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 )Treasury( الخزينة أو الخزانة
تعريف:

فـي اللغة: هي املكان الذي حتفظ فـيه النقود و الأغرا�س ذات القيمة النقدية العالية مثل الياقوت و الأملا�س. 
و ي�شمى امل�شرف على اخلزينة و على اإدارتها  بـ اأمني اخلزينة وبالإجنليزية )Treasurer(، ول ي�شرتط اأن 
يكون لديه التحكم الكامل بها. وبالتاريخ ذكرت على ل�شان �شيدنا يو�شف عليه ال�شالم قال تعاىل: "قال اجعلني 

على خزائن الأر�س  اإين حفـيظ عليم"
اإدارة  و  اأو وزارة اخلزانة، و تقوم بالإ�شراف على جمع ال�شرائب والر�شوم  املالية  لدى احلكومات هي وزارة 

اأموال الدولة. 
فـي البنوك/ امل�شارف، بداية فان البنك اأو امل�صرف: هو عبارة عن من�شاأة اقت�شادية هادفة للربح، تتخذ طابع 
موؤ�ش�شة مالية متخ�ش�شة فـي ادارة الموال وا�شتثمارها، بحيث تعمل كمالذ وجممع وم�شدر ومديرا لالموال 
وال�شتثمار، تهدف لتنميتها وحتقيق عائدا من ا�شتثمارها، لذا فال بد من اأن يكون له ذراعا متخ�ش�شا يعنى 

.)Treasury( بادارة هذه الموال وال�شتثمارات، وقد ا�شطلح عليه باخلزينة
بالن�شاط  الذي يقوم  ا�شتثماراته، فهي اجل�شم  و  اأمواله  و مدير  للم�شرف  الذراع ال�شتثماري  اخلزينة: هي 
ال�شا�س للبنك )امل�شرف( ونيابة عنه، وهي اأ�شبه بالدماغ و الذي تتجمع لديه كافة املعطيات عن اأفعال كافة 
اأع�شاء اجل�شد ليتاأثر ويتفاعل معها. حيث تقوم اخلزينة بدور الو�شي و الوكيل على اأ�شول امل�شرف فـي ادارتها، 
تنميتها )ا�شتثمارها( و املحافظة عليها، ل �شيما ال�شائلة منها. فهي تعنى باملحافظة على اأ�شول امل�شرف 

و تلبية احتياجاته لاليفاء بالتزاماته جتاه الغري، و ايجاد الفر�س والدوات ال�شتثمارية وادارتها ل�شاحله. 
ماديا  اإ�شافتها  بها  يتم  التي  اللحظة  مبجرد  امل�شرف  ا�شول  و  اموال  ادارة  عن  اخلزينة  م�شوؤولية  وتبداأ 
)Physically( اأو دفرتيا ملوجوداته، فبمجرد اأن يودع العميل اأمواله فـي ح�شاباته لدى البنك اأو يودع امل�شاهم 

مقدار م�شاهمته فـي راأ�س مال البنك اأو يتحقق للبنك اأية ايراد اأو ت�شاف اأية قيمة مالية ملوجوداته، ت�شبح هذه 
الموال �شمن م�شوؤولية اخلزينة فـي �شبيل ادارتها باملحافظة عليها و تنميتها بت�شغيلها من خالل ا�شتثمارها 

وحتقيق عائدا عليها، وتبقى كذلك حلني اإعادة اإخراجها من موجودات البنك اأو اإقرا�شها. 
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دور الخزينة:
يكمن الدور ال�شا�س للخزينة فـي القيام بادارة الأ�شول نيابة عن امل�شرف، باملحافظة على مقدرات واأ�شول 
اجتاه الغري، وبالتايل امل�شاهمة فـي رفع مالئة امل�شرف  البنك و قيمتها وتنميتها و الوفاء بالتزامات البنك 
ودعم ا�شتقراره و الرقي ب�شمعته. فللخزينة هي امل�شوؤولة عن ادارة اأموال امل�شرف و�شيولته ومقدراته، ذلك 
بادارة ال�شول ال�شائلة او �شبه ال�شائلة اأو اأية ا�شول و�شيكة التوفر اوالتحول ل�شائلة او �شبه �شائلة، بحيث تعمل 
على املحافظة على هذه املقدرات وتنميتها وتخفـي�س م�شتوى املخاطر ورفع م�شتوى اأمان ادارتها وا�شتثمارها، 
وتطوير فر�س واأدوات حتقيق املنفعة العائدة على هذه ال�شول وبالتايل على امل�شرف. وباملجمل فان اخلزائن 

ل تختلف فـي جوهردورها ما بني امل�شارف ال�شالمية والتقليدية. 

أهداف الخزينة:
الن�شطة  واأهمية  لتنوع  ذلك  امل�شرف،  ليرادات  ال�شرع  و  الول  امل�شدر  اأن�شطتها  خالل  ومن  اخلزينة  تعد 
التي تقوم بها وتقدم لعمالء امل�شرف على �شكل خدمات، فهي مركز ربحية بامتياز، ال اأنه يتوجب اأن ل تكون 
الربحية املقام الول لالهداف اأو الهاج�س الوحيد، بل كنتيجة لالدارة الكفوؤة ملوجودات امل�شرف فـي �شعيها 
لتحقيق الهداف الرئي�شة للم�شرف والتي ت�شمو اليه ادارته، و املجملة فـي هدف رئي�س �شمويل، هو "الرقي 

ب�شمعة ومركز امل�شرف"، و يتوجب ترتيب اأهداف اخلزينة ح�شب الولوية وفقا ملا يلي:
املحافظة على ا�شتقرار البنك ومركزه املايل و مالئته من خالل املحافظة على اأ�شوله وعلى �شيولة . 1

مرنة.
احرتام التعهدات و الوفاء بالتزامات امل�شرف اجتاه الغري.. 2
احلد من م�شتوى املخاطر الت�شغيلية باإدارة كفوؤة لأ�شول امل�شرف، توازن ما بني م�شوؤولياته وتطلعاته.. 3
اأف�شل . 4 وحتقيق  موجوداته  لتنمية  املمكنة  ال�شتثمارية  الفر�س  اأف�شل  با�شتغالل  الربحية،  حتقيق 

العائد ومنفعة عليها مما يحقق منو امل�شرف و اأ�شوله، ومبا ل يتعار�س مع اأي مما �شبق. 

عالقة الخزينة مع العمالء وخدماتها المقدمة لهم:
ترتبط اخلزينة مبعظم عمالء امل�شرف بعالقة غري مبا�شرة، ومن خالل فروع امل�شرف، ال انها قد ترتبط 
بعالقات مبا�شرة مع القليل منهم لظروف اأو �شمن خدمات خا�شة )Private Banking(. ال اأن خدماته 
بها )كتبادل  مبا�شرا  ويكونوا طرفا  مبا�شرة  العمالء  وتق�شم اىل خدمات مت�س  ت�شنف  العمالء  اىل  املقدمة 
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العمالت، ا�شتثمارات خا�شة، وقبول الودائع...( وخدمات اأخرى قد ل مت�شهم مبا�شرة، وامنا تهم امل�شرف 
ذاته )وهي تعك�س طبيعة خدمات اخلزينة املقدمة للم�شرف( وهي تتمم ما قدم من خدمة للعمالء، كمعاجلة 
نتائج اخلدمات املقدمة فـي �شبيل جتديد توفره، وذلك اأ�شبه باعادة �شراء �شلع بدل مما نفذت ببيعها )كتغطية 
�شفقات تبادل العمالت – تغطية مراكز العمالت النا�شئة-، اعادة ا�شتثمار اأموال وودائع العمالء مما يحقق 
لهم عائد عليها، معاجلة النقدية املرتتبة عن ايداعاتهم و �شحوباتهم، توفـري التغطيات لعملياتهم التجارية 

املحلية كال�شيكات... واخلارجية كالعتمادات.....الخ(.
عالقة الخزينة مع الدوائر المختلفة و الفروع والخدمات المقدمة لها:

ترتبط اخلزينة بعالقات مبا�شرة م�شتمرة ودائمة مع معظم دوائر امل�شرف وفروعه، فللخزينة عالقة خا�شة 
)العمليات امل�شاندة  مع العمليات امل�شرفـية من خالل عالقتها املبا�شرة واخلا�شة مع ق�شم عمليات اخلزينة 
واظهار  اخلزينة  عمليات  كافة  تنفـيذ  على  يعكف  والذي  امل�شرفـية،  للعمليات  التابع   )  Back Office  -
اأثارها ماليا، وكذلك من خالله مع باقي اأق�شام العمليات امل�شرفـية املختلفة، كق�شم املقا�شة ملا لذلك من اأثر 
مرتتب على امل�شرف من التزامات مالية فـي تقا�س ال�شيكات واحلوالت الواردة وال�شادرة، و ق�شم العمليات 
الجنببة )العتمادات، الكفالت، احلولت...( والتي تتطلب جتنيد وتوفـري الموال و/اأو عمالت اأجنبية و/اأو 
التاأمينات،....الخ، الت�شهيالت )التمويل( املرتبطة بتوفـري الموال و ال�شيولة الالزمة للمنح، الت�شويق والقدرة 
على ا�شتيعاب الموال وتوفـري اأدوات ال�شتقطاب للودائع من خالل فر�س ال�شتثمار املجدية، وتوفـري الموال 
النقد،  للعمالت،  تبادل  من  للعمالء  اخلدمات  تقدمي  �شبيل  فـي  الفروع  التمويالت،  لت�شويق  اجلذب  واأدوات 
العوائد على الودائع...الخ، كذلك مع معظم دوائر امل�شرف الخرى �شواء التي تعد مركزا للربحية، او مركزا 

للكلفة والتي تقدم خدماتها للخزينة مثل اأنظمة املعلومات، املالية،...الخ. 
ل بد من ال�شارة اأن العالقة ما بني اخلزينة والدوائر والفروع تبادلية تكاملية بامتياز فـي �شبيل حتقيق م�شالح 

امل�شرف.

عالقة الخزينة باالدارة العليا: 
تتمع اخلزينة بعالقة مبا�شرة مع الدارة العليا للم�شرف من خالل كونها جزء من الدارة التنفـيذية العليا 
واملطلعة ب�شورة �شمولية وا�شحة على ا�شرتاتيجيات امل�شرف و تطلعاته و�شيا�شاته، فاخلزينة هي امل�شت�شار 
التو�شع و النمو  العليا فـي ر�شم وتنفـيذ �شيا�شاتها الهادفة لتحقيق ا�شرتاتيجياتها وتطلعاتها فـي  الول لالدارة 
ومقدراته  موجوداته  لتنمية  ترمي  باملح�شلة  والتي  تواجده،  وتعزيز  امل�شرف  مركز  فـي  والرقي  والتطور 
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وربحيته، فاخلزينة تتطلع وت�شارك فـي كافة خطط التطوير والتو�شع الفقي و العمودي للم�شرف وال�شيا�شات 
املتبعة لتحقيقها، �شواء فـي جانب تنمية املطلوبات )الودائع و ال�شتقطاب عموما( اأو فـي جانب تنمية املوجودات 
واملطلوبات  املوجودات  كلجنتي  التنفـيذية  الدارة  جلان  اأعلى  فـي  ممثلة  واخلزينة  والتمويل(.  )ال�شتثمار 

)ALCO( و جلنة ال�شتثمار.

عالقة الخزينة باالطراف االخرى:
حيث اأن اخلزينة هي وكيل امل�شرف فـي ادارة موجوداته والتي تنطوي حتت ادارتها اأن�شطة متار�شها ل�شاحله 
الخرى  الطراف  من  اأي  مع  الن�شطة  هذه  وممار�شة  لدارة  الوحيد  املخول  فهي  املفتوح،  ال�شوق  و�شمن 
�شمن ال�شالحيات املخولة واملمنوحة لها، ول يتم ممار�شة اأي ن�شاط مناط بها ال من خاللها، ووفقا ل�شلم 

ال�شالحيات.
أقسام )أنشطة( الخزينة:

فـي  وفعال  رئي�س  ب�شكل  م�شاندة(  )كاأن�شطة  ت�شاهم  و/او  التي متار�شها  لأن�شطتها  مراآة  اخلزينة  اأق�شام  تعد 
قدرتها على تقدمي وتطوير اخلدمات واملنتجات وممار�شة هذه الن�شطة، وعلى الرغم من اأن اأق�شام اخلزينة 
الروؤية اخلا�شة  لهيكلية اخلزينة ح�شب  تبعا  بها  املناطة  اعتمادا على م�شوؤولياتها  تختلف من م�شرف لآخر 
بامل�شرف، ال اأن ال�شكل العام لهيكل اخلزينة ال�شاملة حتت م�شمى اخلزينة و/اأو اخلزينة و ا�شواق املال و/اأو 

اخلزينة وال�شتثمار، تقدم الأن�شطة التي حتتويها الأق�شام التالية: 

:) Foreign Exchange – F.X Desk( تداول العمالت االجنبية )قسم )أنشطة
ويعنى بادارة ومراقبة ومتابعة كل ما يتعلق باأن�شطة وعمليات تبادل العمالت ل�شالح امل�شرف و/اأو عمالئه 
و/اأو مع اأطراف اخرى، مثل حتديد اأ�شعار ال�شرف، عقد �شفقات التبادل مع الفروع او العمالء مبا�شرة، ادارة 
و ت�شفـية مراكز العمالت النا�شئة عنها اأو املفتوحة مع اطراف اأخرى، تقدير املركز املايل للم�شرف ولكل عملة 
ومتابعة النتائج والتقارير، متابعة ا�شواق ال�شرف املحلية و اخلارجية، وكل ما يوؤثر بهذا الن�شاط.........الخ. 
و تتحقق ايرادات هذا الق�شم ) الن�شاط( من هام�س الفرق املتحقق ما بني �شعر ال�شراء و �شعر البيع لل�شفقات 

املنفذة، و/اأو تذبذب ال�شعر للمراكز املفتوحة، وي�شمى الناجت باأرباح )ايرادات( فرق العملة.  

قسم )أنشطة( أسواق المال )Money Market M.M Desk( تتضمن ادارة السيولة واالحتياطيات:
• اأن�شطة 	 بادارة  يتعلق  ما  كل  متابعة  و  ومراقبة  بادارة  ويعنى   :)Liquidity( ال�صيولة  ن�صاط  مدير 

ال�شيولة، كمعاجلة متطلبات ال�شيولة الالزمة لوفاء البنك بالتزاماته )من حوالت، تبادل عمالت، ت�شوية 
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احل�شابات و املقا�شة، العتمادات...الخ( ولكل عمله على حدى. واملحافظة على الوفاء بتعهدات البنك 
اجتاه الطراف التي ت�شاهم وب�شكل غري مبا�شر فـي توفـري اخلدمات لعمالء البنك )مثل تاأمينات تعزيز 
العتمادات...الخ( وادارة الحتياطيات،...الخ وا�شتيعاب التدفقات الواردة، وبالجمال ادارة التدفقات 

النقدية للم�شرف ب�شقيها. 
• مدير ن�صاط اال�صتثمار بادوات اأ�صواق املال: حيث ي�شتثمر الموال الفائ�شة من اأن�شطة عمليات امل�شرف 	

للم�شرف  واللتزامات  ال�شول  اآجال  بني  ما  بالتوفـيق  اأي�شا  ويعنى  البنكية،  كالودائع  املال  اأ�شواق  فـي 
)كفرتات و ار�شدة..(....الخ، كما يت�شمن جتنيد الموال لتغطية الفجوة الناجتة عن ال�شتخدام الزائد 

لالموال عن مواردها املتوفرة فـي تلك اللحظة )تغطية العجز(. يحقق ايراداته من خالل هام�س الفرق 
اأوا�شتغالل  اأعلى  مبعدلت  ا�شتثمارها  اعادة  من  والعائد  )الودائع(  امل�شتقطبة  لالأموال  العائد  �شعر  فـي 
عمولت  وكلف  القرتا�س،  كلف  تخفـي�س  وكذلك  النقدية،  ال�شيا�شات  تغري  عن  النا�شئ  العائد  تذبذب 
اأو الن�شاط املركزي والكرث اأهمية وح�شا�شية بني قرائنه �شمن اأق�شام  ممار�شة الن�شاط. ويعترب الق�شم 
بنتائج  فـيتاأثر  الخرى،  الق�شام  فـي  تتم  التي  والن�شطة  العمليات  بكافة  لتاأثره  واأن�شطة اخلزينة، ذلك 
ال�شفقات والتغري فـي مراكز العمالت التي تعقد �شمن ن�شاط ق�شم تداول العمالت الجنبية، ويتاأثر اأي�شا 
بتغري مراكز حمافظ ال�شتثمار فـي ق�شم ا�شواق راأ�س املال، وكذلك بالتغري فـي اأن�شطة ق�شم التجمعات 
البنكية و ال�شكوك اأو ال�شندات، كما يتاأثر بالتغري فـي النقد لدى وحدة النقد، حيث كل فعل مايل طرف 
اأي من هذه الق�شام يرتتب عنه التزام، يوجب على ق�شم اأ�شواق املال ب�شفته مدير ال�شيولة اأن يتفاعل 
معه واأن يوفـي بالتعهد املربم امللزم للم�شرف بنتيجته، ويوؤثر على ن�شاطه فـي ال�شتثمار بالدوات املالية 

كالودائع البنكية.

:)Capital Market Desk( أسواق رأس المال )قسم )أنشطة
راأ�س  ا�شواق  فـي  املالية  الأوراق  فـي  ا�شتثمارات  من  امل�شرف  مبحافظ  املتعلقة  الن�شطة  كافة  بادارة  ويعنى 
ال�شندات وال�شكوك املتداولة(، والتي قد ت�شتمل على حمافظ خم�ش�شة للعمالء  )Equity كال�شهم،  املال 
اأو ي�شارك بها وعمالئه، �شواء فـي  اأو يقيم طرف ثالث على ادارتها  و/ اأو م�شرتكة مع امل�شرف، قد يديرها 
ال�شواق املحلية اأو اخلارجية. وحتقق عوائدها اما من التغري الناجت من التذبذب فـي �شعر الورقة املالية من 
خالل �شرائها و اعادة بيعها )لل�شهم/ال�شند/ال�شك( حمققا ربحا راأ�شماليا و/اأو من التوزيعات النقدية اأو 
الريع )لل�شهم /ال�شك/ ال�شند( و/اأو العينة )اأ�شهم( من امل�شاهمات فـي ال�شركات املتحقق لديها اأرباح قابلة 
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للتوزيع،.......الخ، وحال ال�شند اأوال�شك فقد يحقق بال�شافة لريعها من الفائدة )وان كان لي�س الهدف ال�شا�س 
حال ادراج ال�شك- ال�شند حتت ادارة هذا الق�شم(، ربحا ناجتا عن تغري قيمتها ال�شوقية التي قد تتاأثر بتغري 

ال�شيا�شات النقدية لعملة ال�شند اأو ال�شك )وهذا امل�شتهدف(. 

:)Syndications & Sukkok – Bonds Desk( قسم التجمعات البنكية و الصكوك أو السندات
وهو ق�شم اأو ن�شاط ذو بعد ا�شتثمار بالتمويل، يعنى بادارة حمافظ البنك ال�شتثمارية – التمويلية من امل�شاركات 
تداولها  اأي�شا  )والتي ميكن  ال�شندات  و/اأو  ال�شكوك  ا�شدارات  ومن  الكبرية،  البنكية  التمويلية  التجمعات  فـي 
ذات حجم  التمويلية  ال�شتثمارات-  هذه  تكون  وغالبا  منها(،  التخارج  او ميكن  ال�شواق  فـي  ادراجها  حاملا مت 
كبري تفوق قدرة امل�شرف الواحد و حتتاج لتجمع بنكي غالبا تتعدد جن�شياتها، وغالبا ما تكون ن�شبة كبرية من 
– متويلية خارجية، وقليل منها حمليا. وتتحقق ايراداتها وعوائدها من العوائد  هذه املحافظ فـي ا�شتثمارات 
)الريع( ال�شنوية املوزعة على اأجل ال�شتثمار، ال اأنها قد حتقق هام�س من اعادة تداولها ل �شيما على ال�شكوك 
وال�شندات، والتي قد يحدث التذبذب فـي �شعر الفوائد )�شمن ال�شيا�شات النقدية( اأثر على تقييمها وبالتايل على 
�شعر تداولها حمققا ربحا راأ�شماليا، كذلك قد يتحقق اليراد من ال�شروط واملزايا اخلا�شة، كال�شند و/اأوال�شك 

القابل للتحويل اىل ورقة ملكية. 

:)Cash Management Unit( وحدة النقد
ق�شم ون�شاط خدمي ومركز تكلفة باملقام الأول، ال انه قد يكون ربحيا اأحيانا، وتعنى هذه الوحدة بادارة ومعاجلة 
النقد فـي الفروع واخلزائن املحلية داخل امل�شرف ومع اأطراف اأخرى، وهي حمل قيا�س تقييم العميل فـي ترويجه 
ملدى ر�شاه الين عن خدمات امل�شرف. ولهذه الوحدة خ�شو�شيتها من حيث ال�شرية. والدارة الكفوؤة للخزينة 
ولهذه الوحدة قد تتمكن من حتقيق ايرادات على الرغم من كونها مركزا للكلفة ا�شا�شا و لي�س للربحية. لهذا فان 

هدف ادارة هذا الق�شم هو احلد من الكلفة.

:)Correspondent Banks( البنوك المراسلة )وحدة )خدمة
وهي وحدة اأن�شطة حملية م�شاندة فـي اخلزينة، وتعنى حتديدا بادارة وتطوير العالقات مع امل�شارف / البنوك و 
املوؤ�ش�شات املالية التي يرتبط امل�شرف بها من الناحية ال�شتثمارية، لتوفـري خدمات و فر�س ا�شتثمارية للم�شرف 
مثل، اعادة ا�شتثمار ودائعه )على �شكل ودائع بنكية ومرابحات(، تبادل العمالت، تنظم ا�شدارات جتمعات بنكية 
كاحلافظ  الخرى،  املالية  واخلدمات  النقد،  معاجلة  بها،  امل�شاركة  للم�شرف  يتاح  �شندات   – �شكوك  و/اأو 
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المني......الخ، اأي اجمال ما يخدم اأن�شطة اخلزينة مبا�شرة او ي�شاهم فـي تنمية اأن�شطتها ومنتجاتها. كما تعنى 
بدرا�شة وحتليل البنوك واملوؤ�ش�شات املالية فـي �شبيل حتديد منح �شقوف التعامل )Lines( معها. وتكون ادارتها 
للخزينة، ذلك فـي �شبيل ابقاء توا�شل مبا�شر ما بني هذا اجل�شم و اخلزينة املنتفعة واملتاأثرة ب�شكل كبري ومبا�شر 

باداء هذا الق�شم والذي ي�شاهم فـي رفع م�شتويات املنتجات واخلدمات التي تقدمها. 

:)Private Banking( وحدة تطوير المنتجات و الصيرفة الخاصة
وحدة اأن�شطة م�شاندة، وان مل تظهر ب�شكل ق�شم اأو ن�شاط م�شتقل فـي اخلزينة اأحيانا فهي م�شمولة فـي امكانيات 
القائمني على ادارة اخلزينة، وان كان ا�شتقاللها بق�شم اأو ن�شاط م�شتقل �شمن اخلزينة اأف�شل واأ�شمل وي�شاهم 
فـي تفعيل هذا الدور، فهي امنا ت�شتقي ن�شاطها القائم على توفـري وتطوير منتجات على ا�ش�س ا�شتثمارية غالبا 
�شناديق  مثل  امل�شرف،  عمالء  من  نخب  اأو  لعموم  تقدميها  و  وتكييفها  لتطويرها  اخلزينة،  اأن�شطة  تت�شمنها 
ا�شتثمار خا�شة اأو �شناديق ا�شتثمار م�شرتك اأو ال�شناديق املختلطة فـي وحدات امللكية اأو ال�شكوك وال�شندات اأو 

القرا�س، وخدمات ادارة ال�شول....الخ.
:)Dealer( صفات خاصة بمتداول الخزينة

بال�شرورة اأن يتوفر فـي اخلزينة الكادر املوؤهل لدارة اأن�شطتها املختلفة خربات ومهارات و�شفات خا�شة، تتوافق 
واحتياجات ممار�شة هذه الن�شطة، فمن املهارات مثال، التحليل...الخ، ولكن من اأهم ال�شفات، ال�شدق، المانة، 

امل�شوؤولية، الدقة، طاحما وغري طامعا، العمل بروح الفريق....الخ.

بعض مصطلحات هامة متعارف عليه فـي الخزينة:
العقود  فـي  التنفـيذ  ا�شتحقاق  تاريخ  عن  يعرب  اأي�شا  )وهو  التنفـيذ  تاريخ  وهو   :)Value Date( احلق  تاريخ 

الآجلة(.
تاريخ ال�شتحقاق: )Maturity Date(، وهو تاريخ ا�شتحقاق الوديعة.

.)Interest rate( :معدل العائد/ الفائدة
�شعر ال�شرف: )Exchange Rate(، �شعر ال�شرف لتبادل العمالت.

.)Bid Rate( :شعر ال�شراء�
.)Offer /Ask Rate( :شعر البيع�

Swap: مقاي�شة الودائع بعملتني خمتلفتني.
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.)Period( :الفرتة
 The London Interbank Offered Rate, is the average interest rate estimated :ليبور
 by leading banks in London that they would be charged if borrowing from other

.banks

 Islamic Interbank Benchmark Rate )IIBR( IIBR provides a robust indicator :اأيبور
of the average expected cost of short term Islamic interbank market funding

Reuters: وكالة اأنباء عاملية، مزودة لالخبار القت�شادية.

Dealing system: نظام �شريع و اآمن فـي عقد �شفقات اخلزينة.

Dealing Room: غرفة التداول، جمهزة باأدوات الت�شال الالزمة بعقد �شفقات اخلزينة.

Position: مركز العملة.

Dealer: متعامل )موظف اخلزينة(

Done: اتفقنا )ل رجعة عن ذلك(

العملة ال�شا�س: وهي عملة راأ�س املال )لتباع ول ت�شرتى(
فرق العملة: الهام�س اأو الفرق بني �شعر البيع اأو ال�شراء و �شعر اعادة البيع اأو ال�شراء )متحقق فعلي(.

فرق التقييم: الفرق الناجت عن اعادة تقييم مراكز العمالت املفتوحة )غري متحقق حلني اغالق املراكز املفتوحة(.


