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 املبحث األول
 خلفية عامة عن الصريفة الشاملة

يعد موضوع الصيرفة الشاممة من الموضوعات المصرفية الميمة الذي حظي باىتمام 
التجارية أو المتخصصة( عمى المستوى العالمي خبلل كبير من المصارف )سواء 

السنوات األخيرة وأصبح واقعا ال يمكن التغاضي عنو أو تأجيل الدخول إليو وبدأ يعرض 
نفسو يوما بعد يوم نتيجة التغيرات في أسواق المال العالمية التي أدت إلى إحداث 

مة في تمك األسواق تحوالت في طبيعة أعمال المؤسسات المالية والمصرفية العام
وضرورة التكيف مع واقع ىذه التغيرات التي مكنت المصارف العيش وانتفاء فييا خاصة 
في ظل تزايد االتجاه نحو المشروعات العمبلقة التي متعدى دورىا تغطية إقميم جغرافي 
 واحد إلى أكثر من إقميم داخل القارة الواحدة وربما يتخطى حدود القارات ليربط بين أكثر

 من قارة.
إن التطورات المصرفية والمالية في العالم أدت وتؤدي باستمرار الى الزوال التدريجي 
لنموذج المصرف المتخصص في قطاع اقتصادي معين دون غيره وذلك يتوجو 
المصارف إلى التعامل مع كل القطاعات من حيث حصوليا عمى مصادر التمويل 

 تصادية عديدة وفي مجاالت مختمفة.وتوظيف أمواليا المتنوعة وفي قطاعات اق
وىكذا بدأت النظم المصرفية باالبتعاد عن التخصص المصرفي واالنتقال تدريجيا من 

 دور الوساطة النقدية إلى دور الوساطة المالية واالستثمارية.
 أوال: مفهىم املصارف الشاملة

عمى أنيا البنوك التجارية  المصارف الشاممةيوجد العديد من الصبغ المختمفة لمفيوم 
الجامعة التي تقوم بالوساطة وخمق االئتمان ودور المنظم ومنيم من يعرفيا بأنيا البنوك 
التي تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية وبين وظائف مصارف االستثمار فيما يمي 

 توضيح مفصل ألنواع ىذه البنوك والفرق بينيا وبين مفيوم المصرف الشامل.
التي تركز عمميا في  البنوك المركزية النوع األولمن الدراسة السابقة تطرقنا إلى 

دارة االحتياطات النقدية  إصدار النقود وضمان استقرارىا النقود وضمان استقرارىا وا 
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األجنبية لمقطر والتحكم في حجم االئتمان وتنظيمو استنادا إلى السياسة النقدية لمبمد عن 
ية )العامة( التي تستيدف التأثير في حجم النقد عامة واالئتمان طريق وسائميا الكم

المصرفي وكمفتو الخاصة والنوعية التي تستيدف التأثير في نوع االئتمان ووجيتو وليس 
في مقاديره فقط. فظبل عن مسك حسابات الخزينة وتجييز الحكومة باألوراق النقدية 

منشار الحكومة في المسائل االقتصادية المسكوكات المساعدة من حسابيا الجاري لديو و 
وخصوصا المسائل النقدية والوكيل المالي لمحكومة كما يتولى إدارة االحتياطات النقدية 
لممصارف التجارية واإلشراف والرقابة عمى المصارف ونتيجة لطبيعة ىذه الوظائف 

ة وبنك واألنشطة يطمق عمى البنك المركزي العديد من التسميات منيا بنك الحكوم
 اإلصدار وبنك البنوك...الخ.

فيي تتضمن االقتراض ممن تفيض وخوليم عمى  الصيرفة التجارية النوع الثانيأما 
قراض من يرغب في أن ينفق أكثر من دخمو الجاري حيث تقوم المصارف  إنفاقيم وا 
ة التجارية بمنع القروض باالستثمارات وتقبل الودائع وتتوسبل في بيع السندات الحكومي

وتوفر وسائل إيداع مضمون ولكنيا تختمف عن المؤسسات المالية األخرى من ناحية 
ميمة جدا تتعمق بقيام ىذه المصارف كذلك بخمق النقود لدائنييا بتحويل حقوقيم إلى 
نقود وذلك من خبلل استعمال الصكوك وعند قيام المصرف التجاري بمنح القرض فأنو 

ألنشطة يطمق عمى البنوك التجارية في بعض األحيان يخمق نقدًا ونتيجة لطبيعة ىذه ا
 بتسمية بنوك الودائع.

)الصيرفة المتخصصة( وىي  النوع الثالث فيو ما يعرف بالمصارف المتخصصةأما 
تشتمل عمى العمميات المصرفية التي تعدم نوعا وعدد من النشاط االقتصادي مثل 

لمقرارات الصادرة بتأسيس المصارف  النشاط الصناعي أو الزراعي أو العقاري وذلك وفقا
المخصصة والتي ال يمكن قبول ودائع تحت الطمب من بين أوجو نشاطاتيا الرئيسية. 
وغالبا ما يكون االئتمان المصرفي المقدم من ىذه المصارف الى القطاعات المعينة ذا 

ارف أجل متوسط وطويل يحكم طبيعة النشاط االستثماري القائم. وىكذا فان ىذه المص
بقع عمى عاتقيا ميمة دعم وتنمية قطاعات حيوية من قطاعات االقتصاد كقطاع 
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الصناعي أو الزراعي أو العقاري ولذلك فان المصارف المخصصة كانت دائما من 
صنع الدولة وخاصة في البمدان النامية اذ تعمل الحكومات فييا عمى إقامة مؤسسات 

اما لتمويل القطاعات التي ال يمكن لمبنوك لتمويمية متخصصة اما لتشجيع االدخارات و 
 التجارية لتمويميا او التي تريد الدولة نشجييا في إطار السياسة النقدية.  

أما مفيوم الصيرفة الشاممة أو الصيرفة متعددة األغراض او الصيرفة المختمطة أو 
فة األخرى الصيرفة ذات الخدمة الكاممة فيي تختمق عن المفاىيم السابقة ألنماط الصير 

عند النظر إلييا من زاوية التخصص والتركيز في العمل المصرفي، وفيما يمي بعض 
 التعاريف منيا.

يعرف األستاذ محمود عبد العزيز المصارف الشاممة بأنيا تمك المصارف التي تقوم 
 بتقديم كافة الخدمات المصرفية التقميدية وغير التقميدية بما فييا القيام بدور المنظم وال
تقوم تمك المصارف عمى أساس التخصص القطاعي أو الوظيفي بل تعمل عمى دعم 
االستثمار وتشجيعو في بنيان االقتصاد القومي وكذلك تحقيق التطوير الشامل والمتوازن 

 لبلقتصاديات الدول مع القيام بدور فاعل في تطوير السوق المالية.
لمصارف الشاممة بالعديد من الوظائف ومن خبلل ىذا التعريف يتضح لنا إمكانية قيام ا

منيا وظائف المصارف التجارية والخدمات المتعمقة بالنشاط التجاري ومنيا خدمات 
متنوعة ال تعتمد عمى رصيد فضبل عن وظائف البنوك التاجرة والتي تعني تبني 
داريا مستندا في كل ذلك  المشروعات االستثمارية في مختمف القطاعات ودعميا ماليا وا 

 إلى فمسفة التنويع التي يعتمدىا المصرف الشاممة في عممياتو 
أما الدكتور خالد أمين عبد اهلل فيعرف المصرف الشامل بأنو المصرف غير المقيد 
بأنشطة محصورة، فيو يقوم باستقطاب الموارد من جميع شرائح المودعين ويقترض من 

در المتاحة بدون تفرقة ويقوم السوقين المالي والنقدي ويصبح األموال من جميع المصا
بتوظيفات أموالو لجميع اآلجال ويقوم االئتمان لجميع الشرائح والوحدات والقطاعات 
االقتصادية فصبل عن كونو غير محصور في نشاطو بمنتجات معينة أو بنقطة جغرافية 
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محددة وبذلك فان خاصة الشمولية تنعكس إيجابيا عمى حساباتو ونتائجو المالية كما 
 ؤثر ايجابيا عمى درجة مخاطرة أعمالو.ت

ومن ىذا التعريف يتضح لنا بأن الصيرفة الشاممة تعنى بإدارة حزمة كبيرة ومتنوعة من 
األنشطة والعمميات والخدمات المالية والمصرفة التي تضمنتيا معايير فمسفة التتويج 

 الشامل.
لشاممة ويمكن إعطاء تعريف وىناك تعريفات كثيرة تدور حول المفاىيم السابقة لمصيرفة ا

شامل لمفيوم المصرف الشامل بأنو )مصرف لو طابع خاص من حيث التنوع والشمول 
سواء بشمولية الخدمات التي يقدميا أو شمولية القطاعات التي يتعامل معيا، مصرف 
يقدم كافة الخدمات التي يطمبيا الزبون في الوقت والمكان وبالشكل والمضمون الذي 

يا وال ينتظر الزبون حتى يأتي إليو بل ىو مصرف صانع لزبائنو وألسواقو من يحتاج إلي
خبلل تعاممو بكافة األدوات المالية ومشتقاتيا واستنباط الجديد منيا تماشينا مع روح 
العصر وخروجو من نطاق الوساطة التجارية التقميدية إلى أفاق الوساطة المالية الشاممة 

ي وفي الوقت نفسو فيو مصرف يحقق عوائد متنامية من بشقييا التجاري واالستثمار 
العموالت والتي يعتمد عمييا بشكل أساس إلى جانب ىوامش أسعار الفائدة التي يقل 

 االعتماد عمييا كمصدر رئيسي في الربحية(
واستنادًا إلى ىذا التعريف يمكن القول بأن إطبلق مفيوم المصرف الشامل أو المصرف 

ىو وصف دقيق لممصارف الحديثة الشاممة بسبب الخدمات العديدة  ذي الخدمة الكاممة
التي تقدميا تمك المصارف إشباع حاجات المجتمع المالية والمصرفية سواء لؤلعمال 
الداخمية أو الخارجية والمخطط األتي يوضح المصرف الحديث الشامل بوصفو مؤسسة 

 ذات خدمة كاممة. ةصيرف



 7 

 
 

 ثانيًا: نشاه املصارف الشاملة 
إن ظيور مفيوم الصيرفة الشاممة ومن ثم نشأة المصارف الشاممة وتطورىا لم يكن وليد 
الصدفة بل ارتباط إلى حد كبير بالتغيرات المتبلحقة ذات التأثير العميق عمى شكل 

ل عام وبالتطورات الحاصمة منذ سنوات في أسواق النظام الدولي والعبلقات الدولية بشك
المال العالمية بشكل خاص فانييار االتحاد السوفيتي )سابقا( واتجاه دول أوربا الشرقية 
والعديد من الدول النامية نحو تطبيق السياق السوق وتحرير اقتصادىا وانتشار التكتبلت 

وما صاحبيا من تطورات في وظائفيا  االقتصادية العمبلقة وزيادة ارتباط األسواق المالية
لمواجية المتنافسة والمخاطرة وكذلك لجوء الشركات الكبرى إلى أسواق المال مباشرة 
لتوفير احتياجاتيا المالية دون الحاجة إلى الوساطة المصرفية كل ىذا أدى إلى انتشار 

تباع نطاق الخدمات التي تقدميا المصارف وت زايد بذلك ظاىرة التدويل و التسنيد وا 
االتجاه نحو عدم الفصل بين األنشطة المتعمقة باألوراق المالية وتمك المتعمقة باألنشطة 
المصرفية مما أدى إلى ظيور أدوات ومنتجات مالية مستحدثو مبتكرة ومحددة تتمتع 
بمزايا عديدة من حيث انخفاض التكمفة وزيادة السيولة ونقص المخاطر وتوزيعيا، 

األدوات الجديدة بأنيا األحداث أو بأنيا أخر ما ابتكرتو )اليندسة ووصف أي أداة من 
المالية( فكل يوم يحمل معو أداة جديدة تسوق وتروح ليا مؤسسة مالية أو مصرفية 

 جديدة يغمب عمى نشاطاىا الطابع الشمولي .
وفي إطار التكيف مع ىذه التطورات خاصة التطور في المعامبلت المالية بدأت   

صارف التجارية في بعض الدول توسع من نطاق الخدمات المالية وتحولت بعض الم

 المصرف الحديث الشامل
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بذلك من الصيرفة التجارية إلى الصيرفة الشاممة أو الصيرفة متعددة األغراض التي تقدم 
 خدمات مالية شاممة لزبائنيا وبدون حدود جغرافية.

مساندة لنجاح ويمكن تأثير بعض العوامل التي تشكل الدعامات والمتطمبات األساسية ال
 المصرف الشامل وفاعميتو وكاالتي:

إعبلم مكثف لمترويج لمفيوم المصارف الشاممة وأىميتيا وفروعيا واألعمال  -1
 والوظائف التي تقوم بيا وما تقدمو من خدمات لمزبائن المتعممين ولبلقتصاد القومي.

باستقدام مجموعة من مراكز تدريب مقدمة مجيزة بالتجييزات التدريبية المختمفة تقوم  -2
خبراء التدريب المتخصص في أعمال الصيرفة الشاممة من ذوي الميارة في الحساب 

 و المعرفة وصقل الخبرة وتنظيم دورات تدربيو مناسبة ليذا الغرض.
تطوير التشريعات والقوانين والموائح والقرارات والقواعد المنظمة لمعمل بالشكل الذي  -3

ارسة أعماليا بفاعمية كاممة وتجميعيا في مشروع واحد يسمح لممصارف الشاممة بمم
 شامل بحيث يسيل الرجوع إلييا والتعرف عمى ضوابطيا المختمفة.

وجود قيادات مصرفية واعية ومدركة ومتفيمة و مقتنعة بفكرة المصارف الشاممة  -4
 ومتحمسة ليا.

االقتصادية ويعمل عمى وجود مناخ استثماري مبلئم يؤثر تأثيرًا مباشرا في الحياة  -5
 تشجيع االستثمار واالدخار.

سوق مالية قابمة لمنمو والتطور وذات مزايا عديدة بجذب المدخرات وجذب  -6
 المستثمرين.

 توافر إمكانية تدفق األموال بسيولة بين الداخل والخارج. -7
وجود أدوات استثمارية متنوعة ذات مواصفات ومزايا مختمفة إلتاحة الفرصة لمتنويع  -8

 االختيار بين ىذه األوراق مما يساعد عمى تطوير وتعميق سوق األوراق المالية.و 
 ثالثًا: فلسفة الصريفة الشاملة

يقوم مفيوم الصيرفة الشاممة عمى فمسفة التنويع في األعمال والخدمات التي تقوم بيا 
ي المؤسسات المتخصصة وىذا نوع من الصيرفة وقد انطمقت ىذه الفمسفة من الفكرة الت

ثم التنويع الفعال  1952( عن اختبار المحفظة في عام Harry Markowitzقدميا )
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والتي ترتكز بشكل أساسي عمى التنويع والتي وجدت سوق  1959لبلستثمار في عام 
رائدة في السبعينات بفضل إضافات قدميا )وليم فيكس( عندما وضع نظرية المحفظة 

 .1964تحميل المحفظة في عام واألسواق المالية من خبلل نموذج مبسط ل
يعرف )بأنو توحيد الموجودات التي ليس لدييا ارتباط موجب  والتنويع بمعناه البسيط

لغرض تقميل المخاطرة( واستنادًا إلى ذلك فان عمى المصرف أن ينوع في العمميات وان 
 يتعامل مع قطاعات اقتصادية مختمفة صناعية وزراعية وعقارية وتجارية وخدمية وان
ينوع ضمن ىذه القطاعات في القطاعات الفرعية حتى يضمن تقميل المخاطر والتيديد 
عند تعرض أي من ىذه القطاعات الرئيسية أو الفرعية إلى مشاكل أو مخاطر من حيث 

 القروض واالستثمارات والودائع.
فالدورات التجارية ال تصيب القطاعات كافة خبلل المدة نفسيا ومن ثم إن نقص 

ع في قطاع معين قد يعوضو زيادة في ودائع قطاع أخر وانخفاض الطمب عمى الودائ
االئتمان المصرفي لقطاع ما قد يعارضو ارتفاع في الطمب عمى االئتمان من قطاع أخر 
كما انو لو أصاب قطاع معين من القطاعات التي يتعامل معيا المصرف يترتب عميو 

اقل مدة مما لو كان المصرف إفبلس بعض منشأتو فان مخاطر ذلك سوف يكون 
 يقتصر في تعاممو مع ىذا القطاع دون غيره.

وفي ظل التنويع الذي يحققو المصرف الشامل وفي عالم ال تتوافر فيو عوامل المنافسة 
الكاممة بل تسيطر االحتكارات والتكتبلت المالية العالمية عمى نشاط األسواق يتوقع أن 

مجال مصادر التمويل )أي الودائع بصفو رئيسية( يترتب عمى تنويع نشاط المصرف في 
وكذلك مجاالت االستثمار لتمك المصادر تخفيض في حجم المخاطر وأنواعيا التي 

 يتعرض ليا دون أن يترك ذلك تأثير سمبيا عمى العائد ولتوضيح الفكرة.
نفترض إن مصرفا ما يحصر نشاطو في التعامل مع قطاع صناعة الغزل والنسيج فيذا 

ي إن الجانب األكبر من الودائع يأتي من ذلك القطاع كما ان الجانب األكبر من يعن
القروض يقدم لذلك القطاع ولنفترض ان كسادًا أصاب تمك الصناعة ربما بسبب منافسة 
شديدة من منشات متخصصة في استيراد المنسوجات في ىذه الحالة يتوقع ان تنخفض 

ثماراتو بل وقد يضيع جانب منيا بسبب إفبلس موارد المصرف كما يتوقع ان تنكمش است
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منشاة او أكثر من المنشآت العاممة في ىذه الصناعة واألىم من ىذا كمو إن المصرف 
 نفسو قد يتعرض لمخاطر اإلفبلس أو التصفية.

وسوف يتعرض المصرف لممخاطر نفسيا فيما لو اقتصر في نشاطو عمى قطاعات 
فمو افترضنا مصرفا يركز نشاطو عمى منشات عاممة تباشر بأنشطة بينيا ارتباط قوي 

نتاج حديد التسميح والمقاوالت وقررت  في ثبلثة قطاعات نوعية إنتاج االسمنت، وا 
الحكومة تخفيضا كبيرًا في اإلنفاق عمى اإلنشاءات الجديدة المتمثمة في الطرق 

ة يتوقع أن والجسور...الخ من اإلنشاءات في ىذه الحالة وتأسيسا عمى قرار الحكوم
يصيب القطاعات الفكرية الثبلثة الكساء لكون إن اإلنفاق الحكومي يمثل مصدرًا كبيرًا 
لمطمب عمى تمك القطاعات وبالتالي فان المصرف سوف يتعرض لذات المخاطر التي 
يتعرض ليا فيما لو كان تعاممو مع قطاع واحد والسبب مكين في االرتباط القوى لمتدفق 

اعات الثبلثة ومن ثم تعد كما كانت قطاعا واحد منيا يصيب قطاعا النقدي بين القط
معينا البد أن يصيب القطاعين اآلخرين ولكن الصورة سوق تختمف لو ان القطاعات 
االقتصادية التي يتعامل معيا المصرف تتسم بعدم وجود ارتباط قوي بين تدفقيا النقدي، 

ة لقطاع الغزل والنسيج وأخرى تابعة مثال ذلك قيام المصرف بالتعامل مع منشات تابع
لقطاع النقل وثالثة تابعة لقطاع األدوية ورابعة تابعة لقطاع إصبلح األراضي فغياب 
االرتباط بين القطاعات األربعة من شأنو ان يقمل من المخاطر التي يتعرض ليا 
المصرف فالكساء الذي قد يصيب قطاع إصبلح األراضي وبالعكس من ثم حجم ودائعو 
وما يحصل عميو من ائتمان مصرفي ال يتوقع أن يؤثر عمى ودائع القطاعات األخرى او 

 االئتمان الذي يعتمده البنك ليا.
ولذلك من الميم اإلشارة إليو ىذا المجال ان المصرف الشامل ينبغي ان يراعي عند 

ات االقتصادية قيامو بنشاطاتو استنادًا إلى مبدأ التنويع المذكورة قوة االرتباط بين القطاع
التي يتعامل معيا ))اذ كمما معامل االرتباط بين تمك القطاعات صغيرًا أو سالبا زادت 
المزايا التي يحققيا التنويع وانخفضت درجة المخاطرة او الخسائر المحتممة وارتفعت 
معدالت العوائد عمى االستثمارات التي يقوم بيا المصرف الشامل وتحقق قدر أكبر من 



 11 

لممودعين دون أن يكون لذلك إثر عكسي عمى العائد بل قد يؤدي إلى زيادة األمان 
العائد و ذلك إذا ما انطوى التنويع عمى الدخول في مجاالت جديدة عمى العكس من 
القطاعات التي يكون معامل االرتباط بينيا عاليا أو موجبًا فسوف يزداد احتمال تعرض 

 الفشل نتيجة عدم التنويع.المصرف الشامل القائم باالستثمار إلى 
ويمكن أن يكون التنويع شامبًل )وىو ما يعرف بشمولية التنويع( أو جزئيًا فيعد شامبًل إذا 
ما سعت المصارف الشاممة إلى تطبيق فمسفة التنويع عمى جميع األنشطة والعقميات 
والخدمات من خبلل توظيف األموال عمى صعيدي القروض واالستثمارات وان ال 

ر التوظيف عمى أصميما درن األخر وتنويع مصادر األموال باستخدام حقيقة يقتص
متنوعة من الودائع وان اآلجال المختمفة فضبل عن زبائن ومودعين من مستويات 
وقدرات متباينة والقيام بدراسة سموك ىؤالء المودعين لفترات زمنية معينة لتفادي التعرض 

 إلى عمميات سحب مفاجئة وكبيرة.
جزئيا عندما يقتصر التنويع عمى فترة معينة من موجودات المصرف أو مطموباتو ويعد 

 تحت تنويع الودائع مثبل أو تنويع القروض...الخ؟
مما تقدم نستطيع أن نستنتج بأن فمسفة التنويع يمكن أن تقمل من المخاطر وتخفض 

ي وتعدد مصادر التكاليف وتؤدي إلى زيادة االحتياطات والسيولة وزيادة األمان المصرف
 اإليرادات وجذب الزبائن إلى المصارف فضبل عن تراكم الخبرات والميارات.

 رابعا: معايري الصريفة الشاملة
بعد أن تم تناول مفيوم فمسفة الصيرفة الشاممة المرتكزة عمى التنويع في األنشطة 

ولية التي والخدمات وفي ضوء تحميل تمك الفمسفة والمفيوم يمكن أن تحدد معايير الشم
 يستفيد إلييا نمط الصيرفة الشاممة باآلتي:

 المعيار النوعي -1
لغرض ىذا المعيار عمى المصرف الشامل أن يقوم كافة أنواع االئتمان لكافة القطاعات 
االقتصادية )التجارية، الصناعة، الزراعة، والعقارية...الخ( فضبل عن استقطاب من 
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الخدمات المصرفية لتشمل األنشطة مختمف ىذه القطاعات مع التوسع في سمة 
 المصرفية التي تتولى القيام بيا عادة مصارف االستثمار والتمويل.

 المعيار الوظيفي -2
أصبحت الخدمات المصرفية تمثل عنصرا ميما من عناصر النشاط الوظيفي لممصارف اذ يكن 

ل التي تعاني منيا القول بأن تنويع سمة الخدمات المصرفية بعد الحل المناسب لكثير من المشاك
المصارف وليذا كان البد لممصارف من تطوير عبلقاتيا بزبائنيا بيدف االرتفاع بمعدالت النمو 
يوميا ومن ثم بمعدالت الربح ومن ىنا يبرز الدور األخير لما تؤديو المصارف الشاممة في تقديم 

قميدية بحيث أصبحت الخدمات المصرفية لمزبائن تختمف بشكل كبير عن الخدمات المصرفية الت
المصارف تتدخل في حياة الزبون اليومية بمختمف الوسائل من اجل جذب الزبون الجديد لممصارف 

الحديثة التي تقدميا المصارف حاليا في  الخدمات المصرفيةوأدناه أىم فان ىذا يعد ربحا بحد ذاتو، 
 العديد من البمدان:

 اعية وسياحية (تمويل المشاريع )تجارية وصناعية وعقارية وزر  -
 تمويل التجارة الدولية  -
 إدارة العقارات لحساب الزبائن -
 التحصيل نيابة عن اآلخرين  -
 خدمات الصيرفة المنزلية  -
 خدمات بطاقات االئتمان وخدمات السفر -
عمال الوساطة في  - إدارة الحقائب المالية وتأسيس صناديق االستثمار المشترك وا 

 األسواق المالية 
والنصح لمعمبلء في الكثير من األمور مثل )الضرائب والتامين  تقديم االستشارة -

 والستثمار والتخطيط )المالي والشخصي(
 سداد المدفوعات نيابة عن اآلخرين  -
 المصرف المتنقل  -
 تأجير األصول نيابة عن الزبائن  -
 خدمات الصرف اآللي -
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 المعيار الجغرافي: -1
ية وخاصة الودائع المختمفة يستطيع المصرف ذي الفروع تجميع المصادر المال   

وتوجيييا وفق الفرص االقتصادية  مما يساعد في تحقيق تنمية اقتصادية شاممة أو 
متوازنة جغرافيا ويعزز من قوة المصرف في مواجية طمبات اإلقراض المحمية وتقمباتيا 
المستمرة كما يجب عمى المصرف الشامل التفرع عمى المستوى الدولي من اجل البحث 

 مصادر األموال والفرص الجيدة لتوصيفيا .عمى 
ويرى بعضيم بأنو يمكن إن تضاف ليذه المعايير دور المصرف الشامل في إعداد 
دراسات الجدوى لممشروعات الجديدة وتقديم مجموعة من الخدمات االستثمارية لآلخرين 

بعمميات مثل اإلعبلن  عن الفرص االستثمارية وتسويقيا لممستثمرين ودوره في القيام 
الصيرفة االستثمارية مثل اإلسناد والتوزيع أو التسويق وتقديم االستشارة حول اإلصدارات 
الجديدة فضبل عن دوره في االستثمار في األوراق المالية التقميدية واإلسبلمية وكذلك 
المساىمة في شركات يؤسسيا المصرف الشامل لشراء األسيم في الشركات قيد 

عداد الد نشاء الخصخصة وا  راسات وتقديم االستشارات البلزمة لمخصخصة والتقييم وا 
شركات االستثمار والشركات القابضة وتحويل ممكية المنشاة باتجاه الشركات المساىمة 

 وتكوين المحافظ االستثمارية لآلخرين والتعامل في األدوات المالية واالستثمارية ...الخ
 خامسا : مميزات الصريفة الشاملة

المفيوم السابق لمصيرفة الشاممة وفمسفتيا ومعاييرىا المستندة إلى تنويع من خبلل 
المصرف الشامل لخدماتو واضطبلعو بالعديد من الميام المتطورة والتي تواكب تطور 
الوضع االقتصادي السائد  وتمبي احتياجات شرائح زبائنو المختمفة في الزمان والمكان 

العديد من االيجابيات والميزات  والتي من  المناسب ليم . يمكن ان يحقق المصرف
 -أىميا ما يأتي:

العمل عمى أساس الحجم الكبير ومن ثم تحقيق الوفورات في التكاليف وذلك نتيجة  -1
 لتعظيم االستفادة من األقسام اإلدارية العامة في خدمة اإلدارات المصرفية األساسية 
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ثم تقميل المخاطرة االئتمانية  التنويع القطاعي لمحفظة القروض واالستثمارات ومن -2
 ككل .

توسيع تشكيمة الخدمات المصرفية المقدمة لمزبائن مع االستفادة من شبكة الفروع  -3
 المنتشرة لممصرف.

التنويع الجغرافي لمكونات محفظة القروض واالستثمارات المتفاعل مع التنويع  -4
 القطاعي 

االستفادة من خبرات وتجارب المصارف التجارية والمتخصصة قطاعيا في إطار  -5
 المصرف الشامل 

توظيف السيولة الفائضة لدى المصارف في مجاالت التنمية بما يحقق درجة أفضل  -6
 من التوازن القطاعي

توفير إمكانية القيام بدور فعال في تنشيط سوق األوراق المالية بشقيو )األولي  -7
 وذلك في إطار سياسة المصرف االستثمارية. والثانوي(

تحقيق الوفورات في إدارة االحتياطات األولية المساندة  لمودائع وكذلك االحتياطات  -8
 الثانوية بسبب التنسيق القطاعي الحتياجات السيولة داخل المصرف الواحد

ييا التوسع في ممارسة األساليب المعاصرة في إدارة الموجودات / المطموبات بما ف -9
إدارة الفجوة واليامش والفارق باالستفادة من تحقيق التوافق في اآلجال وعمى أساس 

 توقعات حركة أسعار الفائدة في السوق لتعظيم العائد
دعم الصناعات المتكاممة والناشئة وعمميات نقل التكنولوجيا والمساىمة في   -10

 تحقيق التوازن بين مختمف قطاعات النشاط االقتصادي
خروج الدولة من ممكية المصارف المتخصصة ومن ثم تحريرىا من إمكانية  -11

 قيودىا
نشر الخدمات المصرفية لمقطاعات الزراعية والصناعية واإلسكانية بشكل أفضل  -12

 باالستفادة من شبكة فروع المصارف التجارية وخبراتيا في إطار المصرف الشامل
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 مسارات التحول لمصيرفة الشاممة
يمكن التوصل إلييا واالستفادة منيا في إطار سموك المصارف  إن المميزات السابقة

إلعمال  ىذا  النمط من الصيرفة من خبلل التحول إلى المصارف الشاممة ويتم ىذا 
 ول عن طريق مسارين أساسيين ىما:التح

 المسار األول:
تحويل مصرف متخصص أو تجاري قائم بالفعل إلى مصرف شامل وىو المسار األسرع 

 عمى إن يكون ىذا المصرف  واألفضل
 مصرف كبير الحجم وقابل لمنمو واالتساع -1
 مصرف لديو العديد من الفروع مرتبطة تكنولوجيا واتصاليا -2
 مصرف لديو كوادر بشرية مؤىمة ومدربة وشابة -3
 مصرف قائد ورائد ويعمل عمى المحافظة عمى موقعو في القيادة والريادة والتفوق -4

 إلى المصرف الشامل عمى عدة قواعد ىي:ويتم في ىذا المسار التحول 
أي التحول عمى مراحل متدرجة بإدخال خدمات الصيرفة الشاممة تدريجيا :  التدرج -

لمحد من مقاومة  التغيير ولضمان االستيعاب لتقنيات ىذه الخدمات ولتقديميا بمعايير 
 الدقة والسرعة والفاعمية وفي نطاق الجودة الشاممة

عادة الييكمة التنظيمية أي العمل عم: التطوير - ى مستوى متبلزم عمى تطوير التدريب وا 
وتطوير الموائح والنظم الداخمية وكذلك إدخال التعديبلت في الصبلحيات والسمطات 
واإلجراءات والشروط والمواصفات والتوقيتات المعيارية البلزمة  إلنجاز  اإلعمال ووضع 

 ورة والشكل والمضمون المطموب.قياسات سميمة ليا وبما يضمن أداء العمل بالص
أي التجييزات المكانية البلزمة لتقديم خدمات الصيرفة الشاممة : التجييزات المكانية -

وما قد يستدعيو من إعادة تخصيص لبعض الفروع أو إنشاء وحدات جديدة خاصة 
بخدمات الصيرفة الشخصية مع الحفاظ عمى الصورة الذىنية لممصرف واالرتقاء بيا من 

 خمق االنطباع االيجابي الذي يدعم قدرة المصرف وفاعميتو . خبلل
أي متابعة الخطة الموضوعة من حيث خضوع كافة عمميات التحول إلى  الخطة: -

الصيرفة الشاممة لسيناريو مخطط ومبرمج زمنيا في إطار عمميات : تخطيط،تنظيم ، 
أكيد مقومات نجاح توجيو ،متابعة ،لمتغمب عمى كل محددات ومقاومة التغير وضمان وت

 المصرف
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ويساعد ويدعم المسار األول قدرة قيادات المصرف عمى ابتكار األفكار وبناء قيم لمعمل 
 تحفز التطوير والتغيير وترحب بو وتعمل عمى نجاحو ال عمى مقاومتو وفشمو. 

 المسار الثاني:  
إنشاء مصرف شامل و جديد يقوم ىذا المسار عمى أساس انو من الصعب إقامة     

أي مبنى عصري جديد ذي ارتفاع كبير ومساحات مفتوحة فوق صرح تقميدي قائم 
بالفعل أو في ظمو ومن ثم يتطمب األمر البدء من األساس القاعدي او من المرحمة 

قادرة ومتفتحة الذىن ترسل إلى بعثات األولى وىي اختيار كوادر بشرية مؤىمة راغبة و 
خارجية لدى مصارف شاممة لمتدريب عمى إعمال الصيرفة الشاممة  وعند عودتيا تقوم 
بدورىا بتدريب آخرين وترشي النظم والموائح واإلجراءات والقواعد التي تكفل حسن أداء 

لعصرية التي العمل وفي الوقت نفسو توفير المكان والتجييزات المكانية بالديكورات ا
تعبر عن شخصية المصرف وتوجيياتو وفي الوقت ذاتو القيام بالحمبلت التسويقية 

 المناسبة إلى ...الخ
ويساعد المسار األول عمى سرعة التحول واالستفادة من السمعة الحسنة والثقة المتراكمة 
التي حققيا المصرف القائم حاليا فضبل عن ضخامة حجم اإلعمال المناسبة ليذا 
المصرف والتحول التدريجي الذي يضمن استيعاب اإلعمال والتأثير الحركي المتتابع في 
السوق المصرفي النامي والذي يتم فيو عمى جرعات متفاوتة وفقا لمقتضيات وحاجة 

 المعامبلت.
في الوقت الذي يرى فيو أصحاب المسار الثاني إن الخدمات المصرفية  تتميز بطبيعة 

خمق الطمب عمييا بمجرد تواجدىا فالمصرف الشامل صانع خاصة أساسا ومنيا ت
ألسواقو وانو يستند إلى فمسفة ابتكاريو يصعب عمى من اعتادوا األنماط التقميدية قبوليا 

 أو استيعابيا فما بال إنجاحيا أو التفوق عمييا.
 المسار الثالث:  

ي تتوافر فيو وىو يجمع بين المسارين األول والثاني إذ يتم إنشاء كيان مصرف  
اإلمكانيات والقدرات والخبرات وفي الوقت ذاتو يكون قاببل لمنمو واالتساع واالنتشار 
وبشكل كبير ولديو إستراتيجية شديدة الطموح  لقيادة السوق المصرفي وتوجييو واحتبلل 

 مكان الصدارة فيو  وفي الوقت ذاتو يقوم بوضع خطة ذكية لئلسراع بذلك عن طريق:
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بعض المصارف التي ترغب في االستغناء عنيا خاصة تمك التي لم شراء عقار  -1
تقم ىذه المصارف بافتتاحيا بعد وال ترغب في فتحيا لظروف خاصة بيا أو 

 ألسباب أخرى
دمج تدريجي لمصرف معين وامتصاص إلعمالو ومعامبلتو وعممياتو الكبيرة   -2

كذلك تحقيق الحجم وزبائنو وبما يضمن لممصرف الشامل حجم إعمال مناسب و 
 التشغيل المتوازن لو.

الدخول في مشاركات مع المصارف األخرى القائمة والرائدة والقائدة بيدف دمجيا  -3
فيو مستقببل وكذلك دراسة التأثيرات المختمفة لؤلنشطة الجديدة التي يرغب في 
تقديميا في السوق ألول مرة والتي قد تمثل بعض معامبلتيا وتشكل طبيعة خطرة 

دخاليا  أو تحتوي عمى المخاطر الغامضة والتي يصعب التكين بيا قبل تجربتيا وا 
 إلى السوق.
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 املبحث الثاني
 عمليات الصريفة الشاملة

 العمليات املصرفية التجارية :  -أوال :
وتشمل العمميات المعتادة في المصارف وبعض المؤسسات كالودائع بمختمف إشكاليا 

 المصرفية المتعمقة بالنشاط التجاري .ومنح القروض وأداء الخدمات 
يداعيا في حسابات بأسماء أصحابيا -1  : قبول الودائع وا 

وتشكل الودائع المصدر الرئيسي لمكونات مطموبات )موارد( المصارف التجارية وتمثل 
ديون مستحقة ألصحابيا عمى ذمة المصارف التجارية أو بمثابة حقوق لممودعين عمى 

ليذه الودائع اثر كبير في تعزيز قدرات المصرف المالية في موجودات ىذه المصارف و 
منح القروض والقيام باالستثمارات المالية عمما أنيا ال تنشا نتيجة إيداع اإلفراد ألمواليم 
نما تنشا أيضا نتيجة اإلقراض المصارف لئلفراد فعند إقراض  في المصرف فقط وا 

تعيد من المقترض بالدفع في الزمان المصرف ألحد اإلفراد مبمغا معين فسيقابل ذلك 
المحدد مستقببل ىذا التعيد أو الوعد بالدفع المستقبمي ناشئ عن تعيد حالي أو إني من 
المصرف بفتح حساب لممقترض لذلك فان تعيد اإلفراد المقترضين بالدفع )أي القرض( 
 يعد أصبل من أصول المصرف يحصل بموجبو عمى ربح يتمثل في سعر الفائدة عمى
القرض بينما يعد وعد المصرف بدفع مبمغ القرض لممقترض خصما من خصوم 
المصرف أي استحقاقا عميو ويعرض المصرف إشكاال متنوعة من الودائع تنسجم 
ورغبات الوحدات االقتصادية من إفراد ومشروعات وحكومات محمية وأجنبية وأىميا ما 

 يمي:
 :الودائع الجارية - أ

ا بالودائع تحت الطمب إذ يمكن المطالبة بيا فورا أي بدون ويطمق عمى ىذه الودائع أيض
 تأخير زمني ودون شروط مسبقة ويمكن السحب عمييا بواسطة الشيكات .

وتعد ىذه الودائع اقل المصادر تكمفة بالنسبة لممصرف إذ أن المصارف ال تدفع فائدة 
يان وفي ألصحاب الحسابات الجارية أو تدفع فائدة بنسبة ضئيمة في بعض األح
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الحسابات الكبيرة فقط عندما ال يقل رصيد ىذه الودائع عن مبمغ معين  وتشمل التكمفة 
 التي يتحمميا المصرف لمودائع تحت الطمب:

 الفائدة إن وجدت -
 تكاليف الخدمات المختمفة التي تتطمبيا عمميات الصرف -
عداد كشوف الحسابات -  متابعة العمميات المحاسبية من تسجيل وا 
 الزبائن بمواقفيم المالية أوال بأولتعريف  -

عناصر تكمفة أخرى مثل أجور العاممين واإلعبلنات التي تحاول المصارف من خبلليا 
 التعريف بالمستوى المتميز لخدماتيا لكي تجذب اكبر عدد ممكن من الزبائن.

ويتم اإليداع في الحساب الجاري نقدا عن طريق إيداع شيكات أو حصيمة كمبياالت 
يع أوراق مالية أو أية إيرادات أخرى أو تحويبلت واردة لمزبون ويتم السحب أيضا أو ب

منيا باستخدام الشيكات أو باإليصاالت  أو أمر دفع أو  التحويل . ونظرًا لمطبيعة 
السائمة لمودائع تحت الطمب فان المصارف تحتفظ ليا بنسبة احتياطي تفوق النسبة التي 

كما إن إجمالي ىذه الودائع يدخل ضمن حسابات عرض تحتفظ بيا لمودائع األخرى 
 (. M1النقود وفقا لمتعريف الضيق )

 :الودائع الزمنية وودائع االدخار - ب
وىي ودائع غير قابمة لمتداول والحق ألصحابيا كتابة الشيكات إذ يتم السحب عمييا 

ين والباحثين بموجب إنذار مسبق ولمدة زمنية مناسبة ولذا ال يعدىا الكثير من االقتصادي
نما ىي وسيمة لبلحتفاظ بأموال عاطمة ولكنيا ذات مردود ألنيا تحصل عمى  نقدا. وا 
فائدة ألصحابيا تختمف مستوياتيا وحسب نوع الوديعة وحجميا فكمما طالت مدة الوديعة 
زادت نسبة الفائدة الممنوحة ليا الن ذلك يعطي المصرف قدرا اكبر من المرونة في 

ان الفائدة عمى ودائع االدخار تكون اقل منيا بالنسبة لمودائع الزمنية كما استغبلليا لذا ف
إن الفائدة عمى الودائع الزمنية تزداد تدريجيا تبعا لمدة الوديعة  وحجميا وقد تفرض 
المصارف بعض القيود او الشروط عمى الودائع الزمنية  إذا أراد الزبون استردادىا قبل 

من الفائدة المستحقة ليا وفي بعض األحيان يقوم المصرف انتياء مدتيا مثل خصم جزء 
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بمنح الزبون قرضا بضمان ىذه الوديعة وتحاول المصارف التخفيف قدر اإلمكان من 
حدة ىذه القيود تشجيعا ليذا النوع من الودائع التي تعد مصدرا ميما من مصادر تمويميا 

يا اقل منيا في حالة الودائع ومع إن الودائع غير المتداولة تكون نسبة االحتياطي ل
 تحت الطمب إال إن تكمفتيا اكبر نظرا لبلرتفاع النسبي في مستويات فائدتيا .

فضبل عن أنواع الودائع المذكورة أعبله فانو في المدد التي انخفضت فييا الودائع    
ولكون قدرة المصارف عمى زيادة الودائع )بمفيوميا التقميدي (محدودة، فقد تبنت 

والتي تقضي بان السيولة ال يمكن (  إدارة الخصوم)المصارف ما يطمق عميو بنظرية 
لثانوي وحده بل ينبغي عمى المصرف تنمية موارده مواجيتيا من خبلل االحتياطي ا

المالية بااللتجاء إلى مصادر غير تقميدية وىو ما يعني تحقيق تنويع في مصادر 
 األموال. 

ويأتي في مقدمة إجراءات التنويع في مصادر األموال االتجاه إلى إصدار شيادات إيداع 
ق النقد في أي وقت دون الرجوع قابمة لمتداول وىي شيادات يمكن شراؤىا وبيعيا في سو 

إلى المصرف الذي أصدرىا ويشيد فييا المصرف بأنو إذا تم إيداع مبمغ  محدد لديو 
لمدة محددة تبدأ من تاريخ إصدار الشيادة وتنتيي بتاريخ استحقاقيا  وتحمل سعر فائدة 

د اآلجال محدد وتمتاز ىذه الشيادات بمزايا عديدة منيا السيولة والضمان والمرونة وتعد
والسرية وتنوع اإلصدارات كذلك لجأت المصارف الشاممة إلى إستراتيجية االقتراض 
طويل األجل من خارج النظام المصرفي ومن ابرز االتجاىات في ىذا الصدد ىو 
االقتراض من سوق رأس المال من خبلل إصدار السندات إلى جانب االقتراض طويل 

المؤسسات المالية وقد ساىم ىذا االتجاه في األجل من شركات التامين وغيرىا من 
تحقيق بعض المزايا  اإلضافية  مثل تدعيم رأس المال بما يحقق قدرا اكبر من األمان 
لممودعين كذلك سعت بعض المصارف الشاممة وخاصة الموجودة في الواليات المتحدة 

الدوالر  إلى إستراتيجية أخرى لتنويع مصادر التمويل تمثمت في المجوء إلى سوق
 األوربي.
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 : تقديم القروض المصرفية -2
وتسمى أيضا بالتسييبلت االئتمانية النقدية وتمثل حمقة رئيسية من حمقات العمل     

المصرفي التجاري ألنيا تعد مصدر أساسيا من مصادر  حصول المصرف التجاري 
تجارية عمى األرباح لذلك فيي تؤلف الجزء األكبر من موجوداتو وتوفر المصارف ال

أنواعا مختمفة من القروض لزبائنيا من أشخاص طبيعيين )إفراد( ومعنويين )شركات( 
التي تستخدم لؤلغراض الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو االستيبلكية وعادة تشكل 
القروض المخصصة لتمويل اإلعمال التجارية نسبة ميمة من نشاط المصرف االقراضية 

القروض التجارية أما مضمونة أو غير مضمونة غير إن  ومن ثم موجوداتو وتكون
معظميا تكون مضمونة إذ يمجا المصرف التجاري شانو في ذلك شان معظم مؤسسات 
االئتمان  إلى توثيق قروضو بيدف االطمئنان عمى استرداد قيمة القروض في حالة 

 عجز المقترض عن السداد
 :واىم الضمانات المطموبة ىي

 وبقية أمبلك المقترض العقار واألراضي - أ
 المعدات واآلالت وبقية السمع اإلنتاجية  - ب
 السمع المخزونة  - ت
 الذىب - ث
 السندات الحكومية واألسيم - ج
 األوراق التجارية - ح
 الضمانات الشخصية كتقديم الكفيل الضامن يتعيد بالتسديد عند وقوع المطالبة. - خ

وتختمف مدة استحقاق القروض المضمونة من غير المضمونة اختبلفا كبيرا           
غير إن القروض غير المضمونة ليا عموما مدد استحقاق اقصر وتستحق معظم 

 القروض التجارية والصناعية خبلل سنة عادة 
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 : وتأخذ القروض احد الصور اآلتية
ة قصيرة جدا وتمنح عادة لبيوت وىي قروض لمد: أوال: قروض نقدية تحت الطمب
 ساعة  24الخصم اذ تتعيد بسدادىا خبلل 
: وىو قيام المصرف بمنح الزبون الحق في السحب عمى  ثانيا: السحب عمى المكشوف

حسابو الجاري مبمغا يتجاوز مقدار رصيده لدى المصرف ولحدود معينة يتم االتفاق 
مى حسابو الجاري وان كان رصيده عمييا مع المصرف مسبقا ويحق لممستفيد السحب ع

مدينا بواسطة الشيكات خبلل مدة زمنية محددة ويجب عمى المقترض دفع فائدة تحتسب 
 عمى المبالغ التي استعماليا فعبل أي عمى المقدار الفعمي من القرض.

: وجوىر ىذه العممية االقتراض ىو االقتراض ومع ىذه  ثالثا : خصم األوراق التجارية
قدم الزبون السفتجة أو السند االذني إلى المصرف لمحصول عمى قيمتيا قبل الوظيفة ي

ميعاد وفائيا وعندئذ يقوم المصرف بخصميا لو أي دفع قيمتيا بعد إن يتقاضى 
مصاريف خصم ىذه األوراق ويحتفظ المصرف بالورقة التجارية المخصومة حتى تاريخ 

 لتحصيل قيمتيا االسمية . االستحقاق ثم يقوم بعد ذلك بتقديميا إلى المدين
القروض النقدية المباشرة ويقدميا المصرف لمتجار  : رابعا: القروض النقدية المباشرة

 والمنتجين من اجل تغطية نفقات اإلنتاج الجاري 
إذ يمنح المصرف سمفا متنوعة لئلفراد لمواجية حاجاتيم االستيبلكية  خامسا: السمف:

 شراء السمع االستيبلكية الطويمة األجل . كسمف الموظفين وسمف الزواج وسمف
غير انو في السنوات األخيرة وفي ظل االتجاه الذي سارت عميو المصارف مدة من    

الزمن بالتركيز عمى تقديم القروض في ظل ما يسمى بنظرية القروض التجارية التي 
ترداد قيمة تمول فييا القروض إنتاج سمع حقيقية زراعية كانت أم صناعية بما يضمن اس

القرض عبلوة عمى تميز ىذه القروض كونيا قروضا قصيرة األجل، واجيت المصارف 
موقفا صعبا نتيجة المنافسة القوية مع سوق رأس المال وكان عمييا إن تختار بين 
التمسك بتقديم القروض القصيرة األجل دون غيرىا مما يدفع المقترضين إلى االلتجاء 



 23 

ة احتياجاتيم أو تغير البنوك من موقفيا بان تتجو إلى تقديم إلى سوق رأس المال لتغطي
 القروض متوسطة األجل إلى جانب القروض قصيرة األجل وىذا ما حدث بالفعل.

ذا كان ىناك من يدعي بان المصارف ينبغي إن تقتصر عمى تقديم القروض قصيرة  وا 
لمتوسطات فوفقا ليذا األجل الن الودائع بطبيعتيا قصيرة األجل فأنيم يغفمون قانون ا

القانون إذا قام فريق من المودعين بسحب جزء من ودائعيم  فان ىناك احتمال كبير بان 
يقوم فريق أخر  بإيداع أموال تعادل تقريبا ما تم  سحبو . والنتيجة ىي استقرار الموارد 
المالية لممصرف بشكل يتيح لو فرصة توجيو جزء منيا إلى  قروض متوسطة وطويمة 

جل وحتى إذا فشل قانون المتوسطات في تحقيق االستقرار المنشود فان قدرة األ
المصارف عمى الحصول عمى القروض طويمة األجل من سوق رأس المال ومن 
المؤسسات المالية األخرى فضبل عن الشركات الشقيقة كفيل بان يمكنو من تقديم 

 قروض طويمة األجل .
ة في مجال منح االئتمان فممصرف يقدم القروض وىكذا حقق تنويع المصادر أفاق واسع

لكافة القطاعات االقتصادية  وبيذا  تحققت صفة الشمول في مجال االقتراض كما 
تحققت ليا الصفة نفسيا في مجال مصادر التمويل ومن غير المتوقع إن يترتب عمى 

في  اتجاه المصارف الشاممة نحو تنويع تواريخ استحقاق القرض إلى جانب التنويع
القطاعات التي يقدم ليا القرض أي اثر  سمبي عمى أىداف المصرف فميس ىناك 
تضحية بالسيولة إذ مازالت المصارف  تقدم قروضا قصيرة األجل وليس ىناك تضحية 
باألمان إذ انو يشترط إن يكون القرض موجيا إلى أنشطة ينتظر منيا إن تحقق عائدا 

 اه يعد استجابة ليدف الربحية.يكفي لخدمة الدين فضبل عن ىذا االتج
 : أداء الخدمات المصرفية المتعمقة بالنشاط التجاري -3

والتي ىي أداة شاممة وميمة وشائعة لتمويل التجارة  وتشمل فتح االعتمادات المستندية
الخارجية وتقديم الضمانات التي ينشدىا الزبائن وىنا يتحول مركز الثقة بين المتعاممين 
إلى المصارف التجارية التي تؤدي دور الوسيط بينيم  وتحقق ىذه الخدمة لممصرف 

دتيا بواسطة التأمينات إرباح متمثمة بالعموالت  وكذلك يمكن لممصارف تنمية أرص
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النقدية التي تطمبيا من فاتحي االعتمادات المستندية وتحصل أيضا عمى فوائد من 
رباح ناشئة من عمميات الصرف األجنبي  ومن الخدمات المصرفية  عممية التمويل وا 
األخرى مثل إصدار خطابات الضمان البلزمة لتنفيذ االلتزامات التي تتعيد بيا 

راف أخرى دون إن تكون ىذه المصارف مضطرة إلى دفع مبالغ المصارف تجاه إط
نقدية ليذا الغرض وكذلك إصدار الحواالت  الداخمية والخارجية وتحصيل الشيكات 
جراء التحصيبلت والتحويبلت وتقديم خدمات بطاقات االئتمان وبيع وشراء الشيكات  وا 

يل الخارجي وغيرىا من السياحية وتأجير الخزائن الحديدية والقيام بعمميات التحو 
 الخدمات.

 العمميات المصرفية االستثمارية: -ثانيا:
فضبل عن دور المصارف الشاممة كمقرض تقميدي لمحكومات والشركات والمؤسسات 
العاممة في القطاعين العام والخاص في العديد من دول العالم فإنيا تضطمع بميمات 

 -والتي تتضمن:  أساسية ضمن نطاق عمميات الصيرفة االستثمارية
وىو عبارة عن تحمل مخاطرة شراء األوراق المالية )األسيم ( المصدرة  اإلسناد: -1

حديثا من الشركة أو المنشاة التي قامت بإصدارىا وبيعيا عمى حساب ومخاطرة 
المصرف مع تحمل مخاطرة االنخفاضات السعرية خبلل مدة مسك تمك األوراق فمو 

و )س( من األسيم وأرادت الحصول عمى المبمغ نقدا قامت شركة ما بإصدار ما قيمت
لحاجتيا إليو فإنيا تتفق مع المصرف الشامل بعد إن توقع معو العقود البلزمة عمى 
قبض شيكا بالمبمغ مطروحا منو العموالت والمصاريف األخرى ويتولى المصرف بيع 

موب فورا تمك االصدارية عمى مسؤوليتو ويؤمن لمشركة حصوليا عمى المبمغ المط
ويتحمل بدال منيا مخاطرة التسويق في السوق المالية . وفي بعض الحاالت )خاصة 
عندما تكون االصدارية كبيرة ( فان المصرف يقوم باإلسناد )متعيد اإلصدار( قد يكون 
مؤسسة أو نقابة لمشراء  والتي تساىم في ضمان التوزيع واالكتتاب في األوراق المالية 

راء من مجموعة من المصارف التي تتعاون في إصدار وتوزيع وتتكون مؤسسة الش
األوراق المالية الجديدة لمشاريع االستثمار وتقوم مؤسسة الشراء بشراء األوراق المالية 
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التي لم يتم تغطيتيا عن طريق االكتتاب العام وتحتفظ بيا إلى إن تتمكن من تسويقيا. 
إلى زبائنيم مباشرة وما يبقى من ويبيع أعضاء مؤسسة الشراء جزءا من اإلصدار 

اإلصدار يباع ويوزع من خبلل مصارف أخرى تجند من قبل أعضاء مؤسسة الشراء 
وىذه المجموعة من المصارف تعرف بمجموعة البيع والتي يمكنيا تسويق إصدار 

 األوراق المالية.
: وتسمى ميمة التوزيع كذلك )بذل أفضل الجيود البيعية( التوزيع أو التسويق -2

وتتضمن تسويق األوراق المالية لصالح الشركة المصدرة بدون تحمل المصرف مخاطر 
مسكيا لحسابو فالمصرف الشامل متخصص بتسويق اإلصدارات الجديدة بسبب ما لديو 
من خبراء ووحدات متخصصة واتصاالت واسعة مع السماسرة والشركات المالية الوسيطة 

وبات استيعاب اإلصدارات في السوق وتقميل األخرى وىذا بدوره يقمل من تكاليف وصع
الوقت البلزم إلنجاز عممية التسويق كما إن سمعة المصرف في تسويق إصدارات جديدة 
تكسبو مجموعات جديدة من الزبائن الذين يتطمعون إلى ما يعرضو عمييم بين الحين 

 .زيعواألخر ويتقاضى المصرف مقابل ىذه الميمة من الشركة المصدرة عمولة التو 
وتشمل ىذه العممية قيام المصرف   تقديم االستشارة حول اإلصدارات الجديدة : -3

الشامل بتقديم النصح والمشورة حول نوع وتشكيمة األوراق المالية المرغوبة بالمقارنة مع 
في ضوء أوضاع الشركات المصدرة  تكاليف األوراق المالية البديمة ومردودىا ومخاطرتيا

ليا ويستطيع المصرف الشامل إن يؤدي ىذه الوظيفة بسبب ما يحتمو من موقع ميم في 
السوق المالية وما لديو من معمومات حديثة عن تطورات العرض والطمب عمى األموال 
 فييا .ومع تطور السوق المالية تدريجيا فان المصرف الشامل قد يقوم بمبادرة تكوين
مجموعات متخصصة في إسناد أو تسويق اإلصدارات الجديدة .وغالبا ما تكون ىناك 
مجموعة من المصارف األخرى الشاممة التي تتعاون معو في اإلسناد والتسويق بحيث 
يمكن إن يؤدي دور قائد إدارة االصدارية . كما تتفرع من المجموعة الرئيسية مجموعات 

جزئة وصوال إلى المستثمر النيائي الذي يمسك األوراق فرعية من الموزعين بالجممة والت
المالية. وضمن ىذه الوظيفة فان المصرف الشامل يقوم وبشكل مستمر بإعداد دراسات 
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الجدوى لمفرص االستثمارية التي تنكشف إمامو إذ إن لدى المصرف القدرة عمى القيام 
و وقدرتو عمى التعاقد مع بيذه الدراسات بسبب ما لديو من خبرات متنوعة وبسبب معرفت

المؤسسات والمكاتب المتخصصة لمقيام بيا أو بجزء منيا . وتمر ىذه الدراسات بمراحل 
جراء دراسات الجدوى ثم القيام بالخطوات  ثبلث ىي: نشوء فكرة المشروع الجديد  وا 

لى البلزمة إلخراج المشروع إلى الوجود فيما لو توفر التمويل وتدبير المساىمين فيو  وا
جانب ىذه الدراسات يقدم المصرف مجموعة  متنوعة من الخدمات االستثمارية ومن 
بينيا اإلعبلن عن ىذه الفرص )تسويقيا لممستثمرين ( لغرض تشجيع المستثمرين من 
اإلفراد والشركات والمؤسسات لئلقبال عمييا وتنفيذىا وكذلك إسيام المصرف في 

لمبادر أصبل لدراسة جدواىا وبمرور الزمن ومع المشروعات الجديدة خاصة إذا كان ىو ا
ثبوت المشروع في السوق قد يرى المصرف تخفيض مساىمتو من خبلل بيع أجزاء 
متعاقبة منيا لغرض إعادة تدوير أموال المصرف لفرص اقتصادية جديدة ولزيادة حجم 

يقرر  التداول في السوق المالية ونشر ممكية األسيم  بين جميور المستثمرين أو قد
الخروج من بعض ىذه المساىمات بسبب عدم توافقيا مع متطمبات سياستو االستثمارية 

 بسبب توقعاتو عن انخفاض أسعار أسيميا أو تدىور ربحيتيا.  
 ثالثا: النشاطات ذات الصمة بعمميات االستثمار:

نفيا ويتسم ىذا النوع من األنشطة التي يمارسيا المصرف الشامل بان المخاطر التي تكت
 عادة ما تكون في حدىا األدنى ومن ابرز ىذه األنشطة ما يأتي:

 :التأجير التمويمي  -1
يعد التأجير التمويمي حاليا من أىم نشاطات الصيرفة الشاممة وقد بدأت المباشرة بيذا 
النشاط في أوائل الستينات وىو يتضمن تأجير كافة المعدات ابتداء بالفقرات الصغيرة 

نتياء بالطائرات والناقبلت الضخمة وىو كأحد الخدمات التمويمية كأدوات المكتب وا
الحديثة يشبو إلى حد كبير عقد اإليجار العادي فعقد اإليجار بمفيومو العام ىو اتفاقية 
تتضمن السماح لممستأجر باستعمال آالت أو أجيزة معينة أو مبان أو غير ذلك من 



 27 

من النقود إلى المؤجر مقابل استخدامو األصول الثابتة وقيام المستأجر بدفع مبالغ 
 لؤلصل وانتفاعو بيا .

إما التأجير التمويمي فيو يتضمن قيام المصرف بتمويل شراء األصل وتأجيره لمغير 
 مقابل دفعات محددة ووفقا لشروط معينة فضبل عن إعطاء المستأجر حق تممك األصل. 

نة مع الشركة  التي تورد المعدات ويشترط في ىذه العممية إن يبرم المستأجر عقدا لمصيا
أو األصول لضمان استمرار كفاءتيا وصبلحيتيا طوال مدة استخداميا وال يتحمل 
المؤجر أية تكاليف وبذلك توفر خدمات التأجير التمويمي لممشروعات الفرصة في 
االستفادة من اآلالت والمعدات واألصول الرأسمالية البلزمة لبدء الفرصة في االستفادة 
من اآلالت والمعدات واألصول الرأسمالية البلزمة لبدء عمميات اإلنتاج وتحريك العجمة 
في القطاعات االقتصادية ذات الصمة وقد قامت الكثير من المصارف في الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والمغرب واألردن وغيرىا من البمدان بإنشاء شركات 

 داء ىذه الخدمة .تأجير تمويمي تابعة لممصرف أل
وتعد عقود التأجير والتمويل تسييبلت ائتمانية  مباشرة، إذ إن توقيع العقد يعد بمثابة 
إقراض لؤلموال فالمستأجر ال يقوم بدفع قيمة األصل لكنو يقوم بدال من ذلك بدفع مبالغ 
محددة من العقد أي انو كان بإمكان المستأجر اقتراض المبمغ كمو لشراء األصل 

تخدامو كما يشاء ألنو أصبح ممكو ثم يقوم بدفع إقساط القرض وفوائده إلى واس
المصرف.   ويتميز التأجير التمويمي بأنو استثمار رأسمالي بالكامل إذ إن الشركة 
المؤجرة ال تسمم زبائنيا المستفيدين )سواء كانوا إفراد أم شركات ( أمواال لمتصرف فييا 

نما أصول الستخداميا  في مخت  مف النواحي اإلنتاجية .وا 
 ويمارس التأجير التمويمي في صيغتين أساسيتين ىما:

 %100وىو الصيغة التي يقوم فييا المصرف بالتمويل بنسبة  :التأجير المستقيم -
وىو الصيغة التي يمنح فييا المصرف جزءا بسيطا من  :التأجير ذو الرافعة -

% من كمفة الموجودات ويتم اقتراض األموال الباقية من إحدى  20األموال ال يقل عن 
 الجيات المؤسسة مثل شركات التامين.
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 :إقامة صناديق االستثمار -2
 تقوم المصارف الشاممة أيضا بالمبادرة إلى تأسيس أو المساىمة في تأسيس صناديق
االستثمار المشترك ،ويعرف صندوق االستثمار )سمة تحتوي عمى مجموعة مختمفة من 
األسيم والسندات يتم شراؤىا من قبل مجموعة من المستثمرين وتتم إدارتيا عن طريق 
مجموعة من المتخصصين في إدارة وتنظيم محافظ االستثمار( ويعد صندوق االستثمار 

لؤلشخاص الذين ال  يمتمكون القدرة عمى إدارة  من األدوات االستثمارية التي توفر
استثماراتيم بصورة مباشرة الفرصة لممشاركة في األسواق العالمية والمحمية . وتتمخص 
دارتيا  فكرة  صناديق االستثمار في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردىم وا 

م تحقيقيا منفردين بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي ال يمكني
فالخبرة التي يوفرىا مديرو االستثمار قد تضمن تحقيق عوائد أعمى  مما قد يحققو 
المستثمر لو قام بتشغيل أموالو بمفرده في أسواق ال يعرف عنيا إال النذر اليسير كما إن 
تجميع األموال القابمة لبلستثمار ضمن صندوق واحد  سيقمص العبء اإلداري عمى 

ين فضبل عن الحد من المخاطر التي قد يتعرض ليا المستثمر المنفرد في المستثمر 
 سوق األوراق المالية . 

وتقوم صناديق االستثمار بتوظيف مواردىا في مجاالت األدوات النقدية والمالية مثل 
أذونات وسندات الخزينة وشيادات اإليداع والسندات ذات معدالت الفائدة العائمة 

والودائع المصرفية وكذلك األسيم والسندات عمى اختبلف أنواعيا  واألوراق التجارية
وأجاليا فضبل عن  المتاجرة بالعمبلت والسمع المواد الخام والطاقة والعقارات .....الخ. 
وال يجوز ليا مزاولة أي إعمال مصرفية كقبول الودائع أو االقتراض أو الضمان أو 

 غيرىا من اإلعمال المصرفية.
نواع لمصناديق تختمف باختبلف حاجات وأىداف ورغبات المستثمرين وىي وىناك عدة أ

 تندرج تحت نوعين أساسين من الصناديق ىما 
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 الصناديق المغمقة: - أ
وىي قنوات استثمار مقصورة  عمى فئة مختارة من المستثمرين وتتاح ىذه الصناديق 

ىناك فرصة طيبة متاحة بصورة دورية بين الحين واألخر فإذا تبين إلى خبراء االستثمار 
إلى االستثمار في مجال ما فتشكل مثل ىذه الصناديق ، وليذه الصناديق المغمقة ىدف 
 محدد ويحتفظ بيا لمدة محدودة يصفى بعدىا الصندوق وتوزع عائداتو عمى المستثمرين.

 : الصناديق المفتوحة - ب
اط الصندوق ظل وفي ىذه الحالة يبقى الصندوق مفتوحا لمدخول والخروج طالما إن نش

قائما وبإمكان المستثمر شراء وحدات من ىذه الصناديق عندما يشاء كما انو بإمكانو 
 بيعيا بعد إخطار قصير جدا .

 ومن أىم المزايا التي تقدميا صناديق االستثمار ىي:
 :لممستثمر 
 المحافظة عمى رأس المال. -
 تعظيم عائد االستثمار. -
 والتي ال يستطيع الدخول فييا بمفرده. االشتراك في معامبلت سوق رأس المال -
 لممصرف 
موارد مالية خارج الميزانية )مثل عموالت االكتتاب واالسترداد ورسوم حفظ األوراق  -

دارة المحفظة المالية ......الخ(  المالية وتحصيل الكوبونات وا 
 خدمة مكممة  -
  لبلقتصاد القومي 
 عات االقتصاديةتعبئة الموارد المالية وتوجيييا نحو تمويل المشرو  -
 تنشيط التعامل في أسواق رأس المال  -
 توسيع قاعدة الممكية الخاصة لممشروعات العمبلقة . -
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 الصيرفة الخاصة -3
يرجع تاريخ بدايات الصيرفة الخاصة إلى أوائل القرن الثامن عشر إذ كانت أوربا بمثابة 

موطن التقميدي الميد األول لممصارف الخاصة وبالذات سويسرا التي تميزت بكونيا ال
والمبلذ األمن لممصارف إذ يعود تاريخ أنشطة الصيرفة الخاصة فييا إلى أيام الثورة 
الفرنسية إذ اتجو العديد من أبناء الطبقة االرستقراطية الفرنسية إلى نقل ثرواتيم إلى 
جنيف بيدف الحفاظ عمييا  في حين اتجو بعضيم إلى لندن وغيرىا . وقد تطورت 

ة الخاصة من نشاط يقوم عمى السرية في المقام األول ويقتصر عمى خدمات الصيرف
عدد من البيوت المتخصصة في سويسرا وبريطانيا إلى نشاط أساسي في معظم 
المؤسسات المالية الكبرى حول العالم إذ تزايدت أىمية الصيرفة الخاصة وأنشطتيا خبلل 

ي مجال الخدمات المالية ويرجع العقود األخيرة لتصبح واحدة من أكثر القطاعات نموا ف
تزايد االىتمام ىذا من جانب المصارف المختمفة إلى زيادة األىمية لؤلنشطة خارج 
الميزانية واألنشطة غير المرتبطة بالفوائد وأنشطة الخدمات القائمة عمى العموالت 

ئمة واالستشارات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول عمى حساب األنشطة التقميدية القا
 عمى العمميات داخل الميزانية .

ويمكن تعريف الصيرفة الخاصة)بأنيا حزمة من الخدمات المالية والمصرفية 
واالستثمارية التي يتم تقديميا إلى شريحة الزبائن ذوي الثروات الكبيرة بما يتناسب مع 

 (المتطمبات واالحتياجات واألوضاع المالية لكل زبون عمى حدة بشكل منفرد ومستقل
ويتم التعامل مع الزبون من خبلل موظف مختص في الشؤون المالية من خبلل ثبلثة 

 مستويات ىي:
الحساب غير المؤتمن : ويتصرف ىنا المسئول عن حسابات الزبون بناء عمى  :أوال 

 التعميمات ىذا األخير 
الحساب االستشاري : وىنا يتصرف المسئول عن حسابات الزبون تبعا لمشاورات  :ثانيا

مسبقة مع ىذا األخير  وتكون ىذه المشاورات بشكل دوري ومنتظم وفي ىذه الحالة 
 المسئول عن الحسابات يعطي المشورة والزبون يقرر،
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الحساب المؤتمن : في ىذه الحالة يفوض الزبون إدارة أموالو المودعة إلى  : ثالث
المسئول عن حساباتو الذي يتصرف بالطرق التي يراىا مناسبة في نطاقات وحدود متفق 

 عمييا مسبقا مع الزبون منيا:
 إن يحقق عائدا ثابتا لممال الموظف -
 إن يحافظ عمى القيمة الحقيقية لممال الموظف -
 النمو الحقيقي لممال الموظف إن يحقق  -

وتقدم الصيرفة الخاصة الئحة مكتممة من الخدمات المصرفية التقميدية فضبل عن أدوات 
 مالية أكثر  تقنية واحتراف منيا :

 الودائع والحسابات الجارية في كافة العمبلت  -
 عقود االئتمان  -
 حفظ األوراق المالية  -
 صناديق األمانة  -
األسيم والسندات والمشتقات  والعقود المستقبمية وآلجمة في التداول )شراء وبيع ( ب -

 األسواق المحمية واألجنبية 
 عمميات صرف العمبلت والتداول بالمعادن الثمينة  -
 التسييبلت والتسميفات والكافبلت -
 التامين عمى الحياة  -
التوظيف المالي من خبلل مجموعة متنوعة من صناديق الستثمار العالمية في  -

 السندات األسيم و 
 إدارة المحافظ المالية  -
 الخدمات المالية واالستشارية والخدمات المصرفية العالمية  -
 الخدمات الشخصية )مثل تدبير السفر وتامين الحجوزات( -
 إدارة الممتمكات العقارية وتقديم االستشارات العقارية  -
 فتح الحسابات المصرفية في الخارج  -
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باين في تقديم ىذا النوع من الخدمات المصرفية من وعمى الرغم من انو قد يكون ىناك ت
بمد إلى أخر ، إال إن األىداف الرئيسية التي تكمن وراء دخول المصارف في ىذا 

 :وتتمثل بما يأتيالمجال تكاد تكون متشابية ، 
 :تعظيم اإليرادات من خبلل التعامل مع زبائن المصارف الحاليين.أوال

 كسب ميزة تنافسية بين المصارف واجتذاب معظم الزبائن المميئين . ثانيا:
عادة توطين رؤوس األموال .  ثالثا:  اجتذاب وا 

 تسنيد أو توريق القروض المصرفية  -4
برزت عممية التسنيد عمى الصعيد الدولي في الثمانينيات من القرن العشرين كواحدة من 
أدوات التمويل الحديثة بظيور أزمة المديونية الخارجية واقتراح العديد من الحمول 
عادة شراء  لتخفيف حدة مشكمة الديون الخارجية والمتمثمة في اقتراح مبادلة الديون وا 

عادة تحويل ا لديون الخارجية إلى سندات وقد ارتبط اتساع استخداميا بتطور الديون وا 
تكنولوجيا الكومبيوتر إذ وفر ىذا التطور إلى المؤسسات المالية إمكانية االحتفاظ 
بمجموعة من القروض النمطية أي بفئات محددة وبمبالغ صغيرة ومن محافظ استثماراتيا 

 خفضة . ثم القيام بتحصيل اصل القروض وفوائدىا بكمفة من
 و لمتسنيد معنيان  :

: ويفيم التسنيد ضمن ىذا المعنى بأنو عممية تحويل األصول  معنى ضيق األول:
المصرفية التقميدية وبخاصة القروض والمرىونات إلى أوراق مالية بشكل سندات مالية 

 قابمة لمتداول في األسواق المالية.
عممية التي تتضمن تحويل األصول : ويشير إلى إن التسنيد ىو ال معنى واسع الثاني:

 كافة إلى سندات لذلك تعني ظاىرة التسنيد التحويل إلى سندات 
وفي كبل المعنيين فان مضمون عممية التسنيد ىي قيام المقرض وليكن المصرف بطرح 
أوراق مالية مقابل مجموعة من الديون التي لديو مثل الديون بضمان الرىونات عمى 

ارات ، سيارات ، اآلالت ....الخ( وتكون ىذه األوراق قابمة لمتداول اختبلف أنواعيا ) عق
في األسواق المالية وعند اقتنائيا من اإلفراد و المستثمرين يعني ذلك  إمداد المصرف 
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بالسيولة البلزمة لتغطية ىذا القرض ومن ناحية أخرى عند قيام المقترضين األصميين 
المصرف باستيبلك األوراق المالية التي أصدرىا بسداد ىذه الديون مع فوائدىا  سيقوم 

استنادا إلى ىذه الديون. وعمى ىذا فان التسنيد يزيد من دور المصارف الشاممة في 
األسواق المالية ) عمى الرغم من إن محافظ قروضيا تنخفض بسببو( من خبلل قياميا 

في دخول األسواق بالمبادرة  لتقديم االستشارة في ىذا الميدان لمشركات التي ترغب 
المالية إذ تطرح أوراقيا المالية ومن ثم تدخل ىذه المصارف ضمن محافظيا االستثمارية 

 بما يتوافق وسياساتيا االستثمارية.
ومن المفيد أن نشير إال إن التسنيد لم يقتصر عمى الديون الخاصة بل أنيا أخذت تشمل 

بتحويل ديونيا المتراكمة إلى  الديون الحكومية أيضا إذ قامت العديد من الحكومات
 سندات قابمة لمتداول محاولة منيا تخفيف عبء تمك الديون .

ومن أىم المميزات التي ينبغي توافرىا في الديون المؤىمة لمتسنيد  التمتع بسجل تاريخي 
يشيد باالنتظام في السداد فضبل عن تحقق دخل مستمر منتظم لمديون طوال مدة 

 ز أنواع التسنيد ىي القروض التجارية وسندات الدين.البرنامج ولعل من ابر 
 إما فيما يختص بطرق التسنيد فيمكن إن تكون بإحدى ما يأتي :

 استبدال الدين -
 التنازل -
 المشاركة الجزئية -

وتحقق عممية التسنيد جممة من المزايا والمنافع بالنسبة إلى المصارف والمؤسسات     
المالية األخرى منيا ، إن ظيور ىذه العممية ضمن فقرات "خارج الميزانية" يقمل من 
حاجة المصارف إلى تكوين تحديد تخصيصات بمبالغ كبيرة لمديون المشكوك في 

لمؤسسات إلى زيادة مصادر األموال حيث تتمكن تحصيميا أوال كما يقمل حاجة ىذه ا
ىذه المؤسسات من خبلل التسنيد من خبلل منح القروض وتحريكيا واستبعادىا من 
ميزانياتيا خبلل مدة قصيرة كما إن عممية التسنيد تحقق ربحا اكبر من إرباح أساليب 

 التمويل التقميدي .
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ثر مردودا فضبل عن إن المصارف إذ يوفر التسنيد أسموبا لمتمويل اقل كمفة وأك   
والمؤسسات المالية األخرى ومن خبلل تسنيد قروضيا تستطيع استبدال الموجودات 
األقل سيولة واألكثر مخاطر بموجودات أكثر سيولة واقل مخاطر األمر الذي يقمل من 
حاجتيا إلى رؤوس أموال كبيرة وتمكينيا من مواجية التزاماتيا اتجاه المعيار الدولي 
لكفاية رأس المال الذي أقرت ) لجنة بازل(  وأخيرا فقد أدى التسنيد كمصدر لمتمويل 
دورا ىاما في ظل سياسات العديد من حكومات األقطار النامية إلى تحويل مؤسساتيا 
إلى النشاط الخاص والذي من خبللو سمحت لمؤسساتيا التي تعاني من عجز مالي إلى 

فييا اإلفراد  والمؤسسات . وىكذا يمكن القول بأنو تحويل قروضيا إلى سندات يكتتب 
تتوفر لممصرف جزء من موجوداتو وتحويميا إلى نقد عوضا عن االقتراض بفائدة من 
إطراف أخرى واستنادا إلى ىذا الوصف فان التسنيد يعد نوعا من االقتراض الذي يمكن 

ىا المصرف وىي تسميتو باالقتراض السندي أي اقتراض األموال مقابل سندات يصدر 
 تعد صيغة فعالة لمساعدة المصارف في حل مشاكل محفظتيا .

 عمميات التامين  -5
قد يحصل شخص ما عمى قرض من احد المصارف لغرض ما ورغبة منو في تجنيب 
أسرتو مسؤولية سداد قيمة القرض بعد وفاتو فانو يمجا إلى شراء وثيقة لمتامين تحقق لو 
ىذا الغرض وفي محاولة بعض المصارف انتياز تمك الفرصة فقد درج  عمى التعامل 

وثيقة شركة تامين شقيقو يطمق عمييا  بنوع من وثائق التامين عمى الحياة لحساب
عمى الحياة االئتمانية  تمتد لعد محدود من السنوات وينخفض فييا مبمغ التامين  التامين

من سنة إلى أخرى ومن شير إلى أخر مع سداد كل قسط من إقساط القرض فمبمغ 
التامين يتغير مع الرصيد المتبقي من القرض ويستمر المؤمن عميو في دفع قسط 
القرض إلى المصرف طالما ىو عمى قيد الحياة إما إذا وافتو المنية قبل إن ينتيي من 
سداد اإلقساط التزمت الشركة الشقيقة أي شركة التامين سداد إقساط القرض في تواريخ 

 استحقاقيا .
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وقد امتد نشاط المصارف في ىذا الصدد إلى تقديم الخدمات التأمينية األخرى مثل    
الممتمكات فالخدمة التأمينية في ىذه الحالة عادة ما تصاحب ائتمان حصل  التامين عمى

عميو المؤمن لو من المصرف لغرض شراء الشيء محل التامين الذي قد يكون منزال أو 
سيارة وكما ىو الحال في وثيقة التامين عمى الحياة يتحقق لممصرف ) والشركة الشقيقة 

قميمة كما يتحقق لمزبون ميزة الحصول عمى  بالتبعية( ميزة تسويق الخدمة بتكمفة
الخدمات المالية المتكاممة ) االئتمان والتامين( من المكان نفسو.  وتبدو مكاسب 
المصرف واضحة فوثيقة التامين االئتمانية تضمن لممصرف الحصول عمى مستحقاتو 

امين وىو قد يعني تقميل مخاطر تعرض المصرف لمخسائر. وكذلك فان تقديم خدمة الت
واالئتمان في إن واحد ومن المصدر نفسو من شانو إن يحقق وفورات في تكاليف تقديم 
تمك الخدمات  ىذا إضافة لمعمولة التي يمكن إن يحصل عمييا المصرف من الشركة 
الشقيقة  فضبل  عمى إن المصرف يمكنو االقتراض من الشركة عندما تظير الحاجة 

 الممحة لموارد مالية إضافية .
 صيرفة المنزليةال -6

تعتبر الصيرفة المنزلية إحدى النتائج المترتبة عمى ثورة االتصاالت والتي تميز بيا عقد 
التسعينات من القرن الماضي وىي تعمل باستخدام الكمبيوتر بعد ربطيا بالمحطة 
الطرفية عن طريق جياز فاكس أو ىاتف وقد أخذت الصيرفة المنزلية طريقيا في 

 االقتصاديات المتطورة.التطبيق في أكثر 
وتشمل الصيرفة المنزلية مجموعة من الخدمات مثل استنطاق الحسابات والبريد 

 االلكتروني والتامين والتسييبلت الصيرفة وبعض الخدمات المصرفية األخرى.
 الصيرفة الدولية  -7

تاريخيا إن عدد المصارف التي كانت تقدم الصيرفة والتمويل عمى النطاق الدولي قميل 
ما أصبحت اإلعمال ذات صفة عالمية بشكل متزايد فان دإما في الوقت الحاضر وعن

المصارف المحمية لم تجد بدا من الدخول في األسواق المالية الدولية  وبدأت تقدم بعض 
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الخدمات الصيرفة الدولية والسيما زبائنيا بدؤا بالحصول عمى فرص في مجال التجارة 
 الدولية.

الدولية إلى مجموعة المعامبلت والخدمات الصيرفة التي يتم عقدىا وتشير الصيرفة 
 وتقديميا خارج نطاق بمد المصرف المعني )عمى المستوى العالمي(.

والذي يعد إلى حد ما وقائيا  األولولقد كان لتوسيع المصارف دورىا عالميا دافعان 
ممياتيم المصرفية عمى )دفاعيا( ىو رغبة المصارف في متابعة زبائنيا عندما يقومون بع

نطاق عالمي  الن ىذه المصارف ترغب في المحافظة عمى العبلقات وتعزيزىا مع 
الدافع ما ازبائنيا المحميين الذين بدأت تنو حاجاتيم إلى خدمات الصيرفة الدولية . و 

 فيو تنويع قواعد اإلعمال. الثاني
 الصيرفة االلكترونية  -8

تقديم منتجات واسعة تولد العموالت  ومن ضمنيا لقد أدى تطور السريع لمصيرفة إلى 
بطاقة سمسمة منتجات الصيرفة االلكترونية . ومن ضمن عمميات الصيرفة االلكترونية 

وىي عبارة عن بطاقة تستخدم لمقيام بالعمميات االلكترونية والسحب النقدي من  المدين
آللي الموضوعة الحساب و مكائن الصرف اآللي الموضوعة لمحساب ومكائن الصرف ا

في األماكن العامة لمقيام بالعمميات المصرفية وسحب النقود  وكذلك ىناك مكائن 
مربوطة مع كمبيوتر المصرف يتم عن طريقيا نقل األموال من حساب المشتري إلى 

 حساب البائع عند قيام بعممية الشراء مثبل.
 رابعا: النشاطات )العمميات( المتعمقة بالمشتقات 

المشتقات أحد أىم أجزاء السوق المالي العالمي في الظروف الراىنة بعد ما يمثل سوق 
اشتير ىذا السوق خبلل السنوات األخيرة توسعًا كبيرًا في ظل تصاعد أىمية األدوات 
المتداولة في ىذا السوق وكذلك تنوع وتنافس المؤسسات المالية المتاجرة والمستثمرة بيذه 

 األدوات.
بأنيا )عقود مالية تتعمق بفقرات خارج الميزانية وتتحدد قيمتيا  اتالمشتقويمكن تعريف 

بقيمة واحدة أو أكثر من الموجودات أو األدوات أو المؤشرات األساسية المرتبطة بيا 
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وتعطي لمالكيا الحق في شراء أو بيع موجود )حقيقي أو مالي أو نقدي( معين وبسعر 
وتضم المشتقات مجموعة من العقود  محدد وبكميات محدودة خبلل مدة زمنية محددة

المالية التي تتنوع وفقًا لطبيعتيا وأجاليا التي تتراوح ما بين الثبلثين يومًا والثبلثين عامًا 
 أو أكثر.

 أىم العوامل األساسية التي ساىمت في ثورة المشتقات:
 التصدير الكبير والتدريجي ألسواق األعمال العالمية من القيود والعراقيل التي -1

 تحد من نشاط المؤسسات المالية وانتقال رؤوس األموال.
التوسيع في حركة التكنولوجيا واالتصاالت العالمية المتطورة التي يسرق عممية  -2

 التحرير.
المنافسة القاسية بين المؤسسات المالية عمى اختبلف أنواعيا من مصارف  -3

 مالية...الختجارية واستثمارية وصناديق االستثمار والتقاعد واألوراق ال
 :وتتخذ المشتقات أشكاال عديدة وكما يأتي

 (optionsأواًل: الخيارات: )
تعريف الخيارات أو العقود االختيارية بأنيا عقود تعطي لمالكييا الحق في شراء أو البيع 
لكمية معينة من الموجودات وبسعر محدد خبلل مدة زمنية معينة ويمزم الطرف األخر 

مقابل حصولو عمى ثمنا مناسب أي )عبلوة( ويتضح من التعريف بتنفيذ ىذه العقود 
وجود نوعين من الخيارات خيارات الشراء وىي التي تعطي لمالكيا الحق في شراء كمية 
معينة من الموجودات وخيارات البيع التي تعطي لمالكيا الحق في بيع كمية من 

العمبلء وخيارات أسعار الموجودات ولمخيارات استخدامات واسعة من أبرزىا خيارات 
 الفائدة وخيارات مؤشرات األسيم.

 
 
 
 



 38 

 (futuresثانيا: المستقبميات: ) 
يعرف العقد المستقبمي بأنو عقد يتم إبرامو بين المشتري والبائع يتفق من خبللو عمى 

 تبادل موجود معين و بسعر محدد في نياية المدة المحددة.
العقد المستقبمي عن العقد اآلجل من ناحية كونو إذ يمثل التزاما لكبل الطرفين ويختمف 

متاحا لمتداول العام في البورصة، وليذه العقود عدة استخدامات من أبرزىا مستقبميات 
 العمبلت ومستقبميات أسعار الفائدة ومستقبميات مؤشرات األسيم.

 ثالثًا: المبادالت
جود معين مقابل تدفق أو ىي التزام  يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي أو مو 

موجود أخر وبموجب شروط يتم االتفاق عمييا عند التعاقد فمثبل تؤلف مبادلة سعر 
القاعدة عقدا بين طرفين المبادلة مدفوعات قائدة ثانية خبلل وقت معين مقابل مدفوعات 

 قائدة متغيرة أو معومة.
ة أخرى إلى أجل محدد يتم أما التعريف المعاصر لممبادلة فيي مبادلة عممية معينة بعمم

منو إعادة كل عممية إلى حسابيا األصل ولتسييل فيم عممية المبادلة يمكن تجزئة ىذه 
 العممية إلى عمميتين:

 أخرى.عممة معينة مقابل  عممةعممية تتم في السوق اآلني  ومنو يتم بيع  األولى:
المباعة في السوق اآلني من العممة عممية تتم في السوق اآلجل ومنو تشتري  الثانية:

 السوق اآلجل.
 وتتم عممية المبادلة أما مبادلة أسعار الفائدة أو العمبلت أو السمع.

 رابعًا: العقود اآلجمة
ويعرف العقد اآلجل بأنو عقد بترتيب خاص ووفق الشروط التي يتفق عمييا الطرفان 

رض من ىذا العقد من لتبادل موجودات في تاريخ محدد في المستقبل وبسعر محدد الق
وجية نظر المؤسس ىو الحماية من تقمبات السعر التي قد تحدث في قيمة الموجودات 
أو المطموبات بين تاريخ إبرام العقد اآلجل وتاريخ التشديد وبما إن العقود اآلجمة ىي 
اتفاقيات عمى قيمة التبادل في تاريخ مستقبمي وبسعر محدد فان تبادل الدفعات بين 
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ن المتعامدين ال يتم عند إبرام العقد وذلك الن المبادالت تتم بالفعل في تاريخ الطرفي
تسوية العقود ويوافق مالك العقد عمى شراء احد الموجودات بتاريخ االستحقاق بسعر 
متفق عميو في العقد اآلجل فإذا كان سعر الموجودات في تاريخ التسوية أعمى من سعر 

ذا كان اقل من سعر الشراء المحدد فان المالك الشراء المحدد فان المالك يحق ق الربح وا 
يتحمل الخسارة وبما إن طرفي العقد يمتزمان بتنفيذ العقد في تاريخ التسوية فان كبل 

 منيما عرض لمخاطر ائتمانية من الطرف األخر.
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 املبحث الثالث
 الصريفة الشاملة وجتارب بعض دول العامل

 أواًل: النموذج األلماني
ارة الصرف الشامل تعود أساسا إلى التصنيف الرئيسي لممؤسسات المالية األلمانية إن عب

حيث تصطمح ىذه المؤسسات عموما بأعمال وخدمات متنوعة في مجالس الصيرفة 
التجارية )مثل الودائع وتوفير االئتمان( و الصيرفة االستثمارية )تعيد وتداول األوراق 

دارية االستثمارات( عمم ا إن المؤسسات المالية التي تضطمع بأعمال الصيرفة المالية وا 
 % من إجمالي الموجودات المصرفية.78الشاممة تسيطر عمى نحو 

ويعود بدايات النموذج األلماني في الصيرفة الشاممة إلى العقدين اآلخرين في القرن 
ور التاسع عشر ومرور الزمن المصادف األلمانية زادت من عممياتيا الصيرفة وقامت بد

المال الثابت والتمويل اآلجل، لذلك فأنيا طورت نموذج  رأسأساسي ومؤشر في تقديم 
الصيرفة الشاممة بحيث أصبح نظام متحد بشكل أساسي مع الصناعة كما إن تطبيق 
نموذج الصيرفة الشاممة أسيم في التطور الصناعي األلماني السريع عن طريق 

برؤوس  مساعدي المصارف الشاممة في تأسيس عدد من الشركات المساىمة وتزويدىا
األموال البلزمة إذ يقوم المصرف األلماني بدراسة المشروعات الصناعية المقدمة إليو 
ذ اتضح من خبلل الدراسة أىمية المشروع يقرر المصرف إيجاد الشركة وشكل  وا 
التحويل ويعمل عمى إقامتيا بشكل شركة مساىمة وقد يحتفظ بجزء من أسيميا ضمن 

مة ونوع رأس المال المطموب وبيذا تصبح الشركة زبون محفظتو االستثمارية ثم يحدد قي
لممصرف الذي أنشأىا، تقوم بإيداع أمواليا لديو واالقتراض منو وىنا تنشأ رابطة قوية 
بين المصرف والشركة وىي اشتراك المصرف في مجمس أدارتيا وىكذا أصبحت 

 العبلقات وطيدة بين المصرف والصناعات األلمانية.
األلماني يعكس البيئة التنظيمية لنشوئو والتي تتسم بغياب التشريعات  إن تطور النموذج

المقيدة في ألمانيا واتصال قانون الصيرفة األلمانية مع متطمبات الصيرفة الشاممة من 
حيث عدم تدخمو في االتجاىات الوظيفية لممصارف وتركيزه عمى الرقابة واإلشراف وفق 
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يولة وبالمقابل فان سياسات المصارف الشاممة األسس الوقائية السيما في مجال الس
األلمانية جميعيا تركز عمى عناصر ما يسمى ))بالمثمث السحري(( وىي الزكية واألمان 
والسيولة وىي تعتمد بصفة رئيسة عمى المبدأ الذي تعتمده ىذه المصارف وىو التحرر 

 من كافة التقيدات في مجال العمل عمى أساس قطاعي وجغرافي.
 المصارف التجارية: -1

 ،Deutscne Bankيعمل في نطاق الصيرفة التجارية أكبر ثبلثة مصارف ىي )     
Commerz bank، Dresdner Bank  إلى جانب مجموعة من المصارف اإلقميمية

وفروع المصارف األجنبية والمصارف الخاصة إذ يصل عدد ىذه المصارف إلى نحو 
% من موجودات الجياز المصرفي وبينما تقوم 43مصرفا وتقدر موجداتيا بنحو  343

المصارف الثبلثة األكبر حجما في ألمانيا بممارسة أعمال الصيرفة التجارية 
واالستثمارية وذلك من خبلل مصارف ينضوي تحت لوائيا مجموعة من الشركات 
المتفرعة والمنفصمة قانونيًا لممارسة خدمات التأمين و الصيرفة العقارية وتجميع 

دخرات وصناديق االستثمار فان المصارف اإلقميمية مرخص ليا العمل في نطاق الم
الصيرفة الشاممة كما إن فروع المصارف األجنبية يسمح ليا بممارسة أعمال الصيرفة 
الشاممة باستثناء الخدمات التي تدخل في مجال تعيد األوراق المالية، أما فئة المصارف 

ة التجارية إلى جانب دور محدود في أسواق راس الخاصة فيي تمارس نشاطات الصيرف
 المال وتخصص خدماتيا لؤلفراد ولقطاعات معينة.

 :مصارف االدخار -2
فضبل عن قياميا بخدمات قبول الودائع ومنح االئتمان لؤلفراد ولؤلغراض التجارية     

فان مصارف االدخار تكتسب صفة الشمولية في أعماليا ناحية السماح ليا بإصدار 
 اق مالية مقابل رىونات وتعيد سندات الحكومة المحمية.أور 

% من مجمل 36مصرفا وتقدر موجداتيا ما يقابل  747ويبمغ عدد ىذه المصارف 
% من مجموع ودائع المدخرات إال إن 55موجودات الجياز المصرفي وتستوعب نحو 
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خدمات ىذه المصارف تتم عمى أساس إقميمي حيث تخصص خدمات كل مصرف 
 معين مع منع ىذه المصارف من مزاولة أنواع محدودة من االستثمارات. إلقميم

 المصارف التعاونية: -3
وىي عبارة عن مجتمعات مشتركة تقدم الدعم ألعضائيا وليس توفير األرباح      

لممساىمين وشأنيا شأن مصارف االدخار فان المصارف التعاونية تتخذ شكل مصارف 
مصارف تابعة في المدن وأخرى في األرياف وكل من  إقميمية تمارس أعماليا من خبلل

ىذه المصارف يكون متصبًل بتعاونية تسوية وطنية وعمى الرغم من العدد الكبير نسبيًا 
% 15إال إن موجداتيا ال تزيد عن  6300لممصارف التعاونية في السوق إذ يقارب  

بموجب القانون  من موجودات الجياز المصرفي األلماني ولممصارف األلمانية الحق
بمزاولة كافة أعمال وخدمات التأمين ولكن حصرًا من خبلل شركات متفرعة ومنفصمة 
رأسمالية تابعة لممصارف األم مع خضوعيا إلحكام الرقابة الفدرالية في ىذا المجال 
السيما نحو سير العمل وفق األسس المشروعة ونحو توفير معدالت كفاية راس المال 

 المطموبة.
إن المصارف األلمانية اختارت عدم دخول مجال تعيد المنتجات التأمينية في  ويبلحظ

بعض ميادين التأمين كالتأمين عمى الممتمكات الشخصية والسيارات العقارات وغيرىا 
وذلك بسبب تطمب ىكذا خدمات التزامات كثيفة لمدة ما بعد البيع الخاصة من ناحية 

 قل بالمقارنة مع خدمات التأمين عمى الحياة.كبر حجم االلتزامات مقابل المنافع األ
 ثانيًا: النموذج السويسري

من المعروف إن الصيرفة في سويسرا سرية في طبيعتيا عالمية في نطاقيا مع    
اكتسابيا صفة الشمولية فكما ىو الحال مع المصارف األلمانية فان المصارف الرئيسية 

نت المصارف السويسرية تعمل تاريخية في سويسرا ىي أيضا مصارف شاممة وحينما كا
تنافسية تتصف بالمراقبة الحذرة إال إن التطورات التي مرت الصناعة المصرفية عبر 
الزمن حففت نسبيا من ىذا المناخ حتى يمكن لمسوق المصرفي السويسري إن يحافظ 

 عمى مركزه الرائد بين أسواق المال العالمية.
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سري يمكن أن نقول إن المصارف السويسرية وعندما نصف الجياز المصرفي السوي
توفر حزمة من الخدمات والتسييبلت المالية والتشريعات المصرفية في سويسرا عمى 
عكس غيرىا من الدول األخرى لم تحاول مطمقا تحديد اختصاص وأعمال المصارف 
وحصرىا في نطاق نوع معين من النشاط أي إنيا تأخذ بالتخصص القطاعي الضعيف 

رف وتتمتع المصارف السويسرية بحرية اختيار الخدمات والمنتجات المالية التي لممصا
تود تقديميا إلى الزبائن دون تقييدات ميما كان نوعيا وىذه الحرية وفرت المناخ المبلئم 
لنمو وازدىار الجياز المصرفي السويسري فضبل عن األعمال التي تقدميا في نطاق 

مصرف موزع عمى  600في السوق السويسري أكثر من نشاطات داخل الميزانية ويعمل 
 ثمانية تصنيفات أىميا:

 المصارف الكبيرة  -1
إن أكبر أربعة مصارف في سويسرا ىي مصارف شاممة بطيي نشاطيا عمى نشاط      

كامل الجياز المصرفي وقد ارتفعت موجوداتيا كنسبة من إجمالي موجودات القطاع من 
ومن المعروف إن الثبلثة الكبار تصنف  1993م % عا50إلى  1945% عام 25نحو 

 25عالميا في عداد أكبر منو مصرف عالمي من حيث موجوداتيا في عداد أكبر 
 مصرف عالميا من حيث حقوق ممكيتيا.

ويشمل نشاط ىذه المصارف الكبيرة الصيرفة التجارية وتمويل التجارة إلى جانب أعمال 
المال والسيما أسواق النقد واألوراق التجارية والقطع والمعادن الثمينة وألسيم  رأسأسواق 

والسندات وغيرىا من األوراق المالية كما إنيا تنافس غيرىا من المصارف السويسرية 
األخرى في ميادين التمويل مقابل الرىونات و تمويل المستيمكين والتأجير واالعتماد 

المال األجنبية السيما سوق  رأسالمصارف في أسواق التجاري إلى ذلك تنشط ىذه 
 التسميف األوربي إذ تتعامل في كافة أنواع المشتقات المالية.
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 المصارف الكانتونية -2
مصرفا كانتونية وىي  29إلى جانب المصارف الكبيرة يعمل في السوق السويسري     

ن مناطق جغرافية عبارة عن شركات ممموكة لمحكومة أو حنونة من قبميا تعمل ضم
محددة وتم تأسيسيا في ظل قانون الكانتونات خبلل النصف األخير من القرن التاسع 
عشر وتدار ىذه المصارف عمى أسس تجارية وتعود عوائد عممياتيا إلى الكانتونات 
وفيما تختمف المصارف الكانتونية من حيث حجميا ونطاق أعماليا إال إن ىذه 

رف الكبيرة األخرى في ميادين الصيرفة التجارية المصارف تتنافس مع المصا
% من 20واالستثمارية ويتم تنسيق أعمال ىذه المصارف التي تحوز عمى نحو 

موجودات القطاع. وكذلك عبلقاتيا الخارجية من قبل االتحاد السويسري لممصارف 
 .1907الكانتونية الذي تأسس في عام 

 المصارف الخاصة -3
ة األقدم واألكثر شيرة بين المصارف السويسرية ويبمغ تعد المصارف الخاص      

مصرفا تحوز عمى نسبة ضئيمة تحوز من الموجودات المصرفية نحو  22عددىا 
( وتوجو أعماليا لخدمة العائبلت واألفراد واألثرياء ويتنوع نشاط ىذه المصارف 0005)

ات االئتمانية يشتمل قاعدة عريضة من المنتجات المالية السيما في مجاالت الحساب
دارة الصناديق المؤسسية.  وا 

 فروع المصارف األجنبية  -4
بصفة عامة فان كبرى المصارف العالمية ليا تواجد في سويسرا وذلك من خبلل      

الفروع أو الشركات التمويل أو المصارف السويسرية الممموكة لؤلجانب وتوازي 
 % من موجودات الجياز المصرفي السويسري.305موجوداتيا نحو 

 تأمين فكما ىو أما في مجال نشاط المصارف السويسرية في أسواق راس المال ال
الحال في النموذج األلماني فان سوق السندات ىو الذي يطغى عمى نشاط سوق المال 
في سويسرا فيما السوق النقدي وسوق األسيم يتسمان باالداء الضعيف نظرا لعدم تنوع 
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األدوات المالية المطروحة عنيما لبلتجار والتداول فضبل عن كونيما سوقيين محميين 
 ات السمطات النقدية القانونية والتشريعية.ومقيدين بإجراء

وفي مجال التأمين يحق لممصارف دخول سوقو لكن من خبلل الشركات المتفرعة      
والمنفصمة رأسماليا. ويبلحظ في سوق التأمين تفضل كل من المصارف وشركات 
التأمين عدم الدخول في شؤون وأعمال الطرف األخر والحذر من المنافسة أي تسويق 
المنتجات التأمينية. لكن في الوقت ذاتو فأن بعض المصارف الكبرى أثرت بالتنافس مع 
شركات التأمين في حقل التأمين عمى الحياة فيما بعضيا األخر فضل الدخول في نوع 
من التحالف مع شركات التأمين وبقي القسم األعظم منيا خارج السوق التأمينية وان ىذا 

 ديد عمى اجتذاب العمبلء.السوق يتصف بالتنافس الش
ومن الجدير بالذكر إن معظم المصارف السويسرية تحجب عن الدخول في تحالفات مع 
المشروعات الصناعية وذلك العتقادىا أن ينحصر عمل المصارف في مجاالت 
الصيرفة التجارية واالستثمارية ويختمف ىذا الواقع عن الفكرة الداعمة لمتحالفات 

 كما ذكرنا سابقًا.-ألمانياالصناعية -المصرفية
 ثالث : النموذج اإلنكميزي

 تتميز الصناعة المصرفية في المممكة المتحدة بثبلث خصائص رئيسية     
تتمثل في إن السوق المصرفي حافظ تقميديًا عمى كونو مركز لمصيرفة العالمية  األولى:

ن ىذا السوق مفتوحًا وعاصمة لؤلسواق األوربية منذ العقد الثاني من القرن العشرين كو 
 أمام المصارف األجنبية وتنافس مع المصارف المحمية.

:  إن نشاطات المصارف في المممكة المتحدة قد تم توزيعيا تاريخيا وليس قانونيا الثانية
إلى أعمال الصيرفة التجارية )التي يحتكر نشاطيا أربعة مصارف( وأعمال الصيرفة 

 الصيرفة التاجرة.االستثمارية إلى جانب أعمال 
:  إن المصارف تطبق نظام الرقابة الذاتية فيما السمطات النقدية تعتمد عمى نظام الثالثة

 االقتناع والتأثير األدبي وتفضمو عمى إصدار القوانين والتعميمات المصرفية.
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ويعد النموذج اإلنكميزي في الصيرفة الشاممة من النماذج المتميزة تاريخيًا عن نماذج 
دان األوربية األخرى من خبلل إتباع تقميد مصرفي يتمثل في تمسك المصارف البم

اإلنكميزية بالعمل التجاري وتوفير رؤوس األموال قصيرة األجل البلزمة لتمويل التجارة 
الصناعية وعدم المساىمة في تأسيس  تقتضيووالتقميل من التمويل طويل األجل الذي 

 المشروعات وخاصة الصناعية منيا.
نتيجة لذلك كانت مساىمة المصارف اإلنكميزية في توفير رؤوس األموال البلزمة و 

إلقامة المشاريع الصناعية محدودة عمى العكس من مصارف الدول األوربية األخرى 
وعمى رأسيا ألمانيا إذ كانت قد شاركت في رؤوس أموال الشركات الصناعية ومجالس 

فصبًل إداريًا بين النشاطات المصرفية التجارية  إدارتيا وينص قانون الصيرفة اإلنكميزية
واالستثمارية في إطار المصرف  الواحد يصل إلى قمة اليرم اإلداري أي في تكوين 
مجالس إدارة منفصمة تمغي بعدىا في مجالس إدارة واحد لممصارف الشاممة ولممصارف 

قتصار عمى حرية اختيار المفيوم المصرفي الذي يتناسب مع مساىمتيا من حيث اال
العمل المصرفي التجاري أو االستثماري مع تنوع اختصاصات العمل المصرفي 
االستثماري لتتجاوز تعيدات تغطية األوراق المالية إلى القروض المجمعية أو تحصيبلت 
الديون أو إدارة نشاطات الربع واالستيبلء بين الشركات المختمفة أو التعامل بالمشتقات 

مؤسسة تقبل الودائع والتي  600ويوجد في المممكة المتحدة أكثر من المالية وغير ذلك 
يمكن تصنيعيا إلى خمس فئات المصارف التجارية والمصارف التاجرة ومصارف أخرى 

 إنكميزية ومصارف أجنبية وغيرىا من المؤسسات التي تقبل الودائع.
شبكة  مصرفاً  21: تمتمك المصارف التجارية والتي عددىا المصارف التجارية -1

واسعة من الفروع في المممكة المتحدة وىي تضطمع بشكل مباشر بدور كبير في نظام 
التسوية أو المقاصة وفي سوق ىذه المصارف يسيطر نشاط أربعة مصارف ىي األكبر 

% من إجمالي 80حجمًا بين بقية المصارف البريطانية حيث يشكل موجوداتيا نحو 
ىذه المصارف أربعة األكبر حجما بين المصارف الموجودات لممصارف التجارية. تعد 

التجارية في عداد المصارف الشاممة حيث تمارس أعمال قبول الودائع واإلقراض 
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والتسوية وىي تنشيط في مجاالت التمويل لممستيمك واإلقراض مقابل رىونات شيكات 
ت االئتمانية بطاقات االئتمان واالعتمادات المستندية واإلقراض العالمي وخدمات الحسابا

دارة االستثمارية وىذه المصارف تتأثر بإعمال الصيرفة االستثمارية من خبلل شركات  وا 
متفرعة ممموكة بالكامل من قبل مصارفيا كما إن ىذه المصارف أخذت تنوع نشاطاتيا 
ليشمل في سبيل المثال عمميات التأمين عمى الحياة وخدمات السفر وقطاع العقارات إلى 

% من 57إدارة األمانة وتشكل موجودات المصارف التجارية نحو  جانب خدمات
 موجودات القطاع المصرفي.

مصرفا تاجرًا تعمل في السوق المصرفي وتقدر  33ىناك  المصارف التاجرة: -2
من موجودات المصارف مجتمعة والى جانب نشاطيا في مجال  404موجوداتيا بحوالي 

ارف زادت من أعماليا في حقل الصيرفة التمويل لمتجارة العالمية فأن ىذه المص
االستثمارية خاصة إدارة االستثمارات واإلسناد واالتجار باألوراق المالية والنصح المالي 

 وأمراض الزبائن.
مصرفا تعمل في السوق بموجوداتيا تقارب ال  142وعددىا  المصارف األخرى: -3

ا المصارف التاجرة % من موجودات القطاع وتوفر الخدمات نفسيا التي توفرى4033
فضبًل عن إن بعضيا تعمل كبيوتات تمويل تمنح القروض لؤلغراض االستيبلكية إلى 

 جانب خدمات التأجير التمويمي.
مصرفا أجنبيا )أمريكي، ياباني( بموجوداتيا  344وعددىا  المصارف األجنبية: -4

 %( وتنشيط ىذه43.05% مقابل 56095تزيد عن موجوداتيا المصارف الوطنية )
 المصارف في مجاالت الصيرفة التجارية واالئتمان االستيبلكي وأسواق راس المال.

: وىي مؤسسات مالية غير مصرفية تقبل الودائع مؤسسات قبول الودائع األخرى -5
وتسعى بالجمعيات العقارية ومن أىم األعمال التي تمارسيا ىذه المؤسسات المالية يمكن 
صدار بطاقات االئتمان وتمويل  ذكر تسوية الشبكات وفتح القروض لؤلشخاص وا 

 نات.المال إلى جانب أعماليا في مجال الرىو  ورأسالمشاريع في أسواق النقد 
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أما فيما يتعمق بنشاط المصارف اإلنكميزية في مجال سوقي المال والتأمين فأنو يمكن 
القول بأن سوق المال البريطاني يتسم بالعمق والتنوع والتطور بالمقارنة مع أسواق المال 
األلمانية والسويسرية وذلك يعود بصفة رئيسية إلى الظيور الواسع والمبكر لظاىرتي 

والتي وسعت من دور  1986لمة لمسوق البريطاني في أواخر عام التحرير والعو 
المصارف في إنتاج وتداول األوراق النقدية والمالية الشائعة لمتداول في السوق البريطاني 
حاليًا ويمكننا ذكر األوراق التجارية وسندات الخزينة وشيادات اإليداع والسندات األوربية 

 واألجنبية...الخ.واسيم الشركات والمصارف المحمية 
ماليًا  رأسوتدخل المصارف اإلنكميزية حقل التأمين من خبلل شركات متفرعة ومنفصمة 

ويتصف سوق التأمين المحمي بشدة أعمال الرقابة الرسمية عميو وانو سوق مجزأ ويعمل 
 في نطاقو المئات من الشركات التي تتنافس عمى تقديم المنتجات التأمينية.

األلماني فأن المصارف اإلنكميزية تفضل الدخول في مجال التأمين وكما في النموذج 
عمى الحياة ألنيا ترى ىذا المجال ىو األكثر مبلئمة ألعمال الصيرفة بالتجزئة فيما 
تبتعد قدر اإلمكان عن مجاالت التأمين األخرى التي تتطمب التزامات خدمية كثيفة بعد 

 البيع.
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 املبحث الرابع
 اإلسالمية ومدي انطباق مفهىم املصارف الشاملة عليهااملصارف 

كمفيوم عام لمعمل المصرفي فأننا نستطيع القول بأن البنك اإلسبلمي يصبح بين مفيوم 
المصرف التجاري في مجاالت التمويل ومصادرىا دون اعتماد عمى عنصر الفائدة 

عية استثمارية المحددة سمفًا والبنك االستثماري من حيث توظيف الودائع في أو 
مخصصة نيابة عن المودعين أو المستقرين وصناديق االستثمار المشترك من حيث 
كون البنك اإلسبلمي يعتبر بمفيوم الواسع وعاءا استثماريًا واسعا يوزع منافعو عمى 
المشتركين فيو بصورة أو بأخرى ويعرف المصرف اإلسبلمي ىنا من مفيوم البنك 

تو وأوجو تمويميا ال من حيث اعتماد الفائدة جزءًا من عوائد الشامل من حيث تنوع نشاطا
 تمك النشاطات كما يوضحو الشكل التالي:    

 
يا وعمى ىذا األساس فان عمل البنوك اإلسبلمية والسمات المميزة ليا يجد أنيا بطبيعت

بنوك متعددة الوظائف فيي تؤدي دور البنوك التجارية وبنوك األعمال وبنوك االستثمار 
وبنوك التنمية وال يقتصر عمميا عمى اآلجل القصير كالبنوك التجارية وال عمى اآلجل 

 المتوسط والطويل كالبنوك غير التجارية بل عمى االثنتين معًا. 
عمال التي تمكنو من تحقيق تمك الغايات وذلك يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياتو باأل
 عن طرق العمل في المجاالت التالية 
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 األعمال المصرفية غير الربوية -1
يمارس البنك سواء لحسابو أو لحساب غيره جميع أوجو النشاط المصرفي المعروفة     

أو المستحدثة مما يمكن لمبنك أن يقوم بو في نطاق التزامو المقرر ويدخل في نطاق ىذا 
 النشاط ما يمي:

قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات اإليداع المختمفة وتأدية  -1
ات المسحوبة وتفاصيميا وتحصيل األوراق التجارية وتحويل األموال في قيمة الشبك

صدار الكفاالت المصرفية  الداخل والخارج وفتح االعتمادات المستندية وتبمغييا وا 
وخطابات الضمان وكتب االعتماد الشخصي وبطاقات االئتمان وغير ذلك من الخدمات 

 المصرفية.
ع والشراء عمى أساس السعر الحاضر دون التعامل بالعامبلت األجنبية في البي -2

بدون -السعر األجل ويدخل في نطاق التعامل المسموح لو بو حاالت اإلقراض المتبادل
 لمعمبلت المختمفة حسب الحاجة.-فائدة
تقديم التسميف المحدد األجل باعتباره خدمو مجربة عن الفائدة أما طريقة خصم  -3

في -طريق اإلقراض المقسط ويمتنع عمى البنكالكمبياالت التجارية فقصيرة األجل أو ب
أن يقدم ىذه الخدمة بطريقة التسميف عمى أساس الحساب الجاري -جميع األحوال

 المدين.
إدارة الممتمكات وغير ذلك من الموجودات القابمة لئلدارة المصرفية عمى أساس  -4

 الوكالة باألجر.
وتقديم المعمومات القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاممين مع البنك  -5

 واالستشارات المختمفة.
القيام بدور الوصي المختار إلدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقًا لؤلحكام الشرعية  -6

 والقوانين المركبة بالتعاون المشترك مع الجية الدينية ذات االختصاص.
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 الخدمات االجتماعية -2
ات االجتماعية اليادفة إلى يقوم البنك بدور الوكيل األمين في مجال تنظيم الخدم   

توثيق أواخر الترابط  بين مختمف الجماعات واألفراد وذلك عن طريق االىتمام بالنواحي 
 اآلتية:

تقديم القرض الحسن لمغايات اإلنتاجية في مختمف المجاالت المساعدة عمى  -1
 تمكين المستفيد من القرض لبدء حياتو المشغمة أو تحسين مستوى دخمو ومعيشتو.

دارة الصناديق المخصصة لمختمف الغايات االجتماعية المعتبرة.إنش -2  اء وا 
 أية أعمال أخرى مما يدخل في عموم الغايات المستخدمة. -3
 أعمال التمويل واالستثمار-3

يقوم البنك بجميع أعمال التمويل واالستثمار عمى غير أساس الربا وذلك خبلل الوسائل 
 التالية:

وجزئيا في مختمف األموال والعمميات القابمة لمتصفية تقديم التمويل أالزم كميا  -1
الذاتية ويشمل ذلك أشكال التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة وبيع الرابحة لؤلمر 

 بالشراء وغير ذلك من صور مماثمة.
توظيف األموال التي يرغب أصحابيا في استثمارىا المشترك مع سائر الموارد  -2

فق نظام المضاربة المشتركة ويجوز لمبنك في حاالت معينة المتاحة لدى البنك وذلك و 
 أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب االتفاق الخاص بذلك.

ويكون لمبنك اإلسبلمي في مجال ممارستو األعمال أن يقوم بكل ما يمزم من التصرفات 
 لتحقيق غاياتو ويشمل ذلك بوجو خاص ما يمي:

 لشركات والمؤسسات المحمية واألجنبية.إبرام العقود واالتفاقات مع األفراد وا -1
تأسيس الشركات في مختمف المجاالت والسيما المجاالت المكممة األوجو لنشاط  -2

 البنك.
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تممك األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعيا واستثمارىا وتأجيرىا واستئجارىا بما في  -3
عة والصناعة ذلك أعمال استصبلح األراضي الممموكة أو المستأجرة وتنظيميا لمزرا

 والسباحة .
إنشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك أو المتعاممين معو في  -4

 مختمف المجاالت.
قبول اليبات والتبرعات واإلشراف عمى إنفاقيا في المجاالت االجتماعية  -5

 المخصصة ليا وحسب الغايات المعتبرة.
واإلقميمية والدولية وبخاصة االتحادات الدخول في االتحادات المينية المحمية  -6

 الرامية لتوحيد العبلقات مع البنوك اإلسبلمية.
 مقارنة البنىك اإلسالمية والتقليدية باالستناد إىل معايري الشمىلية 

إن خير دليل عمى مدى انطباق مفيوم الشمولية المصرفية عمى المصارف اإلسبلمية 
صارف اإلسبلمية بالتقميدية تجاربو كانت أم ىو مقارنة مصادر واستخدامات أموال الم

 استثمارية أم متخصصة كما في األتي:
 من حيث مصادر األموال  -1
 من حيث استخدامات األموال -2

 مقارنة البنوك التقميدية مع البنك اإلسالمي من حيث مصادر األموال
  النتائج من استعراض بنود مصادر األموال ومقارنتيا بالبنوك التقميدية يمكن استخراج

 التالية ذات العبلقة:
يتحدد العائد عمى مصدر األموال سمفا في البنك التقميدي بينما توجد في البنك  -1

اإلسبلمي حسابات مشاركة تحدد عوائدىا نتيجة األعمال وفقا لعقد المضاربة وقواعد 
 االستثمار.

يمكن أن  تخمو ميزانية البنك التقميدي من بند قروض مصرفية لتغذية المصادر بينما -2
 تشمل ميزانية البنك اإلسبلمي بند إيداعات البنوك إسبلمية.
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تخمو مصادر األموال في البنوك التقميدية من بند االستثمارات المخصصة وىو   -3
أسموب يعتمد عمى تغذية مصادر األموال باستثمارات وفقا لقناعة تقدير المودع وعمى 

عمى تغذية مصادره الخارجية من خبلل مخاطرتو وبالتالي تزداد قدره البنك اإلسبلمي 
قدرتو عمى تنشيط وتنويع مجاالت االستثمار المجدبة االجتذاب ودائع استثمارية 

 مخصصة.
يعتمد جيد إدارة البنك اإلسبلمي في جذب الودائع العامة عمى قدرتو في استخدام  -4

ع بينما يقرر األموال بكفاءة وفاعميو وعمى نشاط استثمار مجد لتحقيق عائد مرتفع لممود
العرض والطمب عمى األموال في البنك التقميدية ميكانيكية الفوائد الدائنة والمدنية 
وتنميتيا حيث تصب مباشره في حساب المساىم نتيجة الفروق بين الفائدة الدائنة 

 والدنية.
استطاعت البنوك اإلسبلمية أن تستقطب شريحة من العمبلء المودعين لم تصميا  -5

يدية وىي الفئة التي أحجمت عن التعامل مع البنوك التقميدية لشبية الربا البنوك التقم
وبالتالي ساىمت البنوك اإلسبلمية في ىذا الجانب بتغذية مصادر االستثمار أكثر من 

 البنوك التقميدية.
ال يختمف البنك اإلسبلمي عن التقميدي في ضرورة وجود راس المال مدفوع لبدء  -6

النشاط واستمراره وكونو حاجز أمان وضمان بالنسبة لممودعين في كبل البنكين إال إن 
أىمية النسبة في البنوك اإلسبلمية تزداد نتيجة مخاطر االستثمار وتصرف اإلدارة 

ون البنوك اإلسبلمية تسعى إلى االستثمار الرأسمالي واقترابيا بذلك من بنوك األعمال ك
 مالية طويمة اآلجل. رأسطويل اآلجل وتحتاج بالتالي إلى موارد 

تحاول البنوك اإلسبلمية أن تتجو إلى إطالة اجل مصادر أمواليا الخارجية قدر  -7
 اإلمكان لتتبلءم مع ىيكمية استخداماتيا التي تتجو )ويجب أن تتجو( إلى استثمارات

 األموال أجبًل واألكثر عمقا وتنوعا في االقتصاد.
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 :ومن استعراض بنود االستخدامات نالحظ األتي
 

 مقارنة البنك اإلسالمي مع البنك التقميدي من حيث بنود االستخدامات.
التوظيفات المتوسطة والطويمة اآلجل تختمف في البنك اإلسبلمي عنيا البنك التقميدي  -1

 البنوك االستثمار واألعمال التقميدية بشكل أو بأخر.بينما تتوفر في 
المشاركات طويمة اآلجل والرأسمالية تكاد تخمو من ميزانية البنك التقميدي وقد توجد  -2

 في بنوك األعمال ولكن بدرجة وأىميتو لنسبة أقل.
تخمو ميزانية البنك التجاري أو االستثماري عموما من نشاط أو االستثمار المباشر  -3

من أصول عينية كالعقارات )لغابات االستثمار( أو المخزون السمعي  وكذلك
 )المقتوالت(.

تزيد أىمية األحوال الثابتة والقسم المنقولة في البنك اإلسبلمي كونيا تمثل ىاما من  -4
 النشاط.

ال تعنى أنشطة االستخدامات في البنك التقميدي بالتييئة االقتصادية واالجتماعية  -5
ء والبقاء عمى التمويل بأشكالو ومدده المختمفة بعكس البنك اإلسبلمي المباشرة مع العمبل

حيث إن اليدف التقميدي تعظيم الربح وبالتالي تعظيم العائد عمى الممكية بينما ىي في 
اإلسبلمي تيدف إلى تعظيم العائد لممالك )المساىم( والمودع والمستثمر المستفيد من 

 و وكذلك تعظيم العائد االجتماعي.األموال نتيجة تقميب المال وتشغيم
تقل األىمية النسبية لموضوع الضمانات في مجال االستخدامات في البنك اإلسبلمي  -6

)إال ضمن الضوابط العامة( بعكسيا في البنوك التقميدية حيث تعتبر محورا رئيسيا يكمن 
 في االئتمان واإلقراض.

حسن الذي يختمف في تكوينو يغيب القرض من البنوك اإلسبلمية باستثناء القرض ال -7
وىدفو عن مفيوم البنك التقميدي كذلك الحال غياب بند الكمبياالت المخصومة من 

 استخدامات المصرف اإلسبلمي إال في حاالت محددة وضمن الكمفة.
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تتميز االستخدامات في البنك اإلسبلمي بتنوعيا وتباين المستقدمين منيا واختبلف  -8
وائد االستثمار وتحديد الربح والخسارة بينما تتبلشى االستحقاقات وأسس احتساب ع

أىمية العديد من ىذه البنود في البنك التقميدي كذلك الحال بالنسبة لمتأثير المباشر لنتائج 
النشاط عمى المودع والمساىم والمستثمر المستفيد وينعكس ىذا أيضا عمى تكوين وكفاءة 

 بنك اإلسبلمي عنيا في البنك التقميدي.ودقة األجيزة التي تسير االستثمارات في ال
 ** المخاطر المرتبطة بالنشاطات غير المصرفية**

 أوال: المصارف ومخاطر التأمين عمى الحياة:
 ىناك ثبلث طرق تنظيميو يمكن لممصارف اختبار إحداىا لبلضطبلع بوظائف التامين:

 من خبلل دائرة خاصة داخل المصرف. -1
 راس المال عن المصرف.من خبلل شركة متفرعة منفصمة  -2
من خبلل شركة منفصل رأسماليا لكن تابعة لممصرف الذي يتأخذ شكل شركة  -3

 قابضة.
وبذلك فان المخاطر التي يتعرض ليا المصرف في مجال التامين تتوقف درجتيا عمى 

 البنية التنظيمية التي يتم اختيارىا لمدخول إلى سوق التامين.
سبعة تأصمة في ىكذا نوع من النشاط المالي في ويصنف خبراء التامين المخاطر الم

ىي: خطر وفاة المؤمن عميو، خطر معدل العائد عمى االستثمار، خطر التكاليف  أنواع
اختيار المؤمن عميو، خطر إعادة التامين، خطر السيولة، وخطر صندوق التامين أو 

 الضمان.
 خطر وفاة المؤمن عميو:  -1

تستعين شركات التامين والعاممين فييا غاليا بما يسمى )بجداول معدالت البقاء عمى     
قيد الحياة أو الوفاء( التي تعتبر عن احتماالت بقاء المؤمن عمى قيد الحياة أو وفاتو 
عند سن معين وباالستثناء إلى ىذه الجداول والتي تعكس الخبرات السابقة باالستثناء إلى 

ام الكبيرة( يقوم خبراء التامين بتحديد المعدالت المتوقعة لوفاة المؤمن عميو قانون )األرق
في سنين معينة وعمى أساسو يبادر ىؤالء الخبراء إلى قياس خط الوفاء وذلك من خبلل 
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تحديد األقسام السنوية التي يجب أن يدفعيا المؤمن عميو بحيث تكون كافية لتعويض 
ؤمن عميو عمى قيد الحياة عن الفترة المتوقعة من قبل احتماالت انصراف فترة بقاء الم

المؤمن وىكذا فانو كمما قمت فترة بقاء المؤمن عميو عمى قيد الحياة كمما زادت األعباء 
المالية التي يتحمميا المؤمن عميو من جزاء دفعو قيمة التغطية كاممة والتي قد تفوق 

 قيمتو ما دفعو المؤمن عميو من أقساط متساوية.
 طر االستثمار:خ -2

تتعيد شركات التأمين بدفع عوائد مالية عمى استثمار المبالغ التي يدفعيا المؤمن       
عميو وذلك عمى أساس سنوي بحيث تتراكم قيم ىذه العوائد لتضاف إلى قيمة التغطية، 

% سنويا وذلك بعد انقضاء قترة 5.5-405وتتراوح المعدالت عمى االستثمار ما بين 
بوليصة التأمين والتي غالبا ما تكون سبع أو عشر سنوات ويستند خبراء معينة عمى 

التأمين غالبا في تحديدىم لمعدالت االستثمار ىذه إلى تجاربيم السابقة في ىذا المجال 
إضافة إلى تتبعيم لحركة الفوائد العالمية عمى العمبلت واألسيم والسندات وغيرىا. 

نية الفوائد العالمية ليزات وتذبذبات حادة، ويبرز خطر االستثمار في حال تعرض ب
والسيما في االتجاه النزولي بحيث تصبح المعدالت الفعمية لبلستثمار أقل من المعدالت 
المتوقعة األمر الذي يكبد المؤمن دفع مبالغ إضافية لممؤمن عميو ومن العوامل التي قد 

عدم توازن أجال كل من تساىم في انصراف معدالت االستثمار الفعمية عن المتوقعة 
موجودات ومطموبات المؤمن إضافة إلى قيام المؤمن باالستثمار في موجودات ذات 

 مخاطر مرتفعة.
 خطر تزايد التكاليف الطارئة: -3

غالبا ما تعيد شركات التأمين إلى إضافة ىامش إلى القسط السنوي الذي ينبغي     
ال ازدياد تكاليفيا اإلدارية )التي عمى المؤمن دفعو وبما يعكس توقعات الشركات باحتم

قد تنجم عن تدريب العاممين فييا( أو ارتفاع معدالت التضخم بما يؤدي إلى اختبلل 
 حقيقي في قيمة القسط وكذلك فشل الشركة في تسويق منتوجيا لمزبائن.
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 خطر اختيار المؤمن عميو: -4
م قبل بيعيم تطمب شركات التأمين عموما إجراء فحوصات طبية لممؤمن عميي    

التأمين لكن الذي يحصل إن ىذه الشركات قد تتغاضى عن ىذه الفحوصات في حاالت 
عديدة السيما في حاالت التأمين عمى إقرار مجموعة وتكتفي بالنظر إلى أعمارىم 

 وجنسياتيم.
وبناء عمى ذلك تتعرض شركات التأمين لخطر احتمال كون أحد المؤمن عمييم يشكو 

يدد حياتو خبلل فترة قصيرة، بحيث يترتب عمى شركة التأمين دفع من مرض مزمن قد ي
قيمة التغطية كاممة لممستفيد من المؤمن عميو وىذا الخطر ىو ما يعرف ))بخطر 

 اختيار المؤمن عميو((.
 خطر إعادة التأمين: -5

قد تبادر شركة التأمين الخاصة في حال كبر قيمة األقسام وتزايد المخاطر إلى     
ء من التبعات التي تولتيا إلى شركة تأمين أخرى وىكذا يتحقق عدد من المزايا تحويل جز 

 لشركة التأمين األصمية من جراء ىذه العممية نذكر منيا المزايا التالية:
إن ىذه العممية تمكن الشركة من استقطاب عقود تأمينية بمبالغ كبيرة وتتحمل فقط  - أ

 جزء من المخاطر.
ستفادة من تنويع محفظة مخاطرىا مما يقمص حجم إنيا تمنح الشركة فرصة اال - ب

 المخاطر اإلجمالي التي قد تتعرض ليا.
 إنيا تحقق لمشركة دخبل من الرسوم والعموالت والذي يضاف إلى احتياطيا. - ت
إنيا تمكن الشركة من الخروج سريعا من سوق التأمين ذات المخاطر العالمية  - ث

 رى.وذلك بنقل كافة التبعات إلى شركة تأمين أخ
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لكن بالمقابل فان أعمال إعادة التأمين قد تشجع شركة التأمين عمى مخاطر متنوعة 
 أىميا ما يمي:

إن عقود إعادة التأمين قد تشجع شركة التأمين األصمية عمى ممارسة سياسة  - أ
توسعية في مجال استقطاب العقود التأمينية وبذلك تصبح الشركة أقل حذرًا بالنسبة 

 المنتجات التأمينية األمر الذي يزيد من درجة تعرضيا لممخاطر المالية.لمعايير إسناد 
إن لجوء شركة التأمين األصمية إلى عقود إعادة التأمين يخفى في الباطن  - ب

احتمال نقميا لشركة تأمين أخرى أو أكثر جزءًا كبيرًا أو حتى كل )المخاطر السيئة( 
ن احتماالت نشوء نزاعات قانونية بين وتبغي في محفظتيا )المخاطر الجيدة( مما يزيد م

الشركتين في حال قيام شركة إعادة التأمين بتقديم دعوى قضائية بحق الشركة األصمية 
 لممارستيا االحتيال.

إن نشاط إعادة التأمين ال تحممو معايير رقابية وذلك لعدة أسباب أبرزىا صعوبة  -ج 
تي قد تواجييا شركة إعادة التأمين يتم تقييم طبيعة االلتزامات والمخاطر بشكل دقيق وال

 خارج المنطقة التي يمارس فييا نشاط التأمين وبالتالي ال يخضع لرقابة رسمية وقانونية.
 خطر السيولة -6
قبل أي مؤسسة مالية قد تتعرض شركة التأمين عمى الحياة لخطر نقص السيولة    

من قبل أصحاب بوالص  الذي يحدث بصفة رئيسية عن الطمب المفاجئ عمى السيولة
التأمين )المؤمن عمييم( في وقت تكون فيو موجودات الشركة غير سائمة بالقدر الكافي 

 لتغطية ذلك الطمب.
والعوامل األساسية التي قد تساىم في زيادة الطمب عمى سيولة شركة التأمين ىي 

 التالية:
 التي يدفعيا سنويًا.مبادرة المؤمن عميو لبلقتراض من شركة التأمين مقابل األقساط  - أ

رغبة المؤمن عميو في وقت معقول عند اعتقاده إن الشركة ال تمبي طموحاتو  - ب
 بالنسبة لعائد االستثمار أو عند تراجع نشاط الشركة ومركزىا في السوق.
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وفي حاالت استناد الطمب عمى سيولتيا تقوم شركات التأمين عادة بتسييل جزء من 
محفظة استثماراتيا تتمتع بدرجة عالية من السيولة من حيث إن القيمة البيعية )السوقية( 

 لمورقة المالية مثبًل قد تكون اقل من القيمة التي تم الشراء بيا )القيمة األصمية(.
 أو الضمان خطر صندوق التأمين  -7

تنشأ في بعض الدول )كالواليات المتحدة األميركية( صناديق وطنيو لضمان أقساط 
التأمين السيما لصغار أصحاب البوالص التأمينية في حال فشل شركة التأمين التي 
يتعامل معيا المؤمن عمييم. وتتكون موارد ىذه الصناديق بشكل رئيسي من الرسوم 

 التأمين والتي ترتكز إلى قيم األقساط التأمينية. السنوية التي تدفعيا شركات
وفيما تتمثل إيجابيات ىكذا صناديق في ضمن حقوق أصحاب البوالص )السيما 
الصغار منيم( ضد إقدام شركات التأمين عمى اخذ المخاطر المرتفعة وكذلك دعم الثقة 

مجاالت ذات بيذه الشركات فان سمبياتيا تتمثل في حفر شركات التأمين عمى دخول ال
مكانية عدم متابعة الصندوق ألعمالو كما إن مساىمة شركات  المخاطر المرتفعة وا 
 التأمين في ىذا الصندوق ترتكز إلى حجميا أكثر مما تستند إلى المخاطر التي تأخذىا.

وخبلصة القول انو فيما عدا مخاطر وفاة المؤمن عميو وتزايد التكاليف الطارئة فان باقي 
سناد المنتجات التأمينية ىي مألوفة لدى المصارف التجارية المخاطر الم رتبطة ببيع وا 

ومألوفة أيضا طرق إدارة ىذه المخاطر وىذه الحقيقة تدعم لجوء المصارف التجارية إلى 
االضطبلع بدور المؤمن في سوق التأمين ذات األرباح اليامة وغير العادية خاصة إذا 

يا الذين يرغبون في التأمين عمى حياتيم وكيف عرفت ىذه المصارف كيف تختار عمبلئ
 يتبع المنتجات المناسبة وكيف تدير مخاطر ىذه المنتجات.

 ثانيا: المصارف ومخاطر التأمين عمى الممتمكات والحوادث الشخصية
التأمين عمى الممتمكات يشمل التغطية ضد مخاطر الخسائر التي قد تمحق بالممتمكات 

نية وغير المبنية، السيارات، المعادن الثمينة وغيرىا( فيما التأمين الثانية )كالعقارات المب
عمى الحوادث الشخصية يكون لمتغطية ضد المخاطر المتعمقة بإصابة المؤمن عميو 
بعجز كمي أو دائم لمدى الحياة بمنعو عن متابعة عممو وبالتالي اكتساب دخل بشكل 
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وغالبا ما تكون قيم التغطية في ىذا مصدر رزقو أو عند توقفو عن العمل لفترة معينة 
النوع من التأمين أعمى مما ىي عميو في حالة التأمين عمى الحياة وكذلك الحال بالنسبة 

 لؤلقساط المدفوعة سنويًا.
وتتشابو المخاطر المتأصمة في مجال التأمين عمى الحياة مع تمك التي تدخل في مجال 

فالمخاطر التي تدخل في النوع الثاني من التأمين عمى الممتمكات والحوادث الشخصية 
 التأمين يمكن حصرىا في النواحي التالية:

خطر الخسارة الكمية أو الجزئية لمممتمكات العقارية أو الشخصية ومخاطر الحوادث  -1
الشخصية وليذه الغاية يستعين خبراء التأمين )بجداول معدالت الخسائر المتوقعة( 

توقعاتيم بشأن احتماالت ىذه الخسائر واألقساط المطموبة المبنية عمى خبراتيم السابقة و 
 لتغطيتيا.

خطر انخفاض عوائد االستثمار المالي لشركات التأمين في العمبلت واألسيم  -2
 والسندات في أسواق المال العالمية.

خطر فجائية ازدياد التكاليف اإلدارية والعمالية التي قد تكيدىا شركات التأمين جراء  -3
مين فييا عمى تسويق المنتجات التأمينية وكذلك جراء ارتفاع معدالت تدريب العام

 التضخم.
 ثالثا: املصارف وخماطر الصريفة االستثمارية

 تضطمع المصارف بالعديد من النشاطات في أسواق األوراق المالية والتي أىميا.
 واألمانةإدارة ىذه األوراق في إطار صناديق االستثمار المشترك وصناديق التقاعد  -1
تعيد ىذه اإلدارة أي إصدار وتوزيع اإلصدارات الجديدة من حقوق الممكية والدين  -2

والتي قد تكون إصدارات جديدة أو إصدارات ثانوية يتم طرحيا في األسواق من خبلل 
 عممية االكتساب العام أو الخاص.

ل األوراق صناعة األسواق أي إنشاء أو المساىمة في األسواق الثانوية حيث يتم تداو  -3
المالية سواء لحسابيا الخاص أو لحساب عمبلئيا وبما يحافظ في الغالب عمى توازن 

 السوق.
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االتجار باألوراق المالية والذي يشمل إقدام المصارف عمى شراء حزمة متنوعة من  -4
األوراق المالية من إحدى األسواق وكذلك طرح بعضيا في أسواق أخرى واالستفادة من 

 وكذلك بيع بعضيا في فترة قادمة لبلستفادة أيضا من ىامش األسعار.ىامش األسعار 
نشاطات مالية أخرى مثل قيام المصارف بالوصاية عمى األوراق المالية وخدمات  -5

 المقاصة والتسوية والخدمات االستثمارية.
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 ويمكن تمخيص أىم المخاطر المتعمقة بالصيرفة االستثمارية بما يمي: 
 خطر التوسط: -1

مصارف االستثمار بالعديد من النشاطات )كما ذكرنا سابقًا( والتي تدخل في  تقوم    
مجال التوسط أو التعامل لصالح الغير والسيما لناحية تقديم النصح المالي لمشركات 
دارة المحافظ المالية وصناديق االستثمار واألمانة والتقاعد والوساطة في مجالي األسيم  وا 

مى األوراق المالية وكذلك تسويتيا. ومن الواضح إن والسندات وخدمات الوصاية ع
مصارف االستثمار تقدم بيذه األعمال مقابل عمولة أو رسم. وبالتالي تصبح قدره 
المصارف عمى تحقيق األرباح مرتينة بتطور حجم األعمال في أسواق األوراق المالية 

ا عمى تخفيض وكذلك بمدى نجاحيا عمى الفوز بحصة ممحوظة من السوق ومدى قدرتي
التكاليف الناجمة من تأديتيا لمخدمات المذكورة. ومدى توافر الخبرات المؤىمة من أجل 

 استقطاب وجذب المستثمرين.
 :ياحخطر تعامل المصارف لصال -2
يعتبر نشاط تعيد األوراق المالية واالتجار بيا من أىم النشاطات التي تقدم بيا    

يد األوراق المالية ينجم في حالة قيام المصارف مصارف االستثمار فالخطر المتعمق لتع
بالتعيد بإصدارات الجديدة من خبلل عممية االكتتاب العام. وبموجب ىذا التعيد يتحمل 
المصرف خطر أن يكون السعر المطروح لبيع إصدار أعمى من تقييم السوق لمقيمة 

متوقع قد يزول الحقيقية لسعر اإلصدار وفي ىذه الحالة فان ىامش الربح لممصرف ال
في عممية التعيد ىذه وىنا تصبح عممية تحديد سعر اإلصدار المحدد الرئيسي لمدى 

 قدرة المصارف عمى تحقيق األرباح جراء عممية تعيد اإلصدارات الجديدة.
أما بالنسبة لخطر االتجار باألوراق المالية فانو يشمل خطر تكوين المحافظ االستثمارية 

وذلك لجية احتمال انخفاض أسعار األوراق المالية في األسواق لصالح المصارف ذاتيا 
المختمفة حيث تقدم المصارف بموجب ىذه العممية شراء األوراق المالية من أسيم 
وسندات من أحد األسواق تم بيعيا في سوق أخر لبلستفادة من ىامش األسعار بين 

ذا وجدت إن األسعار السوقين وفي ىذه الحالة قد تتعرض المصارف لبعض الخسائر إ
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التي تود بيع األوراق المالية بموجبيا ىي أدنى في السوق الثاني )سوق البيع( منو في 
السوق األول )سوق الشراء( ثم ىناك عممية المبادلة لؤلوراق المالية بين السوق الحالي 
 والسوق المستقبمي حيث غالبًا ما تتعرض أسعار األوراق المالية المشترات في السوق

 النقدي لتذبذبات حادة عند إعادة طرحيا لمبيع في السوق المستقبمي.
 خطر السيولة: -3
مثل أي مؤسسة مالية قد تتعرض مصارف االستثمار لخطر نقص السيولة والذي    

ينجم بصفة رئيسية عن البنية غير المؤاتيو لممطموبات حيث االعتماد الرئيسي ليذا النوع 
لتجارية واتفاقيات إعادة الشراء لآلجال القصيرة وبالتالي من المصارف ىو عمى األوراق ا

قد تتعرض المصارف لمخاطر عدم تجديد الموارد المالية الممنوحة من قبل مستثمري 
 األوراق التجارية أو من قبل المستثمرين في إطار اتفاقيات إعادة الشراء.

 خطر صندوق الضمان: -4
في بعض دول العالم تجري عادة حماية صغار أصحاب الحقوق من مخاطر تعثر    

مصارف االستثمار جراء مخاطر نقص السيولة وذلك من خبلل إنشاء صندوق ضمان 
أو تأمين خاص ليذه الغاية وتتكون موارد الصندوق من االشتراكات والرسوم السنوية 

ق المتوفرة الحماية المطموبة لكبار التي تدفعيا المصارف. والحال إن ىذه الصنادي
أصحاب الحقوق عمى مصارف االستثمار في حال تعرضيا لنكسات مالية قد توقف 

 أعماليا األمر الذي ييدد المصالح المالية لكبار المستثمرين من أصحاب الحقوق.

 


