
واالنكش���اف، أي تفضي���ل عام���ل الربحي���ة على 
عامل الس���يولة م���ن خالل اإلفراط ف���ي اإلقراض 
م���ن ناحية، أو تجميد الكثير من الموارد المالية 
بس���رعة  تنفيذه���ا  يصع���ب  مش���روعات  ف���ي 
لمواجه���ة م���ا قد يح���دث ف���ي طلب���ات العمالء 
م���ن زيادة مفاجئة. وهنا تتجل���ى حصافة اإلدارة 
المصرفية في خلق التوازن المنش���ود وحس���ن 
دراس���ة الس���وق واتخ���اذ الق���رار المناس���ب ف���ي 

التوقيت المناسب.

المصادر:
• موسوعة االقتصاد والتمويل – الدكتور أحمد عبد الخالق – البنوك الشاملة.	
• موقع دليل المحاسبين بحث البنوك الشاملة ودورها في تحفيز االستثمار.	
• منتدى التمويل اإلسالمي – قسم العلوم االقتصادية.	

محاور العدد:
• مفهوم البنوك الشاملة	

• أسباب ظهور البنوك الشاملة	

• وظائف البنوك الشاملة	

• إيجابيات وسلبيات البنوك الشاملة	

ال��ب��ن��وك ال��ش��ام��ل��ة
Universa l  Banks

تلعب البنوك دورًا كبيرًا في االقتصاد. وقد زادت أهميتها في اآلونة األخيرة، حيث لم يعد دور البنوك 
العمليات  في  دور  لها  أصبح  وإنما  لألفراد،  االدخارية  العمليات  في  منحصرًا  اقتصادية  كمؤسسات 
االئتمانية واالستشارية بمختلف أنواعها. كما كان للتغيرات االقتصادية والمصرفية العالمية انعكاس 
واضح على تطورات أداء وأعمال البنوك. وأمام هذه التغيرات اتجهت البنوك إلى التحول نحو الصيرفة 
الشاملة تماشيًا مع التطورات الراهنة، كتنظيم مصرفي جديد لمواجهة قوى التغيير المصرفية وتحدي 

المنافسة بدرجة هامة واالندماج في السوق العالمية.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
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مفهوم البنوك الشاملة 

يقص���د بالبن���ك الش���امل إن���ه البن���ك الذي يق���وم على 
فلس���فة التنوي���ع ف���ي الخدمات الت���ي يقدمه���ا، وذلك 
بتنويع مصادر التمويل ومجاالت االس���تثمار من مختلف 
القطاع���ات، فه���و يق���وم بأعم���ال كل البن���وك التجارية 
المتخصص���ة.  والبن���وك  واألعم���ال،  االس���تثمار  وبن���وك 
وبذل���ك يجم���ع بين األنش���طة التقليدي���ة المتمثلة في 
قب���ول الودائ���ع ومنح االئتمان، وأنش���طة غي���ر تقليدية 
تتماش���ى مع التط���ورات الحالية من خالل إس���تراتيجية 

التنويع.

أسباب ظهور البنوك الشاملة

• تحري��ر تج��ارة الخدمات المصرفية: تعتب���ر اإلتفاقية 

العامة لتجارة الخدمات أحد النتائج الهامة التي أسفرت 
عنه���ا جولة األورجواي، والتي كش���فت بع���د مفاوضات 
اس���تمرت إلى ثمان س���نوات ع���ن عدة نتائ���ج هامة من 
أهمه���ا إنش���اء منظم���ة التج���ارة العالمي���ة WTO  ف���ي 
جني���ف 1995، وتوقيع االتفاقية العام���ة لتجارة الخدمات 
GATS بموافقة 70 دولة عام 1997 وتم تطبيق االتفاقية 
ع���ام 1999، وش���ملت االتفاقي���ة تحرير الخدم���ات المالية 

والمصرفية. 

• التقدم التكنولوجي: التطور العلمي والتكنولوجي 
في وسائل اإلعالم واالتصال وثورة الحاسبات اآللية، إلى 
س���رعة تبادل المعلوم���ات فيما بين البن���وك والعمالء، 

وبين البنوك والس���وق، وبين البن���وك وقطاعات اإلنتاج 
والخدمات دون حواجز أو قيود، وهو ما ساهم في فتح 
مج���االت ال نهائي���ة للتمويل واالس���تثمار وتهيئة المناخ 
والظروف لظهور البنوك الشاملة التي حققت نجاحات 

كبيرة في الدول المتقدمة.

• ظهور أدوات مالية جديدة:

- التجارة اإللكترونية 

تس���مح التجارة اإللكترونية للمصارف بتس���ويق وتوزيع 
منتجاته���ا العادي���ة وخدم���ات االس���تثمار لعمالئها عن 
طري���ق اإلنترن���ت، كم���ا يمك���ن ط���رح منتجاته���ا ب���كل 
مواصفاته���ا ومعلوماته���ا عب���ر اإلنترنت مم���ا يزيد من 

عدد المتعاملين، ويقلص من حجم النفقات.

- القروض المشتركة  

هي نوع من القروض ذات قيمة ومخاطر كبيرة، تشترك 
في تقديمه���ا عدة بنوك، تخص ه���ذه القروض تمويل 
العملي���ات الكبيرة ذات المبال���غ الضخمة، وبالتالي تعد 

أداة هامة لتوفير االحتياجات التمويلية. 

- شهادات اإليداع 

هي وثيق���ة قابلة للت���داول، يصدرها البن���ك بعد إيداع 
مبلغ من المال مودع بسعر فائدة معينة لمدة محددة 

تزيد أو تقل عن ستة أشهر.

- المشتقات 

هي عقود مالية تتنوع بحس���ب طبيعتها، ومخاطرها، 

وآجاله���ا المتراوح���ة بي���ن 30 ي���وم وس���نة، وم���ن أه���م 
ه���ذه العق���ود  عقود الخي���ار، العق���ود اآلجل���ة والعقود 

المستقبلية.

• زيادة حدة المنافس��ة: تعتبر المنافس���ة دافعًا قويًا 
لتطوي���ر البن���وك والتحول نح���و البنوك الش���املة، وقد 
ازدادت حدة  المنافس���ة أكثر بدخول مؤسس���ات مالية 
غير مصرفية ومؤسس���ات أخرى غير مالية كالش���ركات 
الصناعي���ة، والتجاري���ة، وش���ركات التأمي���ن الت���ي تقدم 
وتوس���ع  التجاري���ة،  البن���وك  خدم���ات  تش���به  خدم���ات 
نشاطها أكثر عن طريق عدة قنوات مثل قيام »شركة

SONY« بإنش���اء بنك افتراضي لتقديم خدمات اإلقراض 
عل���ى اإلنترنت عل���ى الموق���ع www.sony.com  وكذلك 
قيام »شركة أمريكا On Line« بإنشاء بنك افتراضي سنة 
 City Bank- Bank of America» 1966 بع���د أن ضمت إليها
Bank of California« وأقام���ت ش���راكة م���ع بنك إلكتروني 

سنة 1999 إلصدار بطاقات إلكترونية وتقديم القروض. 

• المخاطر المصرفية وق��رارات لجنة »بازل«: في ظل 
تصاع���د حدة المنافس���ة بي���ن المتدخلين في الس���وق 
المصرفي���ة وزي���ادة نس���بة المخاطر المحتمل���ة التي قد 
تنشأ من العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاط وإدارة 
البن���ك، وكذل���ك العوام���ل الخارجي���ة الناتجة ع���ن تغير 
البيئ���ة الت���ي يعمل فيها البنك وعل���ى وجه الخصوص 
البيئ���ة العالمية، أدى ذلك إل���ى االهتمام بمعايير كفاية 
رأس الم���ال ف���ي البن���وك، فقام���ت لجنة »ب���ازل« الدولية 
بإص���دار مجموعة من المعايير لوض���ع حدود دنيا لرأس 
م���ال البنك لمقابلة مخاطر االئتم���ان بغية الحفاظ على 
اس���تقرار النظام المصرفي العالمي، خاصة بعد تفاقم 
أزمة الديون الخارجية في الدول النامية بس���بب توس���ع 
البن���وك الدولية - خاص���ة األمريكية منه���ا - في ديون 
منف���ردة أو معدوم���ة، وهو م���ا دفع البنوك إل���ى تنويع 

أنشطتها وتملك أصول حقيقية.

ش���ركات  ه���ي  الجنس��يات:  متع��ددة  الش��ركات   •
أح���د  معانيه���ا  كل  ف���ي  وتعتب���ر  النش���اط،  عالمي���ة 
الس���مات األساس���ية للعولم���ة، ويظهر تأثيره���ا واضحًا 
على االقتصاد العالمي في ش���كل اس���تثمارات ضخمة، 
تكنولوجيا متطورة، خبرات تس���ويقية وإدارية، ويضاف 
إل���ى ذلك األص���ول الس���ائلة م���ن الذه���ب واالحتياطات 
الجنس���ية  البن���وك متع���ددة  ع���دد  ويمث���ل  النقدي���ة، 
الكبي���رة والتي تهيمن عل���ى االقتصاد العالمي حوالي 
14 ش���ركة تمويل متعددة الجنس���ية، والت���ي تؤثر في 
األس���واق المالي���ة من خ���الل زي���ادة المع���روض العالمي 
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ل���رؤوس األموال وتعزي���ز التنمية المالي���ة المحلية التي 
تحس���ن من كفاءة وخل���ق أدوات مالية جديدة مع زيادة 

الخدمات المصرفية.

• الخصخص��ة: تع���د الخصخص���ة م���ن أه���م الدواف���ع 
للوصول إلى تطبيق مفهوم البنوك الشاملة، وتقليل 
معدالت المخاطرة، وتس���اهم الخصخصة في تنش���يط 
س���وق األوراق المالية، وتوس���يع قاعدة الملكية، وزيادة 
المنافس���ة ف���ي الس���وق المصرفي���ة، وتحس���ين األداء 
االقتصادي، وتحديث اإلدارة، وزيادة كفاءة أداء الخدمات 
المصرفي���ة، باإلضاف���ة إل���ى إعط���اء المزي���د م���ن الحرية 
لإلدارة المصرفية في اتخاذ القرارات اإلدارية االستثمارية 

وتجميع الموارد ودعم أسواق المال والنقد.

	•ح��ركات االندم��اج: عرف���ت الصناع���ة المصرفي���ة في 
الس���نوات األخيرة تحت تأثير العولمة نتيجة تحرير تجارة 
الخدم���ات المصرفي���ة واتفاقية ب���ازل لكفاي���ة رأس مال 
البن���وك ح���ركات اندماج بي���ن البنوك بمع���دالت كبيرة 
وبأحج���ام مختلف���ة ترتب عليه���ا تكوين كيان���ات مالية 
ضخمة قادرة على النمو والتوس���ع وفت���ح فروع جديدة 
في الداخل والخارج، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية، 
وتقدي���م خدم���ات  العم���الء،  قاع���دة  توس���يع  وكذل���ك 

متنوعة.

وظائف البنوك الشاملة 

ترج���ع أهمي���ة البن���وك الش���املة إل���ى الوظائ���ف الت���ي 

تق���وم به���ا، س���واء كان���ت وظائ���ف تقليدي���ة تقدمه���ا 
البن���وك التجارية، وبنوك االس���تثمار واألعم���ال، والبنوك 
المتخصصة، أو أنش���طة أخرى متنوعة وواسعة التنوع، 
والت���ي يتوقف عليها إس���هامها في تحقي���ق التطوير 
الصيرف���ة  تس���تند  األس���اس  ه���ذا  عل���ى  االقتص���ادي. 
الش���املة على فلس���فة التنوي���ع التي جاء به���ا  »ه�اري 
م�ارك�وتز«، والتي تقوم على تنويع البنوك ألنش���طتها 
وكذا مواردها بهدف اس���تقرار حركة الودائع وتخفيض 

مخاطر االستثمار.

 تنويع مصادر التمويل

 - الوظائف المصرفية التقليدية: 

تسيير الحسابات الجارية بالعملة الوطنية واألجنبية.	•

التحوي���الت المصرفي���ة الداخلية والخارجي���ة، والقيام 	•
بإصدار الشيكات السياحية.

إصدار شهادات االدخار بالعملة المحلية واألجنبية.	•

منح تسهيالت ائتمانية، وتمويل التجارة الخارجية.	•

- الوظائف المصرفية غير التقليدية:

	•إصدار ش���هادات اإليداع القابلة للتداول، والتي يمكن 
لحاملها شراءها وبيعها في أسواق النقد دون الرجوع 

للبنك الذي أصدرها.

	•االقت���راض طوي���ل األجل من خ���ارج الجه���از المصرفي 
ف���ي ش���كل إصدار س���ندات في أس���واق رأس الم���ال، أو 

باالقتراض من شركات التأمين والمؤسسات المالية.

قابض���ة  ش���ركات  ش���كل  الش���املة  البن���وك  اتخ���اذ  •	
مصرفية  تضم إليها شركات صناعية، وتجارية، ومالية 

بغية تنويع مصادر التمويل وزيادة الموارد المالية.

	•التوري���ق «Securitization« ويس���مى أيضا بالتس���نيد، 
ويقص���د به تحويل األصول غير الس���ائلة )القروض( إلى 
أوراق مالية قابلة للتداول في صورة أس���هم أو سندات، 
مم���ا يعطي الدائن فرصة لترويج قروضه بعد تحويلها 
إلى أوراق مالية في البورصات المالية، وبالتالي تنشيط 
س���وق المال ومث���ال ذلك قروض اإلس���كان. وم���ن مزايا 
التوريق خفض تكلفة االقتراض قياس���ًا بطرق التمويل 
التقليدية، وبالتالي التحول من صيغ اإلقراض التقليدية 

إلى صيغ وأدوات جديد وهي األوراق المالية.

1 - التنويع في مجال االستثمار

- تنوي���ع محفظ���ة األوراق المالي���ة الت���ي تض���م تواري���خ 
اس���تحقاق مختلف���ة، وش���ركات ذات أنش���طة متنوع���ة 

تك���ون درجة ارتباطها ضعيف، بما يضمن درجة مخاطر 
منخفضة. 

ق���روض قصي���رة،  م���ن  الممنوح���ة  الق���روض  تنوي���ع   -
ومتوسطة، وطويلة األجل، وتنويع تواريخ استحقاقها، 

والشركات التي تقدم لها القروض.

- الدخول في مجاالت استثمارية جديدة من خالل: 

	•اإلس���ناد: و يعني شراء األس���هم المصدرة حديثا من 
الشركة المصدرة لها بغرض ترويجها وبيعها لآلخرين 
مع تحمل األعباء المحتملة نتيجة النخفاض السعر خالل 
م���دة حيازتها له���ا وقبل االنتهاء من تس���ويقها، وفي 
المقابل يحصل البنك على كافة العموالت والمصروفات 

األخرى عند سداده قيمة السهم للشركات المصدرة.

	•التس���ويق: ويتضم���ن قي���ام البن���ك بتس���ويق األوراق 
المالية لصالح الش���ركة المصدرة، مس���تخدما في ذلك 
إمكانيات���ه م���ن خب���راء ووح���دات متخصص���ة واتصاالت 

واسعة مع الوسطاء الماليين اآلخرين. 

	•تقدي���م االستش���ارات: ح���ول إص���دارات األوراق المالي���ة 
الخاصة بالش���ركات من حي���ث مردودها ومخاطرها في 
ض���وء الواقع والظروف التي تعيش���ها الش���ركات التي 

قامت بإصدار تلك األوراق.

2 - التنويع بدخول مجاالت غير مصرفية

	•القيام بنش���اط التأجير التمويلي «Leasing«، من خالل 
المش���اركة ف���ي تأس���يس ش���ركات التأجي���ر التمويلي، 
وإع���داد الدراس���ات الالزم���ة للتمويل التأجي���ري، وكذلك 
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القي���ام ب���دور المستش���ار المال���ي واالقتص���ادي ألي من 
األطراف المش���اركة، فضاًل عن القي���ام بعمليات التأجير 

التمويلي.

	•االتج���ار بالعملة في الس���وق الحاض���رة إلتمام صفقات 
تجارية دولية لصالح مؤسسات، بهدف تحقيق عوائد.

	•إص���دار األوراق المالية من أس���هم وس���ندات نيابة عن 
مؤسسات األعمال األخرى، وذلك مقابل عمولة.

	•دع���م النش���اط المال���ي للعم���الء، م���ن خ���الل تقدي���م 
االس���تثمارات المالية واألعمال التي من شأنها تسهيل 
أعمال العمالء الخاصة باس���تثمار أموالهم في الس���وق 
والحف���اظ عل���ى توازنه���م المال���ي. كم���ا يق���وم البن���ك 

الشامل بما يلي:

- إنشاء صناديق االستثمار

- تأسيس شركات رأس المال المخاطر

- القيام بعمليات خصم الديون 

- تنشيط سوق المال وبرامج الخصخصة

3 - تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة

تس���عى المصارف الش���املة إلى ابتكارخدمات مصرفية 
جدي���دة تس���اهم ف���ي تحقي���ق مي���زة تنافس���ية له���ا، 
ويش���يراالبتكار المصرف���ي ف���ي مفهوم���ه إل���ى ترجمة 
األفكارالجديدة إلى ممارسات عملية تطبيقية، ويتحقق 
التف���وق االبتكاري لمصرف ما دون اآلخر وفق نمط اإلدارة 

المصرفية التي تشجع االبتكارأو تتجنبه. 

	•صيرف��ة التجزئ��ة: وتش���مل العدي���د م���ن الخدم���ات 
التمويلي���ة الت���ي تش���هد توس���عا ملموس���ًا م���ن قبل 

العديد من البنوك:

نقدي���ة  حافظ���ة  وتمث���ل  اإللكتروني���ة:  البطاق���ات   -
إلكتروني���ة مخزنة في الهارد ديس���ك Hard Disk لجهاز 
الكمبيوت���ر تس���مح بالتس���ديد الف���وري كوس���يلة دفع 
مقبول���ة، ومن أش���كال النقود اإللكتروني���ة نجد بطاقة 

الدفع والبطاقات االئتمانية.

- تقديم القروض الشخصية: شهدت السوق المصرفية 
توس���عًا كبي���رًا في مجال الق���روض االس���تهالكية التي 
تخ���دم فئ���ات كثي���رة م���ن األف���راد العاملي���ن بالقط���اع 
العمومي أو الخاص، وتعمل البنوك الشاملة على توفير 
التمويل الالزم ألغراض استهالكية كشراء السيارات، أو 

األثاث...، وذلك مقابل شروط ميسرة وبسيطة.

- التمويل بالرهن العقاري: يعد هذا النوع من اإلقراض 
م���ن أه���م خدم���ات التجزئ���ة المصرفية التي توس���عت 
البن���وك الش���املة ف���ي تقديمه���ا لألف���راد بع���د أن كان 
مقتص���رًا على البن���وك المتخصصة، وف���ي نطاق ضيق 
م���ن جان���ب البن���وك التجاري���ة الت���ي تقدمه للش���ركات 

العقارية.

	•نش��اط التأمي��ن: يع���د التأمي���ن م���ن األنش���طة غير 
المصرفية المبتكرة التي تنشط فيها البنوك الشاملة 
م���ن خالل ش���كل تنظيم���ي لش���ركة ش���قيقة تضمها 
ش���ركة قابضة، حي���ث تق���وم بتقديم خدم���ات تأمينية 
عل���ى الممتل���كات وعل���ى األش���خاص كالتأمي���ن عل���ى 

العم���الء الذين يحصلون على قرض ائتماني في مقابل 
التزام شركة التأمين بسداد أقساط القروض في حالة 
وف���اة المقرض، وذلك مقابل حصول البنك على عمولة 

من شركة التأمين الشقيقة نظير هذه األنشطة. 

إيجابيات وسلبيات البنوك الشاملة

أهم اإليجابيات:

1 - تؤدي البنوك الش���املة إلى توفير عناصر ومقومات 
ضروري���ة لعملي���ة التنمي���ة ب���دءًا م���ن دراس���ة الجدوى، 

التأسيس، التمويل، اإلدارة، التسويق، ..... الخ.

2 - تس���هم البن���وك الش���املة ف���ي تعظيم اس���تغالل 
م���ا يتواف���ر ل���دى الدول���ة م���ن م���وارد تق���وم بتعبئتها 
وتخصيصه���ا لألغ���راض التنموي���ة، عل���ى نح���و يتس���م 
بالكف���اءة والرش���ادة، أي تعم���ل عل���ى تعبئ���ة الفائ���ض 

االقتصادي وتحسن إستغالله.

3 - تس���هم البنوك الش���املة في تحقي���ق التوازن بين 
توظي���ف أص���ول البن���وك وموارده���ا، ومن ث���م تجنبها 
التعرض لإلنكش���اف بتركيز أنشطتها في مجال واحد 
كاالئتمان، فتوزيع الموارد بين اس���تخدامات لها مردود 
إقتص���ادي يدف���ع نحو النم���و واالزدهار من ناحي���ة ثالثة، 
تس���تطيع أن تقل���ل مع���دل المخاطرة وتزي���د معدالت 
الربحي���ة من مصادر حقيقي���ة تعكس األداء اإلقتصادي، 
ه���ذا فضاًل عن أنها تخل���ق البيئة اإلقتصادي���ة المواتية 

حيث تعمل البنوك بفاعلية وكفاءة كبيرتين.

4 - تس���هم البن���وك الش���املة ف���ي إح���داث التط���ورات 
المطلوب���ة ف���ي العم���ل المصرف���ي لكي يس���تطيع أن 
يجاب���ه الدخ���ول ف���ي إتفاق���ات تحري���ر الخدم���ات المالية 
والتي تتطلب تحديث المؤسس���ات المالية، إس���تحداث 
مؤسس���ات متخصصة تتفق ومتطلبات العصر، ابتكار 
منتج���ات جدي���دة، توريق الدي���ون، إنجاح برام���ج اإلصالح 

اإلقتصادي والخصخصة..... الخ.

5 - تستطيع البنوك الشاملة من خالل دخولها نشاط 
التأجي���ر التمويل���ي أن تس���هم ف���ي خل���ق طبق���ة م���ن 
رج���ال األعم���ال والمنظمي���ن الذين يحتاج���ون إلى اآلالت 
والمع���دات ولك���ن ال يتوافر لهم التمويل. كما تش���جع 
الكثيري���ن منهم عل���ى تحديث وتطوير مش���روعاتهم 
وتمكينهم من حي���ازة التكولوجيا الجديدة، مما يدفع 

نحو زيادة القدرات التنافسية.

6 - تسهم البنوك الشاملة في تنشيط بورصة األوراق 
المالي���ة، وهي في حد ذاتها تعد رافدًا ال ينضب لتوفير 
التموي���ل الحقيق���ي للمش���روعات االقتصادي���ة وتعبئة 
الموارد المحلية الالزمة لذلك، وتوس���يع قاعدة الملكية 
وتعمي���ق ما يع���رف باالنتم���اء اإلقتص���ادي باإلضافة إلى 

االنتماء السياسي واإلجتماعي.

أهم السلبيات:

1 - قد تؤدي إلى خلق االحتكار ومضاعفة قوة الس���وق 
بالنسبة لبعض المؤسس���ات المالية الشاملة، وهو ما 

قد يكون على حساب المؤسسات والبنوك الصغيرة.

2 - ق���د ت���ؤدي الى خل���ق مش���اكل تتعل���ق بالمخاطرة 


