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Abstract 
Facing the global financial sector in recent years many radical 
transformations in the banking industry between collapsed and prosperity, 
privatization and nationalization, and the integration of deflation, as non-
banking institutions entered the field of banking and financial work, 
increasing competition and are banking and financial institutions in Provide 
a comprehensive and integrated financial services and banking, disappeared 
border posts between commercial and investment banks and created a new 
type of bank called the banks overall, which is dealing with both types of 
services trade and investment and with all economic sectors, where the 
spread of risk and Diversified revenue.  
           The concept of one of the banks overall development in banking and 
is an important step in banking reform due to changes in the environment to 
local and international bank can not imagine with the return of the banking 
market in the world to what it was in previous periods as the risks suffered 
by banks in With the proliferation of this period the climate of deregulation 
as well as the direction of international banks to follow the policies 
advanced banking and the transition to a new type of banks that are 
providing services and development work in all financial activities and 
non-financial inclusiveness in the bank. 

  
  مقدمة

ة يف يواجه القطاع املايل العاملي يف السنوات األخرية العديد من التحوالت اجلذري  

الصناعة املصرفية مابني ازدهار وايار، خوصصة وتأميم، اندماج وانكماش، كما دخلت 

مؤسسات غري مصرفية ميدان العمل املايل و املصريف، مما زاد من حدة املنافسة وأخذت 

املؤسسات املالية واملصرفية يف تقدمي جمموعة شاملة ومتكاملة من اخلدمات املالية و املصرفية  

احلدود الفاصلة بني وظائف البنوك التجارية واالستثمارية، ونشأ نوع جديد من البنوك فزالت 
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 النوعني من اخلدمات؛ التجارية يسمى البنوك الشاملة، اليت أخذت تتعامل يف كال

  .االستثمارية، ومع كافة القطاعات االقتصادية، حيث تتوزع املخاطر وتتنوع اإليرادات و

شاملة أحد جوانب التطوير يف اال املصريف، وخطوة هامة من ويعترب مفهوم البنوك ال

ويرجع ذلك إىل التغريات اليت شهدا البيئة املصرفية احمللية . خطوات اإلصالح املصريف

والدولية، وال ميكن معها تصور عودة األسواق املصرفية يف العامل إىل ما كانت عليه يف 

 مناخ ر تعرضت هلا البنوك يف هذه الفترة، ومع انتشاالفترات السابقة؛ إذ أدت املخاطر اليت

التحرر من القيود املالية، ومع اجتاه البنوك العاملية إىل إتباع سياسات مصرفية متطورة، 

والتحول إىل نوع جديد من البنوك اليت تقدم خدمات تتميز بالتطور وتعمل يف مجيع األنشطة 

  . 1رفيةاملالية وغري املالية يف ظل الشمولية املص

   البنوك الشاملة  ماهية -أوال

 ؛البنوك اليت تقوم بتقدمي كل اخلدمات املصرفية :بأاميكن تعريف البنوك الشاملة   

 وجتمع يف ذلك بني وظائف البنوك .املنظم مبا فيها القيام بدور ، وغري التقليدية،التقليدية

 وال ، املشروعاتأويس الشركات  وتأس، نشاط التأمنيإىل إضافة ،التجارية وبنوك االستثمار

بل تساهم يف حتقيق التطوير  ، الوظيفيأو التخصص القطاعي أساستقوم هذه البنوك على 

 وكافة ، مع القيام بدور فعال يف تطوير السوق املالية والبورصة،الشامل واملتوازن لالقتصاد

  .2واالقتصادي يف اتمع النشاط املايل أوجه

  الشاملة وظائف البنوك -ثانيا
   :يف 3ةك الشاملووظائف البنتتمثل 

 الفرص االستثمارية اجلديدة إتاحة و، بترويج املشروعات اجلديدةل الشامبنكيقوم ال -

 . من عالقات التواصل والتعاون مع العمالءإطارواجليدة يف 
 وتقدمي ، دراسات اجلدوىإعداد من بينها ؛تقدمي جمموعة من اخلدمات االستثمارية للعمالء -

 لديه املعلومات املعاصرة عن التطورات إذ ، بطلبهاإليهالستشارة والنصح ملن يتقدم ا

 والسوق املالية واحمللية ، السلع واخلدماتأسواق وظروف ،االقتصادية الكلية والقطاعية

 .والعاملية
املصدرة حديثا من ) األسهم( املالية األوراق وهي وظيفة حتمل خماطرة شراء ؛اإلسناد -

 وهو بذلك يؤمن ، وبيعها على حساب خماطرة مصرف االستثمار،املصدرة هلاالشركات 
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 ويتحمل بدال منها خماطرة ، احلصول على املال املطلوب فورالألسهمللشركة املصدرة 

 .التسويق يف السوق املالية
ن  مبا يقلل م، املاليةلألوراق أي بذل اجلهود البيعية الفعالة لصاحل الشركة املصدرة ؛التوزيع -

 ويتقاضى املصرف الشامل مقابل ، يف السوقاإلصدارات وصعوبة استيعاب ، ومدة،تكلفة

 . املاليةاألوراقهذه اخلدمات على شكل عمولة للتوزيع من الشكة املصدرة هلذه 
 يف اإلسهاماملسامهة املباشرة يف الشركات اليت يؤسسها املصرف الشامل يف موقع ميكنه من  -

 . والوفاء مبستلزمات تشغيلها،عمل على تأسيسهاالشركات اجلديدة اليت ي
 ، نظرا ملا يتمتع به املصرف الشامل من خربات،تكوين احملافظ املالية االستثمارية للغري -

 احملفظة االستثمارية اليت أهداف وقدرته على تشخيص ،ومواكبته للتطورات يف السوق املالية

مرين بعيدا عن خماطر السوق وتقلبات  املستثأموال مع احلفاظ على ،يريدها املستثمرين

 .البورصة
 العديد من فرص العمل وإتاحة ،اإلنتاجيةتقدمي القروض واالئتمان لتدعيم القدرات  -

 اإلنتاجية حيث تسهم هذه القروض اليت يقدمها املصرف الشامل يف تدعيم القدرات ؛اجلديدة

 جدارا يف السوق ومبا ميكن  مبا يرفع من، وحتسني املواقف املالية للشركات،والتسويقية

 التجديد واالبتكارات وإدخال وحتسني نوعية املنتجات ،اإلنتاجية من زيادة الطاقة اإلدارات

 .املتنوعة
 واالستثمار املباشر اإلقراض والدمج بني حمفظيت ،التنويع يف النشاط املايل واالستثماري -

 مع ،ملتعاملني يف السوق املالية مع تقدمي القروض املصرفية للوسطاء وا،للمصرف الشامل

سهم مباشرة للشركة املراد منحها القروض أتسنيد القروض وطرحها يف شكل سندات و

 ورعاية بإشراف ، وسنداا يف السوق املصرفية مباشرةأسهمها عن طريق طرح ،املصرفية

ركز  وال ي، يوزع استثماراته مبا خيدم اتمع ككلأن والذي يستطيع ،املصرف الشامل

 التركيز يف إىل مبا يؤدي ، تنوع من نشاطهاأن واليت ال تستطيع ،قطاعيا مثل البنوك املتخصصة

 دور املصرف الشامل على العكس أمهية حيث يأيت ،جمال معني قد ال حيتاجه اتمع ككل

 .متاما مع املصارف املتخصصة

   الشاملة بنوك الإىلكيفية التحول : ثالثا
   :4مها الشاملة من خالل منهجني أساسني وكبن الإىليتم التحول 

)  جتاريأومتخصص ( حتويل بنك  وهو املنهج األسرع واألسهل ويتمثل يف: األولاملنهج 

 بنك ؛) بنك شاملإىلاملراد حتويله ( يكون هذا البنك أن على ، بنك شاملإىلقائم بالفعل 
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 ،واتصاليا ومعلوماتيا  اتكنولوجي  ولديه العديد من الفروع املرتبطة، وقابل للنمو،كبري احلجم

 إىل ويتم يف هذا املنهج التحول ، العامليةإىلولديه كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولديه تطلع 

   : أمهها وقواعد أسسالبنك الشامل على عدة 

 خدمات البنك الشامل تدرجييا للحد من بإدخال أي التحول على مراحل متدرجة :التدرج -

 ولتقدميها مبعايري الدقة والسرعة ،مان االستيعاب لتقنيات هذه اخلدمات ولض،مقاومة التغيري

 .والفاعلية يف نطاق من اجلودة الشاملة
 إدخال وكذلك ، وتطوير اللوائح والنظم الداخلية، اهليكلة التنظيميةإعادة أي :التطوير -

الصورة  العمل بأداء مبا يضمن اإلجراءات وتعديل ،التعديالت يف الصالحيات والسلطات

 .والشكل واملضمون املطلوب
 املصرف إلنشاء واملعلوماتية املطلوبة ة املادية والتكنولوجياإلمكانيات وهي توفري :التجهيز -

 وحدات إنشاء أو ، فروع جديدةإنشاء أو ، ختصيص الفروعإعادة مبا يف ذلك ،الشامل

 .خاصة خبدمات البنوك الشخصية
 املصرف إىل وكافة خطوات التحول ،ملصرفيةمن حيث خضوع كافة العمليات ا :اخلطة -

 عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتحفيز إطار يف ، ومربمج زمنيا،الشامل لربنامج خمطط

 مع ضمان وتأكيد مقومات جناح ،واملتابعة للتغلب على معوقات وحمددات التغيري املطلوب

 . البنك الشاملإىلالتحول 
 وبناء القيم ،األفكار وخلق ،ة قيادات البنك على االبتكارويدعم فعالية هذا املنهج قدر -

 بعيدا عن مقاومة التغيري إجناحه والعمل على ، والقدرة على التطوير والتغيري،احملفزة للعمل

  .وشل فاعلية التطور

 ومن القاعدة األساس البدء من األمر حيث يتطلب ، بنك شامل جديدإنشاء: املنهج الثاين 

 أجنبية والتعاون مع مصارف ، وتطوير قدراا، وتدريبها،بشرية قادرة ومؤهلة رواختيار كواد

 ومصرفيا اوتكنولوجي وجتهيزه شكليا ، وتوفري املكان املناسب، من خربااةلإلفادشاملة 

    . فكرة البنك الشاملإلجناح ،والقيام باحلمالت الدعائية والتسويقية والتروجيية الالزمة

 سريعة التأثر والتأثري ، اخلدمات املصرفية تتميز بطبيعة خاصةأننهج  هذا املأصحابويؤكد 

  .ألسواقهن املصرف الشامل صانع أ و،ن الطلب عليها خيلق مبجرد تواجدهاأو

 حيث يتم ؛معا  مااألخذنه ميكن إ بل ، متعارضنيأوواملنهجني املذكورين ليسا بديلني 

 واخلصائص الشروط طاملا يتوافر فيه ،امل بنك شإىلالعمل على حتويل بنك قائم بالفعل 

 ملعامالت وخدمات ه واستيعاب، دراسة مدى تقبل السوق نفسه ويف الوقت،احملددة لذلك
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 ومعاجلة القيود واحملددات اليت تواجه عملية التحول ، والتغلب على العقبات،املصرف الشامل

 كيان مصريف إنشاءيث ميكن  ح، وبذلك يتم اجلمع بني مزايا املنهجني السابقني.والتطوير

 ، يكون قابال للنمو نفسه ويف الوقت، واخلربات، والقدرات،اإلمكانيات تتوافر فيه ،جديد

  وريادته، طموحة لقيادة توجيه السوقإستراتيجية ولديه ،بشكل كبري  واالنتشار،واالتساع

االستغناء  عن طريق شراء عقارات بعض البنوك الراغبة يف ، بذلكلإلسراعمع وضع خطة 

 ومعامالته وعمالئه للبنك الشامل املراد أعماله وضم ، مما يعد دمج تدرجيي لبنك معني،عنها

 وحتقيق التشغيل ، مناسبأعمال مبا يضمن للمصرف الشامل حجم ، وتقويته،هؤإنشا

  .5 قائمة ورائدة دف دجمها فيه مستقبالأخرىنوك  والدخول يف مشاركات مع ب،املتوازن

   املصارف الشاملةإىلابط التحول ضو: رابعا
 واالستقرار يف ، واالنتظام، ضوابط تضمن هلا االستمرارإىل الشاملة بنوك الحتتاج  

 ضوابط ي وه، وتساعد على تقبل مجهور العمالء لفكرة املصارف الشاملة،ممارسة النشاط

ملية الصريفة  التطوير الالزم لعوإحداث ، احلماية والرعايةإىلمجيعها دف كمية ونوعية 

   : 6 هذه الضوابط فيما يليأهم وتتمثل .الشاملة

 خاصة يف املرحلة ،التزام العاملني يف املصارف الشاملة بسياسات احليطة واحلذر .1

كبرية احلجم للفحص والتدقيق حىت ال  وجيب إخضاع كافة العمليات ، لبدء النشاطاألوىل

 .يتعرض املصرف الشامل ملخاطر غري حمسوبة
 على نشاط لإلشراف لتحقيق دورها يف ظل ممارسة واعية ، الرقابةأجهزةتقوية  .2

 مبا يضمن نوعا راقيا من الرقابة اليت حتمي املصرف من أي خطا يهدد مسريته ،املضاربة

 .مستقبلهأو
 وتوصيف وظائف عايل الدقة والفعالية حيدد الواجبات ،وضع نظام للعمل .3

 اخلاصة بكل منها مبا ال يدع أي جمال واألنشطة  واملهام،واملسؤوليات اخلاصة بكل وظيفة

 والتطوير والتحديث ، نشاط حيتاجه العملأو عمل ألي االزدواج أو ، التعارضأو ،للتضارب

 .يف املصارف الشاملة
 قواعد إطار يف ، املصرف الشاملأنشطة عن واإلعالن لإلعالمالقيام حبملة فعالة  .4

 واإلفصاح ،واإليضاح ،ليت توفرا قدرا مناسبا من الشفافية وا،ومعايري احملاسبة الدولية احلديثة

الذي ميكن مجهور املتعاملني واملهتمني واملسامهني يف املصارف الشاملة من احلكم على مدى 

 . البنك الشاملإدارةن سكفاءة وح
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 ، املستقبلية على اجلمعية العموميةواألهداف ،واألنشطة ،عرض تفاصيل السياسات .5

 . ودعمها يف كافة االجتاهات وحتمل املخاطريدهاتأيللحصول على 
 ،حتقيق مالءة مالية مناسبة متمثلة يف حجم مناسب ومؤثر من رأس املال .6

 . واملخصصات مبا حيقق مكانة متميزة وقوية للمصرف الشامل،واالحتياطات
 ،أزمة ليقلل من تدافع العمالء عند حدوث ،تطبيق نظام تأمني فعال على الودائع .7

 يف سعر أزمة أو ، تعثر يف السدادأو ، حىت عند حدوث هزة يف االئتمانأو أي شائعة أوإطالق

 وحيمي ، ويدعم الثقة يف املصرف الشامل، يف نفوس العمالءبالطمأنينة مبا يبعث ،الصرف

 .االقتصاد كله من اهلزات العنيفة
حسن  و،التوسع يف الوظائف االستثمارية لدعم جودة اختاذ القرارات التشغيلية .8

 املصرف ألعمال وذلك لضمان اجلودة الشاملة واملتكاملة ،توجيه موارد املصرف الشامل

 والنوافذ األبواب وفتح ، ووضع الضوابط، ومعامالتهأعماله والذي تفرضه ضخامة ،الشامل

 واستشراف التصور املستقبلي لكل نشاط ، واخلربة، والرأي، املشورة احلكيمةإلبداءوالعقول 

 .صرف الشامليقوم به امل
 احلركة إطار تشكل ، عامة علمية تنبثق منها سياسات مرحليةإستراتيجية إتباع .9

 ، حييد عن املصلحة العامةأو حىت ال يبعد ،التنفيذية للنشاط الذي ميارسه املصرف الشامل

 . املوضوعة خلدمة االقتصاد القوميأولألهداف
 ، السلطة التشريعيةأو ،ركزيولة سواء من البنك املؤاملساندة من كل اجلهات املس .10

 لفكرة ، الغرف التجاريةأو ، االحتادات الصناعيةأو ، السلطات النقديةأو ، الرقابيةاهليئات أو

 ، يف حماولة لتقوية اجلهاز املصريف، وشركات التأمني،املصرف الشامل مبا يف ذلك البورصة

هاز املصريف سالمة االقتصاد  ويف سالمة اجل،والذي هو يف احلقيقة القلب النابض لالقتصاد

 . مثرة للجهاز املصريف هي مثرة لالقتصاد ككلوأي ،ككل
  : اخلدمات املتكاملة املقدمة من البنوك الشاملة ألهموفيما يلي شرح توضيحي 
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  لشاملة خدمات البنوك اأهم: 0 1جدول رقم 

 األهراممكتبة مؤسسة ،  الفعالة خلدمات البنوك الشاملة اإلدارة،عبد احلميد أسعد  طلعت :املصدر

  .38 : ص، 1998

  تطوير و حتديث اجلهاز املصريف يف مصر -خامسا
 تتداخل وتتشابك يف عملها وتطورها مع التطور  اليتقطاعاتال أهم الضوء على يتم إلقاءس

 وينتشر يف االقتصاد ، يسودأنة تعميم البنوك الشاملة كنموذج جيب  وخاصة يف حال،املصريف

  : وتتمثل هذه القطاعات فيما يلي ، وحتديث اجلهاز املصريف، حماور تطويركأحداملصري 

  التكنولوجياقطاع  ـ 3      . قطاع البورصة-2.       قطاع التأمني-1

       

 الودائع  -1
 ودائع جارية  -
 ودائع ألجل  -
 ودائع بإخطار  -
 ودائع توفري  -
 التداول -2
 األوراق املالية  -
 النقد األجنيب  -
 ملشتقات املالية ا -
  العقود املستقبلية  -
 بيع األوراق البنكية -3
 شهادات اإليداع -
 األسهم والسندات -
 شهادات العائد املتغري  -
 االئتمان -4
 االئتمان االستهالكي  -
 ائتمان املؤسسات  -
ائتمان البنوك احمللية  -

 والدولية
 السمسرة -5
 يف سوق املال -
 يف العمالت -
 يف األراضي والعقارات  -
  يف الذهب -

كتتاب يف األوراق  اال-6
 املالية 

 أذون اخلزينة -
 سندات الدولة -
 سندات احملليات -
 سندات الشركات -
  خدمات االستشارة-7
 إدارة السيولة  -
 التخطيط املايل  -
 االستثمار العقاري  -
 التجارة اخلارجية -
 استشارات قانونية  -
 استشارات ضريبية -
 حبوث التسويق -
 دراسات اجلدوى  -
  خدمات املستهلك-8
 الئتمانبطاقات ا -
 الشيكات السياحية  -
 الصارف اآليل  -
 تأمني الودائع -
 اخلزن واألمانات -
 صناديق االستثمار -
 نظم املعاشات  -
  إدارة األصول لألفراد  -

 وال حركة امل-9
 التمويل احمللي  -
 التمويل اخلارجي  -
 خدمات الضمان-10
االعتمادات  -

 املستندية 
التحصيالت  -

 املستندية 
 خدمات القبول  -
 ديدةاملشروعات اجل -
 خدمات التأمني-11
 تأمني الصادرات -
 تأمني املخاطر  -
 تأمني الفائدة -
 تامني املمتلكات -
 التمويل املتخصص-12
 متويل شراء األصول -
 التمويل التأجريي -
 متويل الصادرات  -
 متويل املشروعات -
 التمويل باملشاركة -
 التمويل العقاري -
 متويل الرفع املايل -
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 تطلعات األفق تظهر يف بدأت :املصريفأنشطة التأمني وتداخلها مع وظائف اجلهاز  ـ 1 

 ، وتنويع اخلدمات التمويلية املقدمة منها للعمالء،شركات التأمني العاملية العمالقة يف االنتشار

 مبا يتطلب جهدا وفريا لتحقيق ،وخاصة مع اخنفاض الوعي التأميين يف معظم البلدان النامية

 مليار 900 من أكثر التأمني يف العامل قساطأ  وعلى سبيل املثال بلغ حجم ،االنتشار والتوسع

 ، مليار دوالر يف الوطن العريب كله5 من بأقل مقارنا ،اتيدوالر سنويا يف منتصف التسعين

 مقارنا باملعدل ، دوالر للفرد سنويا20ويبلغ حجم مصروفات التأمني يف البلدان العربية 

 صغر حجم إىل باإلضافة وذلك ،منيأ كمصروفات ت، دوالر للفرد145العاملي وهو 

مني العمالقة أ شركات التأمام مما يعطي الفرصة ،مني القائمة يف البلدان الناميةأشركات الت

  .7األسواق هذه إىلالعاملية للنفاذ 
  عامليا،مني مع وظائف املؤسسات املصرفيةأولقد انتشرت ظاهرة تداخل وظائف شركات الت

 وخدمات أعمال احلق قانونا يف مزاولة كافة ألملانيةابنوك لل هأنومن ذلك على سبيل املثال 

 مع خضوعها ، مستقلة مالياتكون و،األم ولكن من خالل شركات تابعة للبنك ،منيأالت

 مع توافر ، والقواعد املعمول ا،األسس وخاصة من ناحية ، الرقابة الفيدراليةألحكام

 خلدمات التأمني واحد من األملانية  وتأخذ ممارسة البنوك،معدالت كفاية رأس املال املطلوب

   :أسلوبني

 مع خضوعها ،مني على احلياةأ التبأعمال ختتص ، شركة تابعةبإنشاء قيام البنك ماإ •

 وذلك على النحو الذي فعله دويتش بنك منذ عام ، الرقابة الفيدرالية يف هذا االألحكام

 .اآلن وحىت 1989
 يقوم أن على ،مني القائمة فعالأشركات الت إحدى يقوم البنك باالتفاق مع أن ماإو •

 التأمينية األنشطةنه توجد بعض أ إىل وجيب النظر ،اآلخركل منهما بتقدمي بعض منتجات 

 ، والعقارات، التأمني على املمتلكات الشخصيةأعمالمثل  ،منيأاليت ختتص ا شركات الت

 عن طريق إالة ال تتوافر  وكثيف، وذلك لتطلبها خربات خاصة متخصصة،والسيارات وغريها

 .8منيأشركات الت
 البنوك إىل األمريكية البنوك إىلوهذا مثال ينطبق على البنوك الدولية ابتداء من البنوك اليابانية 

 احلديث عن البنوك املصرية إىل وهذا يدفعنا ،الربيطانية وغريها من البنوك حول العامل

  .جود بينهما لصاحل االقتصاد املصري ومدى التفاعل املو،منيأوعالقتها بقطاع الت

 أموال ويبلغ مقدار رؤوس ، القطاعات املالية بعد البنوك يف مصرأهم منيأيعد قطاع الت

 مليون جنيه 1500 من أكثرمني العاملة يف مصر حىت اية القرن العشرين أشركات الت
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 واملصرية ،منيألتالعربية الدولية ل( قطاع خاص مها   مليون دوالر لشركتا16 منها ؛مصري

ويبلغ عدد شركات التأمني يف ) األمريكي مدفوعة بالدوالر أمواهلامني رؤوس أ للتاألمريكية

 بتملك شركات لألجانب 1998 لسنة 156: ولقد مسح القانون رقم . شركة11مصر 

 من 80ن إ فخرآلا وعلى اجلانب ، تطبيقا التفاقية حترير جتارة اخلدمات،مني بالكاملأالت

  .9مني يف مصر مملوكة للحكومة والقطاع العامأت التشركا

 ولقد بلغت استثمارات ،مني يف مصرأ للخوض والدخول يف قطاع التأجنبيةوتسعى شركات 

 مليون جنيه مصري يف سنة آالف 10 من أكثرمني يف مصر أ التوإعادةمني أشركات الت

 من مجلة 90 من أكثرم مني اململوكة للقطاع العاأ وتشكل استثمارات شركات الت،2000

 من  14 املالية حوايل  ومتثل االستثمارات يف األوراق،مصرمني يف أاستثمارات شركات الت

 من 6قل من أ يف حني تبلغ ودائع قطاع التأمني لدى البنوك ،منيأ استثمارات قطاع التإمجايل

 إسهاماتالت  ومما يدل على ذلك تصريح السيد وزير االقتصاد بأنه ماز،هذه االستثمارات

قل أيف االقتصاد املصري قطاع التأمني يف جتميع املدخرات احمللية وتوجيهها لالستثمار الكلي 

 يف حني ،اإلمجايل من الناتج احمللي  0.8 تبلغ إذ ، تقوم بهأنكثريا من الدور الذي جيب 

 حجم االستثمارات أضعاف أي عشرة ، 8 من أكثر على مستوى مصر أخرىتصل يف دول 

 165 ويف املقابل بلغ حجم استثمارات قروض اجلهاز املصريف نسبة تفوق .تأمينية يف مصرال

 اخلزانة أذون استثمارات البنوك يف إليها يضاف ،ضعف استثمارات شركات التأمني يف مصر

  .10مني يف مصرأ ضعف استثمارات شركات الت228 من أكثر املالية ليصبح واألوراق

از املصريف مازالت متأخرة وضعيفة عنها يف همني وربطها باجلأ الت صناعةأمهيةوعلى ذلك فان 

  : منها ألسبابالدول املتقدمة وذلك 

 . ويف كافة قطاعات اتمعاألفراد لدى التأمييننقص الوعي  •
 وااالت األنشطةمني يف أمني بسبب عدم توسع شركات التأضيق سوق الت •

 . احلديثةالتأمينية
 القائمة وعدم قدرا على الوفاء التأمينية املؤسسات صغر وتشرذم وعدم احتاد •

 .11 وتقدمي خدمة جيدة ومضمونة،بالتزاماا جتاه العمالء
 املالية اهلامة اليت تسعى الدول األنشطةمني من بني أ التأنشطةهذا يف الوقت الذي تعد فيه 

ت املالية اليت تتفوق خطر جماالت جتارة اخلدماأ وأهم باعتبارها من ،املتقدمة للسيطرة عليها

  . املتأخرة يف هذا االاألسواقفيها بشكل مطلق على الدول النامية اليت تعترب من 
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 كقبول ؛ جانب الوظائف التقليديةإىلمني أوهلذا تقوم البنوك الشاملة العاملية بوظيفة الت

 وخاصة يف  البنوكأنشطةمني العاملية متارس أ شركات التأن كما ، ومنح االئتمان،الودائع

 وجود فروع مشتركة إىل باإلضافة ، ضمان التسهيالت املصرفيةأو ،لة منح االئتمانأمس

 بني شركات االندماج ظاهرة أيضا وتنتشر ،خرآلا وقيام كل منهما بترويج منتجات ،بينهما

 أن وبالنسبة ملصر فان القانون يشترط ،مني والبنوك على مستوى كل دول العامل املتقدمأالت

مني وتعترب جزء من أاليت تكون يف حوزة شركات الت(  املالية واألوراق النقدية األموالع تود

  .حد البنوك املسجلة لدى البنك املركزي املصريأيف ) استخداماا

 املالية يف البنوك واألوراقنقدية ال هاما من مصادر التمويل مصدرامني أ لذلك تعد شركات الت

 ، مصر على غري وحدات اجلهاز املصريف القيام باخلدمات وحيظر القانون يف،والبورصة

 بعض البنوك أموالمني يف رؤوس أ وتساهم شركات الت، منح االئتمانأو ، املصرفيةواألعمال

 توجيه املوارد املتاحة أو ، كوسيلة من وسائل االستثمار،واألعمال وبنوك االستثمار ،املشتركة

 اإلسالمي واملصرف ،كة املصرفية العربية الدوليةبنك الشر: مني ومثال ذلكألشركات الت

 وبنك ، وبنك قناة السويس، وبنك التمويل املصري السعودي،الدويل لالستثمار والتنمية

  .12 والبنك املصري املتحد، والبنك املصري الربيطاين، الدويلأمريكامصر 

بني متلك شركات ولقد تزايدت العالقة بني البنوك وشركات التأمني وترابطت وتنوعت ما 

 املزايا بإضافةمني مرورا أ يف شركات التألسهم متلك البنوك أو ، يف البنوكألسهممني أالت

 ألحد تأمينية املصري بوضع حوافز األهلي قام البنك إذ ، على املنتجات املصرفيةالتأمينية

 صندوق ءبإنشا كما قام بنك مصر ، الشهرياإليراد وهي الشهادات ذات ، االدخاريةاألوعية

 حبيث ال يتم استغراقها ، هلاأدىن املستثمرين لضمان حد أموالمني على أاستثمار يتمتع مبيزة الت

 وعلى ، والسنداتاألسهم أسعار عند تدهور أو ،بالكامل يف عمليات املضاربة يف البورصة

  .13 مبا يصب يف صاحل العمالءالتأمينيةذلك فقد تداخلت املنتجات املصرفية مع املنتجات 

 ، البنك الشاملأسلوب وإتباعولقد تطورت العالقة بني البنوك يف اجتاهها للصريفة الشاملة 

 ، وتكون تابعة له،مني حتمل اسم البنكأ وشركات ت،منيأحيث قامت بتأسيس صناديق ت

 وهلذه اخلدمات ، يفسح البنك هلذه الشركة نفسه ويف الوقت،ومروجة ملنتجاته املصرفية

 مباشرة مع عمالء البنك يف حماولة للترويج للتعامل متميزا داخل فروع البنك  مكاناالتأمينية

 هذه البنوك يف مصر اليت قامت بتأسيس شركات تأمني أوائل ومن ،هلذه الوثائق التابعة للبنك

 –شركة التجاري الدويل للتأمني (حيث نشأت )  مصر–البنك التجاري الدويل (تابعة للبنك 

 إجيال(باالشتراك مع شركة )  مصر–البنك التجاري الدويل (ها هم كرب مؤسسيأو)  مصر 
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وبدأت هذه الشركة العمل بالفعل بالتعاون ) جمموعة منصور واملغريب(و ) اندجنرال العاملية

وااللتزام مع مجيع فروع البنك التجاري الدويل يف حماولة لسد خانة من خانات التقصري يف 

 مبا حيقق خطوة هامة على طريق انتشار ، مصرأحناء مجيع نشر الوعي التأميين واملصريف يف

  .خدمات البنوك الشاملة يف مصر

 وأعمال املالية األوراقيعد االستثمار يف  :اجلهاز املصريف وعالقته بالبورصة يف مصر ـ 2

 ، من الوظائف االستثمارية اليت تقوم اأا باعتبار ؛البورصات من مظاهر البنوك الشاملة

 املتعلقة واألنشطة ، وقبول االكتتاب للشركات اجلديدة، االستثمارأمناءكذلك وظائف وتعد 

 لذلك تعد صناديق ؛ والتوسع يف تقدمي اخلدمات املالية املستحثة،احمللية والعاملية املالية باألوراق

  .14حد املداخل الرئيسية لتطبيق الصريفة الشاملةأاالستثمار 
جديد لتوظيف فائض السيولة ستثمار مبثابة وعاء استثماري ويعد االستثمار يف صناديق اال

 ولقد بدأ سوق الصناديق . وخاصة بعد التوسع الكبري يف حجم الودائع املصرفية،لدى البنوك

 كبري من العمالء إقبال وصاحبها ، وجاذبة للجمهور، بداية قويةيف مصراالستثمارية 

 بدأت صناديق االستثمار يف العمل حيثشرة  ولقد بدأت التجربة ناجحة ومب،لالكتتاب فيها

  .1994بعد الترخيص هلا اعتبارا من سبتمرب 

 املدخرين يف أموال استثمار إىلوسيط مايل يهدف : وميكن تعريف صناديق االستثمار بأا

 دف صناديق ،كما وختفيض عنصر املخاطرة، عائدأفضل وحتقيق ، املالية نيابة عنهماألوراق

  :  خدمة كال من إىلاالستثمار 

 وكذلك املشروعات اليت ،بأنفسهم أمواهلم إدارةاملستثمرين الذين يصعب عليهم  •

 . متويلإىلتكون يف حاجة 
 املدخرات الصغرية الذين ال ميلكون قدرا كافيا من املال لتكوين حمافظ أصحاب •

 .استثمارية متنوعة
 وتدويرها يف ، املاليةاستيعاب الفائض يف السيولة النقدية لدى البنوك واملؤسسات •

 والنفقات اخلاصة بكل اإليراداتالبورصة ملدد متفاوتة تتفق مع املتطلبات املالية ودورات 

 .15مؤسسة على حدة
 والسندات يتم األسهمذلك تعترب صناديق االستثمار سلة حتتوي على جمموعة خمتلفة من بو

يق جمموعة من املتخصصني يف  عن طرإدارا ويتم ،شراؤها من قبل جمموعة من املستثمرين

  . وتنظيم حمافظ االستثمارات املاليةإدارة
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 أية هذه الصناديق االستثمارية من مزاولة  يف مصر1992 لسنة 95مينع القانون رقم غري أنه 

 ، املعادن النفسيةأو املضاربة يف العمالت أو ، ضمانةأو ، الغريإقراض وخاصة ، مصرفيةأعمال

نه يأخذ شكل ذمة إ ف، الصندوق االستثماريبإنشاء شركة التأمني أوويف حالة قيام البنك 

 أن ويتعني ، جهة مستقلة متخصصةإىل ويعهد بإدارته ، وكيانا قانونيا مستقال،مالية منفصلة

 ، البنوك على موافقة البنك املركزي املصريبإنشائهاحتصل صناديق االستثمار اليت تقوم 

 لرأس مال صندوق االستثمار األدىنويبلغ احلد  ،امة لسوق املال موافقة اهليئة العإىل باإلضافة

 ويقوم الصندوق بطرح رأمساله ، يكون مدفوعا بالكاملأن على ،مخسة ماليني جنيه

 وال تقل ، يسمى كل منها وثيقة استثمار، متساويةأجزاء إىللالكتتاب العام حبيث يقسم املال 

 بإصدار الصندوق إدارة وتقوم ، جنيهألف قيمة الوثيقة عن عشرة جنيهات وال يتجاوز

 تقوم بعملية تقييم يومي أن اإلدارة وعلى ،قراراا بعملية البيع والشراء من خالل البنك

   :16ةمراعا الصندوق مع ألصول

 من 15 أو أمواله من 10 أي شركة عن أسهمال يزيد ما يشتريه الصندوق من أن  •

 .دوق على الشركات تلك الشركة لضمان عدم سيطرة الصنأموال
 10 عن األخرى ال تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق يف وثائق استثمار الصناديق أن •

 من 5 وذلك دف تقليل نسبة التركز ودف تقليل املخاطر ومبا ال يتجاوز ،أموالهمن 

 .آخر كل صندوق مستثمر فيه حىت ال يسيطر صندوق على أموال
 املالية اليت تستثمر باألوراق حتتفظ أنوق  الصندإدارةة ك القانون على شرفرض •

 البنك املركزي وهو ما يعرف باحلفظ إلشرافحد البنوك اخلاضعة أ فيها لدى أمواهلا

 .املركزي
يف مصر بداية قوية  سوق صناديق االستثمار بدأ :نشاط صناديق االستثمار يف مصر ـ أ 

 اإلعالنيةوساعد على ذلك احلمالت  ، من مجهور املتعاملني على االكتتاب فيهاإقبالصاحبها 

 ، حلداثتها، العمالء على الفكرةوإقبال ،املنظمة من قبل البنوك صاحبة هذه الصناديق

اليت تدفعها  بزيادة العائد عليها عن الفائدة أطلقت والوعود اليت ، املادية الكثريةوإغراءاا

تطور السريع يف عدد الصناديق  ولكن على الرغم من ال،البنوك على الودائع املوجودة لديها

 وزيادة حجم مواردها بصورة كبرية وسريعة بداية من بدء نشاطها ،االستثمارية التابعة للبنوك

 التجربة يف بداية ، ثالثةإىل حيث وصل عدد هذه الصناديق االستثمارية ،1994اعتبارا من 

 أصولرتفعت  وكذلك ا،2000صندوق استثماري يف سنة  20 ما يقرب من إىلارتفعت 

 مليون جنيه آالف أربعة من أكثر إىل 1994 مليون جنيه يف 500هذه الصناديق جممعة من 



 رابح عرابة.    أ .    ـ مع اإلشارة إىل حالة مصرـ  الدول الناميةدور الصريفة الشاملة يف تطوير البنوك يف

 السادس  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     209  
 

 يف الوقت الذي 1997 يف عام 20 وحققت عوائد مرتفعة بلغت حوايل ،2000يف عام 

 ولكن تعرضت هذه الصناديق منذ اية  نفسها يف الفترة19.8 إىلبلغ فيه مؤشر سوق املال 

  : منها أسباب اخنفاض مستمر يف العوائد وذلك لعدة إىل 1998 وبداية 1997
 وقلة الوعي االستثماري ،غياب صانع السوق االستثماري عن البورصة املصرية •

 . وصناديق االستثمار، واألسهم، حىت غري املتعاملني مع البورصةأو ،لدى مجهور املتعاملني
احملاسبة أو ، الرقابةأو ، واجلودة،اخلربة مع عدم وجود ، الصناديقإدارةاالحتكار يف  •

جر سنوي بغض النظر عن املكسب أ حتصل على أا طاملا ، صناديق االستثمارإدارةلشركات 

 لإلدارة شركات 4 أن إىل حيث وصل احلال ؛ اخلسارة اليت تعرضت هلا صناديق االستثمارأو

 البنوك وشركات اأنشأ الصناديق االستثمارية اليت أموال من 80 من أكثرفقط تتويل 

 .التأمني
 واليت ،اآلسيوية األزمة ومن بينها بداية ؛الظروف السياسية والعاملية املضطربة •

 وعلى املستوى ، العاملألسواق أثرها وامتد ،اآلسيوية واملؤسسات املالية ،عصفت بالبورصات

 ،األجانب  واليت راح ضحيتها العشرات من السائحني،اإلرهابية األقصرحدوث جمزرة احمللي 

 عن األجانب وعزوف الكثري من املستثمرين والسياح ،وديديها املباشر لقطاع السياحة

 والعاملية منذ جتدد األوسطية الشرق األزمات كما زاد من االنكماش تتابع ، مصرإىلالقدوم 

 وتتابع ، يف الواليات املتحدة2001 سبتمرب 11 وأحداث ،2000االنتفاضة يف عام 

 أسواق الضاغطة على كل األحداث وكل هذه ،األخرية ووصوهلا للحرب العراقية األحداث

 أزمة وتفاقم ، املشاكل احمللية من انفالت سعر الصرفإىل باإلضافة ،العامل مبا فيها مصر

 ، وكل ذلك يصب يف خانة تباطؤ نشاط البورصة، وتزايد حاالت التعثر املصريف،السيولة

 معظمها حاليا حيقق معدالت خسائر ال معدالت أنثمار لدرجة وتراجع عوائد صناديق االست

 .أرباح
 وحدوث ، الكبرية للقطاعات احلديثةاإلصداراتغياب التنظيم اجليد وعدم وجود  •

 قيمتها إىل لكي تعود ،فجأة مث ايارها ، املعروضة مبدئيااألسهمبعض املغاالة يف تسعري 

 هي املزيد من التراجع والتدهور يف نشاط  والنتيجة،األسواقاحلقيقية قبل طرحها يف 

 وهي تنمية ،إنشائها اهلدف من أو وعدم حتقيق صناديق االستثمار للغرض ،البورصة

 وتدوير السيولة الفائضة يف املؤسسات ،الصغار وتشجيع املستثمرين ،املدخرات الصغرية

صة وسوق املال  وهي تنشيط وتنمية وتطوير البور،األهماملصرفية دف حتقيق النتيجة 

 .املصرية
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أعمال صناديق فيما يلي حتليل لنتيجة نبني  :يف مصر صناديق االستثمار أداءتقييم ب ـ 

 ويتضح منها كل ما سبق ذكره من ، املؤسسات املالية واملصرفية املصريةأنشأا االستثمار اليت

 ،خريةاأل اليت حدثت خالل اخلمس سنوات واألزمات باألحداثتأثر هذه الصناديق 

ن هذه الصناديق مل تقوى حىت على قيادة السوق أ و،واملذكورة تفصيال يف الفقرة السابقة

 املالية األوراق بل دخلت بدورها يف دوامة اهلبوط السائدة على ، لالنتعاشأواملالية لالرتفاع 

 تدل على عدم الوعي االستثماري لدى مجهور فإمنا دلت إن واليت ،يف البورصة املصرية

 وكذلك عدم دقة تنظيم وتوجيه نشاط البورصة املصرية خلدمة ،ملتعاملني مع البورصة املصريةا

 وضحية من ضحايا ، عرضة للتقلبات احلادةاألخرى بل كانت هي ،االقتصاد القومي

 األعمال وهروب جمموعة من رجال ، والتوتر العاملي، وارتفاع سعر الصرف، والتعثر،الركود

كرب مثال أ و،سهم جمموعام يف البورصة املصريةأ وأسهمهاطروح  الشركات املوأصحاب

 إىل وخرج من دائرة التعامل الرمسي ،واليت اار سهمها) جمموعة لكح جروب(على ذلك 

 ومعىن ؛االمسيةقل من واحد على عشرين من قيمته أ إىلالتعامل خارج املقصورة لينخفض 

 ألف قيمتها احلالية أصبحت األسهم يف هذه  جنيه مثالألف من استثمر مبلغ عشرين أنذلك 

وفيما ) 2003-2001(قل من سنتني أ جنيها يف خالل ألفجنيه فقط فاقدة لتسعة عشرة 

  .17 صناديق االستثمار العاملة يف البورصة املصريةأعماللنتائج  يلي جدول توضيحي

وك املصرية مل حتقق  أن معظم صناديق االستثمار التابعة للبن ادناه02 يتضح من هذا اجلدول

نسبة األرباح املرجوة منها، بل ومل تصل حىت ملستوى العائد املتراكم لدى البنوك املصرية، 

على الرغم من أن املدة اليت قضتها هذه الصناديق منذ منتصف التسعينيات حىت اآلن كفيلة 

 أسهم ووثائق هذه مبضاعفة أموال املودعني، أو املستثمرين الصغار، أو املدخرين الذين اشتروا

) لو مت وضع هذه األموال كودائع يف البنوك بدون خماطرة االستثمار(الصناديق االستثمارية 

وهذا يناقض املبدأ االقتصادي الذي ينص على زيادة الربح كلما زادت نسبة املخاطرة، ولكن 

صلوا على الربح الواقع يقول إن املستثمرين لدى الصناديق االستثمارية فازوا باملخاطرة ومل حي

املنشود، بل حىت مل يسلموا من اخلسارة يف كثري من الصناديق االستثمارية كما هو موضح 

باجلدول السابق، ويف ظل تنامي هذه الظاهرة، أي األزمة االدخارية واالستثمارية واملالية، 

  :والبد من األخذ يف عني االعتبار ما يلي 
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  باجلنيه املصري  مصراالستثمار يف  صناديقأداءتقييم : 0 2 رقم جدول
السعر احلايل 

  للوثيقة
القيمة االمسية 

  للوثيقة
  اسم صندوق االستثمار

تاريخ بدء 
  مزاولة النشاط

  الصناديق ذات العائد

إمجايل 
التوزيعات 
  حىت تارخيه

تقييم األداء 
  منذ اإلصدار

%  

 77.39+  64.25  100.00  113.14  15/10/94  البنك املصري األمريكي
  92.89+  68.50  100.00  124.39  01/12/94  اإلسكندريةبنك 

  40.13+  60.05  100.00  80.08  01/02/95  األولبنك مصر 
اموعة العربية املصرية 

  للتأمني
21/08/95  320.00  500.00  192.00  +2.40  

  35.30+  76.00  100.00  59.30  03/10/95  2– املصري األهليالبنك 
البنك املصري لتنمية 

  الصادرات
07/10/96  106.65  100.00  20.00  +26.65  

  54.89-  20.00  500.00  205.56  05/12/96  بنك قناة السويس
  6.84+  -  100.00  106.84  01/04/97  1- اكسربيس أمريكانبنك 

  17.01+  -  100.00  117.01  30/04/97  البنك املصري اخلليجي
  18.00+  -  100.00  118.00  12/10/97  2 - بنك الشركة املصرفية

  18.38+  70.00  1000.00  1113.79  28/2/97  بنك مصر اكستريور
  28.55+  10.00  100.00  118.55  06/08/98  بنك مصر ابران

  38.75+  36.75  100.00  102.00  22/02/99  3بنك الشركة املصرفية 

  صناديق النمو الرأمسايل
  01/09/94  األول األهليالبنك املصري 

682.50  500.00  
-  +36.50  

  23.19+  32.15  66.67  49.98  17/09/95  بنك مصر الثاين
  134.22+  -  100.00  234.22  12/11/95  األولبنك القاهرة 

  60.00+  50.00  500.00  75.00  03/06/96  1ا–بنك الشركة املصرفية 
اورينت ترست لصناديق 

  االستثمار
28/01/97  1127.17  1000.00  -  +12.72  

  10.19-  -  100.00  89.81  01/03/98  بنك مصر الدويل
 47.46+  405.13  1000.00  1069.49  22/06/99  بنك امريكان اكسربيس

  30/09/2003 :صناديق االستثمار التابعة للبنوك املصرية حىتمؤشرات 

  .االقتصادي نشرات البورصة وهيئة سوق املال واألهرام :املصدر

 ، من أهم مظاهر البنوك الشاملة أن االستثمار يف األوراق املالية وأعمال البورصات يعدـ

 وحمركة ،رة التنميةـ قاطاـأار ـ باعتب؛ للمؤسسات املصرفيةاألساسيةحد الواجبات أو

 كما يرتبط ذلك ، واخلدمية، والزراعية، والصناعية، والتجارية، واالقتصادية،السوق املالية

 واألنشطة ، االكتتاباءأمن مثل وظائف ،األخرىالنشاط االستثماري بوظائف اجلهاز املصريف 
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 املالية العاملية والتوسع يف السوق األسواق حماولة دخول إىل باإلضافة ، املاليةباألوراقاملتعلقة 

حد أ واليت تعد صناديق االستثمار ، واملبادرة بتقدمي اخلدمات املالية املستحدثة، احملليةاملالية

 ربح ممكن من وراء أقصى وحتقيق ،اإجناحه جيب العمل على ذلكل و،املداخل الرئيسية هلا

  .االستثمار عن طريقها

 عبء ، البورصة وسوق املالوإدارة من الدولة واملؤسسات املصرفية ل انه يقع على كـ

 ، والضمانات املؤكدة لتيسري حركة االستثمار، والتشريعات، والقوانني،توفري ويئة الظروف

 سواء عن طريق اجلهاز املصريف ؛ مصرإىلت   واالستثمارا، وتدفق رؤوس األموال،والتداول

 وحىت يكون السوق املايل املصري ،أجنبية أو ، عربية،أخرى أي مؤسسة مالية أو ،املصري

 وخلق ،ليس طاردا لالستثمارات مع التركيز على هدم النظم البريوقراطية املتوارثةو جاذبا

 سواء من جانب املوظفني ؛ملاليةنظم رقابية فعالة لضمان حسن سري العملية االستثمارية وا

 حىت ال حييد أي طرف عن ، املستثمرينؤسسات واألفراد حىت من جانب املأو ،واإلداريني

 مع احلفاظ وطين، دفع عجلة االقتصاد الإىل يؤدي يف النهاية أن والذي نأمل ،الطريق الصحيح

 ،توافر لدى البنوك املاألموال ومقدرات ومدخرات العمالء والعمل على تنمية أموالعلى 

 قدر أعلى وحتقيق ،قل نسبة من املخاطرأ مع ، سبل االستثماروأفضل أحسنواستثمارها يف 

 األبعاد وعدم جتاهل ،ية العامةوطن يف حدود احلفاظ على املصلحة الاألرباحممكن من 

  . االقتصاديةاألهداف والتوافق مع حتقيق ،االجتماعية

 ،األسواق هي الذراع الطويل يف أصبحتؤسسات املصرفية ن البنوك واملأ جيب االعتراف بـ

 بإنشاء ، من خالل تأثريها املباشر كمؤسسات استثمارية يف البورصة،والبورصات العاملية

 الصناديق واملؤسسات وإدارة ، وقيامها بدورها يف املسامهة،ةرباملؤسسات ذات اخل

 واملقاصة للعمليات ،مليات التسوية من خالل قيام البنوك بعأو ،االستثمارية يف البورصات

 من خالل قيام البنوك بدعم أو ، من واىل البورصةاألموال وحتويل ،املنفذة يف البورصة

 ، املاليةواألوراق والسندات لألسهم واالكتتابات العامة ،واألطروحات ،صةوصعمليات اخل

 يف األسهم أهمن اعتبارها ممن انطالقا  ؛البنوك يف البورصةأسهم  أمهيةوكذلك تتبع 

تقوم البنوك بتمويل عميالت شراء كما  ، شديدا من املستثمرينإقباال وتلقى ،البورصة

  . األسهم وتنظيم عمليات االقتراض بضمان هذه ،األسهم

 ، سوق املال والبورصةإدارة وزيادة التعاون مع ،وعلى ذلك جيب تقوية اجلهاز املصريف

 ألنشطةتح اال للبنوك للقيام بدورها الرائد والداعم  وف، جتربة صناديق االستثمارإلجناح

  . اهليكلة املالية واملصرفيةوإعادة ، واالستحواذ، واالندماج، والتبادل،التمويل
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 املتقدمة هي اتعترب التكنولوجي :املالية املعلومات يف تطوير املؤسسات ادور تكنولوجي ـ 3

 إذ كيف ، وتعزيز مفهوم البنوك الشاملة،كحد التوجهات األساسية الالزمة لتحديث البنوأ

 وينشر خدماته ،يصبح البنك شامال وهو ال يستخدم شبكات االنترنت ونظم احلاسب اآليل

 ويتيح هلم التبادل والبيع والشراء عن طريق ،ا ويصل إىل العمالء أينما كانو،االلكترونية

 ؛ املعلوماتا ربطها بتكنولوجي ولذا جند أن مستقبل اخلدمات املالية يعتمد على،الكمبيوتر

 حيث يعيش العامل عصر التطورات ،18 وذلك دف تطوير العمل يف املؤسسات املصرفية

 وأدت ثورة االتصاالت واملعلومات إىل حدوث طفرة ونقلة نوعية يف طبيعة عمل ،املتالحقة

 سواء ؛لمتغريات القطاعات االقتصادية تأثرا واستجابة لأكثر لكونه ،اجلهاز املصريف العاملي

  . أو العاملية،منها احمللية
 وخاصة يف جمال وسائل الدفع ، املصرفيةاوملعرفة التطور السريع واملتالحق يف جمال التكنولوجي

 ونوعية النقود على مر الزمن ، حيث تعددت أشكال؛جند أن نوعية النقود قد تطورت تارخييا

فجر التاريخ حىت منتصف القرن السابع  ولكن املالحظ أا أخذت مرحلة منذ ،بشكل كبري

 لكي تظهر وتسود أوراق البنكنوت ومن منتصف القرن السابع عشر حىت أواخر القرن ،عشر

 والذكية ،االلكترونيةو ، مث أصبحت النقود البالستيكية،العشرين سادت األوراق االئتمانية

راحل تطور وسائل الدفع متتمثل  و.19 سريعة االنتشار يف العقد األخري من القرن العشرين

  : فيما يلي عامليا

 . وهي أول األشكال البدائية لوسائل الدفع يف اتمعات اإلنسانية األوىل:املقايضة ـ 
 ظهرت النقود السلعية اليت تتمثل يف تبادل السلع املعروفة لدى أعضاء :النقود السلعية ـ 

 يف ايكونو حىت ولو مل ، ملا ينتجونه ويقبلون تبادهلا سدادا،أي جمتمع خالل فترة من الزمن

 ولكن يدفعهم لقبوهلا تأكدهم من أم يستطيعون ،حاجة إىل هذه السلع املتعارف عليها

 . مقابل ما يرغبون يف احلصول عليه من منتجات غريهم،التنازل عنها بسهولة
 للقيام ،اس اجته الناس للبحث عن وسيلة أخرى تلقى قبوال عاما من الن:السبائك املعدنيةـ 

 وملا اكتشف اإلنسان ،بدور النقود بعد تزايد الصعوبة من استخدام السلع كوسائل للدفع

مناجم الذهب والفضة وجد فيهما من اخلصائص واملميزات والقبول ما جيعلهما يقومان 

  .بالوظائف النقدية خري قيام يف شكل سبائك معدنية

ما يف  فبدال من أن حيتفظ ،ذهب والفضة تطور استخدام اإلنسان لل:النقود املصكوكةـ 

 استقر أخريا على شكلها املستدير املسطح وتولت السلطات العامة ،شكل سبائك معدنية

 .دمغها خبامت خاص لنصل بذلك إىل مرحلة النقود املصكوكة
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 وانتشرت يف التداول وأصدرا ، ظهرت يف منتصف القرن السابع عشر:أوراق البنكنوتـ 

 وظلت هذه النقود مستعملة يف املعامالت جبانب ،حلكومات املركزيةاملصارف وا

 . إىل أن أعلنت احلرب العاملية األوىل، واملعدنية، والفضية،املصكوكات الذهبية
 وتتمثل يف شكل ، ظهرت بعد ذلك وانتشرت خالل القرن العشرين:النقود االئتمانيةـ 

مد هذه الورقة قيمتها من قدرة املدين  وتست،صكوك يتعهد فيها شخص ما بسداد مبلغ معني

 فإذا كانت الثقة متوافرة يف الذمة املالية للمدين سهل تداول هذه الورقة ،على الوفاء بالدين

ن النظام العام أ وخاصة و،من شخص ألخر شأا يف ذلك شأن املصكوكات املعدنية

 ومن أشكاهلا ،عقانوين يعطيها قوة اإلبراء وحجية الدفال وواالجتماعي االقتصادي

وبعد )  احلسابات بالبنوك- شهادات اإليداع- السندات- األسهم- الكمبياالت-الشيكات(

 .هذه املرحلة تسارعت التطورات بشكل كبري حيث ظهرت
  حيث انتشرت يف العامل بشكل سريع من خالل آالت الصرف :البالستيكيةالنقود ـ 

  املاستركارد، ،الكارت الشخصي، الفيزا(يكية  اليت تتعامل يف البطاقات البالستATMالذايت 

 وغريها من البطاقات اليت تغين عن محل النقود .............)الفيزا الكترون، اجلولدن كارد

 .كما متكن من الشراء والتعامل واحلصول على اخلدمات بدون محل أي نقود ورقية أو معدنية
 ، واتساعها،ت بني األفراد واملؤسسات املالية مع ازدياد حركة املعامال:النقود االلكترونيةـ 

 وخباصة مع ظهور ، ودوليا وعجز أي وسيلة دفع عن مالحقة هذه التطورات،وتشبعها حمليا

مث ابتكار النقود االلكترونية ) Electronic Commerce) (ةالتجارة االلكتروني(ما يسمى 

)Digital Money Transfer  ( تبادل أوامر الشراء أو أي حيث يتم من خالل هذا النظام

 Electronic) (وسائل تبادل البيانات الكترونيا (EDIبيانات أخرى الكترونيا باستخدام 

Data Inter Change) وهكذا حتولت النقود طبقا هلذا النظام إىل أداة الكترونية يتم  

 20.لنيتداوهلا بني احلاسب اآليل وشبكة االنترنت لصاحل شبكة ال متناهية من املتعام
حدث جيل من النقود أو وسائل الدفع وهي البطاقات الذكية أ وتعترب :النقود الذكيةـ 

(Smart Cards)ا كل بيانات العميلا حتمل يف طيادون ، ورصيده، وهي تتميز بأ 

 كما تستخدم هذه ،احلاجة لتسجيلها باحلاسب الرئيسي التابع له الفرع مصدر البطاقة

لفون ي وهي الت، مثل االستخدامات املدجمة،ديدة ومتطورة ومتنوعة جتالبطاقات استخداما

 وشاشات ، والرعاية الصحية، وعمليات االنترنت املصريف، والتلفون الالسلكي،املصريف

 وغريها من اخلدمات اليت تضاف بالتدريج ، واخلدمات االئتمانية، والتسوق، والسياحة،الدفع

 وهي بذلك تقلل من عدد ،نوك والشركات املنتجة هلاعلى هذه البطاقات الذكية من قبل الب
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 كما أا تتيح توفري الوقت واالستفادة من ،الكروت املستخدمة لكل شخص على حدة

 . وسرعة انتشار اخلدمات املصرفية، وتقليل العمل اليدوي،شبكات الكمبيوتر واالنترنت
 وذلك ،وقعها من قبلحد يتأ املصرفية خدمات مل يكن ةوأتاحت التطورات التكنولوجي

  : بغرض تسهيل وتنويع وتقريب اخلدمة املصرفية للعمالء 

حيث ابتكرت البنوك العاملية هذه اخلدمة لتتحاشى  :) Phone Bank( اهلاتف املصريفـ 

 ساعة يوميا وكل 24طوابري العمالء لالستفسار عن حسابام ولتقدمي اخلدمة البنكية طول 

 وقد تعددت اخلدمات اليت يقدمها اهلاتف ، والعطالت الرمسية،زاتأيام العام مبا فيها اإلجا

  : وميكن تلخيصها فيما يلي ،املصريف للعمالء على مستوى العامل

 First Direct(يتم تطبيق هذا النظام حتت مسمى ) ميالند بنك(يف الواليات املتحدة ويف 

Account(ي خاص لسحب مبلغ من  ويتم من خالله االتصال التليفوين باملصرف برقم سر

 ، وحتويله لدفع بعض االلتزامات الدورية على العميل،النقود من حساب العميل باملصرف

 .كما ميكن االستفسار عن أي معلومات يطلبها العميل
ات وتعمل بواسطة شاشة لدى ييف اململكة املتحدة يتم تقدمي هذه اخلدمة منذ أوائل التسعين

وهي ) للهاتف املصريف( وا خدمات إضافية ، مباشر باملصرف وهلا اتصال،العميل يف مرتله

 ، واملدفوعة لسداد الفواتري، وبيان األموال احملولة من حساب العميل للخارج، وشرح،توضيح

 وحاليا وصلت اخلدمة يف البنوك الربيطانية ، أو الكمبياالت اليت على العميل،أو األقساط

 أو البنك ، والكمبيوتر الداخلي للمصرف،تر العميلإلمكانية االتصال املباشر بني كمبيو

 وإجراء العمليات املصرفية من خالل الكمبيوتر الشخصي مع كمبيوتر ،املتعامل معه مباشرة

 .البنك
 عن البنوك املوجودة ي يف تقدمها التكنولوج، أو اليابانية، أو الفرنسية،ال تقل البنوك األملانية

ن تقدم خدماا املصرفية بكافة أنواعها ألل األمر ذه البنوك  ووص، أو أمريكا،لدى بريطانيا

 والضمانات فإا تتم عن طريق ،الكفاالتو ، حىت منح القروض، يوما يف العام365ملدة 

 وضمانات عديدة لضمان وصول اخلدمة إىل العميل املقصود منها ،لفون باستخدام تقنياتيالت

و املعلومات مع عدم اإلخالل بالضمانات املصرفية  أ، وبدون أي لبس يف البيانات،مباشرة

 21.املطلوبة
تعترب أوامر الدفع  :ةاملصرفية االلكترونية وخدمات املقاصة االلكترونيأوامر الدفع أ ـ 

 ولقد ،اء على طلب العميلن ولشخص حمدد ب،حد وسائل الدفع يف تاريخ حمددأاملصرفية 

 من خالل أول نظام عاملي يسمى ظام االلكتروين ولكنها اآلن تدخل يف الن،كانت تتم يدويا
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 BACSL  .( Automated Clearing Services ةخدمات املقاصة االلكتروني(

LTD) (Bankers  يتم من خالله حتويل النقود من حسابات العمالء إىل حسابات

 ومن أمثلتها دفع املرتبات ، يف أي فرع ألي مصرف يف الدولة، أو هيئات أخرى،أشخاص

 أو دفع املستحقات الشهرية من ،شهرية من حساب صاحب العمل إىل حساب املوظفنيال

 دورية من حساب العميل ت أو دفع التزاما،نإىل املستفيدي  واملعاشات،منيأحساب هيئة الت

نظام (كما يتم تطبيق ....... وغريها، أو املدارس، أو الكهرباء أو اهلاتف،إىل شركة الغاز

 Real Time Gross Settlement) (RTGS) (بالوقت احلقيقيالتسوية اإلمجالية 

System(إلمتام التسوية ة ويتم استخدام هذا النظام يف خدمات مقاصة الدفع االلكتروني 

) CHAPS( وذلك ضمن النظام العاملي للتسويات ، يف املدفوعات بني املصارفةااللكتروني

)Clearing Housse Automated Payments System)    وهو نظام الكتروين

 وتطبقه العديد من املصارف للحصول على املزايا املتعددة اليت تشمل عنصر ،للمقاصة

 وأيضا توافر ، أو تأخري، وبدون إلغاءه،نفساليوم  حيث تتم املدفوعات يف ، والتقييم،السرعة

22.عنصر دفع املدفوعات بنفس قيمة اليوم
  

عتمدة على التقنيات العالية للحاسب اآليل ومن  املصرفية املةوتنوعت اخلدمات التكنولوجي

  : أمهها

وهي البطاقات اليت تعتمد على وجود أرصدة فعلية : ) Debit Cards (بطاقات الدفعـ 

للعميل لدى البنك يف صورة حسابات جارية تقابل املسحوبات املتوقعة للعميل صاحب 

 وكذلك تؤدي إىل زيادة ، للعمالء واجلهد، وتتميز هذه البطاقات أا توفر الوقت،البطاقة

  .إيرادات البنك املصدر هلا

وهي البطاقات اليت تصدرها املصارف يف حدود : )Credit Cards (البطاقات االئتمانيةـ 

 ألا تتيح حلاملها فرصة احلصول على ؛ وائتمان، ويتم استخدامها كأداة وفاء،مبالغ معينة

 ويتم احتساب فائدة مدينة على كشف احلساب ،ها مع الدفع اآلجل لقيمت،السلع واخلدمات

 وال ، ألا تعترب إقراضا مقدما من املصارف؛ اليت جتاوزها العميل يف اية كل شهر،بالقيمة

 حىت ال تواجه املصارف خماطر عالية ،يتم إصدار هذه البطاقات إال بعد دراسة جيدة للعميل

 ويتم ،لبطاقات بعناصر وخواص مانعة للتزويرنه يتم حتميل هذه اأ كما ،يف حالة عدم السداد

 من قبل بعض ا سيئا أو استخدامها استخدام،السرقة أو،تضمينها صورة العميل منعا لالحتيال

  .املستخدمني هلذه البطاقات
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هذه البطاقات عن البطاقات ختتلف : ) Charge Cards (بطاقات الصرف الشهريـ 

بالكامل من قبل العميل للبنك خالل الشهر الذي يتم فيه االئتمانية يف أن السداد جيب أن يتم 

قصر أأي أن املدى االئتماين هلا ) اأي أن االئتمان يف هذه البطاقة ال يتجاوز شهر(السحب 

 املصرفية إال أننا جند أن ا وبالرغم من هذه املزايا العديدة للتكنولوجي،من البطاقة االئتمانية

را الخنفاض مستوى الدخل ـ نظ؛ايف يف مصرـرة بالقدر الكالبطاقات البالستيكية غري منتش

 وعدم متلك الكثريين لودائع بنكية تضمن إصدار ، وحمدودية املدخرات الشخصية،الفردي

 وأيضا فان معظم أصحاب الودائع الصغرية ال يعرفون كل أو بعض مزايا ،مثل هذه البطاقات

 ،ملصارف أحيانا ما تركز يف الدعاية كما يالحظ أن ا، أو أساليب استخدامها،البطاقات

  .واإلعالن عن هذه البطاقات على الفئات ذات الدخل املرتفع يف اتمع دون غريهم

يلزم بذل املزيد من اجلهد لنشر  :املصرفية اموقف البنوك املصرية من التكنولوجيب ـ 

ة لرفع حصة مصر من  يف حماول، املصريف بني املتعاملني مع البنوك املصريةيالوعي التكنولوج

 حيث تشري الدراسات العاملية إىل ؛ والنقود البالستيكية خصوصا، املصرفية عمومااالتكنولوجي

كرب مصدر أو مستخدم هلذه البطاقات بأمهية نسبية تزيد أأن الواليات املتحدة األمريكية هي 

 مث تأيت ،)ترونيةالنقود االلك( من حجم التعامالت العاملية بالبطاقات البالستيكية 40عن 

 وتليها يف املرتبة الثالثة آسيا بأمهية ،25با يف املرتبة الثانية حيث تصل أمهيتها النسبية إىل وأور

 تأيت و ، 10 وحتتل أمريكا الالتينية املركز الرابع حيث تصل نسبتها إىل ،15نسبية قدرها 

لبطاقات البالستيكية يف   من إمجايل ا5كندا يف املرتبة اخلامسة حيث تقترب نسبتها إىل 

 500كرب أ كما أا الدولة الوحيدة اليت يدخل مجيع مصدري تلك البطاقات ا ضمن ،العامل

 .5 وأخريا يأيت الشرق األوسط وإفريقيا يف املرتبة السادسة بأمهية نسبية حوايل بنك يف العامل

 ، احلديثةاالتكنولوجي وإفريقيا يف استيعاب واستخدام ،وهذا يدل على تأخر الشرق األوسط

 أن بنك مصر والبنك حيث ؛ تقدمت عدة بنوك مصرية خبطوات واسعة يف هذا االمع أنه

األهلي املصري يدخالن ضمن الترتيب العاملي ألكرب مخسمائة بنك يف إصدار البطاقات 

 فريقي كما قام البنك التجاري الدويل مصر والبنك العريب اإل.البالستيكية على مستوى العامل 

 وبذلك يصبح ، وهي أخر جيل من النقود البالستيكية، مصر بإدخال البطاقات الذكيةيف

 ويبقى اإلسراع يف األخذ ا ، متاحا للبنوك املصرية على اختالف درجاايالتقدم التكنولوج

 املصريف لدى ي ورفع الوعي التكنولوج،وعمل الترتيبات الالزمة لسرعة نشرها بني العمالء

حدث ما وصلت إليه أ والتيسريات املشجعة الستخدام ، وتقدمي التسهيالت،الءالعم

  . املصرفيةاالتكنولوجي
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 ؛والعربية ةـ على مستوى البنوك املصري التكنولوجيل كبري يف حتقيق التقدمـويوجد أم

حيث تشري دراسة أعدها قطاع التطوير يف بنك مصر إىل أن حجم التجارة االلكترونية 

 ومن املستهدف أن تصل خالل السنوات األربع ، مليون دوالر95ربية حوايل بالدول الع

 سواء على مستوى تعامالت األفراد ،)ألف مليون دوالر(القادمة إىل مليار دوالر 

)Business To Consumer ((B2C)الت اهليئات ـ أو على مستوى تعام)B2B (

)Business To Business (تعامل من خالل شبكة االنترنت وهذه الزيادة ترجع إىل أن ال

 والعرض مما ، والتفاوض، إذا ما قورن بالوسائل األخرى لالتصال،يتميز بتكلفته املنخفضة

 ، وفتح اال إلجراء التعامالت التجارية، وتزايد التجارة االلكترونية،سيساعد على انتعاش

 يؤدي إىل زيادة كل ذلك و، واهلواتف احملمولة، واملصرفية من خالل شبكة االنترنت،واملالية

 ، وفتح أسواق جديدة،فرص إنشاء عالقات جتارية عرب القارات دون احلاجة إىل االنتقال

 ، واملصرفية، والسلعية، واخلدمات املالية،ج املنتجاتـ لتروي، وأعباء السفر،وحتمل التكاليف

 ومحاية ،لكترونية ويبقى القيام بالدور التشريعي الالزم للسماح بالتجارة اال،وتسويقها

 وحتسني شبكات ، واعتمادها قانونيا، والسماح بالتوقيعات االلكترونية،التقنيات االلكترونية

 ، وتوفري الكوادر املصرية املدربة، وبينها وبني العامل اخلارجي،االتصال عرب املدن املصرية

 وحماولة تبسيطها ، املصرفيةا وأخر نتاج التكنولوجي،واملؤهلة للتعامل مع مستحدثات العصر

 واملصاريف امللقاة على عاتق مستخدمي البطاقات ، وخفض نسبة العموالت،لعامة الناس

 يف وتوسيع قاعدة املستخدمني بالرتول بالشروط ألدىن حد ممكن مع احلفاظ ،البالستيكية

خاصة  و،نفس الوقت على معيار الكفاءة واملالءة للعميل املستخدم هلذه البطاقات البالستيكية

حىت ميكن ) ATM( وماكينات ،مع زيادة نشر منافذ البنوك االلكترونية ،البطاقات االئتمانية

 ، وتعويدهم على استخدام النقود البالستيكية،ختفيف العبء عن مستخدمي النقود الورقية

 وإجراء املعامالت بدون احلاجة ، وسداد املشتريات، ولتسوية املدفوعات،كوسيلة آمنة للدفع

 واستبداهلا بالوسائل احلديثة ، أو الضياع، محل رزم من األوراق املالية تكون عرضة للتلفإىل

 وحتضرا يف التعامل ، األكثر أمنا ورقيا، والبطاقات البالستيكية،واملتمثلة يف النقود االلكترونية

   .املصريف

  خامتة
ة تطورات خريأليف اآلونة ان النظام املايل و املصريف العاملي قد شهد إميكن القول يف األخري 

املصرفية، وة ـل القيود يف املعامالت املاليـ أدت إىل إزالة ك،ةـة ومتالحقـجذرية سريع

 وزيادة حدة املنافسة ، من خالل اتساع حجم نشاطاا،انعكست على أعمال البنوك عامليا
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ت البنوك سياسات قد تبنف ، وملواجهة املخاطر اليت تعرضت هلا.بينها وبني املؤسسات املالية

 وأصبحت أمام صناعة مالية ،استراتيجيات جديدة متكنها من مالحقة التطورات احلاصلةو

 وامتد دور البنوك ليشمل وظائف تعتمد على تقدمي خدمات بنكية ،حقيقية تقدم دائما اجلديد

 وكذا تنويع األنشطة الوظيفية من ناحية ، إضافة إىل تقدمي خدمات غري مصرفية،متطورة

 ،البورصاتو وأعمال التأمني والدخول على أسواق رأس املال ،مصادر األموال وتوظيفها

  .ومتويل املشاريع الكربى 
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