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ا�����و���ا���ك : 01	��ة ا���  

 عمل البنوك االلكرتونية  آلية :رابعا  .متطلبات عمل البنوك االلكرتونية :ثالثا  .مفهومها وأنواعها :ثانيا  .ظروف نشأا :أوال

 "واالتصال  لإلعالم احلديثة التكنولوجيات بظهور وثيقا ارتباطا يرتبط اإللكرتونية البنوك وتطور نشأة إن: ظروف نشأتها: أوال

NTIC"   تقدمي فكرة ظهرت العشرين القرن من التسعينات عقد بداية مع، حيث أشكاهلا أحد االنرتنت شبكة تعدواليت 

 حول اخلدمة هذه انتشرت وبعدها األمريكية املتحدة الواليات يف البنوك أحد قبل من ونفذت ،اإلنرتنت عرب البنكية اخلدمات

  .مستخدميها وازدياد وشيوعها االنرتنت شبكة وجود ظل يف الدول يعمج تقريبا لتغطي العامل

 مع كان استخدام البطاقات أما اإللكرتوين، النقد ظهور مع تزامنا الثمانينات بداية إىل اإللكرتونية الصريفة نشأة وتعود

 مستوى على تستعمل معدنية وبطاقاتاهلاتف العمومي،  يف تستخدم كرتونية بطاقات شكل على فرنسا يف املاضي القرن بداية

 لتنتشر بالستيكية بطاقة أول   American Expressأصدرت   1958عام  ويف . األمريكية املتحدة الواليات يف الربيد

 Visa شبكة  إىل لتتحول 1968 عام "Bank Americard"بطاقة  بنوك بإصدار مثانية بعدها قامت مث واسع، نطاق على

 قامت 1986 عام ويف . فرنسية بنوك ستة طرف من "Carte Bleue" الزرقاء البطاقة العام يف نفس إصدار مت كما العاملية،

 Cartes à)الذاكرة  للبطاقات بأجهزة قارئة العمومية اهلواتف بتزويد "France Telecom " اتصاالت فرنسا 

mémoire) بطاقات برغوثيه  املصرفية البطاقات كل 1992 عام لتصبح Cartes à puce) بيانات شخصية حتمل 

  . حلاملها

 كالمها البنوك من نوعني بني مييز األمريكية املتحدة الواليات يف إلكرتوين بنك أول ظهر التسعينات منتصف وخالل

 : اإللكرتونية الصريفة تقنية يستخدم

 .العادي البنك أضعاف ستة إىل تصل أرباحا حتقق ):اإلنترنت بنوك(االفتراضية  البنوك -

 . الصريفة اإللكرتونية وخدمات التقليدية اخلدمات متارس اليت البنوك وهي : األرضية البنوك -

  : أساسيني عاملني إىل االلكرتونية البنوك وانتشار ظهور يرجع وعموما

 عوملة عن والناجتة االستثمار أو جمال التجارة جمال يف إما واملالية النقدية التدفقات حركية تزايد بفعل الوساطة ودور أمهية تنامي -

 . األسواق

 األحيان من كثري كانت يف واليت "التكنولوجية بالصدمة" يعرف ما أو واالتصال، اإلعالم وتكنولوجيا املعلوماتية تطور -

  .األول للعامل استجابة

 ثانيا: مفهومها وأنواعها.

 )اإلنرتنت بنوك أو  ) Electronic Banking( اإللكرتونية البنوك مصطلح يستخدم : مفهوم البنوك االلكترونية -1

Internet Banking ) بعد عن املالية لخدماتل كمفهوم التسعينات مطلع مع ظهرت اليت للمفاهيم وشامل متطور كتعبري 

 أو  (Home Banking) املرتيل البنك أو ( Remote Electronic Banking )  بعد عن االلكرتونية البنوك أو

 ومجيعها، ( Self – Service Banking)  الذاتية املالية اخلدمات أو ( Online Banking) اخلط على البنك

 الوقت ويف آخر مكان أي أو املكتب أو املرتليف  بالبنك املتصلة أعماهلم وإجناز محسابا بإدارة الزبائن بقيام تتصل تعبريات

 لدى حبساباته يتصل عادة الزبون كان وقد ، " مكان أي ومن وقت كل يف املالية اخلدمة " بعبارة عنه ويعرب الزبون، خيتاره الذي

 إذ االنرتنت شيوع مع هذا املفهوم وتطور ، خاص خط طريق عن اخلدمة له تتيحه ما وإجراء إليها الدخول من ويتمكن البنك
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 وجود أساس على تقوم بعد عن املالية اخلدمة فكرة بقيت لكن ، االنرتنت عرب العام االشرتاك خالل من الدخول للزبون أمكن

 عرب أو مالية رسوم لقاء أو جمانا البنك طريق عن إما الزبون عليها يتحصل برامج وهي ، الزبون كمبيوتر نظام داخل مناسبة برامج

-PFM Personal-Financial ) الشخصية املالية اإلدارة برامج باسم الربامج هذه وتعرف املزودة اجلهات من شرائها

management) برنامج مثل ( Microsoft’s Money ) ،الذي هو بعد عن املالية للخدمات املفهوم هذا إن وغريها 

 املصريف العمل عامل يف شيوعا األكثر يزال ال مفهوم وهو ( PC banking ) الشخصي الكمبيوتر ببنك واقعيا عنه يعرب

 معلومات أية أو حساباته إىل الوصول للزبون يتيح الذي النظام "إىل يشري االلكتروني البنك فان تقدم ملا ووفقا وعليه ، اإللكرتوين

 أية أو به اخلاص احلاسوب جهاز ا يرتبط معلومات شبكة خالل من املصرفية واملنتجات اخلدمات خمتلف على واحلصول يريدها

  . "أخرى وسيلة

  : وفقا لدراسات عاملية أثبتت أن هناك ثالث صور أساسية للبنوك على األنرتنت تتمثل يف : أنواع البنوك االلكترونية -2

ميثل املستوى األساسي واحلد األدىن للنشاط اإللكرتوين املصريف، :  Informationalالموقع المعلوماتي : النوع األول  -

  .ويسمح هذا املوقع للبنك بتقدمي معلومات حول براجمه ومنتجاته وخدماته املصرفية 

يتيح هذا املوقع عملية التبادل االتصايل بني البنك والعمالء  : Communicativeالموقع االتصالي  : النوع الثاني  -

  .يد اإللكرتوين، تعبئة طلبات أو مناذج على اخلط، وتعديل معلومات القيود واحلسابات ،االستفسارات مثل الرب 

وميكن من خالله أن ميارس البنك نشاطاته يف بيئة إلكرتونية، كما   Trançactional: الموقع التبادلي : النوع الثالث -

قيمة الفواتري، وإدارة التدفقات النقدية، وإجراء كافة اخلدمات االستعالمية ميكن للعميل القيام مبعظم معامالته إلكرتونيا من سداد 

  .سواء داخل البنك أو خارجه 

 :اإللكرتونية البنوك أصناف يقدمها اليت اخلدمات خمتلف بني املقارنة أوجه التايل اجلدول يوضح

المقارنة أوجه الموقع المعلوماتي الموقع االتصالي الموقع التبادلي  

منتديات خاصة  تأسيس إمكانية -

 .بزبائن البنك

 

حتميل التقارير اخلاصة  إمكانية -

 .بالبنك

 تقدمي طلبات العمل عرب املوقع -

 أخرىالدخول إىل مواقع  إمكانية -

 .عن طريق موقع البنك

 .تقدمي معلومات عن البنك -

 .توضيح كيفية االتصال بالبنك -

 خاصة وإعالناتتقدمي عروض  -

  

 

  تقديم المعلومات

 

استخدام تقنيات جد متطورة مثل  -

 Vidéoconférence: تقنية

استخدام تقنيات اتصال  إمكانية -

 .أخرى

 ألجلاستخدام العميل للربيد االلكرتوين  -

 .االتصال بالبنك

دور االنترنت في عالقة 

 الزبون بالبنك

 كوسيلةاستخدام النقود االلكرتونية   -

 .لرتقية التبادالت عرب شبكة االنرتنت

 

اطالع الزبون على وضعية  إمكانية  -

 .حسابه

التحويل من واىل  إجراء إمكانية -

 .حساب الزبون

 

 .طلب فتح حسابات -

 .طلب االستفادة من خدمات البنك -

 .طلب البطاقة النقدية -

االستفسار عن املعامالت اخلاصة   -

  .بالقروض واالستثمارات

  

دور االنترنت من اجل 

 المبادالت

 www.arablaw.org/dowland/e-banking.doc: املوقع االلكرتوين 05، ص e-bankingالبنوك االلكرتونية  :المصدر
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 :أمهها الضرورية الشروط من جمموعة توفر يتطلب إلكرتوين بنك أي إنشاء إن  .متطلبات عمل البنوك االلكترونية: ثالثا

ال ميكن تصور وجود بنوك الكرتونية  إذمهم لعمل البنوك االلكرتونية،  أساسبىن التحتية التقنية التعترب : التقنية التحتية البنية - أ

 وحتديدا االتصايل السوق سياسات وسالمة كفاءةب تطور البىن التحتية التقنية مرهونو بنية حتتية تقنية ضعيفة وغري متطورة، يف ظل 

 من نية التحتية التقنية، وذلكللبتقنية املعلومات متثل عنصرا مهما  أن كما باالنرتنت، الربط خلدمات املقابلة التسعريية السياسات

 الرئيسي املتطلب وحده املال يعد مل إذ االحرتافية، والوظائف املدربة البشرية والكفاءات واحللول والربجميات األجهزة خالل

 األمثل االستخدام وضمان وفاعلة منظمة بصورة التقنية تعميم لضمان املطبقة والنظم الربامج سالمةجيب توفر  بللالستثمار 

  .التقنية لوسائل والسليم

 ، والتدرييب التأهيلي والتواصل األداء احتياجات فهم على القائمة الكفاءة هذه : التقنية عصر مع المتفقة األدائية الكفاءة - ب

 بالنشاط املتصلة واإلدارية واالستشارية والقانونية والتسويقية واملالية الفنية الوظائف كافة إىل األداء كفاءة متتد أن ذلك من واألهم

 .االلكرتوين البنكي

 االلكرتونية البنوك بناء متطلبات عناصر من اهم عنصرعترب هذا الوي : المستجدات عم والتفاعلية واالستمرارية التطوير - ج

 البىن مع أو فقط اجلديد مع التعامل يف تكون ال التفاعلية إن. التميز فرص التقاط مع يتفق ال اآلخرين وانتظار فاجلمود ومتيزها،

 دةولي أيتت اليت األفكار تلك واخلدمي، واملايل والتسويقي الفين األداء حقول يف احلديثة والنظريات األفكار مع وإمنا فقط التقنية

  . منطي تفكري وليد وليس إبداعي تفكري

 معظم أقامت األساس هذا وعلى اإللكرتونية البنوك جناح عناصر أهم من يعد املوضوعي التقييم إن :الحيادية التقيمية الرقابة -د

 كما مواقعها، وأداء فعالية لتقييم االلكرتوين والنشر والقانون والتسويق التقنية ختصصات يف مشورة جهات االلكرتونية البنوك مواقع

 املوقع، جناح دليل املوقع زيارة كثرة أن عام فهم يسود إذ النجاح على مؤشر يعد ال املوقع زائري عدد ارتفاع أن على التنبيه جيب

  .والرتوجيية الدعائية اخلطط وسالمة البحث حمركات على املوقع وضع سالمة على حقيقيا مؤشرا كان وان دائما كذلك ليس لكنه

والوسائل،  األدواتيتطلب استخدام الصريفة االلكرتونية جمموعة من : )وسائل الدفع(عمل البنوك االلكترونية  آلية: رابعا

  .وسائط متكن من استخدام هذه األدواتإىل  باإلضافةالدفع،  أدواتواملتمثلة يف 

 بالدفع ويقصد االلكرتونية، التجارة عمليات انتشار مع االلكرتوين الدفع وسائل تطورت :وسائل الدفع االلكتروني -1

 يف وتتمثل دفع، كوسيلة واملؤسسات املصارف اتصدره اليت االلكرتونية والتحويالت األدوات جمموعة " أنه على االلكرتوين

  ".الذكية والبطاقات االلكرتونية، والشيكات االلكرتونية، والنقود البنكية، البطاقات

 معظم شراء يف استخدامها حاملهايستطيع  مغناطيسية بطاقة عن عبارة وهي البالستيكية، البطاقات أو :البنكية البطاقات  -  أ

 أو الضياع أو السرقة ملخاطر تتعرض قد كبرية مبالغ حلمل دون احلاجة خدمات من عليه حيصل ما مقابل أداء أو احتياجاته

  .اإلتالف

  : هي أنواع ثالث إىل االلكرتونية البنكية البطاقات وتنقسم

تصـــدرها البنـــوك أو شـــركات التمويـــل الدوليـــة بنـــاءا علـــى وجـــود أرصـــدة فعليـــة  للعميـــل يف صـــورة  :بطاقـــات الـــدفع  -1

 . حسابات جارية تقابل املسحوبات املتوقعة له 

ــة   -2 وهــي البطاقــات الــيت تصــدرها املصــارف يف حــدود مبــالغ معينــة، متكــن حاملهــا مــن الشــراء  :البطاقــات االئتماني

قيمتها، مع احتساب فائدة مدينة على كشف احلساب بالقيمة اليت جتاوزهـا العميـل ايـة كـل الفوري الحتياجاته مع دفع آجل ل

 . شهر
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ختتلــف هــذه البطاقــات عــن البطاقـات االئتمانيــة كوــا تســدد بالكامــل مــن قبــل العميــل   :بطاقــات الصــرف الشــهري  -3

 ).تجاوز شهرأي أن االئتمان يف هذه البطاقة ال ي(للبنك خالل الشهر الذي مت فيه السحب 

  : سسات املالية والتجارية نذكرتصدر من طرف املنظمات العاملية واملؤ ومن أمثلة البطاقات البنكية اليت 

تعــد أكــرب شــركة دوليــة يف إصــدار البطاقــات االئتمانيــة، يعــود تــاريخ  إنشــائها إىل عــام : Visa internationaleفيــزا   •

 .ء والبيضاء والذهبية عندما أصدر بنك أمريكا البطاقات الزرقا 1958

هي ثاين أكرب شـركة دوليـة يف إصـدار البطاقـات االئتمانيـة، مقرهـا : Master carde internationaleماسرت كارد   •

مليون حمل جتاري، اسـتخدمت لتسـوية معـامالت بلغـت 9,4يف الواليات املتحدة األمريكية، بطاقاا مقبولة لدى أكثر من 

 .مليون دوالر 200أكثر من 

هي من املؤسسات املالية الكربى اليت تصدر بطاقات ائتمانية مباشرة دون : American Expressأمريكان إكسربس  •

 .ترخيص إصدارها ألي مصرف

لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة  مخزون الكترونيعرفها البنك املركزي األوريب على أا  :النقود االلكترونية  -  ب

عات ملتعهدين غري من أصدرها، دون احلاجة إىل وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة شائعة بالقيام مبدفو 

 .حممولة مدفوعة مقدما

إلمتام عملية التخليص وسيط وهو مثل الشيك التقليدي تعتمد فكرة الشيك االلكرتوين على وجود : الشيك االلكتروني  -  ت

لديه البائع واملشرتي من خالل فتح حساب جاري بالرصيد اخلاص ما مع  الذي يشرتك) البنك(واملتمثل يف جهة التخليص 

حتديد التوقيع االلكرتوين لكل منهما وتسجيله يف قاعدة البيانات لدى البنك االلكرتوين، من البنوك اليت تتبىن فكرة الشيكات 

 . االلكرتونية بنك بوسطن، سييت بنك 

االبتكارات احلديثة يف قطاع الدفع بالبطاقات، وهي عبارة عن بطاقة بالستيكية ذات حجم  أهممن  :البطاقات الذكية  -  ث

يزودها بطاقة ختزينية للبيانات أكرب بكثري من تلك اليت تستوعبها ) كمبيوتر  -ميكرو( قياسي حتتوي يف داخلها على شرائح للذاكرة 

وتقدم هذه البطاقة العديد من اخلدمات، منها بعض البيانات البطاقة ذات الشرائط املمغنطة، ولكنها أعلى منها تكلفة، 

الطيب للشخص ومعلومات عن حساباته الشخصية املصرفية، ويتم شحن هذه البطاقات  التاريخالشخصية اخلاصة حباملها مثل 

  . عن طريق الصراف اآليل وكذلك احلاسب الشخصي

مع طبيعة وسيلة  تتالءمفع السابقة يتطلب بعض الوسائل اليت الد أدواتاستعمال خمتلف  إن :وسائط الدفع االلكترونية -2

 :وسائط الدفع املستخدمة ما يلي أهمالدفع ولعل 

عشرين، وذلك كبديل ملوظفي الصرافة يف الفروع وظهرت هذه الوسيلة يف السبعينيات من القرن ال: اآلليالصراف  �

األكثر استخداما يف جمال اخلدمات البنكية، وتعرف بأا حمطات البنكية لتقليل املعامالت داخل البنك، وتعد هذه الوسيلة 

وهو نظام   .الكرتونية متصلة باحلاسب اآليل يتم من خالهلا تقدمي اخلدمات البنكية دون توقف ودون مساعدة من موظف البنك

كما انه عند إدخال  .ل أو خارجهايتيح للزبائن حاملي البطاقات التعامل مع حسابام البنكية يف أي وقت سواء يف مواعيد العم

 .اخل...البطاقة يف الصراف اآليل يتم استقبال بيانات العميل كالرقم الشخصي، رقم احلساب، رمز اخلدمة املطلوبة

، وأنشطتها أنواعهاية مبختلف اليت تنتشر لدي املؤسسات التجارية واخلدم اآلالتهي   :نقاط البيع االلكترونية �

مدفوعات من خالل اخلصم على حسابه الكرتونيا، وذلك بتمرير  بأداءذكية للقيام  أوم بطاقات بالستيكية وميكن للعميل استخدا

  .املتصلة الكرتونيا حباسب البنك اآلالتهذه البطاقات دخل 
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، ولكن UNITED AMERICAأ بواسطة بنك .م.مرة يف الو ألولطبق هذا النظام  :الصيرفة المنزلية  �

احلاسبات الشخصية، ويعتمد هذا النظام على ربط  أجهزةبعد انتشار  إالاستخدامه على النطاق التجاري الواسع مل يتحقق 

كشبكة اخلطوط ( للبنك مع احلاسب الشخصي للزبون املوجود باملنزل، وذلك من خالل وسائل االتصال  اآليلاحلاسب 

ة يتم عن طريقها تقدمي اخلدمات البنكية، كعرض األرصدة، بيان الشيكات احملصلة ، ويعمل هذا احلاسب كمحطة طرفي)اهلاتفية

 .اخل...وحتت التحصيل، إرسال تعليمات للبنك كتجديد الودائع، حتويل مبلغ من حساب إىل أخر، طلب دفرت الشيكات 

لعميل رقم سري وهي خدمات بنكية تتم من خالل اهلاتف احملمول، من خالل استخدام ا :الصيرفة المحمولة �

 .يتيح له الدخول إىل حسابه لالستعالم عن أرصدته، وكذلك للخصم منه تنفيذا ألي من اخلدمات البنكية املطلوبة

ساعة وكل يوم، حيث يستطيع الزبون أن يطلب  24وهي نوع من اخلدمات البنكية على مدار  :الصيرفة الهاتفية �

و اخلدمة اليت اشرتاها عرب االنرتنت إىل البائع، ويتم ذلك بعد التأكد من شخصية من البنك حتويل مبلغ من املال مقابل السلعة أ

 .الزبون عن طريق إدخال الرقم السري اخلاص بالزبون واملعطى له مسبقا من قبل البنك

ايل وتتمثل يف ربط عرب األقمار الصناعية بني جهاز التلفزيون باملنزل وبني حاسب البنك، وبالت :التلفزيون الرقمي �

ميكن الدخول من خالل رقم سري إىل حاسب البنك او شبكة االنرتنت، وتنفيذ العمليات املطلوبة، ويعد هذا اجلهاز من احدث 

القنوات اليت مت ابتكارها، واليت تكمن البنوك من التفاعل مع العمالء يف مواقعهم خصوصا يف املنزل ال سيما يف حالة عدم توفر 

 .تقنية رواجا يف كل من بريطانيا، السويد ، فرنساجهاز حاسب، ووجدت هذه ال

وتعرف على أا قناة توزيع بنكية قائمة بذاا، حيث متثل معاجلة عصرية ومتطورة تليب احتياجات  :بنوك االنترنت �

قطاع سوقي متنامي من العمالء، واملتمثلني يف مستخدمي شبكة االنرتنت، وتعترب بنوك االنرتنت األهم و االمشل واأليسر واألكثر 

  .وذلك بفضل اتساع شبكة االنرتنت والزيادة اليومية لعدد مستخدميهاأمهية يف جمال توزيع اخلدمات البنكية الكرتونيا، 
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	: 2 ����رةا���  ��ر
ر ا��د��ت ا�

 :مفهوم الخدمات البنكية وخصائصها: أوال

 أظهرت حبيث عامة، بصفة اخلدمة مفهوم عن كثريا خيتلف ال ةالبنكي اخلدمات مفهوم إن : ةالبنكي الخدمات تعريف  -1
 :بعضها عرض سنحاول ة،البنكي للخدمة التعريفات من التسويق العديد أدبيات

  ".امللكية أنواع من نوع أي تقدميها على يرتتب وال ،آخر لطرف البنك يقدمها منفعة أو نشاط هي ةالبنكي اخلدمات" 
 حيث العميل، ورغبات حاجات إشباع إلى ويهدف البنك يقدمه الذي الملموس غير النشاط ذلك " بأا يعرفها من وهناك 

  ".مضافة قيمة وتقدم إنتاجها وقت عند تستهلك عام بشكل وهي مادية، منتجات ليست اتهمخرجا أن
 واالئتمان اإلبداع خبدمات ترتبط ما وعادة للعمالء البنوك تقدمها اليت اخلدمات من جمموعة متثل ةالبنكي اخلدمات: " إذن

  ".التقليدية غري اخلدمات وجمموعة التقليدية ةالبنكي اخلدمات جمموعة: اومه اخلدمات من جمموعتني وتشمل ،واالستثمار

 :يلي ما يف نوجزها خصائص من مبجموعة ةالبنكي اخلدمات تتميز  :ةالبنكي الخدمات خصائص -2

 على وبناء ، باحلواس إدراكها ميكن ال وبالتايل مادي، جتسيد هلا ليس ةالبنكي اخلدمة بأن ذلك معىن :ملموسة غير الخدمة- 
 .الشراء قبل وفحصها تعبئتها أو ختزينها أو نقلها ميكن ال فإنه ذلك

 تنوع تليب اليت ةالبنكي واملنتجات اخلدمات من واسعة جمموعة تقدمي املصرف على يتعني :ةالبنكي الخدمات وتنوع تعدد-
   .االحتياجات من الزبائن احتياجات

 .فيها ستعمل اليت والبيئية ةالبنكي اخلدمة استعمال وكيفية نوع ويتطلب :التشغيل ظروف-

 التمويلية االحتياطات من الزبائن ، االئتمان ببطاقات التعامل يقبلون الذين التجار بعدد مثال يقاس كأن :األداءامكانية قياس -
  .اجلغرايف وتواجدهم ، أنواعهم باختالف واالئتمانية

 .ةالبنكي الفروع من عدد أكرب فتح خالل من االنتشار سرعة ةالبنكي اخلدمة مميزات بني من :الجغرافي االنتشار-

 حتريكها أو نقلها ميكن ال كما استخدامها، أو شرائها قبل ال ميكن جتزئة اخلدمات البنكية:تجزئتها يمكن ال ةالبنكي الخدمة-
 .ماديا

 يستطيع ال الزبون فإن وبالتايل ، املنفعية املادية خصائصها ملس يصعب ملموسة غري ألا :ةالبنكي الخدمات تقييم صعوبة -
 . ةالبنكي للخدمة التسويقي املزيج على يؤثر هذا ، ةالبنكي للخدمة شراءه تقييم

 من كبري بقدر تتصف وهلذا فإا جدا، قليلة حدود يف إال ختتلف ال ةالبنكي اخلدمة :ةالبنكي الخدمة في التمييز صعوبة-
 مبختلف القروض ، اجلاري احلساب : خمتلفة مصارف يف منطية تكون تكاد التالية ةالبنكي اخلدمات مثال ، والنمطية التشابه
 . اخل...التوفري حسابات املستندية، اإلعتمادات ، أنواعها

 . بيعها إعادة بغرض الخدمات شراء يمكن ال  -

  .المصارف في المستخدمة والتسهيالت التجهيزات بجاهزية ترتبط التي ةالبنكي الخدمة جاهزية -

  :إىل ةالبنكي اخلدمات تقسيم ميكن :تقسيم الخدمات البنكية -3

 املرتبطة األنشطة يف والوساطة االدخارية األدوات عرض بالتجزئة ةالبنكي اخلدمات وتشمل :بالتجزئة ةالبنكي الخدمات -
 النوع هذا ويعد االستشارية، اخلدمات من واسع وجمال املدفوعات، وخدمات اإلسكان ومتويل املستهلكني وقروض املالية، باألوراق

   .املالية املوارد تعبئة يف أساسيا دورا ويلعب البلدان معظم يف املالية اخلدمات صناعة يف رئيسيا عنصرا ةالبنكي اخلدمات من
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 بقدر الشركات تتمتع حيث املنافسة، شديدة األسواق من باجلملة ةالبنكي اخلدمات أسواق تعد :بالجملة ةالبنكي الخدمات -
 السنوات يف األسواق هذه شهدت وكذلك العائلي، القطاع ا يتمتع اليت تلك تفوق ةالبنكي اعمليا اختيار يف املرونة من كبري

 أدت املالية املستحدثات من الكثري ظهور إىل تقدميها أدى والذي واخلصوم، باألصول املرتبطة اخلدمات على متزايدا طلبا األخرية
 واملالية التنظيمية اهليكلة إعادة :جند باجلملة ةالبنكي على اخلدمات مثالك املعلومات، وتكنولوجيا الكومبيوتر استخدام زيادة إىل

 إلدارة واملعلومات واخلدمات العامة االستثمارات تقدمي، الشركات وشراء واالستحواذ الدمج بعمليات املرتبطة اخلدمات، للشركات
  .املشروعات

 األوراق من اجلديدة اإلصدارات عمليات مثل أنشطة اخلدمات هذه تشمل: المالية باألوراق المرتبطة ةالبنكي الخدمات -
 قطاع أصبح وقد مالية، منتجات بتطوير املرتبطة واخلدمات املالية، احملافظ السندات، إدارة يف والتعامل السمسرة، خدمات املالية،

 .األخرية السنوات يف ديناميكية املالية اخلدمات قطاعات أكثر من املالية باألوراق املرتبطة اخلدمات
 فبعض البعض، بعضها مع البنوك فيها تتعامل اليت السوق تلك البنوك بني ما بسوق يقصد: البنوك بين ةالبنكي الخدمات  -

 هذه بعالج البنوك مابني سوق وتقوم صحيح، والعكس لالقرتاض املطلوبة األموال حجم عن تزيد ودائع لديها يكون البنوك
 لديها اليت األخرى البنوك إىل حتويلها كبرية ودائع لديه الذي البنك خالهلا من يستطيع طرف إتاحة خالل من اإلختالالت

  .كثرية قروض طلبات

 منوا الدولية املالية اخلدمات منو إىل املالية باألوراق املرتبطة ةالبنكي األنشطة تدويل عملية تسارع أدى: الدولية المالية األنشطة -
 أيضا األجنيب، وتشمل الصرف يف والتعامل والواردات الصادرات متويل مثل تقليدية أنشطة الدولية املالية اخلدمات سريعا، وتشمل

  . األوروبية األسواق يف والعمالت السندات أنشطة

 وتحرير الخدمات البنكية، بنكيالتحرير ال: ثانيا

  :بنكي وخصائصهالتحرير المفهوم  -1

جمموعة اإلجراءات اليت تسعى إىل "باملعىن الضيق، على انه  البنكي التحرير  ميكن تعريف : تعريف التحرير البنكي  -1-1
  . "البنكيخفض درجة القيود املفروضة على القطاع 

 جمموعة من اإلجراءات اليت تعمل على تطوير األسواق املالية ، و تطبيق نظام غري مباشر" فيشمل   أما املعىن الواسع
  ".للرقابة النقدية، إنشاء نظام إشرايف قوي

حيث يتم حتريرها من القيود اإلدارية و بالتايل إعطاء لقوى  األسواق،على الثقة الكاملة يف  البنكيتقوم سياسة التحرير 
االستثمارات و و عدم وضع حدود قصوى هلا مما يؤدي إىل زيادة  .عن طريق حترير معدالت الفائدة العمل،السوق اجلدية يف 

  .بزيادة االدخار و التحكم باألسعار و القضاء على الصعوبات اليت تعرقل عمل األسواق .حتسني نوعيتها
إال أا تشهد صعوبات يف الدول النامية، ترجع  يف الدول املتقدمة، البنكيالذي عرفته سياسة التحرير     رغم النجاح

املديونية ، فالدول النامية تلجأ إىل طلب القروض لتطبيق برامج التنمية، و أصبحت هلشاشة اقتصادها نتيجة أعباء  هذه الصعوبة
هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق  تعتمد على صندوق النقد و البنك الدوليني من أجل حتقيق االستقرار االقتصادي،

طبيق هذه السياسة لكن بالتزام احليطة و احلذر مع التدرج نظرا ألثارها السلبية على االقتصاد، إال أنه ميكن ت البنكيسياسة التحرر 
بل بإدارا  البنكيفليس املهم تطبيق سياسة التحرر   يف طريقها و كذا و ضع الرقابة احلذرة على البنوك من طرف البنك املركزي،

   .الكفيلة بتحقيق االستقرار االقتصادي  بنجاح، و التمسك بالشروط

  : على مبدأين البنكيتقوم عملية التحرر  :البنكيمبادئ التحرير  -1-2
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   .ة، بالتوفيق بني االدخار و االستثمار عن طريق معدالت الفائدةالبنكيمتويل املشاريع باستعمال القروض   -
و  ، عن طريق املالءمة بني االستهالكرحتديد سعر الفائدة يف السوق بااللتقاء بني عرض األموال و الطلب عليها لالستثما  -

  .األنفاق االستثماري، و عليه فزيادة األموال املوجهة للقروض يؤدي إىل زيادة االستثمار، و بالتايل زيادة النمو االقتصادي
، و توفري األموال البنكيو هي أهداف سامهت يف تطوير الظروف املالئمة لتحرير القطاع  :البنكيأهداف التحرير  -1-3

  :االستثمار و تتمثل يفالالزمة و اجلو املناسب لزيادة 
  .لتمويل االقتصاد عن طريق رفع معدالت االستثمار  تعبئة االدخار احمللي و األجنيب   -
  .خلق عالقة بني أسواق املال احمللية و األجنبية من أجل جلب أموال لتمويل االستثمار -
دخول عدة خاصة مع  ،حترير التجارة اخلارجيةاستعمال خدمات مالية مصرفية يف املفاوضات التجارية بني عدة دول من أجل  -

  .دول نامية إىل املنظمة العاملية للتجارة
رفع فعالية األسواق املالية لتكون قادرة على املنافسة الدولية، و عليه متكنها من فتح مصادر اقرتاض و متويل أجنبية و خلق  -

  .فرض استثمار جديدة
تغريات  مثلخاصة مع التغريات االقتصادية  ،عمالت األجنبية و حركة رؤوس األموالال حترير التحوالت اخلارجية مثل حترير -

 .أسعار الصرف و أسعار الفائدة
 General Agreement on Tradeتعترب االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات  :اإلطار العام التفاقية تحرير الخدمات البنكية -2

related Services (GATS)  قبل  األطراف، فقد كان نطاق تطبيق القواعد الدولية للتجارة املتعددة أورجوايمن النتائج املميزة جلولة
وقد مشلت االتفاقية  .اخلدمات يفيشمل التجارة لظل االتفاق اجلديد  يفالسلع، لكنه امتد  يفمقصورًا على التجارة  ةهذه اجلول

ة، مما ادخل البنوك يف البنكيتشمل اخلدمات  اليتها اخلدمات املالية بينالعامة لتجارة اخلدمات عدة أنواع من اخلدمات كان من 
  . بالعوملة املالية ىما يسم أوظل االجتاه حنو التحرير املايل 

اخلدمات عنه يف حالة حترير التجارة يف السلع، حيث أنه يف خيتلف حترير التجارة يف  :مفهوم تحرير تجارة الخدمات -2-1
من خالل تأتى  إن قيود جتارة اخلدمات .وتعريفات مجركية بالنسبة إىل اخلدمات) عبور حدود(معظم احلاالت ال توجد مشكلة 

ها حبيث من املمكن فالقيود وختفي ةسعت اتفاقية اخلدمات إىل إزال قد، و ةدولال سنها وتقرهاليت تاالقوانني والقرارات واإلجراءات 
   .التوصل يف النهاية إىل نظم للتبادل احلر للخدمات

على عدد من املبادئ تقوم اتفاقية حترير جتارة اخلدمات  إن: المبادئ األساسية التفاقية تحرير تجارة الخدمات -2-2
  : يميكن إجيازها فيما يل هاعند تطبيق ىتراع أنليت جيب اوالقواعد 

ويقصد به عدم التمييز  ،من القسم الثاين من االتفاقية) 2(نصت على هذا املبدأ  املادة  :ولي بالرعايةمبدأ الدولة األ  •
من حيث الدخول إىل األسواق وشروط التشغيل، وحبسب هذا الشرط يلتزم كل عضو أن مينح  بني موردي اخلدمات األجانب

مياثلها من اخلدمات وموردي  ملا اليت مينحها لكملة ال تقل رعاية عن تمعا آخرأي عضو  من اخلدمات وموردي اخلدمات
  .آخرمن أي بلد  تاخلدما

ذات الصلة وذات التطبيقات  اإلجراءاتن ينشر مجيع أاخلدمات كل عضو  يفتلزم اتفاقية التجارة  :مبدأ الشفافية  •
، االتفاقيةبدء سريان هذه  زال يتجاو موعد  يف إبطاءتتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية أو تؤثر على تنفيذها، وذلك دون  اليتالعامة 
  .اخلدمات أو املؤثرة فيها واليت يكون العضو قد وقع عليها يفنشر مجيع االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتجارة  أيضاً وينبغي 

يعترب التحرير التدرجيي لتجارة اخلدمات وسيلة لتشجيع النمو االقتصادي بني كل الشركاء  :مبدأ التحرير التدريجي •
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" التفاوض حول االلتزامات احملددة"الواردة يف اجلزء الرابع من االتفاقية واملعنونة حتت عنوان  19تنظم املادة ، حيث التجاريني
يبدأ أوهلا بعد مخس سنوات على  ،ت متعاقبة من املفاوضاتمن التحرير من خالل جوال أعلىعملية الوصول إىل مستويات 

معاكسة على  آثاراألكثر من تاريخ تنفيذ اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية،  وتوجه تلك املفاوضات حنو ختفيض أو إزالة أية 
  .كفاءة الولوج لألسواقمن  جتارة اخلدمات تعوق 

تشري كن مالحظة هذا املبدأ من خالل املادة الثالثة والرابعة من االتفاقية، حيث مي :مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية •
من خالل التفاوض  ، وذلكقيام خمتلف األعضاء بتسهيل زيادة مسامهة أو مشاركة الدولة النامية يف التجارة الدولية إىل ضرورة 

  .بتلك الدول حول جداول االلتزامات اخلاصة 

األساليب  دف إزالة مت االتفاق على هذا املبدأ : مبدأ عدم السماح باالحتكارات والممارسات التجارية المقيدة •
يت قد يتبعها مقدمي اخلدمات التتمثل يف بعض املمارسات غري املشروعة  ، واليت تعوق حترير جتارة اخلدمات أناحلمائية اليت ميكن 

  .منافسة األجانب يف تلك األسواق حيد من يات معينة من اخلدمات مما لباحمللية بعض حمتكري األسواق اأو الوطنيني 

و لقد  ،كافة أنواع التجارة يف اخلدمات  االتفاقيةتضمنت   :الخدماتاتفاقية تحرير أشكال توريد الخدمات في إطار  -2-3
  :يلي الرأي فيها على حتديد أربعة أشكال لتوريد اخلدمات تتمثل فيما استقر

   .مقدم اخلدمة إىل دولة املستهلك انتقالال يستدعي  و هو ما  :إنتقال الخدمة عبر الحدود -

  .ويقصد به تقدمي اخلدمة من خالل شركة أو فروع يف دولة املستهلك  :التواجد التجاري   -

  .هناك مثل أنشطة السياحة الستهالكهاطالب اخلدمة للخارج  انتقالو يقصد به  :في الخارج االستهالك -

 .كما حيدث يف حالة اخلرباء و املستشارين :إلى الخارج لتقديم الخدمة نالطبيعيياألشخاص  انتقال -

ة اليت تشملها اتفاقية اخلدمات يف البنكيتتمثل اخلدمات : الخدماتتحرير ة في إطار اتفاقية البنكيأنواع الخدمات  -2-4
  :اآليت

  .املوجبة الرد إىل اجلمهورقبول الودائع و األشكال األخرى من األموال   -
  .اإلقراض بكافة أشكاله مبا يف ذلك قروض املستهلكني و متويل العمليات التجارية  -
خدمات حتويالت األموال مبا يف ذلك االئتمان و بطاقات االئتمان و اإلقراض و الشيكات السياحية و الشيكات   -

   .ةالبنكي
  .الضمانات و االلتزامات  -
 ،شهادات الودائع ،الكمبيالت و ،و الشيكات ،يف أدوات سوق املال ءأو حلساب العمال ار حلساب البنكاالجت  -
  .األوراق املالية
  .املشاركة يف إصدار األسهم و تقدمي اخلدمات املتعلقة ذا اإلصدار  -
  .مسسرة العمالت  -
  .باألوراق املالية االحتفاظ إدارة حمفظة األوراق املالية -
              .خدمات حفظ اخلزائن  -

 هلتالكثري من املزايا ، كما أن حترير اخلدمات البنكية هلا  إن :ةالبنكيإيجابيات و سلبيات تحرير تجارة الخدمات -2-5
  : أيضا بعض السلبيات ومن أمهها

  :ةالبنكيإيجابيات تحرير تجارة الخدمات  -أ 
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ة البنكيإمكانية احلصول على التكنولوجيا املتطورة يف جمال اإلدارة، باالعتماد على اخلربات و الكفاءات املالية و  -
  .األجنبية و احمللية

  .ة قطاع اخلدمات املالية أكثر كفاءة و استقرارالبنكيقد جتعل حترير جتارة اخلدمات  -
  .احلجم من خالل تزايد عمليات االندماجة من اقتصاديات البنكياستفادة املؤسسات املالية و  -
حتسني جودة اخلدمة و توفري املزيد منها و اخنفاض تكاليفها يف ظل املنافسة املتزايدة و إعطاء فرصة للبنوك لتحسني  -

  .أدائها
ة من ختفيض خماطر السوق من خالل زيادة حجم املعامالت، و البنكيمتكن عمليات التحرير يف جتارة اخلدمات  -

    .رفع قيمة العائد لألموال املستثمرة هذا من جهة و السرعة و احلرية يف اختاذ القراراتذلك ب
هذا من ناحية، و من و متعلقة بأسعار مقبولة نقدية و مالية إن حترير القطاع املايل يدفع احلكومات لتبين سياسات  -

التحرير فإا تستخدم أدوات رقابة غري مباشرة مثل  ناحية أخرى فإن احلكومات حينما تتخلى عن النظام املايل املغلق و تطبيق
  .عمليات السوق املفتوحة

مما  ،تسهل تدفق رأس املال من الدول ذات الفائض يف رأس املال إىل الدول اليت تعاين من نقص يف رأس املال -
خلدمات املالية و تدفقات رؤوس ، و عليه فإن حرية جتارة اص يف األموالخيفض من تكلفة االستثمارات يف الدول اليت لديها نق

و هذا ما حدث نسبيا بني دول اإلحتاد األورويب يف اآلونة  ،األموال اخلاصة ا قد تعمل على تساوي معدالت الفائدة بني الدول
  .األخرية

ه يف املباشر، ألن  ة، يعيد ختصيص املوارد املالية من خالل تقليل التدخل احلكوميالبنكياخلدمات    إن حترير جتارة -
 .اية األمر حيقق الكفاءة يف توظيف تلك املوارد بأقل خماطر ممكنة

  : ةالبنكيسلبيات تحرير تجارة الخدمات  -ب 

عمليات  و ذا يتم القضاء على البنوك العاجزة على التحسني و التكييف باستعمال ،ترك املبادرة لقوى السوق -
  .البنكياالندماج 

ة البنكية احمللية، لكوا أكثر كفاءة من املؤسسات البنكيقد تسيطر البنوك و املؤسسات األجنبية على السوق   -
  .على نفاذ السوق   تأثريا   و بالتايل تكون األجنبية أكثر ،احمللية

  .ة قد يؤثر سلبا و بطريقة غري مباشرة على االستقرار املايلالبنكيإن حترير اخلدمات  -
حدوث أزمات للبنوك و أزمات مالية، ففي التسعينات حدثت أزمات يف  ة قد يؤدي إىلالبنكيإن حترير اخلدمات   -

  .يف حوايل ثلث الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل البنكياجلهاز 
و هذا ما يؤدي إىل تفاقم املشكالت  ،ةبنكيألنه حيدث وفرة  ،دخول املزيد من البنوكالسوق احمللية ال تتحمل قد   -

  .يف القطاع
حيث ال تصل اخلدمة بكل األماكن و كل  ،البنوك األجنبية باخلدمة يف القطاعات املرحبة فقط   التخوف من قيام  -
  .القطاعات
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 المحاضرة 03: االندماج البنكي

  .يبنكتعريف االندماج ال :أوال

  : ي يف جمال اقتصاديات البنوك و جند يف هذا اال ثالث مصطلحات و هيبنكلقد تعددت و تنوعت مفاهيم االندماج ال 
  .النقديةني أو أكثر حتت إشراف حكومي أو تنظيمي رقايب من طرف السلطات بنكيقصد به احتاد  :يبنكالدمج ال -

يعين انضمام بنكني أو أكثر، بنك كبري و آخر صغري، و األخري يذوب يف البنك الكبري و حيمل امسه يف الغالب،  :االستحواذ -
  .و تضاف أصول و خصوم البنك املندمج إىل أصول و خصوم البنك الدامج

و عليه ميكن تعريف  ،و هو املفضل استخدامه ألن هذا األخري أصبح مبنيا على التحالف و التعاون املنافس :االندماج -

و يكون الكيان  ،ي واحدبنكاتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر و ذوبانهما إراديا في كيان  "ي على أنهبنكاالندماج ال

ي بنكف كان ال يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان الالجديد ذو قدرة أعلى و فعالية أكبر على تحقيق أهدا

 ."الجديد

  .يبنكأنواع االندماج ال :ثانيا

  : ي من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجةبنكاالندماج ال:  1

  .اليت متارس النشاط نفسه) أو الشركات(حيصل االندماج األفقي بني املصارف  :ي األفقيبنكاالندماج ال -

هو االندماج الذي يتم بني البنوك الصغرية يف املناطق املختلفة و البنك الرئيسي يف املدن  :ي الرأسيبنكالندماج الا -
   .الكربى

  . و غري مرتابطة فيما بينها ،و االندماج الذي يتم بني بنكني أو أكثر يعمالن يف أنشطة خمتلفةه :المتنوعاالندماج  -

  :العالقة بين أطراف عملية االندماجي من حيث بنكاالندماج ال:  2 

 .يتم من خالل تطابق اإلدارة و التفاهم املشرتك بني البنكني دف حتقيق مصلحة مشرتكة : ي الوديبنكاالندماج ال  -

عبارة عن اندماج ال إرادي حيدث ضد رغبة البنك املستهدف، فيقوم البنك الدامج بعرض شراء أسهم : االندماج العدائي  -
 . مسامهي البنك املندمج و بأسعار أعلى من األسعار السائدة يف السوق، و ذلك ميثل حافزا ملسامهي البنك املندمج لقبول العرض

د البنوك، و يتم اللجوء إليه بصفة استثنائية طبقا لظروف حيدث هذا االندماج نتيجة لتعثر أح: الندماج اإلجباريا - 
 . ي خصوصابنكحتددها السلطات النقدية للدولة من أجل خدمة االقتصاد الوطين عموما و اجلهاز ال

 :يبنكالندماج الا دوافع :ثالثا

  :هناك عدة أسباب تدفع البنك لالندماج نذكر منها ما يلي
   :لقد شهدت فرتة التسعينات تطورات عاملية ملموسة مثل ) : أسباب اقتصادية (االندماج بسبب العولمة  -1

تتضمنه من تفاعل اتمعات اإلنسانية حبيث يبدو العامل وكأنه قرية  االتقدم التكنولوجي الكبري واالجتاه حنو العوملة وم -
   .واحدة
  . الكربى القتسام السوق العاملي وكذلك بني الشركات العاملة داخل كل دولةاشتداد املنافسة الدولية بني الشركات  -
العمل على تنويع األنشطة واخلدمات والعمالء واملناطق اجلغرافية وزيادة احلجم لتخفيض املخاطر اليت تتعرض هلا منشآت  -

املصارف الشاملة يف العمل يف الدول املتقدمة األعمال و بالنسبة لقطاع اخلدمات املالية فقد بدأت الشركات القابضة البنكية و 
  . مبكراً 
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اتفاقيات حترير التجارة العاملية مع الرتكيز على اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية ألا حمور االهتمام و الرتكيز بالنسبة  -
  .للمؤسسات

مما استوجب وجود بنوك كبرية قادرة على حتمل هذه عامل األزمات املالية الكبرية اليت أصابت األسواق العاملية يف كافة أحناء ال -
  .األزمات
  : و يتم شرحها من خالل  :األسباب اإلدارية لالندماج  -2

تشري هذه النظرية إىل أن عمليات االندماج هامة جدًا من ناحية كوا حتقق منافع اجتماعية وهي : ةءنظرية الكفا -
   .) 5= 2+2(من خالل صيغة )) االندماج (( حتقيق صيغة للتعاون  تشمل بصفة عامة حتسني أداء اإلدارة أو

ة ءأكثر كفا) أ( بنكوهي تعين أنه إذا كانت إدارة ال ،وهي أكثر نظرية عامة لتفسري االندماج: ة التفاضليةءنظرية الكفا -
ة ءفإن الكفا ،إىل مستواه) ب( بنكة الءورفع مستوى كفا) ب( البنكباالندماج مع ) أ( و إذا قام البنك) ب(البنك من إدارة 

   .اإلدارية ترتفع من خالل االندماج

تنشأ مشكالت الوكالة حينما ال ميتلك املديرون سوى جزء بسيط من أسهم : االندماج كحل مشكالت الوكالة  -
أي (قد تتسبب هذه امللكية اجلزئية يف أن يعمل املديرون حبماس أقل عما إذا كان األمر عكس ذلك  ،ملكية البنك أو املنشأة

  ) .من األسهمكبري ميتلكون جزء  

عندما يواجه أحد البنوك التجارية املؤمن عليها ): في الواليات المتحدة األمريكية (االندماج كبديل لإلفالس  -3
ة التأمني على الودائع الفيدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية تعمل على التدخل العاجل فإن هيئ ،مشاكل قد تؤدي إىل فشله

تقوم هيئة تأمني الودائع الفيدرالية بتنظيم عرض لشراء البنك حيث  ،يبنكحلماية أموال املودعني ولعدم هز الثقة يف اجلهاز ال
الفاشل من خالل املؤسسات املالية القائمة ويف ظل هذا االختيار تقوم البنوك التجارية القوية باملزايدة فيما بينها لشراء أصول 

  . البنك الفاشل وحتمل ودائعه

وإن القيام  ،يكمن خلف االندماج  هو فرص ختفيض الضريبةقد يكون احلافز الذي : اعتبارات ضريبية لالندماج  -4
حيث ميكن للشركة أو البنك الذي لديها خسائر ضريبية  ،باالندماج ألسباب ضريبية يؤدي إىل التخلص من اخلسائر الضريبية
  .مرتاكمة أن تلجأ إىل االندماج مع شركة أو بنك حمقق ملكاسب اجيابية

   :ومنها: أسباب أخرى -5
   .افرتاضية القدرة السوقية �
   .افرتاضية التعاون و التكامل  �
   .حتسني نوعية املنتج الذي تقوم بإنتاجه الشركة  �
  .الشديدةاملشاركة يف حتمل الربح أو اخلسارة و توزيع املخاطرة بني املنشآت وذلك يف ظل ظروف املنافسة   �
  . حتقيق النمو السريع  �
 .تقليل التكاليف الكلية بسبب األجور األقل  �

  :يبنكشروط االندماج ال :رابعا

   :ي الرئيسية نذكر ما يليبنكشروط جناح االندماج الأهم ومن بني 

توافر رغبة حقيقية لدى القائمني بعملية االندماج مبعىن توفر الدافع الذايت واحلافز على القيام بعملية  :الشرط األول -
  .االندماج



13 

 

وسوقية وقانونية ملعاجلة االختالل القائم داخل البنوك الراغبة يف  أن خيضع قرار االندماج لدراسات اقتصادية :الشرط الثاني -
  .االندماج

  .أن يتم تصور واقعي عملي ملراحل عمليات االندماج وحسن إعداد ويئة البيئة الداخلية :الشرط الثالث -

متاعب للكيان املندمج حاليا أم  حيدث أن أي أمر من شانهأن يتم التنفيذ بدقة متناهية وعدم إغفال  :الشرط الرابع -
 .مستقبال

  :مراحل االندماج :خامسا

 ،هي عملية شديدة التعقيد وتتطلب وقتًا كبريًا وجهدًا من املشرتي والبائع بنكيتنيإن عملية الدمج أو ضم مؤسستني 
مرحلة اإلاء  -     .مرحلة التفاوض والدراسة -. مرحلة التخطيط -:مراحل ةثالثجيب أن مير بحىت يكون هذا الدمج ناجحاً و 

   .والتكامل
  

   :ست خطوات واليت تضم: مرحلة التخطيط: 1

وعادة ما تكون يف  ،شاملة وهذه اخلطة الشاملة توضح اهلدف واالجتاه ةخطة إسرتاتيجي ءيتم فيها بنا: خطة إستراتجية شاملة •
اإلدارة املالية : جلوانب القوة و الضعف للبنك يف مجيع ااالت كليبتقييم   هذه اخلطةوجيب أن تبدأ  ،سنوات)  5 -3( فرتة من 

  .دراسة السوق -التنظيم –العمليات –

املوظفني : جيب أن يتكون من، والذي عملية التخطيط هي تنظيم فريق الدمجاخلطوة التالية يف ): الضم ( فريق الدمج  •
للبنك مثل أقسام اإلقراض و اإلدارة و الشؤون املالية والتشغيل واملوارد البشرية، وجيب أن يكون قائد الفريق مدير كبري  الرئيسيني

 .وكفء

خطة  -التصنيفات املالية والضريبية  - املطلوب للصفقةالشكل  -اإلعداد للبيع  -: وتشمل ما يلي  :الضمخطة الدمج أو  •
 .لتفاوضا

وهذه املعايري ال حصر هلا و لكن  ،البنك الذي يرغب يف الشراء جيب أن حيدد معايري ما هو مطلوب :المرشحةالمعايير   •
 : تشمل عادة ما يلي

 -  االلتزامات -مزيج األصول  -  حمفظة القروضنوعية  -املوقع  - )الذي يقاس عادة مبستوى األصول والودائع( احلجم  -
 .حالة السوق

 ،ميكن التقليل من قائمة البنوك املرشحة ،بعد املراجعة التامة للبيانات املالية والبحث امليداين السليم :التعرف على المرشحين  •
 . حيث أن االحتماالت تقل ويسهل احلصول على مزيد من التحليالت املفصلة للبنوك اليت بقيت

  .حيث جيب اختيار بنك واحد مستهدف ويقوم البنك الدامج بإجراء حتليل ملختلف بياناته املالية: تحليل البنك المرشح •
   :رئيسيةعناصر  ثالثهناك : مرحلة التفاوض والدراسة: 2

  .سيقوم ذا االتصال يذلاهي حتديد كيفية االتصال املبدئي مع البنك املستهدف ومن و : خطة التفاوض •

االتصال بالبنك املستهدف يتم عادة مع الرئيس أو املدير، و هناك حاالت يكون : االتصال بالمرشح والمفاوضات األولية •
فيها حامل أكرب عدد من األسهم هو املالئم لالتصال األول، وخالل املفاوضات األولية يبحث املشرتي والبائع أهدافهما بشكل 

  .عام
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فاوضات األولية نتائج اجيابية، جيب إرسال خطاب نوايا من املشرتي إىل البائع وهذه اخلطاب إذا نتج عن امل: خطاب النوايا •
  . هو موافقة مبدئية على الضم ولكنه ليس تعهداً ملزماً قانونياً 

   :يليوتشمل ما  :مرحلة اإلنهاء والتكامل: 3

يف الصفقة، هو مستند قانوين معقد جيب إعداده هو املستند الرمسي املفصل الذي حيدد الشروط الواضحة : االتفاق النهائي •
 .ومراجعته من جانيب املستشار القانوين للمشرتي والبائع

ولذلك جيب أن يوافقوا للمشرتي يف بعض الرتتيبات  ،على الصفقة وافحاملوا األسهم جيب أن يوافق: موافقة حملة األسهم •
 .املالية على الصفقة

فإن طول الوقت بني املراجعات ومع املوافقات قد تزيد على  ،البنوك هي عملية شديدة التعقيدإن دمج : المراجعة النهائية  •
  .ستة أشهر

  .ميكن إاء الصفقة ويكون التمويل قد مت وكذلك تغيري امللكية ،بعد احلصول على مجيع املوافقات اهلامة: إتمام الصفقة •

  . أصبحت إدارة التكامل عنصراً هاماً يف عملية الدمج أو الضم و بدون التكامل قد يضيع اجلهد السابق كله لقد : التكامل •

 .يبنكآثار االندماج ال :سادسا

  : تتمثل في اآلثار اإليجابية:  1

التكنولوجيا و إدارية كجذب أفضل الكفاءات  :مثل وفورات داخليةيؤدي االندماج إىل حتقيق وفورات احلجم الكبري من  �

إمكانية االستفادة من شروط أفضل يف التعامل مع  :مثلوفورات خارجية  و ،ية و إتاحة الفرصة لتدريب العمالة و إعدادهابنكال
  .بنوك أخرى

وإمكانية متويل  ،مما يؤدي إىل زيادة اجلدارة االئتمانية ،يؤدي اندماج أكثر من بنك إىل جتميع موارد و أصول كل منهما �
  .ذات أجل طويل أنشطة

  .زيادة قدرة البنك على اإلنفاق عن البحوث و التطوير و التحسني مما يؤدي إىل زيادة قدرته على املنافسة حمليا و دوليا �

و من مث تزيد كفاءة الوحدة  ،قدرات إدارية أكرب للبنكجتميع القدرات اإلدارية فيتوقع مع اندماج بنكني أو أكثر أن تتوافر  �

 .الكبرية

وذلك من حيث القدرة على حتقيق مبدأ كفاية رأس املال و مواجهة املخاطر و زيادة القدرة  ،تعزيز املركز املايل للكيان اجلديد �
  .تمويلالعلى 

  :اآلثار السلبية تتمثل فيما يلي: 2

 .أوضاع احتكاريةي بنكقد يرتتب عن االندماج ال �
 .ي قد جيعل من الصعب معرفة نتيجة االندماج مسبقابنكعدم وجود نظرية عامة لالندماج ال �
 .ارتفاع البطالة نتيجة للتخلص من بعض العمالة خاصة عند غلق بعض الفروع بعد االندماج �
ري قد يؤدي إىل كوارث مالية على زيادة وقع تعثر البنوك العمالقة على االقتصاد ككل ، حبيث إن إفالس أو تعثر بنك كب �

  .املستوى الكلي
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 المحاضرة 04: إدارة المخاطر البنكية.

 أوال: مفهوم المخاطر البنكية وأنواعها

هذه  إلدارةممارسة وظائفها، وهذا ما جعل هذه البنوك تبحث يف الطرق املناسبة  أثناءض هلا البنوك ر هناك عدة خماطر تتع

املخاطرة  ألا، %100يعين عدم قدرة البنوك على تفادي املخاطر بنسبة  إدارةالسلبية، ومصطلح  آثارهابغرض تقليل املخاطر 

  . ظاهرة مرافقة لعمل البنوك

"  :املرتبطة ا هو التعاريف ولعل أهم ،لتحديد مفهوم املخاطرة هناك عدة اختالفات :مفهوم المخاطر البنكية -1

  ."أو تذبذب  العائد المتوقع  على استثمار معين/ تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها،  و ةاحتمالي

إىل قسمني أساسني هناك العديد من املخاطر ميكن أن يتعرض هلا البنوك، وميكن تلخيصها  :المخاطر البنكية أنواع  -2

 : أخرى، وذلك كما يلييتفرع عنها عدة فروع ) خماطر مالية، خماطر غري مالية( 

 :وتتمثل فيما يلي، املخاطر املرتبطة بإدارة األصول واخلصوم املتعلقة بالبنك عوتتضمن مجي: المخاطر المالية  -  أ

 إرجاع موعد يف بالتزاماته الوفاء يف العميل يفشل عندما، وهذا القروضب املخاطر هذه تتعلق  :االئتمانية المخاطر •

  .القروض

 وتنقسم، التغري بذلك البنوك تتأثر حيث السوق أحوال يف املفاجئة لتغيريات السوق خماطر تنشأ  :السوق مخاطر •

 :ىلإ

  .يقصد ا قابلية التباين يف العائد الناتج عن حدوث تغريات يف مستوى أسعار الفائدة يف السوق :سعر الفائدة مخاطر �

 .العمالت أسعار يف تذبذب وحدوث األجنبية بالعمالت التعامل عن ناجتة وهي: الصرف أسعار تقلبات مخاطر �

حبيث ميكن أن يقع البنك يف أزمة سيولة أو نقص يف  ،هو خطر الشح يف املوارد املالية لدى البنك :خطر السيولة •

  .املوارد املالية

مالية،  البنوكثار عليه باعتبار كل أعمال آهي خماطر ال متس اجلانب املايل مباشرة، وإا هلا : المخاطر غير المالية  - ب

 :يف وتتمثل

 األخطاء من خمتلفة أنواع عنها ينتج اليت املختلفة ألنشطته البنك ممارسة عند املخاطر هذه تنشأ :التشغيل مخاطر •

  .)األخرى االتصاالت أجهزة أو احلاسوب أجهزة عطاباأل( الفنية ،البشرية منها

نقص أو عجز أيا كانت طبيعته أو  عن أي غموض خطر وقوع أي نزاع مع طرف مقابل ناجم: المخاطر القانونية •

  .للمؤسسة املالية مبوجب عمالياا أوللبنك خسائر قد يتسبب 

 الختاذ نتيجة إيرادات على تأثري هلا يكون أن ميكن اليت واملستقبلية احلالية املخاطر تلك هي :اإلستراتيجية المخاطر •

 .بنكيال القطاع يف التغريات مع املناسب التجاوب وعدم للقرارات اخلاطئ التنفيذ أو خاطئة قرارات

جتاه البنك نتيجة عدم قدرته على تقدمي  سليبعام  يحالة توافر رأ يفتنشأ خماطر السمعة  :مخاطر السمعة •

ومتطلبات عايري األمان والسرية والدقة مع االستمرارية واالستجابة الفورية الحتياجات ، ومدى تطبيق البنك ملىذات جدو  خدمات

 زبائنال
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 عملية إدارة المخاطر البنكية وأهدافها: ثانيا

تنظيم "إدارة املخاطر هي  :أمهها من لعل واليت يةبنكال املخاطر إلدارة تعاريف عدة هناك :مفهوم إدارة المخاطر -1

 ،وقياسه وتحليله الخطر اكتشاف ذلك عن طريقو  ،متكامل يهدف إلى مجابهة المخاطر بأفضل الوسائل واقل التكاليف

   ."بالمطلو  الهدف لتحقيق الوسائل هذهوتحديد وسائل مجابهته مع اختيار 

  :التايلالنحو  نذكر أمهها على واليتحسن إدارة املخاطر يستوجب االلتزام بعدد من املبادئ األساسية  إن

وضع السياسات العامة، بينما على مسئولة  تكون"  لجنة إدارة المخاطر" أن تكون لدى كل بنك جلنة مستقلة تسمى  -

   .تتوىل اإلدارة املتخصصة إلدارة املخاطر تطبيق تلك السياسات

جمال عمله وىف جمال  يفلكل نوع من املخاطر الرئيسية تكون لديه الدراية واخلربة الكافية  مخاطر ولئمسيتم تعيني  -

  .خدمات البنك

كل بنك، مع وضع جمموعة من احلدود والسقوف االحرتازية لالئتمان حمدد لقياس ومراقبة املخاطر لدى  نظام  وضع -

   .والسيولة

  .لقياس املخاطر والرحبية أساسيالبد من تقييم أصول كل بنك وخاصة االستثمارية منها على أساس القيمة العادلة كمبدأ  -

   .إلدارة املخاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة هلا أنظمة معلومات حديثةاستخدام  -

   .تقوم باملراجعة على مجيع أعمال البنك مبا فيها إدارة املخاطر، بالبنوك وحدة مراجعة داخلية مستقلةضرورة وجود  -

   .وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد األزمات -

 :ي فيما يليرئيس بشكل املخاطر إدارة تتمثل أهم أهداف: البنكية أهداف إدارة المخاطر -2

 املرتبطة اخلسائر عن الناتج الدخل يف التباينات خفض يف املخاطر إدارة تساهم حيث :المكاسب أو األرباح استقرار •

 .باملخاطر

منو وث خسارة دد حد حالة يف النمو استمرارية لتسهيل اإلعداد على املخاطر إدارة إسرتاتيجية تعتمد:النمو استمرارية •

 .لبنكا

 .الذي يعترب هدف ائي للبنك للبنك، السوقية القيمة تعظيم يف املخاطر إدارة قرارات تساهم: البنك قيمة تعظيم •

 :مها رئيسيني منهجني إىل يةبنكال املخاطر إدارة أساليب أو تقنيات تصنيف ميكن :المخاطر البنكيةإدارة  دواتأ - 3

 حتاشي املخاطر يف التحكم تقنيات وتشمل ممكنة، تكاليف بأدىن املخاطر ليتقل أن ا يقصد :المخاطر في التحكم •

 .والتحكم الرقابة جمهودات و اخلسائر حدوث منع خالل من املخاطر تقليل إىل املختلفة واملداخل املخاطر

املخاطر  متويل ويأخذ ،ثحتد اليت اخلسائر لتعويض األموال إتاحة ضمان على األسلوب هذا يركز :تمويل المخاطر •

 :مها شكلني

 العمالت استقراض أو إقراض يف وتتمثل األسعار أخطار عن الناجتة اخلسارة متول اليت الطرق من وهي :التحوط - 

 ،اآلجلة العقود، املستقبلية العقود اخليار، عقود  :وهي األربعة املالية املشتقات عقود مثل والبيع لشراء جتارية عقود أو املختلفة

 .املقايضة وعقود
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 نظري ،آخر طرف إىل بتحويله اخلطر مواجهة مبقتضاها يتم عقود طريق عن اخلسائر متويل طرق من وهي :التحويل - 

مني اليت تقوم أعمليات الت مثل، الشيء هلذا مبلكيته األصلي اخلطر موضوع الشيء صاحب احتفاظ مع ،الطرف هلذا مقابل دفع

  .ا البنوك لدى شركات

  .المالية المخاطر إدارة و يةبنكال الحوكمة: ثالثا

 : وأهميتها البنوك حوكمةمفهوم  -1

من خالل  بنوكتدار ا ال اليتاألساليب "بأا  بنوكيعرف بنك التسويات الدولية احلوكمة يف ال: مفهوم حوكمة البنوك •
مع  ،حتدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل واليتواإلدارة العليا  اإلدارةجملس 

 ."االلتزام بالعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق محاية مصاحل املودعني

مث أصدرت نسخة  1999عام  بنوكأصدرت جلنة بازل تقرير عن تعزيز احلوكمة يف ال :بنوكمبادئ الحوكمة في ال •
 : ما يلي بنوكاحلوكمة يف التضمن مبادئ هلا، حيث تأصدرت نسخة حمدثة  2006وىف فرباير  2005معدله منه عام 

  .يكونوا على دراية تامة باحلوكمة و مؤهلين تماما لمراكزهم اإلدارةجيب أن يكون أعضاء جملس  :المبدأ األول - 

أخذا يف  ،للبنك وقيم ومعايري العمل اإلسرتاتيجيةاألهداف على  اإلدارةيوافق ويراقب مجلس  جيب أن :المبدأ الثاني - 
توفير  وجيب على جملس اإلدارة واإلدارة العلياالبنك،  يفتكون هذه القيم سارية  أن و ،االعتبار مصاحل محلة األسهم واملودعني

الذين يعدوا تقارير عن ممارسات غري قانونية أو غري أخالقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غري  الحماية المالئمة للعاملين
 .مباشرة

يف البنك ألنفسهم ولإلدارة  حدودا واضحة للمسئوليات والمحاسبةأن يضع  اإلدارةجيب على جملس : مبدأ الثالثال - 
 .اسبة وحيدد املسئولياتالعليا واملديرين وللعاملني وان يضع هيكل إداري يشجع على احمل

تتوافق مع سياسة الس وان  التنفيذيةوجود مبادئ ومفاهيم لإلدارة جيب أن يتأكد جملس اإلدارة من  :المبدأ الرابع - 
وضعها جملس  اليتميتلك املسئولني بالبنك املهارات الضرورية إلدارة أعمال البنك وان تتم أنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم 

  .اإلدارة
ويشمل ذلك ( باستقالل مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة الداخليةجيب على جملس اإلدارة أن يقر : المبدأ الخامس - 

 .بنوكباعتبارها جوهرية حلوكمة ال) وظائف التطابق وااللتزام والقانونية 

تتناسب مع ثقافة وأهداف  سياسات األجور والمكافآتجيب أن يتأكد جملس اإلدارة من أن : المبدأ السادس  - 
  .وإسرتاتيجية البنك يف اآلجل الطويل وان ترتبط حوافز اإلدارة العليا واملديرين التنفيذيني بأهداف البنك يف اآلجل الطويل 

ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة، وتبعا لدليل جلنة بازل عن الشفافية يف البنوك فانه من  الشفافيةتعد : المبدأ السابع - 
صعب للمسامهني وأصحاب املصاحل واملشاركني اآلخرين يف السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء إدارة البنك يف ظل ال

 .نقص الشفافية

 ،اليت يعمل من خالهلا والبيئة التشريعيةالبنك  هيكل عملياتجيب أن يتفهم أعضاء الس واإلدارة العليا   :المبدأ الثامن - 
اليت يوفرها ملمارسة أنشطة  هوميكن أن يتعرض البنك ملخاطر قانونية عندما يقوم خبدمات نيابة عن عمالئه الذين يستغلون خدمات

  .غري شرعية

 :وذلك لعدة اعتبارات نذكر منها تكتسي حوكمة البنوك أمهية كبرية: مة في البنوككأهمية تطبيق الحو  •

 .أساسي بشكل ومسامهني مودعني من الغري، أموال وإقراض باستثمار تقوم حيث البنوك عمل طبيعة - 

 السلطة، املقرتضني، املودعني ،املسامهون،املؤسسون فهناك تتبعها، يصعب بطريقة المصالح أصحاب تداخل - 

 .اخلارجيني املدققني،النقدية

 .االستثمارية التنموية األنشطة لكافة الرئيس املمول باعتبارها االقتصاد في البنوك تؤديه الذي الدور أهمية - 
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 احلكومة ا تقوم اليت املهام تعدد إىل ذلك ويرجع األدوار، يف خلط إىلتؤدى  المالية والمؤسسات للبنوك الحكومة ملكية - 

 البنوك يفاألداء  مبراقبة مونيهت الاملصاحل  أصحابكما أن   .ومراقب كمنظم أيضا بل البنوك لتلك مالك بصفتها فقط ليس

 .البنوك هلذه اوإدارا الدولة ملكية بسبب مضمونة أمواهلم أن واملقرضون املودعون يفرتض حيث ،ةالعام

.عليها الحوكمة مبادئ وفرض بتمويلها تقوم اليت الشركات أداء على الرقابة إحكام يف هام بدور تقوم أن للبنوك ميكن - 

    
  :البنوك التجارية وذلك لألسباب التاليةلدى  وكمةيلعب البنك المركزي دورا هاما في إرساء مبادئ الح  

 .املركزي للبنك اإلشرافية املسؤوليات ضمن يقع اجليدة احلوكمة تطبيق إن �

 أموال على احملافظة إىل إضافة املخاطر، حتمل عملها طبيعة ألن املسامهة شركات من غريها عن ختتلف التجارية البنوك إن �

 .الغري

 وضرورية مهمة مسألة احلوكمة وجود فإن املالية، األوراق بورصة يف أسهمها تداول وبسبب املخاطر هلذه البنوك لتعرض نتيجة �
 .هلا

لمسؤولية القانونية ل ذلكو  سليم، بشكل تدار البنوك هلا تتعرض اليت املخاطر أن ضمان البنوك إدارة جملس أعضاء حيتاج �
 .املركزي لبنكل

 ميكن الذين األعضاء أو حقيقي، بشكل مستقلني اإلدارة جملس أعضاء على احلصول السهل من ليس بأنه نعرتف أن جيب �

  .يف حالة تعارض املصاحل البنك مال رأس على املسيطرين املسامهني وجه يف يقفوا أن

 على عرّفت احلوكمة ألن احلوكمة، من أساسي جزء املخاطر إدارة تعترب :المخاطر بإدارة الحكومة نظام تطبيق عالقة -2

 اليت املخاطر على رقابة لتوفري فيه املصاحل أصحاب أو املشروع أصحاب ممثلي بواسطة املستخدمة اإلجراءات " :           اأ

 ." املشروع هلا يتعرض

 السلطات أهم العليا اإلدارة و اإلدارة جملس باعتبار و ،راملخاط من عالية بدرجة املصرفية األعمال ممارسة الرتباط نظرا و

 اآليت يف اإلدارة لس  األساسية املسؤوليات تتمثل و . اجليدة احلوكمة مبمارسة كبري ارتباط هلما فإنّ  ، البنك مستوى على اإلدارية

:  
 .املخاطر إدارة يف جمال لكل واضحة إسرتاتيجية صياغة - 

 .مستوى كل عند املسؤوليات و للسلطة واضحا تفويضا تتضمن هياكل على املوافقة أو تصميم - 

 اآلمن للتشغيل املطلوب املال رأس جودة و كمية حتّدد و ،املقبولة املخاطر بوضوح و كميا حتّدد سياسات إقرار و مراجعة - - 

 .للبنك

 و مراقبتها و وقياسها التشغيلية و املالية البنك خماطر على للتعرف الضرورية اخلطوات بفعالية العليا اإلدارة اختاذ ضمان - 
 .عليها السيطرة

 .املدى طويل املال رأس صياغة لربنامج دوري تقييم إجراء و مناسبة تزال ما اأ للتأكد الرقابية للضوابط دورية مراجعة إجراء - 

 .اإلجراءات و بالسياسات االلتزام مراجعة تشمل الداخلية املراجعة وظيفة أنّ  ضمان - 

 عليها يوافق و اإلسرتاتيجية اخلطة يقيم أن لسا على ينبغي( رمسيا اإلدارة إىل االسرتاتيجيات تنفيذ و صياغة سلطة تفويض - 

 ).النهاية يف

 .إجيابية عمل بيئة و سليمة مكافآت و وظائف شغل ممارسات وجود ضمان - 

 .اإلدارة جملس رئيس ألداء سنوي تقييم إجراء - 

 جلنة تسمى و التنفيذيني املديرين مكافآت مبالغ لتحديد تنفيذيني غري مديرين من األساس يف مؤلفة جلنة انتخاب - 

  .املكافآت
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 .I-II-IIIمقررات لجنة بازل  :05 محاضرةال

 بلجيكا،( الدول جمموعة حرصت فقد ،بنوكال قطاع وخاصة املايل القطاع وخطورة ألمهية الكربى الصناعية الدول من إدراكا

 الواليات المتحدة، المملكة اليابان، سويسرا، السويد، إسبانيا، هولندا، لوكسمبورج، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا،

، عرفت بلجنة بازل اليت تطورت  1974اية مع البنوك على للرقابة الدولية التسويات بنك إطار يف جلنة تشكيل على ) المتحدة
 .IIIإىل بازل  IIإىل بازل  Iمن بازل 

   "Iبازل " اتفاقية بازل األولى : أوال

 واليت املال، رأس كفاية  بشأن األوىل ا توصيا اللجنة دمتق واالجتماعات اجلهود من سلسلة بعد :األولىبازل  نشأة -1
 لكفاية عاملية نسبة وضع مت  وجتارب أحباث وبعد عامليا، اتفاقًا ذلك بعد لتصبح م 1988 يوليو يف وذلك، Iبازل باتفاقية عرفت
 ، 8%  ب النسبة هذه وقدرت مرجحة، وبطريقة اخطور  درجة حسب األصول إىل األخري هذا نسبة على تعتمد املال رأس

 ثالث خالل تدرجيي بشكل التطبيق ذلك ليتم م، 1992 عام اية من اعتبارًا النسبة هذه تطبيق على خالهلا من اللجنة وأوصت
 بعد أصبح والذي COOKE"كوك " ا  تقدم مقرتحات على مبنية التوصيات هذه وكانت م، 1990 من بدًءا سنوات،

 .كوك نسبة أو بازل، بنسبة املال رأس لكفاية السابقة النسبة تلك مسيت  لذلك اللجنة، هلذه رئيًسا ذلك
 :االئتمانية املخاطرة أوزان حيث من وذلك جمموعتني إىل العامل دول بتقسيم بازل جلنة قامت

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول وتضم األوىل اموعة - :مها فرعيتني جمموعتني وتضم :المخاطر متدنية دول -
OCDE السعودية العربية واململكة سويسرا :مها دولتان ذلك إىل يضاف. 

 بعض بعقد قامت اليت الدول هي الثانية اموعة الفرعية  -
 الدامنارك، إسلندا، فلندا، نيوزيلندا، الربتغال، النمسا، النرويج، أسرتاليا، :وهي الدويل النقد صندوق مع خاصة االفرتاضية الرتتيبات

 اخلارجي، العام دينها جدولة بإعادة قامت ما إذا سنوات 5 ملدة موعةا هذه من دولة أيويتم استبعاد  .وتركيا اليونان
 .اموعتني السابقتني يف إليها أشري اليت الدول عدا ما العامل دول كل تشمل :المخاطر مرتفعة دول -

 عند تندرج األصول أن جند حيث :األصول خماطر لدرجة خمتلفة ترجيحية أوزان بوضع كذلككما قامت جلنة بازل  
وذلك وفق اجلدول  .100%، 50%، 20%،10 %،% 0 : وهي مخسة أوزان خالل من املال رأس كفاية معيار حساب

  :التايل



 

  

 :شرحيتني

 و  )املدفوع املال رأس (املسامهني حقوق

 .)احملتجزة 

 العامة ملخصصاتا و املوجودات تقييم إعادة
 .الثانية الدرجة من األجل طويلة

يزيد بند ، كما انه ال األساسي املال رأس 

    )2الشريحة + 1الشريحة ( إجمالي رأس المال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  %8   ≥         ــــــــ

 مجموع األصول وااللتزامات بطريقة مرجحة

 األوىلخماطر السوق اليت تتحملها البنوك، بعدما كانت االتفاقية 
، وبذلك مت ادخل شرحية ثالثة يف رأس 1998
 إجياد يتم للبنك  اإلمجايل املال رأس نسبة

 جمموع إىل الناتج إضافة مث 12.5 يف السوقية
 مال رأس جمموع هو الكسر بسط يكون 
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شرحيتني أو جمموعتني إىل املال رأس تقسيم مت :Iمكونات رأس المال حسب بازل 

حقوق :هي العناصر من العديد ويشمل األوىل الشرحية وميثل :األساسي

 أو املوزعة غري األرباح و القانونية االحتياطات و العامة االحتياطات

إعادة احتياطيات :التالية العناصر وتشمل الثانية الشرحية وميثل :
طويلة الديون و )ملكية حق + دين  (اهلجينة املال رأس أدوات و
 مبلغ من % 100 عن املساند املال رأس مبلغ يزيد ال أن بازل

  .كحد اقصى من راس املال املساند  %50عن ) سندات راس املال
    :يلي كما  I بازل جلنة مقررات حسب املال رأس

إجمالي رأس المال                                                                                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كفاية رأس المال                                                               ـ

مجموع األصول وااللتزامات بطريقة مرجحة  

خماطر السوق اليت تتحملها البنوك، بعدما كانت االتفاقية  إدخالحيث مت  Iتعديالت على اتفاقية بازل 
1998، ومت عرضها للتطبيق يف سنة 1995تتضمن خماطر االئتمان فقط وذلك يف افريل 

نسبة حساب عند فإنه، ووفق هذا التعديل الجل سنتنياملال واملتمثلة يف القروض املساندة 
السوقية املخاطرة مقياس ضرب طريق عن السوق االئتمان وخماطر

 سوف وبالتايل االئتمان، خماطر مقابلة لغرض معةوا املخاطرة

مكونات رأس المال حسب بازل  -2

األساسي المال رأس -

االحتياطات (املعلنة االحتياطيات

:المساند المال رأس -
و املعلنة غري االحتياطيات و

بازل جلنة توصيات وتشرتط
سندات راس املال(املديونية للغري 

رأس كفاية معدل فإن وهكذا
                                                                           

                                                             
  

تعديالت على اتفاقية بازل  أحدثتولقد 
تتضمن خماطر االئتمان فقط وذلك يف افريل 

املال واملتمثلة يف القروض املساندة 
االئتمان وخماطر خماطر بني رقمية صلة

املخاطرة بأوزان املرجحة األصول
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 ميكن واليت الثالثة الشرحية من املال رأس عناصر إىل ،باإلضافة 1988 عام حتديده مت والذي والثانية األوىل الشرحية من البنك
  :يلي كما رأس املال كفاية حلساب املعدلة العالقة إذن تصبح وبالتايل املخاطر، ملواجهة استخدامها

    )3الشريحة + 2الشريحة + 1الشريحة ( إجمالي رأس المال                                                                  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= كفاية رأس المال                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  %8   ≥        ـــــــــــــــــــــــــ

 12.5×مقياس المخاطرة السوقية + المخاطرة بأوزانالمرجحة  األصول  

  :Iايجابيات وسلبيات لجنة بازل  -3

  :وميكن حصرها فيما يلي: االيجابيات -3-1

 هذا يف العدالة من نوع وحتقيق املنافسة على البنوك قدرات بني فيما التفاوت وإزالة الدويل املصريف النظام واستقرار دعم -
  .الا

 املخاطرة، حيث من أقل أوزان ذات أصول يف التوظيف إىل االجتاه خالل من توظيفاا يف ورشدا حرصا أكثر البنوك جعل -
 .هلا املقابل املال ورأس اخلطرة األصول حجم بني املستمرة واملوازنة
 .األفضل القرار اختاذ على العمالء يساعد مما البنوك حول املعلومة إتاحة -
 .، وخماطر السوق بصفة مبسطةاالئتمان مبخاطر فقط الهتمامها نظرا ،واجلهد الوقت البنوك على يوفر مبا التطبيق سهولة -

  :وميكن حصرها فيما يلي: السلبيات -3-2

 وخماطر التشغيل ملخاطر التعرض يتم مل كما ،االهتمام فقط مبخاطر االئتمان، أما السوق مل يتم تناوهلا بصور شاملة -

 .السيولة

، OCDEوالتنمية   االقتصادي التعاون منظمة دول وبنوك حكومات مديونيات ملخاطر مميزا وضعا I بازل معيار أعطى -

 .مقارنة ببقية الدولOCDE  لدول منخفض خماطر وزن خصص حيث

 .املالية واالبتكارات املخاطر إدارة تطورات I بازل اتفاقية مقررات تواكب مل -

 عن وإحجامها املنخفضة املخاطرة درجة ذات السائلة وشبه السائلة األصول امتالك على البنوك I بازل اتفاقية تشجع -

 . .... )التكنولوجية األساسية،االستثمارات البنية مشروعات صناعية، مشروعات ( الضخمة املشروعات يف االستثمار

 مثل شركات املصريف العمل جمال دخلت اليت املصرفية غري املؤسسات من البنوك تواجهها اليت املنافسة درجة اشتداد -
 على تقع اليت التكلفة اإلضافية عن فضال املال، رأس كفاية معيار ملتطلبات بدورها ختضع وال ،االستثمار وصناديق التأمني

  .املصرفية املنشآت

إىل غاية  1998وذلك من  Iإن النقائص والسلبيات اليت متيزت ا بازل :  "IIبازل " اتفاقية بازل الثانية : ثانيا

، حيث متيزت االتفاقية الثانية عن 2007وبدا تطبيقها سنة  II، استوجب إعادة النظر فيها، وعليه أنشئت اتفاقية بازل 2006
، أما الثانية فقد أضافت خماطر التشغيل، )خماطر االئتمان، خماطر السوق( األوىل يف أن االتفاقية األوىل غطت نوعني من املخاطر 

  .Iعن بازل  IIمع اختالف واحفي أساليب قياس خماطر االئتمان يف بازل 
 يف بالتفصيل موضحة دعائم أساسية ثالثة على IIبازل  مقررات ركزت قد :IIكفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل  -1

 :التايل اجلدول
  



 

  

  :فيما يلي

 .فيها تنشط اليت البلدان خمتلف بني ما

 

. 
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  :IIايجابيات وسلبيات لجنة بازل 

فيما يلي IIميكن حصر أهم اجيابيات مقررات جلنة بازل : االيجابيات

ما متكافئة وأنظمة تشريعات توفري طريق عن البنوك بني ما العادلة

 .حتملها اليت املخاطر على فقط واقتصارها الدول بني

 .الداخلي التقييم طرق تطبق اليت للبنوك املال رأس ختفيض من

.منها للتقليل املستحدثة األدوات بعض احلسبان يف واألخذ املخاطر

  :فيما يلي IIمقررات جلنة بازل  سلبياتميكن حصر أهم : السلبيات

ايجابيات وسلبيات لجنة بازل  -2

االيجابيات -2-1

العادلة املنافسة ضمان -

بني ما متييز كل إلغاء -

من االستفادة إمكانية -

املخاطر قاعدة توسيع -

السلبيات -2-2



23 

 

 .تطبيقها من متكنها وتقنيات خربات لديها واليت الكبرية البنوك مع الءمتت IIمقررات جلنة بازل  -

 .لتطبيقها املناسبة البيئة توفر لعدم نظرا املتخلف، العامل يف تتواجد اليت للبنوك حقيقي حتد تعترب -

 .مفعوهلا من حيد مما التطبيق إلزامية غري -

 .البنوك رحبية تراجع إىل يؤدي خمصصات لتكوين األرباح من أكرب نسب احتجاز -

 .اإلسالمية البنوك بالذكر وخنص البنوك، أنشطة لبعض اخلاصة احلاالت تراع مل -

 العاملية املالية األزمة بسبب هلا تعرضت اليت االئتمانية الضغوط من البنوك محاية يف 2 بازل مقررات فشل -

2008. 

 : اجلدول التايلميكن حصر االختالفات يف  :IIوبازل  Iالفرق بين اتفاقية بازل  -3

 
 2بازل  1بازل 

 مل تتغري 1988مت اقرتاحها يف اتفاقية %  8نسبة  كفاية رأس المال  نسبة

 رأس المال

  )'التكميلي' ساندامل املالرأس  +األساسي  رأس املال (
الدين (وبعده ّمت إضافة  1988كما حدد يف اتفاقية 

 .1996يف تعديالت )  ألجل سنتني
 مل يتغري

 مخاطر االئتمان
وترتاوح خماطر االئتمان  1988مت اقرتاحها يف اتفاقية 

 % 100إىل    %0بني 

ّمت تغيريه جذريا حيث وضعت طرق جديدة 
  .املنهج املعياري  - :لقياس خماطر االئتمان 

 .املنهج املرتكز على التقييم الداخلي -     

 مخاطر السوق

والذي يرتبط بعمليات  1996ظهر يف تعديالت 
للبنوك، باإلضافة إىل عمليات  اإلقراض و اإلقرتاض

 .التمويل و التوظيف
 مل يتغري

 مل يدرج مخاطر التشغيل
ملواجهة خماطر التعرض للخسائر اليت  إدراجهّمت 

تنجم عن إخفاق العمليات الداخلية أو 
  .األشخاص أو األنظمة

اإلشراف (عمليات المراجعة والرقابة 

 )االحترازي
 مل يدرج

والذي يرتكز على دعم نظام  استحداثهّمت 
 الرقابة الداخلية وتفعيل دور السلطات الرقابية 

 مل يدرج انضباط السوق
والذي يرتكز على تعزيز درجة  استحداثهّمت 

 .الشفافية و عمليات اإلفصاح
  

  : "IIIبازل " اتفاقية بازل الثانية : الثثا

 اليت العيوب من العديد معاجلة خالل من املصرفية األنظمة صالبة تعزيز هو  IIIبازل اتفاقية اهلدف من إن: نشأتها -1

 قدرة لتقوية والسيولة واملديونية املال لرأس جديدة معايري طرحت حيث عنها، النقاب )2008( العاملية املالية األزمة عنها كشفت
 مسامهتهاذلك لكي تكون و  الشفافية، وزيادة املخاطر إدارة وحتسني واملالية اإلقتصادية الضغوط مع التعامل يف املصريف القطاع
  .الطويل املدى على والنمو املايل اإلستقرار يف كبرية
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 اهليئات يف ومسئولني مركزية بنوك رؤساء أنية سويسر ال بازل مدينة يف اجتمعت واليت املصرفية للرقابة بازل جلنة أعلنت فقد لذا،
 من عشر الثاين يف صرامة أكثر قواعد سن على وافقوا قد العامل، يف الرائدة االقتصاديات من دولة 27 من التنظيمية
 حزمة عن عبارة وهي األزمات، مواجهة على قدرة أكثر الصناعة هذه جلعل حماولة يف املصارف إدارة بشأن ، 2010سبتمرب
  .IIIُمسيت بازل التنظيمية املعايري من جديدة

 III بازل اتفاقية في الواردة اإلصالحات -2

 من ويتألف األول املستوى من وهو )أساسي مال رأس(  باسم يعرف املمتاز املال رأس من بقدر باالحتفاظ البنوك إلزام -
 احلالية النسبة عن بزيادة املخاطر تكتنفها اليت أصوهلا من األقل على % 4,5 ويعادل ا احملتفظ واألرباح املدفوع املال رأس

  .II بازل اتفاقية وفق % 2 ب واملقدرة
 تزيد أن جيب البنوك أن أي األصول، من % 2,5 ويعادل عادية أسهم من يتألف منفصل جديد احتياطي تكوين -

 نسبة اخنفاض حالة وىف % 7 نسبة ليبلغ أضعاف ثالث إىل املستقبلية الصدمات ملواجهة به حتتفظ الذي املمتاز املال رأس كمية
 املكافآت منح أو املسامهني على لألرباح البنوك توزيع على قيوداً  تفرض أن املالية للسلطات ميكن % 7 عن االحتياطية األموال

 . 2019 محددت اىل غاية املعايري هذه لتطبيق الزمنية املدة أن إال اجلديدة املعايري يف الصرامة ورغم ملوظفيهم، املالية
 الدورة حركة على املرتتبة السلبية اآلثار ملواجهة االحتياطي من بنوع البنوك ستحتفظ اجلديدة االتفاقية ومبوجب -

 مصادر من أدىن حد توافر مع ،)املسامهني حقوق( األساسي املال رأس من  % 2,5  و صفر بني ترتاوح بنسبة االقتصادية
 نسب توافر مع جنب، إىل جنباً  واالستثمار االئتمان منح يف دورها بأداء تأثرها عدم لضمان وذلك البنوك لدى املستقرة التمويل
 .العمالء جتاه بالتزاماا الوفاء على البنوك قدرة لضمان السيولة من حمددة

 معدل يف الثالثة الشرحية احتساب وعدم % 6 إىل % 4 من احلايل اإلمجايل املال رأس من األول املستوى معدل رفع -
 عام يف ا العمل بداية إىل وصوال 2013 عام يناير من اعتباراً  اإلجراءات ذه تدرجيياً  العمل دأب قد ومن .املال رأس كفاية

 .2019 عام يف ائي بشكل وتنفيذها2015
 املال كفاية رأس نسبة زيادة هي املقرتح لإلصالح احملورية النقطة إن  :املال رأس وجودة املال رأس من أعلى متطلبات -

 املكون املال رأس من أكرب قدرًا تتطلب أا إذ املال رأس جودة على أيًضا املقرتحة اإلصالحات وتركز  % 10.5 إىل % 8 من
 .البنك مال رأس إمجايل يف املسامهني حقوق من

 على احلصول تستوجب زالت ال السيولة خبصوص جديدة مقاييس اعتماد أيضاً  اإلصالحات من احلزمة هذه تشمل -
 من أساسي بشكل مكونة للسيولة، أكرب أدوات تقدمي البنوك على سيتعني حيث العشرين، جمموعة دول قادة طرف من املوافقة
  .احلكومية السندات مثل السيولة عالية أصول

  : السيولة مبتطلبات الوفاء يف نسبتني اعتماد اجلديدة االتفاقية اقرتحت وقد
 البنك ا  حيتفظ اليت املرتفعة السيولة ذات األصول السيولة حتسب بنسبة تغطية بنسبة وتعرف القصري للمدى ألولىا •

 السيولة من احتياجاته ملواجهة وذلك ،% 100 عن تقل ال لديه، وجيبأن النقدية التدفقات من يوًما 30 حجم إىل
 .ذاتًيا

 موارد توفري منها واهلدف والطويل، املتوسط املدى يف البنيوية السيولة املستقر لقياس التمويل صايف بنسبة وتعرف الثانية •
 هذه استخدامات إىل )امللكية وحقوق املطلوبات (البنك التمويل لدى مصادر بنسبة وحتسب للبنك، مستقرة سيولة

 100%.عن  تقل ال أن وجيب ،)األصول  (املصادر
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 .األزمات المالية والجهاز المصرفي: 06 اضرةالمح

  
  :وأنواعها العالمية المالية األزمات يةهما: أوال

 ما األزمات تلك وتراوحت عشر،  السابع القرن اية منذ االقتصادية األزمات من العديد من العاملي االقتصاد عاىنلقد 
 وتأثرياً  سرعة واألكثر خطورة األكثر يهو  املالية األسواق وأزمة مدفوعات وميزان خارجية وديون عملة وأزمات مصرفية أزمات بني

 تفسري حاولوا والذين اإلقتصاديني قبل من واسعاً  جدالً  حمل زالت ما املالية فاألزمة اهذ وعلی ككل؛ االقتصاد قطاعات على
 أدوات على تعتمد واليت اخلطط من العديد ووضع اجراءات عدة باتباع هامن احلد وكيفية اهونتائج اوتداعيا األزمة هذه أسباب

  .هاوغري  والتجارية والنقدية املالية االقتصادية السياسة
 من لعدد املختلفة الفكرية اماتهاإلس عن تعرب واليت العاملية املالية األزمة تعريفات تعددتلقد : تعريف االزمة المالية -1

 : اهم التعاريف ما يليولعل  لألزمة حمدد تعريف يوجد فال، االقتصاديني
 اهثار ا يف اخطور وتكمن ,البلدان من جمموعة أو معني لبلد اإلئتمان وأسواق البورصة أسواق متس حالة اأ"  :التعريف األول-

 وإخنفاض السيولة وأزمات القروض إحنصار اهيصاحب ما عادة اقتصادي انكماش مث اقتصادية أزمة اهبدور  مسببة االقتصاد على
 ."املال أسواق يف واحلذر الذعر من وحالة االستثمار

 املالية املؤسسات من عدد يف يارإ اهيتبع االقتصادية التوازنات بعض يف ومفاجئاً  حاداً  اضطراباً  دهتش فرتة يه " :التعريف الثاني
 ."األخرى القطاعات إىل أثاره متتد

 فإذا ،ةحقيقي أو ةمالي اماليت تكون او  األصول، من أكثر أو نوع أسعار يف املفاجئ االخنفاض دهتش فرتة يه" :التعريف الثالث
أو إفالس يعين قد ذلك فإن فجأة، ما أصول قيمة ارتإ اهمتتلك اليت املؤسسات قيمة يارإ.  

سهم األ وأسعار اإلصدار كحجم املالية املتغريات جممل على جزئيا أو كليا تؤثر اليت التذبدبات تلك يه"  :التعريف الرابع
 حدوث ا يرتبط سلبية نتائجله   متوقع غري مفاجئ حدث يعين ذاه ف،الصر  ومعدل املصرفية الودائع وإعتمادات والسندات

 ". االزمة  موضوع بالنظام اخلاصة والثروات واألموال البشرية املوارد يف خسائر

 تكون قد واألصول، األصول من أكثر أو نوع أسعار يف املفاجئ اإلخنفاض "وه و لألزمة شامل تعريف ميكن سبق مما
 املال لرأس ملكية حقوق مثل مالية أصول أو واألبنية واملعدات األالت مثل اإلنتاجية العملية يف يستخدم الذي املادي املال رأس

 العقود اهومن املالية باملشتقات تعرف املالية لألصول ملكية حقوق اأ أو اإلدخار وحسابات مهاألس مثل السلعي املخزون أو
 اليت املؤسسات قيمة يارا أو إفالس يعين ذلك فإن فجأة ما أصل قيمة ارتإ فإذاا، هوغري  والتوريق اخليارات والعقود املستقبلية

 املؤسسات من جمموعة أو العقارات سوق يف أو ما دولة عملة قيمة يف أو مهاألس سوق يف مفاجئ اريإ حصل فإذا، اهمتلك
 ."احلقيقي االقتصاد قطاعات باقي إىل ذلك بعد سيمتد األثر فإن املالية
 : ليفيما ي هااجياز  ميكن املعايري من عدد علىيعتمد   املالية األزمة تعريفان  اكم

  .اخل...  ، وهناك ازمة مالية، ازمة مصرفية األزمة وتُعرف ,االقتصادي اال يف تقع أزمات ناكه : األزمة ومضمون نوع •

 األزمات أو اإلقليمية األزمات أو احمللية باألزمات يُعرف ما إىل يؤدي املعيار ذاه إستخدام : لألزمة الجغرافي النطاق •
 .الدولية

 وأزمة ،متوسطة وأزمة، صغرية أزمة ناكهف ،األزمات تصنيف يف الضخامة أو احلجم معيار ُيستخدم : األزمة حجم •
 .اهعن النامجة األضرار أو كاخلسائر مادية معايري على الضخامة أو احلجم معيار ويعتمد ،كبرية
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 وختتفي حتدث واليت السريعة اإلنفجارية األزمة يهو  األزمات من نوعني بني التمييز ُميكن :األزمة وتأثير ورهلظ الزمني المعيار
  .بسرعة االزمة ذهه ختتفي وال بالتدريج تتطور واليت الطويلة البطيئة األزمة وبني، بسرعة

 :كالتايل يهو  أساسية أنواع ثالثة إىل همن بدأت الذي للقطاع طبقاً  املالية األزمات تصنيف يتم :المالية األزمات أنواع -2
 قبل من الودائع سحب طلب يف ومفاجئة كبرية زيادة ما بنك هيواج عندما األزمات تلك هرتظ: المصرفية ألزمةا -2-1

 أخرى بنوك إىل شرتوإنت البنك لذى سيولة أزمة وحدثت الودائع سحب طلب ةهومواج تغطية البنك يستطيع مل وإذا، املودعني
 بطلبات الوفاء على هقدرت عدم من خوفاً  قروض تقدمي البنك رفض أي العكس حدث وإذا ،مصرفية أزمة احلالة ذهه تسمى

  أزمة تسمى و اإلقراض يف أزمة حتدث يهلد ودائع توفر رغم السحب
 بنك و ، بريطاينا يف ( 1931 )  عام  Bear بنك يارا اهمن املصرفية االزمات من العديد العاملي االقتصاد دهوش ،إئتمان

 . Bank of united states stearns)) ((      املتحدة الواليات
 الصرف أسعار تتغري عندما وحتدث ،املدفوعات ميزان بأزمة أيضاً  األزمة ذهه وتسمى: الصرف وأسعار العملة أزمة  -2-2

 تقوم عندما األزمة ذهه وحتدث ،للقيمة خمزن أو للتبادل كوسيط هامتهم أداء على العملة قدرة على يؤثر بشكل بالغة بصورة
 ) عام حدث كما،  العملة ذهه يارإل تؤدي قد أزمة حتدث بالتايل و ،املضاربات بسبب اهعملت قيمة خبفض النقدية السلطات

 يكون فقد األزمة ذهه أثار وتتفاوت ،التايلندي تهالبا عملة على املضاربات زاد عندما أسيا شرق جنوب بدول ( 1997
 بعض يف يصل وقد انكماش وحدوث ،االقتصادي النمو تباطؤ يف أساسيا دورا يلعب وقد ،املايل غري القطاع على حمدوداً  اهتأثري 

 .الكساد درجة إىل األحيان
 رةهبظا اقتصاديا يعرف ملا نتيجة املالية األسواق يف األزمات من العديد حتدث: )الفقاعات حالة (المال أسواق أزمات  -2-3

 عندما حيدث وهو  ،مربر غري ارتفاع حنو على العادلة اهقيمت يتجاوز بشكل األصول سعر يرتفع عندما الفقاعة وتتكون الفقاعة
 احلالة ذهه ويف، الدخل توليد على األصل قدرة وليس سعره ارتفاع عن الناجم الربح حتقيق وه مهاألس شراء من دفاهل يكون
 تبدأ اهوعند ، بوطباهل سعره فيبدأ األصل ذاه لبيع قويا اهاجتا ناكه يكون عندما وقت مسألة األصول أسعار يارإ يصبح

 القطاعات أو القطاع نفس يف االخرى مهاألس أسعار حنو األثر ذاه وميتد  األسعار ارهفتن ورهالظ يف واخلوف الذعر حاالت
 .األخرى

 شكل يف أو البنوك وفشل وإفالسات املالية األوراق وعوائد أسعار يارإ شكل يف األزمة كانت إذا: التوأم األزمات -2-4
التوأم باألزمات فتسمى العملة قيمة يارا. 

 :كالتايل اهإجياز  ميكن املالية لألزمات املفسرة النظريات من العديد ناكه :المالية لألزمات المفسرة النظريات: ثانيا

 سعر يرتفع عندما الفقاعة وتتكون املضاربات، فقاعة أو املالية والفقاعة السعرية بالفقاعة عرفت: الفقاعة انفجار نظرية -3-1
 حنو األثر ذاه وميتد، األسعار ارهفتن ورهالظ يف الذعر حالة تبدأ مث ومن ، مربر غري حنو على العادلة هقيمت يتجاوز بشكل األصل
 واملادية املالية األصول أسعار يف املفاجئ ياراال وحيدث ، األخرى القطاعات يف أم هنفس القطاع يف سواء األخرى مهاألس أسعار
 تفوق  بأسعار والعقارات مهواألس األصول من أكثر أو نوع من كبرية كميات وشراء بيع عن والناجتة الفقاعة، انفجار نتيجة
 .2007م عا األمريكية العقارات فقاعة يف حدث كما الطبيعية، اهأسعار 

 بالدورات مير االقتصاد أن على الرأمسايل النظام يف املالية األزمات تفسري يف النظرية ذهه تدور: مينسكي نظرية -3-2
 حتمل وعدم حبرص اهأنشطت متويل الشركات تُفضل الكساد مبرحلة االقتصاد مرور وبعد ،الرواج ولغاية الكساد من االقتصادية

 الشركات وتبدأ األرباح بتحقيق املتفائلة التوقعات فتبدأ النمو مرحلة يف أما .املتحوط بالتمويل يسمى ما وهو  ،كبرية خماطر
 ويبدأ ،املايل السوق إىل التفاؤل عدوى وتنتقل، السداد على املستقبلية القدرة بافرتاض االقرتاض يف والتوسع التمويل على باحلصول
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 مالية أزمة حدوث ومع ،جمدداً  القروض اسرتداد قابلية من التحقق أو كايف حتوط دون الشركات إقراض يف التوسع يف املقرضون
 إىل تتحول واليت املالية األزمة وتبدأ، السداد على الشركات قدرة على يؤثر ذاهو  ،رباخلط باإلحساس املايل القطاع يبدأ معينة لدولة
  .الكساد حلدوث تؤدي اقتصادية أزمة
 االقتصادية احللبة العبو اهيتخذ اليت القرارات بني موجبة عالقات وجود النظرية ذهه تفرتض :المباريات نظرية -3-3
 شراء قرار يكون يعين، آخرين مستثمرين بتوقع متأثراً  األحيان من كثري يف املستثمر قرار يكون فقد ،)واملستثمرون املضاربون(

 اآلخرين املستثمرين قيام هلتوقع نظراً  القرار املستثمر يتخذ أخرى أحيان يف بينماد، ستزدا األصل قيمة بأن التوقع على بناءا األصل
 .هذات القرار بأخذ

 مبأ مهالعتقاد احلقيقية اهقيمت من أعلى بأسعار أصول بشراء املضاربني أفعال نتيجة حتدث :األكبر األحمق نظرية -3-4
 لشراء االستعداد مهعند محقى بقي طاملا الفقاعة وتستمر ،)محقى (آخرين ملضاربني مرتفعة بأسعار األصول تلك يبيعوا سوف

 .مرتفع بسعر األصل همن يشرتي من جيد لن الذي، )األكرب األمحق ( أمحق آخر عند الفقاعة وتتوقف، العالية اهبأسعار  األصول
، األصول من معينة لطائفة االستثنائية العوائد استقراء إىل مييلون سوف املستثمرين فإن النظرية ذههل طبقاً  :الجشع نظرية -3-5
 .عائد أقصى على للحصول خطراً  األكثر األصول شراء على املزايدة يف يستمرون مهجيعل الذي األمر وهو 
 واألجنيب احمللي املستثمر ويلعب، السوق اجتاه يف والبيع بالشراء املستثمرين ميل على النظرية ذهه تقوم :عالقطي نظرية -3-6

ه لدي هألن األزمة حدوث عند ربهي من أول وه احمللي املستثمر أن إىل الدراسات وتشري املالية، األزمة تفجري يف اماً ه دوراً 
 يكونون األجانب املستثمرون أن أي ،احمللي املستثمر يتبع األجنيب املستثمر فإن الغالب ويف ،األجنيب املستثمر من أكرب معلومات

 .احملليني املستثمرين من أكثر القطيع لسلوك عرضة
 إىل املالية  زةهاألج من االئتمان ولةهس أو الدخول زيادة عن الناجتة الزائدة السيولة تلعب :ةالزائد السيولة نظرية -3-7

 .املالية األصول من حمدوداً  عدداً  األموال من كبرية كمية تطارد أن يعين ذاهو  ،السعر عالية األصول شراء على التشجيع
 .أخرى دول يف اهوانتشار  مهاألس أسواق يارا أو العملة بأسعار واخلاصة املالية األزمات انتقال أي :العدوى أثر نظرية -3-8
 

 العالمية المالية لألزمات العامة األسباب :ثالثا
 اهإجياز  وميكن األزمات إلحداث األسباب من عدداً  ناكه ولكن ،العاملية املالية لألزمات أساسياُ  اعتباره ميكن حمدد سبب يوجد ال

 : يلي افيم
 املسببة اخلارجية املصادر مهأ كأحد العاملية الفائدة أسعار يف التقلبات إىل ذلك يعود :الكلي االقتصاد استقرار عدم -1

 سواءاً  الكلي االقتصاد مستوى على االضظرابات مهأ أحد تعترب حيث احلقيقية الصرف أسعار يف والتقلبات، األزمات إلندالع
 النشاط إنتعاش إىل التوسعية واملالية النقدية السياسات تؤدي األحيان من كثري ففى. مباشر غري أو مباشراُ  سببا ذلك كان

 والعقارات مهاألس أسعار بذلك دافعة العقارات جمال  يف املفرط االستثمار وإىل للديون شديد تراكم وإىل خطري بشكل اإلقراضي
 وإختالل التضخم مجاح كبح دفهتست واليت ،اإلنكماشية والنقدية املالية السياسات إتباع حال يف كذلك ،الشديد االرتفاع إىل

 قيمة إخنفاض وإىل الديون خدمة صعوبة وإىل االقتصادي النشاط تباطؤ إىل تؤدي قد األصول أسعار وتصحيح اخلارجي امليزان
 .باإلفالس البنوك دد واليت املعدومة الديون نسبة تزايد وإىل الضمانات

 

 ياروإ اخلارج من األموال لرؤوس الكبرية والتدفقات اإلئتمان منح يف التوسع حيث: هاتهوتشو  المالي القطاع إضطرابات -2
 األوراق أسواق
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 إندالع إىل تؤدي احلذر وغري الوقائي غري املايل والتحرر والتجاري االقتصادي واإلنفتاح العوملة رةهظا إنتشار عن الناجم املالية
 .العاملية املالية األزمات

 ذلك حدث كما العمالت أزمة انهوم املالية األزمات إندالع يف البالغ األثر املال رأس ملكونات كان: المال رأس مكونات -3
 قصرية القروض على الشديد اإلعتماد أدى حيث ،  (1994 ) عام املكسيك وأزمة (1997 ) عام أسيا شرق جنوب أزمة يف

 من أمانا أكثر املباشر األجنيب االستثمار فإن يهوعل ,االقتصادية األزمة إلندالع الضخم اجلاري العجز لتمويل املستخدم األجل
ضيف لإلقتصاد االنتاجية القدرة تزايد من فهتضي ملا االجل قصرية األجنيب االقرتاض

ُ
 .امل

 لسبب االجنيب االقرتاض على تشجع حيث، لألزمات مالئمة بيئة الثابتة الصرف أسعار تعترب :الثابتة الصرف أسعار اتباع  -4
 من مباشرة غري بطريقة أو احمللية املشروعات مبعرفة مباشرة اخلارجي االقرتاض مت سواءاً ، الصرف سعر ملخاطر املقرتضني لاهجت

 الصدمات ملخاطر االقتصاد تعرض يف ماهيس األجنبية بالعمالت القروض تزايد فإن ،احمللية املالية املؤسسات وساطة خالل
 .املالية األزمات ملخاطر مث ومن واخلارجية الداخلية

 اية يف العاملي الصعيد على االقتصادية والتطورات التحوالت مهأ من االقتصادية العوملة رةهظا تشكل: المالية العولمة -5
 يف الدولة بتدخل يؤمن يعد ومل، التقليدية للرقابة خيضع الذي العاملي لإلقتصاد جديد عمل تقسيم بروز يعين ذاهو  ،العشرين القرن

 تُعرف واليت املالية العوملة اهمهوا ,العاملي الصعيد على املال ورأس واخلدمات السلع بإنتقال يتعلق فيما وخاصة االقتصادي النشاط
 إنتقال حرية أو حركية زيادة وتعين املال رأس يف املضطرد الرتاكم أو الرأمسايل والتطور بالنمو مرتبطة رةهظا يهو  املايل؛ باإلستثمار

 .العاملي الصعيد على أو الدول بني قيود وبدون األموال رؤوس
  

  النظام المصرفيوتاثيرها على  المالية األزمات انتشار قنوات :ارابغ

 من العديد وهناك سوق إىل سوق ومن أخرى، إىل دولة من األزمات طريقها عن تنتقل اليت القنوات من عديد هناك
بريتسكر  مات قدمه ما الدراسات هذه بالعدوى ومن يعرف ما أو األزمات اثر انتقال عملية يف بالبحث قامت اليت الدراسات

Matt Pritasker    دولة من احلقيقية الصدمات إلنتقال احتماالت ثالثة هناك أن إىل دراسته يف أشار حيث 2000 سنة 
  . أخرى

  .الوقت نفس يف الدولتني من كل يف األزمة حدوث به ويقصد :التزامن :األول اإلحتمال -
 يف التغريات مثال العاملية األزمة لنفس الدولتان تتعرض أن وهي :مشرتك عاملي طابع ذات الصدمات تكون:الثاني اإلحتمال -

 .العاملية البرتول أسعار
 إىل مؤسسات أو دول أو أسواق جمموعة من الصدمة أو األزمة وتنتشر تنتقل أن وهي : العدوى هو :الثالث االحتمال -

 . الدراسة يف عليه نركز سوف ما هو األزمة انتشار يف اإلحتمال وهذا املؤسسات أو الدول أو ألسواق من أخرى جمموعة
 :وهي للنموذج مكونة وحدات أربع خالل من العدوى وتنتشر
 يلي وفيما (NBFMP) املالية  غري واملؤسسات (FM)  املالية واألسواق (BANK)  والبنوك  (RS)احلقيقي القطاع
 .العدوى طريق عن األزمة إلنتقال الرئيسية لآلليات عرض
  J   RSI                       RSJ :الدولة  في الحقيقي القطاع إلى I دولة في حقيقي قطاع من العدوى انتقال :أوال

 الدولتني كال يف واخلدمات السلع يف التجارة خالل من املباشر احلقيقي اإلرتباط خالل من تنتشر العدوى فإن اآللية هذه وفق
 الصرف سعر لتخفيض دفعتها حقيقية بصدمة  (I)الدولة  أصيبت وقد الثابت، للصرف نظام تتبعان (I,J)الدولتان : فمثال
 كال بني املنافسة وجود ومع املضاربة، لعمليات نتيجة تلقائي يكون قد التخفيض وهذا فيه املرغوب من اقل مستوى عند ليكون
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الصرف  معدل اخنفض اليت (I)الدولة  مع أفضل تنافسي بوضع لتتمتع العملة قيمة خبفض تقوم (J) الدولة  فإن(I,J) الدولتني 
  .ا

 على نشاطها تزاول بنوك خالل من J  الدولة في الحقيقي القطاع إلى I الدولة في حقيقي قطاع من العدوى انتقال :ثانيا

 .دولي نطاق

RSJ                                                BANK                                         RSI 

 اليت البنوك ألحد املايل املركز على  التأثري خالل من وذلك (I) الدولة من احلقيقة الصدمات تنتقل كيف نوضح اآللية هذه ويف
 يف فإنه ذلك وعلى الدولة يف العاملة للشركات القروض منح يف (BANK)نشاطه دويل ويزاول دويل نطاق على نشاطها تزاول
 مينحها اليت به اخلاصة القروض حمفظة من يغري أو املقدم اإلئتمان حجم بتغيري يقوم البنك (I)دولة  يف أزمة حدوث حالة

 إىل(I) الدولة يف البنك واجهت اليت الصدمة أثر ينتقل مث ومن (J)الدولة  مع احلال نفس يف ويتبع (I)يف الدولة  للمقرتضني
 .اإلقتصادية الدراسات من العديد يف العدوى تفسري يف جناحا أثبتت اآللية ،وهذه العدوى فتحدث  (J)الدولة
 : المالية المؤسسات تفاعل خالل من العدوى انتقال :ثالثا

RSJ                            BANKJ                         BANKI                                 RSI 

 إىل يؤدي قد الذي دولة يف (I)للدولة  احلقيقي القطاع يف أزمة حبدوث يكون ألخرى دولة من العدوى انتقال فإن اآللية هذه وفق
 على نشاطه ميارس الذي البنك ذلك يف األزمة فحدوث وعليه، الدولة تلك يف ألصوله خسارة وحيدث (BANKI)البنك  فشل
 احلقيقي القطاع أزمات أن أي،   (J) الدولة يف  (BANKj) احمللية البنوك من أمواهلم سحب إىل للمودعني يدفع دويل نطاق

 .املالية املؤسسات عدوى االقتصاديون عليها يطلق ما وهو االئتمان روابط خالل من ألخرى دولة من تنتقل قد
 .المالية واألسواق دوليا المتعاملة البنوك بين التفاعالت خالل من العدوى انتقال :رابعا

RSI                              BANK                                  FM                                    RSJ 

 الكفاءة اثر خالل من (J) الدولة يف احلقيقي القطاع إىل (I)  الدولة يف حقيقي قطاع من األزمة انتقال آلية السابق الشكل يوضح حيث
 الدول، من عديد يف وكذلك (I) الدولة تلك يف البنك ذا خاصة استثمارات وذلك لوجود (BANKI) للبنك املالية الوساطة عملية

 وذلكا،  احلقيقي القطاع على يؤثر مما للدولة املالية األسواق يف ائتمان وأزمة السيولة أزمة إحداث يف تسبب البنك هلذا خسائر فحدوث
  (FM). املالية األسواق إىل BANKI)(  البنك أزمة انتقال خالل من

 : المالية والمؤسسات المالية األسواق بين التفاعالت خالل من العدوى انتقال :خامسا

RS                                   BANK                               FM                                  RS 

 يف نشأت اليت األزمة انتقال  خالل من وذلك والبنوك مؤسسات بني التفاعل خالل من األزمة النتقال أخر بديل تبني اآللية هذه
 يدفعه ما وهو (I) للدولة املالية السوق يف أمواله (BANKk) البنك خيسر أيضا احلالية هذه ويف، (I)للدولة احلقيقي القطاع
   (FI).املالية املؤسسات إىل (FM) املالية األسواق من العدوى انتقال آلية هي وهذه األخرى الدولة يف القروض حمفظة لتعديل

  
 .المالية غير المؤسسات خالل من المالية األسواق عدوى انتقال :سادسا

RS                               FM                                 NBFMP                            FM                             RS   

 وأموال املستثمرين صغار عن يعرب سوق وهو مالية غري مؤسسات بنكي غري مايل سوق وجود حالة يف فإنه اآللية هذه وفق
 اثر بنقل ويقومون، (I)الدولة  يف املالية األسواق يف األزمة حلدوث نتيجة املالية مراكزهم تتغري السوق هذا يف واملتعاملون املخاطرة،
  .احلقيقي القطاع إىل وبالتايل ،  (J)الدولة يف املالية األسواق إىل العدوى
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 .البنوك خالل من المالية األسواق في العدوى انتقال :سابعا

RS                            FM                  FM                                   BANK                                            RS 

 

 بالبنك أضرار إحداث يف يتسبب مما فيها املالية األسواق إىل (I) للدولة احلقيقي القطاع من العدوى إنتقال فإن اآللية هذه وفق
(BANK) الدولة يف املالية األسواق على بدوره يؤثر والذي  (J)الدولة هلذه احلقيقي القطاع يتأثر مث ومن.  

  

 :يف واملتمثلة القنوات من جمموعة خالل من عام بوجه مصريف قطاع أي على املالية األزمات تؤثر
البنوك اليت هلا تعامالت مع البنوك االجنبية  تتأثرحيث  :من البنوك والمؤسسات الدوليةالمحلية اقتراض البنوك  -1

تقرتض من خمتلف البنوك االجنبية بأي ازمة مالية حتدث على مستوى العامل سيكون هلا تاثري على  اليتالعاملية، وخاصة البنوك 
 .البنوك احمللية

 احمللي بنكيال القطاع على العاملية السيولة أزمة تطورات تؤثر أن ميكن: المحلية األسواق في األجنبية بنوكال تواجد -2
 احمللية، السوق يف عالية حصة على األجنبية بنوكال استحواذ حالة يف أو بكثافة، احمللية أسواقها يف األجنبية بنوكال تتواجد اليت

 السوق من األجنبية بنوكال هذه إحدى انسحاب حالة يف وذلك نظامية مبخاطر بإحلاقه احمللي بنكيال اجلهاز يهدد قد الذي األمر
 .اخلارج يف األم امؤسسا يف املالية أوضاعها تعزيز بغرض وذلك احمللية للسيولة امتصاصها أو

 مبا خمتلفة بدرجات ملختلف الدول املال أسواق ترتبط : العالمية المال رأس بأسواق المحلية المالية األسواق إرتباط  -3
 إىل باإلضافة احمللية املال أسواق يف األجنبية اإلستثمارات خالل من اإلرتباط ذلك ويربز ،العاملية املال رأس أسواق يف حيدث

 .الدولية املال أسواق يف هذه الدول إستثمارات




