة متساویة أو  :قروض المدة 3 ـ2

ویكون الدفع حسب جدول تسدید ) اھتالك القرض المختارحسب معدل ( غیر متساویة
  .مع التدفقات النقدیة للمؤسسة القرض الذي یتناسب

عندما ترید المؤسسة اقتناء تجھیزات ومعدات معینة یتم  :قروض التجھیزات 4 ـ2
 .من قیمة التجھیزات 75%)إلى 70%من (من طرف البنك  تمویلھا بنسب معینة

 ).2008بوراس، (
تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طویلة  :طویلة األجل )االئتمان( القروضـ 3

تعبئھا  إلى البنوك لتمویل ھذه العملیات، نظرا للمبالغ الكبیرة التي ال یمكن أن
الطویلة قبل البدء في  االنتظاروفترات  االستثمارلوحدھا، وكذلك نظرا لمدة 

 االستثماراتطویلة األجل الموجھة لھذا النوع من  الحصول على عوائد، والقروض
عشرین سنة، وھي  تفوق في الغالب سبع سنوات، ویمكن أن تمتد أحیانا إلى غایة

الحصول على عقـارات أراضي،  :مثل االستثماراتتوجھ لتمویل نوع خاص من 
 .إلخ...مباني

بھا مؤسسات تقوم  ،)المبلغ الضخم والمدة الطویلة(ونظرا لطبیعة ھذه القروض 
طویلة، ال  ادخاریةاألموال الالزمة لذلك على مصادر  في تعبئة العتمادھامتخصصة 

إن طبیعة ھذه القروض تجعلھا تنطوي على  تقوى البنوك التجاریة عادة على جمعھا
النوع من التمویل  مخاطر عالیة األمر الذي یدفع المؤسسات المتخصصة في مثل ھذا

خاطر ومن بین الخیارات المتاحة مة بتخفیف درجة ھذه السائل الكفیلالبحث عن الو
المجال أن تشترك عدة مؤسسات في تمویل واحد أو تقوم بطلب ضمانات  لھا في ھذا

  )2011القزویني، ( .التمویل حقیقیة ذات قیم عالیة قبل الشروع في عملیة
موجة إن اجتیاح  :ـ تقنیات مصرفیة مستحدثة لتمویل المؤسسات االقتصادیة4

بشكل  العولمة كان لھ األثر الكبیر على القطاع المالي بشكل عام والقطـاع المصـرفي
خاص، وجعل أغلبیة دول العالم تعمل على االنفتاح على االقتصاد العالمي لمسـایرة 

االقتصادیة واالندماج في االقتصاد العالمي، وفي ظل ھذه التطورات كان  التحـوالت
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مع مستجدات الصناعة المصرفیة والمالیة العالمیة،  ي التكیفالبد على القطاع المال
على زیادة القدرة التنافسیة في ظل  ومن بین العوامل التي ساعدت القطـاع المصـرفي

لمؤسسات مالیة غیر  التحریر المصرفي، القیام بدور البنـوك الشـاملة وتـرك المجـال
 كلھ أدى إلى ظھور تقنیـاتمصرفیة متخصصة في مجاالت تمویلیة مستحدثة وھذا 

تمویلیة تسایر النمو المتزاید للمؤسسات االقتصادیة وتسایر التطورات العالمیة 
 و من بین أھم التقنیات المصرفیة المستحدثة في مجـال تمویـل المؤسسـات .الراھنة

 :االقتصادیة نجد
االستثمار والتي یعتبر من الطرق المستحدثة في تمویل  :اإلیجاري االئتمان 1 ـ4

المؤسسات المقرضة  توسعت بشكل كبیر نظرا للمزایا التي توفرھا لكل من
 .والمقترضة على حد سواء

ھو عبارة عن عملیة یقوم بموجبھا بنك أو مؤسسة  :اإلیجاري االئتمانمفھوم ـ أ 
أیة أصول مادیة  مالیة أو شركة تأجیر مؤھلة قانونا بذلك، بوضع آالت أو معدات أو

ى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل اإلیجار مع إمكانیة التنازل عنھا في نھایة أخر
 .ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنھا تسمى ثمن اإلیجار ،علیھا الفترة المتعاقدة

بشراء األصل الرأسمالي  )المشتري(وحسب ھذا النظام تقوم المؤسسة المؤجرة 
 وتأجیره إلى المشروع الذي یحتاج إلیھ )المنتج( بمواصفات محددة من مورد معین

في مقابل سداد قیمة ، متوسطة أو طویلة لمدة محددة من الزمن )المؤسسة المستأجرة(
إیجار محددة یتفق علیھا فیما بینھما ، وتسدد شھریا في أغلب األحوال وتزید في 

 ثمن شراء األصول المؤجرة بحیث یتحقق للمؤجر عائد معدلھ یقترب مجموعھا عن
 . من معدل الفائدة على قرض بضمان

ویحتفظ المؤجر بملكیة األصول المؤجرة وعند انتھاء العقد فإن المستأجر یكون لھ 
أن یستمر في  وإمااستأجره إلى المالك المؤجر،  الخیار إما أن یعید األصل الذي

بن ( .علیھ استئجاره لألصل بسعر بالغ االنخفاض أو أن یشتریھ بثمن رمزي یتفق
  ).2015ینة، سم

، وذلك اإلیجاريھناك العدید من أنواع االئتمان  : اإلیجاريأنواع االئتمان ب ـ 
األنواع  حسب الزاویة التي یتم منھا النظر إلیھ، إال أننا سوف نركز على أكثر

 اإلیجاريحسب طبیعة العقد واالئتمان  اإلیجارياستعماال و شیوعا وھما االئتمان 
 . حسب طبیعة موضوع العقد

حسب ھذا التصنیف ھناك نوعین  :حسب طبیعة العقد اإلیجاريتقسیم االئتمان ـ 
 ).2015بن سمینة، (: ھما

ویعتبر التمویل التأجیري مالي إذا تم تحویل كل الحقوق : المالي اإلیجارياالئتمان  ـ
بملكیة األصل المعني إلى المستأجر ،  و االلتزامات والمساوئ والمخـاطر المرتبطـة

باستعادة كل  ویعني ذلك أن مدة عقد االئتمان اإلیجاري كافیة لكي تسمح للمؤجر
 .نفقات رأس مال مضاف إلیھ مكافأة ھذه األموال المستثمرة

ویتم فیھ خصم المبالغ التي ستدفع سنویا مقابل االستفادة من االئتمان اإلیجاري 
 اإلیجاريیز االئتمان ویتم القروض طویلة األجل، مضافا إلیھا أسعار الفائدة على
 :المالي عادة بالخصائص التالیة
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تقع األعباء الخاصة بصیانة وخدمة األصول المستأجرة على عاتق المؤسسة التي ـ 
 .تقوم باالستئجار

علیھ االستمرار في سداد أقساط  وإنماال یستطیع المستأجر إیقاف عمیلة االستئجار ـ 
 .نھایة العقد االستئجار حتى

د االستئجار المالي لفترة زمنیة طویلة نسبیا تتفق عادة مع الحیاة اإلنتاجیة یستمر عقـ 
یستھلك األصل بالكامل خالل ھذه الفترة فیحصل مالك األصل على  لألصل وبالتالي

 .األصل قیمة األموال المستثمرة في
ویقصد بھ العقد الذي ال یتم من خاللھ  :التشغیليأو العملي  اإلیجارياالئتمان ـ 

المرتبطة بملكیة  تحویل كل الحقوق وااللتزامـات والمنـافع والمسـاوئ والمخـاطر
وھذا ما یسمح بالقول أن جزء من كل ذلك  أصل المعني أو تقریبا كلھا إلى المستأجر،

عاتق المؤجر، ومعنى ذلك أن فترة العقد غیر كافیة لكي یسترجع المؤجر  یبقى على
فرصة أخرى الستعادة ما تبقى من النفقات  انتظـاركل نفقاتھ، وبالتالي فانھ یجب 

وتعتبر الحاسبات اآللیة، آالت لتصویر المستندات،  .سواء بتجدید العقد أو بیع األصل
استئجارھا في ظل ھذا النوع  السیارات، وما شابھھا من أھم أنواع المعدات التـي یـتم

 .من اإلیجار الذي یسمى أحیانا باستئجار الخدمات
مصدر تمویل للمستأجر، حیث یمده باألصل الرأسمالي المطلوب دون الحاجة  یعتبرو

لفترة قصیرة ال تغطي العمر االفتراضي لألصل،  إلى شراءه، إال أن ھذا العقد یحرر
المؤجر ھو منتج  وأن دفعات اإلیجار ال تغطي التكلفة الكلیة لألصل، وعادة ما یكون

تھ وخدمتھ وقد یتضمن حق شرط األصل ، ویكون مسؤوال عن إصالحھ وصیان
في إلغاء عقد اإلیجار في أي وقت ، ویمكن للمؤجر استعادة األصل  اإللغاء للمستأجر
العملي یتمیز بالخصائص  اإلیجاريوعلیھ یمكننا القول أن االئتمان  . في تاریخ الحق

 : التالیة
تكالیف یلتزم مالك األصل بصیانة وخدمات األصل المؤجر للغیر على أن تدخل ـ 

 .المدفوعات الثابتة التي یقوم المستأجر بسدادھا الصیانة ضمن
یستمر ھذا النوع من االستئجار لفترة زمنیة قصیرة نسبیا تكون عادة أقل من الحیاة ـ 

وبالتالي فإن قیمة االستئجار ال تغطي تكلفة األصل ومن ثم یتوقع  اإلنتاجیة لألصول،
ات الموظفة في ھذا األصل من خالل تكرار االستثمار مالك األصل استعادة قیمة

 . أخرى عملیات تأجیرھا إما لنفس المنشأة أو لمنشآت
تشمل عقود االستئجار التشغیلي عادة ما یفید بإمكانیة إیقاف عملیة االستئجار قبل ـ 

علیھا ومن الواضح أن ھذا الشرط یتقابل مع مصلحة المستأجر  انتھاء المدة المتفق
المؤجر طالما انتھت  إلىالحالة إعادة األصل  یمكنھ في ھذه إلى حد كبیر حیث

خاصة في حالة األصول  وبصفة( إلیھ أو في حالة ظھور معدات أحدثالحاجة 
 ). .......والمعدات التكنولوجیة التي تتطور بشكل سریع كالحاسب اآللي مثال

یمكننا حسب ھذا  :حسب طبیعة موضوع التمویل اإلیجاريتقسیم االئتمان ـ 
  )2015بن سمینة، (: اإلیجاريالتصنیف التفریق بین نوعین من االئتمان 

یستعمل ھذا النوع من طرف المؤسسات  :لألصول المنقولة اإلیجارياالئتمان ـ 
استعمال  المالیة لتمویل الحصول على أصول منقولة تتشكل من تجھیزات وأدوات
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األخرى تعطى  اإلیجاريضروریة لنشاط المؤسسة المستعملة، وھي كأنواع االئتمان 
محددة لصالح المستعمل سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا  على سبیل اإلیجار لفترة

نھایة ھذه المدة، تعطي  اإلیجار وفيمعنویا الستعمالھ في نشاطھ المھني مقابل ثمن 
دة أخرى أو شراء ھذا األصل أو التخلي عنھ لھذا المستعمل فرصة تجدید العقد لم

 . نھائیا
ال یختلف ھذا النوع من االئتمان  :لألصول غیر المنقولة اإلیجارياالئتمان  ـ

 من ناحیة تقنیات استعمالھ عن النوع السابق، ویتمثل الفرق األساسي في اإلیجاري
لة تتشكل موضوع التمویل، حیث أن ھذا النوع یھدف إلى تمویل أصول غیر منقو

طریق التشیید حصلت علیھا المؤسسة المؤجرة من  غالبا من بنایات شیدت أوھي في
المؤسسة المستأجرة  جھة ثالثة أو قامت ھي ببنائھا، وتسلمھا على سبیل اإلیجار إلى

الستعمالھا في نشاطاتھا المھنیة مقابل ثمن اإلیجار، وفي نھایة فترة العقد تتاح 
إمكانیة الحصول على األصل نھائیا حتى ولو كان ذلك تنفیذا  للمؤسسة المستأجر

المباشر أو غیر المباشر  لمجرد وعد انفرادي بالبیع، أو تتاح لھا إمكانیة االكتساب
لألرض التي أقیم علیھا البناء أو تتاح لھا أخیرا إمكانیة التحویل القانوني لملكیة البناء 

 . مستأجرةعلى أرض ھي أصال ملك للمؤسسة ال المقام
وباإلضافة إلى موضوع التمویل، ھناك أوجھ أخرى لالختالف بین االئتمان 

لألصول غیر المنقولة، وتقع ھذه  اإلیجاري لألصول المنقولة واالئتمان اإلیجاري
 :االختالفات بصفة أساسیة على ثالثة مستویات

ر منھا في لألصول غیر المنقولة أكب اإلیجاريتكون درجة التعقید في االئتمان ـ 
إیجاد األرض التي تقام علیھا المباني، ثم القیام في مرحلة  النوع األخر، حیث ینبغي

ذلك من تعقیدات إجرائیة ووقت طویل  ثانیة بتشیید ھذه المباني مع كل ما یرافق
لألنشطة المھنیة  إلنجاز المشروع، وتعقیدات نفعیة تتعلق بمالئمة ھذه العقارات

 اإلیجاريتأجرة بینما تكون التعقیدات المرتبطة باالئتمان الخاصة بالمؤسسة المس
 . لألصول المنقولة أخف من ذلك بكثیر

لألصول غیر المنقولة، یتطلب األمر تدبیر أموال طائلة  اإلیجاريفي حالة االئتمان ـ 
االحتیاجات إلى األموال في حالة األصول المنقولة، األمر الذي یدفع إلى  تفوق بكثیر
إلتمام العملیة، ومن بین ھذه الصیغ المتاحة إشراك المستفید  صیغ مالئمة البحث عن

األرض لتشیید المباني أو تقدیم جزاء من  في تنفیذ العملیة سواء بمساھمة في تقدیم
 .رأس المال

إنجاز البناء وتنفیذه وكرائھ یخضع إلى أنظمة خاصة عندما یتعلق األمر بالعقارات ـ 
األصول المنقولة إلى قواعد القانون التجاري، وھذا ما  الحصول على بینما یخضع

  .ضروریة یجعل التفرقة بین النوعین

من بین أھم المشاكل التي تعاني منھا المؤسسات  :عقد تحویل الفاتورة 2 ـ4
نظرا لما یكلفھا من مال  االقتصادیة ھي مشكلة تسییر وتحصیل حقوق زبائنھا وذلك

ظھرت عدة تقنیات مستحدثة تساعد ھذه األخیرة ومن اجل التخلص من ذلك ، ووقت
التخلص من متابعة حقوقھا وتحصیلھا ومن أھم ھذه التقنیات التي جاءت مساندة  على

بإدخال ھذه التقنیات في مجال نشاطھ نجد عقد تحویل ، إلصالحات الجھاز المصرفي
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عناصر من خالل الھذه التقنیة سنحاول التعرف على و الفاتورة أو الفاكتورنج، 
  ).2009زواوي، (: اآلتیة

یعتبر عقد تحویل الفاتورة ترجمة  :ـ التطور التاریخي لنظام عقد تحویل الفاتورةأ
 بینما factoring""وللمصطلح االنجلیزيaffacturage'' "للمصطلح الفرنسي 
وفي الجزائر استعمل مصطلح "عقد شراء الحقوق التجاریة "یستخدم في المشرق 

نشا نظام عقد تحویل الفاتورة في انجلترا في القرن الثامن " الفاتورةعقد تحویل "
ثم انتشر في الوالیات المتحدة األمریكیة عندما كانت مستعمرة بریطانیة حیث ، عشر

مع صدور قانون  1808ظھرت أول مؤسسة عقد تحویل الفاتورة في أمریكا سنة 
في  factorمؤسسة بظھور أول  1960ینظمھا، وتطور في أوروبا مع بدایة 

حیث تعاملت بھا المؤسسات األمریكیة، كحل عملي لتحصیل الدیون  .بریطانیا
المترتبة لھا على عمالئھا قبل استحقاق تلك الدیون لما یوفره من سیولة تسھل عملھا، 

بدال من تجمید مبالغ طائلة بانتظار مواعید استحقاق تلك الدیون، وھو یعتبر من 
  .تقنیات المستحدثة لتمویل المؤسسات االقتصادیةالعقود الحدیثة و ال

یمكن إبراز مفھوم عقد تحویل الفاتورة من خالل  :ـ مفھوم عقد تحویل الفاتورةب 
  :ما یلي

حیث تقوم المؤسسة ، ـ عقد تحویل الفاتورة ھو تقنیة تمویل حقوق قصیر المدى
إلى شركة عقد تحویل الفاتورة الذي یختلف عن  )الفواتیر(بالتخلي على كل حقوقھا 

متابعة المدینین ، البنك وھي غالبا فرع من بنك كبیر تقوم ھذه األخیرة بتغطیة الفواتیر
  .،التحصیل وتامین المتابعة القضائیة في حالة عدم الدفع

محل  عمیل عقد تحویل الفاتورة ھو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمىـ 
عندما تسدد فورا لھذا األخیر المبلغ التام لفاتورة ألجل  متنازل لھزبونھا المسمى 

 .وتتكفل بتبعیة عدم التسدید وذلك مقابل أجر محدد ناتج عن عقد،
حیث یتم تحویل ، عقد تحویل الفاتورة ھو مجموعة حلول عامة لتسییر المدنیینـ 

وتغطیة خطر  ،تمویل، المراقبة ،رةالتي تقوم باإلدا الفواتیر إلى مؤسسة متخصصة
 .عدم التسدید

ومن خالل كل ھذه المفاھیم فان عقد تحویل الفاتورة ھو عبارة عن تحویل الحقوق 
مؤسسة قرض متخصصة في عقد تحویل الفاتورة التي  التجاریة من أصحابھا إلى

كل  تقوم بتسبیق جزء أو تتكفل بتحصیلھ وضمانھ في حالة عدم التسدید على أن
 ،المورد :ویعتمد عقد تحویل الفاتورة على ثالث أطراف ھم .الحقوق المحولة

ابتداء من تحریر الفاتورة إلى غایة  ضمن ثالث عملیات ومراحل ،الفاكتور ،الزبون
ویمكن إظھار العالقة بین األطراف الثالثة في إطار عقد . تحصیلھا أو تغطیتھا نھائیا

  :ياألت تحویل الفاتورة من خالل الشكل
  سساتؤفي تمویل الم سیر عملیات تحویل الفاتورة): 02(الشكل رقم 
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-تمویل المؤسسة االقتصادیة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائر زواوي فضیلة،: المصدر

، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، -دراسة حالة مؤسسة سونلغاز
  .86، ص 2009، بومرداس، الجزائر

 :ومن خالل الشكل أعاله تظھر لنا مراحل سیر عقد تحویل الفاتورة كما یلي 
تشمل العالقة بین الزبون والمورد، بحیث یتم إرسال طلبیھ الشراء  :المرحلة األولى

من الزبون، ثم إرسال السلع، أو تقدیم الخدمة من المورد، الذي یقوم بتحریر الفاتورة 
 .وإرسالھا إلى الزبون 

یقوم المورد كزبون لھ ، وتشمل العالقة بین المورد و الفاكتور :الثانیةالمرحلة 
بالتنازل عن حقوق زبائنھ لصالحھا، والحصول على تسبیقات أموال بشیك أو بسند 

 .ألمر، وبالتالي ضمان حقھ من زبائنھ
الفاكتور، حیث یقوم الفاكتور بإخطار  تكون العالقة بین الزبون و :المرحلة الثالثة

الزبون على تسدید الحقوق لصالحھ في تاریخ االستحقاق المحدد مع المورد، وعنده 
یتم تغطیة الحق تماما، إما اخویا أو باللجوء إلى القضاء ولكن دون الرجوع إلى 

 .المورد
تظھر أھمیة ھذه التقنیة بالنسبة للمؤسسة  :ـ أھمیة عقد تحویل الفاتورةج 

 :للمؤسسة كما یلي ي تقدمھا مؤسسة الفاكتورنغاالقتصادیة، من خالل الخدمات الت
تأخذ المؤسسة المتخصصة في تحویل عقد الفاتورة  :ـ تسییر محفظة أوراق الزبائن

على عاتقھا تسییر حسابات الزبائن من تحصیل إدارة ومتابعة الفواتیر، عن طریق 
تقدیم كشف یومي عام ومفصل للتسدیدات المحصلة الخاصة بالفواتیر وكذا 

كما تتولى المؤسسة المتخصصة في عقد تحویل الفاتورة تحریر  .تسدیدات المتبقیةال
الفواتیر، ومسك محاسبة كل زبون بمتابعة التحصیل، وتبریر العملیات الخاصة 

 بالزبائن المشكوك فیھم إن وجدت، وبالتالي تولي الشؤون القانونیة والقضائیة
على اقتطاعات من عموالت  factorللزبائن وفي مقابل ھذه العملیة والخدمة یحصل 

 .وعلى ھذا األساس فھو حساب جاري لزبونھ
وھي تقنیة تامین القرض أو ضمان الحقوق  :ـ التامین ضد مخاطر عدم التسدید

المحولة، یقوم من خاللھا المورد بإبالغ المؤسسة المتخصصة في عقد تحویل فاتورة 
ن نوعیة مدینھا من خالل تقریر مفصل على مالءة كل زبون لتحدید الحد األقصى ع

الذي ال یمكن تجاوزه عند إقراضھ، ویساعد ھذا التقریر من تقدیر المخاطر لتفادي 
المفاجآت غیر السارة، وبدورھا تقوم المؤسسة المتخصصة في عقد تحویل الفاتورة 

تعامل معھا، وفي حاالت كثیرة ھي التي بدراسة مجانیة حول كل زبائن المورد الم
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تختار الزبائن التي على المورد التعامل معھم والذین یقبلون التعامل مع المورد 
باستعمال عقد تحویل الفاتورة بعد إعالمھم ،كل ھذا لتفادي الوقوع في زبائن غیر 

 .قادرین على الدفع، وبالتالي تخفیض إمكانیة الوقوع في عدم التسدید
یعتبر عقد تحویل الفاتورة أداة تمویل قصیر األجل  :ویل المرن للمؤسسةـ التم

للحقوق مقابل تخلیھا جزئیا أو كلیا على حقوقھا تجاه زبائنھا لصالح المؤسسة 
المتخصصة في عقد تحویل الفاتورة بسعر تفاوضي یدفع مسبقا حیث یفتح ھذا األخیر 

د بناءا على الفواتیر المتنازل خط اعتماد قصیر األجل نقدا، أي تسبیق ألجل محد
من الحقوق وھذا بدون  90%عنھا، ویمكن أن تصل نسبة التمویل أو التسبیق إلى 

سقف محدد القیمة، وال ضمانات إضافیة ،مما یسمح للمؤسسة الممولة الحصول على 
  .أموال تمكنھا من متابعة نشاطھ

ة، على قیام مؤسسة رأس تقوم فكرة ھذه التقنی :التمویل برأس المال المخاطر 3 ـ4
معینة من قیمة االستثمار دون لجوء المؤسسة إلى  المال المخاطر بالمساھمة بنسبة

القروض البنكیة أو مصادر أخرى وھو ما یسمح باقتناء وسائل االستثمار، وبالتالي 
سنحاول و ھذا النوع من التمویل یقوم على فكرة المشاركة في األرباح والخسائر، 

  ).2009زواوي، (  :من خالل العناصر اآلتیة الذكرھذه التقنیة التعرف على 
ظھرت فكرة رأس المال المخاطر بعد الحرب العالمیة  :ـ نشأة رأس المال المخاطرأ 

عندما عرف العالم وعلى رأسھ الوالیات المتحدة األمریكیة أن السبیل إلى  ،الثانیة
ھو البحث والتطویر عن طریق إنشاء مؤسسات قادرة على  ،التطور االقتصادي

استعمال التكنولوجیا علمیة وأبحاث متطورة تقوم على وسائل اتصال عالیة، مثل 
صناعة الكمبیوتر وااللكترونیات وتكنولوجیا المعلومات التي مخاطرھا مرتفعة، و تم 

ؤسسات وبقیت م. 1946إنشاء أول مؤسسة متخصصة في رأس مال مخاطر عام 
رأس مال المخاطر دون نشاط یذكر بسبب القیود الجبائیة والتنظیمیة المحیطة بھا إلى 

أین تم إلغاء كل ھذه القیود بتخفیض الضرائب على القیمة المضافة،  1979غایة، 
، حجم 1983و  1979بلغ بین  ، فشھدت مؤسسات رأس مال المخاطر طفرة كبیرة

  .ملیار دوالر 2مال مستثمر 
ي أوروبا فقد عرفت مؤسسات رأس مال المخاطر في تاریخ أحدث، لكنھا لقت أما ف

الجمعیة  1983عنایة كبیرة من الجماعة األوروبیة التي أسست في بروكسل عام 
األوروبیة لرأس مال المخاطر لتطویر حرفة رأس المال المخاطر في أوروبا، 

منذ إنشاء ھذه  وحدث فعال تزاید ملحوظ في نشاط مؤسسات رأس مال المخاطر
  .الجمعیة

على الرغم من أن تعریف رأس مال المخاطر لیس  :رأس مال المخاطر مفھومـ ب 
تحتاجھا  تقنیة تمویلیة محل اتفاق في الفكر المالي، إال أن مضمونھ في اعتباره

والصغیرة لتغطیة احتیاجاتھا التمویلیة جد ضروریة  المؤسسات خاصة المتوسطة
المنافسة على جمیع المستویات، ولذلك سنحاول ذكر بعض عالم تسوده  خاصة في

  )2001وفا، : (المخاطر المفاھیم التي تناولت تعریف رأس مال
 EVCA ـ طبقا للتعریف الذي حدده تقریر الجمعیة األوروبیة لرأس مال المخاطر 

 یوظف بواسطة وسیط مالي متخصص، فيوالذي رأت فیھ بأنھ كل رأس مال 
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مخاطر مرتفعة تتمیز باحتمال نمو قوي، لكنھا ال تنطوي في  مشروعات خاصة ذات
الحال على تیقن بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس مال في التاریخ 

وذلك ھو مصدر المخاطر، أمال في الحصول على فائض قیمة قوي في ، المحدد
ات متأخرة المستقبل البعید نسبیا حال إعادة بیع حصة ھذه المؤسسات بعد عدة سنو

 ).تعویض المخاطر(
ھو مشاركة في الخطر بھا مستثمرین في األموال الذین یعملون على مصاحبة ـ 

رة والتسییر والرقابة على في إدا ،مؤسسات غیر مسعرة في البورصة مساھمین في
عند التنازل عن حصصھم في البورصة  لتحقیق فوائض في القیمة المضافة ،النشاط

 .في األجل الطویل
التغلب على عدم كفایة العرض  ھو ،رأس مال المخاطر إن الھدف من استخدام تقنیة
وإلى توفیر ، مالئمة من المؤسسات المالیة القائمة من رؤوس األموال بشروط

إمكانیات نمو وعائد  التمویل للمؤسسات الجدیدة أو عالیة المخاطر والتي تتوافر لدیھا
رأس مال المخاطر تدخل كشریك مستثمر وبذلك یمكن القول أن مؤسسات  ،مرتفع

 ،لسندات القابلة للتحویل إلى أسھمأسھم أو بنسبة رأس مال ا األموال الخاصة، في
، البورصةمسعرة في الغیر الصغیرة والمتوسطة أو  وھو مستعمل في المؤسسات

كما  ،مرتفعة وغیر مؤكدة وتھدف إلى تحقیق عوائد مالیة ،تتحمل المخاطر المرتقبة
 على أن یتنازل عن تلك المشاركة عندما یتأكد من ،في اإلدارة والتسییرتدخل شریك 

إمكانیة المؤسسة في تحقیق األرباح أو فائض قیمة سواء ببیع المشاركة أو الدخول 
  .في السوق

عادة ما تلجا  :أسباب ومراحل التمویل في مؤسسات رأس مال المخاطرـ ج 
ھذا النوع من التمویل ألسباب مختلفة وخالل فترات المؤسسات االقتصادیة إلى 

 :ا، و أھم ھذه األسباب یمكن تلخیصھا فیما یليمراحل تطورھ مختلفة من
وعادة تلجا المؤسسات االقتصادیة لھذا  :أسباب التمویل بتقنیة رأس مال المخاطرـ 

 ).2006الھندي، ( :النوع من التمویل بسبب
حیث تعمل ھذه المؤسسات  ،مشاركة في رأس المالكون في صورة أن التمویل ی ـ

 .المشورة والدعم التسییر لھا المتخصصة في تقدیم
وضعف قدرة التفاوض مع المستثمرین واللجوء إلى  ،قدرة تمویل ذاتي غیر كافیة ـ

 .البنوك
غیاب التسعیرة في السوق المالیة مع عجز المعلومات على الحكم على الوضعیة  ـ

 .ةالمالیة للمؤسس
 .غیاب األصول المادیة كضمان للقروض البنكیة ـ
االستعداد لتقاسم السلطة مع شركات رأس مال المخاطر والقدرة على النمو وتحقیق ـ

 .المردودیة
یلبي رأس مال المخاطر االحتیاجات التمویلیة  :مراحل التمویل برأس مال المخاطرـ 

  )2001وفا، ( :حیث نجد تمر بھاللمؤسسات االقتصادیة عبر المراحل المختلفة التي 
تمویلي یتولى رأس مال اإلنشاء توفیر الغطاء ال : ـ تمویل مرحلة اإلنشاء

تفعة ،ولدیھا أمل كبیر تكون درجة المخاطر مر حیث ،لمشروعات ناشئة أو مبتكرة



 مطبوعة العملیات المصرفیة و تمویل المؤسسات

 

47 
 

 :فرعیتین وتنقسم مرحلة رأس مال اإلنشاء إلى مرحلتین ،في التطور
 .أو قبل االنطالقرأس مال ما قبل اإلنشاء  ـ
 .رأس مال االنطالق ـ

ا المؤسسات من بأنھا من أصعب المراحل التي تمر بھ ،رحلة النشأةوعموما تتمیز م
تجمع كل المخاطر وذلك لتعلقھا بمشروع یعمل في مستوى  ألنھا ،الناحیة التمویلیة

 انھ ال یقدم أدنىومن ثم ف أدنى من المرحلة الالزمة للوصول إلى االستغالل،
 ولھذا السبب تكون حاجاتھ التمویلیة غیر مقبولة من مؤسسات ،ضمانات لممولیھ
بحیث تمثل مؤسسات رأس مال المخاطر المصدر المالي الوحید  ،التمویل التقلیدیة

 .التي تقبل تمویل ھذه المرحلة
في ھذه المرحلة یمول المؤسسات االقتصادیة الناشئة  ):النمو(رأس مال التطویر ـ 

بالمقابل تطویر قدراتھا الداخلیة أو الخارجیة بالحصول على  وترید تائج،لتحقق ن
 .في أسواق خارجیة أموال لرفع القدرات اإلنتاجیة أو التسویقیة والدخول

ویخص المؤسسات االقتصادیة التي تعاني من  :رأس مال التقویم وإعادة التدویرـ 
 ،إمكانات ذاتیة الستعادة نشاطھاا ولكن تتوافر لدیھ ،النشاط صعوبات خاصة كنقص

مخاطر إلى مؤسسة رأس مال ال فتلجا ،لي جدید لتجتاز الفترةفھي تحتاج إلى دفع ما
 .مكاسب ولتساعدھا في االستقرار في السوق لتحقیق ،لتساعدھا في ترتیب أوضاعھا

من خالل ما سبق فیمكننا القول أن مؤسسات رأس مال المخاطر تعتبر إحدى قنوات 
العصر الحدیث، نظرا لما تقوم بھ من دور حیوي في تقدیم الدعم  یل الھامة فيالتمو

استثماریة عالیة التي تعمل في مجاالت  المالي والفني للمؤسسات االقتصادیة الواعدة
المتوسط  المخاطر أمال في تحقیق أرباح رأسمالیة ذات معدل مرتفع في األجلین

  .والطویل
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من أجل إتمام عملیات التجارة الخارجیة وبطرق سریعة أصبحت الضرورة ملحة 
للجوء إلى قروض مختلفة لتغطیة كل من عملیات االستیراد والتصدیر، وھذه 

القروض تقدم ألصحاب المشاریع الذین ال یملكون القدرة المالیة لتجسیدھا، كونھا 
ما تنجز بمبالغ مالیة ضخمة أین ال یستطیع المشتري تغطیتھا نقدا اتجاه المورد  غالبا

باإلضافة إلى المخاطر التي قد تعترضھ ھذا من جھة ومن جھة أخرى تعتبر األسواق 
األجنبیة أسواقا مھمة من أجل تطویر عملیات التبادل ولذلك نجد أن السیاسات 

نیات ووسائل مختلفة والتي عن طریقھا یتم االقتصادیة الدولیة قد حاولت وضع إمكا
التعامل مع تغطیة احتیاجاتھ المالیة وكذا قدرتھ على تمدید التغطیة اتجاه المورد، 

وتتمثل ھذه اإلمكانیات في القروض بمختلف أنواعھا منھا القصیرة ومنھا المتوسطة 
بنوك وكذا الطویلة األجل، ویتم التفاوض بین المتعاملین عن طریق وساطة ال

  .والمؤسسات المالیة
تستعمل عملیات التمویل  :التجارة الخارجیة اتتقنیات التمویل قصیر األجل لعملیـ 1

قصیر األجل لعملیات التجارة الخارجیة في تمویل الصفقات الخاصة بتبادل السلع 
والخدمات مع الخارج، ومن أجل تسھیل ھذه العملیات، والبحث عن أفضل الطرق 

بتوسع التجارة الخارجیة والتخفیف من العراقیل التي تجابھھا والمرتبطة التي تسمح 
 .خاصة بالشروط المالیة لتنفیذھا

یعتبر التمویل عن طریق االعتماد المستندي من أشھر : االعتماد المستندي 1 ـ1
التقنیات المستعملة نظرا لما یقدمھ من ضمانات وتسھیالت للمصدرین والمستوردین 

على االعتماد  فیما یلي نتعرفو  .ل واسع في المبادالت التجارة الدولیةواعتماده بشك
 :المستندي

ھو عبارة عن عقد یلتزم بمقتضاه البنك بأن یضع مبلغا تحت تصرف  :التعریف األول
حائزا للمستندات التي ) المستفید(شخص یحدده العمیل المتعاقد ویكون ھذا الشخص 

لعالقتھ مع العمیل إال باالعتماد والتي على البنك  تمثل البضاعة والمستندات المثبتة
  ).2008الكیالني، ( .التحقق منھا والحصول علیھا لتنفیذ التزامھ باالعتماد

إلى البنك المراسل ) فاتح االعتماد(ھو كتابة تعھد صادر من البنك : التعریف الثاني
البنك بدفع مبلغ  یتعھد فیھ) المصدر(بناء على طلب أحد العمالء لصالح المستفید 

معین أو قبول سحوبات بقیم محددة وخالل مدة محددة أیضا مقابل تقدیم المستندات 
  ).2006خالد أمین، ( .المطابقة تماما لشروط االعتماد وتنفیذه

االعتماد المستندي یتخذ شكل وثیقة مصرفیة یرسلھا البنك بناءا على : التعریف الثالث
ارج وھو یأتي مباشرة بعد عقد البیع بین المشتري طلب زبونھ إلى بنك آخر في الخ

ویھدف ھذا االعتماد إلى تسدید ثمن الصفقة، وبعبارة ) المصدر(والبائع ) المستورد(
القزویني، ( .أخرى بمثابة تغطیة بیع وشراء بتوسیط البنك بین طرفیھا لتنفیذھا

2011.(  
المستورد أن یحل محل تلك العملیة التي یقبل بموجبھا بنك  :التعریف الرابع

المستورد في االلتزام بتسدید وارداتھ لصالح المصدر األجنبي عن طریق البنك الذي 
مقابل استالم الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قام فعال بإرسال  ،یمثلھ

  ).2011لطرش، ( .البضاعة المتعاقد علیھا
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: أساسیة و ھي أطراف المستندي ثالثةالعتماد ل: المستندي االعتمادأطراف  2 ـ1
 ).2006الفاعور، (
ھو الطرف الذي یطلب من المصرف أن یفتح اعتمادا لمصلحة البائع : المستورد ـأ 

وذلك تنفیذا لعقد البیع السابق على طلب فتح االعتماد،  المستفید أو المصدر
ولكن عند  فھو غیر ملزم بذلك وللمصرف الحریة في قبول فتح االعتماد أو عدمھ

 .موافقتھ یلتزم بتعلیمات المشتري والسیما فیما یتعلق بالمستندات
ھو الذي یقوم بفتح : )بنك المستورد( المصرف المنشئ أو فاتح االعتماد ـب 

العمیل المشتري متعھدا بالدفع أو  االعتماد لمصلحة المستفید البائع بناء على طلب
المنصوص عنھا  یھ، و ذلك ضمن الشروطالقبول أو التداول للسحوبات المسحوبة عل

في خطاب االعتماد، و ھو ملزم تجاه المشتري بفحص المستندات فحصا دقیقا 
 .صحتھا و من ثم تسلیمھا لھ لیسترد ما دفعھ مضافا إلیھ العمالت للتثبیت في

ھو الطرف الذي صدر االعتماد في مصلحتھ بناء : المستفید البائع أو المصدر ـج 
 لدى تبلیغھ خطاب االعتماد بإرسالالمشتري و الذي یقوم  السابق مع على االتفاق

لقبض مبلغ االعتماد منھ أو لسحب  المستندات المطلوبة إلى المصرف فاتح االعتماد
  .كمبیالة علیھ

إضافة إلى البنك المبلغ لالعتماد، وھو البنك المراسل الذي یرسل إلیھ البنك فاتح 
  .، و في بعض األحیان یصطلح علیھ ببنك المصدرللمستفیداالعتماد تبلیغ االعتماد 

بخصائص عدیدة االعتماد المستندي یتمیز  :خصائص االعتماد المستندي 3 ـ1
 )2006الفاعور، ( :أھمھا

یضمن االعتماد المستندي للمشتري المستورد بأن یتسلم  :ـ خاصیة الضمان أ
المصدر، وبالمقابل فإنھ یضمن البضاعة بذات الشروط التي تعاقد علیھا مع البائع 

للبائع بأن یستوفي ثمن البضاعة وبذلك مقابل تقیده بالشروط الموضوعة في خطاب 
نھائي ومباشر ومستقل عن عقد البیع  االعتماد باعتبار أن التزام المصرف تجاھھ

 .الذي یرتكز علیھ
االئتمان سواء إن االعتماد المستندي یلعب دورا مھما لناحیة  :االئتمانخاصیة  ـب 

 .للمشتري أو للبائع بالنسبة
تمكنھ من الحصول على تسھیالت مصرفیة متمثلة بعدم التسدید  :ـ بالنسبة للمشتري

كما تمكنھ من بیع البضاعة حتى . للمصرف حتى یتأكد من سالمة وصحة المستندات
 .قبل استالمھا

یستطیع الحصول على قیمة االعتماد بمجرد تقدیمھ المستندات  :بالنسبة للبائع ـ 
المطلوبة للبنك وأبرزھا سند الشحن الذي یثبت شحن البضاعة، أي تكون البضاعة قد 

 یمكنھ أیضا خصم. المشتريخرجت من حوزتھ وأصبحت في طریقھا إلى 
 .الكمبیاالت المسحوبة على البنك قبل حلول موعد استحقاقھا

 یشكل االعتماد المستندي وسیلة لوفاء كل من البائع والمشتري: وفاءخاصیة ال ـج 
بالتزاماتھ اتجاه اآلخر، لالعتماد المستندي مزایا عدیدة یوفرھا سواء البائع أو 

 .المشتري
فإنھ یتأكد من عدم دفعھ للثمن إال بعد أن تكون البضاعة قد  :بالنسبة للمشتري ـ
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یقھا إلیھ استنادا إلى مطابقة المستندات خرجت من حیازة البائع وأصبحت في طر
لشروط خطاب االعتماد، وأیضا مستفید من خبرة المصارف في ھذا المجال إضافة 

 .إلى التوفیر في الوقت
فانھ یطمئن من استیفاء ثمن البضاعة مجرد تنفیذه التزاماتھ بتسلیم  :بالنسبة للبائع ـ

زام المصرف اتجاھھ نھائي، مباشر المستندات المطابقة لشروط االعتماد ذلك أن الت
ومستقل عن عالقة البیع مما یجنبھ مخاطر عدم سداد الثمن في حال إخالل المشتري 
بالتزاماتھ أضف إلى ذلك فإن قوة الضمان المعطى للبائع ال تحققھ أي وسیلة أخرى، 

  .وأخیرا فیبقى مطمئنا أن المشتري سیبقى بعیدا عن منافسیھ من التجار
الھندي، ( :فیما یلي ة االعتماد المستنديتكمن أھمی :أھمیة االعتماد المستندي 4 ـ1

 .)1998الناشف، 
 ):المستـورد(بالنسبـة للمشتـري  أ ـ 

یتأكد بأنھ سیستلم البضاعة التي أشتراھا في الوقت المحدد والمكان المعین وھي  ـ
إیفاء ثمنھا إال بعد استالمھ مطابقة تماما لما اتفق علیھ مع البائع، وإنھ لن یجبر على 

  .لكافة المستندات التي طلبھا ووجودھا مطابقة لشروط وبنود اإلعتماد
یستفید من تسھیالت بنكیة مضمونة بالبضاعة والمستندات، إذ أنھ ال یقوم عادة بدفع ـ 

 .الشحن، وإنما غالبا عند تسلمھ المستندات من البنك الثمن فور إتمام
ا الخارجیة، ویحقق تھا وعالقابھالبنوك التي یتعامل معھا وتجاریستفید من خبرة  ـ

ضمانا بتدخل المصارف إلتمام الصفقة بینھ وبین  في المال والوقت ویؤمن اوفر
 . البائع

ال ینتقل إلتمام الصفقة بل یتم ذلك تلقائیا عن طریق الوساطة البنكیة، وكذلك الحال -
 . بالنسبة للمصدر

 ): المصدر(ـ بالنسبة للبائع ب 
وھو  ،لث حسن السمعةاحقق اإلعتماد المستندي األمان من خالل إیجاد طرف ث ـ

الذي یلتزم أمام البائع بدفع قیمة المستندات، لذا یتمكن من قبض أو  ،البنك التجاري
 .تحصیل قیمت البضائع الواردة في اإلعتماد

تمكن ھذا األخیر من یحمي نفسھ من مخاطر سوء الحالة المالیة للمستورد وعدم  ـ
 . الدفع

یكون على ثقة بأن ثمن بضاعتھ معروف وغیر معرض للخسارة في حالة تدھور  ـ
 .أسعار الصرف

لى إبوسع البائع أن یقبض ثمن البضاعة بعد تسلیمھا للشحن وقبل أن تصل  ـ
 .وبذلك تتأمن لھ السیولة النقدیة التي قد یحتاجھا لتمویل عملیات أخرى ،المشتري

إبقاء المشتري بعیدا عن موطن البائع، و إتمام الصفقة بینھما بالمراسالت إنما  إن ـ
بإبقاء المشتري المتعاقد معھ بعیدا عن المنافسین لھ من  ،یحقق مصلحة للبائع

 .وبذلك ینحصر التعامل معھ ،المنتجین الوسطاء اآلخرین الموجودین في بلد البائع
 :ـ بالنسبة للبنوكج 

اد المستندي من أحد وظائف البنوك التجاریة والمتمثلة في عملیات یعتبر االعتم ـ
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ومن ثم فھو یعمل قدر اإلمكان على جلب أكبر قدر من  ،تمویل التجارة الخارجیة
  .المتعاملین في ھذا المیدان ألنھ یعتبر مصدرا لدخلھ وأرباحھ

وتنفیذه، وبفوائد تستفید البنوك من عملیات االعتماد المستندي بعمولة فتح االعتماد  ـ
لغایة تاریخ استیفائھا ) المصدر(المبالغ التي تدفعھا من تاریخ دفعھا إلى البائع 

و كذلك باستثمار الدفعة األولى التي یؤمنھا المشتري عند  ،واستردادھا من العمیل
 .فتح االعتماد

المساعدة على انتشارھا بسھولة خاصة وأن  :ـ بالنسبة للتجارة الخارجیةد 
تمادات المستندیة تسھل النواحي المالیة التي كانت كثیرا ما تعیق انتشار ھذه االع

التجارة، فالبنوك تقوم بدور الوسیط الذي یثق بھ كل من المصدر والمستورد، فتسھل 
عملیة قبض ثمن البضاعة حال شحنھا، بینما ال یدفع المستورد الثمن إال في حالة 

 .عةالبضا بھذه استالمھ الوثائق الخاصة
، ممثلة أساسا في تھافكل ھذا یساھم في رفع معدالت التبادل الدولي نتیجة تطویر آلیا

  .وسیلة االعتماد المستندي كاستخدام بنكي في مجال تمویل التجارة الخارجیة
ھناك عدة تقسیمات لالعتماد المستندي وسوف نركز : أنواع االعتماد المستندي 5 ـ1

 .شیوعا واستعماال في عالم األعمال والتبادالت الدولیةعلى أھم األنواع وأكثرھا 
: حسب ھذا التقسیم نمیز بین :ـ أنواع االعتماد المستندي من حیت االلتزام البنكيأ 
 ). 2011، لطرش(
 یظھر ھذا النوع من االعتماد عندما یقوم بنك: االعتماد المستندي القابل لإللغاءـ 

وإعالم المصدر بذلك، ) المستورد(زبونھ  المستورد بفتح اعتماد مستندي لصالح
ولكن دون أن یلتزم أمامھ بشي، وعلیھ فإن االعتماد المستندي القابل لإللغاء ال یعد 

ضمانا كافیا لتسویة دیون المستورد تجاه المصدر، ومن الممكن أن یلغي في لحظة، 
 .ستعمالوھذه السلبیات تجعل من ھذا النوع من االعتمادات المستندیة نادرة اال

االعتماد المستندي غیر القابل لإللغاء أو : االعتماد المستندي الغیر القابل لإللغاء ـ
القطعي ھو اآللیة التي بموجبھا یتعھد بنك المستورد بتسویة دیون ھذا األخیر تجاه 
المصدر، وھو غیر قابل لإللغاء ألن بنك المستورد ال یمكن أن یتراجع عن تعھده 

 .تحصل على موافقة كل األطرافبالتسدید ما لم ی
ھو ذلك النوع من االعتمادات : االعتماد المستندي الغیر القابل لإللغاء والمؤكدـ 

المستندیة الذي ال یتطلب تعھد بنك المستورد فقط بل یتطلب أیضا تعھد بنك المصدر 
على شكل تأكید قبول الدین الناشئ عن تصدیر البضاعة، ونظرا لكون ھذا النوع من 

 .العتمادات یقدم ضمانات قویة فھو یعتبر من بین اآللیات الشائعة االستعمالا
حسب ھذا التقسیم  :ـ أنواع االعتماد المستندي من حیت شكل أو صورة االعتمادب 

 )2006الفاعور، ( :نمیز بین
ھو االعتماد الذي یسمح فیھ المستفید تحویلھ كلیا : االعتماد المستندي قابل للتحویلـ 

جزئیا إلى مستفید أخر یطلق علیھ المستفید الثاني، وغالبا ما یكون المستفید األول أو 
من االعتماد ھو الوسیط أو الوكیل للمستورد في بلد المصدر، ویشترط أن یفتح 

المصدر الفعلي للبضاعة نظیر عمولة  االعتماد لصالحھ حتى یقوم بتحویلھ بدوره إلى
الواردة باالعتماد واألسعار التي یمكنھ الحصول معینة، أو االستفادة من األسعار 
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علیھا من المصدر، وال یحق للمستفید األول إجراء أي تعدیالت على شروط وبیانات 
المفتوح، فیما عدا حق تعدیل اسم المستفید الذي یحول إلیھ االعتماد وتعدیل  االعتماد

لمحول یكون عادة قبل سعر الوحدة ومبلغ االعتماد، كما أن تاریخ صالحیة االعتماد ا
انتھاء االعتماد األصلي بعدة أیام، أما بالنسبة للشروط األخرى لالعتماد األصلي 

  .فتبقى كما ھي
في ھذا النوع من االعتماد یتعین على : االعتماد المستندي غیر قابل للتحویل ـ

یسقط المستفید استخدام االعتماد بنفسھ، أي ال یجوز ألي مستفید أخر استخدامھ وال 
 .ھذا االعتماد في التصرف في الحصیلة وفقا ألحكام القانون الساریة حق المستفید من

ویستخدم ھذا النوع من االعتماد في حال االتفاق على : االعتماد الدائري أو المتجددـ 
تسلیم البضاعة للمشتري على دفعات على فترات زمنیة منتظمة، ففي حالة رغبة 

كمیات كبیرة من البضاعة واستالمھا على شكل دفعات  المحلي باستیراد المشتري
فإنھ بدال من فتح اعتماد مستندي لكل دفعة فإنھ یفتح اعتماد واحد یتجدد تلقائیا على 

شكل دوري كلما انتھت مدتھ وقیمتھ، دون أن یكون ھناك حاجة إلى فتح اعتماد 
  .مستندي جدید في كل مرة

حسب ھذا التقسیم  :تنفیذ االعتماد المستندي ـ أنواع االعتماد المستندي من حیث ج
 )2003غنیم، ( :نمیز بین

ھو ذلك االعتماد الذي یمكن  :االعتماد المستندي المنفذ لدى اإلطالع أو بالنظر ـ
للمستفید من خاللھ الحصول على قیمة الصفقة من بنكھ بمجرد التقدم إلیھ وإظھاره 

اآلمر بتحویل المبلغ فور استالمھ وتحقق البنك من صحتھا بعد ذلك یقوم البنك 
 ).المصدر(للمستندات والوثائق المطلوبة الواردة إلیھ أو للتحصیل علیھا من المستفید 

ھذا النوع قد یعرف أحیانا باالعتماد : االعتماد المستندي المحقق بالتفاوض ـ
ة التي المستندي القابل للخصم بحیث بموجبھ قد یتعھد البائع من البنك بخصم الكمبیال

یسحبھا من المشتري وفق شروط معینة ومن تم فھو شكل من أشكال القروض 
مسحوبة ) صفقة معینة(عملیة شراء مستندات معینة  بمقتضاھا ینفذ بنك معین

المشتري، البنك اآلمر، البنكُ  الَمبلغ من : بكمبیالة مسحوبة من أحد األطراف الثالثة
نفقات تلك العملیة، وإال تسدید عموالت من القرض مع خصم ) ٕ المصدر(المستفید

) المصدر(التفاوض بشأن الكمبیالة إلى غایة التسدید الفعلي لھا عن طریق البنك 
 .المشعر

یتم بموجب ھذه االعتماد قیام : االعتماد المستندي المنفذ بالقبول والدفع اآلجل ـ
مبیاالت المرفقة البنك الذي أصدر االعتماد أو مراسلھ في حالة التعزیز بقبول الك

بالمستندات المقدمة من المصدر أو االلتزام بسداد قیمة المستندات عند حلول أجل 
في حالة قیام المصدر بفتح ائتمان تجاري للمستورد ألجل  السداد ویستخدم ھذا الشرط

  .معین یتم في الكمبیاالت المقبولة أو سداد قیمة المرسلة دون قبول الكمبیاالت
تعكس المستندات المطلوبة في  :المطلوبة في االعتماد المستندي المستندات 6ـ 1

االعتماد المستندي نیة الطرفین في تنفیذ العقد، باإلضافة إلى أنھا تشكل األساس الذي 
 )2011لطرش، ( :یستند إلیھ في التسویة المالیة قبل االستالم الفعلي للبضاعة وھي
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المعلومات الخاصة بالبضاعة كالكمیة، النوعیة، وتتضمن الفاتورة كافة : ـ الفاتورةأ 
  الخ....األسعار

وھي عبارة عن مستند یتعرف فیھ قائد الباخرة بأنھ شحن : ـ بولیصة الشحن النقلب 
البضاعة من أجل نقلھا وتسلیمھا إلى صاحبھا، وفي ھذه الحالة إذا كانت وسیلة النقل 

 .ة النقل المستعملةالباخرة، فإنھ یتطلب إصدار وثیقة حسب وسیل غیر
وھي تلك المستندات تؤمن على البضاعة المرسلة ضد كل : ـ بولیصة التأمینج 

 .المحتملة التي یمكن أن تتعرض لھا أثناء النقل األخطار
 وھي مختلف المستندات التي تثبت مكان خضوع البضاعة: ـ الشھادات الجمركیةد 

 .لكل اإلجراءات الجمركیة
الشھادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنھا  ھي و: ـ شھادات المنشأه 

 .األصلي
تلك الوثائق التي تثبت خضوع البضاعة إلى و ھي : ـ شھادات التفتیش والرقابةو 

تفتیش أجھزة الرقابة من أجل التأكد من سالمة المعلومات المبینة في الفاتورة 
 ..)الوزن، المواصفات(

دات الصحیة المحررة من أجل التأكد من وھي كل الشھا: ـ الشھادات الطبیةي 
  .البضاعة من النواحي الصحیة والكیمیائیة سالمة

تبدأ حلقة االعتماد المستندي من : الخطوات العملیة لسیر االعتماد المستندي 7 ـ1
للبضاعة  الطلب الذي یتقدم بھ المشتري لفتح االعتماد و تغلق الحلقة باستالم المشتري

بصفة عامة یمكن تلخیص الخطوات الرئیسیة لفتح و تنفیذ  .و دفع القیمة للبنك
عبد العزیز ( :و یمكن تحدیدھا في الخطوات الثمانیة التالیة االعتماد المستندي

 )2001عثمان، 
ـ قیام المشتري بطلب فتح االعتماد لدى البنك لصالح المستفید بمبلغ محدد مقابل 

 .بصورة كاملة بضاعة یتم توصیفھا
ك مصدر االعتماد بإصدار االعتماد لصالح المستفید و إبالغھ بذلك و ـ یقوم البن

  .االعتماد المستندي بالشروط التي یتضمنھا
ـ بعد موافقة البائع على شروط االعتماد المستندي المرسلة إلیھ یقوم البائع بتجھیز 

المتفق علیھا و تسلیمھا إلى شركة الشحن و یحصل منھا على  البضاعة وفقا للشروط
 .وثیقة تثبت إتمام الشحن البحري أو البري

ـ یقوم البائع بتجمیع كافة المستندات المطلوبة في االعتماد و بصفة خاصة مستندات 
التأمین، و تتم تقدیمھا إلى البنك الذي قام بتبلیغھ االعتماد  الشحن و بولیصة

 .المستندي
بفحص المستندات ) البائعالبنك (ـ یقوم البنك المراسل أو البنك معزز االعتماد 

مطابقتھا لشروط االعتماد المستندي الوارد من بنك المصدر و  المقدمة و تحدید مدى
یتوجب علیھ دفع كامل قیمة الصفقة فورا  إذا كان البنك المراسل ھو البنك المعزز

 .للبائع
ـ بعد التأكد من مطابقة مستندات البائع لشروط االعتماد و یطلب منھ سداد قیمة 

 .المبرم بینھما الصفقة وفقا لشروط
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ـ یقوم البنك مصدر االعتماد بفحص المستندات الواردة من البنك المراسل فحصا 
مطابقتھا لشروط االعتماد یقوم سداد المبلغ المستحق للبنك  دقیقا و بعد التأكد من

 .المراسل أو البنك معزز االعتماد
مستندات المتعلقة بالصفقة إلى المستورد ـ أخیرا یقوم البنك مصدر االعتماد بتسلیم ال

  .البضاعة جاھزة لالستالم في میناء الوصول و التي تفید بأن
  :الشكل التالي یبین سیر تقنیة االعتماد المستندي

  سیر تقنیة اإلعتماد المستندي): 03(الشكل رقم 
  

 
، ص 2001مدحت صادق، أدوات و تقنیات مصرفیة، دار الغریب، مصر، : المصدر

61.  
اإلبالغ بفتح االعتماد، ) 3(طلب فتح اعتماد،) 2(عقد استیراد بضاعة معینة، )1(
إرسال مستندات ) 6(شحن البضاعة و إرسالھا، ) 5(اإلبالغ بفتح االعتماد،) 4(

  .سداد قیمة االعتماد )9(، إرسال المستندات) 8(سداد قیمة البضاعة، ) 7(البضاعة، 
تلقي بنك ما أمر من المصدر أي بائع البضائع أو  یقصد بھ :التحصیل المستندي 2 ـ1

الخدمات بأن یحول مستندات الشحن إلى المستورد أي مشتري البضائع أو الخدمات 
في بلد آخر مقابل الحصول على قیمة ھذه المستندات سواء تم ذلك نقدا أو مقابل 

 )2003غنیم، (.توقیع كمبیالة تستحق في وقت الحق
یة یقوم بموجبھا المصدر بإصدار كمبیالة وإعطاء كل آل: كما یعرف على أنھ

المستندات إلى البنك الذي یمثلھ، حیث یقوم ھذا األخیر بإجراءات تسلیم المستندات 
. إلى المستورد أو إلى البنك الذي یمثلھ مقابل تسلیم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبیالة

  ).2011لطرش، (
إلى البنك الذي یتعامل معھ لتحصیل مبلغ فالتحصیل المستندي أمر یصدر من البائع 

ویتم السداد  ،معین من المشتري مقابل تسلیمھ مستندات شحن البضاعة المباعة إلیھ
وعلى البنك تنفیذ أمر عملیة وبذل  ،إما نقدا أو مقابل توقیع المشتري على الكمبیالة

غیر أنھ ال یحتمل أیة مسؤولیة وال یقع علیھ أیة التزام  ،كل جھد ممكن في التحصیل
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في حالة فشلھ في التحصیل، وعلى عمیل البنك أن یعطیھ المستندات الخاصة بعملیة 
إال أنھ ال توجد مسؤولیة على البنك  ،تصدیر البضاعة لمطابقتھا على أمر التحصیل

أو كمیة البضاعة، في فحص ھذه المستندات أو اكتشاف التناقضات الخاصة بنوع 
ویستخدم التحصیل المستندي في مجال  .فھذا أمر تتم تسویتھ بین طرفي التعاقد

 :التجارة الخارجیة في الحاالت التالیة
 .لدى البائع ثقة في قدرة المشتري واستعداده للسداد ـ

  .ـ استقرار األحوال السیاسیة واالقتصادیة في بلد المستورد
االستیراد في بلد المستورد، مثل وجود رقابة على النقد أو ـ عدم وجود أیة قیود على 

  ).2001مدحت، . (الخ.. .ضرورة استخراج تراخیص استیراد
یوجد عادة أربعة أطراف في عملیة التحصیل  :أطراف التحصیل المستندي أ ـ

 ).2001مدحت، ( :المستندي
الذي یقوم بإعداد وھو  ):المصدر أو البائع أو المحول(الطرف المنشئ للعملیة ـ 

 .أمر التحصیل بھا مستندات التحصیل ویسلمھا إلى البنك الذي یتعامل معھ، مرفقا
وھو الذي یستلم المستندات من البائع ویرسلھا إلى البنك الذي : البنك المحول ـ

 .سیتولى التحصیل وفقا للتعلیمات الصادرة إلیھ في ھذا الشأن
یل قیمة المستندات المقدمة إلى المشتري نقدا وھو الذي یقوم بتحص: البنك المحصل ـ

 .أو مقابل توقیعھ على كمبیالة وفقا للتعلیمات الصادرة إلیھ من بنك المحول
  .وتقدم إلیھ المستندات للتحصیل أو الكمبیالة لتوقیعھا: المشتري أو المستورد ـ

التجارة للتحصیل المستندي أھمیة بالغة في عملیات  :أھمیة التحصیل المستندي ب ـ
 :الدولیة، فھو یحقق مزایا عدیدة لكل من المصدر والمستورد ویظھر ذلك فیما یلي

 ).2003غنیم، (
ـ یوفر درجات عالیة من الثقة بین المصدر والمستورد فیجعل كال الطرفین مطمئنا 

 .بخصوص حصولھ على حقوقھ
بعد وصولھا أو الوقت لمعاینة البضاعة المشحونة إلیھ ) المستورد(یتیح للمشتري  ـ 

مراجعة المستندات بدقة قبل سداد ثمنھا، كما أن السداد یؤجل إلى حین وصول 
  .البضاعة، فالمستورد یتمتع ھنا بدرجات عالیة من الضمان واألمان

ـ یجنب العدید من المشكالت التي قد تنجم عن طول وتعقد اإلجراءات الخاصة 
  .بتعدیل االعتمادات المستندیة

 :ھناك نوعین رئیسیین للتحصیل المستندي و ھما :التحصیل المستنديأنواع  ج ـ
 ).2003غنیم، (

لھذه الصیغة فإن المشتري یتحصل على المستندات  وفقا: ـ التحصیل مقابل الدفع
مقابل التسدید النقدي لمبلغ البضاعة، فالبنك یلتزم بعدم تقدیم المستندات إال بعد قیام 

یتحمل البنك مسؤولیة تسلیم البضاعة وھو ما یعرض  بالدفع الفوري، وال المشتري
 .المستورد لخطر عدم استالمھ لطلبیتھ

في ھذه الحالة یتولى البنك المكلف بالتحصیل تسلیم : ـ التحصیل مقابل القبول
المستندات للمشتري مقابل قبولھ الكمبیالة المسحوبة علیھ وال یتم قبولھا لدى بنك 

األخیر أخطار الصرف وعدم الدفع، ویتخوف یتحمل ھذا  التحصیل حتى ال
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المصدرون من خطر عدم التسدید فیطالبون بأن یكون القبول الصادر من المستورد 
ھذه الطریقة تسمح للمستورد باالستفادة من مھلة التسدید، أما .مضمونا من قبل البنك

ة أو من یوم من تاریخ إرسال البضاع 90إلى  30أجل دفع وفاء الكمبیالة یتراوح من 
 .تاریخ تقدیم المستندات

تتم عملیة التحصیل المستندي وفقا  :مراحل سیر عملیة التحصیل المستندي د ـ
  ).2003غنیم، ( :للمراحل اآلتیة

 ).البائع(والمصدر )المشتري(إبرام عقد تجاري بین الطرفین المستوردـ 
تسلیمھا للناقل وھذا ـ یقوم المصدر بشحن وإرسال البضاعة إلى المستورد عن طریق 

بتقدیم مستندات النقل إلى المصدر، ثم بقوم المصدر بتسلم الوثائق التي تثبت إرسال 
  .البضاعة إلى بنكھ

 .یقوم بنك المصدر بتحویل ھذه الوثائق إلى بنك المستورد ـ
یقوم المستورد بدفع ثمن البضاعة نقدا أو بقبول الكمبیالة المسحوبة علیھ على ـ 

ثم یستلم المستورد ، كما یقوم بنك المستورد بتسلیمھ الوثائق العملیة، مستوى بنكھ
 .البضاعة بعد تقدیمھ الوثائق للشاحن

ـ یقوم بنك المستورد بتحویل المبلغ إلى بنك المصدر سواء نقدا أو تحویل الكمبیالة 
المقبولة من طرف المستورد، ثم یقوم بنك المصدر بتحویل ثمن البضاعة إلى حساب 

  .و الشكل التالي یبین سیر تقنیة التحصیل المستندي. لھعمی
  سیر تقنیة التحصیل المستندي): 04(الشكل رقم 

  
دیوان المطبوعات  سلیمان ناصر، التقنیات البنكیة و عملیات االئتمان،: المصدر
  .110، ص 2012، الجزائر، الجامعیة

المستندات مع الكمبیالة إرسال ) 3(شحن البضاعة و إرسالھا، ) 2(عقد التورید، )1(
السداد ) 6(تقدیم المستندات للمشتري، ) 5(أمر بالتحصیل، ) 4(أو تعلیمات الدفع، 

  .قبول الكمبیالة) 8(المبالغ المحصلة أو ) 7(النقدي أو قبول الكمبیالة، 
یساھم البنك في تزوید المؤسسة المصدرة بقرض  :قروض التمویل المسبق 3ـ 1

الجاریة أو االستثنائیة الناتجة عن  تھاتمكن من تمویل نفقاالتمویل المسبق حتى ت
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نشاطھا التصدیري، فھذا النوع من القروض یوجھ لتسھیل تجھیز وإعداد طلبیات 
ھامة موجھة لسوق أجنبیة، وتكون ھذه القروض في بعض األحیان بمعدل ثابت وھي 

لنوع من ما یعرف بقروض التمویل المسبق بمعدل مستقر، وتظھر أھمیة ھذا ا
التمویل في كون التسبیقات التي یقبضھا المصدر عند توقیع العقد أو خالل فترة 

ال تغطى عادة إال جزء من نفقات إنجاز العقد، مما یؤثر  ،اإلنتاج أو إعداد الخدمات
الشاللي، (.سلبا على خزینة المصدر، حیث تمكن ھذه اآللیة من تغطیة ھذه اآلثار

2010.( 
یقترن ھذا النوع من  :القروض الخاصة بتعبئة الدیون الناشئة عن التصدیر 4 ـ1

التمویل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي لبدایة التصدیر، إذ یخص فقط 
تمویل الصادرات التي یمنح فیھا المصدرون لزبائنھم أجال للتسدید في مدة ال تزید 

بیالة محررة بالعملة الصعبة والتي تتمثل طریق كم شھرا، وتكون التعبئة عن 18عن 
في قیمة البضاعة المصدرة، وتسمى أیضا بالقروض الخاصة بتعبئة الدیون لكونھا 

وھناك عدة شروط یضعھا . قابلة للخصم لدى البنوك في حالة نقص سیولة الصندوق
 مبلغ :البنك قبل الشروع في إبرام عقد خاص بھذا النوع من التمویل والمتمثلة في

تاریخ التسلیم  الدین، طبیعة ونوع البضاعة المصدرة، اسم المشتري األجنبي وبلده،
  ).2011لطرش، ( .تاریخ التسویة المالیة للعملیة ،وكذلك تاریخ المرور بالجمارك

یمكن للمؤسسات التي قامت بعملیة تصدیر أن  :التسبیقات بالعملة الصعبة 5 ـ1
الكیفیة تستطیع المؤسسة ھذه بالعملة الصعبة، وتطلب من البنك القیام بتسبیقات 

المصدرة أن تستفید من ھذه التسبیقات في تغذیة خزینتھا، حیث تقوم بالتنازل عن 
التسبیق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنیة، وتقوم ھذه المؤسسة بتسدید ھذا  مبلغ

جنبي في تاریخ حالما تحصل علیھا من الزبون األ المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة
قد تم بالعملة  الطریقة إذا كان التسبیق المقدمبھذه  االستحقاق، وتتم ھذه العملیة

عملیة الفوترة، أما إذا كان التسبیق یتم  بھا الصعبة التي كانت ھي العملة التي تمت
فعلى  بھا صعبة غیر تلك التي یقوم الزبون األجنبي بتسویة دینھ بواسطة عملة

، وأن تقوم بعملیة تحكیم تھااحتیاطا رة عند تغذیة خزینتھا أن تتخذالمؤسسة المصد
وتجدر اإلشارة إلى أن مدة التسبیقات  .على أسعار الصرف في تاریخ االستحقاق

والمستورد، وال تعدى مدة العقد المبرم بین المصدر بالعملة الصعبة ال یمكن أن ت
المؤسسات باإلرسال الفعلي  یمكن من جھة أخرى أن تتم ھذه التسبیقات ما لم تقم

الزبون األجنبي، ویمكن إثبات ذلك بكل الوثائق الممكنة وخاصة  للبضاعة إلى
  ).2011لطرش، ( .الوثائق الجمركیة الدالة على ثبوت عملیة التصدیر

  :ویمكن شرح العملیة من خالل المخطط التالي 
  إجراءات عملیة التسبیق بالعملة الصعبة): 05(الشكل رقم 
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رشید شاللي، تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریة، : المصدر
  .83ص ، 2010مذكرة ماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة الجزائر، 

 :من خالل الشكل أعاله یمكن توضیح إجراءات عملیة التسبیقات بالعملة الصعبة
تسبیق بالعملة الصعبة طلب المصدر ) 2(عقد تجاري یربط المصدر والمستورد، )1(

موافقة البنك على منح التسبیق مع وضع الشروط الالزمة لھذه العملیة ) 3(من بنكھ، 
بیع العملة الصعبة ) 5(منح القرض بالعملة الصعبة للمصدر، ) 4(واالتفاق علیھا، 

یدفع المستورد قیمة البضاعة المستوردة ) 7(اعتماد حساب األورو، )6(لقاء األورو، 
بیع البنك للمصدر ) 9(یقوم البنك باسترداد العملة الصعبة، ) 8(ة الصعبة، بالعمل

  .العملة الصعبة في سوق صرف العمالت
شراء ) الفاكتورینغ(شراء الحقوق التجاریة أو ھ یقصد ب: عقد تحویل الفاتورة 6 ـ1

أو حجز دیون المؤسسة التجاریة التي تشتغل على المستوى المحلي أو الدولي، في 
كما تقوم البنوك التجاریة بشراء حسابات المدینین الموجودة  ،السلع االستھالكیة حقل

ا ما بین تاریخ االستحقاق تھبحوزة المؤسسات التجاریة أو الصناعیة والتي تتراوح مد
وحسابات القبض، حیث یطلق على المؤسسة المالیة أو البنك القائم بتحویل الفاتورة 

  .)الفاكتور(
الفاتورة ھو بیع مجموعة من الفواتیر المتمثلة في حقوقھا على إذن عقد تحویل 

زبائنھا للمؤسسة المتخصصة التي تعمل على استرداد ھذه الحقوق وضمان نھایتھا 
مقابل دفع عموالت، فھي بذلك تتحمل مخاطر عدم السداد مما یمكننا أن نعتبر أن عقد 

عقد خصائص نصل إلى  ما سبقمن خالل  .تحویل الفاتورة بدیل للخصم التجاري
 :تحویل الفاتورة

یسمح للمؤسسات من تحسین خزینتھا ووضعیتھا المالیة وذلك بالتحصیل اآلني لدین ـ 
 .بعد لم یحن أجل تسدیده

 .تحسین الھیكل المالي وذلك بتحویل دیون آجلة إلى سیولة جاھزة ـ 
 والمحاسبيتخفیف العبء الملقى على المؤسسة فیما یخص التسییر المالي  ـ 

  ).2012میالد، ( .بالزبائن واإلداري لبعض الملفات المرتبطة
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وكذلك عقد تحویل الفاتورة، ھو آلیة تقوم بواسطتھا مؤسسة متخصصة 
تكون في الغالب مؤسسة قرض بشراء الدین الذي یملكھ المصدر على 

الزبون األجنبي، حیث تقوم ھذه المؤسسة بتحصیل الدین وضمان حسن 
ك، وبھذا فھي تحتل محل المصدر في الدائنیة، وتبعا لذلك فھي القیام بذل

تتحمل كل األخطار الناجمة عن احتماالت عدم التسدید، ولكن مقابل ذلك 
من رقم األعمال  4%فإنھا تحصل على عمولة مرتفعة نسبیا قد تصل إلى 

الناتج عن عملیة التصدیر، وعملیة تحویل الفاتورة ھي عبارة عن میكانیزم 
 للتمویل قصیر األجل، باعتبار أن المصدرین یحصلون على مبلغ

بھذا النوع من  الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصة التي تقوم
 ).2011لطرش، ( .العملیات قبل حلول أجل التسدید الذي ال یتعدى عدة أشھر

تتطلب عملیة تحویل الفاتورة وجود ثالثة   :أطراف عملیة تحویل الفاتورة ـأ 
 )2001مدحت، ( :وھم أطراف تنشأ بینھم عالقة تجاریة

وھو التاجر أو الصانع أو المصدر وھو الطرف الذي تكون في  :لالطرف األو
ھذا النشاط أو أحد المؤسسة المالیة المتخصصة في  حوزتھ الفاتورة التي تشتریھا

 .البنوك التجاریة التي تتوفر لدیھا ھذه الخدمة المصرفیة
 .ویقصد بھ الطرف المدین للطرف األول )المستورد(وھو العمیل : الطرف الثاني
وھو المؤسسات المالیة المتخصصة في ھذا النشاط أو أحد البنوك  :الطرف الثالث

 .النشاط ھذا والتي یعھد إلیھاھذه الخدمة  التجاریة التي تتوفر لدیھا
  :یوضح العالقة بین األطراف الثالثة لسیر عملیة تحویل الفاتورة تي،والشكل األ

  في تمویل التجارة الخارجیة سیر عملیة تحویل الفاتورة): 06(الشكل رقم 

 
  .46، ص 2001مدحت صادق، أدوات و تقنیات مصرفیة، دار الغریب، مصر، 

 :یمكن أن نلخص عملیة تحویل الفاتورة في أربع مراحل وھيمن خالل الشكل أعاله 
 :المرحلة األولى

تتفق المؤسسة صاحبة الحقوق مع عمیلھا الطرف المدین على شراء سلعة معینة ) 1(
 .مقابل شروط متفق علیھا، وتحدد قیمة البضاعة وموعد سدادھا في المقابل

 .یوقع المشتري فواتیر تجاریة یسلمھا للمؤسسة) 2(
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 ).البنك أو مؤسسة متخصصة(لترسلھا بعد ذلك أو تتنازل عنھا للفاكتور ) 3(
بعد موافقة الفاكتور على شراء ھذه الحقوق التجاریة وفي إطار  :المرحلة الثانیة

 .شروط متفق علیھا
وذلك  80%فھي تدفع للمؤسسة قسمة من الفواتیر المتنازل عنھا قد تصل إلى ) 4(

 .ققبل حلول تاریخ االستحقا
 :المرحلة الثالثة

یقوم الفاكتور بإخطار العمیل الطرف المدین للمؤسسة بأنھ یتعین علیھ تسدید ) 5(
 .قیمة الفاتورة إلیھ مباشرة

 :بحلول تواریخ االستحقاق :المرحلة الرابعة
 .یحصل الفاكتور على قیمة الفواتیر كاملة) 6(
المتنازلة عن حقوقھا وبعد أن للمؤسسة  %20تسدید القیمة المتبقیة غیر الممولة ) 7(

  .تخصم كل المصاریف والعموالت المستحدثة والمتفق علیھا مسبقا
بموجب ھذه اآللیة یقدم البنك التزامھ إلى المصدر حیث یقوم  :تأكید الطلبیة 7 ـ1

بناءا على ھذا االلتزام بتسدید مبلغ البضائع المصدرة، وال یحق للبنك بعد تقدیمھ لھذا 
یقوم بأي متابعة ضد المصدر أو أن یتراجع عن التزامھ ھذا حتى ولو االلتزام أن 

امتنع المستورد عن تسدید قیمة ھذه الواردات ألي سبب من األسباب كما في حالة 
وھذا  - أمام ھذا االلتزام الحاسم والمحفوف بالمخاطر فإن البنك  إعساره مثال، ولكن

ال یقوم بالدفع لصالح ھذا األخیر  -قطفي حالة وجود اتفاق ثنائي بینھ وبین المصدر ف
إال إذا تحصل على الكمبیالة وقد تم قبولھا من طرف المستورد، كما یقوم زیادة على 

ذلك بجمع كل المعلومات الضروریة والتي تبین لھ حدود المالءة المالیة لھذا 
  )2014المأمون، (.المستورد

ملیة شراء لدین المصدر على المستورد و بالتالي فآلیة تأكید الطلبیة ھذه باعتبارھا ع 
تشبھ إلى حد كبیر آلیة تحویل الفاتورة، وال یختلفان إال في كون تقنیة تأكید الطلبیة ال 

  )2011لطرش، ( .تمنح إال في بعض األعمال المحدودة والمدروسة
تمثل الكمبیالة المستندیة أمرا من الساحب إلى  :خصم الكمبیالة المستندیة 8 ـ1

التاریخ المحدد لشخص ثالث یسمى المستفید، وأحیانا  المسحوب علیھ بأداء القیمة في
یكون ھذا التاریخ الحقا لموعد استالم البضاعة بما یتیح للمشتري تصریفھا وسداد 

القیمة في التاریخ المذكور، ویستطیع البائع في حالة حاجتھ للسیولة قبل الموعد 
یقوم بخصمھا لدى أحد بیوت الخصم أو البنك الذي المحدد الستحقاق الكمبیالة أن 

طلعت ( :الكمبیاالت المستخدمة في ھذا المجال فیما یلي یتعامل معھ، وتتمثل أنواع
 ).1998أسعد، 

ویتمیز ھذا النوع من الكمبیاالت بأنھ  :الكمبیاالت المستحقة في تاریخ معین ـأ 
 ینة بعد تاریخ ثابت وظاھر علىمع یشترط سداد القیمة المستحقة بموجبھ، خالل فترة

یوما ولذلك یمكن القول أن ھذا النوع  90أو  60أو  30وتتراوح الفترة بین  المستند، 
  .من الكمبیاالت یمتاز بثبات كبیر في مواعید االستحقاق

وتتم ھذه الكمبیاالت باستحقاقھا للدفع فورا  :ـ الكمبیالة المستحقة بمجرد االطالعب 
قد اطلع علیھا ) المستورد(عند االطالع علیھا ویعني االطالع ھنا أن یكون المشتري 
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وقبلھا، وھنا نوع آخر منھا یسمى المستحقة بعد االطالع، وھذا یعني أن المشتري 
یوما من تاریخ االطالع علیھا  90أو  60أو  30یدفع قیمتھا بعد فترة تتراوح بین 

 .وقبولھا حیث یكون بذلك قد قبل االلتزام بالدفع في أحد ھذه التواریخ
و یرتبط ھذا النوع من الكمبیاالت : ـ الكمبیالة المستحقة عند وصول البضاعةج 

بمواعید وصول البضاعة موضوع  التبادل التجاري إلى المستورد، حیث أن مواعید 
الصعب تحدیده على وجھ الدقة، فإنھ بالتالي ال یمكن وضع وصول البضائع من 

تاریخ محدد الستحقاق ھذا النوع من الكمبیاالت، ولذا فھي ال تستخدم إال في النادر، 
 . بل وتعتبر من وجھة نظر بعض الدول غیر قانونیة

تم  إن خصم الكمبیالة المستندیة إمكانیة متاحة للمصدر، كي یقوم بتعبئة الكمبیالة التي
سحبھا على المستورد وإذا كان األمر في التحصیل المستندي یتمثل في التكلیف الذي 

یحصل علیھ بنك المصدر في تحصیل دین المصدر على المستورد، فإنھ في حالة 
خصم الكمبیاالت المستندیة یطلب المصدر من بنكھ أن یخصم لھ ھذه الورقة، أي 

ئنیة إلى غایة تاریخ االستحقاق، وتجدر یقوم بدفع قیمتھا لھ ویحل محلھ في الدا
 .اإلشارة إلى أن ھذا النوع من القرض ال یخلو من مخاطر مثل القروض العادیة

وأھم ھذه المخاطر ما یرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرتھ على التسدید، 
ھذه وحینما یقبل بنك المصدر خصم الكمبیاالت لفائدة زبونھ فھو ال یتفادى تماما مثل 

المخاطر، وال تعتبر المستندات ضمانا كلیا لتحاشي ھذه المخاطر إال في حالة الصیغة 
التي ذكرناھا سابقا وھي السندات مقابل الدفع، ألن السندات ومھما كانت قیمتھا 

  .القانونیة في إثبات حق المصدر إال أنھا ال ترقى لكي تكون نقود جاھزة
  :التجارة الخارجیة اتاألجل لعملی متوسطة و طویلةـ تقنیات التمویل 2

في تلك العملیات التي  ،یستخدم التمویل المتوسط والطویل األجل للتجارة الخارجیة
وھناك العدید من اآللیات التي تستعمل في ھذا  ،تفوق في العادة ثمانیة عشر شھرا

المجال، والھدف منھا جمیعا ھو توفیر وسائل التمویل الضروریة التي تسمح بتسھیل 
  :و ھذه اآللیات یمكن تلخیصھا فیما یلي. وتطویر التجارة الخارجیة

قرض المشتري ھو عبارة عن آلیة یقوم بموجبھا بنك معین  :قرض المشتري 1 ـ2
وعة من بنوك بلد المصدر بإعطاء قرض للمستورد، بحیث یستعملھ ھذا أو مجم

األخیر لتسدید مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، ویمنح ھذا القرض لفترة تتجاوز ثمانیة 
عشر شھرا، حیث یلعب المصدر دور الوسیط في المفاوضات ما بین المستورد 

  ).1993عثمان إسماعیل، ( .والبنوك المعنیة بإتمام عملیة القرض
إذن كل من المستورد والمصدر مستفید من ھذا النوع من القرض، حیث یستفید 

المستورد من تسھیالت مالیة طویلة نسبیا مع استالمھ اآلني للبضائع في حین یستفید 
المصدر من تدخل ھذه البنوك وذلك بحصولھ على التسدید الفوري من طرف 

یمنح قرض المشتري عادة لتمویل الصفقات العامة من حیث  .المستورد لمبلغ الصفقة
المبلغ خاصة، والسبب في ذلك أن تمویل صفقات بمثل ھذه األھمیة باالعتماد على 

المستورد  األموال الخاصة للمستورد قد تعترضھا بعض العوائق، كأن ال یستطیع
ه المدة الطویلة تخصیص مثل ھذه المبالغ، والمصدر بدوره ال یمكنھ أن ینتظر كل ھذ

  .خاصة إذا تعلق األمر بأموال ھامة
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كذلك قرض المشتري یوفر مزایا أخرى للمصدر، حیث بمجرد أن یقوم البنك بمنح 
ھذا القرض فإن المصدر یتحرر نسبیا من الخطر التجاري المرتبط بالصفقة التجاریة 

سداد، كما یسمح المبرمة مع المستورد خاصة في حالة السماح لھ بفترة انتظار قبل ال
لھ من التخلص نھائیا من العبء المالي الذي یتم تحویلھ إلى البنك، حیث أن األنظمة 

المختلفة قد أتاحت الفرصة لظھور ھیئات متخصصة وظیفتھا تأمین ھذه القروض 
الموجھة لتمویل الصادرات وعلى البنوك التي تقوم بمنح ھذه القروض التقدم إلى ھذه 

 .ا القرضالھیئات لتأمین ھذ
أما فیما یتعلق بمعدل الفائدة المطبق على ھذه القروض فیمكن أن نمیز نوعین، معدل 
یخضع تحدیده إلى بعض الشروط ویطبق على جزء من القرض، ومعدل آخر یتحدد 

 ).2007الطویل، ( .في السوق والذي یتم تطبیقھ على الجزء المتبقي من القرض
إلجراءات التي تحتوي علیھا عملیة منح أھم ا :ـ أھم إجراءات قرض المشتريأ

 )2013بوسلیماني، ( :ن ھمایقرض المشتري ھي وجود عقدین أساسی
ھو عقد ممضیا بین المصدر والمستورد الذي یھدف إلى تحدید  :ـ العقد التجاري

التزامات الطرفین للخدمة المقدمة، وذلك من خالل البنود التي یتضمنھا العقد ومن 
التسویة، آجال التسلیم، نوعیة السلع ومبالغھا، فھو یحدد شروط البائع أھمھا شروط 

 .وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف المشتري
عبارة عن عقد مالي ممضي من طرف بنك أو عدة بنوك موجودة ببلد  :ـ عقد القرض

المصدر والمستورد، یلغى في حالة إلغاء العقد التجاري، یحتوي ھذا العقد على 
وط إتمام القرض وإنجازه مثل فترة القرض وطریقة استرداده ومعدالت الفائدة شر

المبالغ  -في الوقت الالزم وتحت بعض الشروط -المطبقة، فھو یسمح للبنوك بوضع
  .الضروریة حسب التزامات المشتري بالدفع تحت تصرفھ

التزاماتھ  یمكن للتدفقات المالیة أن تكون بالتدرج وتتوزع حسب ما حققھ المصدر من
 .في العقد أي أن كل إرسال جزئي یقابلھ دفع لجزء من المبلغ اإلجمالي

 .ویتم ضمان ھذا النوع من القروض كذلك من طرف الھیئات المتخصصة السابقة
یمنح قرض المشتري عادة لتمویل الصفقات الھامة من حیث المبلغ خاصة، والسبب 

العتماد على األموال الخاصة في دلك أن تمویل صفقات بمثل ھذه األھمیة با
للمستورد قد تعترضھا بعض العوائق، فلیس ممكنا على الدوام أن یكون المستورد 

قادرا على تخصیص مثل ھذه المبالغ، كما أن المصدر بدوره ال یمكنھ أن ینتظر كل 
ھذه المدة الطویلة خاصة إذا تعلق األمر بأموال ھامة، وعلى ھذا األساس فقرض 

  .ي دعما للمصدر والمستورد على حد السواءالمشتري یعط
ع إال أن أھمھا یمكن تلخیصھ انوعدة أض المشتري قرل :ـ أنواع قرض المشتريب 

 )2006مفتاح، ( :فیما یلي
بصفة الضامن للقرض  -المشتري- یكون تدخل البنك :ـ قرض المشتري المضمون
 .حیث المقترض ھو المشتري

الحالة یمنح القرض مباشرة إلى البنك المشتري في ھذه  :قرض المشتري المقترض ـ
 .أي أن ھذا األخیر ھو المقترض

إن الحصول على قرض المشتري یجب توفیر  :ـ الشروط العامة لقرض المشتريج 
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 )2006مفتاح، ( :الشروط التالیة
 .ھو كل مشتري أجنبي متعامل مع بلد البنك المقرض :ـ المستفید

 والخدمات المرتبطة بتقدیم وتركیبتمویل عملیات التجھیزات  :ـ الموضوع
 .التجھیزات

 .كل قیمة للعقد ماعدا التسبیقات :القاعدة الممولةـ 
 .سنوات 7شھر إلى  18مابین  :المدةـ 
تحصیل الكمبیاالت الممضیة من طرف المشتري، وحسب جدول الدفع  یتم: التسدیدـ 

 .سداسي كل نھایة ذلك في
  .ھناك تأمین القرض، ضمانات بنك المشتري: الضماناتـ 
تتم ھذه العملیة وفق المراحل الموضحة في  :ـ سیر عملیة تقنیة قرض المشتريد 

  :الشكل األتي
  سیر تقنیة قرض المشتري في تمویل التجارة الخارجیة): 07(الشكل رقم 

 
طریق صلیحة بوسلیماني، تغطیة أخطار تمویل التجارة الخارجیة عن : المصدر

الوساطة المالیة، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، 
 .66، ص 2013كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  :یبین الشكل أعاله مراحل سیر عملیة قرض المشتري
 .دإمضاء عقد تجاري بین المستورد والمصدر بمراعاة عناصر العق) 1(
یعمل المصدر عن طریق البنك الذي اختاره على إمضاء عقد التأمین حیث یتم ) 2(

 .الحصول على بولیصة التأمین الالزمة إلتمام العملیة
إمضاء عقد التمویل أي تأكید التمویل من طرف المشتري أو البنك الذي اختاره )3(

 .مع البائع أو بنك المصدر
لالزمة والتي طلبھا المشتري حیث ھذه الخطوة یقوم المصدر بإعداد الوثائق ا) 4(

 .تكون بعد الموافقة التامة على الصفقة وإتمام كل الشروط الواجبة لذلك
یعمل بنك المصدر على تسویة وضعیة المستورد تبعا للشروط المتفق علیھا من ) 5(

جھة، ومن جھة أخرى یقوم بإبالغ المصدر بتنفیذ العملیة، حیث المصدر ھنا حر في 
  .استعمال حسابھ المجمد من أجل إتمام الصفقة

یقوم المشتري بإجراءات دفع المبلغ وكل العموالت والفوائد البنكیة وفقا لشروط ) 6(
  .العقد السابق وكذا استالم السلعة من المكان المتفق علیھ مسبقا
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قرض المورد ھو آلیة أخرى من آلیات تمویل التجارة الخارجیة  :قرض المورد 2ـ 2
ھو قیام البنك بمنح قرض للمصدر  وقرض المورد ،على المدى المتوسط والطویل

) قرض( لتمویل صادراتھ، ولكن ھذا القرض ھو ناشئ باألساس عن مھلة للتسدید
یمنحھا المصدر لفائدة المستورد وبمعنى آخر، عندما یمنح المصدر لصالح زبونھ 

ول إمكانیة قیام ھذا األخیر بمنحھ للتسدید، یلجأ إلى البنك للتفاوض ح األجنبي مھلة
قرض المورد على أنھ شراء لدیون من  قرضا لتمویل ھذه الصادرات، ولذلك یبدو

ویختلف قرض المورد عن قرض المشتري في  .طرف البنك على المدى المتوسط
بوساطة من المصدر،  وجھین على األقل، فإذا كان قرض المشتري یمنح للمستورد

ح للمصدر بعد منح ھذا األخیر مھلة للمستورد، أما الوجھ فإن قرض المورد یمن
لالختالف وھو المھم فیتمثل أن قرض المشتري كما سبق ذكره یتطلب إبرام  الثاني

في حین أن قرض المورد یتطلب إبرام عقد واحد یتضمن باإلضافة إلى  عقدین،
یتضمن العقد الجانب التجاري للصفقة شروط وطرق تمویلھا، وھذا ما یعني أنھ 

المالي أیضا باإلضافة إلى ذلك، فإن قرض المورد یتطلب قبول المستورد للكمبیالة 
المسحوبة علیھ، وھذه الكمبیالة قابلة للخصم وإعادة الخصم لدى الھیئات المالیة 

  .المختصة حسب الطرق واإلجراءات المعمول بھا في كل دولة
األجنبي آجال  الذي منح للمستورد یمنح للمورد المحلي المورد، قرضف و بالتالي

للتسدید، حیث یتمكن المورد من تحصیل المبالغ التي یدین لھ بھا المستورد األجنبي 
، فالبنك إذن یمنح القرض للمورد الوطني، ومن )جزئیا أو كلیا(البضاعة  عند تسلیم

 .)2011لطرش، ( .ھنا أتت تسمیة قرض المورد
قرض المورد على المجموعة من األخطار، ینطوي   :أخطار قرض المورد ـأ 

 )2006شاعة، ( :وتتمثل فیما یلي
  .یتمثل الخطر النقدي في الخطر في أسعار الصرف: النقديالخطر  ـ

یتمثل ھذا الخطر في عدم مالءة أو إعسار المشتري األجنبي والذي l: ـ الخطر طبیعي
 .الخ....والبراكینیأتي نتیجة للظروف والظواھر الطبیعیة كاألعاصیر الزالزل 

ویعني بھ استحالة أو تعذر تحویل مبالغ الصفقة، و یأتي ذلك : خطر عدم التحویلـ 
نتیجة سن أو تشریع قوانین محلیة تمنع تحویالت رؤوس األموال، وعلھ عدم تحویل 

 .المشترین للدیون المستحقة للمصدرین
رفض المشتري  یتمثل في ھذا النوعو  :خطر انقطاع السوق أو توقف الصفقةـ 

استالم السلع المصدرة من قبل المصدر، أو ربما یتمثل في رفضھ تسدید األقساط 
السنویة عند تواریخ االستحقاق المتفق علیھا، فإذا كان المستورد عمومي أي یعني 

ھنا الدولة بقبولھا الواسع والكبیر، فإن الخطر ھنا یكون حقیقیا أو فعلیا، ویتمثل ھذا 
  .السیاسي الخطر في الخطر

لطرش، ( :یتمیز قرض المورد بالخصائص التالیة : ـ خصائص قرض الموردب 
2011(. 

 .ـ قرض المورد یتطلب إبرام عقد واحد
 .قرض المورد یمنح مباشرة للمصدر بعدما یمنح للمستورد مھلة التسدید ـ

ـ الدفع في قرض المورد یكون على شكل كمبیاالت ممضیة من طرف المشتري 
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 .من طرف بنكھومؤكدة 
ـ یتطلب قرض المورد قبول المستورد للكمبیالة المسحوبة علیھ وھذه الكمبیاالت قابلة 

 تجاریة والبنك المركزي حسب الطرقللخصم وإعادة الخصم من البنوك ال
  .واإلجراءات المعمول بھا في كل دولة

 :فیما یليتتمثل الشروط العامة لقرض المورد  :ـ الشروط العامة لقرض الموردج  
 .)2009مختاري، (

یقصد بھ بتحدید موضوع التمویل، كتمویل سلع أو تجھیزات، و كذا : ـ الموضوع
 .الخ...أو تركیب التجھیزات/ تمویل الخدمات المرتبطة بتقدم و

تتمثل القاعدة التمویلیة في حقوق أو دیون المصدر والناشئة على : ـ القاعدة الممولة
منقوصا منھا قیمة التسبیقات والمدفوعة من قبل المشتًري المشتًري األجنبي، ولكن 

  .إلى المصدر
تختلف حسب المدة الممنوحة من قبل الھیئات أو المؤسسات المانحة : ـ مدة القرض

 .سنوات 10شھرا إلى  18القرض، وتتراوح ھذه المدة في غالب األحیان من  لھذا
القرض، وكذا لبعض العوامل  تختلف تبعا لبلد المشتًري ومدة: ـ معدالت الفائدة

 .والتي أتى ذكرھا آنفا في تكالیف القرض األخرى
یتم التسدید لصالح المصدر، عند تقدیم ھذا األخیر لكمبیاالت مسحوبة : ـ التسدید

ومقبولة على المشتًري األجنبي إلى بنكھ، لیقوم بعدھا ھذا األخیر بخصم ھذه 
ھا معدالت الخصم والفوائد المستحقة الكمبیاالت ودفع قیمتھا للمصدر منقوصا من

 .للبنوك
وتتمثل ھذه الضمانات في تأمین القرض من قبل شركات التأمین، : ـ الضمانات
  .المقدمة من طرف البنوك، وضمان النھایة الجیدة للصفقة الضمانات

یتم تنفیذ قرض المورد على عدة مراحل  :ـ مراحل سیر عملیة قرض المورد د
  .)2009مختاري، ( :أھمھا

إبرام عقد تجاري بین المصدر والمستورد والذي یتم من خاللھ االتفاق على مختلف  -
الجوانب التي تخص الصفقة والضمانات التي تحفظ لكل األطراف حقوقھم، ثم 

حصول المورد على قرض لتمویل العملیة في شكل ورقة تجاریة قابلة للخصم، 
  .یریقدمھا للمستورد وذلك لتمویل عملیة التصد

ـ یقوم المصدر األجنبي باالتصال ببنكھ أو أي بنك آخر ویقدم لھ طلب الخصم وذلك 
، )خصم األوراق التجاریة(على أساس آجال التسدید التي منحھا للمشتري األجنبي 

حیث یتم دراسة مختلف عروض البنوك حیث یتم اختیار أفضل عرض مقدم من 
 .طرف البنوك

للخصم وتحصیل قیمتھا، ثم یكون الدفع حسب تواریخ تسلیم األوراق التجاریة  ـ
االستحقاقات والتي یتم االتفاق علیھا بین مختلف األطراف، وذلك بعد تسدید المشتري 

 كما یوضحھو یمكن توضیح سیر عملیة قرض المورد  .األجنبي لما علیھ من دیون
  :الشكل األتي
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  التجارة الخارجیةسیر تقنیة قرض المورد في تمویل ): 08(الشكل رقم 

 
زلیخة، تقنیات التسویة قصیرة األجل في المبادالت التجاریة  كنیدة: المصدر
، مذكرة -دراسة حالة االعتماد المستندي بالبنك الخارجي الجزائري -الدولیة

، ص 2008بسكرة، الجزائر،  -ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر
36. 

 :یمكن شرح سیر عملیة قرض المورد كما یليمن خالل الشكل أعاله 
إمضاء عقد تجاري بین المصدر والمستورد یقبل بموجبھ المستورد تحریر ورقة ) 1(

 .تجاریة
یتم تسلیم الورقة التجاریة المقبولة من المستورد إلى المصدر مع تسلیم البضاعة ) 2(

 .إلى المستورد
 .أجل عملیة خصمھا المصدر یقدم الورقة التجاریة إلى بنكھ من) 3(
 .دفع قیمة الورقة التجاریة إلى المصدر ذلك بعد خصم العموالت) 4(
  .تسدید قیمة الورقة التجاریة عند حلول تاریخ االستحقاق من طرف المستورد) 5(
ھو عبارة عن تحریك دین متوسط األجل ممثال في أوراق  :التمویل الجزافي 3 ـ2

األوراق بدون طعن أو رجوع على المصدر تجاریة أو عبارة أخرى ھو خصم تلك 
أي بیع نھائي لدیون ناشئة عن التصدیر  ،أو األشخاص الممضیین على ھذه الورقة

بعد أن یحل المشتري لتلك الدیون محل المصدر في تحمل جمیع األخطار، مقابل أن 
علیھ  یحتسب األول علي الثاني فائدة مرتفعة نسبیا و متمثلة في الخصم الذي یحصل

والذي یحسب عن الفترة الممتدة من تاریخ خصم الورقة إلى تاریخ  ،ھذا األخیر
و نتیجة لذلك فإن ھذا النوع من التمویل یسمح للمصدر من التخلص  ،استحقاقھا

ن مقابل أ ،بتسییره البنك المشتري للدین النھائي من دینھ متوسط األجل الذي یقوم
في قیمة الخصم، إضافة إلى  متمثل نھاآنیة بعد التضحیة بجزء میحصل علي سیولة 

وأھمھا  ،التخلص من المخاطر األخرى سواء السیاسیة أو التجاریة أو المالیة
  .التغیرات في أسعار الصرف

أداة من أدوات تمویل التجارة الخارجیة، وتتضمن بیع التمویل الجزافي عتبر كذلك ی
على تمویل نقدي فوري، وتنشأ ھذه  سندات أو كمبیاالت من أجل الحصول

االلتزامات المالیة نتیجة قیام أحد المصدرین ببیع سلع إلى مستورد في بلد آخر، 
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 ،ورغبة من المصدر في الحصول على تمویل مقابل سندات الدین التي في حوزتھ
فإنھ یقوم ببیعھا إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمویل المتخصصة دون حق الرجوع 

ئع، ویتم ھذا البیع بأن یسلم المصدر السندات أو الكمبیاالت المباعة والتي من البا
تستحق عادة خالل فترة زمنیة تمتد إلى خمس سنوات من تاریخ الصفقة إلى مشتري 

  )2001مدحت، ( .الدین مقابل الحصول على قیمتھا فورا
 )2011لطرش، ( :یتمثالن فيأھم خاصیتین للتمویل الجزافي و 

  .القروض تمنح لتمویل عملیات الصادرات ولكن لفترات متوسطةـ ھذه 
ـ مشتري ھذا النوع من الدیون یفقد كل حق في متابعة المصدر أو األشخاص الذین 

 .وھذا مھما كان السبب) أي ممتلكوا ھذا الدین(قاموا بالتوقیع على ھذه الورقة 
در التمتع بعدد كبیر من وفي الحقیقة فإن االستفادة من التمویل الجزافي تتیح للمص

 )2007الطویل، ( :المزایا، یمكن أن نذكر أھمھا فیما یلي
 .ـ أن المبیعات اآلجلة التي قام بھا المصدر یستطیع أن یحصل على قیمتھا نقدا

إن الحصول على ھذه القیمة نقدا یسمح للمصدر بتغذیة خزینتھ وتحسین وضعیتھ  ـ 
 .المالیة

بإعادة ھیكلة میزانیتھ وذلك بتقلیص رصید الزبائن مقابل تسمح للمصدر أیضا  ـ 
 .زیادة رصید السیولة الجاھزة

ذا التسییر البنك الذي قام بھ ـ التخلص من التسییر الشائك لملف الزبائن، حیث یتعھد
  .بشراء الدین

ـ تجنب التعرض لألخطار المحتملة التجاریة والمالیة، والمرتبطة بطبیعة العملیات 
 .ةالتجاری

الصرف  تجنب احتماالت التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عن تغیرات أسعار ـ
  .بین تاریخ تنفیذ الصفقة التجاریة وتاریخ التسویة المالیة

من خالل ما سبق یمكن اعتبار التمویل الجزافي، القرض الذي یخاطر فیھ البنك مع 
بة عن عملیة التصدیر جزافي المتمثل في شراء الدیون المترت مؤسسة تصدیر بتمویل

الملف كوسیلة دفع آجلة لمبلغ  أو القیام بخصم األوراق التجاریة المستعملة في
و في  ،الصفقة، إذ ھذا التمویل حسب طبیعتھ ال یقابلھ أي ضمان یقدمھ المصدر للبنك

ھذه الحالة إن البنك المصدر ال یعطي أولویة للقدرة المالیة للمستورد بل یقوم على 
 :ھما تحقیق عاملینأساس 

 .ضمان استمراریة لنشاط المؤسسة المصدرةـ 
تحقیق فوائد عن طریق شراء وسائل الدفع القابلة للتحصیل مع خصمھا ألصحابھا  ـ 

  ).2013بحبح، ( .المستقبل لغرض تحقیق ربح في
، فیمكن في التجارة الخارجیة التمویل الجزافي تقنیةسیر خطوات ب تعلقأما فیما ی
   :ھا من خالل الشكل التاليمراحلتوضیح 

  التمویل الجزافي في التجارة الخارجیةسیر تقنیة ): 09(الشكل رقم 
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، ص 2001مدحت صادق، أدوات و تقنیات مصرفیة، دار الغریب، مصر، : المصدر

37.  
 :من خالل الشكل أعاله یمكن شرح سیر عملیة التمویل الجزافي كما یلي

 .الرأسمالیة بین المصدر والمستوردعقد بیع السلعة ) 1(
 .تسلیم السلعة المباعة للمستورد) 2(
 .تسلیم السندات اإلذنیة للمصدر) 3(
 .عقد التمویل الجزافي بین المصدر وجھة التمویل) 4(
 .تسلیم السندات اإلذنیة لجھة التمویل) 5(
 .سداد قیمة للمصدر ناقص نسبة الخصم) 6(
 .بنك المستورد لتحصیلھا عند االستحقاقتقدیم السندات اإلذنیة ل) 7(
  .سداد قیمة السندات في تواریخ االستحقاق) 8(
بدأ نشاط اإلیجار التمویلي في الظھور في الوالیات  :القرض اإلیجاري الدولي 4 ـ2

بدایة الستینیات في فرنسا  المتحدة األمریكیة في بدایة الخمسینیات، ثم انتشر في
أن انتقل إلى كثیر من دول العالم، واإلیجار التمویلي ھو وأوروبا الغربیة وما لبث 

عبد الغني الصغیر، ( .مبتكرة من صور التمویل وھو نوع من التمویل العیني صورة
2002( 

فقرض اإلیجار الدولي ھو عبارة عن آلیة للتمویل المتوسط والطویل األجل للتجارة 
ى مؤسسات متخصصة أجنبیة قیام المصدر ببیع سلعة إل الخارجیة والتي تتمثل في

تجاري وتنفیذه، یتضمن  والتي تقوم بتفاوض مع مستورد ما حول إجراءات عقد
 الدفعات التي یقوم المستورد بدفعھا إلى مؤسسة القرض اإلیجاري وقسط االستھالك

األساسي، إضافة إلى تغطیة األخطار المحتملة، كما أن تسدید  برأس المالالخاص 
لطرش، ( .قو تنازلیا أو مكیفا مع شروط السوتصاعدیا أ ن یكونھذه األقساط یمكن أ

2011(  
أیضا یتمثل القرض اإلیجاري الدولي في عملیة بیع من طرف مصدر ما في دولة ما  

لبعض المعدات التي ینتجھا لشركة تأجیر في نفس الدولة، وقامت ھذه األخیرة بتأجیر 
غیر أنھا تظل مملوكة لشركة ھذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى، 

 ذا تعتبر عملیة التأجیر ھذه كأنھا تصدیر معداتبھالتأجیر طوال مدة عقد اإلیجار، و
ویحدث التأجیر التمویلي عبر الحدود في  استغرقت سداد قیمتھا مدة عقد اإلیجار،
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تستأجرھا بعض حالة وسائل النقل، كما ھو الحال بالنسبة للطائرات والبواخر التي 
  .)2001مدحت، (.ول من دول أخرىالد
تنشأ عملیة االئتمان  :ـ األطراف المتدخلة في عملیة القرض اإلیجاري الدوليأ 

 )2012ناصر، ( :و ھم) و قد یكونوا أربعة(اإلیجاري الدولي، بین ثالثة أطراف 
وھو الذي یسلم األصل المطلوب من طرف المؤجر، وفقا للمعاییر  :ـ المورد

 .المتفق علیھاوالمقاییس 
أي مؤسسة القرض اإلیجاري التي تقبل بتمویل العملیة والتي تتمیز  :ـ المؤجر

 .بالملكیة القانونیة لألصل موضوع العقد
یمثل الطرف الذي تتم عملیة التأجیر لصالحھ، بحیث یقوم بتحدید  :ـ المستأجر

والتكلفة  مواصفات األصل الذي یرغب في تأجیره بالتفاوض مع المورد حول السعر
 الخ... .والمدة

أن تتضمن طرف رابع وھو  نھاإن عملیة القرض اإلیجاري بإمكا: ـ المقرض
المقرض، والذي یقدم خدماتھ المصرفیة والمتمثلة في منح القروض إلى المستأجر، 

   .أو المؤجر، أو یشارك في إقامة شركة القرض اإلیجاري
عملیة القرض اإلیجاري الدولي على عدة تتم  :ـ سیر عملیة قرض اإلیجار الدوليب 

  :مراحل كما یوضحھ الشكل األتي
  سیر تقنیة القرض اإلیجاري الدولي في تمویل التجارة الخارجیة): 10(الشكل رقم 

 
  .61، ص مرجع سابقمدحت صادق، : المصدر

من خالل الشكل أعاله یمكن شرح مراحل سیر عملیة القرض اإلیجاري الدولي كما 
 :یلي

 .طلب القرض اإلیجاري )1(
 .إرسال الطلب من شركة التأجیر المحلیة إلى شركة التأجیر األجنبیة) 2(
 .بیع اآللة للمصدر) 3(
 .إرسال اآللة للمستورد المؤجر) 4(
 .تسدید قیمة اآللة) 5(
 .عقد القرض اإلیجاري بین المؤجر المستورد وشركة التأجیر األجنبیة) 6(
  .إلیجار من قبل المؤجر المستوردتسدید اإلتاوات على ا) 7(
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البنوك اإلسالمیة ھي مؤسسات مصرفیة تعمل في إطار إسالمي، وتلتزم بكل القیم 
الشریعة اإلسالمیة، وتھدف إلى تحقیق التنمیة على أسس   األخالقیة التي جاءت بھا

المجتمع، وتقویم السبل  وظیفة رأس المال في شرعیة صحیحة، وتسعى إلى تصحیح
في توظیف األموال، كما تھدف إلى تدریب األفراد على ترشید إنفاقھم وتحفیزھم 

وتنمیة أموالھم، فضال على التكافل بین أفراد المجتمع، بالدعوة إلى  على االدخار،
  .ةكالزكاة والصدق أداء الواجبات الشرعیة عن طریق جمع األموال وإنفاقھا

المصارف اإلسالمیة تنطلق ): المصارف اإلسالمیة(ـ مفھوم البنوك اإلسالمیة 1
أن المال مال هللا، وأن البشر مستخلفون في ھذا المال : ابتداء من منظور مؤداه

لتوجیھھ إلى ما یرضي هللا في خدمة عباد هللا، فلیس الفرد حراً حریة مطلقة یفعل في 
، والملكیة الحقة ھي هللا خالق كل الشيء لذلك مالھ ما یشاء ألن یده ید عارضة

فالمصرف اإلسالمي البد أن یلتزم بمبادئ الشریعة التي توجھ المال لخدمة المجتمع 
أوال، وھو بھذا االلتزام حقق دائما النجاح، ألن هللا تعالى قد أكمل لنا الدین وأتم علینا 

 .خرةالنعمة، ووضع لنا من الشریعة ما تصلح بھ الدنیا واآل
  :ھذا وعرف الباحثون المصرف اإلسالمي بتعاریف عدة منھا

ھو منظمة إسالمیة تعمل في مجال األعمال بھدف بناء الفرد المسلم والمجتمع 
المسلم، وتنمیتھا وإتاحة الفرص المواتیة لھا للنھوض على أسس تلتزم بقاعدة الحالل 

    .والحرام
االلتزام بعدم التعامل بالفوائد الربویة  أو ھو كل مؤسسة تباشر األعمال المصرفیة مع

  .أخذا أو إعطاءً 
كذلك المصرف اإلسالمي ھو المصرف الذي یتضمن عقد تأسیسھ ونظامھ األساسي  

األعمال المصرفیة المسموح بھا على غیر أساس الفائدة أخذاً  التزاماً بممارسة
كام الشریعة وعطاًء ووفقاً لصیغ المعامالت المصرفیة التي ال تتعارض مع أح

اإلسالمیة سواء في مجال قبول الودائع وتقدیم الخدمات المصرفیة األخرى أو في 
  .مجال التمویل واالستثمار

المؤسسة التي تقوم بجذب رأس : و ھناك من عرف المصرف اإلسالمي على أنھ
المال الذي یكون عاطالً لمنح صاحبھ ربحاً حالالً عن طریق أعمال التنمیة 

التي تعود بالفائدة الحقیقیة على جمیع المساھمین باعتباره وسیط بین االقتصادیة 
  .صاحب المال ومستثمر لیحصل كل على حقھ في نماء ھذا لمال

وعلیھ فإن المصرف ال یكون إسالمیاً إالَّ إذا كانت أعمالھ كلھا ملتزمة بأحكام  
  ).1984عطیة، . (الشریعة اإلسالمیة قوالً وفعالً وتطبیقا

عندما كانت الدولة اإلسالمیة فتیة وقویة بفضل  :المصارف اإلسالمیة ـ نشأة2
تمسكھا بكتاب ربھا وسنة نبیھا محمد صلى هللا علیھ وسلم كانت ھنالك مؤسسات 

مالیة تتولى رعایة شؤون المسلمین وتعنى باحتیاجاتھم أفرادا كانوا أم جماعات ویأتي 
المؤسسة التي قامت : (ال ھوو بیت الم. بیت المال في مقدمة تلك المؤسسات

  .)باإلشراف على ما یرد من األموال وما یخرج منھا، في أوجھ النفقات المختلفة
أن ھند بنت عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب رضي هللا : الطبري وقد جاء في تاریخ

عنھ فاستقرضتھ من بیت مال المسلمین أربعة آالف درھم تتجر فیھا وتضمنھا، 
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لى بالد كلب فاشترت وباعت فلما أتت إلى المدینة، شكت فأقرضھا فخرجت إ
وفي . لو كان مالي لتركتھ ولكنھ مال المسلمین: فقال لھا عمر) الخسارة(الوضیعة 

االجتماعیة : العصر الحدیث، وبعد أن تغیرت ظروف الحیاة في شتى المجاالت
في حیاة الفرد  واالقتصادیة والثقافیة، وبعد أن ظھرت النقود الورقیة، وبرز دورھا

والمجتمع، ظھرت الحاجة إلى وجود مؤسسات مالیة تلبي متطلبات المجتمع في 
ناحیتي التمویل واإلنتاج، وقد شجعھا على ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزیادة الطلب 

 .على األموال الالزمة للتطور الصناعي والتجاري
إلیھم األوربیون وأخیراً  وفي بدایة األمر انفرد الیھود بھذه المؤسسات، ثم انضم

 .تابعھم على ذلك بعض المسلمین
وعندما جاء االستعمار وسیطر على األمة اإلسالمیة أدخل المؤسسات الربویة إلى 

المجتمعات اإلسالمیة كما بدأت أصوات كثیرة تنادي إلى تحویل المؤسسات 
ذه االقتصادیة الربویة إلى مؤسسات إسالمیة وذلك عندما أدركوا خطورة ھ

المؤسسات وأنھا من صنع االستعمار ودعت إلى رفض الواقع المنقول من الغرب في 
عھد التبعیة والضعف وإیجاد البدائل اإلسالمیة وھكذا تبلورت فكرة إنشاء المصارف 

  :اإلسالمیة وظھرت إلى حیز الوجود فكانت أول محاوالت ذلك
تأسست مؤسسة تستقبل الودائع من ذوي  :ـ في المناطق الریفیة في الباكستان

المیسورین مالكي األراضي لتقدمھا بدورھا إلى الفقراء من المزارعین لتحسین 
نشاطھم الزراعي دون أن یتقاضى أصحاب ھذه الودائع أي عائد على ودائعھم 

وكذلك القروض المقدمة للمزارعین دون عائداً وإنما كانت تلك المؤسسات تتقاضى 
ولكن نتیجة لعدم وجود كادر مؤھل من . یة تغطي تكالیفھا اإلداریةأجوراً رمز

 .العاملین وعدم تجدد اإلقبال على اإلیداع لدى المؤسسة أغلقت أبوابھا
كانت تجربة إنشاء بنوك االدخار المحلیة التي بدأھا  :ـ في جمھوریة مصر العربیة

من  1963الدقھلیة عام الدكتور أحمد النجار رحمھ هللا في قریة میت غمر بمحافظة 
أولى التجارب التي ظھرت وغابت حیث كانت تعمل وفق أسس الشریعة اإلسالمیة 

ألف  59ونتیجة لعدم تعاملھا بالفائدة حظیت حیث بلغ عود المودعین فیھا حوالي 
مودع خالل ثالث سنوات من عملھا لكن ھذه التجربة لم تستمر أیضاً حیث أنھ تم 

 :نتیجة للعوامل التالیة 1967إیقاف العمل بھا عام 
ـ عدم رسوخ اإلطار النظري لألعمال والنشاطات المصرفیة اإلسالمیة التي 

 .تمارسھا
 .ـ عدم توافر الكوادر القادرة على أداء األعمال والنشاطات المصرفیة اإلسالمیة

ـ لن تلقى العنایة والرعایة الالزمة التي تمنح عادة ألي تجربة رائدة من قبل 
سات الحكومیة واألھلیة، حیث تمت تصفیتھا لتظھر فكرتھا االجتماعیة بصورة المؤس

 .بإنشاء بنك ناصر االجتماعي ومركزه مدینة القاھرة 1971جدیدة وذلك عام 
تعتبر المصارف اإلسالمیة بالمفھوم  :ـ في الدول العربیة األخرى واألجنبیة

المعاصر ولعل أول تسجیل  المؤسسي كیانات حدیثة بالنسبة لتاریخ العمل المصرفي
رسمي حدیث لعبارة البنك اإلسالمي متمثالً في اتفاقیة تأسیس البنك اإلسالمي للتنمیة 

وھي نتیجة اإلرادة المشتركة لدول منظمة المؤتمر اإلسالمي إلنشاء ھذه  1974عام 
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دعم التنمیة االقتصادیة والتقدم االجتماعي لشعوب  :المؤسسة الدولیة الھادفة إلى
لدول األعضاء والمجتمعات اإلسالمیة مجتمعة ومنفردة وفقاً ألحكام الشریعة ا

أما على صعید العمل المصرفي التجاري للقطاع الخاص فقد شھدت دولة . اإلسالمیة
، وھو أول بنك إسالمي 1975اإلمارات العربیة المتحدة مولد بنك دبي اإلسالمي عام 

وقد كان إنشاء  .لمفھوم المصرفي المعاصرمتكامل الخدمات واألنشطة یتم إنشاؤه با
بنك دبي اإلسالمي مقدمة االنطالق ومحصلة لعمل دؤوب كانت تموج بھ الساحة 

ثم استمرت حركة إنشاء وتأسیس المصارف  .اإلسالمیة على كل صعید فقھي وعملي
  :اإلسالمیة في طریقھا نحو التقدم واالزدھار إذ

وفي مصر ظھر بنك فیصل اإلسالمي  بیت التمویل الكویتي، 1977أسس عام  
أسس  1978وفي عام  .المصري وفي السودان بنك فیصل اإلسالمي السوداني

أسس بنك  1979المصرف اإلسالمي األردني للتمویل واالستثمار، وفي عام 
أسس مصرف قطر اإلسالمي، ثم بنك قطر  1982البحرین اإلسالمي، وفي عام 

شھدت مالیزیا تأسیس بنك مالیزیا  1982ام وفي ع. 1990اإلسالمي الدولي عام 
اإلسالمي في أقصى المشرق لیقابلھ بنك البركة موریتانیا في أقصى المغرب 

 .اإلسالمي
أما في مجال تأسیس البنوك اإلسالمیة فقد اختلفت التصورات والمنطلقات فھناك 
ني بنوك مؤسسة بقانون خاص بھا مثل بنك فیصل اإلسالمي المصري والبنك األرد

وھناك بنوك صدر نظامھا األساسي بمرسوم أو قانون خاص مثل بنك دبي اإلسالمي 
وھناك بنوك إسالمیة تأسست كشركات خاضعة لألحكام  .وبیت التمویل الكویتي

تأسیس : العادیة في قوانین الشركات وقانون البنوك الساري في بلد التأسیس مثل
، كشركة قابضة حیث نجحت 1978المصرف اإلسالمي الدولي في اللوكسمبرج عام 

  1982.في تأسیس المصرف اإلسالمي الدولي في الدانمرك عام  
أما بالنسبة للجانب التشریعي في مجال العمل المصرفي اإلسالمي، فقد بدأت 

المحاوالت األولى في الباكستان، حیث قام البنك المركزي بتشكیل عدة لجان عمل، 
ك الخمسة المؤممة إلعداد الخطوات العملیة وشكلت لجنة من كبار مسؤولي البنو

وفي مالیزیا تم تشكیل لجنة وطنیة للبنك  .لتطبیق النظام المصرفي اإلسالمي
 .اإلسالمي، وبناء على توصیات اللجنة صدر قانون البنوك اإلسالمیة

أما في إیران فقد تضمن دستور جمھوریة إیران اإلسالمیة، قواعد اقتصادیة محددة 
منع الربا واالحتكار، وبناء على ذلك النص الدستوري، فقد تم إصدار من بینھا 

 .1983القانون المصرفي اإلسالمي عام 
بیوت التمویل (كما أصدرت تركیا قانون خاص لتنظیم نشاط التمویل الالربوي 

وأصدرت جمھوریة السودان قانونا شامالً لتنظیم العمل  1983.عام ) الخاصة
) 2(وفي الجمھوریة الیمنیة صدر القانون  1993.انون لعام المصرفي اإلسالمي بالق

لعام ) 35(وأما في سوریا فقد صدر القانون . ، بشأن المصارف اإلسالمیة1996لعام 
الخاص بإحداث المصارف اإلسالمیة، والذي بموجبھ تم تأسیس ثالثة  2005

ي بنك سوریة الدول :مصارف إسالمیة في الجمھوریة العربیة السوریة ھي
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البنك اإلسالمي للتنمیة، ( .اإلسالمي، بنك البركة سوریة، بنك الشام اإلسالمي
1998.(  

عطیة، ( :تتمیز البنوك اإلسالمیة بالخصائص اآلتیة: ـ خصائص البنوك اإلسالمیة3
1984.( 

ـ ال یتعامل بالفائدة أخذاً أو عطاًء، ألنھا ربا تحرمھ الشریعة اإلسالمیة وكافة الشرائع 
 .األخرى

ـ یقوم المصرف اإلسالمي بإحیاء فریضة الزكاة وتنظیم وظیفتھا كأساس للتكافل 
 .االجتماعي

 .ـ یعتمد المصرف اإلسالمي على أن المشاركة والمضاربة خیر بدیل للفوائد الربویة
ـ أن االستثمارات بأشكالھا المختلفة ھي المصدر الرئیسي إلیرادات المصرف 

 .اإلسالمي
یع وجذب الودائع بأنواعھا المختلفة وعلى األخص االدخاریة ـ یقوم المصرف بتجم

 .والعمل على استخدامھا ما أمكن فیما یخدم المناطق والتجمعات المحلیة
ـ وبالتالي فإن المصرفیة اإلسالمیة قائمة على األسس المستمدة من الفقھ اإلسالمي 

ر المشترك وإذا كان في أبواب المعامالت المالیة وھي المشاركة والمضاربة لالستثما
بحاجة للتمویل تكون األدوات صیغ المتاجرة التي تقدمھا المصارف اإلسالمیة 

بصفتھا التاجر الوسیط أو الممول من البیع بالمرابحة والسلم والذي ھو بیع مواد خام 
بتسلیم مؤجل وثمن فوري والبیع اآلجل بیع سلع بتسلیمھا فوراً وتأجیل الثمن أو 

صناع والمقاوالت وإذا كانت حاجة المتمول للمنافع دون األصول تقسیمھ و االست
كانت اإلجارة ھي األداة المناسبة وھناك عقود أخرى مساعدة مثل الرھن و الحوالة 

 .والكفالة والوكالة
ـ إن عمل المصارف األساسي ھو الوساطة المالیة وھذه العقود كانت تحقق ھذا الدور 

ن الفائدة، یمكن للمصرف اإلسالمي تمویلھ بالسلع فمن یرغب بوسیط مالي بعیداً ع
على أساس البیع المؤجل أو المرابحة أو السلم ومن یرید المنافع من األشیاء 

والخدمات من األشخاص وال یملك أو ال یرغب في اقتناء األصول تكون الوساطة 
ركة المالیة معھ بعقد اإلجارة أو االستصناع، ومن یرید االستثمار فھناك المشا

 .والمضاربة والوكالة باالستثمار
ـ من المعلوم أن المصارف اإلسالمیة مصارف تنمویة بالدرجة األولى ولما كانت 
ھذه المصارف تقوم على إتباع منھج هللا المتمثل بأحكام الشریعة الغراء، لذا فإنھا 

ویل وفي جمیع أعمالھا تكون محكومة بما أحلھ هللا، وھذا یدفعھا إلى استثمار وتم
المشاریع التي تحقق الخیر للبالد والعباد، والتقید في ذلك بقاعدة الحالل والحرام التي 

  :مما یؤدي  إلى. یحددھا اإلسالم
ـ توجیھ االستثمار وتركیزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات 

 .األساسیة لإلنسان
 .في دائرة الحالل  –سلعة كان أم خدمة  –ـ التحري في أن یقع المنتج 

) شراء –بیع  –تصنیع  -تمویل(ـ التحري في أن تكون مراحل العملیة اإلنتاجیة 
 .ضمن دائرة الحالل
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منسجمة مع دائرة ) نظام عمل  –أجور (ـ التحري في أن تكون كل أسباب اإلنتاج 
 .الحالل

لذي یعود ـ تحكیم مبدأ احتیاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد ا
 .على الفرد

ھذا یأتي من ناحیة أن المصارف  :ـ ربط التنمیة االقتصادیة بالتنمیة االجتماعیة
اإلسالمیة بطبیعتھا اإلسالمیة تزاوج بین جانبي اإلنسان المادي والروحي وال یجوز 

 .فصل الناحیة االجتماعیة عن الناحیة االقتصادیة
القتصادیة والتنمیة االجتماعیة فقط بل أنھ والمصرف اإلسالمي ال یربط بین التنمیة ا

یعد التنمیة االجتماعیة أساساً ال تؤتي التنمیة االقتصادیة ثمارھا إال بمراعاتھ، ویعمل 
لصالح الجمیع، فالمصرف اإلسالمي یجمع الزكاة ویتولى مھمة توزیعھا وإیصالھا 

آما أنھ یحاول رفع إلى مستحقیھا من األصناف الثمانیة التي حددھا القرآن الكریم، 
المستوى المعاشي للمجتمع، من خالل سیاستھ االستثماریة، ویفتح أبواب الرزق أمام 

  .الجمیع، وذلك من خالل المشاریع والمؤسسات االقتصادیة التابعة لھ
للبنك اإلسالمي أھداف یسعى إلى تحقیقھا، استلزمتھا : ـ أھداف البنوك اإلسالمیة4

وحتى وجود المشروع تجسیدا للقیم اإلسالمیة وتطبیقا لألھداف الطبیعیة الدینامیكیة 
الحقة في مجال المال والمعامالت االقتصادیة وفیما یسھم بفعالیة في القضاء على 

االزدواجیة التي قد یجدھا اإلنسان المسلم بتعالیم العقیدة الحقة وبین واقع الممارسات 
 وتطبیقا لشریعتھ ویمكن أن نعرض الفعلیة التي تتم في المجتمع إعالء لدین هللا

 ).2015ركیبي، غماري، ( :األھداف فیما یلي
تساھم البنوك اإلسالمیة بفعالیة في تحقیق  :األھداف التنمویة للبنك اإلسالمي 1ـ 4

تنمیة اقتصادیة اجتماعیة في إطار المعاییر الشرعیة، وتنمیة عادلة ومتوازنة ترتكز 
 :ة للمجتمعات وتتمثل ھذه األھداف فيعلى توفیر االحتیاجات األساسی

ـ تنمیة وتثبیت القیم التعاقدیة والخلق الحسن والسلوك السلیم لدى العاملین والمتعاملین 
 .مع البنك اإلسالمي لتطھیر النشاط االقتصادي من الفساد

 .ـ تحقیق التنمیة الشاملة واالستغالل الرشید للموارد المالیة المتاحة
سالمیة بتنمیة الحرفیین والصناعات الحرفیة والبیئة والصناعات ـ تھتم البنوك اإل

الصغیرة والتعاونیات باعتبارھا جمیعا األساس الفعال لتطویر البنیة االقتصادیة 
والصناعیة في الدول اإلسالمیة وغیر اإلسالمیة التي تمت في ھذا المجال وتوسیع 

 .قاعدة الملكیة والمشاركة في المجتمع
 :وتتمثل أھمھا فیما یلي: االستثماریة للبنك اإلسالمي األھداف 2ـ 4

ـ االستثمار المباشر، والمشاركات، وترویج المشروعات، وتجمیع الجدوى للغیر، 
 .وتحسین المناخ االستثماري العام

ـ خدمة وتشجیع األفراد الذین ال یرغبون في التعامل بالربا، وتجمیع مدخراتھم 
 .بشكل یخدم المجتمع على أساس الشریعة اإلسالمیةواستثمارھا بطریقة المشاركة 

ـ یقوم البنك اإلسالمي بالتركیز في توظیفاتھ التمویلیة على التوظیف االستثماري 
متوسط وطویل األجل ومنھ یتم توسیع قاعدة النشاط االقتصادي وتقویم ھیكل 

 .القطاعات االقتصادیة فیھ
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ألغراض ) فراد ومؤسسات(ال ـ توفیر رؤوس األموال الالزمة ألصحاب األعم
المشاریع االقتصادیة على أن یتم ھذا التمویل طبقا ألحكام الشریعة بالنسبة للمعطي 

 .واآلخذ
وما قد ینجم عنھ استغالل حاجات الناس، ومن ثم یعمل البنك  ـ محاربة االحتكار

من اإلسالمي على كسر احتكار القلة وإشاعة ونشر أدوات اإلنتاج وإتاحتھا، مما یض
  .توزیع عادل للثروة وإنتاج وفیر یكفي البشر، ویحقق لھم األمن واالستقرار

 :وتتمثل فیما یلي :األھداف االجتماعیة للبنك اإلسالمي 3ـ 4
ـ العدالة االجتماعیة والتوزیع اإلسالمي المنصف للدخل والثروة واستخدام الزكاة 

دة التفاوت متماشیا مع والضرائب والتحویالت كوسائل إضافیة لمزید من تخفیف ح
 .فكرة اإلخوة اإلسالمیة

ـ تساھم البنوك اإلسالمیة في تحقیق سعادة اإلنسان من خالل تأمین مطالبھ المادیة 
والمعنویة المشروعة ورفع مستوى معیشتھ، فتقوم بتوفیر الحاجیات األساسیة لھ من 

سیة معقولة والمساھمة في ثقافتھ وتعلیمھ بأسعار تناف... طعام وشراب ولباس
 .باعتمادھا على الصیغ اإلسالمیة للتمویل واالستثمار

ـ المساھمة في تحقیق العدالة االجتماعیة وذلك من خالل اختیار المشروعات التي 
تحقق تحسینات في الدخل أو منح القروض الحسنة أو إنشاء المشروعات االجتماعیة 

 .التي تحقق التكامل االجتماعي بمختلف صوره
 .من لكل مسلم بل لكل إنسان على األرض اإلسالمیة حاجتھ األساسیةـ أن تؤ

 :وتتمثل فیما یلي :األھداف المالیة للبنك اإلسالمي 4ـ 4
 .ـ السیولة والربحیة واألمان ونمو الموارد

ـ جذب وتجمیع الفوائض وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن اإلسالمي وتنمیة الوعي 
 .االدخاري لدى األفراد

ذب الموارد المالیة وتعبئة المدخرات في المجتمع ویتمثل ذلك في الودائع التي ـ ج
  .یحصل علیھا البنك

تعد صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة : ـ صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة5
العنصر الجوھري الذي یعكس فلسفة تلك البنوك ورسالتھا، فمن خالل أبعادھا تبدو 

و فیما یلي سوف نتطرق إلي أھم صیغ التمویل اإلسالمي  .البنوكنقاط التمیز في تلك 
  ).2011بورقبة، : (المستخدمة

و تندرج ضمن ھذا العنصر : )صیغ الھامش المعلوم( التمویل بصیغ البیوع  1ـ 5
 :الصیغ اآلتیة

یعد بیع المرابحة أداة تمویل على المدى القصیر، حیث  :التمویل بالمرابحة 1ـ 1ـ 5
یستخدم في تمویل عملیات التجارة الداخلیة والخارجیة، كما یمكن تطبیقھ على 

 .مختلف األنشطة والقطاعات سواء كان ذلك خاصاً باألفراد أم بالمؤسسات
بیوع و بیع المرابحة ھو بیع الشيء بثمنھ مضافا إلیھ زیادة معینة وھو من بین 

األمانة، بحیث تنقسم البیوع إلى بیوع مساومة ال یشترط فیھا معرفة الثمن األصلي 
  .للسلعة وبیوع أمانة یشترط فیھا معرفة الثمن األصلي للسلعة
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تمارس المصارف اإلسالمیة التمویل بالمرابحة  :أـ أنواع التمویل بالمرابحة
 : بطریقتین رئیسیتین

التي تتكون من طرفین ھما البائع والمشتري، ویمتھن وھي  :ـ بیع المرابحة العادیة
فیھا البائع التجارة فیشتري السلع دون الحاجة إلى االعتماد على وعد مسبق بشرائھا، 

ثم یعرضھا بعد ذلك للبیع مرابحة بثمن وربح یتفق علیھ، وتسمى كذلك بالمرابحة 
لبنك، عمل الباحثون على ونظراً ألن ھذه الصیغة ال تتالءم مع طبیعة نشاط ا. الفقھیة

إیجاد صیغة أخرى تتالءم وطبیعة نشاطھ والتي تتمثل في بیع المرابحة لألمر 
 .بالشراء

وھو من صور المرابحة المنتشرة  :)المرابحة لآلمر بالشراء(ـ المرابحة المصرفیة 
في واقعنا المعاصر، التي یشتري فیھا البنك السلعة بناء على طلب المشتري وذلك 

ساس وعد منھ بشراء تلك السلعة مرابحة، وبیعھا لھ بزیادة معلومة مع بیان على أ
الثمن األساسي للسلعة وسداد الثمن على أقساط معینة، وعلى ذلك یتكون عقد 

المرابحة لآلمر بالشراء من وعد بالشراء صادر من الطالب لشراء السلعة بالمرابحة 
لیھا والثمن والربح، وعقد الشراء بین من البائع األول إذا تحققت األوصاف المتفق ع

والبائع ) الزبون(البائع األول والبنك اإلسالمي، وعقد الشراء بین الواعد بالشراء 
األول للمرابحة، وقد أجاز مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي صورة المرابحة لآلمر 
ض بالشراء إذا وقعت على سلعة بعد دخولھا في ملك البنك اإلسالمي، وحصول القب

المطلوب شرعا، طالما كانت تقع على البنك اإلسالمي مسؤولیة التلف قبل التسلیم، 
وتبعة الرد بالعیب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسلیم، وتوافرت شروط 

البیع، فالبائع البد أن یكون مالكا وحائزا للسلعة ومتحمال لمخاطرھا حتى ال یكون 
 .بائعا لما لیس عنده 

یمكن تلخیص الخطوات الرئیسیة لتنفیذ  :تنفیذ المرابحة المصرفیةب ـ خطوات 
  : المرابحة المصرفیة من خالل الجدول األتي

  خطوات تنفیذ المرابحة المصرفیة): 02(الجدول رقم 
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، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة دراسة )2011(بورقبة شوقي، : المصدر

تطبیقیة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، 
 . 21جامعة سطیف، الجزائر، ص 

لقد انتشر تطبیق السلم بشكل خاص لدى المزارعین حیث  :التمویل بالسلَم 2ـ 1ـ 5
جونھ من الموارد المالیة الالزمة قبل البدء في نشاطھم وأعمالھم، یوفر لھم ما یحتا

ولذلك أطلق علیھ الفقھاء بیع المحاویج، ولكن یسد أیضا ثغرة ھامة بالنسبة للمنتجین 
 .وأصحاب األعمال

و السلم ھو عبارة عن بیع موصوف في الذمة ببدل یعطى عاجالً، ومعنى ذلك أنھ 
سلعة المباعة التي یتعھد البائع بتسلیمھا بعد أجل محدد یبیع آجل بعاجل، فاآلجل ھو ال

 . والعاجل ھو الثمن الذي یدفعھ المشتري كامالً بمجلس العقد
ویعتبر عقد السلم عكس البیع اآلجل فإذا كان البیع بثمن مؤجل یقدم تمویال من البائع 

یقدم تمویال  إلى المشتري، حیث یمنحھ أجل محدد لسداد الثمن المتفق علیھ، فإن السلم
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من المشتري إلى البائع ألن المشتري ھو الذي یدفع الثمن مقدما عند التعاقد ویحص 
 .البائع على فترة زمنیة محددة لتسلیم المباع المتعاقد علیھ

 :یوجد في البنوك اإلسالمیة نوعان من التمویل بالسلمو 
 .ة في وقت آجلحیث یقوم البنك بتمویل عاجل وحصولھ على سلع :أـ السلم العادي

یقوم بموجبھ البنك بشراء سلعة یتحصل علیھا مستقبال ویبیع  :ب ـ السلم الموازي
سلعة مستحقة في نفس األجل ومماثلة لتلك التي اشتراھا بموجب العقد األول، وعند 

حلول األجل یقوم البنك بتسلیم نفس السلعة المشتراة بموجب العقد األول إلى 
اللتزام في عقدین منفصلین تمام االنفصال، فعجز البائع المشتري بشرط أن یكون ا

في العقد األول من التسلیم ینبغي أن ال یترتب علیھ عجز البائع في العقد الثاني عند 
 .التسلیم

ویعتبر السلم أداة تمویل ذات كفاءة عالیة في االقتصاد اإلسالمي، وفي نشاطات 
ا لحاجات التمویل المختلفة، كما أن المصارف اإلسالمیة من حیث مرونتھا واستجابتھ

التمویل بالسلم یدفع لإلنتاج، حیث یجب أن یسدد مقابل رأس مال السلم سلعا، فإنھ إذا 
كان منتجا لھذه السلع فسوف یعمل كل ما في وسعھ إنتاج القدر الالزم للسداد، 

رق بین بالف باإلضافة إلى أنھ یساھم في ترشید تكالیف اإلنتاج، حیث أن الربح یحدد
ثمن البیع والتكالیف وفي حالة البیع سلما فإن ثمن البیع یكون محدد سلفا قبل اإلنتاج، 

وبالتالي لكي یحقق المسلم إلیھ ربحا مناسبا، فإنھ لیس أمامھ بدیل سوى ترشید 
  .التكالیف، بما ینطوي علیھ من حسن استخدام الموارد وتخفیض التكالیف

وفر ھذه الصیغة تمویالً متوسط األجل لتلبیة ت :التمویل باالستصناع 3ـ 1ـ 5
االحتیاجات التمویلیة لتصنیع سلع محددة، كما یمكن استعمال ھذه الصیغة لتمویل 

و عقد االستصناع ھو شراء ما یصنع . رأس المال العامل للمشروعات االستثماریة
و وفقاً للطلب أو طلب صنع سلعة من الصانع، مع تحدید الثمن ویقوم الطالب أ

وبالتالي یمكن . المشتري بالخیار، إذا لم یكن المصنوع مطابقاً لألوصاف المطلوبة
تعریف االستصناع بأنھ عقد یتعھد بموجبھ البنك بإنتاج شيء معین وفقاً لمواصفات 

تم االتفاق علیھا ویشمل ھذا التعھد كل خطوات التصنیع وكذلك سعر وتاریخ التسلیم، 
عمل أو جزء منھ لجھة أخرى تتخذه تحت إشرافھ ویمكن للبنك أن یعھد ذلك ال

 .ومسؤولیتھ
یمكن أن تتم طلبات التمویل باالستصناع بالصیغتین :  أـ أنواع التمویل باالستصناع

 :التالیتین
حیث یقوم البنك في ھذه الحالة بصناعة السلعة محل العقد  :ـ االستصناع العادي

 .بنفسھ
بنك اإلسالمي بخصوص السلعة الواحدة وھو أن یعقد ال :ـ االستصناع الموازي

أحدھما مع العمیل طالب السلعة یكون البنك فیھ في دور الصانع، واآلخر مع : عقدین
القادر على الصناعة، كالمقاول مثالً، لیقوم بإنتاج سلعة مطابقة للمواصفات 

والتصامیم والشروط المذكورة في العقد األول ویكون البنك ھنا في دور المستصنع، 
ویمكن أن یكون الثمن في العقد األول مؤجالً وفي العقد الثاني معجالً، فتكون فرصة 

ثم إذا تسلم المصرف . التمویل للبنك مضاعفة، مما یتیح لھ قسطاً من الربح الوافر
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السلعة من المنتج ودخلت في حیازتھ، یقوم بتسلیمھا إلى المستصنع وال مانع أن یعقد 
تقدم أي منھما بشرط أن یكون العقدان منفصالن عن العقدان في وقت واحد أو ی

  .بعضھما فتكون مسؤولیة البنك ثابتة قبل المستصنع
یمكن تلخیص الخطوات  :االستصناع الموازي ب ـ الخطوات التنفیذیة لالستصناع و

  :األساسیة لتنفیذ االستصناع في المصارف اإلسالمیة من خالل الجدول األتي
  االستصناع الموازي تنفیذ االستصناع و خطوات): 03(الجدول رقم 

  
، الكفاءة التشغیلیة للمصارف اإلسالمیة دراسة )2011(بورقبة شوقي، : المصدر

تطبیقیة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادیة، 
 . 25جامعة سطیف، الجزائر، ص 

سالمیة اإلجارة كأسلوب من أسالیب تستخدم البنوك اإل :التمویل باإلجارة 4ـ 1ـ 5
عملیات التمویل الھامة التي تقدمھا لعمالئھا، فھي تقتني الممتلكات واألصول من أجل 

وضعھا تحت تصرف تصرفھم الستیفاء منافعھا بمقابل، ویكون محل ھذه العملیات 
بیع لمنافع  نھابیع المنفعة ال العین أو األصل، وبذلك تختلف اإلجارة عن البیع في كو

عقد على منفعة  نھاو بالتالي یمكن تعریف اإلجارة بأ. تھااألصول ولیس لألصول ذا
أو أنھا اتفاق تعاقدي بین . مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم یدفع شیئاً فشیئاً 

طرفین یمنح بمقتضاھا المستأجر الحق في استخدام أصل مملوك للمؤجر، وذلك 
  .ل أجرة معلومة تدفع حسب االتفاقخالل فترة زمنیة معینة مقاب
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ھذه المفاھیم والشروط تخص اإلجارة كما تسمى في كتب فقھ المعامالت سواء كانت 
على المنافع الشخصیة أو العینیة، إال أن الذي تطبقھ البنوك اإلسالمیة فھو یخص 
 بھذاإجارة من عقارات ومنقوالت، وھو ما یسمى بالتمویل التأجیري وھو ال یختلف 

ھ في المصارف التقلیدیة، إال في بعض الشروط التي تخص المصارف اإلسالمیة عن
 :والمتمثلة في

 .ال یجوز للبنك التعاقد على التأجیر إال بعد امتالك ما یراد تأجیره ـ
 .ـ یجوز أن یقوم البنك اإلسالمي بتوكیل طرف آخر القتناء األشیاء المراد تأجیرھا

 .یة بسعر الفائدة السائدة في السوقال یجوز ربط األقساط اإلیجاز ـ
أن یتحمل البنك ھالك السلعة المؤجرة بصفتھ مالك ما لم یكن ذلك تقصیر من  ـ

 .المستأجر
تنقسم اإلجارة حسب مآل األصل عند انتھاء العقد إلى : أـ أنواع التمویل باإلجارة

یؤول فیھا ملك  إجارة تشغیلیة یبقى األصل فیھا ملكا للمؤجر، وإجارة منتھیة بالتملیك
 .األصل للمستأجر

یقوم البنك اإلسالمي بموجب ھذا األسلوب باقتناء  ):العادیة(ـ اإلجارة التشغیلیة
موجودات وأصول مختلفة تستجیب لحاجیات جمھور متعدد من المستخدمین، ویتولى 

تشغیلھا واستیفاء منافعھا خالل  بھدفالبنك إجارة ھذه األصول ألي جھة ترغب فیھا 
محددة یتفق علیھا، وبانتھاء تلك المدة تعود األصول إلى حیازة البنك لیبحث من  مدة

 .جدید عن مستأجر آخر
) البنك(ھي عقد إجارة یتضمن وعداً من المؤجر  :ـ اإلجارة المنتھیة بالتملیك

بنقل الملكیة لھ بعد قیامھ بسداد ثمن الشيء المؤجر إضافة إلى  )العمیل(للمستأجر
اً ما یتم سداد ھذا الثمن على أقساط فیكون مقدار األجرة متناقصاً مع األجرة، وغالب

تزاید الحصة من األصل المؤجر التي یملكھا المستأجر؛ ویتضمن تطبیق اإلجارة 
  : المنتھیة بالتملیك مجموعة من الشروط نوردھا فیما

 .ـ ضبط مدة التأجیر وتطبیق أحكامھ علیھا طیلة ھذه المدة
 .قسط من أقساط اإلیجار تحدید مقدار كل ـ
المدة بواسطة تنفیذ لوعد سابق بذلك، بین البنك  نھایةنقل الملكیة إلى المستأجر في  ـ

ونرى أیضا ضرورة تمییز جھة الملك المتحملة للمغارم مقابل استحقاقھا  .والمستأجر
للمغانم، وال یصح فصل ھذا التالزم، ألن ھذا الفصل یخرم السالمة الشرعیة، حیث 

تبعة الھالك والتعیب تكون على البنك بصفتھ مالكا للمعدات ما لم یكن الھالك أو  أن
التعیب بقصد أو تقصیر من المستأجر فتكون التبعة عندئذ علیھ، وكذلك نفقات التأمین 

 .یتحملھا البنك، وال یصح تحمل المستأجر أقساط التأمین
غارسة قیام شخص أو عامل تعني كلمة م :ب ـ حالة خاصة من اإلجارة ـ المغارسة ـ

بغراسة أرض بأشجار لحساب صاحبھا، حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجاً، أخذ 
العامل جزء من الشجر كأجر لھ على عملھ، لذلك ھي نوع من اإلجارة، ویمكن للبنك 

اإلسالمي تطبیق ھذه الصیغة، بحیث یقوم بشراء أراضي ثم یمنحھا لمن یعمل فیھا 
أو أن یقوم البنك بدور العامل، حیث یقوم بالعمل على أراضي على سبیل المغارسة، 
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الغیر على سبیل المغارسة، وذلك باستخدام أجراء یكونون تحت مسؤولیة البنك 
  .اإلسالمي

و تندرج ضمن ھذا العنصر : التمویل بصیغ المشاركة في الربح والخسارة 2ـ 5
  :الصیغ اآلتیة

ھي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساھم كل : التمویل بالمشاركة 1ـ 2ـ 5
الربح، والمشاركة  بھدفمنھما في مشروع معین بتقدیم حصتھ من المال الستثمارھا 

الت التجاریة لمجاصیغة مصرفیة یقوم البنك من خاللھا بتمویل عمالئھ في ا
فعات، والصناعیة والزراعیة، وذلك بتقدیم مبلغ من المال دفعة واحدة أو على د

ویمثل ھذا المبلغ مساھمة البنك في المشاركة، كما یقوم العمیل بتقدیم مبلغ من المال 
یمثل مساھمتھ في المشاركة ویقوم ھذا الشكل من التمویل أساساً على القاعدة الفقھیة 

ویقسم التمویل بالمشاركة، حسب طبیعة الشيء الممول إلى قسمین ". الغنم بالغرم"
 :رئیسین

وھي المشاركة التي یرتبط أجلھا بأجل المشروع : )المستمرة(كة الدائمة أـ المشار
الممول نفسھ، فالمشاركة قائمة طالما بقي المشروع قائماً، وال یمنع ھذا بطبیعة الحال 
أیاً من الشركاء من بیع حصتھ أو التصرف فیھا بشكل ینھي مشاركتھ في المشروع، 

أحد العمالء في صفقة معینة كعملیة استیراد  كما یمكن للبنك المشاركة بالمشاركة مع
أو تصدیر كمیة من السلع، ویقتسم البنك مع شریكھ في الصفقة األرباح والخسائر 

 .حسب النسب المتفق علیھا وتنتھي المشاركة بمجرد انتھاء الصفقة
ھي نوع من المشاركة بین البنك  :ب ـ المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك

ذي یكون لھ الحق أن یحل محل البنك في ملكیة المشروع إما دفعة واحدة والعمیل ال
أو على دفعات، حسب الشروط المتفق علیھا بین الطرفین وطبیعة العملیة التمویلیة، 
وبموجب عقد المشاركة تتناقص حصة البنك في الشراكة بصورة تدریجیة كلما قام 

 نھایةالبنك للمشروع، وفي العمیل بتسدید حصص متزایدة من أصل مبلغ تمویل 
 .األمر یصبح طالب التمویل أو الشریك ممتلكاً للمشروع بصورة كاملة

المضاربة ھي عقد شراكة في الربح بین  ):القراض(التمویل بالمضاربة  2ـ 2ـ 5
الطرفین یقدم أحدھما ماالً ویسمى رب المال إلى الطرف الذي یقوم بالعمل ویسمى 

الربح المتحقق من المضاربة بینھما بحسب النسبة المتفق المضارب، ویتحدد اقتسام 
علیھا سلفاً، أما الخسارة غیر الناتجة عن التعدي والتقصیر فتكون على رب المال 

ویخسر المضارب عملھ، وتستخدم المصارف اإلسالمیة ھذه الصیغة لتمویل مختلف 
لمؤسسات القطاعات التجاریة والصناعیة والزراعیة وبصفة خاصة الشركات وا

الكبیرة التي تتمیز بالخبرة والسمعة الجیدة، إال أن ھذه الصیغة تبدو قلیلة االستعمال 
  .، وعدم وجود الثقة الكبیرة في العمالءتھانظراً لخطور

توجد المضاربة في المصارف اإلسالمیة على شكلین  :أـ أنواع التمویل بالمضاربة
 :رئیسیین

سواء فیما ) رب العمل(تقید بشروط یضعھا البنك ھي التي ال ت :ـ المضاربة المطلقة
 .یخص نوع العمل أو الزمان أو المكان فھي بدون قیود إال النوعیة منھا

على ) رب المال(وھي المضاربة المقیدة بشروط یضعھا البنك  :ـ المضاربة المقیدة
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 .، بشرط أن ال تفسد ھذه القیود صیغة العقد)المضارب(العمیل 
 :و ھذه الصیغ یمكن حصرھا فیما یلي: المضاربةب ـ صیغ شبیھة ب

و المساقاة على وزن مفاعلة أي مفاعلة من السقي، ھي ذلك النوع من  :ـ المساقاة
الشركات التي تقوم على أساس بذل الجھد من العامل في رعایة األشجار المثمرة 

سبة متفق وتعھده بالسقي والرعایة على أساس أن یوزع الناتج من األثمار بینھما بن
علیھا ویستخدم البنك اإلسالمي ھذه الصیغة في تمویل مشروعات استصالح 

األراضي لزراعتھا وتطویرھا باستخدام التكنولوجیا الحدیثة، فیقوم بتوفیر المال 
وأدوات السقي الالزمة، وبإمكانیة وضع أجیر یقوم بالعمل، ویقتسم الناتج مع صاحب 

عقد شركة بین المال والعمل قیاساً على  نھاصیغة ألولقد أجاز الفقھاء ھذه ال. األرض
 .المضاربة

عبارة عن دفع أرض من مالكھا إلى من یزرعھا : نھاتعرف المزارعة بأ :ـ المزارعة
أو یعمل علیھا، ویقومان باقتسام الزرع بینھما، فھي بذلك عقد شركة بین مالك 

ز شركة المزارعة األرض والعامل علیھا، ولقد أجمع الفقھاء أیضاً على جوا
  .باعتبارھا عقد شركة بین المال والعمل قیاساً على المضاربة

مما سبق یتضح أن المصرف اإلسالمي یقوم بتوظیف األموال المتاحة لھ من مصادر 
باستخدام وسائل عدیدة مثل عقود  - التي تلقاھا مضاربا -ذاتیة مع حسابات االستثمار

م واإلستصناع وعقود اإلیجار وعقود البیع المضاربة وعقود المشاركة وعقود السل
باألجل وعقود المرابحة، أو عن طریق تأسیس منشآت تابعة للقیام بأوجھ نشاط 

وما یتحقق من ربح أو خسارة نتیجة . مختلفة أو عن طریق اإلسھام في منشآت قائمة
لھذه االستثمارات یقوم المصرف بتوزیعھ على مصادر األموال المستثمرة بعد 

طاع النسبة المخصصة لھ من الربح في حالة تحققھ وذلك بصفتھ مضاربا، وفقا استق
 .لما یتم االتفاق علیھ بین المصرف وأصحاب حسابات االستثمار
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بأنھا یمكن تعریف سیاسة اإلقراض  :ـ السیاسة االقراضیة في البنوك التجاریة1
مجموعة القواعد واإلجراءات والتدابیر المتعلقة بتحدید حجم ومواصفات القروض 

ومتابعتھا وتحصیلھا وبناء على ذلك فإن  التي تحدد ضوابط منح ھذه القروض وتلك
سیاسة اإلقراض في البنك التجاري یجب أن تشمل القواعد التي تحكم عملیات 

ذه القواعد مرنة ومبلغة إلى جمیع اإلقراض بمراحلھا المختلفة، وأن تكون ھ
وتھدف سیاسة اإلقراض إلى تحقیق   .المستویات اإلداریة المعنیة بنشاط اإلقراض

 :عدة أھداف في مقدمتھا
 .ـ سالمة القروض التي یمنحھا البنك

 .ـ تنمیة أنشطة البنك وتحقیق عائد مرضي
رضا أرشید، أحمد ( .مراحلھاـ تأمین الرقابة المستمرة على عملیة اإلقراض في كافة 

 ). 1999جودة، 
 :تشتمل السیاسة االقراضیة على العناصر اآلتیة: مكونات السیاسة االقراضیة 1 ـ1
 .)2000عبد المطلب، (
یقصد بھ إجمالي القروض التي یمكن للبنك أن یمنحھا لعمالئھ : حجم القروضـ أ 

للعمیل الواحد، و عادة ما تتقید ككل، و كذلك إجمالي القروض التي یمكن أن یمنحھا 
 .البنوك في ھذا لمجال بالتعلیمات و القواعد التي یضعھا البنك المركزي

ال بد أن تحتوي سیاسة القروض على بعض المعلومات عن : ـ تشكیلة القروضب 
تشكیلة القروض التي یمكن أن یقدمھا البنك، و حجم كل نوع من ھذه التشكیلة و ذلك 

 . لب على االئتمان في المجتمع، كذلك خبرة إدارة البنك و حجمھافي ضوء حجم الط
كما أن القیود التي تفرض على البنوك بصدد الحد األقصى لالئتمان الذي یمنح 

للعمیل الواحد یمكن أن یؤثر على تشكیلة القروض و نمو اإلقراض طویل األجل 
 . بالنسبة لھذه البنوك

یتوقف حجم المنطقة التي یغطیھا نشاط  :البنكتحدید المنطقة التي یخدمھا ـ ج 
اإلقراض في البنك على مجموعة من العوامل في مقدمتھا حجم الموارد المناخیة و 

المنافسة التي یتلقاھا البنك في مختلف المناطق فضال عن طبیعة ھذه المناطق و 
ه ة البنك على التحكم في إدارة ھذحاجة كل منھا للقروض، إضافة إلى مدى قدر

  .القروض و الرقابة علیھا
أي تحدید مسؤولیة منح أي األحجام من القروض : ـ تحدید سلطات منح القروضد 

وبعبارة أخرى یتم وضع حد معین من المبالغ التي یكون لكل من المسؤولین عن 
 . اإلقراض سلطة الموافقة علیھا عند المستویات اإلداریة المختلفة

الدخل المتولد عن عملیة اإلقراض من األمور الھامة  یعتبر: ـ تحدید سعر الفائدةه 
بالنسبة للبنك و بالتالي یحظى تحدید سعر الفائدة على القروض بإحكام كبیر، و تتأثر 

أسعار الفائدة السائدة في السوق، : أسعار الفائدة على القروض بعوامل كثیرة مثل
 ألموال المتاحةدرجة المنافسة بین البنوك، حجم الطلب على القروض، حجم ا

لدى البنك، و تكلفة إدارة البنوك أسعار الفائدة على الودائع و سعر الخصم الذي 
یحدده البنك المركزي، المركز المالي للعمیل المقترض، درجة المخاطرة التي 
یتضمنھا القرض، حجم القرض و أجلھ و ما إذا كان القرض بضمان أو بدون 
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 .ضمان
أي القیام بتحدید اآلجال المختلفة لما یمكن أن یمنحھ : ـ تحدید استحقاق القروضو 

البنك من القروض التي قد تتراوح من لیلة واحدة إلى عدة سنوات مع مراعاة أنھ كلما 
زاد أجل االستحقاق كلما زادت المخاطر المحیطة بسداده، مع العلم أن مدة منح 

 . القروض تؤثر في سیاسة السیولة و ربحیة القروض
یشیر إلى حجم الودائع بدون فائدة التي یجب على المقترض : ید المعوضـ الرصي 

أن یضعھا في البنك كشرط للحصول على القرض، و اإلدارة ھي التي تحدد نسبة 
الرصید المعوض و أنواع القروض المرتبطة بھ و إمكانیة تغییر آجال استحقاقھا و 

 . راء الذي ستتخذهإذا كان ھناك خسائر في بعض أنواع القروض ما ھو اإلج
یجب أن تتضمن سیاسة اإلقراض المدى الذي یقبلھ المقرض : ـ ھیكل القرضس 

بالنسبة للضمانات، أنواعھا، شروطھا و العالقة التنظیمیة بین العمیل و البنك و 
االعتبارات الخاصة بالتزامات القروض التي توجد خارج بنود المیزانیة، فھذه 

عمل القروض في المستقبل التي یحصل منھا البنك على االلتزامات تمثل ترتیبات ل
 .الرسوم، باإلضافة إلى إمكانیة استخدامھا لتخفیض المخاطر التي یتعرض لھا البنك

علیھا تقییم  ءبمعنى تحدید القواعد التي یتم بنا :معاییر أھلیة العمیل لإلقراضـ ش 
عید المحددة و مدى رغبتھ قدرة العمیل على رد القرض و الفوائد في الموعد أو الموا

حیث یتوقف علیھ  ،في ذلك، و یعتبر ھذا العنصر من أھم عناصر السیاسیة لإلقراض
 . من حیث إمكانیة استرداد البنك ألموالھ من عدمھا ،عنصر عملیة اإلقراض بأكملھا

و المقصود بقدرة العمیل ھنا قدرتھ على سداد القرض و فوائده من إیرادات نشاط ھذا 
: و تشمل القواعد التي تحكم تقییم أھلیة المقرض لإلقراض النواحي التالیة .القرض

  .، مدى كفایة إیراداتھ لسداد القرض و فوائدهمدى مكانة مركزه المالي، سمعة العمیل
و ھي النماذج و السجالت المطلوب استیفاؤھا أو االحتفاظ  :ـ سجالت القروضص  

عن العمیل، میزانیات العمالء و الحسابات بھا، مثل طلب القرض، مذكرة االستعالم 
الختامیة، عدد سنوات تقاریر المراجع الخارجي و سجل تاریخي بنمط العمیل في 

 .تسدید القروض في الماضي و نماذج متابعتھا
تحدد سیاسة : ـ نظام متابعة القروض و كیفیة معالجة القروض المتعثرةض 

فقط في منح القروض، و لكن أیضا في اإلقراض و اإلجراءات الواجب إتباعھا لیس 
متابعة تحصیلھ و تحدید أیام التأخیر المسموح ا بھ لقبول األقساط و الحاالت التي 

یجب التفاوض فیھا مع العمیل المتأخر و كیفیة عرض و تبویب القروض المتعثرة 
 .اإلدارة العلیا على

مرنة و غیر جامدة، بحیث ال تدخل في التفاصیل  االقراضیةسیاسة ال یجب تكون
ضمان كون سیاسة اإلقراض مكتوبة من أجل و یفضل أن ت،  المقیدة للحركة و العمل

المعالجة الموحدة لكافة األمور المتعلقة باإلقراض و إعطاء الثقة للعاملین بما یمكنھم 
  .من معالجة األمور دون خوف من وقوعھم في الخطر

ھناك مجموعة من العوامل تؤثر في  :المؤثرة في السیاسة االقراضیة العوامل 2ـ 1
 .)2001حنفي، ( :السیاسة االقراضیة یمكن عرضھا فیما یلي

یكون ھذا األخیر حافزا بالنسبة للبنك حیث تزید ثقتھ اتجاه عمیلھ ألنھ  :ـ رأس المالأ 
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ذلك من جراء  یضمن استرداد أموالھا المقرضة مھما زادت مدتھا، ویستنتج البنك
دراسة للمیزانیات المقدمة من طرف العمیل في ملف طلب القرض إذ كلما ارتفع 

 .مقداره زادت ثقة البنك وقابلیتھ على تحمل جمیع مخاطر االئتمان
تعني أن یسعى البنك إلى تحقیق أقصى  الربحیة في عملیة اإلقراض :ـ الربحیةب 

ضیة متساھلة تتمثل في راقاسیاسة  ربح ممكن، ولكي یتسنى لھ ذلك علیھ بانتھاج
 .فرض معدالت فائدة عقالنیة

فالبنك الذي یواجھ تقلبات استثنائیة في حجم ودائعھ یضطر إلى  :استقرار الودائعـ ج 
 .متحفظة لتغطیة ھذه المتغیراتائتمانیة إتباع سیاسة 

لجلب أكبر باختالف البنوك وكثرتھا، تزداد المنافسة فیما بینھم : تنافس البنوك د ـ
 .العمالء مع إغرائھم بتسھیالت ومزایا تختلف من بنك آلخر عدد ممكن من

البنك المركزي یتخذ سیاسة مشددة عندما تكون طلبات  :السیاسة النقدیةـ ه 
والتخفیف من حدة ھذه في فترات الرواج االقتصادي،  اإلقراض في حدھا األقصى

  .السیاسة المتخذة في حالة الركود االقتصادي
تؤثر ھذه الظروف مباشرة على النشاط االئتماني  :ـ الظروف االقتصادیة العامةو 

للبنوك، إذ كلما كانت ھذه الظروف مستقرة، كلما كانت حافزا أكبر للبنوك للتسھیل 
في إجراءات منح القروض، وفي حالة العكس فستؤثر سلبا على نشاط البنوك مثال 

 .في حالة التضخم
فقد یضطر البنك إلى التساھل في قروضھ حتى یسمح بتنمیة  :ـ حاجات المنطقةي 

وتطویر بعض المناطق ویكون ذلك حافزا بالنسبة إلیھ لكي یكتسب مودعین جدد 
 .ویزید من حجم قروضھ مستقبال

كلما زادت خبرتھم وقدرتھم وتطورت تقنیاتھم  :ـ قابلیة موظفي المصرفس 
حجم القروض وزاد معھا عدد العمالء المستخدمة في مجال تسییر البنوك كلما زاد 

ألنھ باستخدام أفضل التقنیات وأحسنھا، تستطیع البنوك استقطاب أكبر عدد من 
 .المتعاملین في وقت قصیر جدا

 لذا ینبغي مراعاة المنطقیة في سیاسة اإلقراض للبنك والتي قد تختلف من بنك آلخر
رأسمالھ والمخصصات وتعكس حجم البنك ومكونات األصول والخصوم وربحیتھ و

الخاصة بالقروض المشكوك في تحصیلھا وكفاءة العاملین في ھذه اإلدارة، ومما 
الشك فیھ فإن سمعة البنك والسوق الذي یخدمھ وخصائصھ لھما أثر في تحدید درجة 

  .المخاطر التي یتحملھا البنك المترتبة على عملیة اإلقراض
رنا أھمیة التحلیل االئتماني في عصاید تتز :إجراءات منح القروض المصرفیة ـ2

ھا البنـوك بسـب لي تتحمتالخسائر ال یضالحاضر وذلك باعتباره أداة ھامة لتخف
مـن عمالئھـا الـذین  عـادة فـالبنوك التجاریـة تطلـب. ثـرةھیالت المتعسالقـروض والت

 ني الحصـول على قروض أو تسھیالت مصرفیة تقدیم مجموعة میرغبـون فـ
 مسؤوليل تخضع للدراسة والتحلیل من قب) المالیة وغیر المالیة(المعلومات 

صل إلیھا، تتخذ لجنة القـروض والتسھیالت تم التوالتي ی جائالنت ىاالئتمان، وبناء عل
و فیما یلي نتطرق إلى أھم   .العمیل من عدمھب قرارھا بشأن الموافقة على طل

: نبغي القیام بھا، لتحدید القرار االئتمانياإلجراءات و  المراحل الضروریة التي ی
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 ).  2014النجار، (
 :شمل العناصر التالیةوت  :للقرض أو التسھیالتالدراسة الوصفیة  1 ـ2
إن أساس العمل المصرفي ومنح القروض  :معلومات شخصیة عن العمیلـ أ 

منح  ببالدرجة األولى على ظروف العمیل وأخالقھ، حیث ال یج المضمونة یتوقف
لعمیل ال تتوفر فیھ ثقة البنك مھما كانت نوعیة وقیمة  مقدار من التسھیالت يأ

لذلك، فالبنك یكون حریصا على معرفة عمیلھ معرفة كاملة . الضمانة التي یقدمھا
تشتمل العمر، الوظیفة، الحالة االجتماعیة، المؤھل، جدارتھ المالیة، استقامتھ، خبرتھ 

  .إلخ.....في مجال عملھ
بمعنى ھل التسھیالت مؤقتة أم مستمرة  :ـ نوع القروض أو التسھیالت االئتمانیةب 

وفي ھذه الحالة تتم دراسة رأس المال المقترض ومصادره، . على مدار عدة سنوات
حیث یمثل ھذا العنصر الدعم المالي المقدم من أصحاب المشروع ومقداره یعبر عن 

یعتبر المحدد الرئیسي لما یمكن للبنك أن كما أنھ ُ  قدرتھم وثقتھم بنجاح المشروع،
 .یمنحھ للمشروع من تمویل

كد من أن األموال الُمقرضة سوف تنفق في أوذلك للت :مجاالت استخدام القروض ـج 
المشروع وتحقق الغایة التي منحت من أجلھا، على أن ال تتعارض أغراض  نفس

 .الحكومة في تحقیقھا یاسات المالیة والنقدیة التي ترغبالس االقتراض مع
وذلك لمعرفة ھل  :مصادر أموال العمیل المستخدمة في التسدید وتاریخ التسدید ـد 

إصدار األسھم أو (من مصادر تشغیلیة أم من مصادر تمویلیة أخرى  سیتم التسدید
كد أالبنك المقرض دائما، قبل الموافقة على منح أ قرض، الت على بویج ،)السندات

فإذا كان . المقترض لتسدید الدین عند حلول موعده وفاء لدىمن وجود مصادر 
كد من مقدرة أالت يفإنھ من الضرور المحققة، حال سیسدد من األرباثالقرض م

أما بالنسبة لتوقیت التسدید، فإن  .المقترض على تحقیق مقدار الربح الكافي للتسدید
 حالتجاریة، من األربا ةاإلقراض للمشاریع التجاریة یمكن تسدیده بعد انتھاء الدور

تجارة أو  المحققة أو تخفیض المخزون السلعي أو منھما معا، كما ھو الحال في
بدفعات  في حین نجد أن تسدید القروض الطویلة تكون عادة. صناعة السلع الموسمیة

 دوریة منتظمة، تقدر قیمة كل منھا استنادا إلى دراسة یجریھا المحلل المالي لوضع
واحتیاجاتھ األساسیة، لیصل إلى تحدید قیمة الدفعة التي یستطیع المقترض المقترض 

 .یوفرھا من مصادره المعروفة بشكل منتظم في المواعید المتفق علیھا أن
على مقدرة  بإن اھتمام البنك ال یقتصر فحس :الصفة القانونیة لالقتراض ـه 

ال، ال ثفم. لالقتراض الوفاء، بل أیضا على وجود الصفة القانونیة المقترض على
  .إشكاالت قانونیة بمدى مسؤولیتھ عن االلتزام یجوز إقراض القاصر لوجود

ن أھم الخطوات الالزمة التخاذ تعتبر ھذه الخطوة م: تحلیل مخاطر االئتمان 2 ـ2
تصنیف المخاطر، وذلـك رض ودة تصنیف المقتایقصد بھا إعو ،انقرار االئتم

 بالقـرض التي على ضـوئھا سـیتحدد مصـیر طلـ ةبھـدف الوصول إلى تحدیـد رتب
تحدید معدل  يستتم عملیة التسعیر، أ رض،الق بى طلففي حال الموافقة عل. القرض

لى توزیع القروض على ادة إوتسعى البنوك ع .الفائدة ونوع الضمانات المقدمة
 ،منھا على استقرار الودائع ونسبة كل نوع كنشاطات اقتصادیة مختلفة معتمدة في ذل
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القروض الممنوحة یتم  ث أنى تمویـل القروض األقل خطورة، حیعى إلكما تس
 .درجة مخاطرتھا بأفضلیتھا للبنك وحس بتصنیفھا حس

االئتمان في ھذه المرحلة  مسئولجھد  بینص :مصادر المعلومات اإلستراتیجیة 3 ـ2
یـدور حـول ي تحلیل االئتمان، على ما یعرف بالتحلیل اإلستراتیجي الذ لمن مراح

االت نموھا أو معف، وكذلك احتضنقاط القوة ومواطن ال ننشاط المؤسسة بما فیھ م
المحیطة بھا  دراسـة الظـروف البیئیـة ن خاللتقبل، وذلك مي المسفشلھا ف

. ات االقتصاد الكليومتغیر ل فیھا، وعوامل السوق والمنافسةوبالصناعة التي تعم
لمادیة اإلمكانیات ا أن تكون منسجمة مع يأن تتسم اإلستراتیجیة بالواقعیة، أ ویجب

 أن یكـون بمقـدور المؤسسة بمعنىأن تتسـم بالمرونـة،  كما یجب ،والبشریة للمؤسسة
تكییف أو تعدیل إستراتیجیتھا وفقا للظروف المستجدة سواء داخل المؤسسة أو في 

 .بیئتھا الخارجیة
یعتبر تحلیل البیانات المالیة للعمیل : وتفسـیر المعلومات المالیةتحلیل  4ـ 2

 ،رضأساسیة ضمن سلسلة الخطوات الالزمة التخاذ قرار منح الق وةالمقترض خط
في  ، المتمثلةاتلمعلومل ااالئتمان مصدرا ھام ؤولر ھـذا التحلیل لمسوفإذ ی

االئتمان  لمرحلة دراسة طلب بةالمالیة ذات األھمیـة سواء بالنسرات مجموعـة المؤش
خالل  نالتي تتوالھا عادة لجنة القروض مأو خالل مرحلة متابعة االئتمان، 

ب م تجنثن ن قدرة العمیل على تسدید القرض وفوائده، ومق مإجراءاتھا المطبقة للتحق
ل تحلیل البیانات ثویتم. عنھا من خسائر كبیرة للبنك بره المالي وما یترتثمخاطر تع

 :في
عادة من العمیل  بیطل :تحلیل البیانات المالیة في مرحلة دراسة طلب القرض ـ أ

كان أو مؤسسة، أن یرفق طلبھ للقرض بسلسلة متصلة من القوائم  المقترض، فردا
 :عدة فترات محاسبیة سابقة، وتشمل ھذه القوائم ما یلي المالیة التاریخیة على مدار

سلسلة من قوائم التدفق النقد ، من قوائم الدخل سلسلة، سلسلة من المیزانیات المقارنة
ویتم عادة إخضاع تلك القوائم للدراسة والتحلیل من قبل محلل االئتمان على  ،المقارنة
  :مرحلتین

ویطلق علیھا مرحلة التحلیل السریع، یكون الھدف منھـا أخذ فكرة : المرحلة األولى
الحد األدنى من شروط االقتراض ان العمیل یتوفر على كة عما إذا لسـریعة وعاج

 .االئتمان من عدمھ بل االئتمان القبول المبدئي لطلوالتي بناء علیھا یحدد محل
وھي مرحلة التحلیل المالي المفصل والذي یغطي أربع مجاالت  :المرحلة الثانیة

 .، الضمان)المالءة(التدقیق النقد، السیولة، الدفع  :رئیسیة ھي
ألسالیب التقلیدیة المتعارف علیھا في ھذا لمفصل باستخدام اویتم التحلیل المالي ا

 .دءا بالتحلیل الرأسي ومرورا بالتحلیل األفقي ثم االنتھاء إلى تحلیل النسبالمجال ب
ال  :ل الماليا لخاطر الفشبروض تجنالیة في مرحلة متابعة القمات التحلیل البیان ـب 

كفاءة مسؤول االئتمان في اتخاذ البنك في سیاسات اإلقراض على  ف نجاح یتوق
 ،ة لمتابعة االئتمانونظم فعالات حیح فحسب، بل أیضا على وجود سیاسالقرار الص

ة المالیة للعمیل بعد حصولھ على القرض الحال یتم من خاللھا االسـتمرار في تقصي
تسـدید األقساط المسـتحقة والفوائـد  وذلـك للتحقـق مـن قدرتھ علـى االسـتمرار فـي
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ع سیاسة مقننة ضتك أن بالبن انھذا ما یفرض على إدارة االئتم. في تواریخھا المحددة
نظام لتقییم ومتابعة  میمللرقابة على محفظة القروض یكون من ضمن أدواتھا تص

من مجموعة  وفیراالئتمان مبني على معاییر مالیة وأخرى نوعیة، یكون قادرا على ت
ومظاھر  نیف مؤشراتویمكن تص. ت الفشل المالي للعمیلؤ باحتماالالمؤشرات للتنب

مؤشرات  ،مؤشرات مصرفیة ،المؤشرات المالیة :ر إلى المجموعات التالیةثالتع
 .ومؤشرات تتعلق بالسوق ،إداریة

ن االسـتدالل على ھـذه المؤشرات من خالل التحلیل المالي یمك :ـرات المالیةـ المؤش
سـائر أو جـدول والخ ح ااألرب دولالمالیة سواء كانـت المیزانیة العامة أو ج وائمللق

والمؤشـرات التـي مـن خاللھا یمكن  بباسـتخراج النسـ كالتـدفقات النقدیة، وذل
یث أن انحراف الوضع المالي للعمیل، ح يأو التراجع ف االختالالتض تشخیص بع

سب ي نفالتراجع مثال ف ،علـى وجـود مخـاطر المالیة یدل ببعض المؤشرات والنس
باستخدام الموارد  لالسیولة یدل على عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات قصیرة األج

 :كفاءة نشاط المؤسسة، فإن أما بالنظر إلى نسب ،قصیرة األجل المالیة
ع كفـاءة انخفاض حجم المبیعـات وتراجع معـدل دوران المخـزون یدل على تراجـ 

للموارد المتاحة وارتفاع حجم الذمم الدائنة فیھا، وبالتالي انخفـاض  إدارة المؤسسة
 .وبالتالي تراجع اإلیرادات دیونالسیولة واحتمال تزایـد ال

 .ھا دیون مشكوك في تحصیلھانادة فترة تحصیل الدیون یدل على أزی ـ
كل وارد المتاحة بشام المـتخدالربحیة یدل على كفاءة اإلدارة فـي اس بـ ارتفاع نس

أعلى مستویات الربح مع المحافظة على سالمة الوضع المالي  قل وتحقیثأم
ھیكل التمویل في المؤسسة،  بأما اإلختالالت التي یمكن مالحظتھا في نس ،للمؤسسة

فع المالي وعلى قدرتھا على االقتراض من مدى اعتمادھا على الر فھي تـدل علـى
ة أو المدیونیة بالمقارنة مع حقوق الملكی بنس ـاضة انخفالبنوك وذلك فـي حال

ابة مؤشر سلبي ثللمؤسسة یعد بم ذاتيكمـا أن انخفـاض حجـم التمویل ال ،الموجـودات
 .معالجتھ بیج

كن من رصد مدى كفاءة تحلیل القوائم المالیة تمسة وارإن د: رات اإلداریةـ المؤش
ي ستظھر نتائجھ ف يل إدارخلي لى تسییر المؤسسة، ألن أدرتھا عوق اإلدارة

ویمكن حصر أھم ھذه . یمكن قراءتھا في القوائم المالیة امرقأة كالمحصلة النھائی
 :المؤشرات فیما یلي

یمكن أن یتبعھ تغیر نوعیة  يذوالمتكرر في إدارة المؤسسة وال اجئالتغیـر المفـ 
  .على وجود مخاطر محتملة راغیر مدروس یعتبر مؤش كلنشاطھا بش

ل مؤشرا واضحا على ثد یماختالل ق ية أالقدرة على التخطیط المالي لمواجھعدم  ـ
 .الكفاءة والقدرة على تسییر شؤون المؤسسة عفض

إلى  يؤدفي السوق یتجدات عدم إمكانیة تحسین منتجاتھا لمواكبة التطورات والمس ـ
 .المؤسسة لجزء كبیر من حصتھا السوقیة وبالتالي تراجع إیراداتھا ارةخس

 .ضعف أنظمتھا المحاسبیة والرقابیة بإدارة المؤسسة بسب بتسی ـ 
یمكن رصد مختلف مؤشرات المخاطر المحتملة من خالل  :رات المصرفیةـ المؤش
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تلخیص  نویمك .اباتھبنك ودراسة حركة تطور حسع التعامل المقترض م طدراسة نم
  :النقاط التالیة يأھم ھذه المؤشرات ف

والطلبات المتكررة  نة،الممنوحة بشكل كامل على مدار السإن استغالل التسھیالت ـ 
مؤسسة بشكل درة القـروض جدیدة، یدل على عدم ق بالسقوف المحددة أو طل اوزلتج

 .التمویل الذاتي لنفسھا وفیردائم على ت
تسدید األقساط المستحقة في مواعیدھا، والطلبات المتكررة خر الدائم في أإن الت ـ

المستحقة أو إعادة جدولة االلتزامات، یدل على وجود عجز في  اطبتدجیل األقس
 .رھاثوبدایة تع ةالسیولة النقدیة لدى المؤسس

عدم قدرة المقترضین على الوفاء بالتزاماتھم الشخصیة باإلضافة إلى وجود  ـ
من أطراف أخرى، دلیل واضح على تراجع أوضاعھم المالیة  مطالبات مالیة علیھم

 .بشكل عام
 :وتتلخص في النقاط األساسیة التالیة :ات تتعلق بالسوقرـ مؤش

 .التطور السریع والمستمر في التكنولوجیا ومدى قدرة العمیل على مواكبتھاـ 
 .رھا على المقترضثالتغیر في األنظمة والسیاسات الحكومیة وأ ـ
 .مدى قدرة المقترض على مواجھة المنافسین محلیا وخارجیا ـ
 .على تلبیة احتیاجات المستھلكین وأذواقھممدى قدرة العمیل  ـ
 .حساسیة المؤسسة للتغیر في الدورات االقتصادیة ـ

علـى إدارة الفـروع  با یوجھور تلك المؤشرات السلبیة أو جزء منھظإن تكرار 
لبیة ودوائـر االئتمان باإلدارة العامة، إعداد تقریر یبین ھذه المؤشرات الس دراءوم
االئتمانیة وعلى محفظة القروض ككل، مع وضع خطط العمل  ةرھا على العالقثوأ

في أداء ھذه المھام سیعرض البنـك لمخاطر  لتماط يوأن أ ،المناسبة لمعالجتھا
  .المصرفي وقر على مركزه المالي وسـمعتھ في السؤثمرتفعة ت

ھا مإن دراسة وتحلیل البیانات المالیة التي یقد :تحلیل مخاطر االئتمانمرتكزات  3 ـ2
واھر وظ دیة وحصر مؤشراتة التقلیالمالی بلنسالل اشـتقاق االعمیل المقترض من خ

على مسؤول  حیث یجب افي،ر المالي، یعتبر شرطا ضروریا لكنھ غیر كالتعث
ا یعرف م وخر من التحلیل وھأـوع نأن یولي اھتمامھ كذلك وبدرجة أكبر لان ماالئت

 .یصطلح علیھ في عالم األعمال بالتحلیل اإلستراتیجي يبتحلیل المخاطر الذ
موال، ر رحابة وشھ أكثفي أن يدیتمیز تحلیل مخاطر االئتمان عن التحلیل المالي التقلی

من  ریار أن كثالة العمیل، على اعتبا لحر عمقثع وأكیتم تناولھ من خالل نظرة أوس إذ
ان ال تظھـر عادة في ر االئتمرایرات الرئیسیة التي یبنى علیھا قوالمتغ رالعناص

التحلیل التقلیدي قد یصلح في اتخاذ قرار االئتمان قصیر  إنوھكذا ف ،ةالبیانات المالی
. األجل، لكنھ ال یصلح في أغلب األحـوال عند اتخاذ قرار االئتمان طویل األجل

 :ویقوم تحلیل مخاطر االئتمان على ركائز أساسیة، ھي
بوضعھ المالي كما تظھـره قدرة العمیل على الوفاء بالتزاماتھ لیست مرھونة فقط  ـ

البیانات المالیة التاریخیة التي یرفقھا بطلب التسھیالت أو القرض، بل یجب كذلك 
ي تحیط بقدرتھ على التسدید وذلك على مدار فترة تقییم المخاطر االئتمانیة الت

 .القرض
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طالب (یتخطى محلل االئتمـان مخاطر العمیل ب أن یج عند تقییم مخاطر االئتمانـ 
ھا سلیمتد إلى تقییم مخاطر البیئة المحیطة بالمؤسسة أي مخاطر المؤسسة نف) القرض

 .ناعة التي تعمل فیھا، باإلضافة إلى مخاطر االقتصاد الكليومخاطر الص
المؤسسة یاة ة حماني أن یولي اھتمامھ أیضا لمرحلعلى المحلل االئت بكما یج ـ

وص علـى أن المشـروعات یتفق رجال األعمال فـي ھـذا الخص ة، إذالمقترض
إذ یمكن إبرازھا  ربعة مراحل عمریة متتالیةأب رل اإلنسان تمثا ملھثاالقتصـادیة م

  :فیما یلي
ذه تتمیز ھ :وقین األولـي أو مرحلـة النشوء والدخول إلى السوـ مرحلة التكأ 

ارتفاع تكالیف اإلنتاج، : ب عدة عوامل منھابالمخاطرة بسحلة بارتفاع درجة المر
 يأن تدفقھا النقد كما. لألرباحبي ارتفاع تكالیف البحث والتطویر، واالنخفاض النس

 .یكون سالبا في الغالب مما یزید من مخاطر االئتمان
وھي المرحلة التي یمكن للمؤسسة خاللھا أن توطد مركزھا : مرحلة النمو ـب 

كما أن تدفقھا النقد یكون في الغالب موجبا مما یخفض من . ربحیتھا وتتزاید التنافسي
 .مخاطر االئتمان

، إذ جي تلي مرحلة النضترادف مرحلة الشـیخوخة الت ھيو: مرحلــة االستحقاق ـج 
ادة الحصة یي زمصاعب ف: ن األعراض مثلة میتمیز أداء المؤسسة خاللھا بمجموع

وارد اقص في األرباح وبللطاقة العاطلة، تقادم األصول، تنور بوادر السوقیة، ظھ
 .دفق النقد التشغیلي مما یؤدي إلى تزاید مخاطر االئتماني تز فلحدوث عج

 :لثة موتتمیز ببروز مؤشرات سلبیة واضحة ألداء المؤسس :عمرحلـة التراجــ د
ا ررة مممتكغیلیة شة كبیرة، تدھور الحصة السوقیة تنجر عنھ خسائر تلطاقة عاط

 .بالتصفیة أو اإلفالسؤسسة وتیرة مخاطر االئتمان ویھدد مستقبل الم نیرفع م
  ).2014النجار، (
أصبح من األمور المتعارف علیھا عند إدارة  :تحلیل مخاطر االئتمانمعاییر  4 ـ2

المرتبطة بھ من خالل مجموعة  االئتمان في تقییم االئتمان ضرورة تحدید المخاطر
 ).2018قندلفت، ( :والمعاییر وھيمن الطرق 

 :تیةاآلویطبق وفق اآللیة : (P's 5) منھجـ أ 
المخاطر  حلیلركیزة األولى لتقصد بذلك أن الی People):( شخصیة طالب القرض ـ

في تكوین صورة عامة عن شخصیة العمیل وحالتھ االجتماعیة ومؤھالتھ  لتتمث
 .الخ..... والمصداقیةحیث االستقامة  وكذلك أخالقھ من

القرض  ىالحصول علدف من ي معرفة الھأ ):Purspose(الغـرض مـن القـرض  ـ
 .أو التسھیالت

 فيل یالت إمكانیة العماة احتمدراس يأ Payment):( قـدرة العمیـل علـى السـداد ـ
القرض وفوائده بما فیھا مصادر األموال الالزمة للتسدید وكذلك توقیت ھذا  دیدتس

 .التسدید
یم الضمانات أو الكفاالت التي یوذلك من خالل تق Protection):( الحمایـة ـ

 ول االعاملة أو من حیث قابلیتھا للتسـییل فیم اقیمتھ یثن حھا العمیل، سواء ممسیقد
 .القرض وفوائده لبتسدید أص ھء بالتزاماتاالوف نع لالعمی زعج
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نظرة متفحصة على المستقبل واكتشاف وذلك بإلقاء  Perspective):(التوقعات  ـ
كشاف الظروف البیئیة است بمعنىكد المحیطة بمستقبل القرض، أالت أبعاد حالة عدم

 دهلھ ةر المتوقعاثم اآلث منالمحیطـة بالعمیـل، و الداخلیـة والخارجیـة المسـتقبلیة
المخاطر التي ستنشد عن احتمال خسارة  یر القرض، وتقویمالظروف على مص

 .ر التسھیالتثض أو تعالقر
ویقوم بتحلیل مخاطر االئتمان اعتمادا على الركائز الخمسة  c's 5):(منھج ـ ب 

 :التالیة
 عنالحصول على معلومات  ىن إلااالئتمل ى محلعیس Character):( الشخصیة ـ

ردا، وسلسلة فن اسمعتھ التجاریة، نزاھتھ، دخلھ الشھر إذا ك: لالعمیل مث شخصیة
 .مؤسسة توأرباحھ السنویة إذا كان ھإیرادات نع ةزمنی

لتعرف على إمكانات باك وذل Capacity):(دید ى التسلتھ عل أو مقدرطاقة العمی ـ
م مصادر األموال التي سیستخدمھا في تسدید ثوكفاءتھ في إدارة أموالھ، ومن  لالعمی

 .والتوقیت المحددین في جدول السداد القرض بالمقـدار
ى عل لل العمیارأس م ةر كفایدقیقـة لعنص ةدراس يأ Capital):(ل مارأس ال ـ 

ض رترداد القالُمقرض في اس ھیعتمد علیس يذال راألخی أر الملجیعتب مال ھار أناعتب
ساس أك ؤسسةذلك دراسة ھیكل تمویل الم ویتطلب ،عن السداد رضر المقتثتع اإذا م

 .لتقویم مخاطر الرفع المالي
ن، سواء بمفرده أو اؤول االئتمیقوم مس Collateral):(ة مالضمانات المقد ـ

ة أو من حیث قابلیتھا لھذه الضمانات من حیث قیمتھا العادیم بتقی راء،باالستعانة بخب
ا معلیھا تمنع البنك من حریـة التصرف بھا إذا  ھناك قیودا تإذا كان اییل، وعمسللت

 .العمیل عن السداد زأراد الحجز علیھا في حال عج
 :یتم تحلیلھا من زاویتین Conditions):(الظروف البیئیة المحیطة بالعمیل  ـ
وقیة ھا الستداخلي للمؤسسة وحصلة النظام ادراسـ :توى الداخليعلى المسـ 

 .الخ...والخطط الحالیة والمستقبلیة ومعدالت دوران الموظفین ت التمویلاوسیاس
: لثبدراسة البیئة المحیطة بالمؤسسة من ااالئتم لوم محلیق :توى الكليسعلى المـ 

خم، القوانین والتشریعات التي تحكم ادیة العامة، معـدالت التضصاالقت وفرالظ
  .الخ...المؤسسة ومعدالت النمو السكاني االصناعة التي تنشط فیھ

 اعدالقوة لدى العمیل، حیث یس بجوان جنھیعكس ھذا الم PRISM):(ـ مــنھج ج 
بین المخاطر والقدرة على یا تشكیل أداة قیاس توازن من خاللھ ىلإدارة االئتمان ع

 :فیما یلي عناصرهتلخیص  نویمك. السداد
ما یقصد بھ اإلحاطة الكاملة بمخاطر االئتمان  ھو و Perspective):(التصور  ـ

تحقیقھا بعد منح االئتمان، ومضمون ھذه األداة التفسیریة ھي القدرة  والعوائد المنتظر
 :الفاعلیة فيأو 
 .تحدید المخاطر والعوائد التي تحیط بالعمیل عند منحھ االئتمان ـ 
نھا تحسین األداء ، والتي من شأدراسة إستراتیجیات التشغیل والتمویل عند العمیلـ 

أن تدور حولھ كل  یجب يالسوقیة للسھم الواحد باعتباره الھدف الذ وتعظیم القیمة
 .القرارات
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ومضمون ھذا المتغیر ھو تحدید قدرة  Repayement):( دالقدرة على السدا ـ
فإدارة االئتمان تولي  ،القرض أو الفائدة خالل الفترة المتفق علیھا العمیل على تسدید

وما یھم  ،مصادر التسدید سواء الداخلیة أو الخارجیة اھتماما خاصا لتحدید نوعیة
بذمة العمیل من التزامات، في تسدید ما  إدارة االئتمان ھو دور المصادر الداخلیة

التدفقات النقدیة الداخلیة التي یستطیع  ألنھا تعكس قدرة العملیات التشغیلیة على تولید
  .العمیل استخدامھا في تسدید التزاماتھ المستحقة

 ةفي تحدید الغایعنصر ذا الل مضمون ھیتمث Intention):(الغایة مـن االئتمـان  ـ
تفكر فیھ إدارة االئتمان ھـو تصفیة موجودات  خر ماأمن االئتمان المقدم للعمیل، ألن 

 .السترداد مبلغ االئتمان لالعمی
ة فیما یقدمھ المقترض للبنك من ضمانات عینیل ثوتتم ):Safeguards( الضمانات ـ

ومواجھة )  حواالئتمان الممن( ھھ السترجاع أمواللمان شخصیة كض أو كفـاالت
 زوة المركد البنك على قیمكن أن یعتم اداد، كمعلى الس رضاحتماالت عجز المقت

 .وضعھ من شروط لضمان السداد تما یال عن مالي للعمیل، فضالم
 :تركز إدارة االئتمان على تحلیل كل من ):Management( اإلدارة ـ
ن تفادة مكیفیة االسي اإلدارة وتحدید ل فالعمی لوبالتعرف على أس :اتیالعمل ـ

 .ومجاالت استخدامھ انماالئت
لمدراء  ةرض، والسیرة الذاتیالق ةي للمؤسسة طالبدراسة الھیكل التنظیم :اإلدارةـ 

  .والنمو حوتحدید قدرة العمیل على النجا األقسام
 : تألف منیو: )تقییم الصحة المالیة( LAAPمنھج ـ د

 ى تسدیدإن سیولة الشركة تعود إلى قدرة الشركة عل Liquidity:ـ السیولة 
 :التزاماتھا قصیرة األجل عند استحقاقھا، حیث أن

 الخصوم المتداولة/ األصول المتداولة = ـ نسبة السیولة 
 المتداولة الخصوم) / المخزون -األصول المتداولة= (ـ نسبة السیولة السریعة 

 الخصوم المتداولة –داولة األصول المت= ـ صافي رأس المال العامل 
مبیعات أكثر تتطلب تمویل أكبر إما من خالل التمویل بالدین  Activity:ـ النشاط 

 :أو بحقوق الملكیة، حیث إن
 الذمم المدینة/ المبیعات = ـ دوران الذمم المدینة 
 یوم 360 * المبیعات/ الذمم المدینة = ـ معدل فترة التحصیل 

 المخزون/ المبیعات = ـ دوران المخزون 
 مجموع األصول/ المبیعات = ـ دوران مجموع األصول 

ویقصد بھا األرباح المناسبة والتي تشكل أساس البناء أو  Profitability:ـ الربحیة 
 :الھیكل المالي للشركة، حیث إن

 مجموع األصول/ صافي الدخل ) = االستثمار(ـ العائد عمى األصول 
 المبیعات/ دخل صافي ال= ـ ھامش الربح 

 حقوق الملكیة/ صافي الدخل = ى حقوق الملكیة لالعائد عـ 
ویقصد بھا إمكانیات الشركة في المستقبل، أي إمكانیاتھا  :Potentialsـ اإلمكانیات 

 .اإلداریة، وإمكانیة الموارد البشریة والموارد المالیة فیھا
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فكرة تقییم واختیار المشاریع إن : المشاریع االستثماریة ـ معاییر تقییم واختیار3
المتوقعة لكل بدیل ثم اختیار  االستثماریة تقوم على أساس مقارنة التدفقات النقدیة

البدیل الذي یحقق اكبر التدفقات في ضوء الشروط التي تحددھا اإلدارة، فھناك 
  .مجموعة من الطرق و األسالیب لتنفیذ ھذا األمر

ھذه المعاییر من ابسط وأقدم طرق تقییم المشروع و تعتبر  :التقلیدیةالمعاییر  1 ـ3
 لتضخم في تقییم إیرادات المشاریعتقوم بإھمال ا أكثرھا شیوعا، حیث أنھا

 .االستثماریة
تعتبر فترة االسترداد من أبسط طرق تقییم المشاریع  :ـ معاییر فترة االستردادأ 

الزمنیة التي من خاللھا یمكن الفترة : نھااالستثماریة وأكثرھا شیوعا وتعرف على أ
وتقوم ھذه الطریقة على افتراض أن  ،للمشروع أن یسترد المبلغ الذي استثمره

المشروع الذي یغطي تدفقاتھ النقدیة الداخلة اإلنفاق المبدئي بطریقة أسرع ھو أفضل 
ویمكن حسابھا  بكثیر من االستثمار الذي یستغرق وقتا طویال لتغطیة إنفاقھ المبدئي،

 :حدى الطریقتینبإ
  .)متساویة(في حالة ما إذا كان االستثمار یدر تدفقات نقدي منتظمة  :الطریقة األولى

  
في حالة ما إذا كان االستثمار یدر تدفقات نقدیة غیر منتظمة ھنا یتم  :الطریقة الثانیة

على أساس أن التدفق النقدي یجمع  )تراكمیة (تحدید فترة االسترداد بطریقة تجمیعیة
سنویا حتى یتم استرداد اإلنفاق المبدئي، ونفرق بین احتمالین أولھما وقوع فترة 

السنة، وثانیھما وقوع فترة االسترداد بین سنتین في ھذه الحالة  نھایةاالسترداد في 
  :تحسب كما یلي

  
فترة االسترداد أو فترة القطع : ویحدد عادة حد أقصى لفترة االسترداد یسمى

المشروع أو رفضھ على نتیجة المقارنة بینھا وبین فترة  وتوقف قبول ،المقبولة
االسترداد المحسوبة فإذا كانت ھذه األخیرة أقل من فترة القطع یقبل المشروع وإذا 

  ).2011بن حركو، ( .كانت العكس یرفض المشروع
  :التالیةكذلك یمكن حساب فترة االسترداد من خالل العالقة  

  
 يیعرف معدل العائد المحاسبي انھ نسبة صاف :ـ معیار معدل العائد المحاسبيب 

الربح إلى رأس المال المستثمر، ویمكن حساب ھذا المعدل بالنسبة لألموال المساھمة 
في المؤسسة أو بالنسبة الستثمارات الكلیة، ویالحظ أن صافي الربح ھذا یقصد بھ 

ویمكن حسابھ بالعالقة . الربح بعد طرح أنواع التكالیف وأقساط اإلھتالكات كافة
  :التالیة
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ریقة المحاسبیة أو بمعدل العائد على االستثمار نظرا كذلك یسمى أیضا بالط

الرتباطھا بالمفاھیم المحاسبیة والتي تتعلق بقیاس الدخل وتقییم االستثمارات ولیس 
النسبة بین متوسط صافي الربح  :بالتدفقات النقدیة، ویعرف ھذا المعیار على أنھ

 ستثماریة للمشروع،السنوي بعد خصم اإلھتالك والضرائب إلى متوسط التكلفة اال
الواضح أن ھذا المعیار یقوم على األسس المحاسبیة وخاصة في ما یتعلق بتحدید 

األرباح المتوقعة من اإلنفاق الرأسمالي للمقترح االستثماري ویتم حسابھ وفق 
  ).2011بن حركو، ( :المعادلة التالیة

  
  :يتالجدول األ لخص خصائصھما فيو لتوضیح أكثر لھذین المعیارین ن

المعاییر التقلیدیة لتقییم و اختیار المشاریع االستثماریة الممولة ): 04(الجدول رقم 
  من قبل البنك التجاري
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 مشروعات دراسات الجدوى في تقییم و تمویل تمجغدین نورالدین، دور و أھمیة :المصدر

بسكرة، ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر القطاع الخاص
  .63، ص 2019الجزائر، 

لقد جاءت ھذه المعاییر أو ما یطلق علیھا أیضا  :معاییر القیمة الزمنیة للنقود 2 ـ3
بطرق التدفق النقدي المخصوم، إثر العدید من االنتقادات التي وجھت للمعاییر 

التقلیدیة والتي من أبرزھا إھمالھا للتغیر في القیمة الزمنیة للنقود، وألن عملیة التقییم 
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تطلب األمر تعدیل السلیمة للمشروعات یجب أن ال تغفل عن ھذه الحقیقة، لذا ی
أنفقت أو استعملت في  نھاأو الداخلة وكأ التدفقات النقدیة للمشروع سواء الخارجة

لحظة اتخاذ القرار االستثماري، وھذا ما یعبر عنھ بالقیمة الحالیة التي تشیر إلى أن 
ومن أھم ھذه المعاییر التي تعتمد  .قیمة دینار الیوم أفضل من قیمة دینار المستقبل

، مؤشر الربحیة (VAN)القیمة الحالیة الصافیة  :فھوم التحیین نذكر ما یليعلى م
(IP)فترة االسترجاع المخصومة ، (DAR)، معدل العائد الداخل (TRI). 

التدفق ) معاییر(وللتعرف أكثر على مفھوم وأسلوب اتخاذ القرار بالنسبة لطرق 
  :تيالنقدي المخصوم نستعرض الجدول األ

تقییم و اختیار  المستخدمة في القیمة الزمنیة للنقودمعاییر ): 05(الجدول رقم 
  المشاریع االستثماریة الممولة من قبل البنك التجاري
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 مشروعات دراسات الجدوى في تقییم و تمویل تمجغدین نورالدین، دور و أھمیة :المصدر

بسكرة،  ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضرالقطاع الخاص
  .65، ص 2019الجزائر، 
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البنك على تمویل  إقدامعند  :للمؤسساتالتحلیل المالي لمعرفة المركز المالي  3 ـ3
سبب ما  االستثمارات، فھذا یعني القیام بتجمید البنك ألموالھ لفترات طویلة، یجھل

 سوف یحدث أثناءھا، لذلك یقوم بقراءة مالیة لحالة المؤسسة، بالتركیز على بعض
   :ا فیما یليھ، و ھذه النسب الجوھریة نستعرض أھمالنسب الجوھریة

فالتوازن المالي یتعلق بقدرة المؤسسة : ـ التحلیل باستعمال مؤشرات التوازن الماليأ
 .للتدفقات النقدیة على الحفاظ على درجة كافیة من السیولة لضمان تعدیل دائم

مطالبة بتسدید دیونھا قبل تحصیل  إن المؤسسة المقترضة: ـ رأسمال العامل الصافي
یضعھا في حالة صعبة اتجاه دائنیھا، فحدوث دوران بطيء  مستحقاتھا، وھذا ما

متأخر للزبائن، دوران بطيء  لألصول المتداولة، انخفاض المبیعات، تسدید
 .الخ، یمكنھ أن یؤثر على التوازن المالي للمؤسسة...للمخزونات 

ة، أو باألحرى مدى مساھمة األموال الدائمة في تمویل بتاتكلفة تمویل االستثمارات الث
ویتم حساب الرأس المال العامل الصافي انطالقا من . ة للمؤسسةبتاألصول الثا

+ األموال الخاصة (المیزانیة المالیة، حیث نجد أنھ عبارة عن األموال الدائمة 
  :ونالمستخدمة في تمویل األصول الصافیة، ویك) الخصوم غیر الجاریة

  
  أو

  
ویكون رأس المال العامل الصافي إیجابي، من أجل ضمان ھامش أمان المؤسسة من 

 ،ویختلف حجم رأس المال العامل من مؤسسة ألخرى. تسدید التزاماتھا االستثنائیة
كل حسب طبیعتھا والقطاع الذي تنتمي إلیھ، فیكون في الغالب أقل حًجما في 

المؤسسات التجاریة عن المؤسسات الصناعیة نظرا لسرعة دوران المخزون في 
األولى وبطئھا في الثانیة، كما قد یختلف من فترة زمنیة إلى أخرى لنفس المؤسسة 

ناك ثالث حاالت مختلفة لرأس وبصفة عامة ھ .باختالف العوامل التي تؤثر علیھ
 :ھيو المال العامل، 

یشیر إلى أن المؤسسة متوازنة مالیا  <FR:0رأس المال العامل الصافي موجب  ـ 
على المدى الطویل، وحسب ھذا المؤشر فإن المؤسسة تمكنت من تمویل احتیاجاتھا 

ن استخدامھ الطویلة المدى باستخدام مواردھا الطویلة المدى، وحققت فائض مالي یمك
في تمویل االحتیاجات المالیة المتبقیة وھذا ما یشیر إلى توازن في الھیكل المالي 

 .للمؤسسة
في ھذه الحالة تغطي األموال الدائمة  FR=0:رأس المال العامل الصافي معدوم  ـ 

األصول الثابتة فقط، أما األصول المتداولة فتغطى عن طریق القروض القصیرة 
ضعیة ال تتیح أي ضمان تمویلي في المستقبل، وتترجم ھذه الحالة األجل، فھذه الو

 .الوضعیة الصعبة للمؤسسة
في ھذه الحالة نجد أن المؤسسة تعجز  FR<0:رأس المال العامل الصافي سالب  ـ

عن تمویل استثماراتھا وباقي االحتیاجات المالیة باستخدام مواردھا المالیة الدائمة، 
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تقلیص مستوى استثماراتھا إلى الحد الذي یتوافق مع  وبالتالي فھي بحاجة إلى
 ).2009الیمین، ( .مواردھا المالیة الدائمة

قدرة المؤسسة على تغطیة : یعبر ھذا المؤشر عن: ـ احتیاجات رأس المال العامل
احتیاجات الدورة االستغاللیة بواسطة موارد الدورة العادیة، بعبارة أخرى فإن 

) احتیاجات الدورة(نشاطھا علیھا أن تغطي مخزوناتھا ومدیونیتھا المؤسسة في دورة 
، وإذا كان الفرق بینھما موًجبا فإن المؤسسة )موارد الدورة(بالدیون قصیرة األجل 

  .)1999قم، راأل( .في حاجة إلى موارد أخرى تزید مدتھا عن دورة واحدة
ل العامل، فھو رأس المال كما یعتبر احتیاج رأس المال العامل بمثابة محور رأس الما

أي ھو حجم من األموال الدائمة الواجب توفیره لتمویل . األمثل للبنیة المالیة للمؤسسة
. الموجودات المتداولة، والذي یضمن تحقیق التوازن المالي الضروري للمؤسسة

  )2004الزبیدي، ( :وتنقسم احتیاجات رأسمال العامل إلي
ویمثل القیم األكبر من احتیاجات رأس  :ستغاللـ احتیاجات رأس المال العامل لال

المال العامل، ویتمثل في الفرق بین أرصدة العناصر المرتبطة مباشرة بالنشاط 
   :ویعبر عنھ بالعالقة التالیة .االستغاللي العادي للمؤسسة

  
یعبّر عن نسبة عن نشاط المؤسسة،  :ـ احتیاجات رأس المال العامل خارج االستغالل

خارج االستغالل، طارئة أو استثنائیة، غیر أن ھذا النوع من الذمم والدیون ودیون 
  .عادة ما تكون نسبتھ بسیطة أو ضعیفة في تكوین احتیاجات رأس المال العامل

  :ویعبر عنھ بالعالقة التالیة

  
فائض أو عجز في الموارد : تعرف الخزینة الصافیة على أنھا: ـ الخزینة الصافیة

ویعتبر تسییر الخزینة  تمویل الشتات، واحتیاجات رأس المال العامل،الثابتة بعد 
الصافیة المحور األساسي في تسییر السیولة، ویظھر التقارب بوضوح بین السیولة 

والربحیة، فزیادة قیمة الخزینة تزید من قدرة المؤسسة على تسدید المستحقات 
وتحسب الخزینة . حو دائنھبسرعة ویتبین معھا مشكل وفاء المؤسسة بالتزاماتھا ن

  )2005أبوزید، ( :الصافیة بإحدى العالقتین التالیتین

  
  أو

  
من خالل مقارنة رأس المال العامل مع احتیاجات رأس المال العامل یندرج لدینا 

 )2009الیمین، ( :الحاالت التالیة
وھي الحالة المثلى للخزینة، حیث تكون المؤسسة  :الخزینة الصفریة: الحالة األولى  
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قد حققت توازنھا المالي وذلك بتساوي كل من رأس المال العامل واحتیاجات رأس 
تغطیة احتیاجاتھا  المال العامل، وبالتالي ضرورة جلب موارد جدیدة من اجل ضمان

 .المستقبلیة
الموارد الدائمة أكبر من في ھذه الحالة تكون  :الخزینة الموجبة: الحالة الثانیة ـ

األصول الثابتة، وبالتالي یكون ھناك فائض في رأس المال العامل مقارنة باالحتیاج 
ویظھر ھذا الفائض في شكل سیولة، األمر الذي یجعل . في رأس المال العامل

الخزینة موجبة وبإمكانھا تمویل جزء من األصول المتداولة التي قد تفوق الخصوم 
 .المتداولة

في ھذه الحالة یكون رأس المال العامل أقل من  :الخزینة السالبة: الحالة الثالثةـ 
احتیاجات رأس المال العامل، وھنا تكون المؤسسة بحاجة إلى موارد مالیة لتغطیة 

  .االحتیاجات المتزایدة من أجل استمرار النشاط
في التحلیل المالي  إن النسب المالیة المستخدمة :ـ التحلیل باستعمال النسب المالیةب 

تركز على النسب المالیة األكثر داللة في معالجة وتفسیر المعلومات والبیانات 
 :الخاصة بالمشروع االستثماري، حیث یستعمل ھذا اإلطار مجموعات رئیسیة التالیة

  ).2006مفلح، (
تسیر ھذه النسب إلى مدى قدرة وكفاءة المؤسسة  :ـ نسب النشاط ومعدالت الدوران

استخدام وإدارة أصولھا في تحقیق رقم األعمال وتستخدم ھذه النسب عادة  على
لتحدید ما إذا كان استثمار المؤسسة في كل أصل من أصولھا یبدو معقوال أو أكثر 

  :مما ینبغي، و ھذه النسب یمكن تلخیصھا في الجدول األتي
البنك لتقییم نسب النشاط و معدالت الدوران المستخدمة من قبل ): 06(الجدول رقم 

  .و اختیار المشاریع االستثماریة الممولة
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لزعر محمد سامي، تحلیل القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي، مذكرة : المصدر

  .100، ص 2012ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة متنوري قسنطینة، الجزائر، 
یرید المسیر المالي : الھیكلیةـ نسب الھیكل التمویلي والتسییر المالي أو النسب 

أحیانا الحكم على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتھا طویلة األجل، وبالتالي یجب 
البحث عن النسب ذات داللة المناسبة لحساب الحتیاجات المالیة، وھذه النسب 

  :موضحة في الجدول األتي
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المستخدمة من قبل البنك نسب الھیكل التمویلي والتسییر المالي ):07(الجدول رقم 
  .لتقییم و اختیار المشاریع االستثماریة الممولة

  
 .101لزعر محمد سامي، مرجع سابق، ص : المصدر

تقیس نسب السیولة قدرة المؤسسة على مواجھة التزاماتھا قصیرة  :ـ نسب السیولة
النسب األجل، تجاه دائنیھا عندما یحین أجل استحقاق ھذه االلتزامات، وتربط ھذه 

بوجود ھذه األصول السائلة التي یمكن تداولھا في األسواق وتحویلھا إلى نقدیة 
  :بسھولة وسرعة عند سعر السوق، و ھذه النسب موضحة في الجدول األتي

المستخدمة من قبل البنك لتقییم و اختیار  السیولةنسب ):08(الجدول رقم 
  .المشاریع االستثماریة الممولة
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 .99لزعر محمد سامي، مرجع سابق، ص : المصدر
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  :قائمة المراجع
  

  :ـ المراجع باللغة العربیة
، تمویل المنشآت االقتصادیة، دار العلوم للنشر التوزیع، عنابة، )2008(ـ أحمد بوراس، 

  .الجزائر
الجامعة للطباعة ، اإلعتماد المستندي والتحصیل المستندي، مؤسسة شباب )2003(ـ أحمد غنیم، 

  .والنشر، مصر
، التعامالت البنكیة في عصر العولمة، دار الباروني للنشر والتوزیع، )2014(ـ أحمد مأمون، 

  .األردن
، دراسات اقتصادیة إسالمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث )1998(ـ البنك اإلسالمي للتنمیة، 

  .والتدریب، العدد األول، المجلد السادس، جدة، السعودیة
عمان،  دار المناھج للنشر و التوزیع،، إدارة البنوك، )2006(ـ الصیرفي محمد عبد الفتاح، 

  .األردن
، إدارة البنوك التجاریة مدخل تطبیقي، المكتبة العصریة، المنصورة، )2000(ـ المیناوي جاد، 

  .مصر
الجزء األول،  ، العملیات المصرفیة و السوق المحلیة،)1998(ـ أنطوان الناشف، خلیل الھندي، 

  .المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان
، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الشیك ، دار )2010(ـ أیمن حسین العریمي ،أكرم طراد الفایز ، 

  .الثقافة للنشر و التوزیع، الجزائر
، واقع دراسات الجدوى و تقییم المشاریع االستثماري في الجزائر، )2011(ـ بن حركو غنیة، 
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  .ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة متنوري، قسنطینة، الجزائر
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