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تخصص :اقتصاد نقدي وبنكي

في مقياس:

السنة الجامعية2020/2019 :

الفصل األول
ماىية البنك ووظائفو وأىدافو
مفيوم البنك :

وردت عدة تعريفات لمبنك منيا الكالسيكية ومنيا الحديثة  ،من وجية نظر الكالسيكية تعريف البنك " مؤسسة تعمل

كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العمالء  .األولي لدييا فائض من األموال وتحتاج إلى الحفاظ عميو وتنميتو
 ،والثانية ىي مجموعة من العمالء تحتاج إلى أموال ألغراض االستثمار أو التشغيل أو كالىما " .
أما الحديثة تعريف البنك أنو " مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطمب  ،أو آلجال
محددة وتزاول عمميات التمويل الداخمي والخارجي وخدمتو بما يحقق أىداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم

االقتصاد القومي ،وتباشر عمميات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما يساىم في إنشاء

المشروعات  ،وما يتطمب من عمميات مصرفيو وتجارية ومالية وفقاً لألوضاع التي يقررىا البنك المركزي " .
ىذا ويالحظ أن عدم األخذ بالمفيوم الحديث لمبنك قد يؤدي إلى مجموعة من المخاطر من أىميا:
 .1تنخفض القدرة التنافسية لمبنك وما لذلك من تأثير عمى انخفاض أرباحو وزيادة مخاطره .

 .2قد تبتعد التعامالت المالية لألفراد والمنظمات عن الجياز المصرفي وخصوصاً مع تعاظم دور شبكة
اإلنترنت كوسيمة مالية وتسويقية عالمية .

 .3يتأثر اقتصاد الدولة بانخفاض مستوى أداء الجياز المصرفي  ،فكمما نشط الجياز المصرفي كمما انعكس
ذلك عمى زيادة المبادالت المالية في االقتصاد ،ومن ثم زيادة نمو الدخل القومي بدرجة أكبر.

ونود أن نوضح أن القانون المصرفي وضع شروط لممؤسسة التي تزاول أعمال البنوك :
 .1أن تتخذ المؤسسة شكل شركة مساىمة .
 .2يجب أن ال يقل رأس المال المدفوع عن مبمغ معين يحدده القانون .

 .3أن يتمثل العمل الرئيس لمبنك في تجميع المدخرات العاجمة مؤقتاً من الجميور وذلك بغرض إعطائيا
لمغير الستخداميا .

أىمية البنوك :
 .1بدون المصارف تكون المخاطرة أكبر القتصار المشاركة عمى مشروع واحد .

 .2نظ اًر لتنوع استثمارات المصارف فإنيا توزع المخاطر مما يجعل في اإلمكان الدخول في مشاريع
ذات مخاطرة عالية .

 .3يمكن لممصارف نظ اًر لكبر حجم األرصدة أن تدخل في مشاريع طويمة األجل .

 .4إن وساطة البنوك تزيد من سيولة االقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائداً مما يقمل
الطمب عمى النقود .

 .5بتقديم أصول مالية متنوعة المخاطر مختمفة  ،وعائد مختمف  ،وشروط مختمفة لممستثمرين فإنيا
تستوعب جميع الرغبات وتستجيب ليا .
 .6تشجيع األسواق األولية التي تستثمر وتصدر األصول المالية التي يحجم عنيا األفراد خوفاً من
المخاطرة .
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أىداف البنك :

ييدف النشاط المالي في البنك إلي تعظيم قيمة السيم في سوق األوراق المالية بما يؤدي لتعظيم ثروة
أصحاب حق الممكية وتعظيم الثروة ىذا يتأتى عن طريق تعظيم اإليرادات أو تخفيض المصروفات أو

كالىما معاً .

وظائف البنوك :

 .1قبول الودائع وتنمية االدخار
 .2مزاولة عممية التمويل الداخمي والخارجي بما يحقق أىداف خطة التنمية
 .3تقديم الخدمات المصرفية .

أوال :قبول الودائع وتنمية االدخار :

تقوم البنوك التجارية بقبول ودائع األفراد والييئات التي تدفع عند الطمب أو بناء عمى إخطار سابق أو بعد انتياء أجل

محدد  .ويمكن تقسيم أنواع اإليداعات التي يقدميا المودعون لدي البنك التجاري إلى أربعة أقسام رئيسية ىي :
أ  -حسابات جارية (دائن) :
الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية ىي الحسابات التي تتضمن معامالت متبادلة بين البنوك وطرف آخر وقد
يتمثل الطرف اآلخر في شخص أو أشخاص طبيعيين أو في أشخاص اعتباريين .وتعتبر الحسابات الجارية الدائنة
لدى البنوك التجارية بمثابة مصدر من مصادر األموال اليامة لدى ىذه البنوك .
ب  -حسابات صندوق التوفير :
تشجع البنوك التجارية العمالء عمى االدخار عن طريق فتح حسابات توفير ليؤالء العمالء تمنحيم بعض المميزات
مثل دفع نسبة فائدة سنوية محددة عن المبالغ التي يحتفظ بيا العمالء في حسابات صندوق التوفير وتحدد قيمة الفائدة

التي يحصل عمييا العميل بقيمة المبالغ التي يحتفظ بيا

 ،والمدة التي يحتفظ خالليا بيذه المبالغ  ،ومعدل الفائدة

السنوية الذي يتعيد البنك بدفعو لمعمالء عمى إيداعاتيم .
ت  -حسابات ودائع (بإخطار) :
تعمل البنوك التجارية عمي جذب المدخرات عمي اختالف أنواعيا فتقوم بتنويع حسابات الودائع لألفراد والييئات بحيث

يمكن لمعمالء اختيار النوع المناسب ليم من حسابات الودائع .
ث  -حسابات ودائع (ألجل) :

بعض العمالء في غير حاجة إلي مبالغ معينة لمدة محددة ومعمومة فيمجأون إلى إيداع ىذه المبالغ في الحسابات
ودائع ألجل محدد ال يحق ليم سحبيا إال بعد انقضاء األجل المحدد .تقوم البنوك بتمقي ىذه الودائع واستثمارىا في
أنواع االستثمار المالئم ليذا األجل المحدد  ،وتزداد قدرة البنك عمي توجيو ىذه اإليداعات واالستثمار ذات معدالت

األرباح المرتفعة بزيادة األجل الذي تتمكن من استثمار ىذه اإليداعات خاللو ،وكمما زاد أجل الوديعة كمما زاد معدل

الفائدة .
ثانياً  :مزاولة عممية التمويل الداخمي والخارجي بما يحقق أىداف خطة التنمية :

تعمل البنوك التجارية عمى تنمية االدخار وقبول الودائع لكي تستخدم ىذه الودائع في عمميات التمويل الداخمي

والخارجي بما يحقق أىداف خطة التنمية .
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ومن أىم أنواع االستثمارات التي تمجأ إلييا البنوك التجارية لتمويل المشروعات وخدمة االقتصاد وتنميتو ما يمي :
 – 1تقديم التسييالت االئتمانية قصيرة األجل فتقوم البنوك التجارية بتقديم القروض والسمفيات لمعمالء لتمويل
عمميات اإلنتاج والتسويق الداخمي والخارجي وتطالب البنوك التجارية العمالء في معظم األحوال بتقديم الضمانات

الكافية لمبنك حتى يتجنب مخاطر عدم وفاء العمالء بالتزاماتيم أو تحد من ىذه المخاطر .

 – 2المساىمات في إنشاء مشروعات جديدة أو تدعيم المركز المالي لمشروعات قائمة عن طريق االكتتاب في
رؤوس أموال ىذه المشروعات فتمجأ لالشتراك في أحد المشروعات عن طريق تقديم قروض طويمة األجل  ،وذلك
لدعم االقتصاد القومي والمساعدة في تحقيق أىداف خطة التنمية .

 – 3االستثمارات قصيرة األجل في شراء األسيم والسندات من الدرجة األولي مثل السندات الحكومية وأسيم
وسندات الشركات التي يتأكد لمبنك سالمة مركزىا المالي .
ويالحظ أنو عند اختيار البنك لطريقة استثمار أموال المودعين فإنو ال بد أن يوازن بين ثالثة عوامل رئيسية يجب
أخذىا في االعتبار عند إقرار سياسة االستثمار وىي :


الربحية  :يسعى البنك التجاري إلى توجيو االستثمار إلى المصادر التي تحقق أقصى ربح ممكن
بحيث يتمكن البنك من سداد الفوائد المستحقة لممودعين ومقابمة االلتزامات األخرى  ،ويحقق معدالت
أرباح مناسبة تكفى لتكوين االحتياطات الالزمة لتدعيم المركز المالي لمبنك  ،ولتوزيع أرباح مناسبة

ألصحاب رأسمال البنك .


األمان  :من المعروف أن معدالت األرباح تكون أكثر ارتفاعاً عندما تزيد درجة المخاطر التي يتعرض
ليا المستثمرون .ولما كانت البنوك التجارية تعتمد إلى حد كبير عمى أموال المودعين في عممية تمويل

المشروعات  ،فإن البنوك التجارية ال بد وأن توازن بين الربحية ودرجة المخاطر التي تتعرض ليا نتيجة
عممية التمويل


السيولة :البنك التجاري قد يتعرض إلى مواجية طمبات سحب كبيرة في وقت واحد مما يحتم عمى

البنوك التجارية أن تحتفظ بمعدل سيولة يتناسب مع إجمالي التزامات الديون قصيرة األجل  ،ونقصد

بالسيولة في ىذا المجال القدرة عمى تحويل بنود االستثمار إلى نقدية سائمة بسرعة ودون التعرض
لمخسائر .
ثالثاً  :تقديم الخدمات المصرفية :

حيث تتنافس البنوك التجارية في تنويع الخدمات المصرفية التي تقدميا لعمالئيا ،وفي تبسيط إجراءات

حصول العمالء عمى ىذه الخدمات .

ومن أىم الخدمات المصرفية التي تقدميا البنوك التجارية لمعمالء :

 – 1تحصيل وخصم األوراق التجارية مقابل الحصول عمى عموالت وأجور وتقديم التسييالت االئتمانية لمعمالء
بضمان األوراق التجارية .
 -2تقديم بعض الخدمات الخاصة باألوراق المالية لمعمالء مثل شراء وبيع األوراق المالية نيابة عن العمالء كما
تقوم بتحصيل ودفع كوبونات األوراق المالية عنيم أيضاً .

 -3تقوم البنوك التجارية بتقديم العديد من الخدمات المصرفية مثل إصدار خطابات الضمان لمعمالء  ،والقيام
بأعمال االعتمادات المستندية نيابة عنيم في حالة االستيراد والتصدير  ،وبيع العمالت األجنبية وتأجير الخزائن.
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أما عن الخدمات المصرفية الحديثة التي فمن أمثمتيا ما يمي :

القروض االستيالكية  ،خدمات اإلرشاد والنصح المالي  ،إدارة النقدية لممشروعات  ،التأجير التمويمي ،
المساىمة في تمويل المشروعات المخاطرة  ،بيع الخدمات التأمينية  ،تقديم الخدمات االستثمارية لممضاربة
في األسيم  ،تقديم صناديق االستثمار وصناديق العوائد السنوية الدورية  ،تقديم خدمات ينوك االستثمار
والبنوك المتخصصة  ،تمويل مشروعات االمتياز .
المبادئ التي تحكم أعمال البنوك

يوجد عدد من المبادئ اليامة تمتزم بيا البنوك في أداء وظائفيا  ،وذلك الكتساب ثقة المتعاممين وتنمية
معامالتيا ومن أىم ىذه المبادئ ما يمي :
 .1السرية  :إن عامل السرية أىم عامل يجب أن يتوافر بين البنك والعميل فال يجوز لمبنك أن يخبر أحد عن

أسرار عمالئو فيذا التزام عام تقتضيو أصول المينة  ،ويستثنى االلتزام بمبدأ السرية عند طمب جية رقابية

عامة في الدولة بيانات عن أحد المتعاممين مع البنك .
 .2حسن المعاممة  :أساس تحويل العميل العرضي إلى عميل دائم ىي طريقة المعاممة التي يمقاىا في البنك من
العاممين فيو فواجب البنك ييتم باختيار العاممين بعناية فائقة ويعمل عمى تدربيم بما يمكنيم من تقديم خدمة
مصرفية ممتازة إلى عمالئو .

 .3الراحة والسرعة  :إن إحساس العميل بالراحة عند وجوده بالبنك  ،والسرعة في اإلجراءات تجعمو من عمالء
ىذا البنك ليذا تسعى البنوك إلى توفير أكبر قدر من الراحة واعداد أماكن مناسبة الستقباليم لقضاء وقت االنتظار ،
ومما يساعد عمى السرعة في إنجاز األعمال بالبنك ىو استخدام األجيزة اآللية الحديثة التي تكفل استخراج البيانات
المعقدة في لحظات وتحقق الدقة في تمك البيانات وتتيح االتصاالت السريعة بالفروع أو المراسمين .

 .4كثرة الفروع  :يسعى البنك دائما إلى توسيع نشاطو بفتح فروع في مناطق جغرافيو مختمفة تعود بفوائد كثيرة
عمى البنك منيا :


التسييل عمى عمالء البنك إجراء معامالتيم وذلك بعدم االنتقال إلى إدارة البنك وما يترتب عمى
ذلك من وقت ومال .



البنك ذو الفروع الكثيرة يتمتع بمزايا المشروعات الكبيرة  ،فيتمكن من تقسيم العمل عمى نطاق

واسع  ،ويقل عنده االحتياطي النقدي اعتماداً عمى تبادل المساعدات بين الفروع .


السيولة والسرعة وقمة التكاليف التي يتحمميا البنك عند تحويل النقود من جية إلى أخرى .

أنواع البنوك :
تختمف كل دولة عن األخرى في نظاميا االقتصادي  ،ولذلك تختمف النظم المصرفية من دولة إلى

ألخرى وتختمف البنوك في أنواعيا تبعاً لتخصصاتيا :

وأىم أنواع ىذه البنوك :

 - 1البنك المركزي  :لو دور ىام جدا حيث يقوم باإلشراف عمى السياسة االئتمانية في الدولة ويراقب أعمال
البنوك التجارية ويقوم بأعمال المستشار النقدي لمدولة  ،ويحتفظ بحسابات ليا ويسيل جميع عممياتيا

المصرفية .
 - 2البنوك التجارية  :تقوم بقبول الودائع وتوظيف النقود بأنواعيا لمدة قصيرة ال تزيد في الغالب عن السنة

ومن أىم أعماليا  :خصم األوراق التجارية  ،والتسميف بضمان أوراق مالية أو بضائع وفتح االعتمادات .

5

 - 3بنوك االستثمار  :تقوم بتوظيف أمواليا في المشروعات التجارية والصناعية ألجل طويل واالشتراك في

إنشاء شركات  ،واقراضيا لمدة طويمة  ،وقد أنشئ في مصر في اآلونة األخيرة منذ عام  1974عدد كبير

منيا وتتماثل ىذه البنوك التجارية في قبوليا لمودائع والذي يمثل جزءاً رئيساً لنشاطيا .

 –4البنوك اإلسالمية :تقوم بقبول الودائع تحت الطمب والودائع ألجل مثل البنوك التجارية إال أنيا تختمف عن
البنوك التجارية في طريقة توظيف األموال  ،حيث أن البنوك التجارية تعتبر الفائدة أساس التعامل  ،في حين أن
البنوك اإلسالمية تعتمد عمى المضاربة اإلسالمية في توظيف أمواليا ويعتبر ىذا البنك من البنوك التجارية

بالنظر إلى الطبيعة الغالبة لمنشاط الذي يزاولو .
- 5البنوك المتخصصة "غير التجارية " :تعتمد ىذه البنوك عمى مصادرىا الداخمية في القيام بوظائفيا حيث تعمد
في تمويل أنشطتيا التي تتخصص فييا عمى مواردىا الذاتية وال تمثل الودائع بالنسبة ليا دو اًر ممحوظاً كما أن

تجميع الودائع ال يمثل واحداً من أغراضيا بل يجب مالحظة ما يمي بالنسبة لمبنوك المتخصصة .

أ .يتمثل النشاط الرئيسي لمبنوك المتخصصة في القيام بعمميات االئتمان طويل األجل لخدمة نوع محدد من
النشاط االقتصادي .

ب .ال تعتمد البنوك المتخصصة عمى قبول الودائع تحت الطمب  ،وكأحد األنشطة الرئيسية ليا
ج .تعتمد البنوك المتخصصة في تمويل أنشطتيا عمى مواردىا الذاتية ومصادرىا الداخمية التي تتمثل في رأس
المال واالحتياطيات والقروض طويمة األجل المتمثمة في السندات التي تصدرىا .
ىذا ويمكن تقسيم البنوك المتخصصة من حيث عمميات التمويل التي تقوم بيا إلى األنواع التالية :

 - 1البنوك الصناعية  :تقوم بتقديم السمف والقروض ومساعدة الصناع لمقيام بأعماليا عمى أتم وجو ورفع
مستوى الصناعة والمساىمة في إنشاء شركات صناعة ومثل ذلك البنك الصناعي .

 - 2البنوك الزراعية  :تقوم ىذه البنوك بمنح سمف لممزارعين لمد ة قصيرة بضمان المحاصيل لمقيام بأعمال
الزراعة  ،وقد قامت ىذه البنوك لحماية صغار المزارعين من استغالل المرابين ومثل ذلك بنك التسميف الزراعي
والتعاوني .

 - 3البنوك العقارية  :توظف أمواليا في منح قروض ذات آجال مقابل رىن عقاري بضمان أر ٍ
اض زراعية وذلك

الستصالح األراضي أو بناء عقارات  ،وفي أغمب األحوال توضع ىذه البنوك تحت إشراف الدولة لممحافظة عمى
الثروة القومية .

 - 6بنوك االدخار  :تقوم بإقراض المشتركين في رأسماليا بفوائد متعادلة .
أنواع البنوك التجارية :

تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة طبقاً لمزاوية التي يتم من خالليا النظر إلى البنوك وذلك عمى النحو
التالي :

أ -من حيث نشاطيا ومدى تغطيتيا لممناطق الجغرافية :

 -1البنوك التجارية العامة  :ويقصد بيا تمك البنوك التي يقع مركزىا الرئيس في العاصمة أو إحدى المدن
الكبرى وتباشر نشاطيا من خالل فروع أو مكاتب عمى مستوى الدولة أو خارجيا  .وتقوم ىذه البنوك بكافة
األعمال التقميدية لمبنوك التجارية وتمنح االئتمان قصير ومتوسط األجل كذلك فيي تباشر كافة مجاالت الصرف
األجنبي وتمويل التجارة الخارجية .
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 - 2البنوك التجارية المحمية  :ويقصد بيا تمك البنوك التي يقتصر نشاطيا عمى منطقة جغرافية محددة نسبية مثل
محافظة معينة أو مدينة أو إقميم محدد .
ويقع المركز الرئيسي لمبنك والفروع في ىذه المنطقة المحددة  .وتتميز ىذه البنوك بصغر الحجم
ترتبط بالبيئة المحيطة بيا وينعكس ذلك عمى مجموعة الخدمات المصرفية التي تقوم بتقديميا .

 ،كذلك فيي

ب  -من حيث حجم النشاط :

 - 1بنوك الجممة  :ويقصد بيا تمك البنوك التي تتعامل مع كبار العمالء والمنشآت الكبرى
 - 2بنوك التجزئة  :وىي عكس النوع السابق حيث تتعامل مع صغار العمالء  ،والمنشآت الصغرى لكنيا تسعى
الجتذاب أكبر عدد منيم  .وتتميز ىذه البنوك بما تتميز بو متاجر التجزئة  ،فيي منتشرة جغرافيا  ،وتتعامل
بأصغر الوحدات المالية قيمة من خالليا خمق المنافع الزمنية والمكانية  ،ومنفعة التممك  ،والتعامل لألفراد ،

وبذلك فإن التجزئة تسعى إلى توزيع خدمات البنك من خالل المستيمك النيائي .
ج – من حيث عدد الفروع :

 -1البنوك ذات الفروع  :وىي بنوك تتخذ في الغالب شكل الشركات المساىمة كشكالً قانونياً ليا فروع متعددة

تغطي أغمب أنحاء الدولة وال سيما األماكن اليامة  ،وتتبع الالمركزية في تسيير أمورىا حيث يترك لمفرع تدبير
شؤونو فال يرجع لممركز الرئيسي لمبنك إال فيما يتعمق باألمور اليامة التي ينص عمييا في الئحة البنك ،
وبطبيعة األمور فإن المركز الرئيسي يضع السياسة العامة التي تيتدي بيا الفروع .
ويتميز ىذا النوع من البنوك بأنو يعمل عمى

المحافظات التي يقع الفرع في نطاقيا الجغرافي .

النطاق األىمي ويخضع لمقوانين العامة لمدولة وليس لقوانين

 - 2بنوك السالسل  :وىي عبارة عن سمسمة من البنوك نشأت نتيجة

لنمو حجم البنوك التجارية وزيادة حجم

نشاطيا واتساع نطاق أعماليا وتتكون السمسمة من عدة فروع منفصمة عن بعضيا إدارياً  ،ولكن يشرف عمييا مركز
رئيسي واحد يقوم برسم السياسات العامة التي تمتزم مختمف وحدات السمسمة بيا  ،كذلك فيو ينسق بين الوحدات

وبعضيا  ،وال يوجد ىذا النوع من البنوك إال في الواليات المتحدة األمريكية .

 -3بنوك المجموعات  :وىي تأخذ شكل شركة قابضة تدير مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل في النشاط
المصرفي  ،حيث تقوم الشركة القابضة باإلشراف عمى الشركات التابعة وتضع ليا السياسات العامة بينما تترك ليا
تنفيذ ىذه السياسات بشكل ال مركزي  .وتأخذ ىذه البنوك طابعاً احتكارياً ،ولقد انتشرت ىذه البنوك في أوروبا الغربية
والواليات المتحدة األمريكية.

 – 4البنوك الفردية  :تقوم ىذه البنوك عمى ما يتمتع أصحابيا من ثقة  ،وبطبيعة الحال فإنيا منشأة فردية تكون
محددة رأس المال  ،ولذلك فيي سوف تتعامل في المجاالت قصيرة األجل ثم توظيف األموال في األوراق المالية
واألوراق التجارية المخصومة وغير ذلك من األصول عالية السيولة والتي يمكن تحويميا إلى نقود بسرعة وبدون
خسائر .

 – 5البنوك المحمية  :وىي بنوك تغطي منطقة جغرافية محددة كمدينة أو محافظة أو والية وتخضع ىذه البنوك
لمقوانين  ،الخاصة بالمنطقة التي تعمل بيا كذلك فيي تتفاعل مع البيئة التي توجد بيا وتعمل عمى تقديم
الخدمات المصرفية التي تناسبيا .
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خصائص البنوك


الخصائص المميزة لمبنوك غير التجارية أي البنوك المتخصصة

تقوم البنوك المتخصصة بعمميات لالئتمان المتوسط والطويل األ ج ل في نشاط اقتصادي معين تعكسو تسميتيا

كالبنوك العقارية والزراعية والصناعية .أو قد يرجع التخصص إلى مقابمة حاجات ائتمانية من نوع خاص كما ىو
الحال مثال بالنسبة لبنوك االستثمار واألعمال.
وتعتمد البنوك المتخصصة باإلضافة عمى مواردىا الذاتية ( رأس المال واحتياطيات ومخصصات البنك ) أيضاً

عمى موارد خارجية  ،أي غير ذاتية ويغمب عمى تمك الموارد األخيرة طابع االقتراض من سوق المال عن طريق

إصدار سندات تشترييا خاصة مؤسسات التمويل الكبرى وشركات التأمين وقد تقترض من البنوك التجارية أو من

البنك المركزي أو من الدولة أيضاً .

وجدير بالذكر أن البنوك المتخصصة في الدول النامية تعتمد بصفة رئيسية في الحصول عمى الموارد الخارجية

عمى الحكومة والبنوك التجارية والبنك المركزي وذلك لضيق األسواق المالية في تمك الدول وعادة تقدم ليا تمك

القروض بأسعار فائدة منخفضة .


الخصائص المميزة لمبنوك التجارية

إن السمة األساسية لمبنوك التجارية تتمثل في قدرتيا عمى خمق االئتمان واضاف تىا بذلك إلى كمية النقود نقوداً
دفترية أي نقودا مصرفية  .وىذه الخاصية لمبنوك التجارية إنما تميز البنوك عن البنوك المتخصصة

 .وتتمثل

الموارد الذاتية لمبنوك التجارية (رأس المال المدفوع واحتياطيات ومخصصات البنك ) وتمثل الودائع نسبة ضخمة
من الموارد غير الذاتية .
مصادر تمويل البنك التجاري

تنقسم مصادر التمويل لمبنك التجاري إلى مصدرين أساسيين ىما
أ-المصادر الداخمية أموال المصارف الخاصة :

وىي تتألف من :

 -1رأس المال المدفوع :
وتتمثل فيو األموال التي يحصل عمييا المصرف من أصحاب المشروع عند بدء تكوينو وأيو إضافات أو
يضات قد تط أر عمييا في فترات الحقو  .ويمثل ىذا المصدر نسبة ضئيمة من مجموع األموال التي يحصل
تخف
المصرف عمييا من جميع المصادر ولكن أىمية ىذا المصدر ال يمكن المبالغة فييا حيث يساعد رأس المال

عمى خمق الثقة في نفوس المتعاممين مع المصرف ضد ما يط أر من تغييرات عمى قيمة الموجودات التي يستثمر
فييا المصرف أموالو .
ىذا ويجب عدم المغاالة في رفع قيمة رأس المال وذلك ألن :
أ – المصرف ال يتعامل بشكل رئيس بأموالو الخاصة وانما بأموال المودعين لذا فيو ال يحتاج إلى األموال
الخاصة لنفس الدرجة التي يحتاجيا المشروع التجاري أو الصناعي .

ب – صغر حجم رأس المال يمكن المصرف من توزيع عائد مجز عمى رأس المال ألن العائد من االستثمارات
بعد تغطيو تكاليف الحصول عمى األموال من المصادر الخارجية والمصاريف اإلدارية والعمومية الالزمة إلدارة
المشروع بوجو عام يشجع أصحاب رأس المال عمى استثمار أمواليم في المشروع إذا لم يكن ىذا العائد مرتفعاً .
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يل من خصومو م ما يدل عمى ض آلة الدور الذي يقوم بو بعكس
ويكون رأس مال المصرف التجاري نسبة ضئ ة
الحال في مصرف غير تجاري مثل المصارف المتخصصة حيث يكون رأس المال نسبة كبيرة من خصوم ىذه
المصارف وتعتمد عميو في عممياتيا بينما يعتمد المصرف التجاري عمى ودائعو .

وبما أن المصارف التجارية قمما تربح عندما تباشر أعماليا لذلك فإن أسيميا عادة تباع في بعض البمدان بقيم

أعمى من قيمتيا االسمية المعمنة (عالوة إصدار) بقصد الحصول عمى فائض من األموال يمتص الخسارة التي
يتكبدىا المصرف عادة في بداية أعمالو دون أن تؤثر عمى رأس المال الممثل بالقيمة اإلسمية ألسيمو المتداولة.
 -2األرباح المحتجزة :

تحتجز األرباح بصفة عامة في المشروعات ألسباب مختمفة وىي تمثل جزءاً من حقوق المساىمين ويرى البعض
فييا وسيمة لمحصول عمى األموال الالزمة لالستثمار داخمياً  .ويمكن تقسيم األشكال التي تتخذىا األرباح
المحجوزة إلى االحتياطيات والمخصصات واألرباح غير المعدة لمتوزيع وذلك عمى النحو التالي :

أ – االحتياطيات

تقتطع االحتياطيات من األرباح لمقابمة طارئ محدد تحديداً نيائياً وقت تكوين االحتياطي  .وتفادياً إلظيار حجم
األرباح المحجوزة في حساب واحد ظيرت في المحاسبة عدة تسميات ألنواع مختمفة من االحتياطيات

؛ فيناك

االحتيطي العام  ،واالحتياطي القانوني  ،واحتياطي الطوارئ  ،وغيرىا من األسماء المختمفة التي تطمق عمى
ا
جزء من األرباح يراد حجزه واعادة استثماره في المشروع  .وبصفة عامة يكون المصرف أي احتياطي فيو عن
طريق اقتطاع مبمغ من أرباحو السنوية وىو لذلك ممك لممساىمين .

واالحتياطيات بأشكالو ا المختمفة تعتبر مصد اًر من مصادر التمويل الداخمية وانيا من طبيعة رأس المال نفسيا

بمعني أنو كمما زادت االحتياطيات زاد ضمان المودعين في المصارف لألسباب التي تم إيرادىا لدى بحث رأس
المال كما أنو يجب عدم المغاالة في تكوينيا واال أصبح العائد عمى المجموع األموال ال م مثمة لحقوق المساىمين

غير مجز ليم الستثمار أمواليم في مثل ىذه المشروعات واالحتياطيات أما أن تكون احتياطيات خاصة واما

تكون قانونية .

 -1االحتياطي الخاص ( االختياري)
وىو احتياطي يكونو المصرف من تمقاء نفسو ممن غير أن يفرضو عميو القانون ويكونو لنفسو تحقيقا لغرضين :
أ  -تدعيم المركز المالي لممصرف في مواجية المتعاممين والجميور .
ب  -تالفي كل خسارة في قيمة أصول المصرف تزيد عن قيمة االحتياطي القانوني.
 -2احتاطي القانوني (احتياطي رأس المال) :

وىو احتياطي يطمبو القانون وينص عمى أن يكون بنسبة معينة من رأس المال فعندما يستقر المصرف
في أعمالو ويبدأ في الحصول عمى األرباح فإن القانون ينص عمى المصرف أن يقتطع نسبة مئوية
معينة من األرباح الصافية قبل توزيعيا في كل سنة حتى تصبح قيمة ىذا االحتياطي معادلة لمقيمة

االسمية ألسيم المصرف العادلة المتداولة (رأس المال المدفوع ) ويسمى ىذا االحتياطي القانوني أو
االحتياطي اإلجباري (احتياطي رأس المال ) والمقصود بو أنو يخدم كوسيمة لموقاية ضد أي خسارة قد
تنتج عن عمميات المصرف .
ب – المخصصات تكون المخصصات في العادة قيمة األصول لتجعميا ممثمة لمقيمة الحقيقية ليا في

تاريخ إعداد الميزانية طبقاً ألسس التقييم المتعارف عمييا لكل نوع من أنواع األصول  .وتحمل األرباح
عادة بقيمة ىذه المخصصات .
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وتختمف نسبة المخصصات حسب ظروف كل مصرف ومن أمثمة المخصصات

 :مخصصات

االستيالك  ،ومخصصات الديون المشكوك فييا .
ج  -األرباح غير الموزعة :

إن االحتياطيات والمخصصات تكون غير معدة لمتوزيع عمى المساىمين

كأرباح إال أن المبالغ التي

تبقى بعد اقتطاع االحتياطيات والمخصصات تكون قابمة لمتوزيع عمى شكل أرباح أسيم وقد توزع
اإلدارة جزءاً منيا وتستبقي جزءاً منيا عمى شكل أرباح غير موزعة مدو رة إال أنيا تكون قابمة لمتوزيع

ويوزعيا المصرف متى شاء .

 -3سندات الدين الطويل األجل :
إن رأس المال واالحتياطي والمخصصات واألرباح غير الموزعة ىي المصادر الداخمية التقميدية
لألموال بالنسبة لممصرف التجاري  ،أما المصادر الحديثة فتشمل سندات الدين الطويل األجل وىي من
المصادر الخارجية ويصدرىا المصرف ويبيعيا لمجميور ولممؤسسات ويحتفظ باألموال الناتجة عن ىذا
البيع ضمن أموالو الخاصة شريطة أن يكون لسداد الودائع حق األولوية عمى سداده ىذه السندات عند

تصفية أعمال المصرف .
ىذا ويالحظ أن أموال المصرف الخاصة تستخدم في األغراض التالية :
- 1رأس المال المصرف ضروري لبداية عمل المصرف .
- 2رأس المال واالحتياطي يشكالن ضمان ضد خسائر المصرف في أول عيده .
- 3أموال المصرف الخاصة الكثيرة تساعد عمى كسب ثقة المودعين .

- 4قياس يقيس بو المالكون مقدار ما يممكون من ثروة مستمرة في ذلك المصرف .
المصادر الخارجية :

 .1الودائع :

الودائع بشكل عام من أبرز مصادر التمويل الخارجية لممصرف وىى بشقييا الودائع المحمية والودائع األجنبية

تؤلف المصدر الرئيس ألموال المصرف التجاري
تصنيف الودائع
ال يقتصر قبول المصارف التجارية لمودائع عمى الودائع الجارية فحسب بل يتعداىا إلى قبول أنواع

مختمفة من الودائع يمكن تصنيفيا بموجب معايير مختمفة مثل معيار الزمن  ،ومعيار المصدر  ،ومعيار
النشاط  ،ومعيار المنشأ .
 .2الودائع حسب الزمن :

إذا أخذنا الزمن معيا اًر لمتصنيف فإن األنواع الرئيسية لمودائع ىي

 .1الودائع تحت الطمب  :وتمثل األموال التي يودعيا األفراد والييئات بالمصارف التجارية بحيث يمكن
سحبيا في أي وقت بموجب أوامر يصدرىا المودع إلى المصرف ليتم الدفع بموجبيا لو أو لشخص
آخر يعينو المودع في األمر الصادر منو لممصرف

.2الودائع ألجل  :وىي نوعان  :تستحق بتواريخ معينة وخاضعة إلشعار وتتمثل فيما يمي :
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أ  .الودائع ألجل تستحق بتواريخ معينة :
وتمثل األموال التي يرغب األفراد والييئات الخاصة والعامة في إيداعيا في المصارف لمدة محددة
مقدماً (15يوماً ،ثالثة أشير  ،أو ستة أشير  ،أو سنة مثالً) عمى أنو ال يجوز السحب منيا جزئياً قبل
انقضاء األجل المحدد إليداعيا ويمجأ األفراد والييئات إلى اإليداع الثابت ألجل بالمصاريف عندما

يتكون لدييم فائض نقدي لم يتيسر ليم استثماره .
ومما يشجع ىؤالء عمى مثل ىذا اإليداع استعداد المصارف ألن تدفع فائدة عمى تمك اإليداعات أكبر
من الفائدة المدفوعة عمى أي نوع آخر من فوائد الودائع إذ أن تحديد فترة اإليداع يعطييا مرونة أكبر
في استثمار اإليداعات الثابتة ألنيا تضمن بقاءىا تحت تصرفيا فترة اإليداع عمى األقل وبذلك يمكن
استثماره بالكامل دون اعتبار لعامل السيولة فيما عدا ما ينص القانون عمى االحتفاظ بو في البنك
المركزي عمى شكل حساب جار.
واذا طمب المودع سحب وديعتو قبل معاد االستحقاق يحق لممصرف أن يختار بين عدم الدفع حسب

االتفاق وبين التساىل والدفع وفي الغالب تميل المصارف إلى البديل الثاني في الظروف العادية حتى

ال تسئ إلى سمعتيا وفي الحالة قد تضع المودع أمام أحد بديمين ىما :
 .1إما يسحب الوديعة ويخسر الفوائد .
. .2واما أن يقرض من المصرف بضمان وديعتو وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي
يتقاضاه من المصرف عمى وديعتو .

وواضح أن أيا من الحمين يجعل المودع يتردد كثي اًر قبل سحب وديعتو قبل ميعاد استحقاقيا .

ب .الودائع ألجل بإخطار أو (الخاضعة إلشعار) :

ويقصد بيا األموال التي يودعيا األفراد والييئات بالمصارف عمى أن ال يتم السحب منيا إال بعد
إخطار المصرف بفترة تحدد عند اإليداع وبالمقابل يدفع المصرف فائدة عمى ىذه الودائع قد تكون

معدالتيا أقل أو مساوية ألسعار الفوائد عمى الودائع ألجل وتمجأ الييئات واألفراد إلى ىذا النوع من
اإليداع عندما يتجمع لدييا رصيد نقدي في فترات دورية ولمدة قصيرة انتظا ار لفرص االستثمار وال
ترغب تمك الييئات واألفراد في االرتباط بإيداع أمواليم لفترة محددة خوفاً من مجرد اإليداع في الحساب
الجاري العادي إذ تتاح ليا فرص استثمار األموال المودعة ب إخطار دون االحتفاظ بمبالغ كبيرة سائمة

لمقابمة السحب منيا .

فالودائع بإخطار تعتبر حالة متوسطة بين اإليداع الثابت وبين الحساب الجاري والعادي .

 .3حسابات التوفير :
تقوم المصارف التجارية أحياناً بعمميات صندوق التوفير خاصة في البالد

المتخمفة اقتصادياً وىذه

العمميات ال تختمف في طبيعتيا عن الودائع ألجل بإشعار إال من حيث اإلجراءات التي تتبع في

اإليداع والسحب وحجم الوديعة والمبمغ المصرح بسحبو في كل مرة من حيث تتماشي ىذه األمور مع
ما يتناسب مع جميور المودعين في صندوق التوفير ومعظميم من صغار المدخرين .
ومع أن اإليداع ات في الصندوق التوفير من طبيعة الودائع بإخطار إذ ال يتم السحب من صندوق
التوفير بما يتجاوز حداً معيناً إال بعد إخطار المصرف بفترة (غالبا ما تتغاضي المصارف عن ىذا

الشرط ) إال أن الفائدة التي تدفعيا المصارف عمى ودائع صندوق التوفير تكون أعمى بقميل من الفائدة
عمى األولى لعدم ضرورة احتفاظ المصارف بنسبة سيولة مرتفعة في حالة إيداعات صندوق التوفير ألن
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المودعين في ىذ هالحالة ال يودعيا إلى ما يتبقى من دخوليم بعد سداد نفقات المعيشة ولذا فإن ىذه
الحسابات تمتاز بصفتيا االدخارية وباستمرار زيادة أرقاميا سنة بعد أخرى ( خاصة في السنوات التي
يرتفع فييا الدخل ) باإلضافة عمى صغر مبالغيا كبر عدد حساباتيا .
الودائع حسب مصدرىا

أما إذا أخذنا مصدر ىذه الودائع معيار اً لتصنيفيا فإن الودائع قد تكون أ جنبية أو محمية وفيما يمي

تفصيالت كل مجموعة .


الودائع األجنبية :
- 1ودائع البنوك من خارج البمد المعني وىذ هفي الواقع تتخذ من المصارف المحمية بنوكاً مراسمة

فتحتفظ بمقدار ضئيل من الودائع لدييا لتسييل معامالتيا وال تدخل أرصدة ىذه الحسابات في
مجموع الودائع عندما يستعمل صافي الودائع مطروحاً عنيا الودائع في المصارف والتي تعود

ممكيتيا لمصارف أخرى .

- 2ودائع غير المقيمين وىم أولئك األشخاص الذين لدييم حسابات في المصارف المحمية ولكنيم
ال يقيمون في البمد المعني



الودائع المحمية  :أما الودائع المحمية فتتألف من ودائع القطاع وودائع البنوك المحمية

أ  -ودائع القطاع الخاص المقيم  :وىى من أىم أنواع الودائع .
ب  -ودائع القطاع العام  :تأتي بالدرجة الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم .
وىي تنقسم إلى :

 .1الودائع الحكومية وشبو الحكومية :
وىي حسابات الحكومة والمؤسسات شبو الحكومية في المصارف التجارية .
 .2ودائع البمديات والمؤسسات العامة :
وىي ودائع البمديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة المودعة في المصاريف التجارية .

 .3ودائع البنوك المحمية :

قد تحتفظ البنوك بحسابات لدى بعضيا البعض .
 الودائع حسب منشأتيا :ويمكن تصنيف الودائع حسب منشئتيا إلى حقيقة ومشتقة .
أ  -الودائع الحقيقة :

وتنشأ عن إيداع نقود أو إيداع شيكات في المصرف وتسمى ودائع أوليو حقيقية غير وىمية بمعنى أن
ىنا قيمة حقيقية عيد بيا فعالً إلى المصرف أي أنيا ىي المبالغ التي أودعت فعالً بالمصرف بواسطة
أصحاب األموال  .وايداع المبالغ النقدية أمر ال يحتاج لبيان خاص فيستطيع أصحاب المدخرات أن

تودعيا بدالً من االحتفاظ بيا لدييا خوفا عميياً من السرقة أو النفاذ .
ب  -الودائع المشتقة :

وتسمى أيضا ودائع ائتمانية و تخمقيا المصارف عن طريق منح القروض وتصنيفيا إلى قيمة النقود
الورقية والمعدنية المتداولة  .لذا فيي من أىم أنواع الودائع ونقول تخمقيا المصارف ألن المصرف ال
يقرض في العادة نقوده وانما يمنح المقترض الحق في سحب شيكات عميو وىنا تنشأ لممقترض لدى
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المصرف وديعة بمقدار القرض المتفق عميو ومن ىنا تزيد ودائع المصرف في ذات الوقت التي تزيد
فيو قروض المتعاممين واذا قام المقترض بقضاء حاجاتو عن طريق السحب عمى ىذا القرض فإن ودائع
دائني المصرف تزيد بينما ال تنقص الودائع الحقيقية شيئاً .
الودائع حسب حركتيا :

وتصنف الودائع حسب حركتيا فيي إما تكون نشيطة أو مقيدة .
أما الودائع النشيطة  :فيكون رصيدىا غير ثابت نسبيا لكثرة عمميات السحب واإليداع بعكس الودائع
الخاممة حيث يكون رصيدىا ثابتًا نسبياً وغالباً ما تكون الودائع الخاممة ذات طبيعة ادخارية .
أما الودائع المقيدة  :فيي األموال التي يودعيا األفراد والييئات لغايات معينة حيث يتم االتفاق عمى
حصر استعماليا بيذه الغايات فقد تكون ىذه الودائع ضمانات لتعيدات أو التزامات يقدميا المودع
لممصرف مقابل تكبد المصرف اللتزام عرضي في سبيمو كإصدار خطاب ضمان  ،أو خطاب اعتماد
مستندي أو كفالة  ،وغيرىا من البنود التي تظير في الميزانية تحت الحسابات النظامية .

ىذا ويالحظ بصفة عامة أن ىناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم ونوعية الوديعة وىذه

العوامل ىي :
 .1العوامل المؤثرة في حجم الودائع ونوعيتيا عمى مستوى البنك :
أ .الصورة الذىنية لمبنك لدى الجيور فكمما كانت ىذه الصورة طبيعية كان ذلك مدعاة الجتذابيم .
ب .تشكيمة الخدمات المصرفية االسمية والنوعية التي يقدميا البنك فكمما زادت ىذه التشكيمة ساعد
عمى اجتذاب العمالء وزيادة درجة رضاىم .

ج .طبيعة العمالء حيث أن لكل قطاع من قطاعات العمالء احتياجاتو ومن ثم فإن سعي إدارة البنك
نحو تمبية احتياجات كل قطاع من شأنو المساىمة في زيادة حجم ونوعية الودائع
د .سياسات البنك ومركزه المالي فكمما كان المركز المالي لمبنك قويا وسميما كمما كان ذلك دافعا لتعامل
الجميور فيما يتعمق بحجم ونوعية الودائع .

 .2العوامل المؤثرة في الودائع عمى المستوى القومي :
أ .الحالة االقتصادية حيث يزاد اإلقبال في حاالت الرواج والعكس تماما في حاالت االنكماش .
ب .تأثير اإلنفاق الحكومي فكمما زاد حجم اإلنفاق الحكومي كمما زاد حجم الودائع وذلك ألن زيادة
اإلنفاق الحكومي من شأنو أن يخمق حالة من الرواج في األسواق .

ج .درجة انتشار الوعي المصرفي فارتفاع مستوى ىذا الوعي من شأنو أن يؤثر إيجابياً عمى حجم
ونوعية الودائع .

د .نسبة االحتياطي والسيولة حيث أن ارتفاع ىذه النسبة والتي يمزم البنك المركزي البنوك بإيداعيا
لديو ،من شأنو أن يؤدي إلى تقميل حجم الودائع الجديدة في البنك .
وفي نياية ذلك العرض نود اإلشارة إلى النقاط التالية :

 .1يتأثر مجموع الودائع بالوضع االقتصادي العام لمدولة ولكن ىنا ك عوامل محددة تؤثر في مجموع
ودائع القطاع العام ومجموع القطاع الخاص أما العوامل التي تمعب دور ىام في تحديد مجموع ودائع
القطاع العام فيي
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أ .التشريع النقدي لمدولة من حيث السماح أو عدم السماح بحفظ الودائع العامة في المصارف التجارية
واإلجراء الغالب ىو أن ال تسمح الدولة بحفظ أمواليا في البنك المركزي العتبار

تتعمق بالسياسات

النقدية سالمة أموال الدولة

ب .وضع الدولة المالي العام فكمما كان الوضع المالي لمدولة أحسن كمما ازداد قيمة الودائع في
المصارف إذا سمحت سياستيا بذلك .
ج .حركة الموارد والنفقات الخاصة بالدولة .
د .سياستيا االئتمانية .

ه .وجود أم عدم وجود فروع م نتشرة لمبنك المركزي في جميع أرجاء الدولة .
أما ودائع القطاع الخاص فيتأثر حجميا بالعوامل التالية :
أ .مستوى النشاط االقتصادي العام فكمما كان الوضع االقتصادي مزدىر كمما حجم

ودائع القطاع

الخاص .

ب .االستقرار السياسي يساعد عمى زيادة حجم األموال المودعة .
ج .الثقة النفسية والتقاليد .
د .العادات واألعراف .
ه .الوازع الديني .
 .2تتأثر المزايا المصرفية بالنسبة لكل شكل من أشكال اإليداعات وذلك وفقا لمعوامل التالية :
أ .حجم الوديعة .

ب .مصدرىا .
ج .درجة سيولتيا ممثمة بمدة بقائيا في المصرف .
د .تكاليف الوديعة .

 -2البنك المركزي :
يمكن النظر إلى البنك المركزي عمى اعتبار أنو مصد اًر من مصادر التمويل الخارجي وذلك من خالل
قيام ذلك البنك بما يمي :

أ – تقديم القروض والسمف :
يعمل البنك المركزي كبنك لمبنوك ويقوم مقام المقرض األخير لممصارف فيقد م ليا قروضاً لمساعدتيا

عمى تمبية حاجاتيا  .والتسييالت التي يعطييا البنك المركزي لممصارف في حالة اقتراضيا منو تفوق

معدل الفائدة الذي يتقاضاىا وذلك ألنو غالباً ما يمنح ىذه القر وض ليشجع المصارف عمى االقتراض
لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعيا .

ب – إعادة الخصم :

تخصم المصارف التجارية عادة أوراقاً وسندات مالية لممتعاممين  ،وبد

الً من أن تجمد قيمتيا لحين

استحقاقيا تعيد خصميا لدى البنك المركزي  ،وتدفع لو بالمقابل معدل الخصم الذي يتقاضاه البنك

المركزي  ،وتربح الفرق بين المعدلين  :معدل الخصم الذي تتقاضاه من مالك الورقة األصمي  ،ومعدل
إعادة الخصم الذي تدفعو لمبنك المركزي  ،ومن ىنا يتضح أن معدل إعادة الخصم يكون أقل من معدل

الخصم .
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ويفضل المصرف في األحوال العادية وعند توفر النقود في خزائنو أن يحتفظ

بيذه األوراق لحين

استحقاقيا وذلك ألمرين :
األول  :االستفادة من استثمار أموالو في عممية الخصم فيستفيد مبمغ الخصم كامالً إذا ما احتفظ

بالورقة لحين استحقاقيا وبذلك يحقق ربحاً مادياً أكبر .

الثاني  :أن إعادة خصم األوراق أمر ال ينظر إليو مالك الورقة األصمي بارتياح ألن ذلك قد يكشف

بعض أس ار ره المالية  .كما أن المصرف التجاري نفسو ال ينظر إليو
الخصم قد يساء فيمو  ،ويفسر من قبل البعض عمى أنو

بارتياح ألن لجوءه إلى إعادة

دليل عمى ضعف سيولة المصرف  ،وعدم

قدرتو عمى مواجية طمبات المتعاممين معو من النقود المتوفرة لديو .

لذا فإن المصرف التجاري ال يمجأ إلى إعادة الخصم إال عند الضرورة القصوى المتمثمة
 .1تدني سيولتو .
 .2تدني رصيد أموالو الجاىزة .

 .3زيادة فرص استثماره أموالو في نواح أكثر ربحاً .
 -3التسييالت ائتمانية الخارجية .

وتتمخص في القروض االعتمادات التي تحصل عمييا المصارف من مراسمييا في الخارج وعادة ما
تكون بالعمالت األجنبية لذا فإن ىذا المصدر ال يمكن اعتباره مصد اًر مباش اًر كما أن استعمالو يقتصر
عمى تمويل عمميات مصرفية تصرف لممصرف المحمي لتمويل عممياتو  .إال أن ىذه المصادر ىامة

لتوسيع عمميات المصرف مع الخارج حيث تساعد المصرف عمى ترسيخ عالقاتو بالخارج مما ينتج عنو
إمكانية استخدامو كمصرف مراسل لممصارف الخارجية فيستفيد من العموالت الناتجة عن أداء ىذه
الخدمات .
 - 4مصادر تمويل أخرى :
وتشتمل عمى ما يمي :

أ – القروض المتبادلة بين المصارف المحمية  :في بعض األحيان تمجأ المصارف التجارية إلى االقتراض من
بعضيا البعض في سبيل تمويل عممياتيا إال أن ىذه الطريقة ال تنظر إلييا المص ارف عادة بعين االرتياح نظ اًر
لما قد يظنو البعض من أن التجاء المصارف إلى مثل ىذه الطريقة قد يعني ضعف المصرف المقرض  ،وكذلك
فإن ىذا المصدر غير مضمون ألن الحاجة إلى األموال تنشأ عادة من زيادة الطمب عمى المسحوبات أو

القروض وبما أن األمور تحدث نتيجة ألوضاع سياسة أو اقتصادية معينة فإن جميع المصارف العاممة في البالد
تتعرض لنفس ىذه الظروف مما يجعل كل المصارف تحتاج إلى أمواليا في فترة واحدة األمر الذي يجعميا غير
مستعدة وغير قادرة عمى إقراض بعضيا البعض وعندىا فال مناص من المجوء إلى البنك المركزي كمقرض أخير
.

ب – التأمينات المختمفة  :وىي التأمينات التي يضعيا األفراد في المصارف مثل تأمينات االعتمادات المستندية
ويتم تصنيف ىذه التأمينات تحت الودائع المقيدة .
ج – ودائع المصارف من الخارج في المصارف المحمية  :وىذا المصدر غير ثابت وال يشكل نسبة ذات قيمة
د – الشيكات والمسحوبات برسم الدفع  :وىذا المصدر غير ثابت وال تعتمد عميو كثي اًر  ،ولذا فإنو ال يمعب دو اًر

ىاماً في عمميات التمويل .
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ه – المطموبات األخرى  :وىي عبارة عن عدة بنود يدمجيا البنك المركزي معاً بقصد اختفاء معمميا أو لعدم
أىمية تفصيالتيا .


كيف يوظف البنك أموالو :

ىناك شكالن رئيسان يقوم البنك بتوظيف أموالو فييما ىما :
 - 1التوظيف النقدي  :وتتمثل ىذه التوظيفات فيما يمي:

أ .النقد  :تحتفظ المصارف بجزء من أمواليا عمى شكل نقد خزائنيا أو لدى البنك المركزي عمى شكل حسابات
جارية كاحتياطي لمواجية حركة سحب الودائع ويعتمد مقدار ما تحتفظ بو من نقد عمى أمور منيا

 .1معدل االحتياطي النقدي اإلجباري الذي يتطمبو قانون البنوك  ،وىذه القيمة تشكل الحد األدنى لما يحتفظ بو
المصرف من موجوداتو عمى شكل أرصده في البنك المركزي .
 .2نمط حركة الودائع يزيد المصرف من مقدار النقود في خزائنو عندما يتوقع سحباً كثيفاً لمودائع كما حالة
المواسم واألعياد وأواخر كل شير .

 .3وضع البمد االقتصادي والسياسي فكمما ساد األمن والطمأنينة وازدىرت الحالة االقتصادية كمما قمت حاجة
المصرف إلى االحتفاظ بنسبة كبيرة من موجوداتو عمى شكل نقد في الصندوق والعكس بالعكس .
 .4سيولة أو صعوبة حصول المصرف عمى أموال سائمة جاىزة من مصادر أخرى فكمما ازدادت الصعوبات في
سبيل حصول المصرف عمى ىذه األموال عند الطمب كمما اضطر إلى زيادة ما يحتفظ بو من نقد جاىز أو
أرصدة لدى المصرف المركزي .

 .5الثقة العامة في المصرف كمما ازدادت ثقة جميور المودعين في قدرة المصرف عمى الوفاء بالتزاماتو كمما
حاجتو إلى االحتفاظ بكميات كبيرة من النقد في خزائنو .
 - 2شبو النقود:
يحتفظ المصرف بجزء كبير من احتياطياتو عمى ىذا الشكل من األصول بعد أن يحتفظ باالحتياطي النقدي

اإلجباري عمى شكل تقد جاىز  ،وأرصدة لدى البنك المركزي وتشكل شبو النقود خط الدفاع الثاني ولذلك فيي
تسمى االحتياطي الثانوي ضد مخاطر عدم السيولة إذ يوظف المصرف جزءاً من أموالو في أوراق تجارية تستحق
في المدى القصير جداً شريطة أن تكون سيولة ىذه األوراق عالية جداً أو في قروض قصيرة األجل جداً تستطيع
المصرف استعادتيا في أي لحظة يشاء .

وتعتمد درجة توظيف المصرف لموجوداتو السائمة عمى شكل شبو نقود عمى :


األنظمة والقوانين المعمول بيا وفيما إذا كانت ىذه األنظمة تسمح لممصرف التجاري بتوظيف جزء م ن
أموال احتياطاتو اإلجبارية عمى ىذا الشكل أم ال .

وفي حالة سماح القانون فإن مقدار ما يوظفو المصرف من احتياطياتو عمى ىذا الشكل يعتمد عمى :
 - 1نمط حركة الودائع فعندما ال يتوقع المصرف سحباً غير عادي عمى الودائع يزيد من
توظيفاتو في شبو النقود.

 - 2وضع البمد االقتصادي والسياسي فكمما زاد األمن واالستقرار كمما تشجعت المصارف عمى
توظيف جزء أكبر من احتياطياتيا عمى شكل شبو نقود سيولة أو صعوبة بيع شبو النقود في
السوق المالية  ،فكمما ازدادت سيولة بيعيا بخسارة قميمة كمما لجأت المصارف إلى توظيف

جزء أكبر من احتياطياتيا عمى شكل شبو نقود .
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األرصدة لو لدى البنوك األخرى:
 - 1أرصدة لدى البنك المركزي إما عمى شكل حساب جار وىو االحتياطي النقدي الذي ينص عميو قانون البنوك ويجب أن ال يقل عن

نسبة مئوية معينة من مجموع الودائع  ,وال يدفع البنك المركزي أية فوائد عمى ىذا الحساب إذا كان مساوياً لنسبة مطموبة  ,أما إذا
زاد ذلك فيدفع عمى الزيادة شكل إما أن تكون األرصدة باإلضافة إلى الحساب الجاري المذكور أعاله عمى شكل ودائع ألجل بإشعار
ويدفع عمييا البنك المركزي فوائد تختمف باختالف مدة اإلشعار مما يشجع المصارف التجارية عمى االحتفاظ بجزء من أمواليا عمى

ىذا الشكل .

 - 2أرصدة لدى البنوك األخرى المحمية تحتفظ بأرصدة لدى بعضيا البعض لتسييل التعامل وتعتبر ىذه
األرصدة من النقد الجاىز .

 - 3أرصدة لدى البنوك األجنبية وىى أألرصدة تعود ممكيتيا لممصارف التجارية العاممة ولكنيا مودعة
لدى مصارف أجنبية .

ىذا ويعتمد حجم ىذا التوظيف بصفة عامة عمى أمور منيا :
أ  -القانون وتبني أىمية ىذا العامل عمى أساس ىل يسمح القانون باعتبار ىذه األرصدة من االحتياطي
القانوني أم ال ؟ فإن كان يسمح فإن ذلك يشجع المصارف عمى توظيف جزء من احتياطياتيا عمى
ىذا الشكل إذا كانت تحصل عمى فوائد عمى ىذه األرصدة أو عمى جزء منيا .

ب  -سعر الفائدة عمى األدوات الممكن اعتبارىا شبو نقود حيث

الفائدة التي يتقاضاىا عمى أرصدة لدى المصارف األخرى .

يميز المصرف بين ىذا السعر وبين

ت  -عدم توفر سوق مالية نشيطة يستطيع معيا المصرف شراء وبيع األوراق التجارية الممكن اعتبارىا
شبو نقود

ث  -نمط حركة الودائع .

ج  -التسييالت الممكن الحصول عمييا من المصارف التي يودع فييا المصرف أرصدتو خاصة إذا كان ال
يتقاضى عمى أرصدتو فوائد .


االستثمارات :

قد يقوم أيضاً جزء من أموالو "أموال المودعين " في االستثمار :

واالستثمارات ىنا قد تتم بشكل مباشر عن طريق تأسيس البنك المشروع معين أو المشاركة في جزء من رأس مالو
تكون االستثمارات في شكل غير مباشر كما ىو الحال بالنسبة لالستثمار في األسيم والسندات وأذون الخزانة
عالوة عمى االستثمار في األوراق التجارية التي تصدرىا وحدات الحكم المحمي .

وعموماً يتنازع المصارف عمالن في االستثمار ىما :

أ  -عامل السيول وضرورة أن تفي المصارف بالتزاماتيا قبل المودعين عند الطمب أو في المواعيد المتفق
عمييا .

ب  -عامل الرغبة في تحقيق أقصى حمم .

وواجب المصارف ىو تحقيق التوازن بين ىذين العاممين وعدم تمكين أحدىما أن يطغى عمى اآلخر حتى ال
يتعرض مركزىا لمخطر وحتى ال تتعرض إلفالت فرص الربح المتزن  .والذي تجدر مالحظتو في ىذا الصدد أنو
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كمما زادت سيولة األصل كمما قمت ربحيتو وتنحصر أىم األسس التي تقوم سياسة استثمار المصارف التجاري
لمواردىا فيما يمي
أ  -االلتزامات القانونية وتشمل :

 .1نسبة االحتياطي النقدي التي يقررىا القانون .
 .2نسبة السيولة .
ب  -درجة ضمان االستثمار وسرعة تصفيته
وىناك عدة طرق لتحويل األصل إلى أموال سائمة منيا تصفية العممية أو االلتجاء إلى سوق األوراق المالية أو

االلتجاء إلى المصرف المركزي .

ت  -الكمبياالت والحواالت المخصومة
وتنقسم إلى نوعين :
 -1خصم أذونات الخزينة :

إن درجة سيولة أذونات الخزينة مرتفعة وتشترييا المصارف عادة بقيمة أقل من غيرىا فيي تمثل قروضاً قصيرة

األجل فضالً عن إمكانية تحويميا لمبنك المركزي واالقتراض مقابلىا .

 -2األوراق التجارية :

وتعتبر من أحسن ضروب االستثمار القصير األجل طالما أنيا تحمل أكثر من توقيع  ،ويعمل ذلك بأن قيمتيا ال
تتعرض لتقمبات عنيفة كاألوراق المالية التي تتغير أسعارىا بين لحظة وأخرى كما أن القانون يحيطيا بسياج من

الضمانات فالمسحوب عميو يع تمد في العادة إلى الدفع في الميعاد خوفاً من خطر

" البروتستو" ونظ اًر لتفاوت

مواعيد استحقاقيا وتفاوت قيمتيا فإنيا تعطى المصارف التجارية المرونة الالزمة في اختيار المجموعة التي

تتناسب وحاجتيا إلى النقود في المستقبل القريب كما أنو نظر اً ألن األوراق التجارية عادة تستحق الدفع بعد فترة

قصيرة فإن المصرف يجد فييا وسيمة لتجديد القروض باستمرار فضالً عن أنو يمكنو خصميا لدى البنك المركزي

إذا احتاج إلى نقود في الحال .
ث  -القروض والسمف :

يقصد باإلقراض أن يقوم البنك بتزويد األفراد ومنشآت األعمال والجيات الطالبة لمقرض باألموال المطموبة عمى
أن يتعيد المدين بسداد ىذه األموال وفوائدىا والعموالت المستحقة عمييا والمصاريف دفعة واحدة أو عمى أقساط
في تواريخ محددة ويتعرض البنك التجاري عند منح القروض إلى خطر االئتمان لذلك فإن إدارة محفظة القروض

تعد أحد األنشطة والوظائف األساسية بالنسبة ألنشطة وعمميات البنك التجاري وال سيما أن القروض تمثل المحور
الرئيسي الذي يعتمد عميو البنك في إيراداتو حيث يتحقق حوالي ثمثي إيرادات البنوك التجارية من نشاط القروض.
يمكن تقسيم القروض إلى عدة تصفيات غير أن ما ييمنا منيا في ىذا المقام ما يمي :


القروض التجارية

يمكن تقسيم القروض التجارية إلى األصناف التالية :
أ  -االعتمادات الشخصية :
يتميز ىذا النوع من القروض بعدم وجود ضمان عيني إال أن الضمان في الحقيقة يكون المركز المالي وسمعة
المتعامل المالية .

ب  -االعتمادات بضمان بضائع :
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ىي محاولة من المصارف لضمان عدم ضياع األموال التي تقرضيا لبعض المتعاممين معيا وفي ىذه الحالة
يفتح االعتماد لصالح المتعامل بنسبة معينة من قيمة البضاعة بعد تحديد ىامش معين يتوقف عمى نوعيا وعمى
مركز المتعامل ويجب أن تتوافر في البضائع التي تقبميا المصارف التجارية كضمان :

 -عدم قابمية السمعة لمتمف

 إمكانية تخزينيا وسيولة جردىا والتأمين عمييا عدم تعرض أسعارىا لذبذبات عنيفة سيولة تصريفيا دون خسائر -وحدات السمعة متجانسة

ت  -االعتمادات بضمان أوراق مالية :
يطمب المصرف من المتعامل بإيداع أوراق مالية طرفو  ،ويحدد ليا قيمة تسميفية وىامشاً معيناً بالنسبة لكل نوع
حسب قوة المركز المالي لمشركة المصدرة لألوراق وربحيتيا وحسب سيولة تداول ىذه األوراق في سوق األوراق

المالية

ث  -اعتمادات الخصم :
وىي تنقسم إلى قسمين الخصم العادي الشخصي والخصم التجاري .
 -2التوظيف غير النقدي :

تأخذ ىذه التوظيفات شكل الخدمات اليامة التي تقدميا المصارف التجارية إلى المتعاممين معيا تسييال ألعماليم

والمردود الربحي ليذه التوظيفات محدود ومن أىم أشكال تمك التوظيفات ما يمي :
 -خطابات الضمان :

وىو صك يتعيد بمقتضاه المصرف الذي أصدره أن يدفع لممستفيد منو مبمغاً ال يتجاوز حداً معيناً لحساب طرف
ثالث لغرض معين وقبل أجل معين

 االعتمادات المستندية :وىي أي ترتيبات يصدرىا المصرف فاتح االعتماد بناء عمى طمب المتعامل معو ووفقا لتعميماتو يتعيد البنك

بموجبيا بأن يدفع ألمر المستفيد مبمغا معينا من المال في غضون مدة محددة مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط
وتعميمات معينة تتعمق بالبضاعة موضوع البيع مثال أو أي موضوع آخر تم فتح االعتماد من أجمو وتسميم
مستندات معينة مطابقة لمشروط المبينة في خطاب االعتماد ومن ىنا جاءت الصفة مستندي وأىميتو يمعب دور
في تسييل عمميات التجارة الدولية .


أنواع المخاطر التي يتعرض ليا البنك عند توظيف أموالو :

 .1المخاطر االئتمانية:

وىي تتعمق دائما بالسمفيات (القروض) والكشف عمى الحساب أو أي تسييالت

ائتمانية تقدم لمعمالء  .وتنجم

المخاطر عادة عندما يمنح المصرف العمالء قروضا واجبة السداد في وقت محدد في المستقبل ويفشل العميل

في اإليفاء بالتزاماتو بالدفع في وقت حمول القروض  ،أو عندما يفتح المصرف خطاب اعتماد مستندي بالدف ع
الستيراد بضائع نيابة عن العميل في توفير المال الكافي لتغطية البضائع حين وصوليا .

 .2مخاطر السوق :
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تنشأ مخاطر السوق لمتغيرات المفاجئة في أحوال السوق حيث تتأثر المصارف بذلك التغيير وقد تتخذ الحكومات
إجراءات لرفع الدعم عن بعض السمع مثل األرز أو الشعير أو ربما تمنع دخول المنتجات حماية لإلنتاج المحمي
 .3مخاطر سعر الفائدة :

تكون ناتجة عن تغير أسعار الفوائد صعودا أو ىبوطا حسب وضع كل مصرف عمى حدة نسبة إلى السيولة

المتوفرة لديو ومثاال عمى ذلك .ىناك احتمال أن يتعرض المصرف إلى خسارة عند توفير فائض السيولة لديو في
حالة ىبوط سعر الفائدة وعندما تشح السيولة فيضطر المصرف لالقتراض من سوق المصارف فمن المحتمل أن
يتعرض لخسارة في حالة ارتفاع سعر الفائدة لذلك يتوجب عمى المصرف أن يولي ىذا الموضوع مراقبة وادارة

مستمرة تجنبا لممخاطر.

 .4مخاطر المعامالت :
يجب عمي المصرف أن يكون قادر عمى حماية أموالو وأموال عمالئو ضد ىذه التقمبات سواء كانت صعودا أو
ىبوطا .

 .5مخاطر السيولة :
غالبا ما تنتج ىذه المخاطر بسبب عدم مقدرة المصرف عمى جذب إيداعات جديدة من العمالء أو بسبب ضعف
المصرف في إدارة الموجودات والمطموبات .
ىذا ويقوم المصرف بالمجوء إلى أسواق المصارف كمما أقرض عمالءه وذلك لكي يتمكن من اإليفاء بتعيداتو
عمى الوفاء بطمبات القروض من عمالء المصرف .

 .6المخاطر التشغيمية :

تتعمق بالمخاطر المتصمة بالعمل اليومي في

المصارف و تتركز ىذه المخاطر عمميات السطو والمباني غير

اآلمنة وأخطاء الصرافين والقيودات الخاطئة
 .7المخاطر القانونية :

قد يتعرض ليا المصرف من جراء نقص أو قصور في مستنداتو مما يجعمو غير مقبول قانونيا وقد يحدث ىذا

القصور سيوا عند قبول مستندات ضمانات من العمالء والتي يتضح الحقا أنيا ليست مقبولة لدى المحاكم .

الفصل الثاني

التخطيط ألنشطة البنوك
مفيوم التخطيط :
ىو مرحمة التفكير في المستقبل بقصد التعرف عمى المشكالت واالستعداد لحميا وذلك عن طريق استخدام

األدوات التالية -:

 .1تحديد األىداف .
 .2تحديد السياسات واإلجراءات .
 .3تحديد القواعد .
 .4التنبؤات .

 .5برامج العمل .
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 .6الجداول الزمنية .
 .7الموازنات التقديرية .
أوال :األىداف :

مفيوم األىداف :
قبل تحديد المقصود من اليدف سوف نحدد معاني األلفاظ القريبة والمتداخمة مع اليدف والتي تتمثل فيما يمي :

 .1األغراض  :ىي الجانب السموكي في اليدف وىي تتعمق باألشياء الرئيسة التي يتوقع اإلنسان أن تبقي
دون تغير لفترة طويمة وىي ترتبط بالمسائل الشخصية .
 .2الغايات  :ىي أىداف قصيرة األجل .
 .3القيم  :ىي مجموعة المبادئ واألفكار التي يؤمن بيا الفرد .

 .4النيايات  :ىي جميع األىداف التي يسعى أي جيد إنساني لبموغيا .
 .5المعيار  :ىو التعبير عن اليدف في صورة كمية .


ويتم تحقيق األىداف من خالل سمسمة الوسائل والغايات والتي تتطمب بشكل أساسي ما يمي :
أ) البدء بتحقيق اليدف العام .
ب) اكتشاف مجموعة من الوسائل سمسمة التي يمكن تحديدىا بشكل عام من أجل
تحقيق ىذا اليدف .

ت) اعتبار كل وسيمة بمثابة ىدف فرعي جديد واكتشاف وسائل أكثر تحديداً لتحقيقو.

وىنا تجدر اإلشارة إلى أن المديرين األكفياء ىم الذين تتوافر لدييم درجة عالية من الوعي ألىمية وضع أىداف
لممنظمة وكذا لدييم المقدرة عمى التحديد الواضح لموسائل التي يمكن بيا تحقيق ىذه األىداف كما يجب عمى

المديرين أن يكونوا عمى فيم قوي بالمؤثرات التي تشكل أىداف المنظمة .
مجاالت األىداف :

يقصد بمجاالت األىداف أنواع األىداف  ،أي أن مجال اليدف ىو نوع اليدف وتتمثل ىذه األنواع فيما يمي
 .1اليدف الرئيسي :

ىو ذلك اليدف الذي يتحكم ويسيطر عمى باقي أىداف المنظمة وىو يمثل مصد اًر مباش اًر لإلشباع .

ىذا ويالحظ أنو عمى مستوى البنوك التجارية فإن اليدف الرئيسي يتمثل في تعظيم قيمة السيم في سوق األوراق

المالية مما يؤدي لتعظيم أصحاب حق الممكية وتعظيم الثروة ىنا إنما يأتي عن طريق تعظيم اإليرادات أو تدنيو
المصروفات أو كالىما معاً .
 .2األىداف المساندة :

ىي مجموعة من األىداف الفرعية التي تساىم في الوصول إلى اليدف الرئيس ،وعندما تتجمع ىذه األىداف معاً
تكون ما يعرف باسم الخطة مع مالحظة أن من ىدف مساند يمكن أن يكون ىدف رئيسي ليدف مساند آخر .

 .1تحقيق أقصى ربحية :
يتكون الجانب األكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد عمى الودائع وىذا يعني وفقاً لفكرة
الرفع المالي أن أرباح تمك البنوك أكثر تأث اًر بالتغير في إيراداتيا وذلك بالمقارنة مع منشات األعمال األخرى لذا
يقال أن البنوك التجارية تعد من أكثر منشآت األعمال تعرضا آلثار الرفع المالي  ،فإذا ما زادت إيرادات البنك
بنسبة معينة ترتب عمى ذلك زيادة األرباح بنسبة أكبر وعمى العكس من ذلك انخفضت اإليرادات بنسبة معينة
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انخفضت األرباح بنسبة أكبر ،بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائر .وىذا يقضى من إدارة البنك ضرورة السعي
لزيادة اإليرادات وتجنب حدوث انخفاض فييا .
 .2تجنب التعرف لنقص السيولة :

يتمثل الجانب األكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق عند الطمب  ،ومن ثم ينبغي أن يكون البنك

مستعداً لموفاء بو في أي لحظة وتعد من أىم السمات التي تميز البنوك التجارية عن منشآت تأجيل سداد ما

عمييا من مستحقات ولو لبعض الوقت فإن مجرد أي إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيمة بأن

تزعزع ثقة المودعين ويدفعيم فجأة لسحب ودائعيم مما قد يعرض البنك لإلفالس .

 . 3تحقيق أكبر قدر من األمان لممودعين :

يتسم رأسمال البنك التجاري بالصغر  ،إذ ال تزيد نسبو إلى صافي األموال عن

 %10وىذا يعني صغر حافة

األمان بالنسبة لممودعين الذين يعتمد البنك عمى أمواليم كمصدر لالستثمار  .فالبنك ال يستطيع أن يستوعب
خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا ازدادت الخسائر عن ذلك فقد تمتيم جزءاً من أموال المودعين  ،والنتيجة
ىي إعالن إفالس البنك .

 .3اليدف االستراتيجي :
ىدف يوضع بواسطة اإلدارة العميا ويركز عمى المسائل العامة والعريضة والمدى الزمني لو ما بين خمسة إلى
عشرة سنوات ويطمق عميو اليدف طويل المدى  ،ويمثل البقاء واالستمرار ىدفاً استراتيجياً ألي بنك .

 .4اليدف التشغيمي :

ىدف يوضع بمعرفة اإلدارة الوسطى ويكون في ضوء األىداف اإلستراتيجية  ،ويقع مداه الزمني بين أكثر من

سنة وأقل من خمس سنوات  ،وىو متوسط األجل  ،وىدف الربحية يمثل اليدف التشغيمي ألي بنك .
 .5اليدف التكتيكي :
يوضع بمعرفة اإلدارة المباشرة وفي ضوء األىداف التشغيمية ويقع مداه الزمني بين شير وأقل من سنة  ،وىو

ىدف قصير األجل ويمثل تحديد نوع االستثمار الذي يحقق أعمى ربحية ممكنة وكذلك اليدف التكتيكي ألي بنك.


أىمية تحديد األىداف بالنسبة لمنشاط البنكي :

 في حالة غياب التحديد الواضح لمنتائج المتوقعة من المناصب المختمفة نتيجة التركيز عمى األنشطة تصبحالالئحة أداة إلحكام الرقابة عمى الموظفين والحد من حريتيم .

 التركيز عمى األنشطة بدالً من النتائج المتوقعة يجعل الحكم عمى الناس يتم حسب درجة انشغاليم واألصواتالمرتفعة أو األكثر ارتفاعاً ىي الرابحة .

 -التركيز عمى التوصيفات الدقيقة ألنشطة المناصب سيجعل العاممين أكثر التصاقاً بيا في الوقت المطموب فيو

التركيز عمى تحقيق النتائج المتوقعة

 -التركيز عمى األنشطة في وصف المناصب يحدث أث اًر عكسياً عمى فاعمية المدير ومستوى كفاءتو.

 المسئول صاحب الكممة في حالة غياب منطق ربط المدخالت ( األنشطة) بالمخرجات (النتائج المتوقعة ) اليستطيع أن يكون واثقاً من أي قرار وبالتالي سيخضع لرأي األغمبية والي قد تحكميا انطباعات عامة .


العوامل المؤثرة عمى تحديد األىداف البنكية :

 . 1المؤثرات البيئية الخارجية :
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فالقوي المينية في البيئة التي تحيط بالمنظم ة تمثل أحد العناصر اليامة التي ليا تأثيرىا عمى إعداد األىداف
وصياغتيا وتحديدىا
 . 2الموارد المتاحة لمبنك :

فالبنوك الضخمة ذات اإلمكانيات المادية والبشرية اليائمة تستطيع أن تتجاوب وتتكيف مع المؤثرات البيئية عند

صياغتيا  ،وتحديدىا لألىداف بالمقارنة بالبنوك الصغيرة .
 . 3العالقات المتبادلة :
بين أصحاب النفوذ وحائزي السمطة والعاممين داخل البنك ذاتو إلى حد كبير في تحديد األىداف  ،فاإلدارة العميا

والوسطى والتنفيذية ليا تأثير عمى البنك عن طريق الرقابة عمى األفراد  ،وذلك من خالل عمميات التفكير ووضع
المفاىيم والنظريات التي ينبغي أن تسود العمل  ،كما أن طبيعة العالقة السائدة بين اإلدارة العميا وأصحاب البنك
والعاممين بو ليا تأثيرىا عمى قدرة اإلدارة عمى وضع ورسم أىداف عميا طموحة وذكا فإن األىداف تتأثر أيضاً

بطبيعة العالقة السائدة بين واضعي السياسة اإلستراتيجية أنفسيم فكمما سادت روح التعاون فيما بينيم كمما اتفقت

اآلراء عمى األىداف المرغوب تحقيقيا
 . 4مجموعة القيم واالتجاىات :

تمثل ىذه القيم مجموعة اآلراء واالتجاىات حول ما ىو جيد أو ردئ  ،وبين ما ىو مرغوب فيو وما ىو غير
مناسب  ،وكمما تأصمت ىذه القيم في البنك كمما كان أكثر قدرة عمى استقطاب وجذب مدراء يتحمون بمثل ىذه
القيم .


صياغة األىداف البنكية :

األسموب التقميدي في وضع األىداف :
 .1تبدأ اإلدارة العميا بوضع مجموعة من أألىداف المنظورة واألىداف القابمة لمتحقيق .
 .2تحول ىذه األىداف إلى مجموعة من األىداف اإلستراتيجية الطويمة األجل .

 .3يبدأ عمل اإلدارة الوسطى حيث تقوم بوضع مجموعة األىداف التنفيذية متوسطة األجل وذلك في ضوء
األىداف اإلستراتيجية .
 .4تبدأ اإلدارات التنفيذية في تحويل األىداف التنفيذية إلى مجموعة من األىداف التكتيكية القصيرة األجل .
 .5في ضوء األىداف التكتيكية يقوم كل قسم بوضع أىداف الوحدات الفرعية التابعة ليا .
 .6ويستمر وضع األىداف في االتجاه إلى أسفل حتى يمكن وضع أىداف البنك ككل .
األسموب الحديث في وضع األىداف ويتركز ىذا األسموب عمى افتراضات التالية :

 .1يميل األفراد إلى معرفة وفيم النواحي المتوقع منيم أن يقوموا بيا .
 .2لدي األفراد استعداد قوي لممشاركة في اتخاذ الق اررات التي تؤثر في حياتيم الحاضرة والمستقبمية .
 .3يميل األفراد إلى معرفة مدى تقدميم السمبي أو اإليجابي في أعماليم .

 .4إن أىداف المناصب اإلدارية يجب أن توضع مشاركة بين المرؤوسين والرؤساء بحيث تترابط بعضيا
ببعض أفقياً وراسياً .


شروط صيانة األىداف البنكية :
 .1التركيز عمى النتائج وليست األنشطة  :ومن ثم فإنو يجب مراعاة اآلتي :

 . 1عدم كثرة النتائج المطموب تحقيقيا إن كان ليس ىناك قاعدة محددة لذلك غير أنو من المفضل أن تتراوح
تمك النتائج بالنسبة لكل منصب ما بين خمسة إلى عشرة أىداف
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 .2يجب أن توضح تمك النتائج السمات األساسية لكل وظيفة .
 .3يجب أن تكون النتائج واضحة وسيمة الفيم .
 .4يجب أن نحدد التوقيت المطموب فيو ىذه النتائج ومستوى الجودة الواجب توافره فييا .
 .5يجب أال تتعارض تمك النتائج مع بعضيا البعض .
 .6يجب أن ترتب النتائج في شكل أولويات .
 .7يجب أن تكون النتائج من النوع الذي يسيل قياسو كمياً .


التركيز عمى النتائج وليست االتجاىات :



التركيز عمى النتائج الرئيسية وليست الفرعية :

فاتجاه ىنا سواء صعوداً أو ىبوطاً أمر غير مطموب .

فالنتائج الرئيسية ىي المبرر الحقيقي لوجود المنصب وىي عادة ما تدور حول
الكمية

الجودة

التكمفة

ومن أمثمة النتائج الفرعية

تتجو تمك نحو إشباع حاجات العاممين كاألجر المناسب وظروف العمل الجيدة  ...الخ


التركيز عمى النتائج القابمة لمقياس :

فالنتائج غير القابمة لمقياس نسيانيا أفضل ويمكن أن تكون المقاييس في شكل
وحدة

قيمة


نسبة

التركيز عمى النتائج القابمة لمتحقيق :

عدم التعامل مع األىداف المنظورة والتي تمثل في نياية خط مستقيم وممتد إلى ماال نياية وكمما تحرك اإلنسان
نحو ىذه النقطة كمما ابتعدت عنو بقدر اقترابو منيا .
 كما ال نتعامل مع األىداف القابمة لمتحقيق والتي يمكن تنفيذىا وتقدير الوقت الالزم إنجازىا . -التعامل مع األىداف المباشرة والتي يمكن إنجازىا بواسطة المعرفة والطرق الفنية المتاحة .



التركيز عمى النتائج الخاصة بالمنصب ذاتو دون أي تدخل مع المناصب األخرى :

أن لكل مجال نتيجة نصل إلييا حتى ال نضع مجاالً لو نتيجة خاصة بمنصب تكون في نفس الوقت مجاالت
لنتائج خاصة بمنصب آخر .


التركيز عمى اليدف الفعال :

ولكي يصبح اليدف فعالً االلتزام بالمبادئ التالية :

 .1مبدأ القبول  :ألن يكون اليدف مقبوال من جميع العاممين بالبنك ويتم ذلك من خالل مشاركة
العاممين في تحديد األىداف .

فالمطموب دائما ىو نسج أىداف األفراد في البنك بطريقة ذكية بحيث يصبح نجاح الفرد من نجاح البنك ونجاح
المجموعة من نجاح الفرد .
واذا اعتبرنا أن أىداف البنك ىي محصمة ألىداف المرؤوسين والمديرين فإن تحقيق تمك األىداف يعتمد عمى
درجة التقارب بين أىداف المجموعتين
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 .2مبدأ التحقيق  :أن يكون اليدف قابل لمتحقيق خالل فترة زمنية  ،محددة فإذا كان األفراد
المسئولون عن تحقيقو ال يستطيعون التأكد من تحقيقو خالل فترة زمنية معقولة فسوف يفقد
ىذا اليدف فاعميتو .

 .3مبدأ التحفيز  :إن العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين ال يجب أن تكون عالقة حاكم بمحكوم
ولكنيا عالقة موقف كل شخص لو دور فيو .
المسؤولية ليست مسألة فردية  ،فالمسؤولية جماعية والعقاب عمى المخالف ليس ىو الحل بقدر ما ىو معرفة
سبب الخطأ وتالفيو مستقبال .

ال بد أن يعمل المدير جنباً إلى جنب مع العاممين  ،وينقل إلييم الشعور باالندماج الشخصي في العمل بما يولد
لدييم الدافع عمى العمل ويجعميم يتصرفون بطريقة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية .

 .4مبدأ البساطة  :يجب البعد عن األىداف الغامضة أو غير المؤكدة مع مراعاة صياغة اليدف
في عبارات سيمة وواضحة ومفيومة  ،وأن يكون عدد األىداف المطموب من الشخص الواحد تحقيقيا أقل ما يمكن ،

غير أنو ال يجب أن يفيم من بساطة اليدف أن يكون من النوع الذي يمكن االستيانة بو  ،بل يجب أن يحمل اليدف
في طياتو عنصر التحدي بالقدر الذي يدفع األفراد لشحذ ىمميم دون إصابتيم باإلحباط
 .5مبدأ االتصاالت  :يجب إبالغ اليدف إلى كل األفراد المعنيين والمسئولين عن تحقيقو وأن تركز
اإلدارة في االتصاالت المستمرة سواء كانت شفيية أو تحريرية عمى األىداف األساسية .


التركيز عمى المسؤوليات التي تغطييا النتائج :

يمكن النظر إلى واجبات الوظيفة عمى أنيا تتكون من ثالثة مكونات ىي :
 .1الروتين:
وىو النشاط اليومي المعتاد لواجبات عمل ما وليس بالضرورة أن يكون ذلك سيالً غير أن ىذا الجزء من العمل
يغطى عن طريق معدالت األداء ال يحتاج أن يغطي باألىداف
 .2حل المشاكل:

تشمل ىذه المنطقة العمل المطموب لمعودة بالعمل الروتيني إلى مستوى مقبول عندما ال يتم االلتزام بمعدالت
األداء ويجب كتابة ىذه المشاكل عمى شكل أىداف .
 .3التجديد  :ونعني بو الفرص القائمة ألداء العمل بطريقة أفضل حيث تقدم ىذه الفرص مجاالت لتقديم
أىداف جديدة .

ثانياً  :السياسات :

ىي في جوىرىا ال تزيد عن كونيا مجموعة من القواعد العامة التي تحكم استخدام مصادر البنك في الوصول

إلى أىداف وتختمف السياسة عن اإلدارة فبينما السياسة عممية تكوين تتضمن قيماً ومبادئ تتعمق بتصرفات
مستقبمية فإن اإلدارة تعني بتنفيذ برامج سبق إعدادىا ومن ناحية أخرى نجد أن اإلدارة ىي التي تحدد مدى

البدائل المتاحة من السياسات .

خصائص السياسات البنكية

السياسات دليل عمل التخاذ الق اررات في المستقبل تحت ظروف معينة واذا ما تغيرت ىذه الظروف يجب تعديل
السياسات الموضوعة .
ٍ
أساسا من أىداف حتى أنو يمكن القول أن نقطة البدء لتكوين السياسات ىي األىداف .
تستمد السياسات
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أىمية السياسة لمعمل البنكي :

 .1تخفيف عبء العمل اإلدارة العميا .
 .2الحد من إمكانية ظيور النزعة إلى االستقالل والميل إلى التعاون والتكامل .
 .3ارتفاع الروح المعنوية وسيولة التكيف مع البيئة الداخمية .
 .4سيولة اتخاذ الق اررات وبناء الخطط .
 .5إمكانية تحقيق األىداف الرئيسية والفرعية بفاعمية .
 .6تعتبر السياسات من وسائل الرقابة عمى الجيد الجماعي المبذول لموصول إلى األىداف المرسومة .
 .7تقمل السياسات المتبعة من الشك والتردد الذي قد يصيب المتعاممين مع البنك .
 .8تسير وتسيل فيم أىداف البنك ألنيا ممموسة أكثر من األىداف .


الشروط الواجب توافرىا في السياسات البنكية :

 .1أن تعكس األىداف وتساعد عمى تحقيقيا .

 .2أن تكون فاعمية التطبيق وواقعية ومرنة في نفس الوقت .
 .3أن تكون واضحة ومحددة ومقنعة حتى يسيل فيميا واستيعابيا من قبل من يعنيو األمر .
 .4أن تتصف بالثبات واالستقرار .
 .5أن تكون مكتوبة ومعمنة لجميع من سيعممون وفقاً ليا وذلك حتى يمكن معرفتيا وفيميا .
ثالثاً :اإلجراءات :

اإلجراءات ىي مجموعة الخطوات التفصيمة الالزمة ألداء األعمال أو ىي مجموعة مختارة من خطوات
العمل التي تطبق عمى األعمال المستقبمية وتبين بشكل محدد الطريقة التي يتم بيا تنفيذ العمل .

واإلجراءات بيذا الوصف وثيقة الصمة بالتخطيط ألنيا تتضمن ما يجب عممو في المستقبل وتحدد خطوات
العمل مقدماً وىي تنطبق عمى األعمال الروتينية وتوجد في جميع المستويات اإلدارية ولكن أىميتيا تزداد

في المستويات التشغيمية .

وتعد عممية التخطيط لإلجراءات عممية صعبة ألنيا عممية اختيار ألحد البدائل الكبيرة المتاحة .

والسياسات ىي التخطيط عامة بينما اإلجراءات خطط خاصة نسبياً كما أن السياسات يمكن أن تكون

مقاييس لتنفيذ العمل يستعان بيا لمراقبة أعمال اآلخرين بينما اإلجراءات تقتصر عمى وضع ترتيب زمني

وشكمي لعممية التنفيذ .
المتطمبات الرئيسية لإلجراءات الفعالة
حيث يحب أن تتوافر لإلجراء الجيد مجموعة من الشروط ىي :

 .1يجب أن يؤدي خطوات اإلجراء ومراحل تنفيذه إلى تحقيق أىداف المنظمة .
 .2يجب أن ينمط اإلجراء وفي نفس الوقت يساعد عمى تحديد المسئولية حتى يمكن القيام بالحساب .
 .3يجب أن ترتبط المراحل التشغيمية لإلجراءات بإجراءات الرقابة حتى يمكن مراجعة االنحرافات عن
األداء المخطط .

رابعاً  :التنبؤات :
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التنبؤ ىو عممية وضع االفتراضات عن المستقبل في ضوء ما حدث في الماضي ويحدث في
المستقبل ،والتنبؤ إما أن يكون لفترة قصيرة األجل ما بين عدد من األشير وسنين أو لفترة طويمة
األجل ما بين خمسة إلى خمسة عشر عاماً .

ىذا ويالحظ أن أكثر استخدامات التنبؤ في نشاط البنوك أنما يتم في مجال التدفقات النقدية  .وغالبية

الباحثين يتفقون في أن التخطيط والتنبؤ ال يمكن فصل أحدىما عن اآلخر .وتقضي القواعد العامة أن
يتم تخطيط التدفقات النقدية عن فترة قصيرة نسبياً فالتخطيط النقدي يقوم عمى التنبؤ بالتدفقات المستقمة

 ،وكما طالت الفترة التي تغطييا الخطة  ،كمما انخفضت دقة التنبؤ بتمك التدفقات إذا كان ىدف

تخطيط التدفقات النقدية ىو االحتفاظ برصيد نقدي يكفي لمواجية التدفقات النقدية الخارجية  ،مع
تجنب وجود نقدية عاطمة فإن األمر يتطمب الوقوف عمى محددات حجم ىذا الرصيد يتحدد حجم
الرصيد النقدي الالزم عمى الوقوف ضوء حجم ونمط ثالث مجموعات من التدفقات النقدية ىي :
 .1التدفقات النقدية المجدولة :

يقصد بالتدفقات النقدية المجدولة تمك التدفقات الداخمية والخارجية التي تتوفر لمبنك بشأنيا معمومات
تكاد تكون مؤكدة عن حجميا وتوقيت لحدوثيا ومن أمثمتيا المبالغ التي تسحبيا المنشآت من أرصدة
ودائعيا بغرض سداد مرتبات العاممين بيا والمبالغ التي يقدميا البنك إلى بعض المقترضين بمقتضي
اتفاق باإلقراض المرحمي
 .2تدفقات غير مجدولة يمكن التنبؤ بيا :

يقصد بيا التي يمكن التنبؤ بيا تمك التدفقات التي ليس لدى البنك بشأنيا معمومات مؤكدة عن حجميا
أو توقيت حدوثيا  ،من أمثمتيا تدفقات المبالغ التي تسحبيا التوكيالت من أرصدة ودائعيا لدى البنوك
المختمفة بغرض تحويميا إلى البنك الذي يتعامل معو المركز الرئيسي الذي تتبعو تمك التوكيالت.
واذا كانت ودائع األفراد بقدر من االستقرار كما يمكن التنبؤ بحركتيا المتوقعة  ،فإن ودائع منشات

األعمال تتصف بالتقمب الشديد نتيجة لعوامل ومتغيرات كثيرة  ،تجعل عممية التنبؤ صعبة ومعقدة .
 .3التدفقات النقدية غير المتوقعة :
وىي تمك التدفقات التي ال يمكن التنبؤ بيا سواء من حيث حجميا أو توقيت حدوثيا ولمتغمب عمى عدم
التأكد بشأن تمك التدفقات يمكن المجوء إلى بعض اإلجراءات الوقائية.

خامسا  :الموازنة التقديرية :
ىي ترجمة مادية ألىداف وسياسات البنك حيث تعرض مجموعة التوقعات الخاصة بالنشاط المستقبمي
في شكل كمي ومن ثم يتم تحديد األعمال المستقبمية التي يجب أن تقوم بيا إدارة البنك .


األىداف العامة من إعداد الموازنة التقديرية :

 .1تساىم في تحديد األىداف المطموبة وذلك بشكل كمي محدد وواضح .
 .2يستدعي إعداد تمك الموازنات التنبؤ بالمستقبل ومن ثم التعرف عمى احتماالت وجود أي
تغيرات طارئة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتيا .
 .3يؤدي إعداد تمك الموازنات إلى تحديد المسؤوليات الممقاة عمى عاتق العاممين ودور كل منيم
في تحقيق أىدافيا .
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 .4يتطمب إعداد تمك الموازنات العديد من البيانات والتقارير من اإلدارات األخرى بالبنك بما
يؤدي في النياية إلى إحداث التنسيق بين أنشطة مختمف اإلدارات .
 .5يستمزم إعداد تمك الموازنات اشتراك العاممين في توفير ما تحتاج إليو من بيانات مما يسيم
في النياية في زيادة شعورىم بالمسؤولية تجاه تحقيق أىداف البنك .

 .6تساىم تمك الموازنات في تحديد حجم االلتزامات المالية المطموبة مستقبالً ومن ثم اإلعداد
لتوفير تمك األعباء .

 .7تعتبر تمك الموازنات أحد الوسائل الميمة التي تستخدم في تقويم كفاءة مختمف اإلدارات في
تنفيذ الميام المطموبة منيا .


متطمبات تطبيق الموازنة التقديرية :

 .1إيمان اإلدارة العميا بأىمية تطبيق تمك الموازنات مع الدعم المستمر ليذا النظام .
 .2وجود تنظيمات إدارية قائمة عمى أسس عممية محدد فييا بدقة ووضوح اختصاصات جميع
العاممين بالمنظمة .

 .3وجود نظام فعال وقوي لالتصاالت قادر عمى توفير المعمومات والبيانات المطموبة إلعداد
الموازنات .
 .4أن تكون فوائد تطبيق نظام الموازنات أعمى من تكاليفو .
 .5توفير درجة عالية من الحرية لمختمف اإلدارة بما يمكنيا من مواجية التغيرات التي تحدث
في البيئة الداخمية والخارجية التي تعمل فييا .

 .6متابعة تنفيذ الموازنة وقياس النتائج المتحققة ومقارنتيا مع النتائج المتوقعة وتحديد
االنحرافات والبحث عن أسبابيا ومسبباتيا .
وأخي ار نريد توضيح أن أرقام الميزانية العمومية لمبنك عمى أيساس متوسط األرصدة اليومية وليس عمى

أساس أرقام نياية السنة المالية  .وأن أصول البنك تمثل استخدامات األموال التي استطاعت أن

تجذبيا كما تمثل خصوم البنك وصافي حق الممكية مصادر األموال ونجد أن صافي حق الممكية
يتمثل في قيمة األصول مطروحا منيا قيمة الخصوم (صافي حق الممكية = قيمة األصول

– قيمة

الخصوم) ويكون التقييم بناء عمي أساس االستحقاق .

الفصل الثالث

تنظيم البنوك التجارية
يعتبر التنظيم الوظيفة اإلدارية المكممة لمتخطيط حيث تحول التخطيط إلى واقع عممي قابل لمتنفيذ .
فالتنظيم يعمل عمى ترجمة الخطة أو التخطيط إلى أنشطة تعمل عمى تحقيق األىداف .


خطوات التنظيم :

 .1إعادة رصد األنشطة الضرورية الواردة في الخطة أو التخطيط والتي يتم من خالليا تحقيق
األىداف .
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 .2وضع األنشطة المتماثمة والمتشابية في وحدات مستقمة وضمن وظائف ذات أىداف جزئية
محددة تحقق اليدف الجزئي لموحدة ككل والذي يساىم بدوره بتحقيق اليدف العام لمبنك
وتصنف ىذه الوظائف وفق طبيعة أنشطتيا .

 .3توزيع اإلمكانيات المتاحة في الخطة عمى ىذه الوحدات المستقمة وفق طبيعة وحجم
مساىمتيا في تحقيق األىداف .
 .4تفويض الصالحيات إلى ىذه الوحدات المستقمة أي إعطاؤىا سمطة تتناسب مع اليدف
الجزئي الذي تعمل عمى تحقيقو وتحديد مسؤولياتيا في ضوء السمطة الممنوحة ليا لمتمكن

من تحقيق اليدف .

 .5ربط ىذه الوحدات التنظيمية ومستوياتيا المختمفة مع بعضيا البعض أفقياً وعامودياً من
خالل تحديد عالقات السمطة وطبيعتيا بين ىذه الوحدات وفق مبدأ تسمسل السمطة

والمسؤولية .
األسس التي يقوم عمييا ىيكل التنظيم اإلداري لمبنك :

ال تختمف األسس التي يقوم عمييا ىيكل التنظيم اإلداري لمبنك عما يقوم عميو التنظيم اإلداري ألية منشأة أخرى ،إال
فيما يتعمق بالظروف التي تميز البنك عن غيره من المنشآت  .فيتم وضع ىيكل التنظيم اإلداري لمبنك بعد تقسيم

العمميات والواجبات الممقاة عمى عاتقة  ،إلى مجموعات متالئمة توكل كل منيا جياز إداري يختص بيا وقد يكون
األساس الذي يقوم عميو التقسيم وظيفياً أو سمعياً أو جغرافياً .

تصاميم الييكل التنظيمي

 .1التصميم الوظيفي :

وىو تصميم يعتمد عمى المدخل الوظيفي في تقسيم نشاطات البنك وضعو ويسمى أيضا بشكل ) (Uأي بالنسبة إلي
( )Unitsأي الوحدات التي تجمع فييا الميام المتشابية واألشخاص ذو الميارات المتشابية  .وتطبق البنوك ىذا
التقسيم في مراكزىا الرئيسة :
 .2التقسيم الخدمي :

في ىذا النوع من أنواع التنظيم تقسم األعمال وفقاً ألنواع الخدمات التي يؤدييا البنك  ،وتضم الخدمات المتكاممة أو
ذات الصمة الوثيقة مع بعضيا ويعيد بيا  .إلى وحدة إدارية تختص بيا ويتميز ىذا النوع من التقسيم بالتخصص

الرفيع في العمل  ،ويحقق الوفر في العمالة والمعدات ويؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة لمعمالء .
 .3التقسيم الجغرافي :

يتبع ىذا التقسيم إذا امتد نشاط البنك فغطي مناطق جغرافية متباعدة  ،حيث تنشأ في كل منطقة وحدة إدارية لخدمة
العمالء بيا  .ويترتب عمى األخذ بيذا التقسيم أن تتنوع الحاجات اإلدارية وفقاً لمظروف اإلقميمية التي تقوم عمى
خدمتيا فتكيف نشاطيا ليتالءم مع حاجات العمالء .
 .4التقسيم عمى أساس العمالء :

يكون ىذا التقسيم مندرجا تحت أحد التقسيمات السابقة فيتخذ شكل التقسيم الفرعي أسفل التقسيم
الوظيفي أو الخدمي أو الجغرافي ويفيد ىذا النوع من التقسيم في رفع مستوى الخدمات التي تقدم

لمعمالء  ،ويشترط لنجاحو أن يكون حجم العمل الموكل إلى كل وحدة إدارية كافياً بما يبرر إنشاءىا

وأن كون حجميا متالئماً مع ذلك العمل .
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 .5التقسيم عمى أساس العمميات :
قد يشمل التنظيم تقسيم العمل عمي أساس من تسمسل العمميات المتعمقة بالخدمات المصرفية  ،فتختص
وحدة إدارية بالمرحمة األولى العممية  :ووحدة ثانية بمرحمة تالية وىكذا  ،حتى تنجز العممية بكامميا
ويحقق ىدا التقسيم مزايا عدة منيا اإلتقان الناجم عن التخصص الرفيع في العمل  ،وامكان ضبط

وتحقيق الرقابة الذاتية عمييا.


خصائص البنوك التجارية :

 .1حجم البنك التجاري :

كمما كبر حجم البنك كمما زادت درجة المرونة وبالتالي زادت في نفس الوقت المشاكل التي تواجيو
ولكن يمكن ليذه البنوك أن تجذب إلييا الكفاءات القادرة عمى مواجية ىذه المشاكل  ،ونجد أن البنوك

الكبيرة تتطمب ال مركزية في السمطة اإلدارية وتحتاج ىذه الالمركزية إلى ميارات إدارية فائقة وفي نفس

الوقت يمكن أن يساعد تحقيق مكاسب كبيرة ووفورات ىائمة والتي تحققت من الحجم والتخصص إلى
إمكانية استقطاب وتدريب مديرين من أصحاب المكانة والمنزلة الرفيعة .
 .2السوق الذي يخدمو البنك :

نجد أن ىيكل البنك يتشكل وفقاً الحتياجات المجتمع الذي يخدمو فنجد أن االحتياجات االئتمانية

لممجتمع تحدد مجاالت اإلقراض التي يتخصص فييا البنك كما أن طبيعة المجتمع تحدد الخدمات

المصرفية األخرى المتوقعة  ،حيث نجد أن البنوك الريفية تميل إلى القيام باإلقراض الزراعي  ،بينما
البنوك الحضرية تتخصص في تقديم القروض برىن وكذا منح االئتمان االستيالكي .

 .3تنظيم البنك :

نجد أن البنوك التجارية مع اعتمادىا عمى الثقة العامة  ،وتأثيرىا عمى االقتصاد القومي تحتاج إلى
إدارة متميزة وىيكل تنظيمي وبيذين العنصرين يمكن لمبنك أن يحقق الكفاءة القصوى والربحية العالية،
وتعتبر البنوك التجارية منظمات شبو عامة وقومية ينبغي أن يحكميا قواعد محددة ،ولذلك نجد أن

ىيكميا التنظيمي يختمف في بعض النواحي عن منظمات األعمال األخرى.

التنظيمي في البنك فيما يمي :
ة
وتتمثل الفعالية

 -1التنظيم الرسمي :الذي ترتكز عميو النظرية الكالسيكية في التنظيم .
الحديث (النظرية السموكية) .
ة
 -2التنظيم غير الرسمي  :الذي ترتكز عميو النظرية الكالسيكية
 -3أنماط القيادة  :الذي ترتكز عمييا النظرية الكالسيكية الحديثة .
 -4الظروف البيئية :الذي ترتكز عمييا نظرية التنظيم العضوي أو نظرية الظروف الموقفية المتغيرة .
 .4اإلدارة العميا ومجمس اإلدارة :

نجد أساساً أن توجيو البنك في اتجاه معين ينبغي أن يصدر من اإلدارة العميا لو  ،وبذلك يحقق الفعالية
في البيئة التي يخدميا  ،ويحقق األرباح لمساىميو  ،ونجد أن مجمس اإلدارة يكون عمى قمة الييكل

التنظيمي لمبنك .
 .5اإلدارة التنفيذية :

دور اإلدارة التنفيذية ىام جدا ال يقتصر عمى مجرد تنفيذ السياسة ولكنو ينسحب إلى اقتراح ىذه

السياسة ويقوم بدور ثنائي أي يقوم بدور المدير التنفيذي ومدير اإلدارة العميا .
 .6المساىمون :
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ترتبط شخصية كل بنك جزئياً بتوزيع أسيمو  ،وقد تكون األسيم ممموكو لفرد واحد أو لمجموعة صغيرة

نسبياً أو تكون موزعة عمى نطاق واسع يجعل البنك ميتماً أكثر بتحقيق حاجات المجتمع واشباعا ت ه
ونجد أن المجموعة الكبيرة من المساىمين تعتبر أصالً لو قيمتو في برامج العالقات العامة لمبنك ،وكذا

في برامج صغار المساىمين يميمون إلي تفضيل مصالح البنك والمجتمع عمى مصالحو م  ،و يعتبرون

أن مياميم ومسئولياتيم خدمة عامة ورغم أن ىذه الممارسات تعتبر تعميمات عامة حيث ترد عمييا
بعض االستثناءات فإن غالبية البنوك التي تعتبرىا السمطات الرقابية واإلشرافية " .بنوك ذات مشاكل"
عادة ما تكون ممموكة أو تحت سيطرة فرد واحد أو مجموعة صغيرة من األفراد .


التنظيم الداخمي لمبنك :

لكل بنك من البنوك نظامو الخاص وأقسامو الخاصة بو  ،ومن الطبيعي أن تتعدد األقسام الداخمية
لمبنك طبقا لموظائف والخدمات التي يؤدييا  .وفي البنوك التجارية يجب االىتمام بوجود تنظيم إداري
سميم يقوم عمى توزيع العمل وتحديد السمطة والمسؤولية  ،إذ أن الخطة التنفيذية السميمة ال بد أن ليا

تحقق استقالل اإلدا ار ت التي تقوم بالعمل عن اإلدارات التي يعيد إلييا باالحتفاظ باألصول  .وعن

اإلدارات التي تجري فييا المحاسبة عن تمك العمميات واألصول ومتى تحقق استقالل اإلدارات المشار
إلييا يصبح من الواجب تحديد المسئوليات  ،وفيما يمي عدداً من اإلجراءات الواجب تنفيذىا في ىذا

الخصوص.

 .1تحديد اختصاصات اإلدارات المختمفة داخل البنك بحيث تكون مكممة لبعضيا البعض  ،فعمل إدارة
الودائع مكممة لعمل إدارة االستثمارات والتوظيف وعمل اإلدارة المالية مكممة لعمل إدارة التخطيط ..

. 2توزيع الواجبات بين الموظفين داخل اإلدارة الواحدة وبين األقسام المختمفة .
. 3توزيع المسؤوليات بين الموظفين واإلدارات بشكل يمكن تحديد المسئولية عن أي خطأ عند حدوثو .
. 4تقسم العمل بين اإلدارات واألقسام والموظفين بحيث يتم الفصل بين المسؤوليات اآلتية :
 مسؤولية اتخاذ الق اررات الخاصة بالموافقة عمى إجراء العمميات . مسؤولية تنفيذ العمميات . مسؤولية المحاسبة عن العمميات . مسؤولية االحتفاظ باألصول والموجودات . .5تنظيم اإلدارات بحيث يجتمع الموظفون الذين يقومون بعمل واحد في مكان واحد تسييالً ألداء
األعمال.

 .6تحديد خطوات كل عممية بالتفصيل بحيث ال تترك الفرصة ألي موظف لمتصرف الشخصي إال
موافقة من لو السمطة في ذلك .
 .7تغيير الواجبات من وقت آلخر بما ال يتعارض مع انتظام سير العمل وبشكل يعمل عمى الكشف
عن األخطاء فور حدوثيا إن وجدت .

 .8نظام رقابي دقيق ييدف إلى المحافظة عمى أموال البنك والكشف الفوري عن أي خطأ أو إسراف
أو ضياع وعالجو ورفع الكفاية اإلنتاجية لمبنك .
ويشتمل التنظيم اإلداري الداخمي لمبنوك التجارية عمى ثالثة عناصر رئيسية يمكن إيجازىا فيما يمي :


أسس وقواعد التنظيم الداخمي لمبنوك التجارية :

 .1التخصص وتقسيم العمل .
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 .2تحديد واضح لمسمطات والمسؤوليات .
 .3تحديد نطاق اإلشراف.
 .4تبسيط إجراءات العمل وتوحيدىا.

 .5تعريف أىداف البنك وسياساتو لمعاممين بو .
 .6االىتمام بالخطط التدريبية لمموظفين.


ىيكل التنظيم الداخمي في البنوك التجارية :

تيتم البنوك التجارية بوجود ىيكل تنظيمي سميم لتحديد خطوط السمطة والمسؤولية والعالقات المتداخمة
بين اإلدارات المختمفة داخل البنك ومن أىم األقسام اإلدارية لتنظيم العمل الداخمي بالبنك ما يمي :قسم
الحاسبات العامة  ،قسم المراجعة  ،قسم العالقات العامة  ،والمراسالت قسم السكرتارية ،قسم شؤون

األفراد  ،قسم الشؤون القانونية والقضائية ،قسم االستعالمات ،قسم البحوث المالية واالقتصادية  ،قسم
التخطيط والمتابعة ،قسم التسويق المصرفي  ،قسم التفتيش  ،قسم الفروع الخارجية .
 األقسام الفنية في البنوك التجارية :

تقوم ىذه األقسام باالتصال المباشر بالعمالء ألداء الخدمات المصرفية ليم  ،كما تقوم بتنفيذ العمميات
التي يتكون من مجموعيا نشاط البنك التجاري ومن أىم ىذه األقسام ما يمي :

قسم الخزينة  ،وقسم مراكز العمالء  ،وقسم الحسابات الجارية  ،وقسم حسابات الصندوق التوفير ،وقسم
األوراق التجارية  ،وقسم األوراق المالية ،وقسم الخطابات الضمان  ،وقسم االعتمادات المستندية ،
وقسم التسميف بضمان بضائع  ،وقسم مقاصة البنوك  ،وقسم تأجير الخزائن .
مستويات السمطات اإلدارية في اليرم التنظيمي لمبنك

ىناك ثالث مستويات ىي :
السمطة العميا

وتتمثل في مجمس اإلدارة والمدير العام وتقع عمي رأس اليرم التنظيمي .

اإلدارة المتوسطة

تشكل ىمزة الوصل بين اإلدارة العميا واإلدارة الدنيا .

السمطة التنفيذية

تمثل قاعدة اليرم في الييكل التنظيمي اإلداري في المصارف التجارية ويمكن تحديدىا باألجيزة

التنفيذية العاممة في فروع المصرف المنتشرة داخل البمد وخارجو وتشمل عادة القطاع األكبر من
العاممين في البنك .



عالقة المركز الرئيسي بالبنك وبفروعو المختمفة :

نجد أن عالقات بين المركز الرئيسي لمبنك وفروعو التابعة لو  ،وتأخذ ىذه العالقات عدة صور  ،وقد
تتمثل ىذه الصور في الصالحيات وحدودىا  ،أو في العمميات المصرفية واإلدارية  ،أو عند الخطة
الشاممة لمبنك.
أ .الصالحيات الممنوحة لمفرع وحدودىا :
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وقد يحدث أن تتركز معظم السمطات في يد المركز الرئيسي لمبنك أو أن يحتفظ المركز الرئيسي
بسمطاتو فيما يتعمق بالق اررات العامة مثل وضع األىداف والخطط العامة لمبنك واعداد السياسات
العامة ،القيام بالتفتيش عمى فروعو  ،بينما يترك لمديري فروع البنك بعض الصالحيات المتعمقة

بفروعيم .

كأن يمنح لمدير الفرع مثال حق اعتماد في حدود مالية توضح لو  ،وليس لو أن يتجاوزىا إال بعد
الرجوع إلى المركز الرئيسي .
 العوامل ما يوثر في حجم الصالحيات الممنوحة من المركز الرئيسي لفروعو  ,والتي تتمثل فيما يمي :
 أىمية القرار ودرجة تأثيره عمى البنك فكمما زادت أىمية القرار كمما استدعى األمر اتخاذه بمعرفةالمركز الرئيسي

أن ىناك األمور ذات اإلستراتيجية والتي تتخذ القرار فييا اإلدارة العميا لمبنك فقط  ،وال يمكن ترك

اتخاذىا إلدارة أو فرع  ،أو التفويض ليا في اتخاذىا مثل :
 عدد الفروع كمما زاد عدد فروع البنك كمما احتاج األمر إلى منح سمطات أكبر لمديري ىذه الفروع . أحجام وتقسيمات الفروع حيث ترتبط حجم الصالحيات بحجم الفرع  ،فالفرع من الدرجة األولي يضمعادة كفاءات قادرة عمى تحمل المسؤولية والفرع من الدرجة الثانية يعطي صالحيات أقل وىكذا باقي

الدرجات

 ميول القائمين عمى إدارة المركز الرئيسي لمبنك حيث قد يميل بعض رجال اإلدارة العميا إلى تركيزالسمطة في أيدييم  ،وبالتالي يكون لدييم ميل شديد نحو المركزية إما ألسباب سموكية  ،أو ألسباب
إشرافية رقابية  ،أو ألسباب قمة الكوادر اإلدارية الكفؤة في فروع البنك .
قد يتبع المركز الرئيسي لمبنك التجاري أحد األساليب الثالثة اآلتية :

 -1إنشاء إدارة مركزية لالعتمادات المستندية عمى كافة ىذا النشاط وعمى ىذا األساس فإنو ال يسمح
ألي فرع من فروع البنك بفتح اعتماد مستندي ميما كان األمر.
 – 2أن يسمح لمفرع بفتح اعتمادات مستنديو في حدود معينة ال يتعداىا  ،فإذا وجد ضرورة الخروج عمى تمك
الحدود فال بد عندئذ من رجوعو إلى المركز الرئيسي لمبنك .

 - 3إعطاء إدارة الفرع سمطة فتح االعتمادات ميما كان مقدراىا ،ووفقاً لحاجة العمالء وبناء عمى تقدير مدير
الفرع .


العالقة في العمميات المصرفية واإلدارية :

نجد أن العالقة بين الفرع والمركز الرئيسي في العمميات المصرفية قد تختمف وفقا لطبيعة النشاط المصرفي حيث
قد تختمف صالحيات الفرع من نشاط إلى آخر .
من حيث اإلقراض فنجد أن كل فرع لو سمطات محددة حسب حجم ودرجة كل فرع .

أما من حيث االستثمار فنجد أن القرار فيو يكون شديد المركزية حيث يؤخذ عمى مستوى المركز الرئيسي لمبنك

أما من حيث السيولة فنجد أن الصالحيات الممنوحة لمفروع صالحيات غير مطمقة باعتبار أنو ال ينبغي
المخاطرة بموقف السيولة في الفرع حرصا عمى سمعة البنك وحماية ألموال المودعين ولذا يحدد ليا سياسات
وق اررات وتعميمات يتم إصدارىا من جانب المركز الرئيسي لمبنك .
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ومن حيث العالقة اإلدارية بين الفرع والمركز الرئيسي نجد أنو يحكميا نظام اتخاذ الق اررات السائدة في البيئة التي
يعمل فييا المصرف وذلك عمى اعتبار أن ىناك نظامين أساسيين التخاذ الق اررات أحدىما النظام المركزي واآلخر
النظام الالمركزي .

ب  .االختصاصات المصرفية لمديري الفروع :
ال شك أن فروع البنوك ذات أىمية كبيرة لمبنك حيث تتدفق إلييا الودائع والمدخرات ،وتقدم من جانييا القروض
والتسييالت كما تقوم بدراسة المشروعات واقامة االستثمارات المختمفة .
ومن المبادئ التي يقوم عمييا النشاط المصرفي كثرة الفروع ،والتي تعني تقديم الخدمة المصرفية إلى جميع

المناطق  ،وتنويع المخاطر المصرفية بدال من تركيزىا ومركزيتيا  ،وتكوين صف ثان من متخذي الق اررات
اإلدارية في البنك.
ج .االختصاصات والمسئوليات التنظيمية لمديري الفروع :

تختمف الفروع من حيث الدرجة إلى عدة أنواع  ،ورغم ذلك قد تتباين الفروع ذات الدرجة الواحدة  ،فيما تقدم من
خدمات مصرفية وما تقوم بو من نشاطات وميام مصرفية وذلك حسب مكان وجود الفرع وظروف المنطقة .
 أعمال األقسام الفنية بالبنوك :

 -1قسم الحسابات الجارية :

نعني بالحسابات الجارية المعامالت المتصمة بين البنوك والعمالء وقد يكون الحساب الجاري دائناً إذا أودع

العمالء أمواليم لدى المصارف ويقومون بالسحب منيا إما بشيكات أو اتصاالت صرف أو أذون صرف وقد

يكون الحساب مديناً وذلك بعد االتفاق مع البنك عمى اقتراض مبمغ معين من المال خالل المدة المتفق عمييا
بينيما وتعود بعض الحسابات الجارية بالفوائد عمى العمالء إذ أن لمبنك أن يستغل ىذه المودعات في عممية

إقراض التجار والصناع نظير فائدة والفرق بين الفائدة التي يدفعيا البنك لمعمالء والتي يتقاضاه من المقترضين

تمثل الربح الصافي لمبنك .
واجبات قسم الحسابات الجارية :
يقوم قسم الحسابات الجارية بما يمي

 - 1فتح الحسابات الجارية المدينة والدائنة .
 - 2إثبات عمميات اإليداع والصرف المتعمقة بالعمالء وقيدىا بكشوف الحساب .
 - 3إثبات المبالغ المدينة والدائنة في دفاتر البنك نتيجة التعامل بينو وبين العمالء .
 - 4التصديق عمى صحة التوقعات في جميع مراسالتيم مع أقسام األخرى .
 - 5عمل كشوف الحركة اليومية لحسابات العمالء وارسالو إلى قسم مراكز العمالء لمطابقتو عمى كشف
حركة قسم المركز لموازنتيا .

 - 6عمل ميزان مراجعة يومي إلجمالي حسابات العمالء وارسالو إلى قسم الحسابات العامة لمقيد بمقتضاه
بدفاتر البنك
 - 7عمل كشوف الحسابات الجارية المدينة والدائنة .

 - 8احتساب العموالت والفوائد والمصاريف والضرائب .
 - 9تصنيف كشوف الحسابات الجارية وحفظيا .
- 10إرسال كشوف الحسابات الجارية لمعمالء .
أنواع الحسابات الجارية
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أوالً  :الحسابات الجارية الدائنة :
 .1الحسابات تحت الطمب

الحسابات تحت الطمب ىي يستحق فييا الدفع فو اًر أو عند الطمب وتتم عممية السحب من ىذا الحساب عن

طريق الشيكات أو أوامر الدفع والتحويالت .
 .2حسابات ودائع بإخطار

حسابات الودائع إخطار ال يسمح فييا البنك العميل إجراء عمميات السحب إال بعد انقضاء مدة اإلخطار المتفق
عمييا بينيما .

ولو افترضنا أن العميل طمب إجراء السحب قبل المدة المتفق تسقط عنو الفائدة ونمفت النظر بالنسبة ليذا النوع

من الحسابات أنو كمما طالت مدة اإلخطار كمما ارتفع بالتالي سعر الفائدة التي تعطى لمعميل .
 .3حسابات الودائع ثابتة :
يودع العميل في ىذا النوع من الحسابات ما لديو من أموال تزيد عن حاجتو لمدة معينة بحيث ال يقوم بسحبيا إال
بعد انتياء المدة المتفق عمييا والفائدة التي تمنح عمى ىذا النوع من الحسابات تزيد عمى الفائدة التي تمنح عمى
الحسابات السابقة وذلك حسب المدة والمبمغ أما إذا اضطر العميل لسحب ىذه الودائع قبل انتياء المدة المتفق
عمييا فإن البنك يردىا لو بدون أية فوائد .
ثانياً  :الحسابات الجارية المدينة :

يمجأ بعض العمالء المعروفين لمبنك لفتح اعتماد يمكنيم من الحصول عمى ما يكفييم من األموال التي قد ال

تتوفر ليم في حساباتيم وتنقسم االعتمادات إلى

 .1حسابات جارية مدينة بدون ضمان (ال تعطى إال لمعمالء الممتازين) .
 .2حسابات جارية مدينة بضمان أوراق مالية .
 .3حسابات جارية بضمان أوراق تجارية .

 .4حسابات جارية مدينة بضمان بضاعة .
 .5حسابات جارية مدينة بضمانات أخرى .
 .6حسابات جارية مدينة مضمونة بإمضاء ضامن أو كفيل .
ثالثا :الحسابات الجارية المؤقتة :
يفتح ليذا النوع من الحسابات لمعمميات المؤقتة التي يقوم بيا البنك لحساب العمالء وأمثمتيا شراء أوراق

مالية صافي الكمبياالت المحصمة استبدال األوراق النقدية التالفة ...الخ
التقسيم الثاني :

 - 1الحسابات الجارية الفردية :

وىو الحساب الذي يفتح لألفراد كالتي يفتحيا التجار والميندسون والمحامون واألطباء والمحاسبون .
 - 2الحساب الجاري المشترك :
يفتح ىذا الحساب لشخصين أو أكثر تربطيم صمة القرابة أو المشاركة وكالىما يصبح ليما الحق في سحب

الشيكات إما منفردين أو مجتمعين .

 - 3الحساب الجاري لشركة التضامن والتوصية البسيطة:
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عندما ترغب شركة تضامن أو توصية في فتح حساب جاري فإن البنك يطالبيا بإثبات وجود شخصيتيا
المعنوية وذلك عن طريق إيداع صورة رسمية من عقد الشركة وكذا نسخة من الجريدة التي نشر بيا ممخص
العقد كما يطالب البنك الشركة بإقرار يمزميا بإخطاره عن أي تعديل في عقد الشركة .
 - 4الحساب الجاري لمشركات المساىمة :

قبل أن يوافق البنك عمى فتح حساب جاري لشركة مساىمة فإنو يطالبيما بما يثبت شخصيتيا المعنوية
ويتحقق من مدى استيفائيا لمشروط القانونية .
ويشترط البنك عمى الشركة أن توافيو بكل التعديالت التي تط أر عمييا وكذا الق اررات التي يصدرىا المجمس

وتتعمق بالحساب الجاري .

 - 5الحسابات الجارية لمنوادي والنقابات واالتحادات والجمعيات :
يقدم النادي أو الجمعية أو النقابة ما يثبت الشخصية المعنوية وما يثبت أيضا صحة التكوين وكذا ما يثبت
تسجيميا لدى الجيات الرسمية .

ويشترط البنك أيضا تقديم صورة من محضر مجمس اإلدارة الذي قرر فيو فتح الحساب الجاري وكذا صور

توقيعات من ليم حق التوقيع عنيا .
 - 6الحساب الجاري والمصالح الحكومية وادارتيا :
تقوم بفتح حسابات جارية بالبنوك لتودع بيا إيراداتيا خصوصا وأن الموائح المالية تقضي بأال
يحتفظ الصراف في خزينة المصمحة أو المنشأة بأية مبالغ بل ينبغي أن تتم عممية التوريد يوم

بيوم ،تجنباً لمخاطر السرقة أو الحريق .

 - 7الحسابات الجارية لمبنوك المحمية :
نظ ار لوجود تعامل مستمر بين البنوك وبعضيا وأيضا بين المراكز الرئيسية والفروع تقوم البنوك
بفتح حسابات جارية بينيا وبين فروعيا وبين بعضيا  ،وقد تستوجب بعض البنوك أو عمى فروعيا
شيكات مصرفية تدفع لصالح عمالئيا ولذا ينبغي عمى البنك أن يحتفظ بنموذج توقيع العاممين

الذين ليم حق التوقيع عمى مثل ىذه الشيكات .
 - 8الحسابات الجارية لممراسمين :
ىذا النوع من الحسابات يشبو إلى حد كبير السابق وانما الفرق بينيما في أن العالقة ىنا تكون بين بنك
محمي وآخر خارجي وال بد لمبنك المحمي أن يحتفظ بحسابات جارية مع المراسمين ألنو كما يكفميا بدفع

مبالغ معينة إلى أشخاص يقيمون بيذه البالد فإن ىذه البنوك تطالبو بدورىا بدفع إلى عمالئو عند زيارتيم

لمجميورية كسياح أو كرجال أعمال .


قسم خطابات الضمان :

تعريف خطابات الضمان :

خطاب الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك بناء عمى طمب عميمو لصالح جية يرتبط بيا العميل
ويتعيد البنك بمقتضاه أن يضمن عميمو لدى المستفيد خالل مدة معينة يتم تحديدىا برضاء الطرفين .
وتنقسم خطابات الضمان إلى خطابات ضمان ابتدائية وخطابات ضمان نيائية واليك بيان كل منيما

 .1خطابات الضمان االبتدائية :
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تطمب المصالح الحكومية والييئات والمؤسسات العامة ممن يتقدمون من التجار والمتعيدين والمقاولين
بعطاءات في المناقصات التي تطرحيا أن يرفقوا بعطاءاتيم تأميناً يوازي

 % 2من قيمة العطاء والغرض

من تقديم التأمين ىو التأكد من جدية تقديم العطاء أوالً ويعتبر ىذا التأمين بمثابة تعويض إذا أخل المتعيد
أو المقاول بالتزاماتو ولم يقم بتوريد ما تعيد بو أو تنفيذ األعمال خالل المدة المحددة .

صور غطاء خطابات الضمان :

تقدم البنوك خطابات الضمان الالزمة لعمالئيا من المقاولين بشرط الحصول منيم عمى تأمين أو غطاء

الضمان المقدم من البنك بأحد الصور اآلتية :
 -1غطاء نقدي  :ويدفع العميل المقاول الصادر الضمان لصالحة قيمة الغطاء النقدي لخطاب الضمان
بالكامل أو بنسبة مئوية من قيمة أو بخصم ىذا المبمغ من حسابو الجاري طرف البنك ويودع في حساب

مودعي تأمينات خطاب الضمان

 -2غطاء عيني  :وقد يودع العميل أوراق مالية ممموكة لو كغطاء لمضمان بشرط أن تعادل قيمتيا التسميفية
قيمة خطاب الضمان الصادر لصالحو .
 -3بدون غطاء  :وقد يغطي البنك خطابات ضمان لبعض عمالئو ممن يتمتعون بثقة البنك بدون غطاء
وذلك في حاالت نادرة .

 .2خطابات الضمان النيائية :
عندما يرسو أحد المتعيدين والمقاولين عطاء توريد أو مناقصات أشغال عامة يطمب منو أن يقدم تأميناً

 %10من القيمة الكمية لعطائو يجب أال تقترن الخطابات بأي قيد أو شرط وأن يقر المصرف بأنو يضع
تحت أمر الو ازرة المختصة أو المصمحة مبمغاً يوازي التأمين مستعد ألدائو بأكممو عند أول طمب منيا إلى
أية معارضة من التعيد.

ويجب عمى المصرف أن يقوم بتأييد خطاب الضمان منو ويقدم ىذا التأييد رأساً إلى الو ازرات أو المصالح أو
الييئات الصادر لصالحيا ىذه الخطابات .
قسم األوراق التجارية :

تتمخص أىم أعمال ىذا القسم
تحصيل الكمبياالت والشيكات
خصم الكمبياالت والشيكات
التسميف بضمان كمبياالت
فتح االعتمادات المستندية
تحصيل الكمبياالت والشيكات
الفصل الرابع
الرقابة عمى أنشطة البنوك
تعريف الرقابة قياس وتصحيح أداء األنشطة المسندة لممرؤوسين لمتأكد من أىداف المشروع والخطط التي
صممت لموصول إلييا قد تحقق .

وىناك عنصران ىامان يجب توافرىما قبل أن يضع المدير أي نظام لمرقابة وىما التخطيط والتنظيم

تعريف وأىمية الرقابة المالية العامة والخاصة .
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تعريف وأىمية الرقابة المالية العامة
أ  .الرقابة تعني التحقق من أداء العمل وتنفيذ البرامج وفق األىداف المنوطة بالتنظيم ووفق القواعد
واإلجراءات التعميمات واألوامر التي تصدر من المستويات المختمفة في التنظيم لتنفيذ ما تقدم .

يوجد أربعة عناصر أساسية لمرقابة تتمثل فيما يمي :
 أن الرقابة تحدد المعايير كاألىداف والخطط والسياسات التي تستخدم مرشد لألداء . -إن الرقابة تقيس النشاط الجاري كميا أمكن ذلك .

 إن الرقابة تقييم المدخالت واألداء الجاري حسب األىداف والمخطط والسياسات كمعايير. أن الرقابة تتخذ اإلجراءات التصحيحية في شكل ق اررات تصحيحية فورية .تعريف الرقابة الخاصة:
المحاسبة القانونية:

الرقابة الخاصة بمعناىا المفظي ىي التحقيق من صحة األرقام أو القيود أو الكشوف أما معناىا الميني

فيقصد بيا :

فحص الحسابات والدفاتر والمستندات فحصا دقيقاً بحيث يتمكن المدقق من االقتناع بأن الميزانية تدل داللة
صادقة وعادلة عمى المركز المالي لممؤسسة وان حساب النتيجة يعطي صورة مماثمة لنتيجة أعمال المدة

المالية .
األىداف الحديثة لمرقابة :

 .1مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذىا لمتعرف عمى ما حققتو من أىداف ودراسة األسباب التي حالت دون
الوصول إلى اليدف المرسوم .

 .2تقييم نتائج األعمال بالنسبة إلى ما كان مستيدفاً منيا .

 .3تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق محو اإلسراف في جميع النشاط .
 .4تحقيق أقصى قدر من الرفاىية ألفراد المجتمع .
 خطوات الرقابة تتطمب وظيفة الرقابة القيام بثالثة خطوات أساسية وىي  :وضع المعايير ،قياس األداء،

وتصحيح االنحرافات ،وىذه الخطوات يمكن استخداميا في أي مجال من مجاالت الرقابة عمى األموال ،
اإلجراءات  ،الروح المعنوية  ،وجودة المنتجات .. ..الخ

اوأل وضع المعايير :

من المنطقي أن أول خطوة في عممية الرقابة ىي وضع الخطط ومع ذلك نظ اًر ألن الخطط تختمف في درجة

تفاصيميا وتعقيدىا  ،ونظ اًر ألن المديرين ال يستطيعون مالحظة كل شئ فإنو يجب أن توضع معايير

والمعيار ىو نموذج أو مستوى األداء المرغوب تحقيقو والمعايير ىي النقاط المختارة من برنامج الخطة
الكمية والتي يتم فييا قياس األداء لكي يعطي المديرون اإلشارات التي توضح ليم كيف تسير األمور بدون
الحاجة إلى مراقبة كل خطوة في تنفيذ الخطط وتحتاج اإلدارة إلى وضع معايير األداء لكل األنشطة التي

تمارس في المشروع وقد يعبر عن المعايير بمصطمحات مثل جودة المنتج األرباح المكتسبة المصاريف
المستحقة والمعايير ىي األىداف المطموب تحقيقيا من األداء ويمكن تقسيم األداء إلى نوعين معايير كمية
ومعايير نوعية

 .1المعايير الكمية :
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ىي المعايير التي يمكن التعبير عنيا في صورة رقمية مثل النقود  ،الوقت  ،النسب ،األوزان ،المسافة
وغيرىا  .وتتميز المعايير الكمية بأنيا محددة بصورة مقبولة ويمكن قياسيا وفيميا بسيولة
ونناقش المعايير الكمية
معايير الوقت :

فقد تبين ىذه المعايير كمية الوقت المطموب لتحقيق نتائج معينة  ،ومن أمثمة ىذه المعايير :متوسط الوقت
الالزم لكتابة خطاب عمى الحاسوب يجب أن يكون ثمانية دقائق  ،كل موظف سوف يعمل  37.5ساعة في
األسبوع ،بناء منزل جديد يجب أن يستغرق ستين يوم عمل والمقابمة التي تعقدىا لجنة اختيار العاممين يجب
أن ال تزيد عن نصف لكل عامل.

معايير التكمفة :
وتبين كمية النقود التي يجب صرفيا ألداء نشاط معين ومن أمثمة معايير التكمفة  :تكاليف المواد بالنسبة
لكل وحدة منتجة يجب أن تكون  50جنييا  ،وتكاليف العمال بالنسبة لموحدة يجب أن تكون

وتكاليف التجييزات يجب أن تكون  800درىم في الشير.

 16جنييا

معايير اإليراد :
وتبين معايير اإليراد كمية الدخل التي يجب الحصول عمييا من عممية معينة أو أنشطة  ،ومن أمثمتيا
معايير اإليراد أن رجل البيع يجب أن يحقق مبيعات قدرىا  10000جنييا في الشير ،حجم المبيعات في
المشروع يجب أن يكون  80000جنيو كل ثالثة شيور المبيعات من المنتج يجب أن تحقق إيراد قدره

 25000جنييا في السنة األولي .

إيراد المتحصل من راكب سيارة األجرة يجب أن يكون  1/2جنيو لكل كيمو متر ومتوسط المبيعات لممستيمك
يجب أن يكون  500جنيو .
البيانات التاريخية :

يستخدم المديرون عادة النتائج المتحققة في الماضي كأسا لتقدير مستوي األداء في المستقبل فإذا بمغت

إيرادات العام الماضي  100ألف جنيو فيمكن لإلدارة أن تضع ىذه المعايير كيدف لمعام القادم أو تزيده أو
تخفضو بنسبة معينة في ضوء المستقبل .
حصة السوق :
تقوم العديد من المشروعات بوضع مستويات أو معايير أداء تتعمق بنسبة السوق الكمي التي يمكن أن

تحصل عمييا .
اإلنتاجية :

معايير اإلنتاجية تعتبر مطموبة لكل األنشطة في المشروع فمعايير قياس إنتاجية المبيعات يمكن التعبير
عنيا بمبيعات كل موظف خالل اليوم  ،أسبوع  ،أو أي فترة زمنية أخرى  ،ومعايير قياس إنتاجية اإلنتاج

يمكن التعبير عنيا في صورة الوحدات المنتجة بمعرفة العامل في كل يوم عمل والوحدات المنتجة لكل آلة
في الوردية الواحدة وىناك العديد من المتغيرات التي يجب وضعيا في االعتبار عند تحديد مستوي اإلنتاجية

منيا األداء في الماضي درجة الماكين ة أو األوتوماتيكية  ،تدريب العاممين  ،والمعايير في المشروعات
المماثمة

العائد عمى االستثمار:
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ىو معيار يمثل نسبة الدخل الصافي لمربح إلى رأس المال المستثمر ،فإذا كان إجمالي الدخل الصافي
لممشروع  2مميون جنيو أو رأس المال لممستثمر  10مميون جنيياً.
فإن العائد عمي االستثمار = %20= 100× 10/2

الربحية :

بينما العائد عمى االستثمار نسبة الربح الصافي إلى رأس المال المستثمر ،فإن الربحية ويطمق عمييا أيضاً
العائد عمى المبيعات تعبر عن نسبة الربح الصافي إلى المبيعات فعمي سبيل المثال

إذا كان المشروع يحقق أرباحاً صافية قدرىا  5مميون جنيو عمى مبيعات قيمتيا  50مميون جنيو فإن معدل
الربحية

%10= 100× 50/5
معايير األفراد :
وتبين مستويات أداء األفراد بصورة كمية مثل دوران العمل والحوادث والغياب والمقترحات التي يقدميا األفراد

 .2المعايير النوعية

يصعب قياس كل أنشطة المشروع بصورة كمية فميست كل المعايير يمكن التعبير عنيا بالوقت والنسب
وغيرىا من المقاييس الرقمية  .والمعايير النوعية ىي معايير شخصية ومثال ذلك يتوقع من كل العاممين أن
يكنوا الوالء لممشروع أن يعتبروا أنفسيم أعضاء في فريق يعمل بتعاون وفاعمية وىذه المعايير شخصية
تختمف تقيميا من شخص آلخر فقد يقوم مديرون بالتقييم ويتضح أن ليم آراء مختمفة حول خصائص الوالء
والتعاون والمظير النظيف ومن األنشطة التي يصعب وضع معايير كمية ليا نشاط إدارة البحوث

وىناك بعض العوامل التي يجب عمى إدارة أي مشروع أن تضعيا في اعتبارىا عند اتخاذ قرار حول المعيار
الكمي لمنتجاتيا ومن ىذه العوامل ما يمي
عوامل الطمب :

يجب عمى اإلدارة أن تقوم بتحميل الطمب لمتعرف عمى الحجم الكمي لمسوق وما ىي الكمية المحتمل أن

يشترييا السوق من المنتجات ذات الجودة العالية والمتوسطة والمنخفضة .
عوامل المنافسة :
يجب تقييم المنافسة لتحيد نقاط القوة والضعف وما ىو مستوى الجودة الذي يبدو أكثر حساسية في مواجية
المستيمكين.

عوامل الموارد :
وعند محاولة تحديد المستوى العام لممنتج يجب عمى اإلدارة تحميل موارد المشروع ومعرفة مستوى الخبرة
وكمية النقود المتاحة ومدى التسييالت اإلنتاجية ومستوى قنوات التوزيع .

عوامل التكمفة :
فكمما زاد المستوى أو المعيار كمما زادت التكاليف الالزمة ألداء األنشطة ويجب عمى اإلدارة أن تقرر ما إذا

كانت تستطيع أن تتحمل تكاليف زيادة المستوى أم ال وفي المشروعات الكبيرة عادة ما تفضل اإلدارة تقديم
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منتجات ذات مستويات مختمفة من الجودة ماركات مختمفة.وعند االختيار ما بين معايير األداء المختمفة
يجب مراعاة اإلرشادات التالية :
 .1وضع المعايير عند مستويات مناسبة :

والمستويات المناسبة أشياء مختمفة بالنسبة لمناس وىي تستخدم ىنا لتعني المستوي المقبول الممكن الوصول
إليو في ضوء الظروف المتاحة فإذا وضع أداء العمل بصورة منخفضة فيعني ذلك ضياع وفقد بعض الموارد

األساسية والمتاحة واذا وضع مستوى األداء أعمى من الالزم فإنو يؤدي إلى ألخطاء واحباط العاممين ،
وتحميل الحقائق كأساس لوضع المعايير يساعد عمى كسب قبوليا وتساىم دراسة الوقت والحركة لمنشاط في

وضع المعايير يساعد عمي كسب قبوليا وتساىم دراسة الوقت والحركة لمنشاط في وضع المعايير واقعية

لإلنتاج  .فالفيم الواضح لطبيعة العمل شرط أساسي لوضع المعايير فمثال عند وضع معيار ألداء العامل
عمى آلة معينة يجب التعرف عمى :
 مقدار الخبرة والتدريب الذي حصل عميو العامل . -السرعة والدقة ومدى االعتماد عمى اآللة .

 الواجبات األخرى المطموبة من العامل ،إذا تمكنت اإلدارة من وضع المعايير الحقيقة التي يمكنالوصول إلييا فإن الشكاوي ستنخفض وترتفع اإلنتاجية والروح المعنوية .
.2اختيار عدد مقبول من المعايير:
يوجد النقد غالباً إلى المعايير ألنيا تتطمب عمالً إضافياً فقد يشكو المديرون من أن زيادة عدد المعايير

تعني مزيداً من التقارير والتفتيش واألعمال الروتينية التي تعوق مباشرتيم لبعض الوظائف األخرى اليامة.

.3عدم فرض المعايير عمى األفراد:

ال يريد كثير من األفراد فرض المعايير عمييم بدون أخذ رأييم مسبقاً  .فالمشاركة في وضع المعايير تعتبر
أحد الوسائل اليامة التي تؤدي إلى قبول األفراد ليذه المعايير .

 .4توضيح المعايير لألفراد بدقة:

فمن الشائع سماع العاممين وىم يشكون من عدم معرفتيم بمستوي األداء المتوقع منيم  ،أو عما كان الذي
يؤدونو يتطابق مع المعيار المطموب أم ال .
ومعني ذلك أن ىذه المعايير لم توضح بدقة لمعاممين فمن المفروض أن يعرف كل عامل مستوى أو معيار
األداء المطموب منو واخباره بصفة دورية بمدى مطابقة أدائو لممعيار المطموب .

 .5شرح أسباب وضع المعايير:

يكون القرار أكثر استعدادا لقبول المعايير عندما يفيمون أسباب وضعيا .
 .6تحفيز األفراد لمستوى أعمى من األداء :
فبجانب كسب القبول من األفراد لممعايير المطموبة فإنو يجب تحفيز وتشجيع األفراد عمى الرغبة في أداء

أعمى من المستوى المطموب .

 .7تعديل المعايير عند الحاجة :
يجب تعديل معايير األداء بالنسبة لمعظم األنشطة بصفة دورية عند حدوث تغيرات داخمية أو خارجية .
قياس األداء :
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والخطوة الثانية من خطوات الرقابة ىي قياس األداء الفعمي ومقارنة باألداء المعياري فمعيار األداء الذي يتم
وضعو في الخطوة األولي ومقارنتو باألداء المعياري ومن الناحية المثالية يجب أن توضع المعايير لكل
األنشطة المشروع وان كل نشاط يجب قياسو ومقارنتو بالمعيار الموضوع .
ويالحظ أن تقييم األداء ينبغي أن يكشف عن ثالثة أبعاد رئيسية ىي -:

 مدى فاعمية :والتي تتصرف إلى مقارنة بين النتائج المحققة واألىداف الموضوعية سمفاً .
 -مدى الكفاءة :

وذلك بتحميل الجانب الوظيفي في المنظمة من حيث مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة ليا بمقارنة

المعدالت المحققة بالمعايير الموضوعة سمفاً .

 -مدى التطور:

وذلك من خالل تقييم مدى قدرة المنظمة عمى استيعاب منجزات العمم الحديث،سواء من الناحية التكنولوجية

أو اإلدارية  ،ويتم ذلك بفحص النظم والطرق األساليب التقنية واإلدارية المطبقة داخل المنظمة .

ىذا ويالحظ أن األداء يمكن قياسو من خالل وسائل مختمفة مثل أدوات قياس اليندسة والعينات ،سجالت
األداء المالحظة  ،ومستوى القبول .
ثالثا اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :
وىي الخطوات الثالثة م خطوات الرقابة بعد وضع معايير األداء وقياس األداء الفعمي ومقارنة باألداء المعياري فإذا

تبين من المقارنة وجود انحراف ما فيجب تحميمو واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة .
 إجراءات ىامة لمرقابة المالية :

 .1إلطالع عمى سجل اجتماعات مجمس اإلدارة أو الييئة االستشارية والتأكد من انتظاميا .
 .2دراسة البريد السري واإلطالع عمى القضايا الحقيقية .
 .3طمب كافة تقارير التدقيق الداخمي وفحصيا.

 .4الحصول عمى ميزان مراجعة األستاذ العام نيائي ومصدق .
 .5مقابمة المالك المصدق لمموظفين والعمال ومقارنة بأخر قائمة راتب .
 .6تدقيق معادلة اإلنتاج باالعتماد عمى قوائم جرد البضاعة التامة الصنع لمسنة الماضية والسنة الحالية .
 .7التحميل المالي لمبيانات الختامية كما إنو من الممكن تحميل كل األمور التي ترد في استثمار قيد المنسب
عن طريق تقرير أعده الحاسبة .


أنواع الرقابة :

 .1تقسيم الرقابة من حيث الجية التي تقوم بيا :
 رقابة خارجية  :وىي عممية فحص فني محايد من طرف خارج الوحدة االقتصادية مثل أجيزة الرقابة المالية  ،أومراقب الحسابات وغايتيا التحقق من سالمة التصرفات ومدى الكفاءة في تحقيق األىداف .

 رقابة داخمية  :وتتم داخل الوحدة عن طريق إدارة متخصصة إلبراز مجاالت ما ال تعرفو اإلدارة ويجب أن تعرف .2من حيث الوقت التي تتم فيو عممية الرقابة .
الوظيفة الرقابية ال تقتصر فقط عمى مرحمة التنفيذ أو مرحمة ما بعد التنفيذ بل تمتد زمنيا إلى ثالث مراحل :

أ .مرحمة التخطيط حيث يكون اليدف تحقيق الرقابة المانعة عن طريق .
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 وضع العوامل التي تحكمت في تنفيذ في الفترات السابقة محل االعتبار عن دراسة البدائل المتاحة بفرض أنالتاريخ يعيد نفسو
 القيام بدراسات عميمة لما يجب أن يكون عميو األداء خالل الفترة القادمة بيدف استبعاد عوامل الضياع واإلسرافغير الضرورية .

ب  .مرحمة التنفيذ ويتحقق فييا الرقابة عمى التنفيذ لتالقي تراكم اإلضرار أو فوات فرصة لرفع الكفاية وتطويرىا .
مرحمة ما بعد التنفيذ حيث تيدف الرقابة إلى تصحيح األوضاع التي أظيرتيا النتائج النيائية بدراسة أسبابيا وتنمية
ايجابي منيا واتخاذ ما يمو=زم لمقضاء عمي األسباب السمبية .
 .3تقسيم الرقابة حسب طبيعتيا :

 رقابة محاسبية وىدفيا التأكد من صحة التصرفات المالية ومن أنيا تمت وفقا لمقوانين والتعميمات . رقابة اقتصادية وغالبيتيا التأكد من كفاءة التنفيذ وأثاره عمى مستوى النشاط االقتصادي .من حيث نطاق عممية الرقابة :

أ  .الرقابة الكاممة ويقصد بيذا النوع من الرقابة فحص جميع العمميات المثبتة في الدفاتر والسجالت لمتأكد من أن
جميع العمميات مفيدة بانتظام وأنيا صحيحة .
ب  .الرقابة الجزئية تقوم عمى أساس االختبار وىدفيا األساسي التأكد من صحة حسابات المنشاة ومدى داللة قوائميا
عمى نتيجة أعماليا ومركزىا المالي .
مفيوم نظام الرقابة الداخمية :

ىي مجموعة اإلجراءات والوسائل التي تتبناىا إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات

واالطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية اإلحصائية ولتحقيق الكفاءة اإلنتاجية القصوى ولضمان تمسك الموظفين
بالسياسات والخطط اإلدارية المرسومة .
ويمكن تحديد أىم وسائل تحقيق وظائف الرقابة الداخمية بما يمي :

 .1الضبط الداخمي :

ويقصد بو تحديد إجراءات معينة تتبع إلتمام وتنفيذ العمميات والقيود المتعمقة بيا بطريقة تمقائية ومستمرة.
 .2التدقيق الداخمي :
ويقصد بو مجموعة من موظفي المنشاة تقوم بتدقيق العمميات بقصد خدمة اإلدارة .
 .3الرقابة عن طريق الميزانيات التخطيطية :

التكاليف المعيارية الوسائل الفنية األخرى مثل دراسة الوقت والحركة االستثمارات .

أىداف تقييم نظام المراقبة الداخمية :
إن محاولة الرقيب القيام برقابة تفصيمية عممية باىظة ومكمفة  ،ولوجود رقابة داخمية في المنشأة أصبح من غير
الضروري إجراء رقابة تفصيمية شاممة .

وقاية المنشأة من الغش والخطأ والخسائر والتبذير والتأكد من التزام الموظفين بالخطط التنظيمية واإلدارية المعتمدة من

قبل اإلدارة
رفع الكفاية اإلنتاجية أن االلتزام بنظم الرقابة الداخمية يؤدي إلى إقالل من الكمف والوقت والجيد المبذولين .
طرق تقييم الرقابة الداخمية :

يمجأ الرقيب فحصو ودراستو ألنظمة الرقابة الداخمية والحكم عمى مدى كفايتيا لعدة وسائل أىميا:
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 وسمية المخمص التذكيري  :وىذا الممخص عبارة عن بيان عام بالطرق والوسائل التي يتميز نظام سميم لمضبطالداخمي ويستخدم في المنشآت الصغيرة وذات الطبيعة المتشابية وأىم مميزات الممخص تعديل قدر مناسب لمييئة
بالتصرف في تقييم نظم الرقابة الداخمية واختصا ار في الوقت والجيد المبذولين.

 وسميمة القرير الوصفي  :وفق ىذه الطريقة يطمب إلى القائمين بعممية المسح تقديم تقرير خاص يشرح اإلجراءاتالمتبعة في المنشات لكل عممية من العمميات مع وصف نظام الضبط وخط سير المستندات وينيي لتقرير بنقاط
الضعف الموجودة في النظام ومحاسن النظام .
 وسيمة دراسة الخرائط التنظيمي :تتم ىذه الطريقة برسم الخريطة التنظيمية العامة لممنشأة وخرائط الدورات المستنديةحيث يتم تحضيرىا بطريقة تفصيمية

 وسيمة فحص النظام المحاسبي  :تتم دراسة كفاية الضبط الداخمي وفق ىذه الطريقة عن طريق الحصول عمى قائمةبالدفاتر المحاسبية وأسماء المسئولين عن إنشائيا وقائمة تبين طبيعة المستندات المثبتة لحركة األموال الواردة لممنشاة
والصادرة منيا ودورة تمك المستندات .

 وسيمة االستقصاءات النموذجية وفق ىذه الطريقة تحضر قائمة استقصاءات نموذجية تستمل األنشطة المختمفة فيالمنشأة وعند الحصول عمى اإلجابة يفصح عن مدى قوة أو ضعف نظام الضبط الداخمي ويجب أن تكون األسئمة
واضحة واإلجابة مختصرة .


الرقابة الذاتية ورقابة المصرف المركزي عمى أعمال البنوك التجارية

ينبغي أن تيتم اإلدارة المصرفية بنوعين من الرقابة ىما
 .1الرقابة الذاتية

 .2المراقبة الخارجية المتمثمة في رقابة المصرف المركزي
الرقابة الذاتية عمى نشاطات البنوك التجارية

استخدام عدد من المؤشرات وذلك لمرقابة عمى العوامل التي تتعمق بالبيئة الداخمية لمبنك ومن أىم ىذه العوامل
 .1كفاءة استخدام البنك ألموالو
 .2السيولة

 .3العوامل المرتبطة بالضرائب
 .4إدارة المخاطر
 .5العوامل المرتبطة بالمصروفات
 .6العوامل المرتبطة بالربحية


ونناقش فيما يمي أىم المؤشرات المستخدمة في قياس تأثير تمك العوامل عمى أنشطة البنك
أ) الرقابة عمى مدى كفاءة استخدام البنك التجاري ألموالو :

 إنتاجية العمالة بالبنكويعني ذلك العالقة بين عدد العاممين واجمالي األصول بالبنك ويمكن قياسيا من خالل المعادلة التالية :
 .1إنتاجية العامل = إجمالي األصول ×100
عدد العاممين
كمما زادت اإلنتاجية كمما كان ذلك أفضل .
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 .2إنتاجية العمالة بالنسبة لمودائع = إجمالي الودائع ×100
عدد العاممين
كمما زادت ىذه النسبة كمما كان ذلك أفضل .
 .3إنتاجية العامل بالنسبة لألرباح = صافي الربح ×100
عدد العاممين
كمما زادت ىذه النسبة كمما كان ذلك أفضل .
 .4متوسط أجر العامل = إجمالي األجور
عدد العاممين
 .5معدل العائد عمى األصول المنتجة = إجمالي إيرادات التشغيل × 100
إجمالي األصول المنتجة

كمما زادت المعدل كمما كان ذلك أفضل .
 .6معدل العائد عمى االستثمارات في األوراق المالية = صافي العائد من األوراق المالية × 100
االستثمار في األوراق المالية

 .7معدل العائد عمي االستثمارات في القروض = الفوائد المحصمة من القروض × 100
االستثمار في القروض

ويمكن من خالل التعرف عمى دور التوظيف في القروض وتحقيق إيرادات البنك .كذلك يمكن إعداد ىذا المؤثر
بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض وذلك خالل المعادلة التالية .

العائد عمى نوع معين من القروض = الفوائد المحصمة من النوع × 100
االستثمار في النوع
 .8نسبة سقوف االئتمان = إجمالي القروض × 100
إجمالي الودائع
 وبطبيعة الحال فإن زيادة ىذه النسبة يعني قدرة البنك عمى توظيف أموالو ولكن يجب أخذ االعتبارات الخاصة

بالسيولة في الحسبان عند التوظيف ولذلك فالبنك المركزي يتدخل بتحديد الحد األقصى ليذه النسبة حفاظاً عمى
السيولة وىذه النسبة محددة بحد أقصى . % 65
ب) مؤشرات السيولة :

 .1نسبة الودائع الجارية إلى الودائع االدخارية واآلجمة =

الودائع الجارية

الودائع اآلجمة واالدخارية

وكمما زادت ىذه النسبة كان من الضروري زيادة السيولة .
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× 100

 .2نسبة السيولة بالبنك= النقدية  +أرصدة البنك بالبنك المركزي  +األرصدة بالبنوك األخرى × 100
إجمالي األصول
ج) العوامل المرتبطة بالضرائب :

نسبة الضرائب إلى صافي الربح قبل الضرائب =

الضرائب

× 100

صافي الربح قبل الضرائب
ح) إدارة المخاطر  :ىناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن لإلدارة أن تستخدميا أىميا
 .1نسبة حق الممكية ورأس المال إلى إجمالي األصول = حق الممكية ورأس المال × 100
إجمالي األصول

 .2نسبة حق الممكية ورأس المال إلى إجمالي الودائع = حق الممكية ورأس المال × 100
إجمالي الودائع
يحتفظ البنك بيذه النسبة لمواجية أخطار السحب والخطر التمويمي .

 .3نسبة حق الممكية ورأس المال اإلجمالي لمقروض = حق الممكية ورأس المال × 100
إجمالي القروض
والغرض من ىذه النسبة ىو تغطيو أخطار االستثمار في القروض حيث ىناك مخاطر تتعمق بعدم سداد العمالء
لمقروض .
 .4نسبة حق الممكية ورأس المال لألصول الخطرة = حق الممكية ورأس المال × 100
األصول الخطرة

 .5مخاطر االئتمان  :وتقاس قدرة البنك عمى تحصيل القروض الممنوحة في مواعيدىا ويمكن حساب ىذه النسبة من
خالل المعادلة التالية :
نسبة مخاطر القروض = القروض المتأخرة عن السداد ×100
إجمالي القروض

وكمما انخفضت ىذه النسبة كمما كان أفضل .
 .6مخاطر السيولة وىي التعرف عمي قدرة اإلدارة في التعامل مع مخاطر السيولة من خالل نسبة األصول إلى
إجمالي الودائع معادلتيا .
نسبة األصول السائمة إلى إجمالي الودائع = األصول السائمة – المستحق لمبنوك × 100
إجمالي الودائع

العوامل المرتبطة بالربحية :
نسبة صافي الربح =

صافي الربح

×100

إجمالي إيرادات التشغيل

نسبة ىامش الفوائد = الفوائد المحصمة – الفوائد المدفوعة × 100
األصول المنتجة
معدل العائد عمى إجمالي األصول = إجمالي إيرادات التشغيل ×100
نسبة الرافعة التشغيمية إلجمالي األصول =

إجمالي األصول

إجمالي األصول × 100

إجمالي رأس المال وحق الممكية
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معدل النمو الداخمي لرأس المال = الرافعة التمويمية × العائد عمى إجمالي األصول × نسبة األرباح لصافي الربح بعد
الضرائب .
معدل العائد عمى حق الممكية = صافي الربح × 100

حق الممكية ورأس المال

نسبة األرباح الموزعة إلى صافي الربح = نسبة األرباح الموزعة × 100
صافي الربح
وفي نياية ىذا العرض نود اإلشارة إلى أن النسب السابقة ال يمكن االستفادة منيا بصورة كاممة إال عمى ضوء ميارة

المحمل المالي .

أسئمة لممناقشة
س : 1تظِش أُوٍت البٌْك فً الؼصش الحذٌث بأدائِا
أسصذة ضخوت هي الْدائغ الصغٍشة ػلى هستْي
الْفْساث الوحققت هي الحجن النبٍش ّضح رلل ؟
س : 2أُن الوخاطش التً تْاجَ البٌل إرا لن ٌستخذم الوفِْم
الحذٌث للبٌل  ,أرمش ُزٍ الوخاطش ؟
س : 3ػشف هفِْم التخطٍظ ؟
س : 4أرمش أُوٍت تحذٌذ األُذاف بالٌسبت للٌشاط البٌنً ؟
س : 5أرمش األسلْب الحذٌث فً ّضغ األُذاف ؟
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س : 6ػشف اإلجشاءاث ؟ ّأرمش الوتطلباث الشئٍسٍت
لإلجشاءاث الفؼالت ؟
س : 7أرمش أسس ّقْاػذ التٌظٍن الذاخلً للبٌْك التجاسٌت
؟
س : 8أرمش أًْاع الحساباث الجاسٌت بالتفصٍل ؟
س : 9ػشف الشقابت هغ رمش ػٌاصشُا األسبؼت ؟
س  :10ػشف الشقابت الخاصت ؟
س  :11أرمش األُذاف الحذٌثت للشقابت ؟
س  : 12أرمش خطْاث التٌظٍن ؟
س  : 13أرمش صْس غطاء خطاباث الضواى ؟
س  : 14أسس ّقْاػذ التٌظٍن الذاخلً للبٌْك التجاسٌت ؟
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