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�شأة البنوك التجار�ة

 فا عل��ا من يرتبط ظهورها بتطور �شأة الصاغة والصيارفة حيث �ان التجار يودعون اموالهم لدى الصراف�ن أو الصاغة خو

)).موالوظيفة قبول اال ((مقابل ذلك ع�� رسم ) الصاغة(الضياع أو السرقة مقابل إيصال يضمن مقدار الود�عة و�حصل 

 للشيك(ولية ومع مرور الزمن أصبح هناك قبول لتلك اإليصاالت من قبل األطراف الدائنة واملدينة وال�ي ش�لت الصيغة األ  (

)).وظيفة االقراض((

ع عن طر�ق ومن ثم توافرت لدى البنوك إم�انية خلق االل��امات ع�� نفسها تز�د مرات عديدة عما هو متوفر لد��ا من ودائ

.االق��اض وا�حصول ع�� فوائد

مالية لد��ا القدرة و�التا�� تحولت البنوك التجار�ة من �و��ا مؤسسات مالية وسيطة ب�ن مدخر�ن ومستثمر�ن إ�� مؤسسات

)) وظيفة خلق النقود . ((ع�� التأث�� �� عرض النقود من خالل خلق النقود

 مختلف البنوكو�عدها بدأت تنتشر, م 1609م �� البندقية ثم بنك أمس��دام 1587ظهر أول بنك باملفهوم ا�حديث سنة ��

.أنحاء العالم



البنوك التجار�ة
Commercial Banks

مصطبة�ع�يوال�ي(banko)ايطاليةال�لمةأصل:اللغوي املفهوم1.

،)العملة�للتحو الصرافون عل��ايجلسال�ياملصطبة��ايقصدو�ان(

ثمعمالت،الوتبادلعدفوقهايتمال�يمنضدةإ��ال�لمةمع�ىتطور ثم

.املنضدةفيھتوجدالذيامل�ان�ع�ي،ال��اية��أصبحت

���شاطهاي��كزال�ياملاليةاملؤسساتأنواعمننوعهوالتجاري البنك2.

.االئتمانمنحوالودائعقبول 

.)ياجاحتلديھمنوفائضلديھمن(:وسيطاالتجاري البنك�عت�� 3.

.الوسطاءبا��عنتم��هخصوصياتالتجاري للبنك4.



أنواع البنوك

1

2

3

.ا�خ....بنوك تجار�ة، مثل البنك األه��، وسامبا،

.ديمؤسسة النقد العر�ي السعو : بنوك مركز�ة

.ا�خ...البنك العقاري، والبنك الزرا�� : بنوك متخصصة



واس��دادوتداول بإصدارالنقدأسواقتتم��
ل للتداو والقابلةاألجلقص��ةاملاليةاالدوات

االيداعاتو�عت��نقديةسيولةإ��والتحو�ل
عامةفةو�ص.لألموالالرئي��ياملصدر��املصرفية

 االك��االستحقاقتار�خفإن
ً
هووراقاال لهذهشيوعا

إ��يصلقد�عضهااستحقاقأنإالشهور،ثالثة
.وقتأي��اس��دادهااملودع�نحقومنعام

االجلطو�لالتمو�ل��متخصصةأسوق ��
املدخراتا�حاباملستثمر�ناموالو�عت��

��االجلطو�لةملدداستثمارها��الراغب�ن
وايضااملالراسسوق ��لألموالالرئي��ياملصدر

االسهممثل��ااملاليةاالوراقتداول يتم
��اتداولهاملقبول االوراقمنوغ��هاوالسندات

.السوق 

طةالبنوك التجار�ة و دور الوسا

:املال يلتقي املقرضون و املق��ضون ��  سوق 



��ضون طرق االتصال ب�ن املقرضون و املق

املتخصصون �� التعامل �� األوراق2.
-ضاصدار سندات من طرف املق�� : (املالية

)شراء هذه السندات من طرف املدخر

البنوك 4.

التجار�ة

راالتصال املباش1.

ون الوسطاء املالي3.



للبنوك التجار�ةالسمات املم��ة

Characteristics of Commercial Banks

الفائضقطاعب�نالوسيطدور يلعبالتجاري البنكأنبذلكو�قصد:ماليةوساطةمؤسساتالتجار�ةالبنوك1.
قروضورةص��تدو�رهاو�عادةالفائضالقطاعمدخراتتجميعطر�قعنوذلك)املق��ض�ن(ال�جزوقطاع)املدخر�ن(

.املا��ال�جزقطاعإ��وائتمان

ختلفةا�بأش�الهاالنقود��تتاجرمؤسسةهوالتجاري البنكأنبذلكو�قصد:الرئيسيةأعمالهامصدر ��النقود2.
:��ت�خيصهايمكنمتعددةصوراتأخذاملتاجرةوهذهألجل،ودائعأوالطلبتحتودائعأوالورقية،أواملعدنية،سواء

العمالءمنالودائعقبول -أ

األوراقو�يعءوشراالتجار�ةاألوراقخصمهذاتحتو�ندرجتمو�ليةائتمانيةمصرفيةعمليات��الودائعاستعمالب-
عملياتو�دارةاملركزي،البنكمنمحددةبنسباملشروعات��واملشاركةوا�خاصةالعامةالقروضومنحاملالية
.االستثمارأمانة

.أعمالهامنأنھع��بھُيق��يمماوغ��هاالثمينةواملعادناألجنبيةالعمالت��املتاجرةج-



ف��تو خاللمنوذلكفقطاملدخراتتنميةع���عملالالتجار�ةفالبنوك:واالستثماراالدخار تنميةع���عمل3.

عنوذلكالوقتفسن��االستثمارتنمية��كذلك�ساهمبلالعائدذاتالودائع��تتمثلبديلةاستثمار�ةأوعية

.اإلقراضخاللمنا�جديدةاالستثمار�ةللمشاريعالالزمالتمو�لتوف��طر�ق

تمرمستناف��يإطار���س��املؤسساتتلكأنبذلكو�قصد:ت�لفةبأقلاملتطورةاملصرفيةا�خدماتتقدم4.

بأقلصرفيةاملا�خدماتمناألفضلاملز�جلوضعالسوق،دراسةخاللمناملتطورة،املصرفيةا�خدماتتقديمإ��

.املؤسساتهذهمثلوجودعدمحالة��التمو�لبت�لفةمقارنةوذلكممكنةت�لفة

للبنوك التجار�ةالسمات املم��ة



حقيقلت�س��التجار�ةفالبنوكاآلخر،ا�جانبع��جانبيط��أالذلكويع�ي:والسيولةالر�حيةب�نتوازن 5.

بمقوماتتالوقنفس��االحتفاظمعالر�حيةمنمقبول معدلتحقيقع��العملطر�قعنوذلكالتوازن،هذا

.املاليةالسالمة

املعامالت�ع�فقطتقتصرالعمليا��اأنإ��التجار�ةبالبنوكا�خاصالتعر�ف�ش��:وخارجيةداخليةعمليا��ا6.

بتمو�لةا�خاصا�خارجيةاملعامالتإ��عمليا��امنهامجزءيتجھبلمعينة،دولةحدودداخلتجري ال�يا�حلية

.وغ��هاالدوليةواإلصداراتوالتحو�التاألجن�يالصرف��والتعاملالدوليةالتجارة

للبنوك التجار�ةالسمات املم��ة



ر�ة وظائف البنوك التجا

تقليديةوأ�شطةوظائف:

:الودائعقبول 1)

وقتأي��الودائعهذه�حبللعميلو�حقللعميل،ا�جاري ا�حساب��إيداعهاو�تم:)الطلبتحتودائع(جار�ةودائع

.ا�جار�ةالودائعع��فوائدأيالبنك�عطيوالا�جاري،حسابھرصيدع��شي�اتيحرر أنلھيمكنكماقيود،أيدون 

البنكو�قوم،)��التوفحسابات(زمنيةحسابات��معينةزمنيةلف��ةالتجار�ةالبنوك��تودعودائعو��:زمنيةودائع

.الودائعهذهمقابلفائدةالود�عةهذهصاحببإعطاء

ون قروض وقد ت�) أي �غرض تمو�ل شراء سلع اس��الكية مثل شراء سيارة(ت�ون القروض اس��الكية وقد : منح القروض2)

).�ل مثل تمو�ل شراء من( ، وقد ت�ون قروض عقار�ة )�غرض تمو�ل مشروع ما أو شراء آالت ومعدات للمشروع(استثمار�ة 



ر�ة وظائف البنوك التجا

تقليديةوأ�شطةوظائف:

:و االستثمار النقودخلق 3)

النقود من خالل عمليھ قبول الودائع وعملية استثمارهاخلق.

 شغيل مصادر أموال البنك مع ا�حافظة ع�� السيولة والر�حية والضمان�.



وظائف البنوك التجار�ة13

ا�حديثةوأ�شطةوظائف:

.إدارة ممتل�ات الغ�� وتقديم االستشارات املالية واالقتصادية 1)

عت�� البنك مستشار ما�� واقتصادي للكث�� من العمالء �� كيفية ادارة اعمالهم وممتل�ا��م�

يمارس البنك دور الوسيط املا�� ب�ن املقرض�ن واملق��ض�ن.

 تحصيل األوراق التجار�ة وخصمها لصا�ح العمالء .

.املساهمة �� تمو�ل خطط التنمية االقتصادية وتحس�ن معدالت النمو االقتصادي2)

املساهمة �� تمو�ل التجارة ا�خارجية ع�� فتح املساهمة �� تمو�ل خطط التنمية االقتصادية وتحس�ن معدالت النمو االقتصادي

.ات واذونات ا�خز�نة �عت�� البنوك مش��ي رئي��ي لألوراق املالية والسند، االعتمادات املستندية الكفاالت ، إصدار خطابات الضمان

، سداد وتحصيل املدفوعات مثل بطاقات االئتمان ، التمو�ل االلك��و�ي، التحو�الت املاليةتقديم �عض ا�خدمات األخرى للعمالء 3)

.، تأج�� ما �س�ى با�خزائن ا�حديديةا�ح�ومية



من وظائف البنك املركزي 

)SAMAمؤسسة النقد العر�ي السعودي (

.للدولةالوطنيةالعملةوطباعةإصدار 1.

.البنوكع��الرقابة2.

.ل�حكومةاملاليةاالستشاراتوتقديمالدولةأموالإدارة3.

.البعضها�عضالتجار�ةاملصارفب�نا�حساباتلتصفيةاملقاصةغرفةإدارة4.

خاللمنللدولةالنقديةالسياسةتنفيذ5.

.النقودمناملعروضكمية��التحكم6.



اقبة��ا�حقاملركزي للبنك7. جودة-لةالسيو ناحيةمنالتجار�ةالبنوكاداءمر

معالبنكمواردمالئمةو املودع�ناموالع��التأم�ن-االستثمارات

.االستخدامات

السيولةتأم�نو ا�خاطر منل�حدذلكو املركزي البنكتوج��اتاتباعضرورة8.

.الالزمة

من وظائف البنك املركزي 

)SAMAمؤسسة النقد العر�ي السعودي (



صةالبنوك والصناديق املتخص

��عمليةلوتمو�املزارع�نمساعدةمثلمع�نلغرضأ�شئتصناديقأوبنوكو

توجهةاملاملشروعاتومساعدةتمو�لأو)الزراعيةالتنميةبنك(الزرا��اإلنتاج

حاجةا�ذوي األفرادمساعدةأو)الصناعيةالصادراتتنميةبنك(التصديرنحو

.)عوديالسالتسليفبنكمثل(ميسرةبقروضالصغ��ةاملشروعاتتمو�لأو

 
ً
و�نماراداألفمنالودائعتتقبلوالللدولة،مملوكةالبنوكهذهت�ون ماغالبا

.البنكمالرأسخاللمنتمو�لهاي�ون 



السعودية  البنوك التجار�ة العاملة �� اململكة العر�ية

.أجنبيةلبنوكفروعأولسعودي�نبال�املمملوكةإماالتجار�ةالبنوك�انت)م1976(هـ1396عامقبل•

السعودي�ناملواطنون ف��ا�ساهمسعودية،مساهمةشر�اتلتصبحاألجنبيةالبنوكسعودةتم،)م1976(هـ1396عام•

.البنكرأسمالمن%40عنيز�دالبماواألجن�ي%60عنيقلالبما

تحتمساهمةشركةإ��1976عاموتحول م،1926عامالسعوديةالعر�يةاململكة��أ���ئبنكأول هولندابنك�عت��•

.الهولنديالسعوديالبنكمس�ى



أهداف البنوك التجار�ة

حقأ�حابروةثلتعظيميؤديبمااملاليةاألوراقسوق ��السهمقيمة�عظيمإ��البنك��املا��النشاط��دف•

 كالهماأواملصروفاتتخفيضأواإليرادات�عظيمطر�قعنيتأ�ىهذاال��وةو�عظيمامللكية
ً
.معا

:للبنكالرئيسيةالسياسات•

.املدخراتوتنميةالودائعجذب1.

.)املاليةوراقاأل ��االستثمار)(القروضتقديم(التنميةخطةأهدافيحققبماوا�خار��الداخ��التمو�لعمليةمزاولة2.

.املصرفيةا�خدماتتقديم3.

.الحقوقت��اس��داده��ا�حقلصاحبھي�ون والبنكلدىيودعاملالمنمبلغ��:الود�عة•



:قبول الودائع وتنمية االدخار :  أوال

ايقدمهال�ياإليداعاتأنواعتقسيمو�مكن

:إ��التجاري البنكلدىاملودعون 
:ودائع تحت الطلب

+دون فوائد

ا�حق �� ال�حب 

:ودائع توف��
)+  غ�� محدده(فوائد 

غ�� (عدم ال�حب 
)جاري 

شهادات االدخار  
ن مبلغ مع�: واالستثمار

واجل مع�ن قبل األجل 

يخصمها

)مع�ن(ودائع ألجل 

عدم ال�حب+فوائد

غ�� : الودائع بإخطار
ط جار�ھ وال�حب �شر 
اإلخطار املسبق

:  شهادات اإليداع
ع�ن تثبت إيداع مبلغ م

و�مكن تداولها+ 

3

41

2

56

الودائع



تفصيل �� أنواع اإليداعات

oعائداعل��يوجدوالمعينةمدةتحديدبدون وقتأي��لل�حبمتاحة:)الطلبتحتالودائع(التجار�ةالودائع

oالسيولةع��تخليھنظ��فائدةع��املودعو�حصلمع�ناستحقاقألجلت�ون و��:)الزمنيةالودائع(ألجلالودائع

oالعائداوالفائدةلهامحددغ��–جاري غ��:التوف��ودائع

oاملسبقاإلخطار�شرطوقتأي��عل��اال�حبيمكنولكنجار�ةغ��ودائع:بإخطارالودائع

oتداولهاو�مكنالتجاري البنكلدىالنقودمنمع�نمبلغإيداعتثبت:اإليداعشهادات

oفيقوملاألجقبلقيم��اع��ا�حصول املودعاراداذاوعائدمع�نواجلمع�نمبلغلها:واالستثماراالدخار شهادات

.التجاري البنكلدىبخصمها



الداخ��لالتمو�عمليات��الودائعهذه�ستخدمل�يالودائعوقبول االدخارتنميةع��التجار�ةالبنوك�عمل

.التنميةخطةأهدافيحققبماوا�خار��

ي��مانميتھوتاالقتصادوخدمةاملشروعاتلتمو�لالتجار�ةالبنوكإل��ات�جأال�ياالستثماراتأنواعأهممن

لتمو�لللعمالءاتوالسلفيالقروضبتقديمالتجار�ةالبنوكفتقوماألجلقص��ةاالئتمانيةالتسهيالتتقديم1.

الضماناتقديمبتاألحوالمعظم��العمالءالتجار�ةالبنوكوتطالبوا�خار��الداخ��والتسو�قاإلنتاجعمليات

.ا�خاطرهذهمنتحدأوبال��اما��مالعمالءوفاءعدممخاطريتجنبح�ىللبنكال�افية

 
ً
مزاولة عملية التمو�ل الداخ�� وا�خار�� بما يحقق أهداف خطة التنمية: ثانيا



رؤوس��االكتتابطر�قعنقائمةملشروعاتاملا��املركزتدعيمأوجديدةمشروعاتإ�شاء��املساهمات2.

لدعمكوذل,األجلطو�لةقروضتقديمطر�قعناملشروعاتأحد��لالش��اكفت�جأاملشروعاتهذهأموال

.التنميةخطةأهدافتحقيق��واملساعدةالقومياالقتصاد

وسنداتهموأسا�ح�وميةالسنداتمثلاألو��الدرجةمنوالسنداتاألسهمشراء��األجلقص��ةاالستثمارات3.

.املا��مركزهاسالمةللبنكيتأكدال�يالشر�ات

 
ً
مزاولة عملية التمو�ل الداخ�� وا�خار�� بما يحقق أهداف خطة التنمية: ثانيا



البنكيتمكنثبحيممكنر�حأق��ىتحققال�ياملصادرإ��االستثمارتوجيھإ��التجاري البنك�س��Profitabilityالر�حية1.

االحتياطاتلت�و�نتكفىمناسبةأر�احمعدالتو�حقق,األخرى االل��اماتومقابلةللمودع�ناملستحقةالفوائدسدادمن

.البنكرأسمالأل�حابمناسبةأر�احولتوزيع,للبنكاملا��املركزلتدعيمالالزمة

:ع���عتمدالتجار�ةالبنوك��الر�حية

.)سنداتواسهم(املاليةاألوراق��ستثماراال خاصةوستثماراتاال تمو�ل��الغ��اموالع��عتماداال عنالناجمالعائد1)

يفتحالر�ماو،األول اليوممنأبوابھيقفلفسوفماراتھثستاتمو�ل��امللكيةاموالع��التجاري البنكأعتمدذاإماأ2)

.األطالقع��ابوابھ

ستثمارهناك ثالثة عوامل رئيسية يجب أخذها �� االعتبار عند إقرار سياسة اال 



ثمارهناك ثالثة عوامل رئيسية يجب أخذها �� االعتبار عند إقرار سياسة االست

.ستثمرونامللهايتعرضال�يا�خاطردرجةتز�دعندماارتفاعاأك��ت�ون األر�احمعدالتأناملعروفمن:Safetyاألمان2.

بدالالتجار�ةوكالبنفإناملشروعاتتمو�لعملية��املودع�نأموالع��كب��حدإ���عتمدالتجار�ةالبنوك�انتوملا

التمو�لعمليةنتيجةلهاتتعرضيال�ا�خاطرودرجةالر�حيةب�نتوازن وأن

نوكالبع��يحتممماواحدوقت��كب��ة�حبطلباتمواجهةإ��يتعرضقدالتجاري البنك:Liquidityالسيولة3.

ا�جالهذا��بالسيولةونقصد,األجلقص��ةالديون ال��اماتإجما��معيتناسبسيولةبمعدلتحتفظأنالتجار�ة

ل�خسائرالتعرضودون �سرعةسائلةنقديةإ��االستثماربنودتحو�لع��القدرة



�عارض

.الر�حيةع��ياسلبيؤثرنقديةصورة��املاليةباملواردباالحتفاظذلكوحدهاأق��ى��السيولةع��اإلبقاء:1مثال•

عنھينتجامما�خاطرا��البنك�عرضاالستثماراتهذهانإالمرتفعاعائداتدراستثماراتا��االموالتوجيھ:2مثال•

.رأسماليةخسائر

.املودع�نواملالكب�ن�عارض•

السيولة و األمان: املودع�نالر�حية: املالك

تحقيق اق��ى عائد

.انأثر سل�ي ع�� السيولة و درجة األم

لةاحتفاظ البنك بقدر كب�� من األموال  السائ

.أثر سل�ي ع�� الر�حية



.ا�خدماتهذهع��ءالعمالحصول إجراءاتتبسيطو��لعمال��اتقدمهاال�ياملصرفيةا�خدماتتنويع��التجار�ةالبنوكتتنافس

:للعمالءالتجار�ةالبنوكتقدمهاال�ياملصرفيةا�خدماتأهمومن

األوراقنبضماللعمالءاالئتمانيةالتسهيالتوتقديموأجور عموالتع��ا�حصول مقابلالتجار�ةاألوراقوخصمتحصيل-1

.التجار�ة

عننيابةليةاملااألوراقو�يعشراءبأعمالالتجار�ةالبنوكتقومحيثللعمالءاملاليةباألوراقا�خاصةا�خدمات�عضتقديم-2

األوراقإصداربأعمالأيضاالبنوكقيامعنفضالهذاأيضاع��منيابةاملاليةاألوراق�و�وناتودفعبتحصيلتقومكماالعمالء

.املاليةاألوراقبضماناالئتمانالتسهيالتومنحللعمالءاملاليةاألوراقوحفظالشر�اتعننيابةاملالية

 
ً
تقديم ا�خدمات املصرفية:  ثالثا



عتماداتاال بأعمالوالقيامللعمالءالضمانخطاباتإصدارمثلاألخرى املصرفيةا�خدماتمنالعديدبتقديمالبنوكتقوم-3

ا�خزائنوتأج��األجنبيةالعمالتو�يعوشراءوالتصديراالست��ادحالة��ع��منيابةاملستندية

 
ً
تقديم ا�خدمات املصرفية:  ثالثا



تا�ع ا�خدمات 

املصرفية ال�ي

تقدمها البنوك 

ءللعمالالتجار�ة 

-:أما عن ا�خدمات املصرفية ا�حديثة فمن أمثل��ا ما ي�� 

1

.يةالقروض االس��الك

2

خدمات اإلرشاد 

والن�ح املا��

3

إدارة النقدية 
.للمشروعات

5

تقديم ا�خدمات 
ة �� االستثمار�ة للمضار�

األسهم

4

التأج�� التمو���

6

تقديم خدمات بنوك 

االستثمار والبنوك 

املتخصصة

7

.ازتمو�ل مشروعات االمتي
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م��انية البنك التجاري 

o ا�خصوم:

ك�جل ل�افـة حـقوق االطراف او ا�جهات االخرى ع�� البن•

:البنود•

: املوارد الذاتية 1)

)حقوق املساهم�ن(رأس املال •

أسهم ممتازة 1)

أسهم عادية 2)

o األصول:

�جل لكـافـة حقوق البنك•

:موارد البنـك•

))رصيد البنك املركزي + خـزانة البنك : ((النقدية •

.كزي املتمثل �� قواعد البنك املر :االعتبار القانو�ي1)

اط مرتبط بحاالت الرواج والكساد للنش:االعتبار العم��2)

.لھاالقتصادي مرتبط �سياسة البنك �� إدارة أصو 
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م��انية البنك التجاري 

o ا�خصوم:

ع��املوزعةغ��ا�حتجزةاألر�احمنجزء(االحتياطي•

.)املساهم�ن

.رئيسةفةبصاملركزي البنكمنالتجاري البنكيتلقاها:القرض•

.التجاري البنكأموالمصادرأهم:الودائعمنح•

داخلسواءاألخرى للبنوكالبنكال��امات:أخرى خصوم•

.خارجهاأوالدولة

o األصول:

:ا�حواالت ا�خصومة•

كمبيالة)=األوراق التجار�ة(1.

سهم/سند)=األوراق املالية(2.

لنقدية �� ال�ي يمكن �سليمها �سهولة و�سرعة ل�حصول ع�� ا

)االحتياطات الثانو�ة(الالزمة للوفاء باالل��امات، �س�ى

:منح القروض•



 بنك االصدار(من وظائف البنك املركزي : النقودطبع(

خلق النقودMoney Creation  : أهم وظائف البنك التجاري

 يقصد ��ا مد السوق بنوع من النقود أو وسائل الدفع.

 لنحو ر�ال مثال �� أحد البنوك التجار�ة فإن م��انية هذا البنك تصبح ع�� ا1000إذا قام �خص بإيداع مبلغ

:التا�� 

 فإذا �انت �سبة االحتياطي القانو�يFRR ��20 % فإن البنك سيقوم باستثمار هذه النقود �� ش�ل قروض

:و�التا�� تصبح م��انية البنك ع�� النحو التا�� 
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دالفرق ب�ن طبع النقود وخلق النقو 

خصومأصول 

ودائع1000نقدية 1000

خصومأصول 

نقدية200

قروض800

ودائع1000



 بوقت منح قروض قص��ة االجل لنشاط انتا�� مع�ن يحدد مدة القرض:نظر�ة القروض التجار�ة

.بيع ناتج هذا النشاط

 سرعة ا�� نقديةاحتفاظ البنك بأوراق تجار�ة وأوراق مادية يمكن �سييلها: نظر�ة القابلية للتحو�ل�

 نظر�ة إدارة األصول:

o-االستثمار �� األصول الثابتة.

o-االستثمار �� األصول النقدية.

o-االستثمار �� األوراق املالية والتجار�ة.

o-االستثمار �� القروض

نظر�ات إدارة املركز 

جار�ةاملا�� للبنوك الت



نظر�ة ادارة ا�خصوم:

ع وارتفاع قدرة ال��ك�� ع�� الوفاء بال��امات تجاه املودع�ن يؤدي ارتفاع ثقة مودع�ن الودائ

البنك ع�� االقراض

نظر�ة االدارة الشاملة:

.تتم ادارة جان�ي االصول وا�خصوم معا

نظر�ات إدارة املركز 

جار�ةاملا�� للبنوك الت



ان��ت ا�حاضرة األو��
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