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المصارف  قبل  من  مكثف  استثمار  يالحظ  كما   
العربية في الموارد البشرية من أجل صقل وتطوير 
والمصرفي  المالي  الفكر  مجال  في  مهاراتهم 
الحديث وإدخال التقنيات المتطورة وأساليب العمل 
الحديثة إلى العمل المصرفي العربي، ولذا، صار من 
العربي على تحديث  العالم  الهامة أن يقدم  األمور 
العمل  ألنشطة  تعيد  أكثر طموحًا  تنفيذية  برامج 
الذي  القدر  بنفس  حيويتها،  العربي  االقتصادي 
خارج  من  أطراف  مع  العربية  التجارة  بتحرير  تقوم 
المصالح بين  المنطقة، طالما ال يوجد تناقض في 

هذه التوجهات المختلفة.

والنشاط  عامة  بصفة  االقتصادي  بالنشاط  التصاقًا  الظواهر  أكثر  العولمة  ظاهرة   أصبحت 

المصرفي بشكل خاص. وعلى الرغم من أن العولمة كظاهرة عالميـة لها جوانبها السياسية، 

واالجتماعية المتنوعة، فإنها مصرفيًا قد اتخذت أبعاًدا ومضامين جديدة  جعلت البنوك تتجه 

إلى ميادين وأنشطة غير مسبوقة.  ففي ظل العولمة وإعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية 

زاد اتجاه البنوك وبخاصة البنوك التجارية، إلى التحول نحو البنوك الشاملة Universal Banks وهي 

تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائمًا وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف، وتعبئة أكبر 

قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها في أكثر من نشاط وفى عدة 

مجاالت متنوعة.
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مفهوم العولمة:

السيطرة  حيازة  نحو  قوية  إرادة  عن  العولمة  تعبر 
أن  حــاول  قد  البعض  كان  وإذا  المصرفية،  والهيمنة 
أنهما شيئًا  باعتبار  والعالمية  العولمـــة  بين  ما  يخلــط 
آخـــر،  شـيء  و)العالمية(  شيء،  )العولمـة(  فــإن  واحــدا، 
العولمة  أمــا  العالـم،  علـى  انفتـاح  مجـرد  فالعالميـة 
مرحلة  إلى  العالم  على  االنفتاح  مرحلـة  تجاوز  فتعني 
متنام  مركــز  واحتالل  العالمي،  السـوق  في  االندماج 

فيـه.

األسواق  اختراق  بـدايــــة  تعـني  فهـي  آخـــر   وبمعنى 
دائمًا  االمتداد  بل  الخلف،  إلى  االرتداد  وعدم  العالمية 
دائم  وبشكل  فيها  والتوّسع  التمركز  األمام، ثـــــم  إلى 
من  لقطاعات متزايدة  المتنامية  والحيازة  ومستمر 
واسع  الجغرافي  التمركز  ثـــــم   ومن  الدولية،  األسواق 
تتطلب  وقد  والسيطرة،  الهيمنة  يحقق  مما  المدى 
بهدف  سواء  األخرى  البنوك  شراء  المصرفية  العولمة 
القضاء على المنافسة، أو إزاحة اآلخر واإلحالل محله، أو 

إمالء اإلرادة والنفوذ عليه.

تعريف العولمة المصرفية:

تخرج  ومتفاعلة  فاعلة  كونية  حالة  المصرفية  العولمة 
الكونية،  العالمية  آفاق  إلى  المحلية  إطار  من  بالبنك 
وتدمجه في السوق العالمي بجوانبه وأبعاده المختلفة 
مزيد من  نحو  المتسارع  التطور  مركز  يجعله في  وبما 
ال  يصبح  بحيث  المصرفية،  والهيمنة  والسيطرة  القوة 

يخضع للتراجع أو التهميش أو التكميش أو االبتالع.

تعد العولمة اتجاه مصيري يعبر عن منافسة الكيانات 
تملك  أصبحت  التي  الضخمة،  المصرفية  والتكتالت 
قدرة عالية على التأثير المصيري، في شكل واتجاهات 
السوق المصرفي العالمي المتعاظم النمو والمتسارع 
وفي  العالم،  أنحاء  كافة  في  واإلتساع  االنتشار  في 
الوقت نفسه زيادة ثقل المراكز الوطنية وقدرة وكفاءة 
قواعد  صناعة  على  اإلبداعي  الفكر  وأصحاب  العقول 
ومستمر،  دائم  بشكل  وصيانتها  وحمايتها  االرتكاز 
التخلي  أبدًا  تعني  ال  المصرفية  العولمة  فإن  ثم  ومن 
الوطنية،  المحلية  السوق  إلى  قائم وموجه  ما هو  عن 
واالنتقال  جديدة،  دفع  قوة  اكتساب  تعني  ولكنها 
بمحيط النشاط إلى أرجاء الكون الفسيح مع االحتفاظ 
نشاطا  وأكثر  قدرة  وأكثر  فاعلية  أكثر  وطني  بمركز 
االتساق  ولضمان  المصرفي،  والتوسع  لضمان االمتداد 

الحيوي لألنشطة المصرفية التي يمارسها البنك.

 وقد عملت المصارف العربية على أن تنمو بشكل عام 
في أجواء حماية أسواقها المحلية من منافسة المصارف 
القطاع  رعاية  ظل  وفي  األجنبية،  المالية  والمؤسسات 
العام الذي لم يزل المحرك األساسي للنشاط االقتصادي 

في العديد من الدول العربية.

أسباب العولمة المصرفية:

الرغبة  إلى  العولمة  نحو  والمصارف  البنوك  اتجاه  يرجع 
العارمة في التوسع والنمو واالنتشار والتي تستند إلى 

العديد من األسباب أهمها ما يلي: 

البنوك  تشغيل  اقتصاديات  في  الذي حدث  التطور  1ـ 
والذي أدى إلى جعل األسواق المصرفية المحلية أضيق 
اإلنتاجية  القدرات  به  تسمح  ما  كل  تستوعب  أن  من 
الوقت ذاته أصبحت ال  أنها في  المحلية، كما  للمصارف 
المخاطر  لتركز  االحترازي  والتحوط  للحماية  مجاالً  توفر 

وارتباطها بحكم التخصص وتقسيم العمل الدولي.

المال  سوق  وتطوير  تشجيع  في  البنوك  مشاركة   2ـ 
عن طريق زيادة إقبال المدخرين للتعامل والتملك في 
إطار  في  وذلك  المختلفة  الشركات  وسندات  أسهم 
المحافظ  وإدارة  السمسرة  شركات  وتأسيس  إنشاء 
وضمان وتغطية االكتتاب والخصم من جانب والتعاون 
مع صناديق وشركات التأمين الوطنية إلنشاء وتكوين 
جانب  من  المال  أسواق  في  تتعامل  استثمار  صناديق 
آخر، وكذلك قيام اإلدارات المتخصصة بالبنوك بحمالت 
وتنشيط  اتجاه  في  الالزمة  السوق  وبحوث  الترويج 

الخدمات واألنشطة القائمة والمقدمة بها لتسهيل أداء 
وتحديث  وإيجاد  المالية  لألوراق  والشراء  البيع  عمليات 
هذه  تداول  لسرعة  المركزي  كالحفظ  جديدة  خدمات 

األوراق في جانب آخر.             

3ـ تطوير عدد ال بأس به من المصارف إلطارها المؤسسي 
بما يدعم التحول نحو المصرفية الشاملة حيث دخلت 
هذه المصارف بقوة إلى ميادين عمل جديدة كالتمويل 
المال  رأس  أسواق  وأنشطة  األعمال  وصيرفة  التأجيري 
الخاصة  المصرفية  والخدمات  المصرفي  والتأمين 
أو  تابعــة   شركات  تأسيس  عبر  إما  وذلك  وغيرها، 
متفرعة أو خلق دوائر جديدة في المصرف لممارسة هذه 

األعمال واألنشطة غير التقليدية.

وانسيابها  الدولية  األموال  رؤوس  حركة  ضخامة  4ـ 
دول  اتساع  على  آخر  إلى  مكان  من  تدفقها  وسرعة 
العالم وامتداد أسواقه الدولية، واستحالة تجاهل هذه 
الموارد، والتغاضي عن فرص االستفادة منها وتحويلها 
مستثمرة  مستقرة  أموال  إلى  وافدة  أموال  مجرد  من 
األمر  هذا  دعم  وقد  وفاعاًل.  جيدًا  توظيفًا  موظفة 
ظهور وتنامي الكتل النقدية ذات التأثير غير المحدود 
للتوظف  قابليتها  وعلى  األموال  رؤوس  حركة  على 
قرارات  وعلى  األجل،  وطويل  متوسط  ولالستثمار 
المضاربين وانتقالهم من مركز نقدي معين إلى مركز 
إلى مجاالت  االستثمار  أوجه معينة في  آخر ومن  نقدي 

وأوجه أخرى.

ومتعددة  القارات  عابرة  الشركات  وتنامي  تضخم  5ـ  
حيث  من  إمبراطوريات  منها  جعل  مما  الجنسيات 
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المتدفقة  القيمة المضافة، حجم األصول، حجم األموال 
منها وإليها، والتي معها أصبحت تحتاج إلى وجود بنك 
وحيث  ترغب  المصرفية حيث  لها خدماته  يتيح  كوني 
تود أن تكون، خاصة وأن العالقة ما بين هذه الشركات 
وبنوكها تستلزم منها أن يكون نشاطها ومعامالتها 
مسؤولية  يتولى  ضخم  بنك  في  محصورًا  المصرفية 
الشركات وينمو ويتنامى معها  وأمانة مستقبل هذه 
ومن ثم فإنها بحكم المصالح وبحكم المسؤولية تحتاج 

إلى بنك وحيد قادر على خدمتها ورعاية  مصالحها.

أهداف العولمة المصرفية:

إرضاء  على  قدرة  أكثر  البنك  يصبح  أن  األول:  الهدف 
العميل وإشباع رغباته. 

الهدف الثاني: أن يصبح البنك أكثر كفاءة في استغالل 
إمكانياته وتفعيل قدراته.

في  اقتصادية  أكثر  البنك  يصبح  أن  الثالث:  الهدف 
تحقيق أكبر عائد من التكاليف التي يتحملها. 

حقيقتها  في  هي  السابقة  الثالثة  األهداف  كانت  وإذا 
فإنها تكتسب وضعًا خاصًا  البنوك،  لكل  عامة  أهداف 
في عملية العولمة، وضعًا تفرضه طبيعة النطاق ومجال 
الحركة واعتبارات التواجد واالستمرار، فإذا كانت التغيرات 
في العالقات االقتصادية هي بطبيعتها دالة ورد فعل 
االقتصادي  والنطاق  النمط  في  تمت  التي  للتغيرات 
هذا  أقطاب  أحد  بآخر  أو  بشكل  البنوك  فإن  لإلنتاج  

التغير، بل وصانع أصيل في حركته.

اآلثار االقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي:

1ـ إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية: 

حدث تغير كبير في  أعمال البنوك وتوسعت مساحة 
ودائرة ونطاق أعمالها المصرفية سواء على المستوى 
المحلى أو المستوى العالمي. واتجهت كل البنوك إلى 
أداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل، 
البنوك.  وينعكس ذلك بوضوح على هيكل ميزانيات 
للودائع  النسبي  النصيب  انخفض  أخرى،  ناحية  ومن 
القابلة  الخصوم  أن  بالبنوك. كما  الخصوم  إجمالي  في 
خصوم  إجمالي  إلى  النسبي  نصيبها  زاد  للمتاجرة 
البنوك نتيجة لتزايد نشاط البنوك في األنشطة األخرى 
القروض  نصيب  انخفاض  إلى  أدى  وبما  االقراضية،  غير 
وارتفاع  النصيب النسبي لألصول األخرى، وبخاصة إصدار 

السندات.

2ـ تنويع النشاط المصرفي واالتجاه في التعامل في 
المشتقات المالية: 

يشمل تنويع الخدمات  المصرفية على مستوى مصادر 
والى  للتداول  قابلة  إيداع  شهادات  إصدار  التمويل، 
االقتراض طويل األجل من خارج الجهاز المصرفي. وعلى 
إلى  ثم  المصرفية،  والتوظيفات  االستخدامات  مستوى 
القابضة  الشركات  وإنشاء  الممنوحة  القروض  تنويع 
المصرفية  المديونيات  تحويل  أي  والتوريق.  المصرفية 
على  واإلقدام  مالية  أوراق  شكل  في  مساهمات  إلى 
وأداء  اإلسناد  مثل  واقتحامها  جديدة  استثمار  مجاالت 
أعمال الصيرفة االستثمارية وتمويل عمليات الخصخصة 

ثم  مصرفية.  غير  مجاالت  في  الدخول  مستوى  على 
وتعميق  بالعملة  واالتجار  التمويلي  التأجير  إلى  االتجاه 
نشاط إصدار األوراق المالية، وإنشاء صناديق االستثمار، 
ونشاط التامين من خالل شركات التامين الشقيقة التي 
تضمها الشركة القابضة المصرفية وإدارة االستثمارات 

لصالح العمالء.

3ـ ضرورة االلتزام بمقررات لجنة بازل:

يتعرض  العولمة  تزايد  مع  المصرفي  العمل  أصبح 
للمخاطر المصرفية سواء كانت عوامل خارجية أو داخلية 
بعدة  للمخاطر  تحتاط  أن  البنوك  على  لزامًا  وأصبح 
واالحتياطيات.  المال  رأس  تدعيم  أهمها  من  وسائل 
المال أهمية متزايدة منذ  اتخذ معيار كفاية رأس  وقد 
البنوك االلتزام به  أن أقرته لجنة بازل وأصبح الزمًا على 

كمعيار عالمي. 

بعد  المصرفية  السوق  في  المنافسة  احتدام  4ـ 
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية: 

مع تزايد العولمة المالية تحررت اتفاقية تحرير الخدمات 
جولة  في  الجات  اتفاقية  بها  جاءت  التي  القيود  من 
أورغواي 1994م، وقد اتخذت المنافسة في إطار اتفاقية 

الخدمات المصرفية  ثالث مظاهر واتجاهات رئيسية: 

االتجاه األول: المنافسة بين البنوك التجارية فيما بينها 
سواء بالسوق المصرفية المحلية أو السوق العالمية.

االتجاه الثاني: المنافسة فيما بين البنوك والمؤسسات 
المالية األخرى.

االتجاه الثالث: المنافسة فيما بين البنوك والمؤسسات 
غير المالية األخرى على تقديم الخدمات المصرفية.

وأدت هذه االتجاهات إلى احتدام المنافسة في السوق 
لتلبية  الجغرافية  الحواجز  إزالة  ظل  في  المصرفية 
المالية  المؤسسات  دخول  لقوة  العمالء  احتياجات 
خالف البنوك إلى السوق المصرفية وخاصة في أسواق 
المنافسة  تستمر  أن  المتوقع  ومن  المالية.  الخدمات 
المالية  األوراق  وشركات  التامين  شركات  دخول  مع 
تزايد  ظل  في  وذلك  المالية  الوساطة  ومؤسسات 
بالنشاط  ترتبط  التي  المالية  الخدمات  لتقديم  الرغبة 

المصرفي. 

5ـ االندماج المصرفي: 

إن احد اآلثار االقتصادية للعولمة هو ما حدث في الوقت 
البنوك  بين  مصرفية  اندماجات  موجة  من  الحاضر 
البعض.  بعضها  الكبيرة  والبنوك  والصغيرة  الكبيرة 
كثرتها  من  المصرفي  االندماج  عملية  أصبحت  ولقد 
في  البنوك  كل  بها  تأثرت  عالمية  ظاهرة  وسرعتها 
العالم. واالندماج المصرفي بشكل عام هو اتحاد أكثر 
من بنك في بنك واحد أو ذوبان كيانين مصرفيين أو 
أهمها:  كثيرة  االندماج  ودوافع  واحد،  كيان  في  أكثر 
تحقيق وفورات الحجم ودافع التوسع وتحسين الربحية 

في إطار تحرير الخدمات المصرفية.

كيف تتم العولمة المصرفية: 

التخصص  على  أساسًا  المصرفية  العولمة  تعتمد 
مزايا  الكتساب  وذلك  المصرفي،  العمل  وتقسيم 



مالية
ومصرفية

العــوملــــــــة
املصــرفيــــة

تنافسية تؤهل البنك للتفوق على اآلخرين، وفي الوقت 
ذاته لزيادة االعتمادية المتبادلة بينه وبين البنوك األخرى، 
ويتيح التخصص قدرة هائلة على التكامل وفي الوقت 
ذاته فإن انتشار المجموعات المصرفية المتكاملة تتيح 
ومعالجة  الضغوط،  امتصاص  على  هائلة  قدرة  للبنك 
األزمات  ضغط  تحت  الوقوع  وعدم  بل  الحرجة  المواقف 
االنتشار  تحقيق  على  البنك  فقدرة  المدمر  الطابع  ذات 
المخاطر  وتوزيع  النشاط،  مجاالت  وتنويع  الجغرافي 
تصبح هائلة في ظل التكاملية واالعتمادية المصرفية 
المتبادلة بين وحدات البنك المتعولمة والمنتشرة على 

جميع مناطق العالم باختالف مراكزه وأسواقه. 

يتم  المصرفية من خالل سيناريو ذكي  العولمة  وتتم 
تصميمه وإعداد مراحله المتتابعة والتي تتضمن إجراء 
والفاعلية  المرونة  من  مزيد  إلضفاء  هيكلية  تعديالت 
لتمكين البنك من تحقيق العولمة المصرفية، ويحتوي 

هذا السيناريو على المراحل التالية : 

1ـ  إعداد وتصميم استراتيجية البنك للعولمة المصرفية 
على  وتعميمها  واعتمادها  إجازتها  طريق  عن  وذلك 

كافة العاملين بالبنك.

2ـ  تصميم سياسات تطبيق العولمة المرحلية، واعتماد 
متطلبات  منها وتوفير  كل  تنفيذ  وفترة  تتابعها، 

تنفيذها المادية والبشرية كما يلي:

سيتم  التي  المصرفية  الخدمات  إلنتاج  سياسة   أ- 
تقديمها عالميا وإكسابها مزايا تنافسية خاصة في 
مجال الجودة الشاملة  بمحاورها الثالثة القائمة على:

• السرعة الفائقة التي ال تحتمل أي تأخير.

• الدقة الكاملة التي ال تترك مجاالً لقصور أو احتمال 
لخطأ.

وبناء  المصرفية  الخدمات  لتسويق  سياسة   ب- 
اإليجابية  الذهنية  والصورة  الجماهيري  االنطباع 
تحقيق  على  قادرة  العالم  مستوى  على  البنك  عن 

اإلنقاذية المتواصلة والتوّسع واالنتشار.

الالزمة  التكتيكية  الخطط  وإعداد  تصميم   ج- 
من  بها  يتصل  وما  العالم  مستوى  على  للتواجد 

أنشطة مصرفية.

متطلبات العولمة المصرفية:

مستمر،  متدفق  تيار  بمثابتة  المصرفية  العولمة  تعد 
تتحد بناء عليه االرتكازات، والتوجهات والهوية المصرفية 
للبنك الذي يشق طريقه نحو العولمة. وتحتاج العولمة 
تنمو  أن  يجب  للبنك بحيث  الذاتية  البنية  إدراك  إلى 
بالشكل الذي يمكنها من تخطي الحدود ونشر شبكة 
فروعه ووحداته على مستوى العالم وفي إطار يتصف 

بكونه: متكامل ومتوافق ومتسق.  

ومن هنا تكون العولمة المصرفية أساسها من داخل 
الخدمات  إنتاج  على  غير محدودة  قدرة  يتطلب  البنك، 
المصرفية فائقة الجودة واستخدامها كمتغير جوهري 
المؤثر  والتواجد  الدولية  المصرفية  األسواق  الختراق 
العمل على  يتطلب  أمر  تدريجيًا، وهو  وابتالعها  فيها 

مراحل تدريجية الكتساب اآلتي: 

للبنك  المالي  المركز  وتدعيم  المالية  القوة  زيادة  1ـ 
بالشكل الذي يجعله قادرًا على تمويل عملية العولمة 
بجوانبها االنتشارية الجغرافية وجوانبها الخاصة بالمزايا 

التنافسية الحيوية.

2ـ  تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتحوط والصيانة 
واألمن والسرية بجوانبها الثالثة: أمن المعلومات وأمن 
الصورة  يدعم  الذي  وبالشكل  األفراد  وأمن  المنشآت 
البنك  عن  المصرفي  واالنطباع  الجماهيرية  الذهنية 
العالم ويخلق سمعة جيدة وعناصر جذب  اتساع  على 
للبنك  تضمن  ومؤكدة  وسليمة  صحيحة  تسويقية 

نصيب متنامي من السوق المصرفي. 

حيث  والمنتجات،  الخدمات  قاعدة  وتطوير  تنويع  3ـ  
إطار  مبتكرة في  تقديم خدمات  على  المصارف  عملت 
اآللي  والصرف  االئتمان  بطاقات  مثل  التجزئة  صيرفة 
وتقديم القروض اإلستهالكية واإلسكانية وبرامج االدخار 

المرتبطة بالتأمين. 

وسيلة  والتملك  والدمج  التجميع  عمليات  أصبحت  4ـ 
منها  الكبرى  السيما  المصارف  بعض  لدى  أساسية 
وفورات  وتحقيق  والربحية  األعمال  حجم  في  للتوسع 
ودخول  التكاليف  وخفض  النطاق  ووفورات  الحجم 
ميادين عمل جديدة مما أدى إلى إحداث تقدم ملموس 

وحيوي في أنشطة البنوك.

5ـ  تطوير أساليب الرقابة واإلفصاح لدى المصارف بوجه 
عام بحيث تم تحسين آليات الرقابة الخارجية والداخلية 

إعداد  طرق  وتحسين  الداخلي  الضبط  وسياسات 
التقارير واعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والشفافية 
المالية في إعداد البيانات المالية وبما يتالءم والقواعد 

العالمية بتطوراتها المتواصلة .

الخدمات  وتسويق  تقديم  طرق  هيكلة  إعادة  6ـ 
والمنتجات المصرفية من خالل التركيز أكثر على قنوات 
المباشرة، وتحويل  التوزيعات  أو قنوات  الذاتية  الخدمة 
الفروع من مراكز عمليات مستقلة إلى قنوات تسويق 
كذلك  للعمالء.  المباشرة  المصرفية  الخدمات  وبيع 
المصرفية  الخدمات  تقديم  على  التركيز  الضروري  من 
إلى ميدان  اإلنترنت والدخول بقوة وفعالية  عن طريق 

التجارة اإللكترونية.

البحث  أنشطة  في  وحيوي  ملموس  تقدم  إحداث  7ـ 
إلى  والدخول  األداء  لتحسين  البنوك  في  والتطوير 
نظرية  تجاهل  عدم  مع  وأرقى،  أفضل  جديدة  مجاالت 
نظرية  مراعاة  وكذلك  العمل،  وتقسيم  التخصص 

التكامل  المصرفية.

كيف تتعامل المصارف العربية مع العولمة:

عبر  المصرفي  العمل  بممارسة  المصارف  بدأت  لقد 
عالم  في  المتطورة  اإللكترونية  وبالطرق  اإلنترنت 
الصناعة المصرفية الحديثة، كما إن العولمة المصرفية 
العربية  األقطار  في  العاملة  المصارف  من  تتطلب 

والبلدان النامية التهيؤ لمواجهة آثارها من خالل:

لخلق مؤسسات  المصارف  بين  الدمج  عملية  تحقيق   •
مصرفية مؤثرة في الساحة الدولية.


