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  :صــالملخ

التحرر : شهدت الساحة المصرفية العالمية في السنوات األخيرة جملة من المستجدات والتطورات مثل     
من القيود التشريعية والتنظيمية، وزيادة المنافسة في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وتقديم مقررات 

. الخ...واالتصال على صعيد النشاط المصرفي اإلعالم تكنولوجياإلى الثورة في مجال  وباإلضافةلجنة بازل 
وهي األمور التي أجبرت البنوك على مزاولة أنشطة غير تقليدية في إطار ما يعرف بالعمل المصرفي 
الشامل، ومن أمثلة هذه األنشطة مزاولة أعمال وحدات الثقة، إنشاء صناديق االستثمار، صيرفة التأمين، 

وكل هذا بهدف تبني فلسفة التنويع، والتي ترتكز أساسا على مبدأ خفض المخاطر  .التأجير التمويلي وغيرها
  .وزيادة العائد

وعلى هذا األساس، جاءت هذه الدراسة لتناول مختلف المستجدات والتطورات في المجال المصرفي،     
ب العالمية في ميدان عالوة على تناول اإلطار النظري لفكرة البنوك الشاملة، وإعطاء نظرة على أهم التجار

ومنها –ومن ثم، نسعى للتعرف على األوضاع الحالية للجهاز المصرفي في الدول العربية . الصيرفة الشاملة
  .عالوة على تحديد مدى تحول هذا الجهاز إلى فكرة البنوك الشاملة - الجزائر بصفة خاصة

عديدة، والتي تزاول من قبل البنوك وقد تبين من خالل هذا البحث وجود أنشطة مصرفية غير تقليدية    
، ولكن رغم ذلك الزالت األنشطة المصرفية التقليدية هي الغالب على  -ومنها البنوك الجزائرية -العربية

نشاط هذه البنوك، ويعزى ذلك الفتقارها لآللية المطبقة للعمل في البنوك الشاملة، وهذا ما دفعنا للبحث عن 
دف تحقيق عملية التحول إلى نظام البنوك الشاملة، وهو األمر الذي يمكن أن سبل تحديث الجهاز المصرفي به

  :يتحقق من خالل
تطوير التشريعات والتنظيمات المصرفية لتتمكن البنوك العربية من مزاولة أعمال مصرفية أكثر  -

 .شمولية

إدارة التسويق،  تحديث أعمال البنوك العربية بما يشملها ذلك من رفع كفاءة الموارد البشرية، تفعيل -
 .الخ...إدارة فعالية من مخاطر

 .اعتماد نظام الحوكمة في البنوك لهدف ضمان التسيير الفعال والشفاف ألعمال البنوك -

  .تطوير األسواق المالية العربية لتمكين البنوك من مزاولة أنشطة محفظة األوراق المالية -
  

  .الجهاز المصرفي ،البنوك الشاملة: الكلمات المفتاحية
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Résume 
  
    La banque mondiale scène a vu au cours des dernières années un certain nombre d'évolutions 
et de changements, tels que: la liberté de la législation et la réglementation, et considérant que 
l'accroissement de la concurrence dans la fourniture de services financiers et bancaires, et aux 
décisions du Comité de Bâle et, en outre, à la révolution de l'information et de la technologie de la 
communication au niveau de l'activité bancaire ... et ainsi de suite. Ils ont également forcé les 
banques à s'engager dans des activités non traditionnelles dans le cadre de ce qui est connu dans le 
secteur bancaire de destruction, telles que s'engager dans des activités de la fiducie, la création de 
fonds d'investissement, d'assurance bancaire, de leasing et d'autres. Tout cela en vue d'adopter une 
philosophie de la diversification, qui est basée essentiellement sur le principe de la réduction des 
risques et d'accroître les rendements.  
     Sur cette base, la présente étude était d'examiner les différentes évolutions et des changements 
dans le secteur bancaire, en plus de traiter avec le cadre conceptuel de l'idée des banques universel, 
et de donner un coup d'oeil à la plus importante expérience dans le domaine des banques universel. 
Ainsi, nous cherchons à identifier les conditions actuelles du système bancaire dans les pays arabes 
- y compris l'Algérie, en particulier - ainsi que de déterminer l'ampleur de la transformation de cet 
organe à l'idée des banques universel.  
    Il a été constaté par le biais de cette recherche, et non traditionnels, de nombreuses activités 
bancaires, et par les pays arabes engagés dans les banques - y compris les banques algérienne -, 
mais est néanmoins encore les activités bancaires traditionnelles sont le plus souvent sur l'activité 
de ces banques, en raison de l'absence d'un mécanisme en place pour travailler dans les banques en 
général, et ce Qu'est-ce que nous a incités à chercher des moyens de moderniser le système bancaire 
afin d'assurer la transition à système des banques universel , qui peut être atteint grâce à:  
- Le développement de la législation et la réglementation bancaire pour permettre aux banques de 
s'engager dans le travail de l'arabe bancaire plus inclusive.  
- Modernisation de l'banques arabes, y compris ceux couverts par la mise à niveau des ressources 
humaines, l'activation de la gestion de la commercialisation, la gestion efficace des risques ... et 
ainsi de suite.  
- L'adoption de la gouvernance des banques à l'objectif d'assurer une gestion efficace et transparente 
de la banque.  
- Le développement des marchés financiers des pays arabes pour permettre aux banques de 
s'engager dans les activités de portefeuille de valeurs mobilières. 
 
 
Les mots clé: les banques universel ; secteur bancaire. 
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Summury 
    
     The global banking arena has seen in recent years a number of developments and changes, such 
as: freedom from the legislative and regulatory constraints, and considering that increased 
competition in the provision of financial services and banking, and to the decisions of the Basel 
Committee and in addition to the revolution in information and communication technology at the 
level of banking activity ... and so on. They also forced the banks to engage in non-traditional 
activities in the framework of what is known in the banking destruction, such as engaging in the 
activities of the trust units, the establishment of investment funds, insurance banking, leasing and 
others. All this in order to adopt a philosophy of diversification, which is based primarily on the 
principle of reducing the risks and increase returns.  
     On this basis, this study was to address the various developments and changes in banking, in 
addition to dealing with the conceptual framework of the idea of universal banks, and give a look at 
the most important experiences in the field of universal banking .Thus, we seek to identify the 
current conditions of the banking system in the Arab countries - including Algeria, in particular - as 
well as determine the extent of the transformation of this organ to idea of the banks universal.  
    It was found through this research and a non-traditional banking activities of many, and engaged 
in by Arab banks - including banks of Algeria -, but nevertheless is still the traditional banking 
activities are mostly on the activity of these banks, due to the lack of a mechanism in place to work 
in the banks universal, and this What prompted us to search for ways to modernize the banking 
system in order to achieve the transition to the overall banking system, which can be achieved 
through:  
- The development of legislation and banking regulations to allow banks to engage in the work of 
the Arab banking more inclusive.  
- Modernization of the Arab banks, including that covered by the upgrading of human resources, 
activating the management of marketing, effective management of risk ... and so on.  
- The adoption of the governance of the banks to the goal of ensuring effective and transparent 
management of the bank.  
- The development of Arab financial markets to allow banks to engage in the activities of portfolio 
securities. 
 
 
Key words : the banks universal ; banking system. 
 
 
 
 

  



 
 

VI 
 

 فـــــــــــھـــــــــــــــرس المحــــــــــــتویـــــات  •

 الصفحة العنوان
  I  .................................................................................................................................اإلهداء

  II  .............................................................................................................................كلمة شكر

  III  ...................................................................................................................غة العربيةلالملخص بال

 VI  ...........................................................................................................غة الفرنسيةلالملخص بال
 V  .........................................................................................................غة اإلنجليزيةلالملخص بال

 VI  ................................................................................................................فهرس المحتويات

 XII  .........................................................................................................................قائمة الجداول
 XIII  .........................................................................................................................قائمة األشكال

 ]و - أ[  ةعامالالمقدمة 
 أ .......................................................................................تحديد إشكالية البحث 

 ب .....................................................................................فرضيات البحث
 ب ...............................................................................تحديد إطار البحث

 ب .............................................................................أسباب اختيار الموضوع
 ج .......................................................................................... أهمية البحث
 ج ......................................................................................... أهداف البحث

 ج .......................................................... لبحثالمنهج واألدوات المستخدمة في ا
 د ............................................................. موقع البحث من الدراسات السابقة

  هـ  .............................................................................خطة وهيكل البحث
المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة وأثرها على الجهاز  :الفصل األول

 )40-02( المصرفي
 

 03 ........................................................مكونات الجهاز المصرفي المعاصر المبحث األول
 03  ........................................................................................البنك المركزي المطلب األول

 03  ......................................................................... تعريف البنك المركزي     الفرع األول
 03  ......................................................................... خصائص البنك المركزي    الفرع الثاني
 04  ........................................................................... وظائف البنك المركزي    الفرع الثالث

 05  .......................................................................................البنوك التجارية المطلب الثاني
 05  ...........................................................................تعريف البنوك التجارية    الفرع األول
 05  .......................................................................خصائص البنوك التجارية    الفرع الثاني
 06  ..................................................................ائف البنوك التجاريةوظ    الفرع الثالث

 06  ..............................................................................البنوك المتخصصة المطلب الثالث
 06 ..................................................................تعريف البنوك المتخصصة    الفرع األول
 07 ...................................................................خصائص البنوك المتخصصة    الفرع الثاني
  07 ...........................................................أشكال البنوك المتخصصة ووظائفها     الفرع الثالث

 08 ..................................................................................... البنوك اإلسالمية المطلب الرابع
 09 ................................................................ تعريف وأهداف البنك اإلسالمي    الفرع األول

  09  ...................................................................... خصائص البنوك اإلسالمية    لثانيالفرع ا
 10 .........................................أهم صيغ التمويل المستخدمة في البنوك اإلسالمية     الفرع الثالث

 12 .................المعاصرة في المجال المصرفي المستجدات والتطورات العالمية المبحث الثاني



 
 

VII 
 

 فـــــــــــھـــــــــــــــرس المحــــــــــــتویـــــات  •

 35 ………………………………………مفهوم خوصصة البنوك وإجراءاتها    الفرع األول
  37  .………………………………………………أسباب خوصصة البنوك    الفرع الثاني
  38  .………………………………….األهداف المتوقعة من خوصصة البنوك     الفرع الثالث

 39 ..…………………………………شروط وضوابط نجاح خوصصة البنوك    ابعالفرع الر

 40 .................………………………………………………………………………  خالصة الفصل

 12 ...................................................................................العولمة المصرفية المطلب األول
 12 .......................................................................مفهوم العولمة المصرفية    الفرع األول
  13  ......................................................................أسباب العولمة المصرفية    الفرع الثاني
  13  .......................................................................أهداف العولمة المصرفية     الفرع الثالث

 14 .......................................................................ركائز العولمة المصرفية    الرابعالفرع 
 14 ......................................................................متطلبات العولمة المصرفية     الفرع الخامس
 15 ………………………………………على الجهاز المصرفيانعكاسات العولمة      الفرع السادس

 16 .................................معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل المصرفية   المطلب الثاني
 16 ................................................تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية وأهدافها    الفرع األول

 17 ......................................................الجوانب األساسية التفاقية بازل األولى    ع الثانيالفر
 18 .......................................................الجوانب األساسية التفاقية بازل الثانية     الفرع الثالث

 20 ..............................رير تجارة الخدمات المالية والمصرفيةالتحرر من القيود وتح  المطلب الثالث
 20 ....................................................................................التحرر من القيود الفرع األول
 22 ........................................................تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية الفرع الثاني

 23 ………………………تطور تكنولوجيا العمل المصرفي واألدوات المالية الحديثة  المطلب الرابع
 24 ..............................................................تطور تكنولوجيا العمل المصرفي    الفرع األول
 25 ...........................................................................المالية الحديثة األدوات    الفرع الثاني

 27 ةاالتجاهات الحديثة في أعمال وإستراتيجيات البنوك في ضوء األوضاع الراهن  المبحث الثالث

 27 .................................................االتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية  المطلب األول
 27 ......................................................التنويع في األنشطة والخدمات المصرفية    الفرع األول
 28 ..............................المزايا الناجمة عن التنويع في األنشطة والخدمات المصرفية    الفرع الثاني

 29 …………………………………….…القضايا اإلستراتيجية التي تواجه البنوك  طلب الثانيالم
 29 ..........………………………………………………النزعة نحو التدويل الفرع األول
 29 ……………………………………………………………الشمولية    الفرع الثاني
 29 …………..……………………………………………………التسنيد     الفرع الثالث
 30                 ..……………………………………………………….………لعولمةا    الفرع الرابع
 30  ……………………………………………………التجمع واالندماجية    الفرع الخامس
 30 ................………………………………………………………التركز     الفرع السادس

 31 .………………………………………………………االندماج المصرفي المطلب الثالث
 31 .………………………………………………االندماج المصرفيتعريف     الفرع األول
  32  ..…………………………………………………أسباب االندماج المصرفي   الفرع الثاني
 33 …………………………………االندماج المصرفي وزيادة القدرة التنافسية    الفرع الثالث
 33 .…………………………...……………محاذير االندماج المصرفي ومتطلباته الفرع الرابع

 35 ..................………………………………………………خوصصة البنوك ابعالمطلب الر



 
 

VIII 
 

 فـــــــــــھـــــــــــــــرس المحــــــــــــتویـــــات  •

  :الفصل الثاني
  

 )86-41(اإلطار النظري للصيرفة الشاملة وأهم التجارب العالمية 
  

فلسفة  –ل القيامعوام –التعريف والخصائص –النشأة( البنوك الشاملــة المبحث األول
 )التنويع

42 

 42 ..……………………………………………ةنشــأة البنــوك الشاملــ المطلب األول
 43 .………………………………………تعريف وخصائص البنوك الشاملــة المطلب الثاني

 43 …………………………………………تعريف البنوك الشاملــــة    الفرع األول
 43 ..…………………………………………خصائص البنوك الشّاملــــة    الفرع الثاني

 44 ..………………………………………………عوامل قيام البنوك الشاملة المطلب الثالث
 46 .……………………………………………فلسفة التنويع في البنوك الشاملة الرابع المطلب

 48   …………………………………………وظائف البنوك الشاملــة الثانيالمبحث 
 48 .……………………………الشاملة بنفسهــاالوظائف التي تقوم بها البنوك   المطلب األول

 48 ……………………………………التوسع في أنشطة الصيرفة االستثمارية     الفرع األول
 53 .……………………………………تقديم األنشطة التمويلية المبتكـــرة      الفرع الثاني

 59 ..............يةالوظائف التي تقوم بها البنوك الشاملة من خالل الشركة القابضة المصرف المطلب الثاني
 59 ...............................................االستثمارإنشاء البنوك الشاملة لشركات      الفرع األول
 62 ..…………………………………قيام البنوك الشاملة بأنشطة التأميـــن     الفرع الثاني
 64 ..………………………………يقيام البنوك الشاملة بنشاط التأجير التمويل     الفرع الثالث
 64 .…………………………إنشاء البنوك الشاملة لشركات رأس المال المخاطر    الفرع الرابع

 67 …………………………ةاألساليب اإلدارية والرقابية في البنوك الشامل المبحث الثالث
 67 ..……………………………أساليب إدارة األصول والخصوم في البنوك الشاملة  المطلب األول

 67 .…………………………………أسلوب إدارة الخصوم في البنوك الشاملة    ولالفرع األ
 69 .…………………………………أسلوب إدارة األصول في البنوك الشاملة     الفرع الثاني

 71 ..…………………………………أساليب الرقابة المطبقة في البنوك الشاملة  المطلب الثاني
 71 ..…………………………………………مفهوم وأنواع الرقابة المصرفية    الفرع األول
 72 ………………………بعض أشكال الرقابة المطبقة  في البنوك الشاملة عالميا    الفرع الثاني

  74  .……………………امزايا البنوك الشاملة وأهم االنتقادات الموجهة إليه المبحث الرابع
 74 .………………………………………………مزايا البنوك الشاملــــة  المطلب األول
 75 …………………………………قادات الموجهة إلى البنوك الشاملــــةاالنت المطلب الثاني
 78 .......................النماذج المطبقة للبنوك الشاملة وبعض التجارب العالمية المبحث الخامس
 78 ..…………………………………النماذج المطبقة للبنوك الشاملة ومستوياتها المطلب األول
  78  …………………………………في الصيرفة الشاملة بعض التجارب العالمية المطلب الثاني

  79  …………………………………………………البنوك الشاملة في ألمانيا    الفرع األول
 81 ………………………………………………البنوك الشاملة في سويسرا    الفرع الثاني
 82 …………………………..……………البنوك الشاملة في المملكة المتحدة    الفرع الثالث

  83  ..………………………………………………ك الشاملة في تركياالبنو    الرابع الفرع
 84 .………………………………البنوك الشاملة في الواليات المتحدة األمريكية     الفرع الخامس

 85 ..………………………………………البنوك الشاملة في الواليات اليابان    سداسالفرع ال
 86 ................................……………………………………………………………  خالصة الفصل



 
 

IX 
 

 فـــــــــــھـــــــــــــــرس المحــــــــــــتویـــــات  •

واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك   :الفصل الثالث
 )123- 88( الشاملة

 89 .………………واقع الجهاز المصرفي في ظل البيئة المصرفية المعاصرة المبحث األول

 90 .......... 2007و 2006مكونات الجهاز المصرفي العربي وأهم مؤشراته خالل عامي  المطلب األول
 91 ...............................................................تطورات الساحة المصرفية العربية المطلب الثاني
 93 .................................................مكامن الضعف في الجهاز المصرفي العربي المطلب الثالث
 96 .....................مصارف العربية نحو الصيرفة الشاملةالتوجهات الحديثة لل  المبحث الثاني

 96 ..........................................المصارف العربية التقليدية والصيرفة الشاملة المطلب األول
 96 ...........................تنويع وعصرنة قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة    الفرع األول
 97 ..............................دخول ميادين عمل جديدة في مجال الصيرفة االستثمارية    الفرع الثاني
 97 .....................................................تقديم األنشطة التمويلية المبتكرة     الفرع الثالث
 97 .....................................................تأسيس صناديق االستثمار    الفرع الرابع
 98 .....................................................تأسيس شركات رأسمال المخاطر     الفرع الخامس

 98 .....................................................صناعة صيرفة التأمين سداسالفرع ال
 100 .........................لعمل المصرفي اإلسالمي في المنطقة العربية والصيرفة الشاملةا المطلب الثاني

 100 ..................................................................................صيرفة التجزئة      الفرع األول
 102 ...........................................اإلسالمية أنشطة الصيرفة االستثمارية في البنوك    الفرع الثاني
 102 ............................................في البنوك اإلسالمية) اإلجارة(التأجير التمويلي     الفرع الثالث
  102  .........................................................تأسيس صناديق االستثمار اإلسالمية    الفرع الرابع
 103 ...............................................................صناعة صيرفة التأمين اإلسالمي     الفرع الخامس

متطلبات تحديث الجهاز المصرفي العربي لتحقيق التحول نحو نظام البنوك  المبحث الثالث
 .........................................................................................الشاملة

106 

 106 .....................................المتطلبات المتعلقة بالسلطة النقدية والبنك المركزي المطلب األول
 106 ..............................وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام البنوك الشاملة    األول الفرع 

  107  ..............تقديم االستشارة والدعم والمساندة لبنوك الشاملة والرقابة على أنشطتها    الفرع الثاني
  107  .................................مواصلة خطوات إصالح الجهاز المصرفي وإعادة الهيكلة     الفرع الثالث

 109 .......................................................ة بالبنوك العربية ذاتهاالمتطلبات المتعلق المطلب الثاني
 109 ....................البنية الهيكلية واإلدارية المالئمة لممارسة وظائف البنوك الشاملة    الفرع األول
 109 ......الشاملة مال المصرفيةتحديد إستراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بأداء األع    الفرع الثاني

 111 ...........................................................تحدیث إدارة التسویق المصرفي     ثالثالفرع ال
 112 .…………………………………ضرورة تبني إدارة كفؤة وفاعلة للمخاطر     الفرع الرابع
 114 ..……………ؤهلة لممارسة العمل المصرفي الشاملتوافر الموارد البشرية الم     الفرع الخامس

 115 .....................................نظام الحوكمة في البنوك كمتطلب داعم لعملية التحول الثالثالمطلب 
 116 ..................................مفهوم نظام الحوكمة في البنوك وأهم عناصره األساسية    األول الفرع

 117 ...................................أدوار األطراف المشاركین  في نظام الحوكمة في البنوك    لفرع الثانيا
 118 ..............................................................ضرورة قيام سوق مالية متطورة  الرابع المطلب

 119 ........................................................ية العربيةعوائق تطوير األسواق المال    األول الفرع
 120 ...........................................................سبل تطوير األسواق المالية العربية     الفرع الثاني
 123 .......................................................................................................... خالصة الفصل



 
 

X 
 

 فـــــــــــھـــــــــــــــرس المحــــــــــــتویـــــات  •

  (125-180)  الجهاز المصرفي الجزائري والعمل المصرفي الشامل: الفصل الرابع
 126 ................................نظرة عامة حول تطور الجهاز المصرفي الجزائري المبحث األول 

 126 ... ... ... .........................الجهاز المصرفي الجزائري المراحل التاريخية لتطور المطلب األول
  126  ..............................................................)1970-1962(المرحلة األولى     الفرع األول
 128 ...........................................................)1985 -1971(المرحلة الثانية      الفرع الثاني
 130 ........................................................)1989-1986(المرحلة الثالثة    الفرع الثالث 
 131 .....................................................1990المرحلة الرابعة ما بعد سنة     الفرع الرابع
 134 ..............................................هيكل الجهاز المصرفي الجزائري وأهم مؤشراته المطلب الثاني 

  134  .........................................................هيكل الجهاز المصرفي الجزائري    األولالفرع 
  136  ..................................................أهم مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري     الثانيالفرع 

 137  ........................................التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الجزائري المطلب الثالث 
 137 ........................................................................التحديات الداخلية      الفرع األول
 140 ........................................................................الخارجيةالتحديات      الفرع الثاني

 142 ................التوجيهات الحديثة للبنوك الجزائرية نحو الصيرفة الشاملة المبحث الثاني

 142 .....................................................نشاط التأجير التمويلي في الجزائر المطلب األول
 142 .....................................................نشاط التوريق في الجزائر المطلب الثاني
 144 .....................................................صيرفة التأمين في الجزائر المطلب الثالث

 144 .....................................................بنية قطاع التأمينات في الجزائر األول الفرع
 145 ...............................العالقة بين الجهاز المصرفي وقطاع التأمينات في الجزائر الفرع الثاني
 146 .....................................................واقع الصيرفة اإللكترونية في الجزائر المطلب الرابع

 146 .....................................واقع الصيرفة اإللكترونية في البنوك الجزائرية    الفرع األول
 148 ..........................مرتكزات تحديث وعصرنة  نظام الدفع االلكتروني في الجزائر     الفرع الثاني
 149 .....................................................أنشطة البنوك الجزائرية في السوق المالية المطلب الخامس
 151 ............. ................................بعض األنشطة الحديثة األخرى للبنوك الجزائرية المطلب السادس

 151 ................................................................ثماريةدعم المشروعات االست   الفرع األول 
 151 .....................................................................التوسع في صيرفة التجزئة   الفرع الثاني 
 152 ........................................................................تقديم القروض المشتركة    الفرع الثالث
 154 ......مقومات العمل المصرفي الشامل داخل الجهاز المصرفي الجزائري  المبحث الثالث 
 154 ......................تفعيل دور الدولة والبنك المركزي لتحديث أداء الجهاز المصرفي المطلب األول

 154 ................................لدعم التشريعي والقانوني لنظام البنوك الشاملةتحقيق ا    الفرع األول 
 155 ................................تهيئة البيئة المصرفية المناسبة لعمل البنوك الشاملة     الفرع الثاني
 156 ................................................................مواصلة اإلصالحات المصرفية    الفرع الثالث
 157 .....................................................تحديث أداء البنوك الجزائرية المطلب الثاني

  158  ..................................تحقيق تشكيلة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية    الفرع األول
 159 ..............................................................................إدارة تسويقية فعالة     الفرع الثاني
 159 ..............................................................................إدارة مخاطر مؤهلة   الفرع الثالث 
 160 .................................................................مبكر بالبنوكوضع آلية لإلنذار ال الفرع الرابع
 160 ..........................................................تحقيق أفضل استغالل للموارد البشرية الفرع الخامس



 
 

XI 
 

 فـــــــــــھـــــــــــــــرس المحــــــــــــتویـــــات  •

  
  
  
  

  161  ........................................موقع تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري المطلب الثالث
  162  ..........................................................................تنشيط بورصة الجزائر  المطلب الرابع

 162 ..................................................................معوقات بورصة الجزائر    الفرع األول
 165 ...................................................................سبل تنشيط بورصة الجزائر   الفرع الثاني 

 169 .....دراسة تطبيقية على القرض الشعبي الجزائري وبنك البركة الجزائري المبحث الرابع

 169 ...................................حالة تطبيقية على القرض الشعبي الجزائري المطلب األول
 169 .......................................لمحة تعريفية حول القرض الشعبي الجزائري    الفرع األول 
 169 ......................................رفة الشاملةيالقرض الشعبي الجزائري والص ةأنشط   الفرع الثاني 

 172 .........................................................حالة تطبيقية على بنك البركة الجزائري انيالمطلب الث
 172 .....................لمحة عامة حول نشأة بنك البركة الجزائري وإستراتيجية نشاطه    الفرع األول
 173 .................................................بنك البركة الجزائري والمصرفية الشاملة    الفرع الثاني
 176 ...معايير الشمولية ومدى توفرها في القرض الشعبي الجزائري وبنك البركة الجزائري المطلب الثالث

 177 ................................................................................المعيار النوعي    الفرع األول
 177 .................................................................................المعيار الوظيفي    الفرع الثاني
 177 ................................................................................المعيار الجغرافي   الفرع الثالث
 177 ....................................................................................معايير أخرى    الفرع الرابع

 180 .................................................................................................. الفصل خالصة
 )185-181(الخاتمة العامة

 181 ....................................................................................امةالخالصة الع 
 182 ........................................................اختبار صحة فرضيات البحث وسالمتها

 182 ....................................................................................نتائج البحث
 183 ....................................................................................التوصيات

 185 ....................................................................................آفاق البحث
  187  قائمة المراجع



XII 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  رقم عنوان الجدول الجدول رقم
 الصفحة

ومجموعـة العشـر    ياألنشطة المسموح بها للبنوك التجارية في بعض دول االتحاد األوروب 01
G10 

21 

 66 الخدمات المقدمة من قبل البنوك الشاملة 02

 89 )مليون دوالر(2007و 2006تطور الودائع لدى المصارف التجارية العربية لعامي 03

 2006لعامي  التجارية العربية المصارف من الممنوحة االئتمانية والتسهيالت ضالقرو 04
 )مليون دوالر(2007و

90 

 90 )مليار دوالر( 2007و 2006أهم المؤشرات المالية للجهاز المصرفي العربي لعامي  05

 98 بعض الصناديق االستثمارية التابعة للبنوك التجارية في الدول العربية 06

 99 فات التأمين المصرفي بين المصارف التقليدية وشركات التأمين في المنطقة العربيةتحال 07

 103 إلسالمية في الدول العربيةابعض الصناديق االستثمارية التابعة للبنوك  08

 136 تحالفات التأمين المصرفي اإلسالمي في المنطقة العربية 09

 136 )نهاية السنة بماليير دج( )2007- 2004(تطور ودائع الجهاز المصرفي للفترة  10

  136 )ج نهاية السنة.بماليير د(هيكل القروض وتوزيعها حسب القطاع القانوني  11
 151 31/12/2007عدد حسابات السندات المفتوحة حتى  12

 152 31/12/2007 عدد السندات المنزوعة منها الصفة المادية حتى 13

 169 2006-2005هيكل ودائع القرص الشعبي الجزائري خالل سنتي 14

  170 )ج نهاية الفترة.مليون د( 2006-2005 هيكل قروض القرض الشعبي الجزائري خالل سنتي 15

  172 )د ج(مساهمات بنك البركة الجزائري  16

 173 )دج( 2004هيكل ودائع بنك البركة الجزائري لسنة  17
  175  ج.د( 2004الجزائري لسنة  قروض بنك البركة  18



XIII 
 

  
  

  رقم عنوان الشكل رقم الشكل
 الصفحة

 19 شكل توضيحي لمجموعة الضوابط التي حددتها لجنة بازل المصرفية 01

 47 المجاالت الخدمية للمصرف المعاصر 02

 49 مخطط الهيكل التنظيمي لوحدات أقسام الثقة 03

 54 التأجير التمويليدور البنك في عملية  04

 78 األشكال المختلفة للبنوك الشاملة 05

 116 األطراف المشاركة في نظام الحوكمة في البنوك 06

 117 2008هيكل الجهاز المصرفي الجزائري سنة  07

 144 2007بنية قطاع التأمينات في الجزائر سنة 08

 



 
 

أ  

  ـةالـــــــــمقدمــــــــــــة الـــــــــــعامــــــــ  •

I. تحديد إشكالية البحث:   
ـ ، ول العولمةعتفاعلها بف ازدادالعالمي تحوالت كثيرة  االقتصاديشهد  المصـرفية التـي    ةبصفة خاصة العولم

تلعـب  و ،المحرك ألي نظام اقتصادي بمثابة يعتبر الجهاز المصرفيو. البنوك أعمالو أداءلقت بظاللها على أ
ما يتوافر لديها وذلك بفضل  ،يق التنمية االقتصادية واالجتماعيةتحقهذا الجهاز دورا بالغ األهمية في  وحدات
ات وحـد هـذه ال  هذا وقد تعاظم دور. لية وتوجيهها نحو المشاريع التنمويةارد المادرات على تعبئة المومن ق

  .يةالنقدية والمالية العالم األسواقعلى  االنفتاحتيار تطورات العالمية المعاصرة والالمستجدات و تحت تأثير
ي العـالميين مثـل خوصصـة    المالات التي يعيشها الجهاز المصرفي والتطوروفي ضوء المستجدات و      
ديـدة فـي   ظهور مستحدثات مالية ومصـرفية ج مال المصرفية وضافة إلى تدويل األعباإل، واندماجها بنوكال

من دول العالم موجة التحـرر  في كثير  انتشر، مجال المشتقات المالية وعقود الخيار وتوريق الديون وغيرها
بـروز العمـل    أمـام ، مما فـتح البـاب   ممارسة البنوك لكثير من األنشطة التي كانت تحول دونمن القيود 

رفية خاصة بعد تصاعد حدة المنافسة في السوق المصيعرف بالبنوك الشاملة و ن خالل ماالمصرفي الشامل م
التـي  فة الجديدة في العمل المصـرفي، و ما تحققه هذه الفلس، وهذا تعظيم العائدوالرغبة في تقليل المخاطر و

ط من العمل المصـرفي أمـرا   بدراسة هذا النم االهتمام، ولذلك أصبح التنويعتعتمد في جوهرها على فلسفة 
  .هتمين بالدراسات االقتصادية عامةالمالنسبة للعاملين في هذا المجال وخاصة بحيويا و

المصـرفية  يئة مل المصرفي أصبح ضرورة ال بد منها للتعايش مع مستجدات البفي الع االتجاهإن تبني هذا    
بصورة جدية فـي إيجـاد السـبل الكفيلـة     التفكير  وعلى هذا األساس، أصبح على الدول العربية. المعاصرة

وخاصـة فـي ظـل تنـامي     ، تبطة باألجهزة المصرفية العالميةبتحديث أجهزتها المصرفية التي أصبحت مر
، مقررات لجنة بازل الدوليـة تطبيق لمية وامنظمة التجارة العالدخول في عولمة على كافة األصعدة واهرة الظ

المناخ المالئم للبنوك  قتصادية القائمة لتوفيرالتوفير المقومات الالزمة لتطوير األنظمة الالسعي  إلى باإلضافة
  .تحدي الصيرفة الشاملةنخص بالذكر ، وكبة التحديات المفروضة عليهاالتطوير لمواللعمل و

 االستدانة اقتصادد في ظل قتصاالالركيزة األساسية لتمويل ا الجهاز المصرفيباعتبار بالنسبة للجزائر، وو   
نشـطة  إلى فضـاء األ  الجزائرية لبنوكل ، أصبح من األهمية بمكان الخروج من قوقعة األنشطة التقليديةالسائد

، وهـذا  ة لتساهم في تطوير بورصة الجزائرراق الماليوأعمال سوق األبخاصة تلك التي تتعلق غير التقليدية 
خـدماتها المقدمـة مـن خـالل اكتسـاب      و بمستويات أداءها االرتقاءالبنوك هذه  استطاعتإذا  إالال يتحقق 
  .ةاألسواق النقدية والمالية العالمي الختراقمامها الفرصة أهياكلها لتسنح وتحديث أعمالها و زمةلالاالمؤهالت 
البنوك العربية فرصة التكيف مع مستجدات وتطـورات السـاحة    ميتيح العمل المصرفي الشامل أماوهكذا 

المصرفية العالمية، وذلك من خالل منح هذه البنوك القدرة على استيعاب آثارها، وباعتبـار أن كثيـرا مـن    
العالميـة   ةالنضمام لمنظمة التجـار الدول العربية ومنها الجزائر في صدد االنتقال إلى اقتصاد السوق، وكذا ا

لألنشطة االقتصادية من ناحية   يمن ناحية، وفي ضوء اعتماد هذه الدول على الجهاز المصرفي كممول أساس
الدول تحديث األجهزة المصرفية بغرض منحها القدرة على  هذهأخرى، أضحى لزاما على صانعي القرار في 

  .ديات الصيرفة الشاملةمواكبة تحديات المرحلة المقبلة خاصة تح



 
 

ب  
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وعلى أساس ما تقدم فإن اإلشكالية التي نسعى لمعالجتها من خالل هذا البحث تتجسد في السؤال الرئيسـي    
    :التالي

  كيف يمكن تحديث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملة ؟
  :ئيسي األسئلة الفرعية التاليةوتندرج تحت هذا التساؤل الر   
  ماذا يقصد بالعمل المصرفي الشامل ؟ §
  ما هي ضرورة تبني الدول العربية لهذا النمط من العمل المصرفي ؟ §
  تطبيق هذه الفكرة ؟ مدىما امل وما هو موقع الجهاز المصرفي الجزائري من العمل المصرفي الش §

  
II.  فرضيات البحث:  

  :اصة به على النحو التاليالفرضيات الخ صياغةبعد القيام بتحديد إشكالية البحث يتم    
 .التحول إلى نظام البنوك الشاملة تدخل اإلطار التشريعي والتنظيمي والرقابي ال يتطلب   §

 .قا أمام تحولها إلى بنوك شاملةيعيشكل عامال مصغر حجم البنوك العربية ومنها البنوك الجزائرية  إن  §

لجهاز المصـرفي  الجزائـري لتحقيـق    تحديث ا علىالعمل المصرفي  في تكنولوجيالتطور ال ينعكس  §
 . عملية التحول إلى نظام البنوك الشاملة

  
III.  البحث إطارتحديد:  

ت العالميـة  ارالتطوالمستجدات وقضية تبني العمل المصرفي الشامل في ظل  يتناول موضوع الدراسة      
مواكبـا   افع تحديثه لجعلهدولى واقع الجهاز المصرفي العربي و، كما يتعرض إالتي تشهدها الساحة المصرفية

 .ى قربها من العمل المصرفي الشامليحدد مدالبنوك العربية و، كما يعرض أنشطة لتحديات الصيرفة الشاملة
آفـاق  السـوق و  اقتصادنحو  االنتقالحلة ضمن مرالجهاز المصرفي الجزائري  اقعيدرس هذا البحث و أيضا

هذا البحـث  فية حيث سنحاول من خالل المصرلخدمات المالية ولتحرير تجارة ا العالمية االتفاقيةالتوقبع على 
الكشف عن مدى إمكانيـة  هم سبل تحديث أداء تلك األنشطة وحصر أة البنوك الجزائرية وتقييم أنشطمناقشة و

  .العمل المصرفي الشامل في الجزائرتطبيق فكرة 
 

IV.   الموضوع  اختيارأسباب:  
  :دوافع نوجزها في النقاط التالية موعةلهذه اإلشكالية إلى مج انتقاؤنايرجع    
 .هو النقود والتمويليدخل البحث ضمن صميم التخصص و §

إمكانيـة  و. وأعمـال البنـوك   أداءاألثر البالغ الذي يحمله التحول إلى العمل المصرفي الشامل على  §
 .اختراق األسواق النقدية والمالية العالمية

الجهـاز المصـرفي   ، ورفي العربي بصورة عامـة لجهاز المصفي البحث في سبل تحديث ا الرغبة §
  .المقبلةالفترة  استحقاقات لتأهيل نحو، من أجل النهوض بمستويات األداء لالجزائري بصور خاصة
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V.  البحثأهمية:    
إلى الدور الكبير الذي يلعبه العمل المصـرفي الشـامل فـي رفـع     ترجع أهمية البحث في هذا الموضوع   

 تعبئـة المـوارد  الذي يعتبر بمثابة مصدر توفير و ، وتحسين كفاءة الجهاز المصرفياالقتصاديمعدالت النمو 
العمل المصرفي إلـى القـدرة التـي    النمط من هذا كما تعزى أهمية تبني قتصاد الوطني، والالمالية لتمويل ا

رجـة  بالمقابل يخفـض مـن د  و هاعلى عوائدأنشطتها مما ينعكس باإليجاب يكسبها للبنوك من خالل تنويع 
التطورات التي تعيشـها السـاحة المصـرفية أصـبحت     ، حيث في ظل المستجدات وتواجههاالمخاطر التي 

يعتبر العمل المصرفي الشـامل  ، وبالتغيرات الحاصلة في محيطهرتباط وثيق اممارسة العمل المصرفي على 
  .احد والعشرينالقرن الومواكبة تحديات يعاب هذه التطورات والمستجدات والوسيلة الكفيلة باست

 
VI.   البحثأهداف:  

  :لتي يمكن توضيحها من خالل ما يلينسعى من خالل هذا البحث للوصول إلى عدد من األهداف ا   
 .فية التي تشهدها الساحة العالميةالمصروالمستجدات توضيح التطورات تحديد و §

 .وء التحوالتالتعرف على العمل المصرفي الشامل في ض §

أهـم سـبل تحديثـه التـي                                           إبـراز ، وصرفي العربي وتحديد مـدى تطـوره  لمتحليل واقع الجهاز ا §
  .للتحديات المفروضة عليه تكفل مواكبته

بنظـام البنـوك الشـاملة فـي     الكشف عن إشكالية األخذ واقع الجهاز المصرفي الجزائري و تحليل §
 .الجزائر

البنوك منها ز على تحديث أعمال البنوك والذي يرتكلشامل، ون تبني العمل المصرفي ام االستفادة §
  .رغبة في تطوير البورصة الجزائريةخاصة فيما يتعلق بنشاط األسواق المالية الجزائرية، و

 
VII.  المنهج واألدوات المستخدمة في البحث:     

ومات التي يتناولها كان من الواجب اللجـوء  طبيعة المعللتي أملتها دراسة هذا الموضوع وتبعا للمتطلبات ا   
  :في ذلك على اعتمدنا، حيث مختلفة في معالجة هذه اإلشكالية إلى مناهج

       تطور العمل المصـرفي  االستعانة به في تتبع مراحل نشأة وتم والذي  :)اإلسـتردادي   (المنهج التاريخي  •
 فهـا تطـور الجهـاز المصـرفي الجزائـري      لدراسة أهم المحطـات التـي عر   استخدامه، كما تم الشامل

  .عليهاإلصالحات المتعاقبة و
اإلطـار النظـري    ب مناسب لوصف واستعراضكأسلوتم االستعانة به  والذي :المنهج الوصفي التحليلي •

  .أعمال البنوكانعكاساتها على أداء وأهم  والبنوك الشاملة ووظائفها واستنباط ةالمصرفية الحديثللتطورات 
إلـى   يعزى اسـتخدامه لبحث جانبه التطبيقي، وهو األسلوب الضروري إلعطاء او :الحالةة منهج دراس •

تحديد مدى قربها ألنشطة البنوك الشاملة البنوك العربية و محاولة تحليل أنشطة البنوك الجزائرية كعينة تمثل
  .آلفاق النشاط المصرفي في الجزائرإعطاء رؤية مستقبلية و
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VIII. ت السابقةموقع البحث من الدراسا:   
موضوع الصيرفة الشاملة نصيبا كبيرا من األبحاث والدراسات المقدمة إلى الملتقيات والمـؤتمرات   حتلا    

كما توجد العديد من األبحاث والمقـاالت االلكترونيـة التـي تتنـاول هـذا       المعقودة في الجزائر وخارجها،
 لدراسات وقع اختيار الباحث على بحثين اثنـين، الموضوع خاصة باللغات األجنبية، ومن بين تلك األبحاث وا

واللذين اعتبرهما الباحث بمثابـة   وهما عبارة عن بحثين مقدمين لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية،
دراستين سابقتين نظرا لتركيزهما بشيء من التفصيل على العالقة القائمة بين موضـوع الصـيرفة الشـاملة    

  .وهو األمر الذي يشكل جوهر هذا البحث المصرفي، ازهوعملية تحديث الج
وهي عبارة عن رسالة ماجستير منشـورة   وهي لصاحبها رشدي صالح عبد الفتاح صالح، :الدراسة األولى

قـدمها   ،)الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا( المصري البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي :بعنوان
وقد  .1999/2000جامعة اإلسكندرية، مصر،  ،ر في االقتصاد من كلية الحقوقستيصاحبها لنيل شهادة الماج

استعرض هذا الباحث موضوع الصيرفة الشاملة من مختلف جوانبه، كما ركز على مـدى تحـول الجهـاز    
  والتي مـن أهمهـا    ،خير إلى جملة من النتائجالمصرفي المصري إلى العمل المصرفي الشامل ليصل في األ

  : يلي ما
ü وجه البنوك المصرية إلى العمل المصرفي الشامل عن طريق تطوير األنشـطة دون التوسـع فـي    ت

 .الوظائف األساسية لهذا العمل

ü ز المصرفي وبالتالي األنشطة التي تمارسـها، والمشـروعات التـي تقـوم     اصغر حجم وحدات الجه
 .بتمويلها

ü از المصرفيهوجود ظاهرة التركز المصرفي داخل الج. 

ü  وعدم وجود بـرامج جـادة    البشري على استخدام األساليب واألدوات المتطورة، موردالة قدرضعف
  .ومتقدمة للتدريب والتطوير

وليخلص في األخير إلى أن الجهاز المصرفي المصري في حاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والتحديث بدءا 
   .بالعنصر البشري والوسائل واألساليب المتبعة

دور  :وهي عبارة عن مذكرة ماجستير غير منشـورة بعنـوان   هي لصاحبها أحمد مداني،و :الدراسة الثانية
قـدمها صـاحبها لنيـل     ،-دراسة حالة الجزائر –المصارف الشاملة في تحديث عصرنة الجهاز المصرفي 

، صادية وعلـوم التسـيير  نقود ومالية، من كلية العلوم االقت :تخصص ،الماجستير في العلوم االقتصادية شهادة
وقد استعرض هذا الباحث موضوع الصيرفة الشاملة بالتركيز علـى   .2005/2006،الجزائر ،جامعة الشلف

ز المصرفي في مختلف الجوانب، ليصل في األخير إلى جملة ادور البنوك الشاملة في تحديث وعصرنة الجه
  : يلي ما  والتي من أهمها من النتائج،
ü ز المصرفي مـن خـالل تحـديث وعصـرنة العمليـات      تعمل المصارف الشاملة على تحديث الجها

 .المصرفي في إدارة المخاطر الجهازورفع أداء  المصرفية،

ü يغلب على مصارف الجهاز المصرفي الجزائري العمل المصرفي التقليدي. 
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ü بروز بعض مالمح الصيرفة الشاملة في الجهاز المصرفي الجزائري. 

ü وغياب بعض األنشطة التي تزاولهـا   ،قة في البنوك الشاملةلمطباالعمل  افتقار البنوك الجزائرية آللية
 .هذه البنوك كإنشاء صناديق االستثمار وغيرها

وليخلص في األخير إلى أن الجهاز المصرفي الجزائري في حاجة ماسة إلى مزيد من التطـوير والتحـديث   
   .بدءا بالعنصر البشري والوسائل واألساليب المتبعة

 ، فنسعى من خاللها إلى إعطاء قيمة مضافة إلـى هـاتين الدراسـتين،   لدراسة أو البحثوبالنسبة لهذه ا      
الجهـاز المصـرفي    العربـي وخاصـة   والتي تكمن في البحث عن الكيفية الكفيلة بتحديث الجهاز المصرفي

ـ  ،لمواكبة تحديات الصيرفة الشاملة الجزائري  املة،وذلك من خالل تحقيق عملية التحول إلى نظام البنوك الش
  .ها تحقيق هذه الغايةالتي من شأن عوامليتطلب دراسة مختلف ال وهو األمر الذي

  
IX.   البحثخطة وهيكل:  

إلى مقدمة عامة، ثالثة فصـول نظريـة وفصـل     تقسيمهبغية إعطاء هذا البحث حقه من التفصيل آثرنا     
  :على النحو التالي ذلك استعراضخاتمة عامة ويمكن تطبيقي، و

  
 )المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة وأثرها على الجهاز المصرفي ( جاء بعنوانوالذي  :لالفصل األو

مكونات الجهاز المصرفي المعاصر وحصر أهم يهدف إلى التعريف بفصال تمهيديا  اعتبارهحيث يمكن 
مكونات : ، حيث يتناول األولمن خالل ثالث مباحث وذلك. التطورات في المجال المصرفيالمستجدات و

لمية المعاصرة في المجال المصرفي، المستجدات والتطورات العا: الجهاز المصرفي المعاصر، والثاني
   .االتجاهات الحديثة في أعمال وإستراتيجيات البنوك في ضوء األوضاع الراهنة: الثالثو
  

حيث يتضمن  )عالميةاإلطار النظري للصيرفة الشاملة وأهم التجارب ال(جاء بعنوان  والذي :الفصل الثاني
، مباحث خمسةمن خالل  وذلك. وأهم التجارب العالمية في هذا الميدان للصيرفة الشاملةاإلطار النظري 

: الثانيو، )فلسفة التنویع –عوامل القیام –التعریف والخصائص –النشأة( البنوك الشاملــة: األولحيث يتضمن 
مزایا البنوك : الرابع و ،دارية والرقابية في البنوك الشاملةاألساليب اإل :الثالثو، الشاملـــة وظائف البنوك

  .النماذج المطبقة للبنوك الشاملة وبعض التجارب العالمية :، والخامساالنتقادات الموجھة إلیھا الشاملة وأھم
  

  )واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة(جاء بعنوان  والذي :الفصل الثالث
وحدات هذا الجهاز نحو الصيرفة  هاتاتجالا يعرض أهمحيث يتضمن واقع الجهاز المصرفي العربي و

 ثالثمن خالل  وذلك. بهدف التحول إلى نظام البنوك الشاملة هتحديثضافة إلى أهم سبل وباإل ،الشاملة
التوجهات الحديثة  :الثانيو، واقع الجهاز المصرفي في ظل البيئة المصرفية المعاصرة: مباحث، األول
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متطلبات تحديث الجهاز المصرفي العربي لتحقيق التحول : والثالث، العربية نحو الصيرفة الشاملة للمصارف
  .نظام البنوك الشاملةل
  

 )الجهاز المصرفي الجزائري والعمل المصرفي الشامل (جاء بعنوان  والذي :)التطبيقي  ( :الفصل الرابع
ي فأهم األنشطة الحديثة للبنوك الجزائرية أيضا لجهاز المصرفي الجزائري وريفية لحيث يتضمن بطاقة تع

الجهاز المصرفي الجزائري نحو نظام البنوك الشاملة إضافة الصيرفة الشاملة، كم يعرض أهم مقومات تحول 
للتعرف على مدى  القرض الشعبي الجزائري وبنك البركة الجزائريلكل من  عرض دراسة تطبيقية  إلى
نظرة عامة حول تطور : ، األولمن خالل أربعة مباحث وذلك. معايير الشمولية في هذين البنكينر تواف

: الثالثو، التوجهات الحديثة للبنوك الجزائرية نحو الصيرفة الشاملة: ، والثانيالجهاز المصرفي الجزائري
تطبيقية على القرض  دراسة: الرابعو، مقومات العمل المصرفي الشامل داخل الجهاز المصرفي الجزائر

   .الشعبي الجزائري وبنك البركة الجزائري
  

   .ثم ختمنا البحث بخاتمة احتوت على النتائج العامة للبحث ونتائج اختبار الفرضيات والتوصيات وآفاق البحث



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

  المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة وأثرها على الجهاز المصرفي

 تمهيد

 مكونات الجهاز المصرفي المعاصر: المبحث األول

 المصرفي المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة في المجال: المبحث الثاني

  ستراتيجيات البنوك في ضوء األوضاع إاالتجاهات الحديثة في أعمال و :المبحث الثالث

  الراهنة

 خالصة الفصل
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 المستجدات والتطورات العالمیة المعاصرة وأثرھا على الجھاز المصرفي   الفصل األول •

 

  :تمهيد
المالية المعاصرة حيث يعتبر قتصادية واليلعب الجهاز المصرفي دورا بالغ األهمية في النظم ا

على  وءةكفتوزيعها بطريقة قتصادية والرات الكافية لتمويل التنمية ادخعن أداء وظيفة جمع الم ولؤالمس
  .المختلفة ستثماريةاالالمشاريع 

استجابة أكثرها القتصادية والمصرفي من أهم األجهزة اذلك الدور الذي أصبح من خالله الجهاز 
وتحرير تجارة  المصرفيةعولمة التتجسد أهم هذه المستجدات في ، ودات سواء المحلية أو الدوليةللمستج

الكيانات المصرفية  ة على تزايد وتيرة االندماج بين عالو التطورات التكنولوجيةو المصرفيةالخدمات المالية و
  .أيضا االتجاه إلى تطوير إدارة مخاطر اإلقراض إلى غير ذلك من المستجداتو ،والمالية

من أهم سماتها وتعتبر المستجدات سالفة الذكر وليدة العولمة التي أحدثت بيئة اقتصادية ومصرفية 
جبر الجهاز المصرفي بجميع أ، وهذا ما كثرة المخاطرفي ظل عدم التأكد والتنافس المحموم على البقاء 

للنشاط وتنفيذ جملة من االستراتيجيات تكفل مواكبة هذه المستجدات الحديثة على تبني معايير عالمية اته مكون
ريته في ستمراإيجابية بما يضمن إلثارها اآ، وفي نفس الوقت تعظيم ثارها السلبيةآا بذلك إلى تقليص هادف

 .القيام بالدور المنوط به

  :ىولتوضيح ذلك في هذا الفصل تم تقسيمه إل
 مكونات الجهاز المصرفي المعاصر: المبحث األول

 المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة في المجال المصرفي: المبحث الثاني

  الراهنةاالتجاهات الحديثة في أعمال وإستراتيجيات البنوك في ضوء األوضاع  :المبحث الثالث
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  اصر المصرفي المعز اهمكونات الج: المبحث األول
نشاء البنوك ووظائفها فيما يتعلق إتختلف مكونات الجهاز المصرفي ألي دولة حسب الغرض من 

نظرا للمكانة و ،ك الوظائف داخل النظام المصرفيقتصادية إضافة إلى القوانين التي تقنن تلالبتمويل التنمية ا
التعرض إلى أشكالها الرئيسية مبحث من خالل هذا الالمعاصرة آثرنا  قتصادياتالالتي تتمتع بها البنوك في ا

  .البنوك اإلسالميةو ،صةالبنوك المتخص البنوك التجارية، ،البنك المركزي :وهي األربعة
 

  البنك المركزي : المطلب األول
شراف والرقابة على شؤون النقد يأتي البنك المركزي في قمة الجهاز المصرفي حيث يتمتع بسلطة اإل

غلب األحوال يكون أولذلك في  ،أهدافه التي تعتبر أهدافا وطنية بنوك األخرى في، ويختلف عن الاالئتمانو
  :يلي فيما هوظائفو هخصائصو همفهوم وسنتعرض إلى .الستقالليةاوللدولة من أجل إعطائه السيادة  ملكا

   البنك المركزيتعريف  :لوالفرع األ
الكيان الذي يتمتع بشخصية "ف على أنه حيث يعر التعاريف الموضوعة حول البنك المركزي ختلفتا     

وله الحق في أن ، القانون ألحكاممستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع أعماله وفقا  عتباريةا
ختم خاص ويعفى ويكون له ، اسمهبوتقام عليه  أن يتعاقد وأن يقيم الدعاويته، ويمتلك ويتصرف في ممتلكا

البنك المركزي و)1(. "النقدي ستقرارالااف البنك المركزي هي الحفاظ على وأهد، الرسوممن كافة الضرائب و
يث ومن ح أهدافهلكنه يختلف عنها من حيث ملكيته ومن حيث و ،األخرىمثل البنوك  ئتمانالايتعامل في 

كون ي نه من ناحية الملكية الأ إذ، يعة المتعاملين فيهبالتالي من حيث طب، وطبيعة العمليات التي يقوم بها
شكل شركات مساهمة تمثل الحكومة جزءا  تأخذقد  أو، فهي قد تكون ملكا كامال مملوكا بالكامل ملكية خاصة

عامة تملكها المؤسسات توجيهها وقد تكون على شكل هيئات  عليها وحسنضمانا للسيطرة  أسهمهاكبيرا من 
  )2( .المجتمع النقدية في

   خصائص البنك المركزي: نيثاالفرع ال
  )3( :ما يلي هاأهممن بعدة خصائص المركزي  البنك يتميز     
اإلشراف عليها التي تتولى إدارتها وهي  فالدولة، عامةمؤسسات نقدية ذات ملكية  أن البنوك المركزية -1 

الحكومة في رسم  ترك معشالتي تحدد بموجبها أغراضها وواجباتها وتو ،خالل القوانين التي تسنهامن 
 .المراقبةياسة عن طريق التدخل والتوجيه و، وتنفذ هذه السالسياسة النقدية

على البنوك وله القدرة على لكونه يتمتع بسلطة رقابية  ركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفييحتل م -2
 .سة النقدية التي يرغب في تنفيذها، وجعل جميع البنوك تستجيب للسياخلق النقود القانونية دون سواه

 .وجد لتحقيق الصالح العام للدولة إنماح وال يتوخى الرب -3

                                                        
  .187:، ص5ط ،1985، الدار الجامعية،مصر،المصرفياالقتصاد النقدي و، مصطفى رشدي شيحة ) 1(
التحوالت ل المنظومة المصرفية الجزائرية و، الملتقى الوطني األول حوستقاللية البنك المركزي وأثرها على السياسة النقديةا منصوري زين، ) 2(

  .423ص  ،2004ديسمبر  15 –14الشلف، الجزائر، جامعة  ،"الواقع والتحديات"االقتصادية 
  . 27 – 26ص -، ص2006ية للنشر، األردن، دار اليازوري العلم ،نقديةالبنوك المركزية والسياسات ال يسري السمرائي، –زكريا الدوري ) 3(
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ة على الهيمنة على إصدار النقد يتمتع بالقدرة على تحويل األصول الحقيقية إلى أصول نقدية وله القدر -4
 .في االقتصاد الوطني الئتماناعملية و

 .يمثل البنك المركزي المؤسسة المحتكرة لعملية إصدار النقد -5

   ك المركزيوظائف البن: ثالثالفرع ال
سات العاملة داخل الجهاز المصرفي للمؤسعموما قمة الهيكل النقدي و المركزيالبنك يعتلي         

  )1( :ذا الدور ناتج عن وظائفه التاليةوه ،المصرفي
، ولهذا يمنح البنك المركزي عادة الحق الوحيد قتصاد الوطنيالتنظيم إصدار العملة تبعا لمتطلبات ا - 1

 .العملة إلصدار

 .لدولةلالسيطرة على كمية النقود في التداول داخل البلد وعلى أساس تنفيذ السياسة النقدية العامة  - 2

يقوم و) بنوكالنقدية لل االحتياطات( نه يقبل الودائع من البنوك التجاريةأأي  "بنك البنوك"يقوم بعمل  - 3
اء كان ، سولفرد مع بنك تجاريمثلما يتعامل ا، وتتعامل البنوك مع البنك المركزي ةجبإقراضها عند الحا

إال في الحاالت الطارئة أو  قتراضالا، ولكن البنوك التجارية عادة ال تلجأ إلى ذلك في اإليداع أو اإلقراض
المالي في البلد ولذلك اعتبرت البنوك المركزية الملجأ األخير قد تهدد استقرار الوضع النقدي و الحرجة التي

 .لإلقراض

  :البنك المركزي العمليات التالية ويتضمن عمل        
 .باحتياطات البنوك التجارية حتفاظالا) أ      

المالية ومنحها قروض  أوراقهاالمؤسسات المالية األخرى بشكل إعادة خصم و بنوكمنح تسهيالت لل ) ب
 .مضمونة

 .بنوكإجراء عمليات المقاصة بين ال)ج    

تأكد من سالمة المين وهالمساعلى حقوق المودعين وظا اإلشراف على أعمالها حفايقوم بمراقبة البنوك و - 4
 .عليهابالنسب القانونية المفروضة  لتزامهاواأوضاعها المالية 

بأية م ويق، وارات ودوائر الدولـة المختلفةنه يحتفظ بحسابات الوزأيعمل كبنك للدولة أو الحكومة أي  - 5
ي أي بيع وشراء أذونات الداخلالدين العام  بنك المركزي بإدارةكما يقوم ال ،خدمات مصرفية نيابة عنها

 .المستحقة عليها نيابة عن الحكومةالسندات الحكومية ودفع الفوائد الخزينة و

 . هاالخارجية وخدمتها نيابة عن هاقروضإدارة ومن األرصدة النقدية األجنبية الدولة حتياطات اب حتفاظالا - 6

 قوانينها وجميع تلك الوظائف مترابطة هتحدد الذي شكلالبتقوم البنوك المركزية بأداء هذه الوظائف و     
وظائفه هو أن يعمل في مصلحة المرشد للبنك المركزي في إدارة  ، كما أن المبدأومتكاملة مع بعضها البعض

  .اعتبار رئيسيالمجتمع فقط ، دون النظر لألرباح ك
  
  

                                                        
    .130 - 129ص ص،2004،دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن،النقود والمصارف واألسواق الماليةن العیسي، نزار سعد الدی -عبد المنعم السید علي ) 1( 
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  البنوك التجارية : المطلب الثاني
وهي  ،المستثمرينتتوسط بين المدخرين ورية من أقدم المؤسسات المصرفية التي تعتبر البنوك التجا        

ا ــما توفره من قروض بمختلف أشكالهل، وذلك عملية تمويل التنمية االقتصادية بهذا الوصف تمثل شريان
  هاتعريفإلى  التعرضب سنقومو. ا يدعم النمو االقتصادي للدولمممؤسسات لمن يحتاجها من أفراد و

  :التالية محاورووظائفها من خالل الصائصها خو
  تعريف البنوك التجارية :لوالفرع األ

القروض قديم مؤسسات مالية مستقبلة للودائع ومختصة في ت"على أنها  البنوك التجارية يمكن أن تعرف     
فراد القابلة غير متخصصة تقوم بتلقي ودائع األ ئتمانيةامؤسسات "على أنها  كما تعرف .)1("قصيرة األجل

كما يمكن أن  .)2("ئتمان قصير األجلالالتعامل بصفة أساسية في اجل قصير وأللسحب لدى الطلب أو بعد 
البنوك التي تقوم بقبول الودائع تدفع  أنها"قتصادية على المن جانب دورها في تمويل التنمية ا أيضاتعرف 

حقق أهداف خطة يبما الخارجي وخدمته و ليوتزاول عمليات التمويل الداخجال محدودة آعند الطلب أو 
عمليات  وما يلزمها من ،المشروعاتنشاء إقتصاد القومي بما في ذلك المساهمة في الودعم ا ،التنمية

  .)3("وفقا لألوضاع التي يقررها البنك المركزي ،ماليةمصرفية وتجارية و
جارية هي مؤسسات وسيطة تضطلع أساسا من التعاريف سالفة الذكر أن البنوك الت ستنتاجهاما يمكن و     

الوحدات ذات العجز (وتمنح القروض للمستثمرين ) وحدات ذات الفائض المالي(بقبول ودائع المدخرين 
  .بما يخدم عملية تمويل التنمية االقتصادية) المالي
   خصائص البنوك التجارية: ثانيال الفرع
  : )4(أهمها ما يلي بعدة خصائص من  البنوك التجاريةتتميز هذه       
 ،حيث تتواجد البنوك التجارية في الدرجة الثانية من الترتيب الرأسي للجهاز المصرفي: مبدأ التدرج  §

 .وهذا بعد البنك المركزي الذي يعتبر في قمة هذا الترتيب ويباشر رقابته عليها بوسائل مختلفة

غير  ،"وحدة بنك"تطبيق الصحيح لمبدأ رأينا فيما سبق أن لكل دولة بنك مركزي واحد وهو ما يمثل ال §
أن البنوك التجارية تتعدد وتتنوع وتنتشر عبر العديد من المناطق وحتى خارج الدولة األم وال يحدها في 

 .ذلك غير حجم السوق وفرص الربح المتوقعة

اض جديدة من خالل عمليات اإلقر) تحت الطلب(التجارية بخاصية توليد ودائع جارية  البنوكتتميز   §
الودائع تشكل نقود لم تكن موجودة أصال وتستمد صفة هذه و ،ستثمار في األوراق المالية المختلفةالوا
ختالف البنك التجاري كما اوتتعدد المصادر بالنسبة لهذه النقود ب ،كنقود من كونها قابلة للسحب بصكوال

هي ذات مصدر وحيد وشكل محدد أما النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي ف ،تتباين أشكالها
  .والمكان  الزمان ختالفابصرف النظر عن " المطلقة"كما أنها متماثلة في قيمتها  ،لجميع وحداتها

                                                        
 , P:60 1995, démos , parie ,  dition, 5 eme é Economiemarie Albertini ,-Jean –Silim  Ahmed ) 1(             

    .240: ، ص2، ط1997،األردن،، دار زھران للنشر مبادئ االقتصاد، حربي محمد موسى عریقات  ) 2(
  .  89، ص 2007مصر، ،، الدار الجامعیة إدارة المصارف، عبد الغفار حنفي  ) 3(
مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية  -دراسة حالة الجزائر-في المجال المصرفي وأثرها على أعمال البنوك  قوى التغيير اإلستراتيجية، خاطر طارق)4(

  .13 -12:، ص ص2005/2006تخصص نقود وتمويل،جامعة بسكرة ،الجزائر، ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية
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 نتهازاووهي تسعى للتوسع  ،تعد البنوك التجارية مشروعات رأسمالية هدفها األول هو تحقيق الربح  §
إليه البنك المركزي من تحقيق للتوازن ودعم  بعكس ما يهدف توظيفالالفرص المتاحة أمامها لزيادة 

 .قتصاديالالمالي وا لالستقرار

   البنوك التجاريةوظائف  :ثالثال الفرع
  : )1(فيما يليبصفة عامة  وظائف البنوك التجارية أهم يمكن حصر 

 .ادخاريةبعضها ألجل أو ودائع التي قد تكون بعضها تحت الطلب و قبول الودائع - 1

 .تمانئالاوخلق النقود  - 2

 .خلق األوراق التجارية - 3

  .تسويق هذه األوراق في سوق المالوسندات نيابة عن عمالئها وإصدار األوراق في شكل أسهم  - 4

 .بيع وشراء األوراق المالية لحسابها أو حساب عمالئها - 5

 .األفرادمنح القروض للهيئات والمنشآت و - 6

بين العمالء وبين بعضهم  ويالت النقديةالتح عمليات إنجازالقيام بخدمات بالنيابة عن العمالء مثل  - 7
كمبياالت العمالء لقيام بتحصيل شيكات واات الضمان التي يطلبها العمالء وإصدار خطابالبعض و

 .وسداد ديونهم نيابة عنهم

 .الخزائن الليلية والمخازن للعمالءتأجير الخزائن الحديدية و - 8

ليس لديهم من الوقت أو الخبرة ما يمكنهم من القيام بوظيفة أمناء االستثمار لحساب عمالئها الذين  - 9
 .ة مرتفعة ءبدرجة كفاتثمار بطريقة مضمونة وسإلمباشرة عمليات ا

، المستندية العتماداتاالبنوك التجارية بتمويل قطاع التجارة الخارجية عن طريق تقنيات أهمها كما تقوم    
  .نمية االقتصاديةلها إلى خدمة التومن المالحظ أن هذه الوظائف تهدف في مجم

  البنوك المتخصصة: المطلب الثالث
ذلك بوهي  ،اتقطاعتؤدي البنوك المتخصصة دورا هاما في خدمة التنمية االقتصادية في شتى ال

رض زيادة الخدمي بغمعين تركز فيه نشاطها التمويلي و قتصادياقطاع  تجاهابتمارس نوعا من التخصص 
التي تنفرد بها وتحديد  هاأهم خصائصو هاتعريفمن خالل هذا المطلب  وسنتناول  .معدالت النمو االقتصادي

  .والوظائف التي تؤديها أصنافهاأهم 
   تعريف البنوك المتخصصة: لوالفرع األ

نوعا معينا من  البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم"أنها تلك ب البنوك المتخصصة تعرف     
التي ال يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه وارات الصادرة بتأسيسها وفقا للقر، النشاط االقتصادي
 خدمة قطاع اقتصاديلن البنوك المتخصصة أنشأت أساسا فإعلى هذا التعريف  اوبناء .)2("أنشطتها األساسية

  تمنح وذلك بتخصيص أنشطة هذا البنوك لخدمة هذا القطاع دون غيره من القطاعات األخرى حيث  معين،

                                                        
  . 219 - 218 :ص ص، 2000، مصر،الدار الجامعیة ،النقود والبنوك واألسواق المالیة قتصادیاتا عبد المنعم مبارك،-إسماعیل أحمد الشناوي )1(
    .231:، ص2003 دار الكندي،األردن، ،"المبادئ و األسس"اقتصادیات النقود والبنوك حسین بني عني ، ) 2(
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  . بمختلف آجالها بما يتوافق مع مدة مشاريع ذلك القطاع  قروضال 
   خصائص البنوك المتخصصة: الفرع الثاني

  :)1(بمجموعة الخصائص التالية البنوك المتخصصةتنفرد    
وما تصدره من سندات تستحق الدفع  ،إنما تعتمد على رؤوس أموالهاال تتلقى ودائع من األفراد، و - 1

 .المركزي والبنوك التجارية عقده من قروض طويلة األجل تحصل عليها من البنكبعد آجال طويلة وما ت

 .لذلك قد تعاونها الدولة وتمنحها القروض بسعر فائدة مميز ،اجتماعيةهذه قومية  هاأهدافكون تقد  - 2

إما عن  ،بل قد تقوم باالستثمار المباشر ،ه البنوك على عمليات اإلقراض فقطال يقتصر نشاط هذ - 3
وتقديم الخبرات الفنية  ،في رؤوس أموال المشروعاتأو المساهمة مشروعات جديدة  شاءإنطريق 

  .والمشورة في مجال تخصص البنك
  البنوك المتخصصة ووظائف أشكال: ثالثالفرع ال

هو ما و هذه البنوك تخدمهختالف القطاع االقتصادي الذي اب أشكال ووظائف البنوك المتخصصة تختلف  
  :)2(تالية توضحه الفقرات ال

مؤسسات مالية متخصصة في التمويل الصناعي عن طريق منح  البنوكهذه  تعتبر   :البنوك الصناعية-أوال
  :لى جانب قيامها بالوظائف التاليةإ ،قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة األجلال

ام ي عليه من مواد خمين الموارد الالزمة للعمليات الجارية في المشروعات الصناعية بما ينطوأت -
 .وأجور وخالفه

مين الموارد الالزمة للعمليات الرأسمالية في المشروعات الصناعية كما في حالة التوسعات والتجديدات أت -
 .وإضافة خطوط إنتاجية جديدة

المشروعات الصناعية الجديدة بما ينطوي عليه ذلك من دراسات مين الموارد الالزمة لتأسيس وإنشاء أت -
  .يزات وخالفهوتجه وآالتالجدوى ومباني 

بمختلف في تمويل النشاط الزراعي مؤسسات مالية متخصصة  البنوكهذه  تعتبر :البنوك الزراعية -ثانيا
طة أو طويلة وتمتد جال قصيرة أو متوسآلالسلف النقدية والعينية سواء يق منح القروض وصوره عن طر
 :وظائفها لتشمل

قائمة عن طريق منح السلف النقدية والعينية تمويل العمليات الجارية للمشروعات الزراعية ال  •
 .للمزارعين لمساعدتهم على أعباء عملهم

تمويل العمليات الرأسمالية للمشروعات الزراعية التي تسعى إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية عن طريق   •
 .توسعة نطاق أنشطتها

 .األراضي الجديدة بما يحقق هدف التوسع األفقي ستصالحاتمويل عمليات   •

 .إنتاجية المحاصيل الزراعية والمناحل وغيرهاسي لتحسين نوعية وأتمويل عمليات التوسع الر  •

                                                        
  . 94 -  93: ، مرجع سابق، ص صعبد الغفار حنفي ) 1(
  .19-17: ، ص ص2002/2003مصر،  ،، الدار الجامعيةاالستثمار والتمويل في البنوك التجارية محاسبة، أحمد صالح عطية ) 2(
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في أنشطة التمويل العقاري عن طريق مؤسسات مالية متخصصة  البنوكهذه  تعتبر :البنوك العقارية - ثالثا
إضافة إلى  ،لتشييدراضي والعقارات المدنية واطويل األجل عادة للمستثمرين في مجاالت األ ئتمانالامنح 
يتجسد في الدخل  قتصادياعتبار أن ذلك قد يكون له مردود اكمستثمر في عملية البناء والتشييد ب هادخول

 جتماعياخر آو ،تشييدهاالمتمثل في الفرق بين أسعار بيع الوحدات المبنية وتكاليف وك والبنهذه العائد على 
أو ألغراض أخرى مما  ،سواء ألغراض السكنة ينات المبتوفير عدد كبير من الوحد في هاإسهام ييتجسد ف

   .قتصادية المتفاوتةالفئات عديدة من األفراد ذوي المستويات ا حتياجاتايلبي 
ارة الخارجية مؤسسات مالية متخصصة في تمويل التج البنوكهذه  تعتبر :الخارجيةبنوك التجارة  -رابعا

ما يرتبط بها من أنشطة مصرفية أخرى كخطابات الضمان و ،التصديرستيراد ووالمعامالت الدولية كاال
 منح  عن طريق ذلكويتم  ،وعقود الصرف اآلجلة ،ة والكمبياالت المقبولة والمظهرةواالعتمادات المستندي

                                                                                                      .تسهيالت ائتمانية
ففي أمريكـا تسـمى بنـوك     ،خرآمن بلد إلى  البنوكهذه  ةتسميتختلف : واألعمال ربنوك االستثما -خامسا

وقد يطلـق عليهـا بنـوك     ،بنوك األعمال تسمىالتجار، وفي فرنسا  أما في بريطانيا تسمى بنوك ،االستثمار
صصة تقوم بدور الوسيط بين بـائعي  ستثمار واألعمال هي عبارة عن مؤسسات مالية متخإلوبنوك ا .التنمية

األوراق المالية الجديدة والمستثمرين فيها لذلك فهي من مؤسسات السوق األولية باإلضـافة إلـى أنهـا مـن     
ويتعامل هذا النوع مـن البنـوك    .عندما تقوم بعمل الصرافين) فوريةعمالت أجنبية (مؤسسات السوق النقدية 
األجل والطويلة األجل وتعتمد هذه البنوك على مـوارد مسـتقرة    ستثمار المتوسطةإلالمتخصصة مع فرص ا
بنوك بوظائف ال هذه وتقوم .طويلة األجل دخاريةالاطويل األجل والودائع  قتراضالوانسبيا مثل رأس المال 

  : مهمة منها
ü  وذلـك مـن خـالل نشـاطها     ) الخ.. أسهم، والسندات (القيام بتسويق إصدارات األوراق المالية الجديدة

 .كمؤسسات سوق أولية

ü قتصادية والترويج لها واإلشراف علـى  الستثمار واإلجراءات المتعلقة بجدواها اإلالتعرف على فرص ا
 .ستثمارية المالئمة في المجتمعالذات العالقة بتهيئة البيئة ا قتراحاتالاتأسيسها وتقديم 

ü النواحي المالية والفنية والقانونيـة   دراسة جدوى إصدارات األوراق المالية الجديدة وتقديم االستشارة في
 .الالزمة لذلك

ü  وإعادة التنظيم وإنشاء الشركات التابعة ودراسات الجوانـب   ندماجالاالمساعدة في دراسة جدوى عمليات
 .القانونية ذات العالقة

   التعامل القيام بأعمال صرافة العمالت وخاصة لكبار المتعاملين ولمحفظة البنك الخاصة من خالل غرفة      
  .لكترونيإلالموجودة فيه والمزودة بأحدث وسائل االتصال ا
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  البنوك اإلسالمية : لمطلب الرابعا
       االجتماعيةمل على تحقيق التنمية حدث أشكال البنوك نشأة وهي تعأتعتبر البنوك اإلسالمية من 

ي ذلك مثل البنوك األخرى غير أنها قتصادية كما تخضع للضوابط التي يقررها البنك المركزي مثلها فالاو
 .الشريعة اإلسالميةا مستمدة من لكون فكرتهداف مختلفة عن أهداف تلك البنوك تسعى إلى تحقيق أه

يتم سإضافة إلى إبراز أهم خصائصه كما ك اإلسالمي وتحديد أهم أهدافه، وسنحاول إعطاء تعريف للبن
  .التي يقوم بها اتالتوظيفالتعرض إلى أهم 

   البنك اإلسالمي أهدافتعريف و :ع األولالفر
كما تباشر  ،بأداء الخدمات المصرفية والماليةمؤسسة مالية إسالمية تقوم "بأنه  البنك اإلسالمييعرف    

هدف المساهمة بالشريعة اإلسالمية  أحكامقواعد وفي المجاالت المختلفة في ضوء االستثمار أعمال التمويل و
 جتماعيةالاالمساعدة في تحقيق التنمية ، والمعامالتخالق اإلسالمية في مجال األو المثلفي غرس القيم و

   .)1("قتصادية من تشغيل األموال بقصد المساهمة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة لألمة اإلسالميةالوا
ها إلى توجيهتسعى إلى تعبئة مدخرات األفراد وفالبنك اإلسالمي عبارة عن مؤسسة مصرفية ومالية       

مختلف األنشطة االقتصادية التي تعود بالنفع على األمة وبما يتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية، وهذا ما 
  :)2(المتمثلة في النقاط التالية و أهدافها الرئيسيةيتضح من خالل 

خاري لدى نمية الوعي االدجذب وتجميع الفوائض المالية وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن اإلسالمي وت  •
 .األفراد

    قتصادية التوظيف األموال في المشروعات االستثمارية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية ا  •

 .في الوطن اإلسالمي جتماعيةالاو

    ادئ الشريعة اإلسالمية فيما يخص تحريم الربا ببم لتزامالاالقيام باألعمال والخدمات المصرفية مع   •

 .الستغاللاو

تضح أن البنك اإلسالمي يسعى إلى تحقيق عائد اجتماعي من خالل تنشيط عملية التنمية وهكذا ي 
وهذا  البطالة،عمل ألفراد المجتمع وبذلك تنخفض نسبة  إيجاد فرصبإنشاء المشروعات الجديدة و االقتصادية

للبنك اإلسالمي وبذلك يتسنى  .الذي يعود عليه بوصفه مؤسسة مالية ومصرفية االقتصاديإضافة إلى العائد 
  .االجتماعيةربط التنمية االقتصادية بالتنمية 

   ةك اإلسالميوخصائص البن: الفرع الثاني
  :)3(خصائص يمكن إجمالها فيما يليبعدة  البنوك اإلسالميةنفرد ت 

بنوك األعمال وبنوك ؤدي دور كل من البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية متعددة الوظائف حيث ت - 1
عملها ال يقتصر على األجل القصير كالبنوك التجارية وعلى األجل فومن هنا  .بنوك التنميةستثمار وإلا

                                                        
  49: ، ص1996 دار النبأ، الجزائر، ،المصارف اإلسالميةرة، عماجمال ل) 1(
الملتقى الوطني األول حول ، -ميةإشارة خاصة إلى المصارف اإلسال-أثار العولمة المالية على األجهزة المصرفيةغانم ،  عبد اهللا -بشير بن عيشي )2(

  .07:ص المنظومة البنكية في ظل التحوالت القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي بشار، الجزائر، 
    . 96 - 95 :ص ص عبد الغفار حنفي، مرجع سابق ، )3(
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األجل القصير والمتوسط الذي ينعكس على موارد  بل يشملالطويل كالبنوك غير التجارية و المتوسط
  .البنوك اإلسالمية واستخدامات

 .اإلسالميةمنطلق التزامها بالشريعة  ذلك منو ،البنوك اإلسالمية ال تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء - 2

 .ئتمانالا أي أنها بنوك ال تتاجر في ايم تمويال عيندالبنوك اإلسالمية ال تقدم قروضا نقدية بل تق - 3

هذه مستخدمين لدخار أو او استثمارالبنوك اإلسالمية ترتبط مع عمالئها سواء أكانوا أصحاب حسابات  - 4
ت أو على مبدأ تحمل المخاطرة والمشاركة في النتائج ربحا كانة ومتاجرة قائمة كالموارد بعالقة مشار

 .مديونية كالوضع بالنسبة للبنوك التقليديةخسارة وليس عالقة دائنية و

   أهم صيغ التمويل المستخدمة في البنوك اإلسالمية: الفرع الثالث
أكثرهـا   سنتعرض إلىو ،الميةوفقا للشريعة اإلس صيغ التمويل المستخدمة في البنوك اإلسالميةتتعدد        

                      :)1(شيوعا فيما يلي
 رتفـاع امن بين أكثر صيغ التمويل اإلسالمي شيوعا، والسبب في ذلك هـو  صيغة هذه التعد : لمرابحةا-أوال

درجة المخاطرة، وهي تعتمد على قيام البنك بشراء سلعة معينة لحساب تـاجر   نخفاضاوالضمان فيها  عامل
على هامش ربح محدد، ويمكن للتاجر سداد المبلغ المتفق عليه علـى أقسـاط فيمـا تعتبـر      تفاقالابعد  ما،

فالبنك يقدم  ،ى التاجر بسداد باقي ثمن البضاعةعل لتزاماوهنا ينشأ  ،ضمانا يتم الوفاء بإجمالي ثمنها البضاعة
ائع والسـلع أو المعـدات مـن    البضمن الحصول على  همخدمة إصدار اعتمادات المرابحة التي تمكن عمالئهل

، ويتم ذلك بعد تقديم طلب شراء السلعة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد من قبلـه بشـراء   الخارج
لنفسه من الخارج ويتملكها على أن يبيعهـا   هاستيراداتلك السلعة مرابحة بنسبة محددة يتفق عليها فيقوم البنك ب

عتمـادات المسـتندية   الفي اتظهر مع زيادة الربح، وأنواع خدمات المرابحة ة للعميل بعد وصولها بسعر التكلف
 ةسـب نوتتصف هذه الصيغة بالبساطة فالربح محدد مسبقا ك .وبوالص التحصيل المستندية والكفاالت المصرفية

، دحتمال تأخر العميل عن التسـدي إي من ثمن البضاعة ال يرتبط بنتيجة نشاط العميل، والمخاطرة محصورة ف
وعالقة البنك بعميله هي عالقة دائن بمدين عند توقيع عقد بيع المرابحة وهي عالقة محددة بالسلعة فقـط دون  

   .غيرها
يـدفع   ،مي، وهي عبارة عن عقد بين طرفينمن أقدم صيغ التمويل اإلسالهذه الصيغة تعد : المضاربة-ثانيا

وتتعـدد   .تفـاق الار فيه، والربح بينهـا حسـب   جماال معلوما ليتا بمقتضاه الطرف األول إلى الطرف األخر
ويقوم البنك بتنفيذ العديـد مـن عقـود     .كةاالتي تأخذ شكل شر ين المضاربة قصيرة األجل المقيدةصورها ب

يل للمشاريع أو البضائع أو عمليات التمو ستيرادامختلفة في مجال  ستثماريةا حتياجاتاالمضاربة التي تغطي 
يقدم البنك التمويل بينما يقدم المتعامل مع البنك الخبرة فتنشأ شراكة بـين البنـك    ، بحيثالمناقصات وغيرها

الركيزة األساسـية لفلسـفة    تبرعب حيث يسلوهذا األاإلسالمية بصورة أساسية على والمتعامل وتعتمد البنوك 
                                                                                         .عملها

                                                        
  .35-34، ص ص2005،فیفري291:يروت،لبنان،العددعربية، ب، مجلة اتحاد المصارف الالمصارف اإلسالمية والتطورات المتسارعةعلي بدران،  )1(
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بضـاعة أو   البنك حصته من المال الذي يطلبه العميل بقصد شـراء  متقديهذه الصيغة تعني  :المشاركة-ثالثا
ويمكـن أن تكـون    .)ربح أو خسارة(بيعها أو إنشاء مشروع مشترك حيث يشارك البنك في النتائج المحتملة 

لعميل حسب النسب المتفق عليها لكـل منهمـا، كمـا    المشاركة دائمة يتم تقسيم نتائجها بين البنك اإلسالمي وا
عائد، وذلك أن يحصل البنك على حصة من صافي الدخل المتحقق  هيمكن أن تكون جزئية لمشروع تجاري ل

بالعائد المتبقي أو جزء منه، ليخصص لتسديد أصل التحويل حيث يتم تسديد كامل بالمبلغ المقـدم   حتفاظهامع 
   .خرآللكية للشريك امن البنك وبعدها تكون الم

من البنك شيئا لم يصنع بعد، ومـن  ) المستصنع(عقدا يطلب فيه العميل هذه الصيغة مثل ت: ستصناعالا-رابعا
وبعد إتمـام العمليـة    ،مواصفات محددة مقابل تكلفة محددةثم يقوم البنك بالتعاقد مع الصانع ليضعه له طبق ال

هذا العقد في اإلسكان والصـناعة وغيرهـا، واالستصـناع هـو      لبنك ببيعه للعميل وفقا للعقد ويطبقم ايقو
  .ااألسلوب األفضل للتمويل يتضمن مجموعة المدفوعات المقدمة مسبق

   )1( :ما يليباإلضافة إلى 
والحكمـة منـه تيسـير     بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن عاجل،هذه الصيغة وفق  يتم :السلم-خامسا

م وعلـى  وخاصة المزارعين الذين يحتاجون إلى اإلنفاق على أنفسه ،التمويلاجة الناس في الحصول على ح
وهو موضوع البيع والذي يجب أن  يكون مقدرا من ناحية الكيل أو الـوزن أو   ،الزرع إلى أن ينتج محصوال

وهنا أيضا يستطيع المسلم إليه أن يدخل في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصـول علـى سـلعة     ،العدد
  .وذلك تمكنا من اإليفاء بالتزاماته فق عليها لتسليمها الطرف األول،تلمواصفات تلك السلعة الم مطابقة

عقدا يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشـروع  هذه الصيغة تمثل : اإلجارة-سادسا
ويـتم ذلـك دراسـة الجـدوى     معلوم، حيث يقوم البنك هنا بشراء العقارات أو المعدات أو األجهزة المتنوعة 

والتأكد من ربحيتها وبعد عملية التملك يقوم البنك بتأجيرها لفترة محددة بحيث يتملكها المسـتأجر   قتصاديةالا
  .في نهاية مدة اإليجار وذلك حسب القواعد الشرعية الخاصة بهذه الصيغة

حجم كبير من رؤوس األمـوال  وقد نجحت البنوك اإلسالمية بفضل هذه الصيغ وغيرها في استقطاب        
التي وجد أصحابها حرجا في التعامل مع البنوك التقليدية، هذه األخيرة دعتها الضرورة إلى أن تتحول  إلـى  
بنوك إسالمية أو إلى أن تفتح نوافذ إسالمية لممارسة العمل المصرفي اإلسالمي بقصـد مواجهـة اسـتيالء    

 ..المصرفيةالبنوك  اإلسالمية على حصص اكبر من السوق 

 

  
  
  
  

                                                        
لبنان،  ،لة اتحاد المصارف العربية،بيروتمج ،المصارف اإلسالمية في لبنان نشأتها معامالت الملكية ومستقبلها جميل عبد الكريم الجارودي،)1(

  .42:، ص2006، جوان307:العدد
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  المصرفي التطورات العالمية المعاصرة في المجالالمستجدات و: لمبحث الثانيا
 عدة مستجدات وتطورات زاد تفاعلها بعد عولمة النشاط المصـرفي  يةالمصرفية العالم الساحة   شهدت      

 القيودالتحرر من  ،خاطركثرة المزاتها عدم التأكد وإذ أصبحت البنوك تعمل ضمن معطيات بيئية من أهم ممي
تحقيق  تكفل   لقوانين التياو وهو األمر استدعى وضع القواعد  .ت المالية والمصرفيةوتحرير تجارة الخدما

مالية أدوات  مجبرة إلى ابتكار وحداته لجأت قد هذا األخير .للجهاز المصرفي ككل ةالصيانوالسالمة و األمن
تطـور مـن   طر التي تواجهها من خالل توفير مسـتوى عـال وم  للمخا ط التحوبواسطتها  حديثة تستطيع 

المسـتجدات   تلـك  بحـث علـى أهـم   ممن خالل هـذا ال  تسليط الضوء سيتم و .تكنولوجيا العمل المصرفي
   .العالمية المعاصرة والتطورات 

                                                                                               

  العولمة المصرفية: المطلب األول
أصبح إذ  .السياسيةو جتماعيةالا الثقافية، ،قتصاديةالليوم هي عولمة أنشطته اإن السمة الغالبة على عالم ا   

قتصادي الاالعالم قرية كونية صغيرة سريعة التأثر بالتغيرات التي تفرزها العولمة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط 
ركائزها ، أسبابها ،تعرض إلى مفهوم العولمة المصرفيةسنو .النشاط المصرفي ادوبصفة أكثر تحدي

  .را لما يكتسبه الموضوع من أهميةوهذا بشيء من التفصيل نظ ومتطلباتها
  مفهوم العولمة المصرفية :الفرع األول

ا في هذا الصدد وضعت مؤلفات عديدة تتناول أبعاد العولمة غير أن ما يعنين كماالعولمة  يفتعارددت عت   
أعمال ر التصاقا بأنشطة والظاهرة من أكثر الظواههذه وهذا لكون  ،العولمة من وجهة النظر المصرفية هو

فاق آحالة كونية فاعلة ومتفاعلة تخرج البنك من إطار المحلية إلى "ومن هذا المنطلق فهي تعني  .البنوك
أبعاده المختلفة وبما يجعله في مركز بجوانبه و الميدوليا في السوق العوالعالمية الكونية وتدمجه نشاطيا 

 ا ما كان يرغب في النمو والتوسعالهيمنة المصرفية إذو لمتسارع نحو مزيد من السيطرةالتطور ا
   .)1("ما كان يرغب في غير ذلك تجعله يخضع للتراجع أو التهميش أو االبتالع  إذا، وستمرارالوا

تسوده الكيانات عالم المصرفية وصراع البنوك للبقاء في المنافسة  مصيري يجسد تجاهافالعولمة       
المصرفية العمالقة التي تسعى إلى قيادة السوق المصرفية العالمية من خالل التواجد في جميع  التكتالتو

ط من نتقال بالنشاالبل تعني ا ،البنك عن السوق المصرفية المحليةولمة ال تعني تخلي العكما أن  .أرجاء العالم
التوسع و متدادالاأكثر نشاطا لضمان بالمركز الوطني أكثر فاعلية وأكثر قدرة و اظحتفالاوداخل إلى الخارج ال

ه لتفعيل عقول ، وفي الوقت ذاتالمصرفية التي يمارسها البنك لألنشطةتساق الحيوي الالمصرفي إلى جانب ا
بما  قتناعالوامعة بالبنك السالثقة ويل تدعيم كيان من قدراتها اإلبداعية في سب ستفادةالاوالبشرية  إلطاراتا

فضال عن التغطية الدولية الشاملة التي تحقق توزيع المخاطر وتنويع مصادر الموارد ومجاالت  ،يقدمه
  .)2(التوظيف 

                                                        
 :، بحث منشور على الموقع االلكتروني التالي9:، مركز أبحاث موقع الغالي،صةاآلثار المالية للعولم، صبحي كرد عربو –محمد خير طيفور) 1(

http/://www.algaly.com /ab7ath, consulte le04/08/2007  
  . 9نفس المرجع السابق ،ص  )2(

http://www.algaly.com
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  أسباب العولمة المصرفية :ثانيال الفرع
هو و ،الهيمنة المصرفية العالميةو رنتشاالوااتجاه البنوك نحو التوسع والنمو نتيجة تنشأ العولمة المصرفية    

  )1( :يلي مالعدة أسباب من أهمها  المستند األمر
 متداداوخر ومن دولة إلى أخرى آتدفقها من مكان إلى ضخامة حركة رؤوس األموال الدولية وسعة  - 1

تل النقدية ، وقد دعم هذا األمر ظهور الكمنها ستفادةالواستثمار إلفرص ا أسواقها الدولية والزيادة في
من مركز  نتقالهااستثمار متوسط وطويل األجل على شكل رؤوس أموال وعلى الاوجعل قابليتها للتوطن و
 .خرآنقدي إلى مركز نقدي 

من  أضيقالتطور الذي حدث في أداء وتشغيل البنوك، والذي أدى إلى جعل األسواق المصرفية المحلية  - 2
ه أصبحت ال توفر نه في الوقت ذاتأالمحلية كما  بنوكلل ةكل ما تسمح به القدرات اإلنتاجيأن تستوعب 

توزيع المخاطر ن اندفاع البنوك إلى العولمة جاء بهدف إومن ثم ف ،التقليل من المخاطرمجاال للحماية و
 عتباراتاعن فاعل للنظام الرأسمالي الحر فضال آليات التكم التخصص وتقسيم العمل الدولي ووتنويعها بح

حلية المالبنوك  تراجعبنوك شاملة مما أدى إلى  تهميش وللبنوك العالمية وتحولها إلى النمو السريع 
 .االختفاءووقوعها تحت خطر االبتالع و

، كما أن عاليةتضخم وتنامي الشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات ذات كفاءات ورؤوس أموال  - 3
تتيح لها الخدمات حتاج إلى وجود بنوك عالمية ، والتي أصبحت تصول األموال المتدفقة إليها كبيرأحجم و

أن العالقات ما بين هذه الشركات وبنوكها تستلزم منها أن ، وخاصة وتتواجد فروعها أينماالمصرفية 
، ومن ثم أمانة مستقبل هذا الشركاتوك ضخم يتولى مسؤولية ننشاطها ومعامالتها المصرفية في بحصر ت

 .حيد قادر على خدمتها ورعاية مصالحهافإن هذه الشركات تحتاج إلى بنك و

بحيث أدت هذه النظم إلى  ،مل والتداول إلى المستوى العالميونظم التعا تصالالاالتطور الهائل في نظم  - 4
لنشاط المصرفي صادي بشكل عام واقتالافي جميع جوانب النشاط تخفيض تكاليف العمليات عبر الحدود 

 : بشكل خاص ممثلة في

 .ستخدامهااوزيادة جودتها وتنوعها وتنوع مجاالت  تصاالتالافي تكاليف النقل وموس ملانخفاض  - 

الكمبيوتر باإلضافة إلى التطور  ستخدامامالت بعد اعماإلتاحة الفورية لللة وازدياد ملموس في السهو - 
 .الكبير الذي شهدته الشبكات الدولية للمعلومات

يتصل  محلية عن بعضها البعض وبصفة خاصة ماتالمس الحواجز التي كانت تفصل األسواق ال -  
   .باألسواق النقدية والمالية

  أهداف العولمة المصرفية: ثالثال الفرع
  )2( :يلي ماتحقق العولمة للبنوك العديد من األهداف التي من بينها      

  .إشباع رغباتهو إرضاء العميلأن يصبح البنك أكثر قدرة على  :الهدف األول
                                                        

  . 265 - 261، ص ص2001،بیة، مصرمجموعة النیل العر، جتیاحیةإلاالعولمة أحمد محسن الخضیري ،) 1(
 بحث منشور على الموقع االلكتروني  2005،سبتمبر24:،العراق،العددعشر،مجلة علوم إنسانية،السنة الثالثةالعولمة المصرفية،عبد اللطيفأسار فخري )2(

http://www.ulum.nl/b16/htm; consulte le16/07/2007   

http://www.ulum.nl/b16/htm;
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  .إمكانياته وتفعيل قدراته استغاللأن يصبح البنك أكثر كفاءة في : الهدف الثاني
  .ر عائد من التكاليف التي يتحملهاكبأيصبح البنك أكثر اقتصادية في تحقيق  أن: الهدف الثالث

كتسب وضعا خاصا في نها تإإذا كانت هذه األهداف السابقة هي في حقيقتها أهداف عامة لكل البنوك فو
، فإذا كانت ستمرارالواتفرضه طبيعة النطاق ومجال الحركة واعتبارات التواجد  الذيو، عملية العولمة

النطاق عل للتغيرات التي تمت في النمط ورد فقتصادية هي بطبيعتها دالة والت االتغيرات في العالقا
  .حد أقطاب هذا التغيرأ خرآقتصادي لإلنتاج فإن البنوك بشكل أو بالا

  عولمة المصرفيةال ركائز: رابعال الفرع
هيكلية إلضفاء مزيد من المرونة والتي تتضمن إجراء  تعديالت  تعتمد العولمة المصرفية على عدة ركائز،  
ومن أهم تلك  .توزيع المخاطرتنويع مجاالت النشاط والجغرافي و نتشارااللتمكين البنك من تحقيق والفاعلية و

  )1( :يلي مانذكر الركائز 
إجازتها واعتمادها وتعميمها على كافة العاملين ك للعولمة المصرفية ويجية للبنإعداد وتصميم إسترات - 1

اإلستراتيجية داخل كل منهم والقضاء على كافة أشكال المقاومة الذاتية داخلهم نحو  فكرةوزرع ال ،بالبنك
  .ستثمار البشريالاتعزيز مان الوظيفي وألويتم ذلك بتأكيد ا ،التطوير من أجل العولمة

متطلبات تنفيذها  رتتابعها وفترة تنفيذ كل منها، وتوفي عتماداو ،م سياسات تطبيق العولمة المرحليةتصمي - 2
  :تتمثل في والتي .البشريةالمادية و

مزايا تنافسية خاصة في مجال  إكسابهارفية التي سيتم تقديمها عالميا والخدمات المص إلنتاجسياسة  ) أ
 :مة علىبمحاورها الثالثة القائ الجودة الشاملة

 .الفائقة التي ال تتحمل أي تأخير السرعة -

 .تترك مجاال لقصور أو احتمال لخطأال الدقة الكاملة التي  -

 .ية التي تحقق الرضا التام للعميلالمتناه شباعيةإلاالفاعلية  -

يجابية عن البنك إلالصورة الذهنية اماهيري والج نطباعالابناء سياسة لتسويق الخدمات المصرفية و ) ب
إعداد مع تصميم و النتشاراالتوسع والمتواصلة و اذيةفاإلنستوى العالم قادرة على تحقيق على م

  .مصرفيةما يتصل بها من أنشطة التكتيكية الالزمة لذلك والخطط  

  متطلبات العولمة :خامسال الفرع
ات الخدمعولمة نشاطه المصرفي من خالل اكتساب قدرة غير محدودة على إنتاج إلى  يسعى البنك  

والتواجد المؤثر فيها  ستخدامها كمتغير جوهري الختراق األسواق المصرفية الدوليةإالمصرفية فائقة الجودة و
  :)2(كتساب التاليإلالعمل على مراحل تدريجية ذلك ب يتسنىو ،ياابتالعها تدريجو

ة ملل عملية العوجعله قادرا على تمويزيادة القوة المالية وتدعيم المركز المالي للبنك بالشكل الذي ي - 1
 .خاصة بالمزايا التنافسية الحيويةجوانبها النتشارية الجغرافية وإلبجوانبها ا

                                                        
8 - 7صص  ،مرجع السابقال نفس ) 1(  
    .9 -  8 ص ص ،المرجع السابق نفس  )2(
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 ،بجوانبها الثالثة أمن المعلومات السريةالصيانة واألمن والحماية والتحوط و منكبر قدر ممكن أتحقيق  - 2
رفي عن النضباط المصاو من األفراد وبالشكل الذي يدعم الصورة الذهنية الجماهيريةأت وآأمن المنش

نك تضمن للب  ومؤكدة سليمةجيدة وعناصر جذب تسويقية صحيحة ويخلق سمعة البنك على اتساع العالم و
 .نصيب متنام من السوق المصرفية

صيرفة التجزئة مثل على تقديم خدمات مبتكرة في إطار المنتجات عصرنة قاعدة الخدمات وتنويع و - 3
  .المرتبطة بالتامين دخارالابرامج و اإلسكانيةالستهالكية وتقديم القروض ا ،بطاقات االئتمان

توسع ال سيما الكبرى منها لل البنوكالتملك وسيلة أساسية لدى بعض أصبحت عمليات التجميع والدمج و - 4
النطاق وخفض التكاليف ودخول ميادين عمل  وفراتوالحجم  وفراتفي حجم األعمال والربحية وتحقيق 

 .حيوي في أنشطة البنوكوس وداث تقدم ملمجديدة مما أدى إلى إح

الخارجية لدى عموم المصارف بحيث تم تحسين آليات الرقابة  اإلفصاحتطوير أساليب الرقابة و - 5
الدولية للمحاسبة  إعداد التقارير واعتماد المعاييروالداخلية وسياسات الضبط الداخلي وتحسين طرق 

 .القواعد العالمية بتطوراتها المتواصلةالءم وفي إعداد البيانات بما يت الشفافية الماليةو

المنتجات المصرفية من خالل التركيز أكثر على قنوات الخدمة إعادة هيكلة طرق تقديم الخدمات و - 6
بيع التوزيعات المباشرة، وتحويل الفروع من مراكز عمليات مستقلة إلى قنوات تسويق والذاتية أو قنوات 

الء كذلك من الضروري التركيز على تقديم الخدمات المصرفية عن الخدمات المصرفية المباشرة للعم
 .إللكترونيةالدخول بقوة فاعلية إلى  ميدان التجارة االنترنت  وطريق ا

ء والدخول إلى مجاالت تطوير في البنوك لتحسين األداالالبحث وإحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة  - 7
 .كذلك مراعاة نظرية التكامل المصرفيةو ،سيم العملتجاهل نظرية التخصص وتقمع عدم  ،جديدة أفضل

 انعكاسات العولمة على الجهاز المصرفي: سادسالفرع ال

  : )1( إلى انعكاسات العولمة على الجهاز المصرفيتنقسم   
 :فيما يليويتمثل أهمها  :اإليجابية نعكاساتاال -أ

 .عادة هيكلة خدمات الجهاز المصرفيإ -

 .املةتحول البنوك إلى بنوك ش -

 .تدفق رؤوس األموال األجنبية -

 .خوصصة البنوك -

  .ضرورة االلتزام بمعايير بازل -

  :فيما يليويتمثل أهمها  :السلبية نعكاساتاال - ب
 .تزايد حدوث األزمات في البنوك -

  .على التحكم في السياسة النقدية المركزية ضعاف قدرة البنوكإ -

 .تزايد المخاطر المصرفية -

                                                        
  2001، الدار الجامعية، مصر،العولمة واقتصاديات البنوكالتفصيل يوصى بالرجوع إلى عبد المطلب عبد الحميد، للمزيد من ) 1(
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التي عليها أن تحول ألمر تحديات كبيرة أمام البنوك وا ةلعولمة المصرفية تجسد في حقيقن اإوفي األخير ف   
كل ما هو جديد  بتكاراستراتيجيات محددة مبنية على إتلك التحديات إلى فرص نمو وتطور من خالل إتباع 

لعمل المصرفي ة في ساحة امن أنشطة مستحدثة تكفل بواسطتها مواكبة المستجدات البيئية الحديثة الحاصل
إضافة إلى دعم تواجدها في السوق المصرفية التي ال مكان فيها لتلك البنوك التي الزالت تعاني  ،العالمي

  .تقتصر على تقديم ما هو تقليدي منهامقدمة والجمود في الخدمات المصرفية ال
 

 معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل المصرفية : المطلب الثاني

هذا عوائد عرضة للعديد من المخاطر، وتعظيم الطريق سعيها إلى تحقيق المكاسب و أصبحت البنوك في     
التحوط و ات الضرورية لمواجهة تلك المخاطرما دفع األجهزة المصرفية في العالم إلى التفكير في إيجاد اآللي

" بازل"نه تشكيل لجنة لذي تمخض عوهو التفكير ا حتياطاتالاويب من أهمها  تدعيم رأس المال لها بعدة أسال
ومن خالل العناصر التالية  .)لجنة بازلمقررات (ات عرفت باسم صيوصلت إلى عدة توالتي تو ،المصرفية

  .سيتم التعرض ألهم جوانب هذا الموضوع
 أهدافهامصرفية وتعريف لجنة بازل للرقابة ال: لوالفرع األ

الصناعية الدول حيث تكونت من مجموعة  1974اية عام ل للرقابة المصرفية في نهبازتأسست لجنة     
وذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون ، العشر تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية
التي منحتها البنوك العالمية وتعثر و، الخارجية للدول النامية وتزايد نسبة الديون المشكوك في تحصيلها

األوروبية بسبب نقص وك اليابانية للبنوك األمريكية والمنافسة القوية من جانب البن ويضاف إلى ذلك .هابعض
البنوك األمريكية واألوروبية يزداد فروع فإن نه في ظل العولمة أ العتبارا، مع األخذ في عين هارؤوس أموال

التنظيمات واإلشراف وقد أطلق على هذه اللجنة تسمية لجنة  .خارج الدول األم في أنحاء العالم هانتشارا
  .)1(" أو لجنة األنظمة والرقابة المصرفية "والرقابة المصرفية على الممارسات العملية 

  :)2( فتتجسد فيلجنة بازل  عن أهدافما أ 
 .ة الموقف المالي للبنوك العالميةدعم وسالم  -     

مصدر مهم  إزالةالمصرفي النظام فس العالمي بين البنوك الدولية ونشاء أساس سليم وعادل للتناإ -
نتقال رأس المال اب في القوانين المصرفية المتعلقة  ختالفاتالاغالبا من  أوالتي تنش، للمنافسة غير العادلة

ختالفها من دولة ألخرى لبعض البنوك إتعدد المعايير الخاصة برأس المال وألن ن دولة ألخرى م
 .الجهاز المصرفيوكفاءة  ستقراراإلى إضعاف من متطلبات األمان األقل تشددا أدى  ستفادةالوا

 :بنية أساسية متطورة وتشمل   -  

 .ينتحسين الشفافية والرقابة وتطوير النظم المحاسبية على المستوى الوط  •

 ي هذاربما قد يستدع ،الدولية تقريب وتوحيد التشريعات والقواعد التنظيمية والمصرفية مع المعايير  •

                                                        
  .80:عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص )1(
ة العلوم االقتصادية كلي ، طروحة دكتوراه غير منشورة،  أإستراتيجية تكييف المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اقتصاد السوقرشيد دريس،  )2(

  .102، ص 2006/2007 فرع التخطيط ،جامعة الجزائر،الجزائر،، قسم العلوم االقتصادية، وعلوم التسيير
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 .بية موحدةوجود معايير محاس      

 .في عندما يتعرض للعقبات بأشكالهاالمصر الجهازآليات تسمح بالتدخل الحكومي لحماية   •

الكثير من المستحدثات المالية والتطورات في أسواق  ستخداماتطوير األدوات الرقابية وخاصة في ظل  •
   .ت غير المصرفيةالمؤسسا منافسةالمال وحدوث تغيرات في الوظائف التقليدية في البنوك وخاصة بعد 

  بازل األولى التفاقيةالجوانب األساسية : ثانيال الفرع
بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال ثم من خالله وضع حد أدنى للعالقة  1988قامت لجنة بازل عام    

 على األقل على أن %8لتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان تبلغ البين رأس المال وبين األصول وا
  )1( :التاليةعلى الجوانب األساسية  وترتكز هذه االتفاقية .1992البنوك بالوصول إلى هذا الحد عام  تقوم

عين حيث تهدف االتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال أخذا في : المخاطر االئتمانية التركيز على - 1
لم تشمل هذه االتفاقية المخاطر  حين في ،االعتبار المخاطر االئتمانية أساسا باإلضافة إلى مخاطر الدول

  .ستثمار في األوراق الماليةإلالسوقية كمخاطر الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر ا
على  هتمامالحيث تم تركيز ا :المخصصات الواجب تكوينهاق االهتمام بنوعية األصول وكفاية تعمي - 2

ك في تحصيلها وغيرها الديون المشكو نوعية األصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها لألصول أو
  .ومن ثم يأتي تطبيق معيار كفاية رأس المال ،منها الكافي قدرالبد من توفر الالتي و، من المخصصات

دول منظمة  ىحيث تشمل األول: تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطرة االئتمانية - 3
تبر هذه وتع ،قراضية خاصةإي يربطها بصندوق النقد الدولي ترتيبات التعاون االقتصادي والتنمية والدول الت

  .ل باقي الدول األخرى ذات مخاطر عاليةمالتي تش بينما تعتبر المجموعة الثانية ،المجموعة متدنية المخاطر
األصل من  اختالفبفالوزن الترجيحي يختلف : وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول - 4

عن  رى، ومن هنا نجد أن األصول تندرجلك باختالف الملتزم باألصل أي المدين من جهة أخ، وكذجهة
 فعلى سبيل  ،%100،%50،%20،%10،صفر:يمال من خالل أوزان خمسة وهحساب معيار كفاية رأس ال

  .% 100المرجح وزنها لنقدية وزنها المرجح صفر والقروض الممنوحة للقطاع العام أو الخاص المثال ا
مباشر  ئتمانانه بعد تحويل األصول التي تمثل أحيث يالحظ : العرضية االلتزاماتوضع معامالت تحويل  - 5

ترى  تفاقيةالافإن  ،إليها سابقاأوزان المخاطر المشار  ستخدامابممنوح أساسا للغير إلى أصول خطرة مرجحة 
أموال من البنك إلى الغير  نتقالاعليه غير مباشر ال يترتب  ئتماناأنها على  اللتزاماتاضرورة أن ينظر إلى 

  .ستقبالممباشر  ئتماناأو تتحول إلى  لتزاماتالاتم تسوية هذه يوقد المباشر،  الئتمانااقل مخاطر من  انهأأي 
لمعيار كفاية رأس وفقا ال المصرفي حيث ينقسم رأس الم :وضع مكونات كفاية رأس المال المصرفي - 6

  : المال إلى شريحتين هما
  .واألرباح حتياطاتالواالمال األساسي يشمل رأس المال المدفوع  رأس •
والمخصصات األصول  إعادة تقييم احتياطاتوالمعلنة  غير الحتياطاتارأس المال المساند يشمل  •

 .رأسمالية أخرى وأدوات محددة والقروض المساندةالمكونة لمواجهة مخاطر غير 

                                                        
   86- 83:ص صبد الحميد عبد المطلب،مرجع سابق،ع ) 1(
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  :معادلة التالية وهكذا يحدد معدل كفاية رأس المال بال     

    % 8  = )1بازل(معدل كفاية رأس المال        

  بازل الثانية التفاقية األساسيةالجوانب : ثالثالفرع ال
من كون  نطالقاا ،لوب لحساب معدل كفاية رأس المالقامت لجنة بازل بإجراء التعديالت لتطوير أس  

ومخاطر الدول فقط بل تتعرض إلى  ،االئتمانيةال تقتصر على المخاطر البنوك المخاطر التي تتعرض إليها 
وأصدرت لجنة  .مخاطر أخرى مثل مخاطر تقلبات أسعار األدوات المالية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف

ل سيحوالذي  ،"بازل الجديد لكفاية رأس المال قتفاا" مقترح 2001جانفي  16بازل للرقابة المصرفية يوم 
، دولة 100 منالحالي أكثر  االتفاقيق حيث يقوم بتطب 1988المعمول به منذ عام  تفاقالاد إقراره محل بع

ن ألمالحظتها بش كموعد نهائي لتقديم البنوك المركزية والسلطات الرقابية 2001وقد تم حديد شهر ماي 
ان من المنتظر أن يتم تنفيذ تلك وك ،أس المال التي وضعتها تلك اللجنةالمعايير الجديدة المقترحة لكفاية ر

  :)1(ثالثة ركائز أساسية وهي  ىعليرتكز  تفاقالا هذاو .2005المعايير عام 
أكبر من التناسب بين رأس مال البنك  ةتحقق درج :الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: الركيزة األولى

الخصوص عدة بدائل تحل محل وأصوله الخطرة من خالل أسلوب مرن وتتضمن المعايير الجديدة في هذا 
بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تتحملها البنوك  )1988(التي يتضمنها اتفاق بازل الحالي  المعايير الموحدة

يركز التعديل على تحسين طرق و .والتوريق ومشتقات االئتمانويمكن من السيطرة على مخاطر االئتمان 
  .قياس المخاطر

الركيزة الثانية: الفحص الرقابي لكفاية رأس المال: أي  إحكام  رقابة  األجهزة  الرقابية  واإلشرافية  على 
 رأس ماله باالعتماد على تقييم مةمالئمخاطر االئتمان للتأكد من أن كل بنك لديه نظم داخلية سليمة لتقدير 

.  همخاطر  

من جانب البنوك بما يكفل  واإلفصاحمن خالل تدعيم عنصري الشفافية  :انضباط السوق: ةالركيزة الثالث
لمال والمخاطر عن هيكل رأس ا باإلفصاحتطالب  البنوك لذلكالقدرة على فهم أفضل للمخاطر التي تواجه 

   .ومالئمة رأس المال

      :ك بالشكل التاليويمكن توضيح ذل   
  
  
  
  
  

                                                        
 :التالي اإللكترونيمنشور على الموقع بحث  ،الرقابة المصرفية في ظل التحوالت االقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل ،ماجدة أحمد شلبي )1(

consulté le18/08/2007www.arablawinfo.com/Researches_AR/276.doc  

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/276.doc
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  شكل توضيحي لمجموعة الضوابط التي حددتها لجنة بازل المصرفية) 01(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  43 :، ص2007، مصر ،دار الفجر للنشر والتوزيع،االندماج المصرفي ،أحمد التونيمحمود  :المصدر
  

 ومخاطر السوق الئتماناوعند حساب كفاية رأس المال من الضروري أن تبرز الصلة الرقمية بين مخاطر 
 بأوزانالمرجحة صول األ مجموع إلىثم إضافة الناتج  12.5طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في عن 

  :ون معدل كفاية رأس المال كما يليوعليه يك ئتمانالاألغراض مقابلة المخاطرة والمجمعة 

    % 8    =)2بازل(معدل كفاية رأس المال

   .)1(حيث الشريحة الثالثة المضافة تتمثل في القروض المساندة لمدة سنتين وفقا لمحددات معينة 
  :)2( فيما يليوأخيـرا يمكن حصـر أهم ايجابيات معيار رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل   
 .دعم االستقرار للنظام العالمي ودعم القرارات التنافسية  للبنوك على حد السواء -

 .في البنوكالمساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال  -

 أي كان تكوين فكرة سريعة عن سالمة المؤسسات المالية ى المتعاملين والمساهمين ولأصبح من السهل ع -
 .ذا قامت البنوك باإلعالن عن التزاماتها بمعيار كفاية رأس المال المقرر من طرف لجنة بازلإ

  .عامل أقل درجة مخاطرةنحو حيازة األصول ذات م تجاههاالفي درجة األمان لدى البنوك وذلك  رتفاعا -
  
  
  
  

                                                        
  .  103عبد الحميد عبد المطلب ،مرجع سابق ، ص  ) 1(
 ،غير منشورةماجستير  مذكرة ،المصرفية على تنافسية البنوك وأثرها على القطاع المصرفي الجزائري تأثير تحرير تجارة الخدماتفؤاد رحال،  ) 2(

  . 45، ص2005/2006،الجزائر تخصص نقود وتمويل، جامعة بسكرة ،وم االقتصاديةلالع قسم ،وعلوم التسيير وم االقتصاديةلالعكلية 

 االقتراح الرئيسي

 لمعيار كفاية

رأس المال   

 معايير تقييم داخلية 

 معايير تقييم خارجية 

 انضباط

السوق    

فصاح اإل
 والشفافية

كالهما يحتاج إلى 
  يراقب من خالل  العمل في بيئة من

 توافر

 المعلومات

 حسن إدارة 

العمليات 
 المصرفية
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  التحرر من القيود وتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية :الثالثلمطلب ا
متزايدا نحو التحرر  تجاهااشهدت األجهزة المصرفية لمختلف دول العالم  ،خالل سبعينات القرن العشرين    

 ،األجهزة والصيانة لتلكاألمن و من القيود التي كانت مفروضة على أعمال البنوك بدعوى تحقيق السالمة
 تي أضفتالمصرفية التحرير تجارة الخدمات المالية و تفاقيةاالتوقيع على  خاصة بعد األمرهذا  تعاظموقد 

 بأهمسنحاول اإلحاطة  مطلبومن خالل هذا ال .نافسة التي تفرضهامزيدا من التحرر لمواكبة تحديات الم
  .المصرفيةة ووتحرير تجارة الخدمات المالي جوانب عنصري التحرر من القيود

  التحرر من القيود: لواأل الفرع
الحاسبات اآلليـة فـي   و تصاالتالاالتطور في نظم الصرف و ساهمت عالمية أسواق المال وعولمة آالت   

بنوك في ممارسة أنشطة غيـر  التنظيمية التي كانت تقف حاجزا أمام الالعديد من المعوقات التشريعية و إزالة
ومـن   ،للدخول في األنشطة الحديثة تجابةساة أمام الجهاز المصرفي ليكون أكثر وهذا لتسنح الفرص .مصرفية

وتنشر الدراسات  .كبر مع االتجاهات العالميةأفاءة أدوات مالية جديدة لكي تتعامل بك ستحداثاثم بدأت البنوك 
 تجـاه اابان السير فـي  الواليات المتحدة األمريكية واليوتحاد األوروبي إلنه منذ بداية السبعينات بدأت دول اأ

يـة وتخفيـف   إلغاء التحديد الجامد ألسعار العموالت والمصـاريف البنك رر بداية بتحرير أسعار الفائدة والتح
   .)1(كذلك القيود على فتح الفروع ناهيك عن تعويم أسعار الصرف القيود على االئتمان و

الصـناعية  الـدول  لبنـوك  مح بوجه عام ولة إلى أخرى حيث يسوقد اختلفت درجة التحرر من القيود من د  
 فـي مؤسسـات غيـر    ستثماراتالاومن األوراق المالية والعقارات  المتقدمة بممارسة األنشطة المتعلقة بكل

ـ واالستثناء الوحيد كان يتمثل فـي   ،ملكا لمؤسسات غير ماليةأن تكون نفسها للبنوك ، كما يسمح مالية ر حظ
  .)2(من ايرلندا واليابان ممارسة البنوك لنشاط التامين في كل

األنشطة المسموح بها للبنوك التجارية فـي بعـض دول االتحـاد األوروبـي      ويوضح الجدول التالي      
  :  G10ومجموعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
،رسالة ماجستير منشورة،  )الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا(ير دور الجهاز المصرفي المصري البنوك الشاملة وتطورشدي صالح عبد الفتاح صالح،) 1(

  .  37:ص  ،1998/1999 ،مصر، جامعة اإلسكندرية، الحقوق، كلية االقتصادقسم 
مصرفية الجزائرية والتحوالت حول المنظومة ال: ، الملتقى الوطني األولالصناعة المصرفية والتحوالت العالميةوصاف ،عتيقة  -وصاف سعيدي )2(

  .299، مرجع سابق، ص"الواقع والتحديات"االقتصادية 
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  G10وجمموعة العشر  األنشطة املسموح ا للبنوك التجارية يف بعض دول االحتاد األورويب :(01)دول رقم ج
األوراق  الدولة

ة المالي  

االســـتثمار فـــي العقارات  التأمين
 مؤسسات غير مالية

لمؤسسـة غيـر   التبعية 
 مالية 

بنوك ذات أنشطة بالغة 
 االتساع
  أستراليا
  سويسرا

  المملكة المتحدة
 فرنسا

  
  

   ال قيود
   ال قيود
         ال قيود
 ال قيود

 

 
   

    مسموح
  مسموح
  مسموح
 مسموح

 
  

  ال قيود
  ال قيود
  ال قيود
 مسموح

 
  

  يودال ق
  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

 
  

  ال قيود
  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

 بنوك ذات أنشطة متسعة
  ألمانيا
  ايرلندا
 إسبانيا

 
  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

 
  مقيد

  ممنوعة
 مسموح

 
  مسموح
  ال قيود

  مقيد
 

 
  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

 
  ال قيود
  ال قيود
 مسموح

بنوك ذات أنشطة مقيدة بعض 
 الشيء

  الياإيط
 كندا

 اليونان

 
  

  ال قيود
  مسموح
 مسموح

 
  
  مسموح 

  مسموح
 مقيد

 
   

  مقيد
  مسموح

 مقيد

 
   

  مقيد
  مقيد

 ال قيود

 
  

  مقيد
  مقيد

 ال قيود

 بنوك ذات أنشطة مقيدة
  اليابان

 الواليات المتحدة

 
       مقيد

      مقيد

 
  ممنوع
 مقيد

 
  مقيد
 مقيد

 
  مقيد
 مقيد

 
  مقيد
 مقيد

 .71:، مرجع سابق، ص وصاف عتیقة  - وصاف سعیدي :المصدر

  .يمكن للبنك ممارسة كافة مجاالت النشاط المذكور بشكل مباشر: ال قيود
     .يمكن للبنك ممارسة كافة مجاالت النشاط المذكور على أن تكون كلها أو بعضها من خالل شركات تابعة: مسموح

  .نك أو شركات تابعةبعض مجاالت النشاط المذكور يمكن ممارستها من خالل الب :مقيد
  . ال يمكن ممارسة النشاط سواء مباشرة أو من خالل شركات تابعة: عممنو

  

ولقد أدى التحرر من القيود إلى تنويع كافة العمليات المصرفية وزيادة كفاءة اإلدارة والتوسع في 
عملية إزالة القيود ساهمت كما  .العالمية تصاالتاالاألسواق المالية وخاصة بعد التقدم الهائل في وسائل 

وتوزيع أفضل  االستثماريةستثمار في األصول المالية مع تنويع المحافظ إليجابيا في تحسين عوائد اإ
األنشطة وتوافقت موجة التحرر مع  ةنحو فكرة البنوك الشاملة متعدد االتجاهللمخاطر، وكلها ساعدت في 

صبح العالم بأسره بمثابة ساحة واحدة لنشاط رأس الدولي بحيث أالتكامل اإلقليمي و يظاهرة أخرى أقوى وه
  .)1( ستثماراتهاوالمال وحركته 

                                                        
  .38، صرشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق )1(
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  المصرفيةتحرير تجارة الخدمات المالية و: الفرع الثاني
ورغواي ألحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة اأ (GATS)تعتبر االتفاقية العامة لتجارة الخدمات      

وقد كشفت هذه الجولة بعد عدة مفاوضات ، تجارة الدوليةالمنظمة تحرير  وهي الجولة الثامنة الشهيرة في
دولة عام  70العامة لتجارة الخدمات بموافقة  االتفاقيةاستمرت ثماني سنوات عدة نتائج من أهمها توقيع 

 ومن خالل هذا العرض سيتم التركيز على أهم .)1( 1999بأكملها سيتم عام  تفاقيةالايان على أن سر 1997
وذلك بالتطرق إلى  ،التنافسيةعلى البيئة  نعكاساتهااوالمصرفية تحرير تجارة الخدمات المالية و تفاقيةاجوانب 
  :ـين التاليينالعنصري

تعتبر البنوك مؤسسات إنتاجية  :صرفية والعوامل المساهمة في نموهمفهوم االتجار بالخدمات الم -أوال
جل الوفاء بمتطلباتها مقابل عموالت ومصاريف تتلقاها لقاء أمن  تضطلع بتقديم الخدمات المصرفية لعمالئها

بالخدمات المصرفية  باالتجارومن هنا يقصد  ،تلك الخدمات العابرة للحدود وهي بذلك تتاجر في تلك الخدمات
وقد عرف  .)2( "قدرة تلك الخدمات على تخطي الحدود من دون حركة مجهزها أو المستفيد منها أي العميل"

الدولية بصورة  الماليةفي السنوات األخيرة في ظل نمو األنشطة  امتزايد اجار بالخدمات المصرفية نمواالت
كبيرة خالل  بصورة الماليةالمشتقات ك نمو معامالت األوراق المالية وأسرع من نمو األسواق المحلية وكذل

بليون دوالر أمريكي عام  100والي صدارها من حإزدادت قيمة األوراق المالية التي تم االسنوات الماضية و
بالخدمات إلى عوامل عديدة  لالتجارويعزى هذا النمو المتزايد  .)3(1996بليون عام  500إلى 1987
   :)4(أهمها

على  عتمادالوالكترونيا والصرافة عن بعد إم التكنولوجي وظهور نظام معالجة البيانات دزيادة درجة التق -
  .اآلليةاألخبار  ماكيناتوا الحاسب وتطوير التكنولوجي نترنتألا
 قتصادياتا نفتاحابفعل  ستثماراالواألسواق وزيادة الطلب على التمويل الدولي ألنشطة التجارة  تساعا -

   .آسياو أوروبا  خذة في النمو فيآلالدول ا
 بحث عن الطرقدفعت الشركات إلى ال التي إن تحرير تجارة الخدمات المالية الذي أدى إلى زيادة المنافسة -

  .خدمات جديدة ذات جودة عالية بتكاراإلى  البنوككما دفعت  ،األوفر لتمويل أنشطتهااألفضل و
األجهـزة   وعلى األوضاع التنافسية للبنوك اتفاقية تجارة الخدمات المالية والمصرفية على انعكاسات -ثانيا

وأخذت  ،ارة الخدمات المالية والمصرفيةتجحدة المنافسة في السوق المصرفية بعد تحرير  شتدتا :المصرفية
  : أصبحت تتنافس فيها البنوك مع ةرئيسيات اتجاه

المؤسسات المالية األخرى غير المصرفية كشركات التأمين، صـناديق االسـتثمار وصـناديق االدخـار     -1
  .وصناديق البريد وغيرها

نافس البنوك في نشاطها الرئيسـي  المؤسسات غير المالية كالشركات التجارية والصناعية التي أصبحت ت-2
  .وهو تقديم االئتمان

                                                        
  109 ص ،مرجع سابق عبد المطلب عبد الحميد،)1(
  234: ص  2001األردن  ،،،دار حامد للنشر والتوزيع  االتجاهات الدولية في مالية األعمال المالية ،سرمد كوكب الجميل )2(
  19: ص   2003،الدار الجامعية ،مصر ، البنوك أعمالالتطورات العالمية وانعكاساتها على طارق عبد العال حماد ، )3(
  .21 – 20: ص المرجع السابق ،صنفس  )4(
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  .البنوك اإلسالمية- 3
منافع عديدة منها نقل التكنولوجيا  تصاحبهن تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية إف وفي األخير    

لدول من الخبرات األجنبية في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية ألسواق ا واالستفادةالمصرفية المتطورة 
كفاءة  انخفاضالمستوردة للخدمة غير أنه توجد محاذير تهدد خاصة تلك الدول التي ال زالت تعاني من 
  )1( :أجهزتها المصرفية وتدني قدرتها التنافسية وهذا ما يضعها في مواجهة تحديات عديدة من أهمها

 .النشاط المصرفي رفية من جانب البنوك األجنبية التي قد تحتكرصحدة المنافسة في السوق الم -

ن تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية يتيح الفرصة للبنوك األجنبية لتقديم خدماتها في السوق إ -
المحلية وهذا ما ينتج عنه العديد من اآلثار السلبية على رأسها تأثير سياسات البنك األجنبي على السياسة 

ند وجود أشكال من المنافسة الضارة خاصة في مجال الرقابة الكلية للدولة وبالتالي على سياسة التنمية، ع
شبكاتها للتهرب  استخدام، فإذا أضفنا إلى ذلك قدرة البنوك الدولية على االئتمانيةعلى النقد والسياسة 

سا على هذا يالضريبي وتسهيل عمليات هروب رؤوس األموال وحجب عملياتها عن السلطة الرقابية وتأس
درجة حادة أو يلغي دعم الصناعات المالية الناشئة من المؤسسات الوطنية ويضر بتنمية قد يقلل التحرر ب

 .النظم المصرفية المحلية

إن مخاطر تزايد المنافسة المحلية نتيجة توافر البنوك األجنبية قد يؤدي إلى وضع البنوك أمام مخاطر  -
عالية مما يعرضها والجهاز المصرفي الحتماالت الخسارة، خصوصا في ظل عدم قدرتها على خفض 

 .تكلفة الخدمات المصرفية التي ترتبط إلى حد كبير بالسياسة النقدية واألهداف الوطنية

أن تقوم البنوك األجنبية بخدمة القطاعات المربحة من السوق فقط وهذا يؤدي إلى عرقلة نشاط  احتمال -
 .القطاعات األخرى التي ال تصلها الخدمات المصرفية المقدمة من جانب تلك البنوك

ية من القيود وتحرير تجارة الخدمات المالكن القول أن كال من ظاهرة التحرر وفي األخير يم      
آثار إيجابية وأخرى سلبية، وتلقى مسؤولية تعظيم اآلثار اإليجابية بما يعود على  يصاحبهماوالمصرفية 

األجهزة المصرفية بالفائدة والنفع من خالل رفع كفاءتها على عاتق أصحاب القرار في تلك األجهزة، والذين 
األجهزة المصرفية لتستطيع مواكبة تحديث  عن طريقالسلبية  اآلثاريتوجب عليهم في نفس الوقت تقليل 

  .التحديات المفروضة عليها
  

  األدوات المالية الحديثة تطور تكنولوجيا العمل المصرفي و :الرابعالمطلب 
سيما الناحية ال ،وتحوالته جميع نواحي الحياة يعيش العالم عصر المعرفة الذي مست تطوراته

نجازات التكنولوجية إلالذي استوعب قدرا كبيرا من اما يتعلق بالنشاط المصرفي  وباألخص قتصاديةالا
كما ساهم التطور  ،عصر الصيرفة االلكترونية ببدءالمتسارعة بفعل الثورة التكنولوجية المعلوماتية إيذانا 

 هتماماوقد زاد  ،أغلب أسواق المال في العالماألدوات المالية الحديثة في  نتشاراالتكنولوجي المذهل في زيادة 
الل هذا المطلب سنحاول إلقاء ــومن خ .ك بهذه األدوات حيث أصبحت تتعامل بها خارج ميزانيتهاالبنو

                                                        
  .309 – 308: ص مرجع سابق، ص ،عتيقة وصاف -سعيدي وصاف  )1(
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م أنواع ت العمل المصرفي باإلضافة إلى تحديد أهـنظرة سريعة على أهم التطورات التكنولوجية التي مس
   :التاليين رينـوذلك بالتعرض إلى العنص ،األدوات المالية الحديثة

  تطور تكنولوجيا العمل المصرفي: لواأل الفرع
 اكتسابب، مما يسمح لها ك فيما يتعلق برفع كفاءة خدماتهايجسد اإلبداع التكنولوجي فرصة حقيقية للبنو     

لذلك أصبحت  .األسواق النقدية والمالية العالمية في ظل ما يعرف بالتجارة االلكترونية ختراقعمالء جدد وا
الشبكات الكمبيوتر والتي تركزت على أجهزة  ،االلكترونيةعتمد على الركيزة المالية تالعمليات المصرفية و

وهذا ما ساهم في تنوع البرمجيات المستخدمة في تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات فمن  ،اإللكترونية
عمليات وهو نظام يعتمد على إجراء ال IBOSباسم  ختصارابظهر نظام جديد يعرف بين أهم تلك البرمجيات 

ساباتهم من أي تعامالت على حيقوم العمالء بإجراء المصرفية بهاتف ويمكن خالل هذا النظام كذلك أن 
   .)1(نظير رسم متواضع وسرعة مذهلة قد ال تتجاوز ثواني معدودة  فروع البنك المختلفة 

لبنوك في أداء خدماتها ا كما أسهم التطور التكنولوجي في تنوع وسائل الدفع الحديثة التي تعتمد عليها     
البنوك ، والتحويل المالي االلكتروني ،شيكال ،ومن بين أهم تلك الوسائل الهاتف المصرفيالمصرفية، 

من مزايا وفوائد وسائل هذه التطور النقود االلكترونية وهذا نظرا لما توفره مما أدى إلى نمو و .المنزلية
  .)2(فعالية الدفع وغيرها ،قودتجنب مخاطر حمل الن ،تالمبادالكسرعة إجراء 

وهي المؤسسة الدولية  Swift(*)شبكات بين البنوك والتي من أهمها شبكة  نتشرتا، قد وعلى صعيد أخر     
التي تعد بمثابة  نترنتالا، إضافة إلى شبكة بغرض تسهيل المبادالت بين الدول للمبادالت المالية بين البنوك

ويتم الدخول إليها  ،اآللية دون وجود وحدة مركزية لهامن الحاسبات شبكة عالمية كبيرة تربط مجموعة 
إجرائية معينة ويالحظ أن العديد من البنوك قد قامت باإلعالن عن موقع لها والتعامل معها من خالل برامج 

وهكذا زادت سرعة تبادل المعلومات  ،)3(على شبكة االنترنت بهدف التعريف بخدماتها ومنتجاتها الجديدة 
وهذا األمر مهد  .السوق وبين البنوك وقطاع اإلنتاج والخدماتالعمالء وبين البنوك والبنوك و فيما بين

فهي كما  ،بنوك القرن الواحد والعشرين"نها الطريق في أمام نشأة البنوك االلكترونية التي تعرف على أ
جات ومتطلبات المجتمع الحتيا المعالجة العصرية SZmiginيصفها بعض علماء اإلدارة المصرفية من أمثال 

حيث  ،أرضا جديدة بفضل شبكة االنترنيت هذا الشكل من البنوك كتسباوقد  .)4("الالورقيالالنقدي و
      .غيرهادة والفائ أسعارمن االستفسار عن رصيد حساباتهم واستطاعت البنوك أن تمكن عمالءها 

المالية عبر هذه الشبكة ة أنشطتها وخدماتها المصرفية وويفإن قيام البنوك بتس ،اإلنترنتوفيما يتعلق بشبكة 
  :)5(يعود عليها بعدة فوائد من أهمها 

                                                        
  .54: محمود التوني، مرجع سابق، ص )1(

  .64:، ص2003، ماي04مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة بسكرة،الجزائر، العدد،لنظام المصرفي بين النقود المصرفية والنقود اآلليةامحمود سحنون،  )2(
 * Swift : Society for word inter bank financial transaction. 

  .91- 90: رحال فؤاد، مرجع سابق، ص ص)3(

  . 165: ص ص 2000،مصر،،دار الكتاب نوك ونظم المعلومات المصرفيةإدارة الب، طارق طه)4(

  .31:، ص2006مارس ،09،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة،الجزائر ،عدد النقود االلكترونية وأثرها على المصارف المركزيةمحمود سحنون، )5(
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وهذا  ،نتقال إلى البنكالبعض المعامالت البنكية بدون الحاجة ل إلجراءتخفيض النفقات التي يتحملها البنك  -
نشاء موقع للبنك عبر االنترنت إفة ن تكلألنشاء فروع جديدة في المناطق البعيدة إما يؤدي إلى تخفيض تكلفة 

 .نشاء فرع جديد له بما يحتاجه من مباني وأجهزة وعمالة مدربة ومستندات وصيانةإتقارن بتكلفة  ال

 .تعزيز رأس المال الفكري وتطويع تكنولوجيا المعلومات -

 .تإن الصيرفة االلكترونية تؤدي لتسيير التعامل بين البنوك وجعله متواصال على مدار الوق -

 .المسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية ختصارا -

 .قيام عالقات مباشرة بين المشتري والبائع -

 .ستثمارالاوتوفير المزيد من فرص العمل  -

ريف بهذه البنوك وذلك من خالل التع ،في البنوك نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية نترنتالايشكل استخدام  -
ا تحت تصرف الباحثين والدارسين البنك وتطوره ومؤشراته المالية لوضعه بنشأةاإلعالم وترويج خدمتها و

 .طراف األخرى المعنية بهذا األمرسائر األو

  : )1(المصرفي من أهمها  نترنتألانه تجدر اإلشارة إلى وجود عدد من المشاكل تواجه أغير   
  .لكترونيةإلالمنافسة الشرسة بين المواقع ومشكل الفيروسات ا -
 .التام في حالة الخطأ أو التعرف على خصوصيات الموقع قبل التنافساإلفالس  -

  .زيادة عمليات التحايل على المواقع والبطاقات اآللية -
غير أن  ،م في تغيير مالمح النشاط المصرفيوفي األخير يمكن القول أن التقدم التكنولوجي قد أسه

إليه التكنولوجيا الحديثة وما تم استيعابه من  نه الزالت هناك فجوة بين ما توصلتأقتصاديين يرون البعض ا
الجديدة فإن التطبيقات التكنولوجية في  بتكاراتالوانه في ظل المنافسة المحتدمة أقبل البنوك، وهو ما يوحي 

  .)2(كبر بتكنولوجيا المعلومات أ هتمامامتزايدا في السنوات المقبلة مع إعطاء  تجاهااالنشاط المصرفي ستأخذ 
  األدوات المالية الحديثة: ثانيالالفرع 

نجاز الحسابات المعقدة والدقيقة إلى إالمعلومات و سترجاعاوخزن  التقدم التكنولوجي والمذهل في أدى  
 المتمثلة فيوالمذهل ألعمال األسواق المالية،  رتسمح بمواكبة التطوالتي  ،أدوات مالية حديثة استحداث

لرغبة المستثمرين في  نعكاسااوقد أتت  ،تحدثات في األصول الماليةتعد من المس والتي ،المشتقات المالية
     :)3(العناصر التالية في المشتقات المالية وسيتم التعرض إلى موضوع .م العائد فضال عن تقليل المخاطرةتعظي

وع صلية موضأنها عقود تشتق قيمتها من األصول األ"على  هايمكن تعريف :تعريف المشتقات المالية-الوأ
أداء األصل  ن وبالتالي فإن أداء العقد مشتق م ،)الخ ... ذلك سلع وعمالت أجنبية، وكأسهم، سندات(العقد 

وإنشاء المشتقة كونه خيارا مرنا بالنسبة للمستثمر والمدخر يترتب عليه تكلفة، لكنه يعطي  ."موضوع العقد 
 إذا .جاوزها دونما خيار المشتقة الماليةتفي الوقت نفسه فرصة لتحقيق عائد أو تجاوز مخاطر كان يصعب 

                                                        
  .74: مرجع سابق، ص،النظام المصرفي بين النقود الورقية والنقود اآلليةمحمود سحنون، )1(

  54: صمحمود محمد التوني ،مرجع سابق، )2(

  .138 -124: ، ص ص2005دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن، ،)بورصات –أوراق –مؤسسات (األسواق المالية  محمود محمد الداغر، )3(
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تكلفة متواضعة مقارنة (يتحمل المتعامل بها ) تاريخ مستقبلي(هي عقود يجري تسويتها في "المشتقات المالية 
 .)"إلى األصل المالي محل التعاقد(المشتقة  ألطرافذلك تتوقف المكاسب أو الخسائر  لىفضال ع) بقيمة العقد

   :ب األحيان الجوانب اآلتيةويتضمن العقد في اغل
 .يد في المستقبل مقارنة بالسعر وقت التعاقدسدلى سعر معين للتعاالتفاق  - 1

 .تحديد الكمية التي يطبق عليها السعر - 2

 .وقت سريان العقد  - 3

 .)الخ ...، سعر ورقة ماليةأجنبيسعر صرف  سعر فائدة،(تحديد الشيء محل التعاقد  - 4

 :فيما يلي هانحصر أهميو :أنواع المشتقات المالية -ثانيا 

ما بين طرفين في السوق المالية للتعامل بسعر محدد ألصل مالي في تاريخ  تفاقاوهي  :عقود الخيارات )1
) بائع الخيار(حيث في هذا العقد يقوم محرر العقد  ،تحمل تكلفة العقديفيذ للطرف الذي الحق دون إلزام بالتن
سعر ( معا أصل معين بسعر معين ثنينالايشتري منه أو يبيع له أو  في أن) جواز التنفيذ(بمنح مشتري العقد 

يدفع مشتري العقد مكافأة أو  على أن .ينة أو بتاريخ محددخالل فترة زمنية مع) غالبا(وبكمية معينة  )التنفيذ
  .االستحقاقثمن الخيار في مجلس العقد لقاء اختياره حق التنفيذ أو عدم التنفيذ في تاريخ 

حيث تتعاقد  ،أصل في وقت الحق مقابل سعر معين وهي اتفاق على شراء أو بيع: اآلجلة العقود )2
ويتخذ  .لى إتمام صفقة بسعر معين وكمية معينة في موعد الحقعمؤسستين أو مؤسسة مالية ومنشاة أعمال 

 ،قبلي محددل التعاقد في تاريخ مستاألصل محجل مركزا طويال ويوافق سعر شراء آلحد الطرفين في العقد اأ
مقابل سعر متفق عليه يدعى بسعر التسليم أما الطرف الثاني فيتخذ مركزا قصيرا ويوافق على بيع األصل 

  .تاريخ نفسه وسعر التسليم نفسه الفي 
 األمسوهي عبارة عن سلسلة من العقود اآلجلة اليومية حيث تجري بتسوية عقود  :العقود المستقبلية )3
  .أخرى وهكذا حرير عقود اليوم  مرةوت
قدية خالل فترة الحقة بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات الن تفاقاهو : عقود المبادلة )4
ة حيث يتم تسوية عقد المبادلة على فترات دوري ،ي سلسلة من العقود الحقة التنفيذلذلك فه ،)مستقبلية(
كما تشمل عقود مبادلة أسعار  ،التعاقد طرافألكما أنها عقود ملزمة  .)الخ...نصف سنوية فصلية، شهرية،(

 .الفائدة وعقود مبادلة العمالت
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  ستراتيجيات البنوك في ضوء األوضاع الراهنةإأعمال وفي تجاهات الحديثة الا: المبحث الثالث
بر البنوك أج نعكاساتاإن ما أفرزته المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة في المجال المصرفي من       

والتي   ،الخدمات المصرفيةمرتكزة على التنويع في األنشطة وإلى ممارسة أعمال مصرفية غير مسبوقة 
هذه ومن جهة أخرى تبنت  ،وفي نفس الوقت تقليل المخاطر هذا من جهةالعائد إلى تعظيم من ورائها تهدف 

لمقابل تقليل بانعكاسات سالفة الذكر ويجابية لالهدف تعظيم اآلثار االبستراتيجيات إلالبنوك مجموعة من ا
    .اآلثار السلبية لها

  
  الحديثة في مجال الخدمات المصرفية  تجاهاتالا: المطلب األول     

السنوات األخيرة تحوال كبيرا وتنوع حد األنشطة الهامة في أي دولة وقد شهدت أالخدمات المصرفية تمثل    
 انعكاساتاعة البنوك بصفة عامة كان بمثابة ضرورة فرضتها ملحوظا في الخدمات المصرفية أو في صن

دف إدارة والتي دفعت البنوك إلى القيام بالتجديد المالي به ،التطورات العالمية المعاصرةالمستجدات و
ومن خالل هذا المطلب سنحاول إبراز أهم متجهات التنويع في األنشطة والخدمات  .نعكاساتالاومواجهة هذه 
  .هاتاتجاالافة إلى حصر أهم مزايا تبني هذه المصرفية إض

  الخدمات المصرفيةع في األنشطة والتنوي: لواأل الفرع
األنشطة التي تقوم بها البنوك في الوقت الحالي سواء في لعملية إلى تنوع وتعدد الخدمات وتشير الدالئل ا   

الخدمات المصرفية تناول أهم األنشطة وسن، وفي هذا الصدد .الكثير من الدول الناميةفي قدمة أو الدول المت
  :)1(من خالل النقاط التالية 

  .اشركات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية أو المساهمة فيه وإدارةشراء أو إنشاء  •
اإلقراض، اإليـداع، حسـابات   (إنشاء العديد من الفروع للبنك األم التي تقدم الخدمات المصرفية التقليدية  •

  .المناطق ولكل العمالء مختلف في) الخ..  جارية، تحويالت نقدية

 .أسواق الجملةفي األنشطة التجارية التقليدية ووالتي تتخصص فقط  ،إنشاء العديد من الفروع للبنك األم •

مين من خالل تقديم كافة الخدمات الخاصة بالحاسـبات اآلليـة، اإلسـتثمار    أدخول البنوك في صناعة الت •
 .)الخ.. تأمين على الحياة(إصدار بوالص التأمين بأنواعها المختلفة المشترك، السمسرة، وكتابة أو 

مثل القروض الشخصية وتنظيم وتخطـيط الضـرائب    تقدم البنوك الكثير من الخدمات المصرفية لألفراد •
وتسهيالت وقروض ماليـة لكافـة    االئتمانمنح بطاقات الشخصية وميزانيات اإلنفاق، دفع اإليجارات، و

، باإلضـافة لكـل مـا يتعلـق     )، األجهزة المنزليةاألثاث(الخاصة بالمنازل  واالستبدالخدمات الصيانة 
 .التأمين على السياراتالجديدة أو بيعها وكذلك الشراء والخاصة بشراء المساكن  باالستشارات

تحويل أصول مالية غير سائلة إلى أدوات لسوق رأسـمالية   عن طريق: يقتخليق أوراق مالية قابلة للتسو •
تكنولوجيا الكمبيوتر، إذ مع الحفظ اإللكترونـي  استخدام ابلة للتسويق، ولقد حفزت هذه العملية التقدم في ق

                                                        
   :بحث منشور على  ،بعض االتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية ،ريزاي بلقاسم)1(

12/11/2007 le: www.arablawinfo.com/Researches_AR/193.doc;consulte     

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/193.doc;consulte
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مثـل  (ها قادرة على أن تجمع محفظـة قـروض   للحسابات والمستندات، فإن المؤسسات المالية تجد نفس
 .رف ثالثذات فئات صغيرة، ثم تجميع الفائدة واألصل وتدفع بهم إلى ط) القروض العقارية

 .تقديم كافة الخدمات الخاصة بالسفر والسياحة •

  .مجاالتشتى الوإدارة المشروعات الجديدة في  االقتصاديةودراسات الجدوى  االستشاراتتقديم كافة  •

 .)البيع والشراء(التعامل مع كافة أنواع العمالت  •

 .تقديم كافة الخدمات الخاصة بالكمبيوتر ونظم المعلومات •

 .األفرادإلى من الدولة المقدمة  االجتماعيةكل ما يتعلق بتقديم وصرف المعاشات والمنافع تنظيم وإدارة  •

منح األفراد بطاقات صرف نقدية من الوحدات اآللية التابعة لفروع البنك في كل مكان حتى يستطيع الفرد  •
 ح هـذه البطاقـات  منتو.  اعيد العمل الرسمي في البنوكالحصول على أي مبلغ من النقود دون التقيد بمو

 .يداعاإل اتحسابوأصحاب جارية الحسابات ال ألصحاب

و تحت اإلنشاء بل أيضا تقديم القـروض لألفـراد   أتقديم القروض للشركات الكبيرة القائمة  قتصاراعدم  •
 .التجارة والزراعةوالحرفيين في مجاالت الصناعة و ،الذين يرغبون في إنشاء المنشآت الفردية الصغيرة

 .مع كافة أنواع األوراق المالية وما يرتبط بها من أنشطةالتعامل  •

 .مبيعاتهافي إصدار بطاقات الضمان لعمالئها كوسيلة لترويج  الراغبةتقديم التسهيالت للشركات التجارية  •

  .في المواد الخام والسلع المختلفة االتجار •
  صرفيةالخدمات المالناجمة عن التنويع في األنشطة والمزايا : الفرع الثاني

تحديث ما تقدمه من في خضم المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق المصرفية أجبرت البنوك على     
لهذه البنوك نجم عنه عدة مزايا بالنسبة  ماوهو  ،ناهيك عن تقديم خدمات غير مسبوقة ،خدمات ومنتجات

  :)1(والموضحة في النقاط التالية
 عامال هاما في الوصول إلى قاعدة كل تقديم الخدمات الحديثةيشحيث  :الدعاية واإلعالن للمصرف - 1  

ما يعد وهذا  ،همغيرطرف أو من  عمالءالالمصرف سواء من طرف هؤالء  اسموتداول  عمالءالعريضة من 
 .من هذه الخدمات االستفادةمتعاملين جدد راغبين في  جتذابايؤدي غالبا إلى  والذي ،إشهارا غير مباشر له

ن ورهموجلب متعاملين جدد  للمصرف الذي يتعاملون معه عمالءإن وفاء ال :ارد المصرفزيادة مو - 2
 ،االستفادة من أمواله بأفضل الصيغ وأقصر األوقات واإلجراءات عميلوسائل متميزة تسهل للببتقديم خدمات 

وهو ما  ،اتمن أفراد ومشروعمالءه ع قاعدة وبالتالي فإن تقديم الخدمات الحديثة يسمح للمصرف بتوسيع
 .يمكنه من الحصول على قدر أكبر من األموال والمدخرات

وتتيح  ، مجدية له توظيفإن الوجه اآلخر لتنمية حجم األصول هو البحث عن  :المصرف توظيفزيادة  - 3
في تحقيق  استغاللهاالخدمات والمنتجات المصرفية والمالية الحديثة فرصا هامة ومتنوعة يستطيع المصرف 

وتعدد األدوار  ،استعمالهامزايا عديدة تخص طريقة وهذا من خالل توفرها على خصائص و ،فهذا الهد
 .عمالءوالمجاالت التي يمكن أن توظف فيها بما يلبي رغبات شرائح مختلفة من ال

                                                        
  .109 – 108طارق خاطر، مرجع سابق،ص ص )1(
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يتيح  حيث: تحقيق البنك لمعدالت عائد أعلى بكثير مما يمكن أن يحققه من تقديم الخدمات التقليدية - 4
كما أن ، بنك لخدمات حديثة حصوله على مقابل ومردود أعلى مما يحصل عليه من الخدمات التقليديةتقديم ال

البنك يصبح معتمدا في ربحيته على العموالت واألتعاب والرسوم التي توفرها له هذه الخدمات مقارنة 
ت ربحيته وفرص رسملة األمر الذي يسمح له بتوسيع مجاال ،بهوامش أسعار الفائدة التي يقل اعتماده عليها

 .األرباح وتدعيم المركز المالي لههذه 

  
  القضايا اإلستراتيجية التي تواجه البنوك  :المطلب الثاني    
ر تغيرا في ظل تسارع تنقلها من األوضاع الحالية إلى أوضاع مستقبلية أكث تمر البنوك بمنعرجات حاسمة    

أن تواجه البنوك  قع خالل السنوات القليلة القادمةث من المتوحي ،التطورات العالمية المعاصرةالمستجدات و
  )1( :القوى الرئيسية التالية ر يذلك نتيجة تزايد تأث اإلستراتيجيةتغييرات ملحوظة وكذا عددا من القضايا 

  النزعة نحو التدويل: الفرع األول
المختلفة المتواجدة بتلك الدول في  يقصد بالتدويل في هذا المجال تزايد التعاون بين الدول و المؤسسات    

خارج أسواقها في الدول  ومثال ذلك زيادة تواجد البنوك والمؤسسات المالية األخرى المجال االقتصادي،
 :يلي أدت إلى ماالتي و ،ثة آثار هامة في العديد من الدولويالحظ أن التدويل له ثال .األجنبية

 .ة في البنوك المحليةااللتزامات األجنبيزيادة أهمية األصول و  -

 .في أسواق األعمال المصرفية محلياالمؤسسات المالية األجنبية العاملة عدد البنوك وزيادة   -

 .أسواق األعمال المصرفية المحلية تزايد أصول البنوك األجنبية العاملة في  -

  الشمولية: الفرع الثاني
وهو توجه  ،مارسة األعمال غير التقليديةيقصد بالشمولية قيام البنك بخدمة مختلف القطاعات وم      

 ففي كافة أنحاء أوروبا .العمليات المصرفية التقليدية إيراداعتمدته البنوك نتيجة تزايد المخاطر وانخفاض 
أسواق كانت من  تتحرك البنوك باتجاه النظم المصرفية الشاملة والتي تمكنها من ممارسة نشاطها في ،ناآل

أن سرعة تآكل الفواصل التقليدية بين العمل المصرفي وتقديم الخدمات األخرى كما  ،قبل محظورة عليها
اق التمويل المصرفية لتزامن تآكل تلك الفواصل في أسواق المال الدولية خاصة بين أسو نعكاساايعتبر 

 لضمحالا ستمرارابظاهرة التسنيد سوف تغذي  إنباإلضافة إلى ذلك فو ،أسواق التمويل من خالل السنداتو
  .أسواق النقدأسواق رأس المال وعمل المصرفي والخطوط الفاصلة بين ال نهياراو

  التسنيد :الفرع الثالث
في السبعينات والثمانينات وصارت تشكل واحدا من أهم مالمح أسواق المال الدولية  التسنيدبرزت ظاهرة    

ساليب الفنية والتي يمكن من خاللها في معناه األساسي إلى األ" التوريق"أو " التسنيد"هذا ويشير مصطلح 
ا إلى المستثمرين في تحويل األصول أو تغيير شكلها الخارجي إلى أصول مالية وبحيث يمكن إعادة بيعه

في البنوك التي فقدت ميزتها النسبية بالقياس إلى أسواق " التسنيد"هذا وقد نشأت ظاهرة  ،أسواق المال
                                                        

   12-10مرجع سابق،ص ص  ماجدة احمد شلبي ، )1(
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في تحول بقية تلك " التسنيد"وقد ساهم  ،الدولية االئتمانالية، في عمليات المالية في مجال الوساطة الماألوراق 
 تجاهابفيما يتعلق بهامش أسعار الفائدة إلى التركيز ونها تعتمد على إجراء الدراسات واألبحاث البنوك من ك

  .تحقيق اإليرادات من العموالت عن األنشطة الخاصة بتقديم أدوات دين المستثمرين
  العولمة :عالراب عالفر
تشير العولمة إلى عمليات التوحيد والتكامل عالمية النطاق لكل من أسواق رأس المال وأسواق النقد، أي     

المصاحبة لها  التوحيد والتكامل بين األسواق المالية عالمياً، وذلك من خالل آلية المبادالت وعمليات الموازنة
مليات العولمة إلى إمكانية قيام البنوك والمؤسسات المالية وذلك لفروق األسعار العالمية، هذا وقد أدت ع

، كذلك فإن سلسلة كاملة وشاملة من المنتجات واألساليب الجديدة عالمية ستثماراتاى بإدارة محافظ األخر
القيام ) المؤسسات المالية الدولية(أصبحت متاحة اآلن، بحيث يستطيع الالعبون الرئيسيون في السوق 

  .في نفس الوقت أي بصورة متزامنة سواق المالية المختلفة في كافة أنحاء العالمألابأنشطتهم في 
  التجمع واالندماجية :الخامس عالفر
العالمية، فإن  قتصاديةالانظراً لعدد من العوامل والمتغيرات في كل من سوق الخدمات المالية وكذا البيئة     

 :عة أنماط رئيسية من المؤسسات وهيالمالية من خالل أرب من المتوقع في المستقبل أن يتم تقديم الخدمات
 .أخرى مؤسسةمن  متيازا، والمؤسسات التي تمارس أنشطتها تحت مظلة الوكالء، المتخصصين، تكتالتال

العمل  تالؤمالتي  تجاهاتالااألكثر أهمية من بين  تجاهالايعد " ندماجيةالواالتجمع "وعلى األرجح فإن 
تحددت " التجمع واالندماجية"، بل في العديد من دول العالم المختلفة، ولعل حركة المصرفي في أوروبا

مالمحها واكتسبت خصائصها وصفاتها المميزة من خالل رغبة البنوك التي تعمل على نطاق واسع في 
ويذكر أن عدداً كبيراً من عمليات الدمج وكذا عمليات السيطرة في سوق . فاظ على تواجدها عالمياًالح

 والمرتبطةإلى الدوافع اإلستراتيجية عمليات تلك الحدوث  ويعزى .1986الخدمات المالية األوروبية تمت عام 
  .ذات العالقة بالعمل والتعاون معاً  والنمو قتصاديةالاوكذا الدوافع  بالتنويع

  التركز: السادس عالفر 
لهامة للتغييرات الهيكلية في عالم البنوك، يعد أيضاً أحد المالمح ا يإن التركز في أسواق العمل المصرف    

والتركز ليس بأي حال ظاهرة حديثة، حيث أن النظم المصرفية في العديد من دول العالم يهيمن ويسيطر 
مصرفية في درجة عليها عدد قليل من البنوك الكبيرة وذلك منذ نصف قرن على األقل، هذا وتختلف النظم ال

ة للطريقة األكثر شيوعاً لقياس التركز المصرفي فهي تعتمد على احتساب نسبة أما بالنسب .تركزها التنافسية
ولكن . أو خمسة بنوك يسيطر عليها ويديرها أكبر ثالثة أصول أو ودائع القطاع المصرفي في دولة ما والتي

لمصرفية تجدر اإلشارة إلى أنه هناك صعوبة في أن تقيم بدقة كل من فعالية ومدى التركز في داخل النظم ا
وذلك ركز المصرفي بالقياسات المعاصرة بمفردها، كما أنه أصبح أيضاً من الصعوبة بدرجة كبيرة قياس الت

بسبب عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين أسواق العمل المصرفي واألسواق المالية األخرى، ومع ذلك فإنه 
وك في عدد كبير من دول العالم لتفضيل الحجم الكبير لدى العديد من البن هتجاامن الواضح أن هناك 

  .المختلفة
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  االندماج المصرفي : المطلب الثالث
المنافسة خاصة بعد  حتداماومقررات لجنة بازل والتهديدات الناشئة جراء في ضوء العولمة المتزايدة 

 هذه بستيعاانحو تكوين كيانات مصرفية عمالقة قادرة على  تجاهالاوتحرير تجارة الخدمات المالية  تفاقيةا
وسنحاول اإلحاطة بأهم  .المصرفيةما بين الكيانات  ندماجالا نمت ظاهرة ،التهديدات وتحويلها إلى فرص نمو

   :فيما يليظاهرة هذه ال جوانب
  االندماج المصرفيوأنواع تعريف : لواأل عالفر

  :في المحورين التاليين تعريف وأنواع االندماج المصرفيسيتم تناول  
يجب التفرقة بين ثالثة مصطلحات هرة هذه الظاقبل إعطاء تعريف ل: دماج المصرفيتعريف االن -أوال

ندماج الذي يتم من خالل تدخل حكومي الحيث يقصد بالدمج ذلك ا .ندماجالاو ستحواذالا وهي الدمج،أساسية 
ن المصلحة فعلى سبيل المثال قد تكو .)1(لمصلحة تراها السلطات النقدية تنظيمي من الجهات الرقابية و أو

 ستحواذالاتلك العملية لتي تؤدي إلى " ستحواذالبابينما يقصد  .رةعثهي تنقية الجهاز المصرفي من البنوك المت
 ستقالليتهاعلى بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مالية أو مصرفية أخرى، حيث يتخلى البنك المندمج عادة على 

 ندماجالادرجة من درجات  ستحواذالاك يكون وبذل. )2(" ويصبح مصرفا واحد ويدخل في البنك الدامج
تحاد بنكين أو أكثر في كيان مصرفي واحد بحيث يكون إيؤدي إلى  تفاقأ"نه أالذي يعرف على  اإلرادي

  . )3("ندماجالكبر على تحقيق أهداف كان ال يمكن أن تتحقق قبل إتمام اأالكيان الجديد ذو قدرة وفعالية 
المصرفي يمثل عملية مالية تهدف إلى تكوين كيان مصرفي جديد ذي ثقل  دماجنالانستنتج أن ومما سبق      

  .كل بنك على حده قبل هذه العمليةما كانت لتتحقق في  ،على تحقيق أهداف عديدة اقتصادي قادر
  : حيث نجد ،حسب عدة معاييرتعريف تتعدد والتي :المصرفيأنواع االندماج -ثانيا
  )4( :ونميز بين: وحدات المندمجةمن حيث معيار طبيعة نشاط ال - 1
كثر يعمالن في نفس النشاط أو األنشطة أبين بنكين أو  ندماجالاوفيه يتم  :ندماج المصرفي األفقيالا -

                   .ستثمار واألعمال والبنوك المتخصصةإلبنوك ا ،فيما بينها مثل البنوك التجارية المترابطة
لذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة مع البنك الرئيسي في وا :ندماج المصرفي الرأسيالا -

وغير مترابطة المختلط الذي يتم بين بنكين أو أكثر يعمالن في أنشطة مختلفة  ندماجالاالمدن الكبرى وهناك 
  .بين بنك تجاري وبنك متخصص الندماجافيما بينها مثال ذلك 

   )5( :األنواع التاليةبين ونميز : ندماجالامن حيث معيار العالقة بين أطراف  -2 
  مجاحيث يقوم المصرف الد ،والمدموج الدمجكل من المصرفين  الذي يتم بموافقة إدارة: الدمج الطوعي -

                                                        
  . 63ع سابق ،ص محمود احمد التوني ، مرج )1(

ل المنظومة المصرفية الملتقى الوطني حو حالة الجزائر، –االندماج المصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية ، مسعود داروسي –عمار بوزعرور)2(
  . 138مرجع سابق ،ص  ،"الواقع والتحديات"التحوالت االقتصادية الجزائرية و

  .153:، ص2002بد المطلب عبد الحميد ،مرجع سابق، ع )3(

  .139: ص ،مرجع سابق ،مسعود داروسي –عمار بوزعرور)4(

  .85- 84: ص ،ص2000،لبنانللكتاب، ،المؤسسة الحديثة"دمج المصارف :3ج"العمليات المصرفية والسوق المالية ،أنطوان الناشف - خليل الهندي )5(
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ومن ثم تقوم إدارة كل من المصرفين بتقديم خطاب إلى مساهمي  ،بتقديم عرض شراء المصرف المدموج 
الدمج عن طريق شراء أسهم المصرف المدموج وتدفع قيمة األسهم إما مصرفهم توصي بالموافقة على عملية 

  .نقدا أو على شكل أسهم لديه
أو  نظرا لتدني قيمة السعر المعروض ،لذي تعارضه إدارة المصرف المدموجوهو الدمج ا :الدمج العدائي -

مدموج لمصرف المساهمي اإلى  عروضالمصرف الدامج قدم ي ستقاللية مصرفها، عندئذ اللمحافظة على 
  .أو يقوم بجمع هذه األسهم وشرائها عن طريق البورصة ،مباشرة دون موافقة إدارتهم

المصرفي من وهو الدمج الذي تلجا إليه السلطات النقدية في أخر المطاف لتنقية الجهاز  :الدمج القسري -
يشجع المصارف على وهذا من خالل قانون  ،المصارف المتعثرة أو التي على وشك اإلفالس والتصفية

  .ت ضريبية  مشجعة أو حوافز أخرىندماج لقاء إعفاءاالا
االندماج نجد  ومن أهم تلك األنواع ،ع لالندماج المصرفي بمعايير أخرىتجدر اإلشارة إلى وجود أنوا   

 ،الضمب االندماج ،االستيعابي باالمتصاص االندماج، نقل الملكيةندماج بالحيازة والا ،التدريجي باالبتالع
  .)1(بالمزج  واالندماج

  أسباب االندماج المصرفي: نيثاال عالفر
الكيانات صرفي ورسم مالمح عصر التحالفات وساهمت عدة أسباب في لجوء البنوك إلى االندماج الم    

ما ومن أهم هذه األسباب نذكر  محلية،الالمصرفية العمالقة التي تسعى إلى ريادة السوق المصرفية العالمية و
  : يلي

يفوق المحصلة  أي أن الكل) 5=2+2( ما يعرف بفكرة زيادة الكل على الجزئيات المكونة له بمعنى مبدأ  - 1
 .المكونة له لألجزاءلحسابية ا

 انخفاضكبر من التوظيف بما يؤدي إلى أنتيجة تجميع الموارد التي تتيح مدى  تنويع محفظة التوظيف  - 2
 .يراداتمين تدفق اإلأتالمخاطر المصرفية و

وتشكل دافع كبير لدى الحكومات نسبيا لتدعيم  ،إجراء مضاد للمنافسة الندماجان أتراجع الفرض القائل ب - 3
 .لقدرات التنافسية للبنوك المحليةندماجات المصرفية بغرض تطوير االا

لى زيادة حدة ومن ثم التحرر من القيود أدت إ ،التحول إلى آليات السوقن سياسة اإلصالح االقتصادي وإ - 4
 .راتها التنافسيةدندماج المصرفي لزيادة قالالمنافسة بين البنوك وبالتالي تسعى إلى ا

حد الدوافع الرئيسية إلى إحداث أشكال  واللذين، تطبيق معايير كفاية رأس المالو تحرير تجارة الخدمات - 5
 .فيالمصر ندماجالاالمزيد من عمليات 

 .األزمات المصرفية لتحسين أوضاعهاعالمية وء األزمات االقتصادية النشو - 7

  بغرض ،سببا للقيام باالندماج المصرفي والتشجيع عليهي لدى السلطات النقدية الذي يكون الدافع التنظيم - 8
  ومرحلة التحول التي وطنيتنظيم الجهاز المصرفي ليتواكب مع الهوية المنهجية التي يسير عليها االقتصاد ال 
 .ة الجهاز المصرفيفة إلى الحفاظ على سالمباإلضا ،ايمر به 

                                                        
  .78 -77: ، ص صمرجع سابق ،محمود احمد التوني )1( 
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أدوات رقابية جديدة لمواكبة التطورات المتالحقة دية إلى تطوير واستحداث أساليب ولجوء السلطات النق - 9
 .في النشاط االقتصادي

   .مصرفيال ندماجالاومتنوعة من تحقيق مزايا عديدة  - 10
  لتنافسيةا المصرفي وزيادة القدرة ندماجالا: الفرع الثالث

الحجم الكبير  قتصادياتاالمصرفي ضرورة حتمية لزيادة القدرة التنافسية من خالل تحقيق  ندماجالايعتبر     
الل تخفيض التكاليف معين يتيح لها زيادة الكفاءة من خ قتصادياوالوصول بالوحدة المصرفية إلى حجم 

وزيادة نصيب الكيان  ستمرارالوالى البقاء تحقيق النمو السريع والحفاظ ع مما ينجم عنه، وتعظيم الربح
وفي حقيقة األمر يعتبر زيادة القدرة التنافسية في  .المحليةوالسوق المصرفية العالمية   جديد منالمصرفي ال

  )1( :اليةالتمن خالل النقاط  زوالتي تبر ،المصرفي ندماجالااألساس محصلة للمزايا التي يوفرها 
 .اإلنتاج للخدمات المالية المصرفيةا تخفيض تكاليف التشغيل ومن أهمهتحقيق وفرات عديدة  -

 المقدمة ستثماريةالوااألداء للخدمات المالية والمصرفية التطوير وإلى المنافسة في مجال التنويع و تجاهالا -
تقوية المركز التنافسي عن  ما ينجموهو  .ان الجديدمن خالل الكي والعالمية في كل من السوق المحلية

 . من خالل زيادة رأس المال وذلك

تشغيلية في الفنية واللي رفع الكفاءة اجديدة من بين الوحدات المندمجة وبالت وإداريةتوفير خيارات فنية  -
 .إدارة الكيان  الجديد

 ئتمانيالازيادة القدرة على غزو أسواق جديدة على المستوى المحلي والدولي من خالل رفع درجة التقويم  -
 .على الوجود في األسواق العالمية كاليفها التمويلية ويزيد القدرةلها مما يقلل ت

  .إحداث تغيير جوهري ونقلة نوعية في هيكل الخدمات المقدمة للعمالء وبالتالي هيكل القطاع المالي بأكمله -

  محاذير االندماج المصرفي ومتطلباته: رابعال عالفر
في  امؤثر اتنافسي اسابقا تمنح الكيان الجديد مركز ةذكوروالماالندماج المصرفي فرها والمزايا التي ي إن  
غير أن  .باإلضافة إلى الثقل االقتصادي الكبير داخل الجهاز المصرفي ،لسوق المصرفية المحلية والعالميةا

ية بل وحتى األمر ال يخلو من محاذير تتولد عنها مشاكل ليس فقط بالنسبة للبنوك الداخلة في هذه العملهذا 
  : وهو األمر الموضح فيما يلي ،البد من توافر متطلبات لتالفيها والتي ،ط الذي تعمل فيهالمحي
   )2( :ما يلينذكر  هاأهممن  :االندماج المصرفي محاذير عملية -أوال

 .حتكار من مساوئالحتكارية بما يحمله ااحتكارية وشبه ا اندماج المصرفي أوضاعالقد يترتب على ا -

ختالالت عميقة في السوق المصرفية إلغير توازنية دافعة  االمصرفي أوضاع جالندمااقد يترتب على  -
 .بصفة عامة ستثماريالاالدافع على التطوير مما يؤثر سلبا على العمالء والنشاط  ختفاءاو

الحجم مما يجعل من  قتصادياتاقوية على وجود  أدلةالمصرفي أو  ندماجاللال توجد نظرية عامة  -
 .ندماجالاالصعب معرفة نتيجة 

                                                        
  :مقال منشور على الموقع االلكتروني   4- 3ص ص  ،اإلسكندرية/القاهرة/دمج بنوك مصر ،أخبار اقتصادية  )1(

Http://www.bdc.com.cg/news/ahtml/anew10.htm  consulte le04/08/2007. 
  .172-171 :ص صبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سابق، ع)2(

http://www.bdc.com.cg/news/ahtml/anew10.htm
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تكلفة  رتفاعاالقرار مما يؤدي إلى  تخاذاوخطوط المسؤولية زيادة البيروقراطية في الحجم الكبير وطول  -
 .نخفاضهاالخدمة المصرفية وليس 

المتاحة  ختياراتالاندماج المصرفي إلى وجود تركز الصناعة المصرفية إلى درجة الحد من الاقد يؤدي  -
 .لمصرفيةالرسوم ا وارتفاعالعمالء أمام 

ككل حيث أن إفالس أو تعثر بنك كبير قد يؤدي  وطنيال قتصادالازيادة وقع تعثر البنوك العمالقة على  -
 .إلى كوارث مالية

البطالة  رتفاعاووكذا مشاكل إعادة هيكلة العمالة  ،المعلومات أو البيانات إخفاءة عن مزيادة المخاطر الناج -
 .المصرفي ندماجالابعد عملية 

 لكنهاون صحيحة في األجل القصير هذه المحاذير الناجمة عن عملية االندماج المصرفي قد تك نغير أ  
  . )1(الطويلالمتوسط و األجلينفي  ختفاءالواتتجه إلى التناقض 

   )2( :يلي نذكر ما هامن أهم :عملية االندماج المصرفي متطلبات -ثانيا
دارة العليا المساهمين بالوحدات المندمجة والمزايا اإل ،ندماج على القوى العاملةالثر اأضرورة توضيح  -

 .التي يوفرها لهم الكيان الجديد

أن الوحدات المندمجة كال على حدا و أن يكون العائد المتوقع من الكيان الجديد اكبر من العائد المحقق من -
 .يفوق هذا العائد التضحيات المقدمة منها قبل الدمج

 .شاملة مع اإلعالن الكامل عن هذه الخطةضرورة وجود خطة محددة المعالم  -

ضرورة منح اإلدارة في الكيان المندمج اكبر قدر من االستقاللية وتفويض السلطة في إدارة الكيان الجديد  -
هذا مع توفير جميع اإلمكانات المتاحة لها للتغلب على المعوقات التي يمكن أن تواجهها إعادة هيكلة 

  .الكيان

وليست عملية ال لهذهندماج على أنها ليست نتيجة المن عملية االمشكالت الناتجة ضرورة التعامل مع    -
قدرة اإلدارة الجديدة على معالجة هذه هو األسلوب و الختالفاإنما و وطنيقتصاد الالجديدة على ا

 .المشكالت والتعامل معها

دات المندمجة تيسيرات ومزايا ضرورة توفير البيئة التشريعية المالئمة لتحفيز عمليات الدمج مع منح الوح -
 .مع المحافظة على جميع حقوقها قبل االندماج

النمو في السوق المصرفية ت إستراتيجية هامة تكفل البقاء والمصرفي أصبح ندماجالاوهكذا فإن ظاهرة      
فل ناجحة تك اتندماجاوهو ما يجبر صناع السياسة المصرفية في الدول على توفير جميع متطلبات تحقيق 

  .النكماشاأو  بتالعالاي تلك البنوك الصغيرة من خطر مرفع كفاءة البنوك في تمويل التنمية االقتصادية وتح
 
 
 

                                                        
  172 :، صمرجع سابق ،عبد المطلب عبد الحميد)1(
   . 3، مرجع سابق ص اإلسكندرية/القاهرة /دمج بنوك مصر،اقتصادية  يومية  أخبار )2(
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  خوصصة البنوك: المطلب الرابع
المعاصرة من إصالحات اقتصادية كبيرة خاصة بالنسبة لتلك الدول التي  قتصاديةالاإن ما شهدته البيئة 

مشاريع ال إنشاءسوق وذلك بتسريع معدالت النمو االقتصادي عن طريق تسعى نحو التحول إلى اقتصاد ال
يرة التي أصبح هذه األخ ،إلى التمويل الكافي وخاصة من جانب البنوك تحتاجالعمالقة التي  قتصاديةالا

عن طريق إعادة هيكلة تلك  يتم تحقيقهاالبشرية ضرورة حتمية  إطاراتهاورفع كفاءة إدارتها تحديث أعمالها و
  :موضوع من خالل المحاور التاليةال هذا أهم جوانبسنتطرق إلى و .وخصصتهالبنوك عن طريق ا

   هاتوإجراءامفهوم خوصصة البنوك : لواأل عالفر
 ،خاصة قتصاديةاقتصادية العمومية إلى مؤسسات التتمثل في تحويل المؤسسات ا" خوصصة كمفهوم عامال  

بين القطاع العام والقطاع  هتوزيع وإعادةستثمار إلهيكلة ا دةإلعاعملية الخوصصة كسياسة مرحلية  وتأتي
   .)1("سود السوق يستثمار لصالح القطاع الخاص حيث إلالخاص وتحويل هيكل ا

المشروعات العامة نظرا لتأثر الخوصصة في باقي القطاعات و خوصصة البنوك تختلف عن أنغير       
 أنهاعلى خوصصة البنوك تعرف  ،في هذا الصددو .ةالبنوك العامقتصاد بمؤثراته الكلية المختلفة بأداء الا
 األوراقللبيع والتداول في بورصة ه أو كل توسيع قاعدة الملكية من خالل طرح جزء من رأس مال البنك"

 ،في ظل العولمةك البنوك اكبر لتلوتحقيق كفاءة يئة تنافسية في السوق المصرفية المالية بالتدرج بهدف خلق ب
العام بعد  الكتتابلأسهمه يقوم بطرحه تيار أحد البنوك المراد خوصصتها ويقوم صاحب القرار باخبحيث 
تحتفظ الحكومة بملكية جزء كبير  أنهيكلته وتأهيله لعملية الخوصصة على  إعادةه وموخصو أصولهتقييم 

 بعين االعتبار األخذع م ،إلى القطاع الخاص تدريجيالبيع زداد نسبة اتثم  أولىمن رأسمال البنك كمرحلة 
  )2 (."المتوسط أوخوصصة البنوك تتم على المدى الطويل  أنللبورصة بمعنى  االستيعابيةالطاقة 

و جزئيا بغرض رفع أخلي الدولة عن ملكية بنوكها كليا تخوصصة البنوك تعني  أنونستنتج مما سبق      
  :)3 (أهمهاعددة التي من تالم جراءاتهاإوفق عملية ممنهجة لها  ةتنافسيقدراتها الكفاءتها ودرجة 

  .الرأي العام ومناقشة الجوانب المختلفة لعملية خوصصة البنوك إعداد .1
  .التعديالت القانونية الالزمة لخوصصة البنوك إجراء .2
  .هيكلة البنوك محل الخوصصة إعادة .3
  .ضمان حقوق العاملين بالبنوك محل الخوصصة .4
  .لتقييم الدقيق ألصول وخصوم البنكا .5
العام والطرح العام  كتتابالا :هي أساليببحيث نجد عدة  ،للخوصصة األمثل األسلوب ختبارا .6

  .هذه األساليبمن  امزيج ، أوبيع لعدد من المستثمرين الرئيسينال، واإلدارةعقود ، ولألسهم
  

                                                        
لدولة، الملتقى الدولي حول اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد ل، الخوصصة أسبابها ،أهدافها ،طرقها مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،مفتاح صالح  )1( 

  .1:، ص 2004 أكتوبر 7إلى  3من  ،، الجزائرجامعة سطيف

  206 -  205: ، ص صالمطلب عبد الحميد، مرجع سابق عبد)2(
  210: ، ص1999مصر،، ، الدار الجامعيةاندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد ، ) 3(
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  خوصصة البنوك بابأس: ثانيال عالفر
فيها  أصبحبإفرازاتها التي ولدت بيئة تنافسية ، كما تأثرت نواتج العولمة أهمتعتبر خوصصة البنوك من    

الخوصصة خيارا  أصبحتقد  أيضاالمصرفي وزن كبير في ضوء التحديات الراهنة و األداءلكفاءة 
ذلك   السوق قتصادياتاظل االنتقال إلى   االقتصادي في اإلصالحاستراتيجيا بالنسبة للدول التي بدأت مسيرة 

   :أهمهامن  ابأسبالخيار الذي دعت إليه عدة 
تؤدي الخوصصة إلى تطوير الجهاز  :باألداء المصرفي واالرتقاءادة المنافسة في السوق المصرفية زي - 1
ن ألكما تؤدي المنافسة المصرفية إلى خفض هامش الوساطة المالية  ،زيادة الكفاءة المصرفيةلمصرفي وا

ربحية مما يسهم في  األكثري نحو المشروعات المصرف ئتمانالاتزايد التنافس بين البنوك سوف يجعلها توجه 
، وهذا ما ينعكس باإليجاب على )1(قتصادية السليمةالعلى المعايير اباالعتماد  ئتمانالا صتخصي إعادة

الخدمات وتقديمها  أداءفيه التميز في  أصبحالمحققة في عصر  أرباحهااسبها ومردودية البنوك حيث تزيد مك
 وقت ممكن مفتاح الدخول إلى السوق المصرفية العالمية أسرعبسعر تنافسي وفي بأفضل جودة وبأقل تكلفة و

باألداء  رتقاءالباكما يمتلك القطاع الخاص القدرة على توليد بيئة محفزة للمنافسة تسمح  .والمنافسة فيها
  .)2 (ءالمصرفي من خالل رفع كفاءة السوق وترشيد التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى العمال

الغاية الرئيسية للخوصصة هي تنمية تعتبر حيث  :األوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكيةتنشيط سوق  - 2
فهي تسمح  ،المالية األسواقتلعب الخوصصة دورا ميكانيكيا في والمال في هذا الوجه  أسواقوتوسيع 

زيادة الرسملة البورصية وعدد تتيح الخوصصة  ىاألول ةحلرفي الم حيث بطريقتين ةبتطوير السوق المالي
 ةالثاني ةحلرالمفي  أما .فهي تساعد على تنويعها بالتساوي ،لمالية المتداولة في بورصة السوقا األوراق

 .)3 (التنمية الدوليةو النفتاحاالسوق المالي لتحقيق  آلياتفي تقوية وتحديث  ارئيسي تشكل الخوصصة عامال
يشجعه على زيادة مدخراته من  توسيع قاعدة الملكية للجمهوروتاب كتالبنوك العامة لال أسهمطرح  أنكما 

  .)4 (سهولة أكثرجزئي إلى ملكية خاصة  للبنوك بشكلويجعل تحويل الملكية العامة  األسهمجل شراء تلك أ
التدخل من خالل تخفيض درجة  اإلداريتؤدي الخوصصة إلى تحسين نوعية القرار  :اإلدارة تحديث - 3

البيروقراطية إلى موضع  أماممن موضوع المسؤولية  اإلدارة، باإلضافة إلى نقل عمليات البنوك السياسي في
 األمرفي اتخاذ القرارات سواء تعلق  اإلدارةحرية ، كما تتيح خوصصة البنوك األسهمحملة  أمامالمسؤولية 

ن البنوك تخضع أل، النقدالمال و أسواقالمساهمة في دعم  أوالخدمات  المصرفية  أداءبمجال االستثمار و
وزيادة  اإلدارة، ويحتاج ذلك إلى تحرير ستمر في تكنولوجيا العمل المصرفيالتطوير الملعوامل المنافسة و

  .)5 (بعيدا عن التدخل الحكومي استقالليتهادرجة 

                                                        
  .225 :، صمرجع سابق،، اندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد ،)  1(
  222:عبد المطلب عبد الحميد ،،مرجع سابق ، ص)  2(

( 3) Ahmed Ghazal , le programme de privatisation bancaire en Egypte, Revue des science Humaines 
Université de Biskra;n11 ;Algérie p :15 

  226،مرجع سابق ، ص  اندماج وخصخصة البنوكطارق عبد العال حماد ،)  4(
  226: سابق ، صالنفس المرجع    )5(
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بنوك ال علىيؤدى خفض سيطرة الحكومة  أنيتوقع  :للسياسة النقدية أفضلدارة إالعام و اإلنفاقترشيد  - 4
المباشرة كعمليات أفضل للسياسة النقدية باستخدام الطرق غير  إدارة إتاحةالعام و اإلنفاقالعامة إلى ترشيد 

  .)1 (مالية متطورة أوراقويدعم هذا االتجاه وجود سوق  ،السوق المفتوحة
إلى كبح  أدىي قتصادالالتدخل الكبير للدولة في النشاط احيث أن : زوال دوافع الملكية العامة للبنوك - 5

سلبية ناجمة عن قصور  أثارمما يندرج عنه  ،الجهاز المصرفي بصفة خاصةعامة والنشاط المالي بصفة 
 عتبارهاابالتي تسعى البنوك العامة  قتصاديةالاوالمالية  األهدافالتداخل بين البنوك ألدوارها و أداء

  .إليها أوكلتالتي  ةجتماعيالاوالسياسية  األهدافمشروعات رأسمالية لتحقيقها مع 
  :مثل :التغيرات التي تواجه العمل المصرفي في ظل العولمةمواجهة التحديات و -6

 .ة جديدة فيما يتعلق بالقيام باألنشطة المستحدثةتحمله من فلسف مابنوك الشاملة وظهور ال  §

 .جدد إلى ساحة المنافسة أطرافتعاظم الضغوط التنافسية نتيجة دخول   §

من  أو ،المال أسواقاستثمار في  أدواتنحو مدخراتهم في البنوك إلى  لألفراديد التوجه المتزا §
 .الشركات أوستثمار سواء التابعة للبنوك إلخالل صناديق ا

 .االتصال في العمل المصرفيي استخدام تكنولوجيا المعلومات والتوسع ف  §

 .لتكوين الكيانات العصرية العمالقة ندماجالاوتزايد وتيرة التكتل   §

  األهداف المتوقعة من خوصصة البنوك: الفرع الثالث
تحمل عملية خوصصة البنوك في مضمونها جملة من األهداف التي تتيح مواكبة مستجدات وتطورات    

كما تعطى  دفعة جديدة لتلك الكيانات المصرفية التي تعاني الجمود في  ،مصرفية والمالية العالميةالبيئة ال
. اعم قوي لمسيرة النمو االقتصاديلتتحول إلى د ،ناجمة عن قيود الملكية العامةئق أنشطتها نتيجة عوا

 :فيما يلياألهداف  هذه تتجسد أهمو

يمثل التكيف مع ما جاءت به اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية  -
  .خوصصة البنوك العامةحد الدوافع الرئيسية التي ساهمت في تزايد االتجاه نحو أ
اإلدارة، وتحسين وتطوير  ،الوصول إلى تطبيق البنوك الشاملة، مثل من النواحي االيجابيةتحقيق عدد  -

تقليل معدالت و الستثمارل فرص أفضل باإلضافة إلى ،يثها بصفة مستمرةدالخدمات المقدمة وتح
 .المخاطرة وتنمية أسواق المال

     المصرفيةالنظم جهزة ول الرئيسية الضرورية للبدء في تطوير األحد المداخأتعتبر الخوصصة  -  
      .   وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية

إن األهداف السالفة الذكر ترمي في محصلتها إلى  :البنوك شروط وضوابط نجاح خوصصة: الرابع الفرع
 ف حقيقة مدركة البد من توافر شروط ستمراريتها ولكي تصبح هذه األهداإتحقيق التنمية االقتصادية ودعم 

  )2 ( :وضوابط لعملية خوصصة البنوك من أهمها

                                                        
  223، ص مرجع سابق ،عبد المطلب عبد الحميد)  1(
   224 – 223، ص نفس المرجع السابق )2(
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القيام بإعادة هيكلة شاملة للبنوك محل الخوصصة وهذا للتعرف على المشاكل المالية اإلدارية  §
  .العمل على تهيئتها للخوصصةالتي تواجهها وو
 .مسائل الملكية و جنسية المالك األسلوب األمثل للخوصصة البنوك وهذا بالنظر إلى ختيارا §

يخل بضروريات الرقابة على المؤسسات ه بما ال البنك المركزي وفاعلية دور ستقالليةاتأكيد  §
تسمح  ،مرتفعة من النقد األجنبي احتياطاتبالبنك المركزي  حتفاظاكما يتعين  ،الماليةة والمصرفي
 .أزمات في سعر الصرفالبنوك منها ومواجهة أي صدمات أو  حتياجاتاله بتلبية 

 .حتكارالامنع بدعم المنافسة وبالقوانين الالزمة خصوصا ما يتعلق  الخوصصة دعم عملية §

زيد من قدرة البنوك على المنافسة وتحقيق األرباح ومواجهة تفعيل نظام التامين على الودائع مما ي §
 .وكذا زيادة ثقة المودعين في الجهاز المصرفي ككل ،المخاطر

وهذا بإدخال الطرق الحديثة في  ،ه أكثر تكيفا مع متطلبات العولمةوجعل المصرفي هازالجتطوير  §
سير برنامج خوصصة ي أنوبالتالي البد  ،طته بإحداث التقنيات التكنولوجيةأداء األعمال ودعم أنش

البنوك مع إعداد رؤية موحدة للجهاز المصرفي للتطور التكنولوجي مع التأكيد دائما على الدور 
                                            .نفيذهام للبنك المركزي في وضع هذه الرؤية محل التال
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:                                                                                    يلي ماما تقدم في هذا الفصل نستخلص حيث من خالل  :الفصلخالصة 
والرقابة على يتكون الجهاز المصرفي المعاصر من البنك المركزي الذي يتولى بصفة أساسية اإلشراف  .1

والبنوك اإلسالمية حيث يتسـم كـل    المتخصصة، والمتمثلة في البنوك التجارية، البنوك باقي البنوك األخرى
كما يزاول وظائف مختلفة والتي تصب فـي   شكل من هذه البنوك بمجموعة من الخصائص التي ينفرد بها،

  .جتماعيةالقتصادية واالاتجاه واحد هو خدمة التنمية ا
قد شهدت البيئة المصرفية العالمية المعاصرة جملة من المستجدات والتطورات، والتـي تجسـدت فـي     .2

تحرير  تفاقيةواالتحرر من القيود  العولمة المصرفية، ومعايير كفاية رأس المال المصرفي حسب لجنة بازل،
والتـي   ، تطور تكنولوجيا العمل المصرفي واألدوات الماليـة الحديثـة،  تجارة الخدمات المالية والمصرفية

 سـتيعاب البجدية  معها ، ووضعتها أمام تحديات تستدعي التعاملمختلف الدولعلى فرضت ضغوطا متزايدة 
  .يجابيةإلثارها اآثارها السلبية وتعظيم آ

النزعة نحو التـدويل، الشـمولية، التسـنيد،    ة من القضايا اإلستراتيجية والمتمثلة في واجه البنوك جملت .3
العولمة، التجمع واالندماجية، والتركز، والتي شكلت مالمح جديدة للبيئة المصرفية تميزت بتزايـد المنافسـة   

 ،الخـدمات المسـتحدثة   لتشمل العديد منمما أجبرها على تنويع خدماتها المقدمة للعمالء واالبتكار المتجدد، 
ناحية الدعاية واإلعـالن أو مـن   من وهو األمر الذي من شأنه أن يعود على هذه البنوك بمزايا عديدة سواء 

هو و ،زيادة قدراتها التنافسيةبهدف  المصرفي ندماجالاتبني خيار بكما قامت البنوك  .ناحية التوظيف والعائد
م الكبير، باإلضافة إلى مزايا أخرى عديدة شريطة توافر جملـة  الحج اقتصادياتاألمر الذي ينجم عن مزايا 

عالوة على ذلك، اتجهت كثير من الـدول  . من المتطلبات لضمان عدم حدوث آثار سلبية من أهمها االحتكار
لمواكبـة تحـديات    ة تلك البنـوك بغرض رفع كفاءبنوكها سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك خصوصة إلى 

االقتصاد الوطني، وكل هـذا بهـدف    وزيادة مقدرتها التمويلية فيما يتعلق بتمويل يها،المنافسة المفروضة عل
  .تحويل إفرازات العولمة المصرفية إلى فرض نموتحقيق هدف جوهري يتجسد أساسا في 
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  :ـديتمه
نشوء  أدى إلى –المشار إليها آنفا  –تطورات المصرفية المعاصرة من مستجدات و إن ما شهدته البيئة        

يزة للصناعة المصرفية التي أصبحت السمة المم ما يعرف بالبنوك الشاملة، انتشارعوامل عديدة ساهمت في 
مواكبة و   التطوراتو  تالمستجدا  تلك  اساتانعك استيعاب القادر علىالحديثة، وفي نفس الوقت النظام 

  .التحديات التي تفرضها
قد أصبحت البنوك الشاملة حجر الزاوية في موضوع اإلصالح المصرفي في العديد من الدول منها و   

تلك المتعلقة لية ونحو عدم الفصل بين األنشطة المتعلقة باألوراق الما االتجاهدول األوروبية أين تزايد ال
ممارسة أنشطة غير مصرفية  تجاهابوهكذا تخطّت البنوك حدود التخصص المصرفي . نشطة المصرفيةباأل

ديدة يغلب صارت تقوم بوظائف عتبر أساس فكرة البنوك الشاملة، وبغرض تعميق مفهوم التنويع الذي يع
  .مخاطرال خفيضتن زيادة العائد والتنوع حرصا منها على جمع المتناقضيعليها طابع الشمولية و

التي تعاظمت في اآلونة ا يتعلق بفكرة البنوك الشاملة، وهكذا أصبح من األهمية بمكان توضيح كل مو   
نموذج  أنهؤالء  العتقادلتبني فلسفتها في العمل،  االقتصادة الدعوات من قبل رجال المصارف واألخير

من ثم تحقيق أهداف التنمية الية، وي يكفل تطوير السوق المالحل الناجع الذيمثل  " الصيرفة الشاملة"
سعيا منها إلى الصيرفة الشاملة قد تسابقت العديد من الدول إلى تبني هذا و. المنشودة االجتماعيةو االقتصادية

 . إضفاء سمة التطور على أجهزتها المصرفية

    :ولتوضيح ذلك في هذا الفصل تم تقسيمه إلى
  )فلسفة التنويع –عوامل القيام –التعريف والخصائص –النشأة( البنوك الشاملة: المبحث األول
  وظائف البنوك الشاملـــة  : المبحث الثاني
 األساليب اإلدارية والرقابية في البنوك الشاملة: المبحث الثالث

  الشاملة وأهم االنتقادات الموجهة إليها البنوك مزايا :المبحث الرابع
  شاملة وبعض التجارب التجارب العالميةالنماذج المطبقة للبنوك ال: المبحث الخامس
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  )التنويعفلسفة  –عوامل القيام –ئصالخصاالتعريف و –النشأة( ةالبنوك الشامل :المبحث األول
هذا في ظل تراجع عوائد األعمـال  الشاملة طفرة في أعمال البنوك، واألعمال المصرفية  ممارسة تمثل   

لجمـع   تنوعـا فـي إطـار سـعيها    و تساعاابنوك تمارس أنشطة أكثر المصرفية التقليدية، حيث أصبحت ال
الشـاملة ذات الخصـائص المتميـزة،    هو ما أسس لنشأة البنوك و. لمخاطرخفض االمتناقضين تعظيم العائد و

على نطاق العالم بأسره بفضل عوامل عديدة لتصبح سمة مميـزة للصـناعة المصـرفية     نتشارهااالتي زاد و
خصائصها باإلضافة إلى أهم عوامل نشأة البنوك الشاملة، تعريفها و هذا المبحث سنتناولمن خالل و .الحديثة

  .وفلسفة التنويع التي تعتمدها هاقيام
   

  ة ــــوك الشاملــأة البنــنش: المطلب األول       
انيا بـدأت  قتصاديين أن البنوك الشاملة هي أساسا فكرة ألمانية رغم أن البنوك في ألماليرى الكثير من ا  

متأخرة تاريخيا عن إنجلترا وإيطاليا، ولقد كان دورها محدودا في هذه الفترة، وكان أول هذه البنـوك بنـك   
والذي أسسه فريديريك األكبر، وقد اتسع نشاطه بمعناه الشامل من خـالل تنويـع   ) بنك حاليا بوندز(بروسيا 

ك، ثم كـومرز بنـك   بن دوتشثم تأسس بنك  منو .المساهمات في تمويل ملكية المشروعات على نطاق واسع
كانت الستثمارها في رأس مال البنك، والجزء اآلخر لمجرد اإليداع، و تم جمع موارد قليلة، و1870في عام 

ومجالس إدارتها من كبـار  كان أصحاب البنوك في هذه الفترة لذلك مملوكة ملكية خاصة، و في البدايةلبنوك ا
ت متنوعـة  ثم نشأت بنوك تقـدم خـدما   .تركزت التجارة  في ذلك الوقت حيثخاصة في هامبورغ التجار و

تعـزى  و .تختلف عن غيرها في أوروبـا  حيث، التي تعد نواة للبنوك الشاملة فيما بعدو ،لعمالئها منذ البداية
قـد  اق الماليـة  ورفـي األ  تجارالاوحيث لم يكن التداول  ،لة في ألمانيا إلى أسباب تاريخيةنشأة البنوك الشام

ك إلى األمر الذي دفع البنو وهو ،بعد بسبب عدم وجود سوق رأس مال متطور بالقدر الكافي في ألمانيا استقر
لذلك تزامن تطـور البنـوك   اصة، والتوسع في إقراض قطاع الصناعة بصفة خالتوسع في تمويل الشركات و

  )1( .الصناعة في ألمانيا سوياو
 اسـتمر  قدالتطور الصناعي السريع، و الحتياجاتفي في ألمانيا وفقا النشاط المصر رمن ثم فقد تم توفيو    

أصبح مـن  و من سمات العمل المصرفي األلماني، باعتبارهالوضع قائما في ألمانيا حتى الوقت الحاضر هذا 
يقوم هذا المدخل على أن البنوك فـي  و .المهام المصرفية عالميافي أداء الوظائف و األشكال المتعارف عليها

أعمال بنـوك  تنموي وخليط من الصيرفة التجارية و استثماريأن دورها هو دور ويقتها مؤسسات تنموية، حق
ل المساهمة في رؤوس أموال المشروعات مع الحصول على حق التصويت المباشـر فـي   يتموو االستثمار

البنـوك  مهـام   اتسعتو .غيرهاو بتغطية إصدارات األوراق المالية التعهدالقيام بأعمال السمسرة ودارة، واإل
طويـل األجـل بمـا    متوسط و ائتمانقصير األجل إلى منح  ائتمانااأللمانية من كونها مجرد مؤسسات تمنح 

بعـد   ناء الصناعة الضخمةبإعادة وقد ساهم هذا النشاط بفعالية في  .ة رأس المالفكثي يتناسب مع المشروعات
  .الشاملة نشأة هذه األنشطة من أقدم البنوكفضل أللمانية بوتعد البنوك ا ،أن دمرتها الحرب العالمية الثانية
                                         

  77-76:لحا عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص صارشدي ص   (1) 
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  ةــخصائص البنوك الشاملتعريف و: يــالمطلب الثان      
، وكـذلك  البنـوك الشاملـــــة   الموضوعة حولتعريفات الحصر أهم ب قومسن المطلبهذا من خالل  

   :من خالل العنصرين التاليينها، وذلك خصائصإبراز أهم 
 ةــــتعريف البنوك الشامل :لوالفرع األ

  :    يلي كما تتعدد التعاريف الموضوعة حولها    
الفـروع  و ذلك البنك الذي يحصل على موارده المالية من كافة القطاعات "  على أنهالبنك الشامل  فرعي     

يفة واسـعة  ه لتوللكافة القطاعات أيضا، ناهيك عن تقديم االئتمانيقدم في داخل البالد وخارجها، و االقتصادية
   .")1(تلك الخدمات التي ال تعتمد على وجود رصيدمن الخدمات المصرفية و

نـك  بوبنك الجملـة و ) الخواص(واحد بين بنك األفراد النموذج الذي يجمع في آن " على أنه يعرف كما  
مؤسسـات التـي   ال يمكن تصور البنوك الشاملة إال بالنسبة لبعض كبريات الاالستثمار في جميع األسواق، و

  .")2(تكون تابعة لنفس الكيانما يمكنها من تقديم عروض شاملة وتكون هي نفسها مهيكلة بطريقة متفرعة م

ائمـا وراء تنويـع مصـادر    بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى د" بأنها البنوك الشاملة عرف تكما  
 االئتمـان تمـنح  توظيـف مواردهـا وتفـتح و   قطاعات وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة الالتمويل و

المتجددة التي قـد ال تسـتند إلـى    تقديم كافة الخدمات المتنوعة و المصرفي لجميع القطاعات، كما تعمل على
ائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنـوك المتخصصـة   رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع ما بين وظ

  ". )3(األعمالو االستثماربنوك و
التي تخطت التخصص المصرفي لتمارس  الكياناتالتعاريف السابقة نستنتج أن البنوك الشاملة هي  منو 

توليفة واسعة مـن   لتقدمواألعمال، و االستثماربنوك رية والبنوك المتخصصة والبنوك التجا كل من وظائف
عدة واسـعة مـن   ة إلى قاالموجهتحدثة في جميع األنحاء بالداخل والخارج والمسوالمالية الخدمات المصرفية 
هـذا  ، والتمويلية الالزمة لذلك مـن مصـادر متعـددة    احتياجاتهامشروعات، حيث تلبي العمالء من أفراد و

  .واالجتماعية االقتصاديةتحقيق التنمية بغرض 
 خصائص البنوك الشّاملــــة: ثانيالفرع ال

  : )4(ما يلي نذكر هامن أهمو    
     حيث تقوم البنوك الشاملة بتقديم الخدمات المصـرفية التقليديـة   :اتأداء مجموعة متكاملة من الخدم  -1

                .في مختلف األماكنباته في كل األوقات، والمستحدثة التي يطلبها العميل بما يشبع رغو

حيث تلجأ البنوك الشاملة إلى التنويع في مصادر تمويلها عـن  : واالستثماريع في مصادر التمويل التنو  -2
ريق اللجوء إلى مصادر غير تقليدية باإلضافة إلى تنويع األنشطة التي تتعامل فيها وتنويع المخاطر التـي  ط

                                         
  .43: ، ص1997منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  ،اقتصاديات االئتمان المصرفيمحمد كمال خليل الحمزاوي،    (1) 

     ème, paris, France, 2, EconomicaLa banque fonctionnement et Stratégies, Stéphane Priami –Philippe Garsuault )2(

édition, 2000, P : 220.  
  .19:،ص2000الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،البنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاعبد المطلب عبد الحميد،    (3) 
 .77 –75:،ص ص2003مصر،،عالم الكتب،القطاع المصرفي وغسيل األموال - القطاع المصرفي واالقتصاد الوطنيصالح الدين حسن السيسي،   (4) 
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لتأكيد قدرتها وفعاليتهـا   االستثماريةتنتهز الفرص ث تدير تلك المخاطر بشكل محسوب وتتعرض إليها، حي
 .وامتيازهاتعزيز مجاالت تفوقها وربحيتها، و

 تستنبط الجديد منها األكثر مناسـبة تعامل في كافة األدوات المالية ومشتقاتها، وت إن البنوك الشاملة بنوك  -3
 .العمالء احتياجاتتوافقا مع و

     الخروج من نطاق الوساطة التجارية التقليدية إلى آفاق الوساطة الماليـة الشـاملة بشـقيها التجـاري       -4
 .نوعاا والتي تطرأ على المعامالت كم المستجداتتي تتطور لتتوافق مع المتغيرات وال االستثماريو

التي تعتمد عليها بشكل أساسي بجانب هـوامش  ألتعاب والرسوم اقيق عوائد متنامية من العموالت وتح  -5
عليها كمصدر رئيسي في الربحية، وبالتالي توسع مجاالت الربحية وفـرص   االعتمادأسعار الفائدة التي يقل 

لي لها بما يحقق النمو المستمر المرتكز على أداء متميز فعال قائم علـى  تدعيم المركز المارسملة األرباح و
 .الجودة الشاملة

    تحفيـز  ة، لتشمل تخطـيط وتنظـيم وتوجيـه و   إدارة ذكية للموارد تتفوق على اإلدارة التقليدية للسيول  -6
مـاهر إلدارة   استثمارييل مصادرها المتعددة، مع تفعأشكالها وأنواعها وتوقيتاتها ومتابعة للتدفقات النقدية بو

 .الفوارقوالهوامش و الموجودات

بهذه الخصائص أصبحت البنوك الشاملة عبارة عن كيانات مصرفية ديناميكية تسـعى إلـى تنويـع    و    
جملـة مـن    باتخـاذ الشاملة  االقتصاديةإلى تحقيق التنمية  باإلضافة، يحقق رضا عمالئهابما  استخداماتها

ل هدر المـوارد الماليـة المتاحـة    خفض المخاطر من خالل تقليإلى تعظيم العائد و جيات الهادفةستراتيإلا
  .لها االستخداماتتحقيق أفضل و

        
  عوامل قيام البنوك الشاملة :الثالثالمطلب 

أنشطة البنوك، حيث توسعت وظائف عالمية تحوالت جذرية مست أعمال والصناعة المصرفية ال تشهد   
األساس لقيام البنـوك الشـاملة،    هذا ما وضعبطابع الشمولية، و اتسمتظائف مستحدثة تلك البنوك لتشمل و

  )1( :أهمهاالذي كان وليد عوامل عديدة و
فالبنوك يتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها، خاصـة إذا تـوافرت لـديها اإلدارة    :  دوافع ذاتية - 1

القـرارات   واتخـاذ ا يدور حولها من تطورات وتحـوالت  الذكية الفاعلة القادرة على قراءة ورصد وتحليل م
ل ألنه لن يستطيع إقامـة  وومن ثم فالبنك غير القادر على هذا التفاعل يز. والسياسيات الالزمة لتتواكب معها

البنك لديه  كما أن األفراد والجهاز اإلداري العامل لدى. عالقات وروابط مع القطاع العائلي أو قطاع األعمال
في الوظائف والترقية والحصول علـى دخـول    االستمرارحداث هذا التطور مدفوعين بالرغبة في إلالدافع 

 . ومنتجات مصرفية جديدة عديدةمرتفعة وهكذا، ومن أبرز مظاهر التطور ابتكار وسائل 

 دورا  وتلعب   البنوكتتدخل لمجاالت يجب أن  إنشاءهاوقتصاديات المحلية الالتطور والتحوالت في ا - 2

                                         
     :  بحث منشور على الموقع االلكتروني 8-4ص ص   ،البنوك الشاملةأحمد عبد الخالق،   (1) 

www.arablawinfo.com/Researches_AR/199.doc  consulté le20/08/2008  

http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/199


 
 

 45 

 جارب العالمية اإلطار النظري للصيرفة الشاملة وأهم الت  الفصل الثاني •

صصة وإفساح المجال لقـوى  وخإذ أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج ال. التخصيصيةفيها مثل  ريامحو
المجال لقوى السـوق قـد    إفساحكما أن . وهو ما يتطلب أن تساعد البنوك في تنفيذ مثل هذه البرامج .السوق

فـي   واالشـتراك الجدوى، ودراسة  والنصيحةيدفع إلنشاء شركات خاصة وهذه بدورها تحتاج إلى التمويل 
. ن تسهم بفعالية في هـذا المجـال  أاإلدارة والرقابة والتسويق وهكذا، والبنوك بما لديها من كفاءات تستطيع 

ويساير هذا التطور ظهور ما يعرف باألسواق المالية الناشئة في الكثير من الدول الناميـة والبنـوك عليهـا    
منتجات جديـدة للتعامـل    ابتكارمن خالل التعامل في أدواتها،  مسؤولية كبيرة في تنشيط وتفعيل هذه السوق

 .فيها، تشجيع عمالئها وترغيبهم وتيسير تعاملهم وتقديم المشورة والخبرة لكي يستطيعوا التعامل فيها وهكذا

توقعاتهم وطلباتهم من البنوك، وتفضيلهم الحصول على سلسلة مـن   وازديادالوعي لدى جمهور المتعاملين  - 3
 .ت المتكاملة من جهة واحدة أو بنك واحدالخدما

تشكل المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك والتحول نحو البنوك الشاملة، فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها  - 4
إن لم نفعلها نحن فسـيفعلها  ومن هنا ظهرت مقولة . المختلفة اتيقتصادالاالواحد أو بين  االقتصادفي داخل 

قراض وتنويع النشاط وكذلك سلوك المصارف ذاتها وأصبحت إلالدافع على تزايد حجم ا ولقد أثر هذا. غيرنا
لى التخلص عـن قواعـد   إبل أن هذه المنافسة دفعت بعض البنوك . العميل وليس العكس إلىهي التي تذهب 

مـا  ك. قراض الـدولي كـذلك  إلقراص الداخلي واإلالحرص والحيطة التي يمليها العمل المصرفي السليم في ا
توجد المنافسة من المؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات غير المالية صناعية كانـت أو تجاريـة، إذ   
تشهد السوق المالية اآلن دخول العديد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات التأمين والسمسـرة مجـال   

تآكل أرباح هذه األخيرة، ومن ثم كـان  المصارف تقديمها مما أدى إلى  اعتادتتقديم التمويل والخدمات التي 
   .أخرى تستطيع من خاللها التعويض إستراتيجيةعليها أن تبحث عن 

سفر عمـا يعـرف بتكنولوجيـا    أوالمعلومات وهو ما  االتصاالتالتطور العلمي والتكنولوجي في وسائل  - 5
مالء وبين البنـوك والسـوق    لى  سرعة تبادل المعلومات فيما بين البنوك والعإوأدى هذا التطور . المعلومات

وبين البنوك وقطاعات اإلنتاج والخدمات، ومن ثم قللت كثيرا فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عـن  
الدخول في الكثير من المشروعات، كما أن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريـك رؤوس األمـوال بكميـات    

 .كبيرة

لى التخفيف من حدة القيود التشريعية التـي تثقـل البنـوك    تزايد صيحات دعاة إصالح النظام المصرفي إ - 6
مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات والفاعليـة فـي    اقتصاديةبالقيود على أن تحل محلها قيود 

اطرة، وكذلك مدى كفايـة  بين مختلف القطاعات حسب درجة المخ واالئتمانتوزيع نسب السيولة :  داء مثلألا
بسويسرا حيث رفعت " بازل"في الكثير من الدول وكذلك لجنة  المشرعون إليه اتجهلعل هذا ما ، ورأس المال

بعد أن شهدت تدهورا كبيرا في الثمانينات وبداية التسـعينات ممـا أدى   % 8لى إ األصول / نسبة رأس المال
 .البنوكهذه  انكشافمعدل  إلى تزايد

ويـؤدي إلـى   .  ة في السنوات األخيرة تحت تأثير العولمةبين البنوك بمعدالت كبير االندماجتزايد حركة  - 7
تكوين كيانات مالية ضخمة تستطيع أن تنتشر فروعها في كل مكان وأن تحصـل علـى األجهـزة العلميـة     
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دارية وبشـرية  إ إطاراتواإللكترونية المتطورة والموارد المالية الوفيرة وكذلك قاعدة عريضة من العمالء و
الطويلة القوية إلى  أذرعهاتوظيفها جميعها في تنويع أنشطتها ومصادر تمويلها وتمد  ماهرة تستطيع أن تحسن

  .ولوجها في الزراعة، الصناعة والخدمات اعتادتمجاالت لم تكن قد 
 اتفاقـات فـي إطـار    االقتصـادي يؤدي التحرير : العالمي وتحرير الخدمات المالية االقتصاديالتحرير  - 8

توسـيع  :  لعوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها، إذ من أهم هذه العواملأورجواي إلى خلق العديد من ا
قتصادية الالسوق اإلنتاجية والتجارية والخدمية، تنوع األنشطة وظهور أنشطة جديدة، تعزيز وتقوية الكيانات ا

... األجنبي مارلالستثفرص  وإتاحةالقائمة وخلق كيانات لم تكن موجودة، تخفف القيود وتقوية المنافسة، خلق 
ن تمدها خارج األطر الضيقة التي ظلت أتنوع أنشطتها و أنالخ، كل هذا وغيره يؤدي إلى خلق الدافع للبنوك 

ليطال كذلك تحرير الخدمات ومنها قطاع الخـدمات   متداكما أن التحرير  .حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة
إذ عليهـا أن تمـد   . ا للبنوك الوطنية في الكثير من الدولويمثل هذا الوضع تحدي.  المالية بما فيها المصارف

نشاطها إلى المجاالت اإلنتاجية والخدمية خشية أن تستحوذ عليها البنوك والمؤسسات األجنبية وتحصل منهـا  
وهكذا يزداد أحكام قبضتها عليها وتحرم منهـا البنـوك الوطنيـة،    . على معدالت ربح مرتفعة تدعم مركزها

زيادة حدة المنافسة من البنوك األجنبية ومن ثم يجب دعم قدرات البنوك الوطنية مـن حيـث    والتحرير يعني
  .الوطني االقتصادالخ، والترابط مع مختلف قطاعات ... التكلفة، الكفاءة والفاعلية والقدرة المالية واإلدارية

  
  فلسفة التنويع في البنوك الشاملة: المطلب الرابع      
هي اعتماد البنوك الشاملة في أعمالهـا علـى فلسـفة    فكرة أساسية، و ىنركز علأن  نمن األهمية بمكا  

وجدت سوقاً رائجـة خـالل   و (Markowtez)ماركوتزقدمها التي نادى بها و (Diversification)التنويع 
قد حصل بفضلها االثنان على جائزة نوبـل  ، و(Sharpe)شاربكما أضاف لها  عشرينالسبعينات من القرن ال

   .ي أوائل التسعيناتف
كما تقدم فالبنك الشامل هو ذلك البنك الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات كما يقـدم  و  

ففي ظل التنويع الذي يحققه البنك الشامل، فإنه يتوقع أن يتحقق االستقرار فـي   .االئتمان إلى كافة القطاعات
اطر االستثمار، فالدورات التجارية ال تصيب كافة القطاعات خـالل  حركة الودائع، كما يتوقع أن تنخفض مخ

كذلك . قطاع معين، قد يعوضه زيادة في ودائع قطاع آخر بالتالي فإن نقص الودائع التي يقدمهاونفس الفترة، 
قد يعادله ارتفاع الطلب على االئتمـان مـن قطـاع      الطلب على االئتمان المصرفي لقطاع ما، انخفاضفإن 
فلو أصاب قطاع معين من القطاعات المتعاملة مع البنك موجة كساد ترتب عليها إفالس بعض منشآته،  .آخر

يراعـي  و .تعامالته مع هذا القطـاع دون غيـره   يقتصر فإن مخاطر ذلك سوف تكون أقل عما لو كان البنك
صـغيرا زادت مزايـا    امـل البنك معامل االرتباط بين القطاعات التي يتعامل معها، حيث كلما كان هذا المع

تحقق قدر أكبر من األمان للمودعين دون أن يترتب على ذلك أثر سلبي التنويع، وانخفضت مخاطر السيولة و
ط في مجال تصنيع الحديد فعلى سبيل المثال ال يركز البنك الشامل تعامله مع قطاعين أحدهما ينش .على العائد

ت، ألنه إذا أصاب القطاع األول ندرة في مادة الحديـد التـي   المقاوالالمسلح واآلخر ينشط في مجال البناء و
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، وهذا بسبب كون معامل االرتباط بـين هـذين   توقف نشاطهانعكس ذلك على القطاع الثاني سلبا ويصنعها، 
   )1( .القطاعين كبير نسبيا

 مـارس تنوعـة و مجاالت خدمية م تزداد إيجابياته إذا دخل البنك الشاملويزداد مفهوم التنويع عمقا، و    
ألن ذلك من شأنه أن يقلل المخاطر التي قـد يتعـرض   . أنشطة غير مصرفية تخدم قطاعات اقتصادية مختلفة

يوضح الشكل المـوالي أهـم المجـاالت الخدميـة     و. ألدنى وباألخص مخاطر السيولةإليها البنك إلى الحد ا
  .للمصرف المعاصر

  المجاالت الخدمية للمصرف المعاصر): 02(الشكل 
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
  

، 2007،)األردن ق،ادار الور - سوريا العربي، دار التواصل(،عولمة جودة الخدمة المصرفية رعد حسن الصرن،: المصدر
  .82: ص
  
  
  
 
 
  
  

                                         
  .62- 61: ، ص ص3، ط2000،المكتب العربي الحديث، مصر،)مدخل التخاذ القرارات(إدارة البنوك التجارية منير إبراهيم هندي،  (1)
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   وظائف البنوك الشاملـــة: الثانيلمبحث ا
ل هذه الوظـائف وظـائف   التي تقوم بها، حيث تشمتعزى أهمية البنوك الشاملة إلى الوظائف المتنوعة       

مشـاركا فـي مختلـف    ألعمال، كما تدخل داعما وامار وبنوك االستثنوك التجارية، البنوك المتخصصة والب
تنقسم هذه الوظائف إلى وظائف و. أو زراعية أو تجارية أو خدميةالمشاريع االقتصادية سواء كانت صناعية 

بها من خالل إعادة تنظيم نفسها علـى شـكل شـركة    وظائف أخرى تقوم ، وتقوم بها البنوك الشاملة بنفسها
ــي . قابضــة مصــرفية ــه يصــب ف ــذا كل ــاهوه ــد  اتج ــة االقتصــاديةو واح ــة التنمي ــو خدم                          . ه

  .إظهار مدى مساهمتها في التنمية االقتصاديةقوم بحصر أهم وظائف البنوك الشاملة وسنو
        
  اــائف التي تقوم بها البنوك الشاملة بنفسهالوظ: المطلب األول   

موعة من الوظـائف غيـر   الوظائف التقليدية لمختلف أشكال البنوك، تقوم البنوك الشاملة بمج فضال عن  
 .مصدر أهميتهـا أساس وجود هذا النمط من البنوك والتي تعتبر التقليدية والمستحدثة ذات الطابع الشمولي، و

  :الجوانب التاليةفي  هذا ما سنحرص على توضيحهو
 التوسع في أنشطة الصيرفة االستثمارية: الفرع األول

قوم البنوك الشاملة بمجموعة من الوظائف وتقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للمستثمرين سواء كـانوا  ت    
  :فيما يلي التي تتجسدشركات، وأفرادا أو 

  )1( :لدعم الجوانب التالية حيث يشمل هذا ا: دعم المشروعات االستثمارية - أوال

البنـك أو التعاقـد مـع     خبراء بواسطةالترويج للمشروعات الجديدة من خالل إعداد دراسة الجدوى  •
النصح حـول  و االستشارةقدم البنك الشامل يكما خصصة للقيام بها أو جزء منها، المكاتب المتالمؤسسات و

والقطاعيـة،    عن التطورات االقتصـادية الكليـة   هذه المشروعات، نظرا المتالكه المعلومات المعاصرة 
 .السوق الماليةع والخدمات وظروف أسواق السلو

لماليـة للمشـروعات االسـتثمارية،    االضطالع بالقيام بثالثة وظائف أساسية تتعلق بمحفظة األوراق ا •
  :تتمثل هذه الوظائف فيما يليو

المصدرة حديثا من طـرف  ) األسهم(المالية حيث يتحمل البنك الشامل مخاطرة شراء األوراق  :اإلسناد •
 .الشركة المصدرة لها بدال عن هذه الشركة

بيعها لصالح الشركة المصدرة لها دون تحمل الشامل بتسويق األوراق المالية وحيث يقوم البنك  :التنويع •
 .هذا لقاء عمولة توزيع تدفع من قبل هذه الشركة، ومسكهامخاطر 

أنـواع األوراق الماليـة   التـي تتعلـق بتشـكيلة و   و :الجديدةول اإلصدارات تقديم االستشارة المالية ح •
 .المرغوب فيها في ضوء أوضاع الشركة المصدرة لها

                                         
  81 – 79: صالح الدين السيسي، مرجع سابق، ص ص  (1)
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البنوك الشـاملة تحـت شـعار الخدمـة      حيث قامت ):وحدات الثقة(القيام بنشاط أمناء االستثمار : ثانيا
ة في إطار ما يعرف بأمان االستثمارعمليات إدارات متخصصة في إدارة المصرفية الشاملة بإنشاء أقسام و

ة في زيادة إشباع رغبات العميل وتوطيد عالقته بالبنـك،  هذا رغبو. االستثمار الناشئة بين البنك وعمالئه
سيتم توضـيح أهـم   و .اكتساب قاعدة واسعة من العمالءك ونالحفاظ على الحصة السوقية للبهذا ما يتيح و

 :جوانب هذا النشاط فيما يلي

تنشأ عـن الثقـة الممنوحـة    مسؤولية تعطى لشخص و" على أنها  حيث تعرف :تعريف أمانة االستثمار - أ
أنها عالقـة تنشـأ    ىاالستثمار علتفاق، كما تعرف أمانة إلدارة األمالك بحرص مراعيا في ذلك شروط اال

لصالح مالكها أو مـن  إدارتها عن الممتلكات ويقوم باالحتفاظ بها و والؤمسلشخص يعد  ∗نتيجة نقل الملكية 
 .)1(" يحددهم من اآلخرين 

حيث يوضح المخطـط  : ضمن نشاط البنك الشامل) وحدات الثقة(الهيكل التنظيمي لقسم أمانة االستثمار  -  ب
 . الموالي طبيعة هذا الهيكل داخل البنك

 
   
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

تحاد إ، مجلة إدخالها في المصارف العراقية وإمكانية)  Trust units(خدمات وحدات الثقة صادق راشد الشمري،  :المصدر
  .74 :، ص2005جانفي، 290: لعددا بيروت، لبنان، المصارف العربية،

    
عدم تداخل أنشطتها مع باقي أشـطة البنـك، كمـا     تفرض) وحدات الثقة(آلية عمل قسم أمانة االستثمار  إن  

ى محفظة استثمارات قسم األمانة يمكن إضافتها إلاألوراق المالية التي  اختيارالتركيز على إستراتيجية  توجب

                                         
  .إلدارة االستثمار دون نقل الملكية إليه وكالة استثمارحيث يعتبر نقل الملكية شرطا أساسيا لنشأة أمانة االستثمار، بينما تعتبر الثقة بشخص   ∗

 .79: مرجع سابق، ص ،البنوك الشاملة وعملياتها وإدارتهاعبد المطلب عبد الحميد،   (1)

  مدير تحليل
 المحفظة 

 إلدارةمجلس ا

  نشاطات المصرف
 في غير وحدات الثقة 

 

 مدير قسم وحدات الثقة

  الخبراء
والمختصين 
 باالستثمار

 

الوحدة  وحدات الثقة
 القانونية

 لجنة تنفيذ قسم الثقة

  النظم الدائمة 
 والمساندة

 المدير العام

 مخطط الهيكل التنظيمي لوحدات أقسام الثقة): 03(الشكل 
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يمكن االعتماد على نظرية المحفظة الحديثـة التـي يلـزم    أهدافها األساسية والمتنوعة العديدة، وكذلك تحديد و
تطبيقها استخدام نماذج حاسوب متطورة أو موضوعة من قبل البنك للتعـرف علـى كيفيـة تحليـل األدوات     

البنك بـرامج تقيـيم    استخدامكذلك كيفية و  لصيانة استمرار أداء دور عمل المحفظةاالستثمارية في المحفظة 
  .)1(نظم تقييم األداءماذج المحافظ واألوراق المالية على الحاسوب، ن

  )2(: حيث من أهم هذه الخدمات ما يلي :خدمات البنوك الشاملة في مجال أمانة االستثمار -ج
 االستشـارات تقديم وصايا وتنفيذ تفويضات العمالء وإدارة أموالهم ولتشمل قبول تنفيذ اخدمات األفراد و •

 .الشخصية

      إعـداد نظـم خاصـة بالمعاشـات للعـاملين     ، وتشمل تقييم األصولخدمات المشروعات والشركات و •
 .األجوريم االستشارات المهنية وإعداد المرتبات وتقدلقيام بعمليات األوراق المالية واو

الخدمات الخاصة التي تشمل إنشاء مراكز خاصة لمساعدة العمالء في بنـاء نظـم   وخدمات المعلومات  •
       ،ليـة المنـاطق الجغرافيـة المح  عـن األنشـطة و   اقتصـادية اد تقـارير  إعدبهم و المعلومات الخاصة

إصدار تقـارير  مور الخاصة بالرقابة على النقد ومساعدة العمالء في األو ،الخارجية الخاصة بالعمالءو
شهرية عـن التغيـرات فـي    وإصدار نشرة أسبوعية و ،الخارجظمة عن حالة الشركات في الداخل ومنت

 .المصرفيةوغيرها من التشريعات النقدية و قوانين النقد

 .الخارجو التي تقوم بتنويع منتجاتها في الداخلالتي تناسب الشركات خدمات متابعة المبيعات  •

 .السنداتو خدمات التسجيل واإلصدار الخاصة باألسهم •

 )3(: من أهم تلك المزايا ما يلي: مزايا نشاط أمناء االستثمار -د

     التـي كانـت عاطلـة   ن دورها في تجميـع مـدخرات الجمهـور    محيث يك :بالنسبة لالقتصاد الوطني •
الرأسمالي  باألخص في الشركات المساهمة التي تعمل على تحقيق التراكمو استثماريةوتوظيفها في مجاالت 

 .دفع عملية التنمية االقتصاديةالقتصاد الوطني وفي ا

لدخول إلى سوق األوراق حيث يوفر هذا النشاط لصغار األفراد أو المؤسسات إمكانية ا :بالنسبة للجمهور •
 :االستثمار في أدواته بشكل غير مباشر، ويتحقق لهم اآلتيالمالية و

 .تخفيض درجة المخاطرة الستثماراته  §

  .مهارات اإلدارات المتخصصةو االستفادة من خبرات  §

 .مربحةبرأسمال صغير في مشاريع ضخمة والمساهمة   §

يد من مصادر يزور البنوك في االقتصاد الوطني، وحيث سيعزز هذا النشاط د :بالنسبة للجهاز المصرفي •
 .جدد عمالءمن اإليرادات التي تحققها من هذه الخدمات فضال عن جلب أموال هذه األجهزة و

 
 

                                         
 .74: صادق راشد الشمري، مرجع سابق، ص  (1)
 . 47 – 46: ، مرجع سابق، ص صالبنوك الشاملة عملياتها و إدارتهاعبد المطلب عبد الحميد،   (2)
 .73: صادق راشد الشمري، مرجع سابق، ص  (3)
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 العمل  وهي أحد القضايا اإلستراتيجية التي تواجه   ):التسنيد ( قيام البنوك الشاملة بعمليات التوريق  -ثالثا 

األصول وتحويل أصول مالية غير سائلة مثل القروض "يقصد بها و –التي أشرنا لها سابقا  –المصرفي 
واق رأس المال، وهي أوراق تستند قابلة للتداول في أس) أسهم وسندات(أخرى غير السائلة إلى أوراق مالية 

، وال تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدين على و مالية ذات تدفقات نقدية متوقعةإلى ضمانات عينية أ
    )1(".السداد من خالل التزامه العام بالوفاء بالدين

  :)2(أن عملية التوريق تتم بواحدة من ثالثة طرق، وهي اإلشارة إلى وتجدر
وهو مـا يمثـل السـبيل     ديدة،جحيث يتم استبدال الحقوق وااللتزامات األصلية بأخرى  :الدين الستبدا )1

كما أنها اآللية ذاتها التي تستعمل فـي   الوحيد الذي يتم بموجبه التحويل الحقيقي لكل من الحقوق وااللتزامات،
  .زئةبيع الذمم المدينة الناتجة عن البطاقات االئتمانية المخصصة لمخازن التج

ـ  :التنازل )2  نحيث يتم توريق الذمم المدينة الناشئة عن بيع السيارات وما شابهها، ويتم بموجبها التنازل ع
يواصل المؤجر في إطار عقد اإليجار والشراء في دفـع األقسـاط إلـى الممـول      ،حيثالموجودات للدائنين

و تسديدها ضمن سلسلة من الحواالت المتفق ي الذمم المدينة أراألصلي الذي يقوم بدوره إما بتحويلها إلى مشت
 :ولكن التنازل على نوعين ق، ومقابل ذلك بقوم باسترداد المبالغ من المؤجرين،يعليها عند التعاقد على التور

  .أو ضمن عملية التنازل عن المديونية إلى الغير) ترضقالم(ضمن إشعار يوجه  إلى المدين 
لذمم المدينة من قبل الدائن األصلي إلـى البنـك، أو إلـى بنـك قائـد      يث يتم بيع اح :المشاركة الجزئية )3

متخصص في شراء الذمم المدينة وتميلها، وهنا ال يحتمل بائع الدين مسؤولية فيما لـو عجـز المـدين عـن     
بأن حسابه قم تم بيعه إلى البنك وعليه التسديد لـه مباشـرة، ونظـرا    ) المدين(التسديد،ويتم إشعار المقترض 

ام حق الرجوع فإن على مشتري الدين التأكد من الجدارة االئتمانية للمدين، وغالبا ما يعطي هـذا الحـق   النعد
  .ذاتها،و يلزم تخصيص مخصص لمواجهة حاالت عدم الدفع ) البيع على الحساب(قبل إتمام عملية 

  )3(: مساوئ موضحة فيما يليفي طياتها مزايا و تحمل عمليات التوريق فإن وأخيرا    
فهي تتمثل في ربط المقترضين بأسواق رأس المال مباشرة متجـاوزا بـذلك مـا     :بالنسبة لمزايا التوريق -أ 

متالفيا بـذلك عجـز البنـوك    كلفة زائدة على مصروفات القرض، ويسمى بالوساطة المالية التي كانت تمثل ت
عنـدما  يأتي كحل أمثل للـدائن   التجارية عن تدبير األموال الالزمة لإلقراض في أوقات األزمات النقدية، كما

الدين أو بيعـه طالبـاً   يصبح الدين مشكوكاً في تحصيله، فيقوم الدائن بتوريق هذا يتقاعس المدين عن الوفاء و
 .يتفادى بذلك تكوين مخصصات له في الميزانيةللسيولة، و

لمدين للموافقة على فتتجلى خاصة على المستوى الدولي، إذ قد يشترط الطرف ا :بالنسبة لمساوئ التوريق  - ب 
داخل  استثمار كامل قيمة الدين في مشروعات ن يتم السداد بالعملة المحلية، وتوريق الدين من طرف الدائن أ

 المالية للدولةالسياسة النقدية و  دينة، إال أنها لها أثر بالغ علىهذه العملية تبدو مغرية للدول الم، وحدود الدولة

                                         
  .237:، ص2001، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، أدوات وتقنيات مصرفيةمدحت صادق،  )1(
  .128-127:،ص ص2004دار طيبة للنشر والتوزيع،مصر،،)من منظور محاسبي(االستثمار في البنوك والمؤسسات المالية عادل محمد رزق، )2(
 .57 – 56: ،ص ص2006مكتبة الريام، الجزائر، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة،سليمان ناصر، )3(
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 .ة، فقد يترتب على إنفاقها حدوث تضخم، بكل ما يحمله التضخم من مساوئإذا كانت قيمة الدين كبير   

هكذا تستطيع البنوك الشاملة أن تلعب دورا إضافيا في تنشيط أسواق األوراق المالية بفضل إتاحتهـا  و  
أساسـا   الصادرةمن المستثمرين، والتي تجذب أكبر قدر وراق المالية داخل هذه األسواق ولقدر أكبر من األ

أسواق رأس المـال نظـرا إلزاحتهـا    و عتبر بمثابة دمج بين أسواق االئتمان تي تالمن عمليات التوريق، و
  .األوراق الماليةد الفاصلة بين القروض المصرفية وللحدو
حيث تقوم البنوك الشاملة بدور فاعل فـي تنشـيط    :خدمات البنوك الشاملة في مجال األوراق المالية -رابعا

  )1(:  الل ما يليذلك من خو .ترويج أدوات مالية متنوعةمالية عن طريق تسويق واألوراق السوق 
ü   تدنية المخاطر إلى الحد األدنى وتعظيم التنويع في محفظة األوراق المالية إلى الدرجة التي يتم عندها

 سـاهم  عة الشـركات الم طبيلية وتعددها، والتنويع يكون في تواريخ االستحقاق لألوراق الماالربحية، و
 .تباعدها الجغرافيفي إنشائها و

ü  إرشـادات الوسـطاء المـاليين   لة، وذلك باالستناد إلى نصـائح و تسويق األوراق المالية مقابل عمو        
 .الوحدات المتخصصةات الخاصة المتمثلة في الخبرات واستخدام اإلمكانيو

ü  ألوراق المالية الواجب إصدارهاتشكيلة اللشركة المصدرة حول نوعية والتوجيهات تقديم النصائح و. 

ü  نشاط البنك الشامل إلى سوق اإلصدار، ليحقـق   امتدبذلك ، وألوراق المالية لمنشآت األعمالإصدار ا
 .دون استخدام لموارده المالية، وعائدا إضافيا، دون أن ينطوي ذلك على مخاطر تهدد مستقبل البنك

ü   الديون) تسنيد ( القيام بتوريق. 

بالذكر أن هذه الخدمات التي تقدمها البنوك الشاملة في مجال األوراق المالية تسهم في دعم برامج الجدير و   
لالنتقال إلى مرحلة اقتصـاد   استعداداالخوصصة خاصة في تلك الدول التي تبنت برامج اإلصالح االقتصادي 

 )2(: في المحورين التاليين ضحالموهو األمر الذي و. السوق

Ø  يم االستشارات الالزمة للخوصصـة  تقدالشركات قيد الخوصصة وإعداد الدراسات واألسهم في شراء
موجوداتهـا  وتقييم أصولها الجدوى حول شركات القطاع العام والتقييم، حيث يعد البنك الشامل دراسات و

 . قيمة األسهم التي تصدرها في إطار عملية الخوصصةيمكن تحديد عدد وبحيث 

Ø  ذلك في حالة الخوصصة فإن قانون الشركات عادة يسمح اهمة وشراء سندات الشركات المس
توزيعه إلى أجزاء من حقوق دات إذ أن هيكل رأسمال الشركات وللشركات المساهمة بإصدار السن

يحقق البنك الشامل من خالل مسكه للسندات التي تصدرها و. ى عوامل عديدةالمديونية يعتمد علوالملكية 
باالبتعاد عن و االستقرار لنسبة العائد من االستثمار،ه االستثمارية، ومحفظتالشركات التنويع في 

فضال عن شراء البنك لهذه تفاء باستالم الفوائد الدورية، ومشكالت إدارة الشركة المساهمة من خالل االك
 ية ـعمل ناد ـية إسـضا عملـقد يتولى أيته عند إصدارها من قبل الشركة، والسندات فإنه يقدم استشارا

                                         
لعلوم ، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية ا -دراسة حالة الجزائر  –دور المصارف الشاملة في تحديث وعصرنة الجهاز المصرفي أحمد مداني ، )1(

 .52 – 51: ص ص ،2006/  2005نقود وتمويل، جامعة الشلف، الجزائر،: االقتصادية والتسيير، قسم العلوم االقتصادية، تخصص
 .83 – 82: صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق، ص ص)2(
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 .اإلصدار، أو بالقيام بتوزيعها للمستثمرين

من خالل ما سلف ذكره، تستطيع البنوك الشاملة تنشيط سـوق األوراق الماليـة بفضـل إدارتهـا     و   
        إحاطتها بكافـة ظـروف السـوق الماليـة بفضـل شـبكة معلوماتهـا        محترفة لمحفظة أوراقها المالية وال
ع العـام وتسـريع عمليـة    هي إعادة تأهيل شركات القطادة األخرى وناهيك عن الفائ. اسعةاتصاالتها الوو

هو األمر الذي ينعكس على مردودية هذه الشركات باإليجاب مما يكسبها مكانة خوصصتها ورفع كفاءتها، و
  .في مسيرة دعم التنمية االقتصادية

ام على قيام البنوك الشـاملة  عتمد هذا النظحيث ي :قيام البنوك الشاملة بدور المتعاملين الرئيسـيين  -خامسا
كما تقوم بدور صانع . تلتزم بضمان تغطية اإلصدارات الحكوميةوراق المالية في السوق األولية وبشراء األ

اتفاقيات إعادة الشراء لـألوراق  مالية من خالل الشراء أو البيع والسوق في السوق الثانوية لنفس األوراق ال
نظام تم وضع عدة معايير في البنوك التي سيتم تسجيلها للعمـل فـي هـذا    ال نجاح هذاوإل .المالية الحكومية

التي تمكن من حسن تشغيل النظام، هذا باإلضافة إلـى كفـاءة أداء البنـك الـذي      المالءة الماليةالنظام منها 
 وهناك عدة مزايا تحققها البنوك من خالل .حجم أعمالهمزاولة نشاط المتعامل الرئيسي ونشاطه و يرغب في

تشجيع صناديق االسـتثمار  آمن، و استثمارلة لديها في مجال توجيه فائض السيو قيامها بهذا الدور، من بينها
في السندات بدال من االحتفاظ بنسبة كبيرة من أموالها على هيئـة ودائـع بمـا     استثماراتهاعلى زيادة حجم 

   )1( .يحسن من مراكز الصناديق التابعة للبنوك
  قديم األنشطة التمويلية المبتكـــرةت: ثانيالفرع ال

التي ترتكز على االبتكار فيمـا يتعلـق بجديـد    ، وتقوم البنوك الشاملة بتقديم مجموعة من األنشطة الحديثة    
  :من أهم تلك األنشطة ما يلي، وذلك بغرض ريادة السوق المصرفية، والخدمات المصرفية

حيث تقدم البنوك الشاملة جملـة   :(Retail Banking)جزئة قيام البنوك الشاملة بأنشطة صيرفة الت -أوال
غالبـا مـا   زيادة والئهم للبنك، و بهدففي زيادة إشباع رغبات العمالء من الخدمات التي ترغب من خاللها 

    )2(: تلك الفروع نذكر ما يلي ن بينموإنشاء فروع متخصصة في هذا النوع من الخدمات،  حبذ البنك الشاملي
ويقدم خدمات كثيـرة  . حيث يقوم هذا الفرع بالتركيز على عمليات الشراء برهن :ل العقاريفرع التموي .1

 .صيانتهالغرض شراء المنازل ومشتري العقارات مثل القروض الشخصية لكل من بائع و

دمات المصرفية لمؤسسات األعمال وخاصة المؤسسـات متوسـطة   أين تقدم الخ :فرع خدمات الشركات .2
يتمثل أهم تلك الخـدمات فـي تبـديل العمـالت     تكون موجودة في منطقة جغرافية و يالتو صغيرة الحجمو

 .إدارة نقدية الشركاتدات المستندية، خطابات الضمان، واألجنبية، االعتما

 حيث تعمل على توصيل الخدمات المصرفية إلى المناطق النائية التي ال: )الناقلة ( الفروع المحمولة  .3

 مات العمليتم ذلك عن طريق إعداد السيارات مجهزة بمستلزلمصرفية فيها، ون إنشاء الفروع اجدوى م 

 .تقديم الخدمات لها في أيام معينة أو طيلة أيام األسبوعللذهاب لتلك المناطق و 

                                         
 .52: أحمد مداني، مرجع سابق، ص)1(
 .183 – 180: ، ص ص3، ط2007، األردن، )نشر بدون دار( ،األصول العلمية للتسويق المصرفيناجي معال، )2(
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التي تسعى لتحديد مزيج الخدمات التي يحتاج العمالء لتحويلهـا   :إنشاء الفروع كاملة اآللية أو شبه اآللية .4
 :من أمثلتهاالكامل أو شبه اآللية بالكامل، ولتقليدية إلى العمليات اآللية بمن العمليات ا

Ø   إلنتاجيـة فـي   فرع الخدمات اآللية الشاملة الذي ظهر نتيجة رغبة إدارة البنك في تحسـين مسـتوى ا
تنتشر هذه الفروع في المساحات المخصصة لهـا لـتمكن   العمليات المصرفية وتخفيض تكلفة أدائها، و

  .غير ذلك من العملياتالستفسار عن حساباتهم وان القيام بعمليات اإليداع والسحب والء مالعم
Ø  وحدات الصرف اآللي(ATM) ∗ ات المصرفية وخاصة عمليـات  التي تمثل نظاما هاما لتوزيع الخدم

 . معرفة الرصيداإليداع والسحب و

ر العاملين المناسبين في األلفيـة  إدخال التكنولوجيا إلى فروع البنوك بالضرورة إلى إعادة اختيا ويؤدي
  .الخبرات التكنولوجيةم المزج بين الخبرات التسويقية والثالثة بحيث يت

قيـام  "حيث يعرف هذا النشاط علـى أنـه    :(Leasing)قيام البنوك الشاملة بنشاط التأجير التمويلي  -ثانيا
ى  المشـروع  الـذي يحتـاج  إليـه     المنشأة المؤجر بشراء األصل  الرأسمالي من مورد معين وتأجيره  إل

في مقابل سداد قيمة إيجارية محددة يتفق عليهـا  ) متوسطة أو طويلة األجل (المستأجر لمدة محددة من الزمن 
وتزيد في مجموعها عن ثمن األصول المؤجرة بحيث يتحقـق   ،ما، وتسدد شهريا في أغلب األحوالفيما بينه

   .)1("ة على قرض بضمان للمؤجر عائد معدله قريب من معدل الفائد
  :ويوضح الشكل التالي دور البنك في عملية التأجير التمويلي

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
  
 

                                         
∗ATM: Automated Teller Machine. 

   .56:مدحت صادق ، مرجع سابق،ص )1(

 التأجير التمويليدور البنك في عملية : )04(الشكل 

 .425: محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص: المصدر

  

البنــك 
المشتري 
 المقرض

قيمة األصل محل 
 التعاقد تدفع بالكامل

 

المشروع 
المستأجر 
 المقترض

تسليم األصل 
لمؤجر ا للمشتري

أو  / المنتج و 
 المورد

تسليم األصل 
 للمستأجر

أقساط التأجير 
 السنوية

  
 اختيار المشروع المستأجر لألصل اإلنتاجي
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  :أما بالنسبة لمزايا هذا النشاط سيتم تناولها على النحو التالي
  )1(: فيحقق له المزايا التالية ،)المؤجر(بالنسبة للبنك  .1
ي ربحية عالية يسدد علـى  ابة قرض طويل األجل ذوفرة األرباح نظرا العتبار التمويل التأجيري بمث −

لضـرائب  او كذا معدل التـدفق النقـدي  العائد المستخدم من طرف البنك، ويتوقف ذلك على حصول أقساط، و
 .تأثيرها على حجم اإليراد الكلي، هذا فضال عن قيمة المعدات نهاية فترة اإليجارالمفروضة على االستثمار و

Ø يث يعتبر التأجير التمويلي بمثابة قرض يعمل تحت إشراف البنك لتمويل استكمال وظيفة اإلقراض ح
 .شراء المعدات

Ø المعـامالت  ضمن الحصول على حسابات الودائع وجذب عمالء جدد من خالل عمل البنك كقابضة ت
 .المالية األخرى الخاصة بالشركات التي تطلب خدمات التأجير التمويلي

Ø عيني مع توفير آجال استحقاقألموال في شكل نقدي وكبيرة من ا إمداد المستأجر بكمية. 

 )2( :فيحقق له المزايا التالية بالنسبة للمستأجر،. 2

Ø     إعطاء صورة أفضل لميزانية المنشأة، وذلك نتيجة لعدم ظهور قيمة األصـول المسـتأجرة ضـمن
نية وبالتـالي  عناصر األصول في ميزانية المنشأة رغم جودها في التشغيل، وإنما تظهر خارج الميزا

في حين يتم تسجيل قيمة المدفوعات اإليجارية لهذه األصـول   لن تظهر إهتالكاتها في جانب الخصم،
ومن ثم تبدو ميزانية المنشأة بشكل أفضل مما لو حصلت علـى هـذه    في حساب األرباح والخسائر،

  .األصول عن طريق الشراء بأموال مقترضة أي بتمويل مصرفي
Ø اسـتئجار ذاتية للمنشأة لتمويل أوجه اتفاق أخرى، وذلك نتيجة لجوء المنشأة إلـى  الموارد ال استخدام 

  .األصول الرأسمالية بدل شرائها، حيث ينجم عن الشراء تجميد جانب كبير من أصولها
Ø   الحد من تكلفة الضمانات، وذلك نتيجة إعفاء المستأجر من تقديم ضمانات مصرفية مكلفة ناجمة عـن

بملكية األصول للمؤجر كضمان يمكنه من استعادتها إذا مـا أخـل المسـتأجر     ذ يكتفيإ االقتراض،
  .بشروط العقد

Ø      تحقيق المرونة في استخدام األصول المالية وذلك نتيجة قيام المنشـأة بعمليـة اإلحـالل والتجديـد
 ألصولها بواسطة استخدام عملية التأجير التمويلي دون أن تتحمل ميزانيتها عبء شراء هذه األصول

ناهيك عن تجنيب المنشأة تحمل تكلفـة   .االستئجارجار الدورية طوال فترة واالكتفاء بدفع أقساط اإلي
فعقد استئجار األصل اإلنتاجي قد يكون قصير األجـل بحيـث    .في األوقات التي ال تحتاج إليه فيها

  .يغطي فترة اإلنتاج الفعلي إليه بحيث يظل هذا األصل عاطال عند عدم الحاجة إليه
Ø بيا إذا ما استأجرت األصل حيث يمكن أن  تحقق المنشأة وفرا ضري ،تحقيق مزايا ضريبية للمستأجر

قتراضي الذي يتم حسـاب قيمـة قسـط    إلمالي بدل تملكه وكانت فترة اإليجار تقل عن العمر االرأس
 اإليجـار بالكامـل مـن   ففي حالة التأجير يتم خصم أقساط . ضريبةلغرض ال على أساسه اإلهتالك

                                         
 .457 – 456: ، ص ص2005دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،إدارة البنوكمحمد سعيد أنور سلطان،  )1(
   .63-62: مدحت صادق ، مرجع سابق، ص )2(
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ن المنشـأة  إتزيد عن مدة اإليجار ف استهالكهأما في حالة تملك األصل وكانت مدة  ،حساب الضرائب
   .اإلقتراضيسوف تدفع الضريبة على قيمة االستهالك طوال عمره 

والتـي تمثـل    الرأسـمالية   االسـتثمارات حيث تفيد هذه الطريقة وفي توفير  :بالنسبة لالقتصاد الوطني .3
مضافة للناتج الوطني مما يساهم في تنفيذ خطط ومشاريع التنميـة وتقليـل العجـز التجـاري     إنتاجيتها قيمة 

واستثمار أمـوال متاحـة ممـا     كما يؤدي  إلى سرعة تنفيذ المشروعات فتتوفر فرص عمل جديدة  والنقدي،
يا ممـا  ناهيك عن تشجيع إقامة صناعات جديدة ومتقدمة تكنولوج ،لمواطنيؤدي إلى تحسين مستوى معيشة ا

  .)1(وفتح أسواق جديدة يساهم في رفع جودة اإلنتاج 
يزود المشاريع االقتصادية بمختلف األصول الالزمة لقيامها، مما يشكل  التأجير التمويليهكذا فإن نشاط و

في هذا الصدد، تؤدي البنوك الشاملة دورا مهما في تمويل شراء األصـول،  و. اعما مهما للتنمية االقتصاديةد
يك عن تقديم الترويج لصفقاته، ناهخاصة بعمليات التأجير التمويلي وفة إلى إعداد دراسات الجدوى الباإلضا

 . االقتصادية ألطراف عقد التأجير التمويلياالستشارة المالية و

ديثـة  حيث يعتبر أسلوب التجمع في القروض مـن الطـرق الح   ):المجمعة(تقديم القروض المشتركة  -ثالثا
ـ    ∗عبارة عن قرض كبير نسـبيا ) المجمع ( القرض المشترك ال بفعالية وكفاية عالية، وللتزويد باألمو تم ي

 اقتراضـه عن طريق مجموعة من البنوك المقرضة، و لما كان المبلـغ المـراد   تأمينه بالنيابة عن المقترض 
قوم هـذا البنـك   كامل العملية من ميزانيته الخاصة في حمل عبئ تكبيرا يكون من الصعب على بنك واحد أن ي

ين المقترض بنكـا  غالبا ما يعو يع المشاركات إلى مقرضين آخرين لتوزيع المخاطرة في المشاكل المحتملة،بب
سؤولية هذا األخيـر تجميـع القـرض    حسب حجم القرض إلدارة العملية بحيث يكون من مواحدا أو أكثر و

 )2(. توزيعه بين البنوك األخرىو

زايا على كل مـن البنـوك المقرضـة    ا النوع من القروض يعود بجملة من المالجدير بالذكر أن تقديم هذو
  :التي نتناولها كالتاليوالمقترضين، و

  )3(: حيث يتمثل أهمها فيما يلي: مزايا القروض المشتركة بالنسبة للبنوك المقرضة .1
 .تعذر تحمل بنك واحد مسؤولية القرض بالكامل •

 .لبنوك المقرضةتوزيع مخاطر التسليف على عدد أكبر من ا •

 .تجنب المشاكل المتعلقة بالقيود التسليفية •

 .إتاحة الفرصة أمام البنوك ذات القدرة التسويقية المحدودة للمشاركة في مثل هذا النوع من القروض •

 ال توجد لتي تستوفي على مثل هذه القروض والحصول على دخل أفضل من العموالت اإلضافية ا •

 .مثلها في القروض العادية

                                         
 .مليون دوالر أمريكي 100روض في السوق األوروبي حيث يبلغ متوسط هذه الق ∗
  .455-454:، ص ص2000دار المريخ، السعودية ، ،)التحديات الراهنة(األداء المالي لمنظمات األعمال السعيد فرحات جمعة، )1( 
دار الحامد للنشر      ، - ) ة والتطبيق النظري( العمالت األجنبية والمشتقات المالية بين  –المالية الدولية مروان عوض،  –ماهر كنج شكري )2( 

 .122: ، ص2004والتوزيع، األردن، 
  .353: ، ص2006دار وائل للنشر، األردن،  ،إدارة العمليات المصرفية المحلية والدوليةإسماعيل إبراهيم الطراد،  –خالد أمين عبد اهللا )3( 
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 )1(: حيث يتمثل أهمها فيما يلي :مزايا القروض المشتركة بالنسبة للمقترضين .2

إعطاء المقترض البديل للمدير المالي الذي يريد أن يوازن مصادر األموال المختلفة مـع الحاجـات    •
إضافية لالقتراض باإلضافة إلى أنه وع من القروض يمنح مصادر منوعة والمالية للمشروع، فهذا الن

 .البنوك التي يتعامل معهاالعالقات البنكية بين المشروع و زيدا منيتيح م

ر من الشركات أن تعرف الترويج في األسواق المالية، حيث يمكن لكثيتوفير وسيلة ممتازة للدعاية و •
 .بالتالي تعطى دعاية قوية عن طريق هذه القروضفي السوق و

ل توفر وسائل االتصال هذا بفضالالزمة، وة من األموال تحقيق السرعة في الحصول على كمية كبير •
 .هم خبرةديالموظفين الذين لالممتازة و

هامش الذي يعطى فوق هـذا  الالمعوم وإن تكلفة القروض المجمعة تقاس عادة بسعر الفائدة األساسي  •
يه مقارنة كل مـن  لتقدير التكلفة التي يجب على المقترض أن يتحملها على القرض يجب علالسعر، و

سـعر إقـراض   حيـث أن   .الهامش مع تكلفة مصادر التمويل األخرى المتاحة لهاألساسي والسعر 
  لنـدن  بـين بنـوك     ا مثل سعر اإلقراضالبنوك األمريكية ألفضل عمالئها ال يعتبر سعرا سوقي

)LIBOR (  ذلك ألن حركة هذا األخير ال تخضع ألية مراقبة أو قيود خالل دورة أسعار الفائدة كمـا
أمـا  . أن السعر األمريكي األساسي يزيد كثيرا عن سعر الاليبـور و في حركة األول كماهي الحال 

يشكل السعر و قتراض الممنوح له،إلسقف اوسمعته والهامش فإنه يعتمد على مركز المقترض المالي 
الميزة هنا هي والهامش مضافا إليهما المصاريف األخرى الكلفة الكاملة بالنسبة للمقترض األساسي و

سعر الاليبور يحقق لها وفرا جيـدا فـي التكلفـة قياسـا     على  )المجمعة(عتماد القروض المشتركة ا
 .بالسعر األساسي

بكفاية عالية من مقرضين متعددين ومن خـالل  شتركة تدبير مبالغ كبيرة بسرعة وتتيح القروض الم  •
 .قرض مشترك واحد ال يستطيع بنك واحد بمفرده تدبيره

           ت األخيرة إقباال كبيرا علـى هـذا النـوع مـن القـروض مـن قبـل الحكومـات        قد شهدت السنواو    
المشاريع الخاصة التي تتطلب احتياجات تمويلية كبيرة الحجم لتمويل عمليات إعـادة  والمؤسسات الحكومية و

   .غيرهااز مشاريع البنى التحتية واإلعمار كإنج
وشراء وخصـم الـديون   ) الصفقات الجزافية(تندات التصدير قيام البنوك الشاملة بعملية شراء مس -رابعا

    :الوظيفة الموضحة فيما يليوهي : الشاملة
حيث تعتبر هذه التقنيـة أداة مـن أدوات    :)forfaiting) (الصفقات الجزافية(شراء مستندات التصدير . 1

آجلة إلـى أحـد البنـوك أو     تمويل التجارة الخارجية وتتضمن بيع سندات إذنية أو كمبياالت ذات استحقاقات
وتنشـأ هـذه    .ت المالية أو مؤسسات التمويل المتخصصة من أجل الحصول على تمويل نقدي فـوري والبي

االلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع رأسمالية إلى مستورد آخر وتكون مقبولـة مـن هـذا    
مقابل سندات الدين التي في حوزته فإنـه يقـوم   ورغبة من المصدر في الحصول على تمويل فوري . األخير

                                         
 125 – 124: مروان عوض، مرجع سابق، ص ص –ماهر كنج شكري )1(
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ببيعها إلى أحد البنوك أو المؤسسات التمويلية المتخصصة دون حق الجوع على البائع ويتم هذا البيع بأن يسلم 
المصدر السندات أو الكمبياالت المباعة والتي تستحق عادة خالل فترة زمنية تمتد إلى خمـس سـنوات مـن    

ها نسبة مئوية مقدما عن المـدة  من ي الدين مقابل الحصول على قيمتها فورا مخصوماتاريخ الصفقة إلى مشتر
 -، وعادة ما يطلب مشتري الـدين  ن مخاطر الصفقة ومسؤولية التحصيلبأكملها على أن يتحمل مشتري الدي

خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل لإللغـاء مـن أحـد     - كشرط لشراء هذه األوراق التجارية
  .)1(، وغالبا ما يكون هو نفس بنك المستورد ة للتعامل دوليا في بلد المستوردوك المؤهلالبن
حيث تعتبر أداة من أدوات تمويل التجارة فـي السـلع   : (Factoring)شراء أو خصم الديون بالجملـة  . 2

و أحـد البنـوك   دوليا من خالل قيام إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النشاط أومحليا  االستهالكية
سـندات   -كمبيـاالت (التجارية الذي تتوافر لديه هذه الخدمة المصرفية بشراء حسابات القبض أو الذمم المدينة 

يومـا   30الموجود تحت يد المؤسسات الصناعية أو التجارية والتي تتراوح مدتها بين ) الخ.. .فواتير -إذنية 
وذلك مـن أجـل تـوفير     المالية، ةن مدينيها خالل السنوالتي تتوقع هذه المؤسسات تحصيلها م يوما، 120و

  .)2(سيولة نقدية مستمرة لهذه لتحصيل قيمتها
ت بدفع حركـة الصـادرا   الدولة اهتمامتتزايد أهمية توسع البنوك في تقديم هذه األنشطة في ظل تزايد و     

 عما تحققه هذه الخـدمات  متوسط األجل المرتبط بالنشاط التصديري فضالقصير و االئتمان عن طريق توفير
إلى تجنـب مشـاكل    الصرف باإلضافةفي تحسين مراكز سيولة المصدرين وتخفيض مخاطر أسعار الفائدة و

مـن  دخـال إضـافيا   ك المقدم لها التكاليف المتعلقة بها، كما تحقق تلك الخدمات للبنإدارة التأمين والتحصيل و
  .هئتقاضاها من عماليالفوائد التي خالل العموالت و

حيث يعد هذا النشاط من بين األنشطة التي تركـز   ):السمسرة(املة باالتجار بالعملة قيام البنوك الش -خامسا
عليها البنوك الكبيرة، من خالل االتجار بالعملة التي في حوزتها فـي األسـواق الحاضـرة بغـرض إتمـام      

مقابل العموالت التي تحصـل عليهـا    الصفقات التجارية الدولية لصالح بعض المؤسسات لتحقيق عوائد معينة
تتضـمن إمكانيـة اسـتفادة البنـك مـن      و. أن تتعرض لمخاطر على اإلطـالق  البنوك في هذه الحالة دون

هنا سـيكون التعامـل فـي األسـواق     قبل حلول موعد إتمام التحويل، و المطلوبة لبعض الوقت االستخدامات
  )3(. أسواق الخياراتالتعامل في األسواق المستقبلية والحاضرة أفضل من 

قد تعرضنا إليهـا  و -التي تعتبر من أبرز األدوات المالية الحديثة و :تعامل البنوك بالمشتقات المالية -سادسا
توافر عليه من خبرات تكنولوجية ما ت استثمارفي هذا الصدد تحاول البنوك الشاملة و -سابقا في الفصل األول

ع مـن األدوات  التي يمكن أن تجنيها من خالل تعامالتها في هـذا النـو   فنية في سبيل االستفادة من العوائدو
 .التي تعتبر أيضا من أبرز األدوات المستخدمة في التحوط من المخاطرالمالية الحديثة، و

      

                                         
   .36-35: مدحت صادق، مرجع سابق، ص )1(
   .43: نفس المرجع السابق، ص )2(
  .26: مرجع سابق، ص ،البنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاعبد المطلب عبد الحميد، )3(
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  الوظائف التي تقوم بها البنوك الشاملة من خالل الشركة القابضة المصرفية: المطلب الثاني   
املة بعض الوظائف ذات الشخصية المعنوية المستقلة عنها من خـالل إعـادة تنظـيم    تمارس البنوك الش  

مما يمنح البنـوك  . شركات تمارس أنشطة غير مصرفيةتضم بنوك و نفسها على شكل شركة قابضة مصرفية
كمـا  . ذلـك شطة لم تكن تستطيع ممارستها نظرا لوجود قيود قانونية تحضـر  نالشاملة القدرة على ممارسة أ

هو رغبة البنوك في الحد من المخاطر التي تتعرض لها، باإلضافة إلى محاولة االستفادة من د دافع آخر ويوج
  :األنشطة فيما يلي تلكأهم يتمثل  و .الخبرات المتخصصة للشركات الشقيقة

 االستثمارالبنوك الشاملة لشركات إنشاء : لوالفرع األ

األموال من عدد كبير من المستثمرين عن طريـق بيـع    مؤسسات مالية تحصل على" تمثل هذه الشركات   
حيـث يمكـن لكبـار    تم تجميع األموال واستثمارها من قبل إدارة محترفـة و حصص من األسهم لهم حيث ي

يترتب على هذا أن شركات االستثمار و .)1(" صغارهم المشاركة في صناديق شركات االستثماروالمستثمرين 
هم من تتوافر لديهم األموال الكثيرة غير أنهـم  األولى هي كبار المستثمرين وين، تستهدف فئتين من المستثمر

من ثم فهم يتوجهون لشـراء صـكوك   رها في محافظ األوراق المالية، وال تتوافر لديهم الخبرة الكافية الستثما
القدر الكـافي  الثانية هم صغار المستثمرين الذين ال يتوافر لديهم و ،بأحد صناديق شركات االستثمار استثمار

من ثـم يتوجهـون إلـى صـناديق     و ،تقليل المخاطرمن األموال لتكوين محفظة استثمارات متنوعة لضمان 
لذلك سنتناول بعـض الجوانـب   اة الرئيسية لشركات االستثمار، واألد هذه األخيرةتعتبر و .شركات االستثمار

  :المتعلقة بهذه األداة على النحو التالي
ي لتجميـع  وعـاء مـال  " تعتبر صناديق االستثمار بمثابة حيث :خصائصهاالستثمار وتعريف صناديق ا -أوال

 استثمارها في األوراق المالية من خالل جهـة ذات خبـرة فـي إدارة محـافظ األوراق    مدخرات األفراد، و
ا مـن أسـاليب االسـتثمار    هذه الصناديق بمجموعة من الخصائص التي تميزها عما عداهتتسم و )2(."المالية

  )3(: التي تتمثل فيما يليخرى، واأل
ü قيمتهـا  ذلـك ب وثيقة االستثمار بسهولة بالغة، وفإنه مع بعض االستثناءات، يمكن استرداد قيمة  :السيولة

فإنه عادة ما يـتم اإلفصـاح    االستردادفي حالة وجود أي قيود على عمليات ، واالستردادالسوقية وقت 
 .عنها ضمن نشرة االكتتاب الخاصة بالصندوق

ü ـ  االستثمارإذ أنه في معظم األحيان يكون صندوق  :المرونة ة مـن  مجرد جزء من عائلة تضم مجموع
من ثم يمكن للمستثمر أن ينتقل بأموالـه  الصناديق مختلفة األغراض، والتي تدار بمعرفة إدارة واحدة، و

 .إلطالقبتكلفة قليلة أو بدون تكلفة على االواحدة  من صندوق آلخر داخل مجموعة العائلة 

ü  إذ تضع معظم الصناديق حدودا دنيا لالستثمار فيها ال تتجاوز مبالغ بسيطة تكون في  :ستثمارالاسهولة
 .متناول المستثمر ذي اإلمكانيات المحدودة

                                         
  .389: ، ص2008، الدار الجامعية، مصر، األسواق والمؤسسات المالية رسمية قرياقص،  –عبد الغفار حنفي )1(
  .9- 8: ، ص ص2003/  2002، الدار الجامعية، مصر، مشاكل المحاسبة واإلفصاح في صناديق االستثمارح عطية، أحمد صال)2(
  .8 – 7مرجع السابق، ص ص نفس ال   )3(
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ü عمومـا علـى مبـدأ تنويـع      االسـتثمارية صناديق الداخل  االستثمارحيث تقوم استراتيجيات  :التنويع
هـو مـا   ، وودائع البنوك، وأذون الخزانة وغيرها، و)محلية أو أجنبية (  داتباألسهم، والسن االستثمار

 .يتيح الفرصة لصغار المستثمرين لتنويع استثماراتهم من خالل الصندوق

ü اراتها بناء على دراسـات  متخصصة تتخذ قر استثمارإذ يدير الصندوق عادة إدارة  :اإلدارة المتخصصة
 .النشاط االقتصادي معالمالية المتاحة عن السوق وومات اتحليالت مستحدثة للمعلواقعية و

ü مهـام   -كالبورصة على سبيل المثال –حيث تتولى جهات حكومية أو شبه حكومية  :اإلفصاحالتنظيم و
التأكد من وفائها بمسؤولياتها تجاه اإلفصاح الكافي لكافـة  اإلشراف والرقابة على صناديق االستثمار، و

 .األطراف ذات الصلة

دة القيمـة  يث توجد العديد من صناديق االستثمار التي تهدف أساسا إلى زياح :أنواع صناديق االستثمارثانيا 
  )1( :من أهم هذه األنواع نجدالرأسمالية للصندوق، و

  :تشتمل علىو :صناديق األسهم العادية .1
 الصناديق التي ترتكز على األسهم العادية للشركات الرائدة في مجال معين §

 .التي تركز على أسهم الشركات  التي تتمتع بدرجة عالية من النمو ستثماراالصناديق  §

 .التي تركز على أسهم في منطقة جغرافية محددة االستثمارصناديق  §

سياسـة واضـحة فيمـا يتعلـق     أسهم الشركات التي لها تـواريخ و  التي تركز على االستثمارصناديق  §
 .بالتوزيعات

 اسـتثمار تعيد تعطي نسبة منخفضة من التوزيعات والشركات التي صناديق النمو التي تركز على أسهم  §
  . الجزء األكبر من دخلها

أدوات مالية أخرى ذات دخل ثابـت مثـل السـندات،    عادية والالتي تضم األسهم و :الصناديق المتوازنة .2
حقيـق  ة الرأسمالية في قيمة الصندوق، وكذلك ضـمان ت حيث تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق كل من الزياد

فإذا استهدف الصندوق تحقيق نسبة . تختلف نسبة األسهم العادية في الصندوق باختالف أهدافهدخل محدد، و
مرتفعة من الدخل مع تحمل نسبة مخاطر مقبولة فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة األسـهم العاديـة مقابـل    

ـ . النسب الخاصة باألوراق المالية األخرى التي يتضمنها الصندوق ا إذا اسـتهدف الصـندوق تدنيـة    بينم
 .المخاطر، فسوف تزيد نسبة األوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات

على توليد دخـل مـن    االهتمامالذي يركز التي من أهمها صندوق السندات، وو :الصناديق المتخصصة .3
ة الرأسـمالية للصـندوق مـن    في األوراق المالية ذات الدخل الثابت إضافة إلى زيادة القيم االستثمارخالل 

وتوجد صناديق ذات نهاية مفتوحة تسعى لالستفادة من ميزة اإلدارة . خالل إدارة محترفة لمحفظة الصندوق
صناديق سندات أخرى ذات نهاية مغلقة عادة ما يكـون لـديها   حفظة األوراق المالية للصندوق، والفعالة لم

 .ركات في أغلب األحيانمحفظة ثابتة تتضمن سندات محلية وأسهم بعض الش

                                         
  .397-394: ص ، صمرجع سابق رسمية قرياقص، –عبد الغفار حنفي )1(
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دخل وأسـهم النمـو،   الباستثمارات موزعة بين أسهم التي تتمتع و :الصناديق ذات األغراض المزدوجة .4
بعـده تصـفية    ينتمي هذا النوع من الصناديق إلى الصناديق ذات النهاية المغلقة التي لها تاريخ انقضاء يتمو

 .توزيع حصيلته على المساهميناستثمارات الصندوق و

  )1(: حيث تنحصر وظيفة صناديق االستثمار في :مزاياهاوظائف صناديق االستثمار و -ثالثا
Ø كبار المدخرين، بما يعني اعتبار هذه الصناديق أوعيـة ادخـار، التـي    تجميع المدخرات من صغار و

تختلف في طبيعتها عن أوعية االدخار األخرى من حيث أن الصندوق يصدر في مقابلها أوراق ماليـة  
  .يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق ) االستثماروثائق  (لق عليها يط
Ø قق عوائـد  توجيه ما تجمع لدى الصندوق من مدخرات نحو االستثمار في محافظ األوراق المالية بما يح

فيه لخدمة  االستثمارز يحفتفي نفس الوقت اإلسهام في تنشيط سوق رأس المال وملة الوثائق وحمناسبة ل
  .غراض الوطنيةاأل
مـن  ناهيك عما تتسم به هذه الصـناديق   ستثمارالايترتب على هذه الوظائف التي تقوم بها صناديق و   

  )2( :باالقتصاد الوطني حيثايا خاصة بالبنوك، بالمستثمرين والمشار إليها آنفا جملة من المزخصائص و
 أن خاللها من للبنوك يمكن ،استثمارية عيةكأو االستثمار صناديق استخدام يمكنحيث  :بنوكلل بالنسبة .1

 المشروعات  في المباشر لالستثمار  النقدية  الموارد  توجيه  تتيح  فهي  وبهذا لديها،  المتاح  السيولة فائض
 بنوكلل بالنسبة تعتبر  أنها  كما .المخاطرة  درجات  من  درجة بأقل ممكن عائد أقصى تحقيق مع اإلنتاجية،

 .ةينازيالم ارجخ مالية موارد

 في للمواطنين األموال توظيف عمليات ترشيد في االستثمار صناديق تساهم حيث :للمستثمرين بالنسبة .2

 يةاالستثمار صناديقال في خاص بشكل االهتمام ويتجه .المال رأس سوق في الثقة دعم وفي والخارج، الداخل

 المالية، األوراق في باالستثمار يتعلق فيما  حدودةالم والخبرة الصغيرة المدخرات صاحب الفرد المستثمر إلى

 تحليالت من يقدمه وما معلومات من يقدمه ما طريق عن وذلك للمستثمر األمان عنصر بتوفير الصندوق فيقوم

 .بالسوق الشركات ألوضاع ودراسات

 نحو وتوجيهها المالية ردالموا تعبئة في هاماً دوراً االستثمار صناديق تلعب حيث :الوطني لالقتصاد بالنسبة .3

 األعمال قطاع في الملكية قاعدة وتوسيع الخصخصة برنامج تدعيم وكذلك االقتصادية، المشروعات تمويل

 عن للشراء الالزم التمويل وتوفير للبيع المطروحة الشركات ألسهم الترويج توفير خالل من وذلك العامة،

 المالية لألوراق السليم التقييم تدعيم في الصناديق هذه دور إلى باإلضافة .المدخرات فائض تجميع  طريق
 .الوطني االقتصاد لصالح  البيع شروط وتحسين

 أدوات من تقدمه ما خالل من المالية األوراق سوق حركة تنشيط في االستثمار صناديق تساهمكما       
 من تشكيلة  بشراء  الصناديق  هذه  تقوم أن يمكن كما .المحتملين المستثمرين وظروف تتناسب استثمارية

                                         
  .10 – 9: مرجع سابق، ص ص ،مشاكل المحاسبة واإلفصاح في صناديق االستثمارأحمد صالح عطية، )1(
حول دور المصارف في تمويل  العربي المصرفي المؤتمر،  العربي العالم في واالستثمار التنمية عملية في المصارف دور أهمية، المهايني خالد محمد)2(

  .15- 14 :ص ص، 2008أفريل 7- 6 ،مصر ،المشروعات االستثمارية العربية
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 تلك أسهم عرض يتم أن يمكن كما .األسواق تلك حركة تنشيط في يسهم مما السوق في المتداولة المالية األوراق

 ذكرنا وأن سبق وكما ،قالسو في المتداولة المالية األوراق من المزيد إضافة يعني مما العام للتداول الصناديق

 لديهم تتوفر ال ولكن أموالهم استثمار في يرغبون الذين للمستثمرين الالزمة رةالخب الصناديق هذه مثل توفر

 .كافيةال الخبرة

  قيام البنوك الشاملة بأنشطة التأميـــن: ثاني الفرع ال
" قصـد بهـا   التي يفي ظل ما يعرف بصيرفة التأمين، وتعتبر هذه األنشطة من األنشطة المستحدثة للبنوك    

عدة العمالء لدى كل من المصـارف  المصارف عبر قناة توزيع مشتركة تجمع بين قاين وتوفر منتجات التأم
  :سنحاول اإلحاطة بأهم جوانب هذه الصناعة فيما يليو .)1(" شركات التأمين و

مثلت هذه الصناعة أحد جوانب الجدل بشأن البنوك  حيث :التجارب الدولية في صناعة صيرفة التأمين -أوال
ين في دخول شركات التأمو( اق صناعة التأمين على الحياة جة التي يسمح فيها للبنوك باخترالشاملة في الدر

على سبيل المثال تشكل هذه القضية محور الجدل الدائر بشأن تحرير النظـام  و) مجال الخدمات المصرفية 
شـركات  نـوك و الب 1933الصادر سنة Glass steagall فبعد أن منع القانون األمريكي . المالي األمريكي

بعـد  قانون تحريـر الخـدمات الماليـة، و    ، جاء( Bancassurance )التأمين من ممارسة صيرفة التأمين 
شرق و كما أن دول الهند . لة قيود أكثرتم إزا 1999عام  ( Gramme – Leach Bililey )إصدار قانون 

لمساهمات المتبادلة او السماح باالندماج  حذر نحوبطء وكوريا الجنوبية تسير بو دآسيا بما فيها اليابان، تايالن
شـركات  جات متفاوتة للصـالت بـين البنـوك و   فقد شهدت هذه الدول در. )2(شركات التأمينبين البنوك و

بة عن شركات تـأمين فرعيـة   التأمين، فعلى المستوى األدنى يمكن للبنك ببساطة أن يبيع منتجات التأمين نيا
أو حصة فـي  ( طرة محدودة جدا، أو يمكن أن يتملك البنك شركة تأمين في هذه الحالة تكون المخاكوكيل و

يمكن الدمج بشكل أكثـر   فإنهأما على المستوى الثاني األعلى ). شركة تأمين دون ممارسة رقابة أو سيطرة 
تحظى بحصة فـي عمليـات شـركة    م البنوك بإصدار بوالص التأمين ووثاقة بين أنشطة التأمين البنكية فتقو

قد حققت صناعة صيرفة التأمين رواجا كبيرا في أوروبا أين تتراوح حصـة  هذا و. )3(ن بشكل مباشرالتأمي
   )4( .من المبيعات اإلجمالية للتأمين %90و %50بنوكها بين 

يقـوم بـه   حيث واجه نشاط التأمين الذي  :الموجهة لقيام البنوك الشاملة بأنشطة التأمين نتقاداتالا -ثانيا
التي تستند إلى كون البنك الذي يقدم القرض للعميل يكون لديه ميزة تنافسية ال تتـاح  شديدة، والبنك انتقادات 

تأمين تقـدم  لشركات التأمين المستقلة كما أن العميل يشعر باإلحراج إذا ما أبدى رغبته في البحث عن شركة 
البنوك بتقديم الخـدمات   عاضطالنتيجة لذلك وضع المشرع األمريكي بعض القيود على الخدمة بتكلفة أقل، و

ذلك طالما سـمح لشـركات   على المشرع لتخفيف تلك القيود، والتأمينية، إال أن البنوك استمرت في الضغط 

                                         
أعمال المؤتمر  ،الجديد في التمويل المصرفي 2: الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و االقتصادية، جصيرفة التأمين، هشام البساط، )1(

  .4: ، ص2002العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  .30- 29: ، ص ص2005،، أكتوبر299بيروت، لبنان، العدد  ،لشرق األوسطصناعة التأمين المصرفي في امجلة اتحاد المصارف العربية، )2(
  .208 – 207: ، مرجع سابق، ص صالتطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد، )3(
  .30: ، مرجع سابق، صصناعة التأمين المصرفي في الشرق األوسطمجلة اتحاد المصارف العربية، )4(
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هذا ما تحقـق  و)1(أن تبيع السلع كما تبيع خدمة التأمين على السلع المعمرة التي تبيعها SEARSتجارية مثل 
  .المشار إليه آنفا 1999ن للبنوك في نهاية المطاف من خالل إصدار قانو

ك تنشأ هذه المفاضلة حينما يكون للبنـو  :إصدار القروض داخل البنكبين بوالص التأمين و المفاضلة -ثالثا
 أنشطتها حيث يتطلب األمر البحث عن ما إذا كان لـدى البنـك الفهـم   حصة مباشرة في شركات التأمين و

لتشـابه بـين إصـدار    ما مـدى ا : على وجه التحديدو. بذه المخاطر على النحو المناساإلمكانية إلدارة هو
 التشـابه بـين خصـائص المنتجـات    بوليصة تأمين وإصدار قرض للعميل، وكلما تزايدت درجة التماثل و

المخاطر المرتبطة بها كلما ازداد شعور الجهة المنظمة بارتياح أكبـر إزاء السـماح للبنـوك بـاالنخراط     و
في التأمين على الحياة تعتمد ربحية البوليصة التي تصدرها الشركة و. حياةشرة في أنشطة التأمين على المبا

على حجم أقساط التأمين المحصلة بالنسبة لمعدالت خسارة البوليصة زائد المصـاريف، أمـا فـي المجـال     
متوقـع زائـد   المصرفي فإن العائد على القرض يعتمد على سعر فائدة العرض بالنسبة لمعـدل الخسـارة ال  

إصدار القـروض  و إصدار بوالص التأمين على الحياة يمكن تناول أوجه التماثل بينف التشغيلية والمصاري
ثر على العائد الصـافي للبوليصـة والعائـد الصـافي     بدرجة أوسع ببحث أوجه الشبه بين المخاطر التي تؤ

  )2(: على وجه التحديد فإنللقروض و
 .خاطرة االئتمانبوالص التأمين تخضع لمخاطرة الوفاة التي تشبه م  •

على نحو يماثل  االئتماننوعية ف على التغيرات في سعر الفائدة وعوائد استثمار التأمين على الحياة تتوق •
 .عوائد القروض البنكية

القروض على مصاريف تشغيلية، على الرغم من إنفراد التأمين على الحياة انطواء التأمين على الحياة و •
 .ءبتكاليف التوزيع عن طريق وكال

 .التسليف يواجهان مخاطر اختيار سلبيةأن كل من التأمين على الحياة و •

أن مخاطر التأمين على الحياة يمكن التقليل منها عن طريق إعادة التأمين عليها لدى طرف ثالث علـى   •
 .حين أن المخاطرة المتصلة بالقروض يمكن تقليلها بواسطة بيعها لطرف ثالث

واجـه  يقصد بـذلك أن البنـوك ت  لتسليف يتعرضان لمخاطر السيولة واوأن كل من التأمين على الحياة  •
تسديد البوالص ، على حين شركات التأمين على الحياة تواجه مخاطرة عدم مخاطر التدافع لسحب الودائع

 . حدوث انخفاض أقساط التأمينو

قرار متصل بالتسليف أكبر اتخاذ رار متصل بالتأمين على الحياة وفي الواقع فإن أوجه التماثل بين اتخاذ قو 
من هنا يوجد مبرر قـوي  ضمان األوراق المالية للشركات وإصدار القروض و من تلك الموجودة بين قرار
مع ذلك يجب مالحظة أن تحليال مختلفا سـوف  جال أنشطة التأمين على الحياة، وللسماح للبنوك بالعمل في م

ابلية للـتكهن بهـا   الحوادث حيث أن هذه المخاطرة أقل ق أو/ت وبا في حالة التأمين على الممتلكاويكون مطل
  على  أن عقود التأمين  شدة من تلك التي يتكبدها في حالة التأمين على الحياة، عالوة علىأكثر خطورة وو

                                         
  .74 – 73: نير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص صم)1(
  .209 – 208: ، مرجع سابق، ص صالتطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك طارق عبد العال حماد، )2(
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  .ضد الحوادث تكون عادة أقصر من عقود التأمين على الحياةالممتلكات و
  )1(: التي يتمثل أهمها فيما يليو :التأمين مكاسب البنوك الشاملة من قيامها بأنشطة -رابعا

 .تقلص هوامش الفوائدي عوائد العمل المصرفي األساسي والحاجة إلى التوسيع في ظل تدن  •

زيادة اإلنتاجيـة، حيـث   ، و)وللموظفين في بعض الحاالت ( وأكثر فاعلية لشبكة الفروع  استخدام أفضل  •
كلفـة  تيادة كبيرة في المصاريف الثابتة، فيتم بالتالي توزيـع ال يقوم البنك بتقديم خدمات جديدة للعميل دون ز

 .الثابتة على عدد أكبر من المنتجات بكلفة هامشية محدودة

ـ للبنك من جراء استقطاب العمالء وزيادة الحصة السوقية   • ات أكثـر  الحفاظ عليهم من خالل عرض منتج
 .العميليستخدمها المنتجات التي بالتالي زيادة العمالء للبنك من خالل زيادة عدد تنوعا، و

 .تعزيز والء العمالءربحية نتيجة إليرادات العموالت وتحسين اإلنتاجية وزيادة ال  •

 .اكتساب مهارات جديدةنافسية في سوق الخدمات المالية وتحسين القدرات الت  •

ويلـة األجـل،   طيل بالنسبة الستثماراته متوسطة وحلوال أكثر تكامال على العمعرض منتجات متنوعة و  •
صناديق االستثمار ذات المردود األعلى الودائع لصالح منتجات التأمين و عن االبتعادحيث يتجه العمالء إلى 

 .على حصة من سوق المدخرات طويلة األجلاظ على هذه الشريحة من العمالء ومما يؤدي للحف

  الشاملة بنشاط التأجير التمويلي قيام البنوك: ثالثالالفرع 
والتـي تقـوم بتـأجير     ،هذا النشـاط التأجير التمويلي مختصة في  اتم البنوك الشاملة بتأسيس شركتقو    

الرأسمالية إلى الشركات، ويستفيد البنك من خبرات هذه الشركات، ناهيك عن عوائد عملية التـأجير   األصول
  .ار الدوريةالتمويلي والمتمثلة في مدفوعات اإليج

  الشاملة لشركات رأس المال المخاطرإنشاء البنوك : رابعالفرع ال
تتميز بارتفاع عنصـر   في تمويل األنشطة االستثمارية الواعدة الخطرة، أي التيشركات هذه ال تتخصص    

نـاتج عـن   (لكن آفاق نموها المحتملة كبيرة، بحيث يتوقع أن يحقق االستثمار فيها فائض قيمـة  المخاطرة، و
  :)2(تم شركات رأس المال المخاطر بنوعين من المشروعات هماتهو. محل االعتبار) عادة بيع الحصصإ

ü المشروعات الجديدة ذات المخاطر المرتفعة.  
ü     المشروعات القائمة المتعثرة التي ال تحقق العائد المطلوب منها، إما لنقص التمويـل أو لقصـور فـي

  .اإلدارة أو في األساليب الفنية اإلنتاجية أو غيرها
ورة في تقديم المساندة المالية مه شركات رأس المال المخاطر لهذه المشروعات المذكيتجسد العون الذي تقدو
أو الفنية لتحسين فعاليتها، حتى إذا أصبحت تلك المشروعات تحقق عوائد عالية تقوم بإعادة بيع أنصـبتها  /و

   .لها في هذه المشروعات محققة فائض قيمة مرتفع يتناسب مع درجة المخاطر المبدئية التي تعرضت
  
  

                                         
  . 457: هشام البساط، مرجع سابق، ص)1(
  .60: ، ص ص2001دار النهضة العربية، مصر،،ةمؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئعبد الباسط وفا، )2(
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   )1( :فيما يلي تتمثل أنشطة شركات رأس المال المخاطروفي هذا الصدد، 
Ø  أو المشـاركة   المشروعات أو المشاركة في رأس مالها أو دعمها فنيا أو إداريا،تمويل نشاط الشركات و

في تنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية باألسـهم، إذا مـا كانـت هـذه الشـركات أو      
 .ما يتبعه من طول دورة االستثمارطر أو تعاني قصورا في التمويل، ومشروعات عالية المخاال

Ø تمويـل بـذرة   " يطلق على هذا النوع من التمويـل  فرص االستثمارية الجديدة، وتدبير التمويل الالزم لل
 ".رأس المال 

Ø زيادة قيمتهايب مسارها وزم للمشروعات القائمة المتعثرة وكذا العون الفني لتصوتدبير التمويل الال. 

من هنا أصبحت عملية إنشاء شركات رأس مال المخاطر تمتلك أهمية قصوى خاصة فـي السـنوات   و    
ـ المتوسطة اللصغيرة واألخيرة، نظرا للدعم الذي تقدمه هذه الشركات للمؤسسات ا ي زاد انتشـارها فـي   ت

ة في البـدايات األولـى   خاص ةساندمالعم والنوع من المؤسسات بحاجة للديبقى هذا و. مختلف دول العالم
  . خبراتها الفنيةو هذا ما توفره شركات رأس مال المخاطر بفضل طاقاتها التمويليةلنشاطها، و

مما سبق ذكره، فإن البنوك الشاملة تقدم تشكيلة متكاملة من الخدمات المصرفية من خـالل أداء تلـك   و   
  :في الجدول الموالي والموضحةة المصرفية الخدمات بنفسها أو من خالل الشركة القابض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

                                         
  ..61: نفس المرجع السابق، ص)1(
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الخدمات المقدمة من قبل البنوك الشاملة): 02(جدول   
  :الودائع -1
 . ودائع جارية -  

 . ودائع ألجل -  

 . ودائع إلخطار -   

  . ودائع توفير -   
  :التداول -2  
  . السوق المالية -   
. النقد األجنبي -     
. الماليةالمشتقات  -     

  :بيع األوراق البنكية -3 
  . شهادات اإليداع -  
  . األسهم و السندات -  
  :االئتمان -4 

  . االستهالكي االئتمان -   
  . للمؤسسات ائتمان -  
   .بالخارجائتمان للبنوك المحلية و - 
  :السمسرة -5 
  . السمسرة في سوق المال -  
  . السمسرة في العمالت -  
  . ي والعقاراتالسمسرة في األراض -  
  . السمسرة في الذهب -  

 

  :في األوراق المالية االكتتاب -6
  . أدوات الخزينة -  
  . سندات الدولة -  
  . سندات الشركات -  
  :االستشارةخدمات  -7
  . إدارة السيولة استشارة -  
  . اإلدارة المالية استشارة -  
  . التخطيط المالي -  
  . العقاري االستثمار استشارة -  
  . التجارة الخارجية استشارة -  
  . االستشارات القانونية -  
  . االستشارات الضريبية -  
  . بحوث التسويق -  
  :خدمات المستهلك -8
  . االئتمانبطاقات  -  
  . الشيكات السياحية -  
  . إدارة أصول األفراد -  
  .الخزائن و األمان -  
  .االستثمارصناديق  -  
  .نظم المعاشات -  

  :حركة األموال -9
  . التمويل المحلي - 
  . التمويل الدولي - 

  :خدمات الضمان -10
  . خطابات الضمان - 
  . اإلعتمادات المستندية - 
  . التحصيالت المستندية - 
 .خدمات القبول - 
 . ترويج المشروعات الجديدة - 

  :خدمات التأمين -11
  . تأمين الصادرات - 
  . تأمين المخاطر - 
  . الممتلكاتتأمين األفراد و - 

  :التمويل المتخصص -12
  . تمويل شراء األصول - 
  . التأجير التمويلي - 
  . تمويل المشروعات - 
  . المشاركة - 
  . التمويل العقاري - 
    . تمويل الدفع المالي - 
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  البنوك الشاملة  الرقابية فياألساليب اإلدارية و: الثالثلمبحث ا
إدارة خاصة فيما يتعلق ب هاتنوع وظائفها يفرض تغيير أساليب اإلدارة فيإن كبر حجم البنوك الشاملة و       

أي أزمة قد تحدث نتيجة امتداد نشـاطها إلـى    تفادياعتماد أساليب رقابية حديثة ل كوكذلالخصوم، األصول و
هـذا   لمـن خـال  وسـنتعرض   .مجاالت عديدة مما يزيد من نسبة المخاطر المصرفية التي قد تتعرض إليها

  .كذلك األساليب الرقابية فيهاوالخصوم في هذه البنوك إلى أهم أساليب إدارة األصول والمبحث 
  

  الخصوم في البنوك الشاملةصول وأساليب إدارة األ: لمطلب األولا   
يرة في األنشـطة خـارج   أدت منافسة المؤسسات المالية غير المصرفية للبنوك إلى أن تتوسع هذه األخ  

   خـدمات أمنـاء االسـتثمار   االستثمار في األوراق المالية و التوسع فيالميزانية وتنويع العمليات المصرفية و
هذا في ضوء تبني إستراتيجيات تضمن قيام البنوك الشـاملة بوظائفهـا   و. رهاغيو يالتأجير التمويل وأنشطة

تتعلق بإدارة البنوك الشـاملة،   يدعم ذلك إتباع أساليب حديثةو. ما يعزز من قدراتها التنافسيةعلى أكمل وجه م
 :من أهم تلك األساليب ما يليو

  البنوك الشاملةفي أسلوب إدارة الخصوم : لوالفرع األ 
يتوقف نجـاح البنـك   مها البنك في تمويل استثماراته ومصادر األموال التي يستخد تمثل مفردات الخصوم   

تهـدف إدارة الخصـوم إلـى    و. مل مع المصادر العديدة لألموال واختيار أنسبهاعلى قدرة إدارته على التعا
الحصول على ما قد يحتاجـه منهـا   تياجاته التمويلية ومن مقابلة احتحقيق زيادة في موارد البنك المالية تمكنه 

في هذا المجال تعتمد البنوك الشاملة على إستراتيجيات عديـدة تكفـل لهـا المـوارد     و )1(. بأفضل الشروط
  :من بين أهم هذه اإلستراتيجيات ما يليرية للقيام بوظائفها المتنوعة، والضرو

 )2(: من أهمها تحصل على التمويل من مصادر متعددة حيث  :إستراتيجية تنويع مصادر التمويل -أوال

بيعها في أسـواق  عن شهادات لحاملها يمكن شراؤها و هي عبارةو: إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول -1
هذه الشهادات تعتبر بمثابة ودائع آجلة تسمح بتـوفير  دون الرجوع للبنك الذي أصدرها، والنقد في أي وقت 

 .يمكن استخدامها في زيادة الطاقة االستثمارية للبنك األموال طويلة األجل

حيث لجأت البنوك الشاملة إلـى هـذا األسـلوب    : االقتراض طويل األجل من خارج الجهاز المصرفي -2
تتم عمليات االقتراض الخارجي مـن خـالل إصـدار    و. لمالية وتقوية المركز الماليبغرض تدعيم الطاقة ا

يحمـل  و .غيرها من المؤسسات الماليـة و باالقتراض من شركات التأمين وأسندات تطرح في أسواق المال 
  وزيادة مليات التوظيف زيادة عن جهة يزيد القدرة على اإلقراض وهذا األسلوب في طياته ميزتين، فهو م

  .كنتيجة للميزة األولى يعطي المزيد من األمان للمودعيناألرباح وتباين السيولة، ومن جهة أخرى و 
حيث تلجأ البنـوك الشـاملة لالقتـراض مـن     : ذ البنوك الشاملة لشكل الشركة القابضة المصرفيةاتخا -3

 .الشركات الشقيقة خاصة في األوقات التي تتدنى فيها الودائع

                                         
  .110: ص ، عبد الفتاح صالح، مرجع سابق،رشدي صالح)1(
  .29-21:، مرجع سابق، ص صالبنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاعبد المطلب عبد الحميد، )2(
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هو اللجوء إلى التمويل خارج الميزانيـة  ر يوجد مصدر آخر ال يقل أهمية، وفضال عن هذه المصاد     
ول أو خصوم ، لكنها ال تظهر كأصبنكهذه األدوات تولد دخال للتملة أو العقود، واللتزامات المحشكل اتالتي 

تمـارس  و .المشتقات المالية مثل المقايضة أو المبادلـة شمل خطابات االئتمان تحت الطلب وت، وتهفي ميزاني
ال ماليـا جيـدا   إذ أن أدوات التمويل خارج الميزانية تولد دخ. البنوك هذا النوع من األعمال لتعزيز ربحيتها

يمكـن أن تسـاعد   ية والقيمة المضافة للمسـاهمين، و لذلك تحسن إدارة الخطر المصرفي كونها تعزز الربح
في تجنب الضرائب القانونية التـي تـنجم مـن متطلبـات     ي التقاء المعايير الرأسمالية، والمشتقات المالية ف
   )1( .رسوم التأمين على الودائعو االحتياطي القانوني

المقدمـة للعمـالء    اعلى خدماته اك في تنمية ودائعهوحيث يرتكز دور البن :إستراتيجية تنمية الودائع -اثاني
فـتح الفـروع    عن طريق ، وذلكمهأن تفي باحتياجاتبسهولة ويسر وهم في متناول اتلخدمبحيث تصبح هذه ا

ـ  مركز المدينة على حد سواء، ألن ذلك يساعدف واألرياالمصرفية في القرى و ى زيـادة نشـر الـوعي    عل
ومعـدات تكنولوجيـة    يتطلب تقديم خدمات مميزة مرتكزة على تجهيزات مادية ضـخمة  ما وهالمصرفي، و

حرصا من جانب البنوك الشاملة على تنمية ودائعها فإنهـا قامـت بتبنـي    و .بشرية مؤهلة إطاراتمتطورة و
  )2(:االستراتيجيات التالية

  :التي تستهدفولعمالء، ية جذب فئات جديدة من اإستراتيج -1
  .سنوات من خالل نظام توفير خاص به 7الصبي المميز في سن  §
  .سنة 18 – 11حساب األوالد الذي يتراوح سنهم بين  §
  .سنة 20 – 18حساب الشباب بين  §
  :، وهذا من خالل استحداث أوعية ادخارية من أهمهااستقرارهاتثبيت الموارد وإستراتيجية  -2
 .بالتقسيط وعاء اإليداع الثابت §

 .وعاء اإليداع بالتقسيط ألغراض دفع الضرائب §

 .وعاء اإليداع الثابت مع الخدمات التأمينية §

  :أدوات لجذب المدخرات من أهمهاوكذلك من خالل سياسات و  
 ).الشهادات االدخارية ( شهادات االستثمار   §

 .وحدات االستثمار §

 .شهادات اإليداع االسمية القابلة للتداول §

  .اديق االستثمارإنشاء صن §
  هذا بغرض التقليل من مخاطر التعرض ألزمات النقص في و ولة البنك،إستراتيجية الحفاظ على سي -3

  السيولة من خالل الحرص على ضمان الخدمة التي تمكن العمالء من االعتماد على البنك كلية في الوفاء
  نــطور مـتمل تبني كل ما هو جديد ولك من خالذة حتى ال يحتفظ لديه بأية نقود وباحتياجاته المالي 

                                         
  .94: رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص)1(
  .39 – 33: مرجع سابق، ص ص ،البنوك الشاملة عملياتها وإدارتهاالحميد،  عبد المطلب عبد)2(
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  ).االنترنتو قاط البيع،، الخدمة الليلية المتكاملة، ناف اآلليوحدات الصر(تكنولوجيا العمل المصرفي  

عن طريق تقديم خدمات لهم بصفتهم مودعين، حيث يمكن  وذلك ،إستراتيجية الحفاظ على راحة العمالء -4
تـأجير  قبول األمانـات و ( أو بسعر منخفض  مات المصرفية المجانيةللعميل الحصول على العديد من الخد

 ). الخ...الخزائن ألصحاب الحسابات الجارية فقط، خدمات تحويل النقود بالبنوك

األعمال التـي مـن   ستثمارات المالية ومن خالل تقديم االوذلك  ،إستراتيجية دعم النشاط المالي للعمالء -5
مـن  و الحفاظ على موازنتهم الماليـة، و الخاصة باستثمار أموالهم في السوق أالعمالء  نشاطات شأنها تسهيل

 :أهم الخدمات المقدمة من جانب البنوك نجد

ü عمليات األوراق المالية نيابة عن العمالء. 

ü يضع فيـه العميـل   داد حساب خاص بإنفاق األسرة، والتي تخدم األسر في إعحساب ميزانية األسرة، و
لينفق في عام الحق مقابل عمولة بسيطة يتحصل عليها البنك تفرض على األرصدة مبلغا شهريا منتظما 

 .المدينة

من خالل هذه االستراتيجيات الداعمة للمركز المالي للبنوك الشاملة، حيث توفر لها قدرا أكبـر مـن   و   
نى لهـذه البنـوك   اإلقراضي يتسيات التوظيف بشقيها االستثماري والودائع التي تعتبر المصدر األساسي لعمل

  .  القيام بوظائفها على أكمل وجه
  إدارة األصول في البنوك الشاملة أسلوب :الفرع الثاني

الودائع من أهم مصادر الموارد المالية التي يعتمد عليها البنك التجاري في تمويل استثماراته أي  كما تعتبر   
راق الماليـة  األوجارية، وثمار في البنوك التأهم مجاالت االستمن القروض  كذلك في تمويل األصول، تعتبر

ر من أهـم  يعد تنويع مصادر االستثماو. يلة األجل في البنوك المتخصصةالقروض طوو في بنوك االستثمار،
يق عائد من أهم قواعد إدارة األصول في البنوك بصفة عامة حرص البنوك على تحقو. سمات البنوك الشاملة

  . )1(تثمار مع السعي إلى تقليل المخاطر إلى أدنى درجة ممكنةاالسمرتفع ناتج عن اإلقراض و
  )2(: من بين أهم بنود إدارة األصول في البنوك الشاملة ما يليو
حيث تحقق اإلدارة الكفوءة لوظيفة االستثمار في البنوك الشـاملة مـن خـالل     :إدارة وظيفة االستثمار -أوال

دد األصول المكونة لتلك المحفظة وتختلف آجالها ويقوم تكوينها التكوين الكفء للمحفظة االستثمارية حيث تتع
على أسس ثالثة يتمثل أولها حسابات السيولة وثانيها حسابات الدخل وثالثها حسابات تجمـع بـين السـيولة    

يتطلب المزيج المتكامل بين هذه الحسابات فهما كامال لطبيعة االقتصاد الوطني ودور البنك في سد و .والدخل
عـادة تتضـمن محفظـة    سياسته المصرفية، ووة االستثمارية في المجتمع في ضوء إمكانياته وموارده والفج

شـر  االستثمار غير المباباشرة من خالل تأسيس المشاريع، واالستثمارات في البنوك الشاملة االستثمارات الم
ترتكـز إدارة  و .غيرهـا و ن الخزانة، والمشـتقات الماليـة  أذوالسندات، والسندات الحكومية، وفي األسهم و

  : يهفظة االستثمارية على عدة خطوات والمح

                                         
  .113:رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص)1(
  .44 – 40: مرجع سابق، ص ص ،البنوك الشاملة عملياتها و إدارتهاعبد المطلب عبد الحميد، )2(
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ü  استراتيجيات االستثمار التـي يـتم   أهداف االستثمار من خالل وضع واختبار سياسات ووتكوين فلسفة
الحصـول علـى عائـد    ل على أرصدة سائلة عند الحاجة، ووضعها بهدف تحقيق عدة أهداف كالحصو

 .مناسب ومواجهة المخاطر

ü خصائص المالية ودراستها باألخذ في عين االعتبار حالة سوق األوراق البيئة الخارجية و نبؤ بظروفالت
 .غيرها من العواملاالستثمارات المتاحة وسياسات االستثمار في الدولة و

ü  سوق االستثمار عن طريق حصر البدائل االستثمارية المتاحة لتكـوين  قة بين موارد البنك ودراسة العال
الملكيـة   حقـوق وتقييم نوعية الموارد المتاحة وهيكل الودائع وإجمالي المـوارد و ة االستثمارية المحفظ

 .هكذابالبنك ونسب السيولة واالحتياطي و

ü بالتـالي تحديـد أدوات   مـة إلدارة المحفظـة االسـتثمارية و   اختيار مكون السياسة واإلستراتيجية الالّز
ال بد و. يجية األكثر مالئمة لالستثمارالستقرار على اإلستراتاالتي تحقق األهداف المطلوبة، و االستثمار

جـودة   تحديد حجم المحفظة االسـتثمارية  أن يستقر البنك بعد ذلك على آليات توفير أموال االستثمار و
 .مجاالت االستثمارراق المكونة لها وتنويع تلك األوراق واألو

ü ستثمارية للبنك وهو أمر ضروري لضـمان نجـاح   تقييم المحفظة االالرقابة على الخطة االستثمارية و
 .إدارة محفظة االستثمارات بالبنوك الشاملة

: عـدة مكونـات وهـي    تعلق بالسياسة اإلقراضية للبنك والمتكونة منالتي تو :إدارة وظيفة اإلقراض -ثانيا
اسـتحقاقه،  آجـال  نوع القرض والضمان المقبول لمنحـه و  المنطقة التي يخدمها البنك في مجال اإلقراض،

السقوف االئتمانية، تكلفة القروض على العميل، السلطات التقديرية لمنح القـروض، مسـتندات اإلقـراض،    
 الضـمان و االنتشـار ألمـان، السـيولة، الربحيـة و   باإلضافة إلى أسس اإلقراض المتضمنة عدة عناصر ا

 .تهاخطوابالمصلحة االقتصادية النوعية، وأخيرا متابعة االئتمان و االرتباطو

أيضا ال يستطيع توظيف بنك االحتفاظ بكل أمواله سائلة وال يستطيع ال :المركز النقديإدارة السيولة و -ثالثا
كـذا  و   أوضـاع التـوازن  و اإلقراض إذ تفرض عليه الظـروف و كل ما يملكه من موارد في االستثمار أ

حيث من األمور . جهة احتياجات عمالئهاألصول شبه النقدية لموااالحتفاظ بجزء سائل من النقدية والقوانين 
الهامة في إدارة السيولة إدارة ما يسمى بالمركز النقدي الذي يعتبر العبء األساسي في تخطـيط احتياجـات   

النقديـة  االحتفاظ بقدر كاف من العمالت والبنك حاجاته من االحتياطات القانونية و إبقاءيعني ذلك لة والسيو
والعمـالت المسـاعدة والعمـالت     األرصدة عبر المركز النقدي للبنك عن مقداريو .لمواجهة طلبات العمالء

ونظرا ألن هذه النقـود ال تـدر أي    .التي يتحتم االحتفاظ بها طبقا لمتطلبات االحتياطي القانونياألجنبية، و
  .دخل بالنسبة للبنك فإن اإلدارة الجيدة تحاول أن تتجنب االحتفاظ بأي قدر يزيد عن حاجتها منها

تنطوي العديد مـن الخـدمات التـي    : الخاصة بالبنوك الشاملةارة الخدمات المصرفية اإلضافية وإد -رابعا
  .تسعى البنوك الشاملة إلى أدائها بكفاءة وتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة
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جميـع   هكذا فإن عملية إدارة األصول في البنوك الشاملة تخضع ألسلوب ممنهج يضع في اعتباراتهو   
ذلك بغرض ضمان تحقيق األهـداف  التي تنشط داخلها هذه البنوك، و االقتصاديةرات البيئة المصرفية ومتغي

 .المنشودة بأقصى كفاءة ممكنة

      
  في البنوك الشاملة المطبقة الرقابة أساليب :نيالمطلب الثا    

وء زيـادة  لمصرفية في ضلألعمال ا تدويالفي أنشطة البنوك و ااتساعالساحة المصرفية العالمية تشهد    
هو األمر الذي يستوجب الرقابة على أعمال البنوك بهدف ضمان سالمة الجهـاز  و. مخاطر العمل المصرفي

أن البنوك الشاملة مـن خـالل وظائفهـا    بما و. إلسهام في التنمية االقتصاديةتعظيم قدرته على او المصرفي
مـن خـالل   سـنتناول  و .للرقابـة أعمالها خضوعها  ضفرهذا يفالتنمية  هذهبر أحد ركائز دعم المتنوعة تعت

  .، باإلضافة إلى عرض بعض أشكال الرقابة على البنوك الشاملة عالمياقابة المصرفيةمفهوم الرالمطلب 
  الرقابة المصرفية أنواعومفهوم : الفرع األول

  : يسنتناوله فيما يل نذيلال عنصرينال ماوه    
األسـاليب  واإلجـراءات و  مجموعة القواعد" ث نعني بالرقابة المصرفية حي: مفهوم الرقابة المصرفية -أوال

التي تسير عليها أو تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية والمصارف بهدف الحفاظ على المراكز المالية 
ويحافظ علـى  قادر على أن يساهم في التنمية االقتصادية صال إلى تكوين جهاز مصرفي سليم وللمصارف تو

   )1(".الثقة بأدائها و بالتالي على قدرة الدولةقوق المودعين والمستثمرين، وح
   في حقيقة األمر فإن الرقابة المصرفية تنقسم إلى رقابـة داخليـة أو ذاتيـة،   : الرقابة المصرفية أنواع -ثانيا

  )2(: فيما يلي تفصيل هذين النوعينوأخرى خارجية، و
بطبعها تؤسس داخـل المصـرف    الرقابة الداخلية وظيفة تقييمية مستقلةتعد  :الرقابة الداخلية أو الذاتية - 1

 :هية للمصرف ذاته وترتكز على ثالثة أعمدة وتقييم أنشطته كخدملفحص و

بقا لتفويض السلطات المرخص بها التي تسعى للتأكد من تنفيذ التعليمات المحاسبية طو :الرقابة المحاسبية-أ
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجـة مـا   يسمح باستخراج القوائم المالية وتسجل العمليات المحاسبية بشكل و

 .ينتج من فروق بعد المطابقة بين األرصدة

 .تدريب العاملينتعمل على رفع الكفاءة الوظيفية وتطبيق السياسات اإلدارية وهي و: الرقابة اإلدارية-ب  

وع اإلجراءات التي يقوم بها البنـك مـن يـوم    حيث تتمثل في مجم :الرقابة على عملية الضبط الداخلي-ج  
 .تصحيحها في الوقت المناسبخطاء واألئية ومستمرة لمنع أو كشف الغش وآلخر بصفة تلقا

                                         
   النظام القانوني للنظام المصرفي في لبنان مع ملحق شامل بالقوانين: 1ق المالية، جالعمليات المصرفية والسوخليل الهندي،  –أنطوان الناشف)1(

  .121: ، ص1998المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  ،واالجتهادات
ية وعلوم التسيير، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصاد ،تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير لجنة بازلمليكة كركار، )2(

  ..53 – 52: ، ص ص2005/ 2004قسم العلوم االقتصادية، تخصص نقود وتمويل، جامعة البليدة، الجزائر، 
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رفعهـا   تتولى الرقابة الداخلية أو الذاتية أجهزة فنية لإلدارة العليا بالبنك، أما نتيجة أعمال هذه األجهزة فيتمو 
 المعني، ومـن  ب المعمول به في البنكلس اإلدارة أو المدير العام وفق الترتيفي تقارير مكتوبة إلى رئيس مج

  .متابعة هذه التقارير حيث تدعو الحاجة إلى ذلكثم 
هي إما رقابة متمثلـة فـي   طرف جهات رقابية من خارج البنك والتي تمارس من و :الرقابة الخارجية - 2

أو  سلطة النقدية للبالد المخول لها هذا الحـق الرقـابي،  جهاز الرقابة على البنوك التابع للبنك المركزي أو ال
ن خارجيين غير مرتبطين بـاإلدارة العليـا   يحسابات قانوني يالرقابة بحكم القانون المتمثلة في رقابة محافظ

 :ما يلي هؤالء من أهم مسؤولياتن الهيئة العامة للمساهمين، وللبنك حيث يتم تعيينهم بقرار م

عملهـم   أن يتقيدوا فينظم أعمال المراجعة والتدقيق، والشروط التي تلى األحكام واالعتماد في عملهم ع §
 .أدلة المراجعة الدوليةبمعايير و

لـو بعـد انتهـاء    لوا عليها بحكم عملهم حتى وأن ال يفشوا المعلومات التي تحصالتقيد بالسرية التامة و §
 .مهمتهم في البنك المعني

بين فيه أن مراجعة أعمال البنك وحساباته تمت وفقـا لمعـايير   صرف يتقديم تقرير للجمعية العمومية للم §
سليمة وعن مدى تعبير البيانات المالية في رأيه بصورة عادلة راجعة الدولية أو المعمول بها، وأدلة المو

في نتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك   الي بتاريخ الميزانية العمومية وعن مركزه الم
 .التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية أو المعمول بها

القـرارات الصـادرة   اللـوائح و لفات ألحكام التشريعات المعنية وأن يبينوا في تقريرهم الخاص أي مخا §
 .كذلك التعليمات الصادرة من السلطة النقديةتنفيذا لها، و

      اطن ضـعف فـي أنظمـة المحاسـبة    أن يقوموا بتزويد مجلس إدارة البنك بتقرير مفصل بشأن أي مو §
 .أي أمور أخرى تشد انتباههم خالل عملية التدقيقوالرقابة الداخلية و

  .سالمة البيانات التي أعطيت لهم خالل عملية التدقيقأن يتحققوا من صحة و §
  بعض أشكال الرقابة المطبقة في البنوك الشاملة عالميا: ثانيالفرع ال

مزيد من الضوابط والقواعد التـي تحـدد    فرض ك كما في حالة البنوك الشاملةشطة البنوأنيستوجب تعدد    
على والمبين في بعض الدول أين تنتشر البنوك الشاملة نطاق عملها وكيفية الرقابة عليها كما هو عليه الحال 

  : )1(النحو التالي
المركزي األلماني، مكتب البنـك   حيث تخضع البنوك في النظام المصرفي األلماني لرقابة البنك: ألمانيا -أوال

  :يلي ماب ألمانيا في الرقابة ميزتتفة إلى غيرها من جهات الرقابة، وللرقابة، باإلضا الفيدرالي
بالرغم أن البنوك الشاملة لها الحق في ممارسة كل األنشطة إال أنه توجد قيود بالنسبة لألنشطة المتعلقـة   •

لـذلك تحـدد   و ملون أنفسهم بتقديم إجمالي رؤوس األمـوال، حيث يقوم العا. بصناديق مدخرات العاملين
 .ضوابط الستخدام أموال تلك الصناديق

 .السندات الخاصة بالبلديات من اختصاص البنوك العمومية، ويعتبر إصدار سندات القروض العقارية •

                                         
  .121–120:رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص ص)1(
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 مكاتب واإلسكان لها  مؤسسات اإلقراض أنشطة الشركات االستثمارية واإلقراض العقاري والتأمين و •

 رقابية متخصصة باإلضافة إلى خضوع بنوك االدخار للقانون المحلي، التمويل التأجيري، عمليات بيع 

 .الفيدراليالديون خارج نطاق المكتب  

بنك المركـزي  من رأس مال البنك مع ضرورة موافقة ال %15االئتمان المقدم لعميل واحد ال يتجاوز   •
 .مليون مارك ألمانيأيضا في حالة القروض التي تتجاوز و

 .األرباح المحتجزةين ضعف رأس المال واالحتياطات والمساهمات ال تتجاوز عشرالقروض و •

 .البنك المركزيافقات خاصة من البنك الفيدرالي واالندماجات بين البنوك ال تتم إال بمو •

 .من رأس مال البنك في نهاية إقفال اليوم %30عمليات الصرف األجنبي ال تزيد عن  •

       تزيد الحصص العينية مثل األراضي، المباني، المعدات، إجمـالي األسـهم فـي البنـوك األخـرى      ال •
 .من إجمالي األسهم القائمة %10المشروعات غير البنكية عن و

إمكانية تدخل الجهات الرقابيـة  أعمال البنوك لضمان منع اإلفالس و علىالرقابة  قواعدوجود ضوابط و •
 .على الودائع مباشرة مع وجود تأمين

 .االئتمان لها فروع مستقلة تمارس أنشطتها عن طريقهااتحادات التأمين و •

حيث يوجد بها نظام للشركات القابضة التي يمثل بها البنـك جـزءا منهـا     :الواليات المتحد األمريكية -ثانيا
تعـد الفواصـل   و. يةر المرتبطة باألنشطة المصـرف غييد من الشركات األخرى المرتبطة وباإلضافة إلى العد

يـة  خاصة الفصل بين األنشطة المصـرفية التقليد لنقاط الجوهرية الواجب توفرها، والعازلة بين األنشطة من ا
  .1933عام  Glass Steagallأنشطة األوراق المالية طبقا لقانون و

 نشـطة االسـتثمار   أيدي بين أنشطة البنوك التجاريـة و حيث استمر فيها الفصل التقل :المملكة المتحدة -ثالثا
األنشطة التي يسمح لها بتقديها لتـدخل فـي   رية بضرورة توسيع نطاق الخدمات وطالبت البنوك التجاولذلك 

اإلداري بـين   وضع الضوابط التي تحقق الفصـل بالفعل تدخل المشرع االنجليزي وو. مجال البنوك الشاملة
أن يعلـم  الً إلى قمة الهرم اإلداري مع ضـرورة  االستثمارية في داخل البنك الواحد وصواألنشطة التجارية و

الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها في أنشـطة األوراق الماليـة، حتـى ال    العميل كتابة بالمخاطر و
  .يؤثر ذلك على استقرار البنوك في السوق المصرفي ومدى ثقة العمالء بهم

تتم أنشطة التأمين من خـالل شـركات   و الفيدرالية ها لقواعد الرقابةحيث تخضع البنوك في :سويسرا -رابعا
  .منفصلة

دى إدارة االستقامة والسمعة الحسنة لعلى ضرورة توافر الخبرة والجدارة و تؤكد التشريعات األوروبيةو     
التوسـع فـي   المتنوعة وفي ظـل  و خاصة في ظل قيام األنشطة المصرفية الجديدةالبنوك كإدارة محترفة و

بـين  و    أنشطة البنوك الشاملة مع الفصل بين اختصاصات أعضاء مجـالس اإلدارة  مارية والخدمات االستث
لذلك يـتم تخصـيص إدارة مراجعـة    و .التابعةالشركات القابضة و اإلدارة التنفيذية التي يتم اختيارها إلدارة

  .الصيرفة الشاملةداخلية لمراجعة أعمال الصيرفة االستثمارية في حالة قيام البنك نفسه بممارسة أعمال 
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  مزايا البنوك الشاملة وأهم االنتقادات الموجهة إليها:  الرابع المبحث
تسهم البنوك الشاملة من خالل وظائفها المتنوعة والمتعددة في دعم عملية التنمية االقتصادية،              

توجد بعض االنتقادات الموجهة إلى غير أنه . ويتوقف مدى هذا اإلسهام على ما يتولد من مزايا لهذه البنوك
وسنقوم  من خالل  .هذا النوع من البنوك، والتي أثارت الجدل حول التوسع في نظام البنوك الشاملة أو تقييده

  .هذا المبحث بحصر أهم مزايا البنوك الشاملة، باإلضافة إلى عرض أهم االنتقادات الموجهة إليها
  
  املــــةمزايا البنوك الش: المطلب األول    

إن االتجاه إلى العمل المصرفي الشامل يترتب عليه جملة من المزايا التي تنعكس آثارهـا علـى مسـار    
  : التنمية، ومن بين أهم تلك المزايا نذكر ما يلي

في التكاليف، وبوجه عام االستفادة من األقسـام   الوفراتالعمل على أساس الحجم الكبير وبالتالي تحقيق  -1
 )1( .امة لخدمة اإلدارة المصرفية األساسيةاإلدارية الع

تحقيق التوظيف الكامل واألمثل للموارد والقدرة على القيام بالمشروعات العمالقة والدخول فيها سواء في  -2
والنهوض بالشركات القائمة من خالل تحديث اإلنتاج والمعدات، . الداخل أو الخارج بمفردها أو مع اآلخرين

ويستند البنك الشامل في ذلك على التنويـع  . ت الدمج و التوسع بين المشروعات القائمةوالمساعدة في عمليا
القطاعي لمحفظة القروض واالستثمارات وبالتالي يتسنى له تقليل المخاطر االئتمانية ككل، ويتفاعل مع ذلك 

 )2( .التنويع الجغرافي لمكونات هذه المحفظة

ر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا مـن دراسـة الجـدوى،    تؤدي البنوك الشاملة إلى توفير عناص -3
كما تسهم على صعيد آخر في تعظيم استغالل ما يتوافر لـدى  . الخ...التأسيس، التمويل، اإلدارة، والتسويق

الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصيصها لألغراض التنموية على نحو يتسم بالكفاءة والرشادة أي تعمـل  
 )3( .لفائض االقتصادي وتحسن استغاللهعلى تعبئة ا

توفير الجسور المالية التي تربط بين البنك وجميع مراكز المال التقليدية والناشئة وزيادة التعامـل معهـا    -4
 )4( .والتكيف مع مستجداتها

يج كنتيجة لعظم إمكانيتها في اكتشاف وتحليل وتقيـيم االسـتثمارات والتـرو   : صناعة األسواق المتكاملة -5 
واالشتراك في التمويل وإدارة المشروعات وخلق الفرص االستثمارية أمـام المسـتثمرين والعمـالء، وكـذا     

                                         
  .87: رجع سابق، صم صالح الدين حسن السيسي،)1(
  .87: ص سابق،الرجع نفس الم)2(
  . 495:ة، مرجع سابق، صالسعيد فرحات جمع)3(
  . 11:أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص)4(
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امتالكها أسرار صناعة المزايا والقدرات التنافسية لالحتفاظ بالتفوق والصدارة بما يحقق للبنك مكانة مرموقـة  
 )1( .تمكنه من المشاركة في قيادة السوق المصرفية

فـي تحقيـق التـوازن بـين توظيـف أصـول البنـوك                 –على مستوى البنوك–وك الشاملةتسهم البن -6
وموارده ومن ثم تجنبه التعرض لالنكشاف بتركيز أنشطته في مجال واحد كاالئتمان فتوزيع الموارد لهـا  

يـد  وتز المخـاطرة مردود اقتصادي يدفع نحو النمو واالزدهار من ناحية ثالثة، تستطيع أن تقلل معـدل  
وفي هذا الصدد فهي تقوم بتوفير مجـاالت  . معدالت الربحية من مصادر حقيقية تعكس األداء االقتصادي

توظيف للبنوك الصغيرة من خالل إتاحة الفرص االستثمارية لها عن طريق دخولهـا فـي المشـروعات    
ت الالزمة لتوسـيع  مع البنوك األخرى، ومدها بالمساعدات والخبرا) كونسرتيوم ( المشتركة كبيرة الحجم 

 )2( .أعمالها

تعظيم القدرة على تطوير الوظائف التقليدية للبنوك بما يسمح بتقديم خدمات جديـدة ومتطـورة مثـل     -7
خدمات مروجي األسهم الجديدة القابلة للتداول، خدمات التوريـق وإصـدار السـندات خـدمات التغطيـة           

وهكذا ساعدت البنوك الشاملة على أن . ان والعقود اآلجلةوالتأمين ضد المخاطر، التوسع في خدمات االئتم
تتوسع البنوك في وظائفها وأعمالها بعدما انخفض العائد التقليدي بدرجة ملحوظة، وبعد اتساع المنافسة من 

 )3( .غير البنوك

دخول تسهم البنوك الشاملة في إحداث التطورات المطلوبة في العمل المصرفي لكي يستطيع أن يجابه ال -8
في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والتي تتطلب تحديث المؤسسات الماليـة واسـتحداث مؤسسـات    
متخصصة تتفق ومتطلبات العصر، ابتكار منتجات جديدة، توريـق الـديون، إنجـاح بـرامج اإلصـالح      

سـتجدات  المـرن مـع م  حقق التوافق السـريع و أي أن البنوك الشاملة ت. الخ...الخوصصةاالقتصادي و
 )4( .وتطورات البيئة االقتصادية المعاصرة

إمكانية الدخول إلى األسواق المالية لشراء األسهم وبيعها في إطار السياسة االسـتثمارية للبنـك، إلـى     -9
جانب شراء السندات، سواء التي تصدرها الدولة أو الشركات المساهمة وهكذا يتسـنى للبنـوك الشـاملة    

مالية التي تعتبر مصدرا هاما لتوفير التمويل الحقيقي للمشـروعات االقتصـادية   تنشيط بورصة األوراق ال
وتعبئة الموارد المحلية الالزمة لذلك، وتوسيع قاعدة الملكية وتعميـق مـا يعـرف باألمـان االقتصـادي      

  )5(. باإلضافة إلى األمان السياسي واالجتماعي

                                         
  .496:السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص)1(
  . 11:أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص)2(
  .11: ص سابق،الرجع نفس الم)3(
  .12: ص سابق،الرجع نفس الم)4(
  .12: ص سابق،الرجع نفس الم)5(
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المالي أين يتـوافر مجموعـة متكاملـة مـن      تركبالسوبر ماتسمح البنوك الشاملة بإنشاء ما يعرف  -10
الخدمات المالية، وهو األمر الذي يفضله كثير من العمالء الراغبين في الحصول على مـا يطلبونـه مـن    

 .)1(مكان واحد

  
  

  االنتقادات الموجهة إلى البنوك الشاملــــة: المطلب الثاني 
هناك العديد من االنتقادات التي وجهت  –إليها سابقا التي أشرنا -رغم ما تكتسبه البنوك الشاملة من المزايا

   )2( :االنتقادات نذكر ما يلي هذهالبنوك أو تقييده، ومن أهمها هذه إليها، وأثارت جدال حول التوسع في نظام 
حيث بسبب اعتبار البنوك الشاملة بنوكا كبيرة الحجم بطبيعتها، ومن خـالل  : تركيز السلطة االقتصـادية  .1

نصبة كبيرة من أسهم الشركات الصناعية والتجارية وغيرها قد تكون لها القدرة على التأثير علـى  ملكيتها أل
هيكل االقتصاد الوطني على نحو يخالف المصلحة الوطنية، وأحيانا تكون لها رؤى مختلفة عمـا تقتضـيه   

 .المصلحة العامة، ولذلك قد ينشأ تعارض بين مصلحة البنك ومصلحة االقتصاد ككل

.    الذي يوجد دائما في ظل وجود الكيانات القويـة والضـخمة متسـعة النشـاط     :ز القوى السياسيةتركي .2
وباعتبار البنوك الشاملة عينة من هذه الكيانات واتساع عالقاتها مع عمالئها قد تتدخل في الحيـاة السياسـية   

ك في حاالت مثل التشـريعات  للتأثير في درجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أو إدارتها لصالحها، وذل
 .الضريبية، مجاالت النشاط، الحصول على مزايا معينة أو السيطرة على مشروعات معينة

حيث قد ينشأ تعارض بين مصلحة البنك ومصالح عمالئه وخاصة في بعض األنشطة  :تعارض المصالح .3
م وسـندات معينـة، أو يعيـق    مثل أنشطة األوراق المالية، فيحاول البنك أن يشجع عمالءه على امتالك أسه

 دعـا وهو األمر الذي . ظهور شركات أخرى أوراق مالية لشركات منافسة للمشروعات التي له ارتباط بها
بعض الدول مثل إنجلترا إلى فصل إدارة االستثمار في البنوك عن األنشطة األخرى وجعلها مسـتقلة ذاتيـا   

ة عمالء معينين في حالـة تزايـد األنشـطة التمويليـة     التعارض أيضا عند محابا وينشأ .داخل البنك الواحد
ولوحظ أيضا التعارض والصراع بين إدارة االئتمان وإدارة االستثمار حيث الطبيعة المختلفـة  . للمشروعات

ولكن يمكن التغلب على هذه المشاكل بالتخطيط والتنسيق الجيـد، والتعـاون بـين    . ألداء كل من اإلدارتين
  .ظل سياسة موحدة للبنك ككل اإلدارات المختلفة في

حيث قد تتعرض البنوك الشاملة لمخاطر أعلى مـن المخـاطر المعتـادة التـي      :درجة التعرض للخطر .4
تتعرض لها البنوك التقليدية عادة، ويعزى ذلك إلى دخولها إلى أنشطة متعددة ذات ربحية أعلى ولكـن ذات  

ر بإتباع إجراءات عديـدة منهـا الدراسـة الجيـدة     ويمكن للبنوك الشاملة التغلب على المخاط. مخاطر أكبر
كالمشتقات الماليـة بصـفة   ( للمشاريع والتحوط للمخاطر عن طريق التأمين واألدوات التمويلية المستحدثة 

 .والمتابعة المستمرة والرقابة والتصحيح وغيرها من اإلجراءات التي تحتاج خبرات بشرية مؤهلة) خاصة 

                                         
  .104:رجع سابق، صرشدي صالح عبد الفتاح صالح، م)1(
  . 108-105:رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص ص)2(
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ث يصعب السماح بانهيار البنوك الكبيرة نتيجة التكاليف االجتماعية الباهظـة  حي :الوصول إلى حد األمان .5
.             التي يمكن أن تنتج عن هذا االنهيـار، وعـادة مـا يقـال أنهـا أكبـر مـن الفشـل أو مـن اإلخفـاق          
 وبوصف البنوك الشاملة بنوكا كبيرة تسعى للحيلولة دون فشل مشروعاتها وتمارس كافة الضـغوط لتـوفير  

وهو ما قد ينجر عنه مخاطر اقتصادية، وما قد يؤدي إليه مـن تكـاليف غيـر    . حدود األمان المطلوبة لها
محسوبة قد تؤدي في النهاية إلى تهديد حدود األمان بالنسبة لكل من المشروعات والبنوك، ويؤثر ذلك فـي  

ويمكـن  . دل األمان المطلوب لهاالنهاية على مدى استقرار وانتظام األنشطة االقتصادية وعلى االرتباط بمع
تجنب ذلك بفهم البنك الشامل لطبيعة عمله وتحليل بيئتها وأهم المخاطر التي قـد تنشـأ ويتعـرض لهـا أو     

  . يتعرض لها المتعاملون معه واالستعداد جيدا لمواجهة تلك المخاطر
ـ    :صعوبة الرقابة واإلشراف .6 ورة للرقابـة    حيث يفرض كبر حجم البنوك الشاملة قواعـد خاصـة ومتط

واإلشراف تتناسب وطبيعة وحجم نشاط هذه المؤسسات العمالقة وعادة ما يكون وضع وتطبيق هذه القواعد 
 .صعبا في ظل المنشآت الكبيرة األمر الذي يؤدي إلى صعوبة الرقابة بدرجة عالية من اإلحكام

األداء الضعيف لـإلدارة أو إلـى    حيث قد تعمد البنوك الشاملة إلى إخفاء :إخفاء األداء الضعيف لإلدارة .7
تغطية خسائر قطاعات معينة من خالل فوائض قطاعات أخرى، وهو األمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديـد  

ولقد لجأت بعض . مراكز الربحية واألداء للقطاعات المختلفة خاصة في ظل التعدد واالتساع الكبير لألنشطة
التقليدية عن أنشطة األوراق المالية فصال إداريا داخل البنـك   الدول مثل المملكة المتحدة إلى فصل األنشطة

الواحد، وال تلتقي هذه اإلدارات إال في نطاق اإلدارة العليا للبنك، حتى يمكن تحديد األنشـطة ذات الربحيـة   
بعض الدول مثل أمريكا إلـى الـدعوة إلـى أن تكـون      دعاواألنشطة ذات المخاطر المتزايدة، األمر الذي 

  .ة االستثمارية على شكل فروع مستقلة أو وحدات منفصلة حتى يمكن تحديد مراكز الربحية بسهولةاألنشط
حيث عادة ما يؤدي تعاظم حجم البنوك الشاملة إلى محدودية المنافسـة أو تآكلهـا،    :االحتكارات المحلية .8

درجـة االحتكـارات   وفي ظل ضيق األسواق اإلقليمية وصعوبة النفاذ إلى األسواق العالمية تنـتج زيـادة   
 .المحلية

غير أنه في واقع الحال فإن رغم هذه االنتقادات، ال زال نظام البنوك الشاملة يشهد توسعا كبيرا فـي     
  .الموالي مبحثأغلب أرجاء العالم نظرا لما يتسم به هذا النظام من مزايا، وهذا ما سنقوم بعرضه في ال
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  بعض التجارب العالميةنماذج المطبقة للبنوك الشاملة ولا :المبحث الخامس 

، والتي الماليةالمصرفية و تقدم العديد من الخدماتالتي  البنوك الشاملةاتجهت معظم الدول إلى إنشاء         
تعددت النماذج المطبقة لهذه البنوك و اختلفت وقد.غيرهاتشمل الصيرفة التجارية واالستثمارية، والتأمين و

ومن خالل هذا المبحث سنحاول تحديد النماذج المطبقة للبنوك الشاملة، وعرض أهم  .ب الدول معهاتجار
  .التجارب العالمية في ميدان الصيرفة الشاملة

  
 النماذج المطبقة للبنوك الشاملة ومستوياتها: المطلب األول       

 –البنوك الشاملة تماما، بنوك شاملة : هيو لشاملة بين ثالثة أشكال رئيسيةتتراوح النماذج المطبقة للبنوك ا
  :هو ما يوضحه الشكل التاليو. ، والشركة القابضة)فرعية ( شركات تابعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Source: Nicholas Cheang, Practices of universal banks and Macao’s banking activities, The full 
text is available at: http://www.amcm.gov.mo/publication/quarterly/oct2004/universa_en.pdf, 
consulted the:10/ 01 / 2008.  

 األشكال المختلفة للبنوك الشاملة ):05(الشكل 

 تامة الشمول

شركة 
 تأمين

 الشركة القابضة

 البنك الرئيسي صيرفة تجارية

 بنك تجاري

  ة بنوك شامل
  صيرفة تجارية
  ضمان التأمين

  تجارة وضمان األوراق المالية
  إدارة األصول والودائع

 إستشارات مالية

)فرعية(شركات تابعة  –شاملة   

 شركة قابضة

بنك 
  إستثماري

شركات 
إدارة 
 الصندوق

شركة 
 تأمين

 متعاملو
 استثمار

إتحادات 
 الشركات

http://www.amcm.gov.mo/publication/quarterly/oct2004/universa_en.pdf
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)1(:الشاملة وهيثالثة مستويات للبنوك  حيث يتبين من الشكل أنه توجد  

يتميز هذا النظام األنظمة السويسرية واأللمانية، ومن األمثلة عليها الشاملة تماما و البنوك :المستوى األول
بوجود درجة أكبر من التكامل بين الخدمات المالية في نطاق البنك الشامل، حيث يتولى قسم في البنك أداء 

بع هذه الرقابة من عدد تنأكبر على المنشآت غير المالية، وأنشطة ضمان األوراق المالية، كما تمارس رقابة 
من المصادر منها حصص مديونية بنكية في المنشآت، وحصص ملكية بنكية كبيرة في المنشآت وعضوية 

  .البنوك في مجالس إدارة الشركات
 من أبرز الدول التي تطبق هذه األنظمة اليابانو) لبنك الرئيسيذات ا( البنوك الشاملة  :المستوى الثاني

منشآت القطاع الحقيقي عن صالت ملكية متشابكة بين البنوك ومستوى تكون هناك كوريا، وعند هذا الو
باإلضافة لذلك يسمح للبنوك باالنخراط في أنشطة الخدمات عادة، و Chaebolأو  Keiretsuطريق هيكل 

  ).رغم أن هذا النشاط محدود في اليابان ( المالية األخرى مثل ضمان األوراق المالية 
أو صالت بالمنشآت غير  الشركة القابضة حيث يكون للبنوك حصص محدودة أو معدومة :المستوى الثالث

التأمين من و تنخرط البنوك في أنشطة الخدمات المالية األخرى مثل تغطية اكتتاب األوراق الماليةالمالية و
ن مجموعة يمكن اعتبار الواليات المتحدة األمريكية واحدة مركات فرعية مستقلة للبنك نفسه، وخالل ش

الدول التي تطبق هذا النظام حيث تسمح للبنوك بالدخول في أنشطة القطاع المالي األخرى من خالل هيكل 
 .من الشركات القابضة المصرفية

  
  بعض التجارب العالمية في الصيرفة الشاملة: المطلب الثاني  
نقوم سلب أرجاء العالم، وا واسعا في أغقد شهد نظام البنوك الشاملة على اختالف مستوياتها توسع 

  :المفيدة في الصيرفة الشاملة في العديد من الدول على النحو التاليبعرض أهم التجارب الرائدة و
  البنوك الشاملة في ألمانيا: لواأل الفرع

   )2( :إلى ثالثة أنواع رئيسية وهيفي ألمانيا  البنوكتنقسم  
     Deutsch Bank, Dresdner Bankهي المية ووك عالتي تترأسها ثالثة بنو :البنوك التجارية - أوال

ته تحت إدارك الشاملة من خالل البنك األم، وبممارسة أعمال البنوالتي تقوم و. Commerz Bankوِ
ئتمان العقاري، تجميع المنفصلة قانونا لممارسة خدمات التأمين، االمجموعة من الشركات المتفرعة و

اإلقليمية المرخص لها بأداء األنشطة  البنوكف إلى البنوك السابقة يضا .صناديق االستثمارالمدخرات و
األجنبية التي تقوم بكافة األنشطة  البنوكأيضا فروع لى األنشطة التقليدية الشاملة، والعقارية باإلضافة إ
التجارية الخاصة التي تمارس أنشطة البنوك  البنوكأخيرا و. طة المتعلقة باألوراق الماليةالشاملة عدا األنش

 .قطاعات معينةدور محدود في أسواق رأس المال وتخصص خدماتها ألفراد و إلى جانب

                                         
  .204: ، مرجع سابق، صالتطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكطارق عبد العال حماد، )1(
  .87 – 84: رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص ص)2(
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ر إصداتضطلع بأنشطة قبول الودائع ومنح االئتمان لألفراد والمشروعات،  والتي :البنوك االدخارية -ثانیا
 .ات الحكومة المحليةتعهد سندإلى كافة أنشطة البنوك الشاملة وباإلضافة  أوراق مالية مضمونة بعقارات،

     . ث يرتكز هدفها على تقديم الدعم والخدمة ألعضائها قبل تحقيق الربححي :المصارف التعاونية -ثالثا
د من األنشطة المالية وتمارس البنوك الشاملة األلمانية باإلضافة إلى األعمال المصرفية التقليدية العدي

  : التي يتمثل أهمها فيالحديثة، و
لة كافة أعمال  وخدمات حيث منح المشرع األلماني الحق للبنوك األلمانية في مزاو :التأمين خدمات -1

لكنها مستقلة ماليا مع خضوعها ألحكام الرقابة األم و بنكخالل شركات تابعة لل لكن منالتأمين و
س البنوك تمارو .قواعد العمل مع توافر كفاية رأس المال المطلوبال سيما من حيث أسس و الفيدرالية

  :الشاملة أنشطة التأمين إما من خالل
إنشاء هذه البنوك لشركات تابعة تختص بأعمال التأمين على الحياة مع خضوعها ألحكام الرقابة  §

 .1989سنة  Deutsch Bankفي هذا المجال، مثل ما فعل  الفيدرالية

بعض منتجات اآلخر،  ورغم  اتفاق هذه البنوك مع إحدى شركات التأمين على أن يقوم كل منهما بتقديم §
ذلك فإن هناك بعض األنشطة التأمينية التي تختص بها شركات التأمين مثل أعمال التأمين على 

ال تتوافر إال عن ، وذلك لتطلبها خبرات متخصصة غيرهاالشخصية، العقارية، السيارات و الممتلكات
  .طريق هذه الشركات

عن طريق إما  يقطاع الصناعالملة األلمانية في مجال حيث تساهم البنوك الشا :تمويل الصناعة -2
في  تنظيم عمليات االكتتابلقيام بتبني تمويل مشروع صناعي وتقديم الخدمات المصرفية والمالية له وا

أو قيام هذه البنوك . Hausebankهذا في نطاق ما يعرف بنظام هوسبنك األوراق المالية الخاصة به و
ذلك بتملك أسهمها بهدف تشجيع تأسيس مشروعات جديدة، وعات الصناعية ولمساهمة في المشربزيادة ا

أو عن . تعويمهااالختناقات المالية للمشروعات وبهدف إعادة هيكلة وضعها المالي و أو بهدف معالجة
فرض نوع من الرقابة عليها وعلى معدالت أدائها ك للمحافظ االستثمارية للشركات وطريق حيازة البنو

 .عرف بعمليات أمناء االستثمارفي ظل ما ي

إعادة هيكلتها، من ثالثة لدعم المشروعات الصناعية وتصويب أوضاعها وتتكاتف جهود األساليب الو  
فمثال قدرت نسبة هذه المساهمة بـ . خالل مساهمة البنوك الشاملة في ألمانيا في رأسمال تلك المشروعات

   .1999سنة  54%
   )1( :وك الشاملة في أنشطة الشركات الصناعية عدة مزايا أهمهاو قد انجر عن مساهمة البن   
ü ي النواحي اإلدارية للمشروعات، من خالل تدخل البنوك ف تقليل مخاطر تعرض الشركات ألزمات مالية

األوضاع بما يساعد على تصويب  ،إمكانية اتخاذ قرارات طويلة األجل والمتابعة المستمرة ألدائهاو
القدرة المالية لتلك هو ما ينجم عن تعزيز والتطور للمشروعات الصناعية، و نموتوفير مستلزمات الو

 .تمويل االبتكارات التكنولوجيةالمشروعات و

                                         
  .208 ق، صفرج عزت، مرجع ساب –عبد المنعم راضي )1(
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ü إدارة صناديق االستثمار مما وفر االطمئنان للمساهمين ي إدارة محافظ األوراق المالية ومساهمة البنوك ف
هو ما المنافسة في األسواق العالمية، وا مما مكنها من إمكانية التوسع في أنشطتهناعية وفي الشركات الص

 .ينعكس أيضا على إتاحة فرص توظيف جديدة

ü دعم الشركات متوسطة وصغيرة الحجم بتوفير التمويل الالزم. 

ü المساعدة في عمليات التخصيص للمشروعات الحكومية في حالة معاناتها من مشاكل مالية. 

  .أن البنوك هي أساس  قيام التنمية االقتصادية يرشومبتبهذا ثبت صحة نظرية جوزيف و 
  البنوك الشاملة في سويسرا: ثانيال الفرع
هو ما يستند إلى مفهوم البنوك الشاملة، الذي يلزم جميع هاز المصرفي السويسري بالتنوع، ويتسم الج    

من البنوك التي  مع ذلك، فقد شوهد نمو مجموعات مختلفةو. ن تقدم جميع الخدمات المصرفيةالبنوك أ
  :1من أمثلة الخدمات المصرفية الشاملة التي تقدمها البنوك السويسرية، نجدو .تخصصت في مجاالت معينة

 .إقراض األعمال/  ائتمان §

 .استشارات االستثمارإدارة األصول و §

 .معامالت الدفع §

 ). الخ...حسابات ادخار،( الودائع التجارية  §

 ).الت بورصة المعام( األوراق التجارية  §

 ).إصدار السندات ( أعمال التأمين  §

  . التحليل المالي §
على الرغم من قيام الجهاز المصرفي السويسري على مبدأ البنوك الشاملة هناك إلى أنه  ةوتجدر اإلشار

  2 :وهي كالتالي. مجموعات مختلفة من البنوك هي متخصصة بصورة كلية أو جزئيةاآلن 
هما يحوزان أكثر ومجموعة االئتمان السويسري و UBS AGبنكين هما حيث أكبر  :البنوك الكبرى - أوال
قائدا عالميا في إدارة الثروة UBS AG ويعتبر. في سويسرا بنوكمن مجموع ميزانية جميع ال %50من 

األوراق الخدمات المصرفية االستثمارية و، التي تقدم القروض ةيسريأكبر بنوك اإلقراض السومن أيضا و
تكرة لمجموعة واسعة من منتجات مبحلول شاملة و مجموعة على شكل جات صيرفة التجزئةومنت ،التجارية

 .ألفراد في سويسرااالشركات و

البنك الكانتوني هو عبارة عن مؤسسة بنكا كانتونيا، و 24د في سويسرا حيث يوج :البنوك الكانتونية -ثانیا
لوثيقة لهذه الكانتونات بالدولة يجب أن تمتثل على الرغم من الصلة او. ه حكومية مضمونة من قبل الدولةشب

. تونات وفقا لقانون الكانتوناتوالهدف منها هو تعزيز اقتصاد الكان. إلى المبادئ التجارية في أنشطتها
قروض مؤسسات صرفية، مع التركيز على إيداعات وميدان نشاطها يشمل المشاركة في جميع األعمال المو

 .األعمال

                                         
1  Bank groups, The text is available at : http://www.swissbanking.org/en/home/fs-allgemein.htm, consulted the: 02 / 
03 / 2008. 
2  Bank groups, op.cit. 

http://www.swissbanking.org/en/home/fs-allgemein.htm
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 / أصغر البنوك الشاملة التي تركز على قروضمن حيث تعتبر  :االدخار بنوكقليمية واإل البنوك -ثالثا
واإللمام  القرب من العميل: مميزاتهامن ت أنشطتها طوعا في مناطق معينة وقد حصرو. اعات األعمالإيد

 .المحلية للدورات التجاريةبالظروف اإلقليمية و

التي تنظم وك المستقلة ذات الجذور القوية وق من البنحيث تتكون من فري :Raffaisenمجموعة  -رابعا 
قيادة إستراتيجية ، وهذه المجموعة تمتلك التي تتبع االتحاد السويسريوعلى طول الخطوط التعاونية، 

عن إدارة المخاطر، كما ينسق االتحاد أنشطة المجموعة في إطار الظروف المالئمة ألنشطة البنوك  مسئولة
الدعم في جميع وكما يقدم االتحاد لهذه البنوك النصائح . إعادة التمويلبنية التحتية وفردية المحلية كالال

 .الخدمات المصرفية تقديملى جوهر األعمال، كنصح العمالء واألمور حتى تتمكن من التركيز ع

ت شكلها القانوني عبارة عن شركاو. في سويسرا البنوكن ضمن أقدم حيث تعتبر م: الخاصة البنوك -خامسا
مع حقوقهم لمسؤولية فرعية غير محدودة  البنوكتخضع هذه فراد، وشركات جماعية ومحدودة ومملوكة لأل

كقاعدة و. القطاع الخاص للعمالء على رأسهاإدارة األعمال، و: ومجال أنشطتها. الشخصية على األصول
 .علنا ودائع االدخار البنوكعامة ال تقبل هذه 

جنسياتها في األغلب و. تسيطر على أكثر من نصف األصوات في الشركات يوالت :األجنبية البنوك - سادسا
إدارة نشاطها تشمل التجارة الخارجية و وميادين. يابانية %20 أكثر منو ،أوروبية %50أكثر من 
 .األصول

المعاهد : حيث تضم المجموعة المصرفية للبنوك التجارية مختلفة األهداف، مثل :بنوك أخرى -سابعا
البنوك التجارية كقاعدة عامة، هي . شركات إدارة األصولفي البورصة واألوراق المالية و المتخصصة
التجارة، التجارية للمعامالت والصناعة و ، باإلضافة إلى تقديم القروضتقدم الرهون االستثماريةبنوك شاملة 

 .الصناعةفي منح القروض الشخصية للعمالء والمراكز المتخصصة توفر و

 البنوك الشاملة في المملكة المتحدة : ثلثاال الفرع

    )1( :إلى نوعين أساسيين هما في المملكة المتحدة تتنوع البنوك الشاملة    
 MiDLands Bank, Barcly’s Bank, National Westminster Bankأكبرهاو :التجارية البنوك - أوال

  .امتفرعة مملوكة بالكامل له هي تقدم خدمات البنوك الشاملة عن طريق شركاتو Loyd’s Bankو   

األعمال مل خدماتها مجال تمويل التجارة وحيث تش :)بنوك االستثمار واألعمال( البنوك التاجرة -ثانیا
يعد السوق خدمات التأمين على نطاق واسع، و تقدم البنوك اإلنجليزيةارية وأنشطة األوراق المالية، واالستثم

 فرضيلألوراق المالية وتتداول فيه األسهم والسندات على نحو واسع، و سواق العالميةاإلنجليزي من أهم األ
للعميل أن يبين واالستثمارية في البنك الواحد والقانون اإلنجليزي الفصل اإلداري بين األنشطة التجارية 

  .يوافق عليها كتابةمخاطر العمل االستثماري و
    )2( :في النقاط التالية لكة المتحدةالممبصفة عامة يمكن إجمال أنشطة البنوك الشاملة في و

                                         
  .91: ، صمرجع سابقح، رشدي صالح عبد الفتاح صال)1(
  .210 فرج عزت، مرجع سابق، ص –عبد المنعم راضي )2(
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  .مباشرة االستثمار من خالل شركات مملوكة لها §

 .يالتمويل تقديم خدمات التأجير §

 .القيام بعمليات التوريق لألوراق المالية §

 .تقديم النصح المالي §

 .االستثمار في أسواق النقدتمويل المشروعات وفتح القروض و §

 .ية والترويج لهاالقيام بدراسات الجدوى االقتصاد §

 .إدارة صناديق االستثمار §

  البنوك الشاملة في تركيا :رابعالفرع ال
  :سمح المشرع التركي للبنوك بمزاولة جميع األعمال المصرفية ما عدا األعمال التالية     

 .شراء العقارات ألغراض تجاريةبيع و - أ 

 .مة أو المشاركة في هذه األعمالالعقارات أو المساهباألنشطة ذات الصلة باإلنشاءات والقيام  - ب

لقد أجاز القانون للبنوك ممارسة جميع األعمال المصرفية التقليدية باإلضافة إلى كافة العمليات و       
هي من الدول ا بعد الحرب العالمية الثانية، وازداد نمو النشاط المصرفي في تركي كما .المتعلقة بسوق المال

ى القوى المحلية في مالي مثل غيرها من الدول األخرى، أو يمكن أن تعتمد علالتي لم يكن لديها تراكم رأس
لذلك تكفلت البنوك في ذلك الوقت بأنشطة التنمية بدال من االقتصار على األنشطة التجارية مما و. ذلك الوقت

إال أن  إن غالبية البنوك التركية هي بنوك تجارية .أدى إلى أن تأخذ مالمح الشمولية المصرفية مبكرا
تركيا يوجد  إلى جانب البنوك فيو. عمليات متنوعة واستثمارية رسحيث أنها تما معظمها بنوك شاملة

تشمل دمها المؤسسات المصرفية البحتة ومالية شبيهة بتلك التي تق خدمات تقدم لكنهامؤسسات غير مصرفية و
الخاصة تعتبر أهم هذه المؤسسات نظرا إال أن بيوت التمويل . تعاونيات ضمان التسليفوتعاونيات التسليف، 
تمارس أعماال شبيهة بأعمال في رغم أن موقعها رسميا خارجه، وا في الجهاز المصريألنها تدخل ضمن

باحتياطي قانوني وال بمعيار كفاية رأس  حيث أنها ال تلتزم ال تخضع للقيود التي تخضع لها،لكنها والبنوك 
وتقديم التسهيالت كبر في السوق من حيث الحصول على مصادر التمويل هذا يعطيها مقدرة تنافسية أالمال و

القيام باالستثمارات المتنوعة في داخل االقتصاد، باإلضافة إلى قيامها باألنشطة التجارية االئتمانية و
كذلك فإن مصادر . هي أيضا غير ملزمة بالحدود القصوى عند منح االئتمانالبنوك، والمحظورة على 

  )1( .رغم ذلك فإن أهمية هذه البيوت تتضاءل مقارنة بأهمية البنوك التركيةو. النسبة لها أقل تكلفةلتمويل با
لديها الكفاءة الموازية للبنوك ركية يغلب عليها طابع الشمولية وبصفة عامة يمكن القول بأن البنوك التو

  .األوروبية
  كيةالبنوك الشاملة في الواليات المتحدة األمري :خامسالفرع ال

تعطي تجربة البنوك الشاملة في الواليات المتحدة األمريكية أبرز مثال عن الجهود المضنية التي تكبدتها     
البنوك من أجل استغالل اقتصاديات الحجم عن طريق التوسع في أنشطة مرتبطة قد كانت محدودة أحيانا 

                                         
  .98: ، صمرجع سابقرشدي صالح عبد الفتاح صالح، )1(
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مريكية بتمويل السكك لعت البنوك األاضط نينات من القرن التاسع عشرففي عقد الثما .بالقيود الالئحية
ازدهرت ويل الشركات الصناعية الجديدة، وساهمت في تمالقرن  من نفسفي عقد التسعينات الحديدية، و

للتمويل  ازدادت حاجتهاو Morgan, Brown, Brothers and KuhnLoebs: أعمال بنوك عديدة مثل
، كانت البنوك قد اندمجت في 1929بحلول عام و وراق المالية،أنشأت وحدات تابعة لألالقصير األجل، و

الكساد االقتصادي الذي تبعه، أصدر ، و1929بعد االنهيار المالي الكبير في عام و .أعمال األوراق المالية
ظة على البنوك بعيدا عن في محاولة منه للمحاف  1933سنة  Glass Steagallالمشرع األمريكي قانون 

أن تقتصر ها على التسديدات والوساطة، ووك التجارية أن تقتصر في أنشطتالذي يطلب من البنالخطر، و
هكذا كان مطلوبا من البنوك التجارية أن تبعد و". بنوك استثمارية متخصصة " لىأعمال األوراق المالية ع

( لية أما البنوك الخاصة التي ترغب في االنخراط في أعمال األوراق الماو. سها عن أعمال األوراق الماليةنف
كان عليها أن تبعد نفسها عن التبعية للبنوك التجارية، على سبيل المثال انقسم ) أن تكون بنوكا استثمارية 

Morgan Bank  إلىMorgan J.P هو بنك تجاري، ووMorgan Stanley هذا . هو بنك استثماريو
ة القابضة للمصارف سنة التقسيم تم تدعيمه عن طريق التشريعات التي صدرت فيما بعد مثل قانون الشرك

غير أن هذا  .األعمال المصرفية االستثماريةبين األعمال المصرفية التجارية وهو ما يجسد الفصل ، و1956
األوراق ل في األوراق المالية للشركات، والبنوك من التعام 1933الفصل لم يكن كامال، حيث منع قانون 

االلتزام العام بضمان أوراق الخزانة ووك بالتعامل في األخرى ذات التعامل الجماهيري، بينما سمح للبن
محلي التطبيق، حيث انخرطت البنوك  1933إضافة إلى هذا كان القانون و. البديلة السنداتاالكتتاب في 

  )1( .التجارية أيضا في أعمال األوراق التجارية عبر البحار
التي فرضتها البنوك التجارية ، و1933اللوائح التي تضمنها قانون  تزايدت الضغوط من أجل نقضو    

 التي وجدت نفسها في منافسة قوية من المؤسسات المالية األخرى التي أصبحت تمارس أعماال مصرفية
تجري ترتيب القروض نة، والمؤمكة مالية تقبل الودائع الوقتية وهي شرو Trust company مثال ذلكو

يتمثل في العولمة التي جعلت البنوك التجارية األمريكية  الذيوهناك مصدر آخر لهذه الضغوط، و .التجارية
عام  إلغاء قانون 1999اف عام تم في نهاية المطو .خارجيااليابانية واألوروبية داخليا و في منافسة مع البنوك

  )2( :الذي فعل ثالثة أشياءو Gram – Leach Blileyتمرير قانون ، و1933
Ø  بين أعمال األوراق الماليةن األعمال المصرفية التجارية وبي 1933ألغى الفصل الذي فرضه قانون. 

Ø  على تملك الشركات المالية " قانون الشركة القابضة المصرفية " خفف من القيود المفروضة طبقا لـ
 .غير البنكية للبنوك

Ø  سمح للبنوك التابعة باالنخراط في تشكيلة واسعة من األنشطة المالية التي ال يزال غير مصرح بها
 .للبنوك األصلية ذاتها

                                         
: ص ص ،2007مصر، دار الفجر للنشر والتوزيع، عبد الحكيم الخزامي، :ترجمة ،)المبادئ والتطبيقات(النظم المالية والتمويلية  مائيير كوهين،)1(

300 – 303. 
  .304-303:ص سابق،الرجع نفس الم)2(
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قد أوجد هذا القانون إطارين جديدين يمكن للبنوك من خاللهما االنخراط في أنواع جديدة من النشاط و
  :هذين الشكلين همانواع أخرى من الشركات المالية، والمالي أو التكامل مع أ

د االنخراط في أعمال هذا األخير الذي يتعين عليه إذا ما أراكة قابضة مالية ملتحقة بالبنك، وشر  §
 .حيث تكون شركة أوراق مالية أو شركة تأمين شراءهااألوراق المالية أو التأمينات إنشاء شركة أو 

 شركة قابضة مالية يكون البنك فيها معاونا للشركة الجديدة أو المشتراة، أو تكون الشركة معاونة  §

 .للشركة القابضة المالية نفسها 

ال وأحيانا في أنشطة غير مالية، و ابضة المالية في أي نوع من النشاط الماليد تنخرط الشركة القوق  
   .وغيرها ة األوراق المالية، التأميناتيكون على هذه الشركة أن تطلب اإلذن ألجل ممارسة أنشط

  البنوك الشاملة في اليابـــان: سادسالالفرع 
ة للبنوك الشاملة ففي فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية بالنسب تعد التجربة اليابانية من التجارب المفيدة      

ل في أنشطة األوراق المالية كانت البنوك اليابانية بنوكًا شاملة حيث كان يسمح لها بالعم ) 1945 – 1939( 
، The Orange Bankتملك السندات التعاونية، حيث في هذه الفترة، كان الشكل السائد للبنوك يعرف بـ و
البنوك سسه أصحاب الصناعات إلقراض أنفسهم، مما أدى إلى عدم تنوع محفظة األوراق المالية لهذه الذي أو

أن إلى فشل هذه البنوك، خاصة و ) 1930 – 1927( بالتالي أدت فترة الكساد وتعرضها لمخاطر كبيرة، و
من البنوك يعرف بـ  في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ظهر شكل ثانو .معظمها كان بنوكا صغيرة
The Zaibatsu Banksالذي يضم  ، وThe Sumi Tomo Bank ،The Mitsubishi Bank وThe 

Mitsui Bankهي افظ متنوعة من األوراق المالية وتقدم قروضا للمشروعات و، حيث تمتلك هذه البنوك مح
هي البنوك و The Horizontal Keiretsuأما الشكل الثالث يعرف بـ  .Zaibatsuوكيل لشركات 

أكبر المرتبطة بالمشروعات، حيث تدخل أحد البنوك في عالقة مغلقة مع أحد المشروعات حيث يعتبر البنك 
بعض و. طريقه في إدارة هذه المشروعاتأحيانا يعين البنك عاملين عن ملة أسهمه، وحمقرض له ومن 

 Ashiل البنك الصناعي الياباني ومث Keiretsuالمشروعات يمكن أن يكون لها عالقة مع بنك خارج الـ 

Bank. هكذا تدخل البنوك في عالقات استثمار مع و .كل مجموعة من هذه المشروعات لها بنكها الممثل لهاو
 )1( .كذلك تخفيض التكاليف البنكيةاالستفادة بكثير من المزايا و المشروعات، مما يتيح لها

يابان نظاما ماليا قائما على النموذج األمريكي، كما نص على قد أنشأ التنظيم الالئحي بعد الحرب في الو     
 والتي تضمنت منع البنوك اليابانية من ،1933الشبيهة تماما بالقانون األمريكي و 1948لسنة  65المادة 

رغم ذلك حصل تفكيك تدريجي للوائح التنظيم المصرفي الياباني أطلقته و. االكتتاب في األوراق المالية
. على الودائع أزيلت تدريجيا أسقف أسعار الفائدة. 1990الية التي كانت تجري أحداثها منذ عام األزمة الم

من أجبرها على البحث عن دخل البنوك، و هذا ضغوطا على أرباح كما في الواليات المتحدة األمريكية ولدو
لمالية تدريجيا بدخول تم السماح للبنوك وشركات األوراق ا 1993في عام و. خارج أنشطة كشوف الميزانية

منحت وحدات األوراق المالية  1999في عام و. كل منها دائرة عمل األخرى من خالل الوحدات التابعة
                                         

 .94 – 92: رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص ص)1(
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التابعة للبنوك أعطيت كل الصالحيات المتعلقة باألوراق المالية، كما ال زالت البنوك اليابانية تخطوا ببطء 
البنوك الشاملة  من البنوك اليابانية لممارسة عمليات يأتي هذا كله كسعيو .لدخول أشطة صيرفة التأمين

  )1( .االستفادة من مزاياها بالقدر الذي يخدم مصالح التنمية االقتصادية في اليابانو
 

  :من خالل كل ما تقدم في هذا الفصل نستخلص ما يلي  :ـلخالصة الفصــ
نوك التجارية، البنوك المتخصصة البنوك الشاملة هي تلك الكيانات المصرفية التي تقوم بوظائف الب -1

فاعل في  كما تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفي، كما تقوم بدور. األعمالاالستثمار و وبنوك
قد و. ة بشقيها التجاري واالستثماريمن بين أبرز خصائصها اعتماد الوساطة الماليو. تنمية السوق المالية

         التحرر من القيوديانات نذكر منها المنافسة وه الكساهمت جملة من العوامل في انتشار هذ
 .التي زادت من توسع هذه الكيانات المرتكزة على فلسفة التنويع في جميع أعمالهاو. وغيرها

في أنشطة الصيرفة تنقسم وظائف البنوك الشاملة إلى وظائف تقوم بها بنفسها من خالل التوسع  -2
ستثمار، خدمات األوراق المالية أمناء اال أنشطة الجديدة، التي تضم دعم المشروعاتاالستثمارية، و

. ئة، التأجير التمويلي وغيرهاباإلضافة إلى القيام بأنشطة تمويلية مبتكرة تضم صيرفة التجز .غيرهاو
الوظائف إنشاء شركات من أبرز هذه خالل الشركة القابضة المصرفية، ووظائف أخرى تقوم بها من و

متكاملة من الخدمات التي م البنوك الشاملة تشكيلة واسعة وبذلك تقدو. فة التأميناالستثمار وأنشطة صير
 .االجتماعيةاالقتصادية وتخدم أغراض التنمية 

تحقيق التوظيف األمثل ل على أساس قاعدة الحجم الكبير وتتعدد مزايا البنوك الشاملة حيث من أهمها العم -3
 .وجهة لهذه البنوك أبرزها تشكيل االحتكارات المصرفيةكما بالمقابل توجد عدة انتقادات م. للموارد

ذلك سواء يتعلق بإدارة أصولها وخصومها، وعلى جملة من االستراتيجيات فيما  البنوك الشاملة تعتمد -4
عن  حيث تسعى هذه البنوك إلى تنمية ودائعها -خاصة الودائع-تعلق األمر بتنويع مصادر جلب األموال 

بتنويع مجاالت لى تعظيم  راحة العمالء، أو ع ذلك مع الحرصمختلفة، و طريق إتباع إستراتيجيات
 أداءها لوظائفهاوذلك بالشكل الذي يضمن . في المجال االستثماري واإلقراضي تلك األموال استخدامات

أساليب رقابية محددة فرضها تنوع تلك الوظائف بقصد سالمة العمل  إتباعيساند هذا و. على أكمل وجه
 .المصرفي

يعد النموذج ، األول هو البنوك تامة الشمول وتوجد ثالثة مستويات للنماذج المطبقة للبنوك الشاملة -5
كما هو مطبق مثال في شركات تابعة  –األلماني األقرب إلى هذا المستوى، بينما الثاني هو نموذج بنوك 

لمتحدة األمريكية،  وعموما المطبق في الواليات انموذج الشركة القابضة المصرفية والثالث بريطانيا، و
ويسرية، البريطانية، هناك العديد من التجارب المفيدة في نظام البنوك الشاملة منها التجربة األلمانية، الس

قد خضعت هذه التجارب لعدة تطورات في مراحلها فرضتها عمليات التحرر من و. األمريكية وغيرها
  .القيود التي فرضت على أنشطة بنوك هذه الدول

                                         
 .308: مائيير كوهين، مرجع سابق، ص)1(
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  : دــتمهي

فـي العمـل    بني فلسـفته تلقد أصبح موضوع الصيرفة الشاملة واقعا يستحيل التغاضي عنه أو تأجيل 
خاصة بعد التحديات المتالحقة التي أحدثتها المستجدات والتطورات العالمية الحاصلة فـي البيئـة المصـرفية    

   .الحديثة، وهو األمر الذي أوجب التحول إلى الصيرفة الشاملة
الجهاز المصرفي العربي جزءا ال يتجزأ من الجهاز المصرفي العالمي، وهو مطالب باسـتيعاب   ريعتب

والثـورة   ،(GATS)التحديات الجديدة التي فرضتها اتفاقية تحرير تجـارة الخـدمات الماليـة والمصـرفية    
ضـته  لجنـة بـازل    وأيضا ما فر التكنولوجية المصرفية والمالية المتجددة وما تبعها من أدوات مالية حديثة،

وهذا االسـتيعاب مضـمون    ،وغيرها.. قابة والمالءة المالية المصرفية فيما يتعلق بالمعايير العالمية بشأن الر
هـو  مصرفية تمتد بأنشطتها إلى كل ما من خالل التحول إلى الصيرفة الشاملة أين تتحول البنوك إلى كيانات 

كما تلعب دور المساند والداعم للمشاريع االقتصادية باإلضـافة  ليا، وجديد في عالم المال واالقتصاد محليا ود
إلى القيام بدور فاعل في تنشيط السوق المالية، وهو األمر الذي من شأنه تسريع وتيرة التنمية االقتصادية في 

  .المنطقة العربية
لمصـرفي  غير أن هذا الهدف ال يتسنى إال بتوفير جملة من المتطلبات الضرورية لتحـديث الجهـاز ا  

على مستوى إدارة المؤسسات المصرفية العربية  لسلطات النقدية للدول العربية أوالعربي سواء على مستوى ا
وهذا كلـه بغـرض    بما فيها المؤسسات المصرفية اإلسالمية التي أصبحت تحتل مكانة بارزة عربيا ودوليا،

  . تكييف واقع هذا الجهاز مع فكرة البنوك الشاملة 
  :في هذا الفصل تم تقسيمه إلى ولتوضيح ذلك

واقع الجهاز المصرفي العربي في ظل البيئة المصرفية المعاصرة: المبحث األول  
التوجهات الحديثة للمصارف العربية نحو الصيرفة الشاملة: المبحث الثاني  

ةمتطلبات تحديث الجهاز المصرفي العربي لتحقيق التحول نحو نظام البنوك الشامل: المبحث الثالث  
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  في ظل البيئة المصرفية المعاصرةالعربي  فيرواقع الجهاز المص: المبحث األول
والتي تتنوع إلى مصارف تجارية  يشهد الجهاز المصرفي العربي تنوعا كبيرا من حيث عدد مكوناته، 

مصـارف  باإلضافة إلى مصارف أخرى أجنبية، هذا وقد أحرزت ال ،سالمية واستثمارية ومتخصصة وطنيةوإ
ز المصرفي العربي نتيجـة  االتجارية العاملة في المنطقة العربية تطورات ايجابية عكستها أهم مؤشرات الجه

، لكن بالرغم  من هذا توجد العديد من مكامن الضعف التي يجابية على صعيد الساحة المصرفيةالتطورات اال
وأهـم   ،وأهـم مؤشـراته  صرفي العربي عرض مكونات الجهاز المستوسن .تحد من تلك التطورات االيجابية

  .التطورات االيجابية التي تشهدها الساحة المصرفية العربية باإلضافة إلى أهم مكامن الضعف في هذا الجهاز
  

  :2007و 2006العربي وأهم مؤشراته خالل عامي مكونات الجهاز المصرفي : ب األولالمطل
مصـرفا   267تتنوع بـين   2007في عام  ةمؤسسة مصرفي 470يتكون الجهاز المصرفي العربي من 

 مصرفا متخصصـا وطنيـا،   49مصرفا استثماريا وطنيا،  52، ومصرفا إسالميا وطنيا 45وطنيا، و تجاريا
) مصـرفا  42( واإلمـارات ) مصـرفا  66(مصرفا أجنبيا، بحيث تتركز المصارف في دول مثل لبنان  57و

مؤشرات الجهاز المصرفي العربي، فقد حقـق   إلىبالنسبة و ).مصرفا 54(ومصر  ،)مصرفا 56(والبحرين 
  : )1(وهذا ما سيتم إبرازه على النحو التالي أهم هذه المؤشرات ارتفاعا ملحوظا،

من زانيات المجمعة للمصارف العربية حيث ارتفع إجمالي الموجودات للمي ):األصول(إجمالي الموجودات -1
 مقابل ،%  30إلى وصل نمو وبمعدل .2007دوالر عام مليار  1641.2إلى  2006مليار دوالر عام  1262.1

حيث جاءت المصارف اإلماراتية في المرتبة األولـى علـى صـعيد     2006 عام في % 20.7 بلغ نمو معدل
مليار دوالر، ثم العراق بنحـو   286.7، تليها المصارف السعودية بمبلغ مليار دوالر 333الموجودات بمبلغ 

  .مليار دوالر 125.7بنحو  مصر مليار دوالر ثم 129.9بنحو  كويتالمليار دوالر، تليه  219.8
حيث تشير بيانات الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربيـة إلـى أن إجمـالي     :الودائع المصرفية-2

 2007 ع ام  نھای ة  ف ي  دوالر ملیار 9 22.5حوالي إلى لتصل % 27.4 بنسبةمقومة بالدوالر ارتفعت الالودائع 

  :ذلكوالجدول التالي يوضح  . 2006 عام نھایة في دوالر ملیار 723.9 نحو مع نةبالمقار
   )مليون دوالر(2007و 2006المصارف التجارية العربية لعامي تطور الودائع لدى ) :03(الجدول 

  
  .134 :ص ،8200التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة  ،صندوق النقد العربي: المصدر

 

                                         
   .351-321: ، ص ص 2008التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة:صندوق النقد العربي )1(
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  657.8 من الخاص القطاع ودائع ارتفاع إلى العربية التجارية للمصارف المجمعة الميزانيات تبيانا تشير ذلكك
 وفي .% 25.8 نسبة بلغ نمو مسجلة ،2007عام في دوالر مليار 827.3 نحو إلى 2006 عام في رمليار دوال

 مليار 553.5 نحو إلى 2007 عام خالل قيمتها ارتفعت فقد الخاص، للقطاع واآلجلة االدخارية بالودائع يتعلق ما

 الجاريـة  الودائع صعيد وعلى. السابق العام في دوالر مليار 455.9 مقابل ،% 21.4 بلغ نمو وبمعدل دوالر،

 35.6 بلغ نمو معدل مسجلة دوالر، مليار 273.8 نحو إلى دوالر مليار 201.9 من ارتفعت فقد الخاص، للقطاع

 الودائع متوسط يقدر اإلجمالي، المحلي الناتج إلى نسبةك الخاص اعللقط المصرفية الودائع تطور حيث ومن .%

 66.5 مقابل  2007عام في العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج من % 71.4 بنحو الخاص للقطاع اإلجمالية

  .2006 عام في %
 التسهيالتو القروض منح مجال في نشاطها العربية التجارية المصارف واصلتحيث  :النشاط اإلقراضي-3

 851.1 نحـو  إلى 2006 عام في دوالر مليار 677.7 نحو من بالدوالر المقومة قيمتها ارتفعت حيث االئتمانية

      :ذلـك والجـدول التـالي يوضـح     .%  25.6بلـغ  نمـو  وبمعـدل  ، 2007عـام  خـالل  دوالر مليـار 
    2006 لعـامي  التجاريـة العربيـة   المصارف من لممنوحةا االئتمانية والتسهيالت القروض :)04(الجدول

  )مليون دوالر(2007و

  
  .: 135ص  ،المرجع السابقنفس  :المصدر

التجارية  المصارف من الممنوحة االئتمانية والتسهيالت القروض إجمالي في الخاص القطاع حصة صعيد علىف
 نسبة مقابل االئتمانية، والتسهيالت القروض يمةق إجمالي من % 74.9 إلى ارتفعت فقد ، 2007عام في العربية
 لهـذا  الممنوحـة  االئتمانية والتسهيالت القروض قيمة ارتفاع إلى البيانات تشير ماك 2006 عامفي  %  72.8

 وبمعدل ، 2007عام في دوالر مليار 637.9 نحو إلى 2006 عام في دوالر مليار 493.3 من حوالي القطاع

 الودائع إجمالي إلى منسوبا الخاص للقطاع المقدم االئتمان حجم ارتفاع إلى ذلكك شيروت ،% 29.3 نحو بلغ نمو

  ،الفترة نفس خالل % 69.1إلى % 68.1 من
 القاعـدة  ارتفاع إلى العربية التجارية للمصارف المجمعة الميزانيات بيانات تشيرحيث   :القاعدة الرأسمالية-4

 147.2 نحو إلى 2006 عام في دوالر مليار 114.8 نحو من ربيةالع التجارية المصارف لمجموع الرأسمالية

   .% 28.2 نحو بلغ ارتفاع معدل مسجلة ، 2007 عام في دوالر مليار
  :وبصورة إجمالية يمكن تلخيص المؤشرات السالفة الذكر في الجدول التالي    
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  )مليار دوالر( 2007و 2006مي ز المصرفي العربي لعااأهم المؤشرات المالية للجه) :05(الجدول 
  )%(نسبة التغير         2007 عام  2006عام   المؤشر

  30  1,641.2  1,262.1  إجمالي الموجودات
  27.4  922.5  723.9  إجمالي الودائع

  25.6  851.1  677.7  إجمالي القروض والتسليفات
  28.2  147.2  114.8  إجمالي القواعد الرأسمالية

 .135-133:ص ص  ،ث بناء على بيانات المرجع السابقد الباحمن إعدا :المصدر      

  
  تطورات الساحة المصرفية العربية : المطلب الثاني       

 2005شهدت الساحة المصرفية العربية جملة مت التطورات والتحوالت الجذرية خاصة خـالل عـام   
  : )1(يما يليوقد تمثل أهم هذه التطورات والتحوالت ف قياسا على السنوات السابقة،

وقد تركـزت هـذه العمليـات    (تسارع عمليات االندماج والتملك والخوصصة في معظم الدول العربية  -1
حيث شهدت الساحة المصرفية المحلية تطورات متسـارعة باتجـاه االنـدماجات     ،)بصفة أساسية في مصر

 الجهاز المصرفي المصري،ة والتملك وإعادة هيكلة البنوك العامة ماليا وإداريا والخوصصة بهدف رفع كفاء
 .الندماج سواء الطوعي أو اإلجباريوفي هذا المجال تم إصدار القواعد واإلجراءات الخاصة بعمليات ا

تنافس العديد من الدول العربية على إقامة مراكز مالية ومصرفية دولية بهدف اسـتقطاب اسـتثمارات    -2
المجال تسعى دولة قطر إلقامة مركز مـالي دولـي    وفي هذا ،إقليمية ودولية إلى القطاع المالي والمصرفي

على غرار مركز دبي العالمي ومرفأ البحرين المالي الدولي اللذان يستقطبان توظيفات مالية عربية وأجنبيـة  
 . تساهم بدورها في عملية التنمية المصرفية والمالية واالقتصادية في هذه الدول

كافة الدول العربية وذلك مـن خـالل عصـرنة األطـر     المصرفي في  تنامي حركة االنفتاح والتحرر -3
التطورات االقتصادية وااللتزام بالمعايير الدوليـة وإدخـال   والتي من شانها أن ترسخ  القانونية والتشريعية،

فعلى سبيل المثال دخلت العديـد مـن المصـارف العربيـة      عنصر المنافسة إلى السوق المصرفية المحلية،
كذلك تم تأسيس خمسة مصارف عراقية خاصة، باإلضافة إلى منح  فية السورية،الخاصة إلى السوق المصر

البنك المركزي العراقي ثماني رخص مصرفية لمصارف عربية وأجنبية عالوة على مساهمة عدة مصارف 
 .راقيةخليجية وأجنبية في عدد من المصارف الع

ها على سبيل المثـال زيـادة التوسـع    ومن ةع المصرفي عبر الحدود الوطنية العربيستزايد عمليات التو -4
كـذلك   لبنانية في إطار سياسة االنفتاح الثابتة التي يشجعها البنك المركزي اللبنـاني، اإلقليمي لعدة مصارف 

توسع مصارف في دول عربية أخرى في عدد من أسواق المنطقة وحدوث أكبر عمليات شراء ومساهمة في 
 .إقليميةت مالية عدة أسواق مصرفية عربية قامت به مجموعا

 اشتدادا الطلب اإلقليمي والدولي من قبل صناديق االستثمار على األوراق المالية في البورصات -5

                                         
  .62-61: مرجع سابق، ص ص القطاع المصرفي العربي وتحديات المرحلة المقبلة،البنك األهلي المصري، )1(
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البورصات زيـادة  هذه وقد سجلت القيمة اإلجمالية لرأسمال  ،سيما تلك الخاصة بالقطاع المصرفيالعربية ال
 .ر دوالرمليا 1338.2نحو لتبلغ   2005ارتفعت في عام حيث  % 115بلغت 

رف ازدياد التوجه إلى إنشاء مصارف إسالمية جديدة وتحول مصارف تجاريـة إلـى نشـاط المصـا     -6
وهو االتجاه الموازي للدخول المتزايد لعدد من المصارف الدولية إلى العمـل   ،اإلسالمية في المنطقة العربية

 .المصرفي اإلسالمي في عدة أسواق عربية

وهذا استعدادا منهـا   إلى زيادة رأس المال بشقيه األساسي والمساند، لجوء الكثير من المصارف العربية -7
وما يفرضه ذلك من تطـوير سياسـات    االلتزام بالمعايير الجديدة للجنة بازل،الستكمال جهودها في مجال 

ومنها على سبيل المثال إدارة المخاطر المصرفية والمالية، والحوكمـة اإلداريـة والماليـة،     وأنظمة بعينها،
ومكافحـة غسـيل    االلتزام بالقوانين والتشريعات والمعايير المصرفية المحلية والدولية، واإلفصاح المالي،و

 .األموال  وتمويل اإلرهاب

وعند القيام بتحليل كل ما سلف ذكره من هذه التطورات والتحوالت التي شـهدتها السـاحة المصـرفية          
قمنا سابقا بالتعرض إليها  التي-ت والتطورات المصرفية العالميةداالعربية والتي تعد استجابة واضحة للمستج

  :وهما نجدها تطمح إلى تحقيق أمرين بغاية األهمية، -بشيء من التفصيل في الفصل األول من هذا البحث
 .تعزيز القدرات التنافسية للجهاز المصرفي العربي -

 .االلتزام بالمعايير الدولية للعمل المصرفي -

حيث أصبح هذا األمر مطلبا حتميـا فـي ظـل    : يز القدرات التنافسية للجهاز المصرفي العربيتعز -أوال 
لسـوق  واشـتداد المنافسـة فـي ا    ،(GATS)انعكاسات اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصـرفية  

  : هذا المطمح يرتكز على عدة ركائز أساسية منهاو .المصرفية المحلية والعالمية
ـ  لمؤسسة المصرفية واالستفادة من وفرات الحجم الكبير،زيادة حجم ا  • دماج وهو ما يبرر عمليات االن

 .المصرفي في المنطقة العربية

وهذا لفتح المبادرة أمـام   ،ن خالل خوصصتها بشكل جزئي أو كليزيادة كفاءة المؤسسة المصرفية م  •
 .دارياوهو ما يستدعي إعادة هيكلة البنوك العامة ماليا وإ القطاع الخاص،

زيادة الوجود المصرفي خارج الحدود الوطنية تحت ما يعرف بظاهرة التدويل التي ترتكز على تقديم   •
  الخدمات المصرفية لألفراد ومؤسسات الدول المضيفة سواء تم ذلك بإنشاء فروع مصرفية للبنـوك األم 

توسـع المصـرفي عبـر    وهذا يبرر عمليات ال أو شراء ومساهمات في األسواق المصرفية لتلك الدول،
والذي يحمل في طياته ايجابيات عديدة منها توسيع قاعـدة العمـالء    الحدود الوطنية في المنطقة العربية،

 .من أفراد ومؤسسات وتحقيق أفضل التوظيفات للبنوك األم

األجهزة المصرفية بضرورة تبنـي خيـارات    وليؤمسوهكذا واستنادا إلى ما سبق يتضح مدى اقتناع    
ويأتي في قائمة تلك الخيـارات االنـدماج والخوصصـة     اتيجية الستيعاب إفرازات العولمة المصرفية،إستر

والتي يضاف إليها خيارات أخرى من بينها إقامة مراكز مالية ومصرفية دولية سعيا لترسيخ مفهوم  والتدويل،
  .تهاز فرص نمو جديدةالعولمة المصرفية وان
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رع الثقـة لـدى المسـتثمرين    وهو ما يهدف أساسا إلى ز :لية للعمل المصرفيااللتزام بالمعايير الدو -ثانيا
 ،نسبة المخاطر المالية والمصـرفية  حيث طالما اعتبرت الدول العربية من بين الدول التي تزيد فيها ،األجانب

المصـرفية  باإلضافة إلى أن من شأن االلتزام بالمعايير الدولية للعمل المصرفي أن يساهم في تعزيز األجهزة 
  .العربية ووقايتها من األزمات المصرفية التي قد تمتد أثارها إلى القطاع االقتصادي ككل

وبصفة عامة تعتبر هذه التطورات في الساحة المصرفية العربية عبارة عن تحوالت جذرية لتعزيز اندماج 
ضعف عديدة تحـد مـن    الجهاز المصرفي العربي ككل في الجهاز المصرفي العالمي، غير أنه توجد مكامن

  .وهو األمر الذي يفرض على الجهاز المصرفي العربي التعامل معه بجدية اآلثار االيجابية لهذه التطورات،
         

  مكامن الضعف في الجهاز المصرفي العربي: المطلب الثالث
المنوط بـه   هبأداء دور هوالتي حدت من قيام ز المصرفي العربي من مكامن ضعف عديدة،هايعاني الج   

  : )1(ويتمثل أهم هذه المكامن فيما يلي ،والمتعلق بخدمة التنمية االقتصادية في المنطقة العربية على أكمل وجه
ضعف استخدام التكنولوجيا حيث يعتبر االستثمار في التكنولوجيا المصـرفية الحديثـة أمـرا حتميـا      .1

ل المصارف العربية مجبرة علـى رفـع   لمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي، وهذا ما يجع
استثمارها في هذا المجال، وتتمثل ايجابيات استخدام التكنولوجيا في تسريع التسويات وزيادة الشفافية، 

 إذ يسمح بنشر كافة المعلومات المتوافرة فورا مما يزيد من ثقة المستثمرين بالمصارف هذا من جهة،

ع في الخدمات التي تقدمها المصارف لعمالئهـا ويسـاهم   ومن جهة أخرى يساعد على التوسع والتنوي
 .بالتالي في رفع كفاءة الوساطة المالية

ضعف اإلفصاح والرقابة حيث تتفاوت البيانات المصرفية في شموليتها ودقتها بين مصـرف وآخـر    .2
رنة وتفتقر في عدة دول عربية إلى الحد األدنى المطلوب باإلفصاح مما يجعل من الصعب إجراء المقا

بينها وبين المصارف الدولية، ومن المتفق عليه أن المنافسة الدولية تتطلب وجود بيانات قابلة للمقارنة 
وفي أغلب الحاالت يشكل هذا األمر تحديا كبيرا أمام المصارف في الدول المعنية  وفق معايير موحدة،

انات والقوائم المصـرفية بشـكل   نظرا للحاجة إلى الكثير من الجهد لتطوير قواعد الشفافية ونشر البي
 .مناسب لجذب المستثمرين األجانب

ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات حيث أن نظام المقاصة المعمول به في أغلب الدول العربية هو أساس  .3
نظام سجل للمقاصة يستند على النقل الفعلي ألدوات الدين واالئتمان وعلى األسلوب اليدوي في فحص 

قاصة المختلفـة وفـي   ممنها، وبصورة عامة فإن مقاصة الشيكات داخل غرف الهذه األدوات والتأكد 
مناطق جغرافية متباعدة تعاني من العديد من الصعوبات حيث تبقى الشيكات دون تقـاص لفتـرة قـد    
تتجاوز الشهر الواحد، وباإلضافة إلى مخاطر ضياع الوثائق واألوجه األخرى لسوء الكفاءة المرتبطة 

 من إجمالي %10ذا النظام إلى ارتفاع تكلفة الشيكات المرتجعة والتي تبلغ أكثر من به، حيث يؤدي ه

                                         
سبتمبر ،بيروت،لبنان،249:العدد،)استحقاقات التقوية المالية الحديثة تقدم ضمن خارطة الطريق(المصارف العربية،المصارف العربيةمجلة اتحاد  )1(

  .41-38:، ص ص 2001
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 .الشيكات المصدرة 

تجزئة النشاط المصرفي حيث تم في معظم الدول العربية إنشاء مؤسسات ائتمان متخصصة وكـذلك   .4
لزراعـة  بنوك للتنمية لتشجيع أنشطة وقطاعات معينة من خالل إتاحة االئتمـان المـدعوم، تشـمل ا   

والصناعة والسياحة والجماعات المحلية، وهو األمر الذي أدى إلى تقليص درجـة المنافسـة وتقليـل    
 . الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظها وتخفيض المخاطر المترتبة عليها

الكثافة المصرفية والتركز المصرفي حيث تتسم عدة أسواق مصرفية عربية بازدياد عدد المصـارف   .5
ال يتناسب مع الطاقات االقتصادية القائمة في تلك األسواق مما يضع عدد غير قليل من المصارف بما 

 .متزايدةالصغيرة في مواجهة صعوبات تسويقية 

  :)1(يلي فيماويضاف إلى ذلك مكامن ضعف أخرى تتمثل     
دوالر مليـار   15صغر حجم المصارف العربية حيث أن عدد المصارف التي تزيد موجوداتها عـن   .6

دوالر  المليـارين  نمصرفا فقط، وعدد المصارف التي تزيد حقوق مساهمتها ع 15بلغ  2004العام 
مصارف فقط، وهذا يعني ضعف اإلمكانات التمويلية للعديد من المصـارف العربيـة بالنسـبة     5 غبل

أو علـى  لتمويل المشاريع االستثمارية واالقتصادية كبيرة الحجم نسبيا، سواء على مسـتوى دولهـا   
 .مستوى المنطقة ككل

سيطرة الدولة على ملكية عدد كبير من المصارف الكبيرة في بعض األسواق العربية، األمـر الـذي    .7
يضعف من هيكل ملكية تلك المصارف الكبيرة وكفاءة عملها وتسببها في عـدة أوقـات فـي زيـادة     

 .الضغوط المالية على حكومات الدول التي تعمل فيها

المتعثرة أو غير العاملة لدى العديد من المصارف في الدول العربية وهـي تزيـد    كبر حجم القروض .8
لدى عدد ال بأس به من هذه المصارف، وهذا أمر له مردود سلبي على تطـور   %40أو  %30عن 

 . ونمو هذه المصارف ومعدالت ربحيتها

ل المصـرفي والمـالي   اشتداد الضغوط على المصارف العربية عموما من أجل االلتزام بمعايير العم .9
التي تفرض ضغوطا غير اعتيادية على عدد غير قليل من المصارف  2الدولي، والسيما معايير بازل

، وتطوير سياسـات وممارسـات إدارة المخـاطر،    بية من ترسيخ ثقافة الحكم الراشدفي المنطقة العر
 .االدولية وغيرهالمعايير  وتحسين الشفافية واإلفصاح المالي وفق 

درجات التقييم االئتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، وإعطاء تصنيفات ائتمانية لعـدد  خفض  .10
من الدول والمصارف العربية دون المستوى االستثماري المطلوب مما يعـد مؤشـرا علـى ارتفـاع     

المصارف وهو ما يتطلب توفير متطلبات رأسمالية أكبـر لتغطيـة تلـك     المخاطر في تلك الدول أو
 .طرالمخا

وتمويل اإلرهاب مما يتطلب تـوافر الدرايـة    تزايد الضغوط الدولية في مجال مكافحة غسيل األموال .11
 .الكاملة والتحوط الكامل بشأن هذه الموضوعات

                                         
   .60-58: ، ص ص2006، 4:، العدد59النشرة االقتصادية، المجلد ،القطاع المصرفي العربي وتحديات المرحلة القادمةالبنك األهلي المصري، )1(
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عدم النضج الكافي لعمليات اندماج االقتصاد العربي في االقتصاد العالمي وأسواقه التجارية والماليـة،   .12
رامج اإلصالح االقتصادي والسياسي إذ أن الدول العربيـة مجتمعـة ال   ويعزى ذلك إلى عدم اكتمال ب

من ذلـك   %5.2من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى العالم و %1.9تستقطب سوى نحو 
لسـنة  ( %3كما تقتصر حصتها من إجمالي التجارة العالمية على اقـل مـن    الوارد إلى العالم النامي،

من استفادة الدول العربية من مزايا العولمة االقتصادية والمالية والتكنولوجية بل  وهو ما يقلل .)2005
 .ويعرضها بشكل أكبر للمخاطر التي تفرزها هذه العولمة

استمرار ضعف التعاون االقتصادي العربي في شتى المجاالت التجارية واالستثمارية والمالية حيـث   .13
كـذلك فـإن    ،رة الخارجيـة للعـالم العربـي   االتج ماليمن إج %10ال يتعدى حجم التجارة العربية 

، وكان نصيب قطاع الخـدمات  2005مليار دوالر سنة  38االستثمارات العربية البينية التي قد بلغت 
والتي تبقى دون مستوى طموحات التعاون العربي، لذا يتعين على الجهاز المصـرفي   %85منها نحو

تـدفق االسـتثمار    االقتصادي البيني بين الدول العربية وتشجيع القيام بدور أكبر لتسيير ودفع التبادل
هذا إلى جانب ضرورة توجيه المصارف العربية جزءا اكبر من نشـاطها التمـويلي    ،األجنبي للمنطقة

ات يلمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية السيما في ظل ارتفاع معدالت البطالـة فـي االقتصـاد   
 .من إجمالي قوة العمل  %15أكثر من العربية ككل والتي بلغت

انعكاسات األحداث السياسية غير المستقرة في العديد من الدول العربية مثل فلسطين والعراق يضـيف   .14
مناخا عاما ال يشجع على التطور والنمو االقتصادي والمصرفي المطلوبين للحاق بالتطور العالمي في 

 .هذا المجال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارف العربية نحو الصيرفة الشاملةالتوجهات الحديثة للمص: نيبحث الثامال       
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بغرض تبنـي خيـار    شهدت اآلونة األخيرة جهودا حثيثة من قبل المصارف العربية التقليدية واإلسالمية
باإلضافة إلى الصيرفة االستثمارية بما يتضـمنه   ،التجزئة تطوير صيرفةوذلك عن طريق  ،الصيرفة الشاملة
والغاية هـي معايشـة ومواكبـة     ،ات المحافظ المالية لتلك الشركاتللشركات وتسويق لمكونذلك من تأسيس 

وقد سـعت هـذه المصـارف باتجـاه هيكلـة       التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية والمالية العالمية،
لـك  استراتيجياتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور من أجل االستفادة مـن الفـرص التـي تتيحهـا ت    

وسنتعرض إلى أهم تلك الجهود، علـى أن تتنـاول    .حديات لزيادة فرص النمو والربحيةوإدارة التالتطورات 
جهود المصارف اإلسالمية على حدا نظرات لخصوصية العمل المصرفي اإلسالمي، كما سيتم تدعيم ذلك من 

   .ألمثلة من واقع بعض المصارف العربية الرائدةل اخال
     

  المصارف العربية التقليدية والصيرفة الشاملة : لاألوالمطلب  
اتجهت العديد من المصارف العربية التقليدية نحو تسجيل مراكز عالمية لها عن طريق تطوير وظائفهـا  

  : وإستراتيجيتها بهدف تبني خيار الصيرفة الشاملة، وتظهر مالمح هذا التوجه على النحو التالي
  ة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمةتنويع وعصرنة قاعد: لوالفرع األ

 Retail)عملت المصارف العربية التقليدية على تقديم خدمات مبتكـرة فـي إطـار صـيرفة التجزئـة         

Banking) ففي هذا الصدد، نجد بنك االستثمار العربي األردني على  .ثل بطاقات االئتمان والصرف اآلليم
، وكما وفر إمكانية )الذهبية والفضية(بنك االستثمار المحلية والدولية  سبيل المثال قد قام بإصدار بطاقات فيزا

السحب النقدي من خالل أجهزة الصراف اآللي للبنك لدى فروعه وأجهزة الصراف اآللي المرتبطة بالشـبكة  
 يقدم) األردن(وفي نفس السياق نجد بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  ،ساعة 24وذلك طيلة  JONETاألردنية 

االنترنيت المصـرفي، البنـك الخلـوي، البنـك     : العديد من الخدمات المصرفية االلكترونية والتي تتمثل في
ناهيك عن عدة مصارف أخرى لجـأت إلـى    ،)1( البنك الناطق، بنك المنزل الفوري، أجهزة الصراف اآللي،

،كمـا   ∗ات المصرفية عبـره ممارسة العمل المصرفي االلكتروني والدخول في عالم االنترنيت وتقديم الخدم
  .واإلسكانيةاهتم العديد من المصارف العربية بتقديم القروض االستهالكية 

  
   دخول ميادين عمل جديدة في مجال الصيرفة االستثمارية :ثانيال الفرع

                                         
من إجمالي معامالت المصارف العربية موزعة على معامالت االنترنيت  %85لجدير بالذكر أن نسبة المعامالت المالية االلكترونية قد بلغت من ا  ∗

 Word Development)الرئيس التنفيذي لمؤسسـة  " خالد عيد"والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف اآللي في حين أكد في نفس الوقت السياق السيد

form)   مليار دوالر  1.8فيما يتعلق بميادين معينة مثل العربية على تكنولوجيا العمل المصرفي في حوالي  %90أن هذه النسبة ترتفع إلى أكثر من
المصارف العربية تنفق :دالل أبو غزالة: د من التفصيل يوصي بالرجوع إلى بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمصارف لمزي 2009و 2008خالل عامي 

متوفر على الموقع  10/04/2008مؤتمر قمة التكنولوجيا المصرفية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، يوم  ،مليار دوالر على التكنولوجيا المصرفية 1.8
  :االلكتروني التالي

http://www.darlhayt.com/business, consulte le:21/04/2008   

    :على االنترنيت) ردناأل(موقع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  )1(
www.the-housingbank.com , consulte le:20/08/2008    

  

http://www.darlhayt.com/business
http://www.the-housingbank.com
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عمد عدد ال بأس به من المصارف العربية إلى تطوير إطارها المؤسسي لتدخل ميادين عمل جديدة كالتأجير  
فعلى سبيل المثـال   .االستثمار وأنشطة أسواق رأس المال وغيرها أمناءمويلي وصيرفة األعمال وأنشطة الت

بتقديم عدة خدمات لعمالئه تتعلق بشـراء وبيـع األوراق  الماليـة، واالكتتـاب     ) مصر(يقوم البنك الوطني 
واإلفادة من أسـعار التـداول    لصالحهم في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب العام سواء أسهم أو سندات،

كما قـام البنـك بإنشـاء إدارة أمنـاء      وغيرها،... الفورية ببورصة األوراق المالية وتقديم المشورة المالية 
االستثمار التي تتنوع خدماتها إلى تسويق العقارات واألراضي إضافة إلى تأسيس الشركات وإعـداد اللـوائح   

ديم البنك االستشارات االقتصادية للمشـروعات لحـل مـا يتعـرض     ناهيك عن تقونظم العمل الخاصة بها، 
أصحابها من مشاكل والعمل على إصالح مسارها االقتصادي والحيلولة دون تعثرها باإلضـافة إلـى إعـداد    

والعالميـة المـؤثرة علـى الشـروع     دراسات الجدوى االقتصادية مع مراعاة كافـة المتغيـرات المحليـة    
    .)1(واقتصادياته

  تقديم األنشطة التمويلية المبتكرة :ثالثال الفرع
ميدان عمل متزايد األهميـة بالنسـبة لمصـارف     (Project financing)أصبح ميدان تمويل المشاريع      

العربية أو على صعيد المنطقة العربية ككـل، حيـث يالحـظ     االقتصادياتعربية كبرى سواء داخل بعض 
وإنمائيـة   اسـتثمارية لمشـروعات   (Syndicated lending)ة يرة القروض المصرفية المشتركتتصاعد و

وعلـى هـذا    .)الدخول في تمويل مشروعات البنية األساسية( B.O.Tوبصيغ تمويلية مبتكرة ومتطورة مثل 
المفـوض  ونسجل ابرز مثالين حيث يتعلق المثال األول ببنك اإلمارات الـذي لعـب دور المـنظم     ،الصعيد

) سـما دبـي  (لكـل مـن    2006الل عام مشتركين خ لقرصينة ومسك السجالت الرئيسي والمتعهد بالتغطي
مليـون دوالر لسـما    300حيث جمعت إدارة التمويل المركب والقروض المشتركة مبلغ ) مجموعة الجابر(و

مليون دوالر  400دبي للتمويل الجزئي لمشاركات حقوق المساهمين في خطة الشركة للتوسع الدولي، ومبلغ 
يستغل بشكل أساسي في عمليـة إعـادة هيكلـة تسـهيالت مصـرفية قائمـة        ابر والذي سوفلمجموعة الج

حيث قام هذا األخيـر بصـفقتين صـنفتا    ) البحرين(بينما يتعلق المثال الثاني ببنك الخليج الدولي  .)2(للشركة
وع شركة وهما مشر ،2007من خالل النصف األول من عام وهذا  ،لمشاريع العشرة األكبر في العالمضمن ا

للكهرباء " مسيعيد"مليار دوالر ومشروع  595.3مرافق الكهرباء والمياه في المملكة العربية السعودية وقيمته 
  .)3(مليار دوالر إضافة إلى مشاريع أخرى في كل من سلطنة عمان والكويت 397.2في قطر وقيمته 

  تأسيس صناديق االستثمار: رابعال الفرع
 حد األدوات المهمة في تنشيط األسواق المالية أداة ناجعة لتنمية الوعي االسـتثماري، تعتبر هذه الصناديق أ    

ناهيك عن اعتبارها األسلوب األمثل والجديد الذي سيخرج البنوك العربية من إطار العمل المصرفي التقليدي 
ـ  .إلى إطار أوسع وأكثر شموال يواكب المستجدات والتطورات  العالمية في المجال المصرفي أول  ئوقد أنش

                                         
  .88:،مرجع سابق، ص294العدد ، -ملفات خاصة –) مصر(البنك الوطني  ،مجلة اتحاد المصارف العربية )1(

 http://www.emaratesbank.ae/.../eb3011006.Arabic .doc, consulté le :21/04/2008 )2(   
http://www.aaramNews.com/website/16489Newarticle.ohtml , consulté le:21/04/2008. )3(  

http://www.emaratesbank.ae/.../eb3011006.Arabic
http://www.aaramNews.com/website/16489Newarticle.ohtml
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وتعتبـر   ،1976سـنة  ) السـعودية (هلي التجاري صندوق استثماري في المنطقة العربية من طرف البنك األ
ويوضح الجـدول التـالي    .)1(المملكة العربية السعودية مقر ألكبر عدد من الصناديق االستثمارية في المنطقة

  : بنوك التجارية في بعض الدول العربيةبعض األمثلة عن الصناديق االستثمارية المؤسسة من قبل ال
  التابعة للبنوك التجارية في الدول العربيةبعض الصناديق االستثمارية ) : 06(الجدول رقم 

  اسم الصندوق  البنك المؤسس  الدولة
  صندوق األهلي للسندات العالمية  البنك األهلي التجاري   السعودية 

  ندوق بنك أبو ضبي لتنمية األموالص  بنك أبو ضبي   اإلمارات العربية المتحدة
  صندوق بيروت بالليرة  المحدود (U.K)بنك بيروت   لبنان

  صندوق مصر ذو العائد التراكمي   بنك مصر   مصر 
   .من إعداد الباحث باالعتماد على مواقع البنوك المذكورة على االنترنيت: المصدر
  

الستثمارية المؤسسة من قبل البنـوك التجاريـة   ا(اإلشارة إلى أنه يوجد عدد كبير من الصناديق  وتجدر
بنفسه أو يعهد بـذلك إلـى شـركات ذات خبـرة      إدارتهاوهذه الصناديق إما يتولى البنك المؤسس  .العربية

  .متخصصة في هذا المجال
  تأسيس شركات رأسمال المخاطر :خامسال الفرع

بغرض تقديم العـون المـالي للمشـاريع     تأسيس شركات رأسمال المخاطربالعديد من البنوك العربية  قام   
 .ات العربيـة يالمتعثرة وتشجيع قيام مشروعات أخرى بهدف تخفيض البطالة وتحقيق النمو المرتقب لالقتصاد

والتـي قـام    ،"في للمشروعات الصغيرة والمتوسـطة شركة ضمان مخاطر االئتمان المصر"ومن أمثلة ذلك 
ران للتنمية، بنك االستثمار، شـركة الشـرق األوسـط للتـامين     بتأسيها البنك األهلي المصري، بنك مصر إي

، بنك قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك كريدي أجريكول أندسـوس  )مصر(العربي 
خفيض البطالة من خـالل التطـوير   باالقتصاد المصري وتبهدف المساعدة بالنهوض  09/12/1989بتاريخ 

  .)2(روعات الصغيرة والمتوسطةواالرتقاء بقطاع المش
  صناعة صيرفة التأمين: سادسال الفرع

في المنطقة العربية، فأول المبادرات الجدية في هذا المجال تعود إلى عام  النشأةتعتبر هذه الصناعة حديثة    
لمنتجات عندما اندمج بنك البحرين والكويت مع شركة التامين البحرينية الكويتية في البحرين لتوزيع ا 2000

ن خالل شبكة بنك البحـرين والكويـت   م) أساسا المنازل والسيارات( Securaالتأمينية ذات العالمة التجارية 
وتتولى المصارف مركز القيادة في معظم الدول العربية بسبب مميزات الحجم والقاعدة الرأسـمالية وشـبكة   

  ة تأمين أو لديها أسهم فيها وهذا ما يولد قناةكثير من المصارف إما تملك شرك لديها في معظم الدول،التوزيع 
   .)3(لتقديم خدمات التأمين المصرفي في الدول العربيةمتكاملة  

                                         
  .2004:ان، مارس، الخرطوم، السود31:، مجلة المصرفي، العددصناعة الصناديق واألدوات االستثماريةمجدي البخيت،ندوة  )1( 

 http://www.arabdecision.org/docegypt/cgcar. htm,consulté le:21/04/2008.)2(  
  .29:ع سابق، ص، مرج صناعة التامين المصرفي في الشرق األوسط مجلة اتحاد المصارف العربية، )3(

http://www.arabdecision.org/docegypt/cgcar
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 :كات بين المصارف التقليدية شركات التامين في المنطقة العربيةابعض الشر ويدرج الجدول التالي   

  شركات التأمين في المنطقة العربيةالفات التأمين المصرفي بين المصارف التقليدية وتح):07(الجدول 
  شركة التأمين  البنــــك  الدولة

 شركة التأمين الوطنية العامة   بنك اإلمارات   اإلمارات العربية المتحدة 

 شركة التأمين العمانية  بنك المشرق  اإلمارات العربية المتحدة

 شركة التأمين  البحرينية والكويتية  بنك البحرين والكويت  البحرين

 شركة ظفار للتأمين    بنك ظفار  سلطة عمان

 شركة م للتأمين   بنك عمان الدولي   سلطنة عمان 

 شركة التأمين القطرية   البنك التجاري  قطر

  شركة الخليج للتأمين  بنك الدوحة  قــطر 
  شركة الخليج للتأمين  بنك الخليج  الكويت
  أليكو  بنك كويت الوطني  الكويت
  شركة آروب للتأمين  مهجربنك لبنان وال  لبـنان 

 Assurances Banque populaire  بنك بيبلوس  لبنان 

  التجاري الدولي للتأمين  البنك التجاري الدولي  مصر
  شركة التأمين على الحياة العربية  بنك مصر  مصر
  شركة التأمين على الحياة العربية  بنك مصر الدولي  مصر
  أليا غلوبل أنفستور  البنك العربي  األردن

  شركة الثقة للتأمين  مصرف التجارة والتنمية  ليبيا
  )أريج(المجموعة العربية للتأمين   بنك تونس العربي   تونس

   :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر
 30:مرجع سابق، ص ،صناعة التامين المصرفي في الشرق األوسط  جلة اتحاد المصارف العربية،م - 

- http://www.arabbank.jor/ar/newstory-84.aspx, consulté le :25/04/2008 
- http://www. bankofcd.com/ar/default-aspx, consulté le :25/04/2008 
- http://www.tunisnews.net/4juin02.htm , consulté le :25/04/2008 

       
مين أو منـتج  بالذكر أن دورة تطوير إنتاج منتجات التأمين قصيرة جدا، ومن السهل إدخال منتج تأ والجدير 

د سـلطة تنظيميـة   ــري للشركات المعنية، وال يوجـمصرفي أو منتج مشترك بينها بناء على الحكم الحص
قتصاد والتجارة فـي معظـم دول   حصرية للتأمين في المنطقة العربية إذ أن مسائل التأمين تتوالها وزارة اال

المنطقة أما المصارف فإنها تراقب ويشرف عليها من قبل البنوك المركزية، غير أنها تبقـى هادئـة بالنسـبة    
باإلضافة إلى ذلـك   يود التي يجب أن تنظم عملية تطوير وتنمية قطاع التأمين المصرفي،ــلإلجراءات والق

نع المصارف من توزيع المنتجات التأمينية للزبـائن،  مقة العربية ال تفي معظم دول المنط فإن القوانين المحلية
رغم هذا ال تزال حصة التأمين المصرفي في الدول العربية متدنية وهذا بالنظر إلى أن المعدل الحالي الـذي  

ومـن   .لتغلغل شركات التأمين في بيع برامج التأمين على الحياة في دول الشـرق األوسـط   %1ال يتجاوز 
  بةــــا تكمن إمكانات قطاع التأمين المصرفي في رفع إمكانية دخول سوق التأمين ومن ثم رفع نســهن

http://www.arabbank.jor/ar/newstory-84.aspx
http://www.tunisnews.net/4juin02.htm
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 )1( .∗ةــمة قطاع التأمين العربي في الناتج المحلي الخام،وتفعيل دوره في التنمية االقتصاديـمساه 
 

  ة العمل المصرفي اإلسالمي في المنطقة العربية والصيرفة الشامل: المطلب الثاني
تشهد الصناعة المصرفية اإلسالمية تطور ملحوظ في المنطقة العربية وقد اتجـه العديـد مـن البنـوك          

اإلسالمية إلى تبني مبدأ الصيرفة الشاملة، من خالل تنويع خدماتها المصرفية والمالية المقدمة بما يتماشى مع 
  : وهذا االتجاه يتضح من خالل ما يلي سالمي،قواعد الشريعة اإلسالمية التي تحكم وتنظم العمل المصرفي اإل

 صيرفة التجزئة :لواأل الفرع

 يقدم العديد من البنوك اإلسالمية سلة منوعة من خدمات صـيرفة التجزئـة مثـل البطاقـات االئتمانيـة،         
  :وغيرها، ومن بين األمثلة على ذلك.. التمويالت الشخصية 

البنك العديد من البطاقات االئتمانية المتوافقـة مـع الشـريعة    حيث يقدم هذا  ):السعودية(مصرف الراجحي *
بطاقة فيزا أنفنيت، بطاقة فيزا وماستركارد البالتينية، بطاقة فيزا وماستركارد الفضية، : اإلسالمية ومن بينها 

ـ "بطاقة فيزا لألعمال، بطاقة ماستركارد لكرة القدم، وبطاقة فيزا، بطاقة فيزا وماستركارد الذهبية كمـا   ."كل
يمتلك هذا البنك العديد من أجهزة الصراف اآللي داخل صاالت فـروع البنـك وكبـرى مراكـز التسـوق      

وفي الشوارع الرئيسية لخدمة السيارات باإلضـافة إلـى    والمستشفيات وصاالت المطارات الداخلية والدولية،
  . )2(األجهزة المتنقلة لخدمة العمالء الذي يقطنون في المناطق النائية

  :)3( ةيالحيث يقدم هذا البنك العديد من التمويالت الشخصية الت ):قطر(طراإلسالميبنك ق*
 .تمويل شراء السيارات عبر بيع المساومة أو اإلجارة •

  .التمويل العقاري عن طريق بيع المنازل بواسطة اإلجارة •

 .تمويل شراء األسهم •

 .تمويل عمليات االكتتاب بأسهم الشركات •

 نشطة الصيرفة االستثمارية في البنوك اإلسالميةأ: ثانيال الفرع

باعتبار البنوك اإلسالمية من المنظمات المالية واالقتصادية واالستثمارية التي تتميز بالجوانـب اإليجابيـة        
في معامالتها فإنها لكي تمارس األنشطة االستثمارية على وجه أكمل تقـوم بـبعض الخـدمات االسـتثمارية     

وهي جائزة شرعا طالما كانـت خاليـة   ) الوكالة باألجر(ارية، وتكون هذه الخدمات على أساس والمالية واإلد

                                         
مليار دوالر في المنطقة العربية، في حين بلغ المتوسط العام إلنفاق الفرد  12، نجد أن أقساط التأمين قاربت 2006من خالل بيانات إحصائية لعام   ∗

ما ال زال المتوسط العام لمساهمة دوالر،ك 919دوالر،وهذا جد متدني إذا ما قورن نفس المتوسط في أوروبا والبالغ  38على التأمين في الدول العربية 
ولمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى  % 2و 1وإن تفاوت هذا المعدل ما بين  %1.1قطاع التأمين العربي في الناتج المحلي الخام منخفضا حيث حقق 

  :متوفر على الموقع االلكتروني ) حيف(الملف اإلعالمي المؤتمر العربي التأمين السابع والعشرين 
http://salabd.maktoobblog.com, consulté le25/04/2008.  

  .30:مرجع سابق، ص ،صناعة التامين المصرفي في الشرق األوسط  مجلة اتحاد المصارف العربية، )1(
 : موقع الراجحي على االنترنيت )2(

www.alrajhibank.com.sa, consulté le :17/11/2008  
  :ترنيتموقع بنك قطر اإلسالمي على االن )3(

:17/11/2008 consulté le http://www.qnb.com.qa/alislami 

http://salabd.maktoobblog.com
http://www.alrajhibank.com.sa
http://www.qnb.com.qa/alislami
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

من الربا وتعود بالمنافع على كل من البنك والعميل على حد سواء، ويشترط أن يكون األجر عمولة مقطوعة 
لك األنشطة في الجانبين ويمكن حصر أهم ت .باالتفاق بين الطرفين أو شبه محددة من القيمة اإلجمالية للمعاملة

   :التاليين
  )1( وذلك من خالل تقديم األنشطة التالية :دعم الشركات والمشروعات االقتصادية-1
إعداد دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارية التـي يقـدمها العمـالء أو المسـاهمة فـي تقيـيم        •

 .المشروعات وإبداء الرأي بصددها

البيئة التي يعمل بهـا البنـك اإلسـالمي وإعـداد الخـرائط      دراسة فرص االستثمار والتوظيف في  •
 .االستثمارية للمجاالت الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية

الترويج للمشروعات ذات الجدوى االقتصادية وإمداد المتعاملين بالمعلومـات حـول أفضـل فـرص      •
 .االستثمار

امة المحدودة بمختلـف أبعادهـا اإلجرائيـة    إدارة عمليات االكتتاب الجماهيري للشركات المساهمة الع •
واإلعالمية والقانونية، وذلك بموجب شروط اإلصدار الخاصة بإصدار أسهم محددة القيمـة لالكتتـاب   

 .العام

   )2( :وذلك بإتاحة الخدمات التالية :خدمات أمانة االستثمار-2
واعيـد المسـتحقة مثـل فـواتير     تسديد االلتزامات الدورية وغير الدورية بالنيابة عن العمالء في الم •

 .الكهرباء والهاتف، ودفع زكاة المال والصدقات وغيرها

إدارة وتسويق العقارات بأسلوب علمي قائم على المفاهيم اإلدارية الحديثة، وبحوث التسويق الميدانيـة   •
 .الشاملة لسوق العقارات

  .ب تطلعات العمالء وتشبع حاجاتهمالسعي البتكار األوعية االدخارية واالستثمارية الجديدة التي تواك •

ابتكار صكوك التمويل اإلسالمية وصناديق التمويل بالمشاركة التي تالءم احتياجات العمالء بمختلـف   •
 .ين قدراتهم الداخليةاوتب الديموغرافيةخصائصهم 

 قلة،أو تصفية التركات تلك الخاصة بالوصية ذاتها أو باعتبارها عمليـة مسـت  /تنفيذ أعمال الوصايا و •
فعال من إجمالي ) الثلث(ويراعى في ذلك شرط عدم تجاوز قيمة العقارات واألموال موضوع الوصية 

 .التركة

ونستطيع إضافة نشاط آخر يدخل ضمن قائمة  أنشطة أمناء االستثمار، والـذي يتعلـق بقيـام البنـك        
ف أوجه االسـتثمار الشـرعية   اإلسالمي بإدارة أموال األوقاف والحرص على صيانتها واستثمارها في نختل

   . بالكيفية التي تعود بالنفع على المجتمع اإلسالمي
  والذي ،)األردن(نجد البنك اإلسالمي األردني  وكمثال أنشطة الصيرفة االستثمارية في البنوك اإلسالمية،

                                         
 .203-202: ، ص ص2004تنمية ، السعودية، ،البنك اإلسالمي للاإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي،) 1(
 .212-209:،ص ص2001، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،أساسيات العمل المصرفي اإلسالميمحمد حسن صوان،  )2(
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

  كما يقدم العديـد   بيع المرابحة واالستثمار المباشر، ،نوات استثمارية متعددة كالمشاركةيستثمر أمواله في ق 
   )1( :من الخدمات المصرفية األخرى التي من بينها

 .إدارة الممتلكات القابلة لإلدارة •

 .المساهمة في رؤوس أموال الشركات •

إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والمالية الالزمة لحساب المتعاملين مع البنك وغيرهم فـي مجـال    •
 .دوى المعدة من قبل المتعامليناالستثمارات الخاصة وتقييم دراسات الج

 .تلقى اكتتاب الشركات في مراحل التأسيس وعند زيادة رأس المال •

العمل بدور الوكيل في شراء وبيع األسهم وشهادات االستثمار وما في حكمها من أوراق مالية صادرة  •
 .على غير أساس الربا كوسيط في سوق عمان المالي

 في البنوك اإلسالمية) اإلجارة(التأجير التمويلي  :ثالثال الفرع

تعرف اإلجارة على أنها عقد يتضمن تحديد صفة العين المؤجرة وتمكين المستأجر منهـا وتعهـد مالكهـا        
يمكن للبنوك اإلسالمية اقتناء اآلالت والمعدات والعقارات ثم تأجيرهـا    ومن هذا النوع من التمويل بصيانتها،

الي تقوم بتمويل جميع األصول المعمرة للشركات والمؤسسات اإلنتاجيـة  وبالت .للمستثمرين حسب حاجياتهم 
قيام البنك اإلسـالمي بتـأجير    :وعلى سبيل المثال نذكر. )2(الخ.. المعدات ووسائل النقل  اآلالت، كالمباني،

  .والطائرات والسياراتالسفن 
 تأسيس صناديق االستثمار اإلسالمية: رابعال الفرع

ستثمار اإلسالمية بمثابة وعاء توضع فيه المدخرات البسيطة واألموال المحصلة من عـدد  تعتبر صناديق اال   
من المستثمرين حيث يتولى الصندوق استثمار هذه األموال من خالل توزيعها على مختلف األسهم والمحـافظ  

صـل علـى   وغيرها من أدوات االستثمار بحيث يصبح المستثمر مساهما في جميع ما يستثمر فيها، كمـا يح 
استثمارات متنوعة ويضمن توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مناسبة لها، مع الحرص على االلتـزام بضـوابط   
شرعية تتعلق باألصول والخصوم وخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية، هذا وتنقسم أنـواع صـناديق   

  :  )3(االستثمار اإلسالمية إلى ما يلي
 والتي يقوم مديرها بتوجيه األموال المجمعة من اشتراكات المستثمرين إلى :صناديق األسهم اإلسالمية -أوال

  .شراء أسهم الشركات 
  رــوتباش ،باألجل بحيث تكون المخاطر قليلة والتي تقوم بشراء السلع بالنقد ثم بيعها :صناديق السلع -ايثان
  السلع المحرمة والذهب والفضة ويمكن البنوك اإلسالمية شراء السلع من األسواق المحلية والدولية باستثناء 
  .  أن تعمل صناديق السلع بصيغة البيع اآلجل أو المرابحة أو السلم 

                                         
 .96-94:ص ص مرجع سابق، ،249العدد ، -مسيرة رائدة بخطى ثابتة -البنك اإلسالمي األردني مجلة اتحاد المصارف العربية، )1(
 ،مجلة العلوم اإلنسانية ،شاركة كمكمل وبديل للبنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرصيغ التمويل بالم رابح خوني، )2(

 ،جامعة بسكرة، الجزائر ،2008، جوان 14العدد 
  : مقال منشور على الموقع االلكتروني ،صناديق االستثمار اإلسالمية أحمد بن عبد الرحمن الجبير، )3(

.:23/04/2008 http://www.alriyadh.com/2008/03/16/artuicle326256.html , consulté le 

http://www.alriyadh.com/2008/03/16/artuicle326256.html
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والتي تقوم على أساس التمويل باألجل بطريق المرابحة، فتقوم الصناديق بشـراء   :صناديق المرابحة -رابعا
غير الذي باعها عليه في نفـس السـوق    كمية من الحديد والقمح وغيرها بالنقد ثم بيعها لطرف ثالث باألجل

  .بسعر أعلى وبأقساط ميسرة 
والتي تعامل في السلع الموصوفة في الذمة مع دفع الثمن في مجلس العقـد، ويجـب    :صناديق السلم -خامسا

تحديد القوت ومكان التسليم، ويمكن تحقيق األرباح من السلم عن طريق الدخول فـي عقـد سـلم ببضـاعة     
  .ة كالقمح والزيوت وغيرهاموصوفة في الذم

حيث يعتبر عقد اإلجارة بمثابة عقد محله منافع أصل قادر على توليد هذه المنـافع  : صناديق التأجير -سادسا
، ويقوم هذا الصناديق على عقد من هذا الباب بيع للمنافع كالسكنى بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة للسيارة فهو

وربما كان يقوم علـى صـفة    لصندوق مخاطرة ثمن األصول عند انتهاء العقود،اإليجار المعتاد،وهنا يتحمل ا
والجدول التالي يوضح بعـض  . اإليجار المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة تغطي اإليرادات قيمة األصل كامال
  : الصناديق االستثمارية المؤسسة من قبل البنوك اإلسالمية في المنطقة العربية

  إلسالمية في الدول العربيةابعض الصناديق االستثمارية التابعة للبنوك ) : 08(الجدول رقم 
  اسم الصندوق  البنك المؤسس  الدولة

  صندوق الراجحي العقاري األول   بنك الراجحي  السعودية
  صندوق اإلجارة اإلسالمي  بنك أبو ظبي اإلسالمي   اإلمارات العربية المتحدة

     األمان ذو العائد التراكمي  قصندو  بنك فيصل اإلسالمي المصري  مصر 
  .من إعداد الباحث باالعتماد على موقع البنوك المذكورة على االنترنيت :المصدر 

 صناعة صيرفة التأمين اإلسالمي :خامسال الفرع

والتي ينظـر إليهـا    تحالفات وشراكات مع شركات التأمين التكافلي،بعقد سالمية اإلبنوك من ال يدعدقام ال     
والتي تستخدم للمساعدة بين األعضاء في مواجهـة خسـارة محـددة،ونظرا لطبيعـة      تج يجمع األموال،كمن"

، فهـذا  الح في التأمين بأنفسهم وألنفسهمومفهوم التأمين التكافلي وكونه يعتمد على مبدأ مشاركة أصحاب المص
  .)1("اته وتوزيع أرباحهالنوع من التأمين يحرص على تطبيق الشريعة اإلسالمية في تعامالته واستثمار

  :والجدول التالي يوضح بعض تحالفات التأمين المصرفي اإلسالمي في المنطقة العربية 
  تحالفات التأمين المصرفي اإلسالمي في المنطقة العربية ):09(الجدول رقم 

  شركة التأمين  البنك   الدولة
  لتأمين وإعادة التأميندبي اإلسالمي ل  بنك  دبي اإلسالمي  اإلمارات العربية المتحدة

  شركة التأمين اإلسالمية القطرية  مصرف قطر اإلسالمي   قطر
   شركة التكافل األولى للتأمين   بنك التمويل الكويتي  الكويت 
   شركة التكافل للتأمين  بنك الجزيرة  السعودية
  شركة التأمين اإلسالمية  ردنيبنك اإلسالمي األال  األردن 
  .30:ص مرجع سابق، ،صناعة التأمين المصرفي في الشرق األوسط لمصارف العربية،مجلة اتحاد ا :المصدر

                                         
 .40:، ص2007ة، القاهرة، مصر،، المنظمة العربية للتنمية اإلداريإعادة هيكلة وخصخصة المؤسسات المالية، محمد محمود يوسف )1(
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

إن التوجيهات السالفة الذكر تعكس مدى الرغبة التي تبديها البنوك العربية فيما يتعلق بتبني فلسـفة العمـل      
  : )1(المصرفي الشامل، وهذه الرغبة فرضتها ضرورة حتمية والتي شكلتها الحجج التالية

والبد لهـا بالتـالي أن تواكـب     كون التجربة المصرفية العربية ال يتجزأ من التجربة المصرفية العالمية، -1
ووجود بنوك شاملة يعتبر أمرا ضروريا السيما في المرحلة االقتصادية الحالية في الوطن العربي  تطوراتها،

وهـو األمـر الـذي    ) الخوصصة(حيث يتم تحويل كثير من الشركات المملوكة حكوميا إلى القطاع الخاص 
  .يحتاج إلى خبرة مصرفية استثمارية متخصصة

إن اقتصار البنوك التجارية على ممارسة نشاط استقطاب الودائع وإعادة إقراضها يجعلها قائمة بوظيفـة   -2
ء الرسـوم دون  حامل المخاطر فقط، وذلك في غياب األنشطة المصرفية االستثمارية  المعتمدة علـى اسـتيفا  

كما أن الجمع بين هامش الفوائد ورسوم الخدمات يجعل البنك في وضع أكثر أمانـا   ،ل لمخاطر اإلقراضحم
  .ضاقرمخاطر اإلبدال من اقتصار البنك على تحمل 

إن السماح بالقيام بالنشاطات المصرفية المتعددة سوف يعطي فرصة لنشوء مؤسسات مصـرفية عربيـة    -3
ليا في الساحة المصرفية العربية وألن نشوء مؤسسات مصرفية أخـرى ذات  كبيرة إضافة إلى للعدد القليل حا

  .  صفة شاملة سوف يساعد على تعميق أسواق رأس المال العربية
زوال الفواصل بين األسواق النقدية وأسواق رأس المال، فالبنوك تستقطب الودائع القصيرة األجـل فـي    -4

ل مراعاة السيولة لديها واالعتماد على القروض المتناقصة التـي  العادة وتقدم التمويالت طويلة األجل من خال
لتلـك التـدفقات ومراعـاة    حصيفة من خالل إدارة  تخلق التدفقات المبرمجة والقادرة بالتالي على المحافظة،

وتستطيع البنوك الشاملة حاليا إصدار أوراق الـدين متوسـطة    ،يولة النقدية على أموال المودعينمتطلبات الس
يلة األجل بفوائد أكثر إغراء للمودعين من الفوائد على الودائع قصيرة األجـل، وذلـك بغـرض إيجـاد     وطو

  .التطابق الزمني المقبول بين موجودات البنك ومطلوباته
وعميل البنك يفضل أن يجد لدى بنكه منافذ متنوعـة لتوظيـف    ،البعضإن الخدمات المالية تكمل بعضها  -5

 ،استثمار متنوعـة المنتجـات   من أسهم وسندات وإلى صناديقربما لألوراق المالية  ادخارات تتجاوز الودائع
 ،دراسة األسواق وغير ذلـك  كما يتطلع المدخر والمستثمر إلى الحصول على النشاطات االقتصادية المختلفة،

  .وكل هذه األمور توفرها البنوك بالمفهوم الشامل والمتكامل ألنشطتها
كل مكان يميل حاليا إلى إزالة الحدود المصطنعة بين نشاطات البنك،وإذا كان هنـاك   إن التوجه الدولي في-6

فإن هذا األمر متـروك للقـرارات الطوعيـة     ،ضيق للنشاط المصرفي والتميز فيهمن يؤمن باالختصاص ال
ط دون أن يكون هناك تدخال للسلطات التشريعية أو التنظيمية إال بوضـع الضـواب   ألصحاب رأسمال البنك،

  .الضرورية إلبعاد المخاطر عن المساهم أو المتعامل مع البنك
وبعد استعراض توجهات البنوك العربية نحو تبني العمل المصرفي الشامل، وتبيان الضرورة التي دعتهـا     

نستطيع اعتبار البنوك العربية بنوكا شاملة بالمعنى الحقيقي لهذا المصطلح، وذلك يعزى لكـون   اللهذا األمر، 
ن البنوك العربية رغم ما تشهده من تطور في الوظائف إال أنها إلى حد اآلن لم تمتلك بعد اآللية المطبقة فـي  أ

                                         
 .99-98: صالح الدين السيسي ، مرجع سابق، ص ص )1(
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

 فمـا  .أكمل وجهالمتنوعة على البنوك الشاملة فيما يتعلق بإدارة األصول والخصوم بما يضمن أداء الوظائف 
التقرير الصادر عن بيت االسـتثمار العـالمي   ، فقد جاء في قلة تنوع األعمالتعاني من البنوك العربية  تزال

التي تعتبر من بين الدول العربيـة األكثـر    –أن الصناعة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي" غلوبل"
أن التنوع في قطاع البنوك ال يزال محدودا نسبيا، في حين تمثل الخـدمات   -تطورا فيما يتعلق بالنظام المالي

حيث ينصب التركيز بصورة أكبر علـى   ساسية  الجزء األكبر من األنشطة المصرفية،ومنتجات االئتمان األ
القروض قصيرة األجل، بينما تنحصر األنشطة االستثمارية في السندات واألذونات الحكوميـة إلـى جانـب    

األنشـطة  األسهم االستثمارية في األسواق الدولية، مع محدودية األنشطة التجارية بالرغم من توفر العديد من 
مثل الخدمات االستثمارية، كخدمات الكفالة ،الوكالة، إدارة األصول والصناديق، والتمويل المـنظم المتطـور،   

  .)1(والتي مازالت كما يراها التقرير في مرحلة نشأتها األولى
غير أنه ال تزال الفرصة مواتية لتتحول البنوك العربية الحالية لبنوك شاملة فـي المسـتقبل ،وهـذا    

لطموح يقتضي توفير جملة من المتطلبات الكفيلة بتحديث الجهاز المصرفي العربـي لتصـبح المؤسسـات    ا
المصرفية المكونة لهذا الجهاز مؤسسات مصرفية شاملة،والتي تكون قادرة على مواكبة تحديات عديدة تتجسد 

وما  علته البنوك في ألمانيا،على غرار ما ف ،تصادية المنشودة في الوطن العربيأساسا في تحقيق النهضة االق
يدعم ذلك هو وجود أسواق مالية متطورة قادرة على توفير الموارد التمويلية الطويلة األجل الالزمة لتمويـل  

  .أمامهامما يجسد تحديا آخر العربية  لبنوكاالتنمية، ويقع جزء من عبء تطوير هذه األسواق على 
لمتطلبات التي تستلزمها عملية تحول البنوك العربية وسنحاول فيما تبقى من هذا الفصل عرض أهم ا

  .إلى بنوك شاملة
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .2006، جانفي302بيروت،لبنان،العدد  ، -تطور مستمر –الصناعة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي مجلة اتحاد المصارف العربية، )1(
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

نظام البنوك نحو متطلبات تحديث الجهاز المصرفي العربي لتحقيق التحول  :الثالثالمبحث 
  الشاملة

أمـرا  يدعم تحول البنوك العربية إلى بنوك شـاملة    يعتبر تحديث الجهاز المصرفي العربي بالشكل الذي    
ألن ذلك من شأنه أن يرفع من قدرة هذه البنوك على مواكبة المسـتجدات والتطـورات العالميـة     ضروريا،

ن يسهم في تعزيز دورها فيمـا يتعلـق بتطـوير    أو لمعاصرة التي تشهدها البيئة المصرفية الحديثة من جهة،ا
غيـر أن هـذا    .عربي من جهة أخـرى أسواق المال العربية بما يخدم مسيرة التنمية االقتصادية في الوطن ال

  .سيتم التعرض إلى كيفية تحقيقها من خالل هذا المبحثالتي ، والتحديث يقتضي توافر جملة من المتطلبات
       

  المتطلبات المتعلقة بالسلطة النقدية والبنك المركزي : ولالمطلب األ
وتقع مسؤولية وضـع هـذا    المصرفي،يمثل اإلطار القانوني والتشريعي أحد المتطلبات المهمة في العمل 

واللذين من شأنهما تشكيل دعامة أساسـية لعمليـة    اإلطار على عاتق السلطة النقدية للدولة والبنك المركزي،
  : ويتضح ذلك من خالل ما يلي .تحول البنوك العربية إلى بنوك شاملة

  ةوضع القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام البنوك الشامل: لوالفرع األ
يتم ذلك عن طريق إصدار القوانين والتشريعات الحديثة وتطوير وتعديل التشريعات القائمة بمـا يسـمح       

وكذلك إزالة الحواجز والقيـود القانونيـة    للبنوك أن تقدم الخدمات المصرفية والمالية الشاملة على نحو فعال،
ـ  أي بمعنـى آخـر تحريـر التشـريعات      ،اعلى ممارسة البنوك ألنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينه

لتحول إلى بنوك شاملة مـن حيـث   االمصرفية بحيث يسمح للبنوك العربية بممارسة أنشطة بنوك االستثمار و
 النقد والمال التي تتداول فيها كافة األدوات والمنتجات المالية على تعـدد آجالهـا،   أسواقالتحرك النشط في 

وغير ذلك من األدوات المالية واالسـتثمارات   صناديق االستثمار المشترك،وإدارة المحافظ المالية، وتأسيس 
  . )1(األخرى

 النظـر  وقبل أن تسمح السلطة النقدية للبنوك العربية بمزاولة األعمال المصرفية الشاملة يتوجـب عليهـا  
  :)2(اص في األمور التاليةخبشكل 
 .الخ.. ثمارإنشاء صناديق االست ،املةالشمزاولة األعمال المصرفية لامتالك البنك رأسمال كاف  .1

 .وتحديد الحجم المتوقع ألعمال هذا البنك ،دمات المتنوعة التي يقدمها البنكحاجة المجتمع إلى الخ .2

ومـدى   وحجم وفراته والتزاماته تجاه الشـركات،  ،وباألخص مالءته المالية أوضاع البنك بشكل عام، .3
 .المصرفية الشاملة توافقها مع قدرة البنك على مزاولة األعمال

 .اإلمكانات والمواصفات العامة إلدارة البنك .4

 طبيعة الرقابة التي ستفرض على نشاطات التي سيمارسها البنك في إطار الصيرفة الشاملة وخبرة  .5

                                         
 100:ص،صالح الدين السيسي، مرجع سابق  )1(
، المفهوم القانوني للسوق المالية ومدى عالقتها بالنظـام المصـرفي  :2ج لعمليات المصرفية والسوق المالية ،اأنطوان الناشف،  –خليل الهندي )2(

 . 218:، ص2000لبنان،  المؤسسة الحديثة للكتاب،
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

 .وكفاءة أعضاءه

  .ن إدارة أعماله المصرفية الشاملةمؤهالت وخبرات وكفاءة موظفي البنك والذين سيتولو .6
  تقديم االستشارة والدعم والمساندة لبنوك الشاملة والرقابة على أنشطتها: نيثاال الفرع

أي بعد تهيئة القوانين والتشريعات التي تسمح بـالتحول إلـى نظـام البنـوك      –ويأتي هذا كمرحلة ثانية     
ي الـذي  حيث يتطلب هذا األمر رفع كفاءة وفعالية البنك المركـز  -الشاملة ومباشرة هذا الكيان الجديد أعماله

 .في التنمية االقتصـادية المتوازنـة  عليه أن يوفر االستشارة والدعم والمساندة لهذه البنوك في عملية إسهامها 
ومن صور المساندة تأمين حصانة وحماية العاملين في البنوك الشاملة وتنبيههم بالحيطة والحـذر وإخضـاع   

ناهيك عن ضرورة وضع نظـم فعالـة    .ر والعثراتالعمليات الكبيرة للدراسات الدقيقة من أجل تالفي المخاط
مل في إطار قواعد ومبادئ المحاسبة الدولية التـي تـوفر الشـفافية    الإلعالن واإلعالم عن أنشطة البنك الش

كما يتعين على أجهزة الرقابة واإلشـراف أن تمـارس    .البنكواإلفصاح للحكم على مدى كفاءة وفعالية إدارة 
ـ ويدعم ذلك نظام تو .الشاملة بما يضمن مستوى متطور من الرقابة الوقائية الرقابة على نشاط البنوك يف ص

الدقة ويحدد الواجبات والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة واألنشطة الخاصة بكل منهـا لتفـادي    عاليوظائف 
   .)1(التضارب والتعارض أو االزدواج ألي عمل أو نشاط

  لمصرفي وإعادة الهيكلةمواصلة خطوات إصالح الجهاز ا: ثالثال الفرع
تـوفير البيئـة    لكي تقوم البنوك بدور فعال في دعم جهود التنمية االقتصادية في الوطن العربي، البد من    

  : )2(ويتسنى ذلك عن طريق إصالح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته من خالل ما يلي ،المصرفية المناسبة
ية بمعنى عدم التدخل الحكومي عند قيـام بـأداء وظيفتـه    لبنوك المركزية العربل كبرأإعطاء استقاللية  .1

بحيث تكون هذه األخيرة علـى أسـاس اقتصـادي وال تتـدخل      ،ساسية وهي تنفيذ السياسة النقديةاأل
 .أغراض السلطة التنفيذية والتشريعية فيها

زيادة التنافس بين البنوك وذلك عن طريق فتح المجال لبنوك جديدة سواء محلية أو أجنبية ويدعم ذلك  .2
التقريب والتنسيق بين التشريعات المصرفية التي تنظم عمل القطاع المالي على مستوى الدول العربية 

 .بما يساعد على انسياب الخدمات وسهولة انتقال االستثمارات فيها

طات النقدية في عملية تخصيص التسهيالت االئتمانية وترك األمر برمته إلـى البنـوك   لسعدم تدخل ال .3
 .وفق للمعايير المصرفية المعمول بها في هذا المجال

رفع الحد األقصى لرأس المال المدفوع والمصرح  به حتى تستطيع البنوك تلبية التزاماتها الحاضـرة   .4
 . األموال بسرعة فائقةوالمستقبلية فقي عالم يتسم بانتقال رؤوس 

الرقابة الوقائية من خالل استخدام طرق أفضل من مراقبة وتتبع أعمال البنوك التجارية مـن منظـور    .5
السالمة واألمن لألصول المصرفية وزيادة القدرة على التنبؤ بالكوارث واألزمـات المصـرفية قبـل    

 هاـطيع السلطات النقدية الوقائية منمن آثارها على الجهاز المصرفي حتى تستحدوثها، وبالتالي الحد 
                                         

  . 495:السعيد  فرحات جمعة، مرجع سابق، ص)1( 
 :،بحث منشور على الموقع االلكتروني التالي5-3:،ص ص2005، الكويت،أبريل للتخطيط المعهد العربي، تجارب وإعادة الهيكلةفاح، لأحمد الط)2(

:16/11/2008. , consultéf3.pd-7-api.org/course19/pdf/c19-http://www.arab 
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

 : ومن بين تلك الطرق ما يلي ذكره ،نتقالها إلى بنوك أخرىومنع ا

 .تطبيق نسب الكفاية الرأسمالية في الدول العربية بما ينفق مع اتفاقيات بازل: الكفاية الرأسمالية -أ 

ـ   % 20(تطبيق نسبة السيولة اإلجبارية مثال ذلك :نسب السيولة - ب  فـي   % 30 ،عوديةفي مصـر والس
 ).في المغرب %60، األردن

وذلك بتصنيف القروض حسب جودتها وفرض احتياطي أكبـر علـى    :التحفظ على القروض الرديئة -ج 
 .المخاطر

وفي  تدخل السلطات النقدية في العملية بما يحقق سالمية أصول البنك وأعماله، :سياسة توزيع األرباح - د 
 نفس الوقت يحفظ حقوق المساهمين 

 .ة الشفافية واإلفصاح عن المعلوماتزياد  -ه 

 .تعيين مدققين حسابات خارجيين -و 

وذلك بوضع حد أعلى لمقدار القروض والتسـهيالت االئتمانيـة   : منع حدوث ظاهرة التركز االئتماني - ز 
 .التي يمنحها البنك لمقترض واحد

 .إنشاء مكتب مركزي للمخاطر  - ي

بع في الواليـات المتحـدة األمريكيـة أو كنـدا     على غرار النظام المت: استحداث نظام تأمين الودائع - ط
دوالر كحد أقصى على حساب  10000مثال في كندا (وذلك بتأمين حد أعلى على الودائع  وبريطانيا،

 ).الوديعة

 : )1(باإلضافة إلى العمل على تحقيق ما يلي 

يمية، بمـا يخفـض   تشجيع عمليات االندماج بين المؤسسات المالية العربية محليا أو عبر الحدود اإلقل .6
 . التكلفة ويعظم العائد من جانب، ويدعم قدرتها التنافسية أمام العالم الخارجي من جانب آخر

سن القوانين المانعة الحتكار القلة بما يكفل القضاء عليه والحد من انتشـار آثـاره علـى االقتصـاد      .7
 .الوطني

 .ج من السوقسن وتطوير قوانين اإلفالس بما يكفل حسن إدارة عمليات الخرو .8

تطوير وإصالح نظم التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في النزاعات القضائية بين البنـوك والعمـالء    .9
 .وتبسيط إجراءات تنفيذ األحكام

إصالح التشريعات الضريبية بما يكفل عدم المغاالة في معدل الضرائب على أرباح البنـوك وإعفـاء    .10
 .المخصصات من الضرائب

ساهمين على مجالس اإلدارات وعملية صنع القرار في المؤسسات المصـرفية  تفادي سيطرة كبار الم .11
 .العربية والخروج بها من الطابع العائلي أو الفردي إلى تنوع وتوسع الملكية

 ضمان سمعة القطاعبهدف  استكمال سن القوانين ووضع األنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل األموال .12

 .لي الدوليالمصرفي العربي وتجنب التهميش الما 

                                         
 .63: مرجع سابق، ص ،القطاع المصرفي العربي وتحديات المرحلة المقبلة، صرفيالبنك األهلي الم)1(
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

 حثهمن خالل  القانوني والتشريعي في عملية التحول إلى نظام البنوك الشاملة، اإلطاروهكذا يتضح دور  
ة في المنطقة العربية، وحثها على تبني فلسفة العمـل  لعلى زيادة الكفاءة التنافسية للمؤسسات المصرفية العام

  .المصرفي الشامل لتواكب التحديات المفروضة عليها
  المتطلبات المتعلقة بالبنوك العربية ذاتها : المطلب الثاني    

عملية التحول إلى نظام البنوك الشاملة أن يتوافر لدى البنوك العربية جملة من المتطلبات األساسية تتطلب 
والتي تستدعي إدخال تعديالت أساسية على مستوى  ،على ممارسة وظائف البنوك الشاملةالمتعلقة بمدة القدرة 

البيئة الداخلية لكل بنك بما يضمن نجاح عملية تحول هذه البنوك إلى بنوك شـاملة قـادرة علـى النهـوض     
  : ما يليوسيتم تناول هذه المتطلبات من خالل  .باقتصاديات الوطن العربي

  البنية الهيكلية واإلدارية المالئمة لممارسة وظائف البنوك الشاملة :لواأل الفرع
  :ور التاليةالتي تتضمن األمو   

اختيار الهيكل التنظيمي المناسب لممارسة وظائف البنوك الشاملة الذي يأخذ في حسبانه طبيعة الفكـر   .1
المصرفي السائد والتشريعات المعمول بها، كما يوفر الشروط والضمانات والفواصل العازلة أو بمعنى 

 .  )1(آخر يضمن عدم اختالط نتائج األعمال وتضارب المصالح

اللوائح والنظم الداخلية وكذلك إدخال التعديالت في الصالحيات والسلطات واإلجـراءات بمـا   تطوير  .2
وبما يتماشى مع طبيعة الهيكل التنظيمي . )2(يضمن أداء العمل بالصورة والشكل والمضمون المطلوب

 .المختار

من إعـادة تخصـيص   وما قد يستلزمه ذلك  التجهيزات المكانية الالزمة لتقديم خدمات البنوك الشاملة، .3
إنشـاء   :ومثال ذلـك  .)3(لبعض الفروع أو إنشاء فروع أخرى، أو إنشاء إدارات خاصة بهذه الخدمات

فير التجهيـزات  إلـى تـو   إضافة وحدات الثقة، إدارة، أو أو صناديق استثمار ،ليشركات تأجير تموي
و ما يستدعي تـوافر  وه ATMكأجهزة الصراف اآللي  -Banking eتعلقة بالصيرفة االلكترونية الم

موارد مالية ضخمة تمكن البنوك العربية من التحول إلى بنوك شاملة قـادرة علـى تقـديم خـدمات     
 .مصرفية ومالية متنوعة في كل وقت ومكان 

  تحديد إستراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بأداء األعمال المصرفية الشاملة: ثانيال الفرع
  .الخصوم واألصولوالتي تتعلق بأساليب إدارة   

يتعين على البنوك العربية تدبير الموارد المالية الضرورية للقيام  :لجانب إدارة الخصوم بالنسبة: أوال
والتي تمت  - من خالل تبني جملة من االستراتيجيات فبما يتعلق بجانب إدارة الخصوم بوظائف البنوك الشاملة

  إلى إصدار سندات دين دولية وشهادات إيداع عموميةذلك  ىعالوة عللجأ تا أن هويمكن - اإلشارة إليها سابقا
                    .دولية، أو االرتباط بخطوط ائتمان إقليمية عربية ودولية لتوفير الموارد الالزمة لإلقراضوأخرى  
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ة لوظيفتي يتعين على البنوك العربية أن تحرص على تنفيذ اإلدارة الكفؤ :بالنسبة لجانب إدارة األصول: ثانيا
بكما يكفل الوفاء باحتياجات العمالء عند  اإلقراض واالستثمار من جهة وإدارة السيولة والمركز النقدي للبنك،
  .السحوبات المفاجئة وعدم وجود أي نقدية تزيد عن قدر حاجتها منها

الية صرفية والموكما تطرقنا سابقا فإن إدارة األصول في البنوك الشاملة تتضمن أيضا إدارة الخدمات الم 
ومن هذا المنطلق يتوجب على البنوك العربيـة   ،إلخ.. .خدمات وحدات الثقة  ،اإلضافية كصناديق االستثمار

التغييـر  التي تريد إدخال مثل هذه الخدمات أن تحرص على أن يتم ذلك بصورة تدريجية للحد مـن مقاومـة   
ر الدقة والسرعة والفعاليـة وفـي نطـاق الجـودة     ولضمان االستيعاب لتقنيات هذه الخدمات وبتقديمها بمعايي

  .هذه الخدمات متوافقة مع حاجات العمالء وتفي بمتطلباتهم أن ، كما ينبغي التأكد من)1(الشاملة
وفي هذا الصدد، البد من التعرض إلى أهمية تحديث إدارة التسويق المصرفي بالبنوك العربيـة باعتبـاره   

  . وك شاملةمتطلب ضروري لعملية التحول إلى بن
   تحديث إدارة التسويق المصرفي :ثالثالفرع ال

في  ابتكار وتطوير أداء الخدمات التي ترضي العميل وتحقق الربح للبنك"يعرف التسويق المصرفي بأنه      
  .)2("الوقت ذاته مع االهتمام بانجاز الخدمات المصرفية من البنك للعميل بسهولة ويسر وكفاءة 

والتـي  ، التي تتولى إدارتها هيئة خاصة بالبنـك  ه الوظيفة من أبرز الوظائف الحديثة للبنوكوتعتبر هذ       
  :)3(تسند لها مهام إدارة التسويق المصرفي التالية

 .التعرف على رغبات العمالء واحتياجاتهم المالية .1

 .تنمية الخدمات المصرفية بشكل مناسب لمقابلة احتياجات العمالء .2

 .لخدمات والمنتجات المتطورةتحديد سعر وتكلفة ا .3

 .اإلعالن والترويج عن الخدمات المصرفية للعمالء الحاليين والمرتقبين .4

 .إقامة قنوات وشبكة مناسبة من فروع البنك لتقديم الخدمات المصرفية  .5

 .إعداد بحوث التسويق للتنبؤ وقياس ودراسة الموقف التسويقي واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية .6

تسنى لهذه اإلدارة القيام بمهامها سالفة الذكر على أكمل وجه البد من تـوافر معلومـات تسـويقية    ولكي ي
الحاجـة  إلى سنساعد على تصميم وتنفيذ ومراجعة خطط البنك التسويقية ويعزى ذلك إلى أسباب عديدة تدعو 

  : )4(لمعلومات والتي تتمثل فيإلى ا
بنك على المعلومات في الوقت المناسب يمكنهـا مـن   حيث أن حصول إدارة ال :التقليل من المخاطر -أ 

تقليل المخاطر وتجنب نواحي الفشل المتوقعة قبل تحمل تكاليف كبيرة ،كما يمكن تعـديل أو حـذف   
  .الخدمات المصرفية في السوق قبل أن نترك آثارا سيئة على سمعة البنك ككل
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التـي ال   واألشياءالته ورغباته حيث يمكن ذلك من خالل زاوية تفضي: ميلالتعرف على حاجات الع - ب 
 .يرغب فيها

حيث في ظل وجود المعلومات الصحيحة يمكن إلدارة البنك مواصلة مراقبـة العوامـل    :دراسة البيئة -ج 
 .البيئية الخارجية التي يصعب التحكم فيها،والتكيف معها

يجية التسـويقية  حيث في ظل وجود المعلومات يمكن تنسيق اإلسـترات  :فعالية اإلستراتيجية التسويقية - د 
وبالتـالي اختيـار   ) المنـتج، السـعر، التـرويج، التوزيـع    (ككل أو التعامل مع أي من عناصرها 

 .اإلستراتيجية البديلة الصحيحة

 .حيث من خالل المعلومات يتمكن البنك من قياس األداء بشكل صحيح :قياس األداء -ه 

 شك في بيـع الخـدمات المصـرفية    حيث أن المعلومات التسويقية تساعد بال :تحسين مصداقية البنك -و 
حيث تمكن استخدامها في تحسين مصداقية وسمعة البنك، فـاإلعالن أو التقـديم البيعـي للخـدمات     

  .، يلقي قبوال من جانب العمالءالبنك والذي يعطي معلومات حقيقيةالمصرفية من جانب 

التسـويق فـي حاجـة دائمـة      ذلك ألن اإلدارة العليا في البنك ومـدير  :دعم قرارات اإلدارة العليا - ز 
 .للمعلومات لدعم القرارات التي يتخذونها

حيث يرغب مدير التسويق في الحصول على معلومات إضافية لـدعم   :التحقيق أو التثبيت من الحدس -ح 
أو رفض األحاسيس أو التخمينات المتعلقة ببعض جوانب الخطة التسويقية ،ذلك قبل تنفيذ القـرارات  

 .التسويقية

التسويق المصـرفي السـيما فـي إطـار العمـل      مما تقدم األهمية الكبيرة التي تكتسبها إدارة ويتضح    
-أفـراد (شرائح متنوعـة مـن العمـالء    المصرفي الشامل الذي يقدم تشكيلة واسعة من الخدمات المصرفية ل

يث لم تعـد  حيث تشكل أحد دعائم عملية التطوير المأمولة لدعم كفاءة الجهاز المصرفي العربي، ح ،)شركات
البنوك في حاجة إلى موظفين تقليديين بل إلى بائعين محترفين للخدمات المصرفية، لذلك تبرر الحاجـة إلـى   
تحول البنوك إلى كيانات تسويقية تركز على رغبات العمالء وكسب رضاهم عن الخدمات المقدمة وهـو مـا   

  :)1(يستلزم تحديث إدارة التسويق المصرفي من خالل
 .بالسعي نحو العميل المرتقب ومعرفة احتياجاته ورغباته صناعة العميل .1

المساهمة في اكتشاف الفرص االقتصادية  ودراستها وتحديد المشروعات الجيدة، بما يكفل إيجاد عميل  .2
 .جيد

تصميم مزيج الخدمات المصرفية بما يضمن إشباع رغبات واحتياجات العمالء بشكل مسـتمر يحقـق    .3
 .راسة وافية الحتياجاتهمرضاهم وذلك بعد القيام بد

 التسويق المصرفي بالمعايشة الكاملة للبيئة االقتصادية واالجتماعية التي يعمل بها البنـك،  مسئولوقيام  .4
مع استخدام المنهج العلمي في تحليل قدرات العمالء المالية وتحديد احتياجاتهم وتصميم مزيج الخدمات 

                                         
، أطروحة دكتوراه غيـر  التنافسية للبنوك الجزائرية التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرةعبد القادر درويش،  )1( 
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    وعيـة ناليب وأدوات ابتكارية غير تقليدية سـواء فـي   الذي يتالءم معهم، وذلك من خالل استعمال أس
 .أو وسيلة تقديم الخدمة

تحقيق التكامل بين الوظائف التسويقية المختلفة والوظائف المصرفية األخرى، ألن أي انفصام يـؤثر   .5
 .وبالتالي لن يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة على وحدة الرؤية ووضوح المهام ،

 .يق وجمع وفحص المعلومات وتحليل تطورات السوق واتجاهاتهالقيام ببحوث التسو .6

والتي تتضمن قياس انطباعات العمالء عـن   ،لومات المرتدة من السوق المصرفيةمراقبة ومتابعة المع .7
مزيج الخدمات المقدمة ومدى تقبلهم له ورضاهم عنه وتحديد األوجه االيجابية والسلبية التـي يتعـين   

 .االستفادة منها

بيئة مصرفية مناسبة للعمالء تمكن البنك من االحتفاظ بهم من خالل االهتمام بتحسين االنطبـاع  تهيئة  .8
المصرفي لدى العميل عن طريق انتفاء من يتعامل مع العمالء ممن يتـوافر فـيهم بعـض الصـفات     

 . اللباقة، الذكاء، الثقة والكفاءة: الشخصية المميزة مثل

سالمية القيـام بـالحمالت اإلعالنيـة لتـرويج     إلة التسويق بالبنوك اوفي هذا الصدد، ينبغي على إدار   
مع الشريعة السالمية، كما يجب عليها السعي إيصال رسالة إلى أذهان العمـالء   المنتجات المصرفية المتوافقة

وهو ما يستلزم ضـرورة وجـود    ،ي اإلسالمي والبدائل التي يقدمهاتعرفهم بمبادئ وخصائص العمل المصرف
ت تسويقية فاعلة يسهر على تنفيذها مدراء تسويق على دراية كبيرة بالجانب الشرعي للعمل المصـرفي  سياسا

  .اإلسالمي من جهة، وذوي خبرة كبيرة باستراتيجيات التسويق المصرفي الحديث
  ضرورة تبني إدارة كفؤة وفاعلة للمخاطر: رابعالفرع ال

ة تتمثل في جمع المتناقضـين زيـادة العائـد وتخفـيض     العمل المصرفي الشامل على حقيقة أساسييرتكز    
المخاطر، وال يتسنى ذلك إال باعتماد إستراتيجية التنويع سواء من ناحية مصادر التمويل أو من ناحية محفظة 

وهو ما يعني عمل البنـوك العربيـة فـي     االستثمارات وما يدعم ذلك االتجاه إلى تدويل األعمال المصرفية،
قتصادية واجتماعية متباينة تعكسها المؤشرات الوطنية والعالمية، ويجب أن يستند هذا العمـل  بيئات سياسية وا

وبالتـالي تعظـيم    ،إلى تقليل الربح أو ربما الخسارةإلى مبدأ تخفيض التكاليف المصرفية التي  يقود ارتفاعها 
ح نتيجة بالغة األهميـة مفادهـا   هذه العالقة التبادلية يوضد أساسا على خفض التكاليف وإن إدراك مالربح يعت

العمليات المصرفية واتساع نطاق عمل البنك لغـرض اسـتغالل وفـورات      ضرورة العمل على زيادة حجم
  .الحجم وما تحققه من منافع ، غير أن هذه المشكلة التي تعكسها هذه النتيجة هي زيادة المخاطر بكافة أنواعها

رات متخصصة إلدارة تلك المخاطر، وذلك مـن خـالل عـدة    أهمية تأسيس إدا زومن هذا المنطلق تبر  
  : )1(مراحل وهي

 حيث البد من تحديد المخاطر التي تواجه المنتج أو الخدمة التي يقدمها البنك، فخدمة :تحديد المخاطر )1

  ةــر السيولـمخاط ،مخاطرة االئتمان، مخاطرة سعر الفائدة :أربعة مخاطر وهياالئتمان مثال تواجه  
  ىـر علـكما يجب أن تفهم المخاط ،تكون عملية تحديد المخاطر مستمرةويجب أن  ة تشغيلية،ومخاطر 
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 .مستوى كل عملية وعلى مستوى المحفظة ككل 

حيث يجب أن ينظر إلى كل نوع من المخاطر بأبعاده الثالثة الحجم، المدة واحتماليـة   :قياس المخاطرة )2
ت المناسب أهمية قصوى فـي إدارة  قالصحيح في الو الحدوث المتعلقة بهذه المخاطر ويكتسي القياس

 .المخاطر

حيث توجد ثالثة طرق لضبط المخاطر وهي تجنـب وضـع حـدود علـى بعـض       :ضبط المخاطر )3
 . تقليل المخاطر أو إلغائها النشاطات،

علـى تحديـد وقيـاس     على إيجاد نظام كمعلومات قادر البنك يعمل أن حيث يتعين :مراقبة المخاطر )4
   .نفس األهمية يكون قادرا على مراقبة التغيرات في وضع المخاطر لدى البنكبودقة، المخاطر ب

فإن الرقابة على المخاطر تعني تطور أنظمة التقارير في البنك التـي تبـين التغيـرات     وبشكل عام     
  .المعاكسة في وضع المخاطر لدى البنك واالستعدادات المتوافرة لديه للتعامل مع هذه المتغيرات
  :)1(كما يجب أن تحتوي إدارة المخاطر لكل مؤسسة مصرفية على المكونات األساسية التالية

ث تتطلب إدارة المخاطر إشراف فعلـي مـن قبـل    ـحي :رقابة فاعلة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.أ
سـتراتيجيات وسياسـات   فبالنسبة لمجلس اإلدارة فيجب عليه اعتماد أهداف وا مجلس اإلدارة واإلدارة العليا،

وطبيعـة مخاطرهـا ودرجـة تحملهـا      ،تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة التي دارة المخاطرإوإجراءات 
للمخاطر، ويجب تعميم تلك الموافقات على كافة مستويات الهيئة المعنية بتنفيذ سياسات إدارة المخـاطر، أمـا   

فيذ التوجهات اإلستراتيجية التي أقرهـا مجلـس اإلدارة،   بالنسبة لإلدارة العليا فيجب أن تقوم بشكل مستمر بتن
باإلضـافة   وتحديد حدود واضحة للصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة ومراقبة المخاطر واإلبالغ عنها،

نشطة التي تؤدي إلـى  عليها ضرورة التأكد من استقالل القسم المكلف بإدارة المخاطر عن األإلى ذلك يتحتم 
، وأن يكون هذا القسم تابع مباشرة لمجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا خارج مجال اإلدارة المكلفة نشوء المخاطر

  .باألنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر
حيث يجب أن يعمل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا علـى ضـرورة أن تتناسـب     :كفاية الحدود والسياسات.ب

إجراءات سليمة لتنفيـذ كافـة مراحـل إدارة     وإتباعتنشأ في البنك سياسات إدارة المخاطر مع المخاطر التي 
قياسها ،تخفيفها، مراقبتها واإلبالغ عنها والتحكم فيها، ولـذلك  المخاطر بما يتضمنه ذلك من تحديد المخاطر، 

يجب تطبيق سياسات إجراءات مالئمة وأنظمة معلومات وإدارة فاعلة التخـاذ القـرارات وإعـداد التقـارير     
  .زمة وبما يتوافق مع نطاق وطبيعة أنشطة البنكالال
حيث تستوجب الرقابة الفعالة للمخاطر المصرفية معرفة وقيـاس   :وماتكفاية رقابة المخاطر وأنظمة المعل.ج

كافة المخاطر ذات األثر المادي الكبير، ومن ثم فإن رقابة المخاطر تحتاج إلى نظم معلومـات قـادرة علـى    
  .الخ.. ت المناسب حول أوضاع البنك الماليةقومجلس اإلدارة بالتقارير الالزمة وفي الوتزويد اإلدارة العليا 

حيث يقوم هيكل وتركيبة أنظمة الضبط في البنك بدور هام فيما يتعلق بضمان حسـن   :كفاية أنظمة الضبط.د
قابـة والضـبط   ويعتبر إنشاء أنظمة الر وبإدارة المخاطر بصفة خاصة، سير األعمال المصرفية بصفة عامة،

                                         
  112-111: نفس المرجع السابق، ص ص )1( 
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والتطبيق الحسن لتلك األنظمة مـن شـأنه تـوفير     واالستمرار في تطبيقها من أهم وظائف اإلدارة في البنك،
تقارير مالية مهمة ذات مصداقية  عالية، إضافة إلى المساعدة على التقيد وااللتزام باألنظمة والقـوانين ممـا   

  .يساهم في الحفاظ على موجودات البنك
  توافر الموارد البشرية المؤهلة لممارسة العمل المصرفي الشامل :خامسالفرع ال

يجب أن يتوافر لدى البنك موارد بشرية وإدارية وتنظيمية رفيعة المستوى والمهارة حتى تستطيع تحـديث      
 ،سـيس الشـركات ومتابعتهـا ومراقبتهـا    والعمل في سوق األوراق المالية، تأ األعمال المصرفية التقليدية،

باإلضافة إلى الحاجة إلى توافر البنوك على  الخ،.. تراك في إدارة االستثمارات وتدوير المحافظ المالية واالش
مدراء تسويق ذوي كفاءة عالية تمكنهم من تسويق مختلف المنتجات والخدمات ذات الطابع الشمولي بما يكفـل  

جـه  صصة في إدارة المخاطر التي تواإرضاء رغبات العمالء المتزايدة وهذا كله في إطار وجود إدارات متخ
موظفين ذوي خبرة ومهارة ودراية كاملة بمختلف أنواع المخاطر تمكنهم من العمل المصرفي الشامل يديرها 

   .تحجيم تلك المخاطر لضمان سالمة العمل في البنك
شاملة، ويهـدف  تكمن أهمية التدريب المصرفي في تبني كل حديث في ميدان األعمال المصرفية ال وهنا      

ما يسـاعد  وتحقيق التميز للمنظمة المصرفية وهو  التدريب إلى تغيير المعرفة والمهارات في سلوك العاملين،
عملية تستهدف إجراء تغيير دائم تسـتعملها إدارة المـوارد   "ويعرف التدريب كونه  ،على النمو واالستمرارية

وذلك من أجل زيـادة   ،ال للعاملين وفي كل المستوياتتقبالبشرية من أجل تحسين األداء الحالي وتطويره مس
  .)1("القدرة على االنجاز والتي تسعى المنظمة إلى تنمية وتطوير أهدافها

  : )2(وفيما يتعلق بميدان الصيرفة الشاملة فإن ويمكن أن يتم التدريب داخل المنظمة المصرفية أو خارجها،    
ü يتالءم مع ظروف وطبيعة األعمال المصرفية والخدمات التي  يتم بما :التدريب داخل المنظمة المصرفية

الـخ بمـا   ..ويضمن ممارسات صحيحة وسليمة ألعمال صيرفة التجزئة والصيرفة االستثمارية  ،ايقدمه
يضمن تحقيق مصالح العمالء ويرضي رغباتهم من جهة، ويكفل تحجيم المخاطر التي يتعرض لها البنك 

 .صرفية من جهة أخرىنتيجة زيادة حجم األعمال الم

ü يب علـى  يتم باالستعانة بخبراء متخصصين لتقـديم بـرامج التـدر   : التدريب خارج المنظمة المصرفية
أو أن يلجأ البنك إلى أسلوب البعثات الميدانية ويقـوم بإرسـال نخبـة مـن      ،األعمال المصرفية الشاملة

ون مهمتهم األساسية رصد سـيرورة  إلى بنوك شاملة خارج حدود الوطن، واللذين تك البشرية إلطاراتا
العمل داخل تلك البنوك واكتساب المهارة الالزمة في إدارة الفجوة والهامش والفارق وكذلك كيفية تسويق 

    .وكيفية إدارة المخاطر التي تواجهها خدمات تلك البنوك،
  

                                         
 وكالة(دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري  –جودة الخدمات المصرفية وعالقتها بتناسقية البنوك في ظل إدارة الجودة الشاملة ، فريدة معارفي )1( 

ة، نقود وتمويل، جامعـة بسـكر  : مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، تخصص ، -)باتنة
  . 92:، ص2007/2008الجزائر، 
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اء المتميـز  ويجب التنبيه إلى ضرورة تبني أسلوب الحوافز والمكافآت بغرض تحفيـز وتشـجيع األد  
  :)1(للعاملين بالبنك وذلك من خالل

  .ةوزيادات استثنائي منح مكافآت تشجيعية مادية، أجور إضافية، •

 .واالعتراف باالنجاز وإشراكهم في التسيير الفعال،تبني مقترحات العاملين  •

ويحفزهم رغبات الموظف الواحد بالبنك الذي أنجز عمال جيدا وهو ما يزيد من تنافس العاملين  إشباع •
 .على األداء المتميز

مجموعة العاملين بالبنك، وتعمل على تشجيع التعاون بين فريـق  منح حوافز جماعية تعتمد على أداء  •
 .العمل وتزيد من االرتباط والتوافق الجماعي مع ظروف العمل

     
  نظام الحوكمة في البنوك كمتطلب داعم لعملية التحول: المطلب الثالث 

حيوي الذي تقوم به البنوك في أي اقتصاد من خالل تزويد المجتمـع بمختلـف الخـدمات    نظرا للدور ال 
المالية والمصرفية فإن تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي يعد أمرا ضروريا لضمان أمن وسالمة الجهـاز  

ـ          .وطنيالمصرفي وتحقيق الكفاءة في األداء وإدارة المخاطر بما يكفل تعزيز دوره في خدمـة االقتصـاد ال
  :فيما يلي ام الحوكمة في البنوكوسيتم التطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بنظ

  األساسية هعناصر وأهم نظام الحوكمة في البنوك مفهوم :لواأل الفرع
بالطريقة التي تدار بها أعمال البنك، بما في ذلـك  ) Corporate Governance(تتصل حوكمة الشركات   

وشكل مخاطرة البنك وإيجاد ترابط وتناسق بين األنشطة والسلوكيات المؤسسية مـن   وضع األهداف المؤسسة
دارة العمليات اليومية فـي إطـار شـكل    إو جهة وتوقع أن تعمل اإلدارة بأسلوب آمن وسليم من جهة أخرى،

ت ذاته، وتحدد حوكمة الشـركا  مخاطرة محدد مع حماية مصالح المودعين وحملة األسهم اآلخرين في الوقت
بين إدارة البنك ومجلـس إدارتـه ومسـاهميه واألطـراف األخـرى المعنيـة ذات        من العالقاتمجموعة 
      .)2(المصلحة

  : )3(وتشمل العناصر األساسية لحوكمة الشركات السليمة ما يلي
 .إستراتيجية مؤسسة محددة بوضوح يمكن قياس النجاح اإلجمالي ومساهمات األفراد على أساسها .1

المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار وااللتزامات المناسبة لشكل مخاطرة البنك، وذلك بشـكل   توزيع البنك .2
 .واضح وملزم

بما في ذلـك  (نظم رقابة داخلية كافية  ،)مستقلة عن خطوط األعمال(ة قوية وظيفة إدارة مخاطرة مالي .3
 .ات الضروريةوتصميم عملية  وظيفية مع الضوابط والتوازن) وظائف التدقيق الداخلي والخارجي

                                         
  .94:نفس المرجع السابق، ص)1( 
-417:،ص ص2005الدار الجامعية،مصر،،)المفاهيم،المبادئ،التجارب،تطبيقات الحوكمة في المصارف(حوكمة الشركات ،طارق عبد العال حماد)2( 
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قواعد سلوك وغيرها من معايير السلوك المناسب ونظم فعالة مسـتخدمة فـي ضـمان     ،قيم مؤسسية .4
ويشمل ذلك مراقبة خاصة لتعرضات مخاطرة البنك حيث يتوقع أن يظهـر تعـارض فـي     االلتزام،

 .)مثل العالقات مع األطراف التابعة(المصالح 

اسب يقدم لإلدارة ومجلس اإلدارة والمـوظفين وتشـمل   حوافز مالية وإدارية على التصرف بشكل من .5
 ).واألخالقيةينبغي أن ينسق التعويض مع أهداف البنك وأهدافه وقيمه (التعويض والترقية والجزاءات 

          .الشفافية والمعلومات المنسابة داخليا وإلى الجمهور .6

حيث يتـولى تحقيـق العناصـر    :  البنوك أدوار األطراف المشاركين  في نظام الحوكمة في : ثانيال الفرع
  .األساسية  المذكورة أعاله األطراف المشاركين في الحوكمة والذين يأتي توضيحهم في الشكل التالي

  األطراف المشاركة في نظام الحوكمة في البنوك) :05(الشكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : ور على الموقع االلكتروني التاليبحث منش ،البنوك نظام الحوكمة في،،مفاهيم عامةنشرة المعهد المصرفي المصري: المصدر
 http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml, consulté le 15/11/2008. 

         
، ويأتي تفصيل األدوار والمسؤوليات المنوطـة  لوصول إلى نتائجاألطراف ضروري ل ويعتبر تعاون كل هذه

  : )1(بهذه األطراف في عملية حوكمة البنوك كما يلي
  :والتي يأتي ذكرها فيما يلي: بالفاعلين الداخليين المتعلقةاألدوار والمسؤوليات  -أوال
ü  بصفة  ولينؤالمس ، وهمبسلطة قوية وإن كانت محدودة المال، ويتمتعونيقوم المساهمون بتوفير رأس

 .موافقتهم ضرورية إلتمام كثير من الصفقات ، وتعدأساسية عن تعيين وفصل مجالس اإلدارات

ü  ،نــتم اختياره باالنتخاب بيالذي يويتطلب تفعيل الحوكمة في أي مؤسسة أن يحقق مجلس اإلدارة 

                                         
  : بحث منشور على الموقع االلكتروني التالي ،  4-2: ص ص  ، نظام الحوكمة في البنوكلمعهد المصرفي المصري ،مفاهيم عامة ،نشرة ا)1(

, consulté le 15/11/2008.http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml  

 األطراف الخارجية األطراف الداخلية

 العـــامة ية واإلشرافية السلطة الرقاب

 والتنظيمي اإلطار التشريعي 

 المساهمون  - 

مجلس اإلدارة واللجان التي  - 

 ترفع تقريرها إليه 

 اإلدارة التنفيذية  - 

   المراجعون -

 الهيئة اإلشرافية   •

 الرقابة المكتبية  •

 الرقابة الميدانية •
 الرقابة الجبرية •

 الوكالء من ذوي السمعة •

 المحاسبون •
شركات تقييم الجدارة  •

 ئتمانيةاال

  اإلعالموسائل  •

 المحللون والباحثون  •

 المودعين  

http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml
http://www.ebi.gov.eg/arabic/publication.httml
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  يه بحكمة ومن األهمية بمكان تحقيقتوازنا عاليا وفعاال بين دفع العمل إلى النجاح والسيطرة عل ،أعضائه 
التوازن بين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين في المجلس ،كما يجب أن يتمتع أعضاء مجلـس اإلدارة   

، بحيث لهم مساهمات بناءة في العمل داخل المجلس وخارجه بمـا  قوية في مجاالتهم بشخصياتالمستقلين 
متطلبات أساسية لتحسين األداء من خالل النهوض بأداء البنـك  يتمتعون به من خبرة ومهارة وطهارة يد ك

ومـن أن   ،كد من كفاءة وفعالية إدارة البنـك كما يترتب على أعضاء مجلس اإلدارة التأ .وتشجيع االبتكار
ن القوائم ماإلدارة تتوافر بها األطر المالئمة للثواب والعقاب، و سياسته التي تتم صياغتها وتنفيذها بواسطة

وتعد دراية أعضاء مجلس اإلدارة بحجـم ومضـمون    لية تعبر عن األوضاع الفعلية للبنك بشكل دقيق،الما
التشريعات ذات الصلة بعملهم وكذا التطورات التنظيمية أمرا ضروريا للتأكد من تطبيق اإلجراءات التـي  

مع اعتبار ذلـك   طر،تحمي أموال المودعين والمساهمين ولمساعدة اإلدارة على إنجاز عملها لتجنب المخا
   .مسؤولية شخصية ألعضاء مجلس اإلدارة

ü   يكون مجلس اإلدارة لجانا لمساعدته على التأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل سليم، وتشكل معظم البنـوك
حيث تضم اللجنة التنفيذية كبـار المـديرين برئاسـة الـرئيس      ،تنفيذية وأخرى للتدقيق والمراجعةلجنة 

ر الجهة المالئمة للتعامل مع الموضوعات المتخصصة التـي تـؤثر تـأثيرا فعـاال فـي      التنفيذي، وتعتب
التدقيق والمراجعة، التـي  استراتيجيات البنك، وال تدخل في اختصاص أي لجنة أخرى، بينما تعتبر لجنة 

ن ويتولـو  ،والمشرفين وتعمل بشكل وثيق معهـم  الحليف األساسي للمراقبين ،تتمتع باإلتقان واالستقالل
إعداد التقارير المالية والمراجعة الداخلية كما يحافظون على تطبيق القوانين واللـوائح باإلضـافة إلـى    

وعالوة على ذلك، بشكل بعض البنوك لجانا متخصصة أخرى مثـل لجنـة المرتبـات    . دالتوجيه اإلرشا
 دارة المخاطر؛إولجنة  ،ناتولجنة التعيي والمكافآت،

ü خالل مديرها التنفيذي وفريقها بإدارة األنشطة اليومية للبنك بمـا يـتالءم مـع     تقوم اإلدارة التنفيذية من
 .السياسات التي يضعها مجلس اإلدارة

  :والتي يأتي ذكرها فيما يلي :األدوار والمسؤوليات المتعلقة بالفاعلين الخارجيين -ثانيا
ü إلى الـدور الرقـابي للبنـك     يعتبر وجود إطار تنظيمي وقانوني لنظام البنك أمرا هاما وحيويا،إضافة

المركزي، ولم تعد الجهة الرقابية هي المتحكم في توجيه االئتمان بل يقتصر دورهـا علـى ضـمان    
 : سالمة الجهاز المصرفي من خالل ضوابط اتفاقيات بازل التالية

  .كفاية رأس المال •

 .تركز القروض •

 .تكوين المخصصات •

 .القة بالمنشأةإقراض األطراف ذات الصلة واألطراف ذات الع •

 .تحصيل المدفوعات المستحقة •

 .اإلجراءات الخاصة بإعادة جدولة الديون •

 .متطلبات السيولة واالحتياطي •
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 . باإلضافة إلى تطبيق األساليب المتطورة للرقابة المكتبية والميدانية •

ü  لح، وعلـى  فإن الحوكمة السليمة تأخذ في اعتبارها حقوق ذوي المصا) العامة(وبالنسبة لدور الجمهور
المتعاملين في السوق تحمل مسؤولياتهم فيما يتعلق بالقرارات الخاصة باستثماراتهم ولكي يتمكنوا مـن  

فإنهم  ،كي يتمكنوا من القيام بهذا الدورول ،بالقرارات الخاصة باستثماراتهمالقيام بهذا الدور فيما يتعلق 
ويمكن للعامة بالمفهوم  .قرير التحليل المالييحتاجون إلى الشفافية واإلفصاح عن المعلومات المالية وت

االئتمانية وصناديق  الجدارة وسائل اإلعالم، المحللين الماليين، الدائنين الثانويين، مكاتب تقييم(الواسع 
وتجدر اإلشارة إلى أن الوكـاالت الحسـنة    .أن يقوموا بدور فاعل في إدارة المخاطر )تأمين الودائع

، وتحسـين األداء ومراعـاة   على البنوك لإلفصاح عن المعلومـات غوطا السمعة يمكن أن تمارس ض
وقد يصل تأثير هذه الوكاالت إلى حد ممارسة الضغوط علـى الحكومـة    مصالح األطراف الخارجية،

  .من خالل تأثيرها على الرأي العام
حيـث  : يثاق األخالقـي القواعد الخاصة بنظام الحوكمة والمالعالقة بين  على وفي األخير يجب التنبيه       

يحتاج التطبيق الجيد للحوكمة إلى المحافظة على القواعد الخاصة بتحسين مدى دقة وشفافية التقارير والتشديد 
على أهمية المعايير الخاصة بأخالقيات المنشأة وتشمل أهداف الميثاق األخالقي، للبنوك معـايير للممارسـة   

النفتاح وتعزيز مستوى الثقة ودعـم أسـس المنافسـة الصـحيحة     المصرفية الجيدة وزيادة درجة الشفافية وا
والتأكيد على أهمية السلوك األخالقي للموظفين الذي يخلـو مـن    ،وضمان احترام حقوق العمالء والمساهمين

  .االعتبارات الشخصية
  : لة لكونهومما سبق نستنتج أن نظام الحوكمة يشكل دعامة أساسية لعملية التحول إلى نظام البنوك الشام   
ü يهتم باالبتكار، والذي يعتبر المصدر األساسي لعملية تنويع الخدمات المصرفية؛ 

ü يهتم بالكوادر البشرية، والتي تمثل حجر األساس في عملية التحول إلى نظام البنوك الشاملة. 

ü   ـ ن يركز على مسائل مهمة تتعلق باإلفصاح المالي وبدقة المعلومات وإدارة المخاطر، وهي مسـائل م
 شأنها أن تبسط مهمة الرقابة واإلشراف؛

ü   يشدد على القيم المؤسسية وقواعد السلوك المناسب للعاملين بالبنك، والذين البد أن يتمتعوا بأخالقيـات
مهنية عالية والتزام جاد في مراقبة المخاطر، ويدعم أسس المنافسـة الصـحيحة، بمـا يكفـل عـدم      

 .التعارض في المصالح

 .ور تعظم من مزايا البنوك الشاملة وتحد من نقائصهاوكل هذه األم     

  
   ضرورة قيام سوق مالية متطورة :المطلب الرابع 

والتي تتعلق بإنشاء صناديق االستثمار وحدات الثقة وبما تسهله مـن   يحتاج تطبيق خدمات البنوك الشاملة،
الخدمات إلى وجـود دعامـة أساسـية    تعامل في األوراق المالية من خالل إدارة المحافظ المالية وغيرها من 

تحـول دون تحقيقـه ممـا    عوائـق  غير أن هذا المطلب تواجهه عدة  .متمثلة في وجود سوق مالية متطورة
 .تم التطرق إليه على النحو التاليوهو األمر الذي سي. يستدعي العمل على إزالتها
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

، بعـض  هذه األسـواق ضعية الحالية لالوتعكس  حيث :األسواق المالية العربيةعوائق تطوير  :لواأل الفرع
  : )1(أوجه القصور التي تتجسد أهمها فيما يلي

ضآلة النضج المالي واالقتصادي لالقتصاديات العربية ويعود ذلك جزئيا إلى عدم استقرار االتجاهـات   •
كمـا أن انخفـاض الـدخول الفرديـة وبالتـالي       ،تماعيةالعامة للبلدان من الناحية االقتصادية أو االج

الفردية والميل التقليدي ألصحابها نحو االستثمار العقاري واقتناء المعادن النفيسة بعيدا عن  اتالدخارا
  .أسواق المال يحد من تطور هذه األسواق كما ونوعا

ـ  عدم انتشار شركات المساهمات التي يتم تمويها من خالل إصدار األسهم والسندات، • حو ـواالتجاه ن
 ،تي ال تفصل بين الملكيـة واإلدارة ركات الصغيرة أو المشروعات العائلية الالشركات الفردية  أو الش
 .والتي يجري تمويلها ذاتيا

ندرة المعلومات  ،ندرة التحليل االستثماري السليم غياب الوعي العام لدى الشركات بمعايير االستثمار، •
 يقة عنها أحيانا؛ الدقيق عن واقع تلك الشركات ونشر بيانات غير دق وقلة اإلفصاح المالي

 .منها في األسواق الثانوية العاملةعدم تنوع األوراق المالية وغياب دور الوساطة المتخصصة خاصة  •

تركز اهتمام المستثمرين في أسهم الشركات التي توزع أرباحا سنوية مرتفعة غالبـا، ولـيس علـى     •
 .الشركات ذات رأس المال الواسع واحتماالت النمر الكبير

ظم وحدات الجهاز المصرفي بتمويل الشركات الكبيرة اعتمادا على المالءة الماليـة ولـيس   اهتمام مع •
 .على الجدوى االقتصادية للمشروع وعلى كفاءة المستثمرين

المتمثلة أساسا في غياب االستقالل اإلداري لبعض أسواق رأس  –قصور األطر التشريعية والتنظيمية  •
يضاف إلى ذلك افتقار هذه األسـواق ألدوات   ،مخولة لهذه األسواقالصالحيات ال وقلة –المال العربية 
وغياب المؤسسات المساندة مـن شـركات صـانعة     ،اعدها على إدارة األوراق الماليةالرقابة التي تس

شـركات التـرويج    شركات التسـوية والمقاصـة،   األسواق مثل مؤسسات الحفظ واإليداع المركزي،
  .لتصنيف وتقييم الجدارة االئتمانيةوضمان االكتتاب ووكاالت محلية 

ضيق ومحدودية الطاقة االستيعابية لرؤوس األموال في البلدان العربية التي أقيمت فيها هذه األسـواق   •
وذلك بسبب عدم تطور أساليب اإلدارة الماليـة وصـغر حجـم     –سواء كانت نفطية أم غير نفطية  -

  .ى نمو أسواق متطورة على مستوى عالميمما ال يساعد عل) منفردة(العربية  االقتصاديات

القيود المفروضة على تداول األوراق المالية بين دول عربية وأخرى مـن قبـل السـلطات النقديـة      •
 .والمالية

بدرجـة أو   –والقيود النسبية المفروضـة   االختالف بين السياسات النقدية والمالية في البلدان العربية، •
 .وأسعار الصرف والسياسة االئتمانية والمصرفية ل،على حرية حركة رأس الما -بأخرى

  .ضعف اإلفصاح وتدفق المعلومات عن األسواق المالية العربية •

                                         
، ص  2006الـدار الجامعية،مصـر،  ، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع  المصرفي ودور البنوك المركزيـة مد شعبان محمد علي،أح )1( 

  .382-380:ص
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

 .ضعف نشاط السوق األولي •

ضعف التعاون والعمل االقتصادي العربي المشترك، والذي يعد من أكثر العوامل أهمية فيمـا يتعلـق    •
ومن مظاهر ذلك انخفاض حجم التجـارة العربيـة البينيـة     ،امل بين األسواق المالية العربيةبعدم التك

ومحدودية مؤسسات العمل االقتصادي العربي المشترك، مما يضعف التعاون المالي والنقدي العربـي  
  .لينحصر في تعاون مالي خارج نطاق أسواق المال العربية

ـ لمواجهة أوجه احيث  :األسواق المالية العربيةسبل تطوير  :الثاني الفرع لفا بغـرض  القصور المذكورة س
إيجاد أسواق مالية متطورة في البلدان العربية، والتي تكون دعامة أساسية في عملية تحول البنوك العربية إلى 
بنوك شاملة، يجب على األجهزة المصرفية العربية بقيادة البنوك المركزية أن تؤدي دورا فاعال فـي تنشـيط   

  :وهما ،،ويتسنى ذلك من خالل أمرينقائمة األسواق المالية العربية ال
  : )1(من خاللوذلك  :إسهام البنك المركزي في تنمية أسواق المال - أوال
ü     السماح بإنشاء بنوك استثمارية متخصصة للقيام بالترويج واالكتتاب في اإلصـدارات الجديـدة مـن

 .األوراق المالية وضمان االكتتاب فيها

ü دية يتوفر لهـا  دارة مشروعات إنتاجية ذات جدارة اقتصاإي ملكية والسماح للبنوك العاملة بالمشاركة ف
 .مما يؤدي إلى استخدام أفضل للموارد االقتصادية في المجتمع ،اإلمكانات الالزمة

ü    السماح للبنوك العاملة بإقامة مؤسسات تمويل مشتركة تسهم فيها وتضمن إصـداراتها مـن األوراق
 .يل على أن تقوم هذه البنوك بتقديم التمويل آلجال مختلفةالمالية وتوفر لها ما تحتاجه من تمو

ü      السماح للبنوك الوطنية بتوظيف جزء من مواردها في أدوات مالية عربيـة فـي األسـواق المحليـة
 .العربية،مما يحقق ترابطا بين هذه األسواق والتنويع من أدواتها االستثمارية

ü  لعاملـة توسـيع أنشـطتها    المالي بما يتيح للبنـوك ا توفير التشريع الالزم لتحقيق متطلبات التحرير
 .واستخدام األدوات المالية الجديدة ،االئتمانية

ü ،مما يـؤدي إلـى    ضمان البنك المركزي للسندات التي تصدرها مؤسسات المرافق العامة االقتصادية
 .اتساع سوق السندات وبدوره سوق األوراق المالية

ü  إصدارات من األوراق المالية لصـالح بلـدان    -قليمي العربيعلى نطاق اإل –ضمان البنك المركزي
ويأتي  ،خارج حدود الوطن العربي العاملةعربية في األسواق المالية العربية، أو لدى البنوك العربية 

كوسيلة لتنشيط  ذلك من خالل إدراج أسهم وسندات الشركات العربية في أكثر من سوق مالية عربية،
  .ربيةحركة رؤوس األموال الع

ü    السماح للبنوك العربية العاملة بإشراك مستثمرين من عدة بلدان عربية في مشاريع إنتاجيـة قطريـة
عن تنظـيم إصـدارات األوراق الماليـة علـى     مسئولة وكذلك مشاريع مشتركة  ،ذات توجه إقليمي
 ت علىوهو األمر الذي يتطلب وجود جانب مؤسسي لتنظيم إنشاء وتمويل شركا .المستوى اإلقليمي

 .المستوىهذا  

                                         
  .392-391:، ص صمرجع سابقأحمد شعبان محمد علي،  )1( 
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

ü  إلسهام بدور صانع السوق لألوراق الماليـة فـي أسـواق المـال العربيـة      باالسماح للبنوك العاملة
 .مدخراتهم في األوراق المالية تهدف تأمين سيولة تكون حافزا على توظيف) البورصات(

 البنـوك التجاريـة   رالذكبحيث نخص  :معاجلة جوانب الضعف الهيكلي في وحدات الجهاز المصرفي -اثاني
المساهمة بشكل فعال في تنشيط األسـواق   ، والتي يتوجب عليهاكمؤسسات للوساطة المالية في البلدان العربية

  : )1(المالية العربية من خالل
ü بالتعاون مـع الهيئـات الوطنيـة المحليـة      -خاصةالسواء العمومية أو  –ضرورة تولي البنوك العاملة

، مار مهمة تسويق وترويج اإلصدارات الجديـدة مـنم األسـهم والسـندات    عن شؤون االستث المسئولة
 .تلك اإلصدارات المتعلقة بأسهم مؤسسات القطاع العام المطروحة للخصخصة وبخاصة

ü    ضرورة تبني سياسة تدوير المحافظ المالية من خالل طرح جزء مما بحوزتها من أوراق ماليـة للبيـع
 .راء أوراق مالية جديدةواستخدام حصيلتها أو جزء منها في ش

ü يمكن للبنوك تنشيط سوق األوراق المالية من خالل تقديم التمويل الذي يأخذ عدة أشكال أهمها: 

 .شكل قروض للعمالء لتمويل شراء أسهم للقطاع الخاص .1

 .من قيمة األسهم %40شكل قروض بضمان األوراق المالية بنسبة محددة ال تتجاوز  .2

 .األسهم شكل قروض لدعم عمليات شراء .3

شكل قروض لدعم عمليات إصالح وإعادة هيكلة الشركات والوحدات اإلنتاجية المتغيرة عـن طريـق    .4
، أو عن طريق زيادة طي األزمات التمويلية واالستمرارتمويل رأس المال العامل ومساعدتها على تخ

 . رأس مال هذه المشروعات عن طريق مساهمة البنوك فيها

ü  بتقديم خدمات المشورة الفنية للتقليل من تأثيرات الصدمات التي تتبع عـادة   لةالعامضرورة قيام البنوك
وفي ظل ضـعف أو غيـاب دور    توقعات المستثمرين، على التقلبات السياسية واالقتصادية التي تنعكس

يمكن للبنوك العاملة سد هـذا الفـراغ والعمـل علـى إصـدار       الشركات المتخصصة ومكاتب الخبرة،
 .اسات التحليلية المتخصصةالنشرات والدر

ولكي تأتي آلية إسهام البنك المركزي واألجهزة المصرفية بالبلدان العربية في تنميـة أسـواق المـال    
عن أسواق المال العربية في توحيـد قـدراتها    ولةؤالمسالعربية بنتائج فعلية البد من مشاركة جميع السلطات 

  :)2(ضافة إلى توفير متطلبات من أهمهاباإل ن التجارب العالمية،واالستفادة من الخبرات المشتركة والمكتسبة م
 .العمل على تثقيف المواطن العربي فيما يختص بالتوظيف واالستثمار في الصكوك المالية •

 التي تقوم) البورصات(تطوير مفهوم الرقابة على األسواق المالية بهدف الفصل الكلي بين المؤسسات  •

 .المالية والهيئة التي تقوم بمراقبة البورصات بعمليات التداول باألوراق 

 .التشجيع على إنشاء صناديق استثمارية عربية تستثمر في األوراق المالية العربية •

                                         
  :مقال منشور على الموقع اإللكتروني التالي ،دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق العراق لألوراق  المالية ،فالح خلف الربيعي)1( 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131588, consulté le 15/11/2008.  
  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131588
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

والسعي إلنشاء  للبورصات العربية، والتشريعات القانونيةالعمل على استكمال توحيد األطر المؤسسية  •
 .وجهة مركزية للحافظ األمين ،ة عربية مركزية للمقاصة والتسويةجهة إقليمي

وتبسيط اإلجـراءات اإلداريـة التـي تواجـه      ،األنظمة الضريبية ،تطوير قوانين الشركات التجارية •
 .المستثمرين

تشجيع شركات الوساطة على القيام بدور نشط في تسويق األوراق المالية وأن يسمح لها بفتح فـروع   •
 .أو تعيين وكالء بالدول العربية

لمعلومات االلكترونية اإلقليمية بشكل يسهل الحصول على معلومات دقيقة وفورية عـن  تطوير شبكة ا •
  .األسواق العربية

 .اعتماد أحداث التقنيات المستخدمة لتسهيل عملية تداول األسهم والتقاص بين الدول العربية •

ـ  • لوك المهنـي مـن   االرتقاء بكفاءة العاملين في مجال أسواق األوراق المالية والتشديد على قواعد الس
   .خالل عقد ندوات ودورات تدريبية خاصة
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 واقع الجهاز المصرفي العربي ومدى انسجامه مع فكرة البنوك الشاملة الفصل الثالث  •

 :ييل من خالل كل ما تقدم نستخلص ما: خالصة الفصل

ü أو مـن ناحيـة مؤشـراته     ز المصرفي العربي تطورا كبيرا من ناحية عدد البنوك العاملـة، هايشهد الج
 مالي القروض والسلفيات وإجمالي القواعد الرأسمالية،إج ،إجمالي الودائع األساسية إجمالي الموجودات ،

، 2005كما شهدت الساحة المصرفية العربية جملة من التحوالت والتطورات الجذرية خاصة فـي سـنة   
وزادت درجة انفتاح القطـاع المصـرفي    خوصصة البنوك، أين تسارعت وثيرة االندماجات المصرفية،
ـ ألجنبي، وتعزى هذه التطورات إلى رغبة العربي على القطاع المالي والمصرفي ا األجهـزة   وليؤمس

المعاصرة خاصـة   المصرفية العربية في مواكبة التحديات التي تفرضها المستجدات والتطورات العالمية
االيجابية ال يزال القطاع المصرفي العربي يعاني من جملـة   لكن رغم هذه التطورات ،العولمة المصرفية

ضـعف اسـتخدام    ،القروض المتعثرة ها صغر حجم رأسمال البنوك العربية،من مكامن ضعف عديدة من
بمـا    التكنولوجيا وغيرها، والتي تعتبر بمثابة عوائق أمام تطوير وعصرنة القطاع المصرفي العربـي 

   .التنمية االقتصادية في المنطقة العربية لعملية داعمتعزيز دوره ك يكفل 

ü  جهودا حثيثة سواء من طرف البنوك العربية التقليديـة أو البنـوك   كما شهدت السوق المصرفية العربية
اإلسالمية بغرض تبني خيار الصيرفة الشاملة، ومن بين هذه الجهود تطوير أنشطة صـيرفة التجزئـة،   
تمويل المشاريع بصيغ مبتكرة، إنشاء صناديق االستثمار، صيرفة التأمين وغيرها، وكان من أهم دوافـع  

ة القدرة التنافسية لهذا البنوك، لكن رغم هذا الزال الغالب على أعمال هذه البنوك قلـة  هذه التوجهان زياد
 .التنوع، حيث أنها تركز بصفة أساسية على األنشطة اإلقراضية

ü ز المصرفي العربي لتحقيق التحول إلى نظام البنوك الشـاملة تـوفير جملـة مـن     هايقتضي تحديث الج
 :المتطلبات، والتي تتمثل في

القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام البنوك الشاملة، وتقديم االستشـارة والـدعم لهـذا النظـام     وضع  •
 المصرفية بغرض توفير البيئة المصرفية  لعمل مثل هذه البنوك؛ اإلصالحاتباإلضافة إلى مواصلة 

 لشـاملة، إدخال التعديالت على هيكلة وإدارة البنوك العربية بما يتواءم مع طبيعـة هيكـل البنـوك ا    •
باإلضافة إلى تبني استراتيجيات واضحة فيما يتعلق بأداء األعمال المصرفية الشاملة وما يـدعم ذلـك   

البشـرية   مخاطر واالرتقاء بكفاءة ومهـارة اإلطـارات  تفعيل إدارة التسويق المصرفي، إدارة كفؤة لل
 المصرفية

 لعمليات المصرفيةمزيد من الشفافية على ا إلضفاءاعتماد نظام الحوكمة في البنوك  •

  .العربيةالمالية تطوير األسواق  •
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   :يدـتمه
لى إوالتي تضطره  ،يواجه الجهاز المصرفي الجزائري جملة من التحديات الداخلية والخارجية

وذلك بغرض تكييفه مع واقع  ،منذ سبعينات القرن العشرينشرع فيها مواصلة اإلصالحات المصرفية التي 
المعاصرة  لتطورات العالميةالصناعة المصرفية العالمية وكذا مواكبة التحديات التي تفرضها المستجدات وا

  . في مجال العمل المصرفي
وبما أن أفضل وسيلة لضمان مواجهة تلك التحديات وتعظيم آثارها االيجابية وتدنية آثارها السلبية 
تتجسد أساسا في تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل فإننا نبحث من خالل هذا الفصل حول أهم التوجهات 

ية نحو هذا النمط من العمل المصرفي بغرض التعرف على مدى تحول هذه البنوك الحديثة للبنوك الجزائر
، ومن ثم البحث عن أهم مقومات العمل المصرفي الشامل داخل الجهاز المصرفي الجزائري ،لى بنوك شاملةإ

نـة االستدا قتصاداتزيد من قدرة هذا الجهاز على تمويل التنمية االقتصادية خاصة في ظل  أنوالتي يمكن 
  .السائد وضعف بورصة الجزائر

  :ولتوضيح ذلك في هذا الفصل تم تقسيمه إلى
  نظرة عامة حول تطور الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث األول
  التوجهات الحديثة للبنوك الجزائرية نحو الصيرفة الشاملة: المبحث الثاني
  رفي الجزائريمقومات العمل المصرفي الشامل داخل الجهاز المص: المبحث الثالث
  دراسة تطبيقية على القرض الشعبي الجزائري وبنك البركة الجزائري: المبحث الرابع
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   نظرة عامة حول تطور الجهاز المصرفي الجزائري :األولالمبحث        
مرحلة إصالحات سنة  هاأهم منكان التي و ،بعدة مراحل في تطوره مر الجهاز المصرفي الجزائري  

وأصبحت السوق المصرفية الجزائرية مركز نشاط عدة بنوك  ،انفتاحا على العالم الخارجيعرف أين  1990
ساسي بوصفه الممول األالوطني ويشكل هذا الجهاز عصب االقتصاد  ،أجنبية ومؤسسات مالية غير مصرفية

صرفي الجزائري منذ تطور الجهاز الم إلىومن خالل هذا المبحث سنتعرض . لمختلف األنشطة االقتصادية
 . أهم التحديات التي يواجههاهم مؤشراته وأباإلضافة إلى عرض هيكله و، االستقالل

 

  المراحل التاريخية لتطور الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب األول   
كانت بدايتها مرحلة إرساء قواعد الجهاز  ،مر الجهاز المصرفي الجزائري بعدة مراحل منذ االستقالل    
وقد تخللت تلك المراحل مجموعة من اإلصالحات المصرفية التي تهدف تنظيم سير المنظومة  ،لمصرفيا

جل تفعيل وتيرة التنمية أوكذلك زيادة القدرة التمويلية للجهاز المصرفي الجزائري من  ،المصرفية
  :يلي تطور هذا الجهاز فيما  وبصفة عامة يمكن حصر مراحل .االقتصادية
  )1970- 1962(المرحلة األولى : لوالفرع األ

ذو التوجه الليبرالي  ما على التبعية لالقتصاد الفرنسيورثت الجزائر عقب استقاللها جهازا مصرفيا قائ  
حيث افتقرت الدولة الجزائرية ألدنى شروط  عكس التوجه االشتراكي الذي تبنته الجزائر عقب استقاللها

بب متعاملين الفرنسيين فضال عن عرقلة النشاطات االقتصادية بسالتنمية فقد كانت جل التعامالت تتم مع ال
وهذا ما دفع بالسلطات الجزائرية بعد االستقالل مباشرة إلى بذل جهد  ،عدم حصولها على مصادر تمويلية

كبير بهدف التخلص من التبعية لالقتصاد الفرنسي وكذلك استرجاع حقها في إصدار النقد وإنشاء عملة وطنية 
  :يلي أهم اإلجراءات التي اتخذتها السلطات بهدف ترسيخ السيادة الوطنية للدولة الجزائرية نذكر ما ومن بين

أول مؤسسة نقدية تم تأسيسها في الجزائر  عتبريالذي و:  BCA)(البنك المركزي الجزائري إنشاء -1
     جلس التأسيسي في المصادق عليه من قبل الم 441- 62بموجب القانون رقم  1963جانفي  01المستقلة في 

  )1( .البنك المركزي وتحديد قانونه األساسي بإنشاءوالمتعلق  ،1962ديسمبر13
    بموجب القانون رقم  1963 ماي 07في  تأسس الذيو :)CAD(الصندوق الجزائري للتنمية  إنشاء -2

بح البنك الجزائري ليص لهذا الصندوق تغير اسمه األساسيعلى النظام  أوبعد التغيير الذي طر ،165- 63
وهو مكلف بتمويل االستثمارات المنتجة  ،والذي وضع مباشرة تحت وصاية وزارة المالية ) BAD ( للتنمية
وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من االقتصاد . ج والمخططات الخاصة باالستثماراتالبرام إطارفي 

ع السياحة والنقل والتجارة والتوزيع والمناطق الوطني وتشمل الصناعة بما فيها قطاع الطاقة والمناجم وقطا
  )2(.الزراعية وقطاع الصيد ومؤسسات االنجاز والدواوينالصناعية 

 بموجب القانون 1964وت أ 10في  تأسسالذي و :CNEP) (الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  إنشاء - 3

                                                        
  125:، ص2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،مدخل للتحليل النقدي ،محمود حميدات )1(
  130-129:ص ص ،نفس المرجع السابق) 2(
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ن إفي مجال القرض ف أما واألفراد مهمة جمع المدخرات الصغيرة للعائالت إليه أسندت وقد 227-64رقم  
من العمليات هي تمويل البناء والجمعيات المحلية وبعض العمليات  أنواعالصندوق مدعو لتمويل ثالثة 
القيام بشراء سندات  بإمكانهن الصندوق إف ،األخيرةالعمليات  إطاروفي  .الخاصة ذات المنفعة الوطنية

وبقرار من وزارة المالية تم تكريس  1971من سنة  بتداءاو. زينة العموميةالتجهيز التي تصدرها الخ
دفعا قويا نتيجة زيادة موارده المالية  أعطاهالصندوق الوطني للتوفير واالحتياط كبنك وطني للسكن مما 

برامج الصندوق وقد شملت  إطارالناجمة عن زيادة مدخرات العائالت الراغبة في الحصول على سكن في 
تمويل مشاركة  أوشراء سكن جديد  أولبناء سكن  إمالهذا الصندوق منح القروض  السياسة االقراضية

   .)1(تعاونية عقارييةفي المقترض 
 ،الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الجزائر تأميم 1967و 1966وقد شهدت سنتي  

  :)2(نتج عنه البنوك التجارية العمومية الثالثة والمتمثلة فيوالذي 
للتخطيط المالي ودعامة  أداةليكون  1966جوان  13في  ئنشأالذي و: ) BNA(البنك الوطني الجزائري -1

وقد ضم هذا البنك . 1966جوان  13المؤرخ في  178- 66رقم  األمربموجب والزراعي  شتراكيالاللفكر 
  :المشابهة له والتي تتمثل في األنظمةبعد ذلك جميع البنوك ذات 

   .1966عقاري الجزائري التونسي في شهر جويلية بنك التسليف ال •
   .1967بنك التسليف الصناعي والتجاري في شهر جويلية  •
 .1968بنك باريس الوطني في شهر جانفي  •

  .1968في شهر جوان  المنخفضةبنك باريس والبالد  •
 ،زراعيا أوالبنك الوطني الجزائري تمويل القطاع االقتصادي العمومي صناعيا كان  أنشطة أهمومن    
   .اإليداعلى جانب العمليات المصرفية التقليدية الخاصة ببنوك إ

 36- 66 رقم بموجب المرسوم 1966ديسمبر 29في  ئنشأالذي و :)CPA(القرض الشعبي الجزائري  -2
ليخلف البنوك  1967ماي  11المؤرخ في  75- 67مر رقم ألالمعدل والمتمم با 1966ديسمبر  29ؤرخ في لما

البنك الشعبي التجاري  :وهذه البنوك هي ،لعديدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذا التاريخالشعبية ا
البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة والبنك  ،البنك التجاري والصناعي للجزائر ،والصناعي الوهراني

القرض الشعبي  اثرهإعلى أنشئ ووقد تم دمج جميع هذه البنوك  .الجهوي للقرض الشعبي الجزائري
وضم الشركة  ،1968ول جانفي أالجزائري الذي تم تدعيمه بعد ذلك بضم البنك الجزائري المصري في 

ويمارس هذا . 1971والشركة الفرنسية للتسليف والبنك في سنة ، 1968جوان  30المارسيلية للبنوك في 
 واألشغالطاع العمومي وخاصة السياحة تمويل الق إلى باإلضافة ،البنك جميع العمليات المصرفية التقليدية

نه يقوم بتمويل عدد كبير من المؤسسات الخاصة قصد تدعيم أالعمومية والبناء والري والصيد البحري كما 
  . لمحلية والتقليدية والمهن الحرةالصناعة ا

                                                        
   188:، ص3ط ، 2003،الجزائر ،وان المطبوعات الجامعيةدي ،تقنيات البنوك، الطاهر لطرش)1(
  .132-130 :محمود حميدات، مرجع سابق، ص ص)2(
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يوني بنك كريدي الل متلكاحيث  ،1967كتوبرأ 01في ئنشأالذي و ):BEA(البنك الخارجي الجزائري  -3
تملك   1968 وفي سنة .والذي كان بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجية ،1967كتوبرأ 12في 

 األبيضالبنك الخارجي الجزائري الشركة العامة وبنك باركلين والبنك الصناعي للجزائر وبنك البحر 
نه يمارس أمع الخارج كما في العمليات  إنشائهوقد تخصص هذا البنك عند  ،المتوسط وبنك تسليف الشمال

 .خرآبنك جزائري  كأيجميع العمليات المصرفية التقليدية 

 الفعلي لنظام مصرفي وطني تسيطر عليه الدولة التأسيسة هي بمثابة مرحلة لن هذه المرحأويمكن القول ب   
، ية الوطنيةالتنم أغراضلخدمة  األجنبيةالبنوك  أنقاضمن خالل تكريس البنوك الوطنية التي قامت على 

  .بنك بتمويل قطاع اقتصادي معينحيث تم تطبيق فكرة التخصص القطاعي لتلك البنوك من خالل تكفل كل 
  )1985 -1971(المرحلة الثانية : ثانيالفرع ال

من عدد  بارز للوساطة المالية وذلك لوجود دور إعطاء إلىالهادفة  1971سنة  بإصالحاتالتي تميزت و  
  )1( :همهاأئص نذكر من النقا

تدخل الخزينة العمومية بصفة مباشرة في عمليات التمويل خاصة تمويل عمليات االستثمار وحصر نشاط   - 1
  . البنوك في منح قروض االستغالل فقط

 .ولكن كانت هناك قوانين مبعثرة ،ي قانون موحد ينظم الوساطة الماليةأعدم ظهور   - 2

ى السلطات النقدية حيث كان هناك تداخل وتناقض يقع على مستو أولهما ،وجود نزاعات على مستويين - 3
ثانيهما يقع على  وأما. من البنك المركزي ووزارة الماليةالمتخذة من طرف كل  واألوامرفي المهام 

التخصص وكان بعضها يتدخل في تمويل قطاعات ليست  مبدأ األخيرةمستوى البنوك حيث لم تحترم هذه 
  .من اختصاصه

حدد طرق كما متضمنا رؤية جديدة لعالقات التمويل  1971صالح المالي لسنة إلجاء ا األساسوعلى هذا 
  : )2(ومن بين تلك الطرق نذكر ،والمبادئ األسستمويل االستثمارات العمومية وفق العديد من 

  .الخصم لدى البنك المركزي إلعادةسندات قابلة  إصدارتتم بواسطة  األجلقروض بنكية متوسطة  §
  .ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة  مثل البنك الجزائري للتنمية األجلقروض طويلة  §

 من طرف الخزينة  ةأالمعب االدخارالجبائية وموارد  اإليراداتوتتمثل مصادر هذه القروض في  
  .هذه المؤسسات المالية المتخصصة إلىتيسيرها  أمروالتي منح  ،العمومية

   .ولية والمؤسساتألبة من طرف الخزينة العمومية والبنوك االتمويل عن طريق القروض الخارجية المكتت §
  :)3(التي حكمت السياسة التمويلية في هذه المرحلة فتتمثل في للمبادئبالنسبة  أما    

ساسه يتم حصر الموارد المالية في الخزينة العمومية والبنوك أحيث على : مركزية الموارد المالية مبدأ -أ
  . مثلأا بشكل التجارية بغرض استغالله

                                                        
  . 126مرجع سابق، ص  فؤاد رحال،) 1(
  .182-181: الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص) 2(
 ،قطاع البنكي واإلصالح االقتصادي جامعة جيجاالمؤتمر العالمي الوطني حول ال ،)2003-1970(اإلصالحات المصرفية في الجزائر  ،صالح مفتاح) 3(

  . 03:ص ،2005ماي  4-2 يامأ ،الجزائر
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   :لىإلى البنوك وقسمت االستثمارات إسندت عملية الوساطة المالية أحيث : التوزيع المخطط لالئتمان - ب
   .تمول مباشرة من طرف الخزينة العمومية :استثمارات المشاريع العامة •
   .يتم تمويلها على حساب موارد الخزينة العمومية :األجلاستثمارات منتجة طويلة  •
   .تمول بواسطة البنوك :األجلات منتجة متوسطة وقصيرة استثمار •

حيث تقوم البنوك بوظيفة المراقبة كونها الوسيط الذي تمر عبره : مراقبة استعمال الموارد المالية أمبد -ج
موال الممنوحة للمؤسسات مع التزامها بتقديم محاضر ووثائق للبنك المركزي ووزارة المالية تتضمن كيفية ألا

  . موالألالمؤسسات ل استعمال
وبالتالي تركز حساباتها  ،حيث تلتزم كل مؤسسة بالتعامل مع بنك واحد: التوطين المصرفي الموحد - د

  .مراقبة استعمال الموارد المالية أوعملياتها في بنك واحد وهذا بغرض تدعيم مبد
مجبرة على ها الذاتية فهي حيث ال يمكن للمؤسسات تمويل استثماراتها من موارد :منع التمويل الذاتي -ه

  .طلب التمويل من البنوك
    مؤسسات تعمل في نفس القطاع  أوحيث يتخصص كل بنك في تمويل قطاعات معينة  :تخصص البنوك -و

هيكلية تزامنت مع المخطط  إصالحات )1985-1982(شهدت الفترة  نه قدأ إلى اإلشارةوتجدر 
هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض  إعادة كان من نتائجها )1984-1980( األولالخماسي 

  : )1(الشعبي الجزائري اللذين نتج عنها بنكيين جديدين هما
 106-82بموجب المرسوم 1982مارس  13في  ئنشأالذي و:  )BADR( بنك الفالحة والتنمية الريفية  - 1

  :ةوقد اضطلع هذا البنك بالوظائف التالي ،1982مارس 13المؤرخ في 
  .الفالحي باإلنتاجنشطة ذات الصلة أليل الهياكل واتمو •
  .نشطة الصناعية والفالحيةألتمويل الهياكل وا •
  .نشطة الصناعات التقليدية والحرف الريفيةأتمويل الهياكل و •
  . لى قيامه بجميع العمليات المصرفية التقليديةإضافة إلبا 

المؤرخ في  85- 85بموجب المرسوم  1985 فريلأ 30في  ئنشأالذي و ) :BDL(بنك التنمية المحلية  - 2
لى القيام بجميع العمليات المصرفية التقليدية بمهمتي تمويل إضافة إلوقد اضطلع هذا البنك با 1985فريل أ 30

  .عات المحلية وتمويل عمليات الرهننتاجي المخططة من طرف الجماإلعمليات االستثمار ا
  : )2(همها من أنقائص ن هذه المرحلة تميزت بعدة أويمكن القول ب 
   .قرار السلطة النقدية في وزارتي التخطيط والمالية نحصارا •
  .وجه النشاط المالي والمصرفيأالخزينة العمومية لعملية تمويل االقتصاد الوطني وهيمنتها على  حتكارا •

ل النشاط وجود نظام مصرفي ذو مستوى واحد يتداخل فيه دور البنوك التجارية والبنك المركزي في تموي •
  .االقتصادي

                                                        
  . 135-134 :مرجع سابق، ص محمود حميدات،) 1(
  . 120 :ص، طارق خاطر، مرجع سابق) 2( 
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داري لنقل التدفقات المالية إقصور كبير يميز دور الجهاز المصرفي لكون هذا الجهاز كان مجرد وسيط  •
 إلجراءوهذا ما استدعى السلطات النقدية . لى المؤسسات االقتصادية العموميةإمن الخزينة العمومية 

  .1986 صالحات سنةإصالحات مصرفية عميقة تجسدت في إ
  )1989-1986(المرحلة الثالثة : ثالثرع الالف
  :صالحات المصرفية التاليةإلتميزت هذه المرحلة با 

 1986وت أ 19ؤرخ في مال 12- 86 رقم صدار القانونإحيث تم : 1986صالح المصرفي في سنة إلا - 1

  :)1(التالية اإلجراءاتالمتعلق بنظام البنوك والذي تضمن 
ü مصرفيتعريف وتنظيم صالحيات النظام ال.   
ü لى البنك المركزيإ ستثنائيةاصدار النقود التابعة للدولة والمخولة بصفة إ متيازا.  

ü المخطط الوطني للقرض ونظام القرض.  

ü جراءات خاصة تتعلق بضمانات واالمتيازات التي تتمتع بها هيئات القرض فيما يخص جلب رؤوس إ
  .   موال وعموالت أيام الدين لدى العمالءألا

   :)2(التي تضمنها القانون تتجسد في النقاط التالية األفكار أهمنت كما كا  
   .دوره كبنك للبنوكلالبنك المركزي  ادةعستا -
وبين  لإلقراضخير أ أوضع نظام مصرفي على مستويين حيث تم الفصل بين البنك المركزي كملج -

  .نشاطات البنوك التجارية

طار إويل من خالل تعبئة االدخار وتوزيع القروض في مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التم ستعادةا -
ن تتسلم الودائع وتمنح القروض مهما كان أصبح بعد هذا القانون بوسع البنوك أالمخطط الوطني للقرض و

  .الشكل والمدة كما استعادت حق متابعة القرض ورده

  .ماليةالموارد ال يةتقليل دور الخزينة العمومية في نظام التمويل وتغييب مركز -

  .خرىأنشاء هيئات رقابة على الجهاز المصرفي وهيئات استشارية إ -

ت على أمع المستجدات التي طر للتوافقهذا القانون  يهدفحيث : صالحإلوتكييف ا 1988قانون سنة  - 2
 12الصادر في  01-88مستوى التنظيم الجديد لالقتصاد بحيث يسمح للبنوك كمؤسسات باالنسجام مع القانون 

طار بالذات جاء إلوفي هذا ا .والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 1988في جان
ومضمون قانون  .ف الذكرلالسا 12- 86للقانون  والمتممالمعدل  1988جانفي  12الصادر في  06- 88القانون 

 ستنتاجامؤسسات كما يمكن طار التنظيم الجديد لالقتصاد والإاالستقاللية للبنوك في  إعطاءهو  1988سنة 
   )3( :فيما يليبها هذا القانون والتي تتمثل  ساسية التي جاءألجملة من العناصر ا

   .االستقاللية المالية والتوازن المالي مبدألاعتبار البنك شخصية معنوية تجارية تخضع  -
                                                        

 لوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم، كلية العغير منشورة رسالة ماجستير ،الجهاز المصرفي واصالحات نظام التمويل ،محمد نور الدين محدادي) 1( 
   49:ص  2001/2002 ،الجزائر، جامعة الجزائر، فرع التحليل االقتصادي، العلوم االقتصادية

   .195- 194 :ص ص ،مرجع سابق ،الطاهر لطرش) 2(
  . 195 :ص ،نفس المرجع السابق  )3(
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يمكن لمؤسسات القرض  ن تقوم بعمليات التوظيف المالي كماأيمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية  -
وعلى المستوى الكلى تم دعم دور  .و االقتراض الخارجيأاالقتراض من الجمهور على المدى الطويل 

  .لمركزي في تسيير السياسة النقديةالبنك ا
   :)1(وعموما تميزت هذه المرحلة بما يلي

ü  يل االقتصاد الوطنيلتمووالموارد الالزمة  دخارالامكانية تعبئة إضعف الجهاز المصرفي من خالل عدم.  
ü  جل القيام بعمليات التمويلأنقص السيولة لدى البنوك من.  

ü عرف الدينار الجزائري تخفيضات متتالية خالل هذه الفترة. 

ü جباري الوحيد كما تخلت الخزينة العمومية عن تمويل المؤسسات العمومية االقتصادية ليسند إللغاء التوطين اإ
  .الجهاز المصرفي إلىذلك 

وجود بعض االختالالت على مستوى الجهاز المصرفي والسياسات والثانية  ىولألوتوضح النقطتين ا
 .1990صالحات سنة إساسا في أخرى تتجسد أصالحات إالتمويلية وهذا ما استدعى القيام ب

  1990ما بعد سنة المرحلة الرابعة : رابعالفرع ال
رقم الذي كان نتيجة المصادقة على قانون ، و1990 ملحوظا منذ سنة اعرف الجهاز المصرفي تطور    
هم قانون تم المصادقة عليه منذ االستقالل بشهادة أخير يعد ألهذا ا ،1990فريل أ 14الصادر في  10- 90

ال باقتصاد متطور إيبدع فقط مقارنة مع الوضعية السابقة ولكنه يقترح نموذج جديد ال يليق  المختصين فهو ال
بنوك شاملة مؤسسات مالية (مجال النشاطات ) سهمأشركة ذات (الشكل القانوني للبنوك ، كل شيء موجود فيه

الحصول  جراءاتإ(معايير التسيير  ،)وهيئات المراقبة المختصة حترازيةالاالقواعد (مراقبة البنوك  ،)مختلفة
حة للهيئة النقدية في ميدان توسيع السلطة الممنو...)  كيفية المشاركة  ،المسيرينكفاءة  ختيارا، على االعتماد

  . )2( ...النقد والقرض 

  )3( :التالية المبادئلى تنظيم الجهاز المصرفي من خالل تبني إ 10-90ويهدف القانون    

حيث قبل هذا القانون كان النظام قائم على التخطيط المركزي : الفصل يبن الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية - 1
كمي  أساستلك القرارات التي تتخذ على  أي، تخاذ القرارات النقدية تبعا للقرارات الحقيقيةيتم ا أينلالقتصاد 

ساسي هو تعبئة الموارد ألالهدف ا نإنقدية بحته بل  أهدافحقيقي في هيئة التخطيط وتبعا لذلك لم تكن هناك 
القرارات النقدية للسلطة  اذتخاسناد إتم  لغي بعد ماأن هذا الوضع أالالزمة لتمويل البرامج المخططة غير 

   :لىإ أويهدف هذا المبد. أساس األهداف النقدية التي تحددهاالنقدية على 
   .البنك المركزي لدوره في قمة الجهاز المصرفي ستعادةا -
   .والخاصةداخليا بين المؤسسات العمومية  تهستعماالاالدينار الجزائري لوظائفه التقليدية وتوحيد  ستعادةا -

                                                        
   128 :ص ، مرجع سابق، فؤاد رحال  )1(

)2( dib said directeur des agrement de la reglementation bancaire  la  banque d algerie article media bank ;n° 
46 du mois mars 2000 ; «reforme du systeme  bancaire ou l’ enveremment bancaire » 

.50: نقال عن نور الدين محدادي، مرجع سابق، ص  
   .198- 196:ص ص ،مرجع سابق ،الطاهر لطرش  )3(
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  .من وسائل الضبط االقتصادي كوسيلةخذ السياسة النقدية لمكانها أا وريك السوق النقدية وتنشيطهتح -
والذي يقوم على شروط تمييزية على حساب المؤسسات العامة ، الوضع المالئم لمنح القروض إيجاد -

   .الخاصة والمؤسسات
   .يجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوكإ -
عجزها  الخزينة حرة في تمويلفإن  المبدأحيث وفقا لهذا : الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة - 2

  :يلي تحقيق ما إلى المبدأويهدف هذا  ،البنك المركزي إلىعن طريق اللجوء 
   .البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة العمومية ستقاللا -
   .ومية اتجاه البنك المركزي والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليهاتقليص ديون الخزينة العم -
   .تهيئة الظروف المالئمة كي تؤدي السياسة النقدية دورها بشكل فعال -
   .السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية اآلثارالحد من  -
عن منح القروض  المسئولةم تصبح الخزينة حيث ل :ئرة ميزانية الدولة ودائرة القرضالفصل بين دا - 3

صبح أالمخططة من طرف الدولة و اإلستراتيجيةلتمويل االستثمارات العمومية باستثناء تلك االستثمارات 
  : يلي عن منح القروض وهذا لتحقيق ما ولؤالمسالجهاز المصرفي هو 

   .منح القروض رأسهاالتي على البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها المالية التقليدية و ستعادةا -
   .تقليص التزامات الخزينة في تمويل االقتصاد -
فهوم الجدوى االقتصادية على م أساسابل يرتكز  إداريةقواعد  إلىتوزيع القروض ال يخضع  أصبح -

  . للمشاريع
مستوى البنك حيث كانت السلطة النقدية ممثلة في عدة مستويات على  :سلطة نقدية وحيدة ومستقلة إنشاء - 4

سلطة  بإنشاءقانون النقد والقرض هذا التعدد  فألغىالمركزي وعلى مستوى كل من وزارة المالية والخزينة 
  :يلي نقدية وحيدة ومستقلة سميت مجلس النقد والقرض بهدف ضمان تحقيق ما

   .السياسة النقدية نسجاما -    
   .لنقديةا األهدافجل تحقيق أتنفيذ السياسة النقدية من  -    

   .النقدية األهدافالتحكم في تسيير النقد وتفادي التعارض بين  -
التمييز بين البنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط  المبدأحيث يعني هذا  :وضع نظام بنكي على مستويين - 5

  .بنك البنوك وهكذا يتسنى للبنك المركزي القيام بوظائفه بوصفه ،البنوك التجارية كموزعة للقروض
رقم يمكن الحديث عن سياسة نقدية في الجزائر قبل صدور القانون  حيث ال: السياسة النقدية إصالح - 6

  :لكونها اشتملت على تناقضات منها ،10- 90
  .ل نقدي كبير خارج الجهاز المصرفيتداو -
   .ضعف في تعبئة االدخار -
  .عجز هيكلي في سيولة الجهاز المصرفي -
  .الجزائري م قابلية تحويل الدينارعد -
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القانوني للسياسة النقدية في الجزائر حيث تم تطبيق سياسة  اإلطار 10- 90القانون  أسسوبذلك    
 سنة ثم تطبيق سياسة السوق المفتوحة في نهاية ،1994مرة سنة  ألول اإلجبارياالحتياطي القانوني 

جملة من  تخذتأ ،آخر صعيد وعلى .الفائدة على ودائع البنوك أسعارتحرير  إلى باإلضافة ،1996
 ،تخفيض العملة الوطنيةك عجز الميزانية إليقافتحقيق االستقرار النقدي  إلىالتي تهدف  اإلجراءات

   .وتحقيق التسبيقات التي يمنحها البنك المركزي للدولة ثم تعديل معدل صرف الدينار الجزائري
بنك الخليفة والبنك  إفالس إلى فضتأالتي ، والمصرفية التي شهدتها الجزائر األزماتوقد دفعت     

 10-90وتنظيمات معدلة للقانون  أوامر إصدار إلىالسلطات العمومية  ،التجاري والصناعي الجزائري

  : )1(يلي والتي تتمثل في ما
ü والمتعلق بالقوانين  2001فيفري  27والصادر في  10- 90حكام القانون ألالمتمم والمكمل  01- 01مر ألا

  .بية لبنك الجزائرإلدارية والرقاا
ü  والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية  2002نوفمبر 14الصادر في  03- 02التنظيم رقم

وقد جاء هذا التنظيم على خلفية ما تعرض له النظام المصرفي نتيجة قضيتي الخليفة والبنك التجاري 
 .والصناعي الجزائري

ü نذكرومن بين بنوده  2003وت أ 26الصادر في و 10-90المعدل للقانون  11- 03مر ألا: 

   .دارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرضإالفصل بين  -
 .وسع لمهامهأالسماح لبنك الجزائر بممارسة  -

  .  يئتي وزارة المالية وبنك الجزائرحصر السلطة النقدية في ه -
ü  جباري لدى بنك إلا حتياطيإلوالمتعلق بشروط تكوين ا 2004 مارس 04الصادر في 01-04القانون

  .الجزائر
ü  والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية حيث تقوم البنوك  2004 مارس 04الصادر في  02-04القانون

جمالي الودائع لدى صندوق ضمان الودائع بهدف تعويض المودعين في إمن  ٪1بايداع عالوة نسبية تقدر ب 
 .على ودائعهم همحالة عدم حصول
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   ؤشراتههم مأهيكل الجهاز المصرفي الجزائري و: ب الثانيالمطل  
جنبي للبنوك والمؤسسات المالية غير ألا ستثمارالاشهدت الساحة المصرفية الجزائرية انفتاحا كبيرا على  

وسنتناول من خالل هذا المطلب هيكل . 1990سنة  صالحاتإالمصرفية نتيجة تحرير القطاع المصرفي بعد 
  .هم مؤشراتهأالجزائري وز المصرفي الجها

  هيكل الجهاز المصرفي الجزائري: لوالفرع األ
   :من  2008تكون هذا الجهاز في نهاية سنة  
ü 06 بنوك تجارية عمومية.  
ü 01 وهي الصندوق الوطني للتعاون الفالحي، مين معتمدة للقيام بالعمليات المصرفيةأمؤسسة ت.  

ü 01 جنبي وهو بنك البركة الجزائريأس مال أسمال وطني عمومي ورأبنك مختلط بر.  

ü 12  2008نشاطه في نوفمبر  أبدحيث  )البحرين( الجزائر-هو مصرف السالم اعتمادا هاخرآ اجنبيأبنك.  

ü 07 مؤسسات مالية غير مصرفية تشمل:  

   .الهيكلة إعادةبنك تنمية في طور  -
  .شركات لالعتماد االيجاري واحدة منها عمومية 03 -

  .منها عمومية نانثامؤسسات مالية  03 -

  .مكاتب تمثيل لمؤسسات مالية مصرفية 07 -

 :والشكل التالي يوضح ذلك
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  2008هيكل الجهاز المصرفي الجزائري سنة ): 05(الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :االعتماد على من إعداد الباحث: لمصدرا
Banque d’Algérie, banque et établissement Financières, a partir de site d’internent : 
 Http//www.bank-OF-algeria.com.htm, consulté le : 31/12/2008. 

 بنك الجزائر

 مكاتب التمثيل المؤسسات المالية غير المصرفية البنوك التجارية

I- البنوك العمومية:  
  .البنك الوطني الجزائري )1
  .القرض الشعبي الجزائري )2
 -الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط )3

  .بنك
  .البنك الخارجي الجزائري )4
  .بنك الفالحة والتنمية الريفية )5
 -الصندوق الوطني للتعاون الفالحي )6

  .بنك
II- البنوك المختلطة:  

  .بنك البركة الجزائري )1
III- البنوك الخاصة األجنبية:  

  .الجزائر –سيتي بنك  )1
  .الجزائر –المؤسسة العربية المصرفية  )2
  .الجزائر –ناتكسيس بنك )3
  .الجزائر –سوسييتي جنرال بنك )4
  .الجزائر –البنك العربي )5
  .الجزائر –البنك الوطني الباريسي )6
  .الجزائر –ترست بنك )7
  .الجزائر –هاوسينغ بنك )8
  .الجزائر –الخليج  بنك )9

  .الجزائر –فرانس بنك )10
  .الجزائر –كاليبون بنك )11
  .الجزائر –مصرف السالم )12

 

 

I- العمومية المؤسسات:  
  .البنك الجزائري للتنمية )1
الشركة الجزائرية لالعتمـاد اإليجـاري    )2

  .المنقول
  .شركة إعادة التمويل الرهني )3
  .الشركة المالية لالستثمار والتوظيف )4

II- الخاصة المؤسسات:  
  .الجزائر -الشركة العربية لإليجار المالي )1
  .الجزائر –ستيالم  )2
 -ركة المغربيـة لإليجـار المـالي   الش )3

  .الجزائر
 

  .سيتي بنك )1
  .القرض الليوني )2
  .البنك العربي البريطاني التجاري )3
  .اتحاد البنوك العربية والفرنسية )4
  .القرض الصناعي والتجاري )5
  .يالقرض الزراع )6
  .بنك تونس الدولي )7
 

http://www.bank-OF-algeria.com.htm
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 هم مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائريأ: ثانيالفرع ال

   .لى بعض المؤشرات الخاصة بهذا الجهاز من حيث هيكل الودائع والقروضإالتعرض  فيما يليسيتم   
   ث شهد نشاط جمع الودائع من قبل البنوك التجارية العاملة في السوق المصرفية الجزائرية حي :الودائع : أوال   

  :تطورات ملحوظة وهذا مايبرزه الجدول الموالي
 )ماليير دج نهاية السنة ب( )2007- 2004(تطور ودائع الجهاز المصرفي للفترة  )10(الجدول 

  2004  ) ℅(  2005  ) ℅(  2006   ) ℅(  2007  ) ℅(  
  ائع تحت الطلبود

  ألجلودائع 
  ودائع قبل اإلسترداد

1127.9  
1478.7  

98.8  
  

41.69  
54.66  
3.65  

1224.41  
1632.90  

103.3  

41.35  
55.15  

3.5  

1750.4  
1649.8  
116.3  

49.78  
46.92  

3.3  

2560.8  
1761.0  
195.5  

  

56.69  
38.98  
4.33  

  100  4517.5  100  3516.5  100  29606  100  2705.04  المجموع

 :على باالعتمادمن إعداد الباحث  :لمصدر ا
                        .: 96 , pe rapport annuelle 2007l ,AlgérieBanque d’       

  
زيادة كبيرة في الودائع تحت الطلب مقارنة بالودائع ألجل، حيث بلغ معدل ) 10(ونالحظ من الجدول          

، بينما بلغ 2005في نهاية سنة ℅ 6.8و  2006هاية في ن ℅43، مقابل 2007في نهاية سنة ℅ 46نموها 
في نهاية ℅ 10.4و 2006في نهاية سنة  ℅1، مقابل 2007في نهاية سنة  ℅6،7معدل نمو الودائع ألجل 

 2006نهاية سنة  انخفاضهاوتجدر اإلشارة إلى حصة الودائع ألجل ال تزال مهمة رغم  .2005سنة 
في  ℅46.92، مقابل 2007في نهاية سنة  ℅38.98الي الودائع ، بلغت حصة الودائع ألجل من إجم2007و

وهذا ما يعني زيادة . 2004في نهاية سنة  ℅54.66و 2005في نهاية سنة  ℅55.15 2006نهاية سنة 
وبصورة إجمالية فقد سجل إجمالي الودائع زيادة  .قدرة البنوك على منح القروض متوسطة وطويلة األجل

في نهاية  ℅9.43و 2006في نهاية سنة  ℅18.78مقابل  2007ي نهاية سنة ف ℅28.47كبيرة بمعدل نمو 
  .للسيولة المصرفية استمراراوهو ما يعكس تحسن أكثر . 2005سنة 
  : ، وهذا ما يبرزه الجدول التاليةبدوره تطورات ملحوظ إلقراضياحيث شهد النشاط : القروضـ ثانیا

  )ج نهاية السنة.بماليير د(ع القانوني هيكل القروض وتوزيعها حسب القطا ):11(الجدول 
  2004   )℅(  2005  )℅(  2006  )℅(  2007  )℅(  

  قروض قصيرة األجل
  األجل  وطويلة متوسطة قروض

828.3  
706.0  

53.98  
46،02  

923.3  
855.6  

51.9  
48،1  

915،7  
988،4  

48.09  
51.91  

1026.1  
1778.9  

46.56  
53،44  

  قروض للقطاع العام
  قروض للقطاع الخاص

859.7  
674.1  

56.03  
43.97  

882.5  
896.4  

49.61  
50.39  

848.4  
1055.7  

44.56  
55.44  

989.3  
1214.4  

44.89  
55،11  

  100  2203.7  100  1904.1  100  1778.9  100  1534.4  إجمالي القروض 
 :على باالعتمادمن إعداد الباحث  :المصدر

, op.cit, p : Banque d’Algérie  
األجل مقارنة بالقروض  والطويلة المتوسطةدة طفيفة في القروض زيا) 11( من خالل الجدول ونالحظ

في نهاية سنة  ℅15.52، مقابل 2007في نهاية سنة  ℅80.98القصيرة األجل، حيث بلغ معدل نموها 
في نهاية سنة  ℅12.06بينما بلغ معدل نمو القروض القصيرة األجل . 2005في نهاية سنة  ℅.21و 2006
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ويعزى ذلك بصفة أساسية . 2005في نهاية سنة  ℅11.47و 2006هاية سنة في ن ℅0.82، مقابل 2007
أما  .قطاع الطاقة والمياه استثماراتجديد يعود إلى تطور القروض طويلة األجر الموزعة لتمويل  اتجاهإلى 

في ما يخص توزيع القروض حسب القطاع القانوني تفوق القطاع الخاص على القطاع العام ـ باستثناء سنة 
نحو تشجيع القطاع ) 2007ـ  2005(ـ ويمكن  أن يفسر ذلك بتوجه الحكومة الجزائرية خالل الفترة  2004

  .)مشاريع الشباب ـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(الخاص 
 

  التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الجزائري : طلب الثالثالم
نخص - ترتبط بشكل وثيق بمقدرة وحداتهإن مقدرة الجهاز المصرفي الجزائري على النمو والتطور  

  :إلى هايمكن تقسيمالتي و ،التي تواجههاعلى مواجهة التحديات الجديدة  -بالذكر البنوك العمومية الجزائرية
 التحديات الداخلية: لوالفرع األ

  : يلي ومن أهمها ما يأتي ذكره فيما    
واقع سياسة جمع الودائع أو سياسة ب األمرلق سواء تع :حترافية في ممارسة العمل المصرفيالفقدان ا 1-

  :  )1( منح القروض، فالنسبة لـ
فال زالت البنوك العمومية الجزائرية تعاني من ضعف كبير في هذا المجال، : ـ سياسة جمع الودائعأ 

  : ويعزى ذلك لعدة أسباب منها
  .المنظومة المصرفية الجزائرية لموارد مستقرة في أجل محددة فتقادا •
و سحب أبذب عامل الثقة لدى الجمهور بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بضمان الودائع في حالة اإلفالس تذ •

  .من البنوك االعتماد
   .عدم وجود سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع •
  .وتركيز الوكاالت البنكية على المدن قتصارا •

  :ة نقائص أهمهاحيث بالنسبة لهذه السياسة توجد عد :ـ سياسة اإلقراض ب 
وهو ما يضعف  -فضل تمويل القطاع العامتالتي -إلقراضياسيطرة البنوك العمومية الستة على النشاط  •

من إجمالي  ℅88.5من حدة المنافسة في السوق المصرفية الجزائرية حيث بلغت حصة هذه البنوك 
مليار دج، والذي  1950.3 ي ما يعادلأمليار دج  2203.7والبالغ  2007سنة في القروض الممنوحة 

  .)2(القطاع العام مليار دج لمؤسسات 987.3البنوك  منحت منه هذه
 ، والتي تفرض من قبل البنوك الجزائرية عند دراسة ملفات طلباالستثمارغير المشجعة على  الشروط •

  .القروض هذهالقروض، ناهيك عن صعوبة تحقيق الضمانات المطلوبة لمنح  
  

                                                        
نقود : مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، فرع ، اندماج وخصخصة البنوك،علي بوعمامة )1(

  .179ـ  178: ص 2005/2006وتمويل، جامعة البليدة، الجزائر، 
Banque d’Algérie, op.cit, p :100)2(  
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  : )1( مستويينوالتي تتضح على  :لمصرفيعدم فعالية الجهاز ا2-
حيث تقاس فعالية المنظومة المصرفية بتكلفة الخدمات التي تقدمها والمعلومات التي : المستوى المالي -أ 

   :لنوع من الفعالة، ويعزي ذلك إلىتضعها في متناول العمالء، وتفتقر البنوك الجزائرية إلى هذا ا
التي ما زال النظام  االحتكارعلى وضعية  االعتمادرفية قي ظل غياب منافسة حقيقة في السوق المص •

  .ها لهذه المنظومةفليك االقتصادي
  .يةاإلعالم اآللي من قبل البنوك الجزائر ستعمالاوضعف  التكنولوجيالتأخر   •
البنوك الجزائرية على مراكز البحث والتطور، وهذا ما يخفض من قدرتها التنافسية في  اعتمادعدم   •

  .ف تشكيلة الخدمات المقدمةظل ضع
   .العجز الكبير في مراقبة وتدقيق الحسابات  •
حيث تعتبر المنظومة المصرفية فعالة إذا قامت بتسيير جيد لنظام الدفع  :االقتصاديالمستوى  - ب 

البنوك على بنود  لدىالمتاحة  والماألويقصد بتخصيص الموارد عملية توزيع  ،وتخصيص أمثل للموارد
لتان أالسيولة وتحقيق العائد والربحية، وهما المس حتياجاتاختلفة وبطريقة تضمن المالئمة بين الم االستخدام

 .اللتان الزالت البنوك الجزائرية تعاني قصورا فيهما نتيجة أسباب تتعلق بسياسة جمع الودائع ومنح القروض
يطر القطاع العام على هيكل ملكية حيث يس :هيكل ملكية البنوك العمومية الجزائرية والتركز في نصيبها 3-

من  ℅92.2البنوك العمومية الستة على  استحوذت، وقد رأسمالهاالبنوك فالدولة هي المساهم الوحيد في 
عدد قليل من  استحواذ تجسد فيالمصرفية، وهو ما يعبر عن ظاهرة التركز المصرفي التي ت األصولإجمالي 

من الشبكة المصرفية  ℅84.8هذه البنوك على  استحواذيك عن المصرفية، ناه األصولالبنوك على مجموع 
نه ألن يحد من المنافسة أوهو األمر الذي من شأنه  .)2(2007من الناتج المصرفي في نهاية سنة  ℅80.6و

خرى وتطوير ألداء البنوك اأهامة على  انعكاسات البنوكفي مثل هذه الحاالت يكون لممارسات بعض 
   .الصناعة المصرفية

مليار دج  2.5المال بـ  لرأسد الحد األدنى يحيث رغم تحد :سمال البنوك الجزائريةأصغر حجم ر 4-
ن البنوك العمومية الجزائرية ال تزال أال إ ،)3( للمؤسسات المالية مليون دج بالنسبة 500بالنسبة للبنوك و

خطيرة لهذه ا ما يثير مشاكل مالية وهذ .ةبيجنألذا ما قورنت بالبنوك اإس المال أصغيرة الحجم وفقا لمعيار ر
التنافسية في ظل ما تشهده الساحة المصرفية العالمية من تكتالت مصرفية  تهاارالبنوك كما يحد من قد

دج ماليير 10لى إس المال ألر األدنىقر رفع الحد أن مجلس النقد والقرض قد أجدير بالذكر الو .عمالقة
  ن يتم تحديد مهلةأعلى  25/12/2008للمؤسسات المالية وذلك بتاريخ  بالنسبة دجمليار  3.5بالنسبة للبنوك و

  .)4(اإلجراءشهرا للتقيد بهذا  12 

                                                        
  .181- 180: علي بوعمامة اندماج، مرجع سابق، ص ص )1(

Banque d’Algérie, op.cit, p :100 )2(   
المتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك  2004مارس  4ؤرخ في مال 01-04النظام رقم  ،الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)3(

  28/04/2004 الصادر في  ،27:العدد ،لة بالجزائرالعام والمؤسسات المالية
  27/12/2008الصادر يوم  5510، جريدة الخبر العددماليير دينار10إجراءات جديدة تلزم البنوك برفع رأسمالها إلى حفيظ صواليلي،  )4( 
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ض النظر غقراضية التوسعية التي انتهجتها الجزائر بإلمام السياسات اأحيث  :مشكلة القروض المتعثرة 5-
المصرفي وبصفة خاصة منح االئتمان المالية التي تحكم النشاط  دوديةوالمرعن قواعد الفعالية االقتصادية 

المالية والمصرفية تفاقمت وضعية البنوك وتولدت عنها ظاهرة القروض  داري للقضاياإلوبفعل التسيير ا
دى أجمالي القروض القائمة مما إمن  ℅50ب 1997المتعثرة والتي قدر حجمها حسب بيانات متوفرة لسنة 

   .)1(تلك القروض سترجاعاودرة على تسيير لى عرقلة النشاط المصرفي بسبب فقدان المقإ
لى زيادة مستوى االستثمار في إ يحيث يحتاج الجهاز المصرفي الجزائر: ضعف استخدام التكنولوجيا 6-

التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطبيق البرامج العصرية حتى يكون قادرا على مواكبة تحدي المنافسة داخليا 
   .وخارجيا

العتماد المقاييس المطبقة في  مهيأةحيث الزالت البنوك الجزائرية غير : ة المخاطردارإضعف سياسة  7-
بازل في ظل  تفاقيةان تطبيق ألى إحد الخبراء أشار أدارة مخاطر االئتمان والرقابة الداخلية فقد إمجال 

الجزائرية معطيات واقع الجهاز المصرفي في الجزائر سيكون غير فعال ومعاكس لما ينتظر منه فالبنوك 
   .)2(زمات المالية المفاجئةألدارة وتجنب اإالزالت تتعامل مع المخاطر بطريقة تقليدية مما يصعب عليها 

منها عدم مالئمة المخطط المحاسبي القطاعي الخاص بالبنوك في تغطية  :القيود المحاسبية والتنظيمية 8-
بة تحليلية بنكية دقيقة مكيفة مع واقع هذه الحسابات وطرق معالجة العمليات المصرفية وكذلك غياب محاس

البنوك، ناهيك عن ضعف منظومة االتصال التنظيمي بين مختلف المصالح وطول خطوط المسؤولية، مما 
  )3( .القرار اتخاذينعكس سلبا على عملية 

من  كبيرفرغم ما تحوزه البنوك العمومية الجزائرية من عدد  :البشرية ذات الكفاءة إلطاراتنقص ا 9-
في نهاية سنة  موظفا 33372موظفا من إجمالي عدد الموظفين البالغ  28645بلغ عددهم  حيث الموظفين

تعاني من قلة مردوديتها وضعف فعاليتها وانعدام روح المبادرة واإلبداع  اإلطاراتفال تزال هذه . )4( 2007
  : لديها، وهذا نتيجة لعوامل عديدة منه

 .البنوك ف التكوين على المستوى المعاهد المختصة في تسييرضعف التكوين القاعدي، أي ضع •

 هدفبالبشرية  بطئ عملية التأهيل والرسكلة، فنظرا لضرورة التأهيل المستمر والرسلكة الدائمة للموارد  •

ئما ازيادة المردودية، فإن الغالب هو بطئ عملية التأهيل وطول المدة ما بين الرسكلة واألخرى ما يحافظ د
  .مرار التعامل باألساليب والطرق التقليدية في التسييرعلى است

 .نقص المحفزات وكثرة المشاكل المهنية •

 مماللبنوك جملة المعارف المتعلقة بالتسيير العقالني والحديث  بها يقصدوالتي  ،غياب الثقافة المصرفية •

  البشرية اإلطارات غيابه لدى  يلمس الذي األمر وهو. يجعلها دائما تتطلع نحو المزيد من التقدم والعصرنة 
                                                        

مذكرة ، يجاريإلية الريفية والشركة الجزائرية لالعتماد االنظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل دراسة حالة بنك الفالحة والتنمبراهيم تومي، إ) 1( 
 2007/2008 تخصص نقود وتمويل، جامعة بسكرة، الجزائر، ،ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية

  .12: فؤاد رحال، مرجع سابق، ص  )2(
  .182: علي بوعمامة، مرجع سابق، ص )3( 

 . Banque d’Algérie, OP cit., p : 93 )4(  
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  والتي تكتفي في أغلبها بأداء وظائفها بشكل روتيني خال من روح اإلبداع وعقلية ،المسيرة للبنوك الجزائرية 
  .والرغبة في التطوير االبتكار 

بطريقة أو  االنتشارحيث تحدث الكثير من المصرفيين على مبدأ : ة المصرفية في الجزائرفاثضعف الك 10-
الذي وضع سنة و Cameronخرى، وهناك نماذج عديدة وضعت في هذا المجال، ومنها نموذج كاميرون بأ

دولي يقيس الكثافة  عرف ومبدأ هذا النموذج مبني على. ساكن فرع 10000أن لكل  ىحيث ينص عل 1967
  :)1(المصرفية من خالل المعادلة التالية 

  
  

 انحرافالعدد المثالي للتوزيع، وإذا كانت أكبر من الواحد فهناك  فهوفإذا كانت هذه النسبة تساوي الواحد    
 عبءأكبر من الحاجة إليه مما قد يشكل  االنتشاركبير للبنوك، وقد يكون هذا  انتشارموجب بمعني أن هناك 

 انحراف، وإذا كانت أقل من الواحد فهناك تهاربحي انخفاضوبالتالي  البنوكهذه من حيث التكلفة على  اكبير
وفي حالة الجزائر، بلغ عدد  .)2(سلبي بمعني أن هناك شريحة من الناس ال تصل إليهم الخدمات المصرفية 

ن الكثافة المصرفية أأي . )3(2007ساكن في نهاية سنة  25700لكل  ا واحداالشبابيك بالنسبة للسكان شباك
  .صل إليهم الخدمات المصرفيةت، وهي أقل من الواحد مما يعني هناك شريحة من المجتمع ال 0,39تساوي 

حيث يحتاج الجهاز المصرفي إلى وجود سوق نقدية : والثانوي يضيق السوق المالي والنقدي األول 11-
منظمة ومتطورة، والتي يتم من خاللها تأمين السيولة النقدية وتوفير أدوات الدفع للبنوك، ومن خالل ذلك 

تبقى  ،نفس السياقوفي . بمختلف قطاعاته بأقل تكلفة ممكنةقتصادي التستطيع هذه البنوك تمويل النشاط ا
ع هذه مالتعامل  اتتسم بقلة التعامالت مما حرم البنوك الجزائرية من مزاي كما بورصة الجزائر حديثة وفتية

  ذات صةـالمتخص يتطلب المزيد من الجهود واإلصالح وتوفير الخبرات وهذا ماالسوق من خالل التمويل، 
  .)4(كفاءة الفنية العالية القدرة وال 

  التحديات الخارجية: ثانيالفرع ال
 بل تمتـد  ،عند التحديات الداخلية سالفة الذكرالجزائري ال تتوقف التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي   

لتشمل التحديات على المستوى الخارجي، والتي تتمثل في المستجدات والتطورات العالمية المعاصـرة التـي   
البيئة المصرفية الحديثة، والتي يعتبر الجهاز المصرفي الجزائري جزاء من مكوناتهـا كمـا يتـأثر     تشهدها

 يــف ، والتيبنوك الجزائرية على أداء وظائفهابمتغيراتها، وهو األمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرة ال

  )5(: يلي ماهم هذه التحديات فيقتصادية في الوطن، ويمكن أن نذكر أالمقدمتها اإلسهام في عملية التنمية ا

                                                        
                      .124:، ص1999 ،األردن ،دار وائل للطباعة والنشر ،)المنظور العملي(أساسيات في الجهاز المالي ،جميل سالم الزيدانين)1(
  .125:، صنفس المرجع السابق  )2(

)3(
 Banque d’Algérie, OP cit, p : 94 

  .51: ي، مرجع سابق، صإبراهيم توم(4) 
  .184-182: علي بوعمامة، مرجع سابق، ص ص(5)

  10000)* عدد السكان/عدد الفروع= (الكثافة المصرفية 
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والتي ستؤثر بشكل مباشر على أداء البنوك التجارية الجزائرية  :عولمة الخدمات المصرفية والمالية - أوال
حدة المنافسة في ظل التحرير المصرفي فيتولد عن زيادة مساهمة في الأساسا في يتمثل سواء بشكل إيجابي 

وإما بشكل سلبي . بها للمستويات العالمية واالرتقاءاءة أداء البنوك ذلك تحسين الخدمات وتنويعها ورفع كف
أساسا في المنافسة غير المتكافئة مع البنوك التي األجنبية التي يمتد نشاطها إلى الجزائر مقابل البنوك  يتمثل

ترتيبات  ن استكمالإ، فالصددوفي هذه  .الجزائرية التي تحتاج إلى إعادة تأهيلها لمواجهة هذه المنافسة
لى المنطقة العالمية للتجارة وااللتزام بها خاصة فيما يتعلق بتحرير الخدمات المالية والمصرفية إاالنضمام 

وغير  والتي يكون لها التأثير المباشر ،تمام واقع جديد تفرضه هذه المستجدات والتطوراأيجعل البنوك 
يجعل البنوك الجزائرية تعيد النظر في كيفية  يذعلى العمل المصرفي وواقع البنوك الجديد، وال مباشرال

  :أثر البنوك بما يلين تتأذ من المتوقع إعملها وخدماتها المقدمة لمواجهة المنافسة المحتملة 
   .جنبية نظرا لصغر حجمها وتواضع خدماتهاألخلق نوع من المنافسة الغير متكافئة مع البنوك ا §
لتكاليف التشغيلية المرتفعة والتي تقدم خدمات غير تنافسية ثر بعض البنوك ذات الكفاءة المتدنية واأت §

   .جنبيةألمقارنة بما تقدمه نظرائها من البنوك ا
زمة مالية ألى إن يؤدي أنه أمر الذي من شألا وهو ،موال وفق مصالحهاألجنبية لألتحريك البنوك ا §

   .صرفيةللسوق الم جنبيةألالبنوك ا حتكاراعالوة على مخاطر  ، )نفاذ السيولة(
بل اقتصاديات قحيث تلعب هذه التكنولوجيا دورا مهما في مست: تصالتحديات تكنولوجيا المعلومات واال -ثانيا

ن تضع قيودا على أية دولة أصبح من الصعب على أ هنألى درجة إسواق المالية ألنها تؤثر على اأذ إالدول 
   .معدالت النمو المطلوبة جل تحقيقأن يتعاونوا من أتوجب على الجميع يو ،معامالتها

  :يلي ماويتعاظم دور تكنولوجيا المعلومات لتصبح بمثابة تحدي حقيقي لكافة البنوك من خالل 
   .جراءات الحمائيةإلثير على وضع القيود واأالت -
   .على نوعية الخدمات وطرق تقديمها ثيرأالت -
   .على هامش الربح ثيرأالت -
مثل  بازل  تفاقياتاجاء في  لتزام بماالاحيث يجب على البنوك الجزائرية  :لدوليةااللتزام باالتفاقيات ا -ثالثا

. ىخرهة أم بتحرير القطاع المصرفي من جوااللتزا ،هةمن ج) المال  رأسمعيار كفاية (نسبة المالءة المالية 
  هذه التحديات ذت خأ الجزائرية  ن البنوك العمومية لى أولية عألا  الدالئل  بعض  ن هناكأويمكن القول ب

  اكبةوبهدف م الشاملة وهذا  المصرفية  األنشطة بعض  نحو ممارسة  خالل توجهها  االعتبار من  بعين 
  .ليالمبحث المواء من التفصيل في بشي إليهي سنتعرض ذال مرألاتلك التحديات وهو 
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  الشاملةالتوجيهات الحديثة للبنوك الجزائرية نحو الصيرفة : المبحث الثاني
جهود كثيرة من طرف البنوك الجزائرية نحو تبني الصيرفة الشاملة، والتي بذل  خيرة ألشهدت اآلونة ا      

تتجسد أساسا في القيام بأنشطة التأجير التمويلي، صيرفة التأمين، الصيرفة اإللكترونية وتقديم القروض 
ومن خالل هذا المبحث سيتم عرض أهم هذه  .المشتركة وهذا بغرض زيادة القدرة التنافسية لهذه البنوك

  .التوجهات
 

  شاط التأجير التمويلي في الجزائرن: المطلب األول
وبعد ذلك وضع  1991قد عرفت الجزائر أول ممارسة لهذا النشاط من قبل بنك البركة الجزائري سنة     

، وقد عرفه في )يجاريالماد ااالعت(المشرع الجزائري اإلطار القانوني لهذا النشاط حيث أطلق عليه لفظ 
  :عملية تجارية ومالية:" بأنه 1996جانفي  10المؤرخ في  09- 96المادة األولى والثانية من األمر 

يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه   -
األجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين  الصفقة، مع المتعاملين االقتصاديين الجزائريين أو

  .للقانون العام أو القانون الخاص
 .تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو ال يتضمن خيار الشراء لصالح المستأجر  -

التجارية والمؤسسات  المجاالت أو منقولة ذات االستعمال المهني غير أووتتعلق فقط بأصول منقولة   -
  .")1(فيةالحر

. 1996كوسيلة من وسائل تمويل المؤسسات بداية من سنة  يجاريالاوهكذا تم اعتماد نظام االعتماد    
ثالث شركات واحدة منها عمومية، كما تمارس بعض المؤسسات  2008ويمارس هذا النشاط خالل سنة 

التأجير التمويلي الجزائري يمارس هذا النشاط بمساعدة مؤسسة  الذي البنك الخارجي الجزائريكالمصرفية 
 :)2( السعودي المحدودة، وذلك من خالل

 .تأجير المعدات الصناعية بغرض إدماجها في اإلنتاج -

 .الخ...والرافعاتالسفن، الطائرات، النقل البري، السكك الحديدية : تأجير وسائل النقل -

   .أجهزة اإلعالم اآللي تأجير -
  .المعدات الطبيةتأجير  -
  
  
  
  

                                                        
، 3:، العدديتعلق باالعتماد اإليجاري 1996يناير  10مؤرخ في  09-96 أمر رقم  الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، )1(

  .14/1/1996:الصادر في
  :النترنيتاموقع البنك الخارجي الجزائري على  )2(

 http://www.bea.dz, consulté le : 19/11/2008  
     

http://www.bea.dz
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  نشاط التوريق في الجزائر: نيالمطلب الثا
 05-06، حيث صدر القانون رقم 2006قد وضع اإلطار القانوني لهذا النشاط في الجزائر بداية سنة      

عملية "والذي يعرف التوريق على أنه . المتضمن توريق القروض الرهنيةو 2006فيفري  20المؤرخ في 
  :ه العملية على مرحلتينتحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية، و تتم هذ

  .أخرى تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية إلى مؤسسة -
  )1( .قيام هذه األخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية -

 :)2(هابالنسبة للمالمح التنظيمية لنشاط توريق القروض الرهنية في الجزائر، نذكر أهمو    

هيئة لها صفة مالية تقوم بعميلة "على أنها  05- 06التي يعرفها القانون رقم  :إنشاء مؤسسات التوريق - 1
و يتم إنشاء هذه المؤسسات بقرار من هيئة سوق األوراق المالية وفقا للشروط ". التوريق في السوق المالية

ة إصدار سندات قابلة للتداول مقابل ما يحال و تقوم مؤسسة التوريق بممارس. التي تحددها الالئحة التنفيذية
الضمانات الملحقة بها، كما يقتصر نشاط هذه جلة الدفع وآإليها من محافظ الحقوق المالية والمستحقات 

  .المؤسسات على التوريق فقط
 : إصدار السندات - 2

توريق لعملية حيث تخضع األوراق المالية التي تصدرها مؤسسة ال :الخضوع لتشريعات السوق المالي - أ
 االسيم .وفقا للتشريع المعمول به ةمن المؤسسة المتنازل ةالتنازل للقروض الحالية أو المستقبلية بمبادر

حيث   - المعدل والمتمم - المتعلق ببورصة القيم المالية  1993ماي  23المؤرخ في  10- 93رقم  يالتشريع
  .ة لسوق األوراق المالية على إصدار السنداتتلتزم مؤسسة التوريق بالحصول على موافقة الهيئة العام

حيث يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل األوراق المالية  :التسجيل لدى المؤتمن المركزي على السندات - ب
يمكن إصدار األوراق المالية مع أو بدون المؤتمن المركزي على السندات، و التي قامت بإصدارها لدى

  .، و تكون قابلة للتداول في سوق األوراق الماليةاسميةا أو قسيمة، بفائدة أو بخصم، لحامله
أما إذا كانت حقوق المستثمرين محصورة . التي تشمل كل أصول مؤسسة التوريق :حقوق المستثمرين -ج

في جناح معين أو نشأت بمناسبة تكوين أو سيـر أو تصفية هذا الجناح، فإنها تكون مقتصرة فقط على 
  .أصـول هذا الجناح فقط

  :التنازل عن القروض الرهنية - 3
مؤسسة التوريق تحت إشراف الهيئة العامة لسوق بين المؤسسة المتنازلة و :إثبات التنازل باالتفاق -أ

  .األوراق المالية
  أن موعة أو كتلة واحدة من القروض، والذي يجب أن يكون في شكل مج :شكل القروض المتنازل عنها - ب

                                                        
والمتضمن توريق  2006فيفري  20المؤرخ في  05-06من القانون رقم  02المادة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، )1(

  02/2006: /، الصادر في15: ، العددالقروض الرهنية
الصادر  05-06رقم قراءة في القانون . دور التوريق كأداة مالية حديثة في التمويل و تطوير البورصة في الجزائر، أحمد مداني –محمد رانول   )2(

حالة الجزائر (سياسات التمويل وأثرها على المؤسسات االقتصادية "الملتقى الدولي حول . والمتضمن توريق القروض الرهنية 2006فيفري  20في 
  :، ص ص2006نوفمبر  22- 21، جامعة بسكرة، الجزائر يومي )ميةوالدول النا
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  .المالية في معاملة واحدة تكون عملية إصدار األوراق
حيث ال يمكن لمؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك التي تمنح من  :طبيعة القروض محل التوريق -ج

طرف المؤسسات المتنازلة في إطار تمويل السكن، و يجب أن تكون هذه القروض غير متنازع عليها أو 
   كانت إذا  يشترط أن تكون هذه القروض مؤمنة كما . تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عليها

  .٪60 بين مبلغ القرض و قيمة السكن تتجاوزالنسبة 
حيث يمكن لمؤسسة التوريق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة أخرى : استرداد القروض .4

االلتزام بدفع كالمؤتمن المركزي على السندات باسترداد القروض الرهنية المتنازل عنها، وعلى المدين 
  .األقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد القروض

التأمينات المتعلقة بالقروض المورقة إلى الذمة المالية لمؤسسة حيث تنقل كل الضمانات و :الضمانات .5
  .التوريق بمجرد أن تصير عملية التوريق فعلية، و تكون ملزمة للغير

حيث تعفى حوالة محافظ التوريق من الضريبة، فعملية التنازل عن مجموعة أو : ضريبيةاإلعفاءات ال .6
  .كتلة من القروض لفائدة مؤسسة التوريق تتم مجانا

 

  صيرفة التأمين في الجزائر: المطلب الثالث
لبنوك تجسد صورة التحالف بين ا يعتبر نشاط صيرفة التأمين في الجزائر من بين األنشطة الحديثة التي    

 .االرتقاء بمكانة نشاط التأمين في الجزائرأمين أكبر قدر كفاءة من النشاط وهذا بغرض توشركات التأمين، و
  .البنوك الجزائريةلف بين شركات هذا القطاع وومن خالل هذا المطلب صور التحا

  بنية قطاع التأمينات في الجزائر: لوالفرع األ
   :ذلكصة، والشكل التالي يوضح خاوعمومية شركة تأمين  16يحتوي هذا القطاع على 
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  2007سنةبنية قطاع التأمينات في الجزائر ) 06(الشكل 
 
 

  
  
  
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 :اإللكتروني - الجزائر –موقع الجلس الوطني للتأمينات  من إعداد الباحث باالعتماد على :لمصدرا

www.cns.dz. Consulte le 12/08/2008  

  التأمينات في الجزائر وقطاعالعالقة بين الجهاز المصرفي  :لفرع الثانيا
األعمال المصرفية، أو لقطاع المصرفي القيام بالخدمات ويحضر التشريع الجزائري على غير وحدات ا   

منح االئتمان إال في حدود ضيقة، كما يحضر على البنوك التجارية ممارسة أنشطة التأمين كما هو محدد في 
من قانون النقد والقرض بحيث هناك فصل واضح في التشريع الجزائري بين مهام  114و 110المادتين 

وبالرغم . ووظائف البنوك التجارية ومهام ووظائف المؤسسات المالية األخرى وعلى رأسها شركات التأمين
ط بينهما، من هذا الفصل الواضح في مهام ووظائف كل من البنوك وشركات التأمين إال أننا نجد بعض التراب

ويتجلى ذلك من خالل مساهمة البنوك التجارية العمومية في رأس بعض شركات التأمين في الجزائر 
 )1( :كاستثمار لهذه البنوك حيث نجد

مساهمة كل من القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني  .1
  ).CAGEX(ية لضمان الصادرات الجزائري في رأس مال الشركة الجزائر

المساهمة المشتركة بين البنوك العمومية والدولة في الشركة الجزائرية لضمان قروض االستثمار  .2
)CAGCI(،  قروض االستثمار الموجهة لألفراد والمؤسساتضمان األساسية في  مهمتهاوالتي تتمثل. 

                                                        
 الدولي العلمي المؤتمر ، CNEP/Banque- و- SAA حالة تأمينية دراسة لمنتجات الجزائرية البنوك تقديم فاقآ، حمو محمد -القادر بريش عبد)1(

  .13،ص 2008رسما 12 - 11 أيام ، جامعة ورقلة، الجزائري المصرفي النظام إصالح الثاني حول

 شركات التأميــن

 ةشركات تأميــن عموميــ شركات تأميــن خاصـــة

  CAGEX.الشركة الجزائرية لضمان الصادرات .1

  SGCI.روض العقاريةشركة ضمان الق .2

  2A.الجزائرية للتأمين .3

   CASH. شركة تأمين الهيدروكربونات .4

  Trust.الثقة للتأمين .5

  CIRA.إعادة التأمينالشركة الدولية للتأمين و .6

  Salam Assurance. سالمة للتأمينات .7

  CAGCI.شركة التأمين على قروض االستثمار .8

  Alliance Assurance.أليانس للتأمين .9
   Cardif – Algezair. تأمينكارديف لل .10

  .التأمين األمان للتأمين وإعادةالبركة و .11

  

  . SAA الشركة الوطنية للتأمين .1
 .CATية للتأمينات النقل الشركة الجزائر .2

 CCRالشركة المركزية للتأمين   .3

  CNMA.الصندوق الوطني للتعاون الفالحي .4

التعاضدية الجزائرية لتامين عمال التربية        .5
 . MAATECالثقافةو

إعادة التأمين جزائرية للتأمين والشركة ال .6
.CAAR  

http://www.cns.dz
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وهذا  ،)SGSI(مان القروض العقارية المساهمة المشتركة بين البنوك العمومية والدولة في شركة ض .3
 .لتقديم الضمانات للبنوك لكي تقدم قروضا عقارية

تعديل وتوسيع أنشطة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي لتشمل العمليات المتعلقة بالفالحة وتطويرها،  .4
حة وهو المؤسسة المصرفية الجزائرية الوحيدة التي تمارس خدمات تأمين األخطار المتعلقة بالفال

 .والصيد البحري

وهو  ،%5مساهمة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين في رأس مال البنك العربي للتعاون بنسبة  .5
 . بنك أجنبي خاص

، والذي 2007ماي  22المؤرخ في  153-07ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
ى مستوى البنوك والمؤسسات المالية أو هيئات مشابهة على أساس أتاح إمكانية إنشاء شبابيك للتأمين عل

اتفاقية أو عدة اتفاقيات توزيع ويتم تحديد النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، 
  .)1(وتتصرف هذه الهيئات بصفة وكالء لشركات التأمين

بنك  – االحتياطوقد قام الصندوق الوطني للتوفير فوكمثال على تجسيد هذا المرسوم على أرض الواقع،   
وهي هيئة فرعية للتأمين تابعة )  Cardiff Assuranse( كالرديفلتأمين مع شركة ا بإبرام اتفاقية شراكة

الشراكة األولى من نوعها  دلتع ،25/03/2008للمجموعة المصرفية الفرنسية بنك باريس األهلي وذلك يوم 
عبر   Cardiff El-Djzair كون محدودة في البداية حيث تقتصر على توزيع منتجاتفي الجزائر، والتي ست

لعمالء البالغ عددهم ثالثة ماليين عميل، على أن تتطور هذه الشراكة بسرعة إلى إنشاء  206وكاالت البنك 
 بتطوير المنتجات المصممة خصيصا لعمالء الصندوق الوطني Cardiffبنك تأميني متخصص، وقد تعهدت 

للتوفير واالحتياط بنك، وبصورة أساسية في مجال المعاشات التعاقدية ومنتجات مدخرات التأمين على الحياة، 
) الحياة والموت، عدم القدرة عن العمل والبطالة( وسيرتكز التوزيع مبدئيا على تأمين المقترضين من البنك 

تأمين حماية الحسابات والمنتجات ذات ثم سيجري توسيعها لتشمل منتجات أخرى كالتأمين على الحياة، و
   )2(.الصلة بالسكن كتأمين الرهن العقاري والتأمين من الكوارث الطبيعية

  

  واقع الصيرفة اإللكترونية في الجزائر : المطلب الرابع 
العصرنة ألي جهاز مصرفي، والذي يعكس مدى اهر الحداثة وتبر الصيرفة اإللكترونية من أهم مظتع   

م المعامالت المالية والمصرفية وطرق معالجة المعلومات، هذا وقد عكفت البنوك  الجزائرية تطور نظا
وعلى رأسها بنك الجزائر على تطوير هذا الجانب الذي يعد أحد أهم محاور إصالح المنظومة المصرفية في 

  ة،ـلبنوك الجزائريمن خالل هذا المطلب سنتعرض إلى الواقع الحالي للصيرفة اإللكترونية في او .الجزائر
  .عصرنة نظام الدفع اإللكتروني في الجزائرباإلضافة إلى مرتكزات تحديث و 
  

                                                        
، المتضمن إنشاء شبابيك 22/05/2007المؤرخ في  153- 07المرسوم التنفيذي رقم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،   )1(

  .23/05/2007الصادر في  35العدد  تأمين على مستوى البنوك والمؤسسات المالية،
)2  (           www.algeria-dz.com 

http://www.algeria-dz.com
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  واقع الصيرفة اإللكترونية في البنوك الجزائرية: لوالفرع األ
بنك الجزائر الوطني، بنك (إنشاء شركة ذات أسهم مابين البنوك الوطنية الثمانية ب قد قامت الجزائر      

الصندوق ونمية الريفية، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، بنك البركة الجزائري، الفالحة والت
بين البنوك  تطوير تسيير التعامالت النقدية مابهدف وذلك ، 1995عام في ) بنك – الوطني للتوفير واالحتياط

  ∗DAB الموزعات اآللية وتحسين الخدمة المصرفية، عالوة على زيادة حجم تداول النقود ووضع  التجارية

صناعة البطاقة المصرفية الخاصة بالسحب حسب هذه الشركة تتولى حيث  ،على مستوى هذه البنوك
المقاييس المعمول بها دوليا، وطبع اإلشارة السرية، وتنشأ هذه الخدمة بموجب عقد تبرمه شركة المساهمة 

إجراءات التسليم، إضافة إلى ق بآجال والذي يحدد التزام الطرفين خاصة فيما يتعل SATIM مع شركة
من شأنها السماح  بالقيام   ،)SATIM  )X25- DZ PACعمليات ربط الموزعات اآللية ومصالح 

   .)1(بعمليات سحب داخلية كانت أو محولة
بإعداد مشروع إليجاد حل للنقد بين البنوك، حيث تحققت الخطوة  1996عام   SATIMوقد قامت شركة 

 إال وفرال توالتي بإعداد شبكة نقدية إلكترونية بين البنوك الجزائرية،  1997ا المشروع عام األولى من هذ
الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقة المصرفية الخاصة بالسحب من الموزع اآللي محليا، وبالتالي أصبح في 

تعمل  ،وفي هذا الصدد. ليمتناول البنوك المحلية واألجنبية تقديم خدمة سحب األموال باستخدام الموزع اآل
  صفقات ـقاصة لـملية المـوإجراء ع البطاقة في جميع البنوك المشاركةعلى تأمين قبول  SATIMشركة 
  ، المقاصة عن   المسئولة  المؤسسة وبين البنوك، حيث تؤمن تبادل التدفقات المالية بين المشاركين  السحب

  )2(.لى كشف البطاقات المزورةإ باإلضافة
 3.6حرصا من الجزائر على مواكبة التطورات العالمية في المجال المصرفي، فقد خصصت أكثر من و    

مليون أورو لتعميم استعمال البطاقة المصرفية في الجزائر لهذا الغرض أبرمت اتفاقية مساعدة تقنية  بقيمة 
ركيب عدد لت)  IDS( )Ingénico DATA Système(والشركة الفرنسية   SATIMأورو بين  40235

عبر كل  )10000(و نهائي نقطـة بيع لدى التجار  )موزع 500(كبير من الموزعات األوتوماتيكية لألوراق 
فيما  SATIMفي نفس الفترة قامت شركة المساهمة الجزائرية بعقد اتفاق مع شركة و )3( .التراب الوطني

-Diagram"ا بين المجموعة الفرنسية يخص مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية إلبرام اتفاقية شراكة م

Edi"  ثالث مؤسسات المتعلقة بالصيرفة االلكترونية وأمن تبادل البيانات المالية والرائدة في مجال البرمجيات
التقني مركز البحث في اإلعالم العلمي وو Soft Engineeringو MAGACT Multimédiaجزائرية هي 

(Cerist)  الجزائر لخدمات الصيرفة االلكترونية "سميت بـ لتنشأ على إثره شركة مختلطة∗ .AEBS  
  .الهدف من إقامة هذه المؤسسة هو تحقيق مشروع الصيرفة على الخط في الجزائرو

                                                        
Distributeur automatique de Billets. *          

  .15:مرجع سابق، ص عبد الغني ربوح، نور الدين غردة،)1(
                         .15:مرجع سابق، ص عبد الغني ربوح، نور الدين غردة،)2(
  .38: إبراهيم تومي، مرجع سابق، ص)3(

Algeria E-banking Service  *      
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  : عن الخدمات المصرفية االلكترونية المقدمة من طرف البنوك الجزائرية نذكر منها ومن األمثلة
ü   يدة تسمى ك الفالحة والتنمية الريفية خدمة جدبنتقديمbadr consulte برى كمح للشركات السالتي ت

لرصيد عن بعد، ولإلشارة فإن هذا البنك كان صاحب أول بطاقة على ا لإلطالع بالدخول إلى حساباتها
، التي كان استعمالها مقتصرا على الوكاالت الخاصة بهذا البنك، ناهيك 1994سحب في الجزائر سنة 

  )1(. 1996خصيصا لعمالئه الكبار سنة   « zip zap »عن إصداره لبطاقة 
ü  قيام بنك التنمية المحلية بتسويق بطاقات« VISA- CART »  نوعي Gold والدفع المسبق انطالقا من

، حيث يتعلق النوع األول بالعمالء ذوي المداخيل العالية، أما النوع الثاني فهو متاح 2008نهاية أوت 
، وتوفر بطاقات الدفع كالذين ال يملكون حسابات في هذا البن لجميع العمالء اآلخرين بما فيهم أولئك

المسبق عدة مزايا بحيث يمكن للمستفيدين من هذه البطاقة تعبئتها انطالقا من وكاالت البنك بالجزائر في 
 )2( .حال نفاذ السيولة بالنسبة لحامليها والمتواجدين في دول أخرى، كما يتضمن هذا النوع خدمة التأمين

يد مليون بطاقة سحب فوري من قبل البنوك ومصالح البر 2.5اإلشارة إلى أنه قد تم توزيع  وتجدر
الجمهور عن  فزوع زى، ويع)3(خارج نطاق االستعمال %45، ال يزال 2007و 2006خالل سنتي 

 :)4(استعمال هذه البطاقات إلى األسباب التالية

ü لهاتفولون إلى شبكة اؤاألعطاب المستمرة التي يرجعها المس. 

ü  األخطاء فيما يتعلق بسحب المبالغ المطلوبة، السيما عندما يخصم أموال من رصيد صاحب البطاقة في
 .الوقت الذي لم يستطع سحب المبلغ الذي طلب على مستوى الموزع

ü الميول للحرية واألحجام عن إظهار أية معلومات حول الوضع المالي للعميل أمام الناس في الشارع. 

ü الت موجودة على واجهة البنوك، في الوقت الذي كان فيه من الواجب توزيعها عبر أهم معظم هذه اآل
 .المحطات وأهم النقاط في المناطق

ü غياب الثقافة المصرفية التي من شأنها أن تشجع العميل على استعمال البطاقات المصرفية. 

ü تعدد المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمة المصرفية االلكترونية. 

  مرتكزات تحديث وعصرنة  نظام الدفع االلكتروني في الجزائر: ثانيالالفرع 
مؤشر قوي  بمثابة عتبر تأهيل الجهاز المصرفي الجزائري من خالل إصالح وتطوير أنظمة الدفعي   

لمفهوم الوساطة المالية، ومن األهداف الرئيسية  وجزء هام ومكمل وضروري للسير الحسن لالقتصاد الوطني
  )5( :يث أنظمة الدفع االلكتروني نذكر ما يليلمشروع تحد

ü  مع حاجيات اإلدارات والمؤسسات واألفراد واألخذ بعين البنوكتكييف أنظمة الدفع، والمقاصة والتسوية بين 

                                                        
  .38:ي، مرجع سابق، صإبراهيم توم)1(
 ، تسويق بطاقات غولد والدفع المسبق، تنطلق نهاية أوت، جريدة الخبر، يومية وطنية،بنك التنمية المحلية ينتهي من العمليات التجريبية سمية يوسفي،)2(

  .16/08/2008الصادر في  ،5398العدد  ،الجزائر
  .18/02/2008الصادر في  ،2227العدد ،الجزائر ،، جريدة الشروق اليوميمنذ سنتين مليون بطاقة بنكية متداولة 5.2أكثر من كمال مناصري، )3(
  .نفس المرجع السابق)4(
  130-129: ، ص ص2006بنك الجزائر، التقدير السنوي لسنة )5(
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 .الجديدة االلكترونيةوسائل الاالعتبار متطلبات االقتصاد الحديث، والسيما بترقية  

ü مالت خارج الساحة المصرفيةتقليص آجال الدفع خصوصا بالنسبة للمعا. 

ü ترشيد وتحسين إجراءات وآليات تحصيل وسائل الدفع القائمة على أداة ورقية مثل الشيكات والسند ألمر. 

ü األوتوماتيكيالبطاقة، التحويل واالقتطاع : تشجيع تنمية وسائل الدفع االلكترونية. 

ü  البنوكولة الموجودة في حسابات التسوية في لتسيير المدفوعات وكذلك تكلفة السي اإلجماليةتخفيض التكلفة. 

ü  إدخال المعايير الدولية في مجال تسيير مخاطر السيولة، ومخاطر العروض والحماية ضد المخاطر النظامية 

ü دعم فعالية أمن المبادالت. 

ü دعم فعالية السياسة النقدية. 

ü الجتماعي لكل بنك، وبريد الجزائر، دعم الهياكل األساسية لالتصال االلكتروني بين بنك الجزائر والمقر ا
وتسهيل هذه الشبكة الخاصة ببنك الجزائر ، (Dépositaire Central)والخزينة العمومية والوديع المركزي 

انتقال المبادالت ومعالجة عمليات الدفع من أولها إلى آخرها، ويتعلق األمر بإنشاء نظام مضمون وموثوق به 
 .ومؤمن لإلرسال

ü والسوق المالية البنوكية تسمح بتحسين معالجة العمليات بين وضع هياكل أساس.  
  )1( :وتتمثل أنظمة الدفع الجديد المستحدثة بغرض تحقيق األهداف السالفة الذكر فيما يلي

 04-05حيث قد حدد النظام رقم  RTGSنظام التسوية اإلجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل  - 1
للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، ويعني هذا النظام تنفيذ  اإلجماليةنظام التسوية  2005رأكتوب 13المؤرخ في 

أوامر التحويل في وقت حقيقي دون فترة سماح، والقاعدة العامة هي عملية بعملية ويتعلق األمر بالتحويالت 
ون أقل من هذا المبلغ بطلب دج، وكذا التحويالت السريعة التي تك1000.000ما بين البنوك التي يفوق مبلغها 

خاص ببنك الجزائر، فهو الذي يشرف عليه  « Endogène »إن هذا النظام هو نظام داخلي  .ن العميلم
ويديره بوصفه بنك البنوك، بمعنى أن كل العمليات مع بنك الجزائر والعمليات فيما بين البنوك، تعالج تلقائيا 

البنوك التجارية، الخزينة : لنظام إضافة لبنك الجزائر فيتمثلون فيداخل هذا النظام، أما المشاركون في هذا ا
ألرصدة  اإلجماليةالتسوية "العمومية، بريد الجزائر، الجزائر للتسوية، ومركز المقاصة المصرفية المسبقة 

  ".المقاصة
لمؤرخ في ا 06-05حيث قد حدد النظام رقم  :AICIنظام الجزائر للمقاصة اإللكترونية ما بين البنوك  - 2

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، ويهدف هذا النظام  2005ديسمبر  15
إلى وضع مقاصة بأوامر الدفع الخاصة بالجمهور وتحديد مسؤوليات سير هذا النظام والمشاركين فيه، وكذا 

لمقاصة االلكترونية للصكوك والسندات، قواعد استغالله، وقد أنشأ بنك الجزائر هذا النظام الذي ستعلق با
دج، كما يشتغل هذا النظام وفقا لمبدأ 1000000، التي تقل قيمتها عن األوتوماتيكيةالتحويالت واالقتطاعات 

  ، ويتم تسوية أرصدة المقاصةهالتي يقدمها المشاركون في المقاصة االلكترونية المتعددة األطراف ألوامر الدفع
                                                        

*Real Time Gross Settlements  
**Algérie Télé compensation interbancaire   

  .                                                           41 -40إبراهيم تومي، مرجع سابق، ص)1(
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  .الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل اإلجماليةي نظام التسوية المتعددة األطراف ف 
 

  أنشطة البنوك الجزائرية في السوق المالية: المطلب الخامس
تعتبر أنشطة البنوك الجزائرية في السوق المالية من بين األنشطة الحديثة لهذه البنوك، ويعزى ذلك      

الريفية، (من البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة والتنمية  وقد قام كل لحداثة نشأة بورصة الجزائر،
الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، بنك، القروض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري بمشاركة 
كل من شركة واألوراسي ورياض سطيف، وهي شركات مسعرة بالبورصة، بإنشاء صيدال الجزائرية 

والتي تعتبر الشركة الوحيدة القائمة بوظيفة المؤتمن المركزي للسندات،  ،« Algérie –Cleaning » ةيوستلل
  )1( :والذي يضطلع بالمهام التالية

المصدرة، أرباح األسهم، رفع رأسمال (ينفذ العمليات على السندات التي تقررها الشركات  •
 .)الخ....الشركة،

 .يقنن السندات المقبولة حسب المقياس الدولي •

 .معلومات عن السوقينشر ال •

-BNP)كما تقوم البنوك الجزائرية سالفة الذكر بمعية بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الباريسي        

baribas)  2( :بوظيفة ماسك الحسابات حافظ السندات، من خالل القيام بما يلي(  
 .تولي حفظ إدارة السندات التي يعهد إليه باسم أصحابها •

 .)التداول، الرهن، النقل والتحويل(التي يستلمها  ينفذ التعليمات •

 .)دفع األرباح، الفوائد، نقل الملكية(يطبق التعليمات على السندات  •

 :يعلم أصحاب السندات بـ •

  .)بالتنفيذ اإلشعار(تنفيذ تعليماتهم  -
 .)كشف الحافظة - كشف الحساب( حركة حساباتهم  -

ت يؤمن عليها، هذه األخيرة يمكن لصاحبها أن يمارس العمليات على السندات، والتي تتعلق بسندا -
 ).إشعار بالعمليات على السندات(عليها  

حافظ سندات تم ضبطها -ويبين الجدول التالي عدد حسابات السندات التي فتحها كل ماسك حسابات         
  .31/12/2007بتاريخ 

  
  
  
  
  

                                                        
1http://www.cosob.org/ publication- guides. Htm consulté le : 18/11/2008  
(2) OP. Cit.  

http://www.cosob.org/
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  31/12/2007سندات المفتوحة حتى عدد حسابات ال) 12(الجدول                            
  )1(المجموع   أشخاص معنويون  أشخاص طبيعيون  حافظ سندات -ماسك حسابات

  1149  89  1360  البنك الخارجي الجزائري

 2174 60 2114  البنك الوطني الجزائري

 536 28  508  بنك التنمية المحلية

 750 1  749 بنك الفالحة والتنمية الريفية

  1188  57  1131 زائريالقرض الشعبي الج

  2070  34  2036  واالحتياط الصندوق الوطني للتوفير

BNP baribas 162 13 175 

 8342 287 8060 )2(المجموع 

 
المصدر: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التقرير السنوي لسنة 2007، 

.26:ص  
  

حيث مثلت حصة كل  حسابا 8342 أن عدد حسابات السندات المفتوحة قد بلغ )12(قم ويالحظ من الجدول ر
  .من الحسابات المفتوحة %50ما يقارب  واالحتياط للتوفير من البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني

 

ر من خالل أما فيما يخص عدد السندات المنزوعة منها الصفة المادية التي ضبطتها الجزائرية للتسوية، فيظه
   :الجدول التالي
 31/12/2007 عدد السندات المنزوعة منها الصفة المادية حتى): 13(الجدول   

 مؤسسة تسيير نزل األوراسي صيدال حافظ سندات -ماسك حسابات

 31920 76896 بنك الفالحة والتنمية الريفية

 30755 39422 بنك التنمية المحلية

 240432 146874 البنك الخارجي الجزائري

 36927 87494 البنك الوطني الجزائري

 56800 105454 القرض الشعبي الجزائري

 21955 27653 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 418829 483733 المجموع

 المصدر: نفس المرجع السابق، ص:27.
تم على مستوى البنك سندا أغلبها  902562أنه قد تم نزع الصفة المادية لـ )13(ويالحظ من الجدول رقم 

 .الخارجي الجزائري
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  بعض األنشطة الحديثة األخرى للبنوك الجزائرية: المطلب السادس
فقد شهدت اآلونة األخيرة مزاولة البنوك الجزائرية لعدة أنشطة حديثة، والتي يمكن اعتبارها من بين    

  :ليأنشطة البنوك الشاملة، وهو األمر الذي سنتعرض له على النحو التا
  :دعم المشروعات االستثمارية: لوالفرع األ

يعتبر دور البنوك الجزائرية في هذا المجال جد محدود، حيث يقتصر على تسويق األوراق المالية من      
خالل توزيعها على الجمهور، ومن بين تلك األوراق نجد السندات التي تقوم بتوزيعها هذه البنوك على 

وض سندية، هذه األخيرة التي تشكل أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة جمهور المكتتبين في شكل قر
من مبلغ  2008شركة سونلغاز التي استفادت في جوان "للمشروعات االستثمارية ومن أمثلة هذه المشروعات 

وك وقد ساهم العديد من البن -مليار دج، وهي العملية الثالثة التي تطرح فيها هذه الشركة سنداتها لالكتتاب 30
 7،977العمومية والخاصة في عملية التحصيل لدى الجمهور على رأسها البنك الوطني الجزائري بقيمة 

مليار دج أي بنسبة  5،6، يليه القرض الشعبي الجزائري بقيمة اإلجماليةمن القيمة  %33مليار دج أي بنسبة 
أي بنسبة  دحمليار  3،825بقيمة  ، ثم الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط، بنكاإلجماليةمن القيمة  23%
 )1( .اإلجماليةمن القيمة 16%

  التوسع في صيرفة التجزئة: ثانيالفرع ال
والتي تشمل البطاقات المصرفية االلكترونية باإلضافة إلى التوسع في القروض الشخصية التي تقدم لتمويل  

ويعتبر  .ال بعض التعديالت عليهالعمليات الشخصية للعمالء، شراء سيارة، شراء منزل أو توسيعه وإدخ
بنك رائد خدمات التمويل العقاري حيث يقدم هذا البنك قروضا لتمويل –الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 

شراء قطع أرضية لبناء مساكن حيث يستفيد المدخرين في دفتر االدخار الخاص بالسكن من قروض تصل 
، بينما يستفيد المدخرين في دفتر االدخار الشعبي من قروض شهرا مؤجلة 12منها  ةسن 30مدة تسديدها إلى 

شهرا مؤجلة، بينما يستفيد غير المدخرين من قروض تصل مدة  12سنة منها  25تصل مدة تسديدها إلى 
شهر مؤجلة، كما قام هذا البنك بتخفيض قروض لصالح الشباب الذين تقل  12سنة منها  20تسديدها إلى 
 )2.سنة 40راغبين في الحصول على سكنات حيث تصل المدة القصوى للتسديد إلى سنة وال 30أعمارهم عن 

اتجاه البنوك الجزائرية، نحو تمويل المشروعات الصغيرة، فعلى سبيل المثال يقدم بنك الفالحة  تناميكما   
تراوح أعمارهم قروضا للشباب الذين ت (Ansej)الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  مع التعاونبوالتنمية الريفية 

سنة عندما يولد االستثمار ثالثة مناصب عمل دائمة على أن يكون أقصى عمر لمدير المشروع  35و 19بين 
بمعدل  Ansejمشروعا في إطار جهاز  28493قام هذا البنك بتمويل  30/11/2006 سنة، وحتى نهاية 40
  )3( .من ملفات طلب التمويل 48%

                                                        
جريدة الخبر،  ،لسندي الثالثمليون دوالر في القرض ا 500سونلغاز تعتبر العملية ناجحة لضمان جزء من استثماراتها تحصيل حفيظ صواليلي، )1(

 .، الجزائر7/7/2008، الصادر في 5366يومية وطنية، العدد 
، "سنة 30 قروض شراء قطع أرضية لبناء مساكن إلىكتاب بنك برفع فترة تسديد "القرار يشمل المدخرين وغير المدخرين  عبد الوهاب بوكروح،)2(

 .04/09/2008 در في، الصا2397: جريدة الشروق اليومي، الجزائر، العدد
 :على اإلنترنت موقع بنك الفالحة والتنمية الريفية)2( 

http://www. Badr-banque.dz , consulte le :04/12/2008 
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  شتركةتقديم القروض الم :الثالث الفرع
منحت مجموعة من البنوك العمومية بقيادة البنك الخارجي الجزائري قرضا لمجموعتي سوناطراك      

وأوراسكوم لإلنشاء المصرية لتمويل مشروع إقامة مصنع بترو كيماويات بمدينة أرزيو قرب وهران بقيمة 
ار ـورو، وذلك بموجب  1.5ـ من التكلفة اإلجمالية للمشروع والمقدرة ب %70مليار أورو، أي بنسبة  1،1

وقد تم تقديم  .)1(2008جويلية  16اتفاقية موقعة بين مدير البنك الخارجي الجزائري وهاتين المجموعتين في 
أن تكون متغيرة حسب  على  5.95% نسبة فائدة محددة مبدئيا بـ (Project Financing)التمويل بصيغة 

  )2( .تطور سوق القروض في الجزائر
   )3( :توزيع المساهمات على البنوك المشاركة في هذا التمويل على النحو التاليكما تم   

 .مليون أورو 308من قيمة القرض أي ما يعادل  %28البنك الخارجي الجزائري بنسبة  •

 .البنك الوطني الجزائري بنفس النسبة •

 .مليون أورو 231من قيمة القرض أي ما يعادل  %21القرض الشعبي الجزائري بنسبة  •

وبنك التنمية المحلية بنسبة مشتركة بينهما مقدرة بـ  الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط بنك •
 .مليون أورو 253أي ما يعادل  23%

 تكون هذه العملية بداية لقروض أخرى مشابهة تتشارك فيها البنوك العمومية لتمويل االقتصاد الوطنيقد و  
 .ها قطاع المحروقات وتحلية مياه البحر وتوليد الكهرباءمن خالل تمويل مشاريع قطاعات مختلفة من

  لكن رغم ما سلف ذكره ال يمكن اعتبار البنوك الجزائرية بنوكا شاملة الفتقارها آللية العمل المطبقة في     
  :ميدان الصيرفة الشاملة، والتي تتعلق بجانب إدارة الخصوم واألصول، وهو األمر الذي يعزى لسببين هما 
ü  على موارد البنوك العمومية الجزائرية بصفة عامة الموارد قصيرة األجل، حيث نجد أنه في يغلب

 4205.6من إجمالي ودائع هذه البنوك الذي بلغ  %56.4، قد مثلت الودائع تحت الطلب 2007نهاية سنة 
نسبة  باإلضافة إلى ذلك نالحظ أن ،، وهو ما يشير إلى وجود قصور في سياسة جمع الودائعمليار دج

وهذا في نهاية ، )4( %46.4إجمالي القروض الممنوحة إلى إجمالي ودائع البنوك العمومية الجزائرية تساوي
نفس الفترة، وهو ما يشير بدوره إلى وجود قصور في سياسة توظيف هذه الودائع، أي بمعنى آخر وجود 

   .في البنوك الشاملة قض مبادئ إدارة السيولةانقدية عاطلة بخزائن هذه البنوك، وهذا ما ين
ü  تركز استخدامات البنوك العمومية الجزائرية في الغالب على األنشطة االقراضية، حيث بلغت نسبة

 سنة في نهاية %45.87، و2006 في نهاية سنة %59.81، 2005في نهاية سنة  %65.39هامش الفوائد 
تغيب مصادر أخرى للربح  ، وهذا ما يدل على وجود قصور في سياسة إدارة األصول، حيث)5(2007

                                                        
، الصادر 2354:لجزائر،العدداجريدة الشروق اليومي، مليار أورو، 1.1البنوك عمومية تقرض سوناطراك وأوراسكوم لإلنشاء عبد الوهاب بوكروح، )1(

 .16/07/2008في 
 ،5374:الجزائر، العدد جريدة الخبر، يومية وطنية، ياك،نمليار أورو لمصنع األمو 1.1، البنوك العمومية تمنح قرضا بـ سليم بن عبد الرحمن)2(

 .16/07/2008الصادر في 
 .مرجع سابق ،مليار أورو 1.1نشاء البنوك عمومية تقرض سوناطراك وأوراسكوم لإلعبد الوهاب بوكروح، )3(
 .2007، والواردة في التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2007باالعتماد على بيانات هيكلي ودائع وقروض الجهاز المصرفي لسنة ) 4(

- Banque d’Algérie, Op.cit, P :109.)5( 
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كالعموالت التي يمكن استيفاءها من العمالء نظير خدمات أمناء االستثمار، وأرباح الصناديق االستثمارية 
مكن البنوك الجزائرية من تحقيق التحول إلى توهذا ما يستدعي ضرورة توفير مقومات إضافية   .وغيرها

  .والتي سنبحثها في المبحث المواليبنوك شاملة، 
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  يامل داخل الجهاز المصرفي الجزائرمقومات العمل المصرفي الش: المبحث الثالث
ستطيع من خاللها تإن عملية تحول البنوك الجزائرية إلى بنوك شاملة تزاول أنشطة مصرفية مستحدثة،      

من خالل  هاسيتم تناول ن المقومات، والتيفي الجزائر، تستدعي توافر جملة م االقتصاديةتعزيز وتيرة التنمية 
   .هذا المبحث

  ركزي لتحديث أداء الجهاز المصرفيتفعيل دور الدولة والبنك الم: المطلب األول    
يعتبر تحديث الجهاز المصرفي الجزائري أحد األهداف الرئيسية التي توليها الدولة أهمية قصوى في     

قتصاد الوطني، لذا فإنه ال يمكن تجاهل دور الدولة اليرية في مستقبل اوقتنا الحاضر باعتبار أنه مسألة مص
وما سنركز عليه بصفة أساسية في هذا . ومؤسساتها المختلفة وخاصة البنك المركزي في هذا التحديث

 ،الصدد وفي هذا .السياق، هو تحديث الجهاز المصرفي الجزائري بغرض التحول إلى نظام البنوك الشاملة
توفيرها على الدولة  ءتوافر جملة من المقومات األساسية الالزمة إلنجاح هذا التحول، والتي يقع عبالبد من 

  :والبنك المركزي، ويتمثل أهم هذه المقومات فيما يلي
  تحقيق الدعم التشريعي والقانوني لنظام البنوك الشاملة :الفرع األول

تحول إلى نظام البنوك الشاملة قد وضعت لما أصدر غفل حقيقة أساسية مفادها أن نواة النيمكن أن ال    
ن الهدف العام لهذا القانون هو توحيد المهنة المصرفية لتوفير محيط أل ،10-90قانون النقد والقرض رقم 

من  اتساعاسلسلة من النشاطات وعدد من األسواق أكثر  اقتحاممصرفي مرن تتمكن من خالله البنوك من 
الممارسات الروتينية التقليدية للتمويل بالوساطة بإستراتيجيات  استبداليم الجديد إلى السابق، ويهدف هذا التنظ

مصرفية تهدف إلى تحسين الوظائف المالية في مجملها، بشكل تلقائي ومستمر، وباإلضافة إلى النشاطات 
من العمليات  يمكن أن تنجز البنوك والمؤسسات المالية عدد كبيرا) ، القرض والخزينةاإليداع(األساسية 

السندات، الخدمات المسعرة، أقسام الشركات (المشتركة، وبذلك فإن هذا القانون يفتح آفاق جديدة للبنوك 
يضع المنظومة المصرفية ضمن مسار يتماشى  اا وضع القانون إطارا جديدم، وك)الفرعية والمساهمات

  . )1(قتصاد وتسيير البنوكالوالتوجهات العالمية في مجال ا
وضع المشرع الجزائري اللبنة األساسية لممارسة األعمال المصرفية الشاملة وذلك في هذا السياق، و   

  :يتضح من خالل
 :حيث يمكن للبنوك أن تقوم بالعمليات التالية :االستثماريةوضع األساس لممارسة األعمال المصرفية  - 1  

 .عمليات الصرف  •

 .المعدنية الثمينة عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع  •

 .مالي، واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها منتجتوظيف القيم المنقولة وكل   •

 .اإلستشارة والمساعدة في مجال تسير الممتلكات  •

 ام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاءاإلستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وبشكل ع  •

                                                        
إصالح :مشروع تقرير حول ،لجنة آفاق التنمية االقتصادية واالجتماعية جتماعي،المجلس اإلقتصادي واإل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،)1(

.98- 97ص ص ،2000نوفمبر  ،الدورة السادسة عشر ،عناصر من أجل فتح نقاش اجتماعي: المنظومة المصرفية  
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      .ائها مع مراعاة األحكام القانونية في هذا المجالالمؤسسات أو التجهيزات وإنم 

ستثمارية والتي تخص الوهذا ما يدل على وجود الدعم التشريعي للبنوك فيما يتعلق بأنشطة المصرفية ا     
  .تقديم الدعم والمساندة للشركات وأنشطة أمناء اإلستثمار

حيث يمكن للبنوك أن تتعامل باألوراق المالية  :ةلسماح للبنوك بمزاولة أنشطة تتعلق باألوراق الماليا - 2
 )1( :ستثمار، وتتعدد هذه األوراق إلىالسواء لغرض المعامالت أو التوظيف أو ا

 .القيم المنقولة الصادرة في الجزائر أو الخارج •

وكذا  سندات الخزينة واألوراق المالية األخرى للخزينة القابلة للتداول أو مثيالتها الصادرة في الجزائر •
 .األوراق المالية من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج

أدوات السوق النقدية ما بين البنوك والقابلة للتداول، السيما السندات ألمر القابلة للتبادل والشهادات مابين  •
 .البنوك وكذا األدوات من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج

 .تبادل في سوق من األسواقوكل الديون الممثلة بأوراق مالية قابلة لل •

إضافة إلى السماح بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، توريق القروض وإمكانية توزيع منتجات التأمين       
  .عبر شبابيك البنوك

وبالرغم من كل ما سلف ذكره ال يزال البنك المركزي مطالب بتطوير التشريعات والقوانين القائمة      
المصرفي الشامل، وأن يقوم بحث البنوك الجزائرية على تطوير وتنويع خدماتها  لتتماشى مع آلية العمل

وتنويعها لتتماشى مع التشريعات والقوانين سالفة الذكر، وذلك عن طريق السماح لها بإنشاء شركات مالية 
يق صنادالمتخصصة في تقديم مثل هذه الخدمات تكون ملكا لها بالكامل مثل شركات التأجير التمويلي، 

 استثمارية، كما يتعين على البنك المركزي إصدار قوانين ونصوص تشريعية تسمح بإنشاء بنوك يةستثمارالا
  .في الجزائر، ويمكن أن تكون هذه البنوك تابعة أو فروع للبنوك التجارية الجزائرية القائمة

  تهيئة البيئة المصرفية المناسبة لعمل البنوك الشاملة :ثانيالفرع ال
  )2(:أن يتحقق ذلك من خالل يمكن   
سن التشريعات الخاصة بنظام الدفع اإللكتروني التي تنظم العالقة بين أطراف العملية، باإلضافة إلى  .1

ي نزاعات قد تنشأ بين البنوك وعمالئها، فضال عن تأسيس أتأسيس هيئة لإلشراف على التوقيع وفض 
 .دوائر متخصصة في نزاعات بطاقات االئتمان

 .اإلشراف على زيادة فعالية الجهاز المصرفي بأقل تكلفة .2

 .مراقبة عمليات البنوك والتدقيق فيها والتأكد من سالمة أوضاع كل بنك من ناحية المالءة والسيولة .3

 .لعمليات التمويلية وفي أداء الجهاز المصرفيتأمين الشفافية في ا  .4

                                                        
الجريدة  د العمليات الخاصة باألوراق المالية،، يتضمن قي1997يناير  8 مؤرخ في 01-97، نظام رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )1(

 .15/10/1997: ، الصادر في68 :الرسمية، العدد
مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم  ،-)واقع وآفاق(حالة البنوك الجزائرية -دور النظام المالي في تمويل التنمية االقتصاديةخديجة لحمر، ) 2(

 ، ص2004/2005علوم االقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة الجزائر، الجزائر، االقتصادية وعلوم التسيير، قسم ال
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  المحلية  التنمية خدمة   في تقديم المشورة إلى الدولة فيما يتعلق بتطوير قنوات مالية جديدة ووضعها   .5

 ).قنوات شركات الضمان، مؤسسات التقاعد(اإلنتاجية 

ليتطور ويشمل مؤسسات مالية العمل على تطوير سوق نقدية يبدأ بسوق مابين البنوك والشركات المالية،  .6
 .أخرى مثل شركات الضمان أو مؤسسات تجارية لديها فائض سيولة على المدى القصير

تطوير وتقوية الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك ليتالءم مع المخاطر العديدة التي أصبح يتعرض  .7
 .لها النشاط المصرفي في ضوء المبادئ الرقابية للجنة بازل

 .على تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة بالبنوكالعمل  .8

البشرية كما وكيفا لتحليل البيانات الواردة من البنوك من ناحية الوفاء باحتياجات التفتيش  اإلطاراتتوفير  .9
 .الميداني الدقيق والمستمر على جميع وحدات الجهاز المصرفي

  مواصلة اإلصالحات المصرفية: ثالثالفرع ال
ريق عملية إعادة هيكلة البنوك من خالل جملة من اإلجراءات تهدف إلى تصحيح الهياكل يتم ذلك عن ط   

بنجاح على المدى المتوسط  االستمرارالفنية أو اإلدارية أو المالية بغرض تحسين كفاءتها وتمكينها من 
إصالحات  وسعيا من السلطات الجزائرية لتفعيل دور البنوك العمومية، شهدت الفترة األخيرة. والبعيد

مصرفية واسعة كان الهدف منها بناء منظومة مصرفية قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات 
من التدابير الخاصة بإعادة الرسملة وتطهير محافظها في البنوك العمومية  استفادتوقد  .قتصادية العالميةالا

ار دج كمرحلة أولى، تلتها مراحل أخرى تصب ملي 346من عمليات كلفت خزينة الدولة أكثر من  2002سنة 
  )1( .التي أقرتها برامج الحكومات المتعاقبة االقتصاديةللمساهمة في التنمية   البنوكهذه في سياق مجال تأهيل 

وفي هذا السياق، تبرز سياسة الخوصصة كضرورة لإلصالح المصرفي في الجزائر، حيث تأتي هذه  
ة لعملية اإلصالح الهيكلي، وكإحدى القضايا المثيرة للجدل ليس في الجزائر السياسة كأحد الجوانب األساسي

وحدها ولكن في جميع الدول التي سبقتها، وتعتبر الجزائر من البلدان القالئل التي ال يزال يهيمن عليها 
لي مما دعا صندوق النقد الدو. القطاع المصرفي العمومي سواء من ناحية الملكية أو القروض الممنوحة

  )2(:تتعلق بخوصصة البنوك العمومية في المدى المتوسط من خالل اقتراحاتلوضع 
 .اإلسراع في بيع بنكين عموميين يتمتعان بصحة مالية جيدة .1

 .سنوات للبنوك المتبقية للخوصصة، والتخلي عن العملية إذا لم تكن مجدية 5إعطاء مهلة  .2

 .مةااجزة، وهذا عن طريق إدراجها في الميزانية العتحرير تمويل المؤسسات العمومية الع .3

 .مواصلة إصالح المؤسسات العمومية .4

 .تحسين محيط األعمال لتخفيض التكاليف .5

  .تكييف السيولة الناتجة عن قطاع المحروقات ودورات القروض في شكل يخفض المخاطر .6

                                                        
  .46إبراهيم تومي، مرجع سابق، ص ) 1(
 .160-159: رشيد دريس، مرجع سابق، ص ص) 2(
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البنوك  مخطط جاهز لخوصصة وقد عمدت السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة المالية إلى الكشف عن  
، لتصل نسبة التنازل اأو أجنبي االعمومية الجزائرية، عن طريق فتح رأسمالها للقطاع الخاص سواء كان وطني

 اشترطمما يخول للقطاع الخاص أن يتفرد باإلدارة والتسيير، وقد  %51عن رأس مال هذه البنوك إلى 
رأس مال البنوك محل الدراسة ثالثة شروط على السلطات  القطاع الخاص األجنبي الذي أبدى نيته في شراء

  :العمومية، والتي حاولت هذه األخيرة تحقيقها وتتعلق بـ 
 .%51 رفع نسبة رأسمال البنوك العمومية المراد خوصصتها إلى .1

 .إعادة رسملة هذه البنوك .2

 .التطهير المالي لمحافظ تلك البنوك خاصة منها التي تمثل القطاع العام .3

الرغم من إصالح المنظومة المصرفية الجزائرية قد نال الحظ األوفر من برامج الحكومات  وعلى
   )1( .المتعاقبة، إال أن وتيرة هذه اإلصالحات ال تزال بطيئة خاصة من جانب خوصصة البنوك العمومية

  :)2(وفي األخير ال بد من التأكيد على دور الدولة في عملية تحديث الجهاز المصرفي من خالل
، بما يتماشى والتحوالت العالمية، ويكفل االقتصاديتطوير التشريعات والقوانين التي تظم القطاع  - 1

 :)3(، وذلك عن طريقاالقتصاديةمشاركة حقيقية للبنوك في عملية التنمية 

توحيد كيفيات وتقنيات تعامل النظام القضائي مع قضايا الخوصصة، اإلفالس، تصفية  §
، مسؤولية المسيرين المدنية والجزائية والتحكيم والمؤسسات والمصادرة ونزع الملكية من المؤسسات

 .لصناعية، وأسرار األعمالاجل المنفعة العامة وتسريح المستخدمين والملكية الفكرية وأ

حق الملكية، قانون العقود، قانون األعمال، قانون الخوصصة ألن هذا من : توضيح القوانين §
 .ح للبنوك بعقد صفقات في إطار من الشفافية القانونيةشأنه أن يسم

واألنشطة المصرفية بصورة . قتصادية بصورة عامةالالتحتية الالزمة لمزاولة األنشطة ا البنيتوفير  - 2
 انتقالوالتي تتعلق أساسا بقطاع المواصالت السلكية والالسلكية، والذي يضمن سرعة . خاصة

 .ادييناالقتصالمعلومات بين المتعاملين 

   
  أداء البنوك الجزائريةث تحدي: لمطلب الثانيا

حجر األساس لعملية تحول البنوك الجزائرية إلى بنوك شاملة،  10- 90قد وضع قانون النقد والقرض رقم    
رتقاء إلى المستويات العالمية في المردودية والكفاءة، لتستطيع لالوفي الوقت نفسه فرض عليها تحديث أدائها 

  ، إلى دائرة أوسع تتعلق بخدمات جديدة، )اإليداع واإلقراض(ن دائرة األعمال المصرفية التقليدية الخروج م
  :)4(ويتسنى هذا األمر من خالل قيام البنوك الجزائرية بتحديث .والتي ذكرناها سابقا

 .، والتي ستجمع بين عمليات داخل الميزانية وخارج الميزانيةاالستخداماتبنية  - 1

                                                        
  .37إبراهيم تومي، مرجع سابق، ص) 1( 
  .160- 159رشيد دريس، مرجع سابق، ص ص) 2(
  .117جع سابق، صالمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، مر) 3(
    .98سابق، صالرجع نفس الم )4(
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 إصدار سندات، عقود تسيير( االدخاربنية الموارد، والتي سيغذيها عملية تطور اإلعالن العمومي عن  - 2

 ).الثروة، شهادات اإليداع 

 .بنية السوق، والتي ستكمل سعر الفائدة بالعموالت المرتبطة باألعمال - 3

دسة المالية وتسيير بنية المهن، والتي ستضيف لمهنة القرض مهن أخرى كمهمة اإلستشارة المالية والهن - 4
 .األصول والسمسرة في الصفقات وستشكل هذه المهن أدوات التي تربط النشاط المصرفي بالبورصة

المواطنين في  واشتراكبنية العمالء، والتي ستفتح المجال واسعا أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة  - 5
 .شراء األسهم

 .واالستغاللبنية نشاطات الوساطة  - 6

ملة من المقومات، والتي من شأنها أن تساعد على نجاح تحول البنوك جمرهون بتوافر  وهذا التحديث   
  :الجزائرية إلى بنوك شاملة، والتي تتعلق بالبيئة الداخلية لكل بنك، وهذا ما سيأتي على ذكره فيما يلي

  تحقيق تشكيلة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية: األول الفرع
الوفاء بالتزامات البنوك تجاه و ،عمالء من جهةالرضا  لتحقيق لتقليدي والمستحدثوالتي تجمع ما بين ا   
وهو ما يلزم البنوك الجزائرية بتحديث خدماتها وتنويعها في سياق تبني . أخرى من جهة قتصاد الوطنيالا

  )1(:فلسفة العمل المصرفي الشامل لتشمل
 .االستشاراتئف أساسية، التسنيد، التسويق وتقديم التي تتضمن ثالث وظا االستثماريةالتوسع في األنشطة  - 1

 .القيام بعمليات التمويل التأجيري - 2

 :تمويلية تضم أنشطةتقديم  - 3

يوجد عدد كبير من الخدمات التي يمكن للبنوك أن توسع ممارستها بشكل ملموس  :رفة التجزئةيص . أ
 :وهي

القطاع سواء بتوفير التمويل الالزم أو  التمويلية لهذا االحتياجاتتمويل المشروعات الصغيرة قصد تلبية    •
 .تمويل رأس المال العامل

 .من طرف التجار واألفراد كبديل عن التعامل النقدي استخدامهاإصدار البطاقات اإللكترونية والتي يمكن   •

 .الخ....شراء السيارات، األثاث: مثل االستهالكيةتمويل القروض   •

 تقديم القروض المشتركة   . ب

 .رأسمال المخاطرتأسيس شركات  - 4

يرها من التي تتولى إدارة أمول العمالء وغ) أمناء اإلستثمار(ناهيك عن ضرورة إنشاء وحدات الثقة     
ستثمار بعد وضع التشريعات والقوانين المنظمة لعمل مثل هذه الباإلضافة إلى تأسيس صناديق ا. األعمال

إطار متكامل من التنويع في مجال  الخدمات هذهكما يجب أن يحكم تقديم . ستثمارية الحديثةالاألدوات ا
  .واالستخداماتالموارد 

  
                                                        

  .185- 184: علي بوعمامة، مرجع سابق، ص ) 1(
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 )1( :أنه البد أن تتبنى البنوك الجزائرية سياسة تحسين نوعية الخدمة وتعتمدها، وذلك من خاللنشير و   

ü  بالعمالء  االتصالحث وتشجيع اإلطارات على تحسين وإتقان األساليب التي يستخدمونها، وذلك لتسهيل 

 .السرعة في معالجة العملياتو

ü  إعالم العمالء باستمرار وبكل ما هو جديد على مستواها بشكل واضح ودقيق، مما يستدعي، إحداث نظام
 .فعال للمعلومات داخل البنوك يسمح لها بأن تكون على دراية تامة بكل ما يجري في داخلها

ü البنك والخدمات التي يقدمها عن طريقتصال، تسمح للمتعاملين بمعرفة دور الإعداد سياسة مالئمة ل: 

 .الوسائل اإلعالمية المناسبة سواء في الداخل والخارج استعمال §

قتصادية والتنظيمية التي تهم العمالء باستخدام األدوات المالئمة، عالوة النشر المعلومات المالية وا §
لك نشر البيانات ذأن يشمل  ويمكن .على نشر اإلحصائيات المالية والنقدية التي يقدمها بنك الجزائر
 .عن األوراق المالية وتحركات أسعارها داخل بورصة الجزائر

ü  عصرنة وصيانة التجهيزات المصرفية والمحافظة عليها. 

ü   تنمية الشبكة المصرفية عبر فتح فروع وكاالت جديدة في مناطق متعددة من البالد لتسهيل خدماتها
 .للعمالء

  ة فعالةإدارة تسويقي: ثانيالفرع ال
تجمع جميع الدراسات الخاصة بواقع الممارسة التسويقية في البنوك الجزائرية أن تطبيق التسويق في    

إلى المستوى المطلوب وينظر إليه نظرة هامشية، وأن معظم البنوك  يالبنوك الجزائرية مازال لم يرتق
اسية للبنك، فهذه الوظيفة غير محددة الجزائرية لم تولي أهمية إلى الوظيفة التسويقية ضمن الوظائف األس

   .وهو ما يستلزم تفعيل إدارة هذه الوظيفة )2( بشكل واضح في هيكلها التنظيمي
  إدارة مخاطر مؤهلة: ثالثالفرع ال

المصرفية الحديثة،  االصناعة المصرفية على األسواق المالية والتطور السريع للتكنولوجي انفتاحفي ظل    
الصناعة مرتكزة على فن إدارة المخاطر، ونظرا لتنوع هذه المالية أصبحت  االبتكاراتعلى تنامي  عالوة
المخاطر وأهمية قياسها وإدارتها بأسلوب علمي السيما أن معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات  هذه

ملة من اإلجراءات جدأ باتخاذ الجديدة للجنة بازل يعتمد عليها بصفة أساسية، فإن على البنوك الجزائرية أن تب
  )3( :لتحقيق ذلك عن طريق

العمل على حسن إدارة المخاطر من خالل القدرة على قياس كافة أنواعها وإنشاء إدارات خاصة لوضع  .1
دور الرقابة الداخلية بحيث تستطيع توقع  وتفعيل الموافق عليها وتقوية االئتمانيةومتابعة السياسات 

 .ال من التعامل معها بأسلوب رد الفعلالمخاطر قبل حدوثها بد

 .المصرفية بصورة مستمرة في هذا المجال اإلطاراتتدريب  .2

                                                        
مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  ،النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية ،محمد زميت) 1(

 .205:، ص2005/2006، جامعة الجزائر، الجزائر، التخطيطقسم العلوم االقتصادية، فرع 
  .300:مرجع سابق، ص ،عبد القادر بريش)2(
                                . 302:ص سابق،المرجع نفس ال )3(   
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  .توفير األنظمة المعلوماتية إلدارة المخاطر أو ما يعرف بتكنولوجيا إدارة المخاطر .3
  وضع آلية لإلنذار المبكر بالبنوك: رابعال الفرع
مالي ومع التوجهات القوية لتدعيمها من قبل المؤسسات بموضوع سالمة النظام ال االهتماممع تعاظم     

ن هناك حاجة ماسة إالدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين ولجنة بازل للرقابة المصرفية ف
إلنشاء وحدات للتنبؤ المبكر باألزمات المصرفية بالبنوك الجزائرية ودلك للعمل على زيادة قدرتها على 

فضال عن مساعدة  مواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها،ل الكفء االستخدام
خاصة في الندى القصير، واقتراح أهم األساليب واإلجراءات  اختاللصانعي القرار في التعرف على أية 

ذها بعين قدم باحث عدد من التوصيات التي يجب أخقد و .التي تعالج الموقف أوال بأول قبل تفاقم المشكالت
  )1( :االعتبار عند إنشاء وحدات اإلنذار المبكر، والتي تتضمن

ضرورة توفير نظام جيد للمعلومات الدقيقة والكافية في الوقت الالئم وتحليلها التخاذ قرارات سليمة  •
 .ووضع تصور شامل لألوضاع داخل الجهاز المصرفي

ة التي يمكن من خالل التنبؤ بالمخاطر إيجاد مجموعة مناسبة من المؤشرات القياسية والمعياري   •
 .وذلك في ضوء ظروف كل بنك والوضع االقتصادي للدولة

دراسة األزمات المصرفية السابقة التي حدثت بالدول الناشئة واستخالص الدروس المستفادة منها  •
 .للجهاز المصرفي والعمل على تالفي األخطاء

، والتي تمكنها من التعامل مع األزمة بأسلوب علمي من توافر القيادات التي تتمتع بالثقافة اإلدارية •
 .منطق خبرتها في المجاالت المصرفية

   تحقيق أفضل استغالل للموارد البشرية: خامسال الفرع
قد عملت بعض البنوك الجزائرية على مراعاة برامج التكوين الخاصة بموظفيها، من خالل التكوينات    

مع  تكوينهم هم وسائل تشجيع المعرفة في البنوك حيث يستكمل الموظفينالمانحة للشهادات وهي من بين أ
تسديد كل مصاريف الدراسة من طرف البنوك وذلك من أجل رفع قدراتهم العملية في المجال المصرفي 
وتمنح لهم شهادات الثقافة البنكية، إجازة بنكية، شهادة تحضيرية للدراسات العليا البنكية وشهادة الدراسات 

   .)2(ليا في البنوكالع
ورغم ذلك يبقى على البنوك الجزائرية أن تبذل المزيد من الجهود من أجل االرتقاء بالعنصر البشري      

  )3( :من خالل
إعداد برامج تدريبية متطورة لتقييم األداء واستخدام األدوات الحديثة في مجال استيعاب المستجدات   - 1

حة المصرفية العالمية، وذلك من خالل االستعانة بالخبرات والتطورات العالمية التي تشهدها السا
  .المحلية واألجنبية، وإرسال بعثات موظفين للتكوين في الخارج

                                                        
 .302:، صسابقالمرجع نفس ال)1(
 .186 -185: فؤاد رحال، مرجع سابق، ص ص) 2(  
 .206:محمد زميت، مرجع سابق، ص) 3(
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 على التفاعل مع متغيرات الصناعة المصرفية المستمرةوقادرة ة ؤترقية نظم اإلدارة لتصبح فاعلة وكف  - 2
 .مع دعمها باألجهزة الحديثة والمتواصلة

 .لوثيق من أجل توفير المعلومات حول المستجدات في نطاق العمل المصرفيإنشاء مراكز ل - 3

 .مشاركة الموظفين في وضع وسائل التطوير - 4

 .بهانتائج الوحدة المصرفية التي يعمل وضع نموذج معياري وموضوعي لتقييم أداء الموظف من خالل  - 5

 :تشجيع الموظفين إلقامة نظام تحفيزي أحسن لألجور، وذلك من خالل - 6

 .مين المسؤولية ومنح أجر مقابل االضطالع بهاتث •

 .ربط الترقية بالتكوين وتحسين المردودية •

 .اإلسراع في وضع نظام ترقية مرتبطة باالستحقاق •

 .تكييف عالقة المردودية مع المجهود الفردي •

ن ويمكن القول بأن االهتمام بالعوامل السابقة يعتبر أمرا ضروريا حتى تتمكن البنوك الجزائرية م
ما بتحقيق التحول إلى نظام البنوك الشاملة، غير أن هذا األمر يتطلب إطار من الممارسات المصرفية السليمة 

يكفل ضمان حقوق المساهمين بالبنوك، وتحقيق مصالح العمالء في ضوء إطار تشريعي ورقابي مرن، ولعل 
  .سنتناوله في المطلب الموالي بالبنوك الجزائرية الشيء الذي ةهذا األمر يطلب اعتماد نظام الحوكم

   
  موقع تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثالث

إن قضية الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر حتى أن هذا المصطلح لم يلق       
ة الدولية وعلى رأسها صندوق وأجهزة اإلعالم، ولكن بعد إلحاح الهيئات المالي المسئوليناالنتشار الواسع بين 

د الدولي والبنك العالمي بضرورة تبني مبادئ الحوكمة سواء على المستوى الكلي في إدارة االقتصاد، أو قالن
على المستوى الجزئي في إدارة المؤسسات، ونظرا لتصنيف الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضية الفساد، 

الحوكمة يطرح بإلحاح األمر الذي، دفع بالدولة إلى تكوين لجنة  وضعف مناخ االستثمار، أصبح تبني مبادئ
حتى وإن كان تأسيس هذه اللجنة موجه إلرضاء أطراف خارجية، إال أنه يعتبر " الحكم الراشد"سميت بلجنة 

بداية اإلحساس بأهمية تبني هذه المبادئ التي أصبحت من المعايير العالمية في تقييم اقتصاديات الدول ومناخ 
  .)1(االستثمار بها

 وفيما يتعلق بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة الجزائرية فإنها ما زالت لم ترتقي إلى المستوى المطلوب     
  رغم بعض الدالالت والمؤشرات التي يمكن تفسيرها بأنها مؤشرات أولية توحي ببداية إدخال هذه المبادئ 

  :)2(يما يليفي إدارة البنوك الجزائرية، وتتمثل هذه المؤشرات ف
ü  عقود نجاعة بين  رامإبأصبح تعيين مسيري البنوك الجزائرية يتم على أساس الكفاءة العلمية باإلضافة إلى

 .جيدة جئنتامن أجل الدفع لتطوير األداء والحرص على تحقيق  المسيرينوهؤالء الوصية جهات لا

                                                        
 .223: بد القادر بريش، مرجع سابق، صع) 1(

 .223: نفس المرجع السابق، ص) 2(
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ü لهيئات الرقابية الخارجية أي تلك تمكين الجهاز المصرفي من آليات التحكم الخارجي والتي تتمثل في ا
مراقبة أنشطة البنوك، وتجلى ذلك من خالل المتمثلة في اللجنة المصرفية وإعطائها صالحيات واسعة ل

المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض إلزام البنوك بوضع نظام  26/08/2003المؤرخ في  11- 03األمر 
المخاطر، ولإلشارة هنا فإن البنوك العمومية استفادت من  المراقبة الداخلية، وإنشاء لجان خاصة بإدارة

برامج الدعم المالي الذي أقره االتحاد األوروبي من أجل مساعدتها على إجراء عمليات التدقيق الداخلي 
 وإرساء قواعد محاسبية ووضع مخطط مراقبة التسيير،

ü المجالس، والوصاية  هذهاء إعطاء صالحيات أوسع لمجالس اإلدارة وتحديد األطر التي تحكم أعض
 .باعتبار أن الدولة هي المالك الوحيد ألسهم البنوك العمومية

وفي األخير يكن القول أن تطبيق الحوكمة في المنظومة المصرفية الجزائرية ال يزال في مرحلته       
زيادة المنافسة أين األولية، إال أن يجب أن تدعم التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق المصرفية الجزائرية و

يصبح للحوكمة دور فعال في ضبط األطر العملية واألنشطة حتى يتم تفادي االنحرافات وتجنب وقوع 
  .األزمات المالية

  
  تنشيط بورصة الجزائر: المطلب الرابع

يعتبر وجود بورصة نشطة أمرا هاما للبنوك الجزائرية، ألن ذلك من شأنه أن يفتح مجاالت توظيف     
لهذه البنوك كبيع وشراء األوراق المالية لحسابها أو لحساب عمالئها، وبما يكرس مفهوم الصيرفة أخرى 

االستثمارية، غير أن الواقع الحالي لبورصة الجزائر يعكس وجود معوقات عديدة تحول دون تحقيق هذه 
هذا المطلب سيتم  ومن خالل .الغاية، وهو ما يستدعي القيام بإجراءات من شأنها تنشيط بورصة الجزائر

إبراز أهم المعوقات التي تواجه بورصة الجزائر، وبالمقابل سيتم عرض أهم اإلجراءات التي من شأنها 
  .تنشيط هذه البورصة

  معوقات بورصة الجزائر: لواأل الفرع
كان من بين أهم الدوافع وراء إنشاء سوق رؤوس األموال في الجزائر هو تجسيد عملية خوصصة      

ات العمومية، باعتبار البورصة إطار مناسب لفتح رأسمال مؤسسات العمومية للمساهمين الخواص، المؤسس
وضمان تحويل دائم لالستثمار بشكل غير تضخمي والسماح لالقتصاد الوطني باالندماج في االقتصاد العالمي 

  له عدة معوقات تقف أمام تفعيلغير أن تحقيق هذه الغايات يقاب. الذي يتجه شيئا فشيئا إلى العولمة االقتصادية
  )1( :أداء بورصة الجزائر لعب دورها المنشود في تطوير االقتصاد الوطني، والتي يمكن تقسيمها إلى

  :وتتمثل في: معوقات تتعلق بأنظمة وآليات البورصة -أوال
  :حيث يالحظ هذا في الجوانب التالية :قصور اإلطار التشريعي والتنظيمي - 1
  .لقة بشروط دخول المستثمرين األجانب في سوق رؤوس األموال في الجزائرالقوانين المتع §

                                                        
رسالة دكتوراه غير منشورة، علوم  أثر كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق اآللية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر،الجودي صاطوري، )1(

 .338-332:ص ص ،2005/2006مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر،:التسيير، فرع
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القوانين المتعلقة بتحويل توزيعات األرباح والوائد المحصل عليها والناتجة عن االستثمار في األوراق  §
 .المالية

 .لمتعاملين في البورصةاالقوانين المتعلقة بحماية حقوق المستثمرين و §

ريعي في مجال تحسين مناخ االستثمار، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص الذي عدم مرونة الجهاز التش §
 .يمكن له أن يساهم في تفعيل دور بورصة الجزائر

حيث يعاني نظام المعلومات ببورصة الجزائر من القصور في  :ضعف الكفاءة المعلوماتية للبورصة - 2
  :الجوانب التالية

Ø األوراق المالية في بورصة الجزائر عدم وجود دراسات وإحصائيات عن تطور أسعار.  
Ø  وشراء األوراق المالية ببيععدم وجود سماسرة وصناع السوق يتعاملون.  
Ø عدم وجود إطارات مدربة لموظفي البورصة للعمل كوسطاء وسماسرة في هذا المجال.  
Ø  ول بها دوليا يوما، بينما المعايير المعم 30البطء الكبير في تسوية الصفقات حيث يستغرق إنهاء الصفقة

  .أيام 03ال تتعدى 
Ø  عدم وجود أسعار معلنة وواضحة عن األسهم المتعامل بها بين المواطنين، إضافة إلى غياب

  .المتخصصين في مواضيع سوق األوراق المالية
  :والذي يمكن إرجاعه إلى األسباب التالية :محدودية األوراق المالية المعروضة - 3
Ø 20بورصة على مؤسسات عمومية وفتح رأسمالها في حدود نسبة اقتصار دخول المؤسسات إلى ال% 

من رأسمالها االجتماعي، مما يبين غياب كلي للقطاع الخاص الذي يمكن له أن يساهم في تنشيط بورصة 
  .الجزائر
Ø  انفراد المؤسسات لجزائرية بحصة األسد من األسهم لتي يتم االكتتاب فيها، وهذا يعتبر نوع من

  يتنافى وقواعد اقتصاد السوق،االحتكار الذي 
Ø  بطء عملية خوصصة المؤسسات العمومية خاصة الناجعة منها، والتي يمكن أن تساهم في زيادة عرض

  .األوراق المالية وتنوعها
Ø ةعزوف بعض المؤسسات العمومية الناجعة عن الدخول إلى البورصة ألسباب مجهولة، مثل مؤسس 

  .اللتان تتوفران على الشروط القانونية إلدراجها في البورصة بريد الجزائر ومؤسسة اتصاالت الجزائر
والذي يظهر من خالل محدودية العرض وضآلة الطلب على األوراق المالية ببورصة  :ضيق السوق - 4

  :الجزائر، والذي يعزى إلى األسباب التالية
Ø نقص كبير في  نقص عدد الشركات المقيدة في البورصة، مما أدى إلى تقليص الفرص االستثمارية

  .أحجام التداول
Ø من رأسمال كل  %80سيطرة مؤسسات مساهمات الدولة على نسبة كبيرة من األسهم والتي تقدر ب

  .شركة، كما أنه ال يسمح بتداول هذه األسهم في البورصة مما جعل هذه األوراق خاملة
Ø ألرباح التي تحققهاانخفاض معدل العائد الذي تحقق الشركات في البورصة، بسبب ضعف النتائج وا.  
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Ø  غياب االستثمار األجنبي في مجال األوراق المالية، الشيء الذي أدى إلى عدم تطوير سوق األوراق
 .المالية، ومن ثم االستفادة من تجارب األسواق المتقدمة

  :ما يليتنقسم هذه المعوقات  إلى  حيث  :يوالبورصمعوقات تتعلق بالمحيط  -ثانيا
  :والتي يمكن إبرازها في اآلتي: ديةالمعوقات االقتصا - 1
من  %80حيث يمثل القطاع العام للمؤسسات االقتصادية قرابة : هيمنة القطاع العام وعدم نجاعة مؤسساته -أ

  :مجموع استثمارات المؤسسات الجزائرية، وأهم ما يتسم به هذا القطاع ما يلي
 .أحسن الحاالت ويد عاملة غير مؤهلةفي  %50ال تتعدى  إنتاجيةمع طاقة  اإلنتاجيغياب األداء   •

ونظام تحفيز األجور غير فعال مع إضفاء الطابع  اإلنتاجيةدخل الموظفين غير مناسب مع    •
 .االجتماعي على سياسة التوظيف

المؤسسات العمومية إلى شروط موضوعية واقتصادية بل يخضع  مسيروعدم خضوع تعيين   •
 .الخ...العتبارات اقتصادية منها الوالء

أغلبية المؤسسات الخاصة مكونة على شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامن  •
الشيء الذي يحول دون إمكانية إدراج هذه المؤسسات في البورصة باعتبار أن من بين الشروط أن 

 .تكون المؤسسات ذات أسهم قبل قيدها في البورصة

ت لتضخم إلى تخفيض القدرة الشرائية لألفراد ومن ثم حيث يؤدي ارتفاع معدال :التضخم ومعدل الفائدة - ب
التأثير على عملية االدخار، وهذا بشأنه أن يعرقل عملية االستثمار في األوراق المالية، في حين يؤدي ارتفاع 
معدالت الفائدة إلى لجوء المستثمرين إلى توظيف أموالهم على شكل ودائع لدى البنوك بدال من استثمارها في 

ق المالية، وبالمقابل يؤدي انخفاض معدالت الفائدة إلى زيادة االقتراض من البنوك واستثمار هذه األورا
  .األموال إما في مشاريع حقيقية أو في شراء أوراق مالية

من  %30حيث تخضع الشركات في الجزائر إلى ضريبة أرباح الشركات بواقع : ضعف الحوافز الجبائية -ج
وهذا ما يؤدي إلى تخفيض األرباح الموزعة على المساهمين، إضافة إلى خضوع  إجمالي أرابحها السنوية،

يدفع بالمستثمرين إلى التهرب  ماالتوزيعات عند تحويلها للمساهمين إلى الضريبة على الدخل اإلجمالي، 
وعالوة على هذا الضغط  .الضريبي أو البحث عن بدائل استثمارية أخرى عادة ما تكون السوق الموازية

  .الجبائي يالحظ على النظام الضريبي الجزائري هو غياب الحوافز الممنوحة للشركات المقيدة في البورصة
حيث توجد عالقة مباشرة بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، كما لها  :سوق االقتصاد الموازي - د

موال المتداولة في السوق الموازية ما عالقة بالتذبذبات الدولية التي تؤثر عليها بصفة مباشرة فقد قدر حجم األ
، الشيء الذي جعل سوق االقتصاد الموازي قطب هام للمستثمرين 2005مليار دوالر سنة  1،5بين مليار و

والمدخرين، وعليه فإن العمل على تنظيم هذه السوق باعتبارها واقع ملموس من شأنه توجيه مدخرات األفراد 
  .ى االستثمار في األوراق الماليةنحو السوق الرسمية، وبالتحديد إل

حيث يعتبر نظام األجور في الجزائر وتحرير : ضعف القدرة الشرائية لألفراد وضآلة االدخار العائلي -ه
جهاز األسعار والتسريح الجماعي للعمال من أهم العوامل التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للفرد 
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دخارية للعائالت، والتي من الصعب انتظار إقبال كبير من طرفها الجزائري، مما أدى إلى ضآلة القدرة اال
  .على االستثمار في األوراق المالية أو مجاالت أخرى

  :والتي من أهمها :معوقات اجتماعية وسياسية - 2
حيث يجهل العديد من العائالت الجزائرية ماهية البورصة  :لدى العائالت يةوالبورصاب الثقافة غي -أ

  :، وهو األمر الذي يعزى إلى األسباب التاليةالبورصويةما يدل على انعدام الثقافة وأهميتها، م
Ø ارتفاع نسبة شريحة األميين، وترتكز رؤوس األموال لديها.  
Ø  مما جعل شريحة واسعة من المجتمع تجهل ) المكتوب والمرئي(عدم وجود إعالم متخصص بأنواعه

  .أبجديات البورصة
Ø ستثمار المالي ومجال البورصةالالدراسية التي تهتم با غياب المقررات في المناهج.  
حيث يعرف الكثير من األفراد عن المعامالت في البورصة، نظرا لخوفهم من تعارض  :العامل الديني - ب

االستثمار فيها وأحكام الشريعة اإلسالمية، مما أدى إلى امتناع العديد من العائالت من توظيف مدخراتهم في 
ب المدخرات ذلعمل على جبار أن عائدها من الربا المحرم في اإلسالم، وعليه فإنه ينبغي االسندات باعت

كما أن دخول . األدوات المالية األخرى التي ال تتعارض مع النظام القيمي للمجتمع خاصة األسهمالعائلية و
يرفع من ثقتها ية المطلوبة وعالبنوك اإلسالمية طرف من الوسطاء سيضفي على البورصة مزيد من الشر

  .المفقودة لدى العائالت
ي اعتبر أمرا هاما لتطوير بورصة الجزائر، وفي األعوام القليلة الماضية قد ذوال :االستقرار السياسي -ج

  .شهدت الجزائر تحسنا كبيرا في البيئة السياسية
  سبل تنشيط بورصة الجزائر: ثانيالفرع ال

ر حتى تتمكن من تحقيق الغايات التي وجدت من أجلها في يمكن عرض أهم سبل تنشيط بورصة الجزائ    
  :)1(النقاط التالية

 :حيث لتحقيق ذلك، يجب العمل على :رفع الكفاءة المعلوماتية للبورصة -أوال

نشر المعلومات المختلفة في األوقات المختلفة في األوقات المناسبة حقيقية، وبالتالي تحقق فعالية السوق  •
 .زمة للمدخرين والمستثمرين في األوراق الماليةوتوفر الحماية الال

وضع قواعد وقوانين اإلفصاح والشفافية المالية الملزمة للشركات وآليات لمراقبة تنفيها، وذلك بالعمل  •
على إصدار معايير محاسبية ومعايير تدقيق حسابات جزائرية تعتمد على المعايير الدولية واإلشراف على 

 .حسن تطبيقها

 .ركات باعتماد أنظمة محاسبية عصرية ممكنة على الكمبيوترإلزام الش •

 .اعتماد أنظمة التداول االلكتروني •

العمل على تشجيع وتأسيس بيوت الخبرة التي تعمل في مجال التحليل المالي واالستشاري وتقييم أوعية  •
 .األوراق المالية التي تصدرها الشركات

                                                        
 .372-360:ص ص ،، مرجع سابق الجودي صاطوري)1(
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ة وحرة تنشر بدقة وتفصيل األخبار االقتصادية والمالية العمل على تأسيس وتطوير صحافة مالية مستقل •
  .عن الشركات المدرجة في البورصة

 :حيث لتحقيق ذلك ينبغي العمل على :توسيع عرض األوراق المالية -ثانيا 

 %50ضرورة فتح رأسمال المؤسسات المقيدة في البورصة من جديد، ورفع هذه النسبة إلى أكثر من  •
 .بر ضئيلةالتي تعت %20بدال من 

زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وذلك عن طريق مراجعة الشروط الواجب توفيرها في  •
المؤسسات التي ترغب في الدخول إلى البورصة، باعتبار أن تزايد عدد المؤسسات يؤدي إلى زيادة 

 .فرص االستثمار وزيادة حجم التداول

 .ألجنبي والسيما العربي منهافتح رأسمال المؤسسات الوطنية إلى االستثمار ا •

 .من المدخرين ممكنيع األوراق المالية المعروضة في السوق الجزائرية حتى يتم جذب أكبر عدد وتن •

التي يتوجب إدراجها في البورصة حتى يتم تأهيلها أو توفير ما هو مطلوب  للشركاتوضع رزنامة  •
 .تأهيلها

لجزائر كما هو تعارف عليه وذلك بهدف تغذية أسواق إصدار سندات خزينة قابلة للتداول من قبل بنك ا •
رأس المال بأدوات مالية عديمة الخطر، كما يساعد ذلك في تحديد مستوى معدالت الفائدة في السوق 

 .ويزود ذلك بنك الجزائر بأداة تدخل في سوق األوراق المالية إلدارة السياسة النقدية

  ال ـنويع أدوات االستثمار لزيادة العرض والطلب من خالل إدخحيث يمكن ت :تنويع أدوات االستثمار :الثثا
  اطر ـالعديد من األدوات المستحدثة التي تميز األسواق المتطورة، وثمة ضرورة إلدخال أساليب تغطية المخ

 :كعقود االختيارات والعقود المستقبلية وغيرها، ويتسنى ذلك من خالل

ألسهم العادية المضمونة التي تعطي لحاملها الحق في المطالبة التوسع في طرح األسهم الممتازة وإدخال ا •
 بالتعويض إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم عند حد معين من خالل فترة محددة،

الدين الغالبة في السوق الجزائرية لنشيط سوق السندات مثل السندات  أدواتضرورة إدخال العديد من  •
القابلة لالستبدال بأسهم شركات أخرى غير الشركات المصدرة  والسنداتالقابلة للتحويل إلى أسهم، 

 .للسندات

تشجيع االتجاه نحو إصدار السندات بفئات معقولة تتناسب ومقدرة شرائح عديدة من المدخرين بعيدة عن    •
 التعامل في سوق األوراق المالية، حتى يكن أن يساهم ذلك في تعزيز سيولة السوق،

ير سوق السندات باعتبارها حد العناصر األساسية ألي سوق متطورة لألوراق العمل على تنشيط وتطو   •
المالية، وذلك من خالل إدخال نظام صناع السوق يكون على استعداد لشراء أو بيع األوراق المالية في أي 

 وقت بشكل ينشط السوق ويسهم في سيولتها ويحافظ على استقرارها،

الدولية لما لها من آثار إيجابية على استقرار  اإليداعار شهادات تشجيع الشركات الجزائرية على إصد   •
لحد من تقلبات أسعار األوراق المالية، كما يشجع هذا االتجاه على تزايد اندماج بورصة الجزائر في لالسوق 

ذه البورصات العالمية ويعمل من ثم على جذب المستثمر األجنبي إلى السوق الجزائرية، خاصة إذا كان أداء ه
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  .الشهادات جيدا
أو / ذلك من خالل تأسيس أكبر عدد ممكن من شركات المساهمة و: إعطاء المبادرة للقطاع الخاص -رابعا

التضامنية وذات لمسؤولية المحدودة إلى شركات ذات أسهم حتى يمكنها من (تحويل أنواع الشركات األخرى 
قطاعات االقتصادية في ظل المنافسة الحرة على طرح أسهم لالكتتاب العام، ومن ثم توجيهها نحو مختلف ال

وما يدعم ذلك  .النحو الذي تتمكن معه هذه الشركات من تحقيق أفضل عائد بأقل تكلفة ضمانا لبقائها
اإلسراع في تنفيذ برامج الخوصصة وضرورة تهيئة دخول بعض المؤسسات إلى بورصة الجزائر مثل 

إلى بعض الشركات الخاصة مثل شركة االسمنت، وهذا األمر من  الشركة الجزائرية للنقل الجوي، باإلضافة
  شأنه أن يعيد إلى السوق توازنها، ويسهم في تعميقها وينشط حركة التعامل فيها ويعزز من مستوى سيولتها

حيث ال يمكن الحديث عن توجيه مدخرات العائالت دون  :الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لألفراد: خامسا
ستوى المعيشة للمجتمع يسمح بزيادة حجم االدخار موى الدخل الحقيقي لكل مواطن، فرفع تحديد المست

الخاص وعرض رؤوس األموال التي تبحث عن فرص االستثمار في البورصة، ومن ثم فإن الزيادة الحقيقية 
أن يتسنى ويمكن  للدخل تؤدي إلى زيادة االدخار بشكل أكبر من االستهالك، ومنه وتوجيهه نحو االستثمار

 :ذلك من خالل العمل على تحقيق ما يلي

ü  الحقيقي  اإلنتاجالتحكم في ظاهرة التضخم من خالل التحكم في نمو الكتلة النقدية وجعلها مقرونة بكمية
 .قوي يحقق إشباع الطلب الداخلي إنتاجي جهازعن طريق إقامة 

ü تبني سياسة صرف هدفها حماية العملة الوطنية من أي تدهور. 

ü بة ظاهرة هروب االدخار المالي ورؤوس األموالمحار. 

ü ية بمراجعة سلم األجور خاصة بالنسبة للموظفين الذين بإمكانهم المساهمة بمدخراتهم في رفع نس
 .االستثمار في األوراق المالية

حيث يتطلب إنشاء سوق تداول لألوراق المالية توافر البيئة : تطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي -سادسا
مالئمة، والتي تتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات التي التنظيمية التشريعية وال

تضبط نشاط إصدار تداول األوراق المالية، كما يرتبط اإلطار القانوني للسوق بطبيعة آليات وإجراءات النظام 
متعاملين في السوق من أساليب الغش أو القضائي في حل مشكلة المنازعات أو حماية حقوق المستثمرين وال

احتكار المضاربين وتالعبهم بممارسات غير قانونية في عمليات البيع والشراء لألوراق المالية تؤدي إلى 
جب الحفاظ على قدر من المرونة في التشريعات يوفي هذا الصدد،  .افتعال المخاطر على مستوى البورصة
مانة والصدق في التعامل في عمليات تداول األوراق ألافظة على االمنظمة لبورصة الجزائر بغرض المح

  :المالية، ويتم ذلك من خالل عدة آليات أهمها
ü فتح سوق رأس المال للمستثمرين الجانب وفق تشريعات مرنة نضبط ذلك. 

ü اإلصدارات األولية واإلفصاح الدوري والمستمر بعد ذلك. 

ü ء مزيد من الثقة في االستثمار في األوراق المالية يتضمن إصدار قانون مستقل لحماية المستثمر إلضفا
حق المستثمر في الحصول على المعلومات واسترداد حقه إذا كان التقصير بسبب ممارسة غير مشروعة من 
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 .الجهات العاملة بالسوق

ü ات وضع وصيانة المعايير الالزمة لضمان تداول ومنتظم وذو كفاءة عالية وذلك من خالل تنظيم المؤسس
العاملة في األسواق، مثل شركات الوساطة، جمعيات الوسطاء، بيوت المقاصة، شركات حفظ ملكية األوراق 

 .المالية، وشركات معلومات األوراق المالية

ü  اإلفصاحإصدار قوانين تنظيم صناعة صناديق االستثمار وخبراء وناصحي االستثمار بهدف تحسين 
 .وتخفيض المخاطر على المستثمرين

ü رة فحص أنظمة المحاسبة المتبعة في شركات المساهمة والبنوك وتحديد مدى كفاية التقارير المالية ضرو
 .عن السياسات المحاسبية واإلفصاحالتي تصدرها من حيث الشكل والمضمون وطريقة العرض 

ü  ليةواألمراجعة األنظمة والتشريعات والقوانين وطرق الرقابة ووسائل فرض النظام المتعلقة بالسوق 
 .يجب أن يكون من أهم أهدافها حماية المستثمرين تية، واليوالثانو

ونمو سوق  د على ضرورة وجود جهاز مصرفي متكامل كوسيلة مهمة لرقييوفي األخير يجب التأك  
األوراق المالية، ذلك ألن وحدات هذا الجهاز تختص في الوساطة المالية تضطلع بالقيام بدورها على 

ومن ذلك مقدرتها على تعبئة االدخار وتوفير الفرص االستثمارية في صورة مشروعات، مستويات عديدة، 
وكذلك التوسط بين عرض السيولة النقدية الفعلية والطلب الحقيقي عليها، كما ينبغي على الجهاز المصرفي 

ذي يسمح له بضمان أن يتسم بالمرونة العالية والقدرة الفائقة على مواكبة التطورات االقتصادية على النحو ال
سرعة النفقات النقدية، وكذا توفير السيولة المالية المطلوبة لتحقيق مختلف الصفقات والعمليات التي تتم عن 

  .طريق الوساطة المالية
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  بنك البركة الجزائريقية على القرض الشعبي الجزائري ودراسة تطبي: المبحث الرابع
رية العاملة في السوق بنك البركة الجزائري من أهم البنوك الجزائزائري ويعتبر القرض الشعبي الج    

ذا المبحث سنقوم من خالل هو ،رفة الشاملةيمهمة في ميدان الص ن خطواتان البنكاهذ ىقد خطالمصرفية و
  .استنتاج مدى تحولهما إلى بنكين شاملينبدراسة هذين البنكين و

    
  الشعبي الجزائري ض قرحالة تطبيقية على ال :المطلب األول

سنقوم من خالل هذا زة في الجهاز المصرفي الجزائري ويحتل القرص الشعبي الجزائري مكانة بار     
  .أنشطة البنوك الشاملةه التشابه بين أنشطة هدا البنك وجأور بحصالمطلب 
  الشعبي الجزائري ضلمحة تعريفية حول القر: لوالفرع األ

تحديث والتي تولد ا األخير بخطط تطوير وذقد قام هكيفية تأسيس هذا البنك وقد سبق وإن اشرنا إلى     
العمومية بر القرص الشعبي الجزائري ثالث اكبر البنوك تعأ 2006عنها بعض المؤشرات االيجابية ففي سنة 

ج  دمليار  29.3ماليير دج  ليبلغ  4كما تم زيادة رأسماله ب جد مليار  3.9وله أكثر من تبلغ قيمة أصو
من بين ميا وهي قيمة تسمح بتصنيف البنك من ضمن البنوك المتوسطة عالو ض،ر من مجلس النقد والقراقرب

مجموعة استغالل بناتج الخام يفوق  15وكالة و 131 ريتوفبا البنك قد ذالبنوك الكبيرة في المنطقة كما أن ه
أكثر من على  أستحوذالبنكية كما من اإلطارات  %30عامل منهم  4700عدد عمال يتجاوز مليار دج و 15
  )1(. من السوق المصرفية الجزائرية 15%

  رفة الشاملةيالشعبي الجزائري والص ضالقر ةنشطأ: ثانيال الفرع
  :يتضح ذلك من خالل المحورين التاليينهذا البنك في مجال جمع الودائع والتمويل وإلى أنشطة  ضسنتعر   
  )2( :هذا البنك أنواع عديدة من اإليداعات والتي نذكر منها ما يلي حيث يعرض :نشاط  جمع الودائع -أوال

عين يحتفظون وهي التي تستحق الدفع في أي وقت يطلبها صاحبها بمعنى أن المود :ودائع تحت الطلب - 1
  :تشملبها تجنبا للمخاطر و

 .و يمارسون نشاط تجاريأالذي يفتح ألشخاص معنويين  الحساب الجاري و -أ 

 .لذي يفتح ألشخاص معنويين ال يمارسون أي نشاط تجارياحساب الشيكات و - ب 

  .القصرو حساب خاص باألشخاص الطبيعيين وهدفتر االدخار البنكي و  -ج 
بعد مرور مدة معينة يتفق عليها  منها أي مبلغ إال بستطيع صاحبها أن يسحيهي التي ال و: ودائع آلجل - 2

ويشترط أن ال يقل المبلغ الوديعة عن ) د أدنىكح %4.5(مسبقا مع البنك مقابل فائدة متغيرة حسب المدة 
  :سنوات وتشمل 10 قصاهاأأشهر و 3لمدة إيداع أدناها  10000

 ا تمثل المبالغ النقدية آلت تودعها أصحابهأو لحاملها قابلة للتظهير و اسميةهي سندات سندات الصندوق و  -أ 

                                                        
دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم  ،آثار الخوصصة على الجهاز المصرفي الجزائريقرمية دوفي، ) 1(

  .147: ، ص2008/ 2007ويل، جامعة بسكرة، الجزائر، نقود وتم: االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، تخصص
  .142- 141: نفس المرحع السابق، ص ص )2(
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 ىيكون الحد األدنالمدة المتفق عليها  و قبل مرورال يمكن السحب منها إال من اجل االستفادة من عوائدها و
  .ج.د 500000الحد األقصى ج و.د 10000 لقيمة السند

 .غير مقيمين تنتج عنها فوائد محددةتي تفتح ألشخاص طبيعيين مقيمين والو: حسابات العملة الصعبة - ب 

 ضح الجدول التالي يوصول على سكن وهو حساب تودع في األموال بهدف الحو: دفتر توفير السكن -ج 
  2006- 2005القرص الشعبي الجزائري خالل سنتي هيكل ودائع 

 2006-2005هيكل ودائع القرص الشعبي الجزائري خالل سنتي) 14(الجدول 

 

  
  
  
  

  
  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

annuel 2006le rapport , Algériepopulaire d’ crédit Le  
     

إلى  2005في نهاية سنة  %69كسبي لودائع تحت الطلب من لونالحظ من خالل الجدول تزايد الوزن ا
في نهاية سنة  %31جل منألبالمقابل نالحظ تراجع الوزن النسبي لودائع و، 2006في نهاية سنة  79%

حسب ما ورد في التقرير السنوي للبنك لسنة  -ا التراجع يعزىذهو ،2005في نهاية سنة  %29إلى  2005
مليون  30928إلى  2005 ج في نهاية سنة.مليون د 53328 تراجع ودائع ألجل للقطاع العام من ىلإ -2006

  . 2006 في نهاية سنةج .د
رفة يطار الصإا البنك والتي تدخل في ذحيث سنتطرق إلى أهم أنشطة ه ):ثماراتاالست(نشاط التمويل  -ثانيا

  : الشاملة
 والتي تشمل ) :Retail banking(( خدمات التجزئة المصرفية - 1

  )1( :تتضمن البطاقات التاليةو: البطاقات االلكترونية المستحدثة -أ
ü بطاقة السحب   cpa cash   la carte de retraite   
ü الدولية بطاقة فيزا    la carte cpa visa international 
ü Carte cpa /visa classic  
ü Carte cpa /visa gold  
ü Mester carte  

 19017بمقابل  2006بطاقة في نهاية سنة  50374قد بلغ عدد البطاقات الموزعة في مختلف األصناف و
  .%165 وأي بمعدل نم 2005في نهاية سنة  تبطاقة وزع

 العمليات  لتمويل السلفيات المقدمة من طرف البنك القروض و يوه: وض الشخصيةالتوسع في القر-ب 

                                                        
)1( le credit populaire d’Algérie, le rapport annuel 2006, p : 21. 

  السنة  
  )%(  2006  )%(  2005  البيان

  ودائع تحت الطلب
  ودائع ألجل

  

211406  
92925  

69  
31  

258557  
66707  

71  
29  

  100  325264  100  304331  المجموع
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  )1( :ما يلي  ذكرنه القروض ذمن بين هو. الشخصية للعمالء
ü قروض بناء مسكن.  
ü قروض التمويل العقاري لشراء مسا كن جديدة.  

وقد بلغ عدد  ،االستثمار قروضوتشمل قروض االستغالل و: المتوسطةقروض المؤسسات الصغيرة و-ج 
تابعة للقطاع  245842 منها 342788 انشاءهإفي البنك المتوسطة التي ساهم المؤسسات الصغيرة و

   .)2(الخاص
الشعبي الجزائري صيغا جديدة لتمويل  ضحيث اقترح القر: القروض الخاصة لتمويل المهن الحرة- د  

  )3( :يحتوي ثالث صيغ تتمثل فيالذي و"   PronoLibبرنامج "مختلف المهن وفق برنامج أطلق عليه
ü MEDUIM مخابر التحليل, الصيادلة, خاص بتمويل األطباء. 

ü ARCHIMED  خاص بتمويل المهندسين المعماريين إلقامة المشروعات السكنية 

ü PROMED  الخ... المحاسبين, المحامين, خاص بتمويل المهن الحرة. 

والجدول  2006-2005 خالل سنتي %9مو قدره بصفة عامة فان النشاط االفتراضي للقرض قد حقق نو  
  :2006-2005سنتي ي يوضح هيكل قروض خالل الالت

  )ج نهاية الفترة.مليون د( 2006-2005 القرض الشعبي الجزائري خالل سنتيقروض هيكل ) 15(الجدول 
  السنة             

  )%(  2006  )%(  2005  البيان

  قروض قصيرة األجل
  لقروض متوسطة طويلة  األج

3067  
93659  

25  
75  

30777  
104622  

23  
77  

  100  135399  100  124335  المجموع
  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر 

   Le credit populaire d’Algérie, op.cit, p : 19  
 

في نهاية سنة  %77الذي بلغ األجل وطويلة و نالحظ من خالل الجدول الوزن الكبير للقروض متوسطةو    
ل المشاريع االستثمارية متوسطة تمويلى هو ما يعني توجه البنك إو 2005سنة  ةفي نهاي%  73مقابل 2006

  .طويلة األجلو
  :تشملو:  تقديم األنشطة التمويلية المبتكرة - 2
  .1992من سنة  ءاابتد يجاريإلاالقرض  -
   .روأومليون  231بقيمة  اءنشلإلوراسكوم المصرية وأ كطرااالمشاركة في تقديم قرص مشترك لفائدة سون -
، سندات الخزينة(حيث تتشكل محفظة البنك من أوراق حكومية : مساهماتهأنشطة محفظة البنك و - 3

  برزأمن ه وجخارالبنك في عدة شركات داخل الوطن وكما يساهم هذا . وأسهم تعلى المؤسسا) مستحقات

                                                        
  146.قرمية دوفي، مرحع سابق، ص   )1(
  .146: نفس المرجع السابق، ص   )2(
  .142: فريدة معارفي، مرجع سابق، ص )3(
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  )1( :تلك المساهمات نذكر 
    .( SALEM) يجاريإلاشركة االعتماد  •

   .(CAGAX) صندوق التأمينات الصادرات •
  .( S R H) شركات إعادة التمويل الوهمي •
  .( FGMMC )  صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة •
  .–هي مساهمة خارج الوطن و -BAMIC) ( التجارةبنك المغرب العربي للصناعة و •
  . ) FCMGRCT(مخاطر قروض االستثمار  نماضالمشترك ل صندوق •
المركزي  المؤتمنشرنا سابقا بوظيفة أالتي تقوم كما ، و)Alegria clearing( تسويةالجزائرية لل •

  .للسندات في بورصة الجزائر
من   % 33مليون دج مشكلة بذلك  159587 بلغوتجدر اإلشارة إلى ن قيمة موجودات محفظة البنك     

  )2( .2006مليون د ج نهاية سنة  487859 إجمالي أصول البنك البالغ
 96611من  رتفعتاحيث شهدت االلتزامات الممنوحة ارتفاعا ملحوظا حيث : طة خارج الميزانيةأنش - 4

أوراق قروض التجهيزات في حين امات التمويل الممنوحة للعمالء وناتج عن التز %19مليون دج بمعدل 
 2005سنة مليون دح في نهاية  8624كبيرا بدورها حيث ارتفعت من  رتفاعااالمستلمة  تتزامالشهدت اال

  .)3(  % 344أي بمعدل نمو  2006مليون دج في نهاية سنة  38249إلى 
       

  حالة تطبيقية على بنك البركة الجزائري:المطلب الثاني 
بدور متميز في تجميع المدخرات  الذي يقومئري أول بنك إسالمي في الجزائر، ويعتبر بنك البركة الجزا    

سنقوم الصيغ التي نتالءم مع طبيعتها، و ا في قنوات االستثمار المختلفة وفقإعادة توظيفهوالموارد المالية و
  .أنشطة البنوك الشاملةم التشابه بين أنشطة هذا البنك ومن خالل هذه المطلب بحصر أه

  لمحة عامة حول نشأة بنك البركة الجزائري وإستراتيجية نشاطه: لوالفرع األ
هذا يصنف ضمن ل، وخارجي في الجزائرشمل رأسمال داخلي وؤسسة مصرفية تبنك أول مال هذا يعتبر  

  برأسمال مشترك  06/12/1990 يالمؤرخ ف 07- 90تأسس بموجب بيان تثبيت رقم البنوك المختلطة، وقد 
) الجزائر(التنمية الريفية وبنك الفالحة و %50بنسبة ) السعودية-جدة(التنمية و لالستثماربين مجموعة البركة 

التمويل و لالستثمارف العمليات المصرفية مختل تحقيقهو  ن الهدف األساسي لبنك البركةأا كم %. 50بنسبة
 03/11/1990من  ابتداء موافقته أيضا ضالقروقد قدم مجلس النقد و .وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية

م تالذي بهذا البنك، و ةقعللية المتاالماإلدارية وجارية تلمجموعة البركة بمختلف الصفات القانونية النظامية ال
   إنما على أساس الربحال تقوم على أساس الفوائد ومساهمة شركة على شكل  20/05/1991إنشاءه رسميا في 

                                                        
op.cit, p :26. Le crédit populaire d’Algérie, )1( 

op.cit, p: 32. )2(    
op.cit, p: 34. )3(   
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  )1( .من طرف عمليات التمويل تحت رعاية البنكالميسر  
  )2( :تعتمد استراتيجيه البنك البركة الجزائري على تحقيق  المحاور التاليةو     

ü وير نظم التسيير داخل البنكالتطالتنمية و.   
ü ةالمردوديي التكاليف ووضع وسائل التحليل والتحكم ف.  
ü توسيع برامج الخدماتلة السيطرة على شبكة االستغالل ومحاو.  
ü التنويع األفقي للنشاطات.  
ü زيادة األموال الخاصة للبنك.     
ü اطه المصرفي نشذات صلة بموضوعه و مال من خالل المساهمة في عدة شركاتال دعيم رأست

  :وهو األمر الذي يتضح من خالل الجدول التالي ،والمالي
  )د ج(مساهمات بنك البركة الجزائري ) 16(الجدول 

  نسبة المساهمة  رأسمالها  اسم  الشركة
 20%  4800.000.000  )البركة أالمان( شركة التامين

 20%  260.200.00  التقنيةو اآلليةشركة ما بين البنوك 

 4%  250.000000  للتنمية العقاريةشركة البركة 

 10%  100.000.000  شركة التكوين ما بين البنوك

 100%  199.994.000  دار البركة 

 15:ص،2003التقرير السنوي سنة  بنك البركة الجزائري،: المصدر

  ة الشاملةيالمصرفالبركة الجزائري و :ثانيالفرع ال
  :يتضح من خالل المحوريين التاليينالتمويل وموارد والجمع سنتعرض إلى أنشطة هذا البنك في مجال    
حيث يقوم بنك البركة الجزائري بعرض عدة إمكانيات لجمع الموارد : )الموارد(نشاط جمع الودائع  -أوال

  :من عمالء المهتمين بتوظيف أموالهم حيث تتنوع هذه الودائع إلى
  .الحسابات الشيكاترية  واابات الجتتمثل في الحسع تحت الطلب ووهي الودائ :الودائع الجارية - 1
حابها من شجيع صغار المدخرين حيث يستفيد أصوهي الحسابات التي تفتح لت: التوفيرودائع االدخار و - 2

  .تتمثل في حسابات دفاتر التوفيرعلى أساس الرصيد األدنى للحساب والتي تحتسب أرباح محققة، و
  :الخسارة تتمثل فيالمشاركة في الربح و ها وفق نظاموهي التي يتم توظيف :ودائع االستثمار - 3

ü المطلقة والتي تكون للبنك حرية استعمالها في أي مشروع رحسابات االستثما.  
ü والتي يطلب أصحابها استعمالها في مشروع صغير ،حسابات االستثمار المخصصة.  
ü سندات الصندوق.  

 .            عمالء كضمانالمقدمة من طرف ال المؤونات تشمل مختلفو :المستلمة كضمان وناتؤالم - 4
                                                        

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية أثر البنوك األجنبية في تمويل االقتصاد الوطني، دراسة حالة الجزائرعبير عايدة بلعيدي، ) 1(
  .150 -149: ، ص2005/2006نقود وتمويل، جامعة بسكرة، الجزائر، : تصادية، تخصصوعلوم التسيير، قسم علوم االق

  .155-154: نفس المرجع السابق، ص) 2(
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  .2004لي يوضح مجموع ودائع بنك البركة الجزائري لسنة االجدول التو 
  )دج( 2004هيكل ودائع بنك البركة الجزائري لسنة ):17(الجدول رقم 
  النسبة   المبالغ  يانالب

   %31.14  9529638117  الودائع الجارية  -1

  %19.04  5827932981  الحسابات الجارية 

  %12.10  3701705136   واآلخرونالشيكات  حسابات

  %18.48  5655163169  ودائع االدخار والتوفير  -2

  %39.43  12067051159  ودائع االستثمار -3

  %7.94  2431088002  حسابات االستثمار المطلقة 

  %31.48  371921  حسابات االستثمار المقيدة 

  %31.14  9635591236  سندات الصندوق 

  %10.95  3352591994  لمة كضمان المست المئونات -4

 100  30604444439  وعــــالمجم

    156:ص ، مرجع سابق،عبير عايدة بلعيدي :لمصدرا
أي نسبة  12.067.051.159:نالحظ من الجدول إن ودائع االستثمار تشكل اكبر مبلغ حيث تقدر بو

يعزى و ،لموارد لتمويل االستثمارمما يدل على اهتمام هذا البنك بجمع ا ،من إجمالي ودائع البنك 39.49%
 .المساهمة المباشرة في االستثماراتنك وذلك أيضا لطبيعة الب

التي والتمويالت، وجملة من الخدمات  م بنك البركة الجزائريدحيث يق ):االستثمارات(نشاط التمويل  -ثانيا
  )1( :نأتي على ذكرها فيما يلي

  :التي تشملو :خدمات التجزئة المصرفية 
 :تتضمن بطاقتين هماو: اقات االلكترونية المستحدثةالبط - 1

ü بطاقة السحب "Carte de retrait " أيام 7/ أيام 7سا و24/سا24توفير السيولة  ياهاامز، والتي من. 

ü الدفع /بطاقة السحب"Carte de retrait /Paiement"إمكانية دفع مشتريات السلع  ياهاامزالتي من ، و
  .من جميع التجار المعتمدين

 -البيع باإليجار/التأجير التمويلي- بواسطة اإليجار %80شراء سكن جديد بنسبة :(تمويل العقارات - 2
 ).الترميمل التوسع، تمويل أشغال الصيانة والمرابحة، شراء سكن مستعمل، تمويل البناء الذاتي، تمويل أشغا

  ).اإليجارب البيعلمرابحة وسيارات سياحية أو سيارات لالستعمال الذاتي بصيغة ا( تمويل شراء السيارات - 3

 شهرا، 60مدة التسديد ، و%80الصناعة التقليدية بنسبة ات المهنية الخاصة للمهن الحرة وتمويل التجهيز - 4

 .اإليجار البيعيتم التمويل بواسطة صيغة المرابحة وو 

 : تشملو :تمويالت أخرى -5

  يغةــطة صبواس % 80جات النهائية بنسبة المنتتمويل المواد األولية و: (تمويل االستغالل بالصندوق  -أ
                                                        

  :موقع بنك البركة الجزائري على االنترنت )1(
 http://  -www.albaraka: 12/12/2008  bank.com, consulté le  
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    من الديون المستحقة بواسطة صيغة المرابحة  %80السلم، تمويل الديون الناشئة بنسبة المرابحة و 
، تمويل المسبق للتصدير بنسبة )السلمبواسطة صيغة المرابحة و% 80السلم، تمويل الصفة المرهونة بنسبة و

  .السلمر بواسطة صيغة المرابحة وبالتصديمن المبلغ المتعلق  80%
من تكلفة المشروع لمدة متوسطة  % 70بنسبة  رالتمويل الكالسيكي لالستثما: ( تمويل االستثمار -ب    

سبة ن، تمويل بالتأجير التمويلي بستنصاعإلابواسطة صيغة المشاركة، المرابحة ، السلم،  -سنوات 5- األجل 
  ).- سنوات  5 -لمدة متوسطة األجل  % 80
  .)كفالة حسن التنفيذ، كفالة إعادة دفع األقساط وكفالة الخضوع( :تمويل باإلمضاء -ج    
   .2004قروض بنك البركة الجزائري لسنة  لالجدول التالي يوضح هيكو

  )ج.د( 2004قروض بنك البركة الجزائري لسنة ) 18( الجدول 
 البنود المبالغ النسبة

 السلم -1  5716257395 %26.73
%19.56 

%7.16 
4184626362 
1531631033 

 

  قرض قصير األجل
 قرض متوسط األجل

 يجارإلا -2 83063147 %0.39
%0.00 
%0.38 

981508 
82081639 

  قرض قصير األجل
 قرض متوسط األجل

 المرابحة-3 12721116399 %59.48
%11.38 
%48.10 

2433092690 
10288023709 

  قرض قصير األجل
 قرض متوسط األجل

 ستصناعإلا-4 270128446 %1.26
%0.11 
%1.09 
%0.07 

23179442 
232129009 
14819995 

  قرض قصير األجل
  قرض متوسط األجل
 قرض طويل األجل

 البيع باإليجار -5 46505954 %0.22
%0.12 
%0.10 

25746038 
20759916 

  قرض متوسط األجل
 قرض طويل األجل

أخرى قصيرة  خدمات -6 631069467 %2.95
 األجل

%2.90 
%0.05 

620676731 
10392736 

  أوراق الدفع
 العمالء المدينون

ديون صافية مشكوك  -7 598254090 %2.80
 فيها

 القرض باإليجار -8 1322477406 %6.18
 مجموع التمويالت 21388872304 %100.00

 تمويل قصير األجل 7272949469 %34.00
 تمويل متوسط وطويل األجل 13517668745 %63.20
  ديون صافية مشكوك فيها 598254090 %2.80

  16:عبير عايدة بلعيدي، مرجع سابق ، ص :المصدر 
 % 63نسبة  ج أي.د 13517668745بلغ ) طويل األجلمتوسط و(دول أن تمويل االستثمار يتضح من الجو
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من المشاريع االستثمارية التي يقوم بتمويلها البنك مويالت الممنوحة من طرف البنك، ومن مجموع الت
، وحدة امل الشوكوالطةن، مصانع اآلجر، معامل تكرير الزيوت، معامل المشروبات الغازية، معالمطاح

  .العقاراتو تركيب اآلالت اإللكترونية، الفندقة، التغليف، وحدة النسيج
، 2004دج في نهاية جوان  356994000حيث بلغت قيمة هذا البند  :المشاركاتة األوراق المالية وأنشط

 . )1(مليون دج في نفس الفترة 42774603095من إجمالي أصول البنك البالغ  % 0,83مشكلة بذلك 

هي في تطور وحيث تتركز بصفة أساسية في تمويل عمليات التجارية الخارجية،  :أنشطة خارج الميزانية
تمثل تو  نوعية العالقات التي تربط بنك البركة بالمراسلين الخارجيين، مستمر نتيجة تحسن طرق المعالجة و

 )2(: هذه األنشطة فيما يلي

موزعة على  2003دوالر أمريكي سنة  458.014.277التي بلغت قيمتها المستندية، و اإلعتمادات §
 :القطاعات التالية

 .دوالر أمريكي 292.318.212مواد البناء بمبلغ  •

 .دوالر أمريكي 76.528.177العتاد بمبلغ  •

 .دوالر أمريكي 51.243.331الصناعة بمبلغ  •

 .دوالر أمريكي 17.722.492زراعة بمبلغ ال •

كبيرا  رتفاعااهذا المجال  يالتحويالت الحرة حيث سجلت حركة رؤوس األموال فالتسليمات المستندة و §
لفا خاصا بالتسليمات م 6570قد تم معالجة ارنة بالنسبة المالية السابقة، ومق 2003سنة  %45 بأكثر من

 .دوالر أمريكي مع إدراج التحويالت الحرة 125.878.723بلغ مبلغ هذه العمليات المستندة، و

  
  بنك البركة الجزائريفرها في القرض الشعبي الجزائري ومدى تومعايير الشمولية و :المطلب الثالث

إن تصنيف أي بنك كبنك شامل سيتوجب ضرورة توافر خصائص محددة، من أهمها إزالة الحدود     
في ذلك على األعمال معتمدا ية، المتخصصة وبنوك االستثمار ورالمصطنعة بين نشاطات البنوك التجا

، أين تتكامل الخدمات ماليمصرفي و سوبر ماركتبنك عبارة عن ، حيث يصبح الالتطورات التكنولوجية
ت المصرفية التقليدية كاإليداع واإلقراض بجانب خدمات المالية، حيث يجد العمالء الخدماالمصرفية و
    كخدمات األوراق المالية، صناديق االستثمار، االستثمارات المالية) مستحدثة(تقليدية مالية غير مصرفية و

يقوم بتوظيف أمواله بجميع ع القطاعات ووبذلك فإن البنك الشامل يقوم باستقطاب الموارد من جمي .غيرهاو
يع في جميع سياسة التنوا في ذلك على انتشاره الجغرافي ولجميع القطاعات مستند االئتماناآلجال، كما يمنح 

من خالل ما سيأتي ذكره سيتم و. ع بين المتناقضين تعظيم العائد وخفض المخاطرهذا بهدف الجماألنشطة، و
   )2(: بنك البركة الجزائريو ي كل من القرض الشعبي الجزائريمدى توافر معايير الشمولية فتحديد 

  المعيار النوعي: الفرع األول

                                                        
  .211: مداني، مرجع سابق، ص أحمد)1(
  .216 - 213: أحمد مداني، مرجع سابق، ص ص: باالعتماد على)2(
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التجارية،  (على البنك الشامل أن يقدم كافة أنواع االئتمان لكل القطاعات االقتصادية  يحتم هذا المعيار    
فة ، ناهيك عن تقديم توليتقطاب الودائع من مختلف القطاعاتعالوة على اس) العقاريةالصناعية، الزراعية و

لك التي تتعلق األعمال خاصة تلية تشمل خدمات بنوك االستثمار والمامتنوعة من الخدمات المصرفية و
 .    باألوراق المالية

الذي يقوم ة على القرض الشعبي الجزائري، وفي هذا الصدد، نجد أن هذا المعيار ينطبق بدرجة كبيرو    
نشطته في مجال يستقطب ودائع مختلف القطاعات، باإلضافة إلى أقديم االئتمان لمختلف القطاعات وبت

الذي أيضا على بنك البركة الجزائري، وبورصة الجزائر، كما يطبق مساهمته البناءة في األوراق المالية و
يستقطب ودائع مختلف تلك القطاعات، باستثناء القطاعات التي تزاول يمول كافة القطاعات االقتصادية و

كذلك مالته في مجال األوراق المالية واألنشطة المحرمة شرعا، غير أن ما يؤخذ على نشاط البنك قلة تعا
 .كته في أنشطة بورصة الجزائرعدم مشار

 المعيار الوظيفي :الفرع الثاني

المقدمة، والذي يعزز ثقة العمالء المالية أ التنويع في الخدمات المصرفية ويستند هذا المعيار على مبد   
  . ، تلك الثقة الناجمة عن قدرة البنك على توفير جميع الحلول أمام أولئك العمالءبالبنك
الجزائري      دد، نجد أن هذا المعيار ينطبق بدرجة صغيرة على كل من القرض الشعبيفي هذا الصو     

اللذين ال المقدمة من طرف هذين البنكين، و ى ذلك إلى محدودية الخدماتعز، ويوبنك البركة الجزائري
هذا  كما سلف ذكرها في الفصل الثاني من–يقدمان خدمات عديدة تدخل في إطار شمولية  العمل المصرفي 

 .غيرها، تأسيس صناديق االستثمار و)لثقةوحدات ا( ، ومن أمثلة ذلك خدمات أمناء االستثمار -البحث

خاصة الودائع الفروع العديدة تجميع األموال و حيث يستطيع البنك ذو :المعيار الجغرافي :الفرع الثالث
ة اعد في تحقيق تنمية شاملة أو متوازنهو األمر الذي يسوجيهها تبعا للفرص االقتصادية، والمختلفة، ومن ثم ت

ما يدعم ذلك و. المحلية وتقلباتها المستمرة اإلقراضذلك ما يعزز من قوة البنك في مواجهة طلبات جغرافيا، و
  . لألموال وفرص إضافية للتوظيفضرورة التفرغ على المستوى الدولي لتوفير مصادر جديدة 

ينطبق بدرجة قليلة على كل من القرض الشعبي الجزائري وبنك  في هذا الصدد، نجد أن هذا المعيارو      
. وكالة داخل الوطن إضافة إلى شبكة مراسليه في الخارج 100البركة الجزائري، فاألول يتفرغ إلى أكثر من 

 .وكاالت داخل الوطن إضافة إلى شبكة المراسلين 10وأما الثاني فيتفرغ إلى أكثر من 

 معايير أخرى :الفرع الرابع

  ،إعداد دراسات الجدوى ،الجديدة يمكن إضافة معايير أخرى كدور البنك الشامل في ترويج المشروعات      
  ةـالستثماريرفة ايبعمليات الص تسويقها للمستثمرين، عالوة على القيام واإلعالن عن الفرص االستثمارية و 
 . تقديم االستشارة حول اإلصدارات الجديدةاإلسناد، التسويق و 

 وفي هذا الصدد، نجد أن هذا المعيار ينطبق بدرجة جد صغيرة على كل من القرض الشعبي الجزائري     
لقروض السندية ، حيث يقوم القرض الشعبي الجزائري بتسويق امتفاوتةلكن بدرجة وبنك البركة الجزائري و

ئري سوى بعض األنشطة ، بينما ال يؤدي بنك البركة الجزاللشركات الكبيرة ويمسك سندات مؤسسات أخرى
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  .المحدودة في مجال األوراق المالية
بنك البركة ة كل من القرض الشعبي الجزائري وبناءا على العرض السابق نستنتج أن الغالب على أنشطو    

تحديث شاملة للجوانب اإلدارية والوظيفية       هو ما يستدعي القيام بخطةالجزائري هو األنشطة التقليدية و
ذلك بما حديثة في نطاق الصرفة الشاملة، والتي تسمح بتوسيع دائرة األنشطة المصرفية اللوجية، ووالتكنو

يكفل زيادة قدرة هذين البنكين على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة في ظل المنافسة التي يشهدها الجهاز 
فسة من عدة بنوك عمومية االمصرفي الجزائري سواء تعلق األمر بالقرض الشعبي الجزائري الذي يواجه من

أخرى خاصة أجنبية، أو بنك البركة الجزائري الذي يواجه منافسة من بنوك تقليدية، باإلضافة إلى وطنية و
 - البحرين–ذلك من قبل الوافد الجديد بنك السالم م األعمال المصرفية اإلسالمية، والمنافسة في مجال تقدي

  2008اإلسالمي بداية من نوفمبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : حيث من خالل ما تقدم في هذا الفصل نستخلص ما يلي :خالصة الفصل
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ü   التي بدأت منذ سبعينات القرن العشرين، ي الجزائري جملة من اإلصالحات، وشهد الجهاز المصرف   
من أبرز تلك اإلصالحات اإلصالح التمويلية لوحدات هذا الجهاز، و ذلك بغرض تعزيز القدرةو

الذي عرف ، و) 10-90القانون رقم (القرض ، والمتمثل أساسا في قانون النقد و1990سنة المصرفي ل
مار األجنبي للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية، ثعلى االست انفتاحابعده الجهاز المصرفي الجزائري 

دان لكن رغم تلك اإلصالحات فإن الوضعية الحالية لهذا الجهاز تعكس جملة من النقائص منها فقو
كل جملة هذا ما شوغيرها، و ةتكنولوجيا المستخدم، ضعف الحترافية في ممارسة العمل المصرفياال

    التي يضاف إليها تحديات أخرى خارجية أبرزها عولمة النشاط المصرفيمن التحديات الداخلية، و
 .تزايد حدة المنافسةو

ü  التي تدخل المصرفية المستحدثة، و ض األنشطةالبنوك العمومية الجزائرية إلى ممارسة بع اتجهت
لتأمين، تقديم القروض رفة اينذكر منها التأجير التمويلي، صألنشطة المصرفية الشاملة، وضمن ا

لكن رغم ذلك ال يمكن اعتبار هذه البنوك بنوكا شاملة لكونها تفتقر إلى اآللية و. المشتركة وغيرها
فالبنوك العمومية الجزائرية . األصولارة الخصوم وبنوك فيما يتعلق بإدالمطبقة في هذا النمط من ال

 .منح القروضالتقليدية في مجال جمع الودائع والزالت تعاني قصورا في وظائفها 

ü  تستدعي ممارسة العمل المصرفي الشامل من جانب وحدات الجهاز المصرفي الجزائري توافر
 :مقومات من أهمها

مع فكرة البنوك الشاملة  بما يتالءمداء الجهاز المصرفي وزي لتحديث أالبنك المركتفعيل دور الدولة و •
االقتصادية التي تخدم عملية التحول ية المتعلقة باألنشطة المصرفية ويشمل ذلك كل الجوانب التشريعو

 .إلى بنوك شاملة

، الذي يشمل الخدمات التي تقدمها هذه البنوك في إطار الصرفة الشاملةتحديث أداء البنوك الجزائرية، و •
 .البشرية إلطاراتباإلضافة إلى االرتقاء بمهارة اطر، وإدارة المخا إدارة التسويق،

اإلسراع في إرساء قواعد الحوكمة داخل الجهاز المصرفي الجزائري بغرض توفير مناخ من الشفافية  •
 .في التسيير بما يكفل استرجاع ثقة الجمهور في البنوك

فذة لممارسة أنشطة جديدة تتعلق باألوراق المالية من ذلك بغرض خلق ناتطوير بورصة الجزائر، و •
 .جانب البنوك الجزائرية

ü  أنشطتها المصرفية نحو  الجزائري لتطويربنك البركة عى كل من القرض الشعبي الجزائري ويس
    ، كل معايير العمل المصرفي الشامل غير أن هذين البنكين ال تنطبق عليها. مجاالت أكثر شمولية

بما يخدم تحقيق اآللية المطبقة للعمل في أعمالها وث نحو تحدي ستدعي بذل المزيد من الجهودهذا ما يو
  .البنوك الشاملة
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  :الخالصة العامة       
أفرزت المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة التي شهدتها البيئة المصرفية الحديثة تحـديات كبيـرة،      

. والتي أجبرت البنوك على تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل، ومن ثم تنامي إنشاء فكرة البنـوك الشـاملة  
وزيادة حـدة المنافسـة فـي     ةوالتنظيمي ةمن القيود التشريعي وشجع على ذلك جملة من العوامل منها التحرر

مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية خاصة من جانب المؤسسات المالية الغير المصرفية، كمـا  
 انتشـار المصرفية في تسريع وتيرة الثورة في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتطبيقاتها في الصناعة  تساهم

البنوك الشاملة واقعا ملموسا، والتي تنوع خدماتها ومنتجاتهـا  كذا أصبحت وه. المصرفية االلكترونيةاألعمال 
وحدات الثقة والتأجير التمويلي، كمـا  بين الخدمات المبتكرة والجديدة كالمشتقات المالية، التوريق المصرفي، 

على مبدأ جمـع  التنويع الذي يرتكز إطار من ويحكم ذلك . تضطلع بدور هام في تطوير سوق األوراق المالية
العـالم   دولهذا النمط من البنوك في مختلف  انتشروعلى إثر ذلك . المتناقضين زيادة العائد وخفض المخاطر

. اليابان وكوريـا الجنوبيـة   ،، تركياةاألمريكي المتحدةعلى غرار ألمانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات 
  .قة للبنوك الشاملة في هذا الدولالنماذج المطبوإن اختلفت 

تعانيه األجهزة المصرفية لهذه الدول من مكامن ضـعف عديـدة، فقـد     وفي حالة الدول العربية، فرغم ما    
البنوك العربية إلى تبني فلسفة العمل المصرفي الشامل من خالل القيام بأنشطة وحدات الثقة، تأسـيس   اتجهت

أنه  يرغ. اإلسالميةسواء على صعيد البنوك التجارية أو البنوك  ،وغيرها صناديق االستثمار، صيرفة التأمين
، والتي تمثل اإلقراضك ةالتقليدي األنشطةيالحظ في الغالب قلة التنوع في األعمال المصرفية وارتكازها على 

ـ نسبة كبيرة من هامش الربح المصرفي، لهذه البنوك، وهو األ املة مر الذي يجعل الحديث عن وجود بنوك ش
عربية يتطلب إتباع سياسة شاملة لتحديث الجهاز المصرفي في كل قطر عربي سواء علـى مسـتوى البنـك    

مة في البنـوك ووجـود   نظام الحوك اعتمادوهذا في إطار . المركزي أو على مستوى البيئة الداخلية لكل بنك
  . العربية للبنوك االستثماريةأسواق مالية عربية متطورة تدعم تنامي أنشطة الصيرفة 

األساسي عن توفير الموارد التمويلية  ولؤالمسأما في حالة الجزائر، فيعتبر الجهاز المصرفي الجزائري      
إال أنه يوجد العديد مـن  . الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية في الوطن، وهذا في ظل حداثة بورصة الجزائر

وخاصـة التحـديات   رفي الجزائري دوره المنـوط بـه،   التحديات التي تشكل عقبات أمام أداء الجهاز المص
ورغـم ذلـك فقـد    . وغيرهاالبشرية المؤهلة  المواردحترافية في العمل المصرفي ونقص الداخلية كفقدان اال

االيجابيـة نحـو تبنـي فلسـفة العمـل       تاالتجاهاالحظنا بعض الدالئل األولية التي تشير إلى وجود بعض 
مر بأنشطة التأجير التمويلي، صيرفة التأمين، تقـديم القـروض المشـتركة    المصرفي الشامل سواء تعلق األ

 من البنـوك العربيـة   غير أن البنوك الجزائرية كنظائرها األولى، ن كانت هذه األنشطة في بدايتها إوغيرها و
لضـمان  يستدعي توفير جملـة مـن المقومـات     وهو ما. األساسي هاال يزال يشكل النشاط اإلقراضي نشاط

لألعمال المصرفية الشاملة في الجزائر، وما يدعم ذلك وجود بورصة نشطة، وللتعمـق أكثـر   حقيقية  القةانط
  للصيرفة تطبيقكالقرض الشعبي الجزائري، وبنك البركة الجزائري : فقد قمنا بدراسة حالة بنكين جزائريين
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  .تحول إلى البنوك الشاملةفي الجزائر، وخلصنا في األخير أن كال البنكين يسعيان إلى ال اإلسالمية 
  

  :فرضياتال اختبارنتائج 
  :، ويتضح ذلك على النحو التاليفرضيات البحث اختبارالباحث  استطاعما تقدم في البحث من خالل   

تـدخل اإلطـار    ال تتطلبوالتي تفترض أن عملية التحول إلى نظام البنك الشامل  :بالنسبة للفرضية األولى
ذلك إلـى ضـرورة تـوافر الـدعم     عدم صحتها وسالمتها، ويعزي  ثبتفقد . رقابيالتشريعي والتنظيمي وال

التشريعي والتنظيمي والرقابي، والذي يتضح من خالل السماح للبنـوك بمزاولـة أنشـطة األوراق الماليـة     
، المصـالح وغيرهـا  إلى نظام البنوك الشاملة كتضارب  ثار السلبية لعملية التحولآلللحد من ا يهاوالرقابة عل

تجارب الدول المتقدمة في ميدان البنوك الشاملة حيـث أدت القيـود    ءوما يدعم ذلك ما تم القيام به من استقرا
  النمـاذج المطبقـة   اخـتالف على أنشطة البنوك العاملة في تلك الدول إلـى  المفروضة التشريعية والتنظيمية 

  .للبنوك الشاملة
يشكل عـامال  ر حجم البنوك العربية ومنها البنوك الجزائرية صغ إن تفترضوالتي  :بالنسبة للفرضية الثانية

إلى آراء باحثين آخرين، والتـي   استناداصحتها وسالمتها، وذلك  تثبتفقد . قا أمام تحولها إلى بنوك شاملةيعم
، شركات استثماريةلتجهيزات مادية كبيرة تسمح بتأسيس صناديق  الشاملة البنوك امتالكتجمع على ضرورة 

   . تمويلي وأجهزة صراف آليتأجير 
تحديث الجهـاز   علىالعمل المصرفي  في تكنولوجيالتطور ال انعكاسوالتي تعتقد ب :الثالثةبالنسبة للفرضية 

لكـون  وذلك  ،صحتها وسالمتها ثبتتفقد . المصرفي الجزائري لتحقيق عملية التحول إلى نظام البنوك الشاملة
، فـي  البنك بوحداته التابعة محليا وخارجيا ارتباطأن يساعد على  وجود تكنولوجيا مصرفية متطورة من شأنه

  .تدعيم التنويع ويعمق إيجابياته لبما يكفإطار عملية تدويل العملية المصرفية 
  

  :نتائج البحث
  :لمختلف جوانب البحث، ومن خالل دراستنا لمختلف فصوله، توصلنا على النتائج التالية استعراضنابعد 

المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة التـي  تأثير لى إيعزي  ،اه نحو فكرة البنوك الشاملةتنامي االتج -1
والمتمثلة في تطـور المنتجـات والخـدمات     ،ةإلى حدوث تطورات غير مسبوقة في الصناعة المصرفي أدت

  .المالية والمصرفية كما ونوعا
التوريـق،  ( من خالل أنشطة الصيرفة االستثماريةتعمل البنوك الشاملة على تطوير سوق األوراق المالية  -2

  ).وغيرها....نشاط صناديق االستثمار، خدمات األوراق المالية، أنشطة وحدات الثقة 
لـى  إيعتبر النموذج األلماني للصيرفة الشاملة من بين أهم التطبيقات الحديثة للبنوك الشـاملة واألقـرب    -3

  .النموذج المثالي الذي يقوم فيه البنك بجمع الوظائف
  وإيمان اقتناعإلى مزاولة األعمال المصرفية الشاملة  اإلسالميةالبنوك العربية بما فيها البنوك  اتجاهيجسد  -4
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لـب  غير أن الغا. المصرفية الحديثة تحديات البيئة مواكبةهذه البنوك بقدرة نظام البنوك الشاملة على  وليؤمس
أن رتكازها على األنشطة االئتمانية وهو ما يؤكد علـى  اعلى األعمال المصرفية للبنوك العربية قلة التنوع، و

   .هذه البنوك ال زالت تتمسك بنمط التقليدية في مزاولة األعمال المصرفية
دى القدرة على تتعلق عملية تحديث الجهاز المصرفي العربي لتحقيق التحول إلى نظام البنوك الشاملة، بم -5

فلسفة العمل   وتغيير إستراتجيات العمل داخل البنوك العربية اتجاهالتشريعي والتنظيمي الداعم،  اإلطارتوفير 
  . كمة في البنوك، ووجود سوق مالية متطورةووباعتماد نظام الح المصرفي الشامل،

  :ليةوبتحليلنا لواقع الجهاز المصرفي الجزائري توصلنا إلى النتائج التا  
أهم محطة في تطوير الجهاز المصرفي الجزائري،  10-90التي جاء بها القانون رقم  اإلصالحاتتعتبر  -1

من بنوك تجارية عمومية وطنيـة  ونقطة بداية تحرير القطاع المصرفي، حيث أصبح هيكل هذا الجهاز مكون 
العاملة فيه والتـي بلـغ    إلسالميةاعلى هذا الهيكل قلة البنوك  ذوما يؤخ. خاصة أجنبية وبنك مختلط وأخرى
فقط وهما بنك البركة الجزائري ومصرف السالم الجزائري، كما يالحظ غياب بنوك االسـتثمار   اثنانعددها 

  .نلتمويل التنمية االقتصادية في الوط مالالزواألعمال التي يعتبر وجودها ضروري لتوفير التمويل 
ه قصور عديدة تتمثل في فقدان االحترافية في ممارسة العمـل  معاناة الجهاز المصرفي الجزائري من أوج -2

في نهاية سنة  ٪92.2صول المصرفية، حيث بلغ نصيبها المصرفي، سيطرة البنوك العمومية على إجمالي األ
  .، وهو األمر الذي يحد من شدة المنافسة2007

أنشطة التـأجير التمـويلي، وتقـديم    بروز مالمح الصيرفة الشاملة في البنوك الجزائرية من خالل القيام ب -3
غير أن الغالب على طابع البنوك الجزائرية هو . القروض المشتركة، تحديث أنظمة الدفع االلكتروني وغيرها

   .التقليدية
 ،ال تزال البنوك الجزائرية بحاجة إلى قيامها ببعض الوظائف الهامة كأنشطة إنشاء صـناديق االسـتثمار   -4

ضد مخـاطر   لتحوطلولية، التوسع الجغرافي خارج الحدود، التعامل بالمشتقات المالية إيداع د تشهاداإصدار 
  .بنوك شاملة اعتبارهاأسعار الفائدة ليمكن 

  
  : اتيالتوص

إلى تقديم بعض التوصيات واالقتراحات، والتي قد تسـاهم فـي عمليـة تحـول البنـوك      قد خلص الباحث   
لمسيرة التنمية االقتصادية في الجزائر، وهـو مـا    ميق الدعم الالزإلى بنوك شاملة قادرة على تحق ةالجزائري

  :يلي يأتي ذكره في ما
المصرفية لمواكبة المستجدات والتطـورات العالميـة المعاصـرة التـي      اإلصالحاتصلة اومضرورة  -1

  : وذلك من خالل ،تشهدها البيئة المصرفية الحديثة
Ø  هــــواضحة المعالم، تضع ضمن أولويات يةإستراتجاإلسراع في خوصصة البنوك العمومية وفق 

  .مصلحة االقتصاد الوطني 
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Ø   تحقيق بعض االندماجات بين البنوك الوطنية خاصة تلك التي تشترك في تمويل مؤسسات وشـركات
وزيادة كفاءة النشـاط  تعمل في نفس القطاع، وذلك بهدف القضاء على مشكل صغر حجم رأسمال البنوك 

   .المصرفي
Ø المصرفيةايير لجنة بازل فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر االلتزام بمع.  

للبنوك الوطنية في الخارج في إطار تدعيم عملية تدويل العمـل المصـرفي    ةتكثيف إنشاء الفروع التابع -2
 صلة االنفتاح على القطاع المصـرفي األجنبـي  اوموفي نفس الوقت،  .لترسيخ مبدأ التنويع المحفظي الدولي

بهدف االستفادة من مزايا التمويل اإلسـالمي واسـتغالل المـوارد الماليـة      ةخاصة البنوك اإلسالمية األجنبي
  .الضخمة لهذه البنوك في تمويل التنمية االقتصادية

تطوير التشريعات والتنظيمات التي تتعلق بالنشاط المصرفي لتتواءم أكثر مع فلسـفة العمـل المصـرفي     -3
   .الخ...دار تشريعات وقوانين تنظم السيولة المتزايدة لهذه البنوك في شكل أوراق مالية من خالل إص الشامل

  :تبني سياسة متطورة فيما يتعلق بتحدث أداء البنوك الجزائرية، تشمل الجوانب التالية -4
ü  تنويع مصادر االستخدامات من خالل ممارسة األعمال المصرفية االستثمارية.  
ü  لخا... شهادات إيداع دولية كإصدارحديثة  ادخاريةبخلق أوعية تنويع مصادر التمويل.  
ü  أسلوب التسويق االلكتروني في تقديم الخدمات المصرفية اعتماد.  
ü   البشرية على مزاولة األعمال المصرفية الشاملة مواردالاالرتقاء بكفاءة وقدرة.  
ü  تحديث إدارة المخاطر المصرفية.  

بغرض تعزيز كفـاءة الجهـاز المصـرفي     ،وكمة في البنوك الجزائريةضرورة االعتماد على نظام الح -5
مالية، والذي مـن شـأنه أن   لالجزائري، وضمان مصالح العمالء، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في البيانات ا

  .تعزز من الثقة في الجهاز ووحداته
في تفعيل القانون رقم  اإلسراعرة المالية المتداولة فيها، مع ضرو األدواتتطوير بورصة الجزائر بتنويع  -6

 .المتضمن توريق القروض الرهنية، وحث البنوك بقوة لتوريق ديونها لما لهذه العملية من مزايا 05-06

معدالت التضخم ومعـدالت   واستقراراالقتصادية الكلية  السياسات استقرارويبقى هذا كله متوقف على مدى   
  .الفائدة

  :آفاق البحث
في هذا البحث بأن هناك جوانب هامة جديرة بالدراسـة والبحـث لتكـون     ضوخمن خالل ال تبين لنا      

  :إشكاليات بحوث ودراسات أخرى، وهي
  .متطلبات الصيرفة الشاملة داخل الجهاز المصرفي الجزائري -1
  .دور الصيرفة الشاملة في تنشيط األسواق المالية -2

  .ـــمد هللا رب العالمينر دعـــــــــوانا أن الحــــــــــــــوآخ
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  :المراجع باللغة العربية :أوال

 :الكتب - 1
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