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 تقديم

في ظل البيئة المصرفية العالمية الحديثة  والتي تتسم بإزالة كافة القيود أمام حركة رؤوس األموال 
ستقرار المالي من واالستثمارات عبر الحدود  وتزايد المنافسة المحلية والدولية  أصبح تحقيق اال

األولويات التي تسعى مختلف األطراف إلى تحقيقه  وعلى رأسها المؤسسات المالية الدولية  خاصة 
في ظل ظروف المرحلة الراهنة  حيث أصبحت األعمال التي تقوم بها البنوك عرضة للعديد من 

ر هذه الظروف كان المخاطر و التي تستلزم االهتمام أكثر من خالل ترقية إدارتها و تحت تأثي
لزاما على البنوك في أي جهاز مصرفي، أن تسعى إلى تطوير قدراتها التنافسية لمواجهة تلك 

 األخطار.
أجل تقديم نظرة  من االقتصاد البنكي المعمق""محاضرات في تأتي هذه المطبوعة المعنونة ب 

، سيما بالنسبة األساسية في موضوعات  االقتصاد البنكي و البنوك  لمفاهيم والجوانبشاملة عن ا
اقتصادية ، على النحو الذي يتيح  علوم اولى ماستر تخصص اقتصاد نقدي و بنكيلطلبة السنة 
في ظل التطورات العالمية التي تشهدها الساحة  بالمعلومات الكافية عن الموضوع تزويد المتلقي

ثراء المصرفية و المالية أهم مجاالت علم االقتصاد ككل، ويسمح  معارفه في واحد من بين وا 
مع موضوعات االقتصاد البنكي  بتكامل مجموع مهاراته وخبراته التي تتقاطع في عديد جوانبها

 واالقتصاد الكلي وغيرها من المواضيع األخرى.
 كما يلي:مجموعة من المحاضرات  شملت المطبوعة

 لبنوك االلكترونيةالمحاضرة االولى: الصيرفة و ا
 المحاضرة الثانية: تحرير الخدمات المصرفية

 المحاضرة الثالثة: االندماج المصرفي و البنوك الشاملة
 المحاضرة الرابعة: ادارة المخاطر البنكية

 المحاضرة الخامسة: اتفاقيات لجنة بازل للرقابة المصرفية
 المحاضرة السادسة: التسويق المصرفي

 المحاضرة السابعة: حوكمة البنوك
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 كنولوجيا المالية و الشمول الماليالمحاضرة الثامنة: الت
 الصيرفة والبنوك اإللكترونية المحاضرة األولى: 
توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية ومن ابرز  األخيرةشهدت الساحة المصرفية خالل العشرية 
تعد اتجاها حديثا ومختلفا عن البنوك التقليدية لما تحققه مظاهرها انتشار البنوك االلكترونية التي 

االحتياج كبير لنوعية جديدة من صبح و مع تزايد عمليات التجارة االلكترونية أمن مزايا عديدة. 
وال تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وكنتيجة  البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط االداء االعتيادي

واالتصال جاءت البنوك االلكترونية التي ساهمت وبشكل فعال  لتكنولوجيا اإلعالمللنمو المتسارع 
فالبنوك االلكترونية بمعناها .في تقديم خدمات متنوع وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان 

داريا، الواس ع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل موقعا ماليا تجاريا، وا 
واستشاريا شامال، له وجود مستقل على الخط يتم التعاقد معه للقيام بخدمات، أو تسوية المعامالت، 
ة، أو إتمام الصفقات على مواقع الكترونية وهو ما يمثل أهم تحدي في ميدان البنوك االلكتروني

وتظهر المنافسة قوية بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية، وبين المؤسسات الكبيرة والصغيرة 
 .ووفقا لذلك سيقوم العمالء بالمقارنة بين خدمة البنوك واختيار األنسب منها 

 ماهية البنوك االكترونية:-1
 :(Electronic bankingتعريفها )

 المت اااااااورة موااااااال البناااااااوك ت لااااااال علااااااا  البناااااااوكهنااااااااك العدياااااااد مااااااان المصااااااا لحات التاااااااي 
أو البنوك  "InternetBanking" أو بنوك االنترنت "Electronic Banking" االلكترونية

أو البناااااااااااااااااااااااااااك  "Remote Electronic Banking" ن بعااااااااااااااااااااااااااادعاااااااااااااااااااااااااااااللكترونياااااااااااااااااااااااااااة 
البنوك الخدمية  أو "Online Banking"أو البنك عل  الخط "Home Banking"المنزلي
، وعلا  اخاتال  Banking" "Web  بنوك الويا  أوBanking" Service-"Self الذاتية

فجميعهااا تشااير قلاا  قيااام العميااال باا دارة حساااباتل أو انجاااز أعمالاال المتصااالة  المصاا لحات
بالبنك عبار شابكة االنترنات ساواء كاان فاي المنازل أو المكتا  وفاي أي مكاان ووقات يرغبال 

 ."بالخدمة المالية عن بعد"ويعبر عنها



3 
 

الصاايرفة اإللكترونيااة هااو قجااراء العمليااات المصاارفية بشااكل قلكترونااي والتااي تعااد ا نترناات ف
أشااكالها، وبااذلك فهااي بنااوك افتراضااية تنشااإ لهااا مواقااع قلكترونيااة علاا  ا نترناات  ماان أهاام
 .خدمات نفس خدمات موقع البنك من سح  ودفع وتحويل دون انتقال العميل قليها لتقديم

البنوك اإللكترونية ماهي إال وسيلة الكترونية لنقل المنتجات والخدمات البنكية التقليدية  اذن:
جراءالعمالء عبر اإلنترنت )هي بذلك تمكنهم من الوصول لحساباتهم  إلىوالحديثة  العمليات  وا 

التنقل بين فروع البنك(، وهو ماساهم في اختصار  إلىوالحصول على المعلومات دون الحاجة 
قت والجهد والمال بالنسبة للعميل وخفض تكاليف العمل وزيادة األرباح بالنسبة للبنك، وذلك عن الو 

طريق استخدام برمجيات تعرف ببرمجيات اإلدارة المالية في كل وقت وفي أي مكان وزمان إما 
 مجانا أو لقاء رسوم مالية.

 نشأة الصيرفة االلكترونية:
ليات المصرفية بشكل الكتروني والتي تعد االنترنت من أهم العم إجراءالصيرفة اإللكترونية هو 

على االنترنت لتقديم خدمات نفس أشكالها بذلك هي بنوك افتراضية تنشئ لها مواقع إلكترونية 
 ع وتحويل دون انتقال العميل اليها.خدمات موقع البنك من سحب ودف

اإللكتروني،  أما  تزامنا مع ظهور النقدوتعود نشأة الصيرفة اإللكترونية إلى بداية الثمانينات 
استخدام البطاقات كان مع بداية القرن الماضي في فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم في 
 .الهاتف العمومي ، وبطاقات معدنية تستعمل على مستوى البريد في الواليات المتحدة األمريكية 

الواليات المتحدة األمريكية يمّيز بين نوعين  وخالل منتصف التسعينات ظهر أول بنك إلكتروني في
 :من البنوك كالهما يستخدم تقنية الصيرفة اإللكترونية 

تحقق أرباحا تصل إلى ستة أضعاف البنك (:بنوك اإلنترنت) البنوك االفتراضية -
 .العادي

وهي البنوك التي تمارس الخدمات التقليدية وخدمات الصيرفة : بنوك األرضيةال-
 .اإللكترونية 

 نتيجة تفاعل عدة عناصر منها: االلكترونية  وعموما يرجع ظهور وانتشار البنوك
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التجارة اإللكترونية: التي تتم باستخدام الوسائل اإللكترونية وخاصة اإلنترنت والتي أصبحت تتميز -
 بخصائص عديدة.

االتصاالت والمعلومات: التي أدت الى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع ثورة -
المصرفي والمالي ومنه التطلع الى تقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة ومتنوعة اعتمادا على ما 

 أنتجته التكنولوجيا وثورة المعلومات.
مؤسسات المالية هذه المنافسة وجود منافسة شديدة بين البنوك: بعضها البعض ومع غيرها من ال-

التي اصبحت ال تقتصر على االقتصاديات الوطنية بل اكتسبت ابعادا دولية في ظل تحرير التجارة 
 العالمية.

تزايد دخول العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية: مثل شركات التأمين وشركات األسواق -
 دمات البنوك.المالية ومنافستها للبنوك حيث أصبحت تقدم نفس خ

 ات النقدية والمالية إما في مجالتنامي أهمية ودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفق- 
     .التجارة أو  مجال االستثمار والناتجة عن عولمة األسواق 

 أنماط البنوك اإللكترونية وخدماتها: 
كل موقع لبنك على شبكة االنترنت يعني بنكا الكترونيا ووفقا لدراسات عالمية أثبتت أن  ليس
 صور أساسية للبنوك على االنترنت تتمثل في:  3هناك 
وهو المستوى األساسي للبنوك اإللكترونية أو ما : Informationnel الموقع المعلوماتي  (1

تروني المصرفي ومن خالله يمكن للبنك يمكن تسميته بصورة الحد األدنى من النشاط اإللك
أن يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية، وينضوي هذا النوع من 
الخدمات على مخاطر متدنية نسبيا بسبب عدم وجود قناة اتصال الكتروني عبر االنترنت 

 تمكن أحدا من الدخول إلى الشبكة وأنظمة المعلومات الداخلية للمصرف.
 تصالي بينلية التبادل االيتيح هذا الموقع عم :Communicative الموقع اإلتصالي  -1

البنك والعمالء، مثل البريد اإللكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط وتعديل 
 .والحسابات، واالستفسارات معلومات القيود 
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 أن يمارس البنك نشاطاته في بيئة ويمكن من خالله :Transnational الموقع التبادلي  -2
الكترونية، كما يمكن للعميل القيام بمعظم معامالته الكترونيا )سداد الفواتير، ادارة 

 التدفقات النقدية، اجراء كافة الخدمات االستعالمية سواء داخل البنك أو خارجه(.
 الشروط العامة لممارسة العمل البنكي اإللكتروني: 

 تشترط التشريعات في المؤسسات الممارسة لألعمال البنكية توفر مجموعة من الشروط: 
يمارس أعمال البنوك أن  األهلية لممارسة أعمال البنوك: يجب على أي موقع الكتروني (1

يكون متوفر على جميع الشروط القانونية وحاصل على الترخيص الالزم لممارسة تلك 
ال اعتبرت األعمال وأن يطبق جميع التعلي مات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي وا 

 أعماله غير قانونية.
 . تعلقة بحماية العمالءشروط م (2

 أهمها: مزايا البنوك اإللكترونية: 
امكانية الوصول الى قاعدة أوسع من العمالء: تتميز البنوك اإللكترونية بقدرتها على  (1

التقيد بمكان أو زمان معين مع امكانية الوصول الى قاعدة عريضة من العمالء دون 
 سبوع وهو ما يوفر الراحة للعميل.طلب الخدمة في أي وقت وعلى طول أيام األ

تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة: تقدم البنوك اإللكترونية كافة الخدمات المصرفية  (2
 التقليدية باإلضافة الى خدمات أكثر تطورا عبر االنترنت مثل: 

 ء بطريقة التأكد من ارصدتهم لدى المصرف.إمداد العمال -
 تقديم طريقة دفع العمالء للكمبياالت المسحوبة عليهم الكترونيا. -
 ارة المحافظ المالية )من أسهم وسندات( للعمالء.كيفية اد -
 طريقة تحويل األموال بين حسابات العمالء المختلفة. -

 خفض التكاليف. (3
مع اتساع شبكة االنترنت وسرعة انجاز األعمال عن زيادة كفاءة البنوك اإللكترونية: وهذا  (4

 البنوك التقليدية مما سهل على العميل االتصال ببنكه.
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توفر البنوك االلكترونية خدمات متميزة لرجال ا عمال والعمالء ذوي خدمات البطاقات. (5
مول خدمات سامبا الماسية والذهبية المقدمة لفئة محددة من العمالء  المستوى المرموق 

عل  شكل ب اقات ائتمانية وبخصم خاص، ومن هذه الب اقات ب اقة سوني التي تمكن 
عل  خدمات  مليون من أكبر ا ماكن، وتشتمل 18العميل من استخدامها في أكور من 

 عمال، اإلعفاء منمجانية عل  مدار الساعة برقم خاص، خدمة مراكز ا 
 وعموالت الخدمات البنكية، باإلضافة قل  كوير من الخدمات الخاصة ا خرى  رسوم

 أهم متطلبات البنوك االلكترونية: 
البنية التحتية التقنية: تقع في مقدمة متطلبات البنوك اإللكترونية وان البنى التحتية مرتبطة  (1

ولة ومختلف القطاعات وتمثل تقنية ببنى االتصاالت وتقنية المعلومات التحتية للد
المعلومات أهم عنصر بالنسبة للبنى التحتية من حيث األجهزة والبرمجيات والكفاءات 

 والمنافسة. واالستمراريةالبشرية وهي دعامة الوجود 
مع المستجدات: إذ يعتبر التطوير، التفاعلية، التنويع من أهم عناصر  واالستمراريةالتطوير  (2

 البنوك اإللكترونية.متطلبات بناء 
هو جديد وانما يجب  التفاعل مع المتغيرات: إن التفاعل ال يعني فعال التعامل مع كل ما (3

 أن يكون مع األفكار والنظريات الحديثة خاصة في حقول التسويق المالي والخدمي.
الفنية كفاءة األداء: يجب أن تمتد الكفاءة ألداء نشاط البنك اإللكتروني الى كافة الوظائف  (4

لتسويقية القانونية واالستثمارية واإلدارية خاصة وأن هذه الكفاءة يجب أن تقوم والمالية وا
 على فهم احتياجات االداء والتواصل التأهيلي والتدريبي.

الكثير من المخاطر التي تحيط يوجد أهم المخاطر والتحديات التي تواجه البنوك اإللكترونية: 
لنقود اإللكترونية إال أن هذه المخاطر تتباين تبعا لتنوع درجة تطور التقنية بعمل البنك اإللكتروني وا

 المستخدمة وطرق اإلقراض المعتمدة وكذلك طبيعة النظم األمنية ومنها: 
يتعلق بتحركات غير مالئمة لسعر الفائدة التي قد تخفض من قيمة  خطر سعر الفائدة: -1

 النقد اإللكتروني وبالتالي تؤثر على الوضع المالي للبن.
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: ويشكل خطر كبير للبنوك اإللكترونية المتخصصة ومصدر هذا الخطر هو خطر السيولة -2
 الزيادة المفاجئة الستيراد النقود اإللكترونية.

محاولة لتدمير النظام األمني عن طريق ادخال فيروس الى نظام : يتمثل في خطر السمعة -3
 البنك اإللكتروني مما يعطل نظام المعلومات.

يأتي من التبادالت الخارجية وقبول العمالت األجنبية في مدفوعات النقد  خطر السوق: -4
 اإللكتروني.

المعتاد خاصة للزبائن خارج السوق  االعتماداتيتمثل في التوسع في منح  :االئتمانخطر  -5
 وعندما ترافقه عدم توفر للمعلومات.

للعمليات الخارجية  بااللتزامات: يتمثل في عدم إمكانية اإليفاء خطر التحويل الخارجي -6
 بسبب عوامل اقتصادية سياسية أو اجتماعية.

وهذا مصدره الغموض أو الصعوبة في إمكانية تطبيق القوانين خاصة  الخطر القانوني: -7
 المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني.

 إيجابيات البنوك اإللكترونية وسلبياتها: 1الجدول رقم 
 السلبيات اإليجابيات

امكانية القيام بأية عملية من البنك أو من أي 
 مكان به حاسوب أو خط هاتفي أو مودم.

أن يكون قادرا على التكيف مع على المستخدم 
استخدام الحاسوب باإلضافة الى اتصاله المستمر 

 بشبكة االنترنت.
تعرض الخدمات على طول ساعات اليوم 
وخالل أسام األسبوع مع تنفيذ العمليات 

 وتأكيدها بسرعة فائقة.

اتقان تعامل العميل مع البنوك اإللكترونية يحتاج 
 علم.الى استثمار الوقت والجهد للت

حيث تستخدم  االئتمانتوفير درجة أكبر من 
البنوك اإللكترونية أجهزة تدعم بروتوكول 

 الحركات المالية اآلمنة.

 تراق الحاسوب.إمكانية اخ

 . واستراتيجيةنخاطر تشغيلية  التحقق من األعمال الورقية.
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 :مهام البنوك االلكترونية
تعمل المصارف االلكترونية داخل شبكة المعلومات الدولية عن  :لألموالالتحويل االلكتروني -

تتولى التداول االلكتروني لمجموعة من القيود المحاسبية التي  حواسيب طريق المشاركة في شبكة 
 تتم بين الدائن والمدين في مختلف المصارف.

تقدم المصارف االلكترونية خدمات متميزة للزبائن ذوي المستوى المرموق مثل  :خدمة البطاقات-
خدمات سامبا الماسية والذهبية المقدمة لفئة محددة من الزبائن على شكل بطاقات ائتمانية وبخصم 

 خاص. 
مجموعة من المصارف العالمية الكبرى في تطبيق  بدأت :النظام المصرفي المباشر مع الزبون -

ومن خالل .مصرفية المباشرة مع الزبائن من الحاسب االلي المتواجد في المنزل او المكتبالنظم ال
الخدمة يستطيع الزبون ان يتمكن من القيام بالعمليات الروتينية مثل تحويل االموال من حساب  ذهه

 .آلخر
الخدمة مع تطور الخدمات المصرفية في العالم وهذه الخدمة تؤدي  ذهانشات ه :الهاتف المنزلي-

 24لتفادي طوابير الزبائن في االستفسار عن بعض الخدمات المصرفية وتستمر هذه الخدمة 
 ساعة يوميا .

 :  ة اإللكترونيةصيرفأشكال ال
 :  الصيرفة االلكترونية من خالل الصرافات االلكترونية

اآللااي لااوراق هااو ولاة أوتوماتيكيااة تسامع للعمياال عان  رياال ب اقااة الماوزع  -1        
 . اللجوء قل  الفرع كترونية بسح  مبلغ من المال دون حاجة ال

 D.A.Bالموزع اآللي لألوراق  : 2جدول رقم
 
 
الماااااااااااااوزع اآللاااااااااااااي   

 لاوراق 
        D.A.B  

 المبادئ العامة       
يسمع بالسح   -

لكل حائز عل  
 السح ب اقة 

يوجد في البنوك،  -

 التقنية                                        
 جهاز موصول -

بوحدة مراقبة 
الكترونية تقرأ 

المدارات 

 النتائج         
تخفيض نشاط  -

 السح  في الفروع 
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الشوارع، أماكن 
 أخرى 

يعمل دون  -
 انق اع 

المغنا يسية 
 للب اقة 

هذه ا خيرة  -
نسجل عليها 
المبالغ المالية 
الممكن سحبها 

 أسبوعيا  
، مداخلة مقدمة " البنوك واستراتيجيةالنظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية " نعمون وها ،:  المصدر 

جامعة حسيبة بن   -واقع وتحديات -قل  ملتق  المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية 
 .  273: ، ص2004ديسمبر  14/15الجزائر، يومي  -بوعلي، الشلف

هو أيضا ولة أوتوماتيكية أكور تعقيدا وتنوعا،  (G.A.B)الشباك اآللي للوراق   -2
فباإلضافة قل  خدمة السح  النقدي تقدم خدمات أخرى كقبول الودائع، 

قلخ وكل ذلك ... ل  صك، عمليات التحويل من حسا  قل  وخر 
 . والشبابيك ا وتوماتيكية لاوراق متصلة بالحاسو  الرئيسي للبنك 

 G.A.Bالشباك اآللي لألوراق  3جدول رقم 
 
 
 
الشباك اآللي   

 لاوراق 
       G.A.B 

 المبادئ العامة       
يخول لكل حائز  -

عل  الب اقة القيام 
بالعديد من العمليات 

 : منها 
السح ، معرفة 
الرصيد، القيام 

بتحويالت،  ل  
 شيكات  

 التقنية                                        
جهاز موصول  -

بالكمبيوتر الرئيسي 
للبنك يقرأ المدارات 

المغنا يسية للب اقة 
التي تسمع بمعرفة 

الزبون للرصيد بفضل 
 رمز سري  

 النتائج         
يستعمل من كر   -

الزبائن في أوقات غلل 
البنوك، خاصة بالزبون 

 المستعجل 

 .274: ، ص"مرجع سابق " نعمون وها ،:  المصدر
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تسمع هذه التقنية بخصم قيمة    (T.P.V)نهائي نق ة البيع االلكترونية -3

مشتريات العميل من رصيده الخاص بعد أن يمرر موظف نق ة البيع 
الب اقة االئتمانية عل  القارئ االلكتروني الموصول مباشرة مع الحاسو  

أين تخصم القيمة   (code pin)المركزي للبنك ب دخال الرقم السري للعميل 
 .      ونيا من رصيده وتضا  قل  رصيد المتجر قلكتر 

 T.P.V نهائي نقطة البيع االلكترونية 4جدول رقم 
 
 

نهائي نق ة    
البيع   

 االلكترونية
 T.P.V 

 المبادئ العامة       
يوضع في المحالت  -

حيث يسمع للعميل 
بتسوية عملياتل 

التجارية بالب اقة أوناء 
 التسديد 

 التقنية                                        
فروع موصولة  -

بشبكة تجمع بنوكا 
 مختلفة 

 النتائج         
يحل مشاكل نقل  -

 ا موال ويوفر ا من 

 .275: ، ص"مرجع سابق " نعمون وها ،:  المصدر

مع   "  Phone Bank" الهاتف المصرفي " خدمة الصيرفة االلكترونية عبر الهاتف  -( )     
" الهاتف المصرفي " ت ور الخدمات المصرفية عل  مستوى العالم أنشأت المصار  خدمة 

لتسهيل قدارة العمالء لعملياتهم البنكية وتفادي البنوك  وابير العمالء لالستفسار عن حساباتهم 
، تقدم هذه الخدمة (بما فيها اإلجازات والع الت الرسمية)ساعة يوميا  24وتستمر هذه الخدمة 

باالعتماد عل  شبكة االنترنت المرتب ة بفروع البنك أين تمكن العميل من الحصول عل  خدمات 
 محددة، فقط ب دخال الرقم السري الخاص بل.

 :  أوامر الدفع المصرفية االلكترونية وخدمات المقاصة االلكترونية -
 Banker Automated Clearing" 1960تأسست خدمات المقاصة االلكترونية عام   

Services"   ويتم من خاللها تحويل النقود من حسابات العمالء قل  حسابات أشخاص أو
هيئات أخرى في أي  فرع و ي مصر  في دولة أخرى كدفع المرتبات الشهرية من حسا  
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صاح  العمل قل  حسا  الموظفين، أو دفع المعاشات الشهرية من حسا  هيئة التأمين 
فيدين، أو دفع التزامات دورية من حسا  العميل قل  مصلحة والمعاشات قل  المست

 ... الكهرباء، الغاز
R)كما يتم تسوية المدفوعات المصرفية عن  ريل نظام التسوية اإلجمالية بالوقت الحقيقي       
TGS)   "Real Time Settlement System"  ضمن خدمات المقاصة االلكترونية ويتيع هذا

الكترونية ومنة نقل وتحويل مبالغ مالية من حسا  بنكي قل  وخر بسهولة حيث تتم النظام ب ريقة 
 . تأخير او المدفوعات في نفس اليوم وبنفس قيمة اليوم دون قلغاء

 وسائل الدفع اإللكترونية:  .2
تطورت وسائل الدفع اإللكترونية مع انتشار عمليات التجارة اإللكترونية ويقصد بالدفع 

على أنه مجموعة األدوات والتحويالت اإللكترونية التي تصدره المصارف والمؤسسات اإللكتروني 
 كوسيلة دفع وتتمثل في البطاقة البنكية، النقود اإللكترونية، الشيكات اإللكترونية والبطاقات الذكية.

: أو البطاقات البالستيكية وهي عبارة عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملها البطاقات البنكية .1
استخدامها في شراء معظم احتياجاته أو أداء مقابل ما يحصل عليه من خدمات دون 
الحاجة لحمل مبالغ كبيرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضياع أو اإلتالف، وتنقسم إلى 

 أنواع:  3
 على وجود أرصدة فعليةأو شركات التمويل الدولية بناء  بطاقات الدفع: تصدرها البنوك (أ

 حسابات جارية تقابل السحوبات المتوقعة. للعميل في صورة
: هي بطاقات تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة تمكن االئتمانية البطاقات (ب

ونة صاحبها من الشراء الفوري الحتياجاته مع دفع آجل لقيمتها مع احتساب فائدة مد
 على كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل كل نهاية شهر.

كونها تسدد  االئتمانيةالصرف الشهري: تختلف هذه البطاقات عن البطاقات  بطاقات (ت
 بالكامل من قبل العميل للبنك خالل الشهر الذي تم فيه السحب.

تصدر البطاقات البنكية من طرف مجموعة من المنظمات العالمية والمؤسسات المالية والتجارية   
 نذكر منها: 
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 ةاالئتمانيأكبر شركة دولية في إصدار البطاقات  : تعد Visa internationale فيزا  -
عندما أصدر بنك أمريكا البطاقات: الزرقاء،  1958يعوج تاريخ انشائها الى عام 

 البيضاء والذهبية.
 إصدار: ثاني أكبر شركة دولية في Master Carde Internationaleماستر كارد   -

 مقرها الو.م.أ. االئتمانيةالبطاقات 
: هي من المؤسسات المالية الكبرى التي  American Expressأمريكان اكسبرس  -

تصدر بطاقات ائتمانية مباشرة دون ترخيص إصدارها ألي مصرف وأهم بطاقاتها 
 الصادرة: 

 اكسبرس الخضراء: تمنح للعمالء ذوي المالءة المالية العالية. 
لعالية وتمتاز بتسهيالت غير اكسبرس الذهبية: تمنح للعمالء ذوي المالءة المالية ا 

 محددة السقف.
اكسبرس الماسية: تصدر بعد التأكد من المالءة المالية وليس بالضرورة أن يفتح  

 حاملها حساب لديها.
: من مؤسسات البطاقات اإلئتمانية الرائدة عالميا رغم صغر Diter Club ديتر كلوب  -

ي لكافة العمالء، بطاقات )بطاقة الصرف البنك المتمثلة في عدد حملة بطاقاتها
اإلعمال التجارية لرجال األعمال، بطاقات التعاون مع الشركات الكبرى مثل شركات 

 الطيران(.
بعد ظهور البطاقات البنكية ظهرت النقود اإللكترونية أو النقود الرقمية النقود اإللكترونية:  .2

تخزن في مكان آمن  والتي هي عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية
على الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر للعميل يعرف باسم المحفظة اإللكترونية، تمكنه من 

 استخدامها في القيام بعمليات البيع والشراء أو التحويل.
 وعلى ذلك يمكن تجسيد النقد اإللكتروني في صورتين: 

: يحتوي على احتياطي Le porte-monnaie électronique حامل النقد اإللكتروني  (أ
 الدفع للمشتريات الصغيرة. بأجراءنقدي مخزن في البطاقة يسمح 
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الدفع عبر  بأجراء: عبارة عن برنامج يسمح La monnaie virtuelle  االفتراضيالنقد  (ب
 شبكات اإلنترنت.

عملية  إلتماميك التقليدي تعتمد فكرته على وجود وسيط مثل الش الشيكات اإللكترونية: .3
التخليص والمتمثل في البنك الذي يشرك لديه البائع والمشتري من خالل فتح حساب جاري 
بالرصيد الخاص بهما مع تحديد التوقيع اإللكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعدة البيانات 

 لدى البنك اإللكترونية )أهم البنوك بنك بوسطن، وسيتي بنك(.
وهي  Smart cards لتكنولوجية ظهرت البطاقة الذكية مع التطورات ا البطاقات الذكية: .4

عبارة عن بطاقة بالستيكية تحتوي على خلية إلكترونية  يتم عليها تخزين جميع البيانات 
، العنوان، المصرف، المصدر، أسلوب الصرف، المبلغ المنصرف االسمالخاصة بحاملها 

 وتاريخه، وتاريخ حياة العميل المصرفية من مزياها: 
 ن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقا لرغبة العميل.يمك -
بحيث ال يمكن للعميل استخدامها بقيمة أكثر من الرصيد مصرفيا  إدارتهاسهولة  -

 المدون على الشريحة اإللكترونية للبطاقة.
أمان االستخدام لوجود ضوابط أمنية محكمة في هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة  -

 اإللكترونية.
إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى من خالل آالت الصرف أو  -

 الذاتي أو أجهزة الهاتف العادي أو المحمول.
ضافة القيمة إلى رصيد  - يمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري بالبنك وا 

 المحمول. البطاقة من خالل آالت الصرف الذاتي أو أجهزة التلفون العادي أو
 :وسائل الدفع اإللكتروني و عيوب مزايا 5الجدول رقم 

 العيوب المزايا 
 .االستخدامسهولة ويسر  - لحاملها 

 تمنحه األمان بدل حمل النقود الورقية. -
 الضياع. تفادي السرقة و -

واالنفاق بما يتجاوز  االقتراضزيادة  -
 القدرة المالية.

عدم سداد حامل البطاقة قيمتها في  -
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اتمام صفقاته فوريا بمجرد ذكر رقم  -
 البطاقة.

المجاني  االئتمانفرصة الحصول على  -
 لفترات محددة.

الوقت المحدد يترتب عنه وضع اسمه 
 في القائمة السوداء.

 تعد أقوى ضمان لحقوق البائع . - التاجر 
 تساهم في زيادة المبيعات. -
عبء متابعة ديون الزبائن  أزاحت -

طالما أن العبء يقع على عاتق البنك 
 والشركات المصدرة. 

بمجرد حدوث بعض المخالفات من  -
جانبه أو عدم التزامه بالشروط يجعل 
البنك يلقي التعامل معه وبصفة في 
القائمة السوداء مما يكب في 

 صعوبات في نشاطه التجاري.
وم والغرامات من تعتبر الفوائد والرس  - درها ص  لم  

التي تحققها المصارف  األرباح
 والمؤسسات المالية.

يها هو مدى أهم خطر يواجه مصدر  -
سداد حاملي البطاقات للديون 
المستحقة عليهم وكذلك تحمل البنك 

 المصدر نفقات ضياعها.
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 تحرير الخدمات المصرفيةالمحاضرة الثانية: 
مفهوم الخدمات المصرفية ال يختلف كثيرا عن مفهوم الخدمات بصورة تامة وتمثل  إن

الخدمات المصرفية والمالية مجموعة الخدمات التي تقدمها البنوك لعمالئها وترتبط هذه الخدمات 
 .االستثماروخدمات  واالئتمانبالوظائف األساسية للبنوك وهي اإليداع 

 .ماهية الخدمات المصرفية:1
 خصائصها: مفهوم الخدمات المصرفية و

هي عبارة عن تصرفات أو أنشطة تقدم من طرف البنك إلى العميل وتتصف الخدمات 
عن السلع المالية وحتى عن الخدمات  االختالفالمصرفية بمجموعة من الخصائص تختلف كل 

 األخرى وهي: 
 تخزينها.الخدمة المصرفية مقدما كما ال يمكن  إنتاجعدم إمكانية صنع أو  .أ
 ال يمكن انتاج عينات من الخدمات المصرفية )تختلف حسب العمالء(. .ب
 الخدمة المصرفية تنتج وتستهلك في نفس الوقت. .ت
 جودة الخدمات غير قابلة للفحص قبل تقديمها للعمالء. .ث

توفر كل خدمة مصرفية منخفضة أو منافع للعميل تجعله يختار البنك  مميزات الخدمات الصرفية:
يتعامل معه لذا يقع على عاتق اإلدارة التسويقية للبنك العمل على تحقيق هذه المنافع الذي 

 وبالمقابل تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح.
 وعلى العموم تتميز الخدمات المصرفية عن بقية الخدمات األخرى فيما يلي: 

 تسويقي يواجه شابهة وهو أهم مشكلكل الخدمات متتشابه ما تقدمه البنوك من الخدمات:  .أ
 البنك حيث يجب عليه التميز عن المنافسين بمستوى جودة ما يقدمه.

يقدم البنك الواحد العديد من الخدمات المصرفية وكل  اتساع مجموع الخدمات المقدمة: .ب
خدمة لها خصائصها ومشاكلها ولكل خدمة عمالء ذوي رغبات معينة وعلى البنك بذل 

وتحقيقها في الوقت المناسب والمكان وبالسعر المناسب  مجهودات لالستجابة لهذه الرغبات
 وبالجودة المطلوبة.
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بتقديم خدمات متميزة  االنفرادتشتد المنافسة بين البنوك في  شدة المنافسة بين البنوك: .ت
تستقطب أكبر عدد من العمالء لكن من الصعب المحافظة على مستوى معين من المنافسة 

 خاصة في ظل التغيرات البيئية والتكنولوجية الحاصلة.
ال يستطيع البنك توزيع خدماته على عكس السلع المادية على التوزيع المباشر:  االعتماد .ث

قرب البنك من العمالء ليقدم خدماته عن طريق الفروع  بواسطة قنوات وسيطية بل يتطلب
 المنتشرة لتلبية رغباتهم وهو يحتاج الى طرق حديثة لتقديم بعض الخدمات.

أهمية السرعة والثقة في البنك، ضمان األمان في المعامالت والسيولة من أجل السحوبات  .ج
 .االدخاراتوتحقيق العوائد الناتجة عن 

العالقة الوثيقة بين الجهاز المصرفي  والنقدية للدولة:  قتصاديةاالبالسياسة  االرتباط .ح
 االقتصاديةعلى الحالة منهما يؤثر ويتأثر باآلخر فبناء تجعل كل  االقتصاديوالنشاط 

للدولة يتخذ البنك المركزي مجموعة من اإلجراءات )أسعار الصرف، الفائدة، السوق 
القانوني ..( التي يمكن أن تؤثر على نشاط البنك إما باإليجاب  االحتياطي، نسبة االئتمانية

 أو بالسلب.
 دورة حياة الخدمة المصرفية: 

يعد مفهوم دورة حياة الخدمة المصرفية مفهوم له أهميته في تقييم وتحليل متطلبات السوق 
اة الخدمة المصرفية واألخذ في الحسبان ظروف المنافسة السائدة والشكل التالي يوضح دورة حي

 المصرفية: 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 دورة حياة الخدمة 1الشكل رقم 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

المصرفية بوصف مميزاتها في هذه المرحلة يتم تعريف الزبائن بالخدمة مرحلة التقديم:  .أ
وخصائصها وفوائدها، تمتاز هذه المرحلة بانخفاض نسبة المبيعات وارتفاع التكاليف 

 خاصة الترويجية.
 إيراداتفي هذه المرحلة يزداد التعامل بالخدمة وتزداد المبيعات مما يزيد من  مرحلة النمو: .ب

حافظة على وزيادة الحصة وسعي البنك للم األرباحالبنك وتتميز هذه المرحلة بارتفاع 
 السوقية بشكل مستمر، إما عن طريق تحسين جودة المنتوج أو إضافة نماذج جديدة.

نمو المبيعات وتزداد التدريجي لمعدل  االنخفاضفي هذه المرحلة يبدأ  مرحلة النضج: .ت
المنافسة في السوق وتزداد المنافسة في السوق وتزيد البنوك، من مميزاتها التخصص 

 والتطوير لتحسين الخدمة.للبحث 
هي المرحلة الحرجة التي تمتاز بانخفاض المبيعات وتحقيق الخسائر وهنا  مرحلة التدهور: .ث

 يبدأ البنك في الغاء الخدمة واستبدالها بخدمات أخرى جديدة .

 المبيعات واألرباح

 الزمن 

 التقديم

 النمو 
 النضج 

 االنحدار  

 منحنى المبيعات   

 منحنى األرباح    
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هناك من يرى أن هناك مرحلة حاسمة تسمى مرحلة التشبع تأتي بعد مرحلة النضج قبل    
 .االنحدار

 الخدمة المصرفية : إنتاجعناصر 
انتاج الخدمة عموما هو نظام مرتبط بكل العناصر المادية والبشرية مما يؤدي الى تأثير  

 عناصر هي:  5بين الزبون والمؤسسة الخدمية بهدف تحقيق الخدمة ويتكون النظام من 
، التسويق ، االستراتيجيةيتعلق بوجه المؤسسة البنكية وفيه ) نظام التنظيم الداخلي: .1

يمكن  الوظائف البنك تعتبر قاعدة خفية الالمالية، األشخاص المستخدمين( وجميع 
 للزبون رؤيتها لكنها تمارس تأثيرا مباشرا على نوعية الخدمة المقدمة.

 االتصاليمثل الحلقة الرئيسية بحيث يتطلب فيه الكفاءة في  :االتصالموظف أو عون  .2
 بالبنك )األهداف، الزبائن( هم من يقدمون الخدمة. الثقة، النضج، المعرفة الجيدة

 ويشمل اللوازم الضرورية في انتاج الخدمة مثل العتاد، األجهزة .... الدعم المادي: .3
يحب على البنك بناء عالقات ذات جودة مع الزبون ألنها ال تعرف ردود أفعاله  الزبون: .4

 تجاه ما يقدم من خدمات.
العناصر السابقة ويجب أن يلبي هذه النتيجة حاجة  نتيجة تفاعل بين عرض الخدمات: .5

 الزبون حتى يحقق البنك الربح.

يقصد بتطوير الخدمات المصرفية اضافة مزايا جديدة للخدمات تطوير الخدمات المصرفية: .2
 القائمة بحيث تؤدي هذه المزايا الى زيادة الطلب على هذه الخدمات مثل: 

 الخدمة الموجودة وفي طريقة تقديمها.يالت على إدخال تحسينات أو تعد -
استحداث خدمات المصرفية القائمة الى مناطق جغرافية جديدة، وتقديمها الى شرائح  -

 جديدة من العمالء.

 محاور لتطوير الخدمات المصرفية تتمثل في:  3وهناك 

ديق بل تطوير المعاملة البشرية لتصبح أكثر كفاءة ويتحول معها العميل إلى ص المحور األول: 
 أكثر من ذلك شريك في إنتاج الخدمة المصرفية وبالتالي تحقيق األهداف التسويقية.
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 تطوير األساليب واإلجراءات والمنافد التي تمر بها الخدمة في اتجاه العميل.المحور الثاني: 

كل األنظمة  بإدخالتطوير المستمر في التكنولوجيا المستخدمة في البنوك المحور الثالث: ال
لكترونية من أجل راحة العميل وتحقيق المنفعة الزمنية والمكانية، ويرجع السبب الرئيسي في اإل

 التطوير المستمر للخدمات المصرفية إلى: 

 التغير المستمر في رغبات وحاجات العمالء. -1
من التطورات التكنولوجية في مجال العمل المصرفي وتسخيرها لخدمة  االستفادة -2

 العمالء.
 االبتكارمواجهة المنافسة حيث تعتمد المنافسة في مجال العمل المصرفي على جوانب  -3

بالوداع والتطوير للخدمات بينما يقل دور المنافسة السعرية وخاصة فيما يتعلق 
 بمعدالت يفرضها البنك المركزي. االلتزاموالقروض والخصم حيث يجب 

 خطوات التطوير والتوصل إلى الخدمة الجديدة:

هناك عدة خطوات تتبع للتوصل إلى الخدمة الجديدة وتختلف الفترة الزمنية لكل خطوة عن  
 األخرى حسب نوعها واحتياجاتها وتتمثل في: 

التوصل إلى أفكار جديدة كلما زاد العدد زادت فرص الوصول إلى الفكرة الناجحة )نحصل  .1
 لتسويق(.عليها من الزبائن، المنافسين، الخبراء، العاملين، مندوبو ا

 تصفية وغربلة االفكار. .2
 فكرة التطوير والمبادئ التي تعتمد عليها عملية التطوير واختبارها. تطوير وتحديد اساس .3
 لألفكار )توقع المبيعات، اإليرادات، التكاليف(. االقتصاديالتحليل  .4
 التطوير الفني للخدمة )أهم وأخطر المراحل يتم الغاء منها نسبة الخدمة(. .5
 مة الجديدة.وق للخداختبار الس .6
 مرحلة التقديم للسوق. .7

 تنقسم الى: العوامل المؤثرة على تقديم الخدمات المصرفية: 
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 يمكن حصرها فيما يلي: المؤشرات الخارجية:  (1
 قوة وأنشطة المنافسين. -
 والظروف المستقبلية. االقتصاديةالتنبؤات  -
 المناخ التجاري العام. -
الحكومية والقيود التي يمكن أن تحد من حرية إدارة البنك على اتخاذ  التشريعات -

 القرارات وبالتالي التأثير الغير المباشر على الخدمات المقدمة.
 الداخلية: المؤشرات  (2

قدرة البنك على تقديم خدمات مصرفية جديدة أو تعديل وتطوير الخدمات الحالية، وهذا  -
 راسات حول أنشطة المنافسين واحتياجات العمالء.من خالل قيامه باجراء البحوث والد

 مهارات وخبرات ادارة البنك والعاملين به. -
مع وضع سياسة تقديم الخدمة يجب أن يفوز البنك برفع األجور والتدريب والتربص  -

 والتعليم العالي لرفع الروح المعنوية للعاملين.
 تحقيق رغبات العمالء.إعادة النظر باستمرار في مزيج الخدمات المصرفية وذلك ل -
 ويمكن تلخيص المؤشرات العامة في الشكل التالي:  -
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 العوامل المؤثرة على الخدمات المصرفية 2الشكل رقم 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبعاد المعتبرة لجودة الخدمة المصرفية: 

وقدرة المنتج أو الخدمة الى ترك المستعمل أو المستهلك عند مستوى والجودة تعني قابلية 
 معين من اإلشباع والرضا بحيث يجعله يرغب في المزيد:

وتعني قدرة البنك على الوفاء بالوعود السابقة بدرجة عالية أي قدرته على أداء : االعتيادية .1
 الخدمة بطريقة صحيحة وهذا من أول مرة.

لدى العاملين في تقديم الخدمة المطلوبة  واالستعدادتوافر الرغبة  وتعني :االستجابةسرعة  .2
 وتشمل الرد على االستفسارات مثال.

 داخلية  عوامل عوامل خارجية 

 قوة وأنشطة املنافسني 

 الظروف اإلقتصادية املستقبلية 

 التشريعات والقيود احلكومية 

 التجاري العام  املناخ

 قدرات البنك وموارده 

مهارات وخربات اإلدارة 
 والعاملني 

 املناخ التنظيمي السائد يف البنك 

 الصورة الذهنية للبنك

سياسة 
اخلدمات 

 املصرفية للبنك
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وتعني توافر المهارات والخبرات المطلوبة للعاملين وكذلك  القدرة والمهارة في أداء الخدمة: .3
 .توافر الخبرة والمهارة الالزمة إلجراء األبحاث الخاصة برفع مستوى جودة الخدمة

وتعني سهولة اتصال العميل بالبنك و مالئمة وقت انتظار سهولة الوصول إلى الخدمة:  .4
 العميل وتوافر التسهيالت المادية للخدمة قريبة من العميل.

 يقصد بها األخالق العالية للعاملين في تعامالتهم مع العمالء. التعاطف مع العمالء: .5
واللغة واألسلوب الذي  بالعمالء بالطريقة االتصالبمعنى أن يحافظ البنك على  :اإليصال .6

 يناسبهم.
 توفير الثقة والسمعة الجيدة للبنك بتقديم معلومات صحيحة وليست مغلطة. المصداقية: .7
يعني البعد عن المخاطر وتوافر درجة عالية من سرية والخصوصية في التعامل  األمان: .8

 مع العمالء.
 تقديم احتياجات العمالء. .9
: الخاصة بالخدمة ذاتها وبالنواحي الملموسة األخرى كالمعدات ةالتسهيالت المادي .10

 المستخدمة في أداء الخدمة، المظهر المناسب للموظفين.

 تحرير الخدمات المصرفية )إجراءات التحرير المصرفي(: 

تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى آخر حسب األهداف المحددة للسياسة 
فهي إما إجراءات تهدف إلى تحسين السياسة النقدية أو لتشجيع المنافسة في  العامة، االقتصادية

القطاع المصرفي أو لتحسين األساليب وتطوير األسواق المالية أو لدعم التنظيم الهيكلي للجهاز 
 المصرفي.

 يمكن تلخيصها في النقاط التالية:  إجراءات التحرير المصرفي: 

زالة السقوف المفروضة عليها.إلغاء القيود على سعر الفائدة و  -  توسع مجال تحركها وا 
أو التمويل  االئتمانيةإلغاء القيود اإلدارية المقيدة لحرية البنك مثل تحيد السقوف  -

 التلقائي للمؤسسات العمومية.
 تدعيم استقاللية البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ قراراتها وفقا لقواعد السوق. -
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 العام وفتح ملكيتها أمام القطاع الخاص واألجنبي. اعادة هيكلة بنوك القطاع -
والدخول الى السوق المصرفي وتسهيل اجراءات  االنضمامتقليل الحواجز أمام  -

 .االنسحاب
 تحسين درجة الشفافية في المعامالت وزيادة أوجه الحماية للمودعين والمستثمرين. -
 إطالق حرية تحديد العموالت وتسعير الخدمات المصرفية. -
ادة في رأس مال البنك( من اجل تقليص الديون إذ تقوم رسملة البنوك )الزي إعادة -

 الحكومة بضخ أموال في البنك عن طريق شراء أسهم منه.
 تدعيم اإلشراف والرقابة للمحافظة على انضباط السوق المصرفي. -
لنجاح التحرير المصرفي البد من ضمان المنافسة وضمان عدم تجزئة السوق  -

 االستقرارنحو التعامل مع بنوك دون غيرها( باإلضافة إلى توافر  االنجذاب)
 العام، اإلشراف على األسواق المالية والشفافية في توزيع المعلومات. االقتصادي

يهدف التحرير المصرفي إلى خلق جودة المنافسة في السوق المصرفي رفي: أهداف التحرير المص
من الحوافز والعراقيل التي تحولت دون التوسع في أنشطة البنوك والتقليل  االحتكاراتوالحد من 

 باإلضافة إلى:  واالستثمار االدخاروتوفير بيئة تنافسية لزيادة جلب 

 .االستثماروزيادة معدالت  االقتصادالمحلي واألجنبي لتمويل  االدخارتعبئة  -
تطوير خدماتها وزيادة رفع فعالية االسواق المالية المحلية وتمكين البنوك الوطنية من  -

 قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.
 تحرير التحويالت المالية الخارجية مثل العمالت األجنبية وحركة رؤوس األموال. -
 جعل النظام المصرفي أكثر قوة لمواجهة تحديات التطورات العالمية. -
 في االسواق العالمية. االندماجتمكين البنوك الوطنية المحلية من  -

 GATS  General Agrement of Trade in العامة لتحرير الخدمات  التفاقيةا
Servics: 
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 االتفاقيةالعامة لتحرير الخدمات والمتضمنة تحرير الخدمات المصرفية  االتفاقيةتعتبر 
الوحيدة التي تغطي التجارة الدولية في ميدان الخدمات المصرفية بدأ الحديث عنها في افتتاح جولة 

 االتفاقتم من خاللها  سنوات 7واستمرت هذه الجولة أكثر من  20/09/1986في  اي األوروغو 
وكذا أسفرت عنها اتفاقية خاصة حول تحرير تجارة OMC على تأسيس المنظمة العالمية للتجارة 

من دون  حضر المفاوضات مجموعة من الدول األوروبية GATS الخدمات في هذه الجولة وهي  
لم توافق على مبدأ الدولة األولى بالرعاية على األنشطة الجديدة في مجال الخدمات  الو.م.أ التي

أت ، وبد1997ديسمبر  13االتفاقية في )ورحبت ووافقت بعد ذلك( وبالتالي تم المصادقة على 
 وكل دولة قدمت جدول تحدد فيه التزاماتها التي من أهمها:  1999حيز التنفيذ في  االتفاقية

ا أمام البنوك األجنبية والشركات التي تتعامل باألوراق المالية، شركات التامين فتح أسواقه .1
 بحيث تعمل مع البنوك الوطنية جنبا إلى جنب وفق شروط وضعتها كل دولة.

بأن تقوم الشركات المالية وشركات التأمين في الدولة معينة بأن تتيح خدماتها إلى  االلتزام .2
 المالي للشركة في الدول المضيفة. عمالء في دول أخرى دون الوجود

بالسماح للشركات والمؤسسات المشتركة )رأس مال اجنبي، وطني( تزاول أعمالها  االلتزام .3
 في الدول المضيفة.

 :GATSأهم الخدمات المالية والمصرفية التي تشملها اتفاقية الجات 

 ما يلي:  االتفاقيةشملت 

 والجهات.قبول األموال والودائع بين األفراد  -
العقاري، المساهمات  االئتمان، االستهالكيةاإلقراض بكافة أشكاله بما فيه القروض  -

 وتمويل العمليات التجارية.
 شرائها(. للمستأجرالتأجير التمويلي )تأجير لألصول لالستفادة منها ويمكن  -
والخصم على الحسابات  االئتمانخدمات المدفوعات والتحويالت بما فيها بطاقة  -

 شيكات السياحية والشيكات المصرفية.وال
 المستندية. واالعتماداتخطابات الضمان  -
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مالية أو للغير في السوق الدولية أو غيرها وذلك في األدوات التجارة لحساب المؤسسة ال -
 التالية: 

 المشتقات المالية والمصرفية بأنواعها. 
 اآلجلة. واالتفاقاتأدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة  
 األوراق المالية القابلة للتحويل. 
 األدوات األخرى القابلة للتفاوض واألصول المالية األخرى بما في ذلك السبائك. 
 أعمال السمسرة في النقد. 

يداع وحفظ محافظ لألدوات المالية وخدمات االإدارة األموال مثل اإلدارة النقدية، إدارة ال -
 األمانات.

رسال -  المعلومات المالية. تقديم وا 
 والوساطة المالية ... االستشاراتتقديم  -

وتجدر اإلشارة إلى أن الخدمات المصرفية والمالية تشمل جميع الخدمات التقليدية والمعامالت 
 المصرفية باألدوات الحديثة وأعمال األسواق المالية.

 : GATS أهم مبادئ اتفاقية  

حت الدولة امتياز لدولة معينة تمر تلقائيا لجميع إذا منمبدأ الدولة األولى بالرعاية:  
 األعضاء.

 اإلعالن التام لجميع القوانين والتشريعات واإلفصاح عن المعلومات المالية. مبدأ الشفافية: 
 مبدأ التحرير التدريجي. 
 زيادة مشاركة الدول النامية. 
 .والممارسات التجارية المقيدة باالحتكاراتعدم السماح  
جميع أشكال تجارة الخدمات المالية  GATS تغطي اتفاقية  التغطية والشمول:مبدأ  

االجتماعي ألنهم والمصرفية ماعدا الخدمات السيادية كخدمات البنوك المركزية والضمان 
 ولة.خاضعين لسلطة الد
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 في:  االتفاقيةساعدت 

 .االستثمارتخفيض التكاليف + زيادة األرباح، معدل النمو، تحسين نوعية 
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 المصرفي والبنوك الشاملة  االندماجالمحاضرة الثالثة:  

شكل من أشكال التكتل، عبارة عن اتحاد أو اتفاق يؤدي الى اتحاد  .االندماج المصرفي:1
بنكين أو أكثر في كيان مصرفي واحد بحيث يكون الكيان الجديد له قدرة أعلى وفعالية أكبر على 

كما يمكن تعريفه على أنه تلك العملية  االندماجتحقيق أهداف كان ال يمكن اتمامها قبل عملية 
على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مالية أو مصرفية أخرى حيث يتخلى التي تؤدي الى استحواذ 

 البنك المندمج على استقاللية لصالح البنك الدامج.

 أُعطلت تعاريف متعددة لالندماج المصرفي، من أهمها:

بين مصرفين أو أكثر  _االندماج المصرفي هو تحرك جماعي نحو التكتل والتعاون والتكامل ما  
أشكال التوحد يتجاوز النمط والشكل الحالي، إلى خلق كيان أكثر قدرة وفعالية إلحداث شكل من 

 على تحقيق أهداف كانت تبدو مستعصية التحقيق قبل إتمام عملية االندماج.

ويتم التفاوض على سعر الشراء  ،هو سعي مصرف كبير لشراء اصغر منه_االندماج المصرفي 
راغب أو المبادر بالشراء )المصرف المقتني(والمصرف ويسمى المصرف ال ومن ثم تنفيذ العملية،

 المطلوب شراؤه )المصرف المستهدف(.

 :مراحل االندماج المصرفي

لما كان قرار االندماج ذو طبيعة تأثيرية هيكلية فإنه يخضع لدراسات عميقة ومستفيضة، وشاملة 
والسيناريوهات الالزمة إلتمام عملية ومتكاملة الجوانب واألبعاد منذ القيام بعمليات رسم التصورات 

االندماج بأفضل صورة ممكنة وأفضل أسلوب لتقييم البنك المندمج وأساليب سداد القيمة، ولذلك 
 :فإن قرار االندماج المصرفي يمر بثالثة مراحل أساسية وهي

ماج لالندوتتضمن التمهيد لعملية ا الندماج المصرفي من حيث إعداد البنك المرحلة األولى: 
التصورات األولية لعملية االندماج ومتطلباتها من إعادة هيكلة للبنك و المحددات المختلفة  ووضع

لالندماج وسيناريوهات التفاوض من الطرف اآلخر الذي يشترك في عملية االندماج المصرفي بل 
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ة ، ويتم في هذه المرحل دراسته دراسة وافية من حيث أوضاعه ومكانه في السوق المصرفي:
 معالجة 

 كافة االختالفات القائمة بين البنوك المزمع دمجها. -

 كافة مظاهر االختالل والقصور ونقاط الضعف. -

 كافة العقبات المادية وغير المادية التي تحول دون نجاح عمليات االندماج المزمع القيام بها. -

 توحيد كافة النظم واللوائح واإلجراءات بين البنوك المندمجة. -

 توحيد كافة المصطلحات واللغة المستخدمة في البنوك المندمجة. -

 توحيد نظام الحوافز والمكافآت واألجور والتعويضات في البنوك المندمجة. -

وتعمل هذه المرحلة على حسن إعداد وترتيب البنوك المندمجة من الداخل وتوحيد كل شيء فيها 
 :لتصبح في النهاية بنكا واحدا خاصة فيما يتصل ب

 الواحدة. االستراتيجية -           

 السياسات الواحدة. -           

 التكتيكات الواحدة. -           

: اإلعالن عن االستعداد لالندماج ومواجهة التأثيرات السلبية وغير السلبية المترتبة الثانية المرحلة
العمالء أو من جانب السوق عن هذا اإلعالن سواء من جانب البنوك المنافسة أو من جانب 

المصرفي ككل، وفي هذه المرحلة يتم اكتساب البنوك المندمجة قدرات أعلى وأرقى عما كانت عليه 
 من قبل.

: يتم فيها تقدير وتحديد اآلثار المتولدة من عملية االندماج وكيفية االرتقاء بالكيان المرحلة الثالثة
لمصرفي وكيفية تحقيقه ألكبر عائد ممكن وكيفية المصرفي الجديد ومدى تأثيره على السوق ا 
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تحسين األداء في األوضاع الجديدة، واالتفاق على شكل مجلس اإلدارة الجديد، وتقدير المزايا التي 
 ستعود على الكيان المصرفي الجديد بعد عملية االندماج وكذا تحقيق ما يلي:

 سعتا و نطاقا. ،االزدياد حجما -   

 أكبر ، قيمة مضافة أعلى وربحية أكبر.تحقيق وفرات  -   

 زيادة الموارد بشكل كبير مع زيادة القدرة الوظيفية بشكل ملموس. -   

يجاد فرص استثمارية أحسن وأرقى وكذا تعظيم الثقة وتوليد انطباع ايجابي وصورة  -    خلق وا 
 ذهنية وأثر قوى في السوق المصرفي.

الدامج إلى إجراء مزيد من االندماجات حيث تضغط عليه وفي هذه المرحلة عادة ما يتطلع البنك 
  يا.طموحات النمو، واعتبارات المنافسة القوية التي تجعل قرار مواصلة االندماج واقعا حقيق

 يمكن تقسيمه إلى قسمين: المصرفي:  االندماجأنواع 

وتعدد البواعث تعددت األشكال والتصنيفات ال تي تتخذها حاالت االندماج المصرفي مع تنوع 
 واألسباب وكذا الظروف ف واألهداف المستقبلية من عملية االندماج ومن أهم هذه األنواع ماليي:

ينقسم االندماج طبقا لهذا المعيار إلى  االندماج من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة:. 1
 ثالثة أنواع:

النشاط أي يكون غرضها الرئيسي  : يعني اندماج بين شركات أو بنوك تزاول نفساالندماج األفقي
واضح كأن يتم االندماج بين بنكين أو أكثر، ويستهدف هذا النوع من .) االندماج إلى تحقيق 

 أهداف اإلنتاج الكبير واقتصاديات الحجم 

: هو االندماج الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة والبنك الرئيسي االندماج الرأسي 
 الكبرى بحيث تصبح هذه البنوك الصغيرة امتدادا للبنك الكبير.في المدن 
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: هو االندماج الذي يتم بين بنكين أو أكثر يعمالن في أنشطة مختلفة غير االندماج المختلط 
 مترابطة فيما بينها.

: ينقسم االندماج طبقا لهذا المعيار إلى ثالثة  من حيث العالقة بين أطراف عملية الدمج .2
 أنواع:

: هو ا الندماج الذي يتم بين بنكين، هما البنك الدامج والبنك المندمج دون وجود االندماج الطوعي
أي اعتراض من قبل مجلس اإلدارة لكل بنك ومن ثم يقوم البنك الدامج بشراء. أسهم البنك المندمج 

 أو القيام بشراء أصوله 

ا بنك متعثر واآلخر بنك ناجح وتلجأ : هو االندماج الذي يتم بين بنكين أحدهماالندماج القسري 
وكذلك لعدم  السلطات النقدية لهذا النوع بغرض المحافظة على أموال مودعي البنك المتعثر

 تعرضه لإلفالس.

: هو االندماج الناتج عن المحاوالت العديدة والمتعددة ألحد البنوك لالستيالء على االندماج العدائي
لمستهدف ( دون االهتمام بموافقة إدارة البنك المستهدف من أسهم أحد البنوك األخرى )البنك ا

عدمه وغالبا ضد رغبته، من خالل عرض سعر مغري للمساهمين أو عن طريق شراء األسهم من 
 البورصة مباشرة.

 تتمثل أنواع االندماج وفق معايير وشواهد أخرى علمية فيما االندماج المصرفي بمعايير أخرى: .3
 يلي:

: ويتم من خالل ابتالع بنك لبنك آخر تدريجيا من خالل شراء فرع أو بتالع التدريجياالندماج باال
فروع معينة للبنك الذي يتم ابتالعه، ثم بعد فترة يتم شراء فرع آخر وهكذا ، إلى أن يتم شراء كافة 

 .في السوق المصرفية العالمية أو المحليةلخاصة بهذا البنك ويتم ذلك سواء الفروع والوحدات ا

: وهو دمج يتم بين مؤسسات متنوعة يضمها كيان واحد وهو اندماج قائم على االندماج التفاضلي
االمتداد والتوسع واالزدياد والحجم وقائم على االبتالع لآلخرين، وأساس االندماج التفاضلي أنه قائم 

 على التكامل والتنوع واالمتداد والتوسع والنمو والتزايد.
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من خالل شراء البنك الذي يتم إدماجه أو المندمج وهنا يتم هذا  نقل الملكية:االندماج بالحيازة و 
 النوع سواء بشكل فجائي أو تدريجي.

من خالل شراء عمليات مصرفية بذاتها، مثل العمليات االندماج باالمتصاص االستيعابي: 
مشتقات المصرفية الخاصة بمحافظ األوراق المالية وعمليات االئتمان وعمليات توري ق الديون وال

 ويتم ذلك بشكل متتابع حتى يتخذ قرار االندماج النهائي.

ويقوم على مجلس إدارة موحد للبنكين معا على أن يحمل الكيان المصرفي  االندماج بالضم:
 الجديد اسمهما معا.

كيان مصرفي  : من خالل إحداث مزيج متفاءل بين بنكين أو أكثر ليخرج ل نااالندماج بالمزج
جديد وهو خليط بين البنكين أو البنوك المندمجة وبالتالي فإن البنك الجديد يحمل اسم جديد 

 وعالمة تجارية جديدة.

 هناك العديد من األسباب أهمها: المصرفي:  االندماجدوافع 

 تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير. -
 زيادة رؤوس أموال البنوك. -
 ع.الرغبة في النمو والتوس -
 مواجهة المخاطر. -
 مواجهة المنافسة المتزايدة. -
 التحول إلى البنوك الشاملة. -

 المصرفي: االندماجايجابيات وسلبيات 

 تتمثل في النقاط التالية: اإليجابيات:  -1
 انتقال الذمة المالية من البنك من البنك المندمج الى البنك الدامج. -
 .االندماجزيادة قاعدة رأس المال بالنسبة للبنك الناتج عن عملية  -
 .االندماجزيادة تصنيف البنوك الناتجة عن عملية  -
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 تحسين التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية. -
 القدرة على الوفاء بالمعايير الدولية. -
 .االندماجارتفاع قيمة أسهم المصارف المندمجة الناتجة عن عملية  -
وتعزيز عملية إدارة المخاطر بمعنى آخر رأس مال أكبر يعني قدرة أكبر على  تحسين -

 تحمل الخسائر الناتجة عن المخاطر )تعزيز استقرار البنوك والجهاز المصرفي ككل(.
هذا ال يخفي سلبياتها  االندماج: رغم اآلثار اإليجابية الناتجة عن السلبيات -2

 والمتمثلة في: 
حجمها ممكن يؤدي الى االحتكار في السوق المصرفية مما تقلص عدد البنوك مع كبر  -

الدافع لتطوير الخدمات المصرفية )غياب المنافسة باإلضافة إلى  االقتضاءينتج عنه 
 ارتفاع أسعار الخدمات(.

 ات...(قابة )تسريح العمال، مشاكل مع الناعادة هيكلة العمال االندماجعادة ما يتطلب  -
 ثانيا. االقتصاد بيرة على استقرار الجهاز المصرفي أوال والبنوك الك تطورزيادة أثر  -
 زيادة ما يعرف بالمخاطر المعنوية. -

دائما وراء تنويع مصادر التمويل من  تسعىهي تلك الكيانات المصرفية التي  البنوك الشاملة:.2 
ردها بجميع القطاعات كما تعمل على تقديم كافة كل القطاعات وبكافة األدوات وتوظف موا

الخدمات المتنوعة والمتجددة بحيث تجمع ما بين خصائص البنوك التجارية )مؤسسات مصرفية( 
 والمؤسسات المالية غير المصرفية وتتميز بالشمول ويعتمد على فلسفة التنويع وتوزيع المخاطر.

 وظائف البنوك الشاملة: 

مستندية، ال االعتماداتتتضمن جذب الودائع ومنح القروض، فتح  وظائف تقليدية:  .1
 خطابات الضمان، خصم األوراق التجارية ...الخ.

 تتمثل فيما يلي: وظائف حديثة:  .2
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، دراسة االستثماريةمثل إنشاء المشاريع  االستثماريةالخدمات المالية المصرفية  -
الجدوى، تقديم االستشارات االستثمارية، إصدار األسهم وتسويقها التوسع في العمليات 

 )المشتقات المالية(.خارج الميزانية 
 انشاء صناديق اإلستثمار وشركات رأس المال المخاطر. -
 القيام بنشاط التأخير التمويلي. -
 القيام بنشاط التأمين.  -
 .holdingأصبحت في شكل شركات قابضة  -
 التسويق يقصد به تحويل األصول غير القروض السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول. -
سوق رأس المال من خالل البيع والشراء، اإلصدار، التسويق، المساهمة في تنشيط  -

 اإلصدارات الجديدة.
عروضة للبيع أو الخوصصة تفعيل برامج الخوصصة عن طريق تقييم الشركات الم -

 .بمقابل

 دوافع التحول إلى البنوك الشاملة: 

بغرض تطوير أدائها وزيادة قدرتها التنافسية )مصادر التوظيف دوافع ذاتية بالنسبة للبنك:  (1
 والموارد(.

التطورات والتحوالت المحلية والدولية، باندماج األسواق مع بعضها البعض، أصبحت  (2
 المنافسة شديدة مما يجعل البنك يبحث عن مصادر أخرى للدخل.

 توزيع المخاطر )التنويع(. (3
 تقليدية.انخفاض ربحية أو عوائد األنشطة ال (4

 إيجابيات وسلبيات البنوك الشاملة: 

 اإليجابيات: -1
 العمل على أساس الحجم الكبير وبالتالي تحقيق ما يسمى بوفرات الحجم.  -
 مما يؤدي الى تقليل المخاطر. واالستثماراتالتنويع القطاعي في القروض  -
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نتاج تلعب دور فعال في تنشيط سوق رأس المال مما ينعكس ايجابيا على زيادة اإل -
 وبالتالي نمو الناتج الداخلي الخام.

زيادة وتوسيع تشكيلة الخدمات المصرفية المحلية المقدمة للعمالء على اختالف  -
 أنواعهم.

 الموجهة للبنوك الشاملة:  االنتقادات السلبيات: -2
 االقتصادالشاملة تكون قادرة على التأثير على هيكل  : البنوكاالقتصاديةتركيز السلطة  -

العامة باعتبارها بنوك تجارية كبيرة  االقتصاديةالقومي على نحو يخالف المصلحة 
الحجم ولها حصة كبيرة من أسهم الشركات الصناعية والتجارية وقد تكون لها رؤية 

 مختلفة عن المصلحة العامة وهو ما يمكن أن يحدث تعارض.
الكبرى والتي يمكن لها أن تعتبر البنوك الشاملة من الكيانات  تركيز القوى السياسية: -

 تمارس ضغوط ذات طابع سياسي من خالل المالكين والقائمين على ادارتها.
يشجع البنك عمالءه على امتالك أسهم وسندات معينة مما يعيق  تعارض المصالح: -

 ظهور شركات أخرى أو أوراق مالية لشركات منافسة.
م فشل مشروعاتها ألن انهيار املة على عدشللبنوك ال الوصول إلى حد األمان: تحرص -

وال يخفي مخاطر اقتصادية وهو ما يؤدي  باهضهمثل هذه البنوك الكبيرة يخلق تكاليف 
الى تهديد حدود األمان ليس فقط للمشروعات ولكن حدود األمان بالنسبة للبنوك 

 التابعة.
التمويلية الكبيرة تجد صعوبة في تنظيمها  صعوبة الرقابة واإلشراف: المؤسسات -

للمنشآت صغيرة الحجم فالبد من وجود قواعد خاصة متطورة للرقابة واإلشراف تتناسب 
وتفضيل  االحتكارمع طبيعة حجم ونشاط هذه المؤسسات العمالقة، هذا باإلضافة الى 

وتجميد  على عامل السيولة من خالل اإلفراط في اإلقالل من ناحية الربحيةعامل 
الكثير من الموارد المالية في مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة وبعدما يؤدي الى خلق 

 .واالنكشافة مشاكل تتعلق بالمخاطر 

 مقومات التحول الى الصيرفة الشاملة: 
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 النهوض بخدمات العمالء المتنوعة في أي وقت بوجود موارد مالية ضخمة. -
توفر البنك على موارد بشرية، إدارية، تنظيمية، رفيعة المستوى حتى تستطيع العمل في  -

 سوق األوراق المالية.
 توفره على بنية اساسية كافية من المعلومات وارتباطها بالتكنولوجيا. -
 إدارة تسويق فعالة على مستوى عالي من الكفاءة. -
 ور وأهمية البنوك الشاملة.الحاجة الى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم د -
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 المحاضرة الرابعة:  إدارة المخاطر البنكية 

إن المخاطر التي تعصف بالنظام المصرفي كثـيرة ومتنوعـة لذا كان لزما على المهتمين بالمجال المصرفي ان  
وأهدافـه، حـتى يتمكنـوا مـن التحكم  اسباب زيادتها وكذا تصنيفاتها  لـتي كـل يصـنفها حسـب رؤيتـه يحـددوا مفهومهـا،

 في هذه المخاطر أو تجنبها.

 .ماهية المخاطر المصرفية:1

يف المخاطر المصرفية نظرا لكثرة المهتمين بالمجال المصـرفي وكـذا اخـتالف الزاويـة الـتي ينظـر كل ر لقد تعددت تعا
  :منها للمخاطر المصرفية، وفي ما يلي عرض ألهم هذه التعاريف

  احتماليـة تعـرض البنـك إلى خسـارة غـير متوقعـة وغـير مخطـط لهـا أو تذبـذب العائـد المتوقـع علـى اسـتثمار معين-
عـدم انتظـام العوائـد وتذبـذب في قيمتهـا أو في نسـبتها إلى رأس المـال المسـتثمر هـو الــذي يشـكل عنصر المخاطرة -

 . إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالتنبؤات المستقبليةوترجع عملية انتظام العوائد أساسا 
 :تصنيف المخاطر المصرفية

 يمكن تصنيف المخاطر المصرفية الى:

هي المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا كافـــة القطاعـــات االقتصادية نتيجـــة للتغيـــر المخاطر النظامية: 
وهذه المخـاطر تسـمى بمخـاطر السـوق وال يمكـن تجنبهـا الظـــروف االقتصادية والسياسية العامة 

بـالتنويع فـالتنوع االستثماري يمكـن أن يخفــف منهــا لكنــه ال يمثــل حــال جــذريا لمواجهتهــا حيــث ال 
يمكــن الــتخلص مــن هــذه المخــاطر أو تجنبهــا بالكامل مهما زادت درجة تنوع االستثمارات وتتبع 

 المخاطر المبينة في المخطط أعاله لها

تعني المخاطر التي تتعرض لها مؤسسة معينة أو قطاع معين دون  المخاطر غير النظامية:
باقي المؤسسات أو القطاعات وهذه المخاطر يمكن تقليلها  اآلخر دون أن يعكس تأثيرهـا علـى

دارتها بكفـاءةاالستثمارات بـالتنويع حيـث تنويـع  تقلل من المخاطر ومن أهم هذه المخاطر عالية  وا 
 يلي: ما
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 تنـتج مخـاطر عمليـات اإلقـراض عـن عـدم قيـام المقرضـين بالسـداد األمـر الـذي : االئتمان مخاطر
قد يحدث مشكلة سيولة للبنك وقد تحدث مخاطر عدم قدرة المدين على السداد نتيجـة المخـاطر 

المخاطر التي تتعرض لها الصناعة التي يقع مشروعه لها مشروعه بالذات أو  التـي يتعـرض
 .                 ضمنها

 هـي المخـاطر التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا البنـك جـراء تـدفق غيـر متوقـع لودائـع : مخـاطر السـيولة
عمالئه للخارج بسبب تغير مفاجئ في سلوك المودعين ومثل هذا الوضع يمكن أن يفرض على البنك 

غيـر اعتيادي فـي التمويـل قصـير األجـل إلعـادة التمويـل الفـرق النـاجم عـن نقـص السـيولة فـي  نشـاطا
السـوق النقديـة بأسعار مرتفعة  أي أن مخاطر السيولة تنشـأ غالبـا مـن خـالل االندفاع الغيـر العـادي مـن 

  .تيجة اإلقراض لفترات أطول من فترات اإليداعمن البنك دفعة واحدة أو ن قبـل المـودعين لسـحب أمـوالهم
وتمثـل مخـاطر رأس المـال احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بااللتزامات حينما  مخاطر رأس المال:

تواجه حقوق ملكيـة سـالبة ويتحـدد صـافي حقـوق الملكيـة بـالفرق مـــا بـــين القيمـــة الســـوقية لألصـــول 
في صافي  االنخفاض الكبير ســـوقية للمطلوبـــات وهكـــذا فـــإن مخـــاطر رأس المـــال تشـــير إلـــىوالقيمـــة ال

 .قيمة األصول
 تعرف مخاطر التشغيل بأنها مخـاطر الخسـائر التـي تنشـأ عـن عـدم كفـاءة وفشل :مخاطر التشغيل 

 :يلي خارجية وتشمل هذه المخاطر ماالعمليات الداخلية واألفراد والنظم أو تنشأ من أحداث 
 .خسارة القضايا، الداخلية والخارجية حتياالتاال ،سرقة البنك، االختالس ،الرشوة

 .الخسائر الناشئة عن الحروب، الكوارث الطبيعية 
 .تجاوز الصالحيات في التداول بالعمالت األجنبية واألوراق المالية

 .فشل في أنظمة التكنولوجية
 .فقدان وثائق مهمة أو تلفها ،معلومات سرية عن العمالء إعطاء

 .عدم التزام المتعهد خسارة أصول خاصة بالعمالء
 .استشارات خاطئة التحيز

 .عدم اإلهمالتعطل أو خسارة أحد األصول المادية للبنك نتيجة إهمال أو 
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الناتجة  السلبيةهي كافة اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة لتحد من اآلثار : المصرفيةإدارة المخاطر 
 عن التعرض للمخاطر المصرفية )إبقاء أثر المخاطر في حدودها الدنيا(.

تعرف كذلك لجنة التنظيم المصرفي على أنها تلك العملية التي تتميز من خاللها تحديد قياس  أو
 وضبط ومراقبة المخاطر.

 تتمثل في العناصر التالية: المخاطر المصرفية:  أهمية إدارة

 المشتركين. المحافظة على األصول الموجودة لحماية مصالح المودعين والدائنين و -
 عليها تحديد خطة وسياسة العمل. واضحة يتم بناءالمساعدة في تشكيل رؤية  -
 لية وتنمية وتطوير القدرات التنافسية للبنك من خالل التحكم في التكاليف الحا -

 المستقبلية.
 حماية صورة البنك. -
 مساعدة البنك على احتساب نسبة كفاية رأس المال وفق المعايير الدولية )اتفاقيات و -

 مقرارات )لجنة بازل(.
 االقتصادي.  تعزيز االستقرار المالي و -

 خطوات ومراحل إدارة المخاطر المصرفية: 

 تحديد المخاطر. -
 قياس المخاطر. -
 ضبط المخاطر. -
 مراقبة المخاطر. -

 أساليب تقليل المخاطر: 

 ضبط المخاطر يكون من خالل:   .1

 تجنبها من خالل االمتناع عن نشاط معين أو تقديم منتج معين يتضمن مخاطر محتملة.-
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 تقليل المخاطر ويكون باستعمال آليات التقليل من المخاطر، أهمها: -

ويض الخسائر التي قد تحدث في قطاع من التنويع:. تقلل هذه األداة من المخاطر عن طريق تع-
 األرباح في قطاعات أخرى 

 المخصصات: هي كبالغ تقتطع من الدخل اإلجمالي لمواجهة خسائر متوقعة وتنقسم إلى قسمين: -

 خاصة: فهي تخصص الى انخفاض متوقع لقيمة أصل بحد ذاته. -
 أصل أو أداة معينة. عامة: فهي تحضر لخسائر متوقعة عامة غير مقتصرة على -

 الضمانات: وهي نوعين شخصية متمثلة في الكفالة والضمان االحتياطي وتنقسم إلى: -

 ضمانات عينية: عقارات

 الرهن الحيازي للقاعدة التجارية )شهر، المحل(. -الرهن الحيازي: 

 الرهن الحيازي لألدوات والمعدات. -                   

 الرهن الحيازي للقيم المنقولة أسهم وسندات. -                    

االستعالم المصرفي: يعرف على أنه القيام يجمع وتحليل المعلومات العامة عن العميل وفق -
 ضوابط ومنهجيات محددة وتوجيهها لصانع القرار االئتماني التخاذ القرار بمنح أو عدم المنح.

 مين: الرقابة: وتنقسم الى قس-

رقابة داخلية: تتم من طرف هيئات داخلية تكون تابعة للبنك والهدف منها هو التأكد من احترام -
 اجراءات التسيير، االطالع على ملفات الزبائن، متابعة القروض ...

 .االحترازيةرقابة خارجية: تقوم بها هيئات خارجة للتعرف على مدى احترام البنك للمعايير -

نود الميزانية: وذلك باعتبار بنود األصول كتعرض ائتماني )معرض للمخاطر( المقاصة داخل ب-
 وجانب المطلوبات )ودائع( تعتبر كضمانات مؤهلة.
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 المواءمة بين األصول والخصوم: تمكن من ادارة مخاطر أسعار الفائدة وادارة مخاطر السيولة.-

 الخصوم كما هي.وتكون من خالل استخدام ادارة األصول و  إدارة مخاطر السيولة

ويتم تعديل آجال األصول والخصوم لتقلص الفجوة أي يقوم  التعرف على فجوات السيولة 
خصوم القصيرة بال صوم طويلة األجل واألصول القصيرة االجلبتمويل األصول طويلة األجل بالخ

 االجل.

من خالل المواءمة بين األصول والخصوم بالعمل على مواءمة  أسعار الفائدة رإدارة مخاط
 حساسة لسعر الفائدة في كل فترة زمنية.لسعر الفائدة مع الخصوم ال حساسةمبالغ األصول ال

 نقل المخاطرة: تتم من خالل األدوات التالية: -2

 (.التامين شركةين )نقل المخاطرة من البنك الى التأم (1
 التوريق (2
 المشتقات (3

تتعرض البنوك الى نوعين ن المخاطر هما: المخاطر المالية ومخاطر  أنواع مخاطر البنوك: 
 العمليات )التشغيل(.

األصول والخصوم بالبنك وهذا  بإدارةتتضمن جميع المخاطر المرتبطة  المخاطر المالية: .أ
جه السوق ين من قبل ادارة البنك ووفقا لتو النوع من المخاطر يتطلب رقابة واشراف مستثمر 

 من أهم أنواعه ما يلي:  االقتصاديةواألسعار والعموالت واألوضاع 

 مثل مخاطر توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية. االئتمانية(:مخاطر القروض ) 

نك إلى يعرف بالحالة التي يجد فيها البنك مردوديته تتأثر بفعل تطور البمخاطر أسعار الفائدة: 
 ارتفاع سعر الفائدة. دته في حالةتدهور هامش فائ

هي عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته اتجاه الغير أي عدم القدرة على التسيير مخاطر السيولة: 
 بتكلفة مقبولة. كاألصولالفوري 
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 العام لألسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. االرتفاعناتجة عن مخاطر التضخم: 

 مخاطر أسعار الصرف.

توفر أي رأي عام تجاه البنك )عدم تقدم خدماته بنكية وفق معايير األمان والحرية مخاطر السمعة: 
 والدقة ...(

 : أهمهاالتشغيلية:  المخاطر مخاطر العمليات أو .ب
 : ويكون عادة من طرف موظفي البنك.واالختالسالمالي  االحتيال -
اإللكترونية: من أكثر الجرائم شيوعا ونجدها في المجاالت التالية )أجهزة العرف  الجرائم -

 بالتواطؤ مع موظفي البنك(. االختالس، عمليات االئتماناآللي، بطاقات 
 المخاطر المهنية: تندرج تحتها األخطاء المهنية واإلهمال مثال.. -

 األساليب الحديثة.المؤشرات المستخدمة في قياس المخاطر مع  6الجول رقم 

 أساليب ادارة المخاطر المقاييس الحديثة  المقاييس التقليدية  المخاطر المالية
 أ(متوسط القروض/األصول.  االئتمانمخاطر 

ب(القروض غير المسددة/إجمالي 
 الخسائر
 القروض/اجمالي الخسائر ج(خسائر
 القروض/القروض خسائر د(احتياطي

 أ( درجة تركز القروض
 نمو القروض ب( معدل
 اإلقراض المرتفعة ج(معدالت

 /القروضاالحتياطاتد(

  االئتمانأ( تحليل 
 االئتمانب(توثيق 
  االئتمانج(رقابة 

د(تقييم خاص للمخاطر 
 االئتمانية

 أ(القروض/الودائع مخاطر السيولة 
 ب(األصول السائلة/ الودائع

 أ( األموال المقرضة 
 ب(تكاليف اإلقراض
 ج(األصول السائلة

 د(اإلقراض/ الودائع 

 أ(خطة السيولة
 ب( خطة سيولة للطوارئ 

 ج(نموذج التكلفة أو التغيير 
 ليد(تطويرها مصادر التمو 

أ(األصول الحساسة لسعر  مخاطر سعر الفائدة 
 الفائدة/الخصوم الحساسة

 ب(الفجوة

 أ( سلسلة الفجوات
 ب( تحليل التدفق 

 ج( الفجوات المتحركة 

 الفجوة المتحركة أ(إدارة
 تحليل التدفق.

 أ(حق الملكية / الودائع مخاطر الرافعة 
 ب( حق الملكية / األصول 

أ( األصول الخطرة المعدلة/ حق 
 الملكية 

 أ( تخطيط رأس المال
 ب( سياسة لتوزيع األرباح
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ب(النمو في األصول بالمقارنة  ج( إجمالي الديون / األصول 
 بالنمو في حق الملكية

 مالئمة رأس المال.ج(

 
تعتمد المؤسسات المالية ومنها المصارف التجارية على عدد من النسب : إدارة السيولة.2

المالية لمعرفة مدى كفاءة السيولة النقدية فيها بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإذا 
لها سوف يؤشر سلبا على ربحية المصرف والعكس  االقتصاديزادت حجم السيولة عن الحد 

 )سيف ذو حدين(. بااللتزاماتسيؤدي إلى عدم الوفاء  االنخفاضفي حالة 

حين تحين آجال استحقاقها أو تمويل  بااللتزاماتهي قدرة البنك بكفاءة على الوفاء والسيولة 
 الفرص االستثمارية.

 أهمية السيولة: 

تجنب البنوك ما يسمى بخطر عدم القدرة على الدفع ومن تمثل عنصر األمان والحماية و  -
 ثم اإلفالس وهو ما يفقده ثقة عمالئه.

األفضل وتجنب  االستثمار: حيث توفر السيولة امكانية البحث عن االختيارالمرونة في  -
 عالية التكلفة كما تمكن من تجنب األزمات أثناء حدوثها.مصادر التمويل 

ك على تلبية التزاماتها اتجاه التدفقات النقدية المتوقعة وغير تساهم في تعزيز قدرة البنو  -
 المتوقعة وبالتالي تجنب ما يعرف بمخاطر السيولة.

  هناك نوعان هما:أنواع السيولة: 

تتكون من األرصدة النقدية الجاهزة، االرصدة الدائنة لدى البنك المركزي سيولة نقدية:  -
 التحصيل، أرصدة سائلة أخرى.ولدى مؤسسات مالية أخرى، الشيكات تحت 

تتكون من األوراق التجارية المخصومة، سندات الخزينة، أذونات  سيولة شبه نقدية: -
الخزينة، األصول عالية الجودة، أوراق مالية، استثمارات متنوعة، مستحقات على 

 المصاريف ...
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 العوامل المؤثرة على السيولة: 

 السحب. عمليات اإليداع و -
 ...القانوني، سياسة إعادة الخصم، السوق المفتوحة االحتياطيلمركزي، سياسات البنك ا -
 سياسة البنك التجاري. -
 .الكلية االقتصاديةالقوى  -
 العادات والتقاليد المصرفية )الوعي المصرفي(. -
 تطور األسواق المالية والنقدية. -

 المؤشرات أهمها: لتقييم حجم السيولة في بنك تجاري نستعمل العديد من مؤشرات قياس السيولة: 

تشير هذه النسبة إلى مدى قدرة األرصدة النقدية الموجودة في نسبة الرصيد النقدي:  (1
الصندوق ولدى البنك المركزي والمصارف األخرى وأية أرصدة )عمالت أجنبية، مسكوكات 

المالية المترتبة على ذمة البنك والواجب تسديدها في  بااللتزاماتذهبية ...( على الوفاء 
 واعيدها المحددة ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية: م

100 ∗
األرصدة السائلة األخرى  + النقد لدى البنك المركزي  +   النقد في الصندوق 

 الودائع وما في حكمها( اجمالي)
=   نسبة الرصيد النقدي(السيولة القانونية)

الممتلك، وتشير  ويقصد بالودائع وما في حكمها: جميع المطلوبات باستثناء رأس المال
ة التزاماته المالية البنك على تأدي المعادلة أعاله إلى أنه كلما زادت نسبة الرصيد النقدي زادت مقدرة

 .(والسيولة يعالقة طردية بين نسبة الرصيد النقد)

تشير هذه النسبة إلى األرصدة النقدية التي تحتفظ بها البنوك القانوني:  االحتياطينسبة  (2
 واالبنك المركزي بدون فائدة تستعمل عادة في إدارة السياسة النقدية )تضخم التجارية لدى 

 انكماش(.
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100 ∗
  النقد لدى البنك االمركزي 
 الودائع وما في حكمها

=   نسبة اإلحتياطي القانوني

القانوني زادت مقدرة البنك التجاري على الوفاء  االحتياطيمن المعادلة كلما زادت نسبة 
 بالتزاماته المالية.

األولية  االحتياطاتتمثل هذه النسبة مقياس لدى قدرة نسبة السيولة القانونية )العامة(:  (3
المالية، وتعد هذه النسبة  بااللتزاماتوالثانوية )االرصدة النقدية ونسبة النقدية( على الوفاء 

 عنها بالمعادلة التالية:  عة واستخداما ويعبرأكثر النسب الموضو 

100 ∗
اإلحتياطات الثانوية +   اإلحتياطات االولية

( اجمالي)  الودائع وما في حكمها
=   نسبة السيولة القانونية العامة

 تينعالقة طردية بين النسبوجود 

ير هذه النسبة إلى مدى استخدام البنك للودائع لتلبية حاجات العمالء تشنسبة التوظيف:  (4
على مقدرة البنك على تلبية ذلك من القروض والسلف، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل 

القروض الجديدة وتشير في نفس الوقت على انخفاض كفاءة البنك على الوفاء بالتزاماته 
إذن توجد عالقة عكسية بين نسبة  يولة.تجاه المودعين أي أنها تظهر انخفاض الس

 مع السيولة، ويعبر عنها بالمعادلة التالية: التوظيف 
 

100 ∗
  القروض و السلف
 الودائع وما في حكمها

=   نسبة التوظيف

 اتيجيات متنوعة في ادارة سيولتهاتعتمد البنوك التجارية على استر السيولة:  ادارة استراتيجية
 أهمها: 
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يل األصول بسرعة تعتمد على مدى قدرة البنك على تسيإدارة األصول: استراتيجية  .1
 وبدون خسارة في القيمة.

اعادة التمويل تعتمد على القدرة على جلب الودائع والقدرة على  استراتيجية ادارة الخصوم: .2
قتراض من المؤسسات المالية األخرى سواء ما بين البنوك أو من )من خالل آليات اال

 الية ...الخ(.األسواق الم
السابقتين معا من أجل تفادي فجوة  االستراتيجيتينهو استعمال  المتوازنة: االستراتيجية .3

 السيولة.

 إدارة السيولة في البنوك التجارية تستعمل العديد من األدوات أهمها: من أجل آليات ادارة السيولة: 

 اللجوء الى البنك المركزي في حالة العجز. -
 قصير األجل عن طريق اعادة الخصم. االئتمانتوفير  -
 من المؤسسات المالية األخرى. واالقتراضاإلقراض  -
 اإلقراض من األسواق المالية عن طريق اصدار سندات لالكتتاب العام. -
 التوريق المصرفي. -
 بين البنوك )السوق النقدية(. سوق ما -

الهدف األساسي للبنك التجاري هو زيادة ثروة المالك  إنالربحية في البنوك التجارية:.3
 وتحقيقه يتوقف على عدة عوامل من بينها قدرة البنك على تحقيق األرباح.

هي زيادة في رأس المال الناتجة عن زيادة اإليرادات المحققة عن التكاليف، وعادة ما  والربحية
 .تقاس بمجموعة من المؤشرات يطلق عليها بمؤشرات الربحية

 لتقييم الربحية في البنوك نستخدم: مؤشرات الربحية: 

يتم حساب معدل العائد على حقوق الملكية من خالل معدل العائد على حقوق الملكية:  (1
المعادلة التالية ويشير هذا المعدل الى مقدار ما يحصل عليه المالك نتيجة الستثمار 

 أموالهم في البنك: 
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ROE :Return on Equity االحتياطاتع ي: حقوق الملكية= رأس المال المدفوع + جم  +
 ط+ ق األجل االلتزامات –األرباح غير الموزعة+ مجموع الموجودات 

ROE =
NP  

E 
 ∗ 100  

 حيث: 

 ROE :.تمثل معدل العائد على حقوق الملكية 

 NP )تمثل صافي الربح بعد الضريبة )النسخة الصافية : 

 Eالخاصة( : حقوق الملكية )األموال  

يشير هذا المعدل الى مدى قدرة البنك على تكوين أرباح التي  معدل العائد على الودائع :  (2
 توقف في الحصول عليها.

  𝑅𝐷 =
NP  

D 
 ∗ 100  

 حيث: 

RD  : تمثل معدل العائد على الودائع 

 NP : تمثل صافي الربح بعد الضريبة 

D :  تمثل الودائع بأنواعها 

  ROA  Return on actif األصول معدل العائد على  (3

 التي وجهت اليها الموارد المتاحة، ويحسب بالمعادلة التالية:  االستثماراتيشير العائد الذي حققته  

ROA =
   صافي الربح 

  صافي الفوائد
 ∗

 صافي الفوائد

اجمالي األصول
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ROA =
  صافي الربح بعد العمليات

  اجمالي األصول
  

ويرتبط كل من معدل الفائدة على األصول مع معدل العائد على حقوق الملكية من خالل 
 حيث أن األخير = اجمالي األصول / مجموع حقوق الملكية   EM مضاعف حق الملكية 

  EM * ROA= ROEمن خالل العالقة: 

 العائد على حقوق الملكية = العائد على األصول * الرفع المالي  

من حيث يشير هذا المضاعف الى مقارنة االصول مع حقوق الملكية حيث تدل القيمة األكبر 
 أصولها:  لتمويلة أكبر الى الديون هذه النسبة الى لجوء البنك بنسب

 صافي الدخل=  PM هامش الربح  

اجمالي االيرادات
 

 قدرة البنك على التحكم في نفقاتها وحجم الضرائب. يقيس

 تنقسم الى قسمين داخلية وخارجية: العوامل المؤثرة على الربحية: 

 تتمثل في: عوامل خارجية :  .أ
 .واالقتصاديةروف السياسية الظ -
التشريعات القانونية والضوابط المصرفية تؤثر باإليجاب أو بالسلب على وجهة البنوك  -

 التجارية.
 السياسة النقدية. -
 المنافسة. -
 لدى الجمهور.الثقافة والوعي المدني  -
 تتمثل في: عوامل داخلية:  .ب

 حجم البنك. -
 ادارة السيولة. -
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 سياسة ادارة االصول والخصوم. -

 العالقة الموجودة بين الربحية والسيولة هي عالقة عكسية.
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 اتفاقيات لجنة بازل للرقابة المصرفيةالمحاضرة الخامسة: 

I.  : قبل اعطاء تعريف الرقابة المصرفية تعرف الرقابة بصفة عامة:  الرقابة على البنوك 
في التحقق من ما إذا كان كل شيء يحدث وفق الخطة الموضوعة والمبادئ التي تم اعدادها  

يمكن تعريفها على  والتعليمات الصادرة وذلك لكشف األخطاء والعمل على منع تكرار حدوثها، كما
إلى التأكد من أن التنفيذ قد تم وفق النصوص القانونية واألنظمة  مليات التي تهدفأنها مجموع الع

 والتعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطة المسؤولة أو المشرفة أو الوصية.
تلك العملية أو العمليات التي تقوم بها السلطة المخول لها القانون  هيف الرقابة المصرفية اما

ي تهدف الى التأكد من مدى قيام البنوك العاملة في دولة )جهات رسمية( داخلية أو خارجية والت
 بتطبيق القوانين، األنظمة، التعليمات، التوجيهات ذات الصلة والصادرة عن الجهة الوصية.

 تنظم الرقابة المصرفية الى نوعين داخلية وخارجية: 
 أقسام:  4تعد وظيفة مستقلة تنشأ داخل البنك ++ األخطاء وتنقسم الى الرقابة الداخلية:  .أ

 الرقابة المحاسبية: التأكد من مدى االلتزام بالقواعد المحاسبية والتقارير المالية. (1
الرقابة اإلدارية: هي تلك الرقابة التي تعمل على رفع الكفاءة اإلدارية )رسكلة العاملين  (2

 ألخطاء(.وتدريبهم لتفادي الوقوع في ا
الضبط الداخلي: هو الذي يعمل على تقييم نظام الرقابة الداخلية في حد ذاته نستنتج أن  (3

، رقابة إدارية)محاسبية، رقابة كاشفة الرقابة الداخلية تتكون في حد ذاتها من نوعين 
 أو تصحيحية )تدقيق داخلي(. رقابة بعديةعلى القوانين( 

تتوافق مع مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة من لجنة بازل في الجزائر:  المصرفيةالرقابة 
 14المؤرخ في  02/03حيث أصدر بنك الجزائر القانون  14مبدأ وبالضبط المبدأ  25ب  1994
المتضمن نظام الرقابة الداخلية المطبق في البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر،  2002نوفمبر 

يتعلق بالرقابة الداخلية  2011نوفمبر لسنة  28المؤرخ في  11/08نظام هذا النظام تم تعديله بال
للبنوك والمؤسسات المالية )يلغي النظام السابق( حيث أضاف الحوكمة للنظام األول، التنظيم 

 المحاسبي، أنظمة قياس المخاطر، أنظمة الرقابة وتحليل المخاطر نظام المعلومات والتوثيق.
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 م إلى قسمين: تنقسالرقابة الخارجية:  .ب
 من طرف مدققي الحسابات الخارجيين.رقابة قانونية: 

تقوم المؤسسة المالية بحد ذاتها )لجنة مصرفية رقابية( وبذورها تنقسم الى  رقابة مؤسساتية:
 قسمين الرقابة على الوثائق والرقابة الميدانية.

  يجب توفر مجموعة من الشروط: متطلبات الرقابة المصرفية الفعالة:
 قوانين أنظمة، تعليمات وتوجيهات للبنوك.التشريعات المصرفية:  -
لضمان حسن تنفيذ  باالستقالليةضرورة وجود سلطة رقابية تتمتع السلطة الرقابية:  -

 وتطبيق القوانين والتشريعات المصرفية.
يجب أن تكون قوانين واضحة فيما يخص الحقوق والواجبات، قوانين  البيئة القانونية: -

 ملكية )القطاع الخاص، القطاع العام(.واضحة لل

 : II و  Iمقررات اتفاقيات بازل 

رف فقد صاة القطاع المالي وخاصة قطاع المبعد إدراك الدول الصناعية الكبرى ألهمية وخطور 
حرصت مجموعة الدول العشر )بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، إسبانيا، 

 ات الدولية التسويتشكيل لجنة في إطار بنك  على  المملكة المتحدة، الواليات المتحدة(سويسرا، 
وهي لجنة استشارية فنية ال تستند الى أية اتفاقية دولية وأنها  1974للرقابة على البنوك مع نهاية 

في  مرات 4أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية تجتمع هذه اللجنة 
السنة وتتضمن قرارات وتوصيات اللجنة وضع المبادئ والمعايير المناسبة للرقابة على البنوك ورغم 
 أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية كبيرة إال أنها ال تتمتع بأي صفة قانونية أو الزامية.

في إطار مسألة  1بعد الحرب العالمية  1930تم انشاؤه سنة بنك التسويات الدولية: 
التعويضات التي فرضت على ألمانيا )أي جمع التعويضات وتمويل اإلصالحات للدول المتضررة 

أصبح يهدف إلى  2ح.ع. العالمي. بعدالتعاون النقدي والمالي من الحرب باإلضافة إلى تعزيز 
 ان منها لجنة بازل للرقابة المصرفية.، وانشقت منه العديد من اللجاالستقرار

 عملت اللجنة على تحقيق: أهداف لجنة بازل: 
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تمارس لجنة بازل منذ تأسيسها العمل في مجال بحث أفضل السبل لتدعيم االستقرار المالي ، 
وتوسيع نطاق اإلشراف والرقابة المصرفية في مختلف دول العالم ، وذلك بالتنسيق مع الجهات 

والرقابية في مختلف الدول، ورغم عدم اتسام توصيات هذه اللجنة بالصفة اإلجبارية ،  اإلشرافية
غيرانها بقيت محل متابعة مستمرة من طرف عدة دول، عن طريق قيام سلطات الرقابة ، بالعمل 

 قدر المستطاع على تطبيق هذه القواعد

   : ولعل من بين األهداف التي تسعى لجنة بازل إلى تحقيقها ما يلي

يتطلب استقرار الجهاز المصرفي الدولي إذ أن تحقيق هذا الهدف  تقوية صالبة وأمان 
مجال الرقابة والتعاون في س الرقابي على المستوى العالمي درجة كبيرة من التجان
 .واإلشراف المصرفي

ق في المتطلبات وبالتالي إزالة الفرو  دولية في أوضاع تنافسية متكافئةوضع البنوك ال 
للمنافسة  مصدر رئيسي الرقابية الوطنية بشأن رأس مال البنوك  حيث تمثل تلك الفروق 

ها ودلت التجربة أن البنوك اليابانية كانت أكثر تفوقا في السوق المصرفية غير العادلة بين
 تنفذ في السوق المصرفيةواألمريكية حيث استطاعت أن  العالمية من البنوك األوروبية

 سابقا.لى البنوك األمريكية واألوروبية وفي مناطق كانت حكرا ع العالمية
إيجاد آليات للتكيف مع المتغيرات المصرفية ، حيث ال يمكن لألجهزة المصرفية عبر   

العالم ، إال أن تساير هذه التغيرات العالمية ، بغرض تدعيم مراكزها التنافسية ، ضمان 
ي وضع إطار دولي للتنسيق والتعاون في مجال اإلشراف نموها واستقرارها ، مما يستدع

 على البنوك ، والبحث عن آليات للرقابة تتناسب واألوضاع الجديدة.
قدمت  االجتماعاتبعد سلسلة من  1988في جوان  1صدرت اتفاقية بازل:  Iاتفاقية بازل 

  %8فيها اللجنة توصياتها األولى بشأن كفاية رأس المال والتي وضع لها نسبة عالمية قدرت ب 
 ، التوصيات اقترحها 1990سنوات ابتداء من  3وأوصت اللجنة بتطبيقها تدريجيا على مدار 

Cooke  بة والذي أصبح بعد ذلك رئيسا للجنة لذلك سميت النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنس
 .ويسميها الفرنسيون معدل المالءة األوروبي Cookeبازل أو نسبة 
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 : I الجوانب األساسية التفاقية بازل 

 في حسابها لنسبة رأس المال فقط. االئتمانيةالتركيز على المخاطر  -1
بنوعية األصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها أي قبل حساب نسبة كفاية  االهتمام -2

 بنوعية األصول وكفاية المخصصات. االهتمامرأس المال معيار كمي يجب 
 يم دول العالم إلى مجموعتين: تقس -3

:وتشمل الدول المتدنية المخاطر ، وهي دول منظمة التعاون االقتصادي المجموعة األولى 
ضاف إلى ذلك الدول ذات الترتيبات االقراضية الخاصة مع صندوق النقد الدولي. والتنمية ، ي

 م، وذلك باستبعاد أي دولة من هذه 1994وقد قامت اللجنة بتعديل هذا المفهوم خالل يوليو 

المجموعة لمدة خمس سنوات ، إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها الخارجي ، وهذا يعني أنه بإمكان 
 انخفاض عدد هذه الدول التي تتكون من : دول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةزيادة أو 

(OCDE  ،( الدنمارك ، فنلندا، النمسا  1إيسلندا ، إيرلندا ، إسبانيا ، أستراليا، البرتغال ، اليونان ،
 .، تركيا ، المملكة العربية السعودية  نيوزلندا، النرويج ، 

ذات مخاطر أعلى  من دول  انها ي دول العالم ، وينظر إليها على:وتضم باق المجموعة الثانية
يضات في أوزان من تخف هذه الدول والبنوك العاملة فيها وبالتالي ال تتمتع المجموعة األولى 
والدول ذات الترتيبات اإلقراضية  ظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول منل المخاطرة المقررة 

 .لدوليالخاصة مع صندوق النقد ا

قامت اللجنة بوضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول تختلف باختالف األصل وهي: 
00 % ،10% ،20% ،100% . 

المتعلقة بتحديد  29/11/1994الصادرة في  74/94من التعليمة  11في الجزائر وفقا للمادة 
 االلتزامات، تطبق على مختلف  %100، 20، 5، 0قواعد الحذر حدد معامالت الترجيح ب  

حسب درجة تسديدها وذلك وفقا لنوعية العميل والعملية، فبالنسبة لعناصر األموال داخل الميزانية 
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يتم احتساب الخطر المرجح من خالل المبالغ اإلجمالية المسجلة في الميزانية بعد احتساب كل 
 بمعامل ترجيح معين. رجحةزمة مونات والضمانات الالالمؤ 

 أصناف:  4إلى  االلتزاماتبالنسبة لخارج الميزانية فان حساب األخطار يتم من خالل تصنيف 

 .%100ذات خطر مرتفع  االلتزامات -
 .%50ذات خطر متوسط  االلتزامات -
 .%25ذات خطر مالئم  االلتزامات -
 . %00ذات خطر ضعيف  االلتزامات -

 المخاطر المرجحة بأوزانها 7الجدول رقم 

 الوزن  الموجودات
 موجودات ال تحمل مخاطر  -1

 أصول
 النقود -
 المطلوبات من الحكومة والبنك المركزي بالعملة المحلية. -
 وبنوكها المركزية. OCDEمطلوبات أخرى من دول  -
 .OCDEمطلوبات معززة بضمانات نقدية أو ضمانات من حكومات  -

 
 
 

00  % 

 موجودات متوسطة المخاطر  -2
 أصول

مؤسسات القطاع العام المحلي والقروض المضمونة من قبلها )باستثناء  مطلوبات -
 الحكومة المركزية(.

 أو قروض مضمونة من قبلها. OCDE مطلوبات من مصارف مرخصة في دول  -
 مطلوبات من مصارف التنمية الدولية واإلقيمية. -
أو قروض مضمونة من OCDEمطلوبات من مؤسسات القطاع العام لحكومات  -

 قبلها.

 
 

50%-0 
20% 
20% 
20% 
20% 
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وبقي على  OCDEمطلوبات أو قروض مضمونة من مصارف خارج دول  -
 استحقاقها أقل من سنة.

 قروض تم تسديدها بالكامل لعقارات ألغراض السكن والتأجير. -

50% 

 موجودات عالية المخاطر  -3
 مطلوبات من القطاع الخاص. -
 وبقي على استحقاقها أكثر من سنة. OCDE مطلوبات من مصارف خارج  -
)مالم تكن بالعملة  OCDEمطلوبات من مصارف الحكومات المركزية لدول غير  -

 المحلية(.
 موجودات أخرى. -

 
 

100% 

ركزت اتفاقية بازل علي الجانب المالي الخاص بالبنوك : I مكونات رأس المال حسب معيار بازل 
تم تقييم رأس المال الى و  البنك وحمايته من اإلفالسة التي تحافظ علي استقرار موخاصة المالء

 شريحتين: 

ويمثل الشريحة األولى ويشمل العديد من العناصر: حقوق المساهمين، رأس المال االساسي:  
 المعلنة+ أرباح محتجزة. االحتياطاتأسهم عادية، وأسهم ممتازة غير تراكمية+ 

احتياطات اعادة تقييم األصول + مخصصات احتياطات غير معلنة+ رأس المال التكميلي:  
لمواجهة مخاطر عامة غير محددة )القروض المسندة( + أدوات أخرى )أسهم ممتازة 

 تراكمية(.

تظهر في ميزانية البنك نتيجة نتائج السنة المالية السابقة )االحتياطات المعلنة:  االحتياطات
 (.العامة، االحتياطات القانونية، األرباح غير الموزعة

 أرباح نتيجة الدورة لم يتم توزيعها أو تخصيصها. أرباح غير موزعة:

تأخذ األرباح لسنة التي يتم فيها توزيع األرباح فقط مثال يتم توزيع  أسهم ممتازة غير تراكمية:
 فقط. 2004فنأخذ أرباح سنة  2004ووزعت في  2003، 2001،2002
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 فتأخذ أرباح السنوات األربعة.التراكمية: 

التي تكون مرخصة من طرف السلطات الرقابية وعلى علم  االحتياطاتتلك اطات غير معلنة: احتي
 بها لكي تظهر في البيانات المالية.

بالقيمة الدفترية أو المحاسبية مثال: سهم =  االحتياطاتتقيم هذه احتياطات إعادة تقييم األصول: 
دج ، الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية هي احتياطات إعادة تقييم 100دج ارتفع الى 50

 األصول.

تلك المبالغ التي يتم اقتطاعها من الدخل مخصصات لمواجهة مخاطر عامة غير محددة: 
 لتعرض لمخاطر )غير محددة(.اإلجمالي لمواجهة أو استيعاب خسائر مستقبلية من ا

 هي القروض التي يحصل عليها المصرف من طرف المساهمين.القروض المساندة: 

 القيود على رأس المال:

 أال يزيد رأس المال التكميلي عن رأس المال األساسي.  -
من رأس %50أال تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين عن  -

 المال األساسي.
من األصول  %1.25تدريجيا وتحدد الحقا ب %2زيد المخصصات العامة عن أال ت -

 المرجحة بمخاطر.
من قيمتها % 55يجب أن تخضع احتياطات إعادة التقييم األصول إلى خصم قيمته  -

 خضوع الفرق للضريبة. والحتمالالحتمال تذبذب أسعارها 
للبنك( تستبعد ألنه يعمل على يستبعد من رأس المال ما يسمى بالشهرة )العينة المعنوية  -

يستفاد منها أثناء األزمات والخسائر، وهكذا فان معدل كفاية  تضخيم رأس المال وال
  Cooke ration كما يلي:  Iرأس المال حسب مقرات بازل 
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 رأس المال الصافي للبنك      

 المخاطر المرجحة(اإللتزامات المرجحة خطر القروض)
رأس المال الشريحة 1+الرشيحة 2                   

 األصول المرجحة بمخاطرها
 

100 *  ≥ 8%   
 :تدريجيا كما يليالتطبيق في الجزائر بدأ 

 41990 : %      

        8% :1999 

1997 : 5% 
1998 : 6% 
 : I تعديالت اتفاقية بازل 

 كما يلي: I  تعديالت على اتفاقية بازل  بإجراءقامت لجنة بازل  1996في سنة 
تغطية مخاطر السوق وادخالها ضمن معيار نسبة كفاية رأس المال بعدما كانت  -

 .االئتمانيةتستخدم فقط المخاطر 
قروض مساندة ألجل سنتين وتكون موجهة فقط و هي  اضافة شريحة ثالثة لرأس المال -

 .لمقابلة السوق 

 أصبحت نسبة كفاية رأس المال. 

 رأس المال(شريحة 1+2+3)نسبة رأس المال=   

 المخاطر المرجحة+مخاطر السوق  5∗12
  ≥ 8%   

 :  Iايجابيات وسلبيات بازل 
 اإليجابيات:  .أ

الدولي عن طريق مراجحة القواعد  واالستقراردعم واستقرار األجهزة المصرفية  -
 التنظيمية.

تطبيق هذا المعيار يسمح بالحكم على السالمة المالية للمصرف مقارنة بالبنوك  -
 االخرى.
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 التحكم والتقليل من المخاطر المصرفية. -
 اتاحة المعلومة حول البنوك مما يساعد العمالء على اتخاذ القرار األفضل. -
سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد نظرا الهتماماتها فقط بمخاطر  -

 .االئتمان
 السلبيات:  .ب

ول العالم في باقي دمعاملة مميزة للدول األعضاء على حساب  Iأعطى معيار بازل  -
 . OCDE االقتصادي منظمة التنمية والتعاون 

لقد أدى تطبيق هذا المعيار أمام البنوك إلضعاف موقعها التنافسي أمام المؤسسات  -
 تخضع لكفاية رأس المال. المالية غير المصرفية التي أصبحت تقدم خدمات البنوك وال

ا لوجود فوارق في المعايير على دول العالم نظر  I صعوبة تطبيق اتفاقية بازل -
 المحاسبية خاصة في الدول النامية التي تتميز بصغر حجم بنوكها وضآلة رأسمالها.

 حدوث العديد من األزمات المصرفية كأزمة دول جنوب شرق آسيا والمكسيك. -
يعتبر معدل كتابة رأس المال مؤثرا جيدا لقياس الحالة المالية للبنك والمخاطر التي  ال -

 يتعرض لها البنك خاصة في ظل ظهور األدوات المالية الحديثة.

اال أنه هناك العديد من  Iبالرغم من النجاح الملحوظ الذي حققته اتفاقية بازل : IIاتفاقية بازل 
 ومن اهمها:   IIالى اصدار بازل  للجنةا العوامل واألسباب التي دفعت

التطورات واألساليب الحديثة خصوصا في مجال التكنولوجيا لزيادة استخدام التكنولوجيا في  (1
 .العمل المصرفي ما أصبح يعرض البنوك الى مخاطر عديدة هي مخاطر التشغيل

النمور اآلسيوية بظهور االنهيارات المصرفية التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا خاصة  (2
وعلى المستوى العالمي بالنسبة للدول التي لديها ارتباطات قوية مع هذا الدول كاليابان 

 لم تمنع حدوث األزمة المصرفية اآلسيوية.  Iوالو.م.أ أي أن بازل 
قها يطلق على اقتصاد دول تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية سميت هكذا لتحقيالنمور االسيوية )

 (نمو اقتصادي سريع وواعد وأصبحت دول متقدمة بعدما كانت دول زراعية.
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وقد جاءت هذه االتفاقية بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك  2007مع بداية   IIبدأ تطبيق بازل 
باإلضافة الى  II غطت بازل و ( االئتمانية ية والمخاطر )السوق من نوعين I حيث غطت بازل 

 كما يلي: مخاطر التشغيلطر السابقة المخا

 رأس المالنسبة كفاية رأس المال=   

 األصول   االمرجحةبمخاطرها+(مخاطر السوق +مخاطر التشغيلية) 5∗12
  ≥ 8%   

 دعائم أو أركان أساسية: 3( على IIكما وركزت االتفاقية )بازل 

 من بين ما جاءت به هذه الدعامة هو:   لدعامة األولى: الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:ا

إدخال تعديالت على أساليب قياس المخاطر )يسمح للبنوك باستعمال نماذجها الداخلية  -1
 لقياس المخاطر(.

 إضافة مخاطر التشغيل الى المخاطر. -2
ترجيح األصل يخضع للتصنيف الخارجي للجهات المصدرة لهذه األصول وليس على  -3

 مجموعتين. أساس تقسيم دول العالم الى
والمتمثلة بالضمانات، التوريق، المخصصات،  االئتمانبمخططات مخاطر  االعتراف -4

وبالتالي  االئتمانيةحيث أن البنك الذي يستعمل هذه اآلليات يخفض من المخاطر 
 ترتفع لديه نسبة كفاية رأس المال.

 . %8 الحفاظ على معدل  -5

 لسبتحدد كما  اع وثالثة أن ىلاالتفاقية إ هذه ظل يفك والبنض لها رتتع التي المخاطر نفتص و
 لجنةم  دتق  ضرا الغذهلخصيصا  تات ومناهج  صممرشؤاعتمادا على م  لجتهاق معاطرو

 :الماللبات رأس طتمل ىناألد دحلساب احل  نييقتطربازل 

 نم نيضرقملا فاالعتماد على تصني فيه ميت المعياري  المنهجام دباستخ تتعلق:  ىليقة األوطرفال 
 . البنوكمة وحك االئتمانية الجدارةأو فسسات التصنيؤم لخارجية مثسسات ؤم لقب

  .اخليدال فام منهج التصنيدباستخ تتعلقيقة الثانية :رالط
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  رض للخسائرالتع طراخمانها :نة بازل على جلفتها رع يتالتشغيلية وال طروبالنسبة للمخا 

ا ذه لويشم اتية وم ريوف خارجية غظرد ووج في ظلي رالبش رم كفاءة أداء العنصدأو ع
 امية ظالن طرخاملالسمعة وا طراخماتيجية  وراإلست  طرخاملا دو يستبعنيةوالقان طرخاملا فيرالتع

ك وللبن نكميالتشغيلية  طرخاملا ءإزاال مللبات رأس اطهناك ثالث مناهج الحتساب مت
 :وهي  بازل  قوفامها داستخ

  .األساسي رشملؤمنهج ا-

 عياري .ملنهج املا-

  .مدتقملب القياس اوأسل-

ان عملية المراجعة الرقابية تتطلب من السلطات الرقابية التأكد عامة الثانية: المراجعة الرقابية الد
من أن كل بنك لديه اجراءات واضحة من أجل تقييم كفاية رأس المال ومعرفة مدى تناسبه مع 

 المراجعة الرقابية على مبادئ هي:  تعتمدالبنك و  يواجههاحجم المخاطر التي 

 يكون لدى البنك اجراءات لتقييم كفاية رأس المال مقارنة بحجم المخاطر.أن  .1
على السلطات الرقابية أن تقوم بتقييم ومراجعة األسس الداخلية لدى البنك فيما يتعلق بتقييم  .2

 كفاية رأس المال لديها.
يتعين على السلطات الرقابية أن تحث البنوك على االحتفاظ بمستويات من رؤوس األموال  .3

 أعلى من الحد األدنى المطلوب.
على السلطات الرقابية أن تتدخل في مراحل متقدمة لمنع انخفاض رأس المال عن الحد  .4

 تصحيحية فورية. إجراءاتاألدنى المقرر وأن تطلب من البنك 

حيث وفقا لهذه الدعامة بحيث تعزيز االنضباط السوقي من الدعامة الثالثة: انضباط السوق: 
مثال: الشفافية في التعرض للمخاطر بشفافية هيكلة رأس المال،  الشفافية واإلفصاحخالل تدعيم 

 اإلفصاح عن نسبة كفاية رأس المال.
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 اإليجابيات: 

 ضمان سالمة البنوك ومنه الحفاظ على استقرار النظام البنكي والمالي. -
 ضمان المنافسة العادلة ما بين البنوك. -
 صارها فقط على المخاطر التي تحملها.الغاء كل تمييز ما بين الدول واقت -
 قاعدة المخاطر واألخذ في الحسبان بعض األدوات المستخدمة للتقليل منها.توسيع  -

 في:  االتفاقيةتتمثل نقائص هذه السلبيات: 

 تعتبر تحد حقيقي للبنوك في الدول النامية نظرا لعدم توفر البيئة المناسبة لتطبيقها. -
 حد من مفعولها.غير الزامية التطبيق مما ي -
 احتجاز نسب أكبر من األرباح لتكوين مخصصات يؤدي الى تراجع ربحية البنوك. -
لم تراع الحاالت الخاصة لبعض أنشطة البنوك خاصة البنوك اإلسالمية رغم صعوبة  -

 . IIتطبيقها والسلبيات اال أن أغلب البنوك سعت الى تطبيق بازل 

التي تعرض لها بسبب األزمة  االئتمانيةفي حماية البنوك من الضغوط  II فشل مقررات بازل 
 الضمنية التي تقوم االفتراضاتيشككون في  االقتصادييناألمر الذي جعل بعض  2008العالمية 

 عليها االتفاقية.

ضرورة مراجعة  اكدتالعالمي  االقتصادومخلفاتها على  2008ان نتائج األزمة المالية العالمية 
لم تستطع منع  IIظمة والتشريعات المصرفية على المستوى المحلي والدولي وذلك ألن بازل األن

انهيار المصارف بل النظام المالي العالمي لوال التدخل الواضح من الحكومات لهذا تكاثفت الجهود 
 . IIIالمحلية والدولية وتوجهت الى اصدار بازل 

التدابير والقواعد والمعايير التي طورتها لجنة هي عبارة عن مجموعة من :  III تعريف بازل 
ووثيقتها النهائية في ديسمبر  2009في سنة  االولى بازل للرقابة على المصارف صدرت وثيقتها

 تهدف هذه االتفاقية الى:  2010
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تحسين قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات الناتجة عن الضغوط المالية  .1
 .ااالقتصادية أيا كان مصدره

 تحسين الطريقة التي تدار بها المصارف من قبل مجلس الغدارة واإلدارة العليا. .2
 تعزيز الشفافية واإلفصاح. .3
زيادة متطلبات رأس المال وتعزيز جودته حتى يتسنى للقطاع البنكي تحمل الخسائر خالل  .4

 الدورية. االقتصاديةفترات التقلبات 

هي األشد تطبيقا من قبل البنوك حيث ستكون لها :  IIIالجوانب التي عالجتها اتفاقية بازل 
 تكاليف عالية واستهدفت موضوعين أساسيين هما: 

 الجزئي: مزيد من الضوابط على البنوك فرادى. االحتراز -
 الكلي: يستهدف النظام ككل. االحتراز -

 هناك هامشين: الهوامش اإلضافية لرأس المال: 

من األصول المرجحة بمخاطرها ويقتطع من حقوق  %2.5رفع معدل رأس المال: يقدر ب 
 % 8الملكية لألسهم العادية لتجنب الوصول للحد األدنى المقرر 

 .المعدل الجديد لنسبة رأس المال % 10.5=  % 2.5+ %8أي 

وهو من ( رأس المال األساسي)إلزام البنوك باالحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز يعرف باسم -
 من األقل على 4,5ويتألف من رأس المال المدفوع واألرباح المحتفظ بها ويعادل %المستوى األول 

  2بازل اتفاقية وفق %2بزيادة عن النسبة الحالية والمقدرة ب المخاطر تكتنفها التي أصولها

 البنوك أن أي األصول، من 2,5تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل% -
 ثالث إلى المستقبلية الصدمات لمواجهة به تحتفظ الذي الممتاز المال رأس ةكمي تزيد أن يجب

 للسلطات يمكن  %7 عن االحتياطية األموال نسبة انخفاض حالة وفى %7 نسبة ليبلغ أضعاف
 المالية المكافآت منح أو المساهمين على لألرباح البنوك توزيع على قيودا   تفرض أن المالية
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 قد والتي المعايير هذه لتطبيق الزمنية المدة أن إال الجديدة المعايير في الصرامة ورغم لموظفيهم،
  .الصعداء تتنفس البنوك جعلت 2019 عام إلى تصل

االتفاقية الجديدة ستحتفظ البنوك بنوع من االحتياطي لمواجهة اآلثار السلبية المترتبة  وبموجب  - 
 حقوق ( األساسي المال رأس من %2.5على حركة الدورة االقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و 

 تأثرها عدم لضمان وذلك البنوك لدى المستقرة التمويل مصادر من أدنى حد توافر مع ،)المساهمين
 السيولة من محددة نسب توافر مع جنب، إلى جنبا   واالستثمار االئتمان منح في دورها اءبأد

  العمالء تجاه بالتزاماتها الوفاء على البنوك قدرة لضمان

 احتساب وعدم%6 إلى %4رفع معدل المستوى األول من رأس المال اإلجمالي الحالي من -
 اإلجراءات بهذه تدريجيا   العمل يبدأ أن المفترض ومن المال، رأس كفاية معدل في الثالثة الشريحة
 في نهائي بشكل وتنفيذها 2015 عام في بها العمل بداية إلى وصوال 2013 عام يناير من اعتبارا  
  2019 عام

أعلى من رأس المال وجودة رأس المال: إن النقطة المحورية لإلصالح المقترح هي  متطلبات-
 أيضا   المقترحة اإلصالحات وتركز  10.5 %إلى حاليا    8زيادة نسبة كفاية رأس المال من% 

 في المساهمين حقوق  من المكون  المال رأس من أكبر قدرا   تتطلب أنها إذ المال رأس جودة على
  البنك مال رأس إجمالي

زيادة الرسملة المطلوبة تجاه عمليات التوريق وغيرها من األدوات المركبة، وهي العملية التي -
 الكثير من البنوك في األزمة المالية العالمية األخيرة وّرطت

 3متطلبات رأس المال و رأس مال التحوط وفق بازل  8الجدول رقم

إجمالي رأس 
  المال

رئس مال 
  الشريحة األولى

حقوق 
  المساهمين

 البيان 
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  الحد األدنى  %4.5  6%  8%

  رأس مال التحوط  2.5%  

حدود رأس مال   0-2.5%  
التحوط للتقلبات 

  الدورية

الحد األدنى +رأس   7%  8.5%  10.5%
  مال التحوط

  2بازل   2%  4%  8%

Source : Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 
framework for more resilient banks and banking systems, Bank for International 

Settlements, December 2010,p64. 

 كما واقترحت االتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في الوفاء بمتطلبات السيولة:

أن للسيولة دور مهم في  2008أوضحت أزمة Liquidity coverage ratioمعيار السيولة: 
من خالل تعزيز إطار السيولة 3عمل النظام المالي والمصرفي ،وهذا ما عملت عليه لجنة بازل

  كما يلي:بوضع نسبيتين األولى على المدى القصير و الثانية على المدى المتوسط و الطويل

ات النقدية الصافية تتطلب هذه النسبة  تغطية إجمالي التدفقنسبة السيولة في المدى القصير: 
 و ذلك لمواجهة احتياجاتها ذاتيا و يحسب وفق العالقة: يوما 30على مدار 

مخزون األصول السائلة عالية الجودة :LCRنسبة السيولة قصيرة األجل 
إجمالي التدفقات النقدية الصادرة الصافية خالل 30يوما المقبلة 

≥100% 



64 
 

سيتم العمل بنسبة السيولة قصيرة األجل ،وحددت المتطلبات  2015حددت لجنة بازل أن مع بداية 
 2019كبداية مرحلية على أن تتطور بأقساط متساوية لتكتمل بحلول جانفي  %60الدنيا بنسبة 

 .%100إلى أن تصل إلى النسبة المحددة وهي 

هي عبارة عن نسبة على Net stable funding ratioنسبة صافي التمويل المستقر: 3.2.1
المدى الطويل مصممة لحالة عدم تطابق السيولة الستخدام مصادر مستقرة للتمويل الهدف منها 

  أن يتوافر للبنوك مصادر تمويل مستقرة ألنشطتها و تحسب كما يلي:

NSFR    =    التمويل الدائم المستقر
 متطلبات التمويل

  ≥ 100%                                                                            

هي  عبارة عن مقياس بسيط و شفاف و غير  Leverage ratioمعيار الرافعة المالية: 4.2.1
قائم على المخاطر و يهدف الى تقليل مقدار المخاطرة في النظام المالي و دعم متطلبات رأس 

المخاطر فنسبة الرافعة المالية تقيد المستوى المطلق للديون بكمية معينة من رأس المال القائم على 
 من رأس المال من الشريحة األولى  %3المال حيث أن الحد األدنى لنسبة الرافعة المالية هي 

)تمثل األصول داخل وخارج الميزانية بدون اخذ المخاطر بعن االعتبار إلى رأس مال الشريحة 
 األولى(

 نسبة الرافعة المالية )االستدانة(=
الشريحة األولى لرأس المال 

مجموع األصول داخل وخارج الميزانية 
≥3% 

حسب لجنة بازل ،يتم البدء في تطبيق هذه النسبة ابتداء  %3ويجب أن ال تقل هذه النسبة عن 
 : ومرت هذه النسبة بمجموعة من المراحل والشكل التالي يوضح ذلك 2013جانفي  01من 

 3تواريخ إدخال نسبة الرافعة المالية  حسب بازل  3الشكل رقم 
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Source :Financial Stability Review,November2015, p2, consulté sur le 
20/01/2019,surle :sitehttps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sfafinancialstabilityreview201

511.en.pdf?7d105859ecdf9af69e14b8bc375e40cf 

 3،حيث بدأت بالتطبيق التدريجي لبازل3منحت لجنة  للبنوك فترة لتطبيق اتفاقيتها الجديدة بازل
،مما يسمح  2019كلي في سنة  ذه القواعد مطبقة بشكلأن تصبح ه إلى 2013ابتداء من سنة 

 ط كما هو موضح في الجدول التالي:للبنوك ببناء احتياطها بشكل تدريجي واستفتاء الشرو 

 3مراحل تنفيذ اتفاقية بازل  9الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3 : dispositif réglementaire mondial 
visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, document révisé,  
Banque Des Règlements Internationaux, Bâle, Suisse,  juin 2011 . P 76 

 .اإلسالميةالبنوك استخدام  نحو االتجاهبرز  2008على أثر األزمة المالية العالمية 

قبل حدوث األزمة المالية كانت األصول نشطة وكان التمويل : 2008مشكلة السيولة خالل أزمة 
حدوث األزمة المالية )تغير أوضاع السوق( تبين كيف  لكن بعدمتاحا بسهولة وبتكلفة منخفضة 

 بشكل سريع وعدم كفاياتها لوقت طويل. تتبخر يمكن للسيولة أن

 يمكن تقسيمها الى: : فرادىلى مستوى البنوك عمشكلة السيولة 
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من اسواق التمويل، اتفاقيات  االقتراض مصادر التمويل السوقية )عدم سيولة التمويل:  (1
اعادة الشراء، سوق ما بين البنوك، التوريق .. كان التمويل يتم بسهولة وبدون تكاليف لكن 

الحصول على اعادة تمويل خفقت العديد من البنوك في األزمة المالية ابعد حدوث 
في األزمات يتجه المستثمرون لالستثمار في التزاماتها أو الحصول على تمويل اضافي )

سندات الخزينة غير واضحة من بينها الذهب،  يقيناألصول اآلمنة ألن درجة عدم ال
 األمريكية، سندات البنك المركزي األلماني، سندات البنوك ذات الجودة العالية جدا.

بعد اخفاق البنوك في الحصول على تمويل أصبح عدم الحصول سيولة السوق:  عدم (2
على السيولة أمر معقد ودام فترة طويلة مما دفع بالبنوك إلى بيع أصولها فكان البيع 
بأسعار منخفضة جدا فتوالت خسائر البنوك )عدم القدرة على بيع األصول بسرعة وبدون 

 خسارة في القيمة(.

تحدث مشكلة السيولة على مستوى النظام ككل  لى مستوى النظام البنكي ككل: مشكلة السيولة ع
عندما تؤدي اضطرابات السوق إلى جفاف السيولة على مستوى النظام ككل وليس البنوك فقط 
ويمكن أن ينشأ هذه االضطرابات من الضعف العام أو الكلي في إدارة السيولة أو عندما تؤثر 

وتكون مؤثرة في النظام وهي تلك المؤسسات التي تكون  سة منفردة.صدمة في السيولة لدى مؤس
لها عالقات وروابط قوية مع النظام المصرفي في حين أن أي اخفاق لها تنتقل العدوى الى 

 مؤسسات أخرى ومنها الى النظام ككل.

عندما يصبح النظام المصرفي ككل معرض وبشكل مفرط   شأ الضعف العام في ادارة السيولةين  
 .لنفس مخاطر السيولة )سواء كانت عدم سيولة التمويل أو عدم سيولة السوق( 
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 المحاضرة السادسة: التسويق المصرفي

ألنشطة المصممة يعتبر التسويق المصرفي نظاما متكامال تتفاعل من خالله مجموعة من ا
برامج( محددة تستهدف الوصول الى نهايات معينة )التوازن بين هدفي  ضمن صياغات )خطط و
 .واالجتماعية االقتصاديةة ديناميكية ذات أبعاد تؤثر وتتأثر بالتحوالت يالربحية ورضا العميل( عمل

 .ماهية التسويق:1

 تعريف التسويق المصرفي: 

موارد المصرف وامكانياته هو مجموعة األنشطة المتخصصة والمتكاملة التي توجه من خاللها 
ضمن صياغات خالقة تستهدف تحقيق مستويات أعلى من اإلشباع لحاجات ورغبات العمالء 

 لكل من المصرف ومستهلك الخدمة المصرفية. صا سوقيةالحالية والمستقبلية والتي تشكل دائما فر 

ظهار في تقديم خدمات مصرفية متميزة وبكفاءة عالية بهدف إرضاء ال االستمرارهو  عميل وا 
 صورة متميزة للبنك وتحقيق أقصى األرباح للبنك.

هناك العديد من العوامل التي ساهمت في انتشار الفكر عوامل انتشار التسويق المصرفي: 
 التسويقي في البنوك التجارية وأهمها: 

والسياسية المتالحقة وطبيعة المنافسة ومدى تأثير  واالجتماعية االقتصاديةالتغيرات  -
 على شكل السوق المصرفية. ذلك

بزيادة التطور السريع في النشاط المصرفي وتعدد وتشابك العمليات وتعقدها، وهذا  -
 استخدام اآلليات الحديثة مما يستدعي جذب أكبر عدد ممكن من العمالء.

 الرغبة في تحسين جودة الخدمة المصرفية وبالتالي تحتاج الى جهود تسويقية خاصة. -
العالمي للبنوك التجارية بفتحها الوحدات وفروع في دول أخرى مما زاد  االنتشارزيادة  -

 من حدة المنافسة مع البنوك المحلية.

 مراحل تطور مفهوم التسويق المصرفي: 
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وقد  1974-1973ولم يعرف تطورا حقيقيا في الفترة  1966ظهر التسويق المصرفي حوالي سنة 
( الى االئتمان)قبول الودائع ومنح  االدخارق حلة سو آنذاك مر تعدى التسويق المصرفي الكالسيكي 
وتنوع األنشطة المتعلقة واثراء تشكيلة الخدمات  االستعالماتتقديم خدمات بنكية أخرى في مجال 

 والتوزيع.بالقروض 

بل مر التسويق المصرفي في تطوره وان تطبيق المفاهيم األساسية التسويقية لم يحدث مرة واحدة 
 بعدة مراحل وهي: 

 : مرحلة الترويج:1المرحلة 

حيث ينصرف مفهوم التسويق الى مفهوم اإلعالن عن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك 
والعالقات العامة معا ومن ذلك تحددت وظيفة التسويق في القيام باألنشطة الترويجية )استخدام 

 جذب انتباه العمالء. إلىمطبوعات، ملصقات اعالنات، تلفزيون( تهدف وسائل النشر، ال

  :الشخصي بالمتعاملين االهتمام: 2المرحلة 

بدأت هذه المرحلة مع بداية اقتناع المصارف بعدم جدوى النشاط الترويجي مالم يصاحبه تغيير 
 :صرف لزبائنه حيث تم التركيز على مفي الكيفية التي يتبعها معاملة ال

 التأكيد على كيفية معاملة الزبائن واألساليب المناسبة الواجب اتباعها. -
 تحديث أنظمة وأساليب العمل المصرفي بما يؤدي الى سرعة وجودة ودقة الخدمات. -
تحديث أماكن تأدية الخدمة المصرفية للزبائن )قاعات االنتظار بما يجعلها أكثر  -

 جاذبية(.

 :دمات جديدةيد وتقديم خد: مرحلة التج3المرحلة 

تطور المفهوم التسويقي الى مفهوم التجديد نظرا للتطور السريع في المجتمعات والذي أثر بشكل 
كبير على أذواق المستهلكين سواء في نوعية الخدمات أو في الكيفية التي يتم بها تقديم الخدمة 

 لتحقيق أكبر اشباع ممكن للحاجات غير المشبعة للزبائن.
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  :نظم التسويق : مرحلة4المرحلة 

أصبحت البنوك تمارس النشاط التسويقي في اطار متكامل يمثل مجموعة من األنشطة كإعداد 
وتطوير بحوث التسويق  بإعدادالخطط التسويقية والرقابة عليها كما اهتمت البنوك في هذه المرحلة 

 والمعلومات التسويقية وتدعيم أنظمة االتصاالت التسويقية.

 االجتماعي للتسويق:: مرحلة المفهوم 5المرحلة 

نتيجة طبيعية لنمو تمثل هذه المرحلة أحدث المراحل في تطوير التسويق المصرفي حيث كانت 
في هذه المرحلة على ضرورة حركة حماية المستهلك والحركات االجتماعية يقوم مفهوم التسويق 

ك الى جانب مصلحة المستهلك كفرد أو أخذ المصلحة العامة للمجتمع ككل في االعتبار وذل
 منظمة وينعكس تطبيق البنوك لهذه المرحلة على ما يلي: 

تمويل مشروعات األعمال وتوجيه االستثمارات للمجاالت المساهم بدرجة أكبر في  -
 تحسين وجودة الحياة المستهلك.

تي تؤدي الى تأكيد أهمية معاونة الزبائن على اتخاذ قراراتهم المالية واالستثمارية ال -
 تحقيق مصالحهم فضال عن تحقيق مصالح المجتمع.

 تحقيق البنك ألهداف زبائنه عامل أساسي في تحقيقه ألهدافه. -

 أهداف التسويق المصرفي: 

دراسة السوق والعميل االكثر ربحية وتحديد رغباته واحتياجاته الحالية والمستقبلية قصد  -
في الحصول عليها في الوقت المناسب تصميم وتقديم الخدمات البنكية التي يرغب 

 والمكان المالئم.
 االطالع الدائم والمستمر على البنوك المنافسة ومعرفة قدرتها على التأثير على السوق. -
بناء صورة ايجابية عن البنك وعن خدماته وعن العاملين فيه والمحافظة المستمرة على  -

ملية التجديد والتطوير البنكي سمعة وصورة البنك أمام عمالئه وكذا المساهمة في ع
 والمالي.
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تسيير مختلف منتجات الخدمات البنكية بصفة أكثر ايجابية وتقديمها على اكمل وجه  -
 للعميل.

تكييف البنوك وجعلها أكثر استجابة لمتغيرات السوق وتطورات احتياجات الزبائن )غير  -
 ثابتة(.

أنواع جديدة من الخدمات  خلق أسواق بنكية وممارسة العمل فيها عن طريق اكتشاف -
 البنكية يرغب فيها الزبائن.

 المزيج التسويقي المصرفي )السياسات التسويقية المصرفية( .2

يعرف المزيج على أنه مجموعة من العناصر التي تستطيع من خاللها المنظمة التأثير على رد 
 .فعل المستهلك تجاه المنتج

المزيج التسويقي هو كافة العمليات والفعاليات التي تستهدف توفير الخدمات المصرفية التي تلبي 
حاجات العمالء الحالية والمستقبلية باألسلوب الذي يحقق أقصى رضا هؤالء العمالء ويعظم أرباح 

 المصرف.

 وهي اختصار للعناصر التالية  PS 4المزيج المصرفي التقليدي هو معروف ب 

 زيج التسويقي التقليديمال 4الشكل رقم 

 PRODUCT المنتج 

 PRICEالسعر 

 PLACE منافذ التوزيع 

 PROMOTION الترويج

المنتج: يمثل المنتج المصرفي الخدمة غير الملموسة التي تهدف الى اشباع رغبات وحاجات  .أ
الزبون مقابل دفع عمولة معنية وتمر الخدمة بأربع مراحل  هي التقديم، النمو، النضج، 

عناصر أساسية )الحاجة، الزبون، التكنولوجيا( ،  3التدهور، ولخلق منتج جديد يجب توفر 

الترويج

السعر التوزيع

المتج
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يجيات المنافسة في ميدان الخدمات هو ضمان مستوى معين من الجودة ومن أهم استرات
 العالية للحفاظ على وفاء الزبائن للمنتوج.

التسعير: ان المستهلك ال يختار المنتوج فقط الذي يالئمه من حيث النوعية واسم العنية،  .ب
ديدة تواجه والجودة ولكنه يقابله سعر المنتوج وبالتالي فالبنوك عند تقديمها للمنتجات ج

 صعوبات في تحديد السعر منها: 

دوره حياة الخدمة المصرفية، حصة البنك في السوق، ويقوم البنك بتحديد سعر المنتوج الجديد 
 كما يلي انطالقا من عناصر داخلية وأخرى خارجية.

 تحديد السعر انطالقا من عناصر داخلية:  (1
 لتكلفة + هامش الربح تحديد السعر وفقا لسعر التكلفة: سعر البيع= سعر ا -أ

 .ةويتم حسابها من الربح كنسبة من التكاليف الثابتة والمتغير 
 ومن أسباب استعمال هذه الطريقة بكثرة هو:

 احساس المستهلك بان التسعير على أساس التكلفة عادل بالنسبة له وللبنك أيضا. -
 األسعار تكون متشابهة بين البنوك لنفس المنتج. -
يكون البنك في حالة توازن اذا كانت التكاليف الثابتة تساوي حساب نقطة التعادل:  -ب

التكاليف المتغيرة ونعني بالتكاليف المتغيرة هي التي تتغير تبعا للكميات المنتجة 
 والثابتة هي التكاليف المستقلة عن حجم النشاط ويتم حساب نقطة التعادل بطريقتين.

  التكاليف الثابتة∗التكاليف المتغيرةنقطة التعادل =    -1
   الهامش على التكلفة المتغيرة

 

 التكاليف المتغيرة  –الهامش على التكلفة المتغيرة = رقم األعمال 

  التكاليف الثابتةنقطة التعادل =    -2
  سعر بيع الوحدة−التكلفة المتغيرة للوحدة

 حسب عدد الوحدات       

  :تحديد السعر انطالقا من عناصر خارجية (2
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عناصر هي: مرونة الطلب على األسعار، المنافسة، العامل  3تحديده وفقا ل  يتم
 العميل السلبي) التشكيك، الثرثار، )ال نضع سعر أدنى أو سعر أقصى(السيكولوجي 

  .ر الصامت(المغرور، الغضبان، العنيد، المفك
 : placeسياسة التويع:  (3

في جعل الخدمة البنكية أقرب ما تكون إن أهمية قنوات التوزيع في الخدمات المصرفية تكمن 
من الزبون وال تكلفه مشقة االنتقال اليها أو تحمل عبئ وجهد من أجل التحصيل أو االستفادة من 
الخدمات التي يقدمها البنك حيث يقوم البنك بتوزيع خدماته اما عن طريق شبكة فروعه المنتشرة أو 

 لكترونية عن طريق الصراف اآللي ...من خالل وكاالت خاصة وحتى من خالل البنوك اإل
 : Promotion الترويج:  (4

ون ال خبار الزبيقصد به استخدام البنك لجميع الجهود واألساليب الشخصية وغير الشخصية 
ها وخصائصها وكيفية االستفادة منها أو اقناعه دمة التي يقدمها وذلك بشرح مزياالفعال بالخ

 بالتعامل مع المصرف ولذلك عملية الترويج تقوم على : 
من الحقائق والمعلومات عن البنك وخدماته بحيث يتم نقلها للعميل مجموعة مناسبة  -

 بصورة والشكل المناسبين.
اقناع العميل بأهمية وضرورة التعامل مع المصرف واالستفادة من خدماته الشباع  -

 حاجاته.

 ويتكون مزيج الترويج من العناصر التالية:

 اإلعالن: عن طريق الصحف، المجالت، التلفزيون، اإلعالن اإللكتروني. -أ
جه يل وجها لو المقابلة الشخصية بين الموظف والعمالبيع الشخصي: ويكون عن طريق  -ب

 وتعريفه بالخدمة المصرفية واقناعه بشرائها.
العالقات العامة: يهدف هذا النوع من الترويج الى توفير جو من الثقة والتفاهم بين البنك  -ت

 وزبائنه وتنمية العالقة معهم.
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لقد قام العديد من الباحثين في مجال تسويق الخدمات ومنها الخدمات الحديث:  التسويقي المفهوم
كل   Kotlerباضافة عنصر خامس هو األفراد، وأضاف  1997في  Juddالمصرفية حيث قام 

عنصر  1988في  Magrath عناصر في حين أضاف  6من اللباقة والعالقات العامة لتصبح 
  4+3 = 7 عناصر المزيج  البشر والتسهيالت المادية واإلجراءات لتصبح

 المزيج التسويقي الحديث 5الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 Parking الجوانب الملموسة: هي كل المكونات المادية من تجهيزات خارجية مثل  (1
 ، حجم البنك ... الحاسبات، البرامج ...االنتظاروداخلية مثل أماكن 

حسن  بالعميل يجب أن يكون العنصر البشري: يمثل الجانب الشخصي الذي يحتك مباشرة  (2
 ة تامة بالمعلومات حول البنك والخدمة.المظهر، سلس، فصيح، على دراي

اإلجراءات: هي الطرق واألساليب التي تقدم بها الخدمة والتي يجب أن ترضي الزبون  (3
 وتشبع رغباته.

الوسائل تحدد األهداف الرئيسية البعيدة المدى للمنظمة ككل وتبني التسويقية:  االستراتيجية
هو العمل الذي تقوم به  زيع الموارد الضرورية الالزمة لتحقيق هذه األهداف )ماو لتحقيقها وت

 المؤسسة، ماذا تريد أن تكون؟ (
أنه يوجد  الابصفة عامة  االستراتيجيةال تختلف كثيرا عن مفهوم استراتيجية التسويق المصرفي: 

تقدات البيئية في السوق المصرفية وعلة العموم من ناحية األهداف الرئيسية والمع االختالفبعض 
 التسويقية للمصرف كما يلي:  االستراتيجيةيمكن تعريف 

المنتج

الترويج 

الجوانب 
الملموسة 

العملية 
اإلدارية 

الجانب 
الشخصي 

التوزيع

السعر

الترويج

السعر التوزيع

المتج
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 التخطيط المشترك على مختلف المستويات وخاصة القيادية منها في البنك. -
 ++ للخدمة بشكل خاص.حاجات ورغبات الزبائن بشكل عام والمستهلكين المت -
 فس السوق.المؤسسات المصرفية األخرى في ن -
 الطموحات والقيم لدى اإلدارة العليا للمؤسسة المصرفية. -
 اإلمكانيات والقدرات البشرية للينك. -
 والمالية السائدة وأسعار الفائدة. االقتصاديةالظروف  -

 أنواع استراتيجية التسويق المصرفي: 
ة التسويقية الهجومية من يمكن توضيح االستراتيجيالهجومية  :االستراتيجية التسويقية .أ

 خالل الشكل التالي:
 التسويقية الهجومية االستراتيجية 6الشكل رقم 
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مواجهة مع البنوك الرائدة العلى تجنب  االستراتيجيةتقوم هذه  الدفاعية:  االستراتيجية .ب
واحتالل موقع غير متقدم في السوق مع التركيز على عدم تطبيق أي نظام مصرفي اال اذا 

استراتيجيات دفاعية  3وهناك  كان الجميع أو األكثرية قد طبقوه وثبت نجاحه وربحيته
 وهي:

السوق بل يرضى  يتحدى قائد باع السوق: ويقصد به قبول الوضع القائم وهنا الات -
بالوضع القائم ويحاول ادامة حصته السوقية باستراتيجية تهدف الى الحفاظ على 

 زبائنه.
 في السوق الذي يكون صغيرا صصالسوق: يتم ذلك من خالل التخ جيوباستراتيجية  -

ومربحة في آن واحد، وهذا  امنة جيوبوال يهم المصارف الكبرى وعادة ما تكون هذه ال
 مع البنوك الرئيسية الكبرى. االصطداملتجنب 

استراتيجية التنويع: تكون في تنويع األنشطة لتصبح مصارف عالمية تأخذ بمخاطرة  -
 العالية.

لزيادة الربحية وتجنب األعمال  االستراتيجية العقالنية : تتعلق باستخدام الطرق الفعالة -
بتقليص التكاليف، صناعة خدمات جديدة أكثر ربحية، ال  االهتمامغير المربحة )
أكثر من نوع في آن واحد  احدة بل يمكن لها أن تجمعو  استراتيجيةتستخدم البنوك 
 لمواجهة المنافسة.

 ويقية المثلى: سالت االستراتيجيةويجب مراعاة ما يلي في اختيار 
الحجم التنافسي للبنك وموقعه في الشرائح التسويقية )الشريحة التي يستطيع البنك  -

 خدمتها بفعالية(.
 موارد البنك، أهدافه وسياساته. -
 األهداف التسويقية وسلوك العمالء. -
 المرحلة التي تمر بها الخدمة في دائرة حياتها التسويقية. -
 . االقتصاديةالحالة  -

 تسعير، الترويج، قنوات التوزيع...عبر المزيج الخدمي المتمثل في ال االستراتيجيةوتنفذ 
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المتبعة يمكن له أن يحقق ميزة تنافسية وهذا عندما يستطيع البنك القيام  االستراتيجيةومن خالل  
بشكل متميز وفائق بالمقارنة مع المنافسين وذلك من خالل استغالل أفضل اإلمكانيات والموارد 
المالية والبشرية والكفاءات التي يتمتع بها والميزة التنافسية هي قدرة البنك على تقديم خدمة عالية 

تؤدي الى تحقيق رغبة العمالء واشباعها وهذا بالمقارنة مع المنافسين في  مغرية روبأسعا الجودة
 السوق.

 ث التسويق: و بح
تعبر بحوث التسويق الوسيلة التي يمكن بواسطتها ربط السوق بصانع القرار التسويقي في البنك، 

ساعد في التعرف على أكثر ومن شأن المعلومات التي يتم جمعها من البيئة التسويقية العامة أن ت
الفرص الموجودة في السوق وغالبا ما تركز بحوث التسويق على معرفة تفضيالت الزبائن ونظرتها 

 الى الخدمة المصرفية المقدمة من البنك.
 الخطوات األساسية في بحوث التسويق: 

 تحديد مشكلة البحث ووضع األهداف. -
 تحديد الفرضيات واختبارها. -
 .ثخطة البح تصميم وتطوير -
 جمع البيانات. -
 تحليل البيانات واستخالص النتائج. -
 التوصيات. ماعداد التقرير النهائي وتقدي -

 فئات العمالء التي يخدمها المصرف : 
 يخدم فئتين من العمالء: 

 ...االجتماعيةسوق التجزئة: يتم التقييم حسب متغيرات ديمغرافية: الدخل، الحالة  -1
  حسب:يصنف  سوق قطاع األعمال: -2

 وضع المشروعات.-
 ملكية المشروعات -
 نوعية المشروعات-
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 وكنالمحاضرة السابعة: حوكمة الب

في البنوك من المصطلحات الحديثة نسبيا والتي تختص باهتمام الخبراء  يعتبر مصطلح الحوكمة  
والتنفيذيين والمعنيين باإلدارة الرشيدة للشركات والمؤسسات المالية واالقتصادية وخاصة البنوك ، 
فالحوكمة المصرفية تعتبر إحدى اآلليات الهامة التي يمكن االعتماد عليها في مكافحة المخاطر 

ين إدارة البنوك من خالل وضع االستراتيجيات السليمة التي تطمح إليها حوكمة البنكية وتحس
 البنوك من أجل تحقيق أهدافها و التعرف على مبادئها و كيفية تطبيقها للحد من المخاطر البنكية.

 .ماهية حوكمة البنوك:1

 يلي : تعددت  تعريفات الحوكمة المصرفية أو البنكية  ونذكر منها ما

ن األساليب و اإلجراءات الخاصة التي تبين كيفي تسيير المجلس اإلدارة والمديرين مجموعة م
 التنفيذيين لمختلف النشاطات البنك وشؤونه:

 للبنك االستراتيجيةتحديد األهداف  
 متابعة سير العمليات اليومية للبنك 
 القيام بمسؤولياتهم اتجاه أصحاب المصالح على أكمل وجه 
 نشطة البنك تبعا لما جاء من اللوائح والقوانين "التأكد من سيرورة األ 

تعتبر النظام المالي الذي يتم بموجبه إدارة البنوك ومراقبتها ابتغاء تحقيق غاياتها وأهدافها فهو 
 .ون بموجبه مع مصادر رؤوس األموالالنظام الذي يتعامل

من المنظور المصرفي تتضمن الطريقة التي تدار بها المؤسسات  أما لجنة بازل فإنها ترى حوكمة
 المصرفية بواسطة مجالس إدارتها واإلدارة العليا والتي تؤثر في كيفية قيام المصرف بما يلي :

 وضع األهداف المصرفية  
 إدارة العمليات اليومية في المصرف. 
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المالية والذي عن طريقه يتم ادارة  على أنها نظام متكامل للرقابة المالية وغير وعرفت الحوكمة
الشركة والرقابة عليها ورصانة السلوك والتصرفات اإلدارية وحماية المشروعات من عناصر الفساد 

 المالي.

البنوك  لها أهمية  كبيرة مقارنة بالمؤسسات  حوكمة: أهمية تطبيق الحوكمة في البنوك
األخرى نظرا لطبيعتها الخاصة ، حيث أن إفالس  البنوك يؤثر على األداء المالي للبنوك  

وكذلك بطريقة مباشرة على االستقرار  االقتصادي ككل .وهذا كله يعطي أهمية كبير لحوكمة 
تلف األخطار وتتمثل أهمية الحوكمة البنوك التي تؤثر إيجابا على البنوك وحمايتها من مخ

 البنوك فيما يلي :

 تعد حوكمة البنوك نظام يتم بموجبه توجيه و الرقابة على العمليات التشغيلية للبنوك  
تمثل الحوكمة الجيدة عنصرا رئيسيا في تحسين الكفاءة االقتصادية في حين سوء  

 االقتصادي والماليعلى االستقرار الحوكمة وخاصة في البنوك يمكن أن يؤثر 
تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي الى تحسين إدارة البنوك وتجنب التعثر واإلفالس  

 ويتضمن تطوير األداء ويساهم في اتخاذ القرار على أسس سليمة.
 وكذلك تكمن أهميتها فيما يلي:

 تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد اإلداري والتي تواجهها البنوك  
 الي للبنوك ومن ثم تحقيق النمو االقتصادي وتنمية الدولةرفع مستوى األداء الم 
جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات  

 الوطنية وضمان تدفق األموال المحلية و الدولية 
عليها في  الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية ، مما يزيد اعتماد المستثمرين 

 اتخاذ القرارات 
حماية المستثمرين بصفة عامة سواء كانوا صغار أو كبار وسواء كانوا أقلية أم أغلبية  

 وتعظيم عائداتهم مع مراعاة مصالح المجتمع 
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ضمان وجود هياكل إدارية مخصصة لمحاسبة البنوك أمام مساهمها مع ضمان وجود  
 وصول الى القوائم مالية محاسبي صحيحة .مراقبة مستقلة عن المحاسبين والمراجعين لل

 تعظيم قيمة أسهم البنك وتدعيم التنافسية في األسواق المالية العالمية 
 تجنب انزالق البنوك في المشاكل المالية و المحاسبية، بالتالي لتدعيم استقرار نشاط البنوك  
ين على تحقيق الحصول على مجلس إداري قوي يستطيع اختيار المديرين المؤهلين القادر  

 وتنفيذ األنشطة متعلقة بالبنك في إطار القوانين واللوائح الحاكمة بطريقة أخالقية .
وتزداد أهمية الحوكمة في البنوك ، حيث تستفيد هذه األخيرة من عدة مزايا نظرا لتطبيقها لمبادئ   

 الحوكمة يمكن توضيحها من خالل الشكل التالي :

 من تطبيق الحوكمةمدى استفادة البنك  7رقم شكل

 

 من خالل الشكل نالحظ أن تطبيق الحوكمة في البنك بجودة يؤدي الى :

في  التي تنتج عن طريق تطبيق المبادئ األساسية لحوكمةالفعالية المالية والتشغيلية المثلى: -1
النظام المصرفي ، فالممارسات التي تتم بشفافية في ظل تحديد واضح للمسؤولية والمسائلة من 
شأنها الوصول بالبنك الى التحقيق أهدافه حيث تعتبر األساس لبناء الثقة مع المساهمين واألطراف  

 األخرى.

مرون عند ففي ظل المخاطر التي يسعى المستثتحسين عملية دخول رأس المال الخارجي:-2
إقدامهم على االستثمار اختيار الوجهة التي تتيح لهم معلومات أكبر عن المخاطر التي ستواجه 
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استثماراتهم ، كما أن وجهة استثماراتهم ستتأثر بالجهة التي تتبع الشفافية واإلفصاح  أكبر في 
 أعمالها.

وهو ما يوفر ميزة تنافسية األساسية للحوكمة ،  من خالل تطبيق المبادئتحسين تقييم البنوك: -3
مة عن صور البنك وذلك لجلب االستثمارات واقتحام األسواق الخارجية ، وعليه تعبر جودة الحكو 

 الفساد اإلداري والمالي . لمنع حاالت

من خالل القضاء على الفساد الذي يؤدي الى زيادة قيمة المساهمين والرفع من التنافسية: -4
رته التنافسية ، كما أنها تضمن حقوق األقلية ضمن كمبادئها وتضمن تجفيف موارد البنك ومحو قد

 لهم المعادلة المتكافئة .

عن طريق اإلفصاح عن العالقات الداخلية في البنك وتحديد بناء وتحسي سمعة البنك: -5
 المسؤوليات وهو ما يعطي صورة واضحة عن عمل البنك.

 أهداف الحوكمة في البنوك 

 وكمة المؤسسية في البنوك على تحقيق جملة من األهداف نذكر أهمها مايساعد تطبيق الح   
 يلي:

 تحسين الكفاءة االقتصادية للبنوك وضمان تطبيق مبدأ الفصل بين الملكي واإلدارة  
 تحديد الهيكل الالزم ومختلف الوسائل والطرق المتبعة لتحقيق أهداف البنك 
والمساهمين الذين تمثلهم الجمعية العامة توزيع مسؤولية الرقابة لكل من مجلس اإلدارة  

للبنك وذلك من اجل ضمان المتابعة الجيدة لكافة التعديالت التي تطرأ على القوانين 
 المسيرة لشؤون البنك .

 الفصل والتمييز بين المهام ومسؤوليات كل من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة  
 المساءلة ورفع درجة الثقة تقييم األداء اإلدارة العليا وتعزيز 
توفير لكل من المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين اإلمكانية للمشاركة في الرقابة  

 على أداء البنوك .
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وكذلك يتضمن نظام الحوكمة مجموعة من عالقات بين اإلدارة والمؤسسات التنفيذية ومجلس  
الهيكل الذي يمكن من خالله وضع األهداف اإلدارة والمالك وكافة األطراف التعامل، كما توفر 

 وتقرير الوسائل لبلوغ تلك األهداف كالتالي :

تدعيم عنصر الشفافية في كافة المعامالت وعمليات المؤسسة ،إجراء المحاسبة  
 والتدقيق المالي على النحو الذي يمكن من الحد من ظاهرة الفساد المالي واإلداري.

لمصرفية ، ومساعدة المديرين ومجلس اإلدارة على تحسين وتطوير إدارة المؤسسة ا 
على أسس سليمة بما  سليمة وضمان اتخاذ قرارات الدمج والسيطرة بناء استراتيجيةتبني 

 يؤدي الى رفع كفاءة األداء.
 تجنب حدوث األزمات المالية نظرا لتأثيرها على االقتصاد الوطني 
ق الدول أفضل عائد على تقوية ثقة الجمهور في نجاح عملية الخصخصة، تحقي 

 استثماراتها مما يتيح فرص العمل وتحسين معدالت النمو االقتصادي بالدولة
ضمان التعامل بطريقة عادلة للمساهمين والعمليين والدائنين واألطراف األخرى ذات  

 المصلحة 
 الرقابة والمتابعة على األداء التشغيلي واالستراتيجي للبنك 
فعالية وكفاءة المؤسسات المصرفية وضمان استمرارية نموها في محيط  تحسين 

 األعمال 
إيجاد الهيكل المناسب التي تتحدد من خالله أهداف المؤسسة ووسائل تحقيق تلك  

 األهداف وتحسين األداء الكلي والجزئي
 المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة ألداء المؤسسات  
مهام والمسؤوليات الخاصة بالمدرين التنفيذيين ومهام التوضيح وعدم الخلط بين ال 

 مجلس اإلدارة ومسؤوليات أعضاه
 تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة بقراراتهم 
 .تحسين خاصية ومصداقية البيانات وتحقيق سهولة فهمها عبر الحدود 



82 
 

 الفاعلين األساسيين في نظام الحوكمة المصرفية: 
 تجدر اإلشارة إلى أن هناك مجموعتين فاعليتين في تطبيق الحوكمة في البنوك تتمثل في: 

 الفاعلين الداخليين:  .1

المساهمون )لحماية االسهم(: حيث يلعب المساهمون دورا فعاال في مراقبة أداء البنوك كونهم -
مجلس اإلدارة  يوفرون رأس مال الضروري ويملكون سلطة قوية فلهم صالحية التعيين و الفصل

 كما أنه ال يمكن.

 أصحاب المصالح: األطراف الذين لهم عالقة مع البنك )مساهمون، مودوعون، عمالء، عمال..( -

مجلس اإلدارة: يسعى مجلس اإلدارة الى وضع االستراتيجيات وتوجيه اإلدارة العليا وضع -
يوجد في مجلس اإلدارة لجان سياسات التشغيل تحمل المسؤوليات والتأكد من سالمة موقف البنك و 

 مساعدة: 

اللجنة التنفيذية: مهمتها تتمثل في التعامل مع المواضيع ذات األثر الفعال في  -
 استراتيجية البنك.

لجنة التدقيق والمراجعة: مهمتها اعداد التقارير المالية وعملية المراجعة الداخلية والتأكد  -
 من االلتزام بتطبيق قوانين واللوائح.

 األدوار والمسؤوليات الخاصة بالفاعلين الخارجيين:  .2

االطار القانوني والتنظيمي والرقابي: يعد اإلطار القانوني عنصر مهم وحيوي داخل البنك -
باإلضافة الى الدور الرقابي للبنك المركزي والذي يخول االطار العام له السيطرة المصلحة على 

 اتباع السلوك الصحيح. العمل على تشجيع

 هور: لهم دور فعال في تطبيق الحوكمة البنكية ويمكن تقسيمهم الى: مالج-

المودعون: دورهم األساسي يتمثل في الرقابة على أداء البنك وقدرتهم على سحب          
  أن البنك أصبح يجازف بأموالهم. رأوامدخراتهم في حالة ما اذا 
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 علومات.موسائل اإلعالم: تساعد على نشر ال         

 مبادئ حوكمة البنوك 8الشكل رقم 

 حقوق حملة األسهم
 معاملة عادلة لحملة األسهم

 مبادئ حوكمة الشركات                      دور أصحاب المصالح
 اإلفصاح والشفافية

 مسؤوليات مجلس اإلدارة
الحماية  ينص هذا المبدأ على ضرورة أن يوفر اطار الحوكمة حقوق المساهمين:  -1

 للمساهمين وأن يسهل عليهم ممارسة حقوقهم.
ينص هذا المبدأ على ضرورة أن المعاملة العادلة )المتساوية( لحملة األسهم:  -2

يضمن اطار الحوكمة معاملة متساوية لكافة المساهمين بما في ذلك مساهمين 
ول على األقلية والمساهمين األجانب وينبغي أن تتاح الفرص لكافة المساهمين للحص

 تعويض في حال انتهاك حقوقهم.
بحقوق  االعترافينص هذا المبدأ على بحقوق أصحاب المصالح:  االعتراف -3

أصحاب المصالح )العمال، الموظفين، الموردين، المستثمرين، المقرضين، 
الحكومات، وغيرهم( والتي يحددها القانون أو تنشأ نتيجة اتفاقيات متبادلة وأن يعمل 

عاون الفعال بين البنوك و أصحاب المصالح من أجل انجاح البنك على تشجيع الت
وخلق الثروة وفرص عمل جديدة وضمان استمرار قوة المركز المالي وتحقيق 

 للمشروعات القائمة على أسس مالية سلسة. االستدامة
ينص هذا المبدأ على ضرورة القيام في الوقت المناسب اإلفصاح والشفافية:  -4

عات العامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك و ضية عن كافة المو باإلفصاح والشفاف
 الوضع المالي، األداء، الرقابة، حقوق الملكية، والحوكمة المصرفية.
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للبنك  االستراتيجيتتعلق المسؤوليات بالتوجيه واإلرشاد  مسؤوليات مجلس اإلدارة: -5
س اإلدارة على والرقابة الفعالة لمجلس اإلدارة على إدارة البنك مع محاسبة مجل

 مسؤولية أمام البنك والمساهمين 
أنه ال توجه وصفة واحدة تناسب الجميع وذلك أنه ال يوجد نموذج وحيد  OCDE وتعترف منظمة 

 لحوكمة المصارف وينطبق على جميع البلدان.

 اإلدارة الرشيدة للمصارف من خالل: تعزيز الحوكمة في المصارف: 

 إدارة المخاطر.تعزيز  -
 صاح والشفافية.فاإل -
 هيكلة المصرف. -
 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. -
 ركائز الحوكمة في البنوك -
 :ترتكز الحوكمة على ثالثة ركائز أساسية متمثل في   -
أي ضمان االلتزام بالسلوك االيجابي وذلك االلتزام باألخالقيات السلوك األخالقي: -1 -

الرشيد بما يحقق التوازن في تحقيق المصالح والنافع الطيبة وقواعد السلوك المهني 
 ةلكافة األطراف أصحاب العالقات باإلدارة، وبما يحقق كذلك مبدأ المصداقية والشفافي

 عند عرض المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية والتقارير المالية لإلدارة.
المصلحة من أهم يمثل تفعيل دور أصحاب  تفعيل أدوات أصحاب المصلحة:-2 -

األهداف التي تسعى برامج الحوكمة  لتحقيقها، ويتحقق هذا الدور بما تقوم به الهيئات 
اإلشرافية العامة) هيئة سوق المال ،وزارة االقتصاد وسوق األوراق المالية ، البنك 
المركزي(، واألطراف المباشرة لإلشراف والرقابة )المساهمون ،مجلس اإلدارة ،لجنة 

،المراجعين الخارجيين(، واألطراف األخرى المرتبطة  ة ، المراجعين الداخليينالمراجع
 العمالء(. المقرضون، بالشركة )الموردون، المودعون،



85 
 

تتحقق إدارة المخاطر من خالل وضع نظام فعال إلدارة المخاطر  إدارة المخاطر:-3 -
مليكها الى ،اإلفصاح عنها وتوصيل المعلومات والتقارير المتعلقة بالمخاطر وت

وهذا بدوره يحقق نوع م الشفافية ومعالجة القضايا  المستخدمين وأصحاب المصلحة،
 التي تفسد ود العالقة مع أصحاب المصلحة .

 يمكن تلخيصها في النقاط التالية:  على النظام المصرفي:  3تأثير مقررات لجنة بازل 

لتعظيم استخدام رؤوس اعادة هيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل في البنوك  -
 األموال.

عدم القدرة على توفير كامل الخدمات أو المنتجات )تجارة، التوريق( وذلك بسبب زيادة  -
 التكلفة والقيود التي يمكن أن تكون أمام عملية التوريق+.

السائلة جنبا  االحتياطات انخفاض حدوث أزمات مصرفية بحيث تعزيز رأس المال و -
ى تعزيز معايير ادارة المخاطر يؤدي الى خفض خطر فشل الى جنب مع التركيز عل

 البنوك وتحقيق االستقرار المالي على المدى الطويل.
ستجعل السيطرة على البنوك العالمية أقوى من قبل بما يضمن  3ان مقررات بازل  -

 للبنوك القدرة والمالءة المالية من خاللها تستطيع التصدي لألزمات المالية الطارئة.
ستدفع باتجاه رفع كلفة الخدمات المصرفية على الشركات  3ايير لجنة بازل ان مع -

واألفراد مقابل تطبيق ضوابط أكثر تدخال في رأس مال البنوك وبالتالي تحميل ادارتها 
 تكاليف أكبر تتطلب رفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور.

تضع البنوك في وضع سيجعل من اقتصاديات الدول النامية تعاني و  3ان تطبيق بازل  -
 ال تستطيع المشاركة والمساهمة في تمويل التنمية األساسية الضرورية لبلدانها.

من قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية وهذا بعد فرضها  3ستحد معايير بازل  -
الى  باإلضافة االئتماني لقيود على السيولة النقدية والتي ستؤدي الى نوع من التشدد 

 كلفة القروض الممنوحة ألي قطاعات أو انشطة اقتصادية.زيادة ت

 مدى استفادة البنوك من تطبيق الحوكمة: 
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تزداد أهمية الحوكمة في البنوك حيث تستفيد هذه األخيرة من عدة مزايا نظرا لتطبيقها مبادئ 
 الحوكمة يمكن توضيحها كما يلي: 

التي تتم بشفافية في ظل تحديد الفعالية المالية والتشغيلية المثلى: حيث الممارسات  -
 واضح للمسؤولية والمسائلة من شأنها الوصول بالبنك الى تحقيق أهدافه.

في ظل زيادة المخاطر يسعى المستثمرون عند تحسين دخول رأس المال الخارجي:  -
اختيار الوجهة التي تتيح لهم معلومات أكبر في المخاطر التي  االستثماراقدامهم على 

 ستواجه استثماراتهم تتأثر بالجهة التي تتيح لهم شفافية وافصاح أكبر في أعمالها.
تحسين تقييم البنك: من خالل تطبيق المبادئ األساسية للحوكمة والتي توفر ميزة  -

، وعليه تعبر جودة الحوكمة عن تنافسية لجلب االستثمار واقتحام األسواق الخارجية
 صورة البنك وذلك لمنعها حاالت الفساد المالي واإلداري.

زيادة قيمة المساهمين والرفع من التنافسية: ويكون من خالل القضاء على الفساد الذي  -
يؤدي الى تحقيق موارد البنك ومحو قدرته التنافسية كما أنها تضمن حقوق األقلية 

 م المعاملة المتكافئة.ضمن مبادئها وتضمن له
بناء وتجنب سمعة البنك: عن طريق اإلفصاح عن العالقات الداخلية في البنك وتحديد  -

 المسؤوليات وهو ما يعطي صورة واضحة عن عمل البنك.

لتنفيذ الحوكمة في البنوك البد من توافر بعدين اساسيين أحدهما داخلي أبعاد تنمية الحوكمة: 
 واآلخر خارجي:

التي تمثل جملة التدابير التي تسمح  االحترازيةالبعد الخارجي: ويتمثل في القواعد  
بالتخفيف أو التحكم في حجم المخاطر الناجمة عن مختلف العمليات البنكية 
وتهدف هذه القواعد الى تحقيق : التنسيق بين شروط المنافسة البنكية، تقوية 

  (.حاسبةعمليات، النظم، المالسالمة البنكية، وتقوية نشاط البنوك )ال

يتمثل البعد الداخلي للحوكمة المصرفية في أساليب اإلدارية )طريقة إدارة البنوك(  :الداخليالبعد 
التي تدار بها هذه األخيرة ويمثل مجلس اإلدارة اآللية الداخلية، حيث يلعب دورا محوريا في رقابة 
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خلق القيمة فقط بل هو جهاز سلطة وسيطرة، اإلدارة حيث لم يعد مجلس اإلدارة بعد يساهم في 
 والبحث عن الفرص وخلق معايير اجتماعية...
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 المحاضرة الثامنة: التكنولوجيا المالية و الشمول المالي

اد المتقدم أصبح االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا المالية والشمول المالي السمة الرئيسية لالقتص
دارة األنشطة المالية والمصرفية ، ألن الثورة التكنفي تقديم خدمات مالية  ولوجية فرضت متعددة وا 

سمح بتحسين الخدمات. يحل تطبيق التمويل الشامل والجيد والتكنولوجيا هذا االتجاه الحديث. الذي 
من إدارة المخاطر العامة  مالية واألنظمة الماليةالمالية محل العوامل البشرية في المؤسسات ال

وتحليل معلومات السوق والتنبؤات واالحتياجات  خدمات المالية والتفاعل للعمالءالمالية إلى تقديم ال
  على اختالف االحتياجات المالية. األخرى بناء  

في أنظمتها المصرفية والمالية ، والتي يتم توفيرها من  fintechيتم ذلك من خالل اعتماد تقنيات 
ولكن إلى أي مدى تستخدم هذه البلدان التكنولوجيا  والتكنولوجيا المالية  ل التمويل الشاملخال

 .المالية والتمويل الشامل وعواقب اعتمادها 

مصطلح التكنولوجيا المالية انتشارا كبيرا في السنوات األخيرة، فهو  عرف:التكنولوجيا المالية .1
 ريهدف عامة إلى جذب العمالء اعتمادا على المنتجات والخدمات تتميز بسهولة االستخدام وأكث

 ا.فعالية وشفافية وأتمت مقارنة  بتلك المتاحة حالي  

على أنها ابتكارات مالية "Tech-Finوحسب مجلس االستقرار المالي يعرف التكنولوجيا المالية
باستعمال التكنولوجيا التي يمكن من خاللها استحداث عدة نماذج في العمل أو التطبيقات أو 
العمليات أو المنتجات الجديدة التي لها تأثير ملموس على األسواق والمؤسسات المالية، وعلى 

 .تقديم عدة خدمات مالية 

فها على أنها هي تلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على وحسب تقرير التكنولوجيا المالية عر  
التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية تتميز هذه التكنولوجيا بالسرعة وأقل تكلفة 
ويمكن لعدد هائل من األفراد الوصول إليها، وفي معظم الحاالت يتم تطوير هذه الخدمات 

يرة حديثة العهد تهدف إلى التوسع عن طريق إنشاء أسواق والمنتجات بواسطة شركات ناشئة صغ
 .القائمة وذلك من خالل عروض ذات قيمة جديدة أو االستحواذ على حصة كبيرة في األسواق
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بتحسين  وبالتالي فإن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية هي شركات صغيرة وحديثة تعد
 وبالتعاون أو المنافسة مع مقدمي الخدمات المالية القائمين(. الخدمات المصرفية لألفراد والشركات،

أنما هي ظاهرة كانت  مالية ليست ظاهرة جديدة و حديثة التكنولوجيا ال: تطور التكنولوجيا المالية
و تطورت عبر الزمن ، فالتكنولوجيا المالية تعمل على توفير كل أنواع الخدمات المالية التقليدية و 

سرعة و تطور، و يمكن اختصار مراحل التكنولوجيا المالية في المراحل  أكثريد لكن بأسلوب جد
 الثالث التالية :

ع أول کابل عابر للمحيط شهدت هذه المرحلة وض ( :1967-1866المرحلة األولى ) -1
كما اخترع جهاز الصراف األلي ، فاجتمعت التكنولوجيا و المالية من اجل تفجير الفترة األطلسي 

 المالية  ى للعمولةاألول

: في هذه المرحلة بقيت التكنولوجيا المالية مسيطر عليها ( 2008-1967المرحلة الثانية ) -2
داخل قطاع الخدمات المالية التقليدية ، والتي استخدمت التكنولوجيا المالية من اجل توفير 

المدفوعات اإللكترونية ، أجهزة الخدمات و المنتجات المالية ، كما شهدت هذه الفترة بداية تقديم 
 الصراف األلي ، أنظمة المقاصة و الخدمات المصرفية عبر األنترنت .

حيث ظهرت ت منذ األزمة المالية العالمية : و قد كانإلى يومنا هذا( 2008المرحلة الثالثة ) -3
لشركات و شركات ناشئة جديدة و التي بدأت بتقديم خدمات و منتجات مالية بصفة مباشرة إلى ا

 عامة الناس .

 يمكن تحديد اهم خصائص التكنولوجيا المالية فيما يلي :: خصائص التكنولوجيا المالية

 السرعة في إنجاز المعامالت و تقديم الخدمات مقارنة بالبنوك التقليدية التي تستغرق عدة أيام. -1

على حسب طلبات يتم تصميم منتجات سهلة و باقل تكلفة من طرف شركات التكنولوجيا  -2
 المستخدمين.



90 
 

بفضل سياسة البيانات و الهواتف المحمولة اصبح لدى أصحاب األعمال التجارية استغالل  -3
 افضل الفرص و اتخاذ احسن القرارات.

ال يقتصر تطبيق التكنولوجيا المالية على أداء الخدمة المالية والمصرفية بل يتعدى إلى  -4
 األساليب اإلدارية.

تستهدف األصول أو الدخل الكبير ( و أنما تستهدف الشركات الناشئة طبقات معينة ) ذات  ال-5
 الطبقات أو الفئات من اجل الوصول لكل المستخدمين. كل

 اهداف التكنولوجيا المالية:

 :التحول نحو قطاع مالي أساسه التكنولوجيا المالية -1

 :منتجات التكنولوجيا المالية خلق بيئة واعدة لتطوير واختبار -2

 :تشجيع العصرنة والتطوير في التكنولوجيا المالية -3

 وضع مركز رائد للتكنولوجيا المالية -4

 حماية سرية وخصوصية البيانات والمعلومات الخاصة بتجار التكنولوجيا المالية الرقمية. -5

 :ور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول الماليد

خالل السنوات األخيرة الماضية ثورة  في مجال األنظمة  Fintechل التكنولوجيا المالية شّكل مجا
المالية العالمية والعربية، حيث أصبح يلبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات 

المالية المختلفة وبعدة طرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة 
سات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من والتكلفة. ولقد نجحت المؤس

الخدمات المالية حيث تتضمن الكثير من الخدمات منها المدفوعات والعمالت االلكترونية وتحويل 
دارة الثروات باإلضافة إلى خدمات التأمين، كما  األموال وكذلك اإلقراض والتمويل الجماعي وا 

لى تلك المنتجات، األمر الذي أصبح يلقي بظالله على مستقبل في خلق الطلب ع نجحت
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الخدمات المالية التقليدية في نمو متزايد لتلك المؤسسات الناشئة وكذلك سرعة التطورات والحلول 
 التكنولوجية في تقديم العديد من الخدمات المالية االلكترونية.

 الشمول المالي:.2

سور التكلفة خدمات مثل الوصول إلى تسهيالت المدفوعات الشمول المالي يعني توفير تمويل مي
وخدمات التأمين من قبل األنظمة المالية الرسمية ألولئك الذين  والتحويالت والمدخرات والقروض

يميلون إلى االستبعاد وبالتالي فإنه من الصعب تحديد وقياس المفهوم، والذي ينطوي عموما حول 
 النقاط اآلتية:

أن يكون لدى الناس من جميع طبقات إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية  يجب -
 الرسمية؛

 يجب أال تكون هناك حواجز تحول دون الحصول على االئتمان الرسمي؛ -
 يجب تقديم مبلغ كاف من االئتمان في الوقت المناسب؛ -
 يجب استهداف األشخاص الضعفاء وذوي الدخل المنخفض؛ -
 لمالية رخيصة ومعقولة التكلفةيجب أن تكون الخدمات ا -

 :: أهداف الشمول المالي

مليار نسمة ال يحصلون  2,5أن حوالي  2016تبين التقارير الصادرة عن البنك الدولي عام 
من الفقراء ال يتعاملون مع البنوك الرتفاع التكاليف و بعد  75على خدمات مالية رسمية و %

لمساعدة الفقراء أن بناء نظام مالي شامل هو الطريق المسافات ، كما ترى المجموعة االستشارية 
الوحيد للوصول إلى كافة شرائح المجتمع و خاصة المهمشة و ذات الدخل المحدود ، وقد حددت 

 أهداف الشمول المالي فيما يلي :

تعزيز وصول جميع الخدمات و المنتجات المالية لكافة األسر، و التعريف بأهميتها و  (1
ار ها لالستفادة منها و تكون بتكلفة معقولة ، نذكر منها : خدمات االدخكيفية الحصول علي

 .خدمات التامين و  ، خدمات الدفع و التحويل
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وضمان استمرارية تقدم  الصغيرة من االستثمار و التوسع تمكين الشركات المتوسطة و (2
 الخدمات للقدرة على تحمل العمالء للتكاليف.

الفقراء و ذوي الدخل المحدود و أصحاب المشروعات الصغيرة تركيز الشمول المالي على  (3
و ضمان حصولهم على كافة المنتجات و الخدمات من اجل خفض معدالت الفقر و 

 تحقيق الرفاه و النمو االقتصادي.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و خاصة الفقراء عن طريق تسهيل الوصول إلى  (4

 مصادر التمويل.

تحقيق االستقرار المادي: هناك عالقة مباشرة بين الشمول المالي و تحقيق االستقرار المالي في 
البلد ، حيث يصعب استقرار النظام المالي دون الشمول المالي ، فال يمكن تصور وجود استقرار 

 عندما تكون هناك فئة كبيرة اقتصادية و اجتماعية مستبعدة ماليا.

 لي وتأثيره :أهم فوائد الشمول الما

الشمول المالي مفيد للمواطن ، فتنفيذ الشمول المالي ، معناه أن جميع فئات المجتمع  .1
 بشكل صحيح وأكثر آمانا ومدخراتهم أموالهمسيتوفر لديهم الفرصة المناسبة إلمكانية إدارة 

؛ وذلك لكي تضمن الدولة عدم ذهاب العديد من األشخاص إلى الطرق الغير الرسمية ، 
شراف.  والتي ال تتمتع بأي عملية رقابة وا 

يضمن الشمول المالي عدم حدوث حاالت نصب للمواطن أو فرض رسوما كبيرة عليهم ،  .2
وغيرها من  وهذا ألنه يستخدم أمواله من خالل الوسائل المشروعة مثل مكاتب البريد، 

 الجمعيات التابعة للدولة .
يعتبر لشمول المالي هو السبب الرئيسي للنمو االقتصادي للدول في هذا العصر ، الن من  .3

خالله تسود حالة من االستقرار المالي ، فحالة الدولة االقتصادية  لن تتطور ، في حالة 
 ع المالي الرسمي.وجود العديد من األفراد والشركات المستبعدين ماليا من القطا
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،  منتجاتهايعد الشمول المالي من أهم الضمانات التي تجعل المؤسسات المالية بتحديث  .4
 حصول ولةسهو وزيادة عملية التنافس بينهم لتقديم المنتجات المالية بتكاليف منخفضة 

 .  مصلحتهم ومراعاة الخدمات تلك علي المستهلكين
 الشرائح أو مشةمهالمجتمع ، وباألخص الشرائح ال فياهتمام الشمول المالي بشريحة كبيرة  .5

ثل محدودي الدخل والفقراء ، والمرأة م ، احتياجاتها تناسب مالية منتجات علي تعثر التي
 بشكل خاص ، وغيرها من أصحاب المشاريع الصغيرة والشباب وغيرهم .

والبطالة وغيرها للشمول المالي دورا هاما لمواجهة التحديات المجتمعية مثل مشكلة الفقر  .6
من المشاكل، ويعتبر الشمول المالي من أهم حلقات زيادة فرص العمل والتقليل من تأثيرات 

 التقلبات المالية واالقتصادية داخل الدولة .
فائدة الشمول المالي بالنسبة للدول العربية انه من أهم داعمي المجهودات المبذولة في  .7

علي زيادة نسب االستثمار، وتنفيذ مفهوم االستدامة  عملية تطوير البنية التحتية ، ويعمل
المالية لمواجهة مشكله البطالة، ويرجع ذلك أن تقوية نظام الشمول المالي يأتي باإليجاب 

 علي الشباب،
كما يعمق الشمول المالي من عملية القطاع المالي والقطاع المصرفي وتقوية استقراره وسالمته 

 ر االقتصادي الشامل.ي عملية التطو وتعزيز دوره ف

 الخالصة:

اولى الموجهة إلى طلبة السنة " البنكي المعمق"محاضرات في االقتصاد في ختام هذه المطبوعة 
علوم اقتصادية و بقية الطلبة و الباحثين في مجال البنوك  ماستر تخصص اقتصاد مقدي و بنكي
جملة من الدروس  تقديم من خاللفي بعض التخصصات  و الخدمات المصرفية و ادارة المخاطر

في التخصص المطلوب وفقا للبرنامج المقترح و التي تم التفصيل في البعض منها و تقديم 
 .مقاييساعد تدريسها مستقبال في بعض الساألساسيات في البعض األخر باعتبار انه سي
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