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  يدـهـتم
  

لمي في عقد التسعینات تعاظم نشاط األسواق المالیة وكذلك ابرز سمات االقتصاد العأكان من 

وتلعب  ,مرتبطة أساسا بالتطور التكنولوجيوھي , المال عبر الحدود ورأسحركة السلع والخدمات 

فروع النشاط  التجارة دورا متزایدا في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة الذي تعتمد علیھ جمیع

ثر كبیر على أوكان التفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة  ,االقتصادي في الوقت الحالي

اقتصادیات العدید من البلدان وخاصة على أنظمتھا المالیة والمصرفیة من خالل تزاید حدة المنافسة على 

ما یستوجب علیھا إتباع استراتیجیات م, البنوك من خالل دخول منافسین جدد في مجال العمل المصرفي

ولھذا الغرض قسمنا ھذا الفصل , فاعلة لتمكینھا من الصمود في وجھ المنافسة وتحقیق المیزة التنافسیة

  :ثالثة مباحث إلى

أما المبحث الثاني  ,تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إلى دراسة نتعرض في المبحث األول

لدراسة أما المبحث الثالث فخصصناه  ,تحریر تجارة الخدمات المصرفیة دتنافسیة البنوك بعنتناول فیھ ف

       .للبنوك التنافسیةلزیادة القدرة  المصرفیة كآلیةجودة الخدمات 
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  تحریر تجارة الخدمات المصرفیة:  المبحث األول
كان في مقدمة  ةیمیإن االتجاه المتزاید نحو التحرر من القیود وإزالة المعوقات التشریعیة والتنظ

تفاقیة التطورات والتحوالت الجذریة التي شھدتھا الساحة المالیة والمصرفیة الدولیة وھذا ما تضمنتھ اإل

  .المصرفیةالعامة لتحریر تجارة الخدمات المالیة و

  

  إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات: ل المطلب األو
  : مفاھیم أساسیة:  أوال

حد النتائج الھامة التي أسفرت عنھا جولة أ )GATS( رة الخدمات تعتبر االتفاقیة العامة لتجا

والتي كشفت بعد مفاوضات ", ومة تحریر التجارة الدولیةظوھي الجولة الثامنة الشھیرة في من روغواياأل

دولة عام  70استمرت ثماني سنوات عدة نتائج من أھمھا توقیع االتفاقیة العامة لتجارة الخدمات بموافقة 

  1."م1999لى أن یبدأ سریان االتفاقیة بأكملھا عام م ع1997

تحریر الخدمات المصرفیة  المتضمنةوتعتبر االتفاقیة العامة لتحریر تجارة الخدمات المصرفیة "

  2".دولیة في میدان الخدمات المصرفیةاالتفاقیة الوحیدة التي تغطي التجارة ال

  : 3المصطلحات التالیةولغرض توضیح ھذه االتفاقیة العامة نورد تعریف بعض 

 أوإجراء یتخذه عضو ما على شكل قانون أو نظام أو قرار إداري  أي" إجراء"یقصد بتعبیر  -1

  .شكل آخر أي

 .تسلیمھاإنتاج الخدمة وتوزیعھا وتسویقھا وبیعھا و" تورید الخدمة"یشمل تعبیر  -2

اإلجراءات " تاإلجراءات التي یتخذھا األعضاء وتؤثر في التجارة في الخدما"یشمل تعبیر  -3

  :المتصلة بـ 

  .ة أو تسدید مقابلھا أو استخدامھاشراء الخدم - 

 .الجمھور إلىوسیلة وصول الخدمات التي یشترط لألعضاء تقدیمھا  - 

 .آخربما في ذلك التواجد التجاري لتورید خدمة في أراضى عضو  ,ماالتواجد من عضو  - 

   :فیھاجاریة أو المھنیة بما نوع من المؤسسات الت أي" التواجد التجاري"یقصد بتعبیر  -4

                                                   
 .109: ص ,2002/2003, اإلسكندریةعیة، الدار الجام, العولمة واقتصادیات البنوك, دحمیعبد المطلب عبد ال1 
الملتقى الوطني األول حول النظام  إلى، مداخلة مقدمة النظام المصرفي الجزائري وتحدیات العولمة, محمد زیدان 2

 .34: ص, 2001نوفمبر  06و 05, جامعة قالمة, "واقع و آفاق"المصرفي الجزائري 
, 1997, مصر, اإلسكندریة, مكتبة اإلشعاع طباعة نشر وتوزیع, 94ت التجارة العالمیة وجا, سمیر محمد عبد العزیز 3

 .313: ص, 2ط
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  .إنشاء شخص قانوني - 

  .أو تمثیلي، ألغراض تورید الخدمةإنشاء مكتب فرعي  - 

 .شخص یورد الخدمة أي" مورد الخدمة"یقصد بتعبیر  -5

 .أو یستخدمھا شخص یتلقى خدمة أي "الخدمة مستھلك"یقصد بتعبیر  -6

 .عتبارياإلالشخص الطبیعي أو الشخص " شخص"یقصد بكلمة  -7

 :توردخدمة  يأ, "خدمة عضو آخر"تعبیر یقصد ب -8

أو في حالة النقل البحري بواسطة سفینة  ,خراآلأو من داخل أراضي ھذا العضو  من - 

  .خراآلفق قوانین ذلك العضو ومسجلة 

بواسطة  ,طبیعیینفي حالة تورید الخدمة من خالل التواجد التجاري أو تواجد أشخاص  - 

 .اآلخرمورد الخدمات من العضو 

  :اإلجراءات التي تتخذھا, "تخذھا األعضاءیاإلجراءات التي " عبیریقصد بت -9

  .المحلیةالحكومات والسلطات المركزیة أو اإلقلیمیة أو  - 

  .الحكوماتاألجھزة غیر الحكومیة عند ممارستھا سلطات فوضتھا إلیھا  - 

لسلطة كما أن تعبیر الخدمات یشمل كل الخدمات باستثناء الخدمات التي تورد في إطار ممارسة ا

   .الخدماتحد من موردي أ أيذلك أنھا تورد على أساس غیر تجاري أو بدون تنافس مع  ,الحكومیة
  

  :1تجارة الخدمات على أنھا تورید الخدمة, و تعرف المادة األولى من الجزء األول لالتفاقیة

  .أخرعضو  أيأراضي  إلىمن أراضي عضو ما  - 

  .آخرأراضي عضو  في مستھلك الخدمة إلىمن أراضي عضو ما  - 

  .أخرعضو  أيمن خالل التواجد التجاري لمورد الخدمة من عضو ما في أراضي  - 

   .آخرعضو  أيخدمة من عضو ما في أراضي ال يمن مورد نمن خالل وجود أشخاص طبیعیی - 

  : والجدول التالي یبین أسالیب تورید الخدمات 

  أسالیب تورید الخدمات : )02(جدول رقم 

                                                   
 .59: ص, 1ط, 2002, القاھرة, مجموعة النیل العربیة, الجات والعالم الثالث, عاطف السید 1

  األسلوب  خدمةوجود مورد ال

مورد الخدمة غیر موجود في 

  أراضي الدولة العضو 

الخدمة تورد داخل أراضي الدولة 

العضو من أراضي دولة عضو 

 أراضي إلىمن أراضي دولة 

   أخرىدولة 
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للتنمیة  الشین ، منشورات المنظمة العربیةاالتفاقیة العامة للتجارة والخدمات, عبد القادر فتحي :المصدر
  .105: ، ص2005اإلداریة، 

  
  :  مبادئ االتفاقیة والتزامات الدول األعضاء :  ثانیا

التي تساوي في  على مجموعة من المبادئ واألحكام العامة –الجزء الثاني منھا  –تشتمل االتفاقیة 

   :التالیةااللتزامات العامة في البنود 

 إلىوھو عدم التمییز بین موردي الخدمات األجانب من حیث الدخول  :مبدأ الدولة األولى بالرعایة -1

میزة یمنحھا طرف ألخر في مجال التجارة  أين أویقضي ھذا الشرط ب" ,األسواق و شروط التشغیل

من بتحدید عدد  حسمیإال أن االتفاق قد  ,1"كافة األطراف المتعاقدة  إلى الدولیة للخدمات تنصرف فورا

یما بین مناطق مشاركة في الحدود وذلك لتسھیل التبادل ف أياالستثناءات، كأن تمنح میزة لدولة مجاورة 

وتجرى مراجعة ھذه االستثناءات مرة كل خمس سنوات، وال تسري لمدة تفوق  ,خدمات على الحدود

عضو  أينھ بإمكان أویالحظ أن الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من االتفاقیة تنص على " ,واتالعشر سن

سق مع مبدأ الدولة األولى بالرعایة إذا ما نص على ذلك صراحة في ملحق تأن یطبق معیارا ال ی

دة الدولة األولى ، ویالحظ أن عدد الدول التي قدمت استثناءات من قاع2"لخاصة بالمادة الثانیةااإلعفاءات 

  . بالرعایة بلغت أكثر من ستین عضوا في االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات

                                                   
 . 105: ص ،2003 ,، الدار الجامعیة اإلسكندریة)اآلثار االقتصادیة التفاقیة الجات(الجات محمد محمد علي إبراھیم،  1
 . 114 :عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2

  أخرى 

الخدمة تورد خارج أراضي 

في أراضي ) أ ( الدولة العضو 

مستھلك  إلى) ب ( دولة أخرى 

  ) أ  (الخدمة التابع للدولة 

وجود مستھلك الخدمة خارج 

  حدود الدولة العضو 

مورد الخدمة موجود في أراضي 

  الدولة العضو

الخدمة تورد من داخل أراضي 

الدولة العضو من خالل الوجود 

  التجاري 

  الوجود التجاري 

الخدمة تورد داخل أراضي الدولة 

العضو من خالل مورد الخدمة 

  عادیینمن أشخاص 

  دمة وجود مورد الخ
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بموجب ھذا المبدأ تكون الدول األعضاء ملتزمة باإلعالن عن جمیع القوانین والقرارات  :مبدأ الشفافیة -2

ل عضو أن ینشر جمیع حیث تلزم االتفاقیة ك"و اللوائح الساریة والمتعلقة بالتجارة في الخدمات 

, 1"اإلجراءات ذات الصلة و ذات التطبیقات العامة التي تتعلق بتنفیذ ھذه االتفاقیة أو تؤثر على تنفیذھا 

خطار مجلس تجارة الخدمات في منظمة التجارة العالمیة سنویا بأي قوانین إالدول األعضاء بكما یتم الزام 

نھ یجوز للعضو تعدیل جداول التزاماتھ إلى أ تشیر االتفاقیة جدیدة أو تعدیالت في القوانین الساریة، حیث

كما تلتزم الدول األعضاء بإنشاء مراكز لتوفیر المعلومات  ,أو سحبھا بعد مرور ثالث سنوات من تقدیمھا

لباقي الدول األعضاء وذلك بالنسبة للدول المتقدمة، حیث أن ھناك استثناءات بالنسبة للدول النامیة من 

  .ه المراكزإنشاء ھذ

كما أن نصوص االتفاقیة تعطي حق عدم تقدیم أو إعالن المعلومات السریة التي یمكن أن یؤدي 

لح العامة أو المصالح التجاریة اق الضرر بالمصاالح إلىعرقلة تطبیق القوانین، أو  إلىاإلفصاح عنھا 

  . لشركات معینة خاصة أم عامة

ب انخفاض القدرة التنافسیة للدول النامیة كون معظمھا مستورد بسب :مبدأ زیادة مشاركة الدول النامیة –3

سلبیة على اقتصادیات ھذه  اتوقع أن یكون لتحریر تجارة الخدمات آثارممن الھ صافي للخدمات فان

ولذلك تضمنت المادة الرابعة من االتفاقیة تسھیل زیادة مشاركة الدول النامیة في التجارة الدولیة  ,"الدول

محددة لتدعیم طاقة القطاعات الخدماتیة  تخالل التفاوض بین أطراف االتفاقیة حول التزاما للخدمات من

  :، و یتعلق ذلك باألمور التالیة2"في الدول النامیة

تعزیز القدرة التنافسیة وزیادة كفاءة الخدمات المحلیة عن طریق السماح للدول النامیة بإمكانیة  - 

  .اریةالتكنولوجیا على أسس تج إلىالوصول 

 قنوات التوزیع وشبكات المعلومات كما نصت الفقرة إلىتحسین إمكانیات وصول الدول النامیة  - 

تقوم بإنشاء نقاط اتصال  أننھ من الضروري على الدول المتقدمة أمن المادة الرابعة  الثانیة

لقة المعلومات المتصلة بأسواقھا والمتع إلىلتسھیل وصول موردي الخدمات في الدول النامیة 

 .بالجوانب التجاریة والفنیة في تورید الخدمات

یكون التحریر تدریجي لتجارة الخدمات وذلك لتشجیع  أنتنص االتفاقیة على : مبدأ التحریر التدریجي -4

مستویات أعلى من التحریر من خالل جوالت  إلىة الوصول یعمل 19وتنظم المادة "النمو االقتصادي، 

                                                   
  .   114: سابق، صالمرجع ال 1
 .320: سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص 2
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تخفیض أو إزالة أیة أثار معاكسة على تجارة الخدمات تعوق كفاءة  متعاقبة من المفاوضات، نحو

   1"وبما یحقق منافع متوازیة لجمیع المشاركین في تلك التفاوضات  األسواق إلىالوصول 

یقوم بھا مقدموا  أنتمثل بعض الممارسات غیر المشروعة التي یمكن : مبدأ عدم السماح باالحتكارات -5

ونصت ", ب التي تعوق تحریر تجارة الخدماتحد األسباأمن منافسة األجانب الخدمات المحلیین للحد 

تتأكد من  أننھ على الدول التي تمنح ھؤالء المحتكرین الحق في احتكار السوق المحلي أالمادة الثامنة 

استغالل ھذا الحق بطریق ال تتسق مع التزام الدولة بالتحریر أما المادة التاسعة فقد تناولت  عدم

خالل السماح بدخول الدول المتضررة والدول الراعیة لتلك  مارسات التي تحد من المنافسة منالم

  .2"الممارسات في مشاورات بغرض الحد منھا 

  :بعض أھم ما جاء في اإلتفاقیةونستكمل فیما یلي 

  یحق للدول الدخول في أي تكتالت إقلیمیة لتحریر التجارة الدولیة في الخدمات بشرط أن تقدم

ذه اإلتفاقیات قطاعات خدمیة كبیرة وأن ال تؤدي التكتالت إلى إعاقة التجارة الدولیة في ھ

 (*).الخدمات

  یضع مجلس الخدمات ضوابط لمنع إستخدام المؤھالت والمعاییر الفنیة وشروط تراخیص

 (*).كحواجز للتجارة الدولیة في الخدمات

 الت الدولیة بالعمالت الحرة دون تأخیر تلتزم األطراف المتعاقدة بعدم فرض قیود على التحوی

 (**).لتمویل العملیات الجاریة المتعلقة باإللتزامات المحددة للطرف المتعاقد

  یحق لألطراف المتعاقدة التي تواجھ مشكالت جسیمة في میزان المدفوعات أو حتى تھدید

 (***).تبحدوث ھذه المشكالت أن تفرض قیود وقائیة على التجارة الدولیة في الخدما

  ھناك اعتراف بدور الدعم في برامج التنمیة وأحقیة الدول في الحصول على معاملة مرنة في

 )(.ھذا الخصوص

                                                   
 . 117- 116: المرجع السابق، ص ص 1
  . 113- 108: محمد محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص ص 2

 .المادة الخامسة (*)
 .المادة السادسة (*)

 .11المادة  (**)
 .12المادة  (***)

)(  15المادة. 
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  كل طرف في اإلتفاقیة یجب أن یعامل الخدمات األجنبیة والخدمات المحلیة وموردي الخدمات

لمقدمة من كل األجانب والمحلیین دون تمییز ضد األجنبي وذلك في ضوء جداول اإللتزامات ا

 )(.طرف

  ھناك معاملة خاصة للدول النامیة حیث یسمح لھا بأن تقدم قدرا من اإللتزامات المحددة أقل

 )(.من مثیلتھا في الدول الصناعیة

 ملحق إنتقال  –ملحق خدمات النقل الجوي –ملحق الخدمات المالیة - :إعتبار المالحق األربعة

جزء ال یتجزء من اإلتفاقیة وھي –مات اإلتصال ملحق خد –األشخاص موردي الخدمات 

  )(.ملزمة لكافة الدول األطراف

  
 : المحددة تااللتزاما:  اثالث

االتفاقیة ال تنص على التحریر الفوري للخدمات حیث یحدد كل طرف القطاعات التي  أنبما 

اعات المحددة فقط في یرغب في تحریرھا حیث أقرت االتفاقیة مبدأ تحریر التجارة في الخدمات في القط

وتكون االلتزامات "، 1جدول التزامات كل دولة ووفقا للشروط التي تتماشى مع ظروفھا االقتصادیة

المحددة في جداول التزامات مرفوقة ببروتوكول انضمام الدولة العضو، تلتزم بموجبھا بتحریر قطاعات 

ولة فتح أسواقھا للمنافسة األجنبیة فیھا خدمیة معینة ویحدد في ھذا الجداول القطاعات التي ستقبل الد

، وتتضمن جداول 2"السوق الوطنیة بشتى الطرق إلىشروط دخول مورد الخدمة األجنبي  إلىباإلضافة 

األجانب معاملة مماثلة لمعاملة  ینالمورد منح الوطنیة حیث باإلمكان لمعاملةضوابط ا تااللتزاما

القسم األفقي ویحتوي على تعاریف بالقوانین  –مینعلى قس توتشمل جداول االلتزاما–المحلیین 

  .سي الذي یحدد القطاعات الخدمیة التي ترغب الدولة الدخول فیھا في االتفاقیةأوالتشریعات والقسم الر

یذكر أمام كل بند ت بند الخدمات المصرفیة والمالیة ففي قطاع الخدمات المصرفیة والمالیة تح

والمعاملة الوطنیة، كأن یذكر مثال الحد األقصى  األسواق إلىیث الدخول القیود التي تضعھا الدولة من ح

لمساھمة األجانب في رؤوس األموال المالیة ووضع حد أقصى لمجموع العملیات الخدمیة وكذلك تقیید 

وھذا ما بینتھ المادة السادسة عشر من  ,في قطاع معین عدد األشخاص األجانب الذین یجوز استخدامھم

                                                   
)(  17المادة. 
)(  19المادة. 
)(  29المادة. 

   .52: ، ص1ط ,بدون سنة ،شرح النصوص اإلنجلیزیة التفاقیة الجات ومنظمة التجارة العالمیةعبد الفتاح مراد،  1
 .122: عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2
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التي سبق لھ قبولھا متى شاء  تحد االلتزاماأسحب  أو ھتالتزاماجدول ویجوز للعضو تعدیل " ,االتفاقیة

ویبین الجدول الموالي مثال لجدول  ,1"بعد انقضاء ثالث سنوات على موعد بدء سریان االلتزام

  .المحددة تااللتزاما

  مثال لجداول اإللتزمات المحددة: ) 03(جدول رقم 

                                                   
, ، دار الجامعة الجدیدة للنشرفي المھن الحرة )GATS(ر االتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات أثھاني دویدار،  1

 . 61: ، ص2001اإلسكندریة،

شروط وقیود بصدد   دواسطة التوری  إلتزمات
  دخول السوق

شروط وتحفظات بشأن 
  المعاملة الوطنیة

لكافة (إلتزمات أفقیة 
  )القطاعات

بخالف " ال یوجد : " مثال   ال یوجد  تورید عبر الحدود 

التدابیر الضریبیة التي 

ینتج عنھا فروق في 

المعاملة بالنسبة لخـدمات 

  البحـوث والتطویر 

غیر مثبت بالنسبة : مثال   یوجد  ال  استھالك في الخارج   

للـدعم والحوافز الضریبیة 

  .والخصم الضریبي

  وجود تجاري 

استثمار أجنبي (

  )مباشر

الـحـد األقصـى : مثـال 

لحقـوق الملكیـة األجنبیة 

 %49بنسبة 

غیر مثبت للدعم : ل امث

) س(یلزم بموجب القانون 

الحصول على الموافقة 

نسب حقوق الملكیة دد بص

 %25ي تزید على الت

واالستثمارات الجدیدة التي 

  . ملیون) ص( تزید على

دخول مؤقت ألشخاص 

  طبیعیین

غیر مثبت داخل : مثال 

الشركة للمسؤولین و 

كبار المسؤولین و 

غیر مثبت فیما عدا : ل امث

 نفئات األشخاص الطبیعیی

المشار إلیھم في خانة 
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  .119: ، ص، مرجع سابقإبراھیممحمد علي محمد  :المصدر 

  

  لھا تجار بالخدمات المصرفیة والنمو المتزایدمفھوم اإل: المطلب الثاني 
تشكل الخدمات المصرفیة والمالیة قطاعا كبیرا ولھ أھمیة في جمیع االقتصادیات سواء المتقدمة 

  .النامیة وھي تمثل أحدث األنشطة االقتصادیة الھامة أو

   :مفھوم االتجار بالخدمات المصرفیة :  أوال
  : 1میزة لھامقبل الحدیث  عن تجارة الخدمات المصرفیة نورد بعض الخصائص ال

  .واالجتماعیة تتعدد مجاالت الخدمات المصرفیة وارتباطھا بجمیع األنشطة االقتصادیة - 

رض الخدمات ع ندرجة التقدم االقتصادي للدولة كما أالطلب على الخدمات المصرفیة دالة في  نإ - 

  .االقتصادیةمستوى الرفاھیة بالمصرفیة یرتبط 

  .نشاط إنتاجي أيیھا كل متطلبات وعناصر الخدمات المصرفیة تعتبر صناعة حیث تتوفر ف نإ - 

  
المصرفیة وتمثل منتجاتھا وتمارس  مخرجات المؤسساتحد أھم أتعد الخدمات المصرفیة 

  .والكليالخدمات المصرفیة دورا بالغ األھمیة على المستویین الجزئي 

                                                   
 .347:عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص-عبد الغفار حنفي 1

  . دخول السوق  المتخصصین نالموظفی

حدد مثل خدمات التزام م

  ھندسیة 

الوجود التجاري : مثل   تورید عبر الحدود

  الزم

  "غیر مثبت : " ل امث

  "ال یوجـد : " ل امث  "ال یوجد : " ل امث  استھالك في الخارج   

یحتفظ  أنیجب : ل امث  استثمار أجنبي مباشر

الموظفون المحلیون 

من  %25بنسبة 

  وظائف اإلدارة العلیا 

  "ثبت غیر م: " ل امث

دخول مؤقت ألشخاص 

  طبیعیین

غیر مثبت كما : مثل 

ذكر في خانة اإللتزمات 

  األفقیة  

كما " غیر مثبت : " ل امث

ذكر في خانة اإللتزمات 

  األفقیة  
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التالي فالخدمات المصرفیة تعد معظمھا معلوماتیة المضمون وترتبط مع المنتجات الخدمیة، وب

فإنھا تقع ضمن مجموعة الخدمات التي تأثرت كثیرا بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وبذلك توسعت 

حیث تقوم معظم البنوك حالیا بتقدیم الخدمات " ,عملیة االتجار بالخدمات المصرفیة عبر الحدود

معینة بتوفیر خدمات ما یعرف بالخدمة عبر الحدود، و تعني قیام بنك في دولة  أوالمصرفیة الدولیة 

   1."عمالء لھ مقیمین خارج البالد إلى) تحویالت مالیة، خدمات بطاقات االئتمان(مصرفیة 

 أو» خدمة  «وتعرف تجارة الخدمات بشكل عام بأنھا القدرة على تخطي الحدود كمنتج نھائي "

وإذا كان المنتج , منھاالمستفید  أوكعناصر منفردة ضمن سلسلة إنتاج تلك الخدمة من دون حركة مجھزھا 

ھو الخدمة المالیة والمصرفیة فان االتجار بھا یقصد بھ قدرة تلك الخدمة على تخطي الحدود من دون 

  .2"العمیل  اي المستفید منھا أوحركة مجھزھا 

ویستند ھذا التعریف على عدة أسس ومقومات تقنیة واقتصادیة وسیاسیة لذلك فان تجارة الخدمات 

رتھا على االنتقال كمنتج نھائي وفق األساس التقني واألساس االقتصادي الذي یتناول المصرفیة ھي قد

أخذ األساس السیاسي لتجارة الخدمات المصرفیة یتقویم جدوى عملیة االتجار بالخدمة من الكلفة والعائد، و

الذي تمتد فیھ  ى القانوني والتشریعي والثقافي، ولذلك فان ھذه األسس الثالث تشكل اإلطار والمدىحالمن

  : نبین ھذه األسس في الجدول التالي  أنتجارة الخدمات المصرفیة، ویمكن 

  أسس تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة) : 04(جدول رقم 

  مظاھرھا  األسس

  كلف العملیة وعوائدھا  -   األساس االقتصادي  - 

  لألسواق  التدویل - 

  االستراتیجیات المعتمدة  - 

  االتصاالت  -   األساس التقني  - 

  المعلومات ومعالجتھا  - 

  التحریر المالي  -   )االجتماعي ( األساس السیاسي والثقافي  - 

  نوعیة المنتج وشرعیتھ  - 

  درجة الثقة والمعیاریة  - 

                                                   
 .119: طارق طھ، مرجع سابق، ص 1
: ، ص2001، عمان، 1، الحامد للنشر والتوزیع، طدولیةاالتجاھات الحدیثة في مالیة األعمال السرمد كوكب الجمیل،  2

234  . 
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  .234 :ص ,مرجع سابق ,سرمد كوكب الجمیل :المصدر

ات االتجار بالخدمات من الجدول نجد أن األسس الثالثة السابقة ترتبط مع بعضھا لتحدید عملی

تعتمد على تكنولوجیا االتصال والمعلومات وأن تكون مجدیة  أنالمالیة والمصرفیة وھذه األخیرة یجب 

  إقتصادیا وضمن الحدود التشریعیة والقانونیة

فتقنیة , مضمون االتجار بالخدمات المصرفیةیمثل ھذا الجانب البدایة الحقیقیة ل :الجانب التقني -1

إلى العمیل حیث غیرت في مفھوم  لمعلومات ترتكز أساسا  في نقل  الخدمة من مجھزھااالتصال وا

وسمات الخدمة كمنتج فاكتسبت بذالك القدرة على االنتقال فقد یبتعد مستلم الخدمة أالف األمیال عن 

رافي، مقدمھا لذلك فإن تالزم المسارین المعلوماتي واإلتصاالتي في التطور قلل من أھمیة العامل الجغ

اإلتجاه نحو القدرة على بسھل عبر شبكات االتصال والمعلومات نقل البیانات بحجم كبیر مما دفع و

  .اإلنتقال

تعد العوامل اإلقتصادیة ذات أھمیة بالغة في االتجار بالخدمات المصرفیة والمالیة : الجانب اإلقتصادي -2

تنامت ھذه السوق وتزامنت مع بدایة ظھور  للمنتجات المصرفیة والمالیة وقد ةسوق دولی واستلزم نشوء

خلق طلب جدید للخدمات المصرفیة والمالیة، وظھرت خدمات  إلىالمباشر مما أدى  جنبياألاالستثمار 

ھي التكالیف الخاصة بإنتاج الخدمة المالیة والمصرفیة والحالة الثانیة  األولىجدیدة توازن بین حالتین 

وقد سھل العامل االقتصادي دعم  ,أخر لإلنتاج إلىنتقال من موقع خفض تكلفة الصفقة المرتبطة باال

ضرورة تحلیل ودراسة جدوى تخطي الخدمات المالیة  إلىعملیة االتجار بالخدمات المصرفیة وقاد 

والمصرفیة للحدود وقد اعتمدت استراتیجیات فحواھا االتجار بالخدمات عبر الحدود و تحقیق التوازن 

  .بین الدول

ویتضمن العوامل القانونیة والتشریعیة المؤثرة في االتجار بالخدمات  :السیاسي–ب االجتماعيالجان -3

وترتبط أساسا بعملیات التحرر المالي لتخفیف القیود وتدعیم حالة المنافسة في سوق الخدمات "المصرفیة 

وصفھا من محددات كذلك تقف العوامل الثقافیة بشكل مؤثر ب ,الدولیة األسواقالمالیة وانفتاحھا على 

  1".المجتمع نحو الخدمات المالیة والمصرفیة

  
  : النمو المتزاید لتجارة الخدمات المصرفیة والمالیة :  ثانیا

كما ذكرنا سابقا فان الخدمات المصرفیة والمالیة تشكل قطاعا كبیرا ومتزایدا في جمیع 

الجدیدة والمتنامیة  األسواقالمزج بین  االقتصادیات، وتزداد التجارة في ھذا القطاع بخطوات كبیرة بسبب

                                                   
 .     236: سرمد كوكب الجمیل، مرجع سابق، ص 1
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في االقتصادیات النامیة واقتصادیات التحرر المالي وكذلك بسبب استخدام األدوات المالیة  الجدیدة 

  . والتغیر التقني السریع
معامالت األوراق  أنالمحلیة و األسواقولقد أصبح نمو األنشطة المالیة الدولیة أسرع من نمو "

ات الدولیة قد نمت بصورة كبیرة خالل السنوات الماضیة وازدادت قیمة األوراق المالیة المالیة والمشتق

  1".م1996بلیون عام  500 إلىم 1987بلیون دوالر أمریكي عام  100إصدارھا من حوالي  تم التي

وتعتبر عملیة قیاس التجارة في الخدمات المالیة عملیة معقدة أكثر من القطاعات الخدمات 

ال یمكن التعرف على تدفقات تجارة الخدمات المالیة بصورة مباشرة، لذلك فانھ یتم االستدالل األخرى، و

علیھا من خالل رسوم الخدمات التي تحصل علیھا المؤسسات المالیة وكذلك فان تقدیر التجارة في 

لى و سعر الحصول ع اإلقراضالخدمات المصرفیة یعتمد على مصروفات الوساطة مثل الفرق بین سعر 

الودائع، وكذلك مصاریف خطابات الضمان وتعامالت استبدال العمالت األجنبیة، قد تقدر التجارة في 

  .تاألوراق المالیة من خالل المصاریف التي تدفع على السمسرة والتامین والمشتقا

  اس مجموع ـا العدید من الصعوبات عند قیـالیة وطرق توریدھـوینشا عن تنوع الخدمات الم

  

  

   2:منھاطة التي تمثل التجارة الدولیة في الخدمات األنش

ال یتم تسجیل البنود التي تتكون منھا التجارة الدولیة في الخدمات المالیة في حساب واحد في  - 

إحصائیات موازین المدفوعات، ولكن یتم إدراج بعض المعامالت المالیة الدولیة في حساب 

  .المال رأسبعض اآلخر في حساب المعامالت غیر المنظورة بینما یتم إدراج ال

عدد الفروع  أواإلحصائیات المنشورة عن المعامالت المالیة الدولیة توضح فقط معدالت النمو  أن - 

 .المضیفةالدول  األسواقحجم أصول البنوك الدولیة في  أو األجنبیة

       3:أھمھاو ھناك عدة عوامل ساعدت على زیادة نمو تجارة الخدمات المالیة من 

                                                   
: ، ص2003اإلسكندریة، , ، الدار الجامعیةتطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوكالطارق عبد العال حماد،  1

19.  
في  ، رسالة ماجستیرلخدمات وأثرھا على القطاع المالي في البلدان العربیةاالتفاقیة العامة للتجارة في اوصاف عتیقة،  2

 .58- 57: ص ص, 2002/2003, جامعة بسكرة, العلوم االقتصادیة تخصص نقود وتمویل
  .21- 20: مرجع سابق، ص ص, طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة وإنعكاساتھا على أعمال البنوك  3
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زیادة درجة التقدم التكنولوجي وظھور نظام معالجة البیانات الكترونیا والصرافة عن بعد  أن - 

اتساع ونمو  إلىكنات األخبار اآللیة أدى االحاسب وم ار تكنولوجییواالعتماد على االنترنت وتطو

  .تجارة الخدمات المالیة

واالستثمار بفعل انفتاح وزیادة الطلب على التمویل الدولي ألنشطة التجارة  األسواقاتساع  - 

زیادة التجارة الدولیة في الخدمات  إلىاقتصادیات الدول اآلخذة في النمو في أوروبا وأسیا أدى 

  .المالیة

البحث عن  إلىزیادة المنافسة دفعت الشركات  إلىالتي أدت  وتحریر تجارة الخدمات المالیة أن - 

ابتكار خدمات  إلىؤسسات المصرفیة الطرق األفضل واألوفر لتمویل أنشطتھا، كما دفعت الم

  .جدیدة ذات جودة عالیة

  
  الخدمات المالیة والمصرفیة التي تشملھا االتفاقیة: المطلب الثالث 

 إلىافة ـبعد استبعاد األنشطة التي ال تدخل في مفھوم الخدمات التي ینظمنھا إطار االتفاقیة إض

  ابات وأنشطةـاظ على سریة الحسـوالحف ي،المصرفان استقرار النظام ـوضع الضوابط الالزمة لضم

والمالیة التي تشملھا االتفاقیة  المصرفیةن الخدمات إف ,بیانات تمتلكھا المؤسسات المصرفیة أي أوالعمالء 

   1:ھي كما یلي

  .قبول الودائع واألموال بین األفراد والجھات - 

لعقاري والمساھمات وتمویل ، بما فیھ القروض االستھالكیة، واالئتمان اھبكافة أشكال اإلقراض - 

 .العملیات التجاریة

 .التأجیر التمویلي - 

خدمات المدفوعات والتحویالت بما فیھا بطاقات االئتمان والخصم على الحسابات والشبكات  - 

  .المصرفیة

 .خطابات الضمان واالعتمادات المستندیة - 

 :وذلك في األدوات التالیةغیرھا  أوغیر في السوق األولیة لل أوالتجارة لحساب المؤسسة المالیة  - 

 النقد األجنبي.  

 المشتقات المصرفیة والمالیة بأنواعھا. 

 أدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة واالتفاقات اآلجلة. 
                                                   

 .120: مرجع سابق، ص, حمید، العولمة وإقتصادیات البنوك عبد المطلب عبد ال 1
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 األوراق المالیة القابلة للتحویل. 

 األدوات األخرى القابلة للتفاوض واألصول المالیة األخرى بما في ذلك السبائك   .  

في اإلصدارات لكافة أنواع األوراق المالیة بما في ذلك الترویج واإلصدار الخاص  االشتراك - 

  .كوكیل، وتقدیم الخدمات المختلفة باإلصدارات

 .أعمال السمسرة في النقد - 

 .األمانات وحفظداع مالیة، وخدمات اإلیإدارة األموال، مثل إدارة النقدیة ومحافظ األوراق ال - 

صول المالیة، بما فیھا األوراق المالیة والمشتقات واألدوات األخرى التسویة لألوخدمات المقاصة  - 

 .القابلة للتفاوض

تقدیم وإرسال المعلومات المالیة وخدمات البرامج الجاھزة المرتبطة بواسطة مقدمي الخدمات  - 

 .المالیة األخرى

فة األنشطة لك لكاذتقدیم االستشارات والوساطة المالیة والخدمات المالیة المساعدة األخرى و - 

وتحلیل  اإلقراضالخدمات المرجعیة للمعلومات عن العمالء ألغراض  لسابقة الذكر، وبما یشم

المالیة وتقدیم  لألوراقاالئتمان وإجراء البحوث وتقدیم المشورة لالستثمار وإدارة المحافظ 

 الخدمات االستشاریة في مجال التملیك وإعادة الھیكلة ووضع االستراتیجیات للشركات

 .والمؤسسات

الخدمات المصرفیة والمالیة تشمل الخدمات المصرفیة  أنمن خالل ملحق الخدمات المالیة یتبین 

 .المالیة األسواقالتقلیدیة والمعامالت المصرفیة باألدوات الحدیثة وأعمال 

    1:مین تتمثل فيأالخدمات المرتبطة بالت

 فروع التامینبقیة ومین على الحیاة أالت: ضمیمین المباشر وأالت.  

 إعادة التأمین.  

 مین كالخدمات االستشاریة وخدمات تقدیر المخاطر وتسویة أالخدمات المرتبطة بالت

  . المستحقات

  : ثالثة أنشطة أساسیة وھي إلىمین أوتقسم أنشطة الت

   .الحیاةمین على أأنشطة الت .1

   .العاممین أأنشطة الت .2

   .مینأالتأنشطة إعادة  .3
                                                   

 .63: وصاف عتیقة، مرجع سابق، ص 1



  زيادة الضغوط التنافسية على البنوك  فيمصرفية  تحرير تجارة الخدمات التأثير                    الفصل الثاني

45 

 أندمات المصرفیة والمالیة التي تضمنھا ملحق الخدمات المالیة نجد من خالل عرض مختلف الخ

ھذه التدخالت ال  أناالتفاقیة تضمنت بعض التدخالت في السیاسات التي  تؤثر على القطاع المالي إال 

   1:ھناك بعض األمور تقع تحت السیطرة الكاملة للدولة العضو تتمثل في  أيجمیع السیاسات  لتشم

لسیاسات المتعلقة باالقتصاد الكلي مثل السیاسة المالیة والسیاسیة النقدیة فحینما یقوم البنك یوجد إدارة ل - 

شراء وبیع األوراق المالیة الحكومیة فان ذلك  أيالمركزي مثال بإجراء عملیات السوق المفتوحة 

أسعار  أویؤثر على القدرة على اإلقراض ومنح االئتمان  أنیؤثر على ظروف القطاع المالي ویمكن 

  .فان مثل ھذه التدخالت تكون خارج نطاق االتفاقیة ,الفائدة

تحافظ الحكومات على بعض القواعد التنظیمیة الالزمة لحمایة القطاع المالي واستقرار السوق،  - 

ومتطلبات السیولة والقدرة على  المال، رأسوتشمل ھذه القواعد بعض الجوانب مثل نسب كفایة 

وتوزیع المحافظ المالیة ومتطلبات المحافظة على جودة األصول  ,كیز االئتمانالسداد والقیود على تر

 2، فالفقرة ةقیود على ھذه القواعد التنظیمی أيوالرقابة على مخاطر السوق، وبذلك ال تضع االتفاقیة 

  :من الملحق الخاص بالخدمات المالیة تنص على ما یلي) أ(

تدابیر ألسباب  أيلن یتم منع العضو من اتخاذ  لالتفاقیة فانھ أخرىشروط  أيبالرغم من "

أشخاص آخرین ترتبط  أيعین وواضعي السیاسات ودمعقولة تشمل حمایة المستثمرین والمو

  2"مصالحھم بالخدمات المالیة وذلك لضمان تكامل واستقرار النظام المالي

والمنافسة في التي تؤثر على ظروف التشغیل  ةتحافظ الحكومات على بعض القواعد التنظیمی - 

  .أسعار فائدة ممیزة اإلقراضیتضمن ھذا ومعنیین،  أشخاص أو، كمتطلبات إقراض قطاعات األسواق

منع اإلقامة المحلیة لموردي الخدمات  إلىتقوم الحكومات بفرض قیود تجاریة تھدف  أنیمكن  - 

دمات المالیة التي تتم ن االتفاقیة تستبعد الخكما أ ,التورید األجنبي للخدمات عبر الحدود أواألجانب 

 :في إطار الممارسة األنشطة الحكومیة وھي كما یلي

  كیان عام أخر في إطار تنفیذ  أي أوالسلطة النقدیة  أواألنشطة التي یمارسھا البنك المركزي

 .فلسیاسات الخاصة بسعر الصرا

 ا المالیةردھامو مباستخدا أوبضمان منھا  أوكیان عام لحساب الحكومة  أينشاط یمارسھ  أي. 

 المعاشاتمن أنظمة  أونظام رسمي للتأمینات االجتماعیة  أيالتي تعد جزءا من  األنشطة. 

                                                   
 .08: مرجع سابق، ص , التطورات العالمیة وإنعكاساتھا على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، 1
 .09: سابق، صالمرجع الطارق عبد العال حماد، 2
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أجھزة محترفة ال یجعلھا خارج نطاق  إلىومع ذلك فان تحویل جزء من وظائف البنوك المركزیة 

حویل وفتح إدراج تلك الوظائف ضمن الخدمات المالیة الخاضعة للت إلىیؤدي  أناالتفاقیة حیث یمكن 

عضو ما لموردي  أيإذا سمح "لتقدیم تلك الخدمات حیث أنھ  األجنبیةالباب أمام المؤسسات والشركات 

مع مودي الخدمات  أونشطة المشار إلیھا یعتبر متنافسا مع كیان عام من األ أيالخدمات المالیة بممارسة 

 1"نشطةخدمات شامال لھذه األالالمالیة واعتبر تعبیر 

  
  امالت الدولیة للخدمات المصرفیةأشكال التع: لرابع المطلب ا

   :ھيثالثة أشكال و إلىتتوزع التعامالت الدولیة للخدمات المصرفیة 

  المباشراالستثمار األجنبي. 

 التجارة. 

  العملحركة. 

ھي االستثمار  األولىمعظم التعامالت الدولیة للخدمات المصرفیة ممثلة أساسا في فئتین  أنونجد 

  .التجارة ھي والثانیة األجنبي

  
  : االستثمار األجنبي المباشر في الخدمات  :أوال 

التطور الحاصل في الخدمات بأنواعھا المختلفة إال أنھا ال زالت نسبتھا مقارنة  رغم كل ھذا

عد منخفضة والسبب في ھذا االنخفاض ھو عدم قدرة العدید من الخدمات على االنتقال تبالمنتجات السلعیة 

لي فان محدودیة االتجار بالخدمات كان سببا لتوجیھ الشركات معددة الجنسیات نحو االستثمار وبالتا

  .تدویلھالمباشر في قطاع الخدمات و ياألجنب

وقد تزایدت نسب االستثمار األجنبي في الخدمات رغم كل ما یواجھ ھذا االستثمار من عوائق "

كذلك قد تركز االستثمار في دول  ,تصاالتإستراتجیة خاصة في المصارف ومؤسسات التامین واال

  2".الكثافة العمالیة تحقیقا لمیزة تنافسیة مضمونھا خفض كلف العمل

من أھم أسباب فتح الفروع خارج الحدود الوطنیة في الخدمات ھو العرض الكبیر  أنو لھذا نجد 

  .االنتقالالمحلیة بسبب عدم قدرة تلك الخدمات على  األسواقللخدمات في 

                                                   
 الملتقى الدولي األول مداخلة مقدمة إلى ،العالمیة على اقتصادیات البلدان النامیة انعكاسات تحریر التجارةمحمد قویدري،  1

  .341: ، ص2002أفریل  30و 29 یومي الجزائر والنظام الدولي الجدید للتجارة، جامعة عنابة،حول 
 .     238: سرمد كوكب الجمیل، مرجع سابق، ص 2
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ل ھذه شماالستثمار األجنبي المباشر و ت العوامل التي تقوم بدور مھم في جلب اك العدید منوھن

البشري المال  رأسالمحلیة والنظام التشریعي والبنیة األساسیة و األسواقاالستقرار السیاسي و :العوامل

   1.المالي والمصرفي وحجم القطاع الخاص والنظام

ھا شركات الخدمات باالندماج وموجة االندماجات التي شھدھا االستراتیجیات التي تبنت ان ونجد

  .آخرالعالم قد أبرزت جانبا مھما وھو جدوى المنتج الخدمي في بلد معین واستھالكھ في بلد 

صارف في كل بلد مأصبحت المتغیرات التي تطرأ على أسواق المال وال أخرىومن ناحیة 

لبعض دول جنوب شرق آسیا لم، وھذا ما حدث ارقة في العتتجاوز حدودھا اإلقلیمیة لتؤثر في بنوك متف

  .1997سنة 

  .الیابانویوضح الشكل التالي حركة تدفق االستثمارات العالمیة بین دول االتحاد األوربي و

  

  )بالبلیون دوال(ثمارات العالمیة تدفق االست: ) 05(شكل رقم 

  

  

    

  .123: رق طھ، مرجع سابق، صاط :المصدر 

  
  :االستثمار األجنبي المباشر في إطار الصناعة المصرفیة : ثانیا 

المباشرة للمصارف على طبیعة العالقات المالیة وأشكالھا مابین الدول  األجنبیةتستند االستثمارات 

 األجنبیةإطار ذلك المصرف األم وكل المصارف التي تمثلھ في الدول األم والدول المضیفة أوال، وفي 

  .ثانیا

  :صنفین إلىل االستثمار األجنبي المباشر في إطار الصناعة المصرفیة وتصنف أشكا

  .األممنظومات قانونیة للبلد  أوكیانات  -1

 .منظومات قانونیة للبلد المضیف أوكیانات  -2

  2:ویمكن عرضھا كما یلي
  

                                                   
جامعة الجزائر , علوم االقتصادیةال، رسالة ماجستیر في جنبیةاألعلى االستثمارات  العولمة ثرأ غزالن، سعید 1

 .118: ، ص2003/2004
 .243: سرمد كوكب الجمیل، مرجع سابق، ص 2

 يتحـاد األوروبـاإل الیـابـان
12.5 

1.7 
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  :    المنظومات القانونیة للبلد األم وتضم) أ(

التقاء لتجھیز المعلومات التسویقیة وبناء عالقات  تقدم ھذه المكاتب خدماتھا كنقطة :تمثیلمكاتب  -1

  .عن قاعدة الخدمة من موقع التسجیلالعمل كوسیط بین المصرف األم وعمالئھ بعیدا  إلىالعمل إضافة 

الفروع بمفردھا استقاللیة مؤسسیة،  شكلتال مثابة االمتداد القانوني للمصرف األم وبوھي  :الفروع -2

لمصرف األم وتقدم الفروع قروضا وتقبل الودائع وقاعدتھا لرأس مال ولكن ھي جزء متكامل مع ا

  .المصرف األم

 أوولصالح غیر المقیمین  األجنبیةغلب عملیتھا بالعمالت أوتكمن أھمیة ھذه الفروع في أنھا تقیم 

 كما تؤدي الفروع دورا ھاما في نقل, لصالح الشركات متعددة الجنسیات وذلك مقارنة بالبنوك المحلیة

  .المستجدات المالیة بین المراكز المالیة المختلفة في العالم

  .ن العامةاألموال ولكنھا ال تقبل الودائع م بإقراضتعتبر وحدات مصرفیة تسمح : الوكاالت -3

ھي مكاتب تسجـل مواقعھا في البلد األجنبي لیست لھا القدرة على إدارة األعمال  :الصغیرةالفروع  -4

  .لسوق المحلیةولیست لھا عالقة با
  
  : مضوت: المنظومات القانونیة للبلد المضیف) ب(

تعمل في ظل قانون البلد المضیف ویكون للمصرف األم حق  محلیة،ھي مؤسسات  :التابعةالشركات  -1

  . غیر مباشر أورقابة ھذه المؤسسات بشكل مباشر 

ف ویكون للمصرف األم حق ھي مؤسسات محلیة تندرج تحت قانون البلد المضی :المتحدةالشركات  -2

  .وأخرى بین دولة ةالسیطرة الكاملة على تغیرات سعر الفائد

جھة اتمثل عدد من المصارف لتمویل جھة معینة وتشكیل مؤسسة كبیرة لمو :المتحدةالمصارف  -3

  .عملیات التدویل

مول بھا عمل محدد بالفائدة المع أوھـي مؤسسات تقوم على تنفیذ غرض معین  :رفةیالصشركات  -4

  .أخرىوبمشاركة مصارف 

في الجدول  و یمكن تلخیص أشكال االستثمار األجنبي المباشر في إطار الصناعة المصرفیة

  :التالي

  إطار الصناعة المصرفیة يالمباشر ف األجنبيأشكال االستثمار : ) 05(جدول رقم 

  المنظومات القانونیة للبلد المضیف  المنظومات القانونیة للدولة األم
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  مكاتب التمثیل - 

 الفروع - 

 الوكاالت - 

  الصغیرةالفروع  - 

  الشركات التابعة - 

 الشركات المتحدة - 

 المصارف المتحدة  - 

  ةرفیشركات الص - 

  إعداد الباحثمن  :المصدر

   :نجدالمباشر  األجنبيأما بالنسبة لألشكال التي تقدم الخدمات المصرفیة بخالف االستثمار 

  :المراسلون –المصارف المرسلة ) 1

المصارف والمؤسسـات المالیة  إلىتسھیل التعـامالت بین المصارف وأي خدمـات تقدمھا تقوم ب

 صارف المراسلة ھو تغطیة لعملیات المصارف تبعا لعالقاتھامال أواألخرى، وأساس عمل المرسلین 

  .وتاریخھاوقدرتھا 

   :المباشرةالتجارة ) 2

ون لھا وجود عادي باستثناء اتصال یك أنتعد من المصارف التي تعمل في دول أجنبیة من دون 

  .من دون مصرف مراسل آخرعالقة مصرفیة مع مصرف  أومباشر 

ما یسمى بالتجارة ذات  إلىتعود  أنتقنیات تكنولوجیا االتصال والمعلومات  تویمكن الستخداما

نبیة الذراع الطویلة، فیكون االتجار بالخدمات عن بعد سواء كان ھناك فروع وأشكال الستثمارات أج

تستخدم  أنبلدان المضیفة أم لم یكن، وبالتالي فان العالقات التجاریة یمكن الللجھة األم في  ةمباشر

لة األساسیة أوالمس ,لمامن فروعھا عبر الع أومن المصارف األم  أوالخدمات المصرفیة سواء من الفروع 

المباشرة إنما المضمون  األجنبیةات التعامالت المالیة لیست رھنیة ھذه األشكال من االستثمار أنھنا ھو 

اتساع وامتداد التعامالت التجاریة قد زادت بفعل زیادة سرعة االنتقال للخدمات المصرفیة،  أنالفعلي ھو 

ن التجارة المباشرة تعد شكال من أشكال تجارة الیوم سواء كانت تلك األشكال للمصارف األم في إلذلك ف

مكان من العالم وما تحكمھ العالقات ھو  أيفي  یكون ن العمیل سوفإفي البلد المضیف ف أوالبلد األم 

ضیفة لتنظیم شفافیة وانسیابیة الخدمة مالتي تضعھا الدول األم والدول ال ضابطةاإلجراءات واألطر ال

  .المصرفیة
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  الخدمات المصرفیةتجارة بنوك بعد تحریر تنافسیة ال: المبحث الثاني 
ریر التجارة الخدمات المالیة والمصرفیة طرأت على ساحة االقتصاد الدولي العدید بعد اتفاقیة تح

مزید من  إلىلم والتي تھدف التي منھا الثورة التكنولوجیة، وزیادة االعتماد بین دول العامن التغیرات 

في زیادة درجة التنافسیة  إلىوتجارة الخدمات المصرفیة، وقد أدت ھذه التغیرات  األسواقتحریر 

، ووجدت البنوك نفسھا أمام وضع تنافسي صعب، وأصبحت تعمل في بیئة تنافسیة متغیرة من داالقتصا

 إلىخالل دخول منافسین جدد، وھذا ما سنحاول مناقشتھ في ھذا المبحث بشكل عام وذلك بعد التطرق 

  .مفھوم التنافسیة

  

  مفھوم التنافسیة:  األولالمطلب 
نطاق واسع، ویعد من بین المصطلحات األكثر تداوال عند العدید یستخدم مصطلح التنافسیة على 

  .وغیرھم نمن االقتصادیین والسیاسیی

  
  :تعریف التنافسیة و مختلف أنواعھا :  أوال

   :التنافسیةتعریف  -1
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 األسواقتعرف التنافسیة على أنھا قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات التي تقابل األذواق في "

  1".متزایدةوفي نفس الوقت تحقیق مستوى معیشة  العالمیة،

تقریر التنافسیة في العالم، الذي یصدر عن المعھد الدولي إلدارة التنمیة في سویسرا  أنبینما نجد 

  .العالمیة األسواقكبر من منافسیھا في أقد عرف التنافسیة، بأنھا قدرة الدولة والمنشاة على تولید ثروة 

التنافسیة بأنھا، الوضع الذي یمكن الدولة في ظل شروط السوق الحرة  اإلنكتادفي حین عرفت "

   2".لمیةاالع األسواقمن إنتاج السلع والخدمات التي تالئم األذواق في 

التنافسیة فكرة  أنفالتنافسیة مفھوم لم ُیتفق على تعریف محدد لھ، ففي حین ھناك من یرى 

والنمو االقتصادي، فان آخرین یستعملون مفھوم ضیق  عریضة تضم اإلنتاجیة الكلیة ومستویات المعیشة

  .والتجارةلھا یرتكز على تنافسیة السعر 

عن  أوعن قطاع  أوكما یختلف مفھوم التنافسیة باختالف محل الحدیث فیھا إذا كان عن شركة 

یمكن الوصول فال  ,تكاملیةفالعالقة بین التنافسیة على صعید الثالثة المشار إلیھا سابقا ھي عالقة  دولة،

صناعة تنافسیة دون وجود شركات ذات قدرة تنافسیة قادرة على قیادة القطاع الكتساب  أوقطاع  إلى

 . مقدرة تنافسیة على الصعید الدولي

ة في السوق الدولیة، أما التنافسیة للقطاع حصكسب  إلىفالتنافسیة على صعید الشركة تسعى 

صناعة معینة، أما تنافسیة الدولة فتسعى لتحقیق معدل مرتفع تتمثل في مجموعة من الشركات العاملة في 

  .ومستدام لدخل الفرد فیھا

 أنكما یدعوه البعض بالمزاحمة مبني على حریة المبادالت التجاریة، كما  أوام المنافسة ظون

  .ھذا األخیر یؤمن التنظیم العفوي لالقتصاد أنالمدافعین عن ھذا النظام یؤكدون على 

إنتاجیة بأنھا  أوص تعریف خاص بالقدرة التنافسیة للمؤسسة سواء كانت خدمیة ویمكن استخال

القدرة والقوة على منافسة ومزاحمة المؤسسات األخرى التي تعمل وتنشط في نفس السوق، والقدرة 

 التنافسیة ھي كذلك قابلیة المؤسسة على التغییر والتجدید والتطویر وفق الظروف البیئیة وبالتالي قدرتھا

 .ءعلى البقا

   :التنافسیةأنواع  -2

  :التنافسیة على مستوى الشركة - أ

                                                   
  .92: ، ص2000/2001اإلسكندریة، , ، الدار الجامعیةالعولمة وقضایا اقتصادیة معاصرةعمر صقر،  1
 . 92: نفس المرجع، ص 2
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ھي القدرة على تزوید المستھلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من المنافسین "

  .اآلخرین في السوق مما یعني استمرار نجاح ھذه الشركة

الجدیدة والسعر المناسب وفي وتعرف أیضا بأنھا القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعیة 

  1".كفاءة أكثرالوقت المناسب، وھذا یعني تلبیة حاجات المستھلكین بشكل 

قیمة أساسیة تتمتع بھا ھذه الشركة  أوالقدرة التنافسیة للشركة ھي عبارة عن قوة دافعة  أوفالمیزة 

  .وتؤثر على سلوك العمالء في إطار تعاملھم معھا

والمشروع ال یكون تنافسیا عندما تكون تكلفة  تنافسي،مشروع غیر  فالمشروع قلیل الربحیة ھو

السلع  ةقیمة الموارد التي یستعملھا تزید عن قیم أن أيإنتاجھ المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتھ في السوق، 

  .یقدمھاالتي 

 العالمي یمكن النظر إلیھا أوفتطویر وبناء القدرة التنافسیة ألي شركة على المستوى المحلي 

  .واالستمرارلشركة البقاء ل، فوجودھا یضمن إستراتیجیة أواستثمار  أوباعتبارھا ھدفا، 

من اإلجراءات اإلداریة والتنظیمیة والمالیة ) المؤسسات(ت االقتصادیة آوقد تتخذ المنش

والتكنولوجیة ما قد یساعدھا على االرتقاء وتحسین جودة خدماتھا ومنتجاتھا وخفض تكلفتھا، مما قد 

في السوق الوطنیة من جھة ومن النفاذ بنجاح  األجنبیةاعدھا ویمكنھا من الصمود في مواجھة المنافسة یس

  . أخرىالخارجیة من جھة  األسواق إلى

ومن أھم ھذه , واالستمراروھناك عدة دراسات اھتمت بتحلیل قدرة المؤسسة على المنافسة 

  : الدراسات نذكر

المؤسسة مجبرة على القیام بعدة  أنوینص على ) : نافسيالتحلیل الت(تحلیل مدرسة ھارفارد 

  : خطوات أساسیة تضمن لھا البقاء واالستمرار والقدرة على المنافسة وتتمثل ھذه الخطوات في

  للمؤسسةدراسة و تحلیل نقاط القوة والضعف.  

 التھدیداتتحدید الفرص المتاحة و.  

  الكفاءات(تحلیل ودراسة قیمة المسیرین.(  

  :الموالي یوضح الخطوات المتبعة في التحلیل التنافسي لمدرسة ھارفاردو الشكل 

  
  

                                                   
الملتقى الدولـي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة  مداخلة مقدمة إلى ،م التنافسیةمفھوفارس مسدور، -كمال رزیق 1

 .105: ، ص2002أكتوبر  30و 29 یومي, وتحوالت المحیط، جـامعة بسكرةّ 
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  رفاردالنموذج االستراتیجي لمدرسة ھا) :  06( الشكل 
  

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أھمیة التكنولوجیا في ترقیة القدرة التنافسیة الصناعیة للدول النامیة في ظل , بوزید مروان :المصدر 
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة فرع التحلیل , 'حالة الجزائر'عولمة ال

  .35 :، ص2002/2003, جامعة الجزائر, اإلقتصادي
 

  تشخیص المؤسسة
  نقاط القوة - : تحلیل 
 نقاط الضعف -      

  تحلیل محیط المؤسسة 
  نقاط القوة  - :  تحدید 

 نقاط الضعف     -          

 تحلیل إمكانات وكفاءات المسیرین

تحدید وتقسیم إمكانات اتخاذ القرار 
 )السلبیات/  تاالیجابیا(

  تحدید االستراتیجیات المناسبة
   تحدید النشاط - 
 األھداف  - 
 الوسائل  - 



  زيادة الضغوط التنافسية على البنوك  فيمصرفية  تحرير تجارة الخدمات التأثير                    الفصل الثاني

54 

  :)فرع النشاط االقتصادي(التنافسیة على مستوى القطاع  - ب

الدولیة  سواقاألعلى تحقیق نجاح مستمر في  تتمثل في قدرة شركات قطاع معین في دولة ما  

س تنافسیة صناعة معینة من خالل الربحیة الكلیة للقطاع ومیزانھ اوتق الحكومي،دون االعتماد على الدعم 

  .والخارجالمباشر الداخل  األجنبيالتجاري ومحصلة االستثمار 

  : التنافسیة على مستوى الدولة - ج

خل األفراد، ففي حین وھي تعكس قدرة الدولة على تحقیق معدل مرتفع ومستمر لمستوى د  

النسبیة المنافسة على أجور منخفضة، فان المیزة التنافسیة تقتضي تحسین اإلنتاجیة  المیزة تقتضي

األمر الذي یضمن تحقیق معدل نمو مرتفع ومستمر  ,مرتفعةللمنافسة في نشاطات اقتصادیة ذات أجور 

  .لدخل الفرد

  : العوامل الجدیدة للقدرة التنافسیة -3

نصر الحاكم في مواجھة المنافسة الخارجیة ھو تنمیة القدرة التنافسیة والنھوض بكل الع نإ  

  :ومن أھم ھذه العوامل ةالعوامل المحددة للقدرة على التنافسی

مستوى ثابت من الجودة في تقدیم الخدمات بوتعني االلتزام : االلتزام بالمواصفات الدولیة للجودة - أ

 .النوعیةوالمنتوجات ولیس التقلبات في 

یجب االستفادة من التطور التقني العالمي الذي یختصر الزمن، فالتطور : التطور التكنولوجي - ب

تكلفة اقل وقدرة تنافسیة جدیدة وبالتالي  إلىقدرة تكنولوجیة عالیة تؤدي  ,التكنولوجي یؤثر على الكلفة

  ).دولیة/ محلیة (مكانة سوقیة ممتازة 

أصبح من الضروري على المؤسسات االھتمام وبشكل كبیر بعملیة : راالھتمام بالبحوث والتطوی - ج

تحسین نوعیة بالسبل والطرق الكفیلة  إیجادعلى  األولىبالدرجة  تعمل البحث والتطویر وذلك ألنھا

  .جودة وأعلى تنافسیة أكثرالخدمات والمنتجات المقدمة وابتكار خدمات ومنتجات جدیدة 

  :امل الجدیدة للقدرة التنافسیةوالجدول التالي یبین أھم العو

 العوامل الجدیدة للقدرة التنافسیة) : 06(جدول رقم 

  الصیغة الجدیدة

  التكنـولوجـیــا التحكـم فـي -1

 االھتمــام بالبحـث والتـطویـر -2

  لتزام بالمواصفات الدولیة للجودةاال -3



  زيادة الضغوط التنافسية على البنوك  فيمصرفية  تحرير تجارة الخدمات التأثير                    الفصل الثاني

55 

 aleinddans l’économie Mo Strategies et Compétitivitéy Grespy, uG ,:المصدر 
Economica, paris, 1998, p: 23.  

  
  : االستراتیجیات التنافسیة :  اثانی

  : الرائد إستراتیجیة -1

اول ـھناك مؤسسات رائدة في السوق تبادر في تقدیم منتجات جدیدة ولھا نظام واسع للتوزیع وتح  

  كي ـول "ا عن طریق تقلیدھا بطرح نفس المنتج في السوق ـمؤسسات األخرى منافستھالكل 

  :1"الرائدة بمكانتھا في السوق البد لھا القیام بما یلي  المؤسسة تحتفظ

  .رفع الطلب األولي - 

  .السوقحمایة حصة  - 

 .السوقتوسیع حصة  - 

  : استراتیجیة المتحدي -2

ن ھدفھا ھو رفع حصتھا في السوق ومن حصة السوق ویك %30وز المؤسسة المتحدیة على حت"

  :ن باستعمال استراتیجیات عدیدة أھمھاعلى حساب المنافسین اآلخری

  .السعرتخفیض  إستراتیجیة - 

 .عالیةیكون المنتج ذو جودة  :الرفاھیة إستراتیجیة - 

 .تنوع المنتجات واالبتكار إستراتیجیة - 

 .تحسین الخدمة إستراتیجیة - 

 2".تقلیص التكالیف إستراتیجیة - 

تحقیق  إلىالتصرفات تؤدي التنافس على أنھا مجموعة متكاملة من  إستراتیجیةویمكن تعریف 

  .میزة متواصلة ومستمرة عن المتنافسین

  : ثالث استراتیجیات عامة للتنافس وتشمل" Porter" واقترح 

  :قیادة التكلفة إستراتیجیة -1

   .المنافسینقل بالمقارنة مع أتحقیق تكلفة  إلى اإلستراتیجیةوتھدف ھذه   

                                                   
 إلى، مداخلة مقدمة التسویق البنكي وقدرتھ على اكتساب البنوك الجزائریة میزة تنافسیةعرابة رابح، -بن نافلة قدور 1

، جامعة الشلف، "الواقع والتحدیات"حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة  األولقى الوطني الملت
 .517: ، ص2004دیسمبر  15و 14یومي 

, وعلوم التسییر ة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیالمنافسة ودورھا في إنعاش االقتصاد الوطنيساخي صلیحة،  2
 .52: ، ص1999/2000ر، السنة الجامعیة جامعة الجزائ
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  :التمیز إستراتیجیة -2

  .تمكن المؤسسة من كسب خاصیة منفردة یریدھا الزبائن وتتمیز فیھایتحقق التمیز عندما ت  

  :التركیز إستراتیجیة -3

المؤسسة تختار مجال وحدود لنشاطھا  أن أيعلى خدمة جزء من السوق  اإلستراتیجیةتعتمد ھذه    

  .لتحقیق میزة تنافسیة

  : ستراتیجیات التنافسیة الثالثویوضح الجدول التالي اإل

  االستراتیجیات التنافسیة الثالث) : 07(جدول رقم 

  المیزة التنافسیة  االستراتیجیة التنافسیة  

  حـجـم 

  السـوق 

  المستھدف 

  جمیـع 

  قطاعات

  السـوق

  إدراك الزبائن النخفاض   القیادة في التكلفـة 

  أسعار منتجات المؤسسة 

  عن منافسیھا 

إدراك الزبائن للشيء الفرید   التمیـز

  سة الذي تقدمھ المؤس

إدراك الزبائن في قطاع   التركیز   قطاع معین من السوق 

المؤسسة للشيء الفرید الذي 

  تقدمھ المؤسسة

  .522 :عرابة رابح، مرجع سابق، ص- بن نافلة قدور :المصدر

  

  البیئة التنافسیة للبنوك: ثاني المطلب ال
التي تواجھ تحدیات كثیرة مصدرھا بیئة العمل المحیطة بھا، وما من  تآالمنشتعتبر البنوك من 

وتعتبر , الخارجیة والتي تعتبر إما تھدیدات أو فرص ةیبنك إال ویتعرض لقدر كبیر من المتغیرات البیئ

حیث ظھرت اتجاھات تنافسیة رئیسیة في مجال  التنافسیة أھم عناصر البیئة الخاصة بالبنوك، البیئة

  .لمصرفیة أولھا تزاید حدة المنافسة بین البنوك التجاریة وھذا ما سنعرضھ في ھذا المطلباألعمال ا

  
 :البیئة المصرفیة  : أوال

  .مفھوم البیئة المصرفیة إلىدراسة البیئة التنافسیة للبنوك نتطرق أوال  إلىقبل التعرض 
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تقـع خـارج حـدود البنك،  بعض البیئة بصورة شاملة بأنـھا كافـة القوى ذات الصلـة التيالعرف "

, العمالء ویقصد ھنا بالقـوى ذات الصلة جمیـع المتغیـرات التي تؤثر على أداء المنظمات مثل المنافسین،

  1".الظروف السیاسیة واالقتصادیة

وتؤثر على أدائھ وال تخضع  إذا تشیر البیئة المصرفیة إلى كافة الكیانات التي تقع خارج البنك،

    .نسبیا لسیطرتھ

 - الظروف االقتصادیة والسیاسیة ,البنوك المنافسة، العمالء- ة كما ذكرنا یالكیانات البیئ أنو بما  

یحدد بدرجة كبیرة الوسائل واألسالیب والسیاسات التي  أننھ یجب علیھ إال تخضع تماما لسیطرة البنك، ف

  .یتبعھا للتعامل والتكیف مع ھذه الكیانات

البیئة العامة للبنك والبیئة الخاصة : نوعین أساسین وھما إلىیة ویمكن تصنیف البیئة المصرف

  : للبنك، وھذا ما یوضحھ الشكل التالي

  البیئة الخاصة والعامة للبنوك: ) 07(الشكل رقم 
    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  .95: طارق طھ، مرجع سابق، ص :المصدر

  
  : وتتمثل في ما یلي: البیئة العامة للبنك -1

تؤثر ھذه الظروف على أنشطة البنك ومن أمثلتھا معدالت الفائدة مستوى : القتصادیةالظروف ا - أ

معدل التضخم لیس في صالح البنك ذاك أن ارتفاع ن ارتفاع أوھنا یمكن القول ب"الدخول، معدل التضخم 

                                                   
 .95: طارق طھ، مرجع سابق، ص 1

 الظروف االقتصادیة

 العمالء

  
  

 البنك 

  
 الموردین
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دي كبر من زیادة الدخل الفردي ما یؤأفي أسعار السلع والخدمات بدرجة معدل التضخم یصاحبھ ارتفاع 

     1".انخفاض ودائع األفراد لدى البنوك إلى

ستقرار السیاسي التي تتمتع بھا الدولة والتي تؤثر بشكل كبیر وتشمل درجة اإل: الظروف السیاسیة - ب

  .على أداء البنوك

المجتمع وأنماط السلوك واتجاھات  یعتنقھا وتتعلق بالعادات والقیم التي: الظروف االجتماعیة والثقافیة - ج

تأثیر على أنشطة البنوك  أكثرالظروف االجتماعیة والثقافیة أصبحت تلعب دورا  أنعلیم ویالحظ الت

  .المختلفة

مدى التطبیق المنتظم للمعرفة العلمیة بغرض إشباع االحتیاجات  إلىوتشیر التقنیة : الظروف التقنیة - د

تطبیق المعرفة المتاحة في بیئة والظروف التقنیة كأحد عناصر البیئة العامة للبنوك یقصد بھا بمستوى 

التطور التقني یعد من أھم العوامل التي ساھمت في زیادة حركیة بیئة األعمال  أنویعتبر البعض  ,البنك

  .الحالیة

  :البیئة الخاصة للبنك -2

حد أتؤثر البیئة الخاصة للبنوك بشكل مباشر على أعمال البنوك وتضم ھذه البیئة من عناصرھا 

البنوك المنافسة وقد أطلق علیھا البعض البیئة  أووھي المنافسون  ,ثرة للغایة على البنكالكیانات المؤ

  :ونوجز فیما یلي أھم العناصر األخرى لھذه البیئة, التنافسیة

فالبنوك توجد إلشباع احتیاجات عمالئھا وفي ھذا الصدد  ,بنك أيیعد العمالء أساس وجود  :العمالء -أ

جمیع الجھود وخطط البنك تكون موجھة بالدرجة  أن أي ,ویقیة موجھة بالعمیلتتبنى البنوك سیاسات تس

نحو العمیل ورضاه باعتباره محور ارتكاز فاالھتمام بإشباع حاجیات العمیل لھ أھمیة قصوى لدى  األولى

 .البنك

تتبنى  وبذلك فھي وتتنافس البنوك فیما بینھا من اجل كسب العمالء وباألخص كبار العمالء،  

، یختار على أساسھا العمالء بنوكھماسات تسویقیة موجھة للعمیل كما ذكر سابقا، و ھناك عدة معاییر سی

  :جل االلتزام بھذه المعاییر والتي نذكر من أھمھاأوبالتالي فالبنوك تتنافس من 

  .سعر الفائدة .1

  .سرعة تقدیم الخدمات .2

  .سا 24/24الخدمة  .3

  .كفاءة العاملین بالبنك .4
                                                   

  .32: ص, 1999, القاھرة, التعلیم المفتوح دار ,إدارة البنوك, الدسوقي حامد أبو زید 1
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  .المصرفیة دقة أداء الخدمات .5

:                                                                                                ونوضح ذلك من خالل الجدول التالي الذي یبین معاییر اختیار عمالء السوق الكندیة لبنوكھم

  الء السوق الكندیة لبنوكھممعاییر اختیار عم: ) 08(جدول رقم 

  المعیار   ب الترتی

  سرعة تقدیم الخدمة   األول

  المالئمة المكانیة   الثاني 

  كفاءة العاملین بالبنك   الثالث 

  جودة الخدمة المصرفیة   الرابع

  دقة أداء الخدمة المصرفیة   الخامس 

  القدرة على اكتشاف وتصحیح األخطاء  السادس 

  روح الصداقة لدى العاملین   السابع 

  ائدة سعر الف  الثامن 

  نخفاض الرسوم المصرفیة إ  التاسع 

  سمعة البنك   العاشر 

  .99: طارق طھ، مرجع سابق، ص :المصدر

الموارد المادیة وعادة ما  أویتمثل الموردون في المنظمات التي تقوم بمد البنك بالعوامل : الموردون - ب

ن ارتفاع تكلفة بأسعار مناسبة، ألتبحث إدارة البنك في كیفیة توفیر تدفق ثابت للمواد المورد إلیھا و

الموارد الموردة تعني انخفاض في ھامش الربح، لذلك یجب على البنك القیام بالبحث المستمر على أفضل 

  .الموردین من حیث جودة المادة الموردة وسعرھا

عب تلك ، وتلتحكم البیئة التي تعمل بھا البنكیقصد بھا تلك التشریعات واإلجراءات التي : الحكومة - ج

العوامل دور مؤثرا ومباشرا في تحدید سیاسات وأنشطة البنك ومن أمثلة ذلك شروط منح االئتمان، 

  .التشریعات الخاصة باإلحتیاطي القانوني، تحدید أسعار الفائدة

بالقواعد واإلجراءات المفروضة على  دالتوجھ العالمي الجدید ھو خفض درجة التقیی أنونالحظ   

التعامالت المالیة حتى تتمكن من المنافسة المفروضة في ة حریة اكبر للبنوك المحلیة البنوك بھدف إتاح

  .علیھا بعد اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

وھم من لھم صلة بالبنك ویمارسون علیھ ضغوطا مختلفة ولھم تأثیر على سیاسات وأداء : الجماھیر - د

   :مجموعاتثالث  إلىالبنك، و یمكن تصنیفھم 
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 البنك،البنوك التي أقرضت  الحالیین،جماھیر بینھا وبین البنك اھتمام مشترك مثل المساھمین  - 

  .المالیةالمتعاملین في أسھم البنك في السوق 

  .الضرائبجماھیر ال یرحب بھا البنك كثیرا مثل مصلحة  - 

الصحف  افالبنوك تھتم بان تنشر عنھ والصحف،جماھیر یھتم بھا البنك من وسائل اإلعالم  - 

 .العمالءأخبار لتحسین صورتھا لدى 

 
  :البیئة التنافسیة :  اثانی

خدمات  أوویقصد بھم جمیع المنظمات األخرى التي تقدم نفس الخدمات المصرفیة، " :البنوك المنافسة -1

التي تدور بین البنوك فیما بینھا بالمنافسة المصرفیة أو  وتسمى المنافسة ,1"مشابھة لما یقدمھ البنك

غیر سعریة تدور حول  ویرى البعض أن المنافسة بین البنوك ھي في األساس منافسة, لمنافسة المباشرةا

التي یقومون بھا تشكل  األنشطةجودة و تمایز الخدمات المصرفیة المقدمة للعمالء، فالمنافسین وكذلك 

: معرفة ما یلي إلى، بحیث یتوصل یھ دراسة منافسیھولذا یجب عل"مصادر خطورة واضحة على البنك 

من ھم المنافسون المباشرین للبنك؟ وماذا یقدم ھؤالء المنافسون، وما الذي یساعدھم على االحتفاظ 

   2"یقدمھا البنك الجتذاب والفوز بعمالء البنوك المنافسة؟  أنبعمالئھم؟ وما ھي الخدمات التي یجب 

  تقوم البنوك بتعریف  أنذلك  یتجاھل منافسیة، ویقتضي أنبنك ال یمكن  أي أنو یعني ما سبق

المجال الذي تعمل بھ بصورة أوسع لیشمل إشباع االحتیاجات المالیة للعمالء بصفة عامة ولیس 

  .تقدیم الخدمات المصرفیة فقط

  عدم وجود معوقات لدخول منافسین للبنك یؤثر بصورة ملموسة على  أووجود  أنومن المالحظ

  .مدى ارتفاع واستقرار عوائده

  :تواجھھا البنوك في ھذا المجال أنھناك أربعة أوضاع یمكن  أنالشكل التالي و یبین 

  

  

  

  مصفوفة العوائق والربحیة: ) 08(شكل رقم 
  منخفضة                                                                             مرتفعة    

                                                   
 .101: طارق طھ، مرجع سابق، ص 1
 .297: ، ص2001، البیان للطباعة والنشر، اقتصادیات النقود والبنوكفرج عزت، - عبد المنعم راضي 2
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  عوائد مرتفعة

  ومستقرة

  )د(

  عوائد مرتفعة

  تفعةو مخاطر مر

  )ج(

  عوائد مستقرة

  و منخفضة

  )أ(

  عوائد منخفضة

  و مخاطر مرتفعة

  )ب(

  مرتفعة                                                                              منخفضة  

  

  .102 :طارق طھ، مرجع سابق، ص :المصدر 

  :نھأنالحظ من خالل الشكل 

بنوك  أوفي السوق المصرفي منخفضة، وكذلك عوائق دخول منافسین  العوائق الموجودة) : أ(في حالة 

منافسة جدیدة منخفضة، و بالتالي فإن إیرادات البنك المتوقعة تكون مستقرة لعدم وجود عوائق تؤثر على 

:  في ھذه الحالة أي، نخفضة لكثرة عدد البنوك المنافسةأداءه ولكن في نفس الوقت تكون اإلیرادات م

  .مستقر+ نخفض م= العائد 

العوائق الموجودة بالسوق المصرفیة مرتفعة، وعوائق دخول بنوك منافسة منخفضة، ویعد ) : ب(الحالة 

 إلىانخفاض عوائد البنك وكذلك سھولة دخول منافسین  إلىعمل بھ البنك، وھذا یؤدي یھذا أسوء وضع 

  .مخاطر مرتفعة+ منخفضة عوائد = ة عوائد البنك في ھذه الحال أيالسوق یھدد تلك العوائد، 

العوائق الموجودة بالسوق المصرفیة منخفضة وكذلك عوائق دخول منافسین جدد منخفضة ) : ج(الحالة 

وتكون في ھذه الحالة عوائد البنك  مرتفعة، لكن ھذه العوائد تكون محملة بالمخاطر بسبب سھولة دخول 

  .مخاطر مرتفعة+ مرتفعة = البنك عوائد  أن أيمنافسین 

العوائق الموجودة في السوق منخفضة، وھناك معوقات مرتفعة على دخول بنوك منافسة ) : د(الحالة 

جدیدة ویعد ھذا الوضع من أفضل األوضاع التي یعمل بھا البنك فعدم وجود عوائق في السوق المصرفیة 

ففي ھذه , عوائدین جدد یضمن استقرار تلك الارتفاع عوائد البنك، وكذلك صعوبة دخول منافس إلىیؤدي 

  .مستقرة+ مرتفعة = العوائد  الحالة تكون

  
  عوائق
  دخول

  منافسین
  جدد

 في السوق العوائق الموجودة
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 " ال ینحصر التنافس بین البنوك التجاریة فقط، فكذلك یوجد تنافس بین ھذه األخیرة وبین البنوك

الوحدات ذات  إلىالزراعیة، وذلك في إطار تقدیم الخدمات االئتمانیة  أوالمتخصصة مثل البنوك العقاریة 

  1."العجز المالي

ھذه المنافسة ال تعتبر منافسة كاملة، بحیث یقتصر نشاط البنوك المتخصصة على تقدیم  أنال إ  

كان  نإالبنوك التجاریة و أنالزراع و الفالحین، في حین نجد  إلىالقروض قصیرة ومتوسطة األجل 

روض تقوم بتقدیم الق أنھاالقطاع التجاري، إال  إلىالغرض األساسي من قیامھا ھو تقدیم القروض 

ھذا في وضع تنافسي أفضل من منافسیھا في  اجمیع القطاعات، وھذا ما یجعلھ إلىوالتسھیالت االئتمانیة 

  –البنوك المتخصصة-المجال 

كذلك فان البنوك التجاریة تواجھ حالیا منافسة قویة خاصة من البنوك اإلسالمیة التي تشكل قوى 

یرھم، وكذلك تمویل المشاریع المختلفة، وفي ھذا وغاألفراد تنافس كبیرة لما تحصل علیھ من ودائع 

الشأن ولتصبح البنوك التجاریة قادرة على المنافسة فھي تتبع سیاسات وخطوات عدیدة من أھمھا ھو 

التي تقوم على أساسھا إدارة  ئإنشاء فروع إسالمیة تابعة لھا تقوم بالتعامل فیھا بنفس األسس والمباد

  .البنوك اإلسالمیة

كبر أجل جذب أتتنافس البنوك فیما بینھا في عدة مجاالت وذلك من  :االت المنافسة بین البنوكأھم مج -2

وھو الربح  كالھدف األساسي للبن إلىكبر من الودائع وذلك للوصول أعدد من العمالء وبالتالي حجم 

  : ناحیتین إلىویمكن تقسیم مجاالت المنافسة بین البنوك 

الملموسة وھي األكثر تأثیرا على العمالء وتعتمد  أوالمادیة  وھي الناحیة: الناحیة الكمیة - 

  .ساس على الخدمات المقدمة للعمالءباأل

 .وھي التي تؤثر بالدرجة الثانیة عن نفسیة العمالء: الناحیة الكیفیة - 

  : ونوضح أھم مجاالت المنافسة بین البنوك في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  البنوك مجاالت المنافسة بین: ) 09(جدول رقم 
                                                   

  .110: ، ص2، ط2000/2001, النھضة العربیة، القاھرة دار ،إدارة البنوك التجاریةابتھاج مصطفى عبد الرحمان،  1
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  الناحیة الكیفیة  الناحیة الكمیة

  ھوامش الربحالفوائد المدینة والدائنة و - 

 )السحب –اإلیداع (الرسوم  - 

ییر  -  ة التس روات(عمول وال –الث ةالاألم –مودع

 )الممتلكات

 األتعاب - 

 مصاریف السمسرة - 

 مصاریف كراء الخزائن الحدیدیة - 

 مرونة شروط التمویل - 

 المركز المالي للبنك - 

 ) بدون توقیت(عملیات البنكیة سرعة وصحة ال - 

 أسعار التحوالت - 

 شروط السحب - 

 جودتھاتنوع المنتجات والخدمات المصرفیة و - 

 میزانیة اإلعانات - 

  قنوات التوزیع والتغطیة الزمنیة - 

  )عینألموال المود(شروط الحمایة  - 

 تكییف الخدمات على حساب احتیاجات الزبائن  - 

 كفاءة البحث والتجدید - 

 النصائح المقدمةات ودقة وصحة المعلوم - 

 الدعم في األوقات الصعبة - 

 الشفافیة مع أصحاب الحق - 

 السریة - 

 ظروف االستقبال - 

  السمعة ونظرة الجمھور - 

 ,s bancaires face a la éLe developpement des activitBoulemche saida :المصدر
 magistèrede  iremémo, BANQUE-Cas : bancassurance CNEP ,concurrence

option finance, école supérieure de commerce, Alger, 2002, p:45 . 
  

 المنافسة بین البنوك تدور أساسا حول جذب اكبر حجم ممكن من الودائع وھي بھذا تتبع  نإ

  :ھماأساسیتین و  إستراتیجیتین

رفیة قد التشریعات المص أنوتقوم على دفع معدالت فائدة أعلى للمودعین، غیر : "المنافسة السعریة -1

  األمر ,1"اریةـالفوائد على الودائع الج حبرز األمثلة على ذلك منأافسة، ومن ـتضع قیود على تلك المن

  .الذي یقلل المنافسة في ھذا المجال 

على تقدیم أفضل الخدمات للمودعین، وبھذا تجد البنوك  اإلستراتیجیةتقوم ھذه : المنافسة غیر السعریة -2

، الخدمات بأسعار تنافسیةنافسة لتحقیق المیزة التنافسیة، حیث تقوم بتقدیم شمل للمأالمجال أوسع و
                                                   

، 2، ط2000اإلسكندریة، , المكتب العربي الحدیث, )مدخل اتخاذ القرارات(إدارة البنوك التجاریة ھندي،  إبراھیممنیر  1
 .  156: ص
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ویالحظ وجود تباین كبیر بین البنوك في مستوى جودة الخدمات المقدمة وكذلك في تكلفة ھذه الخدمات، 

ین التي تعد من مجاالت التنافس بوبرز ھذه الخدمات أجانب التباین في أنواع الخدمات المقدمة، ومن  إلى

  : البنوك نذكر

  .تحصیل مستحقات المودعین - 

 .تحصیل الشیكات - 

 .داد المدفوعات نیابیة عن العمالءس - 

 .سرعة أداء الخدمة - 

 .غرفة المقاصة االلكترونیة - 

 .الصرف اآللي - 

 .ة محفظة األوراق المالیة للعمالءإدار - 

  بل قشدیدة من نھ بعد تحریر الخدمات المصرفیة أصبحت البنوك المحلیة تواجھ منافسة أویالحظ

السوق المصرفیة وتقدیمھا لخدمات مصرفیة قد تكون أعلى  إلىوذلك لسھولة دخولھا  األجنبیةالبنوك 

  .جودة من الخدمات المقدمة من طرف البنوك المحلیة

تنافس البنوك المحلیة في مجال الخدمات  أنالبنوك األجنبیة لن تستطیع  أنالبعض یرى  أنغیر "

ة ویستمر العمالء في تفضیل التعامل مع البنوك المحلیة من واقع الخبرة والعالقة المصرفیة االستھالكی

  . 1"الوثیقة معھا

  وتھدیدات مرتبطة بالمنافسة بین  فرص،كذلك فان تحریر تجارة الخدمات المصرفیة قد یخلق

  :أھمھاالبنوك نذكر 

تقدم جمیعا مجموعة  أنھااألھداف إال  أوالنشاط  أوبالرغم من اختالف البنوك سواء في الحجم  - 

من الخدمات شبھ المتماثلة وھذا ما یزید من حدة المنافسة على تقدیم ھذه الخدمات وبأسعار 

  .تنافسیة

ضعف الرقابة على أنشطة البنوك والقوانین الجدیدة التي فرضتھا عملیة تحریر الخدمات  نإ - 

ت اإلقراضیة و اإلیداعیة التي تجاریة تقوم بتقدیم الخدماالأن البنوك غیر  إلىالمصرفیة أدى 

 . التوسع االئتمانيوھذا من شأنھ أن یھدد البنوك التجاریة في مجال تتمیز بھا البنوك التجاریة، 

في بعض  یةبالرغم من عدم اتساع السوق المصرف األجنبیةإن زیادة عدد فروع البنوك المحلیة و - 

ابتكار خدمات  أوي الخدمات المقدمة الدول یمثل إضافة جدیدة في الطاقة ال یقابلھا تجدید ف
                                                   

1 www.albayan.co.ae, le 16/07/05. 
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جدیدة، مما یزید من حدة المنافسة بین البنوك، األمر الذي ال تقدر علیھ بعض الكیانات 

 .  المصرفیة الصغیرة وھذا ما یحتم علیھا االندماج في البنوك الكبیرة

غیر  خرىأأداء خدمات  إلىالتوسع في شركات الصرافة وزیادة رصید حجم تعامالتھا یدفع بھا  - 

 .أعمال البنوكھذا ما یھدد و األجنبیةالبیع والشراء واستبدال العمالت 

العاملة في السوق المحلیة بالتعامل بالعملة المحلیة یزید من حدة  األجنبیةالسماح لفروع البنوك  - 

  . المنافسة مع البنوك األخرى خاصة في مجال اإلیداع بالعملة المحلیة

  

المنافسة بین البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  –یئة التنافسیةتغیر الب: المطلب الثالث 
  - عد تحریر تجارة الخدمات المصرفیةب

  :ظھرتأخذت المنافسة تشتد في السوق المصرفیة بعد تحریر تجارة الخدمات المصرفیة و   

  .المنافسة بین البنوك و المؤسسات المالیة األخرى - 

 .لیة التي تقدم الخدمات المصرفیةماالمنافسة بین البنوك والمؤسسات غیر ال - 

 
  :بین البنوك و المؤسسات المالیة  تزاید من حدة المنافسة:  أوال

إن درجة التھدید التنافسي من قبل الداخلین الجدد في سوق الخدمات المالیة سوف یزداد بصورة 

مین ألتالحظ أن دخول كل من شركات ایواضحة وھذا ما یسبب المزید من الصعوبات للبنوك، و

إحداث تأثیرات عمیقة، وذاك من  إلىوشركات األوراق المالیة والوسطاء المالیین اآلخرین سوف یؤدي 

 أن إلىوھذا راجع "خالل قیامھا بتقدیم مجموعة متنوعة من الخدمات وثیقة الصلة بأعمال البنوك، 

طویلة األجل وكذلك مین والشركات الكبرى لدیھا قدر كبیر من السیولة، ورؤوس أموال أشركات الت

وبھذا جذبتھا مھنة البنوك ومن المحتمل أن تلك المؤسسات المالیة سوف , 1"تمتلك سجالت كبار الزبائن

تقدیم تشكیلة واسعة ومتنوعة من المنتجات المصرفیة بالتجزئة التي تعتبر بالسوق األكثر  إلىتتجھ 

  . ربحیة

ثل شركات التامین وھیئة البرید التي تقدم تنافس البنوك التجاریة مع المؤسسات المالیة م إن

ن البنوك تتنافس على تلك المدخرات وتتنافس أیضا في إخدمات صندوق التوفیر والتي تقبل الودائع، ف

 ,تمویل احتیاجات الوحدات المختلفة عن طریق شراء األوراق المالیة والمساھمة في تأسیس الشركات

ات المالیة فإنھا تقوم تقدیم أوعیة ادخاریة ذات مزایا شھادات وحتى تستطیع البنوك منافسة تلك المؤسس
                                                   

1 Boulemche saida, opcit, P :52. 
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مین، ومع ھذه المنافسة بین البنوك والمؤسسات المالیة إال انھ یتبین أن للبنوك أاالدخار، وبوالص الت

أفضلیة حیث تقوم بتقدیم خدمات ال تستطیع المؤسسات المالیة األخرى عرضھا مثل فتح الحسابات بحریة 

  .ضومنح القرو

كذلك تتنافس البنوك التجاریة مع الوسطاء المالیین والشركات المالیة العاملة في مجال األوراق 

الوحدات المستثمرة مباشرة عن طریق  إلىالمالیة، حیث یقوم السماسرة بتجمیع المدخرات وتوجیھھا 

  .االستثمار المباشر

 
  :الیة المؤسسات غیر المتزاید حدة المنافسة بین البنوك و: ثانیا 

الشركات التجاریة  أوت غیر مالیة، كالتجار آتواجھ البنوك التجاریة حالیا منافسة من منش"

جل وھي بذلك تنافس البنوك التجاریة في نشاطھا الرئیسي وھو تقدیم والصناعیة، إذ تقوم بالبیع اآل

  .1"االئتمان

خول سوق األعمال فقد بدأت العدید من المؤسسات غیر المالیة في الدول الصناعیة في د

-Marks and Spercer"وعلى سبیل المثال فان بعض الشركات مثل شركة "المصرفیة بالتجزئة، 

Sears "  أدخلت خدمة جدیدة تقدمھا لعمالئھا عبارة عن بطاقات تسوق)Stor card( والتي تتیح ،

ء العمالء لخدمات جات ھؤالومن ثمة تتناقص احتیا, للعمالء شراء مجموعة متنوعة من منتجات التجزئة

  .البنوك

المالیة مباشرة  األسواقوكذلك نجد أن الشركات المتعددة الجنسیة الكبرى یمكنھا اآلن أن تدخل 

من خالل عملیات التسنید، بعدما كانت تحصل على احتیاجاتھا التمویلیة باإلقراض من البنوك، وتعتمد 

مالیة مثل األوراق المالیة وتقوم ببیعھا في ھذه الشركات من خالل أسلوب التسنید على إصدار أدوات 

المالیة للحصول على األموال األزمة، وھي بذلك أضعفت دور البنوك في عملیات منح  األسواق

  .القروض

  نھ كذلك إزیادة المنافسة بین البنوك والمؤسسات األخرى ف إلىتلك العوامل التي أدت  إلىإضافة

زیادة حدة ھذه المنافسة  إلىالمصرفي أدت العمل طور تعن  توجد بعض القواعد والتشریعات الناتجة

في المجال العمل المصرفي والتي یطلق  ةفعلى سبیل المثال فان عملیات تخفیف القیود والقواعد التنظیمی

للبنوك وجمعیات اإلسكان التوسع في أنشطتھا بدرجة كبیرة لم  تتاحأ  )Big Bang( اعلیھا في بریطانی

  .من قبل وساعد ذلك على ظھورھا كمنافس قوي للبنوك التجاریةیكن مسموحا بھا 

                                                   
  .112: ابتھاج مصطفى عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 1
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والشكل الموالي یقدم بعض أھم العوامل القادرة على التأثیر في بینة السوق المصرفیة وفي زیادة 

ن كفاءة االقتصاد ھو أمر ضروري للمنافسة بینما إتباع سیاسة التمیز والمفاضلة اتجاه أحدة المنافسة، و

  .خلق إختالالت باھظة إلىیؤدي ) عامة أوخاصة (لھیئات بعض المؤسسات وا

  ة المصرفیة وفي حدة المنافسةبیئعلى التأثیر في ال ةأھم العوامل القادر: ) 09(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Boulemche saida, opcit, P: 41 :المصدر 

  :  زیادة في درجة عدم التأكد البیئي للبنوك: ثالثا 
تحریر تجارة الخدمات المصرفیة من خالل دخول منافسین جدد  هلوضع الذي أفرزإن ھذا ا

شكل تھدیدا بصورة متزایدة یازدیاد حدة المنافسة، مما  إلىسابقا، وأدى ذلك ذكر للبنوك التجاریة كما 

تغییر البیئة التي تعمل في ظلھا البنوك  إلىاألعمال المصرفیة المحلیة، فقد أدى ذلك  أسواقعلى 

 إلىحیث یشیر عدم التأكد البیئي "أصبحت تتسم بعدم االستقرار وھو ما یطلق علیھ بعدم التأكد البیئي، و

ویمكن تقسیم درجة عدم التأكد البیئي من خالل  1"درجة التغیر والتعقد في البیئة التي یعمل بھا البنك 

  :البعدین التالیین

                                                   
   .113: طارق طھ، مرجع سابق، ص 1

  :الخروج شروط الدخول و
  القوانین - 
حمایة المستھلكین و مساعدة  - 

التقاریر  –بعض المناطق 
 اإلحصائیة

 االستثمارات - 
 الخبرة والكفاءة - 
 الحمایة - 
 المحیط االقتصادي واالجتماعي - 

تھدیدات المؤسسات البنكیة 
 الجدیدة

تھدیدات المؤسسات غیر 
 المصرفیة

  مرونة تعویض المنتجات المالیة
 الجودة/ السعر 

 المنافسة بین البنوك

القدرة على مساومة الزبائن 
 )أفراد/ مؤسسات (
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مدى المعرفة المتوفرة حول تلك ولتي تشكل بیئة البنك، عدد الكیانات ا إلىوتشیر : درجة التعقد البیئي -1

رفة المطلوب توفیرھا حول ھذه معكبر من الأقدر  إلىلما زادت مكونات البیئة احتاج البنك كالكیانات، ف

  .الكیانات

عدد البنوك المنافسة وكذلك دخول منافسین جدد للبنوك  یاددوما یتبین في الوقت الحاضر ھو از

ھناك ازدیاد في عدد نوعیة القطاعات التي ینتمي إلیھا عمالء البنوك  أخرىومن جھة  كما ذكر سابقا،

ومن ھنا تزداد درجة التعقد في البیئة التي تعمل ...) قطاع صناعي  –ھیئات حكومیة  –قطاع عائلي (

  .بھا البنوك

التي تعمل بھا البنوك، فمع عدم االستقرار في البیئة  إلىتشیر درجة التغیر البیئي : درجة التغیر البیئي -2

ھذه التغیرات والتطورات المستمرة في مجال األعمال المصرفیة وخاصة التطور التكنولوجي المتزاید 

ارتفاع درجة التغیر البیئي للبنوك وذلك مع دخول منافسین جدد  إلىوكذلك تطور التكنولوجیا، أدت 

  .باستمرار

الدول الموقعة على اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات  وتتفاوت درجة عدم التأكد بین الدول، إذ أن

المصرفیة والمالیة  األسواقالمصرفیة تكون درجة عدم التأكد البیئي مرتفعة وذلك ناتج عن تحریر 

  .ودخول المنافسین باستمرار، وذلك على خالف الدول غیر موقعة على ھذه االتفاقیة

  :ونوضح ذلك من خالل الشكل التالي

  

  

  

  عدم التأكد البیئي للبنوك: ) 10( رقم شكل

  Aالوضع 

  درجة منخفضة من عدم

  البیئي التأكد

 Bالوضع 

  درجة مرتفعة نسبیا من

  البیئي التأكدعدم 

  Cالوضع 

  درجة مرتفعة من عدم

  البیئي التأكد

  Dالوضع 

  درجة شدیدة االرتفاع من عدم

  البیئي التأكد

  
  .115: ص, مرجع سابق, طارق طھ :المصدر

 بسیطة

 مستقرة

درجة 
 التعقد

 متحركة

 معقدة

 درجة التغیر
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  :Aلوضع ا - 

البنك ھنا مستقرة نظرا لوجود عدد قلیل من المنافسین  ةیئبدرجة منخفضة من عدم التأكد البیئي ف

  .توفر معلومات عنھم ال تكون مرتفعة فالبیئة المصرفیة تكون بسیطة التعقید وقلیلة التغیر إلىوالحاجة 

  :Bالوضع  - 

نك تتسم بالحركیة، نظرا لوجود تطور درجة مرتفعة نسبیا من عدم التأكد البیئي وھنا بیئة الب

مع عدد قلیل من المنافسین فالبیئة المصرفیة تكون بسیطة التعقید ومرتفعة  االتكنولوجیفي متواصل 

  .التغیر

  :Cالوضع  - 

درجة مرتفعة من عدم التأكد البیئي وھنا بیئة البنك تكون مستقرة حیث ال یوجد تطور تقني كبیر 

ات عدیدة وباألخص دخول منافسین جدد، فالبیئة المصرفیة ھنا مرتفعة التعقد لكنھا معقدة حیث تضم كیان

   .التغیرو قلیلة 

  :Dالوضع  - 

درجة شدیدة االرتفاع من عدم التأكد البیئي، حیث أن بیئة البنك ھنا غیر مستقرة وتتصف 

فسین وتنوعھم بالحركیة نظرا للتطور التكنولوجي الكبیر وكذلك ھي شدیدة التعقد من حیث عدد المنا

  .غیرتفالبیئة المصرفیة مرتفعة التعقد وكذلك مرتفعة ال

 ن الحالة األخیرة التي وصفت بھا البیئة المصرفیة بأنھا مرتفعة التعقد ومرتفعة التغیر ھي الحالة إ

ي فالتي یمكن أن تسود مستقبال في األسواق المصرفیة فالتغیرات والتطورات التكنولوجیة المستمرة 

المصرفیة مما یعني دخول منافسین جدد باستمرار وازدیاد حدة  األسواقمصرفي وكذلك تحریر العمل ال

  .كنتیجة لتحریر تجارة الخدمات المصرفیة سیزید من تعقد ھذه البیئةالمنافسة 
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  جودة الخدمات المصرفیة كآلیة لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك: المبحث الثالث
وخاصة في مجال الخدمات المصرفیة المقدمة وبما أن ھذه , س البنوك حالیا في عدة مجاالتتتناف  

 ,الخدمات تكاد تكون متشابھة في مختلف البنوك أصبحت المنافسة ترتكز حول جودة ھذه الخدمات

وأصبح من الضروري على البنوك خاصة بعد تحریر تجارة الخدمات المصرفیة أن تطور خدماتھا 

وكذلك تھتم بجودة , المقدمة وتواكب التطور التكنولوجي المستمر في مجال الصناعة المصرفیة المصرفیة

  .ھذه الخدمات لكي تصبح في وضع یسمح بالمنافسة

  

  مفھوم جودة الخدمات المصرفیة : المطلب األول
  : الخصائص الممیزة للخدمات المصرفیة:  أوال
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, ة نورد بعض التعارف الخاصة بالخدماتقبل التطرق إلى مفھوم جودة الخدمات المصرفی

فالخدمات من منظور واسع یشمل كل الخدمات الحاسوبیة وإذا كان المنتج ملموسا فإنھ ال یصنف مع "

  1".الخدمات وإنما یندرج مع السلع

  .ملموسةوالخدمات ھي منافع یقدمھا الطرف البائع إلى المشتري وھي بطبیعتھا غیر 

  :من الممیزات كما ذكر سابقا ونذكر أھمھا لخدمات المصرفیة العدیدلو

  .یمكن ألي بنك من البنوك تقدیم نفس الخدمات المصرفیة فھي لیست محمیة لبراءة اختراع - 

 .تصال الشخصي بین مقدم الخدمة والعمیلتعتمد الخدمات المصرفیة في تقدیمھا على اإل - 

 .یر من الخدمات یتصف بصفة التكرارإن الطلب على الكث" - 

 2".الكبیر في الخدمات المصرفیةالتنوع  - 

 .ر قابلة للتقسیم عند تقدیمھاالخدمات المصرفیة غی - 

 . ال یمكن صنع الخدمة المصرفیة مقدما أو تخزینھا فھي تقدم وتنتج عندما یطلبھا الزبون" - 

 .ال یمكن لموظف البنك إنتاج عینات من الخدمة وإرسالھا للزبون قبل الشراء - 

 .قابلة للفحص قبل تقدیمھا للزبون جودة الخدمات المصرفیة غیر - 

  3".تختلف طریقة تقدیم الخدمة من زبون ألخر - 

  :جودة الخدمات المصرفیة  : ثانیا
  :رئیسیة ھي أبعاد بأربعةتعددت الرؤى حول مفھوم جودة الخدمات المصرفیة وقد حددت   

  .الخدمة المصرفیة - 

 .أسلوب تقدیمھا - 

 .خدمة العمیل - 

 .وااللكترونیة الموارد واإلمكانیات المادیة - 

  :4وھناك أبعاد رئیسیة تقاس بھا جودة الخدمات المصرفیة ھي

  .اإلعتمادیة - 

  .سرعة اإلستجابة - 
                                                   

 .236: سرمد كوكب الجمیل، مرجع سابق، ص 1
 . 347: ف، مرجع سابق، صعبد السالم أبو قح-عبد الغفار حنفي 2
  .336: ، ص1999، دار البیان للطباعة والنشر، مصر، لمصرفیةتسویق الخدمات اعوض بدیر الحداد،  3
مداخلة مقدمة , للبنوك الجزائریة جودة الخدمات المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة, القادر بریش عبد- زیدان محمد 4

 7-6, جامعة جیجل, "تقنیات-مخاطر-منافسةّ "إلى الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة في األلفیة الثالثة 
 .2: ص, 2005جوان 
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  .)الكفاءة(القدرة  - 

  .سھولة الحصول على الخدمة - 

  .اللباقة - 

  .اإلتصال - 

  .المصداقیة - 

  .األمان - 

  .معرفة وفھم العمیل - 

  .الجوانب المادیة الملموسة - 

  :لي بعض الشروح لھذه األبعادونورد في ما ی

   :یتضمنوھذا ما  األولىوھي تعني إنجاز الخدمة بشكل سلیم من المرة   :اإلعتمادیة -1

 دقة الحسابات وعدم حدوث األخطاء.  

 تقدیم الخدمة المصرفیة بشكل صحیح.  

 مة المصرفیة في مواعیدھا المحددةتقدیم الخد.  

 خدمةثبات مستوى أداء ال.  

تقدیم الخدمة ومساعدة  في وتعني استعداد العاملین بالبنك ورغبتھم: من قبل العاملین سرعة االستجابة -2

  .السرعة في أداء الخدمة المصرفیةالزبائن و

  .الالزمة ألداء الخدمة المصرفیةتعني امتالك موظفي البنك للمھارة والمعرفة  :الكفاءة -3

العمیل وتوفر عدد  إلىالخدمة المصرفیة وتعني تسھیل الحصول على  :سھولة الحصول على الخدمة -4

  .كافي من منافذ الحصول على الخدمة

  .للزبائنو تعني احترام موظفي البنك  :اللباقة -5

  .كذلك تكلفتھاالزبائن حول طبیعة الخدمة و إلىحیث یجب تقدیم التوضیحات والمعلومات : تصالاإل -6

  .في التعامل مع الزبائن البنك لألمانة والصدق ةمراعاوتتضمن  :المصداقیة -7

  .ویعني عدم الشك والخطورة وكذلك سریة المعامالت: األمان -8

  .بھوتعني معرفة االحتیاجات الخاصة بالعمیل واالھتمام الشخصي : معرفة وتفھم العمیل -9

  .تجھیز بالبنك والوسائل المستخدمة في أداء الخدمةالتھیئة والتعني : الجوانب المادیة الملموسة -10
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 " وھناك عدة أنواع من الجـودة وذلك حسب ما تضمنـھ نمـوذج الفجـوات الـذي قدمـھ

Parasuraman""1وھي ، :  

  :الجودة المتوقعة - 

  وتشمل توقعات العمیل لمستوى جودة الخدمات المصرفیة 

  :الجودة المدركة من قبل اإلدارة - 

دیم الخدمة المصرفیة بالمواصفات توقعات الزبائن، وتقل في مدى إدراك البنك الحتیاجات ووتتمث

  .التي أدركھا البنك

   :المروجةالجودة  - 

 واإلعالنالزبائن من خالل الترویج  إلىوتعني ما تعھد البنك بتقدیمھ ونقل الخدمة المصرفیة 

  .المطبوعاتو

  :الخدمة الفعلیة المقدمة للزبون - 

  .وتعني تقدیم الخدمة طبقا للمواصفات التي حددھا البنك

  

  :المدركةلخدمة ا - 

كان  فإذاحد كبیر على مدى توقع الزبون  إلىوھي تقریر الزبون ألداء الخدمة الفعلي وتعتمد 

توقع الزبون یتوافق مع التقدیم الفعلي للخدمة فھنا یدرك أن الخدمة المصرفیة ھي عالیة الجودة وفي حالة 

  .العكس تكون الخدمة منخفضة الجودة

جودة الخدمة ومستوى  ألبعادمصرفیة یكمن في تطابق توقعات العمالء إذا فمفھوم جودة الخدمة ال

  .الفعلي األداء

 إشباعللخدمة المصرفیة یحقق  أداءقدرة البنك على توفیر مستوى  إلىوتشیر الجودة المصرفیة "

  2".تام الحتیاجات العمیل

  

  وك جودة الخدمات المصرفیة و اكتساب القدرة التنافسیة للبن: المطلب الثاني 
  : المیزة التنافسیة :  أوال

                                                   
 .3: بریش عبد القادر، مرجع سابق، ص-زیدان محمد 1
 .126: طارق طھ، مرجع سابق، ص 2
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تتمتع بمیزة تنافسیة إذا استطاعت  أيذات قدرة تنافسیة  –البنوك في حالتنا–مؤسسة  أيتعتبر   

  .زیادة حصتھا السوقیة أوالحفاظ على استمراریة متحصالتھا عبر الزمن 

درات التي وتعرف المیزة التنافسیة بأنھا مجموعة المھارات والتكنولوجیات والموارد والق"

  :أمرینتستطیع اإلدارة تنسیقھا واستثمارھا لتحقیق 

  .إنتاج القیم و منافع للعمالء أعلى مما یحققھ المنافسون -1

 1".تأكید حالة من التمیز واالختالف فیما بین المنظمة ومنافسیھا -2

سویق، الت ,المؤسسة والمرتبطة بالتصمیم، الصنع فالمیزة التنافسیة من مجموع وظائ أوتنش"

  2".توزیع وتطویر المنتج

ویقصد بالمیزة التنافسیة للبنك الوضع الذي یتیح لھ التعامل مع أسواقھ ومع عناصر بیئتھ بصورة   

بمعنى أن المیزة التنافسیة تعبر عن مدى قدرة البنك على األداء بطریقة یعجز منافسیھ  ,أفضل من منافسیھ

   .عن القیام بمثلھا

  :ة التنافسیة ونذكر من أھمھاوقد تعددت مصادر المیز

   :االبتكار -1

بقدرتھا على االبتكار حیث تصاعد  اوثیقمؤسسة وقدرتھا على التنافس یرتبط ارتباطا  أيإن نمو 

  .درجة اعتباره الحد األدنى في األسبقیات التنافسیة إلىاھتمام المؤسسات باالبتكار والتركیز علیھ 

  :الزمن -2

الزبون أسرع من  إلىإدارة الخدمات میزة تنافسیة فالوصول  یعتبر عامل الوقت خاصة في

  .المنافسین یعتبر میزة تنافسیة

  : المعرفة -3

المؤسسات الناجحة ھي التي تخلق بشكل  إن التطور السریع في التكنولوجیا والمنافسین یجعل

  .متسق المعرفة الجدیدة وتجسدھا في تكنولوجیا وأسالیب وخدمات جدیدة

أنواع المزایا التنافسیة وفقا لمصدرھا النھائي كما  "Wheelwrigh et Hayes"من وقد حدد كل 

  :ھو موضح في الجدول التالي

  المصادر النھائیة للمیزة التنافسیة: ) 10(جدول رقم 

                                                   
مداخلة مقدمة إلى  ،االستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسساترجم نصیب، - أمال عیاري 1

 . 13: ، صمرجع سابقات االقتصادیة وتحوالت المحیط، الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسس
 .512: ص, مرجع سابق, عرابة رابح-بن نافلة قدور 2
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  اإلیضاح  مصدر المیزة التنافسیة

  قل وتتفوق على المنافسینأیمكن للمنظمة البیع بسعر   الكلفة

  األداء الجیدلموصفات وتتمثل في ا  النوعیة

  إتاحة المنتج للمشتري عند الطلب تتمثل في  اإلعتمادیة

  القدرة على االستجابة لھالتكیف  للتقلب في الطلب و  المرونة

  تقدیم منتوجات جدیدة  االبتكار

  .14 :ص سابق،مرجع  نصیب،رجم - عیاريأمال  :المصدر

  
  :جودة الخدمات المصرفیة كمیزة تنافسیة : ثانیا 

تعد جودة الخدمات المصرفیة میزة تنافسیة وھي ذات فاعلیة كبیرة، وتأخذ بھا البنوك كوسیلة 

  . لتمییز خدماتھا عن منافسیھا لتحقیق المیزة التنافسیة

  :أھمھاویتطلب التنافس بالجودة في البنوك عدة مقومات من "

  .ستلھام حاجات الزبائن وتوقعاتھم كأساس لتصمیم الخدماتإ - 

 .لویات اإلدارة العلیا في البنكأو رأسدة على جعل الجو - 

 .زرع وتنمیة ثقافة الجودة لدى كل العاملین بالبنك - 

 .تدریب العاملین بتقدیم متمیز - 

 .تبني مفھوم التحسین المستمر تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة - 

 1".استخدام التكنولوجیا المتقدمة للمعلومات في تقدیم الخدمات المصرفیة - 

ألزمت معظم  ,ات التنافسیة المتعاظمة التي أفرزتھا تحریر تجارة الخدمات المصرفیةإن التحدی

مجاالت العمل والمنافسة ومن أھم ھذه  فيتبنى العدید من االستراتیجیات  ضرورة البنوك حالیا

  :االستراتیجیات نذكر

  :إستراتجیة إدارة الجودة الشاملة -1

 Philip" یدة فھي وفقا لما أشار إلیھ فیلیب كوتلراتخذت الجودة في الوقت الحالي أبعاد جد"

kotler"  التي تحمل القدرة على إشباع و, خدمة أوالخصائص الكلیة للمنتج سواء سلعة  أوالمالمح

  .الحاجة

                                                   
 . 04: بریش عبد القادر، مرجع سابق، ص-زیدان محمد 1
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زیادة المخاطر التنافسیة ومن ثم  إلىالخدمات المالیة  تجارة ولقد أدت العولمة وباألخص تحریر

  .ة الجودة الشاملة كمدخل لتعزیز وزیادة القدرة التنافسیةتبني إدار إلىظھرت الحاجة 

 ,"TQM"واختصارھا  ""Total Quality Managememtالشاملة  أووإدارة الجودة الكلیة "

ھي ذلك  "Deming Edwar et Joseph Juran"یقصد بھا وفقا لما أشار بھ بعض روادھا مثل 

  1".تمر في جودة منتجات البنك لتحقیق رضا العمالءعي للتحسین المساالمدخـل اإلداري المتكامـل الس

ویتم ذلك من خالل استخدام أسالیب وأدوات متقدمة ومتنوعة، تتیح للبنك الوصول لمعدالت أداء 

ظل  كبر للبقاء فيأمرتفعة في تحسین الجودة، وتمنح لھ وضع أفضل من منافسیھ وبالتالي فرصة 

 .العولمة

  .حدوثھفي األداء المصرفي قبل  خطأ أيمنع  إلىالجودة الكلیة  إدارةوتھدف 

  :یقدمھا مدخل إدارة الجودة الشاملونلخص في الجدول التالي أھم المبادئ التي 

  

  

  الجودة الكلیة بالبنوك إدارةأھم المبادئ العامة لمدخل : ) 11(جدول رقم 

  المبدأ         

  المستمر في جودة الخدمة المصرفیةالتحسین   -1

  ة من خالل فعل الصواب من البدایةتفاع التكلفتجنب ار  -2

  تنمیة روح العمل الجماعي بالبنك  -3

  ترام بین العاملینإقامة جسور الثقة واالح  -4

  الموظفیناإلنصات والتعلم من العمالء و  -5

  .127 :طارق طھ، مرجع سابق، ص :المصدر

  :2"سین جودة خدماتھا ما یليومن المزایا التي تعود على البنوك من وراء التركیز على تح"

 تحقیق میزة تنافسیة فریدة عن بقیة البنوك.  

  لتحكم في أداء العملیات المصرفیةقل بسبب قلة األخطاء واأتحمل تكالیف.  

  مكانیة رفع األسعار والعموالت وتحقیق أرباح إلالخدمة المصرفیة المتمیزة تتیح الفرصة للبنك

  .كبرأ

                                                   
 .126: طارق طھ، مرجع سابق، ص 1
  . 04: بریش عبد القادر، مرجع سابق، ص-زیدان محمد 2
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 ئن البنك كمندوبي بیع في توجیھ وإقناع زبائن جددالخدمة المتمیزة تجعل من زبا.  

  : إعادة الھندسة إستراتیجیة -2

خل اإلداریة الحدیثة، والتي تنطوي على ھدم اتعتبر إعادة ھندسة األعمال المصرفیة من المد

األوضاع القائمة بالبنك وإعادة تصمیم جمیع أنشطة أعمالھ والقیام ببناء تنظیمي جدید مصحوب بتغیر 

إنجازات كبیرة، یعجز البنك عن الوصول إلیھا في  إلىري في القیم السائدة في البنك بھدف الوصول جذ

  . ظل أوضاعھ الحالیة

مرنة من قبل البنوك بحیث تتخذ قرارات سریعة  إدارة إلىإعادة الھندسة تحتاج  إستراتیجیةإن 

ستوجب إعادة الھندسة ابتكار نظم تو ,لینیجابیة من العامإإلحداث التغیر المطلوب فتجد بالمقابل اتجاھات 

بعد من رفع المعدالت أوعملیات جدیدة تمكن البنك من مواجھة المنافسین، حیث یحتاج البنك لما ھو 

تكثیف الجھود الترویجیة بغرض زیادة حجم العملیات المصرفیة، واالھتمام بالجودة، فھو  أواإلنتاجیة، 

ث تفوق في اإلنجازات، ویتضمن ذلك إعادة تصمیم جمیع أنشطة حدمعالجة إداریة جذریة تُ  إلىبحاجة 

  .التشغیلیةالجودة ونمط العملیات والبنك من جدید بغرض إحداث تحسین غیر عادي في األداء 

تغیر سریع  إلىالبنك من تحسین األداء ومواجھة ضغوط المنافسة فھو بحاجة  یتمكنوحتى 

ولیس على أساس التغیر البطيء، وكذلك یجب أن یكون وجذري، فإعادة الھندسة یجب أن تتم بسرعة 

نظر جذریة في العملیات الممارسة لیصبح البنك یعمل في إطار جدید یؤدي لتحسین الفاعلیة  إعادةھناك 

  .و كذلك تحسین خدمة الزبائن لتحقیق المیزة التنافسیة

صبح من األھمیة خلق أ خاصة بعد تحریر تجارة الخدمات المصرفیةنھ مع تزاید حدة المنافسة إ

  : 1قدرة تنافسیة للبنك تمیزه عن منافسیھ وذلك من خالل المصادر التالیة

 تحلیل البیئة الدیمغرافیة من حیث الھیكل وخصائص الزبائن لتحدید رغباتھم.  

 تحلیل اتجاھات المنافسة المصرفیة تكنولوجیا وتسویقیا.  

 "بنك أن یتعلم من أخطاء ونجاحات ھذه البنوك من خالل مراقبة خدمات البنوك المنافسة یستطیع ال

   2".وكثیرا ما یحصل البنك على أفكار لتطویر خدماتھ من خالل دراسة ما تقوم بھ البنوك المنافسة

 عتماد مبدأ جودة الخدمة والتحسین المستمرإ.  

 في تصمیم الخدمة المصرفیة وقیاس جودتھا وتطویرھا الزاویةعتبار الزبون كحجر إ.  

                                                   
 .05: رجع سابق، صبریش عبد القادر، م-زیدان محمد 1
في العلوم  ، رسالة ماجستیرالتسویقیة المتكاملة في تطویر خدمات المؤسسـات المصـرفیة األنشطةدور قرید عمـر،  2

 . 113: ، ص2003/2004، جامعة بسكرة، االقتصادیة تخصص نقود وتمویل
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  :لـالفص ـةخالص
  

تفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة تحدیات تنافسیة متعاظمة ودخلت البنوك معھا إلقد أفرزت 

تطویر خدماتھا المصرفیة ومواكبة التطورات التكنولوجیة في مجال العمل  ألزمھافي منافسة عالمیة، مما 

  .المصرفي

 والتعقید،حت تتسم بدرجة كبیرة من التغیر فالبیئة التي تعمل في ظلھا البنوك قد تغیرت وأصب

یعد ھناك مكان للكیانات الصغیرة لعدم قدرتھا  لموالعالم یتجھ اآلن نحو تكوین كیانات مصرفیة كبیرة و

  :یمكن استنتاجھ من خالل ھذا الفصل ھوما و المنافسة،على 

 ت على أعمال البنوكتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة جلبت معھا العدید من التغیراإان  - 

ازدیاد حدة المنافسة بعد تحریر تجارة الخدمات المصرفیة بین البنوك وبعضھا البعض وكذلك  - 

 .المؤسسات المالیة األخرىبین البنوك و

نتیجة تحریر  التي تعمل في ظلھا البنوك زیـادة في درجة التعقید والتغیر في البیئة المصرفیة - 

 .تجارة الخدمات المصرفیة

األجنبیة والعالمیة ذات رؤوس على منافسة البنوك  ىات المصرفیة الصغیرة ال تقوالكیان - 

 .االموال الضخمة

الجودة الشاملة لتحقیق النمو  إدارةاستراتیجیات فاعلة كاستراتیجیة  اتباع البنوك ىیجب عل - 

  . واالستمرار
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