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  يدـهـتم
  
  

من التنمیة االقتصادیة وأصبح  نظرا للدور الذي تلعبھ في متطلباتزادت أھمیة البنوك التجاریة  

علیھا  التي تقومفھي من أھم الركائز  ,مسایرة البنوك للتقدم الحضاري والتقني في ھذا العصر الضروري

 لالضروري لك وتوفیر التمویل ادیةالكفاءة االقتصمن خالل رفع  كوذلدولة التنمیة االقتصادیة في أي 

  .القطاعات

وتعتبر البنوك التجاریة من أھم المؤسسات التي تأقلمت مع األوضاع الجدیدة التي طرأت على 

توفر رؤوس األموال وطرق  األسواق، ة، ھیكلالتكنولوجیا(بفعل عدة عناصر من بینھا  الدولي،المستوى 

  ).الخ …التسییر 

في ھذا الفصل من خالل ماھیة البنوك التجاریة وخصائصھا ووظائفھا  وھذا ما سنحاول مناقشتھ

التقلیدیة في المبحث األول، وعرض مختلف أشكال البنوك التجاریة من ناحیتھا التنظیمیة والخدمیة في 

المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فسنعرض فیھ تطور النشاط المصرفي من خالل الوظائف الحدیثة 

  .االقتصادیة الجدیدة األوضاعیة وللبنوك التجار
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  ماھیتھا وخصائصھا –البنوك التجاریة  : األولالمبحث 
في الدرجة الثانیة بعد البنك  تأتيالمالیة في أي دولة فھي  تالمؤسسا أھمتعتبر البنوك التجاریة 

 التجاریة،أساسا بالبنوك  كما أن النمو والتقدم مقرونین, المصرفيالمركزي من حیث ترأس قمة النظام 

الممیزة للبنوك التجاریة وكذلك مختلف  الخصائصلذلك خصصنا ھذا المبحث لعرض مختلف التعاریف و

الوظائف التي تمارسھا قبل أن تتأثر بالتغیرات والتطورات التي طرأت على الساحة الدولیة في اآلونة 

  .األخیرة

  

  جاریةالتنشأة وتعریف البنوك  :األولالمطلب 
وقد مرت بعدة مراحل لتصل إلى ماھي علیھ اآلن وھذا ما  النشأة،تعتبر البنوك التجاریة قدیمة 

  .سیتم عرضھ في ھذا المطلب

  
  : نشأة البنوك التجاریة: أوال 

كانت بفعل التطور الطویل الذي قام على إنما لم تكن نشأة البنوك التجاریة في صورتھا الراھنة و

حیث عرف  األولىلبدائیة التي كانت تتولى عملیات االئتمان في صورتھا أنقاض مجموعة من النظم ا

كبار التجار  وكان یتولى عملیة االئتمان", القدیمةمنذ أوائل العصور  اإلیداعالعالم القدیم مؤسسات 

حیث ظھرت مھنة الصرافة كحرفة قائمة  1."البنوك الحدیثةفیما بعد والمرابین والصاغة ولقد حلت محلھا 

وفي  قدیما،عھد اإلغریق  إلىوترجع ھذه الحرفة  المجتمعاتتھا مع ظھور النقود واستخدامھا من قبل بذا

  .یطالیاإفي شمال  تنشأأین أواخر القرون الوسطى  العصر الحدیث فھي ترجع إلى

تنشیط  بأموالھم علىاعدون یس كانواو األفرادكانوا موضع ثقة التجار وباقي  حیث :التجاركبار  .1

تثبت  إیداعواستودعوھم النقود وكانوا یحصلون في مقابلھا على شھادات  األفرادفأتمنھم  ةالتجار

 .یحصل علیھا التجار المودع لدیھم نظیر عمولة لھم ذلك

ن المرابون العادیون یستخدمون أموالھم الخاصة في عملیات اإلقراض ویتقاضون كا: المرابون .2

 .-ابما یسمى رب – النقودمقابل ذلك مبلغا من 

األمر یتجھون إلیھم في البدایة للكشف عن عیار النقود المعدنیة ثم تطور  األفرادكان  :الصاغة .3

وا یحصلون على أموال بصفة أو بد, األنواعفكانوا یبیعون العمالت المعدنیة من كل  ذلك دبع

                                                   
, ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتأساسیات في النظام النقدي والمصرفيزینب عوض هللا، أسامة محمد الفولي،  1

  .97 :، ص2003
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ن أھم وكا ,ودیعة لدیھم في مقابل شھادات إیداع، وبذلك اكتسبوا مھنة أخرى ھي أعمال الصرافة

المودعة لدى الصیارفة إلى استخدام أوامر  األموالتطور عرفتھ ھذه الحرفة ھو لجوء أصحاب 

وھذا التطور یعتبر بمثابة وظیفة نقدیة كانت الخطوة  ,بالتزاماتھمالصرف أو الصكوك للوفاء 

 .في نشوء المصارف التجاریة األولى

ر الفروق واضحة بین البنوك الحدیثة لتجاریة وتظھتلك ھي النظم التي مھدت لنشأة البنوك ا

والنظم السابقة، فالبنوك ال تقف عند حد حراسة ودائع العمالء كما كان یفعل كبار التجار أو منح القروض 

منح قروض من ودائع إلى إضافة  األعمالمن أموالھا الخاصة كما یفعل المرابون وإنما تقوم بكل ھذه 

  .وكالعمالء ومن ودائع أخرى تخلقھا البن

الحدیث للمصارف التجاریة إلى عھد النھضة في إیطالیا، حیث تأسست بعض  األصلویعود "

، واقتصر العمل الرئیسي لھذه المصارف على تجارة م1407، جنوة م1157المصارف في فینیسیا 

 ائعبحفظ الودوبعدھا تمت المطالبة في القرن السادس عشر بإنشاء بنوك حكومیة تقوم  ,1"المعادن النفیسة

 Piazza di Rialta"باسم تم إنشاء أول بنك حكومي في البندقیة  م1587والسھر على سالمتھا ففي عام 

Banco delpa " إلى  غرضھ األساسي ھو حفظ الودائع وتحویلھا عند الطلب من حساب مودع وكان

ك من قبول وتطورت وظائف البنو ,التجاریة تكذلك إجراء المقایضة بین الكمبیاالحساب مودع آخر و

وھكذا نشأت البنوك  الودائع وإقراض األموال إلى خلق النقود للمساھمة في زیادة النشاط االقتصادي

وتكونت بوصفھا مؤسسات مھمتھا توفیر االئتمان وقامت إلى جانبھا بنوك عدیدة أخرى یقدم كل منھا 

  .إئتمان من نوع معین

وذلك بتكوین بنوك متخذة شكل شركات  ثم شھد القرن التاسع عشر تعدیل في إنشاء البنوك"

، والتي أدت إلى نمو الشركات التي كانت األوروبیةوذلك راجع إلى الثورة الصناعیة في الدول  مساھمة

اري إلى تأسیس بنوك متخصصة في االئتمان العق ةالتمویل؛ إضافبحاجة إلى بنوك كبیرة بغرض عملیات 

  .2"و الصناعي وكذلك الزراعي

  
  : یف البنوك التجاریةتعر: ا ثانی

نظرا الختالف الخصائص الممیزة لھا وتعدد وظائفھا تعددت التعاریف الخاصة بالبنوك وذلك 

  .بشكل عام
                                                   

 .250 :، ص1993 ,، دار زھران للنشر، عمانالنقود والمصارفأحمد زھیر شامیة،  1
: ، ص1، ط1996 ,ت، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیرومذكرات في النقود والبنوك، إسماعیل محمد ھاشم 2

43. 
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التي كانت تعني في البدایة المصطبة التي ) Banco(یعود أصل كلمة بنك إلى الكلمة اإلیطالیة و"

وفي األخیر  ي یتم فوقھا تبادل العمالتیجلس علیھا الصرافون، ثم أصبحت فیما بعد تعني المنضدة الت

  1".ن الذي یتم فیھ المتاجرة بالنقودأصبحت تدل على المكا

نشاطھا في البدایة  اسم البنوك التجاریة كان من قبل االعتیاد كون ھذه البنوك إقتصر إطالقإن 

التطور الذي لحق إال أن التوسع الكبیر و األجلالتجاریة وتقدیم القروض القصیرة  على تمویل األنشطة

مع سائر  للتعاملبأعمال الصیرفة ألزم البنوك التجاریة أن توسع في نشاطھا ھي األخرى ودفعھا 

ھي المصدر الرئیسي  إشارة إلى أن ھذه األخیرة *ویفصل البعض تسمیتھا بنوك الودائع القطاعات،

  :بنوك وھيو ھناك جملة من التعاریف الخاصة بھذا النوع من ال البنوك،لتمویل ھذه 

والھیئات والمؤسسات تحت الطلب أو  األفرادالمصرف التجاري ھو المنشأة التي تقبل ودائع "

قبولھا للودائع تحت  وأھم ما یمیزھا عن غیرھا من البنوك ھو القروض،في منح  استخدامھاألجل ویتم 

  2".ابات الجاریة وینتج عن ذلك ما یسمى بخلق النقودالطلب والحس

 األفرادیة غیر متخصصة تقوم بتلقي ودائع نتمائمؤسسات إ"نوك التجاریة على أنھا كما تعرف الب

  3".األجلالقابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصیر والتعامل بصفة أساسیة في االئتمان قصیر 

ھ ھذا التعریف ھو أن البنوك التجاریة غیر متخصصة في مجال معین وتتعامل باالئتمان فما یضی

ل، وتبین الدالالت السابقة أن البنوك ترتبط بوظیفتین أساسیتین وھما حفظ األموال، وإجراء قصیر األج

  .والمقترضین التعامالت المالیة التي تتضمن القیام بأعمال الوساطة بین المودعین

یعتبر بنكا تجاریا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع تدفع عند الطلب أو ألجل وفتح " كما

ومنح الخدمات لكافة العمالء وال تقتصر  ,علیھمتمادات وتحصیل الصكوك المصرفیة من العمالء أو اإلع

  4."اآلخرعلى خدمة قطاع معین من العمالء دون 

الختالف ونظرا  ,ككلف والجھاز المصرفي فالتشریعات في الدول المختلفة تنظم أعمال المصار

  .النشاطبنوك والشكل القانوني وطبیعة التشریعات إختلفت التعاریف المتعلقة بال ھذه

                                                   
 .24: ، ص1989 ,، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،  1
عرف ببنوك االئتمان وفي بعض الدول روبیة تووفي باقي الدول األ, في إنجلترا تعرف ببنوك الودائع أو البنوك التجاریة *

  .وك المقاطعاتالتي تخضع للقانون الفدرالي تعرف ببن
 .240 :، ص2، ط 1997 ,عمان ,ان للنشررزھ ر، دامبادىء االقتصادحربي محمد موسى عریقات،  2
 .206 :ص ،2003 ,ن، دار الكندي، األردالنقود والبنوك تاقتصادیاحسین بني ھاني،  3
  .34 :، ص1991 ، مطبعة الدار الجماھیریة، لیبیا،اقتصادیات النقود والمصارفاألرباح،  صالح األمین 4
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تعریف شامل للبنوك التجاریة على أنھا مؤسسات مالیة تقبل مختلف أنواع الودائع  تقدیم ویمكن

وتقوم بتقدیم الخدمات لكافة العمالء وھدفھا  ,األجلقصیرة ومتوسطة وطویلة وتقوم بتقدیم قروض 

   .صفراألساسي ھو تحقیق الربح مع درجة مخاطرة 

عتبر البنوك التجاریة أكثر األنواع إنتشارا في دول العالم وزادت أھمیتھا بسبب مساھمتھا في وت

التطور المصرفي عموما إلى إتساع نطاق العملیات التي تقوم بھا  اتجھفقد  ,االقتصادیةعملیة التنمیة 

التطور المصرفي إلى  وإنما اتجھ ,الذكرالبنوك التجاریة فلم تعد تقتصر على مزاولة العملیات السالفة 

كتزوید الصناعة  ,"بنوك األعمال" علیھاالبنوك التجاریة بكثیر من أوجھ النشاط التي تتوفر  اضطالع

   .الحكومیةغیر وكذلك شراء السندات الحكومیة و, األجلبالقروض طویلة 

  

  ممیزة للبنوك التجاریة وأھدافھاالخصائص ال: المطلب الثاني
التي تتمیز بھا البنوك التجاریة عن باقي المؤسسات المالیة األخرى أو  ھناك العدید من الخصائص

  .ھذا ما سنتعرض لھ في ھذا المطلبالبنوك غیر التجاریة و

  
  : خصائص البنوك التجاریة:  أوال

ھدف كل منھما فالبنوك تسعى إلى تحقیق  اختالفإن ما یمیز البنوك التجاریة عن البنك المركزي ھو  - 

         .القومي االقتصادمن األرباح بینما یھدف البنك المركزي إلى تحقیق مصلحة  نأكبر قدر ممك

وتقدیم القروض أما بالنسبة للبنك ل الودائع وتتعامل البنوك التجاریة مباشرة مع األفراد من خالل قب - 

   .المالیةوبشكل غیر مباشر من خالل تعاملھ مع البنوك التجاریة والسوق النقدیة  ذلك یتمف المركزي

  : أما فیما یخص البنوك التجاریة والبنوك المتخصصة فھناك عدة خصائص ممیزة نذكر منھا

    قیام البنوك التجاریة بتجمیع المدخرات للزبائن في صورة ودائع وھي بذلك كباقي المؤسسات -1

التي تسمح  دة بین المؤسسات المالیة الوسیطةف التجاریة ھي الوحیومع ذلك فإن المصار "الوسیطة

وتكون ھذه الودائع معرضة  1"..تحت الطلب, م بصورة ودائع جاریةلزبائنھا أن یحتفظوا بودائعھ

وبذلك یترتب على  ,أیضا ك كما یمكن تحویل ملكیتھات وذلك بواسطة الصكوقللسحب في أي و

عرض النقود وھذا ھي جزء من  يوبالتال نتیجة قبولھا للودائع الجاریةمالیة  التزاماتالبنوك التجاریة 

   .األخرىماال تتصف بھ المؤسسات المالیة 

                                                   
, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع, )مدخل تحلیلي كمي معاصر( إدارة المصارف, أبو حمد آل علي صاحب رضا 1

 .20: ص, 1ط, 2002, عمان
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أس ر    یخرج من مجال سوق یغلب على نشاط البنوك التجاریة الطابع القصیر األجل فمعظم نشاطھا -2

على نشاطھا  أنھ یغلبغیر التجاریة في تتمیز البنوك " بینما ,المال ویندرج تحت مجال سوق النقد

نشاطھا بصفة رئیسیة في مجال سوق رأس المال فھي تعمل  ویندرج 1"ألجلالمتوسط وطویل االطابع 

لذلك فإن مواردھا تتمیز بطابع متوسط األجل بما  ,العقاريفي مجاالت الصناعة والزراعة والمجال 

      .المواردیتناسب مع طبیعة استخدام ھذه 

ل عملیات اإلقراض واالستثمار في البنوك التجاریة بخاصیة تولید ودائع جاریة جدیدة من خال تتمیز -3

وتستمد صفة  ,أصالوالودائع الجاریة الجدیدة المشتقة تشكل نقود لم تكن موجودة  ,األوراق المالیة

وھي  ,كنقودوبذلك یكون جزء من ودائع البنوك التجاریة یتداول  ,بالشیك سحبقابلة للالنقود كونھا 

في كمیة المعروض  ة في الودائع الجاریة ھي زیادةأي زیادوبالتالي ف, كجزء من عرض النقود تعتبر

واضحة أما المؤسسات المالیة األخرى فإن القروض التي تمنحھا ال یترتب علیھا تأثیرات ", النقدي

ھذه المؤسسات وإنما  ال تنشئھاعلى عرض النقود ألن األموال التي تتعامل بھا في مجال االئتمان 

  2."اقتراضھا لھاتأتي من 

المركزي تمثل مصدرا ھاما توفیر الموارد األساسیة نجد أن المبالغ المقترضة من البنك  ي مجالفأما  -4

تمثل القروض من البنك من مصادر تمویل البنوك غیر التجاریة على عكس البنوك التجاریة حیث 

لیة كذلك فإن البنوك المتخصصة تلجأ إلى أسواق رأس المال المح ,مواردھاضئیلة من  المركزي نسبة

  .التجاریةو الدولیة للحصول على معونات وقروض طویلة ومتوسطة األجل بخالف البنوك 

   
  : أھداف البنوك التجاریة: ا ثانی

فھي عبارة عن مشروعات رأسمالیة ھدفھا األساسي " ھناك عدة أھداف تسعى البنوك إلى تحقیقھا

  3."اتھا المصرفیةذلك بتقدیم خدمدر ممكن من األرباح بأقل تكلفة وتحقیق أكبر ق

ویتم تعظیم  ,الكلیةتھ الكلیة وتكالیفھ ارادیربح المصرف ھو الفائض الصافي بین إ": ھدف الربحیة -1

   .التكالیفأو من خالل تخفیض  ,4"تعظیم إیراداتھ حاول المصرفالربح إذا 

                                                   
 :ص, 2003/2002 ,الدار الجامعیة, ال البنوك واألسواق المالیةمقدمة في النقود وأعم, عبد النعیم مبارك-محمود یونس 1

264  . 
  .20 :ل علي، مرجع سابق، صآرضا صاحب أبو حمد  2
 .194 :، ص2، ط1985، الدار الجامعیة، بیروت، االقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شیحة،  3
لدار ، ادیات النقود والصیرفة والسیاسات النقدیةمقدمة في اقتصاعبد النعیم مبارك، - محمود یونس-نعمة هللا نجیب 4

 .193 :ص, 2001الجامعیة، اإلسكندریة، 
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على قد تكون فوائد وھي بذلك  ,البنكوتتحقق اإلیرادات من خالل العملیات التي یقوم بھا 

أو العموالت التي یحصل علیھا مقابل الخدمات المصرفیة المقدمة أو عوائد  ,یمنحھاالقروض التي 

وعلى ھذا فإن من مصلحة البنك زیادة حجم عملیاتھ ألن ذلك  ,المختلفةالموجودات من األصول المالیة 

   .اإلیراداتیعني زیادة في حجم 

الیف ھناك نوعین من التكالیف یتحملھا البنك ھما ة لجانب التكفبالنسب ,اإلیراداتھذا من جانب 

وتشمل التكالیف اإلداریة التشغیلیة كل بنود  ,المالیةالتكالیف اإلداریة التشغیلیة والتكالیف التجاریة 

حیث یتعین علیھ دفع  ,نشاطھالتكالیف التي یتحملھا البنك بوصفھ مشروعا بصرف النظر عن طبیعة 

ا النوع الثاني من التكالیف فتتمثل في األعباء التي یتحملھا البنك بوصفھ أم ,إلخ…والمرتبات األجور 

  .ائد التي یدفعھا على الودائع التي یتلقاھاوسیطا مالیا وتتمثل أساسا في الفو

  1:یةحدوث أحد النتائج التال احتمالوفي أثناء قیام البنك بنشاطھ یواجھ 

  .تحصیلھامعدومة أو مشكوك في بسبب وجود دیون  خسارة فعلیة أو دفتریة تحمل - 

  .األصولاألسعار السوقیة لبعض  ارتفاعتحقیق ربح رأسمالي فعلي بسبب  - 

في أصول قلیلة السیولة عالیة  ھولذلك یتطلب على البنك لتحقیق أقصى ربح أن تكون معظم توظیفات

  .الربحیة

من األرصدة النقدیة  یقصد بسیولة البنك قدرتھ على مواجھة كل طلبات السحب :ھدف السیولة -2

 ,عالیةبدرجة ثقة  االحتفاظحیث یھدف البنك من استعداده لتلبیة طلبات عمالئھ من السحب إلى  ,المودعة

ملي الربحیة والسیولة تلزم الذلك فإن محاولة التوفیق بین ع ,وجودهفالثقة في البنك التجاري ھي أساس 

فھ في عتبارات السیولة والجزء الباقي یوظواجھة ابجزء من موارده في صورة نقدیة لم االحتفاظالبنك 

ونجد أن ھناك مفھومین یطبقان للسیولة المفھوم التقلیدي  ,الربحیةاستثمارات مختلفة إلشباع عامل 

  :فالمفھوم التقلیدي یقسم األصول وفقا لدرجة سیولتھا تنازلیا كما یلي ,الحدیثوالمفھوم 

ن النقود و الودائع تحت الطلب ویكون معدل العائد علیھا تتكون م :األصول النقدیة تامة السیولة - 

  .معدوم

ویكون معدل العائد  -والسندات االذنیة تالكمبیاال - التجاریة األوراقمنھا : شبھ النقدیة األصول - 

  .اعلیھا منخفض

  .نسبیا اكالسندات واألسھم و یكون معدل العائد مرتفع :األصول المالیة - 

  .من العائد واألراضي والعقارات وتدر معدالت مرتفعةالمباني : األصول الحقیقیة - 
                                                   

 .139 :، ص1، ط2002، دار النھضة العربیة، بیروت، اقتصادیات النقود والمصارفمحمد عزت غزالن،  1
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یربط درجة السیولة بعالقة طردیة مع سرعة زمن ونجد المفھوم الحدیث لدرجة سیولة األصول 

وبعالقة عكسیة مع مقدار الخسارة النقدیة التي یتحملھا األفراد عند تحویل  ,نقدتحول األصول إلى 

   .نقداألصول إلى 

وعلى ذلك قد تتوفر  ,القائمةفي عملیة تداول األصول  ةدور السوق الثانوی نا تظھر أھمیةوھ"

  1".ثانویةبھ سوق  دال یوجألصل معین درجة عالیة من السیولة في مجتمع 

خسائر تزید على رأس المال  باستیعایمكنھا  إن البنوك التجاریة ال: للبنك يالمركز المالھدف سالمة  -3

لذلك تفضل البنوك التجاریة  ,البنكل المودعین وبالتالي إفالس ود على أموافأي خسائر ھنا تع ,المملوك

تقوم بشراء أصول مالیة التنویع في محفظتھا المالیة غیر أن ذلك قد یھدد سالمة المركز المالي لھا عندما 

رة األسباب التي أدت إلى سیادة نظریة القروض التجاریة لفت ھي ل ھذهولع ,قیمتھالب في شدیدة التق

في أدوات الدین قصیرة األجل التي تنشأ  باالستثماروبموجب ھذه النظریة تقوم البنوك التجاریة  ,طویلة

الكثیر من عن عملیات تجاریة حقیقیة ولكن مع تطور ونمو السوق المالیة أصبح من السھل تحویل 

المالي كما المركز  وقد یرجع ضعف سالمة ,قیمتھااألوراق المالیة إلى نقود بسرعة وبدون خسارة في 

سیر تقدیم یدیدة التقلب في قیمتھا السوقیة أو قبول ضمانات غیر كافیة لتأشرنا إلى شراء أصول ش

  .القروض تحت تأثیر الرغبة في تحقیق فرص الربح

الذي یسعى إلیھ البنك التجاري ھو تعظیم الربح أما السیولة واآلمان ونجد أن الھدف األساسي 

  .الماليالتعرض للعسر  احتماالتمن  التي تقللشریعات وتوجیھات البنك المركزي فیتحققان من خالل ت

  

  ظائف التقلیدیة للبنوك التجاریةالو:   المطلب الثالث
لمصرفي ومع تطور الفن ا ,ھناك العدید من الوظائف التي ظھرت مع ظھور البنوك التجاریة

   .التجاریةئف التقلیدیة للبنوك عرض في ھذا المطلب الوظاستوسن ,تطورت معھ ھذه الوظائف

  : قبول الودائع:  أوال

على البنك  التزاماوالودیعة تمثل  ,معینةأبرز وظائف البنوك قبولھا للودائع تحت شروط  من"

  2".المودع لدیھ لصالح المودع صاحب الحق في الودیعةبصفتھ 

  3."معنویینأشخاص طبیعیین أو  ع السیولة المسلمة للبنك من طرفویقصد بالودائ "
                                                   

  . 141 :ص, مرجع سابق, محمد عزت غزالن 1
  

 .32 :ص, 1997, مصر, الجامعیة الدار, مباديء في االقتصادعبد النعیم مبارك  2
3 Ammour Ben halima, pratique et techniques  bancaires, édition dahlab, Alger, 1997, p: 40.   
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   .نشاطاتھامارس بھا البنوك ت فالودائع تمثل الجزء الكبیر من موارد البنوك التجاریة والتي

الخصوم وتكون إما بشكل نقود تكون تحت تصرف البنك أو على شكل  لھذا نجد الودائع في جانب

  :وتنقسم الودائع إلى ,زبونھقیم منقولة یدیرھا البنك لصالح 
  

ویستطیع ائع التي تودع لدى البنك دون شرط ھي الود :-الجاريالحساب – تحت الطلبودائع  -1

وسحب في المعامالت الستخدامھا ویحتفظ بھا العمالء في البنوك  ,وقتصاحبھا أن یسحب منھا في أي 

وال یدفع البنك فائدة على ھذا النوع من الودائع غیر أن بعض التشریعات في بعض الدول  ,علیھاشیكات 

  .معیناالبنوك بدفع فوائد عند وصول ھذه الودائع مبلغا تقّر على 
  
 بعد انقضاءتودع لدى البنك التجاري وال یجوز لصاحبھا سحبھا أو سحب جزء منھا إال : ودائع األجل -2

وبذلك  ,سحبھاوھذا ما یمكن البنك من إستثمارھا لمدة تتناسب مع مدة  ,البنكالمدة المتفق علیھا مع 

  .فوائددیعة على یحصل صاحب ھذه الو
  
فترة بار المصرف ن لصاحبھا السحب منھا إال بعد إخطیمك ھي الودائع التي ال: ودائع تحت إشعار -3

  .علیھازمنیة متفق 
  
 باستثمارھا البنك ما یسمحلحریة  ةیعتبر ھذا النوع من الودائع األكثر استقرارا بالنسب: التوفیر ودائع -4

   .طویلةالتوفیر یتم وضعھا عادة لمدة في األجل المناسب ذاك أن مبالغ 
  

فیتم تحدید  ,الودائع التي تدفعھا البنوك علىبتحدید نسبة الفائدة ویقوم البنك المركزي في الغالب 

   .الفائدةحد أدنى وحد أعلى یتم بینھما تحدید سعر 

لیست مطلقة بل و تتبع البنوك التجاریة العدید من االستراتیجیات لتنمیة ودائعھا و قدرتھا في ذلك 

  . ھناك عدة عوامل تتحكم فیھا

  

  : الودائعخلق نقود : ا ثانی
د عملیة خلق نقود الودائع على وتعتم, العادیةتعتبر ھذه الوظیفة من العملیات المصرفیة غیر 

 Loans make deposits – "1 -الودائعالقروض تخلق "بأن القائلة القاعدة التقلیدیة اإلنكلیزیة 

ئھا تزید إلى عمالبتقدیم قروض  مجتمعة خلق الودائع ھو قیام البنوك التجاریة ونقصد بعملیة

ویرجع ذلك إلى قیام  ,وھي بھذا تزید من العرض الكلي للنقود ,األولیةقیمتھا كثیرا عن قیمة الودائع 

                                                   
1 Ammour ben halima, Monnaie et régulation monétaire, édition Dahlab, Alger, 1997, p: 18.   
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وك التي یسحبونھا على ودائعھم في البن الشیكاتبواسطة  متھالحدیث بتسویة مدفوعا في العصراألفراد 

 وبذلك عمدت البنوك إلىالودائع والكمیة المسحوبة تمثل عادة نسبة ضئیلة من حجم ھذه  ,التجاریة

  .بالشیكاتید في شكل ودائع تحت الطلب لدیھا قابلة للسحب إقراض عمالئھا مبالغ تق

حاصل الودائع تحت الطلب " القانوني تسمى مضاعف الودائع الذي ھو االحتیاطينسبة  /1والنسبة  - 

  1."اإلحتیاطاتجدیدة على الزیادة في ال

البنك المنفرد أن یخلق نقود الودائع كما في حالة  عیستطیال : نقود الودائع في حالة البنك المنفرد خلق* 

القرض كامال كما في ضا فعلیھ أن یتوقع أنھ لن یعود إلیھ مبلغ والبنوك المجتمعة ذاك ألنھ عندما یمنح قر

  : كما ھو موضح في الجدول التالي ,الودائعذلك یكون أقل قدرة على خلق نقود وبالمجتمعة حالة البنوك 

یعود % 25و% 20قانوني  احتیاطي –عملیة خلق نقود الودائع في البنك المنفرد :  )1( رقمجدول 
  .-یقرضھلبنك مما ل

  القروض  حتیاطياإل  الودائع  انــــــــــــالبی
  الودیعة األولیة  - 
 لمرحلة األولى ا یعود بعد إقراضما  - 
  2م ما یعود بعد إقراض  - 
  3م إقراض ما یعود بعد  - 
  4م  ضإقرا بعد دما یعو - 
  5م قراض إ بعد دما یعو - 
  6م قراض إ بعد دما یعو - 
   7م  قراضإ بعد دما یعو - 

1000  
200  
48  
8  

1,600  
0,3200  
0,064  
0,0128  

200  
40  
8  

1,600  
0,3200  
0,0640  
0,0128  

0,00256  

800  
160  
32  

6,400  
1,2800  
0,2560  
0,0512  

0,01024  
  1000  250  1250  ــــــــــــوعالمجمــــــ
 ,عمان ,دار المسیرة للنشر والتوزیع ,البنوكإدارة  ,جودةمحفوظ أحمد -رمضانزیاد سلیم  :المصدر

  .85:ص ,2ط ،1996

  .1250فالودائع المشتقة تساوي  - 

مقدار اإلحتیاطات اإلضافیة التي یمكنھ  إذن البنك المنفرد یمكنھ أن یخلق ودائع جاریة تعادل فقط

   .الودائعأي أنھ ال یمكنھ بنفسھ أن یخلق توسعا مضاعفا في عملیة خلق نقود  ,علیھاالحصول 

  
  : االئتمانمنح : ا ثالث

اقتصادیة ھامة وھي بذلك تؤدي وظیفة  ,القروضلعل من أھم وظائف البنوك التجاریة ھي منح 

 ائتماناوتمنح البنوك التجاریة لعمالئھا " ,المختلفة االستثمارإلى قنوات  عھامن حیث تعبئة األموال ودف

إال أن  ,األراضيوالمتوسطة كما في حالة إقامة المباني واستصالح  ,األجلمعینا كالقروض قصیرة 
                                                   

1 Paul A.Samuelson-William.D.Nordhous, Economie, Economica, Paris, 2000, p: 480. 
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 ,1"مالي الذي تمنحھ البنوك التجاریةاإلج االئتمانقصیر األجل ھو الذي یّكون الجزء األكبر من  االئتمان

روض ق(ل التنویع في القروض الممنوحة وتتبع البنوك التجاریة سیاسات خاصة باإلقراض من خال

وعند  ,لھابحیث تتماشى مع نوعیة الودائع والضمانات المقدمة  ,)األجلقصیرة األجل ومتوسطة وطویلة 

على حصولھا  عمالئھا وكذلك واحتیاجاتسالمة الودائع لدیھا  اعتبارھارسمھا لھذه السیاسات تضع في 

  .نفقاتھاإیراد یكفي تغطیة مختلف 

  : الذي تمنحھ البنوك التجاریة مایلي االئتمانومن أھم أشكال 

ھو عقد یتحقق عن طریق تقدیم أموال إلى المستفید والذي یتعھد بدفع الفائدة : القرض النقدي -1

شروط المقررة مرة واحدة وذلك حسب ال ء من خالل أقساط دوریة أو التسدیدوقیمة القرض سوا

   .العقدفي 

  .معینأي أن البنك یسمح للعمیل أن یصبح حسابھ مدینا في حدود مبلغ : الدفع من تحت الحساب -2

من المال وذلك مبلغ معین  –المستفید -ھو أن یضع البنك تحت تصرف العمیل : االعتمادفتح  -3

استحق علیھ من الحساب وإذا قام ھذا األخیر بالسحب  ,بالسحبدون إلتزام العمیل  ,محددةلمدة 

 .السحبالفائدة ابتداءا من تاریخ  سعر

وھناك أنواع من القروض تمنحھا البنوك التجاریة تكون مضمونة بضمان عیني أو 

كأن یقدم المقترض سندات حكومیة أو أسھم أو وثائق تأمین كضمان عیني أما الضمان  يشخص

  .آخرالشخصي فیكون عن طریق كفالة شخصیة من المدین لشخص 

 - التجاریةن إنتظار مدة استحقاق الورقة  حیث یستطیع المستفید بدال م: خصم األوراق التجاریة -4

مبلغ الفائدة  بعد خصمالمذكور أن یتقدم بھا إلى البنك ویحصل على المبلغ  –أو سند إذني كمبیالة

  .معینةالتي یستحقھا البنك مقابل تخلیھ عن أموالھ لمدة 

   .الدولیةالمقدم للتجارة  واالئتمان يراإلیجا كاالئتمانأخرى من اإلئتمان ذلك إضافة إلى أنواع 

  
  : األخرىالوظائف : ا رابع

  : إضافة إلى الوظائف السابقة تقوم البنوك التجاریة بمجموعة من الوظائف أھمھا

ضمان التي یطلبھا العمالء وتحصیل كإصدار خطابات ال: بة عن العمالءالقیام بالخدمات نیا - 

  .لیات التحویل النقدي بین العمالءوإنجاز عم ,عنھمیكات والكمبیاالت وسداد الدیون نیابة الش

                                                   
1 Sampson, Thomas A, Money Banking and Economic Analyses, 2nd Edition, Prentrice hall, 

1981, p: 123. 
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كافي ة بھذه العملیة بغرض توفیر قدر حیث تھتم البنوك التجاری: جنبیةبیع وشراء العمالت األ - 

الشراء ألرباح من خالل الفرق بین أسعار وكذلك تحقیق ا ,الیومیةلمواجھة حاجات العمالء 

  .البیع اروأسع

تعتبر الوظائف المذكورة سابقا من أھم الوظائف التي ظھرت مع بدأ ظھور البنوك التجاریة إال 

أنھ من خالل التطور المستمر للنشاط المصرفي والمحیط اإلقتصادي الخاص بالبنوك تطورت معھ كذلك 

  .لثتم التعرض لھ في المبحث الثاوظائف البنوك والخدمات التي تقدمھا وھذا ما سی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أشكال البنوك التجاریة:   الثاني المبحث
   ھناك إختالف بین البنوك التجاریة ال من ناحیة األھداف وال من ناحیة تقدیم الخدمات  دال یوج

مؤسسات مالیة " ا تقوم بتقدیم خدماتھا المصرفیة لجمیع العمالء دون تمییز وكذلك ھي جمیعھافھي جمیعھ

  1".ختصة في توزیع القروض ألجل قصیرمستقبلة للودائع وم

التجاریة من ناحیتھا التنظیمیة والخدمیة  تنوعت البنوك وللقیام بھذه الوظائف وتحقیق األھداف

 .أشكال نتعرض لھا في ھذا المبحث لتأخذ عدة

  وك المستقلة والبنوك ذات الفروعالبن:  المطلب األول

                                                   
1 Ahmed silem, jean-Marie Albertini, Economie, 5eme édition, Délos, Paris, 1995, p: 60. 



  الفصل األول                                                                    البنوك التجارية وتطور النشاط المصرفي

13 

بین  لذلك كانت المقارنة ,العالمیة للبنوك في تعتبر البنوك ذات الفروع من التنظیمات الرئیس

  .اإلقتصادین اھتمامة للبنوك المنفردة والبنوك المتفرعة محل الكفاءة النسبی

وتقاس بالتكالیف المتوسطة في المدى الطویل , والكفاءة ھي تكلفة توفیر الخدمات المصرفیة

یقصد بھا تلك البنوك التجاریة التي "عة والبنوك المنفردة على خالف البنوك المتفر, للخدمات المصرفیة

المالیة في أصول  نشاطھا على توظیف الموارد واقتصاربصغر حجمھا  فما تتصلیس لھا فروع وعادة 

  .تي تربط العمالء بمسئولي البنكوتعتمد في نشاطھا على العالقات الشخصیة القویة ال 1".عالیة السیولة

في غالبیة دول العالم نظرا لما یتمتع بھ من مرونة في شر ما أن نظام البنوك ذات الفروع ینتك

فھذه البنوك تمتلك عدد من الوحدات منتشرة في , تكالیفھ وانخفاضقاعدة عملھ  واتساعتأدیة الخدمات 

وھذا النظام لھ مؤیدون , مناطق متفرقة وتدار من خالل مركز رئیسي بواسطة مجلس إدارة واحد

  :عدة مبررات أھمھا لمؤیدون إلىویستند ا, ومعارضون

  انتشارھا الواسعتخدم أكبر عدد من العمالء نتیجة البنوك ذات الفروع.   

  التي تواجھ طلبات وال إلى الفروع استغالل أمثل للموارد من خالل تحویل األمیكون ھناك

  .متزایدة على القروض

  مرتبطة  اقتصادیةت نشاطھ وبالتالي تحقیق وفرا واتساعإنشاء الفروع یؤدي إلى كبر حجم البنك

 .بالحجم الكبیر

  وتطویرھاخلق مناخ تنافسي مما یدفع إلى تحسین الخدمات المصرفیة. 

  التعدد الجغرافي یجلب للبنك نوعیات مختلفة من العمالء واألنشطة مما یساھم في زیادة تنویع

 .المقدمةالودائع والقروض 

  : یليالتي یستند إلیھا المعارضون ماكذلك من أھم المبررات 

o ت المصرفیة التي یحتاجھا العمالءلیس باإلمكان أن یقدم الفرع جمیع الخدما  

o أو  االستغالل األمثل للموارد یمكن أن یتحقق من خالل إقراض الفائض المالي إلى بنوك أخرى

  .الفروعدون الحاجة لوجود  ,العكس

o یتأكد میدانیا أن كثرة الفروع تؤدي إلى خفض التكالیف لم.  

o من البنوك على النشاط  احتكاري بسیطرة عدد محددء الفروع إلى خلق مناخ یؤدي إنشا

 .المصرفي

                                                   
 .164: ص ،2000, مصردار الكتب، اإلسكندریة، , ظم المعلومات المصرفیةإدارة البنوك ون, طارق طھ  1
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o  الكبیر من  اإلشراف الجدید على ھذا الحجمو یؤدي إنشاء الفروع كذلك إلى صعوبة التنسیق

 .سلبیة أثارالفروع مما یتسبب في وقوع 
  

وفرات  االعتباراألخذ بعین  فروق التكالیف بین البنوك المستقلة والمتفرعة مع تم تقدیروقد "

ھذا یعني أن  0,93أن مرونة التكلفة بالنسبة للناتج بلغت  وأتضحوجود وفرات الحجم  تأكدحیث  ,الحجم

في  انخفاضفیحدث % 93یؤدي إلى زیادة التكالیف بنسبة % 100زیادة الخدمات المصرفیة بنسبة 

تعوض التكالیف اإلضافیة الناتجة عن كبر لمتفرع ك افوفرات الحجم التي یحققھا البن ,1"التكلفة المتوسطة

ونجد في الغالب أن الجھة  ,وبالتالي تكون ھنا البنوك المتفرعة أكثر كفاءة من البنوك المستقلة, الحجم

والسبب في ذلك ھو  ,جدیدتقدم تسھیالت إلنشاء فرع على عكس إنشاء بنك ) البنك المركزي(المسؤولة 

لبنك بكاملھ ویتعین على البنوك التي تطلب إنشاء الفروع أن تثبت حاجات أن فشل الفرع الیعني فشل ا

ونجد أن  ,عدم إلحاق الضرر بالبنوك القائمةوأن تثبت أیضا , األفراد في تلك المناطق للخدمات المصرفیة

ة في المنتشرة وإنما یعتمد على الكفاء باألساس على الشكل الذي یأخذه أو عدد فروعھ دال یعتم نجاح البنك

  :عوامل تمكن من ذلك أھمھا إلى عدة استناداوأن تكون ھذه اإلدارة فاعلة في الفروع المصرفیة  ,اإلدارة

 مالءمة رأس المال.  

 جودة األصول. 

 جودة اإلدارة. 

 القدرة على تحقیق الفائدة. 

 السیولة.  

  :ح أو ربح الفرع بالصیغة التالیةغالبا ما یعبر عن المقیاس المحاسبي للربو

الرسوم للخدمات  إیرادات+ الفوائد عن األموال المجمعة في الفرع  تإیراداالفرع یساوي  ربح"

 بما فیھاتكالیف التشغیل  –) في الغالب فوائد(تكلفة األموال المجمعة من قبل الفرع   –التي یقدمھا الفرع 

  2".تكلفة العاملین والمواد واإلیجار

لتوزیع لتقدیم الخدمات المصرفیة وتعتبر الفروع من إن نجاح البنوك یتوقف على إختیار قنوات ا

  :لى ثالثة أنواع رئیسیة وھيإأھم ھذه القنوات ویمكن تقسیمھا 

 وتمارس كافة الخدمات المصرفیة وتحتوي ھذه الفروع كفاءات مصرفیة : فروع الدرجة األولى

  .عالیة
                                                   

 . 147 :ص ,1ط, 2001 ,عمان, دار المناھج للنشر والتوزیع, إدارة العملیات المصرفیة, خالد وھیب الراوي 1
  . 151 :نفس المرجع، ص 2



  الفصل األول                                                                    البنوك التجارية وتطور النشاط المصرفي

15 

 تقل عن النوع األول من حیث الحجم وتقوم بتقدیم معظم الخدمات المصرفیة : فروع الدرجة الثانیة

 .االئتمانبطاقات  إصدار, منح تسھیالت, قبول الودائع :وھياألساسیة 

 وتتواجد ھذه  تقوم بتقدیم بعض الخدمات المصرفیة األساسیة وبمبالغ محدودة :فروع الدرجة الثالثة

 :وتقسم كذلك إلى نوعین واالقتصاديالنشاط التجاري  اھیكثر فیالتي ال  المناطقالفروع في 

  .فرع ثابت على شكل مبنى - 

ھؤالء إلى یكون على شكل سیارات خاصة تنتقل , متحرك لخدمة عدد قلیل من السكان فرع - 

 .العمالء في مكان تواجدھم
 
   :1"باختصارتعاظم دور وأھمیة الفروع المصرفیة برزت أنواع جدیدة من الفروع نذكرھا  معو"

 محالت ذات األقسام ومحالت الجملةلیة في الابیع الخدمات الم.  

 المالي تالسوبر مارك. 

  البوتیكالفرع المصرفي على شكل مخزن األقسام أو. 

  متاجر األقسام الشاملة –الفرع على شكل مخازن. 

  :موالشكل الموالي یمثل ھیكل تنظیمي لمصرف تجاري حدیث كبیر الحج

  تنظیمي لمصرف تجاريھیكل :  )1(رقم  شكل

                                                   
, 1ط, 2001, عمان, كة للنشر والتوزیعدار البر, "تطبیقي- مدخل نظري"تسویق الخدمات المصرفیة  ,أحمد محمود أحمد 1

 .284: ص
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  .160 :ص ,الراوي، مرجع سابقخالد وھیب  :المصدر

  البنوك اإللكترونیة:  طلب الثانيالم
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ھو ظھور التجارة اإللكترونیة لذلك عرفت معھا  الھائلة التكنولوجیة اتإن من أبرز التطور

  .إلكترونیةوسائل دفع تمثلت أساسا في استخدام  ,جدیدةل الصناعة البنكیة تطبیق وسائ

  والتي األسالیب اإللكترونیة باستخدامفالبنك اإللكتروني ھو مؤسسة مالیة شبكیة تؤدي خدماتھا 

   .كالھااألنترنت من أھم أش عدت

فھي كما یصفھا بعض علماء  ,والعشرینكما تعرف البنوك اإللكترونیة ببنوك القرن الواحد "

یة الحتیاجات ومتطلبات المجتمع الالنقدي أو المعالجة العصر, SZmiginدارة المصرفیة من أمثال اإل

آالت -اإللكترونیة ذلك ألن نمط التعامالت المالیة یقوم على إستخدام الخدمات المصرفیة  1."الورقيال

یة وھي عبارة عن نقود اإللكترون دوھو ما یطلق علیھ بالنقو ,المصرفي االئتمان بطاقات –الصرف الذاتي

بما یعرف بالمحفظة  العمیلغیر ملموسة ولكنھا تأخذ صورة وحدات إلكترونیة تخزن في جھاز كمبیوتر 

  .ویمكنھ استخدامھا في معامالتھ اإللكترونیة

تصدرھا البنوك أو شركات  ,شخصیةھي بطاقة بالستیكیة صغیرة الحجم  االئتمانوبطاقة "

   2" .اص لھم حسابات مصرفیة مستمرةتمنح ألشخالتمویل الدولیة 

   :المصرفیةكما تعتبر آالت الصرف الذاتي من أھم المنافذ لتسلیم الخدمات 

استخداما في مجال الخدمة  اإللكترونیةھي من أكثر الوحدات  ):ATM(آالت الصرف الذاتي  - 

 ,یطانیاربفي  "Barclays"فروع بنك  بأحد 1967استخدام ھذه اآلالت سنة  وقد بدأ ,المصرفیة

بالصارف النقدي أما في الوقت  آنذاكلذلك سمیت  ,النقديتتیح للعمالء فقط خدمة السحب وكانت 

الحالي فقد انتشرت آالت الصرف الذاتي في مختلف أنحاء العالم ذاك أن تكلفة إنشاء فروع جدیدة 

  .الذاتيللبنوك أصبحت مرتفعة مقارنة بتكلفة استخدام آالت الصرف 

 :نھ الشكل التاليبیوھذا ما ی

  

  

  

  تكلفة إنشاء فرع جدید مقارنة بشراء آلة صرف ذاتي : )2(شكل رقم 

                                                   
  . 165 :ص ,مرجع سابق, طارق طھ 1
, 04العدد رقم  ,جامعة بسكرة, مجلة العلوم اإلنسانیة, النظام المصرفي بین النقود الورقیة والنقود اآللیة, سحنون محمد 2

 . 65 :ص, 2003ماي 
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  .167 :صمرجع سابق، , طارق طھ :المصدر

  
 1000000:ـف, جدیدویبین الشكل أن تكلفة شراء آلة صرف ذاتي تقل كثیرا عن تكلفة إنشاء فرع 

وھذا ما  ,دوالر 100.000الفرع بینما التصل تكلفة شراء آالت صرف ذاتي  ھي تكلفة إنشاء ,دوالر

  :وھي بدورھا إلى ثالثة أقسام یشجع البنوك على التوسع في استخدام آالت الصرف الذاتي والتي تنقسم

وتتواجد في أماكن تكون بعیدة عن مبنى البنك كالفنادق الكبرى والمطارات : آالت بعیدة المدى -1

  .المصرفیةاحة الفرص التسویقیة للخدمات إلت ,وغیرھا

 .اخلیة المتواجدة داخل مبنى البنكتتمثل آالت الصرف الد: آالت صرف محلیة -2

تكون حول المبنى الخارجي للبنك بھدف توفیر خدمات مصرفیة خارج : آالت صرف ذاتیة خارجیة -3

 .الرسمیةساعات العمل 
 

  :یم الخدمات المصرفیة نجدتھا تقدوكذلك من المنافذ األخرى التي یتم بواسط

  :دفع اإللكتروني ومن أھمھاوسائل ال

  المسحوب إلىاحب ـوھي أمر بالدفع من الس ,التقلیدیةوھي مثل الشیكات : الشیكات اإللكترونیة - 

  .األنترنتعبر یكات اإللكترونیة ترسل إلكترونیا أن الش رغی المستفید،علیھ لدفع مبلغ محدد إلى 

  .بطاقات اإلئتمان - 

 فرع جدید آلة صرف ذاتي    
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 .اإللكترونیةاقات البط - 
 

  :عاملین رئیسیین إلىتطور الصناعة المصرفیة یرجع وعموما یمكن القول بان 

  و االتصال اإلعالمتطور تكنولوجیا.  

  زاید في حركة فكان ھناك ت ةدور الذي تلعبھ الوساطة المالیة نتیجة عولمة األسواق المالیالنقص

 .النقدیةالتدفقات المالیة و

  

  لبنوك التابعة لشركات قابضةا:  المطلب الثالث
والشركات القابضة " التابعة لشركات قابضة، ھناك العدید من البنوك یندرج حالیا تحت البنوك

شركة قائمة أصال وتمتلك ھذه الشركة أسھم عدة مصارف فتتولى إدارتھا  وشركة، أتقوم بإنشاء 

    1."كمشروع واحد
  : ضةونبین أن ھناك شكلین تنظیمیین للشركات القاب

وتسیطر ھذه الشركة على بنك تجاري واحد ویسمى البنك الخاضع، : شركات قابضة ذات بنك واحد -1

ذلك یمكن أن تسیطر ھذه الشركة على شركات  إلىإضافة  ،"األببالشركة " والشركة المسیطرة تسمى

  .المصرفیةالمصرفیة التقلیدیة وتسمى البنوك غیر  األنشطةال تمارس  أخرىمالیة 

یعتبر كل بنك تجاري وتجاریة، التي تسیطر على عدة بنوك  ھيو: ركات قابضة ذات بنوك متعددةش -2

ونوضح , مصرفیةكذلك تسیطر ھذه الشركات على شركات غیر  ,خاضع بمثابة بنك شقیق للبنك اآلخر

  :ذلك من خالل الشكل التالي

  

  

  

  

  

  وك التجاریةالتنظیمیة للشركات القابضة على البن األشكال:  )3(شكل رقم 

                                                   
الجماھیریة , مصراتھ, ، دار األنیس للطباعة والنشر والتوزیعیةالنقود والمصارف والنظریة النقدخالد علي الدلیمي،  1

  .78: ص, 1ط, 1998, اللیبیة
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  .182 :صطارق طھ، مرجع سابق،  :المصدر

  
 األسھممن إجمالي  %25البنوك الخاضعة ال تقل عادة عن  أسھممن  اوتمتلك الشركة القابضة عدد - 

الشراء النقدي حیث تقوم الشركة القابضة بشراء جزء  بطریقتین،األسھم یكون  امتالكو  المصدرة،

حیث تقوم الشركة  باالستبدالسھم نقدا من مواردھا المالیة، والطریقة الثانیة ھي الشراء من األ

ن عن أسھمھم وإلى مساھمي البنك وبالمقابل یتنازل ھؤالء المساھم أسھمھاالقابضة بإعطاء جزء من 

 .لبنكاكبر من األرباح المحققة من أسھم أأسھم الشركة القابضة  أرباحوعادة ما تكون  ,في البنك
  

  :بینھاوھناك عدة تأثیرات للشركات القابضة على البنوك الخاضعة لھا من 

 وسط عدد من البنوك مما یسمح لھ بالمشاركة في تمویل القروض ذات القیم  وجود البنك الخاضع

 .الكبیرة

 عرض لھا البنوك الخاضعة نتیجة التوزیع، فالشركات القابضة تسیطر تنخفاض المخاطر التي تإ

 .ؤسسات تمارس أنشطة غیر مصرفیةعلى م

 

  :وھناك عدد من االنتقادات بخصوص الشركات القابضة
  .وجود شركات قابضة یمثل مناخ احتكاري في سوق المال - 

 الشركات القابضة

 شركات قابضة ذات بنوك متعددة شركات قابضة ذات بنك واحد

  بنك خاضع بنوك غیر مصرفیة بنك تجاري خاضع
 أ

  بنك خاضع
 ب

  بنك خاضع
 ج

بنوك غیر 
  مصرفیة
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  .تشكل الشركات القابضة منافسة ضارة بالمؤسسات المالیة األخرى - 

لعوائد التي تحققھا البنوك العوائد التي تحققھا البنوك الخاضعة للشركات القابضة تكون أقل من ا - 

  .المستقلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تطور النشاط المصرفي: بحث الثالث الم
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إن ما یمكن مالحظتھ في الفترة األخیرة ھو التطور الحاصل في النشاط المصرفي، فالبنوك 

یثة التي التجاریة لم تعد تقتصر على القیام بالوظائف التقلیدیة حیث ظھرت ھناك بعض الوظائف الحد

ألزمت البنوك على أصبحت تقوم بھا، كما أن المتغیرات الحدیثة والتي من أبرزھا ظاھرة التحرر المالي 

وھذا  ,العمل في بیئة متغیرة وجدیدة، والتي كانت لھا أثار سلبیة تمثلت في حدوث أزمات في بعض الدول

  .ما سنحاول مناقشتھ في ھذا المبحث

  

  للبنوك التجاریة حدیثةالوظائف ال:  المطلب األول
أداء الوظائف التقلیدیة كقبول الودائع ومنح  كما ذكرنا سابقا فإن البنوك لم تعد تقتصر على

من جھة  استقرارھاالقروض بل أصبحت تؤدي خدمات حدیثة نافعة للمجتمع من جھة وضمانا لنموھا و

  :وفي ما یلي بعض من ھذه الوظائف ,أخرى
  

  :يمال استثمارخلق أدوات  -1
إن البنوك التجاریة بصفتھا من مؤسسات الوساطة المالیة فھي تقوم بدور مھم في السوق المالیة 

  :و یتم ذلك كما یلي اإلیداعاالستثمار الجدیدة ومن أمثلتھا شھادات  أدواتمن خالل خلق بعض 

قابل شھادة یقوم المودع بإیداع أموالھ لفترة زمنیة محددة لقاء فائدة محددة ویعطیھ المصرف بالم"

ستحقاق، وھذه الشھادة قد تكون قصیرة اإل ظھر فیھا المبلغ والفائدة وموعدتثبت ذلك تسمى شھادة إیداع ی

األجل إذا كان المبلغ یستحق خالل فترة تقل عن سنة أو طویلة األجل إذا كان المبلغ یستحق خالل فترة 

حاملھا یستطیع بیعھا بالسعر الذي یراه  ھیر أي أنوشھادات اإلیداع تكون قابلة للتظ ,1"تزید عن سنة

أموال ھذه الشھادات بحریة تامة طالما أن المودع ال یستطیع  استثماروبالنسبة للبنك فإنھ یستطیع  ,مناسبا

سمیة الكاملة و تدفع لحاملھا القیمة اإلبفھذه الشھادات تصدر " ,االستحقاقأموالھ إال في موعد  استرداد

  2."ى الفائدةعند االستحقاق إضافة إل

  :تقدیم خدمات إستشاریة للمتعاملین -2

  أصبحت البنوك في الفترة األخیرة تشترك في إعداد الدراسات المالیة المطلوبة للمتعاملین معھا

  .عند إنشاء مشروعاتھم، وعلى ھذا األساس یتم تحدید الحجم األمثل للتمویل وكذلك طریقة السداد

                                                   
 .29 :، ص6، ط 1997صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ال، دار إدارة األعمال المصرفیةزیاد رمضان،  1
، 2، جزء 2000 ,تاب، لبنانالحدیثة للك ة، المؤسسالعملیات المصرفیة والسوق المالیةأنطوان الناشف، -خلیل الھندي 2

  .38 :ص
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تعاملین لم تكن من األنشطة األساسیة ولیست لھا عالقة مباشرة والخدمات االستشاریة المقدمة للم

بطبیعة نشاط البنوك، ولكن الجو التنافسي الموجود بین البنوك حتم علیھا االعتماد على كفاءة المسؤولین 

بالبنك واستعدادھم لتقدیم الخدمات واالستشارات الجدیدة للمتعاملین وذلك لكسب ثقة البنك ونجاح 

  .لتي یقوم بدراسة جدواھا للمتعاملینالمشروعات ا

  :الجدیدةالشركات على بیع إصداراتھا من األسھم  مساعدة -3

ین بأسھمھا الجدیدة عندما تطرحھا بتشركات على استالم طلبات المكتتقوم البنوك بمساعدة ال 

ة تأخذھا البنوك وكذلك تساعدھا في تلقي الدفعات األولى من سعر تلك األسھم مقابل عمول ,العاملالكتتاب 

  .الشركاتمن تلك 

لشركات المصدرة وا س المال بین المستثمرینأفالبنوك بذلك تسھل عملیة االكتتاب في سوق ر

  .لألسھم

  :المناسباتدخار إ -4

خاصة نفقات (دخار لمواجھة مناسبات خاصة تقوم البنوك بتشجیع العمال على القیام باإل"

  1"نحھم قروض میسرة وبشروط سھلة عند حلول ھذه المناسباتوتقوم بم, )الخ.…, الزواج, العمالءب

ن عملیة ویؤدي ھذا النوع من الخدمات إلى زیادة موارد البنوك نتیجة تراكم المدخرات ذلك أل

السحب من ھذه المدخرات تقل كثیرا عن كمیة األموال المودعة نتیجة ارتفاع عدد المدخرین وتنوع 

  .المدخرات

  :ةاالئتمانیالبطاقة  -5

یتأكد البنك من سمعة العمیل و  قبل ذلك–تتمثل ھذه الخدمة في منح العمالء بطاقات من البالستیك 

بحیث تحتوي على معلومات عن اسم المتعامل ورقم   - یمنحھ البطاقة إذا كانت سمعتھ االئتمانیة مشجعة

ت العدید من المحالت ضروریة ویستطیع حامل ھذه البطاقة االستفادة من خدماالحسابھ وكل المعلومات 

على أن یقوم بسداد قیمة ھذه الخدمات  ةالبطاق لالتجاریة المتفقة مع البنك على قبول منح االئتمان لحام

  .المشتریات ةفاتوریوم من استالمھ  25خالل 

یوم  55و 25وھناك عدة فوائد لھذه البطاقة فحاملھا یحصل على ائتمان مجاني یتراوح بین 

عات نتیجة التعامل ك زیادة في حجم المبیاإلى التعامل بالنقود، بالنسبة للتجار فإن ھنوكذلك تقل الحاجة 

 دائمین،ألفراد كمتعاملین اھذه البطاقة، وكذلك البنك فإنھ یحقق عدة فوائد منھا ضمان جزء كبیر من ب

  .ل أعمالھاالبنك لتسھیھذا المحالت التجاریة المتفقة مع البنك إلى فتح حسابات ودائع مع  ارواضطر
                                                   

  .30: ص, مرجع سابق, زیاد رمضان 1
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  :خدمات الكومبیوتر -6

نواحي النشاط فیھا وھي بذلك تقدم العدید من  نتقوم البنوك الیوم باستخدام الكومبیوتر في كثیر م

الخدمات للمتعاملین من خالل تزویدھم بكشوف شاملة تبین أوضاعھم وكذلك تبین الضرائب المترتبة 

أعلن أحد مسؤولي بنك العربي في "ففي األردن مثال  ,ةعلى إیراداتھم إلى غیر ذلك من الخدمات المقدم

نھ بعد أن أدخلنا معظم أعمال البنك على أالندوة العربیة األولى إلدارة المصارف المنعقدة في بیروت 

لدینا متسع من الوقت لتأدیة بعض الخدمات لعمالئنا وقد اتفقنا مع شركتین لتحضیر بعض  أصبحالحاسب 

  .1"ونحن بصدد دراسة أعمال شركات أخرى ترغب في االستفادة من خدماتنا ،بواسطة الحاسبأعمالھم 

  :و عموما یمكن تلخیص أھم الخدمات الحدیثة التي تقدمھا البنوك التجاریة

 ةالمساھمة في تمویل مشاریع التنمی.  

 شراء وبیع األوراق المالیة وحفظھا لحساب المتعاملین. 

 إصدار خطابات الضمان. 

 حدیدیة للجمھورتأجیر الخزائن ال. 

 تحویل العملة للخارج. 

 إصدار الشیكات السیاحیة. 

 تمویل اإلسكان الشخصي. 

 دفع المبالغ من أصل االعتمادات الخاصة. 

  :و البنوك قد تحقق عدة مزایا نظیر تقدیمھا ھذه الخدمات ومن أھمھا

o زیادة موارد المصرف.  

o زیادة توظیفات البنك. 

o الدعایة واإلعالن للبنك. 

o موالت وفوائد عالیةتحقیق ع. 

  االقتصادیة الجدیدة األوضاعالبنوك و:  نيالمطلب الثا
العدید من التغیرات والتي كان لھا تأثیر واضح على  األخیرةشھد االقتصاد العالمي في الفترة 

أھم ھذه التغیرات أو الظواھر الجدیدة ما  ومن الخصوص،عمل البنوك وعلى النشاط المصرفي بوجھ 

  .صادیون بالتحرر الماليیعرفھ االقت

                                                   
  .23 :، صمرجع سابقمحفوظ أحمد جودة، -زیاد سلیم رمضان 1
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  :التحریر المالي :  أوال

ظاھرة التدویل لیست واآلن بالعمولة،  فإلى ما یعر التدویل سار النشاط المصرفي من ظاھرة

خلق  أدت إلىبرزت مع تدفق البنوك األمریكیة على الساحة اللندنیة و" ، حیثبظاھرة اقتصادیة جدیدة

  .1"دوالر لمحلیة وھي سوق األوروسوق موازیة حقیقیة للسوق المصرفیة ا

ومنذ  ,الدولیةوبین النشاطات  ت المصرفیة المحلیةوتمیزت ھذه الفترة بتعزیز الفصل بین النشاطا

رورة التدویل تضعف شیئا فشیئا وذلك باالتجاه نحو العولمة، فبعض البنوك بدال یبدایة التسعینات أخذت س

، أصبحت تتبنى استراتیجیة تتمثل في -عملیة التدویل– آخر رضھا في بلدتقمن أن تقبل الودائع في بلد ل

  .جمع األموال ومنح القروض داخل األسواق الوطنیة بفضل التواجد محلیا

االقتصاد العالمي ما یسمى باالنفتاح المالي وھذا ما  يوكما ذكرنا فقد أفرزت التغیرات الحاصلة ف

الخارجي من خالل إلغاء القیود على حركة رؤوس  المالیة المحلیة بالعالم األسواق ارتباطأدى إلى 

كانت ھناك  األساسوعلى ھذا  ,لتصب في أسواق المال العالمیة دعبر الحدوفأخذت تتدفق  األموال

فتبنت غالبیة الدول سیاسات التحریر المالي والذي یعتبر وضعیة  البنوك،تأثیرات واضحة على أعمال 

  :قتصادیة تتمیز بـإ

الذي ال تترتب علیھ  اإلجبارياالحتیاطي  إلغاء –ئتمانعدم تخصیص اإل- دةتحریر نسب الفائ

فوائد، وتبني الطرق والوسائل غیر المباشرة للسیاسة النقدیة، وكذلك تقویة المؤسسات المالیة وخلق جو 

البنوك فتوسعت دائرة نشاطھا وبرزت  أعمالفي  اكبیر اتغیر أحدثفالتحرر المالي  ,تنافسي بینھا

  .حدیثة في صناعة الخدمات المصرفیةات اتجاھ

  

 National West-" ست منشیستر في بریطانیامن مھام بنك ناشیونل و أصبح: فمثال

Manchester Bank-"2:  

 خدمیة زراعیة أوشراء وإنشاء وإدارة شركات صناعیة وتجاریة و.  

  یة في كل المقاطعات تقدم الخدمات المصرفیة التقلید األم، التيإنشاء العدید من الفروع للبنك

 .والمدن البریطانیة لألفراد و رجال األعمال
                                                   

الملتقى  مداخلة مقدمة إلى ،عولمة قواعد الضبط المصرفي وانعكاساتھا على إقراض الدول النامیةعبد هللا منصوري،  1
، 2004دیسمبر  8و 7 ، جامعة عنابة، یومي"ث في مواجھة ظاھرة العولمة المالیةالبح" الدولي حول العولمة المالیة

  .2 :ص
 :، ص1، ط2000، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، إدارة البنوك وتطبیقاتھاعبد السالم أبو قحف، - عبد الغفار حنفي 2

337.  



  الفصل األول                                                                    البنوك التجارية وتطور النشاط المصرفي

26 

  الممتلكات -تأمین على الحیاة( دخول البنوك في صناعة التأمین بأنواعھا المختلفة(.... 

و كذلك كان ھناك توسع كبیر من طرف البنوك في استخدام التكنولوجیا حیث أدى ھذا إلى 

مواكبة التزاید  ككل من العمالء والعاملین في البنوك وكذلقت لي تقدیم الخدمات وتوفیر الوالسرعة ف

 .الكبیر الحاصل في حجم المعامالت المالیة

وفي ظل العولمة المالیة كذلك، زاد اتجاه البنوك وخاصة البنوك التجاریة إلى التحول نحو البنوك 

التمویل والتوظیف وتعبئة أكبر الشاملة وھي تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء تنویع مصادر 

وتوظیف مواردھا في أكثر من نشاط وفي عدة مجاالت  تقدر ممكن من المخدرات من كافة القطاعا

فكان ھناك تنویع كبیر في النشاط المصرفي  ,متنوعة وتفتح وتمنح االئتمان المصرفي لجمیع القطاعات

ة للتداول واالتجاه إلى االفتراض طویل فعلى مستوى مصادر التمویل شمل إصدار شھادات إیداع قابل

وعلى مستوى االستخدامات ثم االتجاه إلى تنویع القروض الممنوحة  األجل من خارج الجھاز المصرفي،

 لوھي عملیة تحویل الدیون إلى مساھمات على شك-  وإنشاء الشركات القابضة المصرفیة، والتوریق

ت البنوك تتعامل بالعقود المستقبلیة وعقود الخیار أوراق مالیة، وعلى مستوى النشاط المصرفي أصبح

 .وعقود المبادلة

لى ظھور كیانات مصرفیة كبیرة كان لھا تأثیر إفھذه التغیرات التي أفرزتھا العولمة المالیة أدت 

فالتحریر المالي  ,من خالل التواجد في كافة أنحاء العالم ةالعالمی ةعلى شكل واتجاھات السوق المصرفی

ت المالیة في الكثیر من الدول یعتبر من أھم العوامل التي لعبت دورا حاسما في توسع دخول للقطاعا

أنظمتھا المالیة المغلقة نسبیا والمدارة  غیرت العدید من الدول منو"األسواق المحلیة البنوك األجنبیة إلى 

األجنبیة للبنوك  ةلكیإلى أنظمة مالیة أكثر انفتاحا وقد تضمن ذلك إجراءات لتخفیف القیود على الم

وبھذا وجدت البنوك الكبرى العالمیة الفرصة مواتیة لشراء البنوك المعروضة للبیع وھي في  1"المحلیة

  .الغالب بنوك عمومیة تعرضت لخسائر إقراضیة

 
  : أثار التحریر المالي: ا ثانی

مصرفیة للعدید من البلدان ومن ھناك العدید من اآلثار التي خلفتھا ظاھرة العولمة المالیة على األجھزة ال

  :أھمھا

                                                   
  .4 :عبد هللا منصوري، مرجع سابق، ص 1
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  بعد إلغاء العدید من القوانین وإلغاء الحواجز بین مختلف األسواق أخذت البنوك الدولیة تدخل في

تحلیال من طرف البنوك  أصعبعملیات أكثر مخاطرة وأصبح خطر عدم السداد أو خطر القرض 

 .الدولبین مختلف  الدولیة بسبب عدم تجانس المعلومات المحاسبیة المنشورة

 تحول جزء من  تزاید خطر السیولة ولھذا عمدت البنوك إلى الدخول في عملیات التوریق وبفضلھا

  .السندات يوھذا ال یعني إلغاء الخطر بل مجرد نقلھ إلى مشتر, للتداولدیونھا إلى سندات قابلة 

  ومصدر  "ار دوالرملی 500"لى حوالي إزیادة مخاطر عملیة غسیل األموال حیث وصلت سنویا

تجار باألسلحة والمخدرات والقروض ھذه األموال القذرة یأتي من األنشطة غیر المشروعة كاإل

المصرفیة المھربة ویستخدم الجھاز المصرفي كوسیط لعملیة غسیل األموال حیث تمر ھذه العملیة 

  .بثالث مراحل ھي مرحلة اإلیداع النقدي ثم مرحلة التعتیم ثم مرحلة التكامل

 الخدمات المصرفیة، ودخلت المؤسسات  ةخاصة بعد اتفاقیة تحریر تجار ةزیادة حدة المنافس

 :رئیسیة اتجاھاتلى السوق المصرفیة كمنافس للبنوك واتخذت المنافسة ثالث إالمالیة 

 المنافسة بین البنوك التجاریة فیما بینھا: االتجاه األول. 

 ؤسسات المالیة األخرىالمنافسة بین البنوك والم: االتجاه الثاني. 

 المنافسة بین البنوك والمؤسسات غیر المالیة على تقدیم الخدمات المصرفیة: االتجاه الثالث. 

 تحریر المالي واألزمات المالیةأثبتت العدید من الدراسات العالقة بین ال: ظھور األزمات المالیة 

 :دراسة الدراسات،ومن بین ھذه 

 KAMINSKI et REINHART  )1996(,  دولة آسیویة وفي  20والتي أجریت على

أوروبا من سنوات السبعینات إلى منتصف التسعینات وتوصل الباحثان من خاللھا إلى أن 

وكذلك دراسة   بنكیة،زیادة الحركة العامة للتحریر تؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات 

DEMIRGUC- KUND et DETRAGIACHE  أن  إلى وتوصلت ,1998سنة

 .1"تحریر المالي یتبعھا وقوع أزمات على مستوى القطاع الماليعملیات ال

  :البنوكوالشكل الموالي یوضح العالقة بین عملیات التحریر المالي وأزمات 

  العالقة بین التحریر المالي واألزمات البنكیة) : 4(شكل رقم 
                                                   

  .54: بن ثابت عالل، مرجع سابق ص 1
  :نقال عن مصدرھا األصلي

- G. .KAMINSKI & C. REINHART the twin crisis : the caauses of hanking and balance 
of payments problems ‘imf discussion papers’, n° 544 , mars 1996. 

- A.DEMIRGUC – KUNT& E.DETR AGIACHE “financial liberalization and financial 
fragility” FMI, 1998. 

 ضغوط تنافسیة قویة على البنوك التحریر المالي
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رسالة مقدمة , 'بین األزمات ومظاھر التجدید'سواق المالیة في ظل العولمة األ, بن ثابت عالل :المصدر
، 2002/2003, الجزائر, المدرسة العلیا للتجارة, لنیل شھادة الماجستیر في علوم التسییر فرع المالیة
  .55:ص

س المال یؤدي إلى نمو أوالشكل یبین العوامل التي تسببت في وقوع األزمات البنكیة، فتحریر ر

التقلیدیة، فتبحث البنوك عملیات البنوك مما یقلل من مردود الألسواق المالیة وكذلك زیادة المنافسة بین ا

أعلى فتقوم بالمضاربة باألوراق المالیة والقیام بعملیات خارج  ةعن عملیات أخرى توفر لھا مردودی

األخطار إذا صاحب ذلك من األموال الخاصة ما سیضاعف من  ةدودیرالم المیزانیة مما یسبب ارتفاع

, دخول كمیات كبیرة من رؤوس األموال قصیرة األجل التي تتمیز بتكلفتھا المرتفعة وسرعة خروجھا

  . وھنا یكون الجھاز المصرفي في أسوء الحاالت إذا كان غیر خاضع إلشراف جید ومراقبة صارمة

المالي حیث حدث انخفاض  المالیة لدول جنوب شرق آسیا كنتیجة لعملیة التحریر األزمةوتعتبر 

فلجأت  ,األسھمسواق أفي أسعار الصرف بفعل عملیات المضاربة على سعر العملة وتدني األرباح في 

 أفبد األجنبیة،السلطات النقدیة إلى رفع الفائدة بھدف وقف التحویل من العملة الوطنیة إلى العملة 

انخفاض مردودیة العملیات المصرفیة  نمو األسواق المالیة
 والتقلیدیة

 عدم كفایة أجھزة الرقابة واإلشراف

  سلوك مضاربي من طرف البنوك 
  : نحو العملیات البنكیة على

  األوراق المالیة - 
 عملیات خارج المیزانیة  - 
 امالتالتع - 

البنكیة من  ةارتفاع المردودی
 األموال الخاصة

 أزمـة بنكیـة 

 ....تدني االقتصاد 

بیرة من رؤوس دخول كمیات ك
  األجلاألموال قصیرة 

نخفاض نسب العملیات البنكیة التقلیدیة بسبب أخطارھا ا
 المرتفعة والبحث عن مردودیة مرتفعة
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فكانت  المرتفع،في البنوك نتیجة سعر الفائدة المستثمرون یتخلصون من األوراق المالیة إلیداع قیمتھا 

ما أدى إلى انخفاض مالمقابل لم تكن ھناك طلبات شراء ب ،ھناك زیادة في معروض األوراق المالیة

 .من األسعار السوقیة %50أسعار األسھم إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :لـالفص ـةخالص

  

  

، فبعد التغیرات مل البنوك التجاریةمما الشك فیھ أن المستقبل االقتصادي ألي دولة مرھون بع

التي شھدتھا الساحة العالمیة كان ال بد على البنوك التجاریة مواكبة ھذه التطورات من خالل القیام 

بالوظائف واألنشطة المصرفیة الحدیثة التي تضمن لھا النمو واالستمرار وكذلك تبني بعض 

  .االستراتیجیات الحدیثة في مواجھة ھذه المتغیرات

  :ھوما یمكن استنتاجھ من خالل عرض ھذا الفصل و

  .دولةأن البنوك التجاریة تعتبر عصب النشاط االقتصادي ألي  - 
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مستحدثات جدیدة في  تظھر بدأتمع ھذه التغیرات المتسارعة على الساحة االقتصادیة الدولیة  - 

 .العمل المصرفي تواكب التطورات

ر یتیجة لعملیات التحرھ البنوك التجاریة نوجود جو تنافسي أكثر مما كان علیھ تعمل في ظل - 

  .المالي


