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  :صـلخامل

 مع ازدياد حدة التنافس الـدولي  هذا الخدمات المصرفية تطورات جوهرية، و  لقد عرفت 
القتـصاد العـالمي،     ا  في جذرية رؤوس األموال األجنبية، وحدوث تغيرات       استقطابعلى  

ركات الدولية مع تعـاظم دور       دور الش  واتساع العالمية   االقتصاديةباإلضافة إلى التكتالت    
  . الرقمياالقتصاد

 فقد أضحى لزاما على البنوك مواجهة تلك التحديات باتخاذ الخطوات المالئمـة             بالتالي
 العالمي بتحوالته المستمرة، وذلك من خالل إعادة        قتصادالا في   االندماجالتي تساعدها على    

 بهدف التكيف مع االتجاهـات       سياسات أكثر تطورا وشموال    وانتهاجصياغة إستراتيجياتها   
اإلبداعية في العمل المصرفي الدولي، وتطوير جودة الخدمة المصرفية ورفع كفـاءة األداء         

  .مما يعزز قدراتها التنافسية
  

Résumé:  

Les services bancaires ont connus des développements radicaux, à 
cause de l'accroissement de degré de concurrence international pour 
l'accumulation des capitaux étranger, et les changements fondamentaux 
dans l'économie internationale. En plus des groupements économiques 
internationaux et l'élargissement du rôle des sociétés internationales 
avec le surcroît du rôle de l'économie numérique. 

Donc, il était indispensable pour les banques de suivre des stratégies 
et prendrant des mesures leurs permettrent de s'intégrer dans l'économie 
internationale en mutations permanentes. Également, tracer des 
politiques permettant aux banques de s'adapter efficacement avec les 
orientations innovatrices des services bancaires, et l'amélioration de 
qualité et de rendement de ses services. 
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   :مقدمـة

يعتبر القطاع المصرفي من بين أهم القطاعات التي تُـؤدي دورا مهمـا فـي النـشاط             
المحلية، وتتمثـل    وتغيرات سواء الدولية أ   م لل استجابةمن أكثر القطاعات     و، وه االقتصادي

التحرر من كل    و كذا عالمية األسواق المالية    و أهم تلك المتغيرات في التطورات التكنولوجية     
المالية، باإلضافة إلـى إزالـة    وأسعار الخدمات المصرفية  و حرير أسعار الفائدة  أي ت القيود  

 بعض المؤسسات المالية من العمل في قطاعات معينـة، وأيـضا            الحواجز التي كانت تمنع   
  .         إدارة المخاطر الناجمة عن اإلقراض و إلى تطويراالتجاه

 ازديادمحليا، وخاصة مع     و كما حدثت تطورات جوهرية في الخدمات المصرفية عالميا       
 جوهرية في    رؤوس األموال األجنبية، وحدوث تغيرات     استقطابحدة التنافس الدولي على     

 االقتصادية العالمي، وظهور الكيانات المصرفية العمالقة، باإلضافة إلى التكتالت          االقتصاد
  .  الرقمياالقتصاد دور الشركات الدولية مع تعاظم دور اتساع والعالمية

محليا األخـذ بمجموعـة مـن        و لذا فقد أصبح لزاما على القطاعات المصرفية عالميا       
 تنفيذ جملة من اإلستراتيجيات لمواجهة هـذه التحـوالت العالميـة           و المتغيرات، و العوامل

على ذلك فإن اإلشكالية التي سنعالجها من       .  الحديثة للخدمات المصرفية   االتجاهاتمواكبة  و
  : خالل هذا المقال البحثي تتمثل في السؤالين التاليين

  لعالمية ؟ ما هي أبرز االتجاهات الحديثة للخدمات المصرفية في ظل التحوالت ا
   المثلى الالزمة لمواجهة هذه التحوالت ؟اإلستراتيجية ما هي أهم عناصر 

ولإلجابة على هذه األسئلة وغيرها فقد عمد الباحث إلى تقسيم هذا المقال إلى محـورين     
  :أساسيين 

  . الحديثة للخدمات المصرفيةاالتجاهات: أوال -
  .  العالميةإستراتيجية البنوك في مواجهة التحوالت: اثاني -

             :لمضامين النقاط السابقة المكونة لخطة الدراسةوفيما يلي عرض بالتفصيل 
  

  االتجاهات الحديثة للخدمات المصرفية: أوال

 مظاهر عدة،   اتخذتالتي   و لقد حدثت تطورات جوهرية في الخدمات المصرفية عالميا         
ب البنوك التجارية النـسبي فـي       حيث على الرغم من تباينها فقد كرست للحفاظ على نصي         
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على هذا األسـاس يمكـن      . مواجهة التدهور الحاصل في معدالت ربحيتها      و سوق التمويل، 
  : إجمال التطورات الحديثة في مجال العمل المصرفي كما يلي

  تغير طبيعة الوساطة المصرفية      والتعامل المتزايد في أسواق رأس المال 1.

في داخل الدول الصناعية المتقدمـة      و  وتواضع معدالت النم   االقتصاديلقد أدى الركود    
اإلنتاج ككل غير قادر على إيجاد منافـذ التوظيـف الالزمـة             و  العيني االستثمارإلى جعل   

 تلك البنوك إلـى     اضطرتوقد  . حوزة البنوك التجارية  بالستيعاب رأس المال النقدي، الذي      
لت بشكل متزايد من الوساطة في توفير       البحث عن الربح خارج مجال اإلنتاج العيني، وتحو       

  إلى مجال وساطة الخدمات المالية وإدارة المخاطراالقتصادرؤوس األموال الالزمة لحركة 
 في قطاعات ال مصرفية قد تمثل انحصر الذي االتجاهوهذا . )48، ص 1998سلوى العنزي،   (

 .تكريس مفهوم الصيرفة الشاملة وفي السعي نح

ذلك البنك الذي يحصل على موارده المالية و ل أن البنك الشامل هبصفة عامة يمكن القو 
يقدم اإلئتمان   و  في داخل البالد وخارجها من ناحية،      االقتصاديةالفروع   و من كافة القطاعات  

تلـك   و  لتوليفة واسعة من الخـدمات المـصرفية،       هناهيك عن تقديم  . لكافة القطاعات أيضا  
بذلك يمكن القول بأن هـذه البنـوك تمـارس           و ،الخدمات التي ال تعتمد على وجود رصيد      

 : )155، ص 2002هشام البساط، ( مجموعة كبيرة من األنشطة من بينها

 .   إدارة إصدارات األوراق المالية من أسهم وسندات �

  .   تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية للعمالء �
 .إمساك دفاتر األوراق المالية للعمالء وخدمات حفظ �

  . االستثمارأعمال صناديق  والسمسرة وتاباالكتضمان  �
 .شراء الشركات والخدمات الخاصة لعمليات اإلدماج �

 .التمويل التأجيري �

 . الماليةاالستشارات �

  . العقارات والمعادن والبضائع والمضاربة في أسواق العمالت �
  العينـي،  االقتـصاد  أدوات مالية جديدة تستقل في حركتها تدريجيا عن حركة           استحداث �

  . المضاربة عليها في أسواق رأس المال مثل المشتقات وتم تداولهايو
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طرحها للتداول سواء في أسواق رأس المال        و إصدار صكوك على قوة مديونيات قائمة      �
عالوة على ما سبق فقد توسع نـشاط   و.التسنيدو  أقخارجها فيما يعرف بنشاط التوري    و  أ

  .)85، ص2007، محمود محمد الداغر (البنك ليشمل صيرفة التأمين
 األنشطة المسموح بها للبنوك التجارية في بعض دول اإلتحـاد           1يوضح الجدول رقم    و

، حيث بوجه عام يسمح للبنوك فـي الـدول الـصناعية            G10العشر ومجموعةاألوروبي  
بممارسة األنشطة المتعلقة بكل مـن األوراق       ) بدرجات متفاوتة من دولة ألخرى    (المتقدمة  

  .  في مؤسسات غير ماليةاالستثمارو العقارات والمالية
 الوحيد كان   االستثناء و كما يسمح بأن تكون البنوك نفسها مملوكة لمؤسسات غير مالية،         

  .اليابان ويتمثل في حظر ممارسة البنوك لنشاط التأمين في كل من ايرلندا

  مجموعة العشر وي األنشطة المسموح بها للبنوك التجارية في بعض دول االتحاد األوروب:1 الجدول رقم

 الدولة
األوراق 

 المالية
 العقارات التأمين

االستثمار في 

مؤسسات غير 

 مالية

التبعية 

لمؤسسة غير 

 مالية
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 ذا
وك
بن

ة 
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طة
ش
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ا

  

  أستراليا
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  المملكة المتحدة
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  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

 ال قيود

  مسموح
  مسموح
  مسموح
 مسموح

  ال قيود
  ال قيود

  ودال قي
 مسموح

  ال قيود
  ال قيود
  ال قيود
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  ال قيود
  ال قيود
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  ألمانيا
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  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

  مقيد
  ممنوعة
 مسموح

  مسموح
  ال قيود

 مقيد

  ال قيود
  ال قيود
 ال قيود

  ال قيود
  ال قيود
 مسموح
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  ء

  إيطاليا
 كندا

 اليونان

   ال قيود
  مسموح
 مسموح

  مسموح
  مسموح

 مقيد

  مقيد
  مسموح

 مقيد

  مقيد
  مقيد

 ال قيود

  مقيد
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  اليابان
 الواليات المتحدة

  مقيد

 مقيد

  ممنوع
 مقيد

  مقيد
 مقيد

  مقيد
 مقيد

  مقيد
 مقيد

  .71 ، ص1998 سلوى العنتري، :المصدر

  . يمكن للبنك ممارسة كافة مجاالت النشاط المذكور بشكل مباشر:ال قيود -: مالحظة
بعضها مـن    و يمكن للبنك ممارسة كافة مجاالت النشاط المذكور على أن تكون كلها أ            :مسموح -          

  .   خالل شركات تابعة
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  .شركات تابعة و بعض مجاالت النشاط المذكور يمكن ممارستها من خالل البنك أ:مقيد -            
  . من خالل شركات تابعةو ال يمكن ممارسة النشاط سواء مباشرة أ:ممنوع -            

  

        في البنوكاالندماج و نحاالتجاه 2.

المصرفية واقعا ال يمكن تجاهله      و  لقد أصبحت المنافسة العالمية بين المؤسسات المالية      
 المصارف  اتجهت زيادة قدرتها التنافسية     رغبة في  و ي ظل ترسيخ العولمة يوما بعد يوم،      ف

قويـة للتغلـب علـى       و  مع بعضها البعض، لتكوين كيانات مصرفية عمالقة       االندماجإلى  
قد مثلت حركة االندماجات داخل األجهزة المصرفية للدول         و .المصاعب التي بدأت تواجهها   

صعيد القومي  ال تمركزه سواء على   و الصناعية المتقدمة شكال من أشكال تركيز رأس المال       
  . على الصعيد الدولي وأ

 البنـوك للتوسـع     اتجاه قد جاءت كتعبير عن      االستحواذ و االندماجالواقع أن عمليات    و
  أنـشطة  باقتحـام التوسع األفقـي     و  الحجم اقتصادياتالرأسي في نفس األنشطة، إفادة من       

  . النطاقاقتصاديات من لالستفادةمجاالت جديدة و
اإلقليمية إلى قيام نوع مـن المـصارف الكبيـرة           و  العالمية جاتاالندماكما أدت موجة    

 المنتجـات الماليـة    و متنوعة مـن الخـدمات     و الحجم، القادرة على توفير حزمة متكاملة     
 االنتقـال بذلك تم    و ،االستثمارية بطرق تكنولوجية متطورة وتكاليف منخفضة      و المصرفيةو

لى مرحلة اإلدارة التي تركز على تقيـيم  من مرحلة اإلدارة التي تقوم على مركزية القرار إ  
رميسة محمود خلـف     (إرضاء العمالء  و  بتعظيم العائد على حقوق الملكية     االهتماماألداء مع   

  ).299، ص 2003اهللا، 
تزايدت عمليات الدمج بين المصارف الكبرى في العالم وأبرزهـا          في هذا الصدد، فقد     

 قيم عمليات الدمج بين     ارتفعتوقد  . يكالكم و بنك تشايس ووبنك طوكي  و بين بنك ميتسوبيشي  
كما أنه على الـرغم     .  مليون دوالر أمريكي   24إلى أكثر من     وبنك طوكي  و بنك ميتسوبيشي 
 قد شملت تقريبا جميع الدول الصناعية المتقدمة، إال أن           المصرفية االندماجاتمن أن حركة    

 األمريكيـة والمملكـة     أنشطة هذه الحركات قد تركزت أساسا في بنوك الواليات المتحـدة          
  .المتحدة واليابان
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أما في دول العالم الثالث فتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك األمريكيـة               
واألوربية قد قامت خالل النصف الثاني من التسعينات بشراء حصص مسيطرة في رأسمال             

 إطـار عمليـات     أوربا الـشرقية، سـواء فـي       و عدد من البنوك في دول أمريكا الالتينية      
ما حدث في كل مـن       ونتيجة إعادة الهيكلة في أعقاب األزمات المالية، وه        والخصخصة أ 

     .بولندا والمكسيك فضال عن المجر والبرازيل واألرجنتين

        توسيع الخدمات اإللكترونية وتطوير 3.

 فادتاسـت  لتكنولوجيا المعلومات، فقـد      استخداماتعتبر المصارف من أكثر المؤسسات      
 انتشارالمصارف من هذه التكنولوجيا في تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها، وفي زيادة             

كما يتميز القطـاع    . الخدمات المصرفية، إضافة إلى زيادة كفاءة وفاعلية العمل المصرفي        
 منها في إعادة تعريـف      واالستفادةالمصرفي بسرعة تبنيه للتطورات التكنولوجية المتالحقة       

التي لم يكـن ممكنـا أن        و  الكثير من الخدمات الجديدة،    استحداثالمصرفية وفي   الخدمات  
 فروع المصرف المختلفة    ارتبطتفقد  . تتواجد لوال الثورة التكنولوجية وإفرازاتها المتالحقة     

وب منذ عقود مـضت، ممـا سـاعد عمـالء           مع بعضها البعض من خالل شبكات الحاس      
  . ف بغض النظر عن الفرع الذي يتعاملون معه من خدمات المصراالستفادةالمصرف على 

 مـن الخـدمات     االسـتفادة  أجهزة الصرف اآللي، مكّن العمالء مـن         استخدامكما أن   
 مـن خـالل أجهـزة       االئتمانيـة  البطاقات   استخدامالمصرفية على مدار الساعة، كما زاد       

 التكنولوجية  إن التطورات . الصرف اآللي المختلفة، من المرونة المتاحة لعمالء المصارف       
 قد ساعدت المـصارف علـى إعـادة         االتصاالت و البرمجيات و الحديثة في مجال األجهزة   

عامر عبد  ( هندسة عملياتها اإلدارية وتنويع خدماتها المصرفية، كتقديمها من خالل اإلنترنت         

  .        )114، ص 2002الرحمان الشيخ، 
دمة المصرفية يبلغ حوالي دوالرا     لقد أظهرت إحدى الدراسات بأن معدل تكلفة تقديم الخ        

 الطـوب،  وذلك إذا تم تقديمها من خالل فرع المصرف القائم والمبني من الحجر            و أمريكيا،
يبلغ معدل كلفة تقديمها من خالل أجهزة الصرف اآللي واألجهزة اإللكترونيـة المـشابهة              و

اإلنترنـت الـسنت     سنتا، بينما ال يتجاوز معدل كلفة تقديمها باستخدام          25األخرى حوالي   
  .)154، ص 2006، نادر ألفرد قاحوش( الواحد
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        تحرير التجارة في الخدمات المالية 4.

المتقدمة علـى    و  الدول النامية  اقتصادياتشهد قطاع الخدمات المالية أهمية متزايدة في        
حد سواء، كما حققت التجارة الدولية في الخدمات المالية زيـادة مطـردة خـالل عقـدي                 

حيث بلغ حجم قطاع الخدمات المالية في مجال المبادالت التجاريـة           . مانينات والتسعينات الث
 6,4 تريليون دوالر يوميا، وتقدر مساهمة القطاع في التمويل الـدولي بمبلـغ              1,2الدولية  

  . )5، ص2008عمر غزازي،  (تريليون دوالر
ـ        روف والمـصالح  وقد أضحى التعاون في الخدمات المالية ضرورة ملحة فرضتها الظ

الدولية المشتركة، خاصة وأن دراسات عدة أجريت في هذا المجال قد أظهرت أن تحريـر               
إرساء نظام للتجارة متعددة األطراف من شأنه، إلـى جانـب            و التجارة في الخدمات المالية   

 اإلصالحات األخرى، أن يعزز من فرص زيادة الدخل والنمو، وقد اتخذ التحرير المـالي             
 حيث تعـد الجـاتس    . طارا رسميا وتنظيميا في إطار منظمة التجارة العالمية       المصرفي إ و

» GATS «         دولة  70 المفاوضات بتوقيع    انتهتأول تعاون دولي في المسائل المالية، فقد 

مـا يعنـي     ووه. 1997 ديسمبر   13 تحرير التجارة في الخدمات المالية وذلك في         التفاقية
المالية بما تحمله من مفهوم عدم التفرقة في المعاملـة          عولمة الخدمات    وتعميق اإلتجاه نح  

بين الموردين المحليين والموردين األجانب للخدمات المالية، فـضال عـن إعـادة تنظـيم               
الخدمات المالية المحلية بما يضمن رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للمـوردين             

  . من أنشطة قطاع الخدمات المالية95% الموقع أكثر من االتفاقالمحليين، ويغطي هذا 
وال شك أن تحرير تجارة الخدمات المالية من شأنه تحقيق منافع كثيرة لـدول العـالم،                

 للدول النامية فرص نفاذ خدماتها المصرفية إلى أسواق الدول المتقدمـة،            االتفاقحيث يتيح   
 الناميـة،  ألسواق الدول المتطورة   و  من نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة     االستفادةوكذلك  

تأهيل العمالة الوطنية في أسواق الـدول   و من الخبرات األجنبية في تدريب   االستفادةأيضا  و
 أنه نتيجة لتواضع إمكانيات الدول النامية في مجال الخدمات بصفة           غير. المستوردة للخدمة 

في  كفاءتها وقدرتها التنافسية، فضال عن كـون معظمهـا مـستورد صـا             وانخفاضعامة  
عمر غـزازي،    ( في مواجهة تحديات عدة أبرزها     عللخدمات المالية، فإن هذه الدول ستوض     

  :)11، ص2008
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 خاصة في مجال العمل المصرفي مما يؤدي إلى خروج بعض الوحـدات       ،حدة المنافسة  �
 سوق األدوات الحديثة في العمـل المـصرفي         واحتكارالمصرفية من السوق المصرفي،     

  .نشطةاألا في هذه نسبي خبرة البنوك األجنبية لفترة من الزمن في ضوء
 الفرصة للبنوك األجنبية    سيتيحن تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية        أالشك   �

عن طريق إنشاء فروع لها، ينتج     وأسواء عبر الحدود     ديم خدماتها في السوق المحلية،    قلت
البنك األجنبي على السياسة الكلية     عنه العديد من اآلثار السلبية على رأسها تأثير سياسات          

شكال من المنافسة في مجاالت الرقابـة       أللدولة وبالتالي على سياسة التنمية، عند وجود        
 اسـتخدام  فإذا أضفنا إلى ذلك قدرة البنوك الدولية علـى           .على النقد والسياسة االئتمانية   

ال وحجـب   شبكاتها الدولية للتهريب الضريبي وتسهيل عمليات هـروب رؤوس األمـو          
 يقلل التحـرر    أنيمكن   و . لنا خطورة هذه المسألة    إلتضحتعملياتها عن السلطة الرقابية     

 من المؤسسات الوطنية ويضر بتنمية      لناشئةيلغي دعم الصناعات المالية ا     وأبدرجة حادة   
  .النظم المصرفية المحلية

يؤدي إلى وضـع  قد األجنبية، مخاطر تزايد المنافسة المحلية نتيجة توافر المصارف  إن   �
،  الخـسارة  الحتمـال  مما يعرضها والجهـاز المـصرفي        ، مخاطر مالية  فيالمصارف  

فض تكلفة الخدمات المصرفية التي ترتبط إلى حـد  خ في ظل عدم قدرتها على   اخصوص
  .األهداف القومية وكبير بالسياسة النقدية

القطاعات  دمةسات المصرفية األجنبية سوى بخ     تخوف بأن ال تقوم البنوك والمؤس      كهنا �
 المفضل بما يحمله ذلك من مخـاطر  باالختيارالتي يشار إليها  و،المربحة من السوق فقط   

  . معينةأقاليم وعدم وصول الخدمة المصرفية إلى قطاعات

         توسع ظاهرة غسيل األموال 5.

 من المؤشرات إلى تزايد ظاهرة غسيل األموال كأحد المخاطر الكبيرة التي تشير العديد
، ويكمن حجم المشكلة في ضخامة األموال التي يتم غسلها كـل            االقتصادي االستقرارتهدد  
 5,2%التي تتدفق عبر النظام المالي العالمي، حيث بلغت عمليات غسيل األمـوال              و عام،

، فمع إلغاء الرقابة على الـصرف  1998 عام  مليون دوالر 2من الناتج العالمي أي حوالي      
 انفتاح وموال عبر الحدود الوطنية دون معرفة من جانب السلطات   وحرية دخول وخروج األ   



�J†{{{Û{Â<ë‡]ˆ{{{{{{Æ 

<íè…]�cæ<íè�^’jÎ]<p^�_ 
 

30 

عبد ( قنوات إضافية لغسيل األموال      انفتحتالسوق المالي المحلي أمام المستثمرين األجانب       

 . )2003، 198، صالمطلب عبد الحميد

لضخ  قد يكون البنك طرفا مشاركا في عمليات غسيل األموال وتقديم التسهيالت الالزمة
 القومي، السيما وأن المنافسة العالمية قد ساهمت في تسهيل          االقتصادموال المشبوهة في    األ

نقل هذه األموال من دولة إلى أخرى، حيث ترحب البنوك باألموال القادمة مادامت األرباح              
 هذه الظاهرة إلى سماسرة األوراق المالية وشركات الصرافة امتدتالتي ستحقق طائلة، وقد 

  .  أكبر عدد ممكن من العمالء وما يعنيه ذلك من تحقيق أرباح كبيرةرغبة في جذب
كما تكثفت منذ فترة الجهود الدولية لمكافحة عمليات غسيل األموال، حيث توجه األمـم              
المتحدة تحذيرا شديد للمجتمع الدولي من خالل تقرير بالمستندات يرفـع الرايـة الحمـراء     

ذت تنفذ من الثغـرات المـصرفية فـي الجهـاز           لمواجهة ظاهرة غسيل األموال، التي أخ     
 االعتمـاد ال يخفى على أحد ما حدث فـي بنـك            و .المصرفي والمؤسسات المالية األخرى   

 نتيجة اتهام بنك إنجلترا المركزي األول بقيامه بعمليات         انهياروالتجارة الدولي بفروعه من     
البـسات األخـرى    غسيل األموال ومن منظور مواجهة هذه الظاهرة بغض النظر عن الم          

   .الخاصة بهذا الموضوع

  تنامي العمل المصرفي اإلسالمي 6.
 اإلقليميـة  المؤسسات   إطار في   مهما تحتل حيزا    اإلسالمية فكرة المنتجات المالية     بدأت

  حصة معتبرة في سـوق واعـد       اكتسابجل  أ منافسة كبيرة من     اآلن أصبحت و والعالمية،
 أعـداد  االعتبـار  بعين   أخذنا إذاالمقبلة، خصوصا    القليلة   السنوات خاللومرشح للتصاعد   

 الذين ال يرغبـون سـوى       أعداد مليار نسمة، وتزايد     1.3 تتجاوز   التيالمسلمين في العالم    
 يقتصر على بنوك ومؤسسات محلية فحسب،      األمرولم يعد   . اإلسالمية للشريعةالتعامل وفقا   

 ،»بـاركليز « و »سيتي بانـك  « و »هتش أس بي سي   « بنوك عالمية مثل     إلى األمر متدابل  
 في  إسالميين عقارية بالنيابة عن مستثمرين      أصوالصبح يدير   أ األخير هذا   ،»اسبي  وي«و

 20 يتجاوز عددها    أوروبا كبيرة في    إسالمية وجود جالية    أن كما   .العاصمة البريطانية لندن  
محتملـة   يمثل سوقا    بات ، وبريطانيا وألمانيامليون شخص ويتركزون في دول مثل فرنسا        

، ص  2008صادق راشد الـشمري،      (الدولية و اإلقليميةومربحة للعديد من المؤسسات المالية      

136(.  
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وقد قدر خبراء في القطاع المصرفي حجم الصناعة المصرفية علـى مـستوى العـالم        
، مشيرين إلى أن الدول      حول العالم  مصرفية مؤسسة 267 و مليار دوالر في نح    260وبنح

في القطاع المصرفي    ووقدر الخبراء معدل النم   .  من تلك السوق   %25 الخليج تستحوذ على  
 التعـاون  مجلـس  دول في اإلسالمي المصرفي العمل  سنويا، ويصل %20 إلى 15 وبنح

 رتفاعهإب توقعات وهناك .عالميا اإلسالمي المصرفي العمل إجمالي من % 40 إلى الخليجي

ه في نهايـة  أن إلىيشار كما . رأكب بشكل عالقطا هذا المنطقة دول عززت ما إذا%   60إلى 
 الرئيسية في منطقـة الخلـيج العربـي تجـاوزت           اإلسالمية المالية فان المؤسسات    2002

  . مليون دوالر730 إلى صافية وصلت  أرباحاتدوالر وحقق مليار 35 المالية موجداتها
  

  إستراتيجية البنوك في مواجهة التحوالت العالمية: اثاني

 تتحـدد   ،ت العالمية في مجال الخدمات المصرفية بمثابة تيار متدفق مستمرا         تعد التحوال 
 ،العولمـة  والهوية المصرفية للبنك الذي يشق طريقه نح و والتوجهاتاالرتكازاتبناء عليه   

بالشكل الذي يمكنها مـن   ووهي عملية تحتاج إلى إدراك أن البنى الذاتية للبنك يجب أن تنم           
  : فروعه ووحداته على مستوى العالم في إطار يتصف بكونه الحدود، ونشر شبكة تعبر

  األنشطة المصرفية ومتكامل الخدمات ����
 المستجدات المصرفية ومتوافق مع المتغيرات ����

 .اإلمكانيات والموارد المتوفرة لدى البنك ومتسق مع األوضاع ����

من هنا ينبغي أن تكون مواجهة التحوالت العالمية المصرفية إنبعاثا من داخـل البنـك،       
بنـوك أخـرى     ونقله من مصارف أ    و من الخارج أ   استيرادهوليس وضع نظام نمطي يتم      

فعلى البنوك تبني إستراتيجيات فعالة لالرتقاء بخدماتها إلى مستوى         .  لتحقيق الفاعلية  بهدف
  : على المحاور التاليةباالرتكازنة، وذلك تلك التحديات المتباي

  التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمة المتنوعة .1

تحولها إلى البنوك الشاملة، من خالل تبنـي         و ينبغي خروج البنوك عن دورها التقليدي     
إستراتيجيات متطورة للعمل المصرفي تقوم على أساس التنويـع والتخلـي عـن أوهـام               

سوف يضع ذلك على عاتق تلك البنوك الكثير من المهـام         و .عيالتخصص الوظيفي والقطا  
  :المتجددة لتمارسها استكماال لدورها، ولعل أهمها
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رشـدي   (وظائف رئيسية ثالثة  التي تتضمن    و ،االستثماريةالتوسع في أنشطة الصيرفة      -

 :)98، ص 2002،صالح عبد الفتاح

 المـصدرة لهـا بغـرض       ي شراء األسهم المصدرة حديثا من الشركة      ويعن: اإلسناد .1
 السعر خالل مدة    النخفاضترويجها وبيعها لآلخرين، مع تحمل األعباء المحتملة نتيجة         

حيازتها لها وقبل االنتهاء من تسويقها، وفي المقابل يحصل البنك على كافة العمـوالت              
  .والمصروفات األخرى عند سداده قيمة األسهم للشركة المصدرة

ك بتسويق األوراق المالية لـصالح الـشركة المـصدرة           البن ويتضمن قيام : التسويق .2
 واسـعة مـع     اتـصاالت  و وحدات متخصصة  و مستخدما في ذلك إمكانياته من خبراء     

 .الوسطاء الماليين اآلخرين

حول اإلصدارات الجديدة المتعلقة بنوعية وتشكيل األوراق المالية        : تقديم االستشارات  .3
راق المالية ومردودها ومخاطرها في ضوء       بتكاليف األو  المرغوبة، مع عقد المنازعات   

 .الواقع والظروف التي تعيشها الشركات التي قامت بإصدار تلك األوراق

 يمكن  لأسلوب مستحدث للتموي   وإن التمويل التأجيري ه   : القيام بنشاط التمويل التأجيري    -
 كامل  بواسطته للمشروع أن يحصل على المعدات واآلالت الالزمة له دون اإلضطرار لدفع           

في نهايـة   و للشركات المختصصة التي تؤجرها له،    ثمنها، إنما يدفع اإليجار المستحق عنها       
المعدة بثمن يراعى فيه إجمـالي مـا    ومدة اإليجار يكون للمستأجر الخيار إما شراء اآللة أ        

، ويتم االتفاق بين الطـرفين علـى         إعادة استجارها لمدة أخرى    وسدده من قيمة ايجارية أ    
  .الصيانة الدورية، باإلضافة إلى تحمل المستأجر للمصاريف التشغيليةمصاريف 

يمكن للبنوك المساهمة في نشاط التمويل التأجيري من خالل المشاركة في تأسـيس            كما  
القيام بإعداد الدراسات الالزمة التمويل التأجيري، كذلك القيـام    وشركات التأجير التمويلي أ   

، فضال عن القيام بعمليات     دي ألي من األطراف المشاركة    قتصابدور المستشار المالي واإل   
  .الترويج لصفقات التأجير التمويلي

تقوم بعض البنوك الشاملة بتكوين صناديق اإلستثمار التـي         : إستثناء صناديق اإلستثمار   -
تقوم باستثمار ودائع العمالء، ويديرها البنك لصالحهم مقابل أتعاب محددة يحصل عليها، أما        

  .خسائر فهي من نصيب العمالء وحدهمح والاألربا
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بدءا من مرحلة إعداد دراسات الجدوى وإنشاء الشركات : ممارسة نشاط أمناء اإلستثمار -
إدارة اإلكتتاب   و تغطية و والترويج لها إلى مرحلة التأسيس وإصدار األسهم، والقيام بضمان        

  .)213، ص 2001، فيعبد الغفار حن( فيها بحيث تتولى المصارف وظيفة صانع السوق
 المطروحة للبيع في إطار برنامج الخصخصة، وذلـك         المشاركة في تقييم المشروعات    -

بهدف التعرف على القيمة الحقيقية لهذه المشروعات مع القيام بـدور المستـشار المـالي               
  .للمستثمرين الراغبين في شراء أصول وأسهم تلك الشركات

 أخرى مثل خدمات أنـشطة المعلومـات وتقـديم    كما تقدم البنوك الشاملة كذلك خدمات 
دفع فواتير الكهرباء والتلفون وسداد اإليجارات نيابة عنهم        : الخدمات الشخصية للعمالء مثل   

  .وسداد أقساط التأمين وغيرها من االلتزامات األخرى

   :تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة .2

لتنافسية ومواجهة التحوالت   الشك أن البنوك في إطار سعيها المتواصل لتدعيم قدراتها ا         
، وتقديم أنشطة تمويلية مختلفة     لبة بتنويع مجاالت توظيف مواردها    العالمية، قد أصبحت مطا   

أهم الخدمات التمويلية    و .إبداعية تتالءم مع احتياجات العمالء المتنوعة      و على أسس مبتكرة  
 الحديثة في   االتجاهاتالتي تعد مجاال خصبا لنشاط البنوك  لتطوير نشاط التمويلي ومواكبة            

  : تتمثل فيهذا المجال
إن هناك العديد من الخدمات التمويلية التي يمكـن أن تـشهد توسـعا              : صيرفة التجزئة  -

ملموسا من قبل البنوك في إطار مزاولتها ألنشطة صيرفة التجزئة ومن أهم هذه الخـدمات               
  : مايلي
سعا كبيرا في مجـال تقـديم        لقد شهدت السوق المصرفية تو     :تقديم القروض الشخصية   -

خاصة من جانب قيادة فروع البنوك األجنبية بهدف االستئثار بنـسبة           ،  القروض الشخصية 
ستهالكية مثل شراء السيارات إيعد تقديم القروض لتمويل أعراض     و ،كبيرة من حجم السوق   

م ملحوظا نظرا ألنهـا تخـد     ا  و من أهم المجاالت التي يمكن أن تشهد نم        ،واألثاث وغيرها 
  .قطاع عريض من العمالء

 يعد من أهم المجاالت التـي يجـب أن          حيث :التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة     -
توليها البنوك اهتماما متزايد في المرحلة القادمة، باعتبار أن البنوك هي القنـاة الطبيعيـة               
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 اقتنـاء   لتلبية االحتياجات التمويلية لهذا القطاع، سواء بتوفير التمويل المطلـوب بغـرض           
  .س المال العاملأتمويل ر و أةاألصول الالزمة لمزاولة العمليات اإلنتاجي

 ،تتيح القروض المشتركة العديد من المزايا للعميل المقترض       : تقديم القروض المشتركة   -
ية التي يمكـن  نتمائمنها إمكانية الحصول على احتياجات تمويلية ضخمة قد تفوق الحدود اإل     

 ى سعر تنافسي وتيسيرات في السداد،رده للعميل، فضال عن الحصول علأن يوفرها بنك بمف
لمزايا المحققة للبنوك المقرضة، والتي تتمثل في توزيع المخـاطر بـين البنـوك              ل بإضافة

 كما تعد العموالت التـي تتقاضـاها البنـوك نتيجـة إلدارة             ،المشتركة في تمويل القرض   
 إلى زيادة خبرات البنوك في      إضافة ،اداتهاالقروض المشتركة مصدرا هاما من مصادر إير      

ذات  و منح اإلئتمان خاصة بالنسبة للبنوك حديثة النشأة نظرا إلشتراكها مع  بنـوك كبيـرة              
  .خبرة سابقة في منح اإلئتمان

تعتبر إحدى قنوات التمويل الهامة في العـصر         و :تأسيس شركات رأس المال المخاطر     -
ي في تقديم الدعم المالي والفني الالزمين للمشروعات        الحديث نظرا لما تلعبه من دور حيو      

الواعدة، التي تعمل في مجاالت استثمارية عالية المخاطر أمال في جني أربـاح رأسـمالية               
 هذا فضال عن تقديم اإلستشارات الماليـة        رتفع في األجلين المتوسط والطويل،    ذات معدل م  

صة، وتتوافرا لديها إمكانيـات ذاتيـة       مة التي تواجه صعوبات خا    ئالالزمة للمشروعات القا  
 مما يساعد على إعـادة ترتيـب        ،لكنها في حاجة إلى إعادة هيكلة مالية       و إلستعادة نموها، 

 .أوضاع المشروع المتعثر

 :اإلستعداد الجدي للدخول في التعامل مع المستحدثات المصرفية الحديثة .3

  اإلختيـار  مثـل عقـود   ،سـتثمار إلالعقود المستقبلية وعقـود ا     و  في المشتقات  تتلخص
تفاقيـة  إو ،وعقود المستقبل والعقود اآلجلة للعمـالت     ،  ضة األوراق المالية والمبادالت   يومقا

 وعمليات  ،وعمليات المقاصة اإللكترونية داخل البنوك      اآللي فأسعار الفائدة اآلجلة والصرا   
 تخفـيض درجـة   بتكار األساليب الفنية واإلدارية التي تمكن البنوك مـن إير ومحاولة   جالتأ

  .المخاطرة عند التعامل في تلك العمليات
 ممـا   ،كلفتها الفعلية ويصعب تـسعيرها    تومن المعروف أن هذه األدوات الجديدة ترتفع        

 وتساعدها علـى    ،اإلدارية التي تمكنها من ذلك     و الفنية األساليب   ابتكارجعل البنوك تحاول    
مثل التأمين على    ،تلك األدوات التعامل ب من المخاطر المرتفعة الناتجة عن      الوقاية   و التحرك
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ترتـب عليـه بالفعـل      ي مما   ،الخ…ستثمارية والمبادالت وعقود تثبيت األسعار    إلالمحافظ ا 
  .فيض التعرض للمخاطرتخ

  :ا التكنولوجياستخدامتوسيع  .4

القطاع المصرفي إذ أنه يساعد المصارف علـى   ويعتبر التقدم التقني من أهم عوامل نم     
بأسعار أقل، وهذا ما حفز المصارف على إستخدام إجراءات وسياسات عديدة           تقديم خدماتها   

الـسيد أحمـد عبـد      ( لمسايرة التطورات التكنولوجية التي تجتاح الخدمات المصرفية وأهمها       

  :)395، ص 2005، الخالق
تطوريها، بحيث يمكن للبنوك التقليدية أن تقدم أفضل خدمة لعمالئهـا            و تحديث أجهزتها  ����

  . ت ممكنفي أسرع وق
 مثال إنـشاء    ،االقتصادي األداء المصرفي لتالءم التطور في آليات العمل         تقنياتتطوير   ����

بين القطاعات   و شبكة إلكترونية مصرفية تربط في ما بين المصارف من جهة، ثم بينها           
  . اإلقتصادية األخرى من جهة أخرى

 مثل إستخدام الهاتف    ،ءللعمالالمصرفية   المتطورة ألداء الخدمات     ااإلستعانة بالتكنولوجي  ����
  .إلخ...، المصرفي، أوامر الدفع اإللكترونية

 مثل إنـشاء مكاتـب    ،دعم ورفع مستوى األداء في بعض فروع البنوك التجارية القائمة          ����
 فعلى سبيل المثال إستقر     ،لخدمة العمالء وتداول النقود الورقية من خالل الفروع القائمة        

ستة فروع رئيسية تم تزويدها باآلالت الحديثة بحيث         على إختيار    ميدالند اإلنجليزي بنك  
 آالف عامل   3 عملية في الساعة، وخفض عدد العمالة فيها من          ألف 60 تسوية   عتستطي

 كما تم عمل نفس شيء في بعض البنوك األمريكية، وكل ذلـك كـان                فقط، نإلى مائتي 
  .بهدف رفع مستوى الكفاءة

مات المصرفية المتنوعة وتشجيع العمالء علـى  التوسع في إستخدام اإلنترنت لتقديم الخد    ����
  .طلب هذه الخدمات

نشر ماكينات الصرف اآللي، ونشر شبكة من نقاط البيع اإللكترونية عالوة على تقـديم               ����
خدمات التحصيل اإللكتروني للشيكات وتركيب وتشغيل مراكـز لالتـصاالت وخدمـة            

 . إلكترونيةالعمالء، فضال عن تقديم خدمات البنك المحمول وفتح فروع
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  :تدعيم قاعدة رأسمال البنوك وفق متطلبات لجنة بازل .5

عمليات اإلندماج المصرفي في أسواق المال العالمية جعل العمل المـصرفي           لالشك أن   
.  لن تتمكن البنوك الصغيرة من مواكبته داخل الحدود القطرية         ،يشهد تطورا وتنوعا سريعا   

 بشأن كفاية رأس المال والمالءة المصرفية تفـرض  كما أن المتطلبات الجديدة إلتفاقية بازل   
 أقرت لجنة بـازل  في هذا الشأن و.مزيدا من الضغوط على البنوك، والسيما الصغيرة منها       

 أهمية رأس المال من خالل فرض نـسبة مـستهدفة           1988في بنك التسويات الدولية سنة      
لموجودات المرجحـة   من رأس المال إلى ا8 %ة المصرف وهي ئمتمثل الحد األدنى لمال

 وقـد شـهدت     .1992بالمخاطر االئتمانية، على أن تلتزم المصارف بتنفيذها في نهاية سنة         
الساحة المصرفية جهودا جادة من قبل اللجنة لوضع اللمسات األخيرة للمقـررات الجديـدة        

ذا ه.  ويشكل هذا األمر تحديا هاما بالغ التعقيد       ،)2بازل  (بشأن كفاية رأس المال المعروفة      
فضال عن تحوير التجارة في الخدمات المالية الذي سوف يؤدي إلى زيادة حد النافسة بـين             
البنوك الصغيرة والبنوك الوافدة التي تمتلك مقدرات مالية وتكنولوجية هائلة تمكنها من تقديم     

  . خدمات عالية الجودة ومنخفضة التكاليف
بتدعيم وتقوية قواعدها الرأسمالية من    لمواجهة كل التحديات السابقة فإن البنوك مطالبة        و

 لتصل إلى حجم كبير للوحدات المـصرفية        ،خالل زيادة عملية اإلندماج الطوعي فيما بينها      
:   إال أن هناك محددات معينة تحكم عملية االندماج أهمها         ،يجعلها قادرة على المنافسة بكفاءة    

 توافر البيئـة التـشريعية      ى باإلضافة إلى مد   ،طبيعة النظام، حجم المصرف وحجم السوق     
 كما أن إختيار الوقت المناسب ضروري لنجـاح هـذه   ، المالئمة لعملية االندماج ةوالتنظيمي

 متخصصة يـتم إعـدادها لهـذا        تالعمليات، لذا يجب أن تخضع قرارات االندماج لدراسا       
الغرض مع ضرورة إسناد مثل هذه الدراسات إلى جهات متخصصة ذات خبرة طويلة في              

  .لمجالهذا ا

  :مكافحة عمليات غسيل األموال .6

تماشيا مع المواثيق الدولية لمكافحة غسيل األموال فإن البنوك مطالبة بتنفيذ التوصـيات          
  :)241، ص 2003، عبد المطلب عبد الحميد( التالية بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال

  .وهميةلحسابات بأسماء  و بحسابات لشخصيات مجهولة الهوية أاالحتفاظعدم  ����
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 اإلجراءات المناسبة للحصول على المعلومات الحقيقية الخاصة بالعميل الذي يفتح           اتخاذ ����
  .يتم تنفيذ عملية لحسابهوحسابا له لدى البنك أ

الـدولي   وحفظ السجالت الخاصة بالعمالء والعمليات التي تتم على المستوى المحلـي أ         ����
  . ةلتكون حاضرة وجاهزة إذا ما طالبتها السلطات المختص

  .متابعة سلوك العمليات المصرفية المثيرة للشكوك لتتخذ إدارة البنك قرار ضدها ����
تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالبنوك المختلفة عن طريق التعرف علـى الـصفقات              ����

المشكوك فيها، والسياسات واإلجراءات الخاصة لمجابهتها، وكذلك اإلجراءات القانونية         
   .الخاصة بعمليات غسيل األموال

تطبيق إجراءات مجابهة غسيل األموال على المنتجات المصرفية المختلفة مـن نقـود              ����
بالستيكية وعمليات إعادة اإلقراض، وذلك من خالل التحري والحصول على البيانـات            

  .الالزمة عن العميل طالب االقتراض بضمان ودائعه في بلد أجنبي

  :تنمية الموارد البشرية .7

أمر مرهون بتـوفير     وإستراتيجيات التطوير بكفاءة وفاعلية ه    إن نجاح البنوك في تنفيذ      
 تبني عدد من    بما يتطل  وكوادر بشرية عالية التأهيل معززة بتقنيات مصرفية معاصرة، وه        

  :السياسات المتكاملة نذكر منها
 وتطـوير   ،تنمية مهارات العاملين بالبنوك وإعداد كفاءات مصرفية على مستوى عالمي          ����

الل برامج التدريس المتطورة وتطوير آدائهم فـي مجـال اسـتيعاب    نظم اإلدارة من خ   
  .المستجدات والمستحدثات وتطوير الصناعة المصرفية

 فـي   االحترافإعداد البرامج التدريبية لمختلف المستويات اإلدارية للوصول إلى درجة           ����
يقـاع  الفاعلية في ظـل اإل     و المستويات اإلدارية العليا والوسطى بقدر كبير من المرونة       

  .السريع لنشاطات الصيرفة العالمية
رسم اإلستراتيجيات الالزمة إلمداد المصارف التجارية بالخبرات الفنيـة المتخصـصة            ����

 الخبراء وخاصة في مجال المبتكرات التمويلية       استقدام وسواء عن طريق إيفاد البعثات أ     
  .الحديثة واألساليب المتطورة في إدارة الموجودات والمطلوبات

  :المفهوم الحديث للتسويق المصرفيتبني  .8
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يعد تبني المفهوم الحديث للتسويق المصرفي أحد ركائز إستراتيجية التطوير المأمولـة            
لجهاز المصرفي، حيث لم تعد البنوك في حاجة إلى موظفين تقليدين بل            للدعم كفاءة األداء    

لبنوك إلـى كيـان      لذلك تبرز الحاجة إلى تحول ا      ،إلى بائعين محترفين للخدمات المصرفية    
  :يتطلبما  وتسويقي يركز على رغبات العمالء وكسب رضاهم عن الخدمات المقدمة وه

 مثـل   ، أدوات التكنولوجيا الحديثة في تسويق الخدمات المصرفية عبر العـالم          استخدام ����
  . الدولية لإلعالن عن البنكاالنترنت شبكة استخدام

 بهم، وذلك باالهتمام بتحسين االحتفاظ من    تمكن البنك  للعمالءتهيئة بنية مصرفية مناسبة      ����
 من يتعامل مع العمالء ممن يتوفر فيهم        انتقاء المصرفي لدى العميل عن طريق       االنطباع

  .والكفاءةاللباقة والذكاء والثقة : الصفات الشخصية المميزة مثل
 ودراستها وتحديد المشروعات الجيـدة بمـا        االستثمارية الفرص   اكتشافالمساهمة في    ����

  .فل إيجاد عميل جيديك
 الشخصي وتكثيف الحـوار المتبـادل مـع         االتصالالتركيز على أهمية تدعيم وسائل       ����

  .العمالء
  .اتجاهاتهو تطوير بحوث السوق وجمع وفحص وتحليل تطورات السوق ����
التي تتضمن قياس انطباعـات   ومراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة في السوق المصرفي  ����

ـ          العمالء عن مزيج الخدمات     ه المقدمة، ومدى تقبلهم لها ورضاهم عنها وتحديـد األوج
  .اإليجابية والسلبية التي يتعين االستفادة منها

  
  

  :الـخاتـمة

 ككل تتأثر به وتؤثر فيه، بل إنهـا  االقتصاديتشكل المؤسسات المالية جزءا من النسيج  
ك آثـارا بعيـدة      ظاهرة العولمة قد تر    انتشارتقف على قمة الجهاز العصبي فيه، وإذا كان         

 والنح على   االقتصاديةالمدى على مختلف األنشطة االقتصادية، فإن إعادة صياغة العالقات          
سيما أمام األنشطة المالية والمصرفية، مة قد فرض الكثير من التحديات ال فرضته العول يالذ

وقـات  التحرر من القيـود وإزالـة المع     ووالتي تمثلت أهم مالمحها في االتجاه المتزايد نح       
 ، الخدمات المصرفية آلفاق أكثر رحابةانطالق التي كانت تحول دون     ،التشريعية والتنظيمية 

 بـين  االنـدماجات  وقد أفرزت ظـاهرة  .وهذا ما مثل تغيرا في طبيعة الوساطة المصرفية 
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المؤسسات المصرفية كيانات عمالقة حملت معها مخاطر مواجهة البنوك الصغيرة للتهميش           
  .واإلفالس
يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي ساهمت في تفسير مالمـح الخريطـة              كما  

المصرفية الدولية، حيث ساهم في تحول عدد كبير من البنوك إلى المعامالت اإللكترونيـة              
 التجارة اإللكترونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة،       استخداموتوسعت هذه البنوك في     
الذي بات يهدد الـشكل التقليـدي        واط العمل المصرفي على النح    مما أحدث تغييرا في أنم    

  .للبنك
وقد ساهمت المؤسسات الدولية بدورها في تغيير طبيعة العمل المصرفي مـن خـالل              
المعايير والقواعد المصرفية والمالية الجديدة في مجالي الرقابة المـصرفية وكفايـة رأس             

في مجال تدعيم وتقوية نظامهـا المـالي،        المال، والتي شكلت ضغوطا جديدة على البنوك        
 تحرير تجارة الخدمات المالية التي جاء في إطار تكثيف الجهود الدوليـة             اتفاقيةناهيك عن   

  .لتحرير تجارة الخدمات المالية تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارة
ئمـة  من هنا فقد أضحى لزاما على البنوك مواجهة تلك التحديات باتخاذ الخطوات المال            

 في االقتصاد العالمي بتحوالته المستمرة، وذلك مـن خـالل           االنخراطالتي تساعدها على    
 سياسات أكثر تطورا وشـموال بهـدف التكيـف مـع            وانتهاجإعادة صياغة إستراتيجياتها    

االتجاهات اإلبداعية في العمل المصرفي الدولي، وتطوير جودة الخدمة المصرفية ورفـع            
 في التحـول  اإلستراتيجيةوتتمثل أهم محاور هذه .  قدراتها التنافسية   مما يعزز  ،كفاءة األداء 

إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة، والعمل على تقديم أنـشطة تمويليـة مبتكـرة،               
 التكنولوجيا في العمل المصرفي وتقوية قاعدة رأسمال البنـوك          استخدامعالوة على تعميق    

نها، وال شك أن نجاح البنوك في تنفيـذ إسـتراتيجيات            بي االندماجمن خالل زيادة عمليات     
أمر مرهون من جهة بتوفير كوادر بشرية عالية التأهيل معززة           والتطوير بكفاءة وفاعلية ه   

بتقنيات مصرفية معاصرة، ومن جهة أخرى بتبني المفهوم الحديث للتسويق المصرفي كأحد          
  .ركائز هذه اإلستراتيجية
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