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  :یدـمھـت
  

  

ت  ي خلق دمات المصرفیة والت ر تجارة الخ ة تحری ي فرضتھا عملی ة الحرة الت ة المنافس إن دینامیكی

وك، ین البن ة ب ر المتكافئ وع من المنافسة غی ي  معھا ن ا بتبن رة من خالل إلتزامھ ذه األخی ى ھ رت عل د أث ق

ك بالمحا یة وذل درتھا التنافس ادة ق ى زی دف إل ة سیاسات وإستراتیجیات تھ ة نشاطھا لمواجھ ى تنمی ة عل فظ

  .التحدیات المفروضة علیھا

روع أو الشركات  ة من خالل تأسیس الف فمع ھذا التوسع الحاصل في النشاط الدولي للبنوك األجنبی

ي ظھ ر التابعة لھا وسعیھا إلى تكوین كیانات مصرفیة عمالقة من خالل عملیات التكتل الت رت وبشكل كبی

ة ع قد في اآلونة األخیرة ى االستمرار والمنافس ا یعرف وززت من قدرة ھذه البنوك عل أصبحت تسمى بم

البنوك المتع ةب وك العالمی یات أو البن ة, ددة الجنس ة خاص دول النامی ة لل وك المحلی د أن البن أة , نج ر مھی غی

ة ذه المنافس ة ھ درة , لمواجھ ر ق اءة وأكث ر كف ا أكث ة تجعلھ تراتیجیات معین اع إس ا اتب تم علیھ ا یح ى مم عل

  .مواجھة المنافسة العالمیة

ة مباحث ى أربع ذا الفصل إل وك قسمنا ھ ى البن , ولدراسة أثر تحریر تجارة الخدمات المصرفیة عل

ا ى التكنولوجی وك عل اد البن رورة إعتم ى ض ث األول إل ي المبح رض ف اني  ,نتع ث الث نا المبح وخصص

ال أما المبحث, لدراسة سیاسة اإلندماج المصرفي والبنوك الشاملة ة ب رارات لجن ا  ,الثالث فنتناول فیھ ق فیم

  .اتجاھات الخوصصة الخاصة بالبنوكسنتعرف من خالل المبحث الرابع على 
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  وجیاعتماد البنوك على التكنولإ : المبحث األول
ة  ك لمواجھ اطاتھا وذل ي نش دیث ف التطویر والتح وم ب وك أن تق ى البن روري عل ن الض بح م أص

رزه  ا اف ة وم ر المنافس ا أم ال التكنولوجی ر إدخ دیات ویعتب ن تح رفیة م دمات المص ارة الخ ر تج تحری

ا  ذا م ة، وھ ة المطلوب ق الفاعلی ي العمل المصرفي وتحقی نحاول سضروري لمواكبة التطورات الحاصلة ف

  .التعرض لھ في ھذا المبحث

  

  دور التكنولوجیا في تطویر الخدمات المصرفیة  : المطلب األول
ا ى شھد مجال األعم وجي عل أثیر التكنول رة بفعل الت نوات األخی ي الس را ف ل المصرفیة تطورا كبی

ال ذا المج ارز, ھ ن دور ب ا م ا لھ ا لم ى التكنولوجی وك عل اد البن د زاد اعتم درة  وق وك ق ذه البن نح ھ ي م ف

یة ن  تنافس رفیة م دمات المص ارة الخ ر تج ة تحری ھ عملی ا أفرزت وء م ى ض تمراریة عل ن اإلس ا م تمكنھ

  .افسیة كبیرةضغوط تن

  
  : مفھوم التكنولوجیا : أوال

اریف ددت التع د تع ذكر  لق ا و ن ة التكنولوجی ذه بعضالخاصة بكلم ا بعض "التعاریف  ھ د عرفھ لق

دم  ا أن تخ ي بإمكانھ ارف الت ة المع ا مجموع ى أنھ ادیین عل اجاالقتص ت  إنت ي نفس الوق ق ف وال وتخل األم

  1."أمواال جدیدة

  .من أجل إنتاج مواد وخدمات جدیدة رتبطة بتقنیات التحویلوكذلك ھي مجموعة معلومات م

باع " وتشیر التكنولوجیا إلي مدى التطبیق المنتظم للمعرفة العلمیة المتاحة في بیئة معینة بغرض إش

   2."الحاجیات من السلع والخدمات

ق المعرفنحد عناصر البیئة العامة للبنوك وأوالظروف التقنیة ھي  ة قصد بذلك مستوى تطبی ة العلمی

  .التكنولوجیاالمتاحة في بیئة البنك في تقدیم خدماتھ المصرفیة ونمیز بین نوعین في تعامل البنك مع 

ا. 1 ادة التكنولوجی ذ  : قی ذلك األخ دمات المصرفیة وك ائل الخ ة التطویر لوس ى عملی ك یتبن ي أن البن وتعن

  .ألداء وتحقیق المیزة التنافسیةبزمام المبادرة في تطبیق التقنیات الحدیثة وذلك بغرض تحسین ا

ة التكنولوجی. 2 ات : اةالتبعی ق التقنی ي تطبی دأ ف ا وال یب ورات التكنولوجی ة التط ى بمتابع ا یكتف ك ھن والبن

  .ت نجاح ھذه التقنیات الحدیثةاثبإبعد قیام البنوك األخرى بذلك و الجدیدة إال

                                                   
 .49 :بوزید مروان، مرجع سابق، ص 1
 .110 :ص طارق طھ، مرجع سابق، 2
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  :اةلوجیا والتبعیة التكنولوجیونلخص في الجدول التالي مزایا وعیوب كل من قیادة التكنو

  عیوب قیادة وتبعیة التكنولوجیاو ممیزات :) 12(جدول رقم 

نمط التعامل مع  الممیزات العیوب
 التكنولوجیا

 .كبیرةمخاطر  -

  .تحمل تكلفة التطویر -

 .إضعاف الخدمات الحالیة -

بق - زة  الس ي المی ول إل ي الوص ف

 .التنافسیة

  .منافسینعدم وجود  -

  .ھامش ربح مرتفع تحقیق -

  .فنیةتحقیق سمعة  -

  .الفوز بأفضل حصة سوقیة -

 .فرصة جدیدة  لتعلم البنك -

 قیادة التكنولوجیا

 .إحتماالت فقدان البنك ألسواقھ-

  .جمود عملیة اإلبتكاریة -

  .التخلف عن المنافسین -

 .إضعاف المركز التنافسي للبنك -

 .البنوك ءالتعلم من أخطا -

  .في مخاطرة تجنب الدخول -

 .عدم تحمل تكلفة التطویر -

التبعیة 
 التكنولوجیة

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

زة تنافسیة  ق می ویمكن القول بأن وصول البنك إلى تطبیق تكنولوجیا عالیة ینفرد بھا یمكنھ من تحقی

وء تحر ى ض وم وعل د الی ا نج ددة ،ألنن ة مح رة زمنی ي فت ك ف ال وذل ذا المج ي ھ رف دمات  ی ارة الخ تج

ل  ال العم  فاستحواذالمصرفیة أن ھناك تبادال واسعا للمعلومات وأن ھناك إحتكاك كبیرا بین البنوك في مج

ك أخر أي بنك على تكنولوجیا معینة یكون من ا ألي بن ك  السھل الحصول علیھ ى إدارة البن ذلك یجب عل ل

  .ولوجي لتنفرد دائما بالتكنولوجیا المتطورة أن تتبع سیاسة البحث والتطویر المستمر في المجال التكن

  1:ھناك عدة أنواع من التكنولوجیا وقد قسمھا البعض إلى

ى :  التكنولوجیا المتطورة. 1 ة عل داعات مبنی ون ثمرة إلب ث تك وجي حی دم التكنول ى مستوى للتق ل أعل تمث

  .بالبحوثة كثافة وشدة المعارف والتقنیات المتطورة والدقیقة وھي مرتبطة بصفة مباشر

                                                   
  .52 :بوزید مروان، مرجع سابق، ص 1
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طة. 2 ا المتوس یطة،: التكنولوجی ة وس مل مكان ي تش تع وھ ات المس ارف والتقنی دة المع ون أقموش ل لة تك

  .تطورا من التكنولوجیا المتطورة

ا : تكنولوجیا األساس. 3 وع من التكنولوجی ذا الن ات أساسیة وھ ات وتقنی ى معلوم د عل ا تعتم ھي تكنولوجی

  .ثیرة اإلنتشار وسھل الحصول علیھاك

  
   : تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات وتطور الخدمات المصرفیة:  اثانی

ادة اإل التكنولوجیةادت التطورات قلقد  ى زی ار بالخدمات المصرفیة المعلوماتیة واإلتصاالتیة إل تج

ى "وذلك من خالل زیادة عدد الخدمات المقدمة وتحسین نوعیتھا وتقلیل كلفتھا  ك التطورات إل وقد قادت تل

بكات  ل الخدمات المصرفیة من خالل الفروع األجنبیة،تدوی ا الش ر بتكنولوجی وقد تنامي اإلھتمام بشكل كبی

  1:ویعود ھذا لعدة أسباب منھا

  .المعلومات واإلتصاالت ا سرعة تطور تكنولوجی - 

ادیة وأصبحت شبكات اإلتصال  -  نظم اإلقتص تنامي أھمیة شبكات اإلتصال كمجھز أساسي لمدخل ال

ر بمثابة البن ة خدماتھا عب ى تغطی ادرة عل یة التحتیة لإلقتصادیات الحدیثة والتي جعلت المصارف ق

  .الحدود

ة  ق الخدم ویمكن لإلستخدامات التكنولوجیة أن تعود إلى ما یسمى التجارة ذات الذراع الطویلة فتحق

ا ار بھ ون واإلتج ي ا یك رة ف ة مباش تثمارات أجنبی كال إس روع وأش اك ف ت ھن واء كان د س ن بع دان ع لبل

ر ,المضیفة أم لم تكن ة األم أو وبالتالي یمكن أن تستخدم الخدمات المصرفیة سواء من الف وع أو من الجھ

  .من فروعھا عبر العالم بأسره

ا  روع وإنم كال من الف ذه األش ة ھ ة لیست رھین امالت المالی ولكن تبقى المسألة األساسیة في أن التع

و أن  ي ھ مون الفعل اعالمض امالت اتس رفیة، التع دمات المص ال للخ رعة اإلنتق ل س د زاد بفع ة ق  التجاری

لین المصرفیین  ر المراس ارة المباشرة أو التجارة عب ت تعولذلك فإن التج واء كان وم، س د شكال لتجارة الی

ان  التنظیمیةألشكال ا ي أي مك ا ف للمصارف في البلد األم أو في البلد المضیف فإن العمیل سوف یكون ربم

الم وم ن الع ھا م د ب دول  یتقی عھا ال ي تض ر الت راءات واألط و اإلج یمھ ة  لتنظ فافیة الخدم یابیة وش إنس

  .المصرفیة

                                                   
  .241 :رمد كوكب الجمیل، مرجع سابق، صس 1



  - دة القدرة التنافسيةإستراتيجيات لزياإعتماد البنوك على  –إنعكاسات تحرير تجارة الخدمات المصرفية      الفصل الثالث  

85 

امالت  ة للتع االت الداخلی ین اإلتص ى تحس ؤدي إل وف ت االت س ات واإلتص ا المعلوم إذا فتكنولوجی

ى ال نعكس مباشرة عل ي ت ة المعامالت المصرفیة الت یض تكلف ة المصرفیة ولذلك سوف تؤدي إلى تخف خدم

  .المصرفیة وھذا یعني تحسین العالقات والتعامالت التجاریة

وك، ة للبن ل التنظیمی ین الھیاك ات وب االت والمعلوم ا اإلتص ین تكنولوجی حة ب ة واض اك عالق  وھن

ددة  لموازنة بین جانبین وھما التجارة و اإلستثمار األجنبي المباشر،اوبالتالي یمكن  ا أشكال متع ولكل منھم

ى جنب،و یسیران جنب ین  ا إل ا ب ون وسیطا مالی ددة الحدود یمكن أن تك ة للمصارف المتع ب الممثل فالمكات

ي  عمیل محلي والبنك األم في دولة أخرى، د ساھمت ف وبالتالي تكون تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات ق

ي الخارج، ا ف ة للمصارف وفروعھ ة المركزی ین اإلدارات العام االت ب ین اإلتص وف تحس الي أداء ن بالتیك

دت ,أفضل وتحسین للھیاكل والبني المؤسسیة اك ارتباط  وقد أك ة ومضمونھا أن ھن ك العالق ین  اتل ا ب عالی

ة  ا المالی ة ومراكزھ ل المؤسسات البنكی ة من قب وق الدولی االت وتوسیع الس ات واالتص ا المعلوم تكنولوجی

  .ة فروع الشبكات الدولیةوالمادیة وبدا أن العامل التكنولوجي ھو العامل األساسي في إدار

  

  إللكترونیة ووسائل الدفع الحدیثةالصیرفة ا: المطلب الثاني 
   : الصیرفة اإللكترونیة:  أوال

دة  ا الجدی ى التكنولوجی ة عل رة القائم ارف المعاص د للمص ھ الجدی ة الوج یرفة االلكترونی د الص تع

  .عالم االتصالإلل

ة أو المصارف االلكترون ا نفس فالصیرفة االلكترونی ا إصطالحات لھ ت كلھ ة أو مصارف االنترن ی

ي  تخدام بوالمقصود "المعن ة أي بإس ات المصرفیة بطرق إلكترونی و إجراء العملی ة ھ الصیرفة االلكترونی

  تكنولوجیات اإلعالم واإلتصال الجدیدة سواء تعلق األمر بالسحب أو بالدفع أو باإلئتمان أو بالتعامل في

  

ام یل ھذا النوع من الصوفي ظ 1"األوراق المالیة ھ القی ك ویمكن ى البن رفة ال یكون العمیل مضطرا للتنقل إل

  .بعملیاتھ المصرفیة عن بعد

  :ویرجع ھذا التطور في الصناعة المصرفیة إلى عاملین أساسیین

  .تناھي أھمیة ودور الوساطة المالیة نتیجة عولمة األوراق المالیة - 

  .واإلتصالتطور المعلوماتیة وتكنولوجیا اإلعالم  - 

                                                   
  .316 :ص ,مرجع سابق ،عراجھواري م-رحیم حسین 1
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وك وبالتالي على ا اإلعالم  البن ي تكنولوجی تفادة من التطور الحاصل ف ا لإلس أن تكثف من جھودھ

وك المنافسة، ف عن البن دم التخل ك لع ات وذل ع " واإلتصال وتقوم بالتطبیق الفعلي لھذه التكنولوجی د إرتف فق

ا من  ت عالمی ر األنترن دماتھا عب دم خ ي تق وك الت ك وم 1200عدد البن ان  1998 ؤسسة سنةبن ا ك و م وھ

ذلك % 75أي نحو  2003 سنة 15845من السوق إلى % 6یمثل  عمن السوق، وك املین  ارتف عدد المتع

  1".2004 سنة% 51.3إلى  1999سنة % 18مع األنترنت المصرفي من 

وات الص ر قن املین عب دد المتع د ع ي صورة عن تزای دول یوفي ما یل ي بعض ال ة ف رفة اإللكترونی

  :بیةواألور

  في الدول األوروبیة اإللكترونیةرفة یعدد المتعاملین عبر قنوات الص: ) 13(جدول رقم 

  ملیون نسمة :الوحدة                                                                           

 السنة بریطانیا ألمانیا إسبانیا فرنسا السوید ھولندا إیطالیا سویسرا
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لكترونیة كمدخل لعصرنة المصارف الصیرفة اإلھواري معراج، -رحیم حسین  :المصدر 
حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت  األولالملتقى الوطني  إلىمداخلة مقدمة ، الجزائریة

  .317 :، صمرجع سابق, "الواقع والتحدیات"االقتصادیة 
  

ن  ل م ي ك ة ف تمر خاص د مس ي تزای و ف ة ھ یرفة اإللكترونی وات الص ر قن ل عب ظ أن التعام ونالح

  .طانیا وألمانیابری

ي " ة والت ؤدي خدماتھا بإستخدام األسالیب اإللكترونی ة شبكیة ت فالبنك اإللكتروني ھو مؤسسة مالی

ذلك  ك، وك دي للبن وم التقلی ر المفھ ى تغیی وك إل وع من البن ذا الن د أدى ھ م أشكالھا، وق تعد األنترنت من أھ

  : ومن مزایا البنوك اإللكترونیة نجد, 2"تقدیمھا تقدمھا البنوك و طریقةغیر نوعیة الخدمات التقلیدیة التي 

  .توفیر الوقت والجھد -
                                                   

  317 :المرجع السابق، ص 1
دین 2 ر ال ى هللا خی د-معط وم محم ي, بوقمق از البنك ة والجھ ة , المعلوماتی ة مداخل ىمقدم وطني  إل ى ال ول  األولالملتق ح

 .197: ص, مرجع سابق, "الواقع والتحدیات"المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 
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  .إتساع رقعة الخدمات المعروضة -

  .العدید من التكالیف على عاتق البنكتخفیف  -

  :أیضا  مزایا المحققة للعمالء نجدالومن بین 

  .إمكانیة طلب الخدمة من أي مكان بھ ھاتف أو حاسوب -

  .انقطاعالراحة للعمیل حیث تعرض الخدمات خالل الیوم بدون  یوفر درجة عالیة من -

  .الدقة والسرعة في تنفیذ العملیات -

  .یحقق سریة الحسابات التي یرغب بھا العمالء -

ي  ا الت وك نظرا للمزای وع من البن ذا الن ى التعامل مع ھ ا أن العمالء سوف یتجھون إل ویتضح جلی

ر عدد من العمالء یفرض عل وبالتالي فمجال المنافسة بین یحققھا، ى أساس جذب أكب ائم عل ا یالبنوك الق ھ

وق  ي الس اء ف ك للبق رفیة وذل دمات المص دیم الخ ي تق ة ف ات الحدیث اع التقنی ور وإتب ذا التط ة ھ مواكب

  .واإلستمرار في النشاط

  
  : الدفع الحدیثةوسائل : ثانیا 

  :تتمثل أھم تلك الوسائل في

  :بطاقات اإلئتمان. 1

ت ر اس دفوعات انتش ویة الم أداة لتس الم ك ن الع رة م ي دول كثی ان ف ات االئتم یةخدام بطاق , الشخص

ات  ى تقنی ذي طرأ عل دم ال ك أن التق ان، ذل ات اإلئتم دار بطاق ي مجال إص افس ف دیا كمن ت البنوك ج ودخل

ان ھي "مستندات بتكلفة منخفضة الاإلمكان معالجة كم ھائل من  فيالكمبیوتر قد جعل  ة وبطاقة االئتم بطاق

غیرة تیكیة ص وك أو  بالس درھا البن یة تص م شخص نح الحج ة تم ل الدولی ركات التموی م ألش خاص لھ ش

ة  ,1"ستمرةحسابات مصرفیة م الت التجاری دى المح تریاتھ ل ة مش اء بقیم ة الوف ذه البطاق ن لحامل ھ ویمك

  .المعتمدة لدى البنك مصدر البطاقة وتتم تسویة المعامالت في أجل الحق

دمت وقد إتسع ا ا ق ذا المجال، ألنھ ي ھ افس ف لعمل ببطاقات اإلئتمان وأخذت البنوك والمؤسسات تتن

  .للعمالء أداة حدیثة تستطیع أن توفر لھم بسرعة نقودا في حاالت الطوارئ

  :ئتمان نذكر أھمھابطاقات اإلوھناك العدید من أنواع 

دادا ویتعھد البنك بموجب ھذه البطاقة بسدا :بطاقة ضمان الشیكات .1-1 ل س د الشیكات التي یحررھا العمی

  .حدود مبلغ معین فيلقیمة مشتریاتھ 

                                                   
  .65 :، صمرجع سابق، سحنون محمود 1
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ھبطاق. 1-2 دین- ة السفر والترفی ة ال د إ :-بطاق ة ح ذه البطاق یس لھ اق شھري،نل ع  ف ا ال یتمت ى أن حاملھ إل

  .ممتد ویتعین علیھ تسویة حسابھ المدین في نھایة فترة قصیرة بائتمان

ة بوترتبط  :بطاقة الخصم .1-3 حسابات جاریة أو حسابات التوفیر ویتم خصم قیمة مشتریات حامل البطاق

  .معالجة البیانات الخاصة بالمشتریات من ھذه الحسابات فور

  .جھاز الصرف اآللي فيیمكن لحاملھا سحب نقد من حسابھ عند وضعھا : بطاقة سحب النقود .1-4

ى إحدى الشركات وتعمد بعض البنوك التي ترید إصدار بطاقات إئتمان لعم" ى اإلنتساب إل ا إل الئھ

  1".زا العالمیة ومستر كاردیالعالمیة التي تنشط في مجال إصدار بطاقات اإلئتمان مثل منظمة ف

ین  الي یب ات المصرفیة والجدول الت ات وقد توسع نطاق إستخدام البطاق ذه البطاق تطور إستخدام ھ

  .2002و 2001سنتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  تخدام البطاقات المصرفیةتطور إس) : 14(جدول رقم 

وق  ي الس ة ف الحص
2002 

ور        بة التط نس
  2002و 2001

ات  دد البطاق ع
 بالملیون

 البطاقة

60.50% 

33.30%  

3.20%  

2.60%  

0.50 % 

10.20% 

13.60%  

3.8%  

13.80%  

 5.90% 

1071.80 

590.1  

57.3  

45.3  

8  

Visa 

Master Card  

American  Express 

JCB 

Diners Club  

                                                   
  .138 :، ص2001، دار غریب للطباعة النشر، القاھرة، مصرفیة تأدوات وتقنیامدحت صادق،  1
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 المجموع  1772.50 11.10% 100%

  .321 :ھواري معراج، مرجع سابق، ص- رحیم حسین :المصدر 
  
  1:لیة الخاصة بالبنوك نجد فیھاالموزعات اآل.  2

ألوراق  .2-1 ي ل وزع اآلل فة  :DABالم ل بص اكن ویعم ن األم د م ي العدی ي ف وزع اآلل ذا الم د ھ یوج

ل حاملي مستمرة وھو موصول بوحدة مراقبة إلكترونیة تبین الم بالغ المالیة التي یمكن سحبھا من قب

  .بحالبطاقات الس

ألوراق  .2-2 اتیكي ل ك ویسمح  :CABالشباك األوتوم رة بالحاسوب الرئیسي للبن ون متصل مباش یك

  .ر الشیكاتللزبائن من خالل الرمز السري بالتعرف على الرصید وتحویل الحسابات وكذلك إصدا

ع اإللكت .2-3 ة البی ائي نقط ة نھ مح  :TBVرونی ث تس رى بحی الت الكب ي المح وعة ف ون موض وتك

  .البنوكللعمالء بتسویة عملیاتھم التجاریة وتعمل من خالل شبكة تجمع العدید من 

  :اإللكترونیةالشیكات . 3

ى  ال ین إل غ مع دفع مبل ر ب ر أم ا یعتب ادي فكل منھم ي والشیك الع ین الشیك اإللكترون رق ب د ف یوج

  .عبر األنترنت اإال أن الشیك اإللكتروني یرسل إلكترونی د،شخص یسمى المستفی

  :المصرفيالھاتف . 4

دیم  ك من خالل تق ر عدد من العمالء وذل توسعت مجاالت المنافسة بین البنوك من أجل جذب أكب

د من  دم العدی وم ویق ة الی ذي یعمل باستمرار طیل خدمات مصرفیة متطورة مثل خدمة الھاتف المصرفي ال

  .ب وإنجاز العدید من العملیات المصرفیةامنھا معرفة الرصید والتحویل من حساب إلى حسالخدمات 

  :المنزلیةالبنوك  -5

ة یعتمد نظام البنو" ا یعرف بعملی ى م ة عل ط ك المنزلی تم رب ث ی ات حی ل البیان ادة تحوی ل وإع تحوی

ازل العمالء من خالل وي الحاسب اآللي ف ك بالحاسب الشخصي الموجود بمن ك , 2"سائل إتصالالبن وذل

  :األنترنت في البنوك ومن بین الخدمات التي تقدمھا ھذه البنوك نجد واستخدام انتشاربعد 

  .العمالء  لدى البنك التأكد من أرصدة - 

                                                   
وطني  إلىمقدمة مداخلة ، النظم المعاصرة لتوزیع المنشآت المصرفیة وإستراتیجیة البنوكنعمون وھاب،  1  األولالملتقى ال

  .273 :، صمرجع سابق, "الواقع والتحدیات"القتصادیة حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت ا
  distributeur automatique de Billet .   
  Guchet automatique de billet. 
  Terminal point de vante. 

  .172: طارق طھ، مرجع سابق، ص 2
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  .شكل بسیط من أشكال النشرات اإللكترونیة اإلعالنیة على الخدمات المصرفیة - 

  .م إلكترونیاتقدیم طریقة دفع العمالء للكمبیاالت المسحوبة علیھ - 

  .األموال بین حسابات العمالء لتحوی - 

  
  : شبكات بین البنوك : ثالثا

  : التي نجد من أھمھاو

  :-Swift -شبكة سویفت -1

دول  ین ال ادالت ب ھیل المب بكات لتس اء الش ال إنش ي مج ي ظل التطور الحاصل ف بكة                  تف اء ش م إنش

"Swift", ادال ة للمب ة الدولی ي المؤسس وكوھ ین البن ة ب ق , ت المالی ن طری اؤھا ع م إنش افروت  تض

ود ا  239جھ رتبنك ا واختی را لھ ا , بروكسل مق ة م تم مبادل ث ی تردام، حی ي أمس الي ف ز آخر م ا مرك ولھ

بكة بنك مشترك، و 1110 فیھا حوالي و بلدا 60رسالة یومیا بین  500000 مجموعة  ذه الش ط ھ خاصة فق

  .للتعامل ما بین البنوك

  :األنترنت شبكة -2

دة  ود وح ة دون وج بات اآللی بكات الحاس ن ش ة م ربط مجموع رة ت ة كبی بكة عالمی ة ش د بمثاب تع

ن  د م ظ أن العدی ة ویالح ة معین رامج إجرائی الل ب ن خ ا م ل معھ ا والتعام دخول علیھ تم ال ا وی ة لھ مركزی

الء  تطیع العم ى یس ت حت بكة األنترن ى ش ا عل ع لھ ن مواق اإلعالن ع ت ب د قام وك ق ا البن دخول علیھ ال

ة، دمات المصرفیة المقدم دمات  واإلطالع على ما یتعلق بالبنوك وأنشطتھا المختلفة وأنواع الخ ذلك الخ وك

  .وطلب كشوف الحسابات وإجراءات التحویل الجدیدة

 

  ثر التكنولوجیا على خدمات البنوكأ: المطلب الثالث 
رات وا د من التغی داث العدی ى إح ال المصرفیة أدى التقدم التكنولوجي إل ي مجال األعم لتطورات ف

ا ر اإلقتصادي للتكنولوجی د األث ا ویعتم ك التكنولوجی د تل دل تزای ى مع دة عل تیعابھ الجدی ة اس ذلك درج  اوك

رى ة األخ ات المالی وك والمؤسس طة البن تخداما  ,بواس ات اس ر المؤسس ن أكث وك م بحت البن ث أص حی

ذه التكنولو ن ھ تفادت م ات واس ا المعلوم ار لتكنولوجی ادة انتش دمھا وزی ي تق دمات الت ویر الخ ي تط ا ف جی

ى  ,الخدمات المصرفیة وفي زیادة كفاءة العمل المصرفي د عل ي ال تعتم وك الت وأصبح من الواضح أن البن

التكنولوجیا الحدیثة وال تواكب ھذه التطورات قد ال تستطیع المنافسة وسوف تخرج من السوق المصرفیة 
                                                   

 Swift : society for world wid inter Bank Financial transaction. 
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ارة الخ ر تج د تحری ة بع دیم خاص ى تق اس عل د باألس ة تعتم ة دولی وك أجنبی ول بن رفیة ودخ دمات المص

ة ", الخدمات المصرفیة المتطورة والمبتكرة دل تكلف أن مع دى الدراسات ب ال أظھرت إح ى سبیل المث فعل

غ حوالي  رع دو 1تقدیم الخدمة المصرفیة یبل دیمھا من خالل ف م تق غ الر إذا ت ى، ویبل ى شكل مبن ك عل لبن

ة ت دل كلف والي مع ة ح زة االلكترونی ي واألجھ رف اآلل زة الص الل أجھ ن خ دیمھا م نتا 25(ق ا ال ) س بینم

  1".یتجاوز معدل تكلفة تقدیمھا باستخدام االنترنت سنتا واحدا

ة  وك المحلی ى التنظیمات المصرفیة وتعرضت معظم البن ة عل ا الحدیث ار التكنولوجی ددت آث د تع فلق

  :اھیمھا التقلیدیة ومن أبرز مالمح ھذه اآلثار نجدوالدولیة لغزو تقني حدیث غیر من مف

وك  -  ا وأصبحت البن ة وجودتھ وع الخدمات المصرفیة المقدم زیادة وتوسع نطاق المنافسة في مجال ن

دیم  ائن وتق ع الزب ل م ي التعام ة ف ائص التقلیدی رت الخص ي غی وك الت ي البن یة ھ درة التنافس ذات الق

 .اإللكترونیة أو بیع المنتجات عبر االنترنتالخدمات المصرفیة عبر قنوات التوزیع 

ا سالحا ذو حدین -  ة فھي, بالنسبة لمدیري البنوك تعد التكنولوجی ؤثر  فمن ناحی ة حیث ت ؤثرة وفعال م

وك،  ك البن ى تل ودا ومحددات عل في كفاءة التنفیذ واألداء في البنوك ومن ناحیة أخرى فھي تفرض قی

درة عل دة للعمالء، وإضافة على أنھا تمنح للبنوك الق ة جدی دمات مالی دیم منتجات وخ ن أى إیجاد وتق

ى المنتجات والی أن النجاح والمنافسة في ھذه المجاالت من شأنھ د عل ب جدی ق طل ة خدخل مات المالی

  2.التي تقدمھا البنوك

دیم  -  ة بتق ى األنشطة المتعلق وك بسبب تأثیرھا عل ي إستراتیجیة البن یا ف ا عنصرا أساس تعد التكنولوجی

ن من وع م ذا الن تخدام ھ وك باس ین البن ة ب ام المنافس ال قی بب احتم ذلك بس دة وك دمات جدی ات وخ تج

  .التكنولوجیا

ى  -  درة عل ك الق زة وتصبح للبن ة والمتمی دمات المتنوع كیلة الخ و وتطور تش ي نم ا ف ؤثر التكنولوجی ت

ى كما تساعد الب ,تقدیم تشكیلة واسعة من الخدمات التي تتالءم مع رغبات العمالء ي التغلب عل نوك ف

رادات  دة إی ع قاع أنھا تنوی دة من ش دمات جدی اد خ ى إیج دمات إضافة إل ادم المنتجات والخ مشكلة تق

ین والبنك من الرسوم والعم رق ب ن الف رادات الناتجة م ى اإلی الت بدال من االعتماد بصورة كبیرة عل

  .سعري الفائدة المدنیة والدائنة

  .أسواقھا أي التعامل مع عدد كبیر من قطاعات النشاط المختلفة تسمح التكنولوجیا للبنوك بتنویع - 

                                                   
ة ، الصناعة المصرفیة والتحوالت العالمیةوصاف عتیقة، -ف سعديوصا 1 ة مداخل ىمقدم وطني  إل ى ال حول  األولالملتق

  .302 :، صمرجع سابق, "الواقع والتحدیات"المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 
  .284 :فرج عزت، مرجع سابق، ص-عبدالمنعم راضي 2
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رات  -  ذه التغی أثر بھ وى البشریة سوف تت ذه الق ك أن ھ البنوك ذل ة ب د العامل ى الی ا عل ؤثر التكنولوجی ت

وفر  الل ت ن خ ل م ي العم دارة ف ورات كالج ذه التط ة ھ ا لمواكب فات فیھ ض الص وفر بع ب ت ویج

  .رونیة، وتوفر روح اإلبداع والتطویر لألحسنالمھارات على الحاسبات اإللكت

غیرة،  -  ة ص الم كقری ل الع ا جع ویق المصرفي ذاك أن استخدم التكنولوجی ى التس ا عل ؤثر التكنولوجی ت

وم التسویق المصرفي وأصبح من  ھذا االستخدام اإلتصاالت السریعةوسھل  ى مفھ ا انعكس عل مم

ت رفي واس ویق المص كل وأدوات التس ویر ش روري تط ر الض ي نش ة ف ة حدیث خدام أدوات تكنولوجی

ت لضمان  ى شبكة االنترن وك عل ة للبن أدوات التسویق المصرفي حول العالم كاستعمال أدوات إعالنی

  .انتشار الدعایة

ت ال  -  س الوق ي نف ھ ف دة لكن دمات الجدی اق بالخ ى اللح وك عل اعد البن د یس وجي ق ار التكنول إن االبتك

ل یضمن بیع الخدمات خاصة إذا بلغت  ھذه الخدمات مرحلة النضج وذلك بسبب تأخر تسویقھا من قب

  .البنوك

  
  
  

  االندماج المصرفي والتحول إلى البنوك الشاملة : المبحث الثاني 
اع سیاسات واستراتیجیات  وك إتب ى البن دمات المصرفیة عل ارة الخ ر تج ات تحری لقد فرضت عملی

ى نظام معینة للتكیف مع األوضاع الجدیدة فأقدمت البنوك إل دماج المصرفي والتحول إل ى االتجاه نحو االن

ة ى المنافس ادرة عل ون ق ي تك ة الت رفیة العمالق ات المص مى بالكیان ا یس كیل م املة لتش وك الش ذلك  ,البن ول

  .والبنوك الشاملة في المطلب الثاني لى االندماج المصرفي في المطلب األولإنتعرض في ھذا المبحث س

  

  ج المصرفيااإلندم: المطلب األول 
د  ا أح الم باعتبارھ أصبحت عملیة اإلندماج المصرفي ظاھرة عالمیة تأثرت بھا معظم البنوك في الع

  .النتائج التي أسفرت عنھا عملیات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

  
  :تعریف االندماج المصرفي وأنواعھ  : أوال

  : تعریف االندماج المصرفي -1
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ھأدماج المصرفي ویمكن تعریفھ على تعددت التعاریف الخاصة باالن ى " :ن ضم مؤسسة صغیرة إل

  1".مؤسسة أكبر منھا ینجم عنھ اختفاء المؤسسة األولى

ث "وكذلك  ان مصرفي واحد بحی ي كی ا ف ھو اتفاق یؤدي إلى اتحاد بنكین أو أكثر و ذوبانھما إرادی

ان داف ك ق أھ ى تحقی ر عل ة أكب ى وفاعلی درة أعل د ذو ق ان الجدی ون الكی ام  یك ل إتم ق قب ن أن تتحق ال یمك

   2".اإلندماج

ى " ى االستحواذ عل ؤدي إل ي ت ة الت ة المالی ك العملی دماج المصرفي ھو تل كما یرى البعض أن االن

تقاللیتھ  ى اس دمج عادة عل ك المن ى البن ث یتخل ة أو مصرفیة أخرى، حی بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مالی

  3".اویدخل في البنك الدامج ویصبح مصرفا واحد

د  ا، وتضاف أصول وخصوم إویتخذ المصرف الجدی ترك بینھم ة أو اسم مش م المؤسسة الدامج س

  : استخالص التعریف التالي ناویمكن ,البنك المندمج إلى أصول وخصوم البنك الدامج

ادة  داف وزی ق األھ ى تحقی ر عل االندماج المصرفي اتحاد بنكین أو أكثر وھذا التوحد یخلق قدرة أكب

ام ", لتنافسیةالقدرة ا د شھد ع ى أن  1997وق دیرات إل ة إذ تشیر التق دماج العالمی ات االن امي حجم عملی تن

  4".ملیار دوالر 900ھذه الصفقات تجاوزت 

ا  ي ینظر إلیھ دماج والت ات االن ي شھدت عملی م المجاالت الت الي والمصرفي أھ ر القطاع الم ویعتب

  .كجزء من عملیات إعادة ھیكلة ھذا القطاع

تثماروقد أ ي شار تقریر مناخ االس ا یل ى م ة إل دول العربی ي ال ة " :ف دماج التجاری ر ظاھرة االن تعتب

ت اھر اإلس رز مظ د أب ادیة أح اد  عدادواالقتص ات االقتص تحكم بآلی ة وال ة والمنافس د العولم ا بع الم م لع

 5".العالمي

 :أنواع االندماج المصرفي -2

  :ھناك عدة أنواع لالندماج المصرفي

  6:حیث طبیعة نشاط الوحدات المندمجة نجدمن  -1.2

                                                   
ان، 'دمج البنوك :4جزء 'العملیات المصرفیة والسوق المالیة ف، أنطون الناش-خلیل الھندي 1 اب، لبن ، المؤسسة الحدیثة للكت

  .9 :ص ،2000
  .153 :عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2
درة التنافسیةدراوسي مسعود، -بوزعرور عمار 3 ادة الق ة مقدمة ، اإلندماج المصرفي كآلیة لزی ىمداخل وطني  إل ى ال الملتق

  .138 :، صمرجع سابق, "الواقع والتحدیات"حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة  ولاأل
  .202 :طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص 4
  .201 :سابق، صالمرجع ال 5
وك مداخلة مقدمة إلى ا، بعادهأاإلندماج المصرفي وزھیة زیدان، -زھیة بركان 6 ة لملتقى الوطني حول البن ة والتنمی التجاری

  .141 :، ص2004دیسمبر  8و 7اإلقتصادیة، جامعة قالمة، یومي 
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o ة : االندماج المصرفي األفقي وع النشاط، ونتیج وھو الذي یتم بین بنكین أو أكثر یعمالن في نفس ن

وع من  نظم الحكومات ھذا الن د ت ة وق لھذا النوع من االندماج تزداد االحتكارات المصرفیة العمالق

  .االندماج ألنھ یؤثر سلبا على المنافسة

o ي : المصرفي الرأسي ندماجاال ك الرئیسي ف ة والبن اطق المختلف ي المن وك الصغیرة ف ین البن تم ب وی

  .المدن الكبرى

o تم  :المتنوعالندماج المصرفي ا أن ی ا، ك یتم بین البنوك التي تعمل في أنشطة غیر مترابطة فیما بینھ

واع ل حدبین أ ة أن اك ثالث وك االستثمار، و ھن وع البنوك التجاریة وأحد بن دماج المصرفي المتن الن

  1:وھي

  .تجات بتوسیع خطوات إنتاج الشركاتاالندماج  بغرض امتداد المن - 

 .لسوقنحو ا االندماج بغرض اإلمتداد الجغرافي - 

 .تتنویع البحالغرض ب االندماج - 

  2:من حیث أطراف عملیة االندماج -2.2

o  د: إلراديااالندماج المصرفي ك ال ة كل من إدارة البن وم ویتم بموافق ث یق دمج، حی ك المن امج والبن

 .البنك الدامج بشراء أسھم البنك المندمج

o اري رفي اإلجب دماج المص ر : اإلن ة تعث دماج نتیج ن االن وع م ذا الن تم ھ طر أی ا یض وك مم د البن ح

ي ,االندماج اإلجباري وإقتراح تبني السلطات النقدیة إلى ھ ف حیث أن تعثر أحد البنوك یستلزم إدماج

 .ویتم اللجوء إلى ھذا النوع من االندماج بصفة استثنائیة ,ناجحة األخرىأحد البنوك ال

  
  : المصرفي وأھدافھ أسباب االندماج:  اثانی
  :ھناك العدید من األسباب التي تؤدي إلى االندماج من أھمھا :المصرفي أسباب االندماج -1

 ة رأس ال اییر كفای ق مع رفیة وتطبی دمات المص ارة الخ ر تج ال تحری ي مم دوافع ھ باب وال ن األس

ي  ة ف األساسیة وراء االندماج المصرفي، فاالتجاه نحو تحریر الخدمات المصرفیة زاد من حدة المنافس

رة  رفیة كبی ات مص كیل كیان دماج لتش ات االن ام بعملی وك القی زم البن ا أل ة مم رفیة العالمی وق المص الس

ة ى المنافس ادرة عل ون ق ة رأس  ,تك اییر كفای بة لمع ا بالنس ن أم ل ع ي ال تق ال والت ة  % 8الم ن قیم م

                                                   
  .07 :، ص1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد،  1
ة، الالجھاز المصرفي لىاآلثار اإلقتصادیة للعولمة عصفوت عبد السالم عوض هللا،  2 اھرة، ، دار النھظة العربی ، 2003ق

  .98 :ص
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دماج  ى االن غیرة إل وك الص ت البن رة دفع ول الخط ك األص ي ذل ا ف ك بم رفیة ألي بن ات المص االلتزام

 .قدراتھا على االستمرار في السوق المصرفیة زیادةقویة رأس مالھا وتالمصرفي ل

 اض تنویع محفظة التوظیف نتیجة لتجمع الموارد التي تتیح مدى أكبر من ا ى انخف لتوظیف مما یؤدي إل

  .المخاطر المصرفیة

 1:كما یمكن ذكر عدد آخر من دوافع اإلندماج المصرفي وھي

  ة وك المحلی یة للبن درات التنافس ادة الق ھناك دافع لدى الحكومات لتدعیم االندماج المصرفي لتطویر وزی

  .في ظل العولمة

 املة، وق البنوك الش و إن تزاید االتجاه نحو ما یسمى ب باب نح م األس ان أھ املة ك ك بالصرفیة الش ام البن ی

  .     المزید من االندماجات المصرفیة 

 نشوء األزمات االقتصادیة والمصرفیة العالمیة كان سببا في اندماج البنوك لتحسین أوضاعھا. 

  ورات ة التط دة لمواكب ة جدی الیب وأدوات رقابی تحداث أس ویر واس ى تط ة إل لطات الرقابی وء الس لج

 .متالحقة في النشاط المصرفيال

 تج علیھ ا ین رات الحجم وم ق وف ي تحقی ز ف دة تترك ا عدی ق مزای ن  اتحقی ع آم و والتوس ادة النم ار وزی ث

  .وتحسین الربحیة وزیادة القدرة التنافسیة

  :أھداف االندماج المصرفي وأبعاده -2

ة -  ةتتك و زیادة القدرة على المنافسة العالمی ا حدیث وك تكنولوجی ا من المنافسة سب البن د تمكنھ ة  بع إتفاقی

  .تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

وك  -  ي "توسیع نشاط البن دماج الت ات االن الل عملی دود من خ ر الح یع نشاطھا عب ى توس دف إل ي تھ فھ

  2".تخلق أسواقا جدیدة تمكنھا من التوسع في نشاطھا

دفق  -  الل ت ن خ ال م ة ب ررات لجن ق مق ن تطبی وك م مح للبن دماج یس وال االن ادر ا-األم ي مص ادة ف لزی

  .الناتجة عن عملیة الدمج -التمویل

ن  -  ة م ادة الموجودات القریب ي زی اھم ف ي تس وك، فھ ي البن یولة ف ق الس ن تحقی دماج م ة االن ن عملی تمك

  .السیولةالنقدیة إضافة إلى وجود النقدیة مما یمكن البنوك من مواجھة متطلبات 

  .یف الثابتة للبنوك المندمجة مما یساھم في زیادة أرباح ھذه البنوكیؤدي االندماج إلى التقلیل من التكال - 

                                                   
  . 167 :ص ,عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق 1
  .236 :ص. فرج عزت، مرجع سابق-عبد المنعم راضي 2
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ة  -  واد المختلف ین الم وازن ب ي عدم الت اني من قصور ف إعادة تنظیم وتكوین مجموعة من البنوك التي تع

 .واالستخدامات المختلفة لھذه المواد

و -  ي البن راء ف ان إداري االقتصاد في النفقات اإلداریة وإمكانیة االستفادة من الخب ك المندمجة وإحالل كی

 .جدید أكثر خبرة یؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة

 .مان لدى جمھور العمالءالمزید من الثقة والطمأنینة واأل - 

ك وفرص اال قخل -  درة التنافسیة للبن ھ الق زداد فی د ت تثمار وضع تنافسي أفضل للكیان المصرفي الجدی س

  1".بشكل أكثر فعالیة و كفاءة

  
  :  المصرفي وزیادة القدرة التنافسیة االندماج :ا ثالث

ة، الندماج المصرفي ھو أحد نتائج العولمة، وكذلك ھو نتیجا رات العولم ل ة لمتغیرین من متغی یتمث

ي السوق  د حدة المنافسة ف ى تزای ي أدت إل المتغیر األول في اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة والت

دماج المصرفیة العالمیة ى االن وك إل ، والمتغیر الثاني یتعلق بمعیار كفایة رأس المال مما دفع العدید من البن

رفي وق المص ي الس تمرار ف د واالس ى التواج درتھا عل ادة ق بعض لزی ھا ال ع بعض اھمت  ,م د س ذلك لق وك

ا واآلس ي والنافت اد األوروب ل اإلتح رفیة، مث دماجات المص د االن ي تزای ادیة ف تالت االقتص ي التك یان والت

دماجات  د من االن ى مزی وك إل اه البن ذلك زاد اتج دولي وب خلفت أسواقا مصرفیة وتنافسیة على المستوى ال

  .المصرفیة

وك ذاك " یة للبن درة التنافس ادة الق ھ أإذن لیس من العسیر إثبات العالقة بین االندماج المصرفي وزی ن

دمات  ي الخ ر التجارة ف ة وخاصة تحری ةأحد تحدیات العولم ادة حدة المنافس و زی ذلك المصرفیة ھ إن  ل ف

درة التنافسیة ادة الق ز وزی اد یكون ضروریا لتعزی ك من خالل  ,2"االندماج المصرفي ھو رد فعل یك وذل

ا  ن ھن اح، وم یم األرب الیف وتعظ یض التك الل تخف ن خ اءة م ادة الكف ق زی م وتحقی ق اقتصادیات الحج تحقی

  .وتزید حصتھا في السوق العالمیة والمحلیةیتحقق النمو السریع للبنوك المندمجة 

رد  ون مج دماج ال یك ة االن ن عملی ئ ع د الناش رفي الجدی ان المص ادي للكی ل االقتص د أن الثق ونج

ل  دماج المصرفي تفاع ذا االن ن ھ أ م ا ینش ة، وإنم وك المندمج ذه البن ل االقتصادي لھ ابي للثق وع حس مجم

ة الناتجة عن  اقتصادي یؤدي إلى قوة اقتصادیة مضاعفة تفوق وة الدینامیكی حاصل الجمع، وذلك بسبب الق

رة دافع  اإلقتصادي . "عملیة االندماج والتي تؤدي إلى نتائج و تطورات اقتصادیة كبی ول أن ال ن الق و یمك

                                                   
  . 155 :مرجع سابق، ص, العولمة وإقتصادیات البنوك  ،عبد المطلب عبد الحمید 1
  .157 :سابق، صالمرجع ال، عبد المطلب عبد الحمید 2
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اد ب ر واالعتق م الكبی دأ اقتصادیات الحج ق مب و تحقی دماج ھ رة االن ة المشروع الواحأوراء فك د  دن قیم بع

ات الدمج تزید عن  ى الجزئی ادة الكل عل ا یعرف بزی ردتین وھو م إجمالي قیمة المؤسستین المندمجتین منف

  :، وتنشأ عدة مزایا من وراء عملیة االندماج نذكر أھمھا1")2+2=5( أو مبدأ

  .اإلنتاجتحقیق اقتصادیات الحجم الكبیر من جراء خفض تكالیف  - 

  .یةطریق تنویع األوعیة االستثمار تخفیض درجة المخاطر عن - 

  .ار تحریر تجارة الخدمات المصرفیةزیادة القدرة على المنافسة العالمیة في إط - 

  .ضخامة رأس المال والدخول بقوة في السوق وتقدیم خدمات أوسع وأشمل - 

  .تحسین الكفاءة اإلداریة للبنوك المندمجة عن طریق تغیر إدارتھا - 

 .اءة الخدمة المصرفیةكفتحسین الربحیة وخفض التكالیف وزیادة القدرة التسویقیة و - 

  :ولكي تنجح عملیة االندماج وتحقق األھداف ال بد أن تكون ھناك ضوابط ضروریة لذلك من أھمھا

  د ك الجدی ة التحول نحو البن ي عملی دأ الشفافیة ف ق مب ة وتعمی ات الالزم ضرورة توفر كل المعلوم

  .ندماجتقدیم كل البیانات التفصیلیة الخاصة بالبنوك الداخلة في عملیة االو

 ة بق عملی ة تس اك دراس ون ھن ة أن تك ائج المتوقع ح النت دماج توض ادیة  االن دوى االقتص والج

  .واالجتماعیة لھذه العملیة

  ك عالج ب ذل وك المندمجة ویتطل ة للبن ة إعادة ھیكلة مالیة وإداری ز المالی یولة والمراك مشاكل الس

  .والعمالة الزائدة

 بنوك إال في حاالت معینةجباري للعدم اللجوء إلى اإلندماج اإل.  

 یجب أن تكون ھناك حوافز مشجعة على اإلندماج مثل اإلعفاءات الضریبیة.  

  تفادة دروس المس ة ال دماج المصرفي لمعرف ي مجال اإلن ة ف ة والنامی دول المتقدم دراسة تجارب ال

  .منھا

  

  الشاملةالتحول إلى البنوك  : المطلب الثاني
ى البن ة زاد االتجاه نحو التحول إل ي فرضتھا عملی ة الت ة المنافسة العالمی ك لمواجھ وك الشاملة وذل

ر ارة تحری رورة  تج ة ض وك التجاری ى البن دیات عل ذه التح ت ھ د فرض الي فق رفیة وبالت دمات المص الخ

  .ه األوضاع الجدیدةالتحول نحو البنوك الشاملة حتى تستطیع التكیف مع ھذ

                                                   
  .201 :، مرجع سابق، صلتطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوكا، حماد طارق عبد العال 1
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  : مفھوم البنوك الشاملة : أوال

و" رف البن ل تع ادر التموی ع مص عى وراء تنوی ي تس رفیة الت ات المص ك الكیان ا تل املة بأنھ ك الش

ددة أوتعبئة  دمات المتنوعة والمتج ة الخ دیم كاف ى تق كبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات، وتعمل عل

د ي ق ة ال الت ة التقلیدی وك التجاری ائف البن ین وظ ا ب ع م ا تجم د أنھ ث نج رفي بحی ید مص ى رص تند إل  تس

  1".ار واألعمالستثمووظائف البنوك المتخصصة وبنوك اإل

ك الشامل  ا یعرف البن ات "كم ة القطاع ن كاف ة م وارده المالی ى م ل عل ذي یحص ك ال ك البن ھ ذل بأن

ھ  ك عن تقدیم ة القطاعات أیضا، ناھی ان لكاف دم االئتم ا، ویق بالد وخارجھ والفروع االقتصادیة في داخل ال

  2".المصرفیة وتلك الخدمات ال تعتمد على وجود رصیدلتولیفة واسعة من الخدمات 

وك ف تثمار وبن وك االس ة وبن وك التجاری ائف البن وم بوظ ي تق وك الت ك البن ي تل املة ھ البنوك الش

ال  دور فع ام ب تثمار وتشجیعھ والقی م االس ى دع األعمال وكافة الخدمات المصرفیة غیر التقلیدیة وتعمل عل

  .في تطویر السوق المالیة

راد ونم" ة ) الخواص(وذج البنك الشامل ھو الذي یجمع في أن واحد بین بنك األف ك الجمل ك وبن وبن

ي  االستثمار ات المؤسسات الت بعض كبری في جمیع األسواق، وال یمكن تصور البنوك الشاملة إال بالنسبة ل

  3".نفس الكیانتكون ھي نفسھا مھیكلة بطریقة متفرعة مما یمكنھا من تقدیم عروض شاملة وتكون تابعة ل

دمات  ة الخ دم كاف ي تق وك الت وك الشاملة ھي البن أن البن ول ب ابقة یمكن الق اریف الس من خالل التع

الت  ة والعم ي األوراق المالی ار ف روض واالتج نح الق ع وم ول الودائ ا قب ي منھ رفیة والت ة والمص المالی

  .األجنبیة وإدارة االستثمارات وتسویق المنتجات وغیرھا من الخدمات

رات  ذه التغی املة جاء كنتیجة لھ إذن فقیام البنوك الشاملة وتبني معظم البنوك لمفھوم المصرفیة الش

ارة الخدمات المصرفیة من  ر تج ة تحری والتطورات الحاصلة في مجال العمل المصرفي وما أفرزتھ عملی

ة ي السوق المصرفیة العالمی إن اإلستراتیجیة ا ,تحدیات واشتداد المنافسة ف ذلك ف وك ل وم علیھا البن ي تق لت

ب  إلى جان اض مخاطر االستثمار، ف ع وانخف ة الودائ تقرار حرك دف اس ع بھ تراتیجیة التنوی الشاملة ھي إس

ة و اطة المالی ال الوس ي أعم یة ف فة أساس ل بص ي تتمث ة والت ائف التقلیدی املة بالوظ وك الش ام البن نحقی  م

وم أیضا بالوظا ي ظھرت نتیجة للتطورات االئتمان وخدمة النشاط التجاري فھي تق ة والت ر التقلیدی ئف غی

                                                   
  .19 :، ص2000الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،البنوك الشاملة عملیاتھا وإداراتھاعبد المطلب عبد الحمید،  1
  .43: ص ،1997اإلسكندریة،  منشأة المعارف، ،اقتصادیات االئتمان المصرفيمحمد كمال خلیل الحمزاوي،  2

3 Philippe GARSUAULT-Stéphane Priami, La banque fonctionnent et stratégie, Economica, 
Paris, 2eme  édition, p: 220. 
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ل  دمات المتنوعة مث المتالحقة في البیئة االقتصادیة مما یتطلب من البنوك أن تقوم بتقدیم مجموعة من الخ

دة ات أسعار الفائ ة واتفاقی ود اآلجل ارات والعق ادالت والخی ات المب وك  ,عملی ام البن ع أیضا قی مل التنوی ویش

ائف الب ف الشاملة بوظ ن مختل تثماریة م ي المشروعات االس اس تبن ى أس وم عل ي تق تثماریة والت وك االس ن

ة  دمات المرتبط ات والخ ام بالعملی ذلك القی ة األجل، وك روض طویل دیم الق ا، أو تق ا مالی ات ودعمھ القطاع

  .وإدارة المحافظ وغیرھا من العملیات قبالشركات مثل التو ری

ى المخاطر وخاصة تعتتبعھا البنوك الشاملة تقلل من ال وھكذا فإن إستراتیجیة التوزیع التي  رض إل

در ق ق الس وتحق اطر اإلف یولة ومخ ص الس اطر نق ع  امخ إن التنوی ذلك ف ودعین، وك ان للم ن األم ر م أكب

إن اإلستراتیجیة ب ھ ف ذا كل وك، من خالل ھ دى البن ة ل المشاركة في مجاالت استثماریة عدیدة یعظم الربحی

وك  ا البن ي تتبعھ تطیع الت ي تس م فھ ن ث رفیة وم وق المص ي الس ل ف تمرار والعم ن االس ا م املة تمكنھ الش

ي  ة ف ة التطورات المتالحق مواجھة المنافسة التي فرضتھا عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة ومواكب

ال المصرفیة ومن ن ھمجال األعم تفادة م ى اإلس ادرة عل دة الق ي الوحی املة ھ وك الش أن البن ول ب ن الق  یمك

  .تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

  
  : تیجیة التنویع في البنوك الشاملةإسترا: ثانیا 

ي االستخدامات المصرفیة  ع ف ل والتنوی ي مصادر التموی ع ف یشمل التنویع في البنوك الشاملة التنوی

  .واألنشطة التي تقوم بھا

  1:مصادر التمویل .1
د ھي عبا :إصدار شھادات إیداع قابلة للتداول -1.1 ي أسواق النق ا ف رة عن شھادات یمكن شراؤھا وبیعھ

  .تسمح بتوفیر أموال طویلة األجل آجلةوھذه الشھادات ھي  في أي وقت،

از المصرفيقاال -2.1 ن خارج الجھ ل األجل م راض طوی ل  :ت راض طوی ى االقت املة إل وك الش أ البن تلج

تم ع ندات األجل من خارج الجھاز المصرفي لتدعیم طاقتھا المالیة، وت راض بإصدار س ات االقت ملی

  .تطرح في أسوق المال أو االقتراض من شركات التأمین وغیرھا

لشركات القابضة تتخذ البنوك الشاملة شكل ا :اتخاذ البنوك الشاملة شكل الشركة القابضة المصرفیة -3.1

ك ألن الشركة القابضة تستطیع ضم من أج دخرات، ذل ة الم ل وتعبئ د ل تنویع مصادر التموی العدی

  .من الشركات الصناعیة والتجاریة والمالیة وبالتالي تتمكن من زیادة مواردھا المالیة

                                                   
  .55-54 :صص ، مرجع سابق ، العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  1
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ة  قیشیر التو ری" :قالتوری -4.1 ى عملی ل إل داول تحوی ة تطرح للت ى أوراق مالی القروض المصرفیة إل

ى م ك إل و البن شتري ویعني ذلك أنھ یتم تحویل دیون الھیئات المقترضة من المقرض األساسي وھ

  1".األوراق المالیة وھو ما یطلق علیھ التمریر المالي
  
  :االستخدامات المصرفیة. 2

  :رفیة والتي من أھمھاتقوم البنوك الشاملة بتنویع مجاالت االستخدامات المص

ة -1.2 ة األوراق المالی ي محفظ ع ف ف : التنوی وك الشاملة مختل ة للبن ة األوراق المالی وي محفظ ث تحت حی

  . أكبر تحقاق، وھذا التنویع یجعل درجة المخاطرة أقل وإمكانیة تعظیم األرباحتواریخ االس

ة -2.2 روض الممنوح ع الق روض : تنوی دم الق ي تق روض فھ واع الق ة أن دیم كاف املة بتق وك الش وم البن تق

ة القطاعات االقتصادیة  روض لكاف دم الق ذلك تق ي ك ة األجل، وھ طة وطویل قصیرة األجل ومتوس

  .راعیة والتجاریةالصناعیة والز

  : الت استثماریة جدیدة منھاجادخول م -3.2

 دیم ق تق ن طری ة ع د الملكی یع قاع ة وتوس ة الخوصص ل عملی روض تموی ى  ق ة األجل إل طویل

  .المساھمین

  ي ركات الت ض الش ال بع ي رأس م روض بحصص ف تبدال الق تم اس ث ی روض حی ملة الق رس

ا الحق تعثرت في سداد دیونھا للبنوك، وبالتالي فإن مل ال یعطیھ كیة البنوك لجزء من رأس الم

  .في إدارة ھذه الشركات

 ساسیةالقیام بأعمال الصیرفة االستثماریة وتقوم البنوك الشاملة بثالث وظائف أ : 

  .اإلسناد أي شراء األسھم المصدرة حدیثا للشركات - 

 .تسویق األوراق المالیة لصالح الشركات - 

  .یدة من األوراق المالیةتقدیم االستشارات حول اإلصدارات الج - 

  : دخول مجاالت غیر مصرفیة. 3

ویلي -1.3 أجیر التم ات الت ام بعملی ارات : القی دات وعق ورة آالت ومع ـأخذ ص وال ت أجیر أم ھ ت د ب ویقص

ك  تستخدم لمزاولة مجموعة مختلفة من األنشطة ى البن حیث تقوم الشركة ببیع أصل من األصول إل

رة  أجیره م ر بت ذا األخی وم ھ تأجر ویق مونا ألن المس ا مض ر قرض ویلي یعتب أجیر التم رى، والت أخ

  .یسدد القیمة اإلیجاریة الدوریة
                                                   

  .132 :طارق طھ، مرجع سابق، ص 1
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داول : القیام بتوریق المعامالت المالیة -2.3 ة للت حیث یتم تحویل القروض المصرفیة إلى أوراق مالیة قابل

اك عد ي البورصة وھن ذه األوراق ف ع ھ ق بی وال عن طری ود ویقوم البنك باسترداد األم ا تع ة مزای

  :ومن أھمھا قعلى البنك من خالل القیام بعملیة التو ری

  

  .تخفیض تكالیف اإلقراض –

  .تخفیض مخاطر التمویل –

  .فاءة لرأس المالإمكانیة تحقیق ك –

أمین  – ن ت ین م وق للمقترض روف الس ین ظ ة تحس ل وإمكانی اطر أق ى ومخ یولة أعل ق س تحقی

  .حتیاجاتھم التمویلیةإ

ي : االتجار بالعملة –3.3 ا ف ي حوزتھ ي ف ة الت ار بالعمل وك من خالل االتج ا البن ات تعتمد علیھ ھي عملی

والت  ل العم ة لصالح بعض المؤسسات مقاب ة دولی األسواق الحاضرة بغرض إتمام صفقات تجاری

  .التي تحصل علیھا البنوك ودون تعرضھا ألیة مخاطر

  : شاملة من أھمھاإلى جانب ھذه الوظائف فھناك وظائف أخرى تقوم بھا البنوك ال

  .ت التوسع والترویج لھا وإدارتھاالقیام بدراسة الجدوى للمشروعات الجدیدة ومشروعا –

 .القیام بإدارة صنادیق المعاشات وتوظیف أموالھا –

 .االستثمار و تأسیسھاإدارة صنادیق  –

 .القیام بأعمال الوساطة في مجال الشحن البحري والقیام بدور بیوت الخصم –

رى وللفروع المصرفیة مثال تقدیم الخدماممارسة جدیدة  – السوبر ت المصرفیة في المحالت الكب

 .ماركت وكذلك إنشاء فروع تتخذ شكل مخازن األقسام والبوتیك

ذلك  املة ك وك الش إن البن رفیة ف طة المص ل واألنش ادر التموی االت مص ي مج ع ف ب التنوی ى جان إل

د  كبر عدد من العمالء منأتسعى لتنمیة ودائعھا وجذب  ي تعتم تراتیجیات الت د من اإلس خالل وضع العدی

   1:على تقدیم مجموعة من الخدمات یتمیز بھا البنك ومن أھمھا

ة من المت: إستراتیجیة جذب فئات جدیدة من العمالء. أ ى إدخال كل فئ ك إل امحیث یسعى البن لین ع

داد  ال المصرفي بإع ي المج ھ ف ا علی ن أمثلتھ ة و م ل فئ ة بك دمات خاص ماخ ر الس تح دفت ح بف

وفیر للصغار من سن  8توفیر للصبي في سن  ابات ت ل  11سنوات وكذلك فتح حس سنة وتموی

  .ھذه الحسابات من إیرادات األوالد، وغیر ذلك من الخدمات
                                                   

  .48: ، مرجع سابق، صاتھارادنوك الشاملة عملیاتھا وإالب ,عبد المطلب عبد الحمید 1
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  :أھم االتجاھات في ھذه اإلستراتیجیة نجدمن إستراتیجیة تثبیت الموارد و. ب

  .اإلیداع الثابت بالتقسیط - 

  .غراض دفع الضرائبداع بالتقسیط ألاإلی - 

  .شھادات االستثمار - 

  .داع الثابت مع الخدمات التأمینیةاإلی - 

ة العمالء ةإستراتیجی. ج دمات : تنظیم راح د من الخ ى العدی ل من الحصول عل تمكن العمی ث ی حی

  :منخفض و من أھمھابسعر المجانیة أو 

  .تحصیل الشیكات المسحوبة على البنوك - 

  .تحصیل الكمبیاالت المسحوبة على عمالئھ - 

  .قبول األمانات وتأجیر الخزائن الخاصة - 

  .خدمات تحویل النقود بالبنوك - 

  
  : أسباب قیام البنوك الشاملة: ثالثا 

ة  -1 ال من محلی ة واإلنتق تح األسواق للمنافسة العالمی ة والمصرفیة وف إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالی

دوليالتعامل المصرفي إ ى التعامل ال ا  ل ي كم ذا یعن وك الشاملة وھ ى البن ى التحول إل وك إل دفعت البن

ذا  ل وبھ ادر التموی ع مص ى تنوی اه إل ة واإلتج ر التقلیدی ة وغی ائف التقلیدی ل الوظ ام بك ابقا القی ر س ذك

  .تستطیع البنوك مواجھة المنافسة العالمیة التي تفرضھا اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

وك إن التعامل مع اإلبتكارات المالیة الحدیثة یحقق المزید من األ: األدوات المالیة الحدیثة -2 دى البن اح ل رب

  :مما دفع البنوك للتعامل بھا ومن أھم ھذه األدوات نجد

ع أو أن یشتري : "عقود الخیار -أ یعرف عقد الخیار على أنھ ذلك العقد الذي یعطي لحاملھ الحق أن یبی

  1".نة من األوراق المالیة أو غیرھا من السلع بسعر محدد سلفا في تاریخ معینكمیة معی

  :العقود المستقبلیة والعقود اآلجلة -ب

ت : "العقود المستقبلیة - ي وق ین ف ھي اتفاقیة بین مستثمر ومؤسسة تقاص الستیالم أو تسلیم أصل مع

  2".الحق وبسعر محدد سلفا

  أو بیع أصل في وقت مستقبلي مقابلاق على شراء ـمثل إتفھي مشتقة بسیطة ت: "العقود اآلجلة-

                                                   
 .182: ص, 2002, 1ط, عمان, دار صفاء للنشر والتوزیع, األسواق المالیة والنقدیة, جمال جویدان الجمل 1
  .185: ص, المرجع السابق 2
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  1".سعر معین

رة  اتمثل إتفاق): "SWAP(عقود المبادلة  -ج ة خالل فت دفقات نقدی لة ت ادل سلس ر لتب بین طرفین أو أكث

ال  رة لك ة ومتغی دة ثابت عار فائ ادل ألس ة تب دفقات النقدی لة الت ادل سلس ة تب من عملی تقبلیة وتتض مس

  2".یعني وجود أربع حاالت ممكنة الطرفین ما

وجي  -3 دم التكنول ي وبالتق ري ف ا یج رف م بح یع دم أص ذا التق ل ھ االت وبفض ا االتص ة تكنولوجی خاص

ذلك یسر ة، وك ة العالمی دم األسواق المالی ذا التق دان  ھ ي بل ع ف ویق والتوزی ھ إدارة المشروعات والتس أوج

ا مختلفة من العالم، فقد زادت التدفقات المالیة  ة مم عبر الحدود وارتفعت نسبة االستثمار في األوراق المالی

  .ترتب علیھ زیادة المكاسب التي تحصلت علیھا البنوك الشاملة

راض : المخاطر المصرفیة وقرارات لجنة بال -4 افظ اإلق دى مح ا ل دیون المشكوك فیھ م ال ادة حج ع زی فم

ة  رارات لجن ا لق راض لدى البنوك وكذلك  كفایة رأس المال وفق ى االنصراف عن اإلق البنوك إل ال أدى ب ب

و  اه نح ي االتج ر ف وك تفك بحت البن ع، وأص ي الودائ روض وتلق نح الق ي م ا ف دي لھ دور التقلی ص ال وتقل

اء الشركات و ي إنش دور المستشار للمساھمین ف وم ب املة لتق دالصیرفة الش وم بدراسات الج ذلك  ىوتق وك

  .إلخ...تقوم باالستثمار في األوراق المالیة 

دول و من : االتجاه نحو الخوصصة -5 ي بعض ال ة ف ى المنافسة العالمی ادر عل ر ق ام غی یعتبر القطاع الع

ة  ة وتنشیط سوق األوراق المالی دة الملكی اءة االقتصاد وتوسیع قاع ع كف ى رف ھنا فإن الخوصصة تھدف إل

اذ ا ي اإلدارة واتخ ة ف د من الحری وك المزی ي إعطاء البن اھم الخوصصة ف ي وتس رارات االستثماریة وف لق

  .دعم أسواق النقد والمال لتستطیع البنوك مواجھة االتجاھات الحدیثة وخاصة المنافسة العالمیة

  3:إیجابیات أھمھا ةعد ھن التحول نحو البنوك الشاملة لأونستطیع القول ب

  .مانیةدي إلى تقلیل المخاطر االئتإن التنویع القطاعي لمحفظة القروض واالستثمارات یؤ -

  .زیادة وتوسیع تشكیلة الخدمات المصرفیة والمالیة المقدمة للعمالء على اختالف أنواعھم -

  .الوفرات في التكالیفیحقق الذي العمل على أساس الحجم الكبیر  -

  .الخصومممارسة األسالیب المعاصرة في إدارة األصول و -

                                                   
بة-إدارة المخاطر-المفاھیم(المشتقات المالیة , طارق عبد العال حماد 1 كندریة, )المحاس ة, اإلس دار الجامعی : ص, 2001, ال

43. 
 .213: ص, المرجع السابق 2
وطني اإلقتصادالقطاع المصرفي وصالح الدین حسن السیسي،  3 ع،ال ب للنشر والتوزی اھرة، ، عالم الكت ، 1ط ،2003 الق

  .86 :ص
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  .یعھاإمكانیة الدخول إلى األسواق المالیة لشراء األسھم وب -

  .الخدمات المصرفیة لكافة القطاعاتنشر  -

ة  ى المنافس درة عل إن ھذه المزایا السابقة تحقق أھم إیجابیة من إیجابیات المصرف الشامل وھي الق

  .ظل تحریر تجارة الخدمات المصرفیةفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تبني قرارات لجنة بال:  المبحث الثالث
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ا تت وك حالی ة أصبحت معظم البن ة والعالمی د المنافسة المحلی د من المخاطر بفعل تزای عرض للعدی

وك ا البن ي ظلھ ل ف ي تعم رفیة الت ة المص ر البیئ ل تغی رفیة وبفع دمات المص ر الخ ة عن تحری ا  ,الناتج مم

ى  ا إل ذه اإلدعاھ ق ھ ك أن تطب توجب ذل یة ویس دراتھا التنافس ة وتطویر ق ا المالی دعیم مراكزھ و ت اه نح تج

  .ت لجنة بالالبنوك مقررا

  

  التعریف بلجنة بال المصرفیة : المطلب األول
  : التعریف واألھداف:  أوال

ك  ك تحت إشراف بن دول الصناعیة العشر وذل تأسست لجنة بال للرقابة المصرفیة من مجموعة ال

ویات  دیون التس بة ال م ونس د حج ة وتزای دیون العالمی د ال د تزای ك بع ریة، وذل ال السویس ة ب دولي لمدین ال

ا  ي تعرضت لھ ة الت ة القوی ك المنافس ى ذل ة إضافة إل وك العالمی ا البن ي منحتھ یلھا الت ي تحص المشكوك ف

وك األورو  ض بن ات بع ا وإفالس ص رؤوس أموالھ بب نق ة بس وك الیابانی ل البن ن قب ة م وك األوروبی البن

انيدوالر كإفالس بنك ھیرشتات  دول وھي لوتكونت ال ،األلم ین عن بعض ال ة من ممثل دا،جن ا، كن  بلجیك

ا، بریطانی دا، ,افرنس ان، ھولن ا، الیاب ا، ألمانی دون  إیطالی ث یعق مبورغ، حی را، لوكس وید، سویس الس

  .بمقر بنك التسویات الدولي جتماعاتھم في مدینة بالإ

ا لكا 1988عام  وقد أقرت لجنة بال ة فمعیارا موحدا لكفایة رأس المال لیكون ملزم وك العامل ة البن

ة المودعین،في النشاط ال وي ثق وأقرت " مصرفي كمعیار دولي للداللة على مكانة المركز المالي للبنك ویق

أن تصل نسبة  زم ب وك أن تلت ة البن ى كاف ین عل ي بمقتضاھا أصبح یتع ال الت اللجنة في ھذا الصدد اتفاقیة ب

ى رأ ة إل أوزان المخاطرة االئتمانی ا ب ىكحد  8س مالھا إلى مجموع أصولھا الخطرة بعد ترجحھ ، 1"أدن

  2:وتھدف اتفاقیة بال إلى

  .ستقرار المصرفيتحقیق اإل - 

 .تقویة النظام المصرفي العالمي - 

 .توفیر المنافسة العادلة للبنوك - 

 .تحسین األسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك - 

 .تقریر حدود دنیا لكفایة رأس مال البنوك - 

                                                   
  .80: ص ، مرجع سابق،العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،   1
  .213 :فرج عزت، مرجع سابق، ص- عبد المنعم راضي  2
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ى وفیما یتعلق بالعولمة المالیة والبنوك العاملة ف ة تسعى إل إن االتفاقی ة ف ي السوق المصرفیة الدولی

  1:تحقیق األھداف التالیة

اقم  – د تف د بع المي وبالتحدی المساھمة في تقویة وتعمیق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي الع

دیون  ة ال دولأزم ي لل ة ف وك الدولی ة بسبب توسع البن نح النامی ا  م ة، مم ردة أو معدوم ون منف دی

  .اذ إجراءات عدیدة مثل إسقاط الدیون أو تحویلھا إلى أوراق مالیةاضطرھا التخ

ة و – ات الرقابی ي المتطلب روق ف ة الف الي إزال ة، وبالت ضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئ

ر  روق ھي المصدر الرئیسي للمنافسة غی ك الف ك أن تل ال المصرفي ذل أن رأس الم ة بش الوطنی

رار التناسقما دالعادلة بین البنوك، م ین  فع لجنة بال إلى إق ال ب ة رأس الم ق نسب كفای ي تطبی ف

  .الدول المختلفة للتقلیل من أثار المنافسة غیر العادلة

ات ال – اد آلی ى إیج رات المصلعمل عل ع التغی ي اقتضت التحرلتكیف م ة والت الي رفیة العالمی ر الم

لتي تحد من اتساع النشاط المصرفي وتحریر األسواق النقدیة بما في ذلك القوانین والتشریعات ا

 .للبنوك عبر أنحاء العالم

ك  – ات حول تل داول المعلوم ة ت وك وتسھیل عملی ال البن ى أعم ة عل ة للرقاب تحسین األسالیب الفنی

 .األسالیب

  
  : رأس المال:  ثانیا

و موضح  ا ھ ات األخرى، كم الي الموجودات والمطلوب ین إجم رأس المال في مؤسسة ھو الفرق ب

  :یزانیتھا وذلك على النحو التاليفي م

  
  
  

  
  
  

  xمیزانیة مؤسسة في تاریخ معین  ) :11(شكل رقم 

  الخصوم  األصول

                                                   
  .126: مرجع سابق، ص ،التطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوكطارق عبد العال،  1
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  المبلغ  البیان  المبلغ  البیان

  موجودات ثابتة -

-      -  

-      -  

 موجودات متداولة -

-       -  

-      - 

  مجموع األصول

 

x x  

x x  

  

x x  

x x 

x x 

  رأس المال -

-    - 

  لمطلوباتا  -

-      - 

-      -  

  

  مجموع الخصوم

x x 

  

  

x x  

x x 

 

x x 

مداخلة مقدمة إلى ، كفایة رأس المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بالالطیب لحیح،  :المصدر
, مرجع سابق, "تقنیات-مخاطر-منافسةّ "الثالثة الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة في األلفیة 

  .2: ص
  

  1:ن رأس مال البنك من قسمینویتكو

ي. 1 ال األساس ازة : رأس الم ة والممت ھم العادی ن األس اھمین م وق المس ھ حق د ب ات + ویقص احتیاط

  .احتیاطات قانونیة+ احتیاطات عامة + محتجزة من األرباح بعد الضرائب 

ة : رأس المال المساند. 2 ر المعلن یم األصول+ وھو االحتیاطات غی ات +  احتیاطات إعادة تقی احتیاط

  .احتیاطات الدیون المشكوك فیھا+  الدیون المتعثرة

 : ویتكون رأس المالي األساسي من العدید من العناصر وھي

داء : رأس المال المدفوع – ال ابت ویتكون من األسھم التي دفعت قیمتھا فعال وتكون درجات رأس الم

  :من إصدار األسھم كالتالي

  .المسموح بھ كحد أقصى وھو المبلغ: رأس المال المرخص بھ –

  .ابتوھو المبلغ الذي یطرح لالكت: ب فیھترأس المال المكت –

  .غ الذي یتقرر إصداره في شكل أسھموھو المبل: رأس المال المصدر –

 .ھو المبلغ الذي یدفع فعال: رأس المال المدفوع  –

ح  ازة ونوض ھم ممت كل أس ى ش ة أو عل ھم عادی كل أس ى ش ون عل دفوع یك ال الم رق الورأس الم ف

  :بینھما في الجدول التالي

 عناصر االختالف بین األسھم : )15(جدول رقم 

                                                   
  .232 :، مرجع سابق، صفرج عزت-عبد المنعم راضي 1
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دائم ذو   السھم العادي  عنصر االختالف السھم الممتاز ال

  األرباح غیر المتراكمة

ر  از غی ھم الممت الس

اح  دائم ذو األرب ال

  المتراكمة

  شكل العائد - 

 الحصول على الربح - 

 

 ستحقاقاإلأجل  - 

 

 فاالستراد من قبل المصر - 

 

 تویصالمشاركة في الت - 

  عند تصفیة البنك - 

  نسبة من األرباح  - 

في حالة قرار  - 

  توزیع األرباح 

لیس لھ أجل  - 

  استحقاق

  ال یسترد - 

  

  یشارك - 

آخر من یسترجع  - 

  المال

  نسبة من األرباح - 

في حالة قرار توزیع  - 

  األرباح

  لیس لھ أجل استحقاق - 

  یمكن أن یسترد - 

  

  ال یشارك - 

ى حقھ قبل یحصل عل - 

  السھم العادي

  نسبة من قیمة السھم - 

في كل الحاالت ولو  - 

  الخسارة تتحقق

  لھ أجل استحقاق - 

  

  یمكن أن یسترد - 

  

  ال یشارك - 

یحصل على حقھ قبل  - 

  السھم العادي

  .3 :الطیب لحیلح، مرجع سابق، ص :المصدر 
  

  :وینقسم رأس المال المساند إلى العناصر التالیة

  .مةالمخصصات العا - 

 .االحتیاطات غیر المعلنة - 

 .)حق الملكیة+  الدین(أدوات رأس المال الھجینة  - 

 .الدیون طویلة األجل - 

ة درع  د بمثاب ك الصافیة یع ة البن ا تسمى قیم ة أو بم وال الخاص ذه األم ادة ھ إن زی ة ف وبصفة عام

ةواقي ی ك و حمیھ من التعرض للمخاطر المفاجئ ة البن الي، ویعمل مركزه اوتعطى انطباعات عن مكان لم

  .حجم رأس المال على خلق الثقة لدى المتعاملین كبر

  كفایة رأس المال : المطلب الثاني 
  :  1988الجوانب األساسیة التفاقیة بال : أوال 

ى حساب الحدود وتھدف اال: التركیز على المخاطر االئتمانیة. 1 ي اتفاقیة إل ذ ف ع األخ ال م رأس الم دینا ل ل

ة  یةاالئتمان عین االعتبار المخاطر مل اتفاقی م تش ار  1988وھي عدم وفاء المدین بالتزاماتھ، ول ي معی ف



  - دة القدرة التنافسيةإستراتيجيات لزياإعتماد البنوك على  –إنعكاسات تحرير تجارة الخدمات المصرفية      الفصل الثالث  

109 

رى،  اطر األخ ال المخ ة رأس الم ي ككفای تثمار ف اطر االس رف ومخ عر الص دة وس عر الفائ اطر س مخ

  .األوراق المالیة

ا. 2 ب تكوینھ ات الواج ة المخصص ول وكفای ة األص ام بنوعی ق االھتم ة: تعمی زت االتفاقی ث رك ى  حی عل

  .نوعیة األصول ومستوى المخصصات التي یجب تكوینھا للدیون المشكوك في تحصیلھا

  : تقسیم الدول إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر االئتمانیة. 3

ة  -1.3 اون االقتصادي والتنمی ة التع داعات : OECDمجموعة دول منظم ي إذا زادت اإلی دول الت وھي ال

ن  ر م ا أكث دى بنوكھ نةل إن  س دول، ف اقي ال اطر لب ن وزن المخ ل ع ن أن یق اطر یمك وزن المخ

ة " ,وبالتالي فھي دول ذات مخاطر أقل ي منظم ة العضویة ف دول كامل ودول ھذه المجموعة ھي ال

ات  د ترتیب وم بعق ي تق دول الت ة وال ادي والتنمی اون االقتص د إقالتع ع صندوق النق ة م یة خاص راض

ا، ألمانیبلجیكا، ف: ومن بین ھذه الدول ,الدولي دارنس ال، ، السوید، سویسرا، ایرا، ھولن دا، البرتغ لن

  1".، فلندا، النمسا، النرویج، تركیاكمارالیونان، الدان

ى، : المجموعة الثانیة -2.3 ة األول ى من دول المجموع رت ذات مخاطر أعل د اعتب دول وق اقي ال وتشمل ب

  .OECDوعة وال تتمتع ھذه الدول بتخفیضات أوزان المخاطر المقررة لمجم

ول. 4 اطر األص ة مخ ة لدرج ة مختلف ع أوزان ترجیحی اختالف  :وض ف ب ي یختل وزن الترجیح ث أن ال حی

ة أوزان ى خمس ال إل ة رأس الم ار كفای د حساب معی درج األصول عن دین، وتن اختالف الم : األصل وب

و  ,100%، 50% ،20%، 10%، 0% رجح ھ ا الم ك وزنھ ي البن ة ف ثال النقدی روض %0فم ، والق

  .%100ممنوحة وزنھا المرجح ال

ات العرضیة. 5 ل االلتزام امالت تحوی ة ف: وضع مع ا مباشرا إحسب االتفاقی ل ائتمان ي تمث ن األصول الت

أن  رى ب ة ت إن االتفاقی اطرة، ف أوزان المخ ة ب رة مرجح ول خطی ى أص ت إل د حول ر فق ا للغی ممنوح

ر وال یترت ر مباش ان غی ي ائتم ة ھ یة التقلیدی ات العرض ل االلتزام ھ أق وال، أي أن ال األم ھ انتق ب علی

تم مخاطر من االئتمان المباشر،  ذه االلتزامات حیث ی ان مباشر من  وقد تم تسویة ھ ى ائتم ا إل تحویلھ

  : خالل ما یلي

  .تحویل االلتزام المصرفي إلى ائتمان مباشر ویتم تحدید درجة المخاطر -

  .استخدام الوزن الترجیحي للمدینبیتم تحویل ھذا االئتمان السابق إلى أصل خطر مرجح  -

ال المصرفي. 6 ة رأس الم ات كفای ال المصرفي  :وضع مكون ة رأس الم د لكفای حیث أصبح اإلطار الجدی

  :كما ذكر سابقا یتكون من المعادلة التالیة
                                                   

  .129 :مرجع سابق، ص ,التورات العالمیة إنعكاساتھا على أعمال البنوك  ، طارق عبد العال 1
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  رأس المال المساند+ رأس المال األساسي = رأس المال المصرفي لمعیار الكفایة 

  :ما تم ذكره ولكن بنوع من التفصیل مند كویتكون رأس المال المسان

ة للجمھور، ولكن یكون : االحتیاطات غیر المعلنة -  وھي المبالغ التي ال تظھر في میزانیة البنك المعلن

ذه االحتیاطات من "البنك المركزي"مصرح بھا لدى السلطات الرقابیة  ، ویكون عدم اإلعالن عن ھ

  .قبل البنك ألغراض المنافسة

ات إع -  ودات احتیاط یم الموج ول(ادة تقی یم ): األص ادة تقی ن إع ة ع ة الناتج الغ الموجب ي المب وھ

دره  م ق ع لخص ة، وتخض ا الدفتری ن قیمتھ دال م ة ب ا الجاری ك بقیمتھ ودات البن ة المو %55موج جھ

ى  ة إل ة الدفتری ة والقیم ة الجاری ین القیم روق ب ذه الف وع ھ ال خض وق  أو احتم ات الس ائر تقلب خس

  .بیعالضریبة عند ال

ا ذات : القروض المساندة -  تم طرحھ ندات ی ھذا النوع من القروض أتاحتھ اتفاقیة بال، وھو في شكل س

  .من قیمتھا كل سنة  %20أجل محدد ال یزید عن خمس سنوات ویتم خصم 

ددة -  ر مح ة أي مخاطر غی ة لمواجھ ا : المخصصات المكون ة احتیاطات ومن أمثلتھ ر بمثاب وھي تعتب

  .سھیالت االئتمانیة المنتظمةالمخاطر العامة للت

ي تتحمل : أدوات رأس مالیة أخرى -  ھي أدوات تجمع بین خصائص حقوق المساھمین والقروض، فھ

  .خسائر البنك وكذلك غیر قابلة لالستھالك

ال  ن رأس الم تبعد م ة تس إن االتفاقی ال ف ة رأس الم ار كفای اب معی د حس ھ عن ظ أن ن المالح وم

ة واالستثمارات األساسي كل من الشھرة واالستث ة التابع وك والمؤسسات المالی ي البن ي مارات ف ة ف المتبادل

 .رؤوس أموال البنوك

  :أن وما یمكن مالحظتھ كذلك ھو

  ا ي مجموعھ اند ف ال المس ر رأس الم دى عناص ب أن ال تتع ال  %100یج ر رأس الم ن عناص م

 .األساسي

  خاطر السوقلتجنب م %55بنسبة لخصم إخضاع احتیاطات إعادة تقییم األصول. 

  ة یجب أن یكون ة المخاطر العام من األصول  %1.25الحد األدنى للمخصصات المكونة لمواجھ

 .وااللتزامات العرضیة

  من رأس المال األساسي %50أن یكون الحد األقصى للقروض المساندة. 

                                                   
 ادة الشراء –ضمانات الدیون : یة ضت العرااللتزاما ع وإع ا  - اتفاقیات البی ھیالت  –مشتریات وأسھم مدفوعة جزئی تس

  .إلتزامات قصیرة األجل –إصدار أوراق مالیة 
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  :تقدیر معدل كفایة رأس المال والنماذج المستخدمة : ثانیا 

اس "  ة لقی دت طریق د أع ى لق ق عل اطرة یطب ن أوزان المخ ام م ى نظ تندة إل ال مس ة رأس الم متان

ة  ى المخاطر االئتمانی جمیع الفقرات داخل وخارج المیزانیة العمومیة، وقد استندت طریقة القیاس أساسا إل

ر  رف اآلخ رض–للط ابقا  -المقت ر س ا ذك اطرة كم یة للمخ ددت األوزان األساس د تح ، %10، %0( وق

  1".سب أنواع الموجوداتح) 100%، 50% ،20%

ھ أوزان  ق علی ي تطب ام المحل ات القطاع الع ویتم التمییز بین مخاطر التحویل للدول حیث أن مطلوب

ا ة، والمطلوب بة  تمنخفض ھ نس ق علی ي تطب ام األجنب اع الع ى القط دود إل ر الح ي تعب ا أن %100الت ، كم

بة وز ى نس ة تخضع إل وك األجنبی ن البن ة األجل م ات طویل ة %100ن المطلوب ون للسلطات الرقابی ، ویك

ر المحلیة الحریة في شمول ات  مخاطر غی ل مخاطر سعر الصرف، ومخاطر تقلب ة مث المخاطر االئتمانی

  .أسعار الفائدة

اء وزن  م أن إعط ع العل ذلك، م ل ك زم باألص اختالف الملت ل وب اختالف األص وزن ب ف ال ویختل

ین مخاطر ألصل معین ال یعني انھ أصل مشكوك في تحص ة ب یلھ مطلقا، وإنما ھو أسلوب ترجیحي للتفرق

ة ةاألصول من حیث درجة المخاطر ر , بعد تكوین المخصصات الالزم وبالنسبة لاللتزامات العرضیة غی

ة من  ى نسبة معین ل تقتصر عل د ب ة العق ي كامل قیم ل ف التقلیدیة مثل عقود المشتقات فإن المخاطر ال تتمث

  .العقد الحتماالت تقلب األسعار

  .ألصناف للموجودات داخل المیزانیةوالجدول التالي یبین أوزان المخاطرة حسب ا

  

  أوزان المخاطرة للموجودات داخل المیزانیة: ) 16(جدول رقم 

  الموجودات  الترتیب  درجة المخاطر

0%  
  
  
  
  

  أ
  ب
  ج
  د
  

  .النقدیة
  .المطلوبات من الحكومات والبنوك المركزیة مقومة بالعملة الوطنیة

  .و بنوكھا المركزیة  OELD وبات من دولالمطل
دول  ة ل و  OECDالمطلوبات المعززة بضمانات نقدیة، أو األوراق المالی

  .بنوكھا المركزیة
0% ،10%، 

%20 ,50,  
  أ

  
ة  تثناء الحكوم ة باس ام المحلی اع الع ات القط ن مؤسس ات م المطلوب

  .ةالمركزیة والقروض المضمون

                                                   
  .134: ، مرجع سابق، صالتطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوكطارق عبد العال،  1
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رر  ا یتق ب م حس
  وطنیا

  .ك المؤسساتمن قبل تل  ب

  أ  20%
  
  
  ب
  
  ج
  
  ه

ك  دولي والبن ك ال ات، البن ابرة القومی ة ع وك التنمی ن بن ات م المطلوب
ات  ذلك المطلوب ي وك تثمار األوروب ك االس ة وبن ي للتنمی ززة اإلفریق المع

  .بضمانات األوراق المالیة
ي جلة ف وك المس ن البن ات م ن  OECD المطلوب والقروض المضمونة م

  .قبلھا
وك خارج  المطلوبات من ل  OECDالبن ي تبقى لسنة والقروض األق الت

  .من سنة
  .الفقرات النقدیة رسم التحصیل

  .نات على العقاراتوالقروض المضمونة بالكامل برھ  أ  50%
100%  

  
  
  
  

  أ
  ب
  
  ج
  
  د
  ه
  و
  
  ز

  .المطلوبات من القطاع الخاص
وك المسجلة خارج  ة ب OECDالمطلوبات من البن تحقاقات متبقی د اس تزی

  .لسنةعن ا
ة خارج  ى الحكومات المركزی ة  OECDالمطلوبات عل م تكن مقوم ا ل م

  .بالعملة الوطنیة
  .المباني واآلالت وغیرھا من الموجودات

  .العقارات واالستثمارات األخرى
م تكن مطروحة  أدوات رأس المال المصدرة من قبل البنوك األخرى إذا ل

  .من رأس المال
  .جمیع الموجودات األخرى

  .92- 91 :ص ، مرجع سابق، صالعولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  :المصدر

ان مباشر من خالل وضع معامالت إوكما ذكر سابقا ف نھ یتم تحویل االلتزامات العرضیة إلى ائتم

  :التحویل ونذكر منھا

  .%100البدائل لالئتمان المباشر مثل الضمانات العامة للدیون یكون معامل التحویل  -

  .%50حسن األداء وسندات الطلب وحقوق شراء األسھم  سندات -

  . %20المضمونة  مستندیةاالعتمادات ال -

  .%0التسھیالت الرسمیة القائمة وخطوط االئتمان  -

  
   :نماذج كفایة رأس المال
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د الحد  ىالنموذج األساسي لكفایة رأس المال وھو تحدی ان األدن ة مخاطر اإلئتم ال لمقابل رأس الم  ل

  1:وشكل النموذج كما یلي

    

  

  

  رأس المال المساند+ رأس المال األساسي =  إجمالي رأس المال

  رأس المال المساند رأس المال األساسي                               

أوزان المخاطرة األ ة ب ى مجموعات  =صول المرجح ب األصول إل ة × تبوی اطرة المخصص أوزان المخ

  .لھا 

ة وھذه ھي ال دل كفای ي حساب مع تم إدخال المخاطرة السوقیة ف م ی ا، ول ان یعمل بھ ي ك معادلة الت

  .1998إلى سنة  1995رأس المال إال عند التعدیالت التي أجریت على االتفاقیة من سنة 

  

  1998المخاطرة السوقیة والتعدیالت التي أجریت على االتفاقیة حتى سنة :  المطلب الثالث

ة رأس لى جانب المخاطر اإ دل كفای اس مع ي قی الئتمانیة فقد تم األخذ في االعتبار مخاطر السوق ف

  .المال

رات السوق  وتتعلق مخاطر السوق بظروف ودرجات عدم التأكد في حساب العوائد الناشئة من تغی

یولة ي الس رات ف رف والتغی عار الص ات أس دة وتقلب عار الفائ ول وأس عار األص ة بأس ا 2"المرتبط ، وتنش

ة  فرضتالسوقیة خاصة عند التعامل في المشتقات وقد المخاطر  لجنة بال استخدام بعض المؤشرات الكمی

ق بمخاطر السو ا یتعل ة فیم ا الداخلی ا قوالنوعیة لكي تستخدمھا البنوك عند استخدامھا نماذجھ : ومن أھمھ

ا تع  99%ضرورة حساب المخاطر یومیا، واستخدام معامل ثقة  ة سعریھ دنی ادل عشرة واستخدام حزم

  .أیام من التداول، وتكون فترة المراقبة عام على األقل

  

  

  

                                                   
  .96: مرجع سابق، ص ,واقتصادیات البنوكالعولمة  عبد المطلب عبد الحمید، 1
  .142 :سابق، صالمرجع الطارق عبد العال،  2

  إجمالي رأس المال                  
            

  األصول المرجحة بأوزان المخاطرة   
       

 8 % 

ما یعادل ثالثة أمثال متوسط قیمة  + قیمة المخاطر في الیوم السابق = ویكون عبئ رأس المال 

 المخاطر السوقیة ألیام العمل الستین السابقة
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  :تضمتھا تعدیالت االتفاقیة ھيوالمخاطر التي 

ات  - مخاطر أسعار الفائدة في السوق بالنسبة لعناصر األصول، و ھي تلك المخاطر الناتجة عن تقلب

  .أسعار ھذه العناصر وتغیرات أسعار الفائدة عموما

ة حاضرة مخاطر تقلب - ة مراكز العموالت المفتوح ةات أسعار الصرف في كاف ذلك مراكز  وآجل وك

  .المعادن النفیسة والسلع

  :الصرف كما في الجدول التالي عرالفائدة وس عرویكون معامل تحویل مخاطرة س

  صرفمعامل تحویل مخاطر سعر الفائدة و سعر ال :) 17(جدول رقم 

  عقود أسعار الصرف  ار الفائدةعقود أسع  المدة المتبقیة لالستحقاق

 أقل من سنة 

 من سنة إلى أقل من سنتین

  لكل سنة إضافیة 

0.5%  

1.0%  

1.0% 

2.0%  

5.0% 

3.0 % 

 :، مرجع سابق، صالتطورات العالمیة وانعكاساتھا على أعمال البنوكطارق عبد العال، : المصدر
144.  

  
ال رأس الم دیالت أیضا إضافة عنصر ثالث ل ال ضرورة وقد تضمنت التع ة ب رت اتفاقی ث أق ، حی

رق  منت ط ذلك تض نتین، وك ل س اندة ألج روض المس ي الق ل ف ال تتمث رأس الم ة ل ریحة ثالث افة ش إض

ذه  ن ھ تقات، وم ود المش ي عق ل ف ي تتعام وك الت ھ البن ا تتبع ا م ال منھ اب رأس الم ة لحس ائیة نمطی إحص

  .بشكل موجز سھذه المقایی دارة مخاطر التعامل في عقود المشتقات، ونوضحإالطرق، مقیاس 

  :نماذج قیاس القیمة المقدرة للمخاطر.  1

ل اإلحصائي  ى التحلی ادا عل ة اعتم ھذه الطرق لتقدیر الخسائر المحتملة في صافي المراكز المفتوح

  :لتقلبات األسعار الیومیة خالل مدة سنة سابقة على األقل ویراعى في ذلك عدة عوامل منھا

  .ألسعار والمراكز الفعلیة عن سنةأال تقل فترة متابعة ا - 

 .أال تقل مدة اإلحتفاظ  بالمركز مفتوحا عن عشرة أیام - 

 .%99مراعاة معامل ثقة ال یقل عن  - 

 .إجراء إختبارات من فترة ألخرى إلختبار دقة التقدیرات - 

  :المقاییس الكمیة -2

  .یومیا "القیمة المقدرة للمخاطر" ضرورة تقدیر نموذج - 

 .سنة على األقل فترة متابعة األسعار - 
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 .مدة اإلحتفاظ بالمركز مفتوحا عشرة أیام - 

 .%99إستخدام معامل ثقة  - 

  .تحدیث قاعدة البیانات مرة كل ثالثة أشھر - 

  :المقاییس النوعیة -3

  .لمخاطر بالبنك تصور تقاریر دوریةوجود وحدة مستقلة لرقابة ا - 

 .مقدار الخسائر الفعلیةو) NAR( إجراء مقارنة بین التقدیرات المحتملة الناتجة من حساب - 

 .مشاركة اإلدارة العلیا في مراقبة المخاطر - 

 .لمتابعة إدارة المخاطر ةتوفر سیاسات ونظم وإجراءات مكتوب - 

 .لنظم إدارة المخاطر مرة كل سنة مراجعة مستقلة - 

ن  بح م ابقا وأص ا س ا ذكرن رائح كم الث ش ن ث ون م ال یتك بح رأس الم دیالت أص ذه التع د ھ بع

ى ا روري عل ك الض وق وذل اطر الس ان ومخ اطر اإلئتم ین مخ ة ب لة الرقمی ود الص رز وج وك أن تب لبن

ي  وقیة ف اطر الس اس المخ وع ) 12.5(بضرب مقی ى مجم اتج إل م إضافة الن أوزان ث ة ب األصول المرجح

  .المخاطرة

م فإذن  ي ت تعملة الت دة المس ا القاع ال فیھ ة رأس الم دل كفای اس مع ي قی وقیة ف اطر الس ال المخ إدخ

  :نتكو

  

  

  

  :وأخیرا فإن أھم إیجابیات معیار رأس المال وفقا لقرارات لجنة بال تكمن في

  .دعم اإلستقرار للنظام المصرفي العالي ودعم القرارات التنافسیة للبنوك على حد السواء  -

  .المساعدة في تنظیم عملیات الرقابة على معاییر رأس المال في البنوك -

وین فكرة سریعة عن سالمة المؤسسات أصبح من السھل على المتعا - ان تك ملین والمساھمین وأي ك

ن  اإلعالن ع وك ب ت البن ة إذا قام االمالی ة  التزاماتھ ن طرف لجن رر م ال المق ة رأس الم ار كفای بمعی

  .بال

ن  - ل م ل األق ول ذات المعام ازة األص ا نحو حی ك إلتجاھھ وك وذل دى البن ان ل ة األم ي درج اع ف إرتف

  .ةحیث درجة المخاطر

  

  )القروض المساندة ألجل عامین+ رأس المال المساند  +رأس المال األساسي(إجمالي رأس المال 
                                                                                                         8 %  

   12.5× مقیاس المخاطرة السوقیة + األصول المرجحة ألوزان المخاطرة              
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  اإلتجاه نحو خوصصة البنوك:  المبحث الرابع
ة وال دول النامی ة ال دول خاص ى بعض ال ن الضروري عل بح م ا تأص ادھا أو قطاعھ ز إقتص ي یتمی

د  ھ التحدی ةبالمصرفي بوج ة وخاص ى المنافس ھ عل دم قدرت الي ع اءة وبالت دنى مستوى الكف د ت ر  بع تحری

ذه تجارة الخدمات المالیة، أن تتبن م ھ از المصرفي، ومن أھ درة الجھ اءة وق ع من كف ة للرف ى سیاسة معین

وك ة البن و خوصص اه نح و اإلتج ات ھ ي ,اإلتجاھ ھ ف ا سنعرض ذا م ذا وھ ى  ھ رق إل ث نتط ث بحی المبح

  .مفھوم الخوصصة وأبعادھا المختلفة وكذلك نعرض أسباب خوصصة البنوك وأھدافھا المتوقعة

  

  و أبعادھا المختلفة مفھوم الخوصصة:  األولالمطلب 
   : تعریف الخوصصة: أوال 

  :نذكر أھمھا –الخوصصة–ھناك عدة تعاریف خاصة  بكلمة 

ة  ف الخوصص ن تعری اد "یمك تھدف اإلعتم ي تس ة الت ات المتكامل ن السیاس ة م ا مجموع ى أنھ عل

ة و داف التنمی ق أھ ادرات القطاع الخاص والمنافسة من أجل تحقی ات السوق ومب ى آلی ر عل ة األكب العدال

  1".اإلجتماعیة

                                                   
  .14: ، ص1995، النھضة العربیة، القاھرة، التخصصیة واإلصالح اإلقتصادي في الدول النامیة ,إیھاب الدسوقي 1
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ادیة  ات اإلقتص ل المؤسس ي تحوی ل ف ة تتمث إن الخوصص ذلك ف ادي ك توى اإلقتص ى المس وعل

ة نمط  ة إلعادة ھیكل ة الخوصصة كسیاسة مرحلی أتي عملی ى مؤسسات إقتصادیة خاصة، وت العمومیة إل

لصالح القطاع الخاص  وإعادة توزیعھ بین القطاعین العام والخاص، وتحویل ھیكل اإلستثمار ار ستثماإل

 1.حیث تسود آلیات السوق

  2:وعلیھ تتلخص مفاھیم الخوصصة في أربعة اتجاھات

اه األول ل ت: اإلتج دا داخ اص دورا متزای اع الخ نح القط ة، وم ة الخاص یع الملكی ة توس ي الخوصص عن

ة بتصفیة القطاع الع ام الدول ام اإلقتصاد وعملیة توسیع الملكیة یمكن أن تتقدم من خالل قی

 .أو عن طریق عقود اإلیجار، أو منح اإلمتیازات

ام : اإلتجاه الثاني ي القطاع الع تخلص من الوحدات الخاسرة ف ى ال ؤدي إل الخوصصة ھي الوسیلة التي ت

 .بتحولھا إلى القطاع الخاص یمكن أن تحقق ربحیة أعلىو

تخلص من اإلقتصاد اإلشتراكي: اإلتجاه الثالث ي ال ة ف ي الرغب ك في إطار التحول  الخوصصة تعن وذل

 .إلى إقتصاد السوق ومواكبة النظام العالمي الجدید

  .الخوصصة تعني عكس التأمیم أي تحویل الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة: اإلتجاه الرابع

ة ام للخوصص وم الع ن المفھ وك ع ة البن وم خوصص ف مفھ اع : وال یختل اركة القط ي مش و یعن وھ

ب وك بنس ال البن ي رأس م اص ف و خوصالخ اه  نح ة، وزاد اإلتج ددھا الدول رة صة تح ي الفت وك ف ة البن

یة  دمات المصرفیة من ضغوط تنافس ارة الخ ر تج ات تحری ھ عملی فرت وستسفر عن ا أس ك لم رة ذل األخی

  .على البنوك مما یتطلب تحدیثھا وضرورة تحقیق قدر أكبر من الكفاءة

ا ال ة وھناك العدید من اإلجراءات الالزمة التي تقوم بھ وكدول ة خوصصة البن ام بعملی د القی من  عن

   3:أھمھا

  .إعداد الرأي العام ومناقشة الجوانب المختلفة لعملیة خوصصة البنوك -1

 .إجراء التعدیالت القانونیة الالزمة لخوصصة البنوك -2

 .إعادة ھیكلة البنوك محل الخوصصة -3

 .وق العاملین بالبنوك محل الخوصصةضمان حق -4

 .صوم البنوكقییم الدقیق ألصول وخالت -5

                                                   
داخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول ، مأھدافھا، طرقھا مع اإلشارة إلى حالة الجزائر أسبابھا، :الخوصصةمفتاح صالح،  1

  .01: ، ص2004أكتوبر  7إلى  3إقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، جامعة سطیف، من 
  .25: ، ص2002الجامعیة، اإلسكندریة،  الدار, دلیل المدیر في الخصخصةأحمد ماھر، 2 
  .209 :بق، صمرجع سا ,العولمة وإقتصادیات البنوك  عبد المطلب عبد الحمید، 3
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 :إختیار األسلوب األمثل للخوصصة، بحیث نجد عدة أسالیب ھي -6

  .اإلكتتاب العام والطرح العام لألسھم –

 .عقود اإلدارة –

 .یع لعدد من المستثمرین الرئیسیینالب –

 .مزیج من اإلكتتاب وعقود اإلدارة وطرح األسھم والبیع لمستثمرین رئیسیین –

  
  :  لبنوكاألبعاد المختلفة لخوصصة ا:  ثانیا

ات  ق عملی ي تطبی روع ف د الش ار عن ین اإلعتب ي ع ذھا ف ب أخ ي یج اد الت ن األبع د م اك العدی ھن

  1:خوصصة البنوك والتي من أھمھا

د اإلداري – ل : البع ي ظ ة ف ة المطبق ة والتنظیمی نظم اإلداری ن ال تخلص م ة ال د إمكانی ذا البع ي ھ یعط

دا رارات وأھ اذ الق ة إتخ ث أن حری ك وسیاسالملكیة العامة، حی ات اف البن ة تحددھا التعلیم تھ المختلف

  .األموال واستثمارالحكومیة والتي تؤثر على مجاالت التوظیف 

وي – د التنم ة، وتن: البع ة اإلقتصادیة واإلجتماعی ات التنمی ي عملی ا ف ة دورا ھام وك العام ذتلعب البن  فی

ب أن ت ة یج ات الخوصص إن عملی الي ف ة، وبالت ة والمالی ات النقدی الح السیاس ق المص ي تحقی راع

ل للخوصصة لضمان  ,اإلقتصادیة وتنفیذ السیاسات الحكومیة المالیة والنقدیة ار األسلوب األمث وإختی

 .حقوق العاملین وعدم اإلخالل بالتوازن النقدي والمالي

اعي – د اإلجتم د أن : البع ي حین نج ة ف ن العمال ر م م كبی ل حج ى تحم رة عل ة مجب وك العام ون البن تك

ى اإلستغناء عن بعض البنوك ال ؤدي إل ا ی خاصة تتجھ إلى تطبیق تكنولوجیا الخدمات المصرفیة مم

 .الزائدة عمالةال

ب  ى جان ذا إل دمات ھ دیم الخ وم بتق ي تق ة فھ وك العام ھ البن ذي تتحمل ة ال ن العمال در م الق

ة، ات العمالی ذلك یجب ال المصرفیة ذات الطابع اإلجتماعي كخدمة أصحاب المعاشات والنقاب اظ ل حف

وق والحوافز  اص الحق على حقوق العاملین بعد عملیة الخوصصة ووضع الضوابط الالزمة لعدم إنتق

 .المختلفة

د الخاص  – ارالبع ة باختی ي : أسلوب الخوصص ة الخوصصة والت ل لعملی لوب األمث ار األس یجب اختی

 :نذكر منھا

                                                   
  .210: ، مرجع سابق، صإندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال،   1
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ى القط .1 ادة مقتصرة عل اع الخاص من خالل زیادة رأسمال البنك المراد خوصصتھ و تكون الزی

ذا األسلوب  اإلكتتاب العام، ویتم تداول األسھم المطروحة في سوق األوراق المالیة، وال یحتاج ھ

ھ  ا یجعل ك مم وارد إضافیة للبن وفیر م ى ت ؤدي إل ك وھو ی یم أصول وخصوم البن ة تقی ى عملی إل

  . قادرا على المنافسة في ظل تحریر الخدمات المصرفیة

ع اال .2 ة اإلدارة م ى خوصص ة عل ول الدول تمرار حص ال، واس رأس الم ة ل ة العام اظ بالملكی حتف

  .األرباح دون التدخل في األعمال اإلداریة

ي .3 تثمر رئیس ع لمس ل " :البی ى تحوی أ إل ا یلج ادة م ي ع تثمر األجنب رى أن المس بعض ی ر أن ال غی

ة، و ي االتجاه اآلخر األرباح إلى الخارج ویھتم باألرباح المادیة دون مراعاة االعتبارات القومی ف

اح  مان نج رفیة وض ا المص ن التكنولوجی تفادة م ا لالس تثمر أجنبی ون المس بعض أن یك ترط ال یش

  1".البنك مع االلتزام بتطویره فنیا وتكنولوجیا

  :ھناك اتجاھان في ھذا المجال: الزمني البعد –

اه األول ة: اإلتج تم خوصصة المشروعات االنتاجی ى ی وك حت ل خوصصة البن رى تأجی ا یسمح  ی مم

  .حل المشكل المالي بین ھذه المشروعات والبنوكب

اني اه الث ى : االتج ول إل ة للوص ة تدریجی ع خط الل وض ن خ وك م ة البن ل خوصص دم تأجی رى ع ی

  .الكیانات المصرفیة الكبیرة

  

  وصصة البنوك واألھداف المتوقعةاألسباب الرئیسیة لخ: المطلب الثاني 
  :كر من أھمھاف الرئیسیة لعملیات خوصصة البنوك نذھناك العدید من األسباب واألھدا

  
   : أسباب خوصصة البنوك: أوال 

اط  -  ة والنش فة عام ادي بص اط االقتص ي النش ة ف ر للدول دخل الكبی ح أن الت ن الواض بح م أص

دة  عار الفائ ة في أس یطرة اإلداری الل الس ن خ ر م ذا األخی ا لھ د عائق المصرفي بصفة خاصة یع

ة والتدخل الحكومي في ت یة واجتماعی داف سیاس وظیف اإلئتمان، وتزاید العمالة الزائدة لتحقیق أھ

ع  ,على حساب األھداف االقتصادیة والمالیة ة م ة العام ع الملكی وھو ما أدى إلى عدم تماشي دواف

  .التغیرات االقتصادیة العالمیة

                                                   
  .217 :سابق، صالمرجع العبد المطلب عبد الحمید،  1
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ى وض -  ا أدى إل ر الخدمات المصرفیة مم ة تحری ى اتفاقی دول عل أقصى  ع حدتوقیع العدید من ال

  .لعملیة التحریر

  .دخول المؤسسات غیر المصرفیة المجال المصرفي كمنافس قوي للبنوك التجاریة - 

ك من األنشطة  -  ر ذل أمین وغی ق وخدمات الت ات التوری ل عملی دة مث ظھور أنشطة مصرفیة جدی

  .األنشطة المصرفیة التقلیدیة التي تقوم بھا البنوك الشاملة بعد تراجع أھمیة

  .فراد إلى تحویل مدخراتھم في البنوك إلى أدوات استثماریة في السوق المالیةاتجاه األ - 

ذ  -  ذلك تنفی ة وك ات االلكترونی ل البطاق رفیة مث ة المص دمات االلكترونی ي الخ ر ف یع الكبی التوس

  .العملیات المصرفیة عبر شبكة االنترنت

ات مصرفیة -  وین كیان ك لتك ر وذل ادرة  بروز ظاھرة االندماج المصرفي بشكل كبی رة تكون ق كبی

  .على المنافسة في ظل تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

دیث األنشطة  -  دة وتطویر اإلدارة وتح وال جدی وك بضخ رؤوس أم ات خوصصة البن تسمح عملی

  .وبالتالي مسایرة التطورات المصرفیة العالمیة

  .یة للقطاع المصرفي وزیادة كفاءتھزیادة القدرة التنافس - 

  
   :المتوقعة من عملیة الخوصصة  األھداف: ثانیا 

  :أھداف منتظرة من خالل عملیة الخوصصةھناك عدة 

درة : تعمیق المنافسة وتحسین األداء المصرفي -  ادة الق ى زی حیث تھدف عملیة خوصصة البنوك إل

ر  ان نحو المشاریع األكث التنافسیة للبنوك وتعمیق المنافسة فیما بینھا مما یدفعھا إلى توجیھ اإلئتم

ل انتا ون بأق ة تك رفیة حدیث دمات مص ار خ الل ابتك ن خ رفي م ین األداء المص ذلك تحس ة وك جی

 .تكلفة وأحسن جودة

ة -  دة الملكی یع قاع ة وتوس وق األوراق المالی یط س ل : تنش وك مح ھم البن رح أس ث أن ط حی

ادة سعة  الخوصصة في السوق المالیة یؤدي إلى زیادة المعروض من األوراق المالیة ومن ثم زی

ى  ,اق وتطویرھالسو ا یشجع عل ة مم ى توسیع الملكی ؤدي إل اب ی ھم لالكتت كذلك فإن طرح األس

  .زیادة المخدرات الستثمارھا في شراء األسھم

  1:على مستوى السیاسة اإلقتصادیة - 

 الحد من تدخل الدولة.  

                                                   
  .4: ص, صالح مفتاح، مرجع سابق 1
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 مثل للقدرات المالیة واإلقتصادیةتسھیل تحویل رأس المال والسماح باستغالل أ.  

 لقطاع الخاص في اإلقتصاد الوطنيا توسیع مكانة.  

دیث اإلدارة -  رفیة وتح اءة المص ادة الكف تمر: زی ور المس ي إن التط رفي  ف ل المص ا العم تكنولوجی

ة  دخل الحكوم ادة درجة التحرر من ت وزیادة حدة المنافسة یحتم على البنوك تطویر اإلدارة وزی

  .ة بكفاءة أعلىإضافة إلى تحسین األداء المصرفي وتقدیم الخدمات المصرفی

  .التقلیل من اإلنفاق العام وإتباع سیاسة نقدیة فاعلة - 

ل من نخیھذه األیدفع إن تحریر البنوك تدریجیا من سیطرة الحكومة  -  ى التقلی اع تھافقرة إل ا، واتب

  .الطرق غیر المباشرة للسیاسة النقدیة مثل عملیات السوق المفتوحة

  : نجاح عملیة الخوصصة نذكر من أھمھا ولبلوغ ھذه األھداف فإن ھناك ضوابط تضمن 

  .كبیر من الجھاز المصرفي رأن تتم عملیة الخوصصة تدریجیا مع بقاء امتالك الدولة لقد - 

  .السیطرة التامة على البنوكب عدم السماح لألجانب - 

  .تأكید استقاللیة البنك وضرورة الرقابة على المؤسسات المصرفیة والمالیة - 

  .ملیة الخوصصةإتباع  األسلوب األمثل لع - 

  .إصدار قوانین لدعم المنافسة ومنع االحتكار - 

  .ة من النقد األجنبي لمواجھة األزماتعاحتفاظ البنك المركزي باحتیاطات مرتف - 

  .تطویر وتحدیث الجھاز المصرفي من خالل استخدام أدوات تقنیة متطورة - 
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  :خالصة الفصل
  

ادرة تستطیع البنوك من خالل اتباعھا لل  ا ق ي موضع یجعلھ سیاسات واالتجاھات السابقة أن تكون ف

وك،  ھ البن دمات المصرفیة من تحدیات تواج ر تجارة الخ ا ستخلقھ عملیات تحری ة، نظرا لم ى المنافس عل

ل  ة ویقل ار اإلیجابی د واآلث م العوائ أنھ أن یعظ لیم من ش ذه السیاسات واألسس بشكل س ع ھ ن فالتعامل م م

  : البنوك، وما یمكن استخالصھ من خالل دراسة ھذا الفصل ھو ما یلي علىاآلثار السلبیة 

ال  -  ا االتص تخداما لتكنولوجی ات اس ر المؤسس ن أكث ة م ات المالی وك والمؤسس بحت البن أص

  .والمعلومات

ة من  على إن اعتماد البنوك -  ھذه التكنولوجیا یؤدي إلى تحسین وتطویر الخدمات المصرفیة المقدم

  .تكلفة العملیات المصرفیة انخفاضحیث الجودة و

دماج تجاوزت ح -  إن صفقات اإلن ا سابقا ف ا ذكرن ى عام زیادة عملیات االندماج ما بین البنوك وكم ت

  ."ملیار دوالر 900" 1997

ي  -  ع ف رة من استراتیجیات تنوی ذه األخی ھ ھ ا تحمل ى البنوك الشاملة لم إتجاه البنوك نحو التحول إل

  .مصادر التمویل وطرق استخدامھا

  .ضرورة تطبیق قرارات لجنة بال وذلك لتحقیق األھداف المذكورة في ھذا الصدد - 

ھ من  -  ا یحقق ة لم دول النامی ر نجاعة خاصة في ال ارات األكث م الخی ار الخوصصة من أھ یعتبر خی

  .مزایا خاصة زیادة كفاءة النظام المصرفي

دماج واا- اإلستراتیجیاتوتحتاج البنوك إلى تطبیق ھذه السیاسات  -  الإلن رارات ب وك الشاملة، ق , لبن

  .وذلك لمواجھة المنافسة المصرفیة العالمیة واإلعتماد على التكنولوجیا الخوصصة


