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وطوال  الساعة  مدار  على  والخصوصية  السرية  من 
أيام األسبوع مما يمنح العميل قيمة مضافة وسهولة 

كبيرة. ومن ضمن العمليات التي يمكن القيام بها:

- اإلط�����اع ع��ل��ى أرص�����دة ال��ح��س��اب��ات وت��ف��اص��ي��ل��ه��ا 
والعمليات التي تتم عليها.

- تحويل األموال محليًا وعالميًا.

- إنشاء وإلغاء التعليمات الثابتة على الحسابات.

- تقديم طلب فتح حساب أو إصدار دفاتر شيكات.

- سداد الفواتير والرسوم.

المصادر:
• دراسة بحثية »عماء البنوك من الشركات في دولة الكويت« 

   معهد الدراسات المصرفية، الكويت - 2009

• المواقع االلكترونية لبعض البنوك المحلية والعربية.

محاور العدد:
عوامل اختيار الشركات للبنوك التي تود أن تتعامل معها  -

الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات  -
التسهيات االئتمانية  •

التمويل التجاري  •
إدارة النقد  •

منتجات الخزينة   •
البطاقات االئتمانية  •

العمليات المصرفية االلكترونية  •

Corporate Bankingاخلدمات املصرفية لقطاع الشركات

تعتبر الخدمات المصرفية من أهم األنشطة االقتصادية والمالية في أي دولة، مما يستوجب ضرورة 
مواكبة النشاط المصرفي لمتطلبات التطور والتجديد، مع األخذ باالعتبار أوضاع واحتياجات السوق 
حتى يمكن للبنوك تحقيق رسالتهم في دعم االقتصاد وتحريك عجلة التجارة والصناعة والمشاريع 
الكبرى في الدولة. لذا، تقدم البنوك مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي 
االحتياجات المصرفية المتنامية للشركات والمؤسسات، وكذلك توفير الحلول االئتمانية المناسبة 

لهذه الشريحة الهامة من العماء في بيئة األعمال التي تتسم بالتنافسية والتميز.



مالية
الخدمات المصرفية لقطاع الشركاتومصرفية

ُي���ع���د ق��س��م ال���خ���دم���ات ال��م��ص��رف��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات من 
خاله  من  يقدم  وال��ذي  البنك،  في  الرئيسية  األقسام 
تتجدد  والتي  المالية  الخيارات  من  متنوعة  مجموعة 
إلى  التقليدي  التجاري  اإلقراض  من  وتتراوح  باستمرار، 
لخدمة  تعقيدًا  أكثر  هيكلية  تمويلية  منتجات  توفير 
للشركات متعددة  الكبرى وصوالً  المشاريع  متطلبات 
الجنسيات. كما ُيوفر البنك في هذا القسم موظفون 
من  الشريحة  ه��ذه  لخدمة  عالية  وخ��ب��رة  ك��ف��اءة  ذوي 
العماء وهم يحرصون على تلبية احتياجاتهم اليومية 
بصورة تراعي جوانب الخصوصية لديهم وتسهم في 

تعزيز أعمالهم وأنشطتهم.

عوامل اختيار الشركات للبنوك التي تود أن تتعامل معها

تؤثر العديد من العوامل الهامة في قرار اختيار العماء 
بشكل  معه  التعامل  تود  ال��ذي  للبنك  الشركات  من 
التعامل مع أكثر  الوقت  رئيسي، ويمكنها في نفس 
التي  المصرفية  ال��خ��دم��ات  على  للحصول  بنك  م��ن 

تحتاجها. ومن أهم تلك العوامل ما يلي:

- كفاءة الخدمة المقدمة.

- الكفاءة التشغيلية لدى البنك.

الفروع،  وأماكن  )عدد  الخدمة  وتوزيع  تقديم  قنوات   -
توافر الخدمة المصرفية االلكترونية(.

- األسعار التنافسية )أسعار الفائدة والرسوم(.

المستوى  على  س��واء  البنوك  مع  القائمة  العاقات   -
الشخصي أو المهني.

- نوعية الخدمات المقدمة: تقليدية أم إسامية.

الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات

تندرج المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لقطاع 
والمتوسطة  )الصغيرة  أحجامها  بمختلف  الشركات 
والكبيرة( تحت عدة مجموعات أو تصنيفات قد تختلف 
الخدمات  تتشابه طبيعة  ولكن  آلخر،  بنك  من  نسبيًا 
الخدمات  أه��م  على  ال��ض��وء  نلقي  وأن��واع��ه��ا. وس��وف 

المقدمة من خال البنوك وفقا للتصنيف التالي:

التسهيالت االئتمانية

يقدم البنك خدماته االئتمانية لمختلف المشاريع وفقًا 
لمتطلبات كل عميل وقدراته المالية وحجم التدفقات 
لديه، حيث يوفر تسهيات رأس المال العامل التقليدية 
األجل  الطويلة  االحتياجات  لتمويل  القروض  وكذلك 

للشركات، وهي:

تسهيالت السحب على المكشوف

العامل  المال  ب��رأس  المرتبطة  التسهيات  من  وهي 
للشركات وتسدد عند الطلب، حيث يتم االتفاق على 
للعميل  يمكن  ال��ذي  الحساب  لسقف  األقصى  الحد 

وهي  البنك،  يحددها  ش��روط  ضمن  بموجبه  السحب 
شكل مرن من أشكال االقتراض قصيرة األجل يهدف 
عن  الناتجة  اليومية  المالية  المتطلبات  تمويل  إل��ى 

النشاط التجاري للشركة.

القروض القصيرة، المتوسطة والطويلة األجل

األم��وال  توفير  ف��ي  األج��ل  القصيرة  ال��ق��روض  تساعد 
أو  المحلية  بالعملة  س��واء  ال��ت��ج��اري  للنشاط  ال��ازم��ة 
القروض  أم��ا  واح���دة.  سنة  تتجاوز  ال  ولفترة  األجنبية 
الخاصة  األص���ول  لتمويل  فتستخدم  األج���ل  طويلة 
بتوليد تدفقات نقدية من نشاط العميل وتزيد مدتها 

عن ثاث سنوات. 

القروض المشتركة أو الُمجمعة

استحقاق  وم��دة  كبيرة  بمبالغ  ال��ق��روض  ه��ذه  تمتاز 
أطول، وتهدف لتمويل المشاريع الضخمة. وتشمل كل 
الدوارة وخطابات  القروض طويلة األجل والقروض  من 
األخ��رى.  االئتمان  أن��واع  من  وغيرها  والكفاالت  الضمان 
بنكين  خ��ال  م��ن  المشتركة  ال��ق��روض  تقديم  ويتم 
عليها  متفق  مشتركة  وأحكام  ش��روط  وف��ق  أكثر  أو 
التجمع  قرض  ترتيب  ويمكن  واح��دة.  اتفاقية  بموجب 

البنكي على أساس االكتتاب التام أو الجزئي.

الوحدات التمويلية

وح��دات  باستحداث  البنوك  ف��ي  االئ��ت��م��ان  ق��ط��اع  ق��ام 
اقتصادي  قطاع  بخدمة  منها  كل  تهتم  متخصصة 
ُمعين في الدولة. وهذه المنهجية من شأنها أن تسمح 

باالحتياجات  تامة  دراية  على  تكون  أن  الوحدات  لهذه 
عملهم  وطبيعة  أنشطتهم  وف��ق  للعماء  الفعلية 
المحلية  األس����واق  ف��ي  ال��ج��اري��ة  السريعة  وال��ت��غ��ي��رات 

والعالمية. ومن هذه الوحدات:

- وحدة تمويل المشاريع 

- وحدة التمويل العقاري والتجاري

- وحدة تمويل أعمال المقاوالت والبناء

- وحدة الطاقة والخدمات

- وحدة األعمال المصرفية الدولية
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التمويل التجاري

التمويل  منتجات  من  متكاملة  مجموعة  البنك  يقدم 
التجارة  م��ع  التعامل  ف��ي  العماء  لمساعدة  التجاري 
تعقيدات  أو  مخاطر  أية  من  أعمالهم  وحماية  الدولية 
وأه��م  الناشئة،  األس���واق  ف��ي  سيما  وال  بها  مرتبطة 

المنتجات المقدمة بهذا الشأن هي:

إصدار االعتمادات المستندية

االعتماد المستندي عبارة عن تعهد كتابي مالي صادر 
من بنك بناًء على طلب العميل )طالب فتح االعتماد( 
البنك  فيه  يتعهد  )المستفيد(،  الثالث  الطرف  لصالح 
بالدفع للمستفيد مقابل مستندات متفق عليها شرط 
أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط ونصوص 
االعتماد، وبالتالي فإن البنك يساهم في توفير الثقة 
المعامات  إجراء  العميل على  للطرفين حيث يساعد 
االعتماد  ويعد  المقدم.  للدفع  واضحة  مخاطرة  بدون 
التجارة  في  السداد  لضمان  وسيلة  أه��م  المستندي 
الدولية، ويستخدم من قبل العميل عند االستيراد أو 
التصدير، وهناك عدة أنواع لإلعتمادات، منها االعتماد 
الغير  المستندي  واالعتماد  لإللغاء،  القابل  المستندي 

قابل لإللغاء وهو األكثر تداوالً في البنوك.

إصدار خطابات الضمان 

خطاب الضمان عبارة عن مستند أو تعهد كتابي يصدر 
العميل  عن  نيابة  بالدفع  بموجبه  يلتزم  البنك،  من 
وبناًء على طلبه أي مبلغ قد يطالب به المستفيد في 

بالتزاماته  العميل  إذا أخل  حدود مبلغ الضمان، وذلك 
تكون  أن  وي��ج��ب  )المستفيد(.  ال��ث��ال��ث  ال��ط��رف  ت��ج��اه 
الضمان،  خطاب  سريان  فترة  انتهاء  قبل  المطالبة 
ويتم الدفع حسب مضمون الخطاب، ولخطاب الضمان 
أجله،  ال��ذي ص��در من  الغرض  أن��واع تتحدد وف��ق  ع��دة 
وم��ن��ه��ا: خ��ط��اب ال��ض��م��ان االب��ت��دائ��ي، خ��ط��اب الضمان 
التنفيذي، خطاب ضمان الدفعة المقدمة، خطاب ضمان 
الصيانة، وغيرها. وقد أصبح تقديم خطاب الضمان من 
الشروط األساسية التي تنص عليها العقود التجارية، 
عدم  الشركات ضد  لحماية  الوسائل  أهم  تمثل  حيث 
تنفيذ العقود أو لضمان قدرة الطرف اآلخر على الوفاء 

بالتزاماته المالية.

خصم الكمبياالت 

قيمتها  ب��دف��ع  البنك  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الكمبياالت  تمثل 
استحقاقها  تاريخ  قبل  )الخاصم(  النهائي  للمستفيد 
يقوم  حيث  الكمبياالت،  هذه  قيمة  عن  تنازله  مقابل 
بهدف  العميل  على  كمبيالة مسحوبة  بخصم  البنك 
منح السيولة الازمة له واالستفادة من فترة استحقاق 
ائتمان قصير األجل، يستخدم للمعامات  أطول. وهو 

التجارية بهدف تعزيز السيولة.

القبوالت المصرفية

ُتعد أمر بالدفع مسحوب على البنك من طرف العميل، 
محدد  تاريخ  في  معين  مبلغ  دف��ع  البنك  يقبل  حيث 
آجًا، وذلك عن طريق ختم الكمبيالة أو السند بكلمة 
)مقبول(. وقبول السحب من قبل البنك يعني تعهده 

في  للتداول  قابلة  االستحقاق، وهي  تاريخ  في  بالدفع 
سوق النقد حيث يمكن ألصحابها بيعها بخصم. وهي 
تسهيل  لغرض  أنشئت  األج��ل  قصيرة  ائتمانية  أداة 

التعامات التجارية. 

منتجات تمويلية أخرى

التمويلية  المنتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  البنك  ي��ق��دم  كما 
بأنشطتهم  القيام  الشركات في  التي تساعد  األخرى 
وال���واردة،  ال��ص��ادرة  البنكية  الكفاالت  مثل:  المختلفة 
وم��ن��اول��ة  ال��ش��ح��ن،  وك���ف���االت  التسليم  أوام����ر  إص����دار 

مستندات التحصيل لاستيراد والتصدير، وغيرها.

إدارة النقـد

زي����ادة ح��ج��م وم��ت��ط��ل��ب��ات األع���م���ال اليومية  ف��ى ظ��ل 
بتوفير  بالبنك  النقد  إدارة  موظفو  يقوم  للشركات، 

التي  المبتكرة  وال��ح��ل��ول  التسهيات  أش��ك��ال  ك��اف��ة 
كافة  وإدارة  تنظيم  من  الشركات  من  عماءه  تمكن 
بالمدفوعات  والمرتبطة  لديهم  التجارية  العمليات 
والتحصيات وإدارة السيولة بمزيد من الفاعلية وبأقل 
بهذا  المقدمة  الخدمات  أهم  وتصنف  ممكنة.  تكلفة 

الشأن كما يلي:

إدارة الحسابات

أرص���دة  ال��ش��رك��ة ف��ي متابعة  ال��خ��دم��ة  ت��س��اع��د ه���ذه 
الحسابات من خال قنوات إدارة النقد المختلفة بالبنك 
المتعددة  الفروع  أي وقت، سواء من خال شبكة  في 
أو الخدمة المصرفية عبر االنترنت أو االتصال الهاتفي، 
وكذلك إدارة حسابات الشركات التابعة بنفس طريقة 

التعامل مع حسابات الشركة الرئيسية.

إدارة السيولة

الشركة  احتياجات  بحسب  الخدمة  هذه  تصميم  يتم 
الرئيسي  حسابها  رصيد  إدارة  حيث  من  ومتطلباتها 
وأرصدة حساباتها الفرعية وترحيل األرصدة بينها آليًا 
وفق تعليمات محددة مسبقًا بكل فعالية وسرعة بما 
هذه  وُتمكن  المالية.  الشركة  أه��داف  تحقيق  يضمن 
الخدمة الشركات المتعددة المواقع من استام وصرف 
في  السيولة  نقص  تفادي  وكذلك  بسهولة،  أموالها 
أحد فروع الشركة، بعمل تغذية عكسية من الحساب 
أدن��ى  ح��د  ب��وض��ع  وذل���ك  ال��ف��رع��ي  للحساب  الرئيسي 

للسيولة في كل فرع.
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إدارة المدفوعات

محلية  دفعات  إصدار  من  العماء  الخدمة  ُتمكن هذه 
وخارجية لسداد أية التزامات مالية في وقتها المحدد، 
وبالتالي تقليل األعمال اإلدارية واالستغناء عن طباعة 

الشيكات. وتتضمن بعض المنتجات التالية:

• خدمة صرف وتحويل الرواتب

إلى  آليًا  الرواتب  تحويل  للشركات  الخدمة  هذه  توفر 
وال��م��ال  ال��وق��ت  توفير  ب��ه��دف  موظفيهم،  ح��س��اب��ات 

المبذول شهريًا في تسوية المدفوعات.

• خدمة التحويالت المنتظمة

التزامات  عليها  التي  للشركات  الخدمة  هذه  ُصممت 
وبمبالغ  منتظمة  دفعات  عبر  بسدادها  تقوم  مالية 
المطلوبة  المبالغ  بتحويل  البنك  يقوم  حيث  ثابتة، 
آليًا مما يساعد في ضمان سداد االلتزامات المالية في 

أوقاتها المحددة، وتسديد الفواتير بسهولة.

• خدمة توزيع األرباح

تساعد هذه الخدمة في توزيع األرباح على حملة األسهم 
في الشركة، حيث يتم احتساب المبالغ المطلوبة بكل 
دقة وكفاءة وتحويلها للحسابات في التواريخ المحددة 
سواء من خال التحويل عبر االنترنت أو الصرافين في 

الفروع، وبذلك يتم تخفيض التكاليف اإلدارية.

إدارة مستندات التحصيل

أنشطة  إدارة  ف���ي  ال��ع��م��ي��ل  ال��خ��دم��ة  ه���ذه  ت��س��اع��د 

في  تساهم  حيث  الشركة،  مبيعات  عن  الناتج  النقد 
تحصيل  وكذلك  اليومية،  المبيعات  عوائد  تحصيل 
الذي  الوقت  في  الشركة  عماء  من  والشيكات  النقد 
يحدده العميل، وبذلك يضمن تحقيق السرعة واألمان 

للتدفقات النقدية. كما تندرج تحتها الخدمة التالية: 

• خدمة الحسم المباشر

الدفعات  بتحصيل  تسمح  إلكترونية  خ��دم��ة  وه��ي 
بالتقسيط  تباع  سلعة  أو  مقدمة  لخدمة  المنتظمة 
لعماء الشركة، من دون حاجة العميل إلى زيارة البنك 
المستحقات  بحسم  وذل��ك  المستحق،  المبلغ  لدفع 
من حساب العميل مباشرة بشكل آلي، وإيداع جميع 
المبالغ في حساب الشركة. كما تساهم في تقليص 
والمرونة  األقساط  وتحصيل  بمتابعة  الخاصة  النفقات 

في تحديد المبالغ المستقطعة وفترات التحصيل.

منتجات الخزينة

يقدم البنك مجموعة واسعة من منتجات الخزينة التي 
وتواكب  االستثمارية  العماء  احتياجات  مع  تتناسب 
أفضل  ض��ن  وال��دول��ي��ة  المحلية  األس���واق  مستجدات 
المعايير، كما يقدم الخدمات االستشارية حول أفضل 
اتخاذ  في  ومساعدتهم  للعماء  االستثمارية  الفرص 

القرارات الصحيحة. ومن هذه المنتجات:

- الودائع االدخارية بآجالها المختلفة.

- معامات الصرف األجنبي الفوري أو اآلجل.

- عقود خيار شراء أو بيع عملة أجنبية.

- منتجات للحماية من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.

- عقود خيار شراء أو بيع أسعار الفائدة.

- اتفاقيات سعر الفائدة اآلجل.

- م��ن��ت��ج��ات اس��ت��ث��م��اري��ة م��رب��وط��ة ب��م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة 
ومنتجات التحوط.

- منتجات مالية مركبة مضمونة رأس المال.

- عمليات المتاجرة بالمعادن الثمينة.

البطاقات االئتمانية

ل��ل��ش��رك��ات من  االئ��ت��م��ان��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ات  خ��دم��ة  تعتبر 
حيث  ال��ش��رك��ات،  أع��م��ال  إدارة  ف��ي  ال��ف��ع��ال��ة  األدوات 

الشركات  أص��ح��اب  لتساعد  خصيصًا  تصميمها  ت��م 
أعمالهم  تنظيم  على  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
مرن  بشكل  المالية  ومعاماتهم  نفقاتهم  وإدارة 
التكاليف  البطاقات على تخفيض  للغاية. تعمل هذه 
المرتبطة باستخدام الطرق المعتمدة على المعامات 
الُسلف  وتسويتها،  الشيكات  تحرير  مثل  ال��ورق��ي��ة 
ال��ش��راء  أوام����ر  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  للموظفين  ال��م��ق��دم��ة 
للتوريدات وغيرها. كما ُتمكن أصحاب العمل من تتبع 
نفقات  سداد  إلى  باإلضافة  بسهولة  اليومية  النفقات 
السفر والفنادق والترفيه وغيرها، وكذلك وضع حدود 

لمقدار المبالغ التي يتم إنفاقها ومعرفة من أنفقها.

العمليات المصرفية االلكترونية

التي  المصرفية  المنتجات  م��ن  الخدمة  ه��ذه  تعتبر 
تائم  كبيرة  اقتصادية  ح��ل��ول  تقديم  ف��ي  ساهمت 
التطورات الحديثة في عمل الشركات والمؤسسات من 
حيث توفير الوقت والجهد وضمان توافر سيولة مالية 
للشركات الستمرار نشاطها التجاري. كما عملت على 
تسهيل االتصال بين البنك وعمائه بغض النظر عن 
ظرفي الزمان والمكان بهدف تلبية احتياجات العماء 

واستفساراتهم.

وتعتمد هذه الخدمة على أنظمة مصرفية الكترونية 
حساباته  إل��ى  االن��ت��رن��ت  عبر  ال��دخ��ول  للعميل  تتيح 
المالية  العمليات  م��ن  بالعديد  وال��ق��ي��ام  المصرفية، 
عالي  مستوى  ضمن  وفعالة  سريعة  بصورة  الحيوية 


