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الفصل األول

ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع نشأة المصارف وتطور العمل المصرفي من المصرف المتخصص بتقديم
نوع محدد من الخدمات المصرفية إلى المصرف الشامل الذي يتميز بتنويع خدماتو المصرفية وعدم

االكتفاء بنوع محدد من ىذه الخدمات .يبدأ ىذا الفصل بتعريف مفيوم المصارف بشكل عام وتوضيح

كيفية نشأة وتطور العمل المصرفي تاريخياً ،وكيف ظيرت أنواع مختمفة لممصارف تخصصت كل منيا

بخدمة مصرفية معينة ،تحكميا مجموعة من المبادئ والمعايير .ثم بعد ذلك تأتي ضرورة توضيح مفيوم

مفصل ،ال سيما فيما يتعمق بسماتيا وأسباب ظيورىا،
المصارف الشاممة ،حيث سيتم تناوليا بشكل
ّ
ووظائفيا واآلليات المتبعة لمتحول لمصرف شامل  ...لينتيي الفصل بتبيان إيجابيات وسمبيات
المصارف الشاممة.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1فيم نشأة العمل المصرفي وكيفية تطوره تاريخياً

 .2استيعاب المبادئ العامة التي يقوم عمييا العمل المصرفي
 .3التمييز بين األنواع المختمفة لممصارف
 .4إدراك أىمية المصارف الشاممة

 .5اتقان آليات التحول من المصرف المتخصص إلى المصرف الشامل
 .6استيعاب سمبيات وايجابيات المصارف الشاممة

مخطط الفصل:
 .1تعريف المصرف.

 .2التطور التاريخي لممصارف.

 .3المبادئ التي تحكم عمل المصارف.
 .4أنواع المصارف.

 .5مفيوم المصارف الشاممة .

 .6أسباب ظيور المصارف الشاممة.

 .7السمات المميزة لمصيرفة الشاممة.
 .8وظائف المصارف الشاممة.

 .9مقومات التحول إلى المصارف الشاممة.
 .10آليات التحول إلى المصارف الشاممة.

 .11إيجابيات وسمبيات المصارف الشاممة.
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مقدمة
يحتل القطاع المصرفي مرك اًز حيوياً في النظم االقتصادية والمالية نتيجة تأثيره اإليجابي عمى التنمية
االقتصادية من خبلل تعبئة المدخرات الكافية ،والتوزيع الكفء ليذه المدخرات عمى االستثمارات

المختمفة .فالمصارف تشكل اليوم أجيزة فعالة ُيعتَمد عمييا في تطوير وتنمية مختمف قطاعات االقتصاد
القومي ،وأصبحت إحدى الدعامات الكبرى واألساسية في بناء الييكل االقتصادي لمدولة.
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 .1تعريف المصرف
ال يوجد تعريف واحد لممصرف ،بل يوجد تعريفات كبلسيكية وأخرى حديثة .المصرف من وجية النظر
الكبلسيكية ىو مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العمبلء:

 المجموعة األولى :لدييا فائض من األموال وتحتاج إلى الحفاظ عميو وتنميتو؛

 المجموعة الثانية :ىي مجموعة من العمبلء تحتاج إلى األموال ألغراض أىميا :االستثمار أو
التشغيل أو كبلىما.

يمكن إظيار تعريف المصرف من خبلل الشكل اآلتي:

يوجد تعريف آخر لممصرف من وجية النظر الكبلسيكية :المصرف ىو المنظمة التي تتبادل المنافع
المالية مع مجموعات العمبلء بما ال يتعارض مع مصمحة المجتمع وبما يتماشى مع التغير المستمر في

البيئة المصرفية.
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أما المصرف من وجية النظر الحديثة فيو:

 وسيط مالي يقوم بقبول ودائع تدفع عند الطمب ،أو آلجال محددة،

 يزاول عمميات التمويل الداخمي والخارجي وخدمتو بما يحقق أىداف خطة التنمية وسياسة الدولة
ودعم االقتصاد القومي،

 تباشر عمميات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج،
 تساىم في إنشاء المشروعات،

 تقوم بعمميات مصرفية وتجارية ومالية وفقاً لؤلوضاع التي يقررىا المصرف.

نبلحظ من مقارنة التعريف الحديث لممصرف بالتعريف الكبلسيكي أن:

 المصرف ىو دائماً وسيط مالي ،فالمصارف ميما تطورت تعريفاتيا تبقى المكان المخصص
لئليداع والسحب واإلقراض.

 اتساع نطاق العمل المصرفي وتطوره من خبلل تقديم الخدمات المصرفية المتعددة.

 .2التطور التاريخي لممصارف
ِ
مصرف في المغة العربية إلى الصرف بمعنى "بيع النقد بالنقد" ،وبالتالي يكون
يرجع أصل كممة
المصرف المكان الذي يتم بو الصرف .أما أوروبياً فأتت كممة مصرف من الكممة اإليطالية Banco

التي تعني المنضدة أو الطاولة.

ولكن ما سبب ارتباط كممة  Bancoباألعمال المصرفية؟

ألن الصرافين المومبارديين كانوا يستعممون مناضد خشبية لممارسة أعماليم في أسواق بيع وشراء

العمبلت المختمفة وذلك في أواخر القرون الوسطى.

لم يقتصر العمل المصرفي بشكمو القديم عمى المومبارديين ،بل عرفت ىذا النشاط المدنيات األولى مثل
السومريين والبابميين واإلغريق والرومان ،وان اختمفت األشكال والمظاىر .كما عرف العرب العمل

المصرفي قبل اإلسبلم وفي مكة بالذات المشيورة بتجارتيا مع الشام واليمن .فكان النبي "ص" قبل النبوة

مشيو اًر باألمين حيث بقيت عنده الودائع حتى قبيل ىجرتو من مكة إلى المدينة حيث و ّكل بيا عمياً "كرم
اهلل وجيو" ليتولى ردىا إلى أصحابيا.

كان يستثمر المكيون أمواليم من خبلل:

 إعطاء المال مضاربة عمى حصتو من الربح.
اء بين العرب أنفسيم أو بينيم وبين الييود
 اإلقراض بالربا الذي كان شائعاً في الجاىمية سو ً
المقيمين في الجزيرة العربية آنذاك.

وحينما جاء اإلسبلم حرم الربا ،واقتصر العمل المصرفي عمى اإليداع األمين والمضاربة عمى حصتو

من الربح .ولكن لم تستمر مسيرة االسبلم في تطوير العمل المصرفي ،بل سادىا انقطاع كبير إلى أن

عما فعمو الغرب آنذاك
ظيرت مجدداً المصارف اإلسبلمية في النصف الثاني من القرن العشرين .أما ّ
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فقد قام بعد خروجو من العصور الوسطى بتطوير النظام المصرفي بشكل كبير وخضع الشرق لمغرب
من خبلل نقل األنظمة المصرفية الغربية إلى ببلد الشرق.

يعود الدور األكبر في الظيور الحقيقي لممفيوم الحديث لمعمل المصرفي إلى الصاغة والصيارفة .ألن
ىؤالء كانوا يقبمون إيداع النقود لدييم مقابل وثائق أو شيادات إيداع أخذت تمقى قبوالً في التداول وفاء
لبللتزامات المطموبة من حامميا والتي تطورت فيما بعد إلى ما يسمى بالشيكات .أخذ الصاغة والصيارفة

بعد ذلك يتقاضون عمولة من المودعين لقاء الحفظ األمين ،كما أخذوا يتصرفون بجزء من الودائع لدييم
باإلقراض مقابل فائدة يتقاضونيا بعد أن الحظوا أنو ال يتم سحب الودائع كمياً .ونتيجة ذلك بدأت
الصورة المبدئية ألعمال المصارف تتبمور وتتحدد معالميا إلى أن أصبحت عمى ما ىي عميو اآلن.

يجمع الباحثون عمى أن تاريخ نشأة المصارف الحديثة يعود إلى منتصف القرن الثاني عشر لمميبلد
حيث تأسس أول مصرف وذلك في مدينة البندقية عام  .1157ومن أىم المصارف التي أنشئت بعد

ذلك:

 مصرف برشمونة عام .1401

 مصرف ريالتو عام  1587في مدينة البندقية.
 مصرف أمستردام عام .1609

 مصرف ىامبورج بألمانيا عام .1619
 مصرف انجمت ار .1694

 مصرف فرنسا الذي أنشأه نابميون عام .1800

ثم انتشرت المصارف بعد ذلك في أمريكا وغيرىا من بمدان العالم.

اعتبر مصرف أمستردام عام  1609من المصارف المذكورة سابقاً األنموذج الذي احتذتو معظم

المصارف األوروبية مع مراعاة ما أممتو اختبلفات الظروف واألحوال بين دولة وأخرى.

 .3المبادئ التي تحكم عمل المصارف
يحكم عمل المصارف مجموعة من المبادئ أىميا:
 السرية

 حسن المعاممة

 الراحة والسرعة
 كثرة الفروع
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 .4أنواع المصارف
تتعد معايير تصنيف المصارف كما مبين بالشكل اآلتي:

المركزية

التجارية
الصناعية
االستثمار

طبيعة النشاط

العقارية
االسالمية
الزراعية
معايير تصنيف
المصارف

المتخصصة
صناديق التوفير
المساهمة
المصارف التعاونية
الخاصة

شكل الملكية

الوحدات المصرفية
الخارجية
التعاونية

الشكل ( :)1-1أنواع المصارف
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وفيما يمي شرحاً مختص اًر لمفيوم كل من ىذه المصارف:

من حيث طبيعة النشاط
 المصرف المركزي ىو:

 مصرف المصارف ألنو يتولى اإلشراف والرقابة السياسة االئتمانية لمدولة،
 مصرف اإلصدار ألن لو سمطة إصدار نقد الدولة ويحدد حجم المعروض منيا،

 مصرف الدولة ألن لو سمطة إدارة احتياطيات الدولة من الذىب والعمبلت األجنبية ،وتنفيذ
السياسة النقدية في الدولة من خبلل :إصدار األوراق النقدية البنكنوت واالحتفاظ

باالحتياطي (من الذىب والعمبلت وادارتو وتنظيم

مع متطمبات النمو االقتصادي واالستقرار النقدي).

حجم التسميف ونوعيتو ليتجاوب

 العمل كمصرف لمحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي ليا.
 تقديم المشورة لمحكومة في رسم السياسة النقدية والمالية لمدولة وكيفية تنفيذىا.
 المصارف التجارية

ىي المصارف التي تعتمد عمى ودائع األفراد والييئات بأنواعيا المختمفة (الجارية أو تحت
الطمب ،التوفير ،ألجل أو بإشعار) ،واستثمارىا لفترات قصيرة األجل في تسييبلت ائتمانية

يسيل تحويميا إلى نقد ودون خسائر تذكر ،وذلك لممساىمة في تمويل التجارة الداخمية
والخارجية .ومن أىم استثمارات المصرف التجاري :القروض والسمف ،وتحصيل األوراق
التجارية وخصميا أو التسميف بضمانيا ،وشراء وبيع األوراق المالية ،إصدار خطابات

الضمان ،وفتح االعتمادات المستندية... ،الخ من الخدمات المصرفية .ومن أمثمة المصارف

التجارية في سورية :المصرف التجاري السوري (قطاع عام) ،والمصارف الخاصة العاممة في
سورية ىي مصارف تجارية.

 مصارف االستثمار

تقوم مصارف االستثمار بتوظيف أمواليا في المشروعات التجارية والصناعية ألجل طويل،

واالشتراك في إنشاء شركات ،واقراضيا لمدة طويمة .تعمل ىذه المصارف في مجال األسواق

المالية حيث تتولى تسويق إصدارات الشركات المساىمة ،وتمويل المضاربين عند المضاربة،

وتقدم النصح والمشورة لمشركات المساىمة وإلدارة البورصة والمستثمرين والدولة بخصوص
تطوير البورصة.
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 المصارف االسبلمية

تقوم المصارف االسبلمية بقبول الودائع تحت الطمب والودائع ألجل مثل المصارف التجارية.

ولكنيا تختمف عن المصارف التجارية من حيث طريقة توظيف األموال ،حيث أن المصارف
التجارية تعتبر الفائدة أساس التعامل ،في حين أن المصارف اإلسبلمية تعتمد عمى صيغ

استثمارية متعدد ة في توظيف أمواليا بحيث ال توجد أسعار فائدة ثابتة وانما تختمف ىذه العوائد

حسب الصيغة المتفق عمييا .ومن أىم صيغ االستثمار لدى المصارف اإلسبلمية :المشاركة
– المرابحة – المضاربة – االستصناع .ولكن ماذا تعني كل من الصيغ االستثمارية السابقة؟

المشاركة :يقدم المصرف والطرف اآلخر (الشريك) رأس المال ويتقاسمان األرباح والخسائر بنسبة

مشاركتيما في رأس المال.

المرابحة :قيام المصرف بشراء سمعة معينة لصالح العميل مقابل أجر متفق عميو مسبقاً.

المضاربة :يقدم أحد األطراف رأس المال (رب المال) ويقدم الطرف اآلخر العمل مقابل أجر يتحدد
كنسبة معينة من األرباح .يأخذ رب المال األرباح ومقابل ذلك يتحمل الخسائر إن لم تكن ناتجة عن

سوء إدارة رب العمل.

بناء عمى طمب
االستصناع :عقد بين مستصنع(المشتري) وصانع(البائع) ،يقوم بموجبو الصانع
ً
المستصنع بصناعة سمعة موصوفة (المصنوع) ،يتكفل الصانع بالمواد البلزمة لصناعتيا وبتكمفة العمل
وبتسميميا في موعد متفق عميو لممستصنع ،وذلك مقابل ثمن محدد يتفقان عمى طريقة سداده .ويمكن

لمبائع (الصانع) أن يقوم بتصنيع األصول المتفق عمييا بنفسو أو بواسطة جية أخرى.
 المصارف الصناعية

ىي مصارف تيدف بصفة خاصة إلى تقديم العديد من التسييبلت المباشرة وغير المباشرة إلى

المنشآت الصناعية لفترات متوسطة وطويمة األجل .كما تسيم في إنشاء الشركات الصناعية.

وبذلك تختمف عن مفيوم المصارف التجارية التي تعتمد اإلقراض قصير األجل .ومن األمثمة

عمييا في سورية المصرف الصناعي.

 المصارف العقارية

تيدف ىذه المصارف إلى تمويل قطاع البناء واإلسكان مقابل رىونات عقارية .وبما أن تمويميا

يكون لفترات طويمة األمد نسبياً نراىا تعتمد عمى مصادر تمويل طويمة األجل أيضاً .ومن
األمثمة عمييا في سورية المصرف العقاري.
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 المصارف الزراعية:

ىي المصارف التي تقدم خدماتيا لمقطاع الزراعي عن طريق تمويل شراء البذور واألسمدة

والمبيدات ،واستئجار اآلالت الزراعية ،والمساىمة في تنمية الثروة الحيوانية .وبما أن ىذه
الخدمات الزراعية تعتمد عمى دورات موسمية ،تكون فترات التمويل متوسطة األجل ومرتبطة

بالمواسم الزراعية .ومن األمثمة عمييا في سورية المصرف الزراعي التعاوني.

 المصارف وصناديق التوفير:

ىي المصارف والصناديق التي تقبل المدخرات صغيرة الحجم ،وتقوم بمنح القروض الصغيرة

(سمف) لجميور المتعاممين معيا من صغار المدخرين .ومن األمثمة عمييا صندوق توفير البريد

ومصرف التوفير في سورية.
 المصارف التعاونية:

ىي المصارف التي تقدم خدماتيا إلى الجمعيات التعاونية بأنواعيا المختمفة الزراعية،

واالستيبلكية ،والحرفية ،وغيرىا .ومن األمثمة عمييا المصرف الزراعي التعاوني المنبثق عن

المنظمة التعاونية.

 الوحدات المصرفية الخارجية:

وىي المصارف التي تقدم خدماتيا لغير مواطني البمد الذي تعمل فيو .وقد انتشرت في البحرين

وقبرص وسنغافورة.

من حيث شكل الممكية
 المصارف الخاصة

تأخذ ىذه المصارف شكل الممكية الفردية لشخص واحد أو شركات أشخاص حيث تعود ممكيتيا

إلى عائمة واحدة أو مجموعة شركاء.

 المصارف المساىمة

تأخذ ىذه المصارف شكل الممكية المساىمة حيث تكون شركة أموال وتطرح أسيميا لبلكتتاب

العام ويجري تداوليا في األسواق المالية .جميع المصارف التجارية العاممة في سورية ىي من

ىذا النوع.

 المصارف التعاونية

تعود ممكية ىذا النوع إلى جمعيات تعاونية أو نقابات مينية أو حرفية أو عمالية أو غيرىا.

مثال :المصرف الزراعي التعاوني في سورية ،لكن ممكيتو اآلن لمدولة فقط.
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يوجد أيضاً معايير أخرى لتصنيف المصارف كما ىو مبين بالشكل اآلتي:

عامة

خاصة

العالقة بالدولة

مختلطة

وطنية

أجنبية
الجنسية
اقليمية

معايير أخرى
لتصنيف المصارف

دولية

مفردة

متفرعة محليا
التفرع
متفرعة اقليميا

متفرعة عالميا

الشكل ( :)2-1أنواع المصارف تبعاً لمعايير أخرى
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وفيما يمي تعريفاً مختص اًر لكل من ىذه المصارف:

من حيث عالقتها بالدولة:

 مصارف القطاع العام :تعود ممكية ىذه المصارف كمياً إلى الدولة ومنيا في سورية ،المصرف
المركزي السوري ،والمصارف العامة األخرى.

 مصارف القطاع الخاص :تعود ممكية ىذه المصارف كمياً إلى القطاع الخاص بأشخاصو

الطبيعيين واالعتباريين سواء كانت عمى شكل مشروعات فردية أو شركات أشخاص أو شركات

أموال .ومن أمثمة ذلك في سورية جميع المصارف التجارية الخاصة.

 المصارف المختمطة :يشترك في ممكية ىذه المصارف كل من القطاع العام والخاص.

من حيث جنسيتها:
 المصارف الوطنية :ىي المصارف التي تعود ممكيتيا إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين
تابعين لمدولة التي تقوم ىذه المصارف عمى أراضييا.

 المصارف األجنبية :ىي المصارف التي تعود ممكيتيا إلى رعايا دولة أخرى غير الدولة
المسجمة فييا ىذه المصارف.

 المصارف اإلقميمية :ىي المصارف التي يشترك في ممكيتيا عدد من دول المنطقة المعنية.

 المصارف والصناديق الدولية :ىي المصارف والصناديق المنبثقة عن ىيئات دولية كالمصرف
الدولي وصندوق النقد الدولي.

من حيث تفرعها:
 المصارف المفردة :ىي المصارف ذات المركز الواحد تمارس منو كافة أنشطتيا .أو تحدد ليا
مناطق محددة لفتح الفروع قد ال تتجاوز دائرة نصف قطرىا عدد من األميال .يعتبر المدافعون

عن نظام المصارف المفردة أن السماح بفتح فروع يشجع عمى االحتكار من قبل المصارف
الكبيرة القوية ،بينما يشجع نظام المصارف المفردة عمى التنافس ويتيح لسكان كل منطقة عمى

حده استغبلل أمواليم لصالحيم وصالح منطقتيم .تنتشر المصارف المفردة في بعض واليات

الواليات المتحدة األمريكية.

 المصارف المتفرعة محمياً :ىي المصارف التي تسمح ليا بفتح فروع داخل الدولة التي تحمل
جنسيتيا.

 المصارف المتفرعة إقميمياً :ىي المصارف التي تنتشر فروعيا ضمن منطقة جغرافية محددة
تضم أكثر من بمد واحد.

 المصارف المتفرعة عالمياً :ىي المصارف الكبيرة المسموح ليا بانتشار فروعيا في مختمف
أنحاء العالم .يُعد نظام المصارف ذات الفروع المنتشرة (محمياً واقميمياً وعالمياً) ىو السائد في
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معظم بمدان العالم لما يمتاز بو من مرونة في تأدية الخدمات المصرفية المختمفة ،وازدياد

الفرص أمامو الجتياز األزمات المحمية التساع قاعدة عممو وخفض تكاليفو الثابتة والكمية.

النظام المصرفي المعمول بو في سورية ىو نظام التفرع ،حيث يتم تنظيم فتح الفروع المصرفية

في سورية حسب قانون المصارف رقم  22لسنة  2001وتعديبلتو وقانون النقد األساسي رقم

 23لعام .2002

 .5مفهوم المصارف الشاممة
كان لمتغيرات االقتصادية والمصرفية العالمية انعكاس واضح عمى تطورات أداء وأعمال المصارف،
حيث لم يعد دور المصارف منحص اًر في العمميات االدخارية لؤلفراد ،وانما أصبح ليا دور في العمميات
االئتمانية واالستشارية بمختمف أنواعيا .وأمام ىذه التغيرات اتجيت المصارف إلى التحول نحو الصيرفة

الشاممة تماشياً مع التطورات الراىنة.

يعرف ( )Rose, 1991, 473الصيرفة الشاممة بأنيا عممية صياغة االستراتيجيات واتخاذ األفعال التي

الميزنية العمومية لممصرف بالطريق الذي يساىم في تحقيق أىدافو المرغوبة.
ا
تجسد

يرى ( )Koch, 2000, 875أن الصيرفة الشاممة تعبر عن المساىمة في كل نشاطات الصيرفة
المختمفة وامتبلك األسيم في الشركات المساىمة وتقديم تشكيمة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية.

ويعتقد ( )Miller and Vanhoose, 1993, 273أنيا تمثل تقديم المصارف لخط كامل من الخدمات

المصرفية وامتبلك حصص من أسيم الشركات.

وبالتالي يمكن القول أن المصارف الشاممة ( )Universal Banksىي المصارف التي تقوم عمى فمسفة
التنويع في الخدمات التي تقدميا ،ويشمل التنويع مصادر التمويل واالستثمار .تقوم المصارف الشاممة

بعمل المصارف التجارية ومصارف االستثمار والمصارف المتخصصة .وبالتالي فيي تجمع بين
األنشطة التقميدية المتمثمة بقبول الودائع وتقديم االئتمان واألنشطة غير التقميدية التي تتماشى مع
التطورات الراىنة وذلك من خبلل اتباع استراتيجية التنويع.
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 .6أسباب ظهور المصارف الشاممة
يعود ظيور المصارف الشاممة إلى األسباب اآلتية:
 تحرير تجارة الخدمات المصرفية

شممت االتفاقية العامة لتجارة الخدمات ( )GATSالمنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ()WTO

التي تم تطبيقيا في عام  1111تحرير الخدمات المالية والمصرفية.

 التقدم التكنولوجي:

أدت الثورة التكنولوجية التي شيدتيا وسائل اإلعبلم واالتصاالت إلى سرعة تبادل المعمومات

بين المصارف نفسيا وبين المصارف والبيئة المحيطة .األمر الذي أتاح لممصارف مجاالت
كبيرة لبلستثمار والتمويل.

 زيادة حدة المنافسة:

لم تقتصر ىذه المنافسة عمى المصارف بل شممت مؤسسات مالية غير مصرفية التي تقدم

خدمات تشبو الخدمات التي تقدميا المصارف ،كما شممت مؤسسات غير مالية كالشركات

الصناعية والتجارية ،وخير مثال عمى ذلك قيام شركة  Sonyبإنشاء مصرف افتراضي لتقديم
خدمات اإلقراض عمى االنترنيت عمى الموقع  ،www.sony.comوكذلك قيام شركة أمريكا

 On Lineبإنشاء مصرف افتراضي لتقديم القروض.

 المخاطر المصرفية وق اررات لجنة بازل:

إن تصاعد حدة المنافسة بين المتدخمين في السوق المصرفية وازدياد نسبة المخاطر المحتممة
الناتجة عن العوامل الداخمية المتعمقة بنشاط وادارة المصرف نفسو ،وكذلك العوامل الخارجية

الناتجة عن تغير البيئة التي يعمل فييا المصرف وعمى وجو الخصوص البيئة العالمية ،أدى
إلى االىتمام بمعايير كفاية رأس المال في المصارف ،حيث قامت لجنة بازل بتحديد الحد

األدنى لرأس المال لمواجية مخاطر االئتمان وذلك من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي
العالمي ،خاصة بعد تفاقم أزمة ديون البمدان النامية نتيجة توسع المصارف الدولية خاصة

األمريكية منيا في تقديم االئتمان وما نتج عنو من ديون معدومة ،األمر الذي دفع المصارف
باتجاه التنويع في خدماتيا وامتبلك أصول حقيقية.
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 الشركات متعددة الجنسيات:

ىي شركات عالمية النشاط أفرزتيا العولمة بشكل أساسي .تتميز ىذه الشركات باستثماراتيا

الضخة واستخداميا لتكنولوجيا عالية وخبرات إدارية وفينة مميزة ،وامتبلكيا الحتياطيات نقدية
ضخمة .يبمغ عدد شركات التمويل متعددة الجنسية  14شركة ،حيث تؤثر ىذه الشركات في
المعروض العالمي من رؤوس األموال وتتميز بقدرتيا عمى تقديم الخدمات المصرفية الكفء

والمتنوعة.

 االندماج المصرفي:

لقد شجعت العولمة وما نتج عنيا من تحرير لمخدمات المصرفية وكذلك لجنة بازل لكفاية أرس

المال المصارف عمى االندماج مع بعضيا البعض .األمر الذي أدى إلى تكوين كيانات مالية

ضخمة قادرة عمى النمو والتوسع وفتح فروع جديدة في الداخل والخارج ،وتوسيع قاعدة العمبلء،

وتقديم خدمات مصرفية متنوعة.
 ظيور أدوات مالية جديدة

تمثمت أىم ىذه األدوات بـ ــ:

 التجارة االلكترونية :تسمح التجارة االلكترونية لممصارف بتسويق وتوزيع منتجاتيا العادية
وخدمات االستثمار عن طريق االنترنيت ،مما يزيد من حجم العمبلء ويقمص من حجم

النفقات.

 القروض المشتركة :ىي قروض قيمتيا كبيرة وبالتالي مخاطرىا كبيرة أيضاً ،األمر الذي
يجعل المصارف ترفض تقديميا منفردة ،وتتجاوز أحياناً ىذه القروض قدرة المصرف الواحد

أصبلً مما يجعل المصارف تجتمع مع بعضيا البعض لتقديم مثل ىذه القروض الضخمة.
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 .7السمات المميزة لمصيرفة الشاممة
تتميز الصيرفة الشاممة بمجموعة من الخصائص أو الصفات المميزة ،أىميا:
 تقديم أنواع الخدمات المالية والمصرفية كميا.
 المساىمة برؤوس أموال الشركات.

 الدور الريادي الفعال الذي يتبناه المصرف واستعداده لتحمل المخاطرة.
 العبلقة المستمرة والمتكاممة مع مختمف القطاعات االقتصادية.
 تبني كل ما ىو مبدع وجديد في المجاالت المالية والمصرفية.
 إحساس المصرف بمسؤوليتو تجاه المجتمع.

 المواءمة بين التمويل قصير وطويل األجل وتمويل المشاركة في الشركات.

 إقامة عبلقات وطيدة بين المصرف والجميور لتمبية حاجاتو ورغباتو المتغيرة والمتجددة.

 .8وظائف المصارف الشاممة
تقوم المصارف الشاممة بالوظائف التقميدية التي تقوم بيا المصارف التجارية والمصارف المتخصصة،
كما تقوم أيضاً بجممة من الوظائف األخرى غير التقميدية التي من شأنيا أن تساىم في تحقيق النمو

االقتصادي ،ال سيما أنيا تعطي اىتماماً بالغاً لتنويع توظيفات أمواليا.
 الوظائف المصرفية التقميدية

 إدارة الحسابات الجارية بالعممة المحمية واألجنبية.

 التحويبلت المصرفية الداخمية والخارجية ،واصدار الشيكات السياحية.
 إصدار شيادات االدخار بالعممة المحمية واألجنبية.
 منح تسييبلت ائتمانية وتمويل التجارة الخارجية.

 الوظائف المصرفية غير التقميدية

 إصدار شيادات االيداع القابمة لمتداول التي يمكن لحامميا شراءىا وبيعيا في سوق النقد
بدون الرجوع إلى المصرف الذي أصدرىا.

 االقتراض طويل األجل من خارج الجياز المصرفي من خبلل إصدار سندات وبيعيا في
سوق رأس المال أو اإلقت ارض من شركات التأمين أو من المؤسسات المالية األخرى.

 اتخاذ المصارف الشاممة شكل شركات قابضة مصرفية تضم إلييا شركات صناعية
وتجارية ومالية من أجل تنويع مصادر تمويميا وزيادة مواردىا المالية.

 التوريق (التسنيد) :يقصد بو تحويل األصول كالقروض مثبلً إلى أوراق مالية قابمة لمتداول،
مما يعطي الدائن فرصة بيع قروضو بعد تحويميا إلى أوراق مالية وبالتالي تنشيط سوق

أرس المال.
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 تنويع مجاالت االستثمار

 تنويع محفظة األوراق المالية التي تضم تواريخ استحقاق مختمفة وصادرة عن شركات
تمارس أنشطة متنوعة وضعيفة االرتباط ببعضيا وبالتالي تخفيض المخاطر.

 تنويع القروض الممنوحة من حيث آجاليا (قصيرة -متوسطة -طويمة األجل) ،ومن حيث
الشركات التي تُقدم ليا ىذه القروض.
 اإلسناد :يعني شراء األسيم المصدرة حديثاً من الشركات بغرض بيعيا لآلخرين مع تحمل
مخاطر انخفاض سعرىا قبل االنتياء من بيعيا وبالمقابل يحصل المصرف عمى العموالت

والمصروفات كافة من الشركات المصدرة ليذه األسيم.

 التسويق :يعني قيام المصرف بتسويق األوراق المالية لصالح الشركة المصدرة ليا مستخدماً
بذلك خبراتو ومياراتو وشبكة العبلقات التي يمتمكيا مع الوسطاء الماليين اآلخرين.

 القيام بالتأجير التمويمي من خبلل المشاركة في تأسيس شركات التأجير التمويمي وكذلك
القيام بدور المستشار المالي واالقتصادي لؤلطراف المشاركة في التأجير التمويمي .ىذا

باإلضافة إلى ممارسة التأجير التمويمي من قبل المصرف نفسو.

 االتجار بالعممة إلتمام صفقات تجارية دولية لصالح الشركات وذلك بيدف تحقيق عوائد.
 إنشاء الصناديق االستثمارية.

 تأسيس شركات أرس المال المخاطر.

 البطاقات االلكترونية التي يمكن أن يستخدميا العمبلء كوسيمة دفع مقبولة.

 تقديم القروض الشخصية لغايات استيبلكية (شراء سيارة ،أثاث )... ،والتي تخدم فئات
كبيرة من العاممين سواء في القطاع العام أو الخاص وذلك مقابل شروط ميسرة وبسيطة.

 التمويل بالرىن العقاري ،حيث أصبحت المصارف الشاممة تقدم قروضاً عقارية بعدما كان
األمر يقتصر عمى المصارف المتخصصة.

 تقديم الخدمات التأمينية ،تقدم المصارف الشاممة خدمات تأمينية عمى الممتمكات وعمى
األشخاص.
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 .9مقومات التحول إلى المصارف الشاممة
يمكن أن نقسم ىذه المقومات إلى مقومات مرتبطة بالمصرف نفسو ومقومات متعمقة بسياسة الدولة وذلك
بالشكل اآلتي:

 مقومات مرتبطة بالمصرف :وتتعمق ب ـ:

 .1كفاءة األداء البشري الذي يشمل كافة الوظائف الفنية والمالية والتسويقية والقانونية واالستشارية
واإلدارية المتصمة بالنشاط المصرفي ،وكذلك نظم دعم الق اررات المصرفية التي تعد من متطمبات

التحول.

 .2توافر موارد مالية ضخمة تسمح لممصرف بتقديم خدمات متنوعة لمختمف أنواع العمبلء في أي وقت
ومكان.

 .3وجود إدارة تسويقية فعالة عمى مستوى عال من الكفاءة.

 .4نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفيم دور وأىمية المصارف الشاممة.

 .5توفر مبلءة مالية كافية تؤىل المصرف لمدخول في مجال األعمال المصرفية الشاممة ،ممثمة في
حجم رأس المال الكافي واالحتياطيات.

 مقومات مرتبطة بسياسات الدولة:
من أىم ىذه المقومات:

 .1اقتناع الدولة وسمطاتيا بفكرة المصارف الشاممة وأىدافيا ،والعمل عمى توفير الدعم المساند ليا.

 .2إصدار تشريعات تخدم ىذه المصارف عمى نحو فعال ،ووضع ضوابط رقابية قادرة عمى توفير
األمان والسبلمة.

 .3دعم المصرف المركزي ومساندتو ليذه المصارف من أجل أداء رسالتيا ال سيما فيما يتعمق
بتحقيق التنمية االقتصادية.
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 .10آليات التحول إلى المصارف الشاممة
يمكن لممصارف أن تتحول إلى مصارف شاممة من خبلل عدد من المناىج بالشكل اآلتي:
 .1تحويل مصرف قائم بالفعل إلى مصرف شامل :يتم تحويل مصرف قائم بالفعل أو مصرف

متخصص إلى مصرف شامل ،ويتشرط ليذا التحول أن يكون لممصرف كفاءات بشرية مؤىمة قادرة
عمى التكيف مع متطمبات المصرف الشامل ،وأن يكون المصرف كبير الحجم و قاببلً لمنمو
والتوسع ،ويعد ىذا المنيج األسموب األسرع واألفضل حيث يتم التحول إلى المصرف الشامل عمى

مراحل متدرجة ،وذلك بإدخال خدمات جديدة تدريجياً لضمان استيعاب تقنيات ىذه الخدمات ،في

الوقت الذي يتم فيو العمل عمى تطوير التدريب واعادة الييكمة التنظيمية ،واصدار الموائح والنظم
الداخمية بما يتفق مع طبيعة الخدمات واألنشطة التي يقدميا المصرف الشامل.

 .2إنشاء مصرف شامل جديد بإعداد كفاءات بشرية :طبقاً ليذا المنيج يتم إنشاء مصرف شامل جديد
من خبلل اختيار كفاءات بشرية مؤىمة ومدربة ،ولدييا القدرة عمى االبتكار والتجديد بما يتفق

ومفيوم المصارف الشاممة ،ويتم تدريبيا مسبقاً في مصارف شاممة قائمة ،ويعتمد المصرف في
المرحمة ذاتيا عمى القيام بحمبلت تسويقية وترويجية لمتعريف بالمصرف المنشأ والوظائف التي يقوم
بيا ،والمبلحظ أن البعض يفضمون المنيج الثاني مستندين في ذلك إلى أن الخدمات المصرفية التي

يؤدييا المصرف الشامل تتميز بطبيعة خاصة يصعب عمى من اعتادوا األنماط التقميدية لمعمل

المصرفي قبوليا واستيعابيا بسيولة.

 .3شراء أحد المصارف أو االندماج :يتم التحول من خبلل شراء مصارف قائمة تعاني من مشاكل
وتوشك عمى اإلفبلس ،حيث يتم ش ارؤىا ودمجيا تدريجياً إلى المصارف الشاممة مع تحمل تكاليف

إضافية .يعد ىذا األسموب صعب التطبيق من الناحية العممية ألنو يتطمب الكثير من الوقت والجيد
البلزم الختبار الموقع والمكان والعناصر البشرية التي تتطمب تدريب عمى مستوى عال.
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 .11إيجابيات وسمبيات المصارف الشاممة
من أىم ايجابيات المصارف الشاممة اآلتي:
 .1توفير عناصر ومقومات عممية التنمية بدءاً من دراسة الجدوى ،التأسيس ،التمويل ،اإلدارة ،التسويق،
...الخ

 .2المساىمة في تحقيق الموازنة بين توظيفات المصارف ومواردىا ومن ثم تجنيبيا التعرض لبلنكشاف
بتركيز أنشطتيا في مجال واحد كاالئتمان مثبلً.

 .3إحداث التطويرات المطموبة في العمل المصرفي لكي يستطيع مجابية الدخول في اتفاقيات تحرير
الخدمات المالية التي تتطمب تحديث الخدمات المالية.

 .4تستطيع المصارف الشاممة من خبلل ممارسة التأجير التمويمي أن تخمق طبقة من رجال األعمال
الذين يحتاجون إلى اآلالت والمعدات ولكن ال يتوافر ليم التمويل .كما تشجع الكثير منيم عمى

تحديث وتطوير مشروعاتيم بالشكل الذي يزيد من قدراتيم التنافسية.

 .5تنشيط بورصة األوراق المالية ،وبالتالي تأمين التمويل البلزم لممشروعات االقتصادية ،وتعميق قاعدة
الممكية.

أما بالنسبة لمسمبيات فيتمثل أىميا باآلتي:

 .1تعزيز السموك االحتكاري المصرفي ،ألن تطور المصارف الشاممة قد يكون عمى حساب المصارف
الصغيرة .إضافة إلى أن ىذا االحتكار سيخفض من حافز ىذه المصارف عمى اإلبداع واالبتكار

المالي.

 .2صعوبة اإلشراف والرقابة عمى أداء المصارف الشاممة نظ اًر لتعدد وتشعب أنشطتيا.

 .3زيادة مخاطر السيولة نتيجة تفضيل الربحية عمى السيولة ،خاصة في حالة توظيف الموارد المالية
في مشاريع طوية األجل وما قد يحدث من طمبات مفاجئة لمعمبلء.
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أسئمة الفصل األول:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1

يوجد تعريف واحد لممصرف

2

المصرف ىو وسيط مالي من وجية النظر الحديثة

3

أتت كممة مصرف أوروبياً من الكممة الفرنسية Banco

4
5
6
7

المصرف ىو وسيط مالي من وجية النظر الكبلسيكية

يجمع الباحثون عمى أن تاريخ نشأة المصارف الحديثة يعود إلى منتصف
القرن الثاني عشر لمميبلد

صح خطأ






ال تقبل المصارف االسبلمية الودائع تحت الطمب والودائع ألجل
توظف مصارف االستثمار أمواليا في المشروعات التجارية والصناعية ألجل

طويل

8

تعني المضاربة شراء المصرف االسبلمي سمعة معينة لصالح العميل

9

تعتمد المصارف التجارية عمى اإلقراض قصير األجل






 10تعتمد المصارف العقارية عمى مصادر تمويل قصيرة األجل
11



يعتبر المدافعون عن المصارف المفردة أن السماح بفتح فروع يشجع عمى



المنافسة

 12النظام المصرفي المعمول بو في سورية ىو نظام التفرع



 13قامت لجنة بازل بتحديد الحد األدنى لرأس المال المصارف



 14القروض المشتركة ىي قروض قيمتيا كبيرة ولكن مخاطرىا منخفضة
15

تقوم المصارف الشاممة بالوظائف التقميدية التي تقوم بيا المصارف التجارية
والمصارف المتخصصة

 16شجعت العولمة المصارف عمى االندماج مع بعضيا البعض
17




منح تسييبلت ائتمانية وتمويل التجارة الخارجية ىي خدمة مصرفية غير



تقميدية

 18إصدار شيادات االدخار بالعممة المحمية واألجنبية ىي خدمة مصرفية تقميدية



 19إدارة الحسابات الجارية بالعممة المحمية واألجنبية ىي خدمة مصرفية تقميدية



20
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االقتراض طويل األجل من خارج الجياز المصرفي ىي خدمة مصرفية
تقميدية
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1نبلحظ من مقارنة التعريف الحديث لممصرف بالتعريف الكبلسيكي أن:
أ) المصرف ىو دائماً وسيط مالي

ب) اتساع نطاق العمل المصرفي وتطوره

ج) كل ما سبق ذكره

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )2كان يستثمر المكيون أمواليم من خبلل:
أ) المضاربة

ب) اإلقراض بالربا الذي كان شائعاً في الجاىمية بين العرب أنفسيم

ج) اإلقراض بالربا الذي كان شائعاً في الجاىمية بين العرب والييود

د) كل سبق ذكره

 )3يعود الدور األكبر في الظيور الحقيقي لممفيوم الحديث لمعمل المصرفي إلى:
أ) دكاترة الجامعات

ب) الصاغة والصيارفة

ج) أسواق رأس المال

د) الصيادلة

 )4يحكم عمل المصارف مجموعة من المبادئ أىميا:
أ) السرية

ب) حسن المعاممة

ج) الراحة والسرعة
د) كل ما سبق ذكره
 )5من أىم صيغ االستثمار لدى المصارف االسبلمية:
أ) المشاركة

ب) المرابحة

ج) المضاربة

د) كل ما سبق ذكره
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 )6تنتشر الوحدات المصرفية الخارجية في:
أ) البحرين

ب) قبرص

ج) سنغافورة

د) كل ما سبق ذكره
 )7تنتشر المصارف المفردة في:
أ) البحرين

ب) بعض واليات الواليات المتحدة األمريكية

ج) سنغافورة

د) سورية

 )8تقوم المصارف الشاممة بعمل:
أ) المصارف التجارية

ب) مصارف االستثمار

ج) المصارف المتخصصة

د) كل ما سبق ذكره

أسئمة \ قضايا لممناقشة
 ما سبب ارتباط كممة  Bancoباألعمال المصرفية؟


قارن بين الوظائف المصرفية التقميدية وغير التقميدية.

 ما السمات المميزة لمصيرفة الشاممة؟

 ما أنواع المصارف من حيث تفرعيا؟

 ما أنواع المصارف من حيث جنسيتيا؟
 ما المصرف من وجية النظر الحديثة؟

 ما أنواع المصارف من حيث عبلقتيا بالدولة؟

 ناقش أربعة أسباب لظيور المصارف الشاممة.
 ما أنواع المصارف من حيث شكل الممكية؟

 ناقش الصيغ االستثمارية التي تتعامل بيا المصارف االسبلمية
 ما أنواع المصارف من حيث طبيعة نشاطيا؟

23

ISSN: 2617-989X

خدمات مصرفية

24

الفصل األول

رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

ج

2

د

3

ب

4

د

5

د

6

د

7

ب

8

د
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االئتمان المصرفي ودوره في تمويل
المشروعات
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ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع االئتمان المصرفي كو ٍ
احد من أىم الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف
لعمالئيا ،والدور األساسي ليذا االئتمان في تمويل المشروعات بمختمف أشكاليا .يبدأ ىذا الفصل

بتعريف مفيوم االئتمان المصرفي وأىميتو ليس فقط بالنسبة لممصارف وانما أيضاً بالنسبة لمنشآت

األعمال التي ُيتاح ليا عادةً مجموعة من المصادر التمويمية ،وىي بذلك مدعوة لممفاضمة بين ىذه
المصادر بما فييا االئتمان المصرفي .ثم بعد ذلك تأتي ضرورة توضيح أن االئتمان المصرفي ال يتم
بناء عمى أسس ومعايير يضعيا المصرف لنفسو مسبقاً بالشكل
منحو لمعمالء بشكل عشوائي ،وانما ً
الذي يساعده قدر اإلمكان عمى إدارة المخاطر االئتمانية الناجمة عن ىذا النشاط .يتم اختتام الفصل

بشرح مفصل لألشكال األساسية لمتسييالت االئتمانية.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1فيم االئتمان المصرفي كواحدة من أىم الخدمات المصرفية
 .2إدراك العوامل المؤثرة في التسييالت االئتمانية
 .3زيادة ميارات المفاضمة بين مصادر التمويل

 .4إدراك األسس والمبادئ التي يقوم عمييا التمويل المصرفي
 .5اتقان آليات التحوط من المخاطر االئتمانية

 .6استيعاب األشكال األساسية لمتسييالت االئتمانية

مخطط الفصل:
 .1تعريف االئتمان المصرفي.

 .2العوامل المؤثرة في اختيار االئتمان المصرفي مقارنة ببقية مصادر التمويل.
 .3أسس منح التمويل المصرفي وتذليل المخاطر االئتمانية.
 .4أنواع االئتمان المصرفي ومالءمتيا لممخاطر االئتمانية.
 .1.4قروض غير مضمونة.
 .2.4قروض مضمونة.
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مقدمة
تعد التسييالت االئتمانية من العمميات اليامة واألساسية التي تقوم بيا المصارف وىي أىم مجاالت
توظيف المصارف ألمواليا والمصدر األساسي إليراداتيا .كما تعد ىذه التسييالت مصد اًر أساسياً لتمويل

المشروعات وتغطية احتياجاتيا المالية.

 .1تعريف االئتمان المصرفي
يعد االئتمان المصرفي شكالً من أشكال التمويل قصير األجل ،حيث تعتمد المنشآت الصناعية،
ّ
والتجارية عمى المصارف الصناعية ،والتجارية والبيوت المالية لتغطية احتياجاتيا المالية قصيرة األجل.

ىذا وقد تحصل المنشأة عمى ىذه االحتياجات؛ إما عن طريق االقتراض المباشر من المصرف؛ أو عن

طريق خصم الكمبياالت المسحوبة عمى عمالئيا.1

يمكن تعريف االئتمان المصرفي كشكل من أشكال التمويل قصير األجل االتفاقي أو التفاوضي ،محدود

الحجم ويحمل معدل فائدة اسمي2.كما يمكن تعريفو عمى الشكل اآلتي :االئتمان المصرفي ىو الثقة التي

يولييا المصرف لشخص؛ أو لمنشأة ما حين يضع تحت تصرفو مبمغاً من النقود لفترة زمنية يتفق عمييا

الطرفان ،ويقوم المقترض في نيايتيا بالوفاء بالتزامو ،وذلك لقاء عائد يحصل عميو المصرف من
المقترض يتمثل بالفوائد والعموالت.3

1

توفيق حسون ،1998 ،اإلدارة المالية :ق اررات االستثمار وسياسات التمويل في المشروع االقتصادي ،منشورات جامعة

دمشق ،ص.252
Gorge A. Aragon, "Financial Management", London, Alldon and Bacon, 1989, p.453. 2
http:www.arabtranslatoes.net/eolu/banking/banking5.asp. 3
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 .2العوامل المؤثرة في اختيار االئتمان المصرفي مقارنة ببقية مصادر التمويل
عند المقارنة بين االئتمان المصرفي ،واالئتمان التجاري؛ أو أية مصادر تمويمية أخرى قصيرة األجل،
يأخذ المدير المالي النقاط اآلتية بالحسبان :

 تكمفة التمويل

يسعى المدير المالي إلى اختيار المصدر التمويمي األقل تكمفة ،مع عدم إغفال عوامل أخرى يمكن

أن تؤثر في عممية المفاضمة بين البدائل التمويمية.

 نسبة المديونية

تزيد بعض المصادر التمويمية من نسبة المديونية أكثر من مصادر تمويمية أخرى .إن تجاوز نسبة

المديونية حداً معيناً يمكن أن يؤثر سمباً في مقدرة المنشأة المتعمقة بالحصول عمى تمويل إضافي،

ويرفع أيضاً من تكمفة ىذه األموال.

 موثوقية المصدر التمويمي

تتفاوت المصادر التمويمية فيما يتعمق بقدرتيا عمى تأمين االحتياجات التمويمية لممنشأة ،حيث أن

قدرة المصرف عمى تقديم االئتمان ليست مطمقة ،بل محدودة بمجموعو عوامل ،أىميا:

4

 رأس مال المصرف واحتياطياتو المختمفة.
 حجم الودائع.

 استقرار الودائع وثباتيا.

بناء عمى ذلك إلى اختيار المصدر التمويمي الذي يمبي احتياجات
وبالتالي فإن المدير المالي يسعى ً
المنشأة في الوقت المناسب.

 القيود المفروضة عمى استخدام االئتمان

قد يفرض بعض المقرضين قيوداً عمى المنشأة مقابل منحيا االئتمان المطموب ،وتأخذ ىذه القيود
أشكاالً مختمفة مثل وضع حد أقصى عمى األرباح الموزعة ،المكافآت ،اإلنفاق الرأسمالي ،رواتب
بعض اإلداريين ،عدم تغيير بعض اإلداريين... ،الخ .من البدييي أن يسعى المدير المالي إلى

تذليل ىذه القيود ،كما يمكن أن تتعمق ىذه القيود أيضاً بحجم األموال التي يمكن لمعميل الواحد
الحصول عمييا من المصرف ،والتي تتعمق بدورىا بعوامل،أىميا:5

 سياسة المصرف االئتمانية والحدود القصوى التي يمكن منحيا لكل عميل ولكل قطاع من
القطاعات االقتصادية.

 القيود المتعمقة باألحوال التجارية واالئتمانية ،حيث يتوسع المصرف في عمميات االئتمان
في أوقات الرواج ويقمصيا في أوقات االنكماش.



القيود المتعمقة بالمركز المالي لممدين والضمانات التي يمكن أن يقدميا.

 4حممد عقل مفلح ،مقدمة يف اإلدارة املالية والتحليل املايل ،مكتبة اجلمع العريب ،ط ،1عمان ،األردن ،2006 ،ص.84
 5املرجع السابق نفسه ،ص.82-81
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 مرونة المصدر التمويمي

تعطي بعض المصادر التمويمية لممنشأة مرونة أكثر من غيرىا فيما يتعمق بسداد االئتمان ،كالموافقة

مثالً عمى منحيا ائتماناً جديداً قبل وفاء التزاماتيا السابقة بشكل كامل ،األمر الذي يشكل نقطة

اعتبار ىامة بالنسبة لكل مدير مالي.

 .3أسس منح التمويل المصرفي وتذليل المخاطر االئتمانية
ال شك أن المصارف تولي عممية منح االئتمان أىميةً خاصةً لكونيا تقرض أموال الغير ،وبالتالي يجب

عمييا المحافظة عمى ىذه األموال ،وتقميل المخاطر المتعمقة بيا ،في ىذا السياق ،تقوم المصارف باتخاذ
ق ارراتيا االئتمانية بعد دراسة مجموعة من العوامل مثل مبمغ القرض ،الغرض من القرض ،مدة القرض،

مصادر الوفاء ،سمعة المقترض ،قدرة المقترض الفنية واإلدارية ،رأسمال المقترض ،الضمان.6

سنوجز فيما يمي شرحاً ليذه العوامل:

 مبمغ القرض

تفضل المصارف أن يكون مبمغ القرض كافياً لمواجية العميل الحتياجاتو المالية كيال ُيفاجأ

المصرف بمزيد من طمبات االقتراض فيما بعد ،لذلك نجد أن المصرف يحرص عمى كفاية مبمغ
القرض لمغرض الذي يرغب العميل تمويمو ،وبالتالي فإن كفاية مبمغ القرض بالنسبة لممقترض

يساعد في تخفيض المخاطر االئتمانية المتعمقة بالقرض.

 الغرض من القرض

صحيح أنو لم تكن المصارف تيتم في البداية لمغرض الذي ألجمو يريد العميل الحصول عمى

القرض ،لكن تغير األمر اليوم ،حيث نجد المصارف تطمب من العميل شرحاً لمغرض من االئتمان،

وتحرص المصارف عمى عدم تعارض ىذا الغرض مع السياسات المالية والنقدية لمحكومة ،وأن
يكون مشروعاً قانونياً ومتفقاً مع الغايات التي يقدم المصرف ألجميا االئتمان .ومن البدييي أن ىذا

اإلجراء يقمل من المخاطر االئتمانية المرتبطة بالقرض الممنوح.

 مدة القرض

تفضل المصارف بشكل عام القروض قصيرة األجل نظ اًر النخفاض المخاطر المتعمقة بيا بالمقارنة

مع مخاطر القروض متوسطة وطويمة األجل .ولكن ىذا ال يعني أن المصارف ال تقدم قروضاً
متوسطة وطويمة األجل نظ اًر لمعالقة الطردية التي تربط المخاطرة بالعائد عمى االستثمار.

 مصادر الوفاء

يحرص المصرف  -من أجل تخفيض المخاطر االئتمانية -عمى التأكد من كفاية المصادر التي

سي َسدد في نياية الدورة التجارية ،فإنو
سيعتمد عمييا المقترض في سداد القرض .فإذا كان القرض ُ
يتم التأكد من قدرة المقترض عمى إتمام ىذه الدورة بنجاح .أما إذا كان السداد سيتم من الفائض
6
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النقدي المحقق من تشغيل أصل ثابت ممول من القروض ،ففي ىذه الحالة ُينظَّم التسديد عمى شكل
دفعات دورية تناسب مواعيد تحقق ىذه الفوائض.

 سمعة المقترض

تتعمق المخاطرة االئتمانية بقدرة ورغبة المقترض بالسداد ،ولكن إذا كان بإمكاننا قياس قدرة المقترض

عمى السداد بشكل كمي ،فاألمر يختمف بالنسبة لرغبة المقترض بالسداد ،حيث ال يمكننا قياسيا

بشكل كمي ،عمى الرغم من أنيا ال تقل أىمية عن القدرة .فقد يكون المقترض قاد اًر عمى السداد
ولكن وببساطة ال يمتمك الرغبة بذلك .لذلك نجد أن المقرض يسعى دائماً لمتحري عن سمعة

المقترض وذلك قبل الموافقة عمى منحو القرض المطموب.

 قدرة المقترض اإلدارية والفنية

إن قدرة المقترض اإلدارية والفنية الجيدة تشير إلى حسن إدارة المشروع الممول ،ويمكن أن تؤدي
إلى نجاحو ،األمر الذي ينعكس إيجاباً عمى قدرة المقترض عمى السداد ،وبالتالي انخفاض المخاطرة

االئتمانية.

 رأسمال المقترض

يعبر ىذا العنصر عن قدرة المنشأة المالية التي تعد المحدد الرئيس لما يمكن أن يقدمو المصرف
لممنشأة .بعبارة أخرى ،يزيد رأسمال المنشأة من ثقة المصرف بجدية المشروع ومن قدرتو عمى سداد

التزاماتو.

 الضمان

يجب أن يتوافر في أي طمب ائتمان الشروط األساسية التي تجعل المصرف يمتمك القناعة بسالمة

طمب االئتمان .الضمان الذي يقدمو العميل ال يمكن أن يحل محل تمك الشروط ،أي أن قناعة

المصرف بسالمة االئتمان ال تأتي من الضمان وانما الضمان يجعل المصرف أكثر ميالً لقبول

نسبة مخاطرة أكبر .يشترط المصرف توافر شروط معينة في الضمان ،منيا  :سيولة التسويق،

سيولة التقدير ،استقرار القيمة ،عدم قابميتو لمتمف ،سيولة نقل الممكية...،الخ.
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 .4أنواع االئتمان المصرفي ومالءمتها لممخاطر االئتمانية
يأخذ االئتمان المصرفي أحد الشكمين اآلتيين  :قروض غير مضمونة أو قروض مضمونة ،وفيما يمي
سنشرح ىذين الشكمين االئتمانيين:

 .1.4قروض غير مضمونة
ىي القروض التي يمنحيا المصرف لمعميل بدون ضمانات .يعتمد المصرف في منحو ليذه القروض
عمى سمعة العميل ومركزه المالي طول فترة تعاممو مع المصرف ومعرفة المصرف الشخصية بو

كعميل .7كما أن ىذه القروض تمنح لمعميل عند انخفاض المخاطرة االئتمانية المرتبطة بو.

أشكال القروض غير المضمونة
يمكننا التمييز بين ثالثة أنواع لمقروض غير المضمونة :
 .aخط االئتمان

خط االئتمان ىو اتفاق بين المصرف والمنشأة المقترضة ،يتم بموجبو تحديد الحد األقصى لالئتمان
الذي يمكن أن يمنحو المصرف لممنشأة خالل فترة زمنية معينة ،عادة تكون سنة .لكن المصرف

غير ممزم قانونياً بتوفير الحد األقصى المتفق عميو ،وىو ما يميزه من القرض المتجدد الذي سنناقشو
فيما بعد .انظر الشكل (.)1-2

يعتمد قرار المصرف في منح ىذا النوع من االئتمان عمى السمعة والمركز المالي الجيد لممنشأة
وتعامميا طويل األجل مع المصرف .يقوم ىذا األخير بفتح اعتماد مفتوح لممنشأة يشبو الحساب

الجاري أو السحب عمى المكشوف ،وذلك تجنباً لمتفاوض في كل مرة تريد فييا المنشأة الحصول

أي مبمغ من ىذا الحساب عمى شكل دفعة واحدة أو عمى شكل
عمى قرض .يحق لممنشأة سحب ّ
دفعات ،بشرط أن يكون ضمن السقف االئتماني المتفق عميو ،وخالل الفترة الزمنية المتفق عمييا

والتي تكون عادة سنة .يحق لممنشأة أيضاً أن تقوم بسداد جزء من قيمة القرض خالل الفترة المتفق
عمييا بما يسمح ليا مستقبالً الحصول عمى المزيد من القروض بما أن الفترة المتفق عمييا لم ِ
تنتو
وبشرط أالَّ تتعدى القروض اإلضافية السقف االئتماني.8
يعاد النظر بيذا النوع من االئتمان سنوياً ويتم تعديمو عمى ضوء تغير ظروف المقترض ومخاطره

االئتمانية .ونشير إلى أن ىذا النوع من االئتمان يستخدم عادة في حالة االقتراض الموسمي تبعاً

لمعجز الذي يظير في الميزانية النقدية لممنشأة.

 7ىيثم محمد الزعبي ،2000 ،اإلدارة المالية والتحميل المالي ،دار الفكر الحديث ،ط،1عمان ،األردن ،ص.89
 8مجيل أمحد توفيق ،سياسات اإلدارة املالية ،دار النهضة ,بريوت ،بدون تاريخ للنشر ،ص.344
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 .bتدوير االئتمان

سمى بالقرض المتجدد) الشكل الرسمي لخط االئتمان .يمتد ىذا النوع
يعد تدوير االئتمان (أو ما ُي َّ
ّ
من االئتمان ألكثر من سنة ،حيث يتعيد المصرف بتوفير الحد األقصى من االئتمان المتفق عميو.

يعد التزاماً قانونياً ،نجد مستوى مديونية المنشأة لممصرف
وعمى الرغم من أن التزام المصرف ىنا ّ
تتقمب وفق حاجتيا االئتمانية.

قد يتجاوز إذاً القرض المتجدد السنة ،لذلك يمكن اعتباره وسيمة تمويل متوسطة األجل باإلضافة إلى
كونيا وسيمة تمويل قصيرة األجل ومتجددة .9يحصل المصرف عمى رسوم متعمقة بالجزء غير

المستخدم من القرض ،باإلضافة إلى الفائدة عمى الجزء المستخدم من القرض.

مثال:

حصمت منشأة أحمد عمى قرض متجدد لمدة سنة قيمتو  5,000,000ل.س بفائدة سنوية  %10وبفائدة

التزام  .%0,5استفادت ىذه المنشأة فعالً من  4,000,000ل.س من قيمة القرض.
المطموب :ماىي الفوائد والرسوم المترتبة عمى منشأة أحمد.

الحل :

قيمة الفائدة عمى الجزء المستخدم من القرض:

ل.س 4,000,000 x 0.10 = 400,000

قيمة الرسوم عمى الجزء غير المستخدم من القرض

ل.س 1,000,000 x 0.005 = 5,000

وبالتالي يكون مجموع الفوائد والرسوم المترتبة عمى منشأة أحمد:

ل.س 400,000 + 5,000 = 405,000

 .cقرض خاص بعممية معينة

تعتمد المنشأة عمى ىذا الشكل من االئتمان المصرفي لغرض محدد (مشروع استثماري ما مثالً)،

يعد المصرف ،في ظل ىذا النوع من
حيث تقوم بتمويمو وبعد االنتياء منو تقوم بسداد قيمة القرضّ .
التمويل ،أن كل طمب من المقترض ىو بمثابة عممية مستقمة ،وأن قيام المقترض بالسداد وعمى

شكل دفعات ومن مقبوضاتو من العممية أسموباً مطمئناً بالنسبة لممصرف فيما يتعمق بالمخاطر
االئتمانية.10

9

توفيق حسون ،مرجع سابق ذكره ،ص.255

 10نفس املرجع السابق ،ص.256
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قروض بضمان
المخزون
قروض مضمونة
قروض بضمان
الذمم وأوراق القبض

االئتمان
المصرفي

قرض خاص بعملية
معينة
قروض غير
مضمونة

تدوير االئتمان

خط االئتمان

الشكل ( :)1-2أشكال االئتمان المصرفي

تكمفة القروض غير المضمونة
تتعمق تكمفة القرض المصرفي بسمعة المنشأة المقترضة ومخاطرىا االئتمانية وظروف الطمب والعرض،
وذلك من خالل التأثير في العوامل اآلتية :

 معدل الفائدة.

 وقت سداد الفائدة (أول المدة أو آخر المدة).
 وجود رصيد معوض.

إن معرفة التكمفة الفعمية لمقروض يتطمب حساب معدل الفائدة الفعمي الذي ُيعطى بالعالقة اآلتية:
معدل الفائدة الفعمي = مبمغ الفائدة ÷ المبمغ الفعمي المستخدم من القرض
وىنا ال َّ
بد من التعرف عمى الطرائق المختمفة لحساب الفائدة :

 الفائدة المبسطة

يكون معدل الفائدة االسمي المنصوص عميو يساوي معدل الفائدة الفعمي وفقاً ليذه الطريقة ،أي

بعبارة أخرى يمكننا القول إن تكمفة التمويل الظاىرية تساوي تكمفة التمويل الفعمية.
مثال :

حصل المستثمر أحمد عمى قرض قيمتو  1,000,000ل.س لمدة سنة وبمعدل فائدة .%10

المطموب  :حساب معدل الفائدة الفعمي ليذا القرض
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الحل :

معدل الفائدة الفعمي = مبمغ الفائدة ÷ المبمغ الفعمي المستخدم من القرض

معدل الفائدة الفعمي = ).%10 = 1,000,000 ÷ )%10 × 1,000,000
ىذا يعني أن معدل الفائدة االسمي = معدل الفائدة الفعمي ،ذلك ألن المستثمر استفاد من قيمة القرض

كاممة ولكامل مدة القرض.
 طريقة الخصم

تعني طريقة الخصم قيام المصرف بخصم فائدة القرض المتفق عميو مقدماً ،أي في أول المدة .ىذا

يعني أن المنشأة المقترضة لن تستفد من قيمة القرض كاممةً لكامل مدة القرض ،وانما ستستفيد من

قيمة القرض مخصوماً منيا قيمة الفائدة ،األمر الذي يخفض المبمغ المقترض المستفاد منو فعالً،
وبالتالي زيادة معدل الفائدة الفعمي.

مثال :

بأخذ بيانات المثال السابق نفسيا ،وبفرض أن المصرف قام بخصم قيمة الفائدة مقدماً.

المطموب  :حساب معدل الفائدة الفعمي ليذا القرض

الحل :

معدل الفائدة الفعمي يساوي نسبة مبمغ الفائدة إلى المبمغ الفعمي المستخدم من القرض
1,000,000  0.10
معدل الفائدة الفعمي 11.11% :
)1,000,000  (1,000,000  0.10
ىذا يعني أن معدل الفائدة االسمي ( )%10أصغر من معدل الفائدة الفعمي ( ،)%11,11ذلك ألن

المستثمر لم يستفد من قيمة القرض كاممة ولكامل مدة القرض.

ولكن ماذا نستنتج من ذلك ؟

نستنتج أنو عندما يحتاج المقترض مبمغاً معيناً ،فإن عميو االقتراض أكثر من ىذا المبمغ لكي يحصل

عمى المبمغ المطموب .نحدد ذلك بالشكل اآلتي :

مبمغ القرض = التمويل المطموب  +مبمغ الفائدة
= التمويل المطموب  +معدل الفائدة × مبمغ القرض
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بفرض أن :

 مبمغ القرض = y

 التمويل المطموب = x
 معدل الفائدة = r

يكون لدينا العالقة اآلتية:

)Y= X + (r × Y

Y- (r × Y) = X
Y (1-r) = X

)Y = X ÷ (1-r
مثال :

بأخذ بيانات المثال السابق نفسيا ،المطموب  :تحديد قيمة القرض الذي يجب أن يطمبو المستثمر أحمد

لكي يحصل فعالً عمى مبمغ  1,000,000ل.س.

الحل :

1,000,000
قيمة القرض:
ل.س  1,111,111.1
1  0.1
أي أنو يجب عمى المستثمر أحمد أن يطمب قرضاً قيمتو  1,111,111.1ل.س ،ليحصل فعالً عمى

مبمغ قدره  1,000,000ل.س ،حيث إن:

ل.س 1,111,111.11 – (1,111,111.1 x 0.1) = 1,000,000

 فائدة قرض األقساط

يتم في ىذه الحالة إضافة الفوائد إلى أصل القرض ليشكل إجمالي مبمغ القرض والفوائد ،حيث ُي َّ
سدد

ىذا اإلجمالي عمى أقساط شيرية متساوية .األمر الذي يزيد من معدل الفائدة الفعمي لتبمغ ضعفي

معدل الفائدة االسمي تقريباً ،ألن متوسط المبمغ المقترض ال يساوي المبمغ المقترض نفسو بل

نصفو .نقوم في ىذه الحالة بحساب معدل الفائدة الفعمي بالعالقة اآلتية :
معدل الفائدة الفعمي لقرض األقساط
=

] ×2عدد دفعات سداد القرض × مبمغ الفائدة]
÷

[القرض األصمي ×(عدد دفعات سداد القرض ])1 +
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مثال:

بأخذ بيانات المثال السابق ،وبفرض أن القرض الذي حصل عميو المستثمر أحمد ىو قرض أقساط.

المطموب:

 تحديد إجمالي مبمغ القرض والفوائد.
 حساب قيمة الدفعة الواحدة.
 عدد األقساط.
الحل :

 معدل الفائدة الفعمي ليذا القرض.

إجمالي مبمغ القرض والفوائد يساوي مبمغ القرض مضافاً لفائدتو:

ل.س 1,000,000 + 100,000 = 1,100,000
1,100, 000
قيمة الدفعة الواحدة:
ل.س  91, 666.67
12
عدد األقساط =  12قسط ومعدل الفائدة الفعمي ليذا القرض:
100,000  12  2
2,400,000

 18.46%
1,000,000  (12  1) 13,000,000

 الرصيد المعوض

يطمب المصرف أحياناً من المنشأة المقترضة االحتفاظ لديو بنسبة معينة من مبمغ القرض أو مبمغ

سمى ىذا الرصيد بالرصيد المعوض ألنو بمثابة تعويض بالنسبة لممصرف .من
خط االئتمانُ .ي َّ
البدييي أن ىذه األرصدة التعويضية ستزيد من معدل الفائدة الفعمي لمقرض ،فيي تشبو حالة القرض

الذي تُدفَع فائدتو مقدماً.
يمكننا في حالة الرصيد المعوض حساب معدل الفائدة الفعمي بالعالقة اآلتية :

لدينا معدل الفائدة الفعمي = مبمغ الفائدة ÷ المبمغ الفعمي المستخدم

11

وبالتالي يكون معدل الفائدة الفعمي = مبمغ الفائدة ÷ (مبمغ القرض – الرصيد المعوض)
يمكننا تبسيط العالقة السابقة بالشكل اآلتي:

11

منير إبراىيم ىندي ،سمسمة الفكر الحديث في مجال اإلدارة المالية ( ،)2الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل،توزيع

منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.11-10
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لو قسمنا كل من بسط ومقام العالقة السابقة عمى مبمغ القرض ،يكون لدينا:
معدل الفائدة الفعمي =
(مبمغ الفائدة ÷ مبمغ القرض) ÷ [(مبمغ القرض – الرصيد المعوض) ÷ مبمغ القرض].
= معدل الفائدة االسمي ÷ ]( -1الرصيد المعوض ÷ مبمغ القرض)].
= معدل الفائدة االسمي ÷ ) -1نسبة الرصيد المعوض)
مثال :

بأخذ بيانات المثال السابق ،ولنفترض أن المصرف طمب من المقترض االحتفاظ بنسبة  %10من قيمة

القرض كرصيد معوض .المطموب  :حساب معدل الفائدة الفعمي.

الحل:

0.1
معدل الفائدة الفعمي
 11.11%
1  0.1
ولكن إذا كان لممنشأة ودائع ألغراض تشغيمية لدى المصرف ،فإنو بإمكان المنشأة استخدام ىذه الودائع

لتغطية الرصيد المعوض .في ىذه الحالة يمكننا حساب معدل الفائدة الفعمي بالعالقة اآلتية:

معدل الفائدة الفعمي = [( -1مبمغ الوديعة التشغيمية ÷ المبمغ الفعمي المستخدم)] × [معدل الفائدة

االسمي÷ ) -1نسبة الرصيد المعوض)].

مثال:

نأخذ بيانات المثال السابق نفسيا ،ولنفرض أن لممنشأة وديعة تشغيمية لدى المصرف قدرىا 50,000

ل.س.

المطموب :حساب معدل الفائدة الفعمي

الحل:

في المثال السابق تم اقتطاع مبمغ  100,000ل.س كرصيد معوض .أما في ىذه الحالة فمن ُيقتَطع إال
مبمغ  50,000ل.س ،باعتبار أن لممنشأة وديعة قدرىا  50,000ل.س يمكن استخداميا لإليفاء
بمتطمبات الرصيد المعوض .وبالتالي سيكون مبمغ القرض المتاح لالستخدام =  950,000ل.س .وأما

لحساب معدل الفائدة الفعمي ،فإننا نعوض بالعالقة السابقة ،فيكون لدينا :
50,000
0.10
معدل الفائدة الفعمي:
1

 10.53%
950,000 1  0.1
ويمكننا الحصول عمى النتيجة نفسيا بالشكل اآلتي:
معدل الفائدة الفعمي:
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 .2.4قروض مضمونة
سمى التمويل بضمان األصل .Asset-Based Financing
وي َّ
ىي قروض مضمونة بأحد األصولُ ،
قد تكون الضمانات شخصية أو عينية .الضمانات العينية قد تكون منقولة (بضائع وأوراق تجارية) وقد
تكون غير منقولة (عقار) .ال تفضل المصارف الضمانات غير المنقولة بسبب المشاكل التي قد تواجييا

عند التصرف بالضمان في حال اعسار المقترض.

12

يطمب المصرف الضمان لسداد التزام المقترض في حال عدم قيامو بالسداد ،حيث يحق لممصرف

التصرف باألصل الضامن .كما أن قيمة الضمان تزداد بزيادة المخاطر االئتمانية المرتبطة بالعميل.

لدينا ىنا االحتماالن التاليان:

 االحتمال األول :القيمة البيعية لألصول الضامنة أكبر من االلتزامات المضمونةُ ،يوجَّو الفائض في
ىذه الحالة لسداد القروض غير المضمونة قبل دفع أي أموال لممنشأة المقترضة.

 االحتمال الثاني :القيمة البيعية لألصول الضامنة أقل من االلتزامات المضمونةُ ،يوجَّو الفرق إلى
رصيد الدائنين العاديين ،أي أن الدائنين المضمونين يشاركون بالجزء المتبقي من قروضيم الدائنين
العاديين في تصفية األصول األخرى لمحصول عمى باقي مستحقاتيم.

مثال :

لدينا الميزانية العمومية إلحدى الشركات عند إشيار إفالسيا:
المطاليب

األصول
المبمغ

البيان

3,100,000

األصول متداولة

8,300,000

األصول ثابتة

المبمغ

البيان

1,800,000

حسابات دائنة

2,000,000

سندات دين مضمونة

1,200,000
1,200,000
8,000,000

)(2,800,000
11,400,000

رواتب وأجور متأخرة
سندات دين

أسيم عادية

أرباح محتجزة

11,400,000

وبفرض أن مؤتمن اإلفالس باع أصول الشركة بمبمغ  7,000,000ليرة وبفرض أن المصاريف القانونية

واإلدارية المتعمقة باإلفالس بمغت  1,500,000ليرة ،وقدرت الرواتب واألجور المستحقة 1,200,000

ليرة ،وقد بمغت حصيمة األصول المرىونة لصالح السندات المضمونة  1,800,000ليرة.

زياد رمضان ومحفوظ جودة ،2002 ،االتجاىات المعاصرة في إدارة البنوك ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان.
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المطموب :حساب المبمغ المتاح لمتوزيع عمى الدائنين العاديين.

الحل:

يتم التسديد كما يمي:
حصيمة تصفية جميع األصول الشركة – مصاريف التصفية – الرواتب و األجور المستحقة – السندات

المضمونة (الدائنين المضمونين) = المبمغ المتبقي المتاح لمتوزيع عمى الدائنين العاديين

بالتعويض يكون لدينا:

ل.س 7,000,000 – 1,500,000 – 1,200,000 – 1,800,000 = 2,500,000

ولكن من ىم الدائنون العاديون؟

بالرجوع إلى الميزانية نجد أن الدائنين العاديين ىم:
المبمغ

البيان

1,800,000

حسابات دائنة

200,000

سندات دين مضمونة
سندات دين

1,200,000

المجموع

3,200,000

ماذا نستنتج من ذلك؟

تتجاوز حقوق الدائنين العاديين المبمغ المتاح لمتوزيع عمييم .وىذا يعني أننا سنسدد عمى أساس النسبة
2,500,000  3,200,000 = 0.78125

والتناسب أي:

إسناداً لذلك ستتم تسوية الديون بالشكل اآلتي:

المبمغ

قيمة التسوية

البيان

1,800,000

1,406,250

200,000

156,250

سندات دين

1,200,000

937,500

المجموع

3,200,000

2,500,000

حسابات دائنة
سندات دين مضمونة

نستنتج أيضاً أنو لم يبق شيء من القيمة التصفوية لمتوزيع عمى حممة األسيم الممتازة والعادية.
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الضمانات المقدمة لمحصول عمى االئتمان المصرفي
يمكن لممنشأة المقترضة أن تقدم لممصرف مجموعة من الضمانات لمحصول عمى القرض المطموب مثل

الضمانات الشخصية ،بوالص الشحن ،الذمم وأوراق القبض ،المخزون...،الخ .سنناقش فقط من ىذه
الضمانات الذمم وأوراق القبض ،والمخزون.

 التمويل بضمان الذمم وأوراق القبض

يمكن لممنشأة أن تحصل عمى قرض قصير األجل بضمان الذمم وأوراق القبض ،ويكون ذلك بإحدى

الطريقتين اآلتيتين :طريقة الرىن ) (Pledgingوطريقة الخصم ) ،(Factoringوسنشرح فيما يمي
ىاتين الطريقتين:

 طريقة رىن الذمم وأوراق القبض :تعد المنشأة مالكة لمذمم وأوراق القبض في ظل نظام
الرىن ،بينما تنتقل ممكيتيا إلى بيوت الخصم (مؤسسة مالية) في ظل نظام الخصم .تقوم
المنشأة المقترضة بموجب نظام الرىن برىن كل أو جزء من الذمم وأوراق القبض إلى

المصرف المقرض .عندما يكون القرض مضموناً بمجموع الذمم وأوراق القبض فإنو يدخل

إلى ىذا المجموع أي ذمم جديدة تتولد عن المبيعات وينخفض ىذا المجموع بأي

متحصالت من الذمم ،وكذلك الديون المعدومة وأي مردودات أو مسموحات ألي ذمم فات

موعد استحقاقيا.

ال َّ
بد من اإلشارة إلى أنو في حال الرىن تبقى العالقة بين المنشأة المقترضة وأصحاب ىذه
الذمم ،أي أن المنشأة المقترضة تتحمل المخاطر الناتجة عن عدم سداد ىذه الذمم .ولكن
المقرض يتابع عن كثب مستوى الديون المعدومة وعمر حسابات الذمم .كما يتابع تغيرات

حسابات الذمم المرىونة التي يمكن أن تحصل ألسباب مختمفة ،منيا :

 زيادة مردودات البضاعة المباعة عمى الحساب.

 انخفاض األسعار نتيجة انخفاض مستوى الجودة.
 زيادة مسموحات المبيعات.
... الخ.

وأما عن حجم القرض بضمان الذمم وأوراق القبض ،فنشير إلى أنو تدور مفاوضات بين
المنشأة المقترضة والمصرف المقرض حول تحديد نسبة المبالغ التي يمكن أن يحصل

عمييا المقترض مقارنة بحجم الذمم المقدمة كرىن ،وكذلك حول معدل الفائدة وأية أعباء

مالية أخرى أيضاً .من البدييي ىنا أن المنشأة التي تريد الحصول عمى نسبة أموال أقل،
مقارنة بحجم حسابات الذمم ،تحصل عمى تخفيض في تكمفة األموال المقدمة ،نظ اًر لزيادة
ىامش األمان ،وبالتالي انخفاض المخاطرة االئتمانية بالنسبة لممقرض.
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 طريقة خصم الذمم وأوراق القبض :تقوم المنشأة المقترضة في ظل ىذا النظام ببيع الذمم،
وأوراق القبض لبيت الخصم الذي يتحمل في ىذه الحالة جميع المخاطر المترتبة عمى

ذلك ،والناتجة عن عدم إمكانية تحصيل ىذه الحسابات ،ويجب أن نشير ىنا إلى ظيور
الذمم وأوراق القبض المرىونة في قائمة المركز لممنشأة المقترضة ،بينما تظير في حالة
الخصم في قائمة المركز المالي لبيت الخصم.

ننوه أيضاً إلى أن البائع في حال المبيعات اآلجمة ،يذكر عمى الفاتورة بأنيا مباعة إلى بيت

الخصم ،حيث يرسل عدة نسخ منيا إلى بيت الخصم ،والنسخة األصمية ترسل لمعميل؛ كما

يتم سداد المدفوعات المباشرة لبيت الخصم ،ويمكن لبيت الخصم أن يقوم بمنح االئتمان،

وتحصيل حسابات البائع تبعاً لالتفاق المبرم بينو وبين بائع الذمم وأوراق القبض ،وبالتالي

فيو يمسك ىذه الحسابات ،ويتحمل أية خسارة نتيجة الديون المعدومة في حال حدوثيا،

ويدفع بيت الخصم في تاريخ استحقاق الفاتورة المبمغ كامالً سواء تم تحصيمو أم ال ،يمكن

لبائع الذمم وأوراق القبض أن يسحب من بيت الخصم تحت حساب الذمم المشتراة وحتى

تاريخ االستحقاق ،وىذا يعني أن البائع يحصل عمى قرض من بيت الخصم.

إن بيع الذمم ،وأوراق القبض يرتب عمى المنشأة البائعة تكاليف تتمثل بعمولة األتعاب التي
يحصل عمييا بيت الخصم مقابل قيام ىذا األخير بإدارة االئتمان ،باإلضافة إلى

الخصومات التي يقوم بيا بيت الخصم من قيمة الذمم وأوراق القبض .حيث يتمثل معدل
الفائدة الفعمي الذي تتحممو المنشأة البائعة (المقترضة) بالعالقة اآلتية :
معدل الفائدة الفعمي

=

(صافي تكمفة إدارة االئتمان  +أعباء الفائدة)

÷
صافي المتحصالت من بيع الذمم وأوراق القبض.
مثال:

تواجو منشأة الربوع الخضراء مشاكل نقص سيولة ،ويحاول المدير المالي ليذه المنشأة إيجاد حمول ليذه
المشكمة ،حيث يعتقد أن االعتماد عمى نظام الخصم يمكن أن يحل لو ىذه المشكمة ،قام المدير المالي

في ىذا السياق بتقييم جدوى االعتماد عمى ىذا النظام ،حيث تبين لو أن إسناد مختمف وظائف إدارة

االئتمان إلى بيت الخصم يوفر لممنشأة مبمغ  20,000ل.س شيرياً ،ولكن يحصل بيت الخصم عمى
عمولة مقابل أتعابو بنسبة  %3من متوسط قيمة المبيعات اآلجمة الشيرية .تبين لممدير المالي أيضاً أن

بيت الخصم يمكن أن يدفع مقدماً نسبة  %100من قيمة أوراق القبض المشتراة مقابل خصم نسبة %2

شيرياً عمى األموال التي تحصل عمييا المنشأة مقدماً (عمى أساس الخصم من المبمغ المدفوع مقدماً
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لممنشأة قبل تاريخ استحقاق قيمة األوراق المشتراة) .يقدر المدير المالي أن متوسط المبيعات اآلجمة

الشيرية يساوي  1,000,000ل.س.

المطموب :حساب معدل الفائدة الفعمي

الحل:

تكمفة خدمة االئتمان %3

ل.س 1,000,000 x 0.03 =30,000

وفورات المنشأة الناتجة عن إلغائيا إلدارة االئتمان ل.س 20,000
صافي تكمفة خدمة االئتمان

ل.س 30.000 – 20,000 = 10,000

صافي أوراق القبض

ل.س 1,00,000 -10,000 = 990,000

الفائدة عمى المسحوبات %2

ل.س 990,000 x 0.02 = 19,800

صافي المتحصالت

ل.س 990,000 – 19,800 = 970,200

معدل الفائدة الفعمي شيرياً

10, 000  19, 800
 3.07%
970, 000

معدل الفائدة الفعمي سنوياً

0.0307 x 12 = 36.86 %

 التمويل بضمان المخزون

يعني التمويل بضمان المخزون الحصول عمى التمويل الالزم بضمان كل؛ أو جزء من المخزون
لصالح مقرض األموال ،يحدد المقرض قيمة القرض كنسبة مئوية من تكمفة المخزون أو من قيمتو

السوقية أييما أقل ،تتراوح ىذه النسبة عادة بين .%90 – 50

يطمب المقرض إذاً ىامش أمان  Margin of Safetyوذلك لمتحوط من مخاطر انخفاض القيمة
السوقية لممخزون موضع الرىن ،ولتغطية أية تكمفة يتحمميا المقرض إذا ما تقرر بيع ىذه البضاعة؛

كما يأخذ المقرض بالحسبان مقدرة المنشأة المقترضة عمى السداد أي المخاطرة االئتمانية.

وبشكل عام يجب أن تتوافر في البضائع التي تقبميا المصارف كضمان الشروط اآلتية:

13

 عدم قابمية السمعة لمتمف.

 إمكانية تخزينيا وسيولة جردىا والتأمين عمييا.
 استقرار أسعارىا.

 سيولة بيعيا دون خسائر.
 نمطية السمعة.

يمجأ المقرض بشكل عام إلى إحدى الطريقتين اآلتيتين الستخدام المخزون كضمان لمقرض :

 قد يحتفظ المقترض بممكية المخزون.
 13زياد رمضان ومحفوظ جودة ،2002 ،مرجع سبق ذكره.
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 قد يوضع المخزون تحت إدارة طرف ثالث.

نشير أخي اًر إلى أن المنشآت تتردد أحياناً باستخدام االقتراض بضمان المخزون نظ اًر الرتفاع النفقات
الخاصة بمراقبة المخزون ،والتحقق من مطابقتو مع شروط االتفاق.

مثال:

تحتاج منشأة البراعم لتمويل قدره  500,000ل.س لمدة سنة ،توافر لممدير المالي المصدر التمويمي
اآلتي :االقتراض بضمان المخزون المودع بإحدى مخازن االستيداع بمعدل فائدة  %15سنوياً ،وتحمل

مصاريف تخزين سنوية تبمغ  1,000ل.س ،باإلضافة إلى  %1من قيمة المخزون الموجود بالمخزن،

قيمة المخزون تساوي  620,000ل.س.
المطموب :تحديد معدل الفائدة الفعمي

الحل:

فوائد القرض المدفوعة:

ليرة سورية 500,000 x 0.15 = 75,000

مصاريف االحتفاظ بالمخزون:

ليرة سورية 620,000 x 0.01 = 6,200

معدل الفائدة الفعمي:

82,200  500,000 = 16.44%

تكمفة التخزين سنوياً:
إجمالي التكاليف:

مثال:

ليرة سورية 1,000

ليرة سورية 75,000 + 1,000 + 6,200 = 82,200

تحتاج منشأة التوفيق التجارية ألموال إضافية تُ َّ
قدر قيمتيا بـ  10,000,000ليرة سورية لمدة سنة ،توافر
لممدير المالي ليذه المنشأة ،في إطار سعيو لتأمين األموال الالزمة ،البدائل التمويمية اآلتية:
البديل األول :الحصول عمى قرض مصرفي قيمتو  10,000,000ليرة سورية لمدة سنة ،وبمعدل فائدة

.%20

البديل الثاني :الحصول عمى قرض مصرفي قيمتو  12,500,000ليرة سورية لمدة سنة وبمعدل فائدة

سنوي  ،%15مع شرط وجود رصيد معوض بنسبة  ،%20عمماً أن المنشأة ليس ليا أرصدة ودائع لدى

المصرف.

البديل الثالث :الحصول عمى قرض قيمتو  11,904,761ليرة سورية بمعدل فائدة  %16وتخصم الفائدة

مقدماً.

البديل الرابع :تأخير الدفع لمموردين ،يعني عدم االستفادة من الخصم النقدي في ظل الشرط 10 /3

صافي .55

البديل الخامس :الحصول عمى قرض مصرفي قيمتو  10,000,000ليرة سورية بضمان المخزون بأحد
مخازن االستيداع ،وذلك بمعدل فائدة سنوياً  ،%15ومصاريف تخزين سنوية بمقدار  100,000ليرة
سورية ،باإلضافة إلى  %2من قيمة المخزون الموجود بالمخزن ،عمماً أن قيمة المخزون تساوي

 12,000,000ليرة سورية.
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البديل السادس :االقتراض من إحدى شركات التمويل بضمان أوراق القبض وبمعدل فائدة  %16من

إجمالي القيمة االسمية ألوراق القبض التي تساوي  12,500,000ليرة سورية ،كما تقدر قيمة القرض

بنسبة  %80من قيمة ىذه األوراق.

البديل السابع :بيع أوراق تجارية بمبمغ  10,700,000ليرة سورية ،بحيث يكون صافي المبمغ

 10,000,000ليرة سورية ،يمكن استعادة ىذه األوراق بالكامل عن طريق خط ائتماني من المصرف،
عمماً أن مصاريف خط االئتمان تساوي  %1سنوياً.
المطموب :تحديد البديل األقل تكمفة
الحل:

تكمفة البديل األول:

قيمة الفائدة المدفوعة:
معدل الفائدة الفعمي:

تكمفة البديل الثاني:

ليرة سورية 10,000,000 x 0.20 = 2,000,000

20,000,000  10,000,000 = 20%

قيمة الفائدة المدفوعة:

ليرة سورية 12,500,000 x 0.15 =1,875,000

قيمة الرصيد المعوض:

ليرة سورية 12,500,000 x 0.20 =2,500,000
1, 875, 000
 17.75%
12, 500, 000  2, 500, 000

معدل الفائدة الفعمي:
تكمفة البديل الثالث:

قيمة الفائدة المدفوعة:
معدل الفائدة الفعمي:

ليرة سورية 11,904,671 x 0.16  1,904,761
1, 904, 761
 19.04%
11, 904, 761  1, 904, 761

تكمفة البديل الرابع:
معدل عدم االستفادة من الخصم النقدي:

3
360

 24.74%
97 55  10

تكمفة البديل الخامس:
قيمة الفائدة المدفوعة:
تكمفة التخزين:

ليرة سورية 10,000,000 x 0.15 = 1,500,000
ليرة سورية 100,000

مصاريف االحتفاظ المخزون :ليرة سورية 12,000,000 x 0.02 = 240,000
مجموع التكاليف المدفوعة:

ليرة سورية 1,500,000 + 100,000 + 240,000 = 1,840,000
1, 500, 000  100, 000  240, 000  1, 840, 000
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1,840,000
 18.4%
10,000,000

معدل الفائدة الفعمي:
تكمفة البديل السادس:

ليرة سورية 12,500,000 x 0.16 = 2,000,000

قيمة الفائدة المدفوعة:

ليرة سورية 12,500,000 x 0.80 = 10,000,000
2, 000, 000
 20%
10, 000, 000

قيمة القرض:

معدل الفائدة الفعمي
تكمفة البديل السابع:

ليرة سورية 10,700,000 – 10,000,000 = 700,000

مبمغ الخصم:

تكاليف خط االئتمان:

ليرة سورية 10,700,000 x 0.01 = 107,000

إجمالي التكاليف:

ليرة سورية 700,000 + 107,000 = 807,000
ليرة سورية 10,000,000
807, 000
 8, 07%
10, 000, 000

صافي متحصالت القرض:

معدل الفائدة الفعمي:

يمكننا وضع تكمفة ىذه البدائل بالجدول اآلتي:
البديل

1

2

3

4

5

6

7

معدل الفائدة الفعمي %8,07 %20 %18,4 %24,74 %19,05 %18,75 %20
وبالتالي يتضح أن البديل األقل تكمفة ىو البديل السابع.
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الخالصة

لقد رأينا أن االئتمان المصرفي يمثل شكالً من أشكال التمويل القصير األجل ،يحصل عميو المقترض
من الجية المقرضة (المصرف) ،وذلك بسعر فائدة معموم ولمدة زمنية معمومة وبشروط متفق عمييا.

ينطوي االئتمان المصرفي عمى مخاطر ائتمانية تتمثل بعدم سداد المقترض لاللتزامات المالية المترتبة

عميو نتيجة حصولو عمى القرض ،إن عدم سداد المقترض ليذه االلتزامات ال يعود فقط إلى عدم قدرتو
عمى السداد ،وانما قد ينتج أيضاً عن عدم رغبتو في ذلك والتي ال تقل أىمية عن عدم القدرة عمى

السداد.

إن اختالف المخاطر االئتمانية باختالف الظروف ،ومن عميل مقترض إلى آخر ،يمكن أن ُيفسر

اختالف الشروط االئتمانية ،والضمانات التي تطمبيا المنشأة المقرضة؛ فقد يرتفع معدل الفائدة عمى
القرض بارتفاع درجة المخاطرة ،وذلك انطالقاً من العالقة الطردية بين العائد والمخاطرة؛ كما يمكن
لممقرض أن يغير من مدة القرض وحجمو بالشكل الذي يخفض من المخاطر االئتمانية بالنسبة لو.

أما بشأن الضمانات التي يطمبيا المقرض ،فقد رأينا أن لالئتمان المصرفي شكمين أساسيين ىما

القروض غير المضمونة والقروض المضمونة ،حيث تالئم القروض غير المضمونة العمالء الذين

تنخفض مخاطر إقراضيم بينما تناسب القروض المضمونة العمالء الذين ترتفع مخاطر إقراضيم ،كما

أن قيمة الضمان نفسو تتغير بتغير المخاطر االئتمانية ،حيث أن العالقة بينيما طردية.

وجدنا أيضاً أن معدل الفائدة الفعمي يختمف أحياناً عن معدل الفائدة االسمي ،إن زيادة معدل الفائدة

الفعمي عمى معدل الفائدة االسمي يمثل دخالً بالنسبة لممقرض وتكمفة بالنسبة لممقترض ،كما يمكننا أن
نعد أن ذلك يمثل إجراء يتخذه المقرض لتخفيض المخاطرة االئتمانية ،فحين ترتفع ىذه األخيرة ،يمكن

لممقرض أن يطمب تسديد الفائدة في أول المدة ،أو قد يطمب احتجاز نسبة من قيمة القرض (رصيد

معوض)  ،أو قد يشترط تسديد القرض عمى شكل أقساط شيرية ،ويمكن لممقرض أيضاً أن يقوم بكل
ىذه اإلجراءات دفعة واحدة ،خاصة حين يرى أن المخاطرة االئتمانية مرتفعة بشكل كبير.
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أسئمة الفصل الثاني:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1

االئتمان المصرفي ىو شكل من أشكال التمويل قصير األجل االتفاقي أو
التفاوضي



2
3

إن تجاوز نسبة المديونية حداً معيناً يمكن يرفع تكمفة التمويل

قدرة المصرف عمى تقديم االئتمان مطمقة

4

تختمف مرونة المصادر التمويمية لممنشأة فيما يتعمق بسداد االئتمان



5

ال يمكننا قياس رغبة المقترض بالسداد بشكل كمي



6

قناعة المصرف بسالمة االئتمان تأتي من الضمان

7

يمكننا التمييز بين ثالثة أنواع لمقروض غير المضمونة

8

ال تتعمق تكمفة القرض المصرفي بظروف الطمب والعرض

9

يمكن اعتبار القرض المتجدد وسيمة تمويل متوسطة األجل









 10تفضل المصارف الضمانات غير المنقولة



 11ال تزداد قيمة الضمان بزيادة المخاطر االئتمانية المرتبطة بالعميل



 12تزيد األرصدة التعويضية من معدل الفائدة الفعمي لمقرض



 13تظير الذمم وأوراق القبض المرىونة في قائمة المركز لممنشأة المقترضة



14

يحدد المقرض قيمة القرض كنسبة مئوية من تكمفة المخزون أو من قيمتو السوقية



أييما أـكبر

 15تظير الذمم وأوراق القبض في حالة الخصم في قائمة المركز المالي لبيت الخصم



عندما تكون القيمة البيعية لألصول الضامنة أقل من االلتزامات المضمونةُ ،يوجَّو



16
17
18

الفرق إلى رصيد الدائنين العاديين

عندما تكون القيمة القيمة البيعية لألصول الضامنة أكبر من االلتزامات

20



المضمونةُ ،يوجَّو الفائض لسداد القروض المضمونة

إذا كان لممنشأة ودائع ألغراض تشغيمية لدى المصرف ،فإنو بإمكان المنشأة استخدام
ىذه الودائع لتغطية الرصيد المعوض

 19تشبو حالة القرض مع رصيد معوض القرض الذي تُدفَع فائدتو مقدماً
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1قدرة المصرف عمى تقديم االئتمان محدودة بمجموعة عوامل أىميا:
أ) رأس مال المصرف واحتياطياتو المختمفة
ب) حجم الودائع

ج) استقرار الودائع وثباتيا

د) كل ما سبق ذكره

 )2تفضل المصارف بشكل عام القروض قصيرة األجل نظ اًر:
أ) النخفاض المخاطر المتعمقة بيا
ب) الرتفاع العوائد المتولدة منيا

ج) كل ما سبق ذكره

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )3يشترط المصرف توافر شروط معينة في الضمان ،منيا:
أ) استقرار القيمة

ب) سيولة التسويق

ج) عدم قابميتو لمتمف

د) كل ما سبق ذكره

 )4في خط االئتمان يكون المصرف:

أ) ممزماً اقتصادياً بتوفير الحد األقصى المتفق عميو
ب) ممزماً قانونياً بتوفير الحد األقصى المتفق عميو

ج) غير ممزم قانونياً بتوفير الحد األقصى المتفق عميو

د) ال شيء ما سبق ذكره

 )5بالنسبة لمقرض المتجدد ،يحصل المصرف عمى:

أ) رسوم متعمقة بالجزء غير المستخدم من القرض
ب) فائدة عمى الجزء المستخدم من القرض

ج) كل ما سبق ذكره

د) ال شيء ما سبق ذكره
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 )6من طرائق القرض قصير األجل بضمان الذمم وأوراق القبض:
أ) طريقة الرىن

ب) طريقة الخصم

ج) كل ما سبق ذكره

د) ال شيء ما سبق ذكره

 )7إن بيع الذمم وأوراق القبض يرتب عمى المنشأة البائعة تكاليف تتمثل:
أ) بعمولة األتعاب والخصومات
ب) بالرصيد المعوض

ج) بدفع قيمة الفائدة مقدماُ

د) برىن جزء من أصوليا.

 )8في حالة قرض تخصم فائدتو مقدماُ ،يكون معدل فائدتو الفعمي:
أ) أكبر من سعر فائدتو االسمي

ب) أصغر من سعر فائدتو االسمي

ج) يساوي سعر فائدتو االسمي

د) يساوي سعر الفائدة السائد في السوق
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أسئمة \ قضايا لممناقشة
 ناقش العوامل المؤثرة في اختيار االئتمان المصرفي مقارنة ببقية مصادر التمويل.

 ما أسس منح التمويل المصرفي وتذليل المخاطر االئتمانية؟ وناقش أربعة من ىذه األسباب.

 ما االئتمان المصرفي؟ واشرح العوامل المؤثرة في اختيار ىذا النوع من االئتمان مقارنةً ببقية
مصادر التمويل.

 اذكر أسس منح التمويل المصرفي ،وبين كيف تستخدم المصارف ىذه األسس لتذليل المخاطر
االئتمانية.

 ما أنواع االئتمان المصرفي؟ وبين مالءمة ىذه األنواع لممخاطر االئتمانية.

 اشرح الطرائق التي يمكن لممنشأة أن تحصل من خالليا عمى قرض قصير األجل بضمان الذمم
وأوراق القبض.

 ىل يزيد الرصيد المعوض من معدل الفائدة الفعمي لمقرض؟ دعم إجابتك بمثال رقمي.
 ىل يؤدي دفع قيمة الفائدة مقدماً إلى زيادة معدل الفائدة الفعمي لمقرض؟ دعم إجابتك بمثال رقمي.
 ىل يكون معدل الفائدة الفعمي لقرض ُي َّ
سدد عمى شكل أقساط أكبر من معدل الفائدة الفعمي لقرض
ُي َّ
سدد دفعة واحدة؟ دعم إجابتك بمثال رقمي.
 قارن بين االئتمان المصرفي والتجاري من حيث المدة ،سيولة الحصول عميو ،الطبيعة ،التكمفة.

 تحتاج منشأة النورس ألموال إضافية تُ َّ
قدر قيمتيا بـ  20,000,000ل.س لمدة سنة  ،توافر لممدير
المالي ليذه المنشأة البدائل التمويمية اآلتية :البديل األول :الحصول عمى قرض مصرفي قيمتو
 22,500,000ل.س لمدة سنة وبمعدل فائدة سنوي  ،%16مع شرط وجود رصيد معوض بنسبة

 ،%18عمماً أن المنشأة ليس ليا أرصدة ودائع لدى المصرف .البديل الثاني :تأخير الدفع
لمموردين ،يعني عدم االستفادة من الخصم النقدي في ظل الشرط  10 /2صافي  .40المطموب:
تحديد البديل األقل تكمفة.

 حصمت منشأة محمد عمى قرض متجدد لمدة سنة قيمتو  10,000,000ل.س بفائدة سنوية %13

وبفائدة التزام  .%0,5استفادت ىذه المنشأة فعالً من  8,000,000ل.س من قيمة القرض.

المطموب :ماىي الفوائد والرسوم المترتبة عمى منشأة محمد.

 حصل المستثمر سامر عمى قرض قيمتو  8,000,000ل.س لمدة سنة وبمعدل فائدة .%12
المطموب -)1( :حساب معدل الفائدة الفعمي ليذا القرض ،بفرض أن المصرف قام بخصم قيمة
الفائدة مقدماً -)2(.تحديد قيمة القرض الذي يجب أن يطمبو المستثمر سامر لكي يحصل فعالً عمى

مبمغ  8,000,000ل.س.

 التمرين السابق نفسو ،المطموب حساب معدل الفائدة الفعمي بفرض أن القرض ىو قرض اقساط.


التمرين السابق نفسو ،بفرض أن المصرف طمب من المقترض االحتفاظ بنسبة  %11من قيمة القرض

كرصيد معوض .المطموب  :حساب معدل الفائدة الفعمي.
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 لدينا الميزانية العمومية إلحدى الشركات عند إشيار إفالسيا:
المطاليب

األصول
المبمغ

البيان

4,100,000

األصول متداولة

9,300,000

األصول ثابتة

المبمغ

البيان

1,800,000

حسابات دائنة

3,000,000

سندات دين مضمونة

1,200,000
1,200,000
9,000,000
)(2,800,000

13,400,000

رواتب وأجور متأخرة
سندات دين

أسيم عادية
أرباح محتجزة

13,400,000

وبفرض أن مؤتمن اإلفالس باع أصول الشركة بمبمغ  9,000,000ليرة وبفرض أن المصاريف

القانونية واإلدارية المتعمقة باإلفالس بمغت  1,500,000ليرة ،وقدرت الرواتب واألجور

المستحقة  1,200,000ليرة ،وقد بمغت حصيمة األصول المرىونة لصالح السندات المضمونة

 2,800,000ليرة .المطموب :حساب المبمغ المتاح لمتوزيع عمى الدائنين العاديين.

 تحتاج منشأة السيول الخضراء لتمويل قدره  5000,000ل.س لمدة سنة ،توافر لممدير المالي
المصدر التمويمي اآلتي :االقتراض بضمان المخزون المودع بإحدى مخازن االستيداع بمعدل

فائدة  %16سنوياً ،وتحمل مصاريف تخزين سنوية تبمغ  10,000ل.س ،باإلضافة إلى %2

من قيمة المخزون الموجود بالمخزن ،قيمة المخزون تساوي  8,000,000ل.س .المطموب :

تحديد معدل الفائدة الفعمي
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اإلجابة الصحيحة

1

د

2

أ

3

د

4

ج

5

ج

6

ج

7

أ

8

أ
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الفصل الثالث:
الىدائع المصرفية والخذمات المرتبطة بها
Bank deposits and related services
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ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع الودائع المصرفية والخدمات المتنوعة والمتعددة المرتبطة بالودائع التي يقدميا
المصرف لمختمف عمالئو .يبدأ ىذا الفصل بتعريف مفيوم الودائع المصرفية التي تشكل المورد التمويمي

األكبر بالنسبة لممصرف ،وما لذلك من أىمية بالنسبة لقدرة المصرف في تمويل مختمف منشآت األعمال

بالشكل الذي يؤدي إلى تطور المجتمع وازدىاره .لن يتم االكتفاء بتوضيح أىمية ىذه الودائع بل سيتم

الذىاب بعيداُ في تفصيل ذلك من حيث األنواع والتصنيفات المختمفة لمودائع والعوامل المؤثرة في

حجميا .ثم بعد ذلك تأتي ضرورة توضيح األساليب المختمفة التي تعتمدىا المصارف لتسعير الودائع

وجميع الخدمات المرتبطة بيا.

المخرجات والهداف التعميمية:
 .1ترسيخ مفيوم الودائع المصرفية وأىميتيا بالنسبة لممصرف ولمجيات المرتبطة كافة
 .2فيم األنواع والتصنيفات المختمفة لمودائع المصرفية

 .3اإللمام بمختمف الوظائف واألعمال التي يقوم بيا قسم الودائع المصرفية وكذلك السجالت والوثائق
المستخدمة في ىذا القسم

 .4إدراك العوامل المؤثرة في الودائع المصرفية كأىم مورد تمويمي لممصرف
 .5إتقان األساليب المختمفة لتسعير الودائع والخدمات المصرفية

مخطط الفصل:
 .1تعريف الودائع المصرفية وأىميتيا.
 .2األنواع الرئيسية لمودائع المصرفية.
 .3تصنيف الودائع المصرفية.

 .4وظائف قسم الودائع المصرفية.

 .5السجالت والمستندات المستخدمة في قسم الودائع.
 .6العوامل المؤثر في حجم الودائع.

 .7تسعير الودائع والخدمات المصرفية المتعمقة بيا.
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.1تعريف الودائع المصرفية وأهميتها
يعد المصرف التجاري مؤسسة مالية تقوم باستقبال الودائع من األفراد والمنشآت مقابل سعر فائدة معين،
ثم يقوم المصرف بإقراض ىذه الودائع لمغير بسعر فائدة أعمى ،وفرق ىاتين الفائدتين يمثل ربحاً

لممصرف .وبالتالي فإن المصرف التجاري يمثل وسيطاً بين مودعي األموال من جية ومقترضي ىذه
األموال من جية أخرى .تمثل إذاً الودائع المصدر التمويمي األساسي لممصارف.

تجدر المالحظة ىنا إلى أن البعض يعتقد أن الوساطة التي تقوم بيا المصارف التجارية ىي نشاط
كالسيكي ليذه المصارف التي تطورت اليوم بشكل كبير .ىذا صحيح ولكن عمى الرغم من تطور العمل

المصرفي بشكل الفت إال أن الوساطة التي تقوم بيا المصارف التجارية بين مودعي ومقترضي األموال
ال يزال يمثل النشاط التشغيمي األساسي لممصارف التجارية ،والعوائد الناتجة عن ذلك ىي العوائد

التشغيمية األىم بالنسبة ليذه المصارف.

يمكننا انطالقاً من ذلك تعريف الودائع المصرفية بأنيا تمك األموال التي يقوم المودعون سواء كانوا
أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين بإيداعيا لدى المصرف ،حيث تمثل ىذه الودائع الجزء األكبر من

التزامات المصرف مقارنة بااللتزامات األخرى .ويستثنى من الودائع4

1

 المبالغ المودعة بالعممة المحمية لقاء فتح االعتمادات.
 المبالغ المودعة لقاء إصدار الكفاالت.

 المبالغ المودعة بالعممة األجنبية كغطاء لالعتمادات المفتوحة.

 مبالغ أحد فروع مصرف معين لدى فرع آخر من المصرف نفسو.

وبالتالي ما أىمية الودائع بالنسبة لممصارف؟

تعد الودائع األساس الذي قامت عميو المصارف التجارية ،ألن الناس يعتبرون أن المصارف تشكل مكاناً
آمناً ألمواليم يحفظيا من الضياع والسرقة .باإلضافة إلى حفظ ىذه األموال فإن المصرف يدفع بيذه

األموال باتجاه االستثمار من خالل تمويل مختمف األنشطة االقتصادية .فالودائع ىي أىم مصادر

التمويل بالنسبة لممنشآت المصرفية ،إذ تعتمد عمييا في تمبية النسبة األكبر من حاجة المنشآت

االقتصادية التي تعاني من عجز في األموال ،أما مصدر ىذه الودائع فيي المنشآت االقتصادية واألفراد

الذين لدييم فائض نقدي.2

1فالح الحسيني ومؤيد الدويري ،2002 ،إدارة البنوك ،مدخل كمي استراتيجي معاصر ،عمان ،دار وائل لمنشر.

2ميدي عيطة ،2002 ،أثر تغيرات أسعار الفائدة في النشاط المصرفي  /دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين لمسنوات
( ،)2002-1331مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،العدد الثاني ،المجمد ،10 ،الصفحات .145-132
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باإلضافة لما ذكرناه ،ما أىم األسباب التي تجعل األفراد يفضمون إيداع أمواليم لدى المصرف؟

 يعد المصرف أسمم األماكن لحفظ األوراق المالية والعمالت ،حيث يعتبر المصرف مسؤوالً عنيا
في حال ضياعيا.

 يمكن استعمال كشف الحساب الشيري المقدم من المصرف لمعميل كسجل لؤلموال المودعة
والمسحوبة خالل الفترة الموضحة بالحساب.

 الحساب الجاري يعطي لمفرد وسيمة دفع سيمة.
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 .2ال نواع الرئيسية لمودائع المصرفية
تقسم الودائع المصرفية إلى أشكال مختمفة كما ىو موضح في الشكل اآلتي4

الودائع
تحت
الطلب
شهادات
االٌداع

الودائع
التوفٌر

أشكال الودائع
الودائع
ألجل

الودائع
بإخطار

الشكل رقم ( 4)1-3األشكال الرئيسية لمودائع المصرفية
واآلن سنفوم بتوضيح ىذه األنواع المختمفة4

الودائع تحت الطمب Demand Deposits
يطمق عمى الودائع تحت الطمب مسميات مختمفة 4حسابات جارية ( ،)Current Accountsحسابات

الشيكات ( )Checking Accountsحسابات عند االطالع ( ... ،)Sight Depositsولكن ىذه
التسميات جميعيا تشير لمشيء ذاتو.

يمكننا تعريف الحسابات تحت الطمب بأنيا الحسابات التي يفتحيا العمالء سواء كانوا طبيعيين أم

اعتباريين (أو تُفتح لصالحيم) بيدف تيسير أعماليم اليومية من عمميات صرف وقبض ومقاصة .يمكن
لمعمالء السحب منيا واإليداع فييا متى شاؤوا ذلك دون سابق إخطار لممصرف ،حيث يتم السحب منيا

عادة من خالل الشيكات .يحصل العميل بموجب ىذا الحساب عمى دفتر شيكات من المصرف ،إال أنو

ال يحصل عمى فوائد.

ولكن بعض األنظمة المصرفية تتيح إعطاء فوائد عمى ىذه الحسابات التي عادة تكون منخفضة،

واليدف من الفائدة في ىذه الحالة ىو تشجيع العمالء عمى إيداع أمواليم عمى شكل حسابات جارية لدى
المصارف .وبالتالي يمكن أن نستنتج من ذلك أن القسم األكبر من الودائع الجارية ىي لعمالء اعتباريين
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ال يكون ىدفيم الحصول عمى الفوائد كما ىو الحال بالنسبة لممودعين األفراد ،وانما يكون ىدفيم تمبية

احتياجاتيم قصيرة األجل والمتكررة .حيث أن من أىم الميزات التي توفرىا الوديعة تحت الطمب لمعميل

تحريره من حمل األموال حيث يستخدم بدالً منيا الشيكات ،األمر الذي يجعمو في أمان أكثر.

ثمة من يسمي الودائع تحت الطمب بالنقود المصرفية ،ولكن لماذا؟

ألن أداة التعامل الرئيسية بيذه الحساب ىي الشيكات التي تقوم بما تقوم بو النقود الورقية والمعدنية،
حيث تدخل في المعروض النقدي باعتبارىا جزءاً من القوة الشرائية لممجتمع.

يشير الواقع الفعمي لممصارف التجارية إلى المنافسة من أجل تسويق الودائع تحت الطمب ،لماذا؟

 ألن المصارف تحصل عمى كمية كبيرة من األموال من خالل ىذه الحسابات وتستخدميا في
تمويل أنشطتيا.

 يمكن لممصرف أن يحصل من خالل ىذه الحسابات عمى عموالت مختمفة عمى العمميات
المصرفية التي يجرييا العميل والمتعمقة بحسابو الجاري [ .مثال 4العمولة التي يأخذىا المصرف

عمى تحرير شيك بدون رصيد ].

لمودائع تحت الطمب أشكال مختمفة أىميا4
 الودائع الدائمة

 الودائع المؤقتة
 الودائع الموسمية
 الودائع الدائرة

يدير الحسابات الجارية في المصرف قسم خاص بيذه الحسابات يسمى قسم الحسابات الجارية الذي

يقوم بالعديد من األعمال والميام أىميا4

ودائع التوفير Savings Deposits
يمثل صغار المودعين الطبيعيين المصدر األساسي ليذا النوع من الودائع ،حيث يقومون بذلك لغاية
االدخار والحصول عمى سعر الفائدة التي يقررىا المصرف عمى ىذه الودائع .ىذا ال يعني أن العمالء

االعتباريين ال يقومون بفتح حسابات توفير ،بل أن أغمب ىؤالء العمالء ىم عمى شكل جمعيات ،نوادي،

اتحادات... ،الخ من الجيات االعتبارية التي ال تيدف إلى الربح.

تتميز ىذه الحسابات بأنيا مستقرة نسبياً مقارنة بالودائع الجارية وتكون عادة كثيرة العدد إال أن أرصدتيا

قميمة القيمة نسبياً ،مع العمم أن المصرف يشترط حداً أدنى لفتح ىذه الحسابات .لكن ىذا الحد األدنى

يكون قميالً نسبياً من أجل زيادة الوعي االدخاري.

يحق لمعميل المودع اإليداع فييا متى شاء ذلك ،كما يحق لو السحب منيا ضمن حدود االتفاق بين

المصرف والعميل المودع ،إذ أن بعض المصارف تحدد سقفاً لما يمكن أن يحصل عميو العميل في المرة
الواحدة ،كأن يحدد ذلك مثالً بسقف مبمغ معين ولثالث مرات في الشير الواحد كحد أقصى .ولكن عمى
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أرض الواقع نجد أن المصارف ال تطبق ذلك فعالً ،إذ يحق لمعميل السحب في أي وقت وأي مبمغ من

وديعتو.

والجدير بالذكر ىنا أن العميل المودع ال يحصل في ىذه الحالة عمى دفتر شيكات وانما يحصل عمى

دفتر توفير تُقيد عميو المبالغ المسحوبة والمودعة والرصيد .كما أن ىذه الحسابات ليس ليا أجل محدد.

الودائع لجل Time Deposits
تمثل الودائع ألجل المبالغ التي يقوم العمالء الطبيعيون أو االعتباريون بإيداعيا لدى المصرف لمدة

محددة حسب االتفاق بين العميل والمصرف ،حيث تكون ىذه المدة عادة ثالثة أشير أو ستة أشير أو

سنة ،إال أن ىذه المدة تكون أحياناً أكثر من سنة ،األمر يتعمق باالتفاق بين العميل والمصرف .كما

يشترط المصرف حداً أدنى ليذه الودائع.

يتقاضى العمالء سعر فائدة مرتفع نسبياً عمى ىذه الودائع مقارنة بودائع التوفير ،حيث يحصل المودع

عند استحقاق الوديعة ألجل عمى الفائدة وقيمة الوديعة أو يقوم بتجديدىا مرة أخرى بالشروط السائدة
ٍ
وقتئذ .سعر فائدة ىذا النوع من الودائع يتناسب طرداً مع مدة الوديعة.3

ال يحق لممودعين ألجل السحب من ودائعيم إال بعد انقضاء المدة المحددة المتفق عمييا .ولكن ماذا لو

أن أحد العمالء أراد سحب وديعتو ألجل كمياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المتفق عمييا؟

يوجد أمام المصرف في ىذه الحالة خياران4

اء كان طمب السحب كمياً أو جزئياً،
يحق لممصرف رفض طمب العميل السحب من وديعتو ألجل سو ً
لطالما لم تقض المدة المتفق عمييا (الخيار األول) .كما يحق لممصرف الموافقة عمى ذلك (الخيار

الثاني) .ولكن إلى أي الخيارين يميل المصرف؟ ولماذا؟

يميل المصرف إلى الخيار األول المتمثل بالموافقة عمى طمب العميل .يعود السبب في ذلك بشكل
أساسي إلى حرص المصرف عمى المحافظة عمى العميل وعدم خسارتو لصالح المنافسين .وحين يوافق

المصرف عمى طمب العميل السحب من وديعتو ألجل قبل انقضاء المدة المحددة ،فإن المصرف يضع
العميل أمام الخيارين اآلتيين4

 الحصول عمى الوديعة وخسارة الفوائد بالكامل ،إال أن بعض المصارف تقوم في ىذه الحالة
بحساب الفائدة عمى الوديعة ألجل كوديعة توفير .األمر قد يختمف من نظام مصرفي إلى نظام

مصرفي آخر .وفي حال السحب الجزئي من الوديعة ألجل فإن الجزء المتبقي منيا ُيعامل

كوديعة جديدة ألجل يتم تحديده بمعرفة المودع.

 الحصول عمى قرض من المصرف بضمان الوديعة وبسعر فائدة أعمى من سعر الفائدة عمى
الوديعة نفسيا .يمكن لممودع ألجل أن يفضل ىذا الخيار عندما يكون المبمغ الذي يحتاجو

العميل صغي اًر ،أو أن تاريخ استحقاق الوديعة قريب ،فإن المودع قد ال يرغب بتحويل وديعتو
3
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ألجل إلى وديعة توفير ،بل قد يرغب باالقتراض من المصرف بضمان الوديعة إذا كانت الفائدة

التي سيدفعيا لممصرف أقل من الخسارة التي سيتحمميا في حال تحويل الوديعة والسحب منيا.

الودائع بإخطار Subject – to Notice
تسمى أيضاُ بالودائع بإشعار ،وتمثل تمك الودائع التي ال يحق لمودعييا السحب منيا قبل إخطار
المصرف بأنيم يريدون السحب من ودائعيم ،وذلك قبل بفترة زمنية معينة قد تكون أسبوعاً ،أو شي اًر أو

غير ذلك حسب اتفاق المصرف مع العميل المودع .أما الفوائد التي يتقاضاىا العميل المودع عمى ىذا

النوع من الودائع تكون عادة مرتفعة بالنسبة لودائع التوفير وقريبة من سعر فائدة ودائع ألجل.

شهادات اإليداع Deposits Certificates
ىي شيادات تُعطى لمعميل تبين إيداعو مبمغ معين لدى المصرف .تتميز ىذه الشيادات بسعر فائدة
مرتفع وبأنيا تكفل دخالً ثابتاً لمعميل في تاريخ االستحقاق .تتمتع ىذه الشيادات أيضاً بميزة السيولة ،إذ

يمكن لمعميل استرداد قيمتيا متى شاء ذلك.

يوجد شيادات إيداع عامة وأخرى قابمة لمتداول ،والسؤال بماذا تتميز شيادات اإليداع القابمة لمتداول عن

شيادات اإليداع العادية؟

تتميز شيادات اإليداع القابمة لمتداول عن مثيالتيا العادية بالنقاط اآلتية4

 شيادات لحامميا ،تصدر بفئات ضخمة تتراوح بين المائة ألف والمميون دوالر.
 استحقاق قصير األجل (سنة أو أقل).

 تحقق عائداً أعمى من العائد عمى أذونات الخزينة.

 يمكن لحامميا الحصول عمى قيمتيا قبل تاريخ استحقاقيا عن طريق بيعيا في سوق األوراق
المالية.

لقد أدت المنافسة بين المصارف التقميدية والمؤسسات المالية األخرى إلى تطوير خدمات مصرفية جديدة
من شأنيا أن تربط بين األنواع المختمفة لمودائع ،منيا4

 أوامر الدفع القابمة لمتداول 4أمر بصرف مبمغ معين لطرف آخر وذلك خصماً من حساب

التوفير الخاص بالشخص الذي يوقع األمر .تشبو إذاً الشيكات ،ولكن بماذا تختمف عن

الشيكات؟ تخصم من حساب التوفير وبالتالي تحقق لصاحب ىذا الحساب ميزة االستفادة من
الفائدة عمى رصيده في حساب التوفير الذي يستخدمو بطريقة مماثمة لمحساب الجاري في ىذه

الحالة.

 التحويل األوتوماتيكي لؤلموال 4تغطية أي عجز في الحساب الجاري تمقائياً من حساب التوفير.

وىذا يمثل ميزة بالنسبة لمعميل إذ أصبح بإمكانو بموجب ذلك االحتفاظ بأصغر رصيد ممكن

في حسابو الجاري لطالما أن العجز يمول تمقائياً من حساب التوفير ،ويمكنو بذلك االستفادة من
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فائدة حساب التوفير ،كما أن لذلك ميزة بالنسبة لممصرف تتمثل بحصولو عمى عموالت معينة
مقابل ذلك.

 .3تصنيف الودائع المصرفية banking deposits classification
تقوم المصارف بإعادة تصنيف ودائعيا تبعاً لمعايير واضحة وبالشكل الذي يحقق فوائد لممصرف نفسو.
يمكن ليذا التصنيف أن يحقق لممصرف الفوائد اآلتية4

 تحديد االلتزامات المترتبة عمى المصرف من جية وتمك المترتبة عمى المودعين من جية
أخرى.

 التعرف عمى متوسط تكمفة األموال المتأتية من الودائع وىذا يعد منطمقاً أساسياً في إعادة
استثمار ىذه األموال بعائد يغطي عمى األقل ىذه التكمفة.

 تحديد المستوى المالئم لمسيولة ،خاصة أن ضرورة االحتفاظ بالسيولة قد تختمف باختالف أنواع
الودائع.

 وضع توقعات لحركة السحب من الودائع ،وبالتالي إمكانية استثمار األموال بما يتناسب مع
ذلك.

تتعد المعايير التي تصنف المصارف تبعاً ليا ودائعيا كما موضح في الشكل اآلتي4

العملة
الجنسٌة

فئات
الودائع

الحركة

معاٌٌر تصنٌف
الودائع
النطاق
الجغرافً

المنشأ

درجة
الثبات

الشكل ( 4)2-3معايير تصنيف الودائع المصرفية
وفيما يمي شرح ىذه المعايير4
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 نوع العممة

تصنف المصارف ودائعيا حسب نوع العممة إلى 4ودائع بالعممة المحمية وودائع بالعممة

األجنبية .ولكن ما أىمية ىذا التقسيم؟

 تخضع الودائع بالعممة المحمية لسعر الفائدة القانونية ،بينما تخضع فوائد الودائع بالعمالت
األجنبية لظروف الطمب والعرض السائدة في األسواق النقدية العالمية.

 تحديد أوجو التوظيف المالئمة لكل نوع من ىذه الودائع.

 تحديد من يتحمل مخاطر تغيرات أسعار الصرف ،حيث يتحمل المودع ىذه المخاطر
بالنسبة لودائعو بالعممة األجنبية ،ويتحمل المصرف مخاطر تغيرات أسعار الصرف عن
مبالغ القطع األجنبي الذي قام بتوظيفيا.

 الجنسية

تصنف المصارف ودائعيا وفقاً لمجنسية إلى ودائع مقيمين ،ودائع غير مقيمين .والبعض
يصنفيا ىنا إلى ودائع أجنبية تمثل ودائع المصارف المراسمة ()Corresponding Banks

وودائع غير المقيمين لدى المصرف وودائع محمية تمثل ودائع القطاع العام والخاص.

4

ولكن ما أىمية ىذا التقسيم؟

 تختمف شروط فتح الحساب ونوع العممة المودعة باختالف الجنسية (مقيم – غير مقيم).
 تختمف شروط تحويل األموال خارج الدولة باختالف الجنسية (مقيم – غير مقيم).
 تحديد أوجو التوظيف المالئمة لكل نوع من ىذه الودائع.

 فئات الودائع

تصنف المصارف ودائعيا حسب فئات الودائع إلى 4ودائع صغيرة القيمة ،ودائع متوسطة

القيمة ،ودائع كبيرة القيمة .ولكن ما ىي أىمية ىذا التقسيم؟

 تحديد السيولة الالزمة لمقابمة احتماالت السحب التي تتباين باختالف فئات الودائع،
وبالتالي إمكانية تالفي مشكمة التصفية القسرية لمحفظة األوراق المالية.

 توظيف الودائع بما ينسجم مع سموك أصحاب ىذه الودائع.

 سياسة من سياسات المصرف لزيادة الودائع الصغيرة التي تتميز عادة بثبات نسبي
وباحتماالت نمو أكبر.

 بناء ىيكل أسعار لمفائدة من خالل زيادة معدل الفائدة بزيادة قيمة الوديعة.
 الممكية

تصنف المصارف ودائعيا وفقاً لمممكية إلى 4ودائع قطاع خاص ،ودائع مؤسسات القطاع
المشترك ،ودائع البنوك المتخصصة ،الودائع الحكومية ،ودائع القطاع العام ،ودائع من مصادر

أخرى .ولكن ما أىمية ىذا التقسيم؟

 تحديد شكل الوديعة المسموح بيا لكل من التقسيمات السابقة.
 4منٌر هنٌدي ،2005 ،اإلدارة المالٌة :مدخل تحلٌلً معاصر ،االسكندرٌة ،المكتب العربً الحدٌث.
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 تختمف شروط فتح الحساب واإليداع والسحب باختالف الممكية.

 النطاق الجغرافي

تصنف المصارف ودائعيا وفقاً لمنطاق الجغرافي حسب المناطق الجغرافية لمدولة أو السوق

الذي يتعامل بو المصرف .ولكن ما أىمية ىذا التقسيم؟

التعرف عمى مدى التركز المصرفي ،وبالتالي ودائع كل منطقة جغ ارفية ،األمر الذي قد يسمح
لممصرف بمعرفة المناطق ذات الودائع الضعيفة وبالتالي توجيو المزيد من االىتمام والخدمات

المصرفية ليذه المناطق.

 درجة الثبات

تصنف المصارف ودائعيا وفقاً لمعيار الثبات إلى  :ودائع ثابتة ،ودائع متغيرة .ولكن ما أىمية

ىذا التقسيم؟

رسم سياسة توظيف األموال المتجمعة لدى المصرف ،حيث يمكن توظيف الودائع الثابتة في
استثمارات طويمة األجل ،بينما يمكن توظيف الودائع المتغيرة في استثمارات قصيرة األجل ،كما
أن الودائع المتغيرة تقتضي االحتفاظ بنسبة سيولة أعمى.

 المنشأ

تصنف المصارف ودائعيا وفقاً لمعيار المنشأ إلى  :ودائع أولية ( )Primary Depositsتنشأ
عن إيداع نقود أو شيكات مسحوبة عمى مصارف أخرى لدى المصرف ذاتو ،وودائع مشتقة

( )Derived Depositsتمثل ودائع وىمية تخمقيا المصارف عن طريق منح القروض (ما
يسمى بعممية خمق النقود) .فالمصرف ال يقرض عادة نقوده وانما يمنح المقترض الحق في
سحب شيكات عميو ،وبالتالي سيكون لممقترض ىنا وديعة لدى المصرف بمقدار القرض المتفق

عميو .ىذا يعني أن ودائع المصرف ستزداد في الوقت نفسو الذي تزداد فيو قروض المتعاممين.
وعندما يقوم المقترض بسداد التزاماتو من خالل السحب عمى ىذا القرض ،فإن ىذا األمر

سيزيد من ودائع دائني المصرف ،وبالتالي ال تنقص الودائع الحقيقة شيئاً .ولكن ما أىمية ىذا

التقسيم؟

يمكن أن يكون ىذا التقسيم مفيداً لممصرف عمى صعيد رسم سياساتو المتعمقة بالحصة السوقية،
وىنا يمكن أن نعد الودائع األولية أىم من الودائع المشتقة.

 الحركة

تصنف المصارف ودائعيا وفقاً لمعيار الحركة إلى  :ودائع نشيطة ()Active Depositsوىي

عبارة عن ودائع تتم عمييا عمميات سحب وايداع كثيرة وبالتالي فإن رصيد ىذه الودائع غير

مستقر ،وودائع خاممة أو مقيدة ( )restricted Depositsوىي تمثل الودائع التي تتم عمييا

عمميات سحب وايداع قميمة ،وىي غالباً ذات طبيعة ادخارية وبالتالي فإن رصيدىا يكون مستق اًر
نسبياً .ولكن ما أىمية ىذا التقسيم؟
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يمكن لممصارف االستفادة من ىذا التقسيم فيما يتعمق برسم سياساتيا االستثمارية إذ يمكن

استثمار الودائع الثابتة باستثمارات طويمة األجل واستثمار الودائع غير المستقرة باستثمارات

قصيرة األجل.

 .4وظائف قسم الودائع المصرفية
ما الوظائف األساسية التي يقوم بيا قسم الودائع المصرفية؟

يقوم ىذا القسم بالوظائف اآلتية4

 فتح الحسابات بمختمف أشكاليا ( تحت الطمب ،توفير ،ألجل ،بإشعار) واصدار إيصاالت أو
دفاتر توفير (حالة ودائع التوفير) خاصة بيا.

 قبول الودائع في ىذه الحسابات نقداُ أو بموجب شيكات أو حواالت أو غير ذلك.
 حساب الفائدة المدينة المدفوعة عمى ىذه الحسابات.

 تنفيذ عمميات السحب التي يقوم بيا المودعون من الحسابات الخاصة بيم.

 تنظيم المستندات واإلشعارات والكشوفات والمذكرات الخاصة بالعمميات التي تجرى عمى
حسابات الودائع.

 القيام باألعمال المحاسبية المتعمقة باألنشطة والعمميات التي تجرى عمى ىذه الودائع.
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 .5السجالت والمستندات المستخدمة في قسم الودائع
 سجل أو كشف العمميات اليومية لمودائع وخالصة الحركة اليومية ليا.
 بطاقات العمالء وايصاالت الودائع ودفاتر التوفير.

 مستندات القيود المدينة والدائنة واشعارات اإلضافة والخصم.
 مستندات القبض وقسائم اإليداع نقدا أو بشيكات.

 ممفات العمالء ،وطمبات التحويل أو أوامر الدفع أو الشيكات واستمارات فتح الحسابات.

 .6العوامل المؤثر في حجم الودائع
تتأثر الودائع المصرفية بمجموعة من العوامل أىميا4

 حجم الدخل 4عندما يزداد دخل األفراد تزداد قدرتيم عمى االدخار وبالتالي زيادة حجم الودائع
المصرفية.

 حجم النقد في التداول 4إن زيادة تدفق األموال إلى المصارف يزيد من ودائعيا في جانب
الخصوم ويزيد بالتالي من أرصدتيا لدى البنك المركزي.

 االستقرار السياسي واالقتصادي 4يزيد ىذا االستقرار من تدفق األموال إلى المصارف وعدم
توافر ىذا االستقرار يزيد من سحب األموال من المصارف.

 العادات والتقاليد 4تتمثل بالعادات الخاصة باكتناز األموال بعيداً عن المصارف ،كما أن سعر

الفائدة الثابت يعد ربا حرمو اإلسالم ،وىذا يعني أن شريحة من المجتمع تمتنع عن إيداع
أمواليا لدى المصارف.

 المركز المالي لممصارف  4تنعكس قوة المركز المالي لممصارف عمى ثقة الجميور بأداء
المصرف واالطمئنان لو ،األمر الذي قد يدفعيم لمتعامل معو.

 سعر الفائدة  4إن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الودائع المصرفية وانخفاض سعر الفائدة
يؤدي إلى تحريك األموال إلى فرص استثمارية تعطي عائداً أكبر من سعر الفائدة عمى الودائع.
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 .7تسعير الودائع والخدمات المصرفية المتعمقة بها
تتمثل المشكمة التي تواجو إدارة الودائع في المصرف بتناقض أىدافيا ،فيي من جية تريد الحصول عمى
الودائع بأقل تكمفة ممكنة ،ومن جية أخرى تريد زيادة حجم الودائع إلى أقصى حد ممكن ،بالشكل الذي

يسمح لممصرف من تمويل الحجم المرغوب من القروض واالستثمارات وغيرىا من الخدمات المالية التي

يطمبيا الجميور .وتزداد أىمية ىذا التناقض في سوق تسوده المنافسة والتحرر من الرقابة ،ال سيما أن
زيادة حجم الودائع يتطمب زيادة الفائدة عمى الودائع لترغيب الجميور بذلك.

أما بالنسبة لمخدمات المصرفية المتعمقة بالودائع التي تقدميا المصارف إلى عمالئيا فيي عديدة ،مثل4
تحصيل الشيكات ،إرسال كشوفات شيرية عن الرصيد ،االستعالم عن الرصيد من خالل أجيزة

الصراف ،إعطائو دفتر شيكات...،

والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا  4كيف يقوم المصرف بتسعير الخدمات المصرفية المرتبطة بالودائع التي

يقدميا لعمالئو؟

يستخدم المصرف في ذلك ثالثة أساليب4

 األسموب األول 4التكمفة المتوسطة المرجحة في تسعير خدمات الودائع
 األسموب الثاني 4التكمفة الحدية لتسعير أسعار الفائدة عمى الودائع
 األسموب الثالث 4التسعير المستند لمتغمغل في السوق

وفيما يمي شرح ليذه األساليب4

 .aأسموب التكمفة المتوسطة المرجحة في تسعير خدمات الودائع

يمكن تسعير خدمات الودائع المصرفية باالستناد عمى قانون التسعير العام وذلك بالشكل

التالي4

سعر الوحدة الواحدة من خدمات الودائع
=

التكاليف (التشغيمية والعمومية) لموحدة الواحدة من الخدمات الودائعية
+

الربح المخطط من كل وحدة
في الواقع ،إن تسعير خدمات الودائع بالتكمفة مضافاً إلييا الربح يتطمب معرفة تكمفة كل خدمة من

خدمات الودائع ،حيث يمكن االعتماد ىنا في ذلك عمى أساس التكمفة المرجحة المتوسطة ألموال

المصرف .ولكن كيف يمكننا معرفة التكمفة المرجحة المتوسطة ألموال المصرف؟
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يمكن ذلك بإتباع المراحل الثالث اآلتية4

• حساب نسبة كل مصدر من أموال المصرف (بعد تعدٌلها
باالحتٌاطً القانونً المحدد من البنك المركزي ،فقرات برسم
التحصٌل ،والنقدٌة فً الصندوق).

المرحلة 1

• ضرب النسبة السابقة بتكلفة كل مصدر.

المرحلة 2

• جمع حصٌلة الضرب السابقة لنحصل على المتوسط المرجح
لتكلفة أموال المصرف.

المرحلة 3

مثال4

بمغت إيداعات مصرف العروبة  500مميون ليرة ،ولديك تكاليف فوائد الودائع وتكاليف حقوق الممكية في

الجدول التالي4

مصدر الموال

المبمغ (بالمميون)

نسبة تكمفة الموال

ودائع جارية

150

8%

ودائع ألجل

90

11%

ودائع توفير

قروض من السوق النقدي
حقوق ممكية

100
75
85

10%
11%
20%

500
المطموب 4حساب المتوسط المرجح لتكمفة ىذه األموال.
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الحل4

مصدر الموال

المبمغ

نسبة

التكوين النسبي

(بالمميون)

لمصادر الموال

تكمفة

ودائع جارية

150

30%

×

ودائع ألجل

90

18%

×

11%

ودائع توفير

قروض من السوق النقدي
حقوق ممكية

100
70
90
500

14%
18%

المتوسطة

الموال
8%

20%

التكمفة

×
×
×

المرجحة

=

2.4%

=

1.98%

10%

=

11%

=

20%

=

100%

2%

1.54%
3.6%

11.52%

ثم بفرض أنك عممت أن االحتياطيات النقدية (احتياطي قانوني ،نقدية ،فقرات برسم التحصيل) تقمل

الودائع الجارية بنسبة  ،%10وودائع التوفير بنسبة  ،7%والودائع ألجل بنسبة  ،5%والقروض من

السوق النقدي بنسبة .3%

المطموب 4حساب متوسط التكمفة المرجحة بعد أخذ ىذه االحتياطيات النقدية بالحسبان.

الحل4

نستخدم الطريقة السابقة نفسيا في الحل ولكن نغير فقط نسبة تكمفة األموال بالشكل اآلتي4

نقسم كل نسبة عمى  – %100نسبة االحتياطيات النقدية الخاصة بيا .فتصبح بذلك ىذه النسب عمى
الشكل اآلتي4

نسبة تكمفة الودائع الجارية = 8.89% = ) 10% - 100%( ÷ 8%

نسبة تكمفة ودائع التوفير = 10.75% = )7% - 100%( ÷ 10%
نسبة تكمفة الودائع ألجل = 11.58% = )5% - 100%( ÷ 11%
نسبة تكمفة القروض = 11.34% = )3% - 100%( ÷ 11%
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واآلن نعد الجدول اآلتي4

مصدر الموال

المبمغ

نسبة تكمفة

التكوين النسبي

(بالمميون)

لمصادر الموال

الموال معدلة

ودائع جارية

150

30%

×

ودائع ألجل

90

18%

×

11.58%

ودائع توفير

قروض من السوق النقدي
حقوق ممكية

100
70
90
500

14%
18%
100%

المتوسطة

باالحتياطيات
8.89%

20%

التكمفة

×
×
×

المرجحة

=

2.67%

=

2.08%

10.75%

=

11.34%

=

20%

=

2.15%
1.59%
3.6%

12.09%

تفسير النتائج التي حصمنا عمييا4

في الحالة األولى (عدم أخذ االحتياطيات النقدية بالحسبان)4

إن متوسط تكمفة أموال المصرف =  11.52%من مجموع ىذه األموال .وقمنا سابقاً أن تسعير خدمة

الودائع يمكن أن يكون عمى أساس التكمفة مضافاً إلييا الربح ،وبالتالي فإن تحقيق المصرف لمعدل عائد

من القروض التي يقدميا واالستثمارات التي يقوم بيا =  11.52%يسمح لو بتغطية تكاليف خدمات

الودائع دون أي ربح.

عمى المصرف أال يكتفي إذاً بمعدل عائد =  11.52%وانما يجب أن يحقق معدل عائد أكبر من ذلك.
ألن ىذه الزيادة تمثل ربحاً بالنسبة لممصرف ،يقوم بتوزيعيا عمى المساىمين أو باحتجازىا عمى شكل
أرباح محتجزة ،األمر يتعمق بسياسة المصرف.

في الحالة الثانية ( أخذ االحتياطيات النقدية بالحسبان)4

يمكننا إجراء التحميل السابق نفسو مع التأكيد أنو عمى المصرف أن يحقق معدل عائد عمى استثماراتو ال

يقل عن .12.09%
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قد تقوم بعض المصارف بمنح أسعار

مالحظة

األمر الذي قد يؤدي إلى تحريك الودائع

تشجيعية عمى بعض أنواع الودائع،
من شريحة إلى أخرى ،وبالتالي زيادة

المتاحة لممصرف.

تكمفة األموال بدون زيادة مجموع األموال

 .bأسموب التكمفة الحدية لتسعير أسعار الفائدة عمى الودائع

اإليراد الحدي ىو اإليراد الذي يحققو المصرف من استثمار الودائع الجديدة .أما التكمفة الحدية
فيي التكمفة المضافة الالزمة لجذب ودائع جديدة إلى المصرف.

والسؤال كيف نحسب التكمفة الحدية؟

التكمفة الحدية
=
التغير في مجموع التكمفة
=
(سعر الفائدة الجديد × مجموع الودائع الجديدة)
(سعر الفائدة السابق × مجموع الودائع السابقة)
كيف نحسب نسبة التكمفة الحدية؟
نسبة التكمفة الحدية
=
التكمفة الحدية
÷
الودائع الجديدة
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يفضل بعض المصرفيين استخدام التكمفة الحدية في تسعير الودائع وخدماتيا بدالً من أسموب التكمفة

المرجحة ،وذلك ألن تعديل الفائدة بشكل متكرر يؤدي إلى إرباكات في حساب المتوسط المرجح وبالتالي

إلى ق اررات خاطئة .األمر الذي يجعل التكمفة المرجحة أسموباً غير واقعي في التسعير .عندما تنخفض
أسعار الفائدة مثالً فإن التكمفة الحدية لمحصول عمى األموال سوف تنخفض لتصبح أقل من متوسط
التكمفة لكل مصادر أموال المصرف ،فتتحول بذلك بعض القروض واالستثمارات غير المربحة إلى
مربحة بسبب انخفاض أسعار الفائدة الحدية التي يدفعيا المصرف لمحصول عمى الودائع اآلن .كانت

ىذه القروض واالستثمارات غير مربحة سابقاً بسبب تسعيرىا عمى أساس متوسط التكمفة المرجحة.

أما عندما ترتفع أسعار الفائدة ،فإن التكمفة الحدية لمحصول عمى األموال سوف ترتفع فوق المتوسط

المرجح لمتكمفة ،وبالتالي فإن االستثمارت المربحة (استناداً لممتوسط المرجح) تصبح غير رابحة استناداً

لمتكمفة الحدية.
مثال4

بفرض أن أحد المصارف يتوقع الحصول عمى  20مميون ليرة كودائع جديدة من خالل إعطاء المودعين

سعر فائدة  .6%يقدر المصرف زيادة ودائعو إلى  40مميون إذا رفع سعر الفائدة إلى  6.5%والى 60

مميون عند سعر فائدة  7%والى  80مميون عند سعر فائدة  7.5%والى  100مميون عند سعر فائدة

.8%

تقدر إدارة المصرف أنو يمكنيا استثمار ىذه الودائع بمعدل عائد قدره  9%وذلك من خالل تقديم ىذه
الودائع كقروض تجارية لمغير لمدة سنة.

المطموب4

 مجموع تكمفة الفائدة التي يدفعيا المصرف عمى الودائع الجديدة.
 التكمفة الحدية لمودائع الجديدة.
 نسبة التكمفة الحدية.

 اإليرادات الحدية المتوقعة (من استثمار الودائع الجديدة).
 الفرق بين اإليراد الحدي والتكمفة الحدية.

 مجموع األرباح المتحققة بعد طرح تكمفة الفائدة.

71

ISSN: 2617-989X

الفصل الثالث

خدمات مصرفية

الحل4

يمكن ترتيب الحل في الجدول اآلتي4
الفائدة التي

حجم الودائع
المتوقع

اجتذابها

يدفعها

×

لممصرف

المصرف
عمى

20
60

×

7%

×

100

=

×
×

التكمفة
الحدية

المصرف عمى لمودائع
الجديدة

الجديدة

التكمفة

اإليرادات
الحدية

اإليراد

نسبة

الحدية

المتوقعة

نسبة التكمفة

الحدي و
الحدية

مجموع الرباح
المتحققة بعد
طرح تكمفة
الفائدة

=

1.2

1.2

6%

9%

+3%

0.6

=

4.2

1.6

8%

9%

+1%

1.2

6.5%

=

7.5%

=

8%

يدفعها

الودائع

الجديدة
×

80

الفائدة التي

الودائع
6%

40

مجموع تكمفة

الفرق بين

=

2.6
6
8

1.4
1.8
2

7%
9%

10%

9%
9%
9%

+2%
0%

-1%

1

1.2
1

نالحظ من الجدول السابق أن المصرف يواصل زيادة إيراده الحدي بشكل يفوق التكمفة الحدية وصوالً
إلى سعر الفائدة عمى الودائع  ،7.5%تتساوى ىنا التكمفة الحدية واإليراد الحدي وال يستفيد المصرف

بعد ذلك من زيادة الودائع.

ىذا يعني أن4

عند مستوى ودائع قدره  80مميون يكون اإليراد الحدي = التكمفة الحدية ويحقق المصرف أقصى ربح

ممكن ( 1.2مميون).

توسع المصرف في الودائع فوق ىذا الحد من خالل رفع سعر الفائدة عمى الودائع لن يحقق لممصرف

إيراداً إضافياً بل عمى العكس من ذلك سينخفض إيراد المصرف.

عندما رفع المصرف ودائعو إلى  1.00مميون من خالل رفع سعر الفائدة إلى  8%فإن أرباحو

انخفضت إلى واحد مميون ألن ذلك جعل التكمفة الحدية ( )10%أكبر من اإليراد الحدي(.)9%

وبالتالي فإن سعر التكمفة ( )7.5%ىو الخيار األفضل لممصرف عمى ضوء المعطيات المفترضة.

72

ISSN: 2617-989X

خدمات مصرفية

الفصل الثالث

 .cأسموب التسعير المستند لمتغمغل في السوق

تستند استراتيجية التسعير المتغمغل ( )Penetration Strategyعمى البدء بسعر منخفض
لممنتج بالشكل الذي يناسب أدنى شريحة سوقية ،وذلك بيدف تحقيق أسرع تغمغل في السوق

والحصول عمى أكبر حصة سوقية ،حيث أن السعر المنخفض يؤدي إلى جذب العمالء
والمنافسة بقوة مع المنافسين 5.ىذه االستراتيجية لن تشجع المنافسين الجدد عمى الدخول إلى
السوق .يتم تحديد ىذا السعر عمى أساس إما تغطية التكاليف الكمية لممنشأة أو عمى األقل

تغطية التكاليف المتغيرة .ويمكن لممنشأة أن تقوم برفع أسعارىا تدريجياً بعد تمكنيا من السوق،
وليذا السبب يسمي البعض ىذه االستراتيجية بإستراتيجية التمكن.

يمكن لممصارف أن تعتمد عمى ىذا األسموب في منح أسعار فائدة عالية تفوق المعروض في

السوق ،أو رسوم خدمة إيداع منخفضة عما ىو سائد في السوق بيدف جمع أكبر حجم ممكن
من الودائع وبالتالي قروض أكبر ،األمر الذي يحقق ىامشاً صافياً من الفوائد بنسبة ضئيمة.

ولكن ما ىي مشكمة ىذا األسموب؟

يعاني ىذا األسموب مشكمة أن العالقة التي تربط العميل بمصرفو ىي عالقة مستديمة ال تتغير

بشكل مستمر .فالعميل يرتبط بالمصرف بحزمة من الخدمات المصرفية وليس بخدمة واحدة،
وبالتالي إذا قام المصرف بتخفيض أسعار الفائدة عمى الودائع فيما بعد أو رفع أسعار بعض

الخدمات المصرفية فإن ذلك يمثل تكمفة إضافية يتحمميا العميل إال أن ىذه التكمفة تكون أقل

من التكمفة التي قد يتحمميا العميل من خالل ترك المصرف والتحول إلى مصرف آخر.

وبالتالي قد تحصل المصارف من استخدام ىذا األسموب عمى نتائج مخيبة لآلمال ،لماذا؟

استناداً لمفكرة السابقة التي شرحناىا [والء العميل لممصرف وعالقتو المستديمة معو وتكاليف
ارتفاع التحول من مصرف إلى آخر] ،فإن استخدام ىذا األسموب من قبل المصرف من خالل
رفع أسعار الفائدة عمى الودائع أو تخفيض رسوم الخدمات المصرفية ،ال يؤدي إلى زيادة حجم

الودائع ألن المودعين لدى المصارف األخرى قد ال يستجيبوا لذلك لؤلسباب التي شرحناىا.

تشير بعض الدراسات إلى أن العوامل التي تؤخذ باالعتبار عند تعامل العائالت ومنشآت

األعمال مع المصرف من األكثر أىمية إلى األقل أىمية ،بالشكل التالي4

5

نزار عبد المجيد البراري ،احمد محمد فيمي البر زنجي ،2004 ،استراتيجيات التسويق  ،المفاىيم – األسس – الوظائف،

ط ، 1دار وائل ،عمان.
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تنظر العائالت إلى
العوامل اآلتية عند
اختيار المصرف لغرض
الودائع الجارية:

تنظر العائالت إلى
العوامل اآلتية عند
اختيار المصرف لغرض
ودائع التوفير:

تنظر المنشآت إلى
العوامل اآلتية عند
اختيار المصرف لغرض
الودائع والخدمات:

• الموقع المناسب.
• توفر الخدمات.
• األمان.
• انخفاض الرسوم والحد
األدنى لألرصدة المطلوبة.
• أسعار الفائدة األعلى على
الودائع.

• األلفة والتعود.
• أسعار الفائدة على الودائع.
• مالءمة التعامل.
• الموقع.
• توافر خدمات االستقطاع من
الراتب.
• الرسوم المفروضة على
الخدمات.

• السالمة المالٌة للمصرف.
• إمكانٌة تقدٌم المصرف
للقروض مستقبالا.
• حسن التعامل مع العمٌل.
• تسعٌر القروض بشكل
تنافسً.
• جودة االستشارة المالٌة
المقدمة من المصرف.
• إمكانٌة تقدٌم المصرف
خدمات إدارة النقدٌة.

وبالتالي نستنتج أن العامل األىم بالنسبة لمعميل ليس دائماً السعر ،فقد تكون ىناك عوامل أىم منو مثل

توافر الخدمة ،األمان ،األلفة والتعود ،إمكانية االقتراض في المستقبل...الخ .وفي ىذا اإلطار نجد أن

المصارف تيتم كثي اًر بموضوع دراسة الدوافع السموكية لمعمالء التي تجعميم يختارون مصرفاً دون سواه.

6

األمر الذي يمكن المصرف من زيادة ودائعو التي تعد أىم وأكبر مصادر تمويمو.

6
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أسئمة الفصل الثالث:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال

صح خطأ

1

الودائع ىي المصدر التمويمي األساسي لممصارف



2

القسم األكبر من الودائع الجارية ىي لعمالء اعتباريين



3

العمالء االعتباريين ال يقومون بفتح حسابات توفير

4

لمودائع تحت الطمب أشكال مختمفة



5

تشبو أوامر الدفع القابمة لمتداول الشيكات



6

ال تتباين السيولة الالزمة لمقابمة احتماالت السحب باختالف فئات الودائع

7

تقتضي الودائع المتغيرة االحتفاظ بنسبة سيولة أعمى

8

تتميز الودائع الصغيرة عادة بثبات نسبي وباحتماالت نمو أصغر.

9

تمثل الودائع المشتقة ودائع وىمية تخمقيا المصارف عن طريق منح القروض








 10ال تختمف شروط فتح الحساب واإليداع والسحب باختالف ممكية الوديعة
11

يمكننا تقسيم الودائع حسب النطاق الجغرافي من التعرف عمى مدى التركز



المصرفي

 12تتمثل المشكمة التي تواجو إدارة الودائع في المصرف بتناقض أىدافيا
13



الخدمات المصرفية المتعمقة بالودائع التي تقدميا المصارف إلى عمالئيا
عديدة




 14يمكننا معرفة التكمفة المرجحة المتوسطة ألموال المصرف بإتباع مرحمتين
 15اإليراد الحدي ىو اإليراد الذي يحققو المصرف من استثمار الودائع الجديدة



 16التكمفة الحدية ىي التكمفة المضافة الالزمة لجذب ودائع جديدة إلى المصرف



17
18
19

تستند استراتيجية التسعير المتغمغل عمى البدء بسعر مرتفع لممنتج بالشكل



الذي يناسب أعمى شريحة سوقية

يمكن لممصارف أن تعتمد عمى استراتيجية التسعير المتغمغل في منح أسعار
فائدة عالية تفوق المعروض في السوق
يمكن لممصارف أن تعتمد عمى استراتيجية التسعير المتغمغل في منح رسوم

خدمة إيداع منخفضة عما ىو سائد في السوق

 20يرتبط العميل بالمصرف بخدمة واحدة
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
ُ )1يستثنى عادة من الودائع المصرفية4
أ) المبالغ المودعة من قبل األشخاص الطبيعيين
ب) المبالغ المودعة من الجيات االعتبارية

ج) المبالغ المودعة لقاء إصدار الكفاالت.

د) ال شيء مما سبق ذكره

 )2يطمق عمى الودائع تحت الطمب مسميات مختمفة مثل4
أ) حسابات جارية

ب) حسابات الشيكات

ج) حسابات عند االطالع

د) كل ما سبق ذكره

 )3يمكن تصنيف الودائع المصرفية تبعاً لمعيار المنشأ إلى4
أ) ودائع أولية ومشتقة

ب) ودائع ثابتة ومتغيرة

ج) ودائع صغيرة ومتوسطة وكبيرة

د) ال شيء مما سبق ذكره

 )4يمكن تصنيف الودائع المصرفية تبعاً لمعيار الثبات إلى4
أ) ودائع أولية ومشتقة

ب) ودائع ثابتة ومتغيرة

ج) ودائع صغيرة ومتوسطة وكبيرة
د) ال شيء مما سبق ذكره
 )5يمكننا تصنيف الودائع المصرفية تبعاً لمعيار النطاق الجغرافي من4
أ) التعرف عمى جنسية المودعين
ب) التعرف عمى حجم الودائع

ج) التعرف عمى مدى التركز المصرفي

د) ال شيء مما سبق ذكره
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 )6يمكننا تصنيف الودائع المصرفية تبعاً لمعيار الثبات من4
أ) التعرف عمى جنسية المودعين
ب) التعرف عمى حجم الودائع

ج) التعرف عمى مدى التركز المصرفي

د) رسم سياسة توظيف األموال المتجمعة لدى المصرف
 )7يستخدم المصرف لتسعير الخدمات المصرفية المرتبطة بالودائع4
أ) أسموب واجد
ب) أسموبين

ج) ثالثة أساليب

د) أربعة أساليب

 )8تعاني استراتيجية التسعير المتغمغل مشكمة أن العالقة التي تربط العميل بمصرفو ىي عالقة 4
أ) مؤقتة

ب) مستديمة

ج) غير مستقرة

د) شاقولية

77

ISSN: 2617-989X

الفصل الثالث

خدمات مصرفية

أسئمة \ قضايا لممناقشة
 ما أىمية الودائع بالنسبة لممصارف؟

 ثمة من يسمي الودائع تحت الطمب بالنقود المصرفية ،ولكن لماذا؟

 يشير الواقع الفعمي لممصارف التجارية إلى المنافسة من أجل تسويق الودائع تحت الطمب،
لماذا؟

 بماذا تتميز شيادات اإليداع القابمة لمتداول عن شيادات اإليداع العادية؟

 ما أىم األسباب التي تجعل األفراد يفضمون إيداع أمواليم لدى المصرف؟
 ما الوظائف األساسية التي يقوم بيا قسم الودائع المصرفية؟
 ما العوامل المؤثر في حجم الودائع؟

 ناقش مشكمة أسموب التسعير المستند لمتغمغل في السوق.

 كيف يقوم المصرف بتسعير الخدمات المصرفية المرتبطة بالودائع التي يقدميا لعمالئو؟
 بمغت إيداعات مصرف السيول الخضراء  800مميون ليرة ،ولديك تكاليف فوائد الودائع
وتكاليف حقوق الممكية في الجدول التالي4
مصدر الموال

المبمغ (بالمميون)

نسبة تكمفة الموال

ودائع جارية

250

9%

ودائع ألجل

100

12%

ودائع توفير

قروض من السوق النقدي
حقوق ممكية

200
150
100

11%
12%
21%

800
المطموب ( 4)1حساب المتوسط المرجح لتكمفة ىذه األموال .ثم بفرض أنك عممت أن االحتياطيات

النقدية (احتياطي قانوني ،نقدية ،فقرات برسم التحصيل) تقمل الودائع الجارية بنسبة  ،%12وودائع

التوفير بنسبة  ،8%والودائع ألجل بنسبة  ،6%والقروض من السوق النقدي بنسبة  ،4%المطموب (4)2

حساب متوسط التكمفة المرجحة بعد أخذ ىذه االحتياطيات النقدية بالحسبان.

 بفرض أن أحد المصارف يتوقع الحصول عمى  25مميون ليرة كودائع جديدة من خالل إعطاء
المودعين سعر فائدة  .7%يقدر المصرف زيادة ودائعو إلى  50مميون إذا رفع سعر الفائدة إلى

 7.5%والى  75مميون عند سعر فائدة  8%والى  100مميون عند سعر فائدة  8.5%والى 125

مميون عند سعر فائدة  .9%تقدر إدارة المصرف أنو يمكنيا استثمار ىذه الودائع بمعدل عائد قدره

 10%وذلك من خالل تقديم ىذه الودائع كقروض تجارية لمغير لمدة سنة .المطموب:
 مجموع تكمفة الفائدة التي يدفعيا المصرف عمى الودائع الجديدة.
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 التكمفة الحدية لمودائع الجديدة.
 نسبة التكمفة الحدية.

 اإليرادات الحدية المتوقعة (من استثمار الودائع الجديدة).
 الفرق بين اإليراد الحدي والتكمفة الحدية.

 مجموع األرباح المتحققة بعد طرح تكمفة الفائدة.
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رقم السؤال

االجابة

1

د

2

د

3

أ

4

ب

5

ج

6

د

7

ج

8

ب
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الفصل الرابع:
الكمبياالت والحواالت المصرفية
Bills of exchange and bank drafts
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ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع الكمبياالت والحواالت المصرفية المتان تعدان من أىم الخدمات المصرفية
التي تقدميا المصارف لعمالئيا ،والدور األساسي لياتين الخدمتين في تمويل وتطوير وتنمية
المشروعات بمختمف أشكاليا .سيتم في ىذا الفصل تعريف مفيوم كل من الكمبياالت والحواالت

المصرفية وأىميتيما ليس فقط بالنسبة لممصارف وانما أيضاً بالنسبة لمنشآت األعمال .سيركز ىذا
الفصل عمى التمييز بين خصم الكمبياالت واعادة خصميا لدى المصرف المركزي .ثم بعد ذلك تأتي

ضرورة توضيح بعض الجوانب الفنية المتعمقة بكل من الكمبياالت والحواالت وضرورة توضيح عمل

األقسام المختصة بذلك ضمن المصرف.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1فيم الكمبياالت والحواالت كخدمات مصرفية أساسية

 .2إدراك العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبياالت والحواالت
 .3زيادة ميارات المتعمقة ببعض أنظمة التحويل
 .4التمييز بين الخصم واعادة الخصم

 .5اتقان آليات تحويل األموال داخمياً وخارجياً

 .6استيعاب عمل أقسام الكمبياالت والحواالت في المصرف

مخطط الفصل:
 .1تعريف الكمبيالة.

 .2الكمبياالت كأداة استثمارية ىامة بالنسبة لممصرف.

 .3العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبياالت.
 .4خصم الكمبياالت.

 .5إعادة خصم الكمبيالة.

 .6تقديم قروض مصرفية بضمان الكمبياالت.
 .7وظائف قسم الكمبياالت.

 .8تعريف الحوالة المصرفية.

 .9البيانات المتضمنة في الحوالة.
 .10أنواع الحواالت المصرفية.
 .11نظام سويفت .SWIFT

 .12وظائف قسم الحواالت المصرفية.
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 .1تعريف الكمبيالة
الكمبيالة في المفيوم التجاري عبارة عن ورقة تجارية تسمى في بعض البمدان بالسند .تتضمن الكمبيالة
تعيد محررىا بدفع مبمغ معين بمجرد اإلطالع أو في تاريخ معين أو قابل لمتعيين لشخص آخر ىو

المستفيد أو حامل السند.

ما السند الشائع االستعمال في سورية؟

سند األمر أو السند األذني الذي أطمق عميو القانون لفظ "كمبيالة" بينما يندر استعمال سند السحب في
الحياة العممية ،ونظ اًر لتشابو األحكام القانونية لكل من السندين فإنو يستخدم لفظ "الكمبيالة" ليشير إلى

كل منيما معاً.

يمكننا أن نعتبر الكمبيالة انطالقاً من ذلك أنيا تسييل ائتماني تستمد قوتيا وقبوليا من توقيعات األفراد

عمييا ،وىي بيذا الشكل وسيمة من وسائل االئتمان يتولى المصرف التجاري تقديم خدمات متعددة
ألصحابيا كأن يقوم بتحصيميا نيابة عنيم مقابل عمولة معينة أو أن يخصميا لديو عن طريق شراء

حقوق المستفيدين في ىذه األوراق.

مالحظة :ما الفرق بين السند األذني (السند ألمر) وسند السحب (السفتجة)؟
ال يتضمن السند اإلذني (السند ألمر) سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما يتضمن سند السحب
(السفتجة) ثالثة أطراف (الساحب والمسحوب عميو والمستفيد)؛ وبذلك ،يقوم محرر السند اإلذني (السند
ألمر) بدوري الساحب والمسحوب عميو ،في الوقت نفسو .ولذلك ،فإن تحرير السند اإلذني (السند ألمر)،
يفترض وجود عالقة قانونية واحدة ،بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار سند السحب ،يفترض
وجود عالقتين أساسيتين :أوالىما بين الساحب والمسحوب عميو؛ واألخرى بين الساحب والمستفيد.
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 .2الكمبياالت كأداة استثمارية هامة بالنسبة لممصرف
تعد استثمارات المصرف في الكمبياالت من أفضل استثماراتو قصيرة األجل نظ اًر النخفاض مخاطر
االستثمار فييا ،فيي تحمل أكثر من توقيع ،كما أنيا ال تتعرض لتقمبات عنيفة في أسعارىا مقارنة

باألوراق المالية المعروفة بتقمبات أسعارىا .ىذا باإلضافة إلى الضمانات التي يحيط بيا القانون ىذه
األوراق التجارية ،فالمسحوب عميو يحرص عمى السداد في تاريخ االستحقاق خوفاً من جراءات

البروتستو.

تتميز الكمبياالت بتفاوت قيمتيا وتاريخ استحقاقيا ،وىذا يعطي المصارف فرصة اختيار التشكيمة
المناسبة من ىذه األوراق التجارية بما يناسب حاجتيا لمسيولة عمى األمد القصير ،إضافة إلى أن ذلك

يمنح المصرف امكانية تجديد قروضو باستمرار .يضاف إلى ذلك إمكانية إعادة خصميا لدى المصرف

المركزي في حال حاجتو لسيولة .لذلك نجد أن المصرف التجاري يشجع دائماً عمميات خصم الكمبياالت

خاصة إذا كانت ىذه الكمبياالت قابمة إلعادة الخصم عند المصرف المركزي.

ولكن المصارف ال تتمتع بحرية كاممة بالنسبة لتوظيفات أمواليا في الكمبياالت ،بل يحدد المصرف

المركزي حداً أدنى وحداً أعمى لتوظيفات المصرف التجاري في ذلك ،فعندما تنخفض استثمارات
المصرف دون ىذا الحد يتدخل المصرف المركزي لحث المصرف التجاري عمى زيادة استثماراتو في
األوراق التجارية ،وعمى العكس من ذلك عندما تزيد استثمارات المصرف التجاري عن الحد األعمى حيث
يتدخل المصرف المركزي لحث المصرف التجاري عمى تخفيض استثماراتو في ىذه األوراق التجارية.

1
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 .3العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبياالت
يوجد في الواقع مجموعة من العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في خصم الكمبياالت واعادة
خصميا لدى المصرف المركزي ،من أىميا:

 معدل خصم الكمبياالت ،يمثل نسبة معينة من القيمة االسمية لمكمبيالة يقوم المصرف
بخصميا ،وفي تاريخ االستحقاق يحصل المصرف عمى القيمة االسمية لمكمبيالة كاممةً،
وبالتالي يمثل ىذا الفرق بين القيمة االسمية لمكمبيالة والقيمة المخصومة إيراداً لممصرف .فكمما

كان معدل الخصم أكبر زاد اإليراد الذي يحققو المصرف من استثماراتو في الكمبياالت ،وىذا

بدوره سيدفع المصرف إلى مزيد من االستثمار في ىذه األوراق التجارية ،والعكس بالعكس.

 معدل إعادة خصم الكمبياالت لدى المصرف المركزي ،يعد الفرق بين معدل خصم الكمبيالة
ومعدل إعادة خصميا لدى المصرف المركزي إيراداً بالنسبة لممصرف وبالتالي كمما ارتفع معدل
إعادة الخصم بالنسبة لمعدل الخصم زاد اإليراد الذي يحققو المصرف ،األمر الذي يشجع

المصرف عمى المزيد من عمميات إعادة الخصم لدى المصرف المركزي.

 درجة الوعي المصرفي والعادات واألعراف التجارية ،فكمما زاد الوعي المصرفي وكمما كانت
العادات واألعراف التجارية مشجعة عمى استخدام الكمبياالت ،زاد المجال أمام المصرف

لتوظيف أموالو في ىذا المجال.

 انتشار عادة البيع بالتقسيط ،كمما انتشر البيع بالتقسيط في المجتمع زادت الحاجة إلى استخدام
الكمبياالت باعتبار أن البائع بالتقسيط قد يطمب من المشتري كمبيالة تضمن لو حقوقو ،وىذا

سيزيد من فرصة المصرف الستثمار أموالو في الكمبياالت التي سيزيد معدل إعادة خصميا

لدى المصرف أو عمى األقل الطمب من المصرف تحصيميا في تاريخ االستحقاق.

 عدم وجود مجاالت أخرى أمام المصرف لتوظيف أموالو عمى األمد القصير ،ىذا األمر
سيشجع المصرف عمى مزيد من التوظيفات في الكمبياالت باعتبار أن المصرف ال يمكنو
االكتفاء باالستثمارات طويمة األجل ،ألن ذلك سيجعل المصرف يواجو مخاطر سيولة قد تيدد

وجوده واستم ارريتو.
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 .4خصم الكمبياالت
ال يستطيع الحامل الشرعي لمورقة التجارية الحصول عمى القيمة النقدية لمورقة قبل حمول استحقاقيا ،إال
أن الحاجة قد تدعو الحامل الشرعي ليذه الورقة التجارية إلى البحث عن وسيمة يحصل بواسطتيا عمى

القيمة النقدية لمورقة قبل استحقاقو ،وىنا يأتي دور المصرف.

في الواقع ،يعد خصم الكمبياالت من أىم الخدمات المصرفية التي يقدميا المصرف لعمالئو ،حيث يقوم
المصرف بدفع القيمة الحالية لمكمبيالة في تاريخ يسبق تاريخ االستحقاق .وبالتالي فإن القيمة التي يدفعيا
المصرف لمعميل الذي يريد خصم الكمبيالة (القيمة المخصومة) ىي أقل من قيمتيا االسمية .ويترتب

عمى خصم الكمبيالة أن يصبح المصرف ىو صاحب الحق الثابت فييا وبالتالي يجوز لو مطالبة المدين

بيا عند حمول أجميا .كما يتمتع المصرف بحقوق حامل الكمبيالة كافة في مواجية جميع الموقعين

عمييا.

ماذا يطمق عمى الفرق بين القيمتين (االسمية والمخصومة)؟

يطمق عمى ىذا الفرق اسم مصاريف الخصم أو األجيو ( ،)AGIOالتي تتكون من عنصرين ىما:

 فائدة الخصم :تمثل الفائدة الدائنة التي يستحقيا المصرف نتيجة تعطيل أموالو لفترة من الوقت
دون استثمار ،وتحسب من المعادلة التالية:

فائدة الخصم = (معدل الفائدة Xعدد األيام Xالقيمة السمية)320/
مثال:
طمب أحد العمالء خصم كمبيالة قيمتيا االسمية مميون ل.س تستحق بعد  32يوم ،احسب فائدة الخصم

إذا كان معدل الفائدة = .%10

فائدة الخصم = ( 10000 =320/)32×1000000×%10ل.س

 عمولة الخصم :تمثل مقابل الخصم والتحصيل في تاريخ االستحقاق وتحسب بنسبة مئوية من
القيمة االسمية لمورقة دون اعتبار لممدة .ومن خالل ىذه العمولة تضمن المصارف تحقيق
الربح خاصة إذا كان تاريخ استحقاق الورقة التجارية قريباً وبالتالي تكون فوائدىا غير مجزية.

يالحظ أن حصول المصرف عمى العمولة يكون مقابل الخدمة التحصيمية لمورقة التجارية وباالتفاق بين

البنك والعميل ،في حين أن حصول المصرف عمى الفوائد يكون مقابل الخدمة االئتمانية التي يقدميا
لمعميل وبقوة القانون.
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لخصم األوراق التجارية نوعان:

 الخصم العادي الذي يتم بدون أي ضمانات وانما تعد التواقيع عمى الكمبيالة ىي الضمان.

 الخصم المضمون لمكمبيالة ،حيث يقوم المصرف بخصم الكمبياالت مقابل حصول المصرف
عمى ضمانات معينة في الحاالت التي يشك فييا المصرف بمالءة الجيات الموقعة عمى

الكمبيالة.

تجدر اإلشارة إلى أن المصرف التجاري ال يقبل خصم الكمبياالت جميعيا وانما قبول المصرف بذلك

يتوقف عمى بعض الشروط التي تختمف من بمد إلى آخر باختالف القوانين واألنظمة المصرفية ،ونذكر

من ىذه الشروط عمى سبيل المثال ال الحصر:

 استيفاء الشروط الشكمية والقانونية التي يفرضيا المصرف المركزي أو القوانين والتشريعات المصرفية
في الدولة المعنية.

 أن ال تتجاوز فترة استحقاق الكمبيالة تاريخاً معيناً ،ستة أشير مثالً.

 أن تكون الكمبياالت المقدمة لمخصم ناتجة عن عمميات تجارية تتم بين المدين والدائن وليست ورقة
مجاممة يتم تحريرىا بغرض خصميا .وتعتبر الكمبياالت أكثر األوراق التجارية التي يتم خصميا

لدى المصارف ألنيا تصدر بخصوص عالقات بين التجار.

 أن يتمتع الساحب أي صاحب الورقة المراد خصميا بسمعة طيبة لدى المصرف وكذلك بالنسبة
لسمعة المدين(المسحوب عميو).

... الخ
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 .5إعادة خصم الكمبيالة
تعني إعادة خصم الكمبيالة قيام المصرف التجاري بالحصول عمى قيمة الكمبيالة المخصومة قبل تاريخ
االستحقاق من خالل تقديميا إلى المصرف المركزي .وتقبل المصارف المركزية ذلك طالما توافرت فييا

الشروط التي استمزمتيا ىذه المصارف .أما بالنسبة لسعر إعادة الخصم يكون بالطبع أقل من سعر
الخصم بيامش يتراوح بين  %1و . %2

2

المعاد خصميا يتولى المصرف المركزي تحصيميا والحصول عمى قيمتيا
وفي تاريخ استحقاق الكمبيالة ُ
االسمية .ولكن كيف يتصرف المصرف المركزي في حالة الرفض؟
يقوم باتخاذ إجراءات البروتستو الالزمة ويحمل المصرف التجاري بالقيمة االسمية لمكمبيالة مضافاً إلييا
مصاريف البروتستو.

ومن أىم الحاالت التي يقوم فييا المصرف التجاري بإعادة خصم الكمبياالت:
 عند حاجتو إلى السيولة نتيجة بعض الظروف الطارئة.

 عند رغبتو بإعادة استثمار قيمة الكمبياالت عمى شكل قروض لعمالئو.

 .6تقديم قروض مصرفية بضمان الكمبياالت
يمكن أن تقوم المصارف التجارية بتقديم قروض قصيرة األجل لعمالئيا بضمان الكمبياالت المسحوبة
لصالحيم .تكون عادة مدة ىذه القروض لفترة ال تتجاوز تاريخ استحقاق الكمبيالة التي تكون بمثابة

ضمان لمقرض .ولكن تاريخ استحقاق الكمبياالت مختمف في أغمب األحيان ،وفي ىذه الحالة يمكن
لممصرف مانح القرض بضمان كمبياالت أن يقوم بتحصيل أية كمبيالة في حال استحقاقيا أثناء مدة

سريان القرض.
مالحظة:

سواء كانت الكمبياالت برسم التحصيل أو الخصم أو التأمين بضمانيا فيي قابمة لمتحويل إلى السيولة
عن طريق إعادة خصميا لدى المصرف المركزي مما يعطي المصرف المعني القدرة عمى تحويل ىذا
األصل إلى نقد عند الضرورة.

2
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 .7وظائف قسم الكمبياالت
يقوم قسم الكمبياالت في المصرف بالعديد من الوظائف ،أىميا:
 استالم الكمبياالت من العمالء والفروع والمراسمين والتأكد من كونيا مستوفية لمشروط القانونية
والشكمية والموضوعية.

 إشعار العمالء باالستالم ،واتخاذ إجراءات الخصم أو التحصيل أو التأمين ،والقيام بعممية
الحفظ لكل نوع عمى حدة (الخصم ،التحصيل ،التأمين).

 متابعة ىذه الكمبياالت من إخطار لممدينين قبل مدة كافية من االستحقاق ،واتخاذ إجراءات
(البروتستو) في حاالت رفض الدفع ،واجراءات التأجيل أو السداد الجزئي أو اإلعادة.

 تنظيم ما يخص القسم من مستندات واشعارات والقيام بالقيود المحاسبية الالزمة واعداد الكشوف
المحاسبية واإلحصائية المختمفة.

 متابعة العمالء الخاصمين وأصحاب كمبياالت التأمين في حال عدم السداد.
 تولي عممية إعادة الخصم لدى المصرف المركزي عند الحاجة لمسيولة.

3

مالحظة :ما مفيوم كمبياالت التأمين؟
تمنح المصارف التجارية تسييالت ائتمانية بضمان الكمبياالت ،وقد تكون ىذه التسييالت عمى شكل
حساب جاري مدين أو قرض يعطى لممودع بضمان الكمبياالت المودعة ،أو تأميناً لفتح اعتماد
مستندي ،أو أيو تسييالت أخرى .ويتولى المصرف تحصيل ىذه الكمبيالة نيابةً عن العميل ،وعادةً تكون
قيمة كمبياالت التأمين أكبر من قيمة التسييالت الممنوحة بضمانيا ،ويجب أن تتوافر فييا الشروط

الشكمية والقانونية كافةً ،وأن تكون حقيقيةً.

3

خالد أمين العبد اهلل ،اسماعيل ابراىيم الطراد ،2002 ،إدارة العمميات المصرفية المحمية والدولية ،الطبعة األولى ،دار

وائل لمنشر ،عمان.
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 .8تعريف الحوالة المصرفية
يتطمب تمويل العمميات التجارية الدولية أدوات مصرفية معينة لتسديد المدفوعات المترتبة عمى ىذه
العمميات .قامت المصارف التجارية في سبيل ذلك بتطوير خدمات مصرفية لعمالئيا تمكنيم من إنجاز
أعماليم التجارية بالسرعة المطموبة ،وكان من أىم ىذه الخدمات الحواالت المصرفية.

بناء عمى طمب أحد
الم ِّ
حول ً
الحوالة المصرفية ىي أمر دفع صادر من المصرف ويطمق عميو المصرف ُ
اء داخل البمد أو خارجو يسمى المصرف الدافع طالباً منو
عمالئو إلى فرع المصرف أو مصرف آخر سو ً

دفع مبمغ من المال إلى طرف آخر يطمق عميو المستفيد.
وبالتالي فإن أطراف الحوالة ىي عمى الشكل اآلتي:

 طالب التحويل :ىو الذي يطمب من مصرفو تحويل مبمغ معين ألمر المستفيد ،ويتضمن ىذا

الطمب نوع العممة المراد التحويل بيا ،ومقدارىا واسم المحول إليو المستفيد وعنوانو ،بعد أن
يكون طالب التحويل قد وفر مبمغ الحوالة أو ما يعادلو.

 المصرف المحول :ىو الذي يقوم بإصدار أمر الدفع إلى أحد فروعو ،أو إلى مصرف مراسل
بناء عمى طمب عميمو.
لدفع مبمغ معين ألمر المستفيد ً
 المصرف الدافع :ىو المصرف الذي يدفع لممستفيد.
 المستفيد :ىو الطرف الذي صدر أمر الدفع لصالحو.

 المصرف المغطي في حال وجوده :ىو المصرف الذي يقوم بدفع قيمة الحوالة لممصرف الدافع
وذلك في الحاالت التي ال يحتفظ بيا كل من المصرف المحول والمصرف الدافع بحسابات

بعممة الحوالة لدى بعضيم البعض.

نستنتج مما سبق أن أىمية ىذه الخدمة المصرفية (الحوالة المصرفية) تتمثل ب ــ:

 توفير الوقت بالنسبة لكل من المشتري (طالب التحويل) والبائع (المستفيد) بالنسبة إليصال
األموال المطموبة.

 تخفيض التكاليف ،حيث أن تحويل األموال من خالل الحوالة المصرفية يمكن أن يكون أقل
تكمفة من أية وسيمة تحويل أخرى.

 إنجاز األعمال التجارية والخدمية بسرعة كبيرة.
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 .9البيانات المتضمنة في الحوالة
تتضمن الحوالة البيانات اآلتية:
 اسم المصرف المرسل (المحول) وعنوانو.
 اسم المصرف الدافع وعنوانو.
 الرقم السري لمحوالة.

 التاريخ الذي تم فيو عمل الرقم السري.
 تاريخ الحق.

 مبمغ الحوالة ونوع العممة.
 صيغة األمر بالدفع.

 اسم المستفيد وعنوانو.
 اسم طالب التحويل.
 طريقة التغطية.

 رقم الحوالة في سجالت المصرف المحول (لغاية المراجعة).
 أية تفاصيل إضافية.

 .10أنواع الحواالت المصرفية
تقسم الحواالت التي تصدرىا المصارف إلى حواالت صادرة ( )Outward Transfersوحواالت ورادة

(.)Inward Remittances
 )aالحواالت الصادرة

بناء عمى طمب العمالء لصالح مستفيدين في الداخل أو الخارج،
ىي الحواالت التي يصدرىا المصرف ً
وتدفع إما من خالل فروع المصرف نفسو ،أو مصارف محمية ،أو مصارف أجنبية .وتقسم الحواالت
الصادرة بدورىا إلى حواالت خارجية وحواالت داخمية.
 الحواالت الصادرة الداخمية

تكون الحواالت الصادرة داخمية عندما يكون المصرف الدافع والمصرف المحول داخل البمد نفسو .كأن
يقوم مثالً شخص ما في مدينة دمشق بتحويل مبمغاً ما لصالح مستفيد في مدينة الالذقية .وبالتالي فإن
ىذه الحوالة تمثل أمر دفع داخمي يكون بالعممة المحمية وتكون ىذه الحوالة بين الفروع أو بين المصارف

المختمفة.

 الحواالت الصادرة الخارجية

تكون الحواالت الصادرة خارجية عندما ال يكون المصرف الدافع والمصرف المحول ضمن البمد نفسو.

ويصدر المصرف ىذه الحواالت بناء عمى طمب عمالئو إلى المصارف المراسمة في الخارج .وتكون ىذه
الحواالت بالعممة األجنبية أو ما يعادليا من العممة المحمية.
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وبالتالي فإن الحواالت الخارجية تتطمب اتفاقيات بين المصرف المحمي مصدر الحوالة والمصرف

األجنبي المراسل .تتضمن ىذه االتفاقيات كيفية تعامل المصرف مع مراسميو بالنسبة لجميع المعامالت

المصرفية والمراسالت المتعمقة بالتحويالت وكيفية تغطيتيا.

تقتضي الحواالت الخارجية أن يحتفظ المصرف مصدر الحوالة بحسابات بالعمالت األجنبية الرئيسية
(الدوالر ،اليورو ،الجنيو االسترليني ،الين الياباني )...لدى مصرفو المراسل تمكنو من أداء التزاماتو

بالخارج .يقوم المصرف المحمي بالتأكد من رصيده من العمالت األجنبية لدى المصرف المراسل قبل

إصدار أية حوالة خارجية .أما في حال عدم وجود رصيد لدى المصرف المراسل (المصرف الدافع) يتم
الطمب من مصرف آخر (المصرف المغطي) بالدفع إلى المصرف المراسل (المصرف الدافع).

ال تكون الحواالت الصادرة الخارجية ألغراض تجارية فقط كسداد ثمن السمع المستوردة ،بل يمكن أن

تكون أيضاً ألغراض شخصية مثل:

 تحويل مبالغ لتغطية نفقات دراسة طالب يدرسون في الخارج.

 تحوالت عائمية مثل تحويالت األبناء آلبائيم مبالغ تعيميم في حياتيم المعيشية.
 تحويالت لتغطية نفقات عالج في الخارج.

 تحويالت غير المقيمين إلى بمدانيم األصمية.

 رواتب وتعويضات األجانب العامين في الدولة
... الخ

ىل يستطيع العميل طالب التحويل الطمب من المصرف المحول إلغاء الحوالة أو تعديل بياناتيا؟

نعم ،عند ذلك يقوم المصرف المحول بمخاطبة المصرف الدافع إلعادة الحوالة ،أو إجراء بعض

التعديالت عمييا ،وذلك إن لم تكن الحوالة قد دفعت لممستفيد بعد.
كيف تتم تغطية الحواالت المصرفية الصادرة؟

حين يطمب العميل من المصرف إصدار حوالة ،إما أن يدفع ىذا العميل لممصرف نقداً المبمغ المراد

تحويمو ،أو يتم خصم المبمغ من حساب العميل لدى المصرف ،وفي ىذه الحالة يجب معرفة نوع العممة

المفتوح بيا الحساب لدى المصرف والتأكد من كفاية الرصيد لتغطية مبمغ الحوالة.

يقوم المصرف المحمي بعد ذلك بتحويل المبمغ إلى المستفيد ويكون ذلك من خالل المصرف المراسل،

وىنا ال َّ
ويقصد بالتغطية كيفية دفع المبمغ وقيده لصالح المصرف الدافع،
بد من تحديد شكل التغطيةُ .
األمر الذي تحكمو اتفاقيات المصارف فيما بينيا باإلضافة إلى القوانين المصرفية.

المصرف المغطي ىو المصرف الذي يدفع قيمة الحوالة إلى المصرف الدافع الذي يدفع قيمة الحوالة
إلى المستفيد ،وذلك في حال عدم وجود حساب لممصرف المحول لدى المصرف الدافع .ويجب اإلشارة
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ىنا إلى أن المصرف المغطي قد يكون المصرف الدافع نفسو في حال كان لممصرف المحول حساباً

لدى المصرف الدافع.

4

وبالتالي المصارف األطراف في الحوالة ىي:
 المصرف المحول.
 المصرف الدافع.

 المصرف المغطي.
 )bالحواالت الواردة

تعد الحواالت الصادرة عن المصرف المحول حواالت واردة إلى المصرف الدافع .وبالتالي فإن الحواالت
الواردة ىي التي ترد إلى المصرف المحمي من فروعة والمصارف األخرى المحمية واألجنبية ليقوم

المصرف بدوره بدفعيا إلى المستفيدين .يمكن أن ترد ىذه الحواالت إلى المصرف إما عبر البريد
العادي ،أو عبر التمكس ،أو من خالل نظام سويفت.
يدفع المصرف الحوالة إلى المستفيد بالطرائق اآلتية:

 تحويل مبمغ الحوالة إلى حساب العميل لدى المصرف نفسو ،في حال كان العميل يممك حساباً
لدى المصرف.

 تحويل مبمغ الحوالة إلى حساب العميل لدى أحد فروع المصرف أو إلى مصارف أخرى لمعميل
حساب لدييا ،وذلك حسب تعميمات المصرف المحول.

 الدفع النقدي لمحوالة إلى المستفيد.

وعندما ترد الحواالت إلى المصرف ،فإن أىم المعمومات التي يقوم المصرف بتدقيقيا:
 التأكد أن الحوالة مرسمة إليو فعالً.

 التأكد من صحة المعمومات المتعمقة بالتغطية ومعرفة المصرف المغطي ليتم قيد الحوالة عميو.

 التأكد من صحة توقيع معتمد من المفوضين بالتوقيع نيابةً عن المصرف المراسل ،وذلك في
حالة الحواالت البريدية.

 وجود رقم سري مطابق في حال الحواالت البرقية أو عن طريق التمكس.
 التأكد من صحة مبمغ الحوالة ونوع العممة.
 اسم العميل وعنوانو ورقم حسابو إن وجد.
 اسم المحول.
 الخ

4

محمد حسن حنون ،2002 ،األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية ،الطبعة األولى ،دار وائل

لمنشر ،عمان.
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ما أىمية تطوير وحدة مركزية الحواالت المصرفية الواردة؟

تعد الحواالت الواردة بالنسبة لبمد العمالء المستفيدين مورداً كبي اًر لمعمالت األجنبية ،حيث تؤثر بشكل

كبير عمى ميزان المدفوعات .وألجل ذلك تحاول المصارف تسييل دفع مبالغ الحواالت الواردة لممستفيدين
بسيولة دونما تأخير.

أنشأت المصارف في ىذا السياق وحدة مركزية لمحواالت الواردة لخدمة العمالء ،وذلك من خالل مراجعة
العميل ألي فرع من فروع المصرف المحمي المتصمة مع الحاسوب الرئيسي لمصرف حوالتو والحصول

عمييا نقدا أو قيدىا لحسابو في نفس يوم اإلدخال إذا كانت واردة إلى الحساب.
ومن أىم مزايا نظام مركزية الحواالت:
 توفير األمان وضبط عممية اإلدخال والتسديد.
 سيولة وسرعة إدخال البيانات.

 التدقيق الفوري لمبيانات المدخمة.

 التسديد اآللي لمحواالت الواردة إلى الحساب.

 التسديد المباشر من خالل أي فرع متصل بالحاسب الرئيسي.
 إمكانية االستفسار عن الحواالت الواردة.

 إصدار اإلشعارات وتنفيذ القيود المحاسبية آلياً.
 إصدار التقارير واإلحصائيات آلياً.
ىل يمكن إلغاء الحوالة الواردة؟

تمغى الحوالة الواردة بعد استالم كتاب موثق برقم سري من المصرف المحول يطمب بموجبو إعادة قيمة

الحوالة إلييم في حالة عدم دفعيا لممستفيد واستيفاء عموالت اإللغاء إن وجدت .ونشير إلى أن الحواالت

المصرفية تصدر إلى المستفيدين في الداخل أو الخارج بواسطة البريد العادي ،أو التمكس ،أو نظام

سويفت.
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 .11نظام سويفت SWIFT
ىو بديل متطور لمتمكس ويغطي جميع المراسالت المتعمقة بالتعامالت المالية والمصرفية التي تتم بين
المصارف والمؤسسات المالية .ويمكن تعريفه بالشكل التالي :شبكة اتصاالت متطورة ومتقدمة جدا
تعمل عمى ربط المصارف ببعضيا عبر شبكة منظمة ومحكمة توفر السيولة والسرعة واألمان في

االتصال

ما ىي أىم ميزات ىذا النظام؟

 .1سرعة إنجاز الحواالت ووصوليا إلى المستفيدين.
 .2توفير عنصر األمان.

 .3الوفرة في التكاليف بالنسبة لممصرف مقارنة بأساليب التحويل األخرى.

 .12وظائف قسم الحواالت المصرفية
يعد قسم الحواالت المصرفية بمثابة ىمزة وصل بين المصرف نفسو والمصارف األخرى سواء المصارف
المحمية أم المصارف األجنبية ،وذلك من خالل قيامو بالوظائف اآلتية:
 تحويل النقود إلى المستفيدين بواسطة الحواالت الصادرة.

 شراء وبيع الشيكات المصرفية السياحية المسحوبة عمى أو الصادرة عن مصارف معروفة وليا
نشرات تواقيع معتمدة.

 تحصيل الشيكات المصرفية بالعممة المحمية واألجنبية المسحوبة عمى الفروع  /المراسمين.
 صرف الشيكات المصرفية المسحوبة عمى المصرف (شيكات مقبولة) من قبل فروعو أو
مراسميو في الخارج والداخل

 استالم الحواالت الواردة ودفعيا  /قيدىا لممستفيدين.

 إصدار االعتمادات الشخصية واستالميا لدفعيا بالكامل أو دفع جزء منيا إلى المستفيدين.
اء.
 التعامل بالعمالت األجنبية بيعاً وشر ً

 إصدار تصاريح العممة وحفظ سجالتيا في البمدان التي تتطمب أنظمتيا ذلك.
يجب االشارة أخي اًر إلى أن المصارف تقوم بإصدار الشيكات التي تعد إحدى طرائق تحويل األموال

اء داخل البد أو خارجو .وقد يفضل العمالء الشيكات عمى الحواالت المصرفية وذلك لسيولة تداوليا
سو ً
وانتقال ممكيتيا عن طريق التظيير وأنيا تفي بغرض الحوالة.
تنطبق األحكام القانونية المتعمقة بالشيكات جميعيا عمى ىذا النوع من الشيكات وذلك من حيث:
بناء عمى طمب العميل إما في الداخل أو في الخارج.
التسطير والتجيير والتقادم .وتصدر ىذه الشيكات ً
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أسئمة الفصل الرابع:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1
2

تتميز الكمبياالت بتفاوت قيمتيا وتاريخ استحقاقيا
ال تتعرض الكمبياالت لتقمبات عنيفة في أسعارىا مقارنة باألوراق المالية المعروفة

بتقمبات أسعارىا

صح



3

تعد استثمارات المصرف في الكمبياالت من أفضل استثماراتو طويمة األجل

4

ال تتمتع المصارف بحرية كاممة بالنسبة لتوظيفات أمواليا في الكمبياالت



5

ال يتضمن السند اإلذني (السند ألمر) سوى طرفين



6

يتضمن سند السحب (السفتجة) أربعة أطراف

7

يمثل معدل خصم الكمبياالت نسبة معينة من القيمة االسمية لمكمبيالة

8

يمثل الفرق بين القيمة االسمية لمكمبيالة والقيمة المخصومة إيراداً لحامل الكمبيالة

9
10

يحصل المصرف في تاريخ االستحقاق عمى القيمة االسمية لمكمبيالة كاممةً








يعد الفرق بين معدل خصم الكمبيالة ومعدل إعادة خصميا لدى المصرف المركزي



إيراداً بالنسبة لحامل الكمبيالة

 11كمما انتشر البيع بالتقسيط في المجتمع قمت الحاجة إلى استخدام الكمبياالت



 12كمما ارتفع معدل إعادة الخصم بالنسبة لمعدل الخصم زاد اإليراد الذي يحققو المصرف



 13ال يمكن لممصرف االكتفاء باالستثمارات طويمة األجل



14

القيمة التي يدفعيا المصرف لمعميل الذي يريد خصم الكمبيالة (القيمة المخصومة)

16



ىي أكبر من قيمتيا االسمية

 15تحسب عمولة الخصم بنسبة مئوية من القيمة االسمية لمورقة دون اعتبار لممدة
حصول المصرف عمى العمولة يكون مقابل الخدمة التحصيمية لمورقة التجارية

وباالتفاق بين البنك والعميل




 17لخصم األوراق التجارية أربعة أنواع
18

حصول المصرف عمى الفوائد يكون مقابل الخدمة االئتمانية التي يقدميا لمعميل وبقوة
القانون.

 19تعتبر الكمبياالت أكثر األوراق التجارية التي يتم خصميا لدى المصارف
 20يقبل المصرف التجاري خصم الكمبياالت جميعيا
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1تعد استثمارات المصرف في الكمبياالت من أفضل استثماراتو قصيرة األجل نظ اًر:
أ) النخفاض مخاطر االستثمار فييا
ب) الرتفاع عائدىا االستثماري

ج) النتشارىا بشكل كبير

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )2تتميز الكمبياالت بــ:
أ) تفاوت قيمتيا

ب) تفاوت تاريخ استحقاقيا

ج) إمكانية إعادة خصميا

د) كل ما سبق ذكره

 )3بالنسبة لتوظيفات المصرف التجاري في الكمبياالت يحدد المصرف المركزي:
أ) حداً أدنى

ب) حداً أعمى

ج) حداً أدنى وحداً أعمى

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )4بالنسبة لتوظيفات المصرف التجاري في الكمبياالت يحدد المصرف المركزي:
أ) حداً أدنى

ب) حداً أعمى

ج) حداً أدنى وحداً أعمى

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )5تتضمن الكمبيالة تعيد محررىا بدفع مبمغ معين:
أ) بمجرد اإلطالع

ب) في تاريخ معين

ج) قابل لمتعيين

د) كل ما سبق ذكره
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 )6يتضمن السند اإلذني (السند ألمر) :
أ) طرف واحد
ب) طرفين

ج) ثالثة أطراف

د) أربعة أطراف

 )7يتضمن سند السحب (السفتجة) ثالثة أطراف:
أ) طرف واحد
ب) طرفين

ج) ثالثة أطراف
د) أربعة أطراف

 )8يمثل معدل خصم الكمبياالت نسبة معينة من:
أ) القيمة االسمية لمكمبيالة

ب) القيمة السوقية لمكمبيالة

ج) القيمة العادلة لمكمبيالة

د) القيمة الدفترية لمكمبيالة
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أسئمة \ قضايا لممناقشة
 عرف الكمبيالة.

 ما السند الشائع االستعمال في سورية؟

 ما الفرق بين السند األذني (السند ألمر) وسند السحب (السفتجة)؟
 ناقش العوامل المؤثرة في استثمارات المصرف في الكمبياالت؟
 ماذا يطمق عمى الفرق بين القيمتين (االسمية والمخصومة)؟
 ناقش أىم شروط قبول المصرف خصم الكمبياالت.
 ناقش فكرة إعادة خصم الكمبيالة.
 ما أىم وظائف قسم الكمبياالت؟
 ما مفيوم كمبياالت التأمين؟
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اإلجابة الصحيحة

1

د

2

د

3

ج

4

ج

5

د

6

ب

7

ج

8

أ
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ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) التي تقدميا المصارف لعمالئيا،
والدور األساسي ليذه الخدمة المصرفية في تطوير وزيادة المشروعات بمختمف أشكاليا .يبدأ ىذا

الفصل بتعريف مفيوم خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) وأطراف الخطاب وأىميتو ليس فقط

بالنسبة لممصرف مقدم ىذه الخدمة (المصرف الكفيل) وانما أيضاً بالنسبة لكل من المستثمر المكفول

والمستثمر المستفيد .األمر يقتضي ضرورة توضيح الضوابط التي في ظميا يتم إصدار والتعامل

بخطابات الضمان والمستندات الالزمة لذلك ،وكذلك ضرورة التمييز بين األنواع المختمفة والمترابطة

لخطابات الضمان .سيختتم ىذا الفصل بعرض مخاطر خطابات الضمان وأىم الوظائف التي يقوم بيا
قسم خطابات الضمان في المصرف.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1فيم خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) كخدمات مصرفية أساسية

 .2إدراك أىمية استثمارات المصرف في خطابات الضمان بالنسبة لعمالئو
 .3اتقان الضوابط المتعمقة بخطابات الضمان

 .4التمييز بين األنواع المختمفة لخطابات الضمان

 .5فيم مخاطر خطابات الضمان وضرورة التحوط منيا

 .6استيعاب وظائف قسم خطابات الضمان في المصرف

مخطط الفصل:
. .1تعريف خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية).
 .2أىمية خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية).

 .3ضوابط إصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية).
 .4أنواع خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية).

 .5االجراءات العممية إلصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية).
 .6أىم المستندات المطموبة في تنفيذ خطابات الضمان.
 .7مخاطر خطابات الضمان.
 .8وظائف قسم الكفاالت.
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مقدمة
تعد خطابات الضمان إحدى الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف التجارية لعمالئيا ،إذ أنيا تسيل
أعماليم وتشجع عمى المزيد من المشروعات االستثمارية التي لم يكن ممكناً القيام بيا لوال خطابات

الضمان التي تصدرىا المصارف .تمك الخطابات التي زادت الثقة بين األطراف المتعمقة بمشروع
استثماري ما من جية ،وجنبت من جية أخرى المستثمرين تجميد رؤوس أمو ٍ
ال بات بإمكانيم دفعيا
باتجاه االستثمار ،وبالتالي مزيد من األرباح .كما أنيا مكنت المستثمرين من الحصول عمى ضمانات

تُطمب منيم عند تنفيذ مشروعات استثمارية .ومما زاد انتشار ىذه الخدمة المصرفية ىو كونيا محط ثقة
لألطراف جميعيا المشتركة في أي مشروع استثماري ،باعتبارىا صادرة عن مصرف.
تمثل خطابات الضمان التزامات عرضية عمى المصرف تظير في حساباتو النظامية .تصبح ىذه
ٍ
حينئذ من المصرف دفع قيمة
االلتزامات حقيقية عندما يخل المكفول بشروط الكفالة ،حيث ُيطمب
الكفالة .تنتقل بذلك الكفالة من الحسابات النظامية لتدخل مجموع الميزانية:
 إما عمى شكل زيادة في المطاليب عمى شكل التزام عمى المصرف اتجاه المستفيد من الخطاب
مقابل زيادة جانب الموجودات من خالل إدخال التزام المكفول اتجاه المصرف بالقيمة نفسيا؛

 واما أن يتم االنتقال من الحسابات النظامية إلى مجموع الميزانية في جانب الموجودات فقط،
ويكون ذلك من خالل تخفيض حساب النقدية بقيمة الكفالة واضافة التزام المكفول اتجاه

المصرف وبنفس القيمة.

يمكن القول بشكل عام أن سبب ظيور الكفاالت المصرفية يعود إلى عدم توافر األموال (أو الضمانات)

الالزمة لتنفيذ بعض األعمال ،األمر الذي دفع المصارف لتقديم ىذه الخدمة التي تعتبر في جوىرىا

عامالً مساعداُ إلنجاز المشاريع وعنص اًر ىاماً لتخفيض تكاليف اإلنجاز.
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 .1تعريف خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)
تعيد خطي يقدمو المصرف (المصرف الكفيل) ،بناء عمى طمب عميمو (المكفول) ،إلى جية معينة
(المستفيد) ،بأن يدفع (المبمغ) نيابة عن العميل بمجرد مطالبة المستفيد بقيمة الكفالة كاممة أو جزئية
خالل مدة (المدة) سريان الكفالة ولنفس (الغرض) الذي أصدرت من أجمو.

يمكننا أن نستنتج من ىذا التعريف أن التزام المصرف ىو التزام نقدي وليس القيام بعمل ما ،كما نستنتج

أن أطراف خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) ىم كاآلتي:

 المصرف الكفيل :المصرف المصدر لمكفالة الذي يمتزم بدفع قيمتيا لممستفيد .ىذا االلتزام
مستقل عن أي عالقة بين المكفول والجية المستفيدة .كما يمكن أن نقسم ىذا االلتزام إلى التزام

أدبي يتمثل بإخبار المصرف عميمو المكفول عند مطالبة الجية المستفيدة واعطائو فرصة أخيرة

لتسوية الخالفات بينو وبين المستفيد؛ والتزام قانوني بموجب شروط إصدار الكفالة.

 المكفول :الجية التي تطمب من المصرف إصدار كفالة باسميا وعمى كامل مسؤوليتيا .وىي
أكثر الجيات انتفاعاً من خطاب الضمان الذي يحل محل الشيك المصدق أو التأمين النقدي

بالنسبة لممكفول.

 المستفيد :الجية التي تصدر الكفالة لصالحيا بالدفع في حال امتناع المكفول عن الوفاء
بالتزاماتو المنصوص عمييا في الكفالة ،وىو الجية الوحيدة التي يحق ليا المطالبة بدفع قيمة

الكفالة.

 المبمغ :يثبت مبمغ الكفالة عمى متن العقد رقماً وكتابة ويمتزم المصرف بدفع المبمغ أو جزء منو

ولكن ال يتجاوزه عند وقوع مطالبة من المستفيد .وال يجوز تخفيض قيمة الكفالة إال بموافقة

المستفيد ،بينما يمكن زيادة قيمتيا بدون موافقتو.

 المدة :تحدد مدة الكفالة بوضوح وال يجوز إصدار كفاالت بدون تحديد مدتيا ،إال أن بعض
الجيات المستفيدة قد تشترط عمى مقدمي الكفاالت أن تتضمن الكفالة نصاً "أنيا غير مشروطة

وغير قابمة لمنقض وتجدد تمقائياً” .ىذا النص يمغي تاريخ استحقاق الكفالة .وال يجوز تعديل مدة
الكفالة إال بموافقة المستفيد.

 الغرض :يجب أن يكون الغرض الذي تصدر من أجمو الكفالة محدداً وواضحاً وغير قابل
لمتأويل أو االلتباس وتنتيي الكفالة بانتيائو .فال يجوز مثالً أن يكون الغرض ضمان توريد مواد

مختمفة دون تحديدىا .كما ال يجوز تعديل الغرض من الكفالة إال بموافقة المستفيد.
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يتضح من التعريف السابق أيضاً التشابو بين خطابات الضمان واالعتمادات المستندية 1كخدمات تقدميا
المصارف لعمالئيا ،ولكن يجب االشارة أن ىاتين الخدمتين المصرفيتين تختمفان في نقاط عدة أىميا:

 إن الغرض األساسي لخطابات الضمان ىو إعطاء الضمان لصاحب المشروع بأن المستثمر
المقاول سينفذ المشروع حسب شروط العقد الموقع بينيما ،بينما الغرض من االعتمادات
المستندية ىو التزام المستورد (المشتري) بتسديد قيمة البضاعة إلى المصدر (البائع) مقابل

تقديم مستندات تبين أن المصدر قد شحن البضاعة إلى المستورد.

 إن المستند الرئيسي في خطابات الضمان ىو شيادة من المستفيد من الخطاب تفيد أن المكفول
قد فشل في تنفيذ بنود العطاء حسب العقد الموقع بينيما ،بينما تعد بوليصة الشحن المستند

الرئيسي في االعتماد المستندي والتي تمثل شحن البضاعة باإلضافة إلى مستندات أخرى.

 .2أهمية خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)
يتطمب تنفيذ بعض المشروعات مثل بناء المدارس والمستشفيات والجسور وغيرىا من المرافق العامة ،أن

تحصل شركة المقاوالت المنفذه ليذه المشروعات عمى قيمة المشروع مقدماً أو عمى جزء من منو عمى

األقل .ىذا يقتضي بدوره أن تقوم الجية التي ُينفذ لصالحيا المشروع بطمب ضمانات مقابل ىذه المبالغ
المدفوعة لشركة المقاوالت .ىذه الضمانات سواء كانت نقدية أو غير ذلك قد ال تتوافر لدى الجية منفذة

المشروع .وىنا يأتي دور المصارف التي تصدر خطابات ضمان لعمالئيا من شركات المقاوالت ،حيث

تمثل ىذه الخطابات ضماناً لحسن تنفيذ تعاقداتيم .ال يقتصر األمر عمى عقود المقاوالت بل يشمل
أنواعاً أخرى من العقود مثل عقود التوريد مثالً .كما ال يقتصر األمر عمى كفالة المصرف لعمالئيا من

الشركات بل يمكن أن يكون المكفول فرداً.

تتمثل إذاً أىمية خطابات الضمان بالنسبة لممكفول بتجنيبو تجميد أموال نقدية لدى الجيات التي ينفذ
لصالحيا المشروع ،وذلك من خالل الحصول عمى كفالة تضمن التزاماتو تجاه ىذه الجيات والتي تقبل
الكفاالت ألنيا تحل محل النقود الواجب إيداعيا كغطاء أو تأمين بسبب تعيد المصرف الموثوق في

حماية العميمو .كما يمكن أن نعد خطابات الضمان ككفاالت قوية مقارنة بأنواع أخرى من الضمانات،

حيث يستمد خطاب الضمان قوتو من مالءة المصرف وقدرتو عمى الدفع ولما يتمتع من احترام اآلخرين.

ال تقتصر أىمية خطاب الضمان عمى العميل المكفول بل تشمل المصرف مصدر خطاب الضمان

أيضاً .حيث تحصل المصارف عمى عموالت من العميل المكفول ،وذلك مقابل مسؤولية المصرف عن
تنفيذ العقد المبرم بين العميل المكفول والمستفيد من خطاب الضمان .أما عن مخاطر خطابات الضمان

بالنسبة لممصرف فيي تظير عند إعسار المكفول وعدم تمكنو من الوفاء بالتزاماتو.

1
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نستنتج من كل ذلك أن خطابات الضمان تقوم بدور ميم في الحياة االقتصادية فيي من جية مصدر

دخل بالنسبة لممصرف ُمصدر ىذه الخطابات ،ومن جية أخرى تمنع تجميد رؤوس أموال لفترات طويمة،
وبالتالي مزيد من األموال المتاحة لالستثمار بالنسبة لممستثمر المكفول.

 .3ضوابط إصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)
تصدر خطابات الضمان عن المصارف التجارية أو المؤسسات المالية المصرح ليا بذلك .ومن أىم
ضوابط إصدار خطابات الضمان:

 قد يكون المكفول شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ومن عمالء المصرف وقدم ضماناً لممصرف مقابل
منحو الكفاالت.

 قد يكون المستفيد شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

 إذا كان المستفيد شخصاً طبيعياً فيطمب المصرف تأمينات عينية (أوراق مالية مثألً) تساوي

 011%من قيمة الكفالة وذلك لتفادي الخالفات التي من الممكن أن تنشأ بينيما وتجاىل
الغرض األساسي الذي صدرت من أجمو الكفالة .وعادة ما تكون التغطية النقدية بين  01و

 %01لمكفالة (تغطية المكفول لمكفالة).

 أما عندما يكون المستفيد شخصاً اعتبارياً ،فإن إصدار الكفاالت يكون أقل خطورة ألن
مطالبات الجيات االعتبارية أكثر موضوعية.

أمثمة عن حاالت إصدار الكفاالت:
حاالت المناقصات العامة ،أو المزايدات العامة ،حيث يطمب العمالء كفاالت مصرفية ضماناً لجدية
العمل.
حالة ضمان كفاءة تنفيذ المشروعات التي التزم العمالء بيا ،وضمان سدادىم لكافة التزاماتيم بعد التنفيذ،
...الخ
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 .4أنواع خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)
ليس ىناك حصر شامل لخطابات الضمان ألنيا غير متناىية ،إذ يمكن أن تطمب من المصرف حيثما

دعت الحاجة إلى توفير الثقة بين المتعاممين 2.وانطالقاً من الفكرة ذاتيا يمكن القول أنو يوجد معايير
مختمفة لتصنيف خطابات الضمان ،ولكن الغرض من الخطاب وشكل تغطيتو أىم ىذه المعايير .وتبعاً

لذلك يمكننا تصنيف خطابات الضمان كما ىو في الشكل اآلتي:

الخطاب
االبتدائً
الخطاب
النهائً
خطاب حسن
التنفٌذ

الغرض

خطاب مقابل
دفعات مقدمة
خطاب
الصٌانة
خطاب بغطاء
نقدي
خطاب بغطاء
عٌنً

أنواع خطابات الضمان
شكل الغطاء

خطاب على
المكشوف
خطاب داخلً
خطاب
خارجً

الجهة
المستفٌدة

الشكل رقم ( :)0-1أنواع خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)

2

صالح الدين حسن السيسي ،4112 ،قضايا مصرفية معاصرة :االئتمان المصرفي ،الضمانات ،االعتمادات المستندية،

دار الفكر العربي ,القاىرة.
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وفيما يمي شرحاً ليذه األنواع من خطابات الضمان:
 خطاب الضمان االبتدائي

يمكن أن تعمن بعض و ازرات أو مؤسسات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص عن حاجتيا لتنفيذ
مشروعات معينة ،حيث تحرص ىذه الجيات عمى اإلعالن عن ذلك عبر مختمف وسائل اإلعالم لكي

تضمن إشراك أكبر عدد ممكن من المستثمرين (مقدمي العطاءات) .سيمكنيا ذلك من تمقي أكبر قدر

ممكن من العروض التي يصار إلى المفاضمة بينيا وصوالً إلى أفضميا.

ولكي تطمئن ىذه الجيات (صاحبة العطاءات) إلى جدية العطاءات فإنيا تشترط عمى المستثمرين
الراغبين االشتراك في المناقصة أن تكون عطاءاتيم مصحوبة بتأمين نقدي أو خطاب ضمان يشترط فيو

أن يكون خالياً من أي قيد أو شرط وأن يكون المصرف مستعد ألدائو عند الطمب دون اإللتفات إلى أية
معارضة من المكفول .ويعد ىذا الخطاب أقل مخاطرة من غيره من الخطابات بالنسبة لممصرف.

ولكن متى تتم مطالبة المصرف بسداد قيمة الكفالة المنصوص عمييا في خطاب الضمان االبتدائي؟
يحدث ذلك في حاالت عدة منيا:

 قد ترسو المناقصة عمى أحد مقدمي العطاءات المكفولين من قبل المصرف ،إال أن ىذا
المستثمر قد يخالف الشروط المنصوص عمييا ،كأن يقوم باالمتناع عن توقيع العقد مثالً.

 يوجد فترة زمنية فاصمة بين تقديم العطاء وتوقيع العقد ،خالل ىذه الفترة قد تتغير األسعار
بغير صالح المستثمر مقدم العطاء األمر الذي قد يدفعو إلى االنسحاب من المناقصة.

 قد يكتشف أحد المستمرين من الذين تقدموا بعطاءات أنو أخطأ في حساب بعض التكاليف
التقديرية ،األمر الذي يجعمو ينسحب من المناقصة.

... الخ

متى ينتيي مفعول خطاب الضمان االبتدائي؟

ينتيي مفعولو عند عدم رسو المناقصة عمى المستثمر مقدم العطاء ،أو في حال رسو المناقصة عمى
المستثمر مقدم العطاء وقيامو بتوقيع العقد.
 خطاب الضمان النيائي

ىي التي تُطمب من المستثمر الذي يرسو عميو العطاء ،وتطمب لضمان التزامو بتنفيذ األعمال الواجب
عميو القيام بيا .وحين يقدم المستثمر ىذا الخطاب يرد إليو خطاب الضمان االبتدائي .يبقى خطاب
الضمان النيائي ساري المفعول بكامل قيمتو إلى حين استحقاقو أو إتمام تنفيذ العقد.

يحدد المصرف المركزي عادةً لكل مصرف تجاري محمي حداً أقصى اللتزاماتو بموجب ىذا النوع من
الضمانات ،وذلك عمى ضوء رأس مال المصرف واحتياطياتو ،حيث تحرص المصارف عمى االلتزام

بالحد المصرح ليا بو من المصرف المركزي.

 خطاب الضمان مقابل دفعات مقدمة
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يشترط مقدمو العطاءات أحياناً في عروضيم أن تدفع الجية صاحبة العطاء نسبة معينة من قيمة العقد

ليستعين بيا مقدم العطاء في تمويل المشروع ،خاصة إذا كان المشروع كبي اًر بالنسبة إلمكاناتو الذاتية.

خطاب الضمان الذي يصدر لكفالة مقدمي العطاءات بعد حصوليم عمى الدفعات المقدمة لكي يقوموا

بتنفيذ العقد يسمى خطاب ضمان الدفعات المقدمة وال تختمف أحكامو وأركانو عن الخطابات السابقة.

3

ىذا الخطاب يضمن لمجية المستفيدة استرداد ىذه الدفعات المقدمة التي يتفق عادةً عمى استردادىا
تدريجياً حسب التقدم في تنفيذ المشروع .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن قيمة الضمان تنخفض بنسبة

االسترداد نفسيا.

 خطاب الضمان المتعمق بحسن التنفيذ

قد تطمب الجية صاحبة العطاء باإلضافة إلى خطاب الضمان النيائي ضماناً آخر من مقدمي

العطاءات ،وذلك ضماناً إلنجاز األعمال وتنفيذىا طبقاً لمشروط المتفق عمييا .يسمى ىذا الضمان

بضمان حسن التنفيذ.

 خطاب الضمان المتعمق بالصيانة  :يصدر ىذا النوع من الخطابات لضمان قيام المكفول
بإجراء بعض اإلصالحات والصيانة التي قد يتطمبيا مشروع سبق االنتياء من تنفيذه ،حيث

تطمب الجية المستفيدة ىذا النوع من الخطابات تحسباً لظيور عيوب أو ثغرات في المشروع
بعد استالمو ،وتكون عادة مدة ىذه الكفالة عام كامل.

 خطاب ضمان بغطاء نقدي :يمتزم العميل المكفول بدفع قيمة الكفالة بالكامل أو بنسبة مئوية
ويحتفظ المصرف بيذا الغطاء في حساب خاص
منيا نقداً ،أو خصماً من حسابو الجاريُ ،
يسمى غطاء ”تأمين أو احتياطي“ الكفاالت.

 خطاب ضمان بغطاء عيني :قد يطمب المصرف مقابل الكفالة أموال عينية مثل األوراق المالية
والتجارية ،حيث يحتفظ بيا المصرف في محفظتو مقابل إصدار الكفالة ،وبالطبع يغمب أن
تكون القيمة السوقية لألوراق المالية أو القيمة الحالية لألوراق التجارية معادلة أو أكبر قميالً من

قيمة الكفالة .وقد يكون الغطاء أيضاً رىونات عقارية.

 خطاب ضمان عمى المكشوف :يمثل ىذا الخطاب كفالة مصرفية تصدر دون أي غطاء ،وذلك
إذا كان التعامل مع شركات ذات سمعة جيدة ،أو مع عمالء يتصفون بالسمعة الطيبة والمالءة
المالية ومتانة المركز المالي.

4

 خطابات داخمية :ىي الخطابات التي تصدر لصالح مستفيدين مقيمين إما بناء عمى طمب
عمالء مقيمين ،أو بناء عمى طمب مراسمين في الخارج ،أو عمالء غير مقيمين.

 خطابات خارجية :ىي الخطابات التي تصدر لصالح مستفيدين غير مقيمين بناء عمى طمب
عمالء مقيمين.

3
4
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 .5االجراءات العممية إلصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)
تقتضي عممية إصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) اإلجراءات اآلتية:
 تقديم العميل طمب إلصدار خطاب الضمان بعد توقيعو عمى النموذج الخاص بذلك والذي
يتضمن بيانات مثل :الغرض ،المدة ،القيمة ،الجية المستفيدة...الخ

 توقيع العميل عمى تعيد المصرف اتجاه الجية المستفيدة الذي يحتوي البيانات الموجودة في
طمب إصدار الكفالة نفسيا.

 استالم موظف خطابات الضمان أو الكفاالت طمب العميل باإلضافة إلى التعيد وتدقيقيما.

 تحويل طمب اإلصدار إلى قسم الحسابات الجارية إذا كان لمعميل حساب ٍ
جار في المصرف
لمتأكد من وجود رصيد ٍ
كاف لتغطية الكفالة ،ثم إعادة الطمب إلى قسم خطابات الضمان أو
الكفاالت.

 رفع طمب اإلصدار والتعيد إلى اإلدارة العامة ألخذ الموافقة عمى إصدار خطاب الضمان أو
الكفالة.

 تخصص اإلدارة العامة حداً أعمى لممبالغ التي يمكن لممصرف أن يكفل بيا العميل ،كما تحدد
نسبة الغطاء النقدي والعموالت والضمانات المطموبة إذا لزم األمر.

 تحصيل قيمة التأمين النقدي والعموالت ومصارف البريد والطوابع القانونية إما نقداً أو بالقيد
عمى حساب العميل.

 تسجيل خطاب الضمان الصادر في سجل خطابات الضمان الصادرة ويعطي رقماً متسمسالً.

 طباعة خطاب الضمان عمى ثالث نسخ وتوقيعيا من المصرف ،ثم تعطي النسخة األولى
لممستفيد ،والثانية لمعميل ،والثالثة تبقى لدى المصرف حيث يتم االحتفاظ بيا مع بقية

المستندات والمراسالت المتعمقة بالخطاب.
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 .6أهم المستندات المطموبة في تنفيذ خطابات الضمان
تعد المستندات اآلتية أىم المستندات المطموبة في تنفيذ خطابات الضمان:
 شيادة فشل المستثمر المكفول بخطاب الضمان في تنفيذ بنود العقد الموقع بينو وبين الجية
صاحبة العطاء أي الجية المستفيدة من الخطاب .يجب أن تكون ىذه الشيادة صحيحة

ومستندة ألسباب صحيحة ألن ذلك سيعرض المستفيد لمساءلة قانونية إذا ثبت عدم صحتيا.

 كتاب مطالبة من الجية المستفيدة من خطاب الضمان :يجب أن يصدر ىذا الكتاب ويوقع من
قبل المستفيد ويطمب بموجبو من المصرف الكفيل دفع قيمة الضمان .كما يجب أن يرفق ىذا
الكتاب بالشيادة السابقة الذكر.

 شيادة قضائية :ىي الشيادة التي يقدميا المستفيد من خطاب الضمان والتي تكون صادرة عن
المحكمة ،ويجب أن تحمل ىذه الشيادة توقيع القاضي أو رئيس المحكمة وليا تاريخ محدد

ومختومة بخاتم المحكمة .يجب أن تبين ىذه الشيادة أن المستثمر المكفول بموجب خطاب
الضمان قد أخل بشروط العطاء .تقدم ىذه الشيادة من قبل المستفيد من الضمان في حال نص

خطاب الضمان عمى ذلك.

 مستندات أخرى :يمكن أن ينص خطاب الضمان عمى مستندات أخرى ،وفي ىذه الحالة يجب
أن يحدد الخطاب ىذه الوثائق بشكل واضح وصريح وشروط إصدارىا والشروط التي تتضمنيا.

 .7مخاطر خطابات الضمان
تبدو خطابات الضمان خدمة مصرفية سيمة ال تنطوي عمى مخاطر ،إال أنيا في الوافع تنطوي عمى

مخاطر عدة ،نذكر أىميا:

 اختالف وجيات النظر القانوينة لمخطاب نتيجة عدم وجود قوانين موحد ليذه الخدمة المصرفية،
ويظير ذلك بشكل خاص عند إصدار كفاالت لمصمحة المراسمين نتيجة اختالف المبادئ

القانونية بين بمد وآخر.

 مخاطر صيغة الكفالة مثل عدم دقة كتابتيا وما ينتج عن ذلك من التزامات لم يشأ المصرف
االلتزام بيا .تظير ىذه المشكمة بشكل خاص في الكفاالت الخارجية.

 مخاطر طول المدة التي يمتزم المصرف بيا وما يط أر خالليا من تغييرات عمى مقدرة العميل
المكفول بالدفع أو عمى القيام بالعمل محل الكفالة.

في الواقع ،يتم تنفيذ خطابات الضمان من قبل المصارف من خالل دفع قيمتيا لممستفيدين ،وذلك في

حال إعسار المكفولين أو عد قياميم بتنفيذ التزاماتيم المتفق عمييا ,أي أن خطاب الضمان يتحول إلى
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حساب جاري مدين تحت التسديد في وقت ال يستطيع العميل سداده ،أو يصعب عميو تغطيتو ،وىو
بذلك يكون أشد مخاطرة من السمف النقدية والتسييالت بالحساب الجاري مدين.

5

 .8وظائف قسم الكفاالت
 إصدار الكفاالت ،والغاؤىا ،والقيام بالتعديل عمييا من تمديد أو تخفيض أو زيادة.

 استيفاء التأمينات (الغطاء) عمى الكفاالت ،وتحصيل العموالت ،ومتابعة االستحقاق واالسترداد.

 تزويد العمالء بالكشوف والبيانات الالزمة ،وتنظيم اإلشعارات ومستندات القيد ومسك السجالت
الالزمة.

 إجراء المطابقات اليومية والدورية وتنفيذ تعميمات إدارة المصرف المعني والمصرف المركزي
فيما يتعمق بالكفاالت الصادرة بالعممة المحمية أو األجنبية.

5

خالد أمين العبد اهلل ،اسماعيل ابراىيم الطراد ،4112 ،إدارة العمميات المصرفية المحمية والدولية ،الطبعة األولى ،دار

وائل لمنشر ،عمان.
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أسئمة الفصل الخامس:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1
2
3
4

تمثل خطابات الضمان التزامات عرضية عمى المصرف تظير في حساباتو النظامية
تصبح االلتزامات المترتبة عمى خطابات الضمان حقيقية عندما يخل المكفول بشروط

الكفالة




التزام المصرف الناتج عن الكفاالت المصرفية ىو القيام بعمل ما
يمكن القول بشكل عام أن سبب ظيور الكفاالت المصرفية يعود إلى عدم توافر األموال

(أو الضمانات) الالزمة لتنفيذ بعض األعمال

5

ال يجوز تخفيض قيمة الكفالة إال بموافقة المستفيد

6

ال يمكن زيادة قيمة الكفالة بدون موافقة المستفيد

7

ال يجوز تعديل مدة الكفالة إال بموافقة المستفيد

8

تعد الكفاالت المصرفية عامالً مساعداُ إلنجاز المشاريع ،إال أنيا تزيد تكاليف اإلنجاز

9

صح

ال يجوز تعديل الغرض من الكفالة إال بموافقة المستفيد

خطأ









 10تعد بوليصة الشحن المستند الرئيسي في الكفاالت المصرفية



 11تقتصر الكفاالت المصرفية عمى عقود المقاوالت



 12يكون المستفيد من الكفاالت المصرفية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
 13قد يكون المكفول شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً




 14تقتصر الكفاالت المصرفية عمى العمالء من الشركات
 15خطابات الضمان غير متناىية
16

يبقى خطاب الضمان النيائي ساري المفعول بكامل قيمتو إلى حين استحقاقو أو إتمام

تنفيذ العقد





 17تصدر الخطابات الخارجية لصالح مستفيدين مقيمين بناء عمى طمب عمالء مقيمين



 18الغرض من الخطاب وشكل تغطيتو أىم معايير تصنيف خطابات الضمان



 19يحتوي تعيد المصرف اتجاه الجية المستفيدة البيانات نفسيا في طمب إصدار الكفالة



 20ال تنطوي خطابات الضمان عمى مخاطر
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1مما زاد انتشار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) ىو:
أ) ثقة لألطراف جميعيا بالمصرف
ب) ارتفاع عائدىا االستثماري

ج) سرعتيا

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )2النتقال خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) من الحسابات النظامية إلى مجموع الميزانية:
أ) شكل واحد
ب) شكالن

ج) ثالثة أشكال

د) أربعة أشكال

 )3يمكن أن نقسم االلتزام الناتج عن خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية) إلى:
أ) التزام أدبي والتزام قانوني

ب) التزام اقتصادي والتزام إداري

ج) التزام رياضي والتزام إداري

د) التزام اقتصادي والتزام مالي
 )4المستند الرئيسي في خطابات الضمان ىو:
أ) الكمبيالة

ب) بوليصة التأمين

ج) الشيكات

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )5يستمد خطاب الضمان قوتو من:
أ) مالءة المصرف

ب) قدرة المصرف عمى الدفع

ج) احترام المجتمع لممصرف

د) كل ما سبق ذكره
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 )6إذا كان المستفيد شخصاً طبيعياً يطمب المصرف تأمينات عينية تساوي:
أ)  011%من قيمة الكفالة

ب)  411%من قيمة الكفالة

ج)  211%من قيمة الكفالة

د)  111%من قيمة الكفالة
 )7قد يكون المكفول شخصاً:
أ) طبيعياً

ب) اعتبارياً

ج) ال شيء مما سبق ذكره

د) كل ما سبق ذكره

 )8ينتيي مفعول خطاب الضمان االبتدائي في حال:

أ) عدم رسو المناقصة عمى المستثمر مقدم العطاء

ب) رسو المناقصة عمى المستثمر مقدم العطاء وتوقيع العقد

ج) ال شيء مما سبق ذكره

د) كل ما سبق ذكره
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أسئمة \ قضايا لممناقشة
 كيف تنتقل الكفالة من الحسابات النظامية لتدخل مجموع الميزانية؟
 ما تعريف خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)؟

 ما ىي أطراف خطاب الضمان (الكفالة المصرفية)؟

 نافش االختالف بين خطابات الضمان واالعتمادات المستندية.
 ما أىمية خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)؟

 ما أىم ضوابط إصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)؟
 اعط أمثمة عن حاالت إصدار الكفاالت؟

 ما أنواع خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)؟ وما مفيوم كل منيا باختصار؟

 متى تتم مطالبة المصرف بسداد قيمة الكفالة المنصوص عمييا في خطاب الضمان االبتدائي؟
 متى ينتيي مفعول خطاب الضمان االبتدائي؟

 ناقش اإلجراءات العممية إلصدار خطابات الضمان (الكفاالت المصرفية)؟
 ما أىم المستندات المطموبة في تنفيذ خطابات الضمان؟
 ناقش مخاطر خطابات الضمان.
 ما أىم وظائف قسم الكفاالت؟
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

د

2

ب

3

أ

4

د

5

د

6

أ

7

د

8

د
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ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع االعتمادات المستندية كخدمة مصرفية ساىمت بشكل ممموس في تطوير
التجارة الدولية واعطائيا مزيداً من الثقة بالنسبة لمجيات المتعمقة بيا كافة .يبدأ ىذا الفصل بتعريف

مفيوم االعتمادات المستندية بعد استعراض الطرائق التقميدية لتمويل التجارية الدولية ،وتبيان أىميتو في

تطوير التجارة الدولية .ثم بعد ذلك تأتي ضرورة توضيح الخطوات الالزمة لفتح اعتماد مستندي سواء
من خالل مصرف واحد أو من خالل مصرفين ،وتوضيح المستندات واإلجراءات الالزمة لذلك ،وكذلك

أنواع االعتمادات المصرفية تبعاً لمعايير متعددة ومختمفة ،لينتيي الفصل باستعراض الوظائف المختمفة

لقسم االعتمادات المستندية في المصرف.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1إدراك طرائق تمويل التجارة الدولية

 .2فيم االعتماد المستندي كأفضل طرائق تمويل التجارة الدولية
 .3التمييز بين األنواع المختمفة لالعتمادات المستندية
 .4فيم خطوات تنفيذ االعتمادات المستندية

 .5اتقان االجراءات الالزمة لفتح االعتماد المستندي

 .6استيعاب العموالت المختمفة المتعمقة باالعتماد المستندي

مخطط الفصل:
 .1الطرائق األخرى المستخدمة في تمويل عمميات التجارة الدولية ومشكالتيا.
 .2تعريف االعتماد المستندي.

 .3أطراف االعتماد المستندي.
 .4أىمية االعتماد المستندي.

 .5خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرف واحد.
 .6خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرفين.
 .7أنواع االعتمادات المستندية.

 .8المستندات المتعمقة باالعتماد المستندي.
 .9إجراءات فتح االعتماد المستندي.

 .10العموالت التي تتضمنيا االعتمادات المستندية.

 .11وظائف قسم االعتمادات المستندية في المصارف.
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مقدمة
تعد االعتمادات المستندية إحدى الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف التجارية لعمالئيا ،إذ أنيا
تسمح بتمويل عمميات التجارة الدولية (استيراد – تصدير) بشكل آمن بالنسبة لألطراف المشتركة في أية
عممية استيراد أو تصدير .وبالتالي فإن االعتمادات المستندية تشكل إحدى الوسائل التي تتبعيا

المصارف التجارية لتمويل التجارة الدولية ،حيث تشكل ىذه االعتمادات التزامات عرضية عمى المصرف
تظير في حساباتو النظامية.

ولكن ىذا ال يعني أنو لم تكن ىناك تجارة دولية قبل أن تقوم المصارف التجارية بتقديم ىذه الخدمة .في

الواقع يوجد طرائق أخرى عدة يمكن االعتماد عمييا في تمويل عمميات االستيراد والتصدير ،ولكن
المشكالت الناجمة عن استخدام ىذه الطرائق دفعت المصارف إلى تطوير خدمة االعتمادات المستندية.

والسؤال اآلن ما أىم تمك الطرائق األخرى المستخدمة في تمويل عمميات التجارة الدولية؟ وما أىم

مشكالتيا؟
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 .1الطرائق األخرى المستخدمة في تمويل عمميات التجارة الدولية ومشكالتها
تتعدد الطرائق المستخدمة في تمويل عمميات التجارة الدولية ،ولكل من ىذه الطرائق مشكالتيا الخاصة

بيا ،نذكر فيما يمي أىم ىذه الطرائق وأىم المشكالت الخاصة بكل طريقة:1
 .aتحويل المستورد المحمي قيمة البضاعة لممصدر األجنبي عند طمبيا

يمكن لممستورد المحمي أن يقوم باستيراد البضاعة من الخارج من خالل تحويمو قيمة البضاعة إلى

المصدر األجنبي عند طمبيا ،ولكن ىذه الطريقة يتولد عنيا المشكالت اآلتية:

 تجميد المستورد المحمي ثمن البضاعة لفترة زمنية تمتد من تاريخ إرسالو قيمة البضاعة حتى

استالم البضاعة وبيعيا ،وىذا سيعطي المصدر األجنبي فرصة استثمار قيمة البضاعة قبل

شحنيا لممستورد المحمي.

 احتمال ارتفاع ثمن البضاعة المراد استيرادىا بعد أن يكون المستورد المحمي قد أرسل قيمتيا
إلى المصدر األجنبي ،وىنا قد يتأخر المصدر األجنبي بشحن البضاعة إلى المستورد المحمي
ريثما يقوم ىذا األخير بتحويالت تغطي ارتفاع ثمن البضاعة ،وخالل ىذه الفترة ستكون قيمة
البضاعة بمثابة رأس مال معطل بالنسبة لممستورد المحمي ،في حين يمكن لممصدر األجنبي

استثمارىا والحصول عمى عائد استثماري منيا.

 عندما يستمم المستورد المحمي البضاعة قد يجدىا غير مطابقة لممواصفات المتفق عمييا كمياً أو
جزئياً ،وفي ىذه الحالة لن يستطيع استرجاع قيمة البضاعة التي سبق لو أن قام بتحويميا إلى

المصدر األجنبي إال من خالل دعاوى قضائية في بمد المصدر ،وىذا قد يكون مكمفاً جداً

بالنسبة لممستورد المحمي.

 .bشحن المصدر األجنبي البضاعة إلى بمد المستورد وطمب تسديد قيمتيا عند االستالم

تعد ىذه الطريقة معاكسة لمطريقة السابقة ،إذ يمكن أن يبادر المصدر األجنبي إلى شحن البضاعة

المتفق عمييا إلى المستورد قبل استالم قيمتيا .ىذه الطريقة تقود إلى مجموعة من المشكالت أىميا:

 تجميد المصدر األجنبي أموالو المتمثمة بقيمة البضاعة لفترة زمنية تمتد من تاريخ شحن
البضاعة حتى استالم قيمتيا.

 احتمال انخفاض أسعار البضاعة قبل استالميا من قبل المستورد المحمي ،وفي ىذه الحالة قد
يمتنع ىذا األخير عن استالميا بالسعر المتفق عميو وانما قد يطمب دفع قيمتيا بالسعر الجديد،

وبالتالي قد يجد المصدر األجنبي نفسو مضط اًر لبيعيا بأسعار منخفضة تجنباً لمزيد من
التكاليف التي قد يتحمميا المصدر األجنبي مثل :تكاليف التخزين ،تكاليف التأمين ،تكاليف

إعادة شحنيا إلى بمده أو إلى بمد آخر ...الخ

1

صالح الدين حسن السيسي ،2004 ،قضايا مصرفية معاصرة :االئتمان المصرفي ،الضمانات المصرفية ،االعتمادات

المستندية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

121

ISSN: 2617-989X

خدمات مصرفية

الفصل السادس

 .cقيام المصدر األجنبي بسحب كمبيالة عمى المستورد المحمي تستحق فور استالم مستندات الشحن
أو بعد فترة معينة من الزمن متفق عمييا

تأتي ىذه الطريقة كمحاولة لمتخفيف من المشكالت الناجمة عن الطريقة السابقة ،حيث ال يستطيع

المستورد المحمي حسب ىذه الطريقة استالم البضاعة المستوردة إال بعد دفع قيمة الكمبيالة أو

قبوليا .ولكن ىذه الطريقة تقود بدورىا إلى المشكالت اآلتية:

 في حال عدم قبول المستورد المحمي الكمبيالة ،سيجد المصدر األجنبي نفسو مضط اًر لبيع

بضاعتو بثمن أقل تالفياً لمشكالت التخزين والتأمين أو إعادة شحنيا التي أشرنا إلييا في الفقرة
السابقة.

 قد تستحق الكمبيالة بعد فترة زمنية معينة ،وقد يتم قبوليا من قبل المستورد المحمي واستالم
ىذا األخير البضاعة ،ولكن قد يكون المستورد المحمي فيما بعد غير قادر عمى سداد قيمة

البضاعة نتيجة تغير مركزه المالي.
ماذا نستنتج مما سبق؟

نستنتج أن لكل من الطرائق التي ذكرناىا مشكالتيا الخاصة بيا وأن قدرة الطرف اآلخر عمى سداد

التزاماتو يمثل أىم ما يجب أن يحتاط لو كل من المستورد المحمي والمصدر األجنبي .انطالقاً من ذلك،

طورت المصارف التجارية فكرة االعتمادات المستندية.

 .2تعريف االعتماد المستندي
بناء عمى طمب المشتري (مقدم الطمب) لصالح البائع
تعيد مكتوب صادر من مصرف يسمى (المصدر) ً
أو المستفيد ،وذلك بدفع مبمغ محدد خالل فترة معينة إلى بائع البضاعة حين تقديم مستندات البضاعة
التي يجب أن تكون مطابقة لشروط االعتماد.

سمي االعتماد المستندي بيذا االسم ألنو يتطمب تقديم مستندات تبين انتقال ممكية البضاعة موضوع
المبادلة .ويختمف االعتماد المستندي عن االعتماد العادي الذي يتطمب فقط تقديم ايصال باستالم المبمغ

أو سحب القيمة.

يشكل االعتماد المستندي معاممة منفصمة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي تكون األساس

لالعتماد ،والمصارف غير ممزمة بيذه العقود .كما أن المصارف تسعى لكي يكون خطاب االعتماد
المستندي كامالً ودقيقاً ،وأالّ يتضمن تفصيالت كثيرة زائدة عن الحاجة الضرورية تالفياً لاللتباس وسوء

الفيم.

2

يمكن القول بصورة عامة أن االعتماد المستندي يقوم عمى النقاط اآلتية:
 طمب المستورد المحمي فتح اعتماد لصالح المصدر األجنبي.

2
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 تعيد المصرف مصدر االعتماد بدفع قيمة البضاعة المستوردة إلى المصدر األجنبي مباشرة أو
إلى مصرف أجنبي في بمد المصدر (المصرف المراسل) مجرد تقديم مستندات البضاعة

المستوردة والمطابقة لشروط االعتماد.

 يتمكن المصدر األجنبي من استالم قيمة البضاعة بمجرد تقديم مستندات الشحن إلى المصرف
المراسل أو لمصرف المستورد والموجود في بمده.

 ال يقوم المصرف مصدر االعتماد باإلفراج عن البضاعة المستوردة إال بعد سداد المستورد
المحمي لقيمتيا.

ماذا نستنتج من ذلك؟
 يحقق االعتماد المستندي األمان لكل من المستورد والمصدر..


يخمق االعتماد المستندي ائتماناً لكل من المصدر والمستورد ،فبالنسبة لممستورد ،يغطي جزءاً

من قيمة االعتماد .وبالنسبة لممصدر ،فإن االعتماد يسمح لو أن يطمب من مصرفو ائتماناً

يمول بو صادراتو.

 .3أطراف االعتماد المستندي
 المستورد :ىو الذي يطمب فتح االعتماد المستندي الذي يعد عقداً بينو وبين المصرف فاتح
االعتماد .يتضمن االعتماد جميع النقاط التي يطمبيا المستورد من المصدر.

 المصرف فاتح االعتماد :المصرف الذي يقدم إليو المستورد طمب فتح االعتماد ،وفي حال
موافقة المصرف عمى طمب المستورد وموافقة المستورد عمى شروط المصرف ،يتم فتح االعتماد

وارسالو مباشرة إلى المصدر أو إلى المصرف المراسل في بمد المصدر.

 المصدر :ىو البائع الذي يقوم بتنفيذ شروط االعتماد خالل فترة صالحيتو ،وفي حال وجود
مصرف مراسل فإنو يتم تبميغ المصدر بكتاب من المصرف المراسل الذي يعد بمثابة عقد بين

المصرف المراسل والمصدر األجنبي (المستفيد) وبموجبو يستمم المصدر قيمة البضاعة عند

تقديم المستندات المطابقة لشروط االعتماد.

 المصرف المراسل :ىو المصرف الذي يبمغ المصدر (المستفيد) باالعتماد الوارد إليو من
المصرف المصدر لالعتماد .وفي ىذه الحالة ال يترتب عميو أي مسؤوليات ،وانما يمعب فقط

دور الوسيط بين المصرف فاتح االعتماد والمصدر .ولكن قد يضيف المصرف المراسل تعزيزه

لالعتماد فيصبح ممتزماً بما التزم بو المصرف المصدر لالعتماد ،وىنا يسمى بالمصرف
المعزز .أي أن المصرف المراسل في ىذه الحالة يضمن لممصدر دفع قيمة المستندات عند
تقديميا لو ضمن شروط االعتماد ،وتسمى ىذه العممية بشراء المستندات.
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 .4أهمية االعتماد المستندي
ال شك أن أىمية االعتماد المستندي تنبع من دوره الكبير في تمويل التجارة الدولية ،حيث يمكن تصنيف
ىذه األىمية في أربع مجموعات:

 المجموعة األولى :بالنسبة لممستورد فاتح االعتماد

 يكون المستورد من خالل االعتماد المستندي واثقاً من مطابقة البضاعة المستوردة لمشروط

المتفق عمييا ،خاصة عندما يطمب شيادة معاينة من مؤسسة تمارس أعمال الكشف والتأكد

من المواصفات حسب الشروط المتفق عمييا في االعتماد.

 ثقتو من امتالك مستندات مطابقة لمشروط مثل الفواتير المصادق عمييا أصوالً وشيادة

المنشأ ،وىذا يعفيو من غرامات قد تفرضيا الدولة عميو في حال مخافة ىذه المستندات أو

نقصيا.

 ال يضطر لدفع قيمة االعتماد مسبقاً لفترة زمنية معينة تحددىا عالقتو بالمصرف بشكل
أساسي ،وانما يقوم بذلك عند استالم البضاعة.

 يضمن عدم دفع المصرف الفاتح لالعتماد لقيمة البضاعة المتعاقد عمى استيرادىا إال

بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مطابق لمشروط الواردة في االعتماد المستندى المفتوح

لديو.3

 المجموعة الثانية :بالنسبة لممصدر األجنبي
 التأكد من بيع بضاعتو وعدم تكديسيا في المستودعات.

 التحوط من مخاطر انخفاض سعر البضاعة في حال تدىور األسعار ،حيث يضمن
حصولو عمى قيمة البضاعة المتفق عمييا عند استالم المستورد ليا.

 الحصول عمى تسييالت مصرفية لتجييز البضاعة مقابل االعتماد الذي تم فتحو لصالحو.

 المجموعة الثالثة :بالنسبة لممصارف

يحصل المصرف من خالل االعتمادات المستندية عمى عموالت وتأمينات عمى البضاعة

المستوردة موضوع االعتماد .تشكل ىذه العموالت والتأمينات مورداً تمويمياً يمكن لممصرف

استثماره باإلضافة إلى فائدة ذلك فيما يخص سيولة المصرف.

 المجموعة الرابعة :بالنسبة لمتجارة الدولية

تسيل االعتمادات المستندية التجارة الدولية وتساعد في انتشارىا وتطورىا ،حيث تمعب

المصارف دور الوسيط الذي يثق بو كل من المصدر الذي يقبض ثمن البضاعة عند شحنيا

والمستورد الذي ال يدفع ثمن البضاعة إال عند استالم الوثائق الخاصة بيا.

3

كتوش عاشور  ،ﭬورين حاج قويدر ،2006 ،دور االعتـماد المسـتندي في تمـويل التجـارة الخـارجية -حـالة مؤسسة

 ،SNVIالممتقى الدولي حول دور االعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية – الجزائر.
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 .5خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرف واحد
يمكن تقسيم خطوات تنفيذ االعتماد المستندي باالعتماد عمى مصرف واحد إلى أربع مراحل:
 المرحمة األولى :مرحمة العقد التجاري األصمي

ىو العقد المبرم بين المستورد والمصدر ،حيث يبين ىذا العقد كيفية تسوية ثمن البضاعة وكيفية تقديم

المصرف التزاماتو لممستفيد من االعتماد أي لممصدر (الدفع نقداً عند ورود المستندات ،قبول كمبيالة).
كما يبين الفترة التي يبقى فييا المصرف ممتزماً أمام المستفيد ،والمكان الواجب تقديم المستندات فيو،

المكان الذي يفي المصرف بالتزاماتو...الخ من التفاصيل.
 المرحمة الثانية :فتح االعتماد المستندي

يطمب المستورد من المصرف فتح اعتماد مستندي لصالح المصدر.
 المرحمة الثالثة :تبميغ االعتماد المستندي

يقوم مصرف المستورد بإصدار االعتماد ويرسل خطاب االعتماد إلى المصدر مباشرة متضمناً اإلخطار
بحقوق والتزامات كل من المصرف المصدر لالعتماد والمستفيد من االعتماد.
 المرحمة الرابعة :تنفيذ االعتماد المستندي

يقوم المصدر بشحن البضاعة وتقديم المستندات المتعمقة بذلك إلى المصرف ليتولى فحصيا وقبوليا في
حال استيفائيا لمشروط .ثم يدفع المصرف المبمغ المدون في الخطاب ،أو يقبل كمبيالة أو يخصميا،
يرد لممصرف ما
حسبما ىو متفق عميو باالعتماد .ثم ينقل المصرف ىذه المستندات إلى المستورد الذي ّ
دفعو ىذا األخير باإلضافة لممصاريف المترتبة عمى ذلك ،ويستطيع المستورد عن طريق ىذه المستندات
استالم البضاعة.
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يمكن تمخيص الخطوات بالشكل اآلتي:

الشكل رقم ( :)1-6خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرف واحد

 .6خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرفين
ال يقوم المصرف مصدر االعتماد غالباً بتبميغو مباشرة إلى المصدر ،وانما يقوم بذلك من خالل مصرف

آخر في بمد المصدر يسمى بالمصرف المراسل .يقوم المصرف المراسل بتبميغ االعتماد إلى المصدر
بالشكل اآلتي:

 يبمغ المصدر باالعتماد دون أي التزام منو ،ويدفع قيمة البضاعة لممصدر عند تقديمو
لممستندات بشكل مطابق لشروط االعتماد.

 يبمغ المصدر باالعتماد ويضيف لو تعزيزه أي يكفل دفع القيمة لممصدر عند تقديمو المستندات
بشكل مطابق لشروط االعتماد.
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ولكن ما الخطوات العممية لالعتماد المستندي المنفذ من خالل مصرفين؟

 .1يتعاقد المصدر مع المستورد ،ويتعيد المستورد بدفع ثمن البضاعة بواسطة اعتماد مستندي.

 .2يطمب المستورد من مصرفو أن يفتح اعتماداً مستندياً لصالح المصدر مبيناً الشروط التي اتفق عمييا
مع المصدر.

 .3يدرس المصرف طمب المستورد ،وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل ،يقوم بإصدار االعتماد
وارسالو لممصرف المراسل في بمد المصدر.

 .4يقوم المصرف المراسل بتبميغ االعتماد لممصدر ،مضيفاً تعزيزه عمى ذلك أحياناً.
 .5يسمم المصدر البضاعة لشركة الشحن التي تسممو وثائق الشحن.

 .6يسمم المصدر المستندات ووثائق الشحن إلى المصرف المراسل الذي يدفع ثمن البضاعة بعد التحقق
من تطابق المستندات مع شروط االعتماد.

 .7يرسل المصرف المراسل المستندات إلى المصرف مصدر االعتماد.

 .8يسمم المصرف مصدر االعتماد المستندات إلى المستورد مقابل السداد حسب االتفاق بينيما.
 .9يسمم المستورد المستندات إلى وكيل شركة الشحن في ميناء الوصول الذي يسممو البضاعة.

 .10يقوم كل من المصرف مصدر االعتماد والمصرف المراسل بترتيبات التغطية بينيما بحيث يتم
تصفية العالقات بشكل نيائي.
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ويمكن ىذه الخطوات بالمخطط اآلتي:
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 .7أنواع االعتمادات المستندية
تتعدد معايير تصنيف االعتمادات المستندية كما ىو مبين في الشكل اآلتي:

معايير تصنيف االعتمادات المستندية
قوة تعهد المصرف المصدر
• االعتماد القابل لإللغاء
• االعتماد غير القابل لإللغاء

قوة تعهد المصرف المراسل
• االعتماد غير المعزز
• االعتماد المعزز

الدفع للمصدر
• اعتماد االطالع
• اعتماد القبول
• اعتماد الدفعات
• اعتماد الدفع اآلجل
سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد
• االعتماد المُغطى كليا
• االعتماد المغطى جزئيا
• االعتماد غير المغطى
الشكل
• االعتماد القابل للتحويل
• االعتماد الدوار أو المتجدد
• االعتماد الظهير
الطبيعة
• اعتماد االستيراد
• اعتماد التصدير

الشكل رقم ( :)2-6خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرفين
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وفيما يمي شرح ىذه األنواع المختمفة من االعتمادات المستندية:

 وفقاً لقوة تعيد المصرف المصدر:

 .aاالعتماد القابل لإللغاء (:)Revocable

ىو االعتماد الذي يمكن تعديمو أو إلغاءه من قبل المصرف المصدر لو دون إشعار مسبق

لممستفيد منو ،ولكي يكون التعديل أو االلغاء نافذاً يجب عمى المصرف مصدر االعتماد إعالم

المصرف المراسل بذلك .وفي حال دفع المصرف المراسل ثمن البضاعة قبل استالمو التعديل
أو اإللغاء فإن المصرف مصدر االعتماد يمتزم بدفع القيمة لممصرف المراسل .أي أن ىذا

الحق يمغى بمجرد شحن البضاعة.

 .bاالعتماد غير القابل لإللغاء (:)Irrevocable

ىو اعتماد غير قابل لمتعديل أو اإللغاء إال باالتفاق والتراضي بين جميع األطراف المشتركة

في االعتماد المستندي .يعد ىذا النوع من أكثر األنواع انتشا اًر.
 وفقاً لقوة تعيد المصرف المراسل:

 .aاالعتماد المستندي غير المعزز (:)Unconfirmed

يمعب المصرف المراسل في ىذا النوع من االعتمادات دور الوسيط فقط مع عمولة ،وتقع

مسؤولية السداد عمى عاتق المصرف مصدر االعتماد .وبالتالي فإن المصرف المراسل سيتوقف
عن الدفع لممصدر حتى ولو كانت المستندات مطابقة لالعتماد وذلك إذا توقف المصرف فاتح

االعتماد عن الدفع.

 .bاالعتماد المستندي المعزز (:)Confirmed

يكون في ىذا النوع من االعتمادات المصرف المراسل والمصرف مصدر االعتماد مسؤولين

عن سداد قيمة البضاعة لممستفيد .يكون ذلك عادة من شروط المصدر عمى المستورد ويحصل
المصرف المراسل مقابل ذلك عمى عمولة .ال يحق لممصرف المراسل التراجع عن التزامو اتجاه

المصدر حتى ولو توقف المصرف فاتح االعتماد عن دفع قيمة المستندات.

مالحظة :ال حاجة لتعزيز المصرف المراسل عندما يكون المصرف مصدر االعتماد من المصارف
الكبيرة والمعروفة .كما أن المصرف المراسل لن يقبل بالتعزيز إال في حال توفر لديو الثقة

بالمصرف مصدر االعتماد.
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 تصنيف االعتمادات حسب طريقة الدفع لممصدر:
 .aاعتماد االطالع:

ىو االعتماد الذي تدفع قيمتو فو اًر إلى المصدر من قبل المصرف بمجرد تقديمو مستندات
مطابقة لشروط االعتماد ،فحين وصول المستندات المقدمة من المصدر إلى المصرف فاتح

االعتماد يستحق االعتماد لمدفع بمجرد االطالع عمى المستندات المطابقة لشروط االعتماد.

 .bاعتماد القبول:

يكون الدفع بموجب كمبياالت يسحبيا المصدر ويقدميا ضمن مستندات الشحن عمى أن

يستحق تاريخيا في وقت الحق محدد .تكون ىذه الكمبياالت مسحوبة إما عمى المستورد وفي
ىذه الحالة ال تسمم المستندات لممستورد إال بعد تعيده بالسداد في التاريخ المحدد لدفعيا .واما

أن تكون مسحوبة عمى المصرف مصدر االعتماد الذي يتولى نيابة عن المشتري توقيعيا بما

يفيد التزامو بالسداد في األجل المحدد لدفعيا .وقد تكون الكمبيالة مسحوبة عمى المستورد
ويطمب من المصرف مصدر االعتماد قبوليا والتصديق عمييا.

 .cاعتماد الدفعات أو قابل لمتجزئة (:)Divisible

يحق لممصدر الحصول عمى دفعات من قيمة البضاعة قبل تقديمو لمستندات الشحن عمى أن

تخصم ىذه الدفعات من قيمة الفاتورة النيائية .يقوم المصرف المراسل بتسميم الدفعة المقدمة
لممصدر مقابل تعيد األخير بردىا في حال عدم شحن البضاعة أو عدم استعمال االعتماد

خالل فترة صالحيتو .يمتزم المصرف مصدر االعتماد بتعويض المصرف المراسل عما دفعو،
وفي حال فشل المصدر برد الدفعات التي استمميا ،فإن المستورد يتعيد بدفع ذلك لممصرف

مصدر االعتماد .يستخدم ىذا النوع من االعتمادات في حال التعاقدات الخاصة بتجييز
المصانع باآلالت والعدد أو بتصنيع بضاعة خاصة بالمستورد ،أو كونيا تحتاج لمبالغ كبيرة من

أجل تصنيعيا.

 .dاعتماد الدفع اآلجل:

يحصل المصدر عمى قيمة البضاعة بعد مرور فترة زمنية متفق عمييا اعتبا اًر من أحد التواريخ
المحددة (تاريخ الشحن ،تاريخ تقديم المستندات) وذلك بشرط تقديم مستندات مطابقة لشروط

االعتماد.

131

ISSN: 2617-989X

خدمات مصرفية

الفصل السادس

 تصنيف االعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد:
 .aاالعتماد المغطى كمياً:

يقوم المستورد طالب االعتماد بتزويد المصرف بقيمة االعتماد كاممة ،وبالتالي ال يوجد عبء
مالي عمى المصرف .يكون المصرف مسؤوالً أمام المستورد عن االستخدام الخاطئ لمنقود مثل

دفعيا لممستفيد عمى الرغم من عدم توافر شروط االعتماد أو التأخر فييا أو في حاالت

األخطاء المينية التي قد يرتكبيا المصرف المراسل.

 .bاالعتماد المغطى جزئياً:

يقوم المستورد فاتح االعتماد بدفع جزء من قيمة االعتماد .تشمل التغطية الجزئية حاالت
التزام المستورد بالدفع بمجرد قيام المصرف مصدر االعتماد بالدفع لممصدر ،أو عند وصول

المستندات ،أو عند وصول البضاعة .وبالتالي فإن المصرف يتحمل مخاطر الجزء الباقي

من مبمغ االعتماد حيث يأخذ المصرف فائدةً عمى الجزء غير المغطى من االعتماد.

 .cاالعتماد غير المغطى:

يقوم المصرف مصدر االعتماد بدفع قيمة البضاعة لممصدر عند استالم مستندات الشحن،

ثم يتابع تحصيل ذلك من المستورد فاتح االعتماد حسب االتفاق من آجال وفوائد عن المبالغ
غير المسددة.

 تصنيف االعتمادات من حيث الشكل:

 .aاالعتماد القابل لمتحويل (:)Transferable

يحق لممستفيد بموجب ىذا االعتماد الطمب من المصرف المفوض بالدفع أن يضع االعتماد

كمياً أو جزئياً تحت تصرف مستفيد آخر .يحدث ذلك غالباً عندما يكون المستفيد األول وسيطاً

أو وكيالً لممستورد في بمد التصدير ،فيقوم بتحويل االعتماد بدوره إلى المصدرين الفعميين

لمبضاعة مقابل عمولة معينة أو االستفادة من فروق األسعار .تجدر اإلشارة ىنا إلى أن ىذه
االعتمادات قابمة لمتحويل مرة واحدة ،أي أنو ال يجوز لممستفيد الثاني أن يحول االعتماد

لصالح مستفيد ثالث.4

 .bاالعتماد الدوار أو المتجدد (:)Revolving

ىو االعتماد الذي يفتح بقيمة معينة ولمدة محددة ،إال أن قيمتو تتجدد تمقائياً خالل فترة زمنية
معينة إذا ما تم تنفيذه .يمكن لممستفيد (المصدر) تكرار تقديم مستندات لعممية جديدة في حدود

قيمة االعتماد وخالل فترة صالحيتو وبعدد المرات المحددة في االعتماد.

 .cاالعتماد الظيير (:)Back to Back

4

خالد أمين العبد اهلل ،اسماعيل ابراىيم الطراد ،2006 ،إدارة العمميات المصرفية المحمية والدولية ،الطبعة األولى ،دار

وائل لمنشر ،عمان.
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ىو اعتماد مقابل اعتماد آخر .يستخدم ىذا االعتماد عندما يكون المستفيد منو وسيطاً وليس

منتجاً لمبضاعة (وكيل لمنتج مثالً) .يقوم في ىذه الحالة المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح
المنتج بضمان االعتماد األول المبمَّغ لو .يستخدم ىذا االعتماد عندما يرفض المستورد فتح
اعتماد قابل لمتحويل أو في حال طمب المنتج شروطاً ال تتوافر في االعتماد األول.
 تصنيف االعتمادات من حيث طبيعتيا:
 .aاعتماد التصدير (:)Import

ىو االعتماد الذي يفتحو المستورد األجنبي لصالح المصدر المحمي من أجل شراء ما يبيعو

من سمع محمية.

 .bاعتماد االستيراد (:)Export

ىو االعتماد الذي يفتحو المستورد المحمي لصالح المصدر األجنبي من أجل شراء سمع

أجنبية.

 .8المستندات المتعمقة باالعتماد المستندي
تتعدد المستندات المتعمقة باالعتماد المستندي ،ومن أىم ىذه المستندات:

 .aوثيقة الشحن :تصدرىا شركة الشحن الناقمة لمبضاعة ،وتتضمن كافة البيانات المتعمقة
بالبضاعة وطريقة شحنيا .مثل :ميناء الشحن ،ميناء الوصول ،نوع البضاعة ،عدد الطرود،

الوزن القائم ،الوزن الصافي ،أجرة الشحن ،الخ .تعد ىذه الوثيقة من أىم المستندات ألنيا وثيقة
ممكية ،حيث يعد حامل المستندات مالكاً لمبضاعة ألن حيازة المنقول سند الممكية.

5

 .bالفاتورة :يصدرىا المصدر لصالح المستورد ،إال إذا ورد في االعتماد خالف ذلك .يجب أن
توقع ىذه الفاتورة من المصدر وترفق بنص صريح بأن ىذه الفاتورة حقيقية وأن مصدر ىذه

البضاعة ىو البمد المتفق عميو في االعتماد .تتضمن الفاتورة كافة البيانات المتعمقة بالبضاعة،
مثل :اسم المصدر وعنوانو ،اسم المستورد ،كمية البضاعة ،مواصفات البضاعة ،السعر

واجمالي القيمة ،تاريخ التصدير ،توقيع المصدر ،المصارف األخرى المطموب دفعيا ،الخ.

 .cوثيقة التأمين :الوثيقة التي يحصل عمييا المصدر من شركة التأمين مقابل التامين عمى
البضاعة المشحونة .تتضمن ىذه الوثيقة البيانات اآلتية:

 اسم طالب الوثيقة لحسابو أو لحساب غيره.
 األخطار المغطاة بالوثيقة.
 فترة صالحية التأمين.

 طريقة دفع التعويضات في حال وقوع الخطر المؤمن ضده.
5
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 الخ.

 .dشيادة المنشأ :تصدر ىذه الشيادة من غرف التجارة أو الصناعة في بمد المصدر ،وتبين منشأ
البضاعة المصدرة أو البمد الذي صنعت فييا ،وىذه الوثيقة ىامة بالنسبة إلدارة الجمارك
ولغايات مقاطعة بعض الكيانات مثل اسرائيل.

 .9إجراءات فتح االعتماد المستندي
يتضمن فتح االعتماد المستندي اإلجراءات اآلتية:

 .aاالتصال بين المستورد والمصدر :يكون ىذا االتصال من خالل اتفاق كتابي بين المصدر
والمستورد حول تصدير كمية معينة من البضائع بسعر معين .يحصل المستورد عمى فاتورة

استيردىا .تقدم ىذه الفاتورة إلى الجيات المختصة
ا
مبدئية تبين ثمن البضائع وأوصافيا وموعد

لمحصول عمى الموافقات الالزمة لالستيراد.

 .bطمب العميل فتح اعتماد مستندي :يتضمن طمب العميل فتح اعتماد مستندي البيانات اآلتية:

 ما إذا كان العميل يريد فتح االعتماد المستندي عند طريق البريد العادي أو بطريقة أخرى.

 قد يطمب المصدر من المستورد فتح االعتماد المستندي عن طريق مصرف محدد .في ىذه
الحالة:

 يطمب المستورد تحديد المصرف في طمب فتح االعتماد المستندي.

 إذا كان المصرف ىو المصرف المراسل لممصرف المحمي ،يقوم المصرف المحمي
بفتح االعتماد لديو.

 واذا لم يكن األمر كذلك ،يفتَح االعتماد مع المصرف المطموب عن طريق مراسل
المصرف المحمي في أقرب بمد بالنسبة ليذا المصرف المحدد.
 قد ال يطمب المصدر مصرفاً محدداً ،يترك عندىا المستورد أمر تحديد المصرف لممصرف
المحمي الذي يقوم بفتح االعتماد.

 يجب أن يوضح طمب فتح االعتماد ما إذا كان االعتماد معز اًز أم ال ،يعود ذلك إلى
االتفاق بين المستورد والمصدر.

 ذكر اسم المستفيد وعنوانو بالتفصيل.
 تحديد نوع االعتماد المستندي.

 تحديد المستندات التي يتم الدفع مقابميا (تتكون عادةً من شيادة المنشأ وبوالص الشحن).
 تحديد من سيدفع مصارف الشحن المصدر أم المستورد.
 تحديد مبمغ التأمين عمى البضاعة.
 تحديد البضاعة المطموبة.

 تحديد ميناء الشحن ،موعده ،ميناء وصول البضاعة وموعدىا.
 تحديد تاريخ انتياء صالحية االعتماد بالنسبة لتقديم المستندات.
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 .cمراجعة طمب فتح االعتماد المستندي من قبل موظف مختص ،والتأكد من مطابقتو لمتعميمات
المصرفية ومن إرفاقو بالمستندات اآلتية:

 الموافقة عمى االستيراد.

 فاتورة مبدئية من المصدر.

 استمارة مصرفية تعبر عن طمب تحويل عممة أجنبية سداداً لقيمة بضائع مستوردة.

 .dيتولى بعد ذلك قسم االعتمادات المستندية اجراءات فتح االعتمادات المستندية ،كما يمي:

 مراجعة طمب فتح االعتماد والتحقق من استيفائو اجراءات فتح االعتماد المستندي والشروط
المحددة.

 بعد التحقق من الطمب يعطى رقم ويقيد في دفتر ويخصص لو ممف خاص يحمل رقم االعتماد
واسم العميل.

 يعرض بعد ذلك الممف عمى قسم م ارقبة النقد لفحصو من وجية نظر و ازرة المالية ورقابة النقد
األجنبي.

 يرسل بعد ذلك طمب فتح االعتماد إلى قسم مراكز العمالء لمتحقق من كفاية رصيد حساب
العميل لخصم قيمة الغطاء النقدي عميو.

 ثم يعرض طمب فتح االعتماد عمى مدير المصرف الذي يقرر فتح االعتماد من عدمو.
 يعاد بعد ذلك طمب فتح االعتماد إلى قسم االعتمادات ليتم إعداد خطاب فتح االعتماد
المستندي والذي سيرسل إلى المصرف المراسل ،ثم شراء العممة األجنبية أو إجراء عقد آجل مع

المصرف المركزي.

 يقوم بعد ذلك المصدر بتقديم المستندات إلى المصرف المراسل ويحصل عمى قيمة البضاعة أو
الكمبيالة بعد قبوليا ،ثم يرسل المصرف المراسل المستندات إلى مصرف المستورد.

 بعد استالم المستندات ،يقوم المصرف المحمي بإخطار المستورد بذلك ليتمكن من الحصول
عمى البضاعة في أقرب وقت ممكن.

 يقوم الموظف المختص في قسم االعتمادات بإعداد ايصال يتضمن اسم المستورد ورقم
االعتماد والمبمغ المستخدم من االعتماد.

 يوقع المستورد عمى اإليصال ثم يتم قيد القيمة المستخدمة من االعتماد عمى حساب المستورد
باإلضافة لممصاريف والعموالت.

 يتم بعد ذلك إعداد استمارة مصرفية خاصة بتحويل عممة أجنبية إلى الخارج.
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كيف يتم إصدار االعتماد المستندي؟
 بواسطة التمكس :يصدر االعتماد بالتمكس متضمناً جميع الشروط والمعمومات والمستندات
المطموبة ،ويجب أن يحمل التمكس رقماً سرياً لتصبح رسالة التمكس موثقة وتؤكد التزام
المصرف مصدر االعتماد .تتم األرقام السرية لمتمكسات بموجب اتفاقيات متبادلة مسبقاً .ولكن
التمكس أصبح نادر االستخدام...
 بواسطة  :SWIFTىي الطريقة األكثر شيوعاً بسبب كفاءتيا ،وسرعتيا وانخفاض التكمفة،
إضافة لمسرية واألمان .تستخدم الرسالة  Message Type 700إلصدار االعتماد ،وىي
عبارة عن مجموعة من الحقول يتم تعبئتيا لتتضمن جميع الشروط والمعمومات المطموبة من
قبل طالب فتح االعتماد.

 .10العموالت التي تتضمنها االعتمادات المستندية
تتضمن االعتمادات المستندية أنواع مختمفة من العموالت ،نذكر أىميا:

 عمولة تبميغ ( :)Advising Commissionىي العمولة التي يتقاضاىا المصرف المراسل
مقابل تبميغ االعتماد إلى المصدر.

 عمولة الدفع ( :)Payment Commissionىي العمولة التي يطمبيا المصرف المراسل عند
دفع قيمة المستندات إلى المصدر.

 عمولة تعزيز ( :)Confirmation Commissionىي العمولة التي يتقاضاىا المصرف
المراسل عندما يطمب منو مصرف العميل المستورد تعزيز االعتماد.

 عمولة تعديل ( :)Amendment Commissionىي العمولة التي يتقاضاىا المصرف
المراسل مقابل إجراء أي تعديل عمى محتويات االعتماد بناء عمى طمب المصرف فاتح

االعتماد.

 عمولة تغطية ( :)Reimbursement Commissionىي العمولة التي يتقاضاىا المصرف

المغطي عند تغطية قيمة مستندات االعتماد بناء عمى طمب المصرف فاتح االعتماد ،ويتم ذلك

في حال وجود حساب لممصرف المحمي مع المصرف المبمغ.

 عمولة قبول ( :)Acceptance Commissionىي العمولة التي يطمبيا المصرف المعزز
عند قبول سحب زمني بقيمة المستندات لمدفع في وقت الحق.
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 .11وظائف قسم االعتمادات المستندية في المصارف
تتمثل وظائف قسم االعتمادات المستندية في المصارف بالتالي:
 فتح االعتمادات المستندية (اعتمادات صادرات – استيراد) وتعديميا وتسديدىا وزيادتيا والغاؤىا
واستالم المستندات الخاصة بيا وتدقيقيا.

 استالم مستندات االعتمادات وتدقيقيا وتبميغيا ومتابعتيا.

 إشعار العمالء في الداخل والمراسمين في الخارج بوصول المستندات ،ومتابعة العمالء لسداد
المستحق عمييم بموجب ىذه السندات.

 فتح الممفات الخاصة باالعتمادات ،وتنظيم اإلشعارات والكشوفات ومسك السجالت واجراء
القيود والمطابقات الخاصة باالعتمادات.
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أسئمة الفصل السادس:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1
2
3

تشكل االعتمادات المستندية التزامات عرضية عمى المصرف تظير في حساباتو

النظامية

سمي االعتماد المستندي بيذا االسم ألنو يتطمب تقديم مستندات تبين انتقال ممكية

البضاعة موضوع المبادلة

صح خطأ




لم تكن ىناك تجارة دولية قبل أن تقوم المصارف التجارية بتقديم خدمة االعتمادات



المستندية

4

يشكل االعتماد المستندي معاممة منفصمة عن عقد البيع أو غيره من العقود



5

يخمق االعتماد المستندي ائتماناً لكل من المصدر والمستورد



6
7

اعتماد التصدير ىو االعتماد الذي يفتحو المصدر المحمي لصالح المستورد األجنبي
لن يقبل المصرف المراسل بالتعزيز إال في حال توفر لديو الثقة بالمصرف مصدر

االعتماد

8

اعتماد االستيراد ىو االعتماد الذي يفتحو المستورد األجنبي لصالح المصدر المحمي

9

االعتماد الظيير ىو اعتماد مقابل اعتماد آخر






 10تعد ىذه وثيقة الشحن من أىم المستندات ألنيا صادرة عن شركة الشحن



 11تصدر شيادة المنشأ من غرف التجارة أو الصناعة في بمد المستورد



 12حامل المستندات مالكاً لمبضاعة ألن حيازة المنقول سند الممكية

 13قد يطمب المصدر من المستورد فتح االعتماد المستندي عن طريق مصرف محدد




 14ال يزال التمكس شائع االستخدام في االعتمادات المستندية
 15يجب أن يوضح طمب فتح االعتماد ما إذا كان االعتماد معز اًز أم ال
 16يعد نظام  SWIFTاألكثر استخداماً في االعتمادات المستندية





 17عمولة التبميغ ىي العمولة التي يتقاضاىا المصرف المصدر لالعتماد
18

عمولة الدفع ىي العمولة التي يطمبيا المصرف المراسل عند دفع قيمة المستندات إلى

المصدر.

 19عمولة التعديل ىي من العموالت التي تتضمنيا االعتمادات المستندية
20

138

عمولة القبول ىي العمولة التي يطمبيا المصرف المصدر لالعتماد عند قبول سحب
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1سمي االعتماد المستندي بيذا االسم ألنو يتطمب:
أ) االعتماد عمى ثالثة مصارف وشركة تأمين

ب) تقديم مستندات تبين انتقال ممكية البضاعة موضوع المبادلة

ج) االعتماد عمى مصرفين وشركة تأمين

د) ال شيء مما سبق ذكره

 )2تعني عممية شراء المستندات:
أ) شراء أوراق مالية

ب) ضمان المصرف المراسل لممصدر دفع قيمة المستندات عند تقديميا لو

ج) التأمين عمى وثائق الشحن لدي إحدى شركات التأمين

د) ال شيء مما سبق ذكره

 )3عدد أطراف االعتماد المستندي:
أ) 3

ب) 4

ج) 5

د) 4

 )4يمكن تصنيف أىمية االعتماد المستندي في:
أ) ثالث مجموعات

ب) خمس مجموعات

ج) مجموعتين

د) أربع مراحل
 )5يمكن تقسيم خطوات تنفيذ االعتماد المستندي باالعتماد عمى مصرف واحد إلى:
أ) أربع مراحل

ب) ثالث مراحل

ج) خمس مراحل

د) مرحمتين
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 )6من أنواع االعتمادات المستندية وفقاً لقوة تعيد المصرف المصدر:
أ) االعتماد القابل لإللغاء
ب) االعتماد الصادر

ج) االعتماد الوارد

د) كل ما سبق ذكره
 )7من أنواع االعتمادات المستندية وفقاً لقوة تعيد المصرف المراسل:
أ) االعتماد القابل لإللغاء
ب) االعتماد الصادر

ج) االعتماد الوارد

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )8من أنواع االعتمادات المستندية وفقاً لقوة تعيد المصرف المراسل:
أ) االعتماد القابل لإللغاء
ب) االعتماد الصادر

ج) االعتماد الوارد

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )9من أنواع االعتمادات المستندية حسب طريقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد:
أ) االعتماد المغطى كمياً

ب) االعتماد المغطى جزئياً

ج) االعتماد غير المغطى
د) كل ما سبق ذكره

 )10يستخدم االعتماد الظيير عندما يكون المستفيد منو:
أ) وسيطاً

ب) منتجاً لمبضاعة

ج) وسيطاً ومنتجاً

د) شركة كبيرة
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أسئمة \ قضايا لممناقشة
 ما أىم الطرائق األخرى المستخدمة في تمويل عمميات التجارة الدولية؟ وما أىم مشكالتيا؟
 ما تعريف االعتماد المستندي؟

 ما أىم النقاط التي يقوم عمييا االعتماد المستندي؟
 ما ىي أطراف االعتماد المستندي؟
 ما أىمية االعتماد المستندي؟

 قارن بين خطوات تنفيذ االعتماد المستندي من مصرف واحد وخطواتو من خالل مصرفين.
 ما معايير تصنيف االعتمادات المستندية؟

 ما أنواع االعتمادات المستندية تبعا لقوة تعيد المصرف المصدر؟
 ما أنواع االعتمادات المستندية تبعا لقوة تعيد المصرف المراسل؟
 ما أنواع االعتمادات المستندية حسب طريقة الدفع لممصدر؟
 ما أنواع االعتمادات المستندية حسب الشكل؟

 ما أىم المستندات المتعمقة باالعتماد المستندي؟

 ما أىم اإلجراءات الالزمة لفتح االعتماد المستندي؟

 تتضمن االعتمادات المستندية أنواع مختمفة من العموالت ،اشرحيا باختصار.
 ما أىم وظائف قسم االعتمادات المستندية في المصرف؟
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

ب

2

ب

3

د

4

د

5

أ

6

أ

7

د

8

د

9

د

10

أ
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ممخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع التمويل عن طريق االستئجار كإحدى الخدمات التي يقدميا المصرف
لمختمف عمالئو ،حيث سيتم التركيز عمى مجموعة من النقاط اليامة التي تبدأ بالتعرف عمى نشأة فكرة

التمويل عن طريق االستئجار وتطورىا تاريخياً وصوالً إلى نضوج ىذه الفكرة وتبمورىا بالشكل الذي

يمكننا من صياغة تعريف واضح لمتمويل عن طريق االستئجار .ثم تأتي ضرورة التعرف عمى الدور

اليام الذي يمكن يمعبو ىذا المصدر التمويمي في تطوير المشروعات وزيادة جودة أدائيا ،والتعرف أيضاً

عمى األشكال المختمفة لمتمويل عن طريق االستئجار ومحاولة مفاضمة ىذه األنواع مع بعضيا البعض،

ليتم بعد ذلك اختتام الفصل بتبيان مزايا وعيوب التمويل عن طريق االستئجار.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1ترسيخ مفيوم التمويل عن طريق االستئجار

 .2فيم األنواع والتصنيفات المختمفة لمتمويل عن طريق االستئجار

 .3استيعاب أىمية التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممصرف ولمجيات المرتبطة كافة
 .4اإللمام بمزايا وعيوب التمويل عن طريق االستئجار

 .5اتقان المفاضمة بين المصادر التمويمية وصوالً إلى المصدر التمويمي األنسب

مخطط الفصل:
 .1نشأة وتطور التمويل عن طريق االستئجار.
 .2تعريف التمويل عن طريق االستئجار.
 .3أىمية التمويل عن طريق االستئجار.

 .4أنواع عقود التمويل عن طريق االستئجار.
 .5مزايا التمويل عن طريق االستئجار.

 .6عيوب التمويل عن طريق االستئجار.
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مقدمة
تتعدد مصادر التمويل التي يمكن أن تعتمد عمييا منشآت األعمال في تمويل عممياتيا اإلنتاجية ،فقد
تعتمد عمى المصادر الداخمية أو الذاتية المتمثمة في األموال الخاصة واألرباح المحتجزة وغيرىا ،وقد

تعتمد عمى المصادر الخارجية المتمثمة بإصدار األسيم في السوق المالية والقروض بمختمف أنواعيا
(قروض قصيرة األجل ،متوسطة األجل ،طويمة األجل) .يمكن أن تمجأ أيضاً المنشآت إلى االئتمان

التجاري كشكل من أشكال التمويل قصير األجل.

يضاف إلى المصادر التمويمية السابقة مصدر جديد يمثل إحدى الخدمات التي تقدميا اليوم المصارف

إلى عمالئيا .يعرف ىذا المصدر التمويمي الميم والفعال بالتمويل من خالل االستئجار ()Leasing
الذي يتيح لممنشآت عامة ولممنشآت التي تعاني من مشاكل تمويمية كالمديونية أو ضعف المصادر
الذاتية أو صعوبة الحصول عمى القروض خاصة ،الحصول عمى األصول كالمباني واآلالت أو
المعدات ،واستخداميا في نشاطيا دون أن تتحمل تكاليف الشراء وذلك من خالل استئجارىا.

يعد االستئجار اليوم أحد أشكال التمويل متوسطة أو طويمة األجل التي تقدميا المصارف لعمالئيا ،وقد
بدا في اآلونة األخيرة منافساً قوياً لمصادر التمويل األخرى ،وذلك لما يتمتع بو من قدرة وكفاءة عالية
من المرونة .ففي حال القرض المصرفي ،غالباً ما يشترط المصرف تقديم ضمانات معينة يصعب

توفيرىا ,أو قد يشترط مساىمة الشركة في عممية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرىا عمى مستوى

السيولة في الشركة .ومن جية أخرى ,فإن طرح أسيم جديدة أو البحث عن شركاء جدد قد يثير بعض

الصعوبات.

يؤكد في ىذا اإلطار حسن أحمد الشافعي ( )6005أن التمويل من خالل االستئجار يعد حالً بديالً مرناً

لالئتمان طويل األجل فيما يتعمق بالوفاء باحتياجات المشروعات متوسطة وطويمة األجل ،وخاصة في

القطاعات الصناعية والبناء والتشييد واعادة البناء ،كما يقوم بدور تمويمي قد تصل نسبتو إلى %000

ويتغمب عمى نقص السيولة واالستفادة من الوفر الضريبي الذى يجعل من سعر الفائدة الفعمية أقل مقارنة

بالقروض المصرفية ،وىو أحد أدوات التمويل اإلسالمى مما يجعل منو بديالً مقبوالً وناجحاً في الدول

االسالمية.1

1

أحمد حسن الشافعي ،2006 ،التمويل والتمويل التأجيري فى التربية الرياضية ،الموسوعة العممية الرياضية القتصاديات

الرياضة  ،دنيا الوفاء لمطباعة والنشر ،مصر ،االسكندرية.
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 .1نشأة وتطور التمويل عن طريق االستئجار
حدثت أول عممية تأجير في عيد السومريين قبل  6000عام قبل الميالد .أما ظيور التمويل عن طريق
االستئجار في شكمو الحديث ،فيعود إلى فترة الثورة الصناعية وذلك إلى عام  0744في بريطانيا ،حيث

تمثمت ىذه العممية بتأجير عربات السكك الحديدية لمنتجي الفحم والموارد المعدنية لفترات تتراوح ما بين

خمس وثمان أعوام.

تم تطبيق فكرة التمويل عن طريق االستئجار في الواليات المتحدة األمريكية المعروفة بمصطمح

 Leasingعمى يد أحد رجال الصناعة األمريكية واسمو  D.P Boothe Juniorالذي كان يممك
مصنعاً إلنتاج المواد الغذائية المحفوظة ،وفي أثناء الحرب الكوبية  ،0840طمبت القوات األمريكية من

 Bootheتزويدىا بكميات كبيرة تفوق طاقتو االستيعابية ،حيث لم يكن يممك األموال والمعدات الكافية
إلنتاج الطمبية .فكر  Bootheباستئجار المعدات التي تمكنو من إنتاج الطمبية إال أنو لم يجد من يؤجره
ىذه المعدات وضاعت عميو الصفقة .ولكن توصل  Bootheلجدوى عممية استئجار المعدات
لممشروعات اإلنتاجية كمصدر لألرباح المتعاظمة .األمر الذي دفع  Bootheإلى تأسيس أول شركة

تأجير تمويمي ،وانطالقاً من ذلك التاريخ أصبح التمويل عن طريق االستئجار ظاىرة متنامية في الواليات
المتحدة األمريكية ،وذلك لألسباب اآلتية9

 عامل فني 9تمثل في التقدم التكنولوجي السريع في وسائل اإلنتاج الذي عرفتو الواليات المتحدة
األمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

 عامل مالي 9يعود إلى ارتفاع أسعار االئتمان المرتبطة بظروف السوق النقدية والمالية
وانخفاض قيمة النقود والتضخم.

 عامل اقتصادي 9يعود ىذا العامل إلى ارتفاع أسعار السمع االنتاجية بسبب زيادة التكاليف
الصناعية ومستويات األجور وأسعار الطاقة ،األمر الذي من شأنو أن يعيق المشروعات

االنتاجية.

يمكن القول بشكل عام أن التمويل عن طريق االستئجار انتشر خالل وبعد الحرب العالمية الثانية ،نظ اًر

لزيادة الطمب عمى االستثمار من جية ونقص الموارد من جية أخرى .األمر الذي أدى إلى زيادة الطمب

عمى االستئجار الذي أصبح ينافس القروض المصرفية.

أما في وقتنا الحاضر فقد زادت أىمية التمويل عن طريق االستئجار نظ ار لمدور الذي يمعبو في تمويل

االستثمارات ،وقد وضعت في ىذا اإلطار تشريعات تنظم وتضبط ىذه العممية لالستفادة منيا في التمويل
وأسست شركات خاصة ليذا الغرض.
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 .2تعريف التمويل عن طريق االستئجار
تعود فكرة التمويل عن طريق االستئجار إلى الفيمسوف اليوناني أرسطو من خالل مقولتو الشييرة "تكمن
الثروة في االستعمال أكثر من الممكية" .فيو يرى أن استعمال األصل وتشغيمو يولد دخالً أكثر مما يولده

امتالك األصل.

لقد تعددت المفاىيم الخاصة بالتمويل عن طريق االستئجار ،حيث يركز البعض عمى المفاىيم القانونية،
بينما يركز البعض اآلخر عمى المفاىيم االقتصادية والمالية ،وعمى الرغم من ىذا االختالف فيي تجمع

عمى أن االستئجار مصدر من مصادر التمويل التي يمكن أن تمجأ إلييا مشروعات األعمال.

يوجد في الواقع العديد من المصطمحات التي تعبر عن التمويل عن طريق االستئجار ،والتي ما ىي إال

ترجمة لممصطمح االنكميزي ( )Leasingأو الفرنسي ( ،)Crédit bailومن ىذه التسميات المختمفة

لمتمويل عن طريق االستئجار9
 التمويل باالستئجار.

 التمويل االستئجاري.
 التمويل بالتأجير.
 تأجير األصول.

 التمويل اإليجاري.
 القرض اإليجاري.

 االعتماد اإليجاري.
 قرض التأجير.

 التأجير بالتمويل.
 اإلجارة.
 الخ

وبشكل عام يمكننا تعريف التمويل عن طريق االستئجار كاتفاق بين طرفين يخول أحدىما حق االنتفاع

بأصل ممموك لمطرف اآلخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ،المؤجر ىو الطرف الذي يحصل

عمى الدفعات الدورية مقابل تقديم األصل ،في حين أن المستأجر ىو الطرف المتعاقد عمى االنتفاع
بخدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجير لممؤجر.2

ومن التعريفات األخرى لمتمويل عن طريق االستئجار 9أحد الخدمات التمويمية الحديثة التي تشبو إلى حد

كبير عقد االستئجار العادي ،إذ يتضمن قيام المصرف أو الشركة الممولة بتمويل شراء األصل وتأجيره

2

بمعوج بمعيد ،6006 ،تأجير األصول الثابتة ,كمصدر تمويل لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،الممتقى الوطني األول

حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورىا في التنمية ،األغواط.
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لمغير مقابل دفعات محددة ،وفقاً لشروط معينة ،إضافة إلى إعطاء المستأجر حق تممك األصل

المستأجر.

3

ماذا نستنتج من ىذين التعريفين؟

نستنتج أن التمويل عن طريق االستئجار ما ىو إال ىو الحصول عمى األصل الرأسمالي الذي تحتاجو

المنشأة عن طريق استئجار ىذا األصل بدالً من شرائو.

وباعتبار أن المصارف االسالمية تقدم ىذه الخدمة التمويمية لعمالئيا (االستئجار عن طريق التمويل)

فال بد من ذكر مفيوم ىذه الخدمة من وجية نظر ىذه المصارف التي ترى بأن التمويل عن طريق

االستئجار ىو 9معاممة مالية يقصد منيا تمكين أحد طرفييا من أن يتممك من اآلخر عيناً قابمة لمتأجير،

عند الوفاء بالتزامات متعاقبة -مالية وغير مالية -تجاه الطرف اآلخر ،مع تمميكو لمنفعة ىذه العين
خالل فترة الوفاء.

4

 .3أهمية التمويل عن طريق االستئجار
تعود أىمية التمويل عن طريق االستئجار ألسباب عدة ،نذكر منيا9

 إقدام أكبر المؤسسات العالمية المتطورة عمى التعامل بالتمويل عن طريق االستئجار.

 ظيور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال ممارسة ىذه التقنية التمويمية.

 قيام المصارف بالتعامل بقرض اإليجار المنقول والعقاري الذي مثل إحدى أنشطتيا لما لو من
مردود كبير ،كما أنو ال يتسم بأخطار عالية.

 توسيع التعامل بقرض اإليجار في معظم دول العالم و إرساء قوانين وتشريعات ليذا الغرض.
 امتداد مجال التعامل بيذا األسموب التمويمي ليشمل مناحي الحياة المختمفة.

 زيادة نسبة تمويل االستثمارات عن طريق االستئجار ،وتزايد حصتو مقارنة بحصة القروض
المصرفية في تمويل االستثمار عالمياً.

 المرونة والسرعة والبساطة التي اتسم بيا التمويل عن طريق االستئجار.

3

عبير الصفدي الطوال ،6002 ،التأجير التمويمي – مستقبل صناعة التمويل ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،الطبعة

األولى ،األردن.

4

آدم نوح عمي القضاة ،موسى مصطفى القضاة ،6005 ،واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقيما في التأجير التمويمي،

"دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقانون األردني" ،دراسات ،عموم الشريعة والقانون ،المجمّد  ،32العدد  ،0ص.ص.
.646-632
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 .4أنواع عقود التمويل عن طريق االستئجار
يمكن تصنيف عقود التمويل عن طريق االستئجار إلى أربعة أنواع كما ىو في الشكل اآلتي9

عقود التمويل عن طريق االستئجار

التأجير
التمويلي

التأجير
التشغيلي

البيع
وإعادة
االستئجار

التأجير
الرفعي

الشكل رقم ( 9)0-6أنواع عقود التمويل عن طريق االستئجار
وفيما يمي شرح ليذه األنواع9

 .1التأجير التشغيمي

التأجير التشغيمي ( )Operating leasesىو العقد الذي يقدم المؤجر بموجبو التجييزات وخدمات

الصيانة إلى المستأجر كما يعد مسؤوالً عن التأمين عمى األصل ودفع الضرائب.

ال يحقق ىذا النوع من االستئجار دخالً كافياً لممؤجر ألنو يتوقع أن يعاد األصل المؤجر بعد فترة
قصيرة وقبل انتياء العمر اإلنتاجي لألصل حيث يستثمره بالتأجير مرة أخرى أو يبيعو ،ىذا يعني أن
مجموع أقساط اإليجار ال يساوي تكمفة األصل محل التأجير ،ومن أمثمة ذلك تأجير السيارات وآالت

تصوير المستندات.

وتجدر المالحظة إلى أنو ال يوجد ىناك أية عالقة بين العمر االقتصادي لألصول المؤجرة وعقد

اإليجار ،حيث يحق لممستأجر إلغاء العقد وارجاع األصل قبل انتياء مدة العقد األساسية .أما
بالنسبة لقيمة قسط اإليجار فيو يتعمق بظروف اإليجار ومرونة الطمب عمى منفعة األصل.

يستخدم ىذا النوع من اإليجار عادة في السمع التي تتعرض لتغيرات تكنولوجية سريعة ،وىذا يعطي

المستأجر فرصة إحالل أصل حديث محل أصل آخر قديم ،وبالتالي االستفادة من التكنولوجيا
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األحدث .األمر الذي يجعل المنشآت تفضل التأجير التشغيمي عندما ال ترغب بتممك األصل وانما

تتبع استراتيجية التحديث الدائم ألصوليا.

تفضل أيضاً المنشآت التأجير التشغيمي عندما تواجو الظروف اآلتية9
 انخفاض الطمب عمى منتجات المنشأة.

 ظيور منتج بديل منافس ،وال يستطيع األصل المساىمة في إنتاجو.

 انكماش السوق بسبب الدورة االقتصادية والدخول في مرحمة الركود والكساد.

 .2التأجير التمويمي

التأجير التمويمي ( )Financing leasesىو العقد الذي ال يستطيع المستأجر إلغاءه ،حيث ينتيي
ىذا العقد بامتالك المستأجر لألصل المؤجر طالما أن المستأجر يدفع أقساط مالية لمالك األصل

نظير استعمالو ليذا األصل تساوي مجموع قيمتو وفوائده .ينتج عن ىذا العقد التزام المستأجر

بنفقات الصيانة بالكامل وكذلك بتكاليف التأمين والضرائب ،وال يشترط أن تكون الشركة المؤجرة
ذات صمة مباشرة في تجارة اآلليات المؤجرة .كما يعد التأجير التمويمي بمثابة الديون من الدرجة

األولى ألنو يسمح لممؤجر بإشيار إفالس المستأجر في حالة عدم الدفع.

أما أطراف عقد التأجير التمويمي فيم ثالثة 9المؤجر والمستأجر والمورد ،والعقد يتكون من عقدين

متصمين ببعضيما ،وىما 9عقد البيع الذي يبرم بين المورد والمؤجر ،وعقد اإليجار الذي يبرم بين
المؤجر والمستأجر ،وبيذا يعتبر عقد التأجير التمويمي تقنية قانونية جديدة ذو طبيعة خاصة تيدف

إلى تمويل المشاريع الصناعية والتجارية.

إن خاصية عدم إلغاء عقد اإليجار التمويمي حتى في حالة عدم الحاجة إلى الشيء المؤجر تجعل

ىذا العقد قريباً من بعض أنواع القروض طويمة األجل .ومن مجاالت استخدام التأجير التمويمي9
تأجير األراضي ،المباني ،المعدات ،اآلالت.

يتم الخمط كثي اًر بين التأجير التمويمي والتأجير التشغيمي كوسيمة من وسائل تمويل األصول
الرأسمالية وفيما يمي مقارنة بينيما9
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الشكل رقم ( 9)6-6مقارنة بين التأجير التمويمي والتأجير التشغيمي
عناصر المقارنة
مدة العقد

مسؤولية تقادم
األصل

التأجير التمويمي
مدة العقد طويمة تصل إلى ما يقارب
العمر االفتراضي لألصل
يتحمل المستأجر مسؤولية عدم

صالحية األصل سواء باإلىتالك أو
التقادم

المستأجر يتحمل تكاليف صيانة

الصيانة والتأمين واصالح األصل وتكمفة التأمين عميو
خالل فترة التعاقد

تكون العالقة بينيم معقدة ومتشابكة

العالقة بين

ولذلك تحتاج إلى قانون ينظم ىذه

والمستأجر

فييا وذلك بسبب طول فترة التعاقد

المؤجر

العالقة ويحافظ عمى حقوق كل طرف
واألىمية النسبية لقيمة العقد

يكون لممستأجر حرية االختيارات بين

مآل الممكية

ثالث بدائل في نياية العقد:

مدة العقد قصيرة ال تتجاوز الفترة التي يحتاج

فييا المستأجر لألصل ألداء عمل معين
وعادة ما تجدد سنوياً

يتحمل المؤجر عدم صالحية األصل سواء

باإلىتالك أو بالتقادم

المؤجر يتحمل تكاليف صيانة واصالح

األصل وتكاليف التأمين عميو خالل فترة

التعاقد ما لم ينص عقد االتفاق عمى غير

ذلك

العالقة بين المؤجر والمستأجر تتسم بالسيولة
وال تثير مشاكل قانونية وذلك لقصر فترة
التأجير

ال يجوز لممستأجر ممكية أو شراء األصل

أن يعيد األصل إلى المؤجر

المستأجر في نياية مدة العقد بل يرد األصل

أن يعيد استئجار األصل لمدة أخرى

محل التأجير إلى المؤجر مرة أخرى

شراء األصل من المؤجر

ال يجوز إلغاء عقد اإليجار خالل المدة
نظام إلغاء التعاقد

التأجير التشغيمي

المتفق عمييا في العقد من قبل أحد

طرفي العقد ولكن البد من اتفاق
الطرفين

يجوز إلغاء عقد اإليجار من قبل المستأجر

خالل المدة المتفق عمييا في العقد وفي ىذه

الحالة يمتزم المستأجر بسداد اإليجار عن فترة

استغالل األصل مع تطبيق ما قد يكون متفقًا
عميو في مثل ىذه الحاالت

المصدر 9معراج ىواري ،حاج سعيد عمر ،6003 ،التمويل التأجيري المفاىيم واألسس ،دار كنوز
المعرفة العممية ،التوزيع ،الطبعة األولى ،األردن ،ص.84-83 .
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 .3البيع واعادة االستئجار

البيع واعادة االستئجار ( )Sale and Leasebackىو بيع األصل ثم إعادة استئجاره ،وىو يمثل

عقد بين منشأة مالكة لبعض األصول كاألراضي والتجييزات وغيرىا ،تقوم ببيع أصوليا إلى منشأة

مالية كالمصارف أو شركات التأمين أو شركات الوساطة المالية أو شركات التأجير ،بشرط أن يقوم

الطرف الشاري بإعادة تأجير األصل إلى المنشأة التي باعتو ىذا األصل التي يصبح لدييا الحق
باالنتفاع من األصل خالل فترة التأجير.

لذا فالمنشأة قد تتخمى عن ممكية بعض أصوليا وتقوم بدفع أقساط اإليجار دورياً لممنشأة التي

اشترتو منيا ،ثم قامت بتأجيره ليا ،وىذا المالك الجديد لو الحق بأن يسترد األصل عند انتياء عقد
اإليجار ،وىذه الدفعات المحصمة مع القيمة المتبقية من األصل كافية لشراء أصل جديد وتحقيق

عائد عمى ىذا االستثمار .ولكن يمكن أن ينتيي عقد اإليجار بين الطرفين بانتقال الممكية إلى

المستأجر ،وبالتالي يعتبر البيع واعادة االستئجار من أنواع االستئجار التمويمي عندما يتطمب إطفاء

كامل قيمة األصل خالل فترة عقد اإليجار.

والسؤال اآلن 9متى يتم المجوء إلى البيع واعادة االستئجار؟
 الحصول عمى سيولة.

 تحقيق أرباح من الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لألصل.
ويجب أال ننسى أن إتمام عممية البيع واعادة االستئجار يتطمب توافر شروط نذكر منيا59
 أن يكون الغرض من التأجير معروف ومقبول من كال الطرفين.
 أن تستيدف الصفقة تجييزات أو أدوات أو مبان.

 يجب عمى المستـأجر أن يعمم المؤجر عن أية استعماالت محتممة لألصول المؤجرة في مجاالت
غير المتفق عمييا.

 يتحمل المؤجر اإلصالحات جميعيا ومصاريف الصيانة الدورية الناجمة عن االستعمال العادي
لألصل المؤجر.

 يقوم المستأجر بتأمين األصل المؤجر من المخاطر جميعيا.

 يستطيع المستأجر أن يقوم بتأجير األصل المؤجر إلى عميل آخر وذلك بعد استئذان المؤجر
األصمي كالمصرف أو غيره.

 يجب أن تحدد أقساط اإليجار ومدة اإليجار ومواعيد التسديد في العقد.

5

عاشور مزريق ومحمود غربي ،6005 ،االئتمان اإليجاري كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول

العربية ،الممتقى الدولي لمتطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 07-06 ،ابريل.
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 .4التأجير الرفعي

يخص ىذا النوع من التأجير األصول الثابتة عالية القيمة ،ويوجد في ىذا النوع من العقود ثالثة

أطراف 9المستأجر ،المؤجر ،المقرض .بالنسبة لممستأجر ال يختمف وضعو عن الحاالت المذكورة
سابقاً ،فيو ممزم بدفع أقساط اإليجار خالل مدة العقد ،أما بالنسبة لممؤجر الذي يقوم بشراء األصل

وفق االتفاق مع المستأجر فوضعو ىنا يختمف عن الحاالت السابقة ،فيو يقوم بتمويل ىذا األصل

من أموالو بنسبة معينة والباقي يتم تمويمو بأموال مقترضة ،وفي ىذه الحالة فإن األصل يعتبر رىن

لقيمة القرض ،ولمتأكيد عمى ذلك فإن عقد القرض يوقع من الطرفين المؤجر والمستأجر ،وذلك
باعتبار أن المؤجر ىو المقترض الحقيقي ،والمستأجر ىو الذي يستعمل األصل ويوقع عمى عقد

القرض باعتباره ضامناً لمسداد.

وبالتالي يمكن توضيح أطراف التأجير الرفعي بالشكل اآلتي9

الشكل رقم ( 9)2-6أطراف التأجير الرفعي
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من الشكل يتضح لنا أن التأجير الرفعي يمكن أن يتم بالشكل اآلتي 9يتصل المستأجر بالمؤجر ويتفق

معو عمى األصل المطموب؛ ثم يتصل المؤجر بالمصرف ليحصل منو عمى تمويل يمكنو من شراء
األصل ،وىنا يشترط المصرف أن يقوم المؤجر بتمويل نسبة معينة من قيمة األصل؛ ثم يتم شراء

األصل وتأجيره لممستأجر الذي يقوم بدوره بدفعات أقساط اإليجار لممؤجر عمى فترات دورية متفق عمييا
تساوي في مجموعيا قيمة شراء األصل باإلضافة إلى عائد معين عمى االستثمار يم ّكن المؤجر من

تغطية تكمفة القرض الذي حصل عميو من المصرف باإلضافة الى ىامش ربح معين .وتجدر اإلشارة

ىنا إلى أن المستأجر ال يحق لو إلغاء عقد اإليجار قبل دفع أقساط إيجار تساوي قيمة األصل باإلضافة
الى ىذا العائد االستثماري .أما عن التزام المستأجر اتجاه المصرف فإنو يتمثل بأن األصل الذي تم

استئجاره ىو مرىون لممصرف حتى يتم سداد قيمة القرض كاممة.

يمكن أيضاً أن تتم العممية بشكل مماثل تماماً مع اختالف أن المصرف يقوم بنفسو بشراء األصل من
المصنع أو المورد ثم يقوم بنفسو بتأجير األصل إلى المستأجر.
ّ

6

 .5مزايا التمويل عن طريق االستئجار
يمكن أن نحدد مزايا التمويل عن طريق االستئجار عمى مستويين 9مستوى االقتصاد الوطني ومستوى

األطراف المتعاقدة (المؤجر والمستأجر).

 مزايا التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لالقتصاد الوطني
لمتمويل عن طريق االستئجار مزايا عمى مستوى االقتصاد الوطني ،نوجز أىميا بالشكل اآلتي9

 إدخال أسموب جديد من أساليب التمويل الذي يحل محل أشكال التمويل التقميدية أو مكممة

ليا ،األمر الذي من شأنو أن يزيد من مصادر التمويل أمام ىذه المشروعات ،وبالتالي

انخفاض تكمفة التمويل الذي ستنعكس إيجاباً عمى االقتصاد الوطني ككل.

 تحسين ميزان المدفوعات في حالة استخدام التمويل عن طريق االستئجار من خارج
الحدود ،أي إذا كان المؤجر والمورد أجنبيان ،إذ تقتصر التحويالت لمخارج عمى القيمة

اإليجارية فقط ،أما في حالة الشراء عن طريق االستيراد يتم تحويل كامل قيمة األصل

الرأسمالي إلى الخارج.

 تحسين مستوى الدخول نتيجة زيادة إمكانية تطوير المشروعات القائمة أو المشروعات
الجديدة.

6

7

معراج ىواري ،حاج سعيد عمر ،6002 ،التمويل التأجيري المفاىيم واألسس ،دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع،

األردن.
Pascal philippossian, 1998, Le crédit –bail et le leasing. outils de financements

7

locatifs ; SEFI, Montréal (Québec).
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 مزايا التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممؤجر

تتمثل المؤسسات المؤجرة بالمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأجير المصرح ليا قانونياً

الذين يمولون المشرعات االقتصادية من خالل التأجير .تحقق ىذه المؤسسات المؤجرة مجموعة
من المزايا أىميا9

 اإلبقاء عمى ممكية األصل كضمان الستثمارات المنشأة المؤجرة في االستئجار .وىذا يعني
أن األصل المؤجر يبقى ممكاً لممؤجر حتى استيفاء حقوقو كاممة من المستأجر.

 تحقيق وفر ضريبي بالنسبة لممؤجر ناتج عن امتالكو لألصل المؤجر.
 تحميل المستأجر أعباء الصيانة والتأمين عمى األصل المؤجر.

 عندما ينتيي عقد اإليجار بامتالك المستأجر لألصل فإن ىذا األخير سيتحمل مخاطر
انخفاض القيمة الناتج عن التقادم ،وبالتالي تجنيب المؤجر ىذا الخطر.

الخفية ،ال يوجد لممؤجر أي دور في تحديد المعدات محل العقد
 عدم تحمل العيوب
ّ
بناء عمى طمب المستأجر الذي يتوجو لممؤجر لشراء
ومواصفاتيا ،فتحديد المعدات يتم ً

وبناء عمى ذلك فال يتحمل المؤجر االلتزامات المفروضة عميو
المعدات التي تم تحديدىا،
ً
الخفية.
جراء شراء المعدات وخاصة ضمان العيوب
ّ

 مزايا التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممستأجر

تتمثل المنشآت المستأجرة في المشروعات االقتصادية التي تمس قطاعات عدة منيا الصناعة

والتجارة والزراعة والحرف والمين الحرة ،والتي تسعى القتناء آالت ومعدات أو عقارات عن

طريق االستئجار ،وذلك بغرض االستثمار في نشاط إنتاجي سمعي أو خدمي ،ونظ اًر لما

تتعرض لو ىذه المنشآت وخاصة الصغيرة منيا من مشاكل التمويل االستثماري تمجأ إلى تمبية

احتياجاتيا المالية من خالل التمويل عن طريق االستئجار الذي يمنحيا مزايا عديدة متمثمة فيما

يمي:

 ضمان تمويل االستثمار بنسبة  100 %دون مساىمة المستأجر بأموالو الخاصة وىذا ال
يوجد عادة في أدوات التمويل األخرى.

 سيولة وسرعة الحصول عمى ىذا التمويل وذلك مقارنة بقرض مصرفي الذي يتطمب وقتاً
أطول واجراءات أشد تعقيداً.

 إمكانية امتالك األصول الالزمة لممشروع دون الحاجة إلى تجميد أمواليا في ىذه األصول،
وىذا بدوره سيتيح ليا فرصة استخدام ىذه األموال في مجاالت أخرى وتحقيق عائد
استثماري ،كما من شأن ذلك عدم اإلخالل بمستوى السيولة الواجب عمى المنشأة االحتفاظ

بيا لمواجية التزاماتيا الجارية.

 إن استخدام التمويل عن طريق االستئجار يمنح لممستأجر إمكانية االقتراض باعتباره التزام
خارج الميزانية ،وبالتالي ال يغير القراءة األولية لميزانيتو وجداول الحسابات األخرى التي
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تعتمد عمييا المصارف لتقديم قروض مصرفية كالسيكية .لكن أصبحت المؤسسات المالية
والمصرفية تراقب التزامات التمويل عن طريق االستئجار قبل منحيا القرض ألي منشأة.

 إمكانية امتالك األصل من خالل سداد قيمة االستثمار المستأجر عمى شكل دفعات
(أقساط اإليجار) ،كما سيترتب عمى أقساط االيجار بالنسبة لممنشأة المقترضة وف اًر ضريبياً
باعتباره سيقتطع من األرباح قبل اقتطاع الضريبة وبالتالي تقميل المطرح الخاضع لمضريبة.

 إن استئجار األصول اإلنتاجية يساعد عمى مواكبة التطور االقتصادي والتكنولوجي،

فاستخدام الوسائل التقميدية في اإلنتاج ال يم ّكن المشروع من شراء أصول إنتاجية حديثة
لزيادة إنتاجو ،وىنا يبرز دور االستئجار الذي يم ّكن المشروع من تجديد معداتو لمواكبة
التطور التكنولوجي وزيادة اإلنتاج والدخل.

8

 .6عيوب التمويل عن طريق االستئجار
يوجد عيوب لمتمويل عن طريق االستئجار مقابل المزايا التي يتمتع بيا ،ويمكن أيضاً أن نميز ىذه
العيوب بالنسبة لكل من المؤجر والمستأجر.

 عيوب التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممؤجر

صحيح أن لممؤجر ضمان قوي يضمن لو حق استرجاع االستثمار وذلك من خالل ممكيتو

القانونية لألصل المؤجر ،إال أن المؤجر معرض لمخاطر تيدد سير عممياتو وحياة منشأتو .تعد
ىذه المخاطر عيوب بالنسبة لممؤجر وىي كاآلتى9

 في حالة إفالس المستأجر أثناء اإليجار ،من حق المؤجر استرجاع استثماره وبيعو في

السوق ،فرأس المال المتبقي وغير الميتمك من طرف األقساط اإليجارية يكون حتماً أقل
من القيمة السوقية لالستثمار ،وبالتالي سيواجو المؤجر خطر انخفاض قيمة رأس المال

المتبقي.

 عند انتياء مدة العقد وارجاع المستأجر األصل المؤجر ،وفي حال لم يتم تغطية قيمة
األصل من خالل أقساط اإليجار خالل فترة العقد ،يجب أن تكون قيمة األصل المتبقية

مساوية لقيمتو السوقية ،وذلك تفادياً لخسارة المؤجر المحتممة التي تتعمق بطبيعة

االستثمار ،خصائص المورد ،الطمب عمى االستثمار ،تكمفة إعادة البيع ،تكمفة التخزين،
وذلك بالشكل اآلتي:

 طبيعة االستثمار 9عندما يتمثل االستثمار بتجييزات يمكن استخداميا ألغراض أخرى،
فإن األمر سيسيل عممية إعادة بيعيا ،بعكس التجييزات التي كانت قد صممت حسب

الطمب واالحتياجات الخاصة لممستثمر.
8

عبد العزيز ،سمير محمد ,6000 ,التأجير التمويمي ومدخمو (المالية ،المحاسبية ،االقتصادية ،التشريعية ،التطبيقية)،

مكتبة االشعاع ،االسكندرية.
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 خصائص المورد 9تؤثر سمعة المورد في السوق وحصتو السوقية عمى القيمة
المستقبمية لمنتجات ىذا المورد ،فسمعتو الجيدة وحصتو السوقية الكبيرة تقمل من

انخفاض القيمة السوقية ليذه المنتجات في حال كانت أصوالً مؤجرة .كما تمعب

خدمات ما بعد البيع التي يقدميا المورد ومدى انتشار ىذه الخدمات جغرافياً دو اًر

مماثالً لمسمعة والحصة السوقية.

 الطمب عمى االستثمار 9إن ارتفاع الطمب في السوق عمى تجييزات أو أصل معين

سيقمل من الخسارة المحتممة لممؤجر عند إعادة بيع االستثمار بعد اإلنتياء عقد

اإليجار.

 تكمفة إعادة البيع 9إن ارتفاع تكمفة إعادة بيع االستثمار سيزيد من خسائر المؤجر ،فقد
يكون االستثمار مثال عبارة عن تجييزات تم تركيبيا في مكان جغرافي بعيد نوعا ما،

وبالتالي فإن ذلك سيزيد من تكمفة إعادة وضعيا تحت تصرف المستأجر الجديد.

 تكمفة التخزين 9قد ال يتمكن المؤجر من إعادة بيع االستثمار فور انتياء عقد اإليجار
القديم ،األمر الذي يضطره إلى تخزينو لبعض الوقت ،وىذا سيرتب عمى المؤجر تكمفة

التخزين والصيانة والرقابة ،وكمما طالت مدة إعادة البيع ارتفعت قيمة الخسارة بالنسبة

لممؤجر.

 عيوب التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممستأجر

تتمثل أىم عيوب التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممستأجر بما يمي9

 ارتفاع أقساط اإليجار بالنسبة لممستأجر ،حيث تمثل التكمفة المرتفعة عائقاً كبي اًر وعامالً

سمبياً بالنسبة لممستأجر ،فمبمغ أقساط اإليجار يتضمن تكمفة رأس المال المستثمر،
باإلضافة إلى ىامش الربح الذي يطمبو المصرف المؤجر.

 مسؤولية العيوب الخفية لالستثمار 9قد يكتشف المستأجر بعض العيوب في األصل الذي
تم استئجاره تتعمق بعدم مطابقة ىذا األصل لممواصفات التقنية المطموبة من قبل

المستأجر .فيصبح المستأجر مضط ار لدفع أقساط إيجارية حتى نياية مدة العقد 'بحجة أن

المؤجر غير مسؤول عن العيوب الخفية لالستثمار.

 ال تدخل األصول التي تم استئجارىا في ميزانية المستأجر ،وبالتالي ال يمكن لو تقديميا
كضمانات لمدائنين المحتمل التعامل معيم مستقبالً.
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أسئمة الفصل السابع:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1
2

صح

يعود ظيور التمويل عن طريق االستئجار في شكمو الحديث إلى عام 0744



يعد التمويل من خالل االستئجار حالً بديالً مرناً لالئتمان طويل األجل فيما يتعمق



بالوفاء باحتياجات المشروعات متوسطة وطويمة األجل

3

االستئجار ىو أحد أشكال التمويل قصيرة األجل التي تقدميا المصارف لعمالئيا

4

انتشر التمويل عن طريق االستئجار خالل وبعد الحرب العالمية الثانية



5

تعود فكرة التمويل عن طريق االستئجار إلى الفيمسوف اليوناني أرسطو



6

التمويل عن طريق االستئجار يختمف إلى حد كبير عن عقد االستئجار العادي

7

تقدم المصارف االسالمية خدمة التمويل عن طريق االستئجار

8

يمكن تصنيف عقود التمويل عن طريق االستئجار إلى خمسة أنواع

9

التأجير التشغيمي ىو العقد الذي يستطيع المستأجر إلغاءه








 10التأجير التمويمي ىو العقد الذي يستطيع المستأجر إلغاءه



 11يعد التأجير التمويمي بمثابة الديون من الدرجة الثانية



 12أطراف عقد التأجير التمويمي ثالثة
13
14

يعد البيع واعادة االستئجار من أنواع االستئجار التمويمي عندما يتطمب إطفاء
كامل قيمة األصل خالل فترة عقد اإليجار




تأمين المستأجر األصل المؤجر من المخاطر شرط من شروط البيع واعادة



االستئجار

 15أطراف عقد التأجير الرفعي ثالثة



 16يحسن التمويل عن طريق االستئجار ميزان المدفوعات



 17ال يحقق التمويل عن طريق االستئجار وف اًر ضريبياً بالنسبة لممؤجر

 18يبقى األصل المؤجر ممكاً لممؤجر حتى استيفاء حقوقو كاممة من المستأجر

 19يمتاز التمويل عن طريق االستئجار بسيولة الحصول عميو مقارنة بقرض مصرفي
 20ال يحقق التمويل عن طريق االستئجار وف اًر ضريبياً بالنسبة لممستأجر
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1ولدت فكرة التمويل عن طريق االستئجار في9
أ) فرنسا

ب) الواليات المتحدة األمريكية

ج) بريطانيا

د) سورية

 )2التمويل عن طريق االستئجار ظاىرة متنامية في الواليات المتحدة األمريكية ألسباب9
أ) مالية

ب) فنية

ج) اقتصادية

د) كل ما سبق ذكره
 )3من التسميات المختمفة لمتمويل عن طريق االستئجار9
أ) تأجير األصول

ب) التمويل االستئجاري

ج) التمويل بالتأجير

د) كل ما سبق ذكره

 )4تعود أىمية التمويل عن طريق االستئجار ألسباب منيا9

أ) إقدام أكبر المؤسسات العالمية المتطورة عمى التعامل بو
ب) مرونتو وبساطتو

ج) امتداد مجال التعامل بو ليشمل مناحي الحياة المختمفة
د) كل ما سبق ذكره
 )5يمكن تصنيف عقود التمويل عن طريق االستئجار إلى9
أ) أربعة أنواع

ب) خمسة أنواع

ج) نوعين

د) ال شيء مما سبق ذكره
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 )6تفضل المنشآت التأجير التشغيمي عندما9
أ) ترغب بتممك األصل

ب) تتبع استراتيجية التحديث الدائم ألصوليا

ج) ينخفض الطمب عمى منتجاتيا

د) كل ما سبق ذكره

 )7أطراف عقد التأجير التمويمي9
أ) ثالثة

ب) أربعة

ج) خمسة

د) اثنان

 )8يتم المجوء إلى البيع واعادة االستئجار من اجل9
أ) الحصول عمى سيولة

ب) تحقيق أرباح من الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لألصل

ج) كل ما سبق ذكره

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )9أطراف عقد التأجير الرفعي9
أ) ثالثة

ب) أربعة

ج) خمسة
د) اثنان
)10

يمكن أن نحدد مزايا التمويل عن طريق االستئجار عمى9

أ) مستوى واحد
ب) مستويين

ج) ثالثة مستويات

د) أربعة مستويات
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أسئمة \ قضايا لممناقشة
 عرف التمويل عن طريق االستئجار .واذكر بعض تسمياتو المختمفة.

 اشرح أسباب تنامي ظاىرة التمويل عن طريق االستئجار في الواليات المتحدة األمريكية
 اشرح باختصار نشأة وتطور التمويل عن طريق االستئجار

 اشرح أسباب تنامي ظاىرة التمويل عن طريق االستئجار في الواليات المتحدة األمريكية
 شرح باختصار أىمية التمويل عن طريق االستئجار.
 ما أنواع عقود التمويل عن طريق االستئجار؟
 ما مفيوم التأجير التشغيمي؟
 ما مفيوم التأجير التمويمي؟
 ما مفيوم التأجير الرفعي؟

 قارن بين التأجير التشغيمي والتأجير التمويمي.
 متى تفضل المنشآت التأجير التشغيمي؟

 ما مفيوم البيع واعادة االستئجار ومتى يتم المجوء إليو؟

 يتطمب إتمام عممية البيع واعادة االستئجار توافر شروط معينة .اشرح ىذه الشروط.
 اشرح كيف يتم التمويل الرفعي.

 ما مزايا التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لالقتصاد الوطني؟
 ما مزايا وعيوب التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة لممؤجر؟

 ما مزايا وعيوب التمويل عن طريق االستئجار بالنسبة المستأجر؟
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ملخص الفصل:
يتناول ىذا الفصل موضوع تكوين الصناديق االستثمارية وادارتيا كإحدى الخدمات التي تقدميا
المصارف لعمالئيا ،والدور األساسي ليذه الخدمة المصرفية في تشجيع وتطوير االستثمارات بمختمف

أشكاليا .يبدأ ىذا الفصل بتعريف مفيوم الصناديق االستثمارية وكيفية تشكيميا وادارتيا والعمميات

المختمفة والمتعددة التي تقوم بيا إدارات ىذه الصناديق .ثم ننتقل بعد ذلك لتوضيح مزايا االستثمار في

الصناديق االستثمارية ليس فقط بالنسبة لممستثمر والمصرف بل عمى مستوى االقتصاد ككل ،وكذلك

المبادئ التي يقوم عمييا قرار االستثمار في الصناديق االستثمارية بتصنيفاتيا المختمفة .ىذا األمر
يتطمب ضرورة استعراض المخاطر التي تواجو االستثمار في الصناديق االستثمارية وتقويم أداء ىذه

الصناديق تبعاً لمعايير كمية ونوعية.

المخرجات واألهداف التعليمية:
 .1فيم تكوين وادارة الصناديق االستثمارية كخدمات مصرفية أساسية

 .2إدراك أىمية االستثمار في الصناديق االستثمارية بالنسبة ألطراف عدة

 .3اتقان المبادئ التي يقوم عمييا قرار االستثمار في الصناديق االستثمارية
 .4التمييز بين األنواع المختمفة لصناديق االستثمار وادراك مزاياىا
 .5فيم مخاطر االستثمار في صناديق االستثمار

 .6تطوير الميارات المتعمقة بتقويم أداء الصناديق االستثمارية

مخطط الفصل:
 .1تعريف الصناديق االستثمارية.
 .2عمميات صناديق االستثمار.

 .3مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية.

 .4مبادئ اتخاذ القرار االستثماري في الصناديق االستثمارية.
 .5تصنيف الصناديق االستثمارية.

 .6مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية.
 .7تقويم أداء الصندوق االستثماري.
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مقدمة
يعد إنشاء وادارة الصناديق االستثمارية من أىم الخدمات التي تقدميا المصارف التجارية المعاصرة
لعمالئيا ،باعتبار أن ىذا الخدمة مكنت المستثمرين من استثمار أمواليم في األسواق المالية ،األمر
الذي كان صعباً بالنسبة ليؤالء المستثمرين ،خاصة صغار المستثمرين لوال ىذه الصناديق االستثمارية.
إذ أن االستثمار في األسواق المالية يتطمب خبرة وحداً أدنى من رأس المال المراد استثماره لتمكين

المستثمر من تنويع استثماراتو وتخفيض تكمفة االستثمار ،األمر غير المتوافر بالنسبة ألغمب صغار

المستثمرين .استفادت المصارف التجارية من ىذا الواقع وحولتو إلى فرصة استثمارية ىامة بالنسبة ليا
تمثمت بإضافة وعاء استثماري جديد يضاف إلى األوعية االستثمارية التقميدية المتاحة ليا.

ولكن عمينا أن نتذكر دائماً أن االستثمار عن طريق صناديق االستثمار ال يسمح بأي تحكم أو توجيو،
مثل راكب سيارة يقودىا شخص آخر قمت أنت باختياره ووثقت بو ولذلك يجب دائماً اختيار القائد الذي
تثق بو ،إذ يجب عميك تحري الدقة قبل االستثمار.
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 .1تعريف الصناديق االستثمارية
تعد صناديق االستثمار بمثابة شركات مساىمة تقبل األموال من المستثمرين ،لتعيد استثمارىا في شراء
أوراق مالية متنوعة كاألسيم والسندات الصادرة عن جيات مختمفة حكومية أو خاصة .لذلك نجدىا

تخفض المخاطر بشكل واضح من خالل تنويع االستثمارات.

يمكن أن تحقق صناديق االستثمار وفورات اقتصادية من خالل قياميا بتحميل األوراق المالية بيدف

تكوين تشكيمة أوراق مالية األكثر فاعمية ،وبالتالي تحقيق إدارة كفء لمحافظ االستثمار.

1

عرفت ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية صناديق االستثمار عمى أنيا وعاء استثماري يتخذ شكل

شركة مساىمة عامة ييدف إلى إتاحة الفرصة لممساىمين فيو لممشاركة جماعياً باالستثمار في األوراق
المالية ،ويديره مدير استثمار ،ويشرف عمى ىذه اإلدارة أمين استثمار.

2

 .2عمليات صناديق االستثمار
تقوم صناديق االستثمار بالعمميات اآلتية5

 التسعير 5يعني ذلك وضع سعر لموحدات االستثمارية التي تقوم الصناديق االستثمارية
بإصدارىا.

 تحديد الرسوم 5تقوم صناديق االستثمار بفرض رسوم عمى المشتركين فييا من أجل تغطية جزء
من تكاليفيا ال سيما تمك المتعمقة بعمميات استثمار أمواليا.

 االسترداد والتداول 5إن أىم عناصر الجذب في صناديق االستثمار ىو عنصر السيولة ،فقد
صممت لتوفر لممستثمرين طرائق فعالة في تحقيق ىذا المطمب سواء من خالل استعداد بعض

ىذه الصناديق الدائم السترداد وثائقيا االستثمارية من المستثمرين متى شاء ىؤالء ذلك ،أو من

خالل إمكانية تداول ىذه الوثائق في سوق رأس المال.

 تحديد رسوم اإلدارة 5يحصل المدير في مختمف أنواع الصناديق االستثمارية عمى رسوم مقابل
إدارتو ،ويعتمد حسابيا عمى أساس القيمة الصافية ألصول الصندوق.

 تكوين االحتياطات 5تحتفظ الصناديق االستثمارية عادة باحتياطيات تقتطعيا من األرباح من
أجل تعويض الخسائر التي قد تحصل في بعض األوقات.

Brigham, Eugene F. financial management, theory and practice,10th edition,2002, PP
2
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 .3مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية
ال شك أن تنوع الخدمات التي تقدميا المصارف لعمالئيا ال ينعكس إيجاباً فقط عمى المصارف التي

قامت بتقديم ىذه الخدمة ،بل يمتد األمر ليشمل الجياز المصرفي ككل ،والعمالء أيضاً ،وبالتالي

سينعكس األمر إيجاباً عمى مستوى االقتصاد الوطني ككل.

 مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية بالنسبة لممستثمر

يوجد مجموعة من المزايا التي تدفع المستثمرين الستثمار أمواليم في صناديق االستثمار ،من

أىميا5

 تنويع االستثمارات 5تتمتع الصناديق االستثمارية بقدرتيا العالية عمى تنويع استثماراتيا،
يعني تنويع تشكيمة األوراق المالية التي تستثمر فييا الصناديق أمواليا .وىى ميزة ال يمكن

الحصول عمييا عن طريق االستثمار المباشر في البورصة إال باستثمار مبالغ كبيرة .ىذا

يشكل ميزة كبيرة بالنسبة لممستثمرين باعتبار أن ىذا التنويع يخفض كثي اًر مخاطر

استثماراتيم ،ألنو في حالة تحقيق الصندوق خسائر نتيجة انخفاض سعر ورقة مالية معينة،

قد يعوض ذلك ارتفاع سعر ورقة مالية أخرى.

 تنوع الصناديق االستثمارية 5يوجد اليوم آالف الصناديق االستثمارية ،إذ يمكن لممستثمر أن
يستثمر أموالو في صناديق تمتمك أسيم صناعة معينة ،أو تستثمر في قارة ما أو دولة ما،

كما يمكن لممستثمر أن يستثمر أموالو في صناديق تستثمر أمواليا في نوع معين من

األوراق المالية أو في صناديق االستثمار المسؤولة اجتماعياً (ترفض االستثمار في أسيم

شركات تنتج منتجاً مض اًر بالبيئة أو بالصحة مثالً) .3يوجد إذاً العديد من صناديق
االستثمار ذات األىداف االستثمارية المختمفة التى تتناسب مع طبيعة وأىداف كل
مستثمر.

 توفير الوقت 5ال يتوافر الوقت الكافي لمكثير من المستثمرين من أجل إدارة استثماراتيم،
مما يدفعيم لالستثمار في صناديق االستثمار التي تقوم نيابة عنيم بذلك.

 الخبرات الكبيرة والمتنوعة 5ال يمتمك أغمب المستثمرين الخبرة والمعرفة الكافية التي تمكنيم
من استثمار أمواليم في األوراق المالية ،حيث يقفون عاجزين أمام العديد من التساؤالت

مثل 5ىل أشتري أسيماً أم سندات؟ أي سيم أو سند يجب أن أشتري أو أن أبيع؟ ما

التوقيت المناسب لمشراء؟ ما التوقيت المناسب لمبيع؟ ...الخ تشكل ىذه األسئمة صميم فكرة

الصناديق االستثمارية ،بمعنى أنيا تتولى اإلجابة عمى ىذه األسئمة ،حيث يدير ىذه
الصناديق مديرون يتمتعون بخبرات عالية ومتنوعة بأحوال السوق ،ولدييم القدرة عمى

دراسة وتحميل أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة ،واختيار أفضميا ،ثم وضع اإلستراتيجية

الالزمة لالستثمار التي تحقق أىداف الصندوق .كما تقوم إدارة الصندوق بمراجعة أدائو
Joehnk, Michael D, Fundamentals of Investing, 9thEd, 2005, Pearson.
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بصورة دورية عمى ضوء أىداف الصندوق ،وذلك إلعادة النظر في تشكيمة األوراق المالية

المكونة لمصندوق وفقاً لتغيرات الظروف االقتصادية.

 تحقيق وفورات اقتصادية 5يمكن أن يتحقق ذلك لكون أن الصناديق االستثمارية يمكن أن
تشتري أوراقاً مالية بكميات كبيرة مقارنة بالمستثمرين األفراد ،األمر الذي يمكنيم من تحقيق

وفورات في العموالت ،ىذا باإلضافة إلى أن األوراق المالية التي تستثمر فييا الصناديق يتم

تحميميا جيداً بالشكل الذي يزيد من فاعمية االستثمار وكفاءتو.

 سيولة االسترداد لألموال المستثمرة 5يمكن لكل مستثمر أن يقوم بشراء أو بيع أو استرداد

وثائق االستثمار بطريقة سيمة وبسيطة ،وبالتالي تأمين عنصر السيولة بالنسبة لممستثمر،
لكن يجب عمى المستثمر قبل أن يتجو لالستثمار في وثائق صندوق معين أن يستشير

مستشاره المالي الذي قد يكون سمسار في األوراق المالية ،أو أي مستشار مالي بأحد

المصارف أو بشركات االستثمار ،حيث يقوم كل مستشار بتحميل احتياجات المستثمر
المادية وأىدافو االستثمارية وترشيح الصندوق الذي يتناسب مع إمكانياتو وأىدافو

االستثمارية.

 مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية بالنسبة لمجياز المصرفي
إن قيام المصارف بخدمة إنشاء وادارة صناديق االستثمار يحقق مجموعة من المزايا عمى
مستوى الجياز المصرفي ،من أىميا5

 إنشاء أوعية استثمارية بديمة ألذون الخزينة العامة 5يمثل ذلك بالنسبة لممصارف أىمية
كبيرة من خالل إتاحة الفرصة لتوظيف فائض السيولة النقدية المتواجدة لدى المصارف،

والناتجة عن االرتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية ،وتحويالت المغتربين العاممين

بالخارج بشكل أساسي ،وتوجيييا نحو االستثمار المباشر في المشروعات اإلنتاجية ،مع
تحقيق أقصى عائد ممكن وأقل درجة من المخاطرة.

 تدوير محافظ المصارف من األوراق المالية 5يتمكن المصرف من خالل الصناديق
االستثمارية من بيع جزء من محافظو المالية لصناديق االستثمار ،مما يوفر فرصة كبيرة
لتحقيق أرباح تنشأ من فروق تقييم األوراق المالية التي يتم بيعيا لصناديق االستثمار.
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 مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية عمى مستوى االقتصاد الوطني ككل

إن مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية بالنسبة لممستثمرين ،وعمى مستوى الجياز

المصرفي تنعكس بشكل مؤكد عمى مستوى االقتصاد الوطني كمو ،من أىم ىذه المزايا5

 وسيمة فعالة لتنشيط سوق رأس المال عن طريق جذب صغار المستثمرين لالستثمار في
األوراق المالية بأسموب ال يحتاج إلى معرفة مالية واسعة.

 وسيمة فعالة لتطوير القطاع العام وتحويمو إلى قطاع أعمال عن طريق توسيع قاعدة
الممكية ،وذلك من خالل طرح جزء من أسيم الشركات والمصارف العامة إلى الجميور

لالكتتاب بيا.

 التقييم السميم لألوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح االقتصاد الوطني.
 إتاحة فرصة أكبر أمام الشركات لمتوجو إلى السوق المالية من أجل تمويل أنشطتيا ،بدالً
من المجوء إلى المصارف لالقتراض باعتبار أن ىذه الصناديق تنشط سوق رأس المال.

 تتعامل الكثير من الصناديق االستثمارية مع السوق الثانوية ،وذلك من خالل تداول الوثائق
االستثمارية التي تصدرىا ىذه الصناديق.

 .4مبادئ اتخاذ القرار االستثماري في الصناديق االستثمارية
يجب عمى المستثمر قبل اتخاذ ق ارره باالستثمار في الصندوق االستثماري أن يجيب عمى بعض األسئمة

لكى يستطيع اختيار الصندوق الذى يناسب أىدافو االستثمارية ،حيث يمكن تمخيص ىذه األسئمة
بسؤالين يمثالن مبادئ اتخاذ القرار االستثماري في الصناديق االستثمارية5
 ما األىداف االستثمارية لممستثمر؟

يجب عمى المستثمر أن يأخذ الوقت الكافي الالزم لتحديد أىدافو االستثمارية المستقبمية قبل أن يختار
االستثمار المناسب لو .يمثل العائد االستثماري المرتقب الحصول عميو أىم ىذه األىداف إن لم نقل
الوحيد في أحيان كثيرة .يجب أن يقوم المستثمر بتحديد ىذا العائد ليس فقط عمى األمد القصير وانما

أيضاً عمى األمد البعيد ،فقد يكون ىدف المستثمر من العائد قصير األجل تمبية االحتياجات الجارية مثل

دفع قسط من أقساط شراء منزل أو سيارة ،بينما يتمثل ىدفو طويل األجل بالحصول عمى عائد يعينو في
معيشتو بعد التقاعد.

 ما نوع االستثمار الذي يريده المستثمر؟

يجب عمى المستثمر تحديد نوع االستثمار ،فإذا رغب المستثمر أن يسترد استثماراتو فى وقت قصير

عميو أن يختار االستثمار اآلمن الذي يتميز عادة بعائد استثماري منخفض وسيولة استرداد األموال
المستثمرة ،والعكس من ذلك صحيح عندما يقوم المستثمر باالستثمار في استثمارات مخاطرة.
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 .5تصنيف الصناديق االستثمارية
تتعدد معايير تصنيف الصناديق االستثمارية كما ىو مبين في الشكل التالي5

الضمان

التكلفة

معايير تصنيف
الصناديق
االستثمارية

المكونات

الهيكل
التمويلي

األهداف

الشكل رقم ( 5)1-3تصنيف الصناديق االستثمارية
وفيما يمي شرح مختصر لمصناديق االستثمارية حسب كل من ىذه المعايير المذكورة أعاله5
 الصناديق االستثمارية حسب الضمان

يمكن أن تصنف الصناديق االستثمارية تبعاً لمعيار الضمان إلى5

 صناديق االستثمار المضمونة 5يمتزم الصندوق االستثماري المضمون بضمان رأس المال
المستثمر ،إضافة إلى نسبة محددة من العائد االستثماري خالل الدورة الواحدة لمصندوق،

وبذلك يتحمل الصندوق وحده مخاطر االستثمار التي قد تصيب رأس المال .أما بالنسبة

لممستثمر فإن ىذا الصندوق يمثل استثما اًر آمناً ل أرس مالو المستثمر لطالما أن الصندوق
يضمن لو ذلك ،ويمثل أيضاً استثما اًر آمنا بدرجة معينة بالنسبة لمعائد االستثماري المتوقع

الحصول عميو ،وذلك باعتبار أن الصندوق يضمن لو حداً معيناً من ىذا العائد.

 صناديق االستثمار غير المضمونة 5وىي عكس السابقة ،إذ أن الصندوق االستثماري ال
يتحمل مخاطر االستثمار ،وانما يقوم المستثمرون في الصندوق أنفسيم بتحمل ىذه

المخاطر.
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 الصناديق االستثمارية حسب التكمفة

يمكن أن تصنف الصناديق االستثمارية تبعاً لمعيار التكمفة إلى5

 صناديق االستثمار المحممة 5ىي الصناديق التي تقوم بتسويق الوثائق االستثمارية التي
تقوم بإصدارىا عن طريق السماسرة .يقوم ىؤالء السماسرة ببيع الوثائق االستثمارية
لممستثمرين مقابل عمولة شراء معينة يتحمميا المستثمر الذي يشتري الوثيقة.

 صناديق االستثمار غير المحممة 5في ىذا النوع من الصناديق االستثمارية يقوم الصندوق
نفسو بتسويق الوثائق االستثمارية التي يصدرىا ،حيث يتولى بنفسو القيام بحمالت ترويجية
في وسائل اإلعالن بغاية تسويق وثائقو االستثمارية .وىذا يعني أن المستثمر في ىذا النوع
من الصناديق ال يتحمل عموالت سمسرة باعتبار أن السمسار غير موجود أصالً .وبالتالي

يمكن أن تكون الوثائق االستثمارية الصادرة عن ىذه الصناديق أرخص بالنسبة لممستثمر

من مثيالتيا في الصناديق المحممة.

 الصناديق االستثمارية حسب مكونات التشكيمة

يمكن أن تصنف الصناديق االستثمارية تبعاً لمعيار مكونات التشكيمة إلى5

 صناديق األوراق المالية المتداولة في سوق النقد (صناديق سوق النقد) 5تقوم إدارة ىذا
الصندوق االستثماري بتكوين تشكيمة من األوراق المالية قصيرة األجل مثل 5أذونات

الخزينة ،وشيادة اإليداع المصرفية ،والكمبياالت المصرفية التي يتم عادة تداوليا في سوق

النقد .يتم إنشاء ىذه الصناديق أساساً من قبل المصارف التى تسعى لتشغيل فوائضيا

النقدية بعائد منخفض في أوراق مالية ذات جودة عالية ،وذات مخاطر منخفضة ،أي أن
ىدف السيولة في ىذه الصناديق لو األولوية مقارنة بيدف الربحية بالنسبة لممصرف الذي

أنشأ الصندوق.

 صناديق األسيم العادية 5تعد ىذه الصناديق من صناديق االستثمار متوسطة وطويمة
األجل ،حيث تتكون تشكيمة األوراق المالية فى ىذه الصناديق من أسيم عادية يمكن أن
تكون صادرة عن جيات مختمفة .تنقسم ىذه الصناديق بدورىا إلى أنواع عدة حسب نوعيو

األسيم المستثمر فييا 5

 صناديق تركز عمى األسيم التى تصدرىا منشآت تتسم بدرجة عالية من النمو ،حيث
تقوم باحتجاز النسبة األكبر من أرباحيا بغاية إعادة استثمارىا.

 صناديق تركز عمى األسيم التى تصدرىا منشآت أعمال تتسم بدرجة عالية من
توزيعات األرباح التي تجرييا عمى مساىمييا.

 صناديق تركز عمى األسيم التى تصدرىا منشآت األعمال العاممة في صناعة معينة
مثل صناعة السيارات ،البترول ،الصناعات الغذائية...الخ

 صناديق تركز عمى األسيم التى تصدرىا منشآت األعمال العاممة في منطقة جغرافية
معينة.
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تدار أسيم ىذه الصناديق بشكل جيد ،حيث تبحث إداراتيا بشكل دائم عن األسيم التي
تباع في السوق بسعر يزيد أو يقل عن قيمتيا الحقيقية ،وذلك لمتخمص من األسيم التي

يزيد سعرىا السوقي عن قيمتيا الحقيقية ،ولتشترى األسيم التي يقل سعرىا السوقي عن
قيمتيا الحقيقية .أي أن صناديق األسيم العادية تتميز بالتحديث الدائم لتشكيمة األسيم

العادية المكونة ليا.

 صناديق السندات 5تعد ىذه الصناديق من الصنـاديق متوسطة وطويمة األجل أيضاً،

وتتكون تشكيمة أوراقيا المالية من سندات تصدرىا منشآت األعمال بمختمف أشكاليا ،كما

يمكن أن تتضمن ىذه التشكيمة سندات تصدرىا الحكومة .تنقسم ىذه الصناديق بدورىا إلى

أنواع عدة حسب نوع السندات المستثمر فييا5
 صناديق سندات محمية.
 صناديق سندات دولية.

 صناديق سندات خاصة.

 الصناديق المتوازنة 5تتميز ىذه الصناديق بتشكيل محافظيا االستثمارية من مجموعة كبيرة
ومتنوعة من األوراق المالية مثل السندات واألسيم الممتازة ،وأذونات الخزينة ،وشيادات

اإليداع المصرفية ،واألوراق التجارية ،وذلك بيدف توزيع المخاطر وتحقيق قدر معقول من
الربحية .تختمف تشكيمة األوراق المالية في ىذه الصناديق باختالف األىداف المحددة
لمصندوق:

 عندما يكون اليدف تحقيق عائد مرتفع نسبياً مع الرغبة في تحمل مخاطر متوسطة
نسبياً يتوقع أن ترتفع نسبة األسيم العادية في التشكيمة.

 عندما يكون اليدف تحقيق دخل ثابت وحد أدنى من المخاطر ،ترتفع نسبة األوراق
المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات واألسيم الممتازة.

 صناديق االستثمار المتخصصة 5تركز ىذه الصناديق استثماراتيا في أوراق مالية
لصناعات معينة مثل صناعة السيارات أو صناعة الكيماويات أو قطاع المصارف أو

قطاع التأمين ،وتستقطب ىذه الصناديق المستثمرين المتفائمين بمستقبل صناعات معينة،

حيث يكونون مستعدين لتحمل مخاطر أعمى رغبة في تحقيق عوائد أكبر ،وغالباً ما يتم

االستثمار في ىذه الصناديق في فترات الرواج االقتصادي.
 الصناديق االستثمارية حسب أىداف الصندوق

يمكن أن تصنف الصناديق االستثمارية تبعاً ألىداف الصندوق إلى5

 صناديق النمو النشطة 5تيدف ىذه الصناديق إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح

الرأسمالية التي تنتج عن ارتفاع أسعار األوراق المالية المستثمر فييا ،وبالتالي فإن ىذه
الصناديق ال تناسب المستثمرين الذين ييدفون من استثماراتيم في الصندوق إلى تحقيق
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دخل منتظم يتمثل بتوزيع عوائد دورية ،بل تناسب أولئك المستثمرين الذين يرغبون في

تحمل مخاطر عالية .تتكون تشكيمة األوراق المالية ليذه الصناديق من أسيم شركات تم

إنشاؤىا حديثاً ،أو شركات ذات مركز مالي متدىور ،أو شركات متعثرة ،وذلك النخفاض
أسعار أسيم ىذه الشركات بشكل كبير وتوقع إدارة الصندوق االستثماري ارتفاع أسعار ىذه

األسيم مستقبالً .وبالتالي فإن مخاطر االستثمار فى ىذه الصناديق مرتفعة جداً.

 صناديق النمو 5تستثمر ىذه الصناديق فى األسيم العادية التي تصدرىا شركات تتسم
بدرجة عالية من النمو ،أي شركات تحتجز النسبة األكبر من أرباحيا بغاية إعادة
استثمارىا ،وبالتالي فإن ىذه الصناديق تيدف الى تحقيق عائد استثماري مرتفع .ال تناسب

إذاً ىذه الصناديق (كالصناديق السابقة) المستثمرين الراغبين بتوزيعات دورية لألرباح ،بل

تناسب المستثمرين الذي يرغبون باالستثمار طويل اآلجل .ولذلك فإن مخاطر ىذه

الصناديق عالية نسبياً نظ اًر لتقمبات األسيم فى السوق المالي ،إال أن مخاطرىا تبقى أقل
من مخاطر الصناديق النشطة.

 صناديق الدخل 5تسمى ىذه الصناديق أيضاً بصناديق االستثمار ذات العائد الدوري،

باعتبارىا تيدف إلى إجراء توزيعات دورية عمى المستثمرين فييا ،ولذلك فإن تشكيمة
األوراق المالية ليذه الصناديق تتكون من أسيم وسندات منشآت كبيرة ومستقرة توزع الجانب
األكبر من أرباحيا .تناسب ىذه الصناديق أولئك المستثمرين المحافظين الذين يرغبون في

الحصول عمى توزيعات دورية دون مخاطر مرتفعة ،وكذلك المستثمرين الذين يعتمدون

عمى عوائد استثماراتيم في معيشتيم اليومية.

 صناديق النمو والدخل 5تمثل ىذه الصناديق مزيجاً من الصندوقين السابقين ،فيي تسعى
إلى تحقيق ىدف مزدوج 5حصول المستثمر عمى دخل منتظم من توزيعات األرباح من

جية؛ تحقيق أرباحاً رأسمالية من جية أخرى .تقوم ىذه الصناديق نتيجة ذلك باالستثمار

بشكل رئيسى فى أسيم شركات تتزايد قيمتيا فى السوق المالي ،وبالوقت نفسو تمتمك ىذه

الشركات سجل معروف في توزيع األرباح عمى المساىمين .وبالتالي فإن مستوى مخاطر
االستثمار (وكذلك العائد)

في ىذه الصناديق متوسط .تناسب إذاً ىذه الصناديق

المستثمرين المعتدلين الذي يرغبون في تحقيق عائد معقول وتحمل مخاطر معتدلة.

 الصناديق العالمية 5تستثمر ىذه الصناديق إما فى األسيم التى يتم تداوليا فى األسواق
المالية العالمية ،كاألسواق األوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا ،واألسواق األمريكية،

وتسمى في ىذه الحالة بصناديق األسيم العالمية ،واما في السندات الدولية سواء سندات

الشركات الخاصة أو السندات الحكومية ،ويطمق عمييا بصناديق السندات العالمية .ييدف
ىذان النوعان من الصناديق إلى تنويع مخاطر االستثمار ،ولكنيما في الوقت نفسو

يضيفان نوعاً آخر من المخاطر وىو مخاطر أسعار الصرف.
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 صناديق إدارة الضريبة 5تيدف ىذه الصناديق إلى تأجيل دفع الضريبة مـن قبل المستثمرين
فييا ،حيث ال تقوم ىذه الصناديق بإجراء توزيعات لمعوائد عمى المستثمرين عند
االستحقاق ،وانما يتم إعادة استثمارىا مقابل حصول المستثمرين عمى وحدات استثمارية
إضافية في الصندوق تعادل قيمتيا ،واليدف من ذلك تأجيل دفع الضريبـة من قبل
المستثمرين في ىذه الصناديق باعتبار أن الضريبة ال تدفع ما لم يتم توزيع العوائد عمى

المستثمرين نقداً .وبالتالي فإن ىذه الصناديق تمثل ىدفاً ألولئك المستثمرين الذين يرغبون

بتأجيل دفع الضريبة لفترات الحقة.

 صناديق االستثمار ذات األىداف المزدوجة 5تتميز ىذه الصناديق بتوزيع استثماراتيا بين
نوعين من األسيم 5أسيم الدخل؛ وأسيم النمو .تكون عادةً القيمة الكمية لألسيم المصدرة
من النوعين متساوية .أما حصيمة بيع األسيم فيختمف استخداميا وفقاً لنوعيتيا ،فحصيمة
بيع أسيم الدخل تستخدم لشراء أوراق مالية تدر عائداً دورياً ،أما حصيمة بيع أسيم النمو

فتستخدم لشراء أسيم شركات تميل إلى االحتفاظ بأرباحيا أو بالنسبة األكبر من أرباحيا
عمى شكل أرباح محتجزة.

 الصناديق االستثمارية حسب الييكل التمويمي (أو حسب تداول وثائقيا)
يمكن أن تصنف الصناديق االستثمارية تبعاً لمييكل التمويمي إلى5

 صناديق االستثمار ذات النياية المغمقة 5تتميز ىذه الصناديق بأن عدد الوثائق االستثمارية

التي تصدرىا المصارف (أو الجية) التي تؤسس ىذه الصناديق يكون محدوداً ،أي تكون
مقتصرة عمى فئة محددة أو مختارة من المستثمرين .ولذلك تسمى ىذه الصناديق بصناديق

االستثمار ذات رأس مال الثابت .إضافة إلى ذلك ،فإن مدة ىذه الصناديق تكون محددة

بفترة زمنية معينة قد تكون ستة أشير أو سنة أو عدد محدد من السنين ،وتنشر القيمة

السوقية ليذه الصناديق يومياً في الصحف المالية.

تجدر اإلشارة إلى أن ىذه الصناديق تطرح أسيميا لمراغبين فى االكتتاب فييا ،وال ينضم
إلييا مساىمون جدد إال عن طريق شراء أسيم مساىمين قائمين من خالل البورصات ،أو

ينضمون إلييا عندما يقرر الصندوق زيادة رأس المال بطرح أسيم جديدة لالكتتاب ،حيث
أن الصناديق المغمقة ال تبدي استعدادىا إلعادة شراء وثائقيا االستثمارية إذا رغب حامميا

بالتخمص منيا ،وذلك عمى عكس ما ىو عميو الحال في الصناديق االستثمارية المفتوحة
كما سنبين الحقاً .ىذه الوثائق غير قابمة لالسترداد إال عند تصفية الصندوق ،4ولكن ىذا
ال يعني أن حامل ىذه الوثائق ال يستطيع الحصول عمى قيمتيا قبل تصفية الصندوق

4

عبد الرحمن مرعي ، 2013 ،دور صناديق االستثمار في تفعيل سوق األوراق المالية في سورية ،دراسة ميدانية ،مجمة

جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،24العدد الثالث ،ص.ص.302 -224 .
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باعتبار أنو يمكن بيعيا في سوق رأس المال إلى مستثمرين آخرين راغبين بشرائيا .أي أنو

في حال رغبة المستثمر في استرداد استثماراتو فإن عميو أن يتوجو إلى السمسار الخاص
بو لبيعيا من خالل البورصة حيث تتداول ىذه الوثائق االستثمارية مثميا في ذلك مثل
األسيم المقيدة في البورصة.

يتم تأسيس ىذه الصناديق بصورة دورية بين الحين واآلخر ،وذلك عند ظيور فرصة

مناسبة لالستثمار في مجال ما ،حيث يتم تشكيل صناديق مغمقة ليذه الغاية .كما يمكن

أن تتحول ىذه الصناديق إلى صناديق استثمارية مفتوحة مع مرور الزمن إذا ما توافق ذلك
مع رغبة المستثمرين وحاجاتيم.

 صناديق االستثمار المفتوحة 5ىي صناديق يسمح بإصدار واسترداد وثائقيا من خالل
الجية المصدرة ودون الحاجو لمبيع والشراء من خالل البورصة .تتميز صناديق االستثمار

المفتوحة بأنيا مفتوحة لدخول وخروج المستثمرين ،أي يستطيع المستثمر شراء وثائق

استثمارية من ىذه الصناديق عندما يشاء ،وبإمكانو كذلك بيعيا بعد إخطار قد ال يتجاوز
األسبوع ،وصناديق االستثمار المفتوحة تكون جاىزة ومستعدة دائماً لرد قيمة وثيقة

االستثمار نقداً ،وال يجوز قيد أو تداول وثائق االستثمار التي يصدرىا الصندوق في بورصة
األوراق المالية ،ولكن يتم الشراء واالسترداد عن طريق وكالء لتوزيع وثائق صندوق

االستثمار وىم عادة ما يكونون فروع المصرف الذي أسس صندوق االستثمار.

تسمى الصناديق المفتوحة أيضاً بصناديق االستثمار ذات رأس المال المتغير ،حيث يتغير

عدد وحدات أرس مال الصندوق بصفة دائمة نظ اًر الستعدادىا إلصدار أسيم جديدة لتمبية
الطمب عمى وثائقيا االستثمارية ،وعادة ما يتم نشر أسعار الوثائق االستثمارية لمصناديق
المفتوحة في الصحف المالية.

ىل ىناك صناديق استثمارية اسالمية؟
ىى نوع من الصناديق التي تقوم باالستثمار في أصول تتوافق مع ما تقدره المجنة الشرعية في المصارف
االسالمية (أو المؤسسة المالية) التي تدير الصندوق .تتميز صناديق االستثمار اإلسالمية عن الصناديق
االستثمارية التقميدية بتوجيو مواردىا نحو االستثمارات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ،حيث
تعتمد صناديق االستثمار اإلسالمية عمى منيج االستثمار اإلسالمي الذي يمزج بين رأس المال والعمل.
ىذا يعني أن صناديق االستثمار اإلسالمية تمثل عقد مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط
والمكتتبين بو الذين يمثمون أرباب المال ،ىؤالء يحصمون عمى وثائق استثمارية تمثل حصة شائعة في
رأس مال الصندوق .تقوم إدارة الصندوق باستثمار رأس مالو في مشروعات مختمفة ومتنوعة باإلضافة
إلى االستثمار في أوراق مالية لشركات ال تتعارض أعماليا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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 .6مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية
تعد الصناديق االستثمارية أداة استثمارية في نياية األمر ،وبالتالي فإن المستثمرين فييا يتعرضون إلى
مخاطر يمكن تقسيميا إلى ثالثة أنواع رئيسية كما ىو مبين في الشكل اآلتي:

مخاطر التضخم

مخاطر االئتمان

مخاطر االستثمار في
الصناديق االستثمارية

مخاطر السوق
الشكل ( 5)2-3مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية
وفيما يمي شرح ليذه المخاطر5
 مخاطر السوق5

ىي التغير في قيمة األصول المستثمرة واحتمال تحقيق خسائر معينة (تراجع قيمة األصول).

فقد تتعرض الصناديق االستثمارية إلى مخاطر تقمبات أسعار األوراق المالية المكونة ليا ،حيث
تنخفض أسعار األسيم ألسباب كثيرة منيا 5تغير المناخ االقتصادي والدخول في مرحمة الكساد،

انخفاض أرباح الشركات المصدرة لألسيم التي استثمر فييا الصندوق جزءاً من أموالو،
التوقعات المتشائمة لممستثمرين حيال أسيم ىذه الشركات ،حصول أزمات سياسية... ،الخ وال

يقتصر األمر عمى األسيم بل يمتد ليشمل أيضاً السندات التي يمكن أن تتغير أسعارىا تبعاً
لتغير سعر الفائدة السائد في السوق ،حيث ترتفع أسعار السندات عندما تنخفض أسعار الفائدة

السائدة في السوق ،وتنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة فى السوق.

في الواقع ،تتأثر األسيم العادية بيذا النوع من المخاطر أكثر من السندات ،حيث أن وقوع

أحداث معينة سياسية مثالً يحدث حاالت زعر ويدفع المستثمرين إلى االستماع إلى الشائعات،
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األمر الذي يؤثر عمى ق ارراتيم االستثمارية المتعمقة بشراء أو بيع األسيم .ومن أمثمة المخاطر

السوقية5

 - اغتيال الرئيس األمريكي جون كندي  ،1963أدت إلى عممية بيع ىستيرية لألسيم في
بورصة نيويورك أدت إلى انخفاض األسعار بشكل كبير اضطر البورصة إلى اإلغالق ،إال

أن األسعار عادت لوضعيا الطبيعي بعد يومين من الحادث.

 - أزمة ثالثينات القرن الماضي أدت إلى انخفاض أسعار األسيم في الواليات المتحدة
األمريكية بشكل كبير.

 - أزمة أسواق جنوب شرق آسيا ( )1997التي أدت إلى انييارات في أسعار األسيم،
حيث امتدت آثار ىذه االنييارات إلى أسواق المال في أوروبا وأمريكا.

 - األزمة المالية العالمية األخير ( )2008التي أدت أيضاً إلى إفالس الكثير من الشركات
والمصارف وشركات التأمين وما ترتب عمى ذلك من انخفاضات كبيرة في أسعار األسيم

في مختمف األسواق المالية العالمية.
 مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان بعدم قدرة المنشأة مصدرة األوراق المالية عمى الوفاء بالتزاماتيا المالية،

فقد ال تكون ىذه المنشأة قادرة عمى دفع فوائد السندات بالشكل المتفق عميو و/أو القيمة االسمية

لمسندات في تاريخ االستحقاق .األمر الذي سيترتب عميو ضعف في التدفقات النقدية الداخمة
إلى الصندوق ،وبالتالي ضعف أرباح الصندوق وانخفاض الطمب عمى الوثائق االستثمارية التي

يقوم الصندوق بإصدارىا.
 مخاطر التضخم

تجدر اإلشارة بأن االستثمارات كميا معرضة إلى مخاطر التضخم المتمثمة بانكماش القوة

الشرائية نتيجة الرتفاع األسعار ،إذ أن ارتفاع معدل التضخم عن صفر يعنى أن قيمة الوحدة

النقدية في المستقبل سوف تكون أقل من قيمة الوحدة النقدية ذاتيا اليوم ،لذلك يسعى المستثمر

دائماً إلى تحقيق عائد أعمى من معدل التضخم .والسؤال اآلن 5ىل تختمف آثار ىذا النوع من
المخاطر باختالف األداة االستثمارية؟

نعم ،حيث تتأثر االستثمارات ثابتة الدخل بيذا النوع من المخاطر أكثر من االستثمارات غير
ثابتة الدخل ،وذلك ألن ارتفاع معدل التضخم يعني ارتفاع سعر الخصم ،وبالتالي انخفاض
القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المحققة من األداة االستثمارية ثابتة الدخل مما يؤدي إلى

انخفاض قيمة ىذه األداة االستثمارية .ولكن يمكن لممصرف القائم عمى إدارة الصندوق أن
يحمي المستثمرين من مخاطر انخفاض القوة الشرائية من خالل االستثمار في األسيم ،وذلك
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باعتبار أن أسعار األسيم سترتفع في الظروف التضخمية مما يحافظ عمى القيمة الحقيقية

لالستثمار فييا ،ىذا باإلضافة إلى أن التضخم يحمل عادةً في طياتو زيادة في األرباح.

 .7تقويم أداء الصندوق االستثماري
يعد تقويم أداء الصناديق االستثمارية أم اًر ميماً لممستثمرين ولممصارف التي تقوم بإدارة ىذه الصناديق

عمى حد سواء .تقوم إدارة الصندوق بتقويم أداء الصندوق لمتعرف عمى كفاءة أدائيا من جية ،وتصحيح

أخطائيا وصوالً إلى األداء األفضل من جية أخرى .أما المستثمرون فيم ييتمون بتقييم األداء بغاية

تحديد الصندوق االستثماري األفضل الذي يحقق أىدافيم .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن مقارنة أداء

الصناديق االستثمارية يمثل جوىر عممية تقويم أداء الصناديق ،ولكن يجب االنتباه ىنا عند مقارنة أداء

الصندوق بصندوق آخر إلى األخذ في االعتبار أن تكون الصناديق ليا األىداف االستثمارية نفسيا،

فعمى سبيل المثال  :ال يجوز مقارنة أداء صندوق ذو نمو مرتفع يستثمر في أسيم شركات التكنولوجيا
مع صندوق ذو توزيعات دورية يستثمر في السندات الحكومية.

يتم تقويم أداء صناديق االستثمار عمى أساس معايير كمية وأخرى نوعية .يعد صافي قيمة أصول
الصندوق االستثماري من أىم المعايير الكمية المستخدمة في تقويم أداء صناديق االستثمار  .ولكن مما

يتكون صافي قيمة أصول الصندوق االستثماري؟
صافي قيمة أصول الصندوق االستثماري = القيمة السوقية لألوراق المالية الممموكة من قبل الصندوق +
مستحقات لمصندوق قيد التحصيل  +النقد – المصروفات أو االلتزامات المترتبة عمى الصندوق
أما بالنسبة لسعر الوحدة االستثمارية التي يصدرىا الصندوق ،فيتم تحديدىا بالشكل اآلتي5
سعر الوحدة االستثمارية التي يصدرىا الصندوق = صافي قيمة األصول /عدد الوحدات المصدرة
ويقاس معدل العائد عمى االستثمار في الصندوق بالعالقة اآلتية5
معدل العائد عمى االستثمار في الصندوق = قيمة وحدة الصندوق في نياية مدة االستثمار  -قيمة وحدة
الصندوق في بداية مدة االستثمار /قيمة وحدة الصندوق في بداية مدة االستثمار × 100
مثال5

اشترى المستثمر أحمد عدداً من وحدات الصندوق االستثماري ( )Aبقيمة  000ليرة في بداية مدة
االستثمار وباع ىذه الوحدات بسعر  030ليرة في نياية مدة االستثمار ،فكم معدل العائد عمى االستثمار

ليذه الفترة االستثمارية في الصندوق؟

معدل العائد االستثماري = %11 =100 × 000 / 000 -030
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ماذا نستنتج من ذلك؟

كمما زادت قيمة وحدة الصندوق زاد عائد االستثمار في الصندوق.

يمكننا تعديل العالقة السابقة لحساب معدل العائد عمى االستثمار في الصندوق بالشكل الذي نأخذ فيو
بالحسبان التوزيعات التي حصل عمييا حامل الوثيقة االستثمارية خالل فترة االستثمار ،باإلضافة إلى

الرسوم والمصاريف التي تحمميا المستثمر خالل الفترة نفسيا وذلك بالشكل اآلتي5

معدل العائد عمى االستثمار في الصندوق = قيمة وحدة الصندوق في نياية مدة االستثمار  +التوزيعات
التي حصل عمييا المستثمر خالل مدة االستثمار – المصاريف والرسوم التي تحمميا المستثمر خالل
الفترة نفسيا  -قيمة وحدة الصندوق في بداية مدة االستثمار /قيمة وحدة الصندوق في بداية مدة
االستثمار × 100
مثال 5بأخذ بيانات المثال السابق نفسيا مع افتراض أن المستثمر حصل عمى توزيعات مقدارىا  30ليرة
خالل مدة االستثمار ،ودفع رسوماً ومصاريف بمقدار  20ليرة ،يكون في ىذه الحالة5

معدل العائد عمى االستثمار في الصندوق = %13 =100× 000 / 000- 20- 30 + 030

أما بالنسبة لممعايير النوعية لتقويم أداء الصندوق االستثماري ،فيمكن أن نذكر أىم ىذه المعايير بالشكل
اآلتي5

 الفريق اإلداري.

 االستراتيجية االستثمارية.
 أعضاء مجمس إدارة الصندوق.

يجب عمى المستثمر معرفة إدارة الصندوق ألن إدارة الصندوق مسؤولة عن توظيف واستثمار أموال
الصندوق ،وتعطي نشرة االكتتاب لممستثمر فكرة مفصمة عن إدارة الصندوق والخبرات التى تمتمكيا

إلدارة مثل ىذه االستثمارات .تساعد ىذه المعمومات المستثمر فى تقييم إدارة الصندوق .حيث كمما زادت

كفاءة الفريق اإلداري وأعضاء مجمس اإلدارة وكذلك استراتجيات الصندوق االستثمارية زادت كفاءة

الصندوق وزادت رغبة المستثمر باالستثمار فيو.

ييتم المستثمر أيضاً عند تقييمو ألداء الصندوق االستثماري بالمصاريف المستحقة ،حيث يقوم حممة

الوثائق) المستثمرون فى الصندوق ( بدفع كل المصاريف المستحقة لمصندوق لذلك يجب عمييم معرفة

المصاريف المستحقة لمصندوق الذي يرغبون باالستثمار فيو ألن المصاريف المستحقة تؤثر في العائد

عمى االستثمار في الصندوق.

يمكن معرفة المصاريف المستحقة من قراءة نشرة االكتتاب الخاصة بكل صندوق عمى حده ،والتى
توضح أىداف وشروط الصندوق .تحتوى نشرة االكتتاب عمى جدول يوضح المصاريف المستحقة

لمصندوق التي تقسم نوعين5
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 مصاريف مستحقة يقوم المستثمر بدفعيا عند بيع وشراء وثائق االستثمار ،حيث تفرض
العديد من صناديق االستثمار عموالت بيع مرتفعة عمى مشتري وثائقيا االستثمارية تصل

إلى  %8.5من سعر شراء الوثيقة 5.وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن بعض الصناديق ليس ليا

ىذا النوع من المصاريف .سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك حينما قمنا أن صناديق االستثمار
تقسم إلى صناديق محممة وصناديق غير محممة.

 مصاريف التشغيل السنوية التى تنتج من عمميات تشغيل الصندوق مثل مصاريف إدارة
الصندوق ،مصاريف حفظ السجالت ،مصاريف بريدية ...الخ.

5
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أسئلة الفصل الثامن:

أسئلة صح  /خطأ True/False
السؤال

صح

تنوع الخدمات التي تقدميا المصارف لعمالئيا ال ينعكس إيجاباً فقط عمى



2

ال يمكن الحصول ميزة التنويع إال باستثمار مبالغ كبيرة.



3

ال يوجد العديد من صناديق االستثمار ذات األىداف االستثمارية المختمفة

4

تعد صناديق االستثمار بمثابة شركات مساىمة



5

ال يمتمك أغمب المستثمرين الخبرة الكافية الالزمة لالستثمار في األوراق المالية



6

يتميز االستثمار اآلمن عادة بعائد استثماري مرتفع

7

يتمكن المصرف من بيع جزء من محافظو المالية لصناديق االستثمار

1

8
9
10

المصارف التي قامت بتقديم ىذه الخدمة






يمتزم الصندوق االستثماري المضمون بضمان نسبة محددة من رأس المال



المستثمر ،إضافة إلى عائد استثماري مرتفع

ىدف المستثمر من العائد قصير األجل تمبية االحتياجات الجارية



يمكن أن تكون الوثائق االستثمارية الصادرة عن الصناديق المحممة أرخص بالنسبة



لممستثمر من مثيالتيا في الصناديق غير المحممة

 11األولوية في صناديق سوق النقد لمربحية



 12تعد صناديق األسيم العادية من صناديق االستثمار متوسطة وطويمة األجل



 13تعد صناديق السندات من صناديق االستثمار متوسطة وطويمة األجل



14

تبحث إدارة صناديق األسيم العادية عن األسيم التي تباع بسعر يساوي قيمتيا



الحقيقية

 15تستقطب الصناديق المتخصصة المستثمرين المتفائمين بمستقبل صناعات معينة



 16تناسب صناديق النمو النشطة المستثمرين الذين يرغبون في تحمل مخاطر عالية



 17يتم االستثمار عادة في الصناديق المتخصصة في فترات الكساد االقتصادي



 18تناسب صناديق الدخل المستثمرين المحافظين



 19تناسب صناديق النمو والدخل المستثمرين المعتدلين



 20تضيف الصناديق العالمية نوعاً جديداً من المخاطر ىو مخاطر السيولة
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أسئلة خيارات متعددة Multiple Choices
 )1تعد صناديق االستثمار بمثابة شركات5
أ) فردية

ب) مساىمة

ج) أشخاص

د) غير ذلك

 )2إن أىم عناصر الجذب في صناديق االستثمار ىو عنصر5
أ) السيولة

ب) الربحية

ج) الجودة

د) غير ذلك
 )3من العمميات تقوم بيا صناديق االستثمار5
أ) التسعير

ب) تحديد الرسوم

ج) االسترداد والتداول

د) كل ما سبق ذكره

 )4تحقق الصناديق االستثمارية وفورات اقتصادية وذلك نتيجة5
أ) قدرتيا عمى شراء أوراق مالية بكميات كبيرة
ب) امكانية تحديد رسوم وغرامات كبيرة

ج) قدراتيا الكبيرة عمى التنويع
د) كل ما سبق ذكره

 )5يوجد مجموعة من المزايا التي تدفع المستثمرين الستثمار أمواليم في صناديق االستثمار ،منيا5
أ) تنوع الصناديق االستثمارية
ب) تنويع االستثمارات

ج) توفير الوقت

د) كل ما سبق ذكره
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 )6من مزايا صناديق االستثمار عمى مستوى االقتصاد الوطني ككل5
أ) تحقيق وفورات اقتصادية

ب) سيولة االسترداد لألموال المستثمرة

ج) توفير الوقت

د) ال شيء مما سبق ذكره
 )7من أنواع صناديق االستثمار حسب معيار التكمفة5
أ) الصناديق االستثمارية المحممة

ب) الصناديق االستثمارية المضمونة

ج) الصناديق االستثمارية المغمقة

د) ال شيء مما سبق ذكره

 )8عندما يكون اليدف من الصندوق االستثماري تحقيق عائد مرتفع نسبياً مع الرغبة في تحمل
مخاطر متوسطة نسبياً يتوقع أن5

أ) ترتفع نسبة السندات في التشكيمة

ب) ترتفع نسبة األسيم العادية في التشكيمة

ج) ترتفع نسبة األسيم الممتازة في التشكيمة
د) ال شيء مما سبق ذكره
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أسئلة \ قضايا للمناقشة
 ما تعريف الصناديق االستثمارية؟

 اشرح باختصار أىم العمميات التي تقوم بيا الصناديق االستثمارية.
 ما مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية بالنسبة لممستثمر؟

 ما مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية بالنسبة لمجياز المصرفي؟
 ما مزايا االستثمار في الصناديق االستثمارية عمى مستوى االقتصاد الوطني ككل؟
 اشرح باختصار أىم مبادئ اتخاذ القرار االستثماري في الصناديق االستثمارية.
 ما أنواع الصناديق االستثمارية حسب الضمان؟
 ما أنواع الصناديق االستثمارية حسب التكمفة؟

 اشرح الصناديق االستثمارية حسب مكونات التشكيمة.

 اشرح الصناديق االستثمارية حسب أىداف الصندوق.
 اشرح الصناديق االستثمارية حسب الييكل التمويمي (أو حسب تداول وثائقيا).
 ىل ىناك صناديق استثمارية إسالمية؟ اشرح ذلك.

 اشرح مخاطر االستثمار في الصناديق االستثمارية.

 مما يتكون صافي قيمة أصول الصندوق االستثماري؟

 ما أىم المعايير الكمية والنوعية لتقويم أداء الصندوق االستثماري؟
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ممخص الفصل:
يتناوؿ ىذا الفصؿ موضوع صيرفة التأميف أي قياـ المصارؼ بتقديـ خدمات التأميف لعمبلئيا ،وما لذلؾ
مف أىمية يمكف أف تنعكس آثارىا عمى المشروعات االستثمارية بمختمؼ أشكاليا .ولتوضيح خدمة
صيرفة التأميف ال بد مف توضيح وتحديد مفيوـ الخطر نفسو وتصنيفاتو المختمفة باعتبار أف الخدمة

التأمينية تُعنى باألساس بتغطية المخاطر ،وىي شكؿ مف أشكاؿ إدارة المخاطر .ولكف ال يمكف التأميف
عمى المخاطر كميا إذ أف ىناؾ شروط ال بد مف توافرىا في الخطر لكي يكوف قاببلً لمتأميف وىذا ما

سنعمؿ عمى تفصيمو .سيتـ بعد ذلؾ كمو توضيح مفيوـ صيرفة التأميف وكيؼ نشأت وتبمورت فكرتو

تاريخياً ،وأصبح ليا نماذج مختمفة ومتعددة ،ثـ نختـ الفصؿ بتوضيح مزايا صيرفة التأميف بالنسبة
لمختمؼ األطراؼ المتعمقة وكذلؾ عوامؿ نجاح ىذه الخدمة التأمينية المصرفية الداخمية والخارجية.

المخرجات واألهداف التعميمية:
 .1فيـ الخطر بأبعاده وتصنيفاتو المختمفة
 .2إدراؾ مفيوـ الخدمة التأمينية وأىميتيا

 .3استيعاب الشروط الواجب توافرىا في الخطر لكي يصبح قاببلً لمتأميف
 .4تركيز مفيوـ صيرفة التأميف
 .5اتقاف نماذج صيرفة التأميف

 .6إدراؾ مزايا صيرفة التأميف وعوامؿ نجاحيا

مخطط الفصل:
 .1مفيوـ الخطر.

 .2تصنيؼ الخطر.

 .3مفيوـ الخدمة التأمينية.

 .4العوامؿ الواجب توافرىا في الخطر لكي يصبح قاببلً لمتأميف.
 .5تعريؼ صيرفة التأميف.
 .6نشأة صيرفة التأميف.

 .7قنوات توزيع التأميف المصرفي.
 .8نماذج صيرفة الػتأميف.
 .9مزايا صيرفة التأميف.

 .10عوامؿ نجاح صيرفة التأميف.
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مقدمة
شيد العالـ في السنوات األخيرة تغيرات جذرية أثرت عمى جميع القطاعات ،ولعؿ مف أىـ ىذه التغيرات
انتشار فمسفة االتجاه نحو العالمية وحرية التجارة وانتشار الشركات العالمية العمبلقة ،وما يتوافر لدييا

مف إمكانيات مادية وبشرية وتكنولوجية متطورة ،واالتجاه نحو التكتبلت االقتصادية .تضاءلت نتيجة ذلؾ
الحواجز التنظيمية بيف األعماؿ المصرفية والتأمينية .ومف أىـ ما دعـ ىذا التقارب ىو التشابو بيف

أنشطة المصارؼ وأنشطة شركات التأميف ،فكبلىما يقدـ أدوات وأوعية ادخارية لعمبلئو ،فعمى سبيؿ
المثاؿ نجد أف وثائؽ التأميف عمى الحياة التي تقدميا شركات التأميف لعمبلئيا ىي أداة ادخار مشابية

لودائع االدخار في المصرؼ .كما أدركت المصارؼ وشركات التأميف أف التأميف المصرفي مربح لكبل

الطرفيف ،األمر الذي خمؽ مناخاً جيداً لمتأميف عبر المصارؼ.
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 .1مفهوم الخطر

إذا كانت المخاطر تجمب معيا حبلوة الحياة وم اررتيا ،إالَّ َّ
أف ما نعيشو ونألفو أكثر ىو م اررة الخطر،

لذلؾ ما ييمنا دائماً ىو تقميؿ المخاطر التي يمكف أف تواجينا.

1

يعرؼ قاموس  Oxfordالخطر ،بأنو إمكانية حدوث شيء ما بالصدفة ،تترتب عمى ذلؾ نتائج سيئة
وخسارة .لكف عمى أرض الواقع ،ال يوجد تعريؼ وحيد لمخطر ،فمكؿ مف االقتصادييف ،عمماء العموـ

السموكية ،الباحثيف النظرييف في إدارة الخطر ،اإلحصائييف ،االكتوارييف ،مفيوميـ الخاص لمخطر.

عمى الرغـ مف ذلؾ يمكننا تعريؼ الخطر بشكؿ عاـ عمى أنو "الخسارة المادية المحتممة والخسارة
المعنوية التي يمكف قياسيا نتيجة لوقوع حادث معيف مع األخذ باالعتبار جميع العوامؿ المساعدة لوقوع

الخطر".

يمكننا اعتبار ىذا التعريؼ شامبلً نتيجة إضافة الخسارة المعنوية ،ولكف يجب أف نأخذ فقط الخسارة
المعنوية القابمة لمقياس والتعبير عنيا بشكؿ كمي .لماذا أخذنا فقط األخطار المعنوية القابمة لمقياس

الكمي؟ ألف ذلؾ يسيؿ عممية إدارة الخطر ،سواء كانت ىذه اإلدارة عف طريؽ تكويف مخصصات

واحتياطيات لمواجية الخطر ،أو عف طريؽ إسناد الخطر لجية خارجية مقابؿ دفع أقساط معينة لتمؾ

الجية (التأميف عمى الخطر).

ال َّ
بد ىنا مف اإلشارة إلى نقطتيف:

اء كانت متعمقة بالممتمكات؛ أو األشخاص ،أو
 ينطبؽ ىذا التعريؼ عمى جميع األخطار سو ً
المسؤولية المدنية.

 كما أنو يعطي أىمية لمعوامؿ المساعدة عمى وقوع الخطر ،والتي تعد ركناً أساسياً في إدارة
الخطر.

1
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 .2تصنيف الخطر
أشرنا سابقاً إلى أنو ال يوجد تعريؼ َّ
موحد لمخطر ،األمر نفسو ينطبؽ عمى موضوع تصنيؼ الخطر،
حيث تتعدد التصنيفات ،مف بيف ىذه التصنيفات ،اخترنا التصنيؼ المبيف في الشكؿ رقـ ( )1-9وىو

التصنيؼ األكثر شيوعاً:

الشكؿ رقـ ( :)1-9تصنيؼ الخطر
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واآلف سنتناوؿ بشيء مف التفصيؿ ىذه المخاطر:

المخاطر المعنوية (غير االقتصادية

ىي األخطار التي ال تسبب ربحاً أو خسارة بشكؿ مادي ،وانما تسبب خسارة معنوية والتي ال

تخضع لمبدأ القياس والتقييـ عادةً ،وبالتالي فإف شركات التأميف ال تؤمف عمى مثؿ ىذا النوع مف
األخطار ،مف أمثمة األخطار المعنوية أو غير االقتصادية (: (Noneconomic Risks
 خطر وفاة صديؽ عزيز؛ أو مصمح اجتماعي؛ أو فقيو ديني.

2

 خطر عدـ فوز الفريؽ الوطني في بطولة رياضية دولية بالنسبة لمشخص العادي.
 خطر تفكؾ األسرة وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار نفسية أو معنوية.
 خطر عدـ التخرج بتقدير مرتفع وفقداف التقدير األدبي.

 خطر عدـ الفوز باألصوات الكافية لمترشيح لمنصب رفيع.

يختص بدراسة األخطار المعنوية كؿ مف العموـ الفمسفية ،واالجتماعية ،والنفسية ،وىي بطبيعتيا ىذه

تخرج عف نطاؽ الدراسات االقتصادية والتجارية.

المخاطر المادية (االقتصادية
ىي األخطار التي ينتج عف مسبباتيا خسارة مالية أو اقتصادية ،أمثمة المخاطر المادية أو

االقتصادية ) ) Economic Risksكثيرة نورد منيا:

 خطر الوفاة المرتبط بفقداف الدخؿ (الوفاة المبكرة).
 خطر الحريؽ أو سرقة الممتمكات.

 خطر الغرؽ المرتبط بفقداف شحنة السفينة أو كمييما.
 خطر الكساد المرتبط بالبطالة.

 خطر المسؤولية المدنية الناتجة عف التسبب لمغير في خسارة مادية أو بدنية.
 خطر التعرض إلصابات العمؿ.

 خطر خسارة االستثمارات في بورصة األسيـ؛ أو كساد منتج ما بسبب تغيير أذواؽ
المستيمكيف.

صحيح َّ
أف تصنيؼ األخطار إلى أخطار مادية (اقتصادية) ،وأخطار معنوية (غير اقتصادية) ميـ

لكؿ الدارسيف ،والميتميف بموضوع المخاطر ،ولكف ال يعني ىذا التصنيؼ أف ىذيف النوعيف مف
المخاطر متباعداف ،بؿ العكس ىو الصحيح ،يأتي ىذاف الخطراف في كثير مف األحياف مختمطيف

ببعضيما البعض لدرجة يصعب الفصؿ بينيما ،وتحديد عبء كؿ منيما عمى حدة ،وفي أحياف
أخرى قد يكوف ألحد الخطريف تأثير عمى حدة الخطر اآلخر ،أمثمة تداخؿ األخطار المعنوية

 2جتدر اإلشارة إىل أن خطر الوفاة هو خطر معنوي ومع ذلك فإن شركات التأمني تقوم بالتأمني ضد هذا اخلطر بشرط أن يكون للمستفيد مصلحة
تأمينية يف بقاء ادلؤمن له على قيد احلياة.
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باألخطار المادية كثيرة ،منيا :خطر وفاة االبف بالنسبة لموالديف ،خوؼ مخترع مف فشمو في بيع

اختراعو ،خوؼ األسرة مف وفاة العائؿ.

تنقسـ األخطار المادية (االقتصادية) – كما بينا في الشكؿ السابؽ  -إلى أخطار مضاربة وأخطار

بحتة (صافية):3

أخطار المضاربة
ىي أخطار يتسبب في نشأتيا ظواىر يخمقيا اإلنساف بنفسو ،ولنفسو ،وتسمى أخطار المضاربة
( )Speculative Risksأحياناً باألخطار التجارية ،وتكوف نتيجتيا إما الربح أو الخسارة ،أي أف
ناتجيا يكوف غير معروؼ مقدماً ،فالمشروع التجاري قد يحقؽ أرباحاً؛ أو خسارة ،األمر يتعمؽ
بمجموعة مف العوامؿ التي يصعب التنبؤ بيا ،مما يجعؿ شركات التأميف ال تقبؿ التأميف عمى

ىذا النوع مف المخاطر ،المستثمر الذي يشتري أسيماً بغرض إعادة بيعيا ،سيربح عندما ترتفع

أسعار ىذه األسيـ ،وسيخسر عند انخفاض قيمتيا ،لكنو ال يعرؼ مسبقاً فيما إذا كانت األسيـ

اشترىا سترتفع قيمتيا أـ ستنخفض.
ا
التي

أخطار بحتة (صافية
األخطار البحتة أو الصافية ( )Pure Risksىي األخطار التي تكوف نتيجتيا إما الخسارة أو
عدـ الخسارة ،ويتسبب في نشأتيا ظواىر طبيعية وظواىر عامة ،ليس لئلنساف دخؿ في وجودىا
وال يمكنو تجنبيا ،ويترتب عمى تحقؽ ىذه الظواىر خسارة مالية مؤكدة ،أما عدـ تحقؽ ىذه

الظواىر فبل يترتب عميو أي خسائر ،مثاؿ ذلؾ :ظاىرة الحريؽ وما يتبعيا مف تمؼ الممتمكات،
ظاىرة الزالزؿ وما يتبعيا مف انييار منزؿ أو نشوب حرائؽ ،حوادث العمؿ وما ينتج عنيا مف

إصابات.

ومف الميـ ذكره ىنا أف أخطار المضاربة قد تعود بالفائدة عمى المجتمع بعكس األخطار الصافية ،إف

خسارة مستثمر نتيجة انخفاض أسعار األوراؽ المالية قد تعني ربحاً لمستثمر آخر (ما يربحو مستثمر في

سوؽ األوراؽ المالية يخسره مستثمر آخر) ،كما أف خسارة شركة ما بسبب انخفاض أسعار منتجاتيا قد

 3كػػذلؾ قػػد تقسػػـ األخطػػار االقتصػػادية مػػف حيػػث طبيعػػة مسػػببات الخطػػر إل ػى أخطػػار السػػكوف وأخطػػار حركػػة.
ويقصد بأخطار السكوف الخوؼ مف التغييػر غيػر المنػتظـ المتوقػع سػواء مػف قػوى الطبيعػة (مثػؿ السػيوؿ والػزالزؿ)
أو نتيج ػػة أخط ػػاء أو انحػ ػراؼ األفػ ػراد (مث ػػؿ الث ػػورات واالض ػػطرابات والش ػػغب) .وتق ػػع أخط ػػار الس ػػكوف ف ػػي مج ػػاؿ
األخطػػار البحتػػة .أمػػا أخطػػار الحركػػة ،فيقصػػد بيػػا الخػػوؼ مػػف تغييػػر سػػموؾ األفػراد (مثػػؿ التغييػػر فػػي أذواقيػػـ) أو
سموؾ المؤسسات خاصة فػي القطػاعييف الصػناعي والتجػاري (مثػؿ ظيػور تحسػينات جديػدة أو اخت ارعػات جديػدة).
وتقع مجموعة أخطار الحركة ىذه في مجاؿ أخطار المضاربة.
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تعني ربحاً لممستيمؾ ،بينما خسارة مصنع بفعؿ الحريؽ تعني خسارة لصاحب المصنع وكذلؾ خسارة
لممجتمع.

تنقسـ األخطار البحتة بدورىا إلى أخطار عامة (أساسية) وأخطار خاصة:
 األخطار العامة (األساسية)

ىي األخطار التي تؤثر عمى اقتصاد البمد بشكؿ عاـ؛ أو عمى مجموعة كبيرة مف األشخاص في

المجتمع ،ترجع األخطار العامة أو األساسية ( )Fundamental Risksإلى:
 ظروؼ اقتصادية :مثؿ التضخـ السريع والبطالة الدورية.
 ظروؼ سياسية :مثؿ الحروب والثورات.

 ظروؼ طبيعية :وتتمثؿ في الكوارث الطبيعية مف أعاصير وزالزؿ وبراكيف وسيوؿ.

آف و ٍ
كبير مف الوحدات في ٍ
احد ،مما
اً
الخسائر الناتجة عف األخطار العامة فادحة ،وتصيب عدداً

المؤمنيف ،وليذا فإف شركات التأميف ال تتعامؿ مع األخطار العامة؛ إال
يؤدي إلى تعسر أو إفبلس ُ
في نطاؽ محدود ،وفي ظروؼ معينة ،كأف تقوـ بإعادة التأميف عمييا ،وبذلؾ تنقؿ جزءاً مف
المخاطر المحتممة إلى شركات إعادة التأميف؛ أو تقوـ بالتنويع الجغرافي ليذه المخاطر ،األمر الذي

سيخفض الخسائر المحتممة في حاؿ وقوع الخطر.
 األخطار الخاصة

ىي األخطار التي تؤثر عمى الفرد وليس عمى المجتمع بأكممو (عكس الخطر العاـ) ،مثؿ خطر

حريؽ منزؿ أو سرقتو ،لكف األخطار الخاصة ( )Particular Risksقد تؤثر عمى المجتمع بشكؿ

غير مباشر ،فاحتراؽ مصنع سيؤثر عمى صاحبو كما أنو سيؤثر عمى المجتمع واقتصاد البمد ،ألف
ذلؾ سيؤدي إلى خروج ىذا المصنع مف الدورة االقتصادية لممجتمع .يؤثر الخطر الخاص  -عمى

عكس الخطر العاـ -في فرد أو مجموعة مف األفراد فقط ،وليس المجتمع ككؿ ،مثاؿ ذلؾ :الوفاة
المبكرة ،سرقة السيا ارت ،حرائؽ المساكف .إذا تحققت مثؿ ىذه األخطار ،فإنيا تؤثر في األفراد الذيف

يتعرضوف ليا وليس االقتصاد كامبلً ،كما نشير أيضاً إلى أف شركات التأميف تقوـ بالتأميف عمى
ىذا النوع مف المخاطر .تقسـ األخطار الخاصة بدورىا إلى:
 أخطار األشخاص.
 أخطار الممتمكات.

 أخطار المسؤولية المدنية.
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سنعرض فيما يمي ىذه األخطار بشكؿ موجز:
 أخطار األشخاص

أخطار األشخاص ( )Personal Risksىي األخطار التي يقع أثرىا عمى األشخاص
بصورة مباشرة كالوفاة المبكرة ،خطر عدـ كفاية الدخؿ أثناء فترة التقاعد ،خطر المرض،

خطر فقداف العمؿ...الخ.

 يعني خطر الوفاة المبكرة ) (Risk of Premature Deathوفاة رب األسرة
دوف إكماؿ االلتزامات اتجاه عائمتو (مصاريؼ مسكف ،تعميـ ،)...الخسارة ىنا ىي

خسارة مادية ،ومعنوية ألف رب األسرة يوفر الحماية ،والرعاية التي ستفقدىا أسرتو
بوفاتو ،إذاً وفاة طفؿ في التاسعة مف عمره ال تعني ىنا وفاة مبكرة ألنو ليس
لمطفؿ عائمة والتزامات اتجاىيا ،بينما وفاة رب األسرة ىي وفاة مبكرة ينتج عنيا

فقداف قيمة الحياة البشرية لرب األسرة إلى األبد ،ويقصد بيا القيمة الحالية لحصة

العائمة مف المكاسب المالية المستقبمية لمعائؿ المتوفى.

 خطر عدـ كفاية الدخؿ أثناء التقاعد

:(Risk of insufficient Income

) During Retirementيفقد الشخص عند التقاعد دخمو المكتسب ،فإذا لـ يكف
لديو مدخرات أو أصوؿ مالية كافية أو وسيمة لموصوؿ إلى مصادر أخرى لدخؿ

التقاعد ،مثؿ الضماف االجتماعي ،فسوؼ يتعرض إلى عدـ األماف المالي خبلؿ

سمى ىذا الخطر أيضاً بخطر الشيخوخة.
فترة التقاعدُ ،ي َّ
 خطر المرض :يشمؿ خطر المرض ( )Risk of Poor Healthسداد الفواتير
الطبية ومصاريؼ العمميات الجراحية والعبلج وتكاليؼ إعادة التأىيؿ وتكاليؼ
وجود شخص يرعى الشخص العاجز ،وقد يفقد المريض دخمو والمزايا الوظيفية

بشكؿ كمي أو جزئي حسب درجة العجز.

 خطر فقداف العمؿ ( : Risk of Unemploymentال نقصد ىنا البطالة الدورية
التي تصيب مجموعات كبيرة مف المجتمع ،وانما البطالة الفردية ،فقد يفقد

الشخص عممو لظروؼ خاصة بصاحب العمؿ ،أو نتيجة لمتغيرات التكنولوجية

والييكمية في االقتصاد أو العوامؿ الموسمية أو عيوب في سوؽ العمؿ ،لكف أياً

كاف السبب فإنو ينتج عف ذلؾ فقداف الدخؿ والمزايا الوظيفية.
 أخطار الممتمكات

اء كانت ثابتة؛ أـ منقولة ألخطار عدة مثؿ :خطر التمؼ ،السرقة،
تتعرض الممتمكات سو ً
الحريؽ ،الضياع ،الغرؽ ،االختبلس وغيرىا ،حيث ينجـ عف ىذه األخطار خسائر كمية؛
أو جزئية في الممتمكات ،ويمكف تقسيـ الخسائر الناجمة عف أخطار الممتمكات( Property

 )Risksإلى خسائر مباشرة و خسائر غير مباشرة (تابعة).
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 الخسارة المباشرة ) :)Direct Lossوىي الخسارة التي تنشأ مف التمؼ الطبيعي،
الدمار ،أو سرقة الممتمكات ،إذا امتمؾ شخص مثبلً متج اًر وتعرض ىذا المتجر لحادث

حريؽ ،فإف الخسائر المادية لممتجر تعرؼ عمى أنيا خسارة مباشرة.

 الخسارة غير المباشرة أو التابعة ) :)Indirect Lossوىي الخسارة المالية التي تنشأ
نتيجة لوقوع خسارة مباشرة ،فقد يفقد صاحب المتجر األرباح لعدة شيور حتى يتـ

إعادة بناء المتجر ،يوجد أيضاً خسارة السوؽ والقدرة التنافسية.

 أخطار المسؤولية المدنية

ىي األخطار التي يتسبب في تحققيا شخص معيف ،وينتج عف ىذا التحقؽ إصابة الغير

بضرر مادي في شخصو؛ أو في ممتمكاتو أو فييما معاً ،حيث يكوف الشخص المتسبب

بالضرر مسؤوالً أماـ القانوف عف الخسائر الناجمة عف وقوع الخطر .نذكر مف أخطار

المسؤولية المدنية ( :)Liability Risksاألخطار المينية لؤلطباء ،والصيادلة ،والمحاميف،

والميندسيف ،وكذلؾ خطر حادث السير.

 .3مفهوم الخدمة التأمينية
تتحمؿ شركات التأميف عبء الخطر المؤمف عميو ،مقابؿ تحمؿ كؿ فرد أو منشأة مف أصحاب المخاطر
تكمفة الخطر المتمثمة بقسط التأميف الذي يدفعونو مقدماً لشركة التأميف .وال َّ
بد مف اإلشارة ىنا إلى أف

التأميف ىو مف أىـ وسائؿ تحويؿ الخطر وأكثرىا انتشا اًر ،حيث تقوـ ىذه الشركات بتعويض المؤمف ليـ

عف الخسائر الناجمة عف وقوع المخاطر المؤمف عمييا ،مقابؿ أقساط التأميف التي يدفعيا المؤمف ليـ

لشركات التأميف ،ىذا وقد ساعد ىذه الشركات عمى النجاح واالنتشار تحقيقيا لقانوف األعداد الكبيرة
كبير جداً مف المخاطر المتشابية ،ومف ثـ أصبح ىناؾ دقة كبيرة في تقدير
اً
نتيجة تجميعيا عدداً

االنحراؼ بيف الخسارة الفعمية والخسارة المتوقعة ،مما ساعد في فرض قسط محدد مسبقاً ،باإلضافة إلى
المعرضيف لمخطر نفسو بطريقة عادلة.
أنيا أدت إلى توزيع الخسائر المادية لدى البعض عمى جميع َّ

4

ويمكف توضيح دور التأميف في تخفيض الخطر مف الناحية العممية مف خبلؿ حالة أحد األفراد الذي

يممؾ منزالً قيمتو  1,000,000ؿ.س .لو بقي ىذا الشخص بمفرده وبمعزؿ عف أمثالو ،وكاف احتماؿ
حدوث حريؽ في المنازؿ المشابية لمنزلو ( 0.001واحد في األلؼ) ،لكانت درجة الخطورة لديو مرتفعة
حيث إنو ال يمكف لو التنبؤ بدقة عف مستقبؿ منزلو ،فإذا وقع حادث حريؽ لمنزلو فستتراوح الخسارة

الفعمية بيف خسارة بسيطة جداً أو كبيرة جداً قد تصؿ إلى قيمة المنزؿ بالكامؿ ،وىذا شيء ال يمكف أف

يتحممو بسيولة؛ أما إذا انضـ إلى األشخاص الكثيريف الذيف ىـ في وضعو نفسو فإنو يسيؿ عمييـ
مجتمعيف التنبؤ بدقة .فإذا فرضنا أف عددىـ  500شخص يممؾ كؿ منيـ منزالً مف النوع نفسو وكاف

4أسامة عزمي سبلـ وشقيري نوري موسى،إدارة الخطر والتأميف ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف ,األردف.2007 ،
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احتماؿ الحريؽ ىو واحد في األلؼ ،وبافتراض أف الخسارة عند وقوعيا تكوف خسارة المنزؿ بالكامؿ،

فستكوف إجمالي الخسارة المتوقعة ىي  500,000ؿ.س ،حيث إف:

إجمالي الخسارة المتوقعة = قيمة المنزؿ × العدد المتوقع لممنازؿ المحترقة.
= قيمة المنزؿ × (عدد المنازؿ × احتماؿ الحريؽ).

=  500,000 = )0.001 × 500( × 1,000,000ؿ.س.

وبالتالي يكوف نصيب كؿ مالؾ مف الخسارة = الخسارة المتوقعة ÷ عدد المبلؾ
=  1,000 = 500 ÷ 500,000ؿ.س.

وىو مبمغ يمكف تحممو إذا ما قورف بخسارتو المتوقعة في حالتو االنفرادية ،فكأف كؿ شخص يستبدؿ

خسارة كبيرة محتممة ( )1,000,000بخسارة صغيرة مؤكدة ،ولذلؾ مف األفضؿ لمشخص التعاوف مع
اآلخريف لتخفيض الخطر.

 .4العوامل الواجب توافرها في الخطر لكي يصبح قابالً لمتأمين
عمى الرغـ مف أىمية التأميف كشكؿ مف أشكاؿ إدارة الخطر مف خبلؿ نقؿ عبئو مف طرؼ (صاحب
الخطر وىو المؤمف لو) إلى طرؼ آخر (شركة التأميف وىي المؤمف) ،إال أف ثمة شروط ال بد مف

توافرىا في الخطر ليصبح قاببلً لمتأميف .الشكؿ اآلتي يوضح ىذه الشروط:
مستقبلٌة الخطر
ال إرادٌته

احتمالٌة الخطر

ارتفاع قٌمة الشًء
المؤمن علٌه

امكانٌة قٌاسه

تطبٌق نظرٌة
األعداد الكبٌرة

امكانٌة اثبات
وقوعه

توزع الخطر
زمانٌا

مادٌة الخطر
عدم التعارض مع
الصالح العام

الشكؿ رقـ ( :)2-9العوامؿ الواجب توافرىا في الخطر لكي يصبح قاببلً لمتأميف

196

ISSN: 2617-989X

خدمات مصرفية

الفصؿ التاسع

وفيما يمي شرح ىذه الشروط:
 احتمالية الخطر

بد لشركات التأميف
يعني أالا يكوف وقوع الخطر أم اًر مؤكداً أو أم اًر مستحيبلً ،ففي حاؿ التأكد ال ا
أف تطمب أقساطاً تساوي عمى األقؿ قيمة الخسارة التي ستحدث نتيجة تحقؽ الخطر مضافاً
إلييا مصاريؼ مختمفة وعموالت تحددىا شركة التأميف .أما إذا كاف احتماؿ وقوع الخطر

مستحيبلً فيذا يعني أف المؤمف لو سيستمر في دفع أقساط عمى خطر لف يتحقؽ وفي كمتا

الحالتيف يكوف التأميف ضياعاً لؤلمواؿ .مثاؿ:

 ال نؤمف عمى خطر جفاؼ المستنقعات ألف ذلؾ مستحيبلً.
 التأميف ضد خطر عدـ توالي الميؿ والنيار.

 أما ما يخص خطر الوفاة ورغـ أنو مؤكد الحدوث إال أف شركات التأميف تقبؿ التأميف
ضده ألننا نجيؿ تاريخ الوفاة ،ولذلؾ نجد أف التأميف في ىذه الحالة يكوف مرتبطاً بيذا

التاريخ وليس بظاىرة الوفاة ذاتيا.

 مستقبمية الخطر

يجب أال يكوف الخطر قد وقع في الماضي أو أثناء إبراـ العقد ،بؿ يجب أف يكوف وقوعو في

المستقبؿ ،فوقوعو في الماضي يعني أنو أمر مؤكد وىذا يناقض المبدأ األوؿ .ومعظـ الدوؿ
تبيف أف الخطر
عند صياغتيا لقوانيف التأميف تنص عمى أف يكوف عقد التأميف باطبلً إذا ا
المؤمف ضده قد زاؿ أو قد تحقؽ في الوقت الذي تـ فيو إبراـ العقد ،وىذا يعني انعداـ موضوع

التأميفُ .يستثنى مف ىذه القاعدة التأميف البحري حيث يمكف إبراـ عقد التأميف ضد مخاطر
البحار (البضاعة – السفينة ) إذا كاف مف الصعب االتصاؿ بيا أثناء ذلؾ فبل يبطؿ العقد حتى
لو كاف الخطر قد وقع قبؿ إبرامو شرط أال يكوف المؤمف لو عمى عمـ بذلؾ.

 ال إرادية الخطر

يعني أال يقوـ المؤمف لو بارتكاب األخطاء عمداً بشكؿ يساعد عمى تحقيؽ الخطر ،فبيذه
الحالة تنتفي عممية احتماؿ الخطر ،ويصبح وقوعو إرادياً ،وبذلؾ يتحوؿ التأميف إلى نوع مف
الكسب غير المشروع .مثاؿ :عندما يقوـ أحد المؤمنيف عمى حياتيـ باالنتحار ،يعد في ىذه

الحالة عقد التأميف باطبلً وال تمتزـ شركات التأميف بتعويضو.

يمكف التأميف عمى بعض المخاطر عمى الرغـ مف أف تحققيا يخضع إلرادة المؤمف لو .مثاؿ

ذلؾ  :أخطار المسؤولية المدنية ألصحاب الميف (ميندسيف  -أطباء  -محاميف  )....ألنو في

ىذا النوع مف التأميف ال يحصؿ المؤمف لو عمى شيء مف التعويض الذي ُيدفع بكاممو لمشخص
الذي لحقو الضرر نتيجة الخطر المرتكب ،لذلؾ ال يوجد سبب يغري المؤمف لو الرتكاب خطأ
ما عمداً بالشكؿ الذي يؤدي إلى وقوع الخطر ،فأي خطأ يرتكبو المؤمف لو سينعكس عمى

سمعتو ونشاطو سمباً.
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 إمكانية القياس كماً

يجب أف تستطيع شركة التأميف تقدير الخسائر الناتجة وقوع الخطر ،وذلؾ لكي تقبؿ التأميف

عمى ىذا الخطر .الشؾ أف استخداـ الطرائؽ الرياضية واإلحصائية قد ساعد في قياس احتماؿ
وقوع الخطر وتقدير الخسارة المحتممة الوقوع.

إف إمكانية قياس الخطر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقسط التأميف الواجب دفعو مف قبؿ المؤمف لو،
فتمكف شركات التأميف مف قياس الخطر يساعدىا في تحديد ىذا القسط ،حيث مع زيادة احتماؿ

وقوع الخطر يرتفع القسط والعكس بالعكس.

تمعب الخبرات السابقة في مجاؿ العمؿ التأميني دو اًر كبي اًر في عممية القياس ،كما تساىـ

الدراسات اإلحصائية والبيانات التاريخية المجمعة عف الخطر في تحديد اتجاه التغيير لمحددات
الظواىر وخط سيرىا العاـ ،وبالتالي الوصوؿ إلى تقدير احتمالي قريب جداً مف الواقع .مثاؿ :

ال يمكف حساب احتماؿ الوفاة إال بتوفر معمومات دقيقة عف الوفيات ألعواـ سابقة تمكننا مف

حساب معدالت الوفاة لؤلعمار المختمفة والتي تساعد عمى تركيب جدوؿ الحياة.

نشير أيضاً إلى أف شركات التأميف ميما كانت إحصاءاتيا دقيقة ،إال أنيا تضر إلى إضافة
نسبة معينة إلى قسط التأميف لمواجية الحاالت الطارئة ،حيث تسمى ىذه النسبة المضافة

(احتياطي أماف).

 إمكانية تطبيؽ نظرية األعداد الكبيرة

ميما توافرت اإلحصاءات الدقيقة عف خطر معيف وميما تمكنت شركات التأميف مف حساب

احتماؿ وقوعو ،فإف المطموب أف يكوف عدد المؤمف ليـ عمى خطر معيف كبي اًر ألف نظرية

االحتماالت ال تكوف صحيحة إال بالنسبة لؤلعداد الكبيرة.

 إمكانية إثبات وقوع الخطر

ال يمكف قياـ التأميف عمى خطر إذا كاف مف الصعب أو المتعذر إثبات وقوع ىذا الخطر

وتحديد حجـ الخسائر الناتجة عف تحققو .مثاؿ:

 - ال يمكف التأميف ضد خطر ال تظير أعراضو (كالصداع).

 - ال يمكف التأميف ضد خطر احتراؽ النقود في المنزؿ (فالكمية غير معروفة وكذلؾ
طبيعة النقود غير معروفة).

إذا قبمت شركة التأميف بمثؿ ىذه التأمينات بشروط خاصة فعمييا إثبات وقوع الخطر وتحديد
الخسائر المادية المحققة واال ستكوف مضطرة لدفع كامؿ مبمغ التعويض المطالبة بو مف قبؿ

المؤمف لو نتيجة تحقيؽ الخطر.

 مادية الخطر

ال بد أف تكوف الخسارة الناتجة عف وقوع الخطر مادية لكي تستطيع شركات التأميف قياسيا،
ألنو في الحالة المعاكسة عندما تكوف الخسائر معنوية سيتعذر عمييا ذلؾ فبل يمكف قياس
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الخسارة الناتجة عف تحقؽ خطر لو قيمة عاطفية .ال يمكف مثبلً قياس االنعكاسات النفسية

الناتجة عف وفاة أحد األقارب.

ىذا ال يعني أف شركات التأميف ترفض التأميف عمى أشياء ليا قيمة عاطفية ،بؿ تستطيع قبوؿ
مثؿ تمؾ العمميات بشرط أف يتحدد التعويض في حاؿ تحقؽ الخطر .ففي حالة التأميف عمى

الحياة يتـ تحديد المبمغ الواجب دفعو في حاؿ حصوؿ الوفاة في وثيقة التأميف.

 عدـ التعارض مع الصالح العاـ

ال تستطيع شركات التأميف تغطية أي أخطار تعارض الصالح العاـ ميما كانت ألف ىناؾ

شروط ومبادئ يجب المحافظة عمييا .مثاؿ:

 ال يجوز التأميف مثبلً عمى خطر مف شأنو أف يشجع اإلىماؿ بيف المواطنيف كالتأميف ضد
مخالفات السير حيث ستكوف نتيجتو عدـ االكتراث وبالتالي كثرة الحوادث والضحايا.

 ال يجوز التأميف ضد أخطار تكوف مخمة باآلداب العامة كالتأميف عمى بيوت الدعارة أو
أماكف لعب القمار.

 ال يجوز التأميف ضد ما يمكف أف يرتكبو شخص مف تصرفات مخالفة لمقانوف كالتيريب.
يوجد باإلضافة لكؿ ما سبؽ شرطاف إضافياف يتمثبلف بما يمي :
 أف تصؿ مبالغ الممتمكات المؤمف عمييا حدود ال تقؿ عف مبمغ معيف (مميوف مثبلً) لكي ال
تنشغؿ شركات التأميف بالمواضيع الصغيرة التي تكوف أقساطيا غير مشجعة.

 يجب أف تكوف احتماالت وقوع الخطر موزعة زمانياً عمى األشخاص والشركات المؤمف عمييا

لكي ال تضطر شركة التأميف بالتعويض عمى جميع المؤمف عمييـ دفعة واحدة .مثاؿ ذلؾ :
في حاؿ تركز نشاط شركة التأميف بمنطقة واحدة وتعرض ىذه المنطقة لوباء ما ،ستكوف

بالتالي مسؤولة عف تعويض الجميع في الوقت نفسو.
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أمثمة عف مخاطر غير قابمة لمتأميف:
 تغيرات األسعارمخاطر السوق

 -تغيرات الطراز (الموديؿ)

 المنافسة في السوؽ بيف الشركات عدـ قبوؿ المستيمؾ لمسمعة -الحروب والثورات

مخاطر سياسية

 الضرائب غير المقبولة القيود عمى حرية التجارة -القيود عمى تبادؿ العممة

 التشغيؿ غير االقتصادي لآلالتمخاطر اإلنتاج

 -نضوب موارد المواد الخاـ

 الفشؿ في معالجة المشكبلت الفنية اإلضرابات وارتفاع معدؿ الغياب -البطالة

مخاطر شخصية

 الجيؿ -الفقر

 تراجع الوضع الصحيأمثمة عف مخاطر قابمة لمتأميف

 مخاطر الممتمكات المباشرة أو غير المباشرة.
 مخاطر األشخاص الناتجة عف الوفاة أو العجز أو الشيخوخة.

 المسؤولية المدنية تجاه الغير وتغطي الخسائر الناتجة عف استخداـ السيارات – المباني –
تشغيؿ اآلخريف – الممارسات المينية.

 مخاطر الحريؽ مخاطر اإلجراـ والسطو والسرقة والشيكات الباطمة.
 مخاطر سوء ائتماف الموظفيف.
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 .5تعريف صيرفة التأمين
يشير مصطمح صيرفة الػتأميف إلى الجيود التي تبذليا المصارؼ الختراؽ سوؽ التأميف ،وىو يغطي
مجموعة مف االتفاقيات المبرمة بيف المصارؼ مف جية وشركات التأميف مف جية أخرى ،حيث تضمف

ىذه االتفاقيات توفير الخدمات المصرفية والتأمينية لمعميؿ مف المصدر ذاتو.

أما بالنسبة لتعريفات صيرفة الػتأميف فيي متعددة بتعدد نماذجو اإلستراتيجية واختبلؼ وجيات نظر

القائميف عمى ىذه التعريفات .فالبعض عرفو عمى أنو "إشراؾ ومشاركة البنوؾ ومصارؼ االدخار
والتسميؼ ومنظمات القروض العقارية في صناعة ،تسويؽ ،وتوزيع منتجات التأميف".

كما تـ تعريفو عمى أنو" :توفير منتجات التأميف والمصارؼ مف خبلؿ قنوات توزيع مشتركة تجمع بيف
عمبلء المصارؼ وشركات التأميف" .أما البعض اآلخر فعرفو كتأميف كبلسيكي مع شبكة أكثر قوة،

تجمع بشكؿ أكبر بيف عمبلء المصارؼ وعمبلء شركات التأميف ،وذلؾ دوف أف تقوـ المصارؼ بإنتاج

خدمات التأميف ،وانما تقوـ ببيعيا وتسويقيا فقط.

نستنتج مف التعريفات السابقة أف صيرفة التأميف تُعنى بأبسط أشكاليا بتوزيع خدمات التأميف مف خبلؿ

قنوات التوزيع المتوفرة لدى المصرؼ ،5وذلؾ بالشكؿ الذي يوفر لمعميؿ الواحد خدماتو المصرفية

والتأمينية المطموبة مف المصدر نفسو .وبالتالي يمكننا القوؿ أف صيرفة التأميف تمثؿ خدمة مصرفية

ىامة لمغاية بالنسبة لمعميؿ كما سنرى الحقاً .وىي بمثابة استراتيجية تساعد عمى توزيع المنتج التأميني
عبر القنوات المصرفية لموصوؿ إلى شريحة جديدة مف العمبلء.

 .6نشأة صيرفة التأمين
ُولدت صيرفة التأميف أو التأميف المصرفي ( )Bancassuranceفي فرنسا في أوائؿ السبعينات مف
القرف الماضي مف خبلؿ المنتجيف المذيف أطمقيما مصرؼ ( ،)Crédit Mutuelحيث تمثؿ المنتج
األوؿ بخدمة التأميف عمى الحياة ( ،)Assurance-Vieوتمثؿ المنتج الثاني بخدمة التأميف ضد

مخاطر الحريؽ ومخاطر أخرى مختمفة ( ،)IARDوذلؾ بعد حصوؿ المصرؼ المذكور عمى الموافقات

البلزمة مف السمطات الفرنسية .أما فكرة صيرفة التأميف فتـ االستناد فييا عمى فكرة الوساطة في تأميف
القروض المتعثرة نتيجة وفاة العميؿ المقترض ،ليصبح بذلؾ المصرؼ بمثابة شركة التأميف بالنسبة

ليؤالء العمبلء.

اىتمت اسبانيا أيضاً بصيرفة التأميف منذ بداية عاـ  1980ولكف القوانيف االسبانية لـ تكف تسمح

لممصارؼ ببيع منتجات التأميف عمى الحياة إلى أف تـ إزالة ىذه الحواجز سنة .1991

اىتمت بمجيكا بعد اسبانيا وفرنسا بصيرفة الػتأميف وذلؾ في عاـ  1989وتمثؿ ذلؾ بقياـ شركة التأميف

األولى في بمجيكا ( )AGباالشتراؾ مع ( )Générale de Banqueبإنشاء شركة لمتأميف عمى الحياة

سميت ب ػ ( ،)Alpha-lifeتبع ذلؾ اندماجات أخرى بيف شركات التأميف والمصارؼ في بمجيكا.

 5أسامة عزمً سالم وشقٌري نوري موسى ،2007 ،إدارة الخطر والتأمٌن ،دار حامد للنشر والتوزٌع ،الطبعة األولى.
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وفي تايمندا وقعت مجموعة  Fortisمع مجموعة  Muang Thaiفي عاـ  2004اتفاقية لتسويؽ
منتجات التأميف عمى الحياة وعمى غير الحياة ،واكتسبت بذلؾ  %25مف التأميف عمى الحياة في

مجموعة  .Muang Thaiكما سعت مجموعة  Fortisإلى تطوير نماذج بنؾ التأميف في آسيا مف
خبلؿ العديد مف االتفاقيات الموقعة في كؿ مف ماليزيا والصيف.

وبالنسبة لمدوؿ العربية لـ تكف بعيدة عف ىذه التطورات التي عرفتيا صيرفة التأميف ،خاصة في منطقة
الشرؽ األوسط حيث ال يوجد تشريعات تحظر توزيع منتجات التأميف عبر المصارؼ ،عمى عكس الكثير

مف البمداف مثؿ سنغافورة وتايبلند وىونغ كونغ واندونيسيا والفمبيف والياباف والصيف واليند .كما ال يوجد
في بمداف ىذه المنطقة تشريعات تمنع امتبلؾ أو شراء أسيـ أو حتى عقود المشاركة بيف المصارؼ

وشركات التأميف .ومف بيف بمداف الشرؽ األوسط تعد لبناف القائدة مف حيث انتشار صيرفة التأميف،
حيث يرتبط كؿ مصرؼ مع شركة تأميف واحدة أو أكثر ،أي أنو يمكف القوؿ أف جميع الفروع المصرفية

المنتشرة في لبناف توفر خدمات التأميف.

وفي سورية أصدرت و ازرة المالية القرار رقـ  298بتاريخ  .2009/11/1تضمف ىذا القرار ما يمي:

 المادة :1يحؽ لشركة التأميف افتتاح مراكز إصدار ليا في البنوؾ أو المصارؼ المرخصة
أصوالً لمعمؿ في الجميورية العربية السورية ،بموافقة مسبقة مف ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف
وبموافقة مباشرة مف مدير عاـ الييئة.

 المادة :2يسمح لمراكز اإلصدار المرخصة لمعمؿ في البنوؾ أو المصارؼ بإصدار عقود
التأميف المرتبطة فقط بالعمؿ المصرفي.

 المادة  :3يحدد البدؿ النقدي الفتتاح أي نافذة إصدار لشركة التأميف ضمف البنؾ أو المصرؼ
بػ  35000ؿ.س .خمس وثبلثيف ألؼ ليرة سورية فقط (أي ما يعادؿ  750دوال ار أميركيا).

 المادة  :4تمتزـ كافة شركات التأميف بتوفيؽ أوضاعيا في ما يتعمؽ بنوافذ اإلصدار الموجودة
خبلؿ شير واحد مف تاريخو تبعا لئلجراءات المحددة مف قبؿ الييئة.

ألزمت بذلؾ سورية شركات التأميف الراغبة بتسويؽ عقود التأميف عبر شبابيؾ المصارؼ بالحصوؿ عمى

موافقة مسبقة مف ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف .كما أوجبت عمى ىذه الشركات ضرورة اطبلع ىيئة

اإلشراؼ عمى نماذج عقود التأميف التي ترغب بتسويقيا إلى زبائف المصرؼ .ويشترط القرار أف تكوف

تمؾ العقود عمى عبلقة بالقروض واالعتمادات التي يفتحيا المصرؼ لمصمحة زبائنو.

وبالنسبة لدوؿ الخميج العربي تحظى دولة االمارات المتحدة بالمرتبة األولى ،حيث تمارس المصارؼ

الكبيرة فييا بشكؿ جيد أنشطة صيرفة التأميف ،وال تكتفي ىذه المصارؼ فقط ببيع منتجات التأميف جنباً
إلى جنب مع الخدمات المصرفية األساسية لؤلفراد ،بؿ أنو يتـ التسويؽ المباشر عف طريؽ وكبلء
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المبيعات الذيف يجري استخداميـ مف قبؿ المصارؼ لزيادة التركيز عمى أنشطة التأميف وبالتالي زيادة
اإليرادات.

6

بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف صيرفة التأميف تمثؿ تعاوناً بيف المصارؼ وشركات التأميف ،بدأ ىذا التعاوف

في مجاؿ التأميف عمى الحياة ،ثـ تطور ليشمؿ مجاالت أخرى كالتأميف ضد الحوادث ،وبدأ في بمداف

معينة ليمتد ويشمؿ مختمؼ البمداف الحقاً ،خاصة بعد موجة التحالفات والتكتبلت التي تميزت بيا

األسواؽ

الدولية.

7

 .7قنوات توزيع التأمين المصرفي
كانت منتجات التأميف تباع وتروج بصورة رئيسية مف خبلؿ أنظمة الوكالة في معظـ بمداف العالـ .لكف

التطورات الجديدة في سموكيات المستيمكيف في السنوات األخيرة ،وتطور التكنولوجيا والتحرر مف القيود

المفروضة في مجاالت عدة ،أدت عمى ظيور قنوات توزيع جديدة تـ تطويرىا بنجاح وبسرعة 8.ومف أىـ
قنوات التوزيع التي يمكف االستفادة منيا في صيرفة التأميف:
 الوكبلء

الوكبلء ىـ جيات تـ االتفاؽ معيا بعقد وكالة لتقوـ ببيع المنتجات التأمينية .ويكوف لشركة التأميف الحؽ
في ممارسة الرقابة فقط عمى أنشطة الوكيؿ التي تـ تحديدىا في العقد وىو ما قد يخمؽ مشكمة تتعمؽ

بعدـ ضماف مستوى جودة الخدمة المقدمة .يمكف لممصرؼ أف يمعب دور وكيؿ شركة التأميف المفوض

بالتوقيع عنيا ويتقاضى عمولة مقابؿ ذلؾ.
 المستشاروف الخاصوف

المستشاروف الخاصوف ىـ موظفوف مدربوف تدريباً عالياً ،وينتموف عادة إلى شركة التأميف ،يقوموف
بتوزيع المنتجات التأمينية لعمبلء المصرؼ .ويتقاضوف رواتب ثابتة إضافة إلى حوافز تعويضية عمى

أساس مبيعاتيـ.

 موظفو المصارؼ

ىـ موظفو المصرؼ الذيف يمكف أف يقنعوا العميؿ ببعض المنتجات التأمينية وغالباً ما تكوف منتجات

بسيطة ،وذلؾ نظ اًر إلى الحاجة إلى أداء الواجبات المصرفية األخرى .يوجد قيد عمى فعالية عاممي
المصرؼ بالنسبة لتوليد أعماؿ التأميف ىو كوف السوؽ المستيدفة لدييـ محدودة ،أي أولئؾ العمبلء
الذيف قاموا بالفعؿ بزيارة المصرؼ خبلؿ ساعات العمؿ الرسمي.
 شركات الوساطة
Manoj Kumar, Bancassurance as a Catalyst for Insurance Market Growth in the Middle
7

East and Gulf Region, 2001.
بريش عبد القادر وحمو محمد ،آفاؽ تقديـ البنوؾ الجزائرية لمنتجات تأمينية ،الممتقى الدولي الثاني حوؿ اصبلح النظاـ

المصرفي الجزائري ،جامعة أورفمة.
Manoj Kumar, Marketing and Distribution Channels in Bancassurance,2001.
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في حالة شركات الوساطة تتاح الفرصة لعمبلء المصرؼ لتمقي العروض التأمينية مف مجموعة متنوعة
مف شركات التأميف ،وتعد ىذه القنوات األكثر انتشا اًر في العالـ ،ففي الواليات المتحدة األمريكية عدد

كبير مف المصارؼ تتعاوف مع شركات الوساطة .يمكف القوؿ أف شركات الوساطة مفيدة مف ناحية أنيا
توفر الموظفيف المتخصصيف في مسائؿ التأميف المعقدة .يمكف لممصرؼ أف يمعب دور وسيط التأميف

إذ أنو يصوغ العقد ويممي شروطو أو يوكؿ تمؾ الميمة إلى شركة وساطة تابعة لممصرؼ.
 اإلنترنت

تتـ صيرفة التأميف عبر االنترنيت مف خبلؿ اإلعبلنات في المواقع التفاعمية لممصارؼ .وعندما تقرر

الشركة االعتماد عمى إحدى ىذه المواقع ينبغي أف يمبي الموقع احتياجات شرائح عمبلء المصرؼ

جميعيـ ،ويجب عمى الشركة أف تسعى إلى تحقيؽ االنسجاـ بيف خصائص المنتج والموقع التي يوزع
مف خبللو ىذا المنتج التأميني.

 .8نماذج صيرفة الـتأمين
يوجد نماذج عدة لصيرفة التأميف ،وىي عمى الشكؿ اآلتي:
 اتفاقيات التوزيع

تقوـ المصارؼ بموجب ىذه االتفاقيات ببيع وثائؽ التأميف عمى الحياة المعزولة أو المرتبطة بالمنتجات

المصرفية وذلؾ مقابؿ عمولة يحصؿ عمييا المصرؼ .تشمؿ ىذه االتفاقيات أيضاً تبادؿ البيانات

والمعمومات عف العمبلء بيف المصارؼ وشركات التأميف.
 التحالفات االستراتيجية

ال تقتصر التحالفات االستراتيجية بيف المصارؼ وشركات التأميف عمى بيع وثائؽ التأميف وتبادؿ

البيانات والمعمومات حوؿ العمبلء بؿ يمتد األمر ليشمؿ أيضاً تطوير منتجات تأمينية جديدة وادارة

قنوات توزيع الوثائؽ التأمينية.
 المشاريع المشتركة

تمثؿ المشاريع المشتركة امتدادأ لمتحالفات االستراتيجية ،حيث تكوف ممكية المشروع مشتركة بيف

المصرؼ وشركة التأميف بنسبة معينة ،ولكف لـ يمؽ ىذا النموذج نجاحاً كبي اًر نظ اًر لممشكبلت الكبيرة

المرتبطة بو ال سيما تمؾ المتعمقة بحجـ المساىمة وبالتالي بسمطة اتخاذ القرار .وتعد السويس ار مف أكثر

البمداف التي ينتشر فييا ىذا النموذج .انظر الشكؿ اآلتي:

الشكؿ رقـ ( :)3-9نماذج صيرفة التأميف تبعاً لدرجة التكامؿ
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 .9مزايا صيرفة التأمين
لصيرفة التأميف مزايا عدة سواء بالنسبة لشركات التأميف أو لممصارؼ أو لعمبلء الػتأميف ،وذلؾ عمى
الشكؿ اآلتي:

 بالنسبة لشركات التأميف

 قناة جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية تقمؿ مف االعتماد عمى القنوات التقميدية.

 الوصوؿ لشريحة جديدة مف الجميور ىـ القاعدة العريضة مف عمبلء المصرؼ ،أي يمكف
لشركات التأميف زيادة عدد عمبلئيا ال سيما أولئؾ الذيف مف الصعب الوصوؿ إلييـ،

مستفيدة بذلؾ مف الصورة الجيدة لممصرؼ ومف حجـ الثقة التي تربط المصرؼ بعمبلئو.
 مصدر لمعمميات التأمينية الجديدة وزيادة حجـ األقساط.

 تحديث التغطيات التأمينية بما يتوافؽ مع احتياجات العمبلء.

 تخفيض تكمفة الخدمات التأمينية مما ينعكس عمى أسعار التأميف.

 تحقيؽ تواجد سريع لشركة التأميف بالسوؽ دوف الحاجة لشبكة واسعة مف الوسطاء.

 في حالة تكويف المشروعات المشتركة واالندماج بيف المصارؼ وشركات التأميف يمكف

لشركات التأميف الحصوؿ عمى مساندة المصرؼ لمركزىا المالي ،وبالتالي الحد مف

مخاطر السيولة .األمر الذي ينعكس إيجاباً عمى جودة الخدمات التأمينية ال سيما خدمات
ما بعد البيع المتمثمة بالتعويضات عف الخسائر المتحققة التي تصيب المؤمف ليـ.

 تخفيض حجـ وتكرار الخطر وذلؾ مف خبلؿ المعمومات التي توفرىا المصارؼ حوؿ
عمبلء شركات التأميف الذيف ىـ في األصؿ عمبلء المصرؼ .يساىـ ذلؾ في الحد مف

عامؿ سوء نية العمبلء ( )L'aléa moralالذي يعد مف أىـ العوائؽ التي تواجو شركات

التأميف 9.ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ اآلتي:

9
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الشكؿ رقـ ( :)4-9دور صيرفة التأميف في تخفيض الخطر
 بالنسبة لممصارؼ

 توسيع نطاؽ الخدمات المالية التي تقدميا المصارؼ.

 إيجاد وسيمة إضافية لزيادة دخؿ المصرؼ مف خبلؿ العموالت أو األجور التي يتقاضاىا
مف نشاط بيع المنتجات التأمينية.

 االستفادة مف الخبرات التي تمتمكيا شركات في ميداف إدارة المخاطر ،خاصة في حالة
المشاريع المشتركة.

 توفير خدمة شاممة لعمبلء المصرؼ مما يؤدي إلى اكتساب ثقتيـ ووالئيـ.

 تصميـ منتجات بنكية تأمينية جديدة لتمبية حاجات العميؿ بما يتناسب مع ظروفو
االقتصادية ومراحمو العمرية.

 لقد استفادت المصارؼ مف قدرتيا عمى منح القروض ،وذلؾ في الترويج لمنتجات التأميف
عمى القرض .مثاؿ :تسويؽ تأميف السيارة مع قرض السيارة؛ تسويؽ التأميف عمى المسكف
مع التسميفات العقارية... ،الخ .إضافة إلى ذلؾ ،فرضت بوليصة "تأميف عمى الحياة"

كضمانة لتسديد القرض في حاؿ وفاة المقترض أو إصابتو بالعجز الكمي.

 تعد شكؿ إلدارة المخاطر ,إذ أف الزيادة في الرسوـ المحصمة مف بيع التأميف يمكف
استخداميا لتعويض الخسارة الناجمة عف القروض المعدومة.

 بالنسبة لعمبلء التأميف

 تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات العمبلء.
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 تطوير الخدمة المقدمة لمعمبلء مف خبلؿ التكنولوجيا الحديثة التي تممكيا المصارؼ مثؿ
الصرافات اآللية.

 انخفاض أسعار التأميف بالنسبة لمعمبلء نتيجة انخفاض التكمفة التأمينية.

10

يعد في الواقع

تقديـ خدمة التأميف مف خبلؿ المصارؼ أقؿ تكمفة مقارنة بالطرائؽ األخرى لتسويؽ

الخدمات التأمينية نظ اًر لمتكمفة الطفيفة التي تضاؼ عمى حساب المصارؼ عند توسيع
نطاؽ منتجاتيا المصرفية لتشمؿ منتجات التأميف األساسية .األمر الذي جعؿ شركات

التأميف تيتـ بذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى ىامش ربحيا .في الواقع ،تقؿ تكاليؼ التأميف عبر

المصرؼ بحوالي  %50عنيا في وسائؿ التوزيع األخرى .ويعود ذلؾ بشكؿ كبير إلى ميزة
التوفير في الوقت عند بيع المنتجات في المصارؼ .إذ تشير التقديرات إلى أف وسيط أو

مندوب التأميف يمضي تقريباً  %30مف وقتو في البحث عف زبوف ،و %15لمحصوؿ عمى

موعد ،و %40إلتماـ عممية البيع ،و %15لتقديـ خدمة ما بعد البيع .غير أف المصارؼ

بإمكانيا توفير لغاية  %45مف ىذه العممية ،بفضؿ قدرتيا عمى استخراج المعمومات
وبفضؿ شبكة فروعيا ،حيث إف المصارؼ عمى اتصاؿ مستمر بعمبلئيا وتتوفر لدييا

معمومات مفصمة عنيـ .وبإمكانيا استخراج معمومات حوؿ دخؿ الفرد ومستوى مبلءتو ،ما

يساعد عمى تقسيـ السوؽ إلى أجزاء واتباع استراتيجية في البيع باالعتماد عمى أرقاـ

ووقائع.

 توفير شمولية الخدمة لمعميؿ بحيث يتمكف العميؿ مف إجراء مختمؼ عممياتو مف مكاف
واحد وبالتالي بوقت أقؿ .ويمكف التعبير عف ذلؾ بالشكؿ اآلتي:

الشكؿ رقـ ( :)5-9شمولية الخدمة لمعميؿ

Houda Bargaoui ,Bancassurance: Commercialisation des produits assurantiels institut

10

superieur de gestion à Tunis 2006-2007
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نشير أخي اًر إلى أف مزايا صيرفة التأميف لـ تقتصر عمى شركات التأميف والمصارؼ والعمبلء بؿ تمتد
لتشمؿ المجتمع ككؿ ،فيي تساعد في:

 تنمية الوعي العاـ لمنافع التأميف خصوصاً واالستثمار في األسواؽ المالية عموماً.
 تخفيض المخاطر اليومية والتكاليؼ المرتبطة بيا ،وتشجيع األفراد عمى التوفير.

 زيادة الثقة بشركات التأميف وبالقطاع المالي عموماً ،ما شجع الجميور عمى البحث عف فرص
لبلستثمار في األسواؽ المالية.

 .10عوامل نجاح صيرفة التأمين
إف انتشار ونجاح صيرفة التأميف في بمداف معينة مقارنة ببمداف أخرى يطرح تساؤالت ىامة حوؿ وجود
عومؿ تؤثر في نجاحو ،إال أف وجود وتأثير ىذه العوامؿ قد يختمؼ مف بمد إلى آخر .يمكننا بشكؿ عاـ

تصنيؼ ىذه العوامؿ إلى داخمية وخارجية.

 عوامؿ النجاح الخارجية لصيرفة التأميف

مف أىـ عوامؿ النجاح الخارجية لصيرفة التأميف:

 القوانيف والتشريعات

إف وجود قوانيف وتشريعات ال تحد مف نشاط صيرفة التأميف سيساىـ بدوف أدنى شؾ
بنجاح وانتشار ىذا النشاط ،إال أف ذلؾ يختمؼ مف بمد آلخر ،ولعؿ القوانيف والتشريعات

في كؿ مف فرنسا واسبانيا وبمجيكا وايطاليا أقؿ تشدداً بموضوع صيرفة التأميف مف البمداف

األخرى مثؿ الواليات المتحدة األمريكية.

 المزايا الضريبية

إف وجود مزايا ضريبية يمكف أف يستفيد منيا المستثمروف في وثائؽ التأميف كوثائؽ التأميف
عمى الحياة سيزيد مف مبيعات التأميف ،أي توسيع سوؽ التأميف ،األمر الذي يدفع

المصارؼ لممارسة ىذا النشاط ،حيث تشير الدراسات أف البمداف التي عرفت تطو اًر في

نشاط صيرفة التأميف كانت تمنح اعفاءات ضريبية لمشتري وثائؽ التأميف عمى الحياة

وذلؾ كفرنسا واسبانيا مثبلً.

 الصورة الجيدة لممصارؼ لدى العمبلء
تتمتع المصارؼ بشكؿ عاـ بصورة جيدة لدى عمبلئيا ،إال أف طبيعة العبلقة بينيما

تختمؼ أحيانا مف بمد آلخر ،ففي بعض البمداف كفرنسا واسبانيا وبمجيكا تكوف ىذه العبلقة

مباشرة أي تعتمد عمى المقاءات الشخصية بعكس بمداف أخرى كالبداف االنكموسكسونية

حيث يعتمد العمبلء في تعامبلتيـ مع المصرؼ عمى االنترنيت والياتؼ بشكؿ أكبر.

تساعد ىذه العبلقة المباشرة المصارؼ عمى التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع المشكبلت المالية

لممؤمف ليـ.

 الشبكات المصرفية
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إف الشبكات التي تمتمكيا المصارؼ المتمثمة بالعدد الكبير مف نقاط البيع عامؿ حاسـ في

نجاح صيرفة التأميف ،وذلؾ باعتبار أف تعدد وكثرة نقاط البيع سيخمؽ لمعميؿ قرباً جغرافياً
مف جية ،وسيسمح لو بمقاءات مع العامميف في المصرؼ مف جية أخرى ،وبالتالي كسب

ثقة ووالء العمبلء.

 انخفاض معدؿ انتشار التأميف

قامت المصارؼ العالمية باستغبلؿ انخفاض معدؿ انتشار التأميف ،وعقدت تحالفات مع شركات
تأميف محمية أكثر خبرة ودراية بالسوؽ المحمي ،وقد حدث ذلؾ في بمداف كثيرة أىميا بمداف

أمريكا البلتينية.

 عوامؿ النجاح الداخمية لصيرفة التأميف
ال تتأثر صيرفة التأميف فقط بمجموعة العوامؿ المذكورة أعبله ،وانما تتأثر أيضاً بمجموعة مف
العوامؿ الداخمية أىميا:

 نموذج مصرؼ التأميف

ال يوجد نموذج قياسي لمصرؼ التأميف ،حيث تبحث كؿ شركة تأميف وكؿ مصرؼ عف

الصيغة أو النموذج األكثر مبلءمة ألوضاعو وبيئتو الثقافية والتنظيمية وعمى قدرة التكامؿ

بينيما .فمكؿ نموذج سمبياتو وايجابياتو وال يمكف لنموذج واحد أف يحكـ السوؽ كمو .وعمى
الرغـ مف ذلؾ نجد أف اتفاقيات التوزيع البسيطة ىي األكثر تفضيبلً لما توفره مف مرونة
وحرية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالمنتج التأميني الموزع.

 توافر نظاـ معمومات آلي

إف نجاح مصرؼ التأميف يتطمب نظاـ معمومات آلي موضوع تحت تصرؼ قوى البيع ألف

سرعة الرد عمى العميؿ تعد عنص اًر حاسماً في عممية البيع ،ويعطي المصرؼ ميزة تنافسية

كبيرة .إف مف شأف ىذه النظاـ أف يوفر لقوى البيع البيانات البلزمة لحساب قسط التأميف

واصدار عقد التأميف إف لـ يكف عمى الفور ففي غضوف أياـ قميمة بالشكؿ الذي يمبي
احتياجات العمبلء المحتمميف.

 الخبرات والكفاءات

يجب أف يتوافر لدى العامميف في المصرؼ والمعنييف بتقديـ الخدمة التأمينية خبرات

وكفاءات تمكنيـ مف تقديـ ىذه الخدمة بشكؿ جيد لمعمبلء ،وأف عدـ توافر ىذه الخبرات

والكفاءات سينعكس سمباً عمى صورة المصرؼ لدى عمبلئو وبالتالي عمى الثقة بينيما.

لذلؾ ال بد مف تدريب ىؤالء العامميف بشكؿ جيد قبؿ بدء المصرؼ بتقديـ خدماتو التأمينية،
ويجب أال يقتصر األمر عمى التدريب المبدئي بؿ يجب أف يستمر طيمة ممارسة المصرؼ

لمنشاط التأميني بالشكؿ الذي يضمف التحسيف الدائـ لمستواىـ المعرفي في ميداف التأميف.
وال يقتصر ىذا التدريب عمى شكمو الكبلسيكي المعروؼ ،بؿ يشمؿ أيضاً الندوات

والمؤتمرات والمنشورات ،واالجتماعات بيف المصرؼ وشركة التأميف...الخ

209

ISSN: 2617-989X

خدمات مصرفية

الفصؿ التاسع

 نظاـ الحوافز

يجب وضع نظاـ حوافز يحفز العامميف القائميف عمى تقديـ الخدمات التأمينية لمعمبلء.

يمكف أف يرتبط ىذا النظاـ بعوامؿ عدة أىميا :نوع المنتجات التأمينية ،وعددىا .فمثبلً بيع

وثيقة تأميف عمى الحياة ألحد العمبلء طالبي االئتماف ال يتطمب اعطاء حوافز أو

تعويضات لمعامؿ الذي قاـ ببيع ىذه الخدمة التأمينية ،بالمقابؿ بيع وثيقة تأمينية مرتبطة

باألضرار مثبلً تتطمب اعطاء حوافز وتعويضات ألف ىذه المنتجات التأمينية تتطمب جيداً
ومستوى عاؿ مف التأىيؿ .ويمكف أف تأخذ ىذه الحوافز أشكاالً عدة منيا :رحبلت ترفييية،
كمبيوترات محمولة ،ىواتؼ نقالة...الخ

 مواصفات المنتجات التأمينية المسوقة

يبدأ مصرؼ التأميف المبتدئ عادة ببيع منتجات تأمينية تشابو الخدمات المصرفية التي

يقدميا لعمبلئو .فمثبلً تشبو وثيقة التأميف عمى الحياة ودائع االدخار .وال يجب أف يقوـ

المصرؼ بالتوسع بخدماتو التأمينية قبؿ أف يصبح المصرؼ أكث ار نضجاً الستيعاب
مبيعات أكثر تعقيداً.
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أسئمة الفصل التاسع:

أسئمة صح  /خطأ True/False
السؤال
1

وثائؽ التأميف عمى الحياة التي تقدميا شركات التأميف لعمبلئيا تشبو ودائع
االدخار في المصرؼ

صح خطأ


2

ال يوجد تعريؼ وحيد لمخطر

3

تؤمف شركات التأميف عمى األخطار المعنوية

4

تتعدد تصنيفات الخطر



5

يصعب الفصؿ أحياناً بيف األخطار المادية واألخطار المعنوية



6
7

تسمى األخطار البحتة أحياناً باألخطار التجارية

شركات التأميف ال تتعامؿ مع األخطار العامة إال في نطاؽ محدود

8

تؤمف شركات التأميف عمى مخاطر المضاربة

9

يوجد شروط ال بد مف توافرىا في الخطر ليصبح قاببلً لمتأميف

10
11









األخطار البحتة أو الصافية ىي األخطار التي تكوف نتيجتيا إما الخسارة أو



الربح

عندما يقوـ أحد المؤمنيف عمى حياتيـ باالنتحار ،تمتزـ شركات التأميف



بتعويضو.

تبيف أف الخطر المؤمف ضده قد زاؿ
 12يكوف عقد التأميف باطبلً إذا ا
 13المطموب أف يكوف عدد المؤمف ليـ عمى خطر معيف كبي اًر أياً كاف األمر




 14يمكف التأميف ضد خطر احتراؽ النقود في المنزؿ
15

يجب أف تكوف احتماالت وقوع الخطر موزعة زمانياً عمى األشخاص

والشركات المؤمف عمييا

 16تُعنى صيرفة التأميف بتوزيع خدمات التأميف مف خبلؿ المصرؼ
ُ 17ولدت صيرفة التأميف أو التأميف المصرفي ( )Bancassuranceفي أمريكا
 18اىتمت بمجيكا بعد اسبانيا وفرنسا بصيرفة الػتأميف وذلؾ في عاـ 1989
19

ال تقتصر التحالفات االستراتيجية بيف المصارؼ وشركات التأميف عمى بيع

وثائؽ التأميف

 20تعد فرنسا مف أكثر البمداف التي ينتشر فييا نموذج المشاريع المشتركة
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أسئمة خيارات متعددة Multiple Choices
 1المخاطر المعنوية ىي المخاطر التي:
أ تسبب ربحاً أو خسارة بشكؿ مادي
ب تسبب خسارة معنوية

ج تسبب خسارة خاضعة لمبدأ القياس والتقييـ

د كؿ ما سبؽ ذكره

 2تنقسـ األخطار المادية (االقتصادية) إلى:

أ أخطار مضاربة وأخطار بحتة (صافية)
ب أخطار معنوية وأخطار غير معنوية

ج أخطار مرتفعة وأخطار منخفضة

د أخطار مجمعة وأخطار مجزأة.

 3بعض المخاطر قد تعود بالفائدة عمى المجتمع مثؿ:
أ أخطار المضاربة

ب األخطار الصافية

ج األخطار المعنوية

د كؿ ما سبؽ ذكره

 4تنقسـ األخطار البحتة إلى:

أ أخطار عامة (أساسية) وأخطار خاصة

ب أخطار مضاربة وأخطار غير مضاربة

ج أخطار معنوية وأخطار مادية
د ال شيء مماسبؽ ذكره

 5يمكف التأميف عمى المخاطر التيتكوف:
أ مؤكدة

ب مستحيمة

ج محتممة

د ال شيء مماسبؽ
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 6تمثؿ المنتج األوؿ لصيرفة التأميف بػ ػػ:
أ خدمة التأميف عمى الحياة
ب التأميف عمى الممتمكات

ج التأميف البحري

د التأميف الجوي

 7لصيرفة التأميف مزايا عدة بالنسبة:
أ لشركات التأميف
ب لممصارؼ

ج لعمبلء الػتأميف

د كؿ ما سبؽ ذكره
 8تقؿ تكاليؼ التأميف عبر المصرؼ عنيا في وسائؿ التوزيع األخرى بحوالي "
أ %50

ب %40

ج %60

د %70

 9تشير التقديرات إلى أف وسيط أو مندوب التأميف يمضي تقريباً في البحث عف زبوف:
أ  %30مف وقتو

ب  %20مف وقتو

ج  %40مف وقتو
د  %80مف وقتو

 10تشير التقديرات إلى أف وسيط أو مندوب التأميف يمضي تقريباً إلتماـ عممية البيع:
أ  %10مف وقتو

ب  %20مف وقتو

ج  %40مف وقتو

د  %80مف وقتو
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أسئمة \ قضايا لممناقشة
 ما تعريؼ الخطر؟ ولماذا أخذنا فقط األخطار المعنوية القابمة لمقياس الكمي؟
 ما التصنيؼ األكثر شيوعاً لمخطر؟

 ما مفيوـ المخاطر المعنوية؟ وقارنيا بالمخاطر االقتصادية (المادية).
 ما الفرؽ بيف مخاطر المضاربة والمخاطر البحتة (الصافية)؟

 اشرح الفرؽ بيف المخاطر العامة (األساسية) والمخاطر الخاصة.

 اشرح مخاطر الممتمكات وقارنيا مع كؿ مف مخاطر األشخاص ومخاطر المسؤولية المدنية.
 اشرح مفيوـ الخدمة التأمينية.


اشرح العوامؿ الواجب توافرىا في الخطر لكي يصبح قاببلً لمتأميف.

 أعط أمثمة عف مخاطر غير قابمة لمتأميف وأمثمة عف مخاطر قابمة لمتأميف.
 ما تعريؼ صيرفة التأميف؟

 اشرح باختصار نشأة صيرفة التأميف.


قارف بيف قنوات التوزيع في التأميف المصرفي.



قارف بيف نماذج صيرفة التأميف.

 ما مزايا صيرفة التأميف بالنسبة لممصارؼ؟

 ما مزايا صيرفة التأميف بالنسبة لشركات التأميف؟
 ما مزايا صيرفة التأميف بالنسبة لمعمبلء؟

 اشرح عوامؿ النجاح الخارجية لصيرفة التأميف.
 اشرح عوامؿ النجاح الخارجية لصيرفة التأميف.
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رقم السؤال

اإلجابة الصحيحة

1

ب

2

أ

3

أ

4

أ

5

ج

6

أ

7

د

8

أ

9

أ

10

ج
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