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  الشكر و التقدير

 العالمين الذي يسر لي أمري في إعداد ھذا البحث الحمد  رب.  

 

 ه الص  أتوج كر وبخ يم الش دير عظ ائق و التق انف ى  االمتن ل إل ي الفاض                       المرب

 .غرير المحترمالاألستاذ الدكتور موسى السيد رئيس قسم االقتصاد 

 

 ا اء                 كم ارات الثن كر و عب ات الش ل كلم ز ك ن تعج ى م كر إل اني الش مى مع دم بأس أتق

راھيم     ان إب دكتور غس ل و ال ين الفح دكتور حس ل ال اتذة األفاض ى األس م إل اء بحقھ ن الوف               ع

ذه  ى ھ ي لتفضلھم باإلشراف عل ين وزودان ا الثم ر من وقتيھم ذان منحاني الكثي األطروحة و الل

ى  انوني عل ة و أع ة والعملي راتھم العلمي داني بخب ة و رف اتھم الحكيم ة و توجيھ بمالحظاتھم القيم

  .تخطي الصعوبات و العقبات التي واجھتني أثناء إعدادي لھذه األطروحة

 

 رام  و دير و االحت ائق التق م أتوجه بجزيل الشكر وف ة الحك يس و أعضاء لجن ى السادة رئ إل

دكتور األستاذ  ر، الموسى ال رم حوراني، غري دكتور أك تاذ ال تاذ األس ل، األس ادي خلي دكتور ف ال

شرفوني قد الموافقة على تحكيم ھذه األطروحة و اللذين قبول تفضلھم بل  مظھر يوسف،الدكتور 

دموه لي من مال ا ق ع م اءة ساھمت بعضويتھم الكريمة  شاكرا لھم لجمي ة و بن ة قيم حظات علمي

ق و االرتقاء بمستواه العلمي، علما أن مالحظاتھم تلك قد في إثراء ھذا البحث   ارت لي الطري أن

  .مستقبال في مجال البحث العلمي

 

  ى دير إل كر و التق ل الش دم بجزي ي أن أتق ب ل ا يطي اد كم ة االقتص د كلي يد عمي          الس

ع  ،مرتحملا خضور رسالنالدكتور األستاذ  ى جمي ة دمشق و إل ة االقتصاد في جامع  أسرة كلي

ة التدريسية من أعضاء  امھماإلموظفين الو  ،الھيئ ات الھتم ة الفئ ين بكاف و مساعدتھم لي   داري

 .خالل مسيرتي العلمية

 

  ات ة العقب من طريقي و ال يفوتني تقديم كل الشكر و عظيم الثناء إلى كل من ساھم في إزال

  .أثناء مسيرتي في ھذا العمل

  



 و 
 

  اإلھداء

  

 إلى وطني الغالي سورية.   

  

 إلى منھلي في العلم و المعرفة إلى جامعة دمشق.   

  

 إلى والدي ووالدتي و أخوتي جميعا.  

  

 إليه يصبوا و بالعلم يسمو من كل و والمعرفة العلم عن الباحثين الطالب جميع إلى.  
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  قائمة الجداول

 رقم العنوان
الجدول

 رقم
الصفحة

 27 1-1 2011و حتى  2006قيمة مؤشر الحرية االقتصادية لسورية خالل السنوات من 
 36 2-1 المصارف العاملة في سورية 

 42 2-2 أسعار الفائدة على ودائع العمالء بالليرة السورية لدى المصارف 
 43 2-3  بالليرة السورية لدى المصارفعلى التسھيالت االئتمانية الممنوحة أسعار الفائدة 

 44 2-4 قطاع العام والخاصوفقاً للودائع التوزيع 
 46 2-5 السورية والقطع األجنبي  ةبالليرإجمالي التسھيالت االئتمانية الممنوحة من المصارف 

 47 2-6  2010-2006عالقة الودائع والقروض بالناتج المحلي اإلجمالي في سورية خالل الفترة 
 48 2-7  االحتياطيات األجنبية 

 49 2-8 ) العرض النقدي ( الكتلة النقدية 
 51 2-9 تطور شبه النقد

 53 2-10  ) العرض النقدي ( السيولة المحلية  
 56 2-11  درجات التصنيف حسب وكاالت التصنيف العالمية

 57 2-12 التصنيف االئتماني السيادي لسورية حسب وكالة كابيتال انتيلجنس
 62 2-13  2010-2007المؤشرات االقتصادية والمالية لسورية الواردة في تقرير التنافسية العالمية 

 64 2-14 مساھمة قطاع المال و التأمين في الناتج المحلي للدول المقارنة 
 65 2-15 إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية للدول المقارنة

 66 2-16  إجمالي القروض والتسھيالت االئتمانية للدول المقارنة
 67 2-17 المقارنة إجمالي الموجودات للميزانية المجمعة للمصارف التجارية للدول

 68 2-18 سالمة الجھاز المصرفي للدول المقارنة
 68 2-19 متانة الجھاز المصرفي للدول المقارنة
 69 2-20 توفر الخدمات المالية للدول المقارنة

 69 2-21 2010القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية  للدول المقارنة 
 70 2-22  المقارنة بين الدول الثالث الدراسة نتائج 

 81 3-1  اختبار معامل القياس ألفا كورنباخ
 81 3-2 مقاييس التأثير المعتمدة

 82 3-3 النسبي لعينة الدراسة حسب الفئة العمرية عالتوزي
 83 3-4 النسبي لعينة الدراسة حسب المستوى التعليمي عالتوزي
 83 3-5 النسبي لعينة الدراسة حسب قطاع العمل عالتوزي
 84 3-6 النسبي لعينة الدراسة حسب الفئة الخبرة العملية عالتوزي

 85 3-7 التوزيعات والنسب والمتوسط آلراء عينة الدراسة لمتغيرات المحور األول 
 87 3-8 ترتيب تأثير متغيرات المحور األول
 88 3-9 عينة الدراسة لمتغيرات المحور الثانيالتوزيعات والنسب والمتوسط آلراء 
 90 3-10 ترتيب تأثير متغيرات المحور الثاني

 91 3-11 التوزيعات والنسب والمتوسط آلراء عينة الدراسة لمتغيرات المحور الثالث
 93 3-12 ترتيب تأثير متغيرات المحور الثالث

 94 3-13 لمتغيرات المحور الرابعالتوزيعات والنسب والمتوسط آلراء عينة الدراسة 
 97 3-14  ترتيب تأثير متغيرات المحور الرابع

 98 3-15  المقترحاألول النموذج  القوة التفسيرية للمتغيرات
 98 3-16  المقترحاألول اختبار التباين لمعنوية النموذج 

 99 3-17األول النموذج لمعامالت اإلحصائية المعنوية واالختبارات للمقدرات االنحدار معامالت قيم
 100 3-18القوة التفسيرية للمتغيرات النموذج الثاني المقترح



 ك 
 

 100 3-19اختبار التباين لمعنوية النموذج الثاني المقترح
 101 3-20الثاني النموذج لمعامالت اإلحصائية المعنوية واالختبارات للمقدرات االنحدار معامالت قيم

 102 3-21الفروق لمحاور الدراسة تبعاً للفئة العمرية راختبا
 103 3-22 العمرية الفئة مع للمحاور اإلحصائية الداالت وقيم التباين اختبار

 104 3-23 اختبار الفروق لمحاور الدراسة تبعاً للمستوى التعليمي
 105 3-24 اختبار التباين وقيم الداالت اإلحصائية للمحاور مع الحالة التعليمية

 107 3-25  اختبار الفروق لمحاور الدراسة تبعاً للفئة الخبرة
 108 3-26  اختبار التباين وقيم الداالت اإلحصائية للمحاور مع فئات الخبرة

ً  الدراسة لمحاور الفروق اختبار  110 3-27  )عام /خاص( العمل لقطاع تبعا
 111 3-28  وقيم الداالت اإلحصائية للمحاور مع نوع القطاع tاختبار 

 142 4-1 1أوزان المخاطر المرجحة لألصول حسب نسبة بازل
 143 4-2 معامالت الترجيح للتعھدات خارج الميزانية 

 146 4-3   3بازل  رأس المال الممتازفترة االنتقال إلى متطلبات 
 146 4-4  3إجمالي رأس المال حسب بازل فترة االنتقال إلى الحد األدنى من 

 157 5-1 للفرضية األولى T-Testاختبار 
 158 5-2  لمتغيرات الفرضية األولى Tالمعامالت اإلحصائية الختبار 

 158 5-3 للفرضية الثانية T-Testاختبار 
 159 5-4  لمتغيرات الفرضية الثانية Tالمعامالت اإلحصائية الختبار 

 160 5-5 للفرضية الثالثة T-Testاختبار 
 160 5-6  لمتغيرات الفرضية الثالثة Tالمعامالت اإلحصائية الختبار 

 161 5-7 للفرضية الرابعة T-Testاختبار 
 161 5-8  لمتغيرات الفرضية الرابعة Tالمعامالت اإلحصائية الختبار 
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  األشكالقائمة 

  العنوان
رقم  
 الشكل

رقم 
 الصفحة

 6 1-1 2010مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي في دول العالم عام نسبة 
 6 1-2 2010نسبة مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول المتقدمة عام 

 7 1-3 2010نسبة مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامية عام 
 7 1-4 مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي في العالمتطور نسبة 

 8 1-5 تطور نسبة مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للدول المتقدمة
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 م 
 

 ملخص البحث

ً في االقتصاد السوري بوصفه شـريـان الحيـاة للقطاعات  يلعب القطاع المصرفي دوراً ھاما

الماليـة مـن وحـدات الفـائض النقـدي ويعمـل                   االقتصـادية المختلفـة فھو يعبئ المـوارد

على استخـدامھـا في مختلـف أوجه التوظيـف في القنوات االستثمارية إلمداد القطاعات 

كما يلعب ھذا القطاع  دوراً ريادياً  االقتصادية المختلفة لمباشرة نشاطھا على اختالف أنواعھا،

ُ في تنفيذ  أھداف و مكونات السياسة النقدية للدولة بعناصرھا االئتمانية و النقدية، واستراتيجيا

وبذلك فالقطاع المصـرفي السوري يزاول نشـاطاً يؤكـد فيـه وجـوده ويستمـد منـه مقـومات بقـاءه 

و التي تساھم بشكل جوھري في رفع   واستمـراره كأحد أھم القطاعات االقتصادية في سورية

و يمثل موضوع رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي . قتصادية و االجتماعيةوتائر التنمية اال

السوري بھـدف إكسابه القدرة على محاكاة المصارف األجنبية للدول األعضاء في االتفاقية العامة 

لتحرير التجارة في الخدمات أھم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السوري في حال               

بيق سورية لھذه االتفاقية، وھو ما يتطلب توفر إستراتيجية واضحة المعالم تساھم في تعزيز تط

المكاسب االيجابية المحتملة الناتجة عن تطبيق تلك االتفاقية وتقلل من آثارھا السلبية                   

لية و السعي إلى ضمن إطار الرؤيا التكاملية إلدارة مجمل الفعاليات و األنشطة المصرفية والما

. مواجھة نقاط الضعف للقطاع المصرفي السوري و االرتقاء بالقدرة التنافسية لھذا القطاع

كيفية رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي عن ويساھم ھذا البحث في تقديم إستراتيجية متكاملة 

ات العصر و رؤيا حديثة و معاصرة تتناغم مع متطلب السوري ضمن إطار علمي و أكاديمي

لغرض اتخاذ القرارات المالية والمصرفية السليمة للمساھمة في مواجھة التحديات                      

،                         الناتجة عن تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدماتذات البعد التنافسي 

رة التنافسية للقطاع المصرفي                       و خلق مزايا تنافسية تساھم في تدعيم و تقوية القد

.                         و األسواق الخارجية للدول األعضاء في تلك االتفاقية  السوري  في السوق المصرفية الداخلية

وال بد أن ترتكز تلك اإلستراتيجية على مجموعة من األركان أھمھا االرتقاء بجودة الخدمات 

مقدمة و تدريب العاملين في القطاع المصرفي ومواكبة أھم تطورات التكنولوجيا المصرفية ال

واإليفاء بالمتطلبات والمعايير العالمية، و تبني فلسفة الصـيرفـة الشـاملـة و االتجاه نحو خيار 

          .          االندماج المصرفي ھذا باإلضافة إلى التطبيق األمثل للحوكمة في القطاع المصرفي السوري

ونأمل أن يساھم ھذا البحث في إغناء األطر الفكرية و التطبيقية لكل االقتصاديين و المصرفيين  

ً ذو فائدة للباحثين العلميين و لصانعي القرارات على مستوى السياسة النقدية  و أن يقدم مرجعا

  .والمصرفية، و أن يكون بمثابة  إضافة جديدة و مثمرة  للمكتبة العربية



 ن 
 

  :مقدمةال

يعد القطاع المصرفي أحد أھم القطاعات االقتصادية وأكثرھا تأثرا واستجابة للتطورات 

االقتصادية العالمية التي أفرزتھا ظاھرة العولمة، والتي تمثلت أھم معالمھا في موجة التطورات 

ھا والتحوالت الجذرية التي شھدتھا الساحة المالية والمصرفية الدولية والتي كان في صدارت

االتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية، خاصة بعد ميالد 

و لقد تقدمت سورية بطلب  .منظمة التجارة العالمية في منتصف التسعينات من القرن الماضي

 في إطار السياسة الحالية المتجھة نحو 2001االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 

وتحرير اقتصادھا الوطني الذي يمثل القطاع المصرفي أحد أھم االندماج باالقتصاد العالمي 

 منظمة لدى مراقب كعضو بقبولھا مھمة خطوة 2010 عام خالل سورية حققتقد ، و قطاعاته

إن تحرير القطاع المصرفي السوري حسب متطلبات منظمة التجارة واالتفاقية  .العالمية التجارة

لتحرير التجارة في الخدمات سيشكل فرصة كبيرة وھامة الختبار السياسات المصرفية العامة 

المطبقة حالياً، و لآلثار على التعديالت المقترحة، أو المتوقعة على تلك السياسات مستقبالً، 

ومدى توافقھا مع المبادئ الرئيسية لالتفاقية، وتوافقھا مع ما توصلت إليه نتائج المفاوضات في 

الخدمات المصرفية بين الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، كما سيفرض ذلك  إطار

بالضرورة رفع حدة المنافسة في األسواق المحلية وظھور ضغوط على الحصص السوقية 

والربحية للمصارف المحلية مما يتطلب رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي باالعتماد 

ية فاعلة تستند إلى تقديم الخدمات المصرفية الشاملة ومواكبة التطور على بناء إستراتيج

التكنولوجي واإليفاء بالمتطلبات والمعايير العالمية وتوثيق العالقات مع المصارف األجنبية ذات 

الفروع وكذلك اللجوء إلى خيار االندماج والتكامل للمصارف المحلية من أجل االستفادة من 

و مما ال شك فيه أن القطاع المصرفي السوري سيواجه مجموعة من . كبيراقتصاديات الحجم ال

اآلثار السلبية  و االيجابية في حال تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات شأنه 

شأن القطاعات االقتصادية الخدمية األخرى، وفي كلتا الحالتين، يتطلب األمر تعديل وتغيير 

لمصرفية الحالية باإلضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي كي بعض أدوات السياسة ا

يتم تعميق الفوائد اإليجابية، وتقليل اآلثار السلبية المتوقعة إلى الحدود الدنيا، وسنحاول في ھذا 

البحث معالجة القضايا المصرفية في سورية من منظور تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة 

ات ذلك من خالل رفع القدرة التنافسية لھذا القطاع و إيالئه االھتمام والرعاية باعتباره في الخدم

  . أحد الروافد الھامة للتنمية الحقيقية لالقتصاد السوري



 س 
 

فقد تمت الدراسة على أربعة  لته بصورة علميةو لتحقيق أھداف ھذا البحث ومعالجة مشك

اإلطار العام لالتفاقية العامة  الفصل األولحيث يتناول  .فصول فضاًل عن المقدمة والخاتمة

 لتحرير التجارة في الخدمات و مفھوم الخدمات بشكل عام والخدمات المصرفية وخصائصھا

          .االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات وبشكل خاص، مع اإلشارة إلى سورية 

فيتناول بالدراسة والتحليل واقع وھيكل القطاع المصرفي السوري والتعرف  الفصل الثانيأما 

 2011على أھم المؤشرات االقتصادية في ھذا القطاع و الواردة في المجموعة اإلحصائية للعام 

الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء، و التقارير الصادرة عن مصرف سورية المركزي 

ر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام باإلضافة إلى تقري 2011لعام 

حيث تم عرض تلك المؤشرات بطريقة علمية مترابطة وبما يخدم أھداف ھذا البحث،  2010

باإلضافة إلى القيام بدراسة مقارنة مع عينة من الدول األعضاء والمراقبين في منظمة التجارة 

  . العالمية كاألردن و لبنان

لتطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في المحتملة أھم اآلثار الفصل الثالث  تعرضويس

الخدمات على القطاع المصرفي السوري باإلضافة إلى القيام بدراسة عملية تطبيقية لدراسة أثر 

وذلك وفق أسلوب علمي  تطبيق تلك االتفاقية على القدرة التنافسية للقطاع المصرفي السوري

فيتناول الفصل الرابع أما . t‐testوباالعتماد على مقياس ليكرت الخماسي و اختبار إحصائي 

ً ومعاصراً في تقديم إستراتيجية واضحة و متكاملة لرفع القدرة التنافسية للقطاع  مدخال حديثا

المصرفي السوري في ظل تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات، حيث أبرزنا 

ساسية التي ترتكز عليھا تلك اإلستراتيجية كاالرتقاء بمستوى جودة الخدمات المحاور األ

و مواكبة التطورات التكنولوجيا في المجال المصرفي و تدريب وتأھيل العاملين في  المصرفية

القطاع المصرفي والتحول إلى المصارف الشاملة واالتجاه نحو االندماج المصرفي و مواكبة 

  .                             الدولية والتطبيق األمثل للحوكمة في القطاع المصرفي السوري معايير اتفاقية بازل

  

  

  

  

  

  

  



 ع 
 

  اإلطار العام للدراسة

  :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في انخفاض قدرة القطاع المصرفي السوري و كفاءته على مواجھة 

المنافسة الحادة وغير المتكافئة من قبل المصارف األجنبية للدول المتقدمة والتكتالت الدولية 

األعضاء في االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات في حال تطبيق سورية لھذه االتفاقية، 

  ما سينعكس عليه سلباً في الحفاظ على نصيبه الحالي في السوق المصرفية المحلية وھذا

والحصول على حصص سوقية جديدة في األسواق المصرفية للدول األعضاء بتلك االتفاقية، 

بمعنى آخر تتمثل مشكلة البحث في غياب إستراتيجية واضحة المعالم قادرة على رفع القدرة 

صرفي السوري في مواجھة اآلثار غير المرغوبة لتطبيق االتفاقية العامة التنافسية للقطاع الم

لتحرير التجارة في الخدمات و تعظيم الفوائد و المكتسبات الممكنة منھا و بالتالي عدم الوصول 

إلى قطاع مصرفي سوري قادر على مواجھة تحديات المنافسة ومواكبة األعمال المصرفية 

    .العالمية المتطورة

  :ة البحثأھمي

تطبيق االتفاقية العامة لتحرير  المساھمة في بيان أثرإن أھمية ھذا البحث تكمن في محاولته 

التجارة في الخدمات على القطاع المصرفي السوري وإلقاء الضوء على القدرة التنافسية لھذا 

     اقية القطاع الواجب تطويرھا لتمكينه من الصمود في وجه التحديات التي تفرضھا تلك االتف

و تعميق الفوائد اإليجابية في ، و الحد قدر المستطاع من اآلثار السلبية المتوقعة لتلك االتفاقية

حال تطبيقھا، كما أن ھذه الدراسة تستمد أھميتھا من خالل التعريف بالدور الھام الذي يلعبه 

لمحلية القطاع المصرفي في ھيكل االقتصاد السوري من خالل حشد وتعبئة المدخرات ا

واألجنبية وتمويل االستثمار الذي يمثل عصب النشاط االقتصادي، وسرعة استيعاب التقانة 

وخلق خدمات مصرفية حديثة ومتطورة، بما يساھم في تحقيق معدالت أعلى من النمو في 

  . االقتصاد السوري

  :أھداف البحث

  :تتمثل أھداف البحث باآلتي

معالجة موضوع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي السوري من منظور االتفاقية العامة  -1

لتحرير التجارة في الخدمات، و تسليط الضوء على أھم بنود تلك االتفاقية فيما يختص بقطاع 

الخدمات المصرفية، باإلضافة إلى عرض أھم اآلثار اإليجابية والسلبية على القطاع المصرفي 



 ف 
 

في حال تطبيق ھذه االتفاقية، وما سوف يترتب على ذلك من ضرورة إعادة رسم السوري 

  .السياسات المصرفية بما ينسجم مع أحكام تلك االتفاقية

البحث عن اإلستراتيجية الالزمة لرفع قدرة وكفاءة القطاع المصرفي و كفاءته لمواجھة  -2

حسين مستوى أداء ھذا القطاع وخلق تحديات االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات، وت

منتجات مصرفية جديدة وحديثة بھدف الوصول إلى وضع جيد للمصارف السورية تكتسب من 

  .خالله القدرة التنافسية في السوق المحلية و الخارجية

طرح بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنھا االرتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع  - 3

ا يسھم في تعظيم المكاسب وتالفي نقاط الضعف وبالتالي الخسائر المصرفي السوري بم

  .المحتملة على أثر تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات على القطاع المصرفي

  :فرضيات البحث

  :يقوم البحث على الفرضيات التالية

ة منتمكنه من ال  ومنخفضة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي السوري  - افسة المصارف العالمي

ة  ي السوق المحلي ةف اك و الخارجي ى  وھن ة إل تراتيجية حاج ي إس ية للتبن درة التنافس ع الق ذا رف ھ

  .في ضوء تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات القطاع 

 إن القطاع المصرفي في سورية قادر على تلبية شروط االتفاقية العامة لتحرير التجارة في -

ً بھذه  الخدمات في ظل السياسات المصرفية الحالية، ومن غير الضروري إعادة النظر عمليا

  .السياسات، الختبار قدرتھا على التكيف مع األوضاع الجديدة

سيتأثر القطاع المصرفي السوري بجملة من اآلثار االيجابية في حال تطبيق االتفاقية العامة  -

 .لتحرير التجارة في الخدمات

تأثر القطاع المصرفي السوري بجملة من اآلثار السلبية في حال تطبيق االتفاقية العامة سي -

  .لتحرير التجارة في الخدمات

 : منھجية البحث

يعتمد ھذا البحث على المنھج االستقرائي في رصده لآلثار المتوقعة على القدرة التنافسية للقطاع 

مة لتحرير التجارة في الخدمات، باإلضافة إلى المصرفي السوري على أثر تطبيق االتفاقية العا

المنھج التحليلي من خالل تحليل بعض المؤشرات االقتصادية ومناقشتھا وعرضھا بطريقة 

كما تم االعتماد على المنھج التحليلي في القسم . علمية مترابطة وبما يخدم أھداف ھذه الدراسة

  .م جميعھا بواسطة استمارة االستبانةعرض وتحليل البيانات التي ت العملي للبحث من خالل
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  :الدراسات السابقة

لقد تناول العديد من الباحثين موضوع آثار االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات على 

  :القطاع المالي و المصرفي ومن بين تلك الدراسات

، مجلة » سورية  حالة - انعكاسات العولمة المالية على البلدان النامية « : أكرم حوراني • 

،    ) 33(جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية ، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد 

  :م 2011سورية، 

تناول البحث تعريف العولمة المالية و أھم منعكساتھا على اقتصاديات البلدان النامية بشكل عام  

بحث دراسة تحليلية ألھم مؤشرات وعلى االقتصاد السوري بشكل خاص، كما تتضمن ال

االقتصاد السوري المالية والنقدية من خالل الرجوع إلى العديد من المصادر اإلحصائية المحلية 

وقد توصل البحث إلى أن منعكسات . والدولية، وذلك بھدف اإلحاطة الدقيقة بتلك المنعكسات

ابية بالمطلق، وأن الحماية من اآلثار العولمة المالية على البلدان النامية ومنھا سورية ليست ايج

السلبية للعولمة المالية في تلك البلدان أمر غير ممكن، وبالتالي فإنه يتوجب على البلدان النامية 

ومنھا سورية أن تحاول االستفادة من نمو االقتصاد العالمي من خالل زيادة تدفق رأس المال 

من التوصيات الھامة التي يمكن أن تسھم في  وفي النھاية قدم البحث مجموعة. العالمي إليھا

رفع كفاءة االقتصاد السوري و قدرته على مواجھة اآلثار السلبية و غير المرغوبة للعولمة 

  .المالية

 إعادة ھيكلة االقتصاد السوري لدخول اقتصاد السوق ومنظمة «:عدنان العربيد و سمير شرف

ت و البحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية ، مجلة جامعة تشرين للدراسا»التجارة العالمية

  :م 2005، سورية، ) 27(والقانونية المجلد 

توصلت ھذه الدراسة إلى أن المؤسسات المصرفية السورية سوف تتعرض لمنافسة غير متكافئة 

في حال انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية، نظراً لكونھا غير مؤھلة، وال تمتلك أبسط 

مؤھالت الخوض في المنافسة، وال تستطيع الصمود في مواجھة سواھا من ھيئات متطورة 

 ً كما توصل ھذا البحث إلى أن المطلوب من سورية وضع برنامج متكامل يلبي . شكالً ومضمونا

حاجات سورية للتغيير،عن طريق تعديل بعض القوانين وإقرار قوانين جديدة ، والتي تتالءم مع 

  .ظمة، حتى تصل عملية التحديث واالنفتاح إلى تحقيق النمو والتطوير المطلوب االنضمام للمن

، بحث »اتفاقيات الغات و منعكساتھا االقتصادية مع إشارة خاصة لسورية « : رانية الرفاعي• 

  :م  1999أعد لنيل درجة الماجستير ، دمشق ، سورية ، 
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طاعات األكثر عرضة للتأثر توصل البحث إلى أن القطاع المصرفي السوري ھو من الق

باالنضمام إلى المنظمة و بالتالي يتوجب على الدولة اتخاذ العديد من اإلجراءات التي من شأنھا 

تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من قبل ھذا القطاع حتى يستطيع مواجھة المنافسة األجنبية في 

  .حال االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

آثار و تحديات االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفي  «: شافية عيسي  •

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ، بحث معد لنيل درجة الماجستير،»الجزائري 

  .          2010، الجزائر، التسيير

كما أشار البحث إلى  استعرض البحث تعريف منظمة التجارة العالمية و أھم مبادئھا و أھدافھا،

الصعوبات التي قد تتعرض لھا المصارف الجزائرية في إطار تطبيق االتفاقية العامة لتحرير 

التجارة في الخدمات و قد ألقت ھذه الدراسة الضوء على أھم اآلثار االيجابية والسلبية المحتملة 

مصرفي الجزائري، و توصل لتطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات على القطاع ال

البحث إلى أنه في حال تطبيق الجزائر لالتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات فإن 

المصارف الجزائرية ستدخل حلبة المنافسة وھي غير مھيأة لھا، وبالتالي فإن تلك المصارف لن 

يه تلك المصارف تستطيع الصمود ومواجھة المصارف األجنبية للدول األعضاء نظرا لما تعان

من محدودية إمكانيتھا وضعف أدائھا، وھذا ما يستدعي اإلسراع في تأھيل ھذا القطاع لتعظيم 

اآلثار المحتملة من تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات وتقليل اآلثار السلبية 

  .المحتملة

لدار الجامعية للنشر، ، ا»العولمة واقتصاديات البنوك « : عبد المطلب عبد الحميد• 

  :م 2001اإلسكندرية، مصر،

أھم ما توصلت إليه ھذه الدراسة عدم قدرة القطاع المصرفي للدول النامية على مواكبة 

التغيرات التي ستحدث في السوق المصرفي نتيجة دخول المصارف األجنبية بثقل شديد في 

سة للسوق قد تھيمن ھذه المصارف األسواق المحلية، وكنتيجة لدخول المصارف األجنبية المناف

على معظم القطاع المصرفي للدول النامية لما تتمتع به من كفاءة اكبر من مصارف تلك الدول 

  .مما يؤدي  إلى إغالق العديد من المصارف األقل كفاءة في الدول النامية 

، المعھد العالي »نظرة شمولية –العولمة وأثارھا االقتصادية على المصارف«: عبد المنعم النيل •

  .م2010للدراسات المصرفية والمالية، الخرطوم، السودان، 

استعرضت ھذه الدراسة مفھوم العولمة وأھم آثارھا االقتصادية على الجھاز المصرفي الجزائري 

و أشارت الدارسة إلى أن ھذه اآلثار قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية و توصل البحث إلى أن 

كاسب االيجابية المحتملة من العولمة وتقليل المنعكسات السلبية إلى أدنى مسؤولية تعظيم الم
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مستوى لھا تقع على مسؤولية القائمين على الجھاز المصرفي، و وقفت الدراسة على أھم 

المتطلبات التي يتوجب على المصارف الجزائرية إتباعھا في ظل العولمة والتي تمثل عملية 

  .أھمھاالتحول إلى المصارف الشاملة 

اآلثار المتوقعة وكيفية المواجھة : المصارف اإلسالمية والعولمة المالية«: أحمد طه العجلوني •

عبد  الملك ، جامعة»)وجھة نظر العاملين في اإلدارة العليا في المصارف اإلسالمية األردنية(

  .م2009 المملكة العربية السعودية،العزيز، 

أشارت ھذه الدراسة إلى مدى استعداد المصارف اإلسالمية األردنية لمواجھة التحديات 

المستقبلية للعولمة المالية و االستفادة من مزاياھا وفرصھا، كما ألقت الضوء على مفھوم 

العولمة المالية و أھم أثاراھا على المصارف اإلسالمية األردنية، وقد توصلت ھذه الدراسة إلى 

لمة سوف يكون لھا تأثير سلبي على استقاللية عمل المصارف اإلسالمية األردنية،          أن العو

كما أشارت تلك الدراسة إلى أن أھم اآلثار االيجابية للعولمة تتمثل في منح المصارف اإلسالمية 

القدرة على ابتكار أساليب تمويل و استثمار جديدة، كما توصلت تلك الدراسة إلى أن توطيد 

لتعاون بين المصارف اإلسالمية األردنية بين بعضھا من جھة وبينھا وبين  المصارف ا

اإلسالمية في الدول األخرى من جھة ثانية يمثل أھم األساليب في مواجھة تحديات العولمة، ھذا 

باإلضافة إلى أھمية تدريب و تأھيل الكفاءات البشرية للعاملين في الجھاز المصرفي وإعطاءھا 

  .   دي في التغيير االستراتيجي المطلوب لمواجھة تحديات العولمةدور قيا

دراسة :  »منظمة التجارة العالمية وأثارھا على االقتصاد المصرفي السعودي «: خالد سنيور •

 بحث أعد لنيل درجة الماجستير، »)ميدانية علي اتجاھات آراء اإلدارة العليا بالبنوك السعودية

  .م2003،المملكة العربية السعودية،عبد العزيز الملك جامعة

تناولت ھذه الدراسة آثار منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي السعودي مع اإلشارة 

إلى وجھة نظر اإلدارة العليا للمصارف السعودية حول التغيير الذي سيطرأ على الخدمات 

تنوعھا على أثر انضمام المقدمة من قبل المصارف السعودية من حيث تكلفتھا  وجودتھا و 

السعودية إلى المنظمة، وقد أشارت تلك الدراسة إلى أن اآلثار االيجابية من االنضمام إلى 

المنظمة تتمثل في انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية باإلضافة إلى تحسن وتطوير جودة تلك 

ة تتمثل بھيمنة الخدمات والزيادة في تنوعھا، أما من جھة أخرى فإن اآلثار السلبية للمنظم

المصارف األجنبية على المصارف السعودية ويعود ذلك وفق تلك الدراسة إلى الخبرة العريقة 

التي تتمتع بھا تلك المصارف، وتوصلت ھذه الدراسة إلى أن الحل األمثل لمواجھة تلك اآلثار 

لصغيرة السلبية يتمثل بتوجه المصارف السعودية نحو االندماج المصرفي وخاصة المصارف ا

  .  منھا
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و ال بد من اإلشارة إلى وجود العديد من الدراسات األخرى التي تناولت االتفاقية العامة لتحرير 

التجارة في الخدمات وآثارھا على القطاع المصرفي لكنه قد غاب عن تلك الدراسات طرح أي 

اً على المنافسة حلول واضحة وشاملة لالرتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع المصرفي ليصبح قادر

حيث اكتفت تلك الدراسات باستعراض نظري لالتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات 

وعرض آثار تلك االتفاقية دون تقديم أي دراسة مقارنة أو دراسة عملية، و ما يميز دراستنا عن 

ألعضاء تلك الدراسات بأنھا تقدم دراسة مقارنة للقطاع المصرفي السوري مع بعض الدول ا

والمراقبين في منظمة التجارة للوقوف على مدى قدرة ھذا القطاع على المنافسة، باإلضافة إلى 

إجراء دراسة عملية من خالل طرح استبيان على بعض العاملين في القطاع المصرفي العام         

مي و الخاص في سورية و بما يتناسب مع أھداف الدراسة واختبار فرضياتھا وفق أسلوب عل

إحصائي، كما تميزت ھذه الدراسة بطرح إستراتيجية شاملة وواضحة المعالم مبنية على أساس 

تحليل واقع القطاع المصرفي السوري و معالجة موضوع القدرة التنافسية لھذا القطاع من 

منظور تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات، تلك اإلستراتيجية قد ارتكزت على 

عة من اإلجراءات الالزمة لرفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي و التي تكسبه القدرة مجمو

  .على مواجھة تحديات ومنعكسات تلك االتفاقية
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عالفصل  ز تنافسية القطاع المصرفي السوري                  : الراب اإلستراتيجية المقترحة لتعزي
دمات ي الخ ارة ف ر التج ة لتحري ة العام ديات االتفاقي ة تح                   لمواجھ

ث األول رفية                     : المبح دمات المص ودة الخ توى ج اء بمس االرتق
اني ث الث ورات : المبح ة تط امواكب رفي                      التكنولوجي ال المص ي المج ف
ث ث الثال دريب وتأ: المبح رفي                     ت اع المص ي القط املين ف ل الع ھي

ع ث الراب املة                     : المبح وك الش ى البن ول إل التح
امس ث الخ و : المبح اه نح رفي                     االتج دماج المص االن
ادس ث الس زام: المبح ازل ب االلت ة ب ايير اتفاقي ةمع                      الدولي

ابع ث الس ل للحوكم: المبح ق األمث وريالتطبي رفي الس اع المص ي القط                        ة ف
.    
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ز تنافسية القطاع المصرفي : الرابعالفصل  اإلستراتيجية المقترحة لتعزي

ر التجارة في الخدمات  ة العامة لتحري  السوري لمواجھة تحديات االتفاقي

اح والمنافسة  ر واالنفت في ظل التطورات المتالحقة في عالم مصرفي أصبحـت أھم سماته التحري

ة، و  ة المالي ة العولم داع تحت مظل ة واإلب ارة العالمي ة التج ى منظم             انضمام سورية المرتقب  إل

ل  حادةمن منافسة  المصارف السوريةو اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات و ما ستواجھه  من قب

ى المدى القريب  البنوك األجنبية، ر قاسية خصوصا عل ار التحري ع أن تكون آث حيث من المتوق

ع  تراتيجية واضحة لرف اب إس ي ظل غي ى سورية وف ن الصعب عل يكون م والمتوسط، حيث س

دول  ارف ال ع مص ة  م ة األجنبي ة المنافس ي حلب دخول ف رفي ال اع المص ية للقط درة التنافس الق

ة الي، المتقدم وات   وبالت عى بخط وري أن يس رفي الس اع المص ى القط ا عل حى لزام د أض فق

ك  توى تل ى مس ه إل ن قبل ة م دمات المقدم اء بالخ ة لالرتق تراتيجية فعال ى إس و تبن ارعة نح متس

ا اور أھمھ ن المح د م ى العدي تراتيجية عل ذه اإلس ز ھ ى أن ترتك ة عل ديات المتباين                 :التح

ث األول رفية - المبح دمات المص ودة الخ توى ج اء بمس                       :االرتق

درة  ادة الق ي زي ل ف م العوام د أھ رفية أح دمات المص ودة الخ توى ج اء بمس ة االرتق ل عملي تمث

ديمھا حيث تكتسب التنافسية للمصارف،  د تق د المصارف السورية عن ة الجودة العدي خدمات عالي

السورية رف اوالء عمالءھا و تدفعھم لالستمرار في التعامل مع المصمن الميزات التي تزيد من 

دد الء ج ذب عم ى ج افة إل ة  ،باإلض ية القوي لحة التنافس د األس ر أح ودة تعتب إن الج الي ف وبالت

درتھا التنافسية  ز من ق أمين االستمرار والنمو والتعزي ى ت للمصارف السورية التي تساعدھا عل

ذ اعد ھ ي تس ذلك فھ دة باإلضافة ل وقية جدي ا وكسب حصة س ين ربحيتھ ى تحس              ه المصارف عل

ة، ولتحقيق ة والعالمي ك كان في السوق المحلي د ذل ورة اتجاھات  الب للمصارف السورية من بل

ا ى تطويرھ ل عل ا والعم ن قبلھ ة م دمات المقدم ودة الخ توى ج اء بمس دة لالرتق اھيم جدي                      .ومف

                                                       :تعريف جودة الخدمة المصرفية -األولالمطلب 

ى اختالف      ك إل ود ذل ات جودة الخدمات المصرفية و مضمونھا و يع ددت و تباينت تعريف د تع لق

ك الجودة ى تل م عل . و تباين المداخل ووجھات النظر الخاصة بالجودة، وكذلك االختالف في الحك

ديم خدمات مصرفية تكون  ويشير اج أو تق ى إنت درة عل ى الق مفھوم جودة الخدمات المصرفية إل

قادرة على الوفاء بحاجات المستھلكين و العمالء، أي القدرة على تحقيق رغبات المستھلك بالشكل 

ه دم ل ي تق ة المصرفية الت لعة أو الخدم ام عن الس ق رضاه الت ه و يحق ع توقعات ذي يتطابق م  .1ال

ة  تج أو الخدم وكذلك تعرف الجودة المصرفية بأنھا ترجمة احتياجات و توقعات العمالء بشأن المن

                                                             

 .9:م ،ص1998دار النھضة العربية،مصر، ،»إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية« :فريد زين الدين،  1 -
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ع  ق م ا يتواف ل بم ديمھا للعمي ة و تق ا لتصميم الخدم ون أساس ددة تك ى خصائص مح المصرفي إل

ا  ه كم ه و توقعات لحاجات ك الجودة تمث ذي الفرق تل ل يفصل ال ة عن العمي ا  يحس التي الخدم بھ

ة استعماله العميل بعد د أو للخدم ديمھا بع ه تق ى احتياجات العمالء  أي بمعنى آخر ، ل         التعرف عل

ى  و ل إل تحقيق رغباتھم بشكل فعال يخلو من أية عيوب و من المرة األولى حتى ال يضطر العمي

ة ا تم.العودة إلى المصرف مرة أخرى لتعديل خطأ أو قصور قد تم بتقديمه في الخدم ل جودة كم ث

ة، ذه الخدم الء لھ ات العم ع توقع ة م ي للخدم ة تطابق األداء الفعل ار درج ة المصرفية معي           الخدم

  .  1أي مدى قدرة الخدمة  المصرفية على إشباع حاجة طالب الخدمة و أداء وظائفھا بشكل صحيح

ة من المصرف و التي  ات المقدم ى األنشطة والعملي دركھا العمالء وتشير الخدمة المصرفية إل ي

ر الملموسة و التي تشكل  من خالل مالمحھا وقيمھا المنفعية الكامنة في العناصر الملموسة و غي

ة  كما تشير .2مصدراً إلشباع حاجاتھم ورغباتھم المالية و االئتمانية الحالية والمستقبلية ى مطابق إل

ال ات العم ع توقع ل المصرف م ن قب ة م ة المصرفية المقدم توى الخدم ين  ء،مس ة ب أي المقارن

توقعات العمالء ألبعاد و جودة الخدمة و مستوى األداء الفعلي الذي يعكس مدى توافر تلك األبعاد 

زة يعني تطابق مستوى الجودة  أي.3بالفعل في الجودة المقدمة لھم أن تقديم خدمة ذات جودة متمي

ا وق عليھ الء أو التف ات العم ع توقع ي م ودة ا .4الفعل رف الج ا تع ة كم ب الجمعي رفية حس لمص

األمريكية لمراقبة الجودة على أنھا السمات و الخصائص الكلية للسلعة أو الخدمة التي تتطابق مع 

اتھم زو فتعرف الجودة  .ما يطلبه العمالء و تفي بحاجي ايير الجودة االي ة لمع ة العالمي ا المنظم أم

انشاط، عملية منتج، أو منظم(على أنھا الخصائص الكلية لكيان  رد أو مزيج منھ ) ة أو نظام أو ف

  . التي تعكس في قدرته على إشباع حاجات صريحة وضمنية

  :تعزيز القدرة التنافسية للمصرف السوريةفي  الخدمة المصرفية جودة أھمية -المطلب الثاني 

ل جودة ة المصرفية تحت ة الخدم رة أھمي ى تھدف التي السورية للمصارف بالنسبة كبي ق  إل تحقي

ي  النجاح ارة ف ر التج ة لتحري ة العام ق االتفاقي ي ظل تطبي ة ف ى المنافس درة عل تقرار والق واالس

ق بجودة الخدمات المصرفية  الخدمات، ا يتعل زة تنافسية فيم فإذا لم تحقق المصارف السورية مي

ة  دمات عالي ز بخ ي تتمي ة الت ة بالمصارف األجنبي ي وضع تنافسي ضعيف مقارن يكون ف ه س فإن

                                                             
1  - Gerard Taker , Michel longbois , Marketing des services , édition de nord ,1992 , 
P45. 

، بحث معد لنيل درجة  »دور تطبيق تكنولوجية المعلومات في تسويق الخدمات المصرفية  «: الخطيب ، بسمة  - 2

  .45ص.م  2009الماجستير في االقتصاد ، جامعة دمشق ، سورية ، 
3-  C.L Bovee and J.V Thill, Marketing of services , MC Graw – hill, CNC 1992 , P: 
229. 

  .331م، ص2005، دار حامد، عمان، الطبعة االولى،»التسويق المصرفي « :العجارمة،  تيسير -  4
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ذلك إن الجودة، ل اد ف ى االعتم ة المصرفية جودة عل ا يعطي سوف الخدم ذه المصارف مزاي  لھ

وبالتالي فإن  .حيث أن الخدمة المميزة ھي األساس في المفاضلة بين مصرف وآخر عديدة تنافسية

اء بمستوى جودة  ى االرتق ود عل المزايا التي تعود على المصارف السورية من وراء تركيز الجھ

ق خدماتھا المصرفية في  ل في تحقي حال تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات تتمث

ي حال  ية ف ة الضغوط التنافس الي مواجھ ة وبالت ة المصارف األجنبي دة عن بقي ية فري زة تنافس مي

 على العمالء تحرير الخدمات المصرفية، كما تمكن ھذه الجودة المصارف السورية من المحافظة

ا مع  جيدة معاملة نيريدو الحاليين الذين ويركزون على جودة الخدمات المقدمة لھم ومدى تطابقھ

ي  تمرار ف م لالس ين و دفعھ الء المحلي ادة والء العم ن زي ا م ا تمكنھ اتھم، كم اتھم واحتياج متطلب

إن  ك ف ى ذل ك، باإلضافة إل دمھا البن التعامل مع البنك و تقليل حساسيتھم ألسعار الخدمات التي يق

ة ى جذب الجودة العالي حصتھا السوقية في  جدد وتوسيع عمالء تساعد المصارف السورية عل

ة ديم  .1السوق العالمي ة تق ي حال ا ف ن المزاي د م ي العدي ن أن تجن ا إن المصارف السورية يمك كم

ر  مستوىخدمات مصرفية عالية الجودة من تحقيق  أعلى من اإلرباح و الحصول على نصيب اكب

ديم من حصة السوق، و انخفاض الت كاليف من خالل االستخدام األمثل للموارد المتاحة حيث إن تق

ادة في  خدمة مصرفية ذات جودة مميزة يتيح للبنك إمكانية رفع أسعار خدماته و استخدام ھذه الزي

مكافأة العاملين مثال أو زيادة ميزانية التدريب و زيادة البحث و التطوير للخدمات المصرفية التي 

زة  يقدمھا، و لتعزيز الوضع التنافسي في السوق، أو تقديم خدمات عالية الجودة و بمواصفات ممي

 ً ا ي أيض ز التنافس ز المرك ه تعزي ب علي ذا  يترت ون و ھ دمھا المنافس ي يق دمات الت ك الخ ن تل . ع

راف  ع اإلط ات جمي ق رغب ودة يحق ة الج رفية عالي دمات مص ديم خ إن تق ك ف ى ذل افة إل باإلض

اإلدا ة بالمصرف، ك ق المرتبط ى تحقي عى إل اإلدارة تس الء، ف املين و العم اھمين و الع رة و المس

املون يسعون  ا الع ى األسھم، أم النمو و زيادة األرباح، و المساھمون يسعون إلى زيادة العائد عل

دمات أفضل  ى خ عون للحصول عل الء يس ى، و العم آت أعل ور و مكاف ى أج ى الحصول عل              إل

ن ر و  .و أحس و األم ودةاھ ة الج زة عالي ة المتمي ي الخدم ات ھ ذه الرغب ل ھ ق ك ل بتحقي                  .2لكفي

ى تحسين جودة  ود عل و من أھم المزايا التي تعود على المصارف السورية من وراء تركيز الجھ

  :3ما يليالخدمات المصرفية المقدمة 

  .المصرفيةتحمل تكاليف أقل بسبب قلة األخطاء و التحكم في العمليات  -ا

                                                             
 .151ص م، 2001 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ، »الشاملة الجودة إدارة «: الدراركة، مأمون - 1

2 E.H.Chleiner & E.S.kim, Service Excellence, lessons from. The Banking industry, 
Management Décision, Vol34 (5) ; 1996 

، بحث معد لنيل درجة الماجستير في »ترويج الخدمات المصرفية و أثرھا على استقطاب العمالء  « :الصالح، مينه - 3

  .26م، ص 2009االقتصاد، جامعة دمشق، سورية، 
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أن الخدمة المتميزة بالجودة العالية تتيح الفرصة أمام المصارف لتقاضي أسعار و عموالت  -ب

  .أكبر و بالتالي زيادة األرباح

أن الخدمة المتميزة تزيد قدرة المصرف على االحتفاظ بالعمالء الحاليين و جذب عمالء جدد   -ج

  .و زيادة الحصة السوقية

ة المصرفية -د ع             أن الخدم دوبي البي ة من الء المصرف بمثاب ن عم ل م ة تجع ودة العالي ذات الج

  .في توجيه و إقناع عمالء جدد

ث  ب الثال رفية –المطل دماتھا المص ودة خ اء بج ورية لالرتق ارف الس ات المص                      :متطلب

ة  ن منافس تواجھھا المصارف السورية م ي س ة الت ي إن التحديات المتوقع ة  ف المصارف األجنبي

ى المصارف السورية في حال  أرادت المحافظة  حال تطبيق االتفاقية العامة للتجارة تفرض عل

اء بجودة خدماتھا المصرفية    دة أن تسعى لالرتق ى أسواق جدي دخول إل على حصتھا السوقية و ال

دمات التق ين الخ ا ب ع م ي تجم دمات الت ك الخ ن تل ة م ة متكامل دم حزم تحدثة           و أن تق ة و المس ليدي

اء  ،و ذلك حتى تستطيع االحتفاظ بعمالئھا وكسب عمالء جدد و يمكن للمصارف السورية االرتق

ة المصرفية من حيث عناصرھا   بجودة الخدمات المقدمة من قبلھا من خالل إعادة تصميم الخدم

ائن في السوق  ات الزب ة حسب احتياجات و رغب يم الخدم و مواصفاتھا وذلك من خالل إعادة تقي

ز  وك المنافسة مع التركي دى البن ار التطور الحاصل ل ين االعتب المحلية والسوق األجنبية آخذا بع

ا  على الجودة و المنافع المدركة من طرف الزبون، و كذلك المواصفات الظاھرة للخدمة و تمييزھ

ة  ىإلو إحداث تغيير في طريقة تقديمھا للزبائن باإلضافة  ى تلبي ادرة عل  احتياجاتإدخال أعمال ق

ة على أنالزبائن  ى الخدم م المحاور . 1تضمن تخفيف اإلجراءات المتعلقة بالحصول عل و من أھ

  :التي يمكن للمصارف من أن ترفع من جودة خدماتھا المصرفية ما يلي 

اث و ال -1 داد األبح ك إع كل تل ث تش رفي، حي ويق المص ال التس ي مج تمرة ف ات المس دراس

الء  يم العم ع المعلومات حول تقي دمات من خالل جم ودة الخ ة لتحسين ج يلة ھام الدراسات وس

الء           ا العم ي يحتاجھ دمات الت م الخ ة أھ ى معرف افة إل م، باإلض ة لھ رفية المقدم دمات المص للخ

تقبلية، و االستفادة من و توقعاتھم للمواصفات التي يريدو ن توفرھا في الخدمات المصرفية المس

دة و الواجب  فياألبحاث  تلكنتائج  تكوين فكرة شاملة عن مواصفات الخدمات المصرفية الجي

  . مراعاتھا عند تقديم المصارف لتلك الخدمات

ل بتحسين التعامل مع شكاوي العمالء  -2 ى حل المشاكل التي واجھت العمي سرعة و العمل عل

  . كبيرة 

                                                             
1  - Lewis, B & spyrakopoulos,S , service failures and recovery in retail banking the 
international journal of bank marketing, vol 19 n 01 2001, p :37. 
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تنويع الخدمات المصرفية المقدمة و منح مزايا إضافية للخدمات القائمة من أجل تلبية  - 3

احتياجات الزبائن و ضمان والئھم حتى ال يتحولون إلى البنوك المنافسة عن طريق إجراء 

المضمونة توسيع في الخدمات المصرفية المقدمة، مثل زيادة المبلغ المضمون ببطاقة الشيك 

الدفع، أو توسيع عدد تجار التجزئة الذين يقبلون بطاقة االئتمان المصدرة من طرف البنك لصالح 

  . 1الزبائن

رامج لتحسين جودة  -4 ايير وب العمل على استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات حيث إن وضع مع

تمتعون باالتجاه االيجابي غير قيمة ما لم يتوافر لدى البنك قاعدة من األفراد الذين ي الخدمة تعتبر

دمات  ودة الخ ي ج اً بعض المشكالت ف ايير، حيث تنحصر أحيان ك المع ق تل ى تحقي درة عل والمق

المصرفية في ضعف مھارات مقدمي الخدمة أو افتقادھم للرغبة في العمل و تدني نظرتھم للعميل  

ة دم الخدم إن مق ل ف ة نظر العمي ه من وجھ إن  و يزيد من خطورة ھذا الجانب أن ذا ف ھو البنك ول

العرض  وم ب ي تق اء وتوظيف أفضل العناصر الت ى انتق ون حريصة  عل إدارة البنك يجب أن تك

  .الفعلي لخدمات البنك 

ة  -5 ى المصارف السورية  تبني : ISO التوافق مع المواصفات القياسية العالمي حيث يجب عل

ي ع المواصفات القياس ق م ن خالل التواف ودة م تراتيجية الج ار إس ى اعتب ي أدت إل ة ، الت ة العالمي

ى شھادة المواصفات العالميالح د الجودة  ةصول عل ا يعرف بنظام توكي ى أو م دليل عالمي عل ك

د ل، الذي ينبثق عن سلسفعالية نظامھا  ة للتوحي ة الدولي زو التي أصدرتھا المنظم ة مواصفات االي

ين 2القياسي لمواصفات الجودة وارق ب نظم المصرفية ، و ذلك لتقريب الف ة و ال وك العالمي أداء البن

الم  ة المنظمات في أنحاء الع ا جعل كاف اً مم نظم عالمي ذه ال ببنوك الدول المختلفة، وقد انتشرت ھ

االيزو  كما.  تسارع لتطبيقھا بما في ذلك البنوك ة ب اس المعروف د القي ة لتوحي ة الدولي تولت المنظم

ISO ال ا ي مج ية ف فات القياس ع المواص ة ، وض ة فني اء لجن ك بإنش رفية و ذل دمات المص لخ

  ". TC24 "متخصصة بالبنوك و يرمز لھا  بالرمز 

و قد صدرت ھذه اللجنة عدة مواصفات بنكية تساھم في تطوير األداء المصرفي العالمي،         

و تعتبر ھذه المواصفات  بجانب مواصفات الجودة نقطة انطالق حقيقية للمصارف السورية يجب 

سعى لتحقيھا  بھدف الوصول إلى االنتشار و القدرة التنافسية على المستوى العالمي، و من أن ت

  :  أھم ھذه المواصفات ما يلي 

 8532الخاصة بنماذج السندات األوروبية و تداولھا إلكترونيا، و المواصفة  8109المواصفة  -

  .لكترونيةلتداول األوراق المالية و شھادات االدخار باستخدام الوسائط اإل

                                                             

   36:ص م،2001، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، »أدوات وتقنيات مصرفية« :صادق، مدحت -1 
2 - ISO: International Standard Organisation ,«www.iso.org». 
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الخاصة بتسيير نقل المعلومات عن الزبائن و ذلك إلمكانية استخدام  13616المواصفة  -

الماكينات اآللية عبر بنوك العالم ، مما يتيح للبنوك فرصة  االستفادة من تقديم خدمات مصرفية 

  .متميزة

  .Swiftنظام الخاصة بصيغة التلكسات المتبادلة بين البنوك و مرتبطة ب 7746المواصفة  -

و ھي خاصة بتسيير تداول                Isinلنظم تعريف السندات الترقيمي العالمي  6166المواصفة  -

و تجارة األوراق المالية ، و التي يساعد تطبيقھا على رفع مستوى أداء البنوك في مجال تداول 

  .األوراق المالية

يزو البنكية سوف تؤھل ھذه المصارف ونرى أن سعي المصارف السورية لتطبيق مواصفات اال

ألداء خدمة أفضل تتناسب مع احتياجات العمالء، و تساھم في تحسين القدرة التنافسية للمصارف 

  .السورية 

8  

8  

8  

8  

  

  

  

8-  

-  

8-  

  

8  

8  

8-  
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اني ث الث ة  - المبح رفيالمواكب ال المص ي المج ا ف ورات التكنولوجي                          :تط

ة  ر التجارة في الخدمات يتطلب من المصارف السورية  مواكب إن تطبيق االتفاقية العامة لتحري

ة  ورة التكنولوجي ات الث ى تكثيف االستفادة من أحدث تقني دائم إل تطورات التكنولوجيا و السعي ال

دما ار خ ة ابتك ة بغي اءة عالي ا بكف ة، و تطبيقھ ب اآللي االت و الحواس ة و االتص ت والمعلوماتي

مصرفية مستحدثة و تطوير أساليب تقديمھا بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية من المصارف 

إلى العميل بدقة و سھولة، األمر الذي يتواءم مع المتطلبات المعاصرة و المتزايدة لمختلف شرائح 

فع من العمالء من ناحية، كما يحقق لتلك المصارف نمواً مطرداً في حجم عملياتھا و أرباحھا وير

  .قدرتھا التنافسية في السوق المحلية واألجنبية في حال تطبيق ھذه االتفاقية

  :في المجال المصرفي التكنولوجيامفھوم  -المطلب األول 

وم  ير مفھ ايش دات  التكنولوجي ات و مع ال آلي مح بإدخ ذي يس ة ال يد المعرف ى رص رفية إل المص

اليب  ارات و الطرق و األس ارف و المھ ة المع ي مجال العمل المصرفي، أي مجموع متطورة ف

ائق  ي في المجال المصرفي و االستفادة من الحق التطبيق العمل ا ب المصرفية القابلة لالستفادة منھ

ذ بم ع التنفي عھا موض ة و وض رةالعلمي دة مبتك رفية جدي دمات مص ديم خ ي تق اھم ف .             ا يس

وم  ير مفھ ا يش اكم و  التكنولوجي الين األول ھ ى مج االمصرفية إل مل  التكنولوجي ي تش ة  الت الثقيل

ل الحاسبات و آالت  اآلالت و المعدات أو ما يطلق عليھا اسم تكنولوجية الصناعة المصرفية ، مث

رض الع ات ع ود، و شاش د النق ل ع اني يمث ال الث ا المج ال، أم ربط و االتص ائل ال الت، ووس م

ا ي التكنولوجي ويق المصرفي االلكترون ات و التس ة و اإلدارة و المعلوم مل الدراي ة و تش            . الخفيف

ات  ق معطي او لعل من أھم مالمح تطبي ة التي تعمل  التكنولوجي ھو ظھور المصارف االلكتروني

ات  بكة المعلوم ق ش ن طري ة ع ت(الدولي وك ) االنترن ن البن اً ع ديثاً ومختلف اً ح د اتجاھ ي تع و الت

ادة حجم التجارة  راً في زي وك دوراً كبي ذه البن دة، حيث لعبت ھ ا عدي التقليدية لما تحققه من مزاي

م تجاوز  د ت امالت، فق املين في مجال تسوية المع دمھا للمتع اإللكترونية نظراً للتسھيالت التي تق

ن الص د م امالتالعدي ك المع ا تل ت تواجھھ ي كان دة . 1عوبات الت ذه المصارف ع ى ھ ق عل ويطل

د  ن بع ة ع ارف االلكتروني ت المص ارف االنترن ة ،مص ارف االلكتروني ل المص ميات مث مس

ب،  ارف الوي ة أو مص ة الذاتي ارف الخدمي ط، المص ى الخ رف عل ي، المص رف المنزل             المص

شير إلى قيام العميل بإدارة حساباته أو انجاز أعماله المتصلة وعلى اختالف المسميات  فجميعھا ت

زل أو المكتب وفي أي مكان وفي أي وقت  ي المن ر شبكة االنترنت سواء كان ف بالمصرف عب

                                                             
، بحث »األعمال المصرفية االلكترونية و تطبيقاتھا، دراسة ميدانية في القطاع المصرفي السوري  «: العلي، طالب - 1

 .38م،ص2006معد لنيل درجة الماجستير في االقتصاد، جامعة دمشق، سورية، 
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وبالتالي يمكن للعميل أن يتصل بالمصرف مباشرة ". بالخدمة المالية عن بعد"يرغبه ويعبر عنھا 

زود  باالشتراك العام ،عبر شبكة المعلو ى أساس أن ي مات الدولية وإجرائه لمختلف التعامالت عل

ية ات الشخص ة البرمجي ون  بحزم ي للزب وب الشخص از الحاس رف جھ ات  ،المص إذا عملي

المصارف االلكترونية ھي إجراءات الكترونية تتم عبر شبكة المعلومات الدولية ومن أھم أشكالھا 

ديم خدمات نفس المصارف االفتراضية، التي تولدت لھا مواقع ا لكترونية على الشبكة من اجل تق

ات . 1خدمات المصرف م تطبيق ن أھ إن م ك ف ى ذل اباإلضافة إل في العمل المصرفي  التكنولوجي

تتجلى في ظھور وسائل الدفع االلكتروني التي أضافت  أبعاداً غير مسبوقة للعمل المصرفي ومن 

  :  2أھم ھذه الوسائل

م وسائل ): اقات البنكيةالبط(النقود البالستيكية  -1 تعد النقود البالستيكية في وقتنا المعاصر من أھ

الم، ى نطاق واسع من الع ارة  الدفع و البديل العصري للنقود، حيث يشيع استعمالھا عل وھي عب

ا يحصل  ل م ه مقاب ا أن يستخدمھا في شراء معظم احتياجات عن بطاقة مغناطيسية يستطيع حاملھ

دمات دون الحا ن خ ه م ياع أو علي رقة أو الض اطر الس رض لمخ د تتع رة ق الغ كبي ل مب ة لحم ج

الف ة . اإلت ة البنكي رة البطاق ز فك تيكية(و ترتك ود البالس ذه ) النق ك المصدر لھ وم البن ى أن يق عل

ل الحصول من ھؤالء التجار  ات للتجار مقاب ة مشتريات حاملي البطاق البطاقة بضمان سداد قيم

   .يات من حاملي البطاقاتعلى إيصاالت بقيمة تلك المشتر

ة  :البطاقات الذكية -2 اييس معين ة بالستيكية ذات مواصفات و مق ارة عن بطاق ة عب البطاقة الذكي

ايير الجودة  زو"من قبل المنظمة العالمية لمع ة "االي ة الكتروني ى رقاق ة عل ك البطاق وي تل ، و تحت

ا تخزين  تعمل كشبه حاسب آلي بحيث يمكن تخزين بعض البيانات عليھا و استرجاعھا، فيتم عليھ

ا، أسلوب الصرف، جميع البيانات ا وان، المصرف المصدر لھ لخاصة بحاملھا، مثل االسم، العن

دة . المبلغ المنصرف و تاريخه، تاريخ حياة العميل المصرفية ات بع وع من البطاق ذا الن و يمتاز ھ

عناصر للحماية ضد عملية التزوير و التزييف و سوء االستخدام من جانب الغير في حالة سرقتھا 

  .ھا، من أھمھا الشريط الممغنط و الرقم السريأو محاولة تقليد

ة  -3 ود االلكتروني ة(النق ن ): الرقمي ة م ا مجموع ى أنھ ة عل ة أو الرقمي ود االلكتروني رف النق تع

ادل العمالت  البروتوكوالت و التواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة االلكترونية أن تحل فعليا محل تب

إن النق رى ف ارة أخ ة، و بعب ذ صورة التقليدي ة تأخ ر ملموس ود غي ن نق ارة ع ي عب ة ھ ود الرقمي

وحدات إلكترونية تخزن في مكان آمن على الھارد ديسك لجھاز الكمبيوتر الخاص بالعميل يعرف 

                                                             
 ، البيان للطباعة والنشر، اإلسكندرية،» اقتصاديات النقود والبنوك «: فرج ،وعزت ،عبد المنعم، راضي - 1

  .26:م، ص2001
،  الدار الجامعية، »التجارة واألعمال االلكترونية المتكاملة  –وسائل المدفوعات االلكترونية « : فريد النجار، - 2

 .  118: م، ص2006اإلسكندرية، مصر، 
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باسم المحفظة االلكترونية، ويمكن للعميل استخدام ھذه المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء 

ة  )المشتري(االلكتروني على قيام العميل  و تعتمد فكرة النقد. أو التحويل بشراء عمالت الكتروني

ى الحاسب الخاص بالمشتري  ذه العمالت عل ل ھ تم تحمي وم بإصدارھا حيث ي ذي يق           من البنك ال

ة خاصة من  م خاص أو عالم ة رق و تكون في صورة  وحدات عمالت صغيرة القيمة ولكل عمل

ة  البنك المصدر و بالتالي تحل ھذه نفس القيم العمالت االلكترونية محل العمالت العادية و تكون ب

  .المحددة عليھا

ي -4 يك االلكترون ة :الش دفع المعروف ائل ال ة وس ع كاف ة تطوي ات المالي ض المؤسس اول بع  تح

ى نظام  ة إل م تطوير استخدام الشيكات الورقي د ت ة، و ق لتتناسب مع مقتضيات التجارة اإللكتروني

ة الشيكات اإللكت افئ اإللكتروني للشيكات الورقي ه المك رونية، و يعرف الشيك اإللكتروني على ان

لھا  التقليدية التي اعتدنا التعامل بھا، و الشيك اإللكتروني ھو رسالة إلكترونية موثقة و مؤمنة يرس

يك  تلم الش ى مس يك إل در الش ه(مص ت، ) حامل ر االنترن ل عب ذي يعم ك ال ه للبن ده و يقدم               ليعتم

          ليقوم البنك أوالً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، و بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك 

ى مستلم الشيك  اً إل ه إلكتروني ه(و إعادت م صرف الشيك فعال )حامل د ت ه ق ى أن يال عل             ، ليكون دل

د فكرة و . د تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابهو يمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونياً من أنه ق تعتم

ة )غالبا ما يكون بنك(الشيك اإللكتروني على وجود وسيط تخليص  ، ھذا و تتبنى عدة بنوك عالمي

ة يكات الرقمي ية للش فات قياس اء مواص رة بن ك  فك طن و البن ك بوس ك و بن يتي بن ا س ن أھمھ م

ذا  ة ھ را ألھمي ي نظ درالي األمريك اطي الف تقبلاالحتي ي المس ل ف يكات للعم ن الش وع م                    .الن

ع  ة، و يعرف التوقي و تكون جميع التوقيعات التي يتضمنھا ھذا الشيك توقيعات إلكترونية أو رقمي

ع  واع التشفير المستخدم من أجل إتاحة فرصة توقي وع من أن ارة عن ن ه عب اإللكتروني على ان

ع االلكتروني الوثائق إلكترونياً بصورة تجعل ال ة المرسل، و يستخدم التوقي مستقبل يتأكد من ھوي

 .في توقيع الشيكات اإللكترونية، و العقود، و جميع الوثائق األخرى

 لقد كان الھدف من أجھزة الصراف اآللي التي ظھرت في السبعينات:  أجھزة الصرف اآللي -5

فروعھا تخفيض عدد المعامالت  من القرن الماضي كبديل لموظفي الصرافة في البنوك و مختلف

ة ات . داخل البنك مع تمكين العميل من الحصول على أمواله في أقصى سرعة ممكن و في الثمانين

ذه األجھزة جزءا ال  انتقل االھتمام من تخفيض التكاليف إلى تحقيق ميزة تنافسية، و بينما كانت ھ

ةيتجزأ من البنوك أصبحت تظھر في مختلف المتاجر ومحطات الو . قود و مراكز التسوق المختلف

ي،     و زة الصراف اآلل ن دور أجھ رة أخرى م رت م دة غي ات جدي عينات ظھرت اتجاھ ي التس  ف

ورات  د أدت التط افق ى أداء  التكنولوجي ادرة عل ة ق رافة اآللي غيرة للص ات ص اء محط ى إنش إل

رة زة الصراف اآل. وظائف كثي الكي أجھ بكة لتعطي م ذه الش د ھ رت قواع ا تغي ي كم ي الحق ف ل
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ي  ور ف اح التط ا أت دة، كم رادات جدي ق إي ن تحقي وك م ن البن ا مك دمات، مم وم الخ تقاضي رس

االتصاالت والمعلوماتية إلى تطوير المنظومة المعلوماتية لھذه األجھزة األمر الذي أدى انتشارھا 

ى مس والفي مختلف المواقع حتى تسھل عل ا يكمن . تخدميھا السرعة في صرف األم العامل كم

وع  ي تن ي ف زة الصراف اآلل بكة أجھ ية لش زة التنافس د المي ي تحدي ذي يلعب دورا ف األساسي ال

زة  ا أجھ ن كونھ ر م تقبل أن تلعب دورا أكث زة المس ن أجھ ع م ا، إذ يتوق ادة فاعليتھ ا وزي وظائفھ

ا تم كنت صرف للنقود ألنه باستطاعة البنوك جعل ھذه األجھزة مصدر ھاما لتحقيق األرباح إذا م

د استطاعت المؤسسات استخدام  من تبني إستراتيجيات تسويق مبتكرة عند كل فرصة متاحة، فق

اتف ات الھ د و بطاق ع البري ائم و طواب ة و اإلعالن و صرف القس زة للدعاي ذه األجھ  .شاشات ھ

  :في رفع القدرة التنافسية للقطاع المصرفي السوري  التكنولوجياأھمية تطبيق  -المطلب الثاني

ى  التكنولوجياؤدي تطبيق ي درة التنافسية للمصارف السورية  في المصارف السورية إل ادة الق زي

زة  ورية مي ل تكسب المصارف الس ة أق ر وتكلف رعة أكب دمات المصرفية بس ديم الخ ث إن تق حي

ا  تنافسية تمكنھا من منافسة المصارف األخرى والغير قادرة على تقديم الخدمات بنفس الجودة كم

درة يمكن ت ع الق ر في رف ى حد كبي لك المصارف تحقيق العديد من المزايا االيجابية التي تساھم إل

ار ذه اآلث م ھ ذه المصارف و أھ ى تحسين أداء عمل ھ ؤدي إل :1التنافسية للمصارف السورية وت
             

ات  - اليف العملي يض تك ى تخف ورية عل ارف الس اعد المص ة يس ل للتكنولوجي ق األمث إن التطبي

ررة،  اء الخطوات المتك ق إلغ ك عن طري ة، وذل ديم الخدمات المصرفية بأقل تكلف المصرفية وتق

تبدالھا بالوسائل ة نتيجة اس ائق الورقي دوران الوث ة ل ة اليدوي  وإلغاء الوثائق الورقية، وتقليل العمال

ة  ر من تكلف اإللكترونية، كما أن تكلفة بعض الخدمات المقدمة من خالل شبكة االنترنت أقل بكثي

  . تقديمھا عبر أحد فروع البنك

زات  - ن مي تفادة م ي ضوء االس ة ف دمات المصرفية المقدم اإن تصميم الخ ي  التكنولوجي ، والت

دمة المصرفية، واستبدال األساليب تتمثل باختزال الوقت وعدد األفراد ذوي العالقة في تقديم الخ

ة بالنسبة للموظف من  ديم الخدم الورقية القديمة بوسائل إلكترونية حديثة تؤدي إلى تبسيط آلية تق

  .ناحية، واختصار الوقت الالزم إلنجاز ھذه الخدمة من ناحية أخرى

ر   - ع للبنك عب ة إنشاء موق ا المصارف حيث أن تكلف ات التي  تتحملھ االنترنت ال تخفيض النفق

ى أن  ة، إضافة إل اءة إداري اني وأجھزة وكف تقارن بتكلفة إنشاء فرع جديد للبنك وما يتطلبه من مب

                                                             
البشرية في اتجاھات العاملين على تقبل العّمل مع نظام األتمتة الشاملة في  أثر العوامل«  : محمد، سام - 1

، العدد الثالث، 28، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، المجلد »المصرف التجاري السوري 
  .4م، ص 2006م، سورية،  2006سورية، 
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تسويق البنك لخدماته من موقعه على االنترنت يساعده على امتالك ميزة تنافسية تعزز من مكانته 

 .التنافسية وتؤھله إلى مستوى المعامالت التجارية العالمية

اعد تط  - ق يس ابي راءات المصرفية،  التكنولوجي انس اإلج ى تج ل المصرفي عل ال العم ي مج ف

يط  ام بتبس ى القي افة إل د، باإلض ت أو الجھ در للوق دون ھ رفية ب دمات المص ديم الخ الي تق وبالت

ذه الخدمات         ديم ھ ى تق ائمين عل ال الق ة العم ى إنتاجي إجراءات تقديم الخدمة، بما ينعكس إيجاباً عل

  .    إلى زيادة كفاءة وإنتاجية العمل و يؤدي 

سيزيد من سرعة االتصال ألنه ومعطياتھا يزيد من جودة خدمة العمالء  التكنولوجياتطبيق  إن -

ة  ل للخدم ى االستجابة لطلب العمي ذي سيؤدي إل بين األطراف المختلفة المقدمة للخدمة، األمر ال

د ق النظام الجدي ل تطبي ة الحدوث قب ل األخطاء التي كانت ممكن ى تقلي ر، إضافةً إل          . بسرعة أكب

ة أفض ديم خدم ى تق درة المصرف عل ين ق ى تحس يؤدي إل ك س ل ذل ةك ودة عالي ه وبج             .ل لزبائن

التنبؤ باألخطار المصرفية من خالل التقارير ترفع مباشرة لإلدارة عن حاالت شاذة عن األمور  -

المعيارية التي تضعھا إدارة المصرف بما يخص األمور الداخلية في المصرف ، مثل نقص شديد 

رع، ي الف وفرة ف يولة المت ي الس ل ال ف ات تعام ديد أو باتجاھ حب ش ع المصرف،مثل س ائن م زب

ين،  ، كما تمكن من1للودائع د بمكان أو زمان مع الوصول إلى قاعدة أوسع من العمالء دون التقي

وفر الراحة  ا ي ام األسبوع وھو م ى طول أي ة في أي وقت وعل كما تتيح لھم إمكانية طلب الخدم

وك ت ذه البن ز ھ ي تمي امالت الت رية المع ى أن س افة إل ل، إض ا للعمي الء فيھ ة العم ن ثق د م           .زي

ع  - ديم جمي ى تق ة عل ل المصارف االلكتروني ث تعم دة حي ة و جدي دمات مصرفية كامل ديم خ تق

ل ت مث ق  االنترن ن طري دة ع دمات جدي ديم خ وم بتق ا تق ة ، كم رفية التقليدي دمات المص                 :الخ

ى -ا  رفية عل دمات المص ن الخ ة ع رات إعالني ال نش رات  إرس كال النش ن أش يط م كل بس ش

  .اإللكترونية اإلعالنية

  .إمداد العمالء بطريقة التأكد من أرصدتھم لدى المصرف -ب

ً  -ج   .تقديم طريقة دفع العمالء للكمبياالت المسحوبة عليھم إلكترونيا

  .للعمالء) من أسھم و سندات ( كيفية إدارة المحافظ المالية  -د

  .حسابات العمالء المختلفةطريقة تحويل األموال بين  -و

يساھم االنترنت في التعريف بالمصارف السورية والترويج للخدمات المصرفية بشكل إعالمي  -

  .وھو ما يساھم في خرق األسواق األجنبية

                                                             
، الدار الجامعية، »واألعمال االلكترونية المتكاملة  التجارة –وسائل المدفوعات االلكترونية «  :النجار، فريد - 1

 .  118: م، ص2006اإلسكندرية، 



125 
 

ات  - اء عالق ورية، وبن ارف الس ين المص ل ب ير التعام ى تيس ؤدي إل ة ت يرفة اإللكتروني إن الص

رص ن ف د م وفير المزي رة، وت ي  مباش اء ف اح والبق ى النج اعد عل ا يس و م تثمار وھ ل واالس العم

  .السوق المصرفية

ات  - ة المعلوم وير تكنولوجي ري وتط ال الفك ز رأس الم ي تعزي اھم ف ت يس تخدام االنترن اس

   .1واالستفادة من االبتكارات الجديدة التي يكون لھا انعكاس على أعمال البنوك

دفع االلكتروني تعطي - ا سھولة ويسر االستخدام في  وسائل ال دة ومن أھمھ ا عدي ا مزاي لحاملھ

ة امالت المالي ا أن  و ،التع ادي السرقة والضياع، كم ة وتف ود الورقي دل حمل النق ان ب ه األم تمنح

ائع،  و. لحاملھا فرصة الحصول على االئتمان المجاني لفترت محددة وق الب تعد أقوى ضمان لحق

  . تساھم في زيادة المبيعات

ث المط ب الثال ورات  -ل ة التط ي مواكب ورية ف ارف الس ات المص امتطلب                       :التكنولوجي

ة ة  ،بدأت المصارف السورية في ارتياد العديد من مجاالت الصيرفة االلكتروني ا بأھمي اً منھ إيمان

ا  ا حرصت السلطات المختصة من جانبھ ة ، كم البنوك العالمي ة أسوة ب تفعيل خدماتھا اإللكتروني

في القطاع المصرفي  التكنولوجياعلى اتخاذ خطوات عديدة ساھمت في تدعيم مواكبة التطورات 

اك إال أنه مازال  ه من جانب المصارف السورية في ھھن ا يجب عمل ر مم ذا المجال حتى الكثي

ة الصناعة المصرفية،  دان استخدام تكنولوجي ة في مي تتمكن من الوصول إلى المستويات العالمي

ذلك  التكنولوجياحيث ال تزال الفجوة  ة ، ل وك األجنبي ا من البن كبيرة بين البنوك السورية ومثيالتھ

ور ايرة التط ود لمس ن الجھ د م ذل مزي ة بب ورية مطالب وك الس بحت البن د أص اات فق  التكنولوجي

ى الصمود في  درتھا عل الم بأسره حيث أضحت ق المتالحقة التي تجتاح الصناعة المصرفية والع

مواجھة ھـذه التحديات أمرا مرھوناً بنجاحھا في االعتماد على تقنية المعلومات كأحد ركائز اتخاذ 

م و ات العل ا لتطبيق دى تطويعھ رار وم االق اور االتكنولوجي م المح ا ، و لعل أھ ي يجب أن تتبناھ لت

ات  ن التطبيق تفادة م يم االس ورية لتعظ ارف الس االمص درتھا  التكنولوجي ع ق دف رف ة بھ الحديث

  :التنافسية تتمثل فيما يلي

ع  -1 ى تحسين و تنوي ا يساعد عل زيادة استثمار المصارف السورية في التكنولوجيا المصرفية بم

ام الخدمات المقدمة من قبلھا و سرعة تقديمھا باست غالل ثورة االتصاالت و المعلومات، مع االھتم

دھا بأحدث  ذلك تزوي ذه الوظائف وك ة لھ ادة المخصصات المالي بالبحوث والتدريب من خالل زي

  .األساليب والتقنيات المستخدمة ھذه المصارف

ا يضمن سرعة  -2 اقي فروعه بم ين المركز الرئيسي لكل مصرف و ب تطوير شبكة االتصال ب

داول البيان اط ت ى االرتب افة إل ا، باإلض ة عليھ ويات الالزم راء التس العمالء و إج ة ب ات الخاص
                                                             

1  - Convergence , Revue : « revue éditée par la BEA  » , N11, Novembre 2003 
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رى ة األخ ات المالي ارف والمؤسس ة بالمص ة الخاص بكات اإللكتروني ً  بالش ا اً و عالمي                     .  محلي

وق كل  -3 إصدار القوانين و التشريعات الخاصة بالعمليات المصرفية اإللكترونية التي تحفظ حق

ة المؤسسات  أنه حماي ذي من ش التوقيع اإللكتروني وال انون الخاص ب الء، كالق وك والعم من البن

ين  م سرى أو رمزي مع ى رق اده عل المتعاملة من عمليات تزييف وتزوير التوقيعات نظرا العتم

  . يف بالشخصللتعر

دمات 4 اح الخ ات نج م متطلب ن أھ ث إن م ي، حي ب اآلل ات الحاس م قطاع ي دع تمرار ف ـ االس

ة  اإللكترونية ھو توافر أنظمة حاسب قادرة على التكيف والتعامل مع المنتجات الجديدة  مع إمكاني

ل ف ى األق دريب عل ي مجال الت ي ف ي األجنب دعم الفن ن ال تفادة م ى لاالس وير ي المراحل األول تط

  . األنظمة

ى  -5 اتخاذ مزيد من إجراءات و تدابير الحماية لمنع القرصنة على حسابات العمالء، باإلضافة إل

  .التطوير المستمر لبرامج مكافحة االختراق االلكتروني

ة والشركات والعمالء  ـ6 تكوين شبكة مصرفية لتصبح بمثابة جسر الكتروني بين البنوك من جھ

ون م ة أخرى يك اً             من جھ اً ودولي تثمار محلي ي قطاع االس ة ف ة التطورات اليومي دافھا متابع ن أھ

  .مع حث المصارف على االستفادة بما تحويه ھذه الشبكات من معلومات

ضرورة التوسع في استخدام النقود اإللكترونية، و تعميم خدمات الصراف اآللي و التوسع في  -7

ديم خدمات متنوعة تعميم استخدام البطاقات المصرف ى تق ان باإلضافة إل ية كأداة للسحب و االئتم

  .مثل تسجيل أوامر الدفع اإللكترونية التي يطلبھا العمالء لتسوية معامالتھم المالية و التجارية

دمات 8 ال وخ ة أعم ة لمتابع اءات الالزم الكوادر والكف ة ب ات الرقابي دعيم الجھ رورة ت ـ ض

اون المصارف اإللكترونية نظرا لحد اثة التعامل بتلك الخدمات في السوق السورية مع تشجيع التع

ات  ى مخاطر العملي ام للوقوف عل سواء فيما بين الوحدات المصرفية أو بين القطاع الخاص والع

  .المصرفية اإللكترونية 

ن 9 وى م تفادة القص ق االس مان تحقي رفية لض دمات المص ديم الخ ل تق ميم مراح ادة تص ـ إع

ى ال التكنولوجيا ة للحصول عل ة والخطوات والمستندات الالزم متقدمة ، وذلك بتقليل المدة الزمني

               . الخدمة 

ات والمعلومات  -10 ع البيان اعتماد نظام معلومات متطور وذو كفاءة يسمح بأحسن معالجة لجمي

ھا تو ى أساس ي عل ة، والت ات المالي ي تصدرھا المصارف والمؤسس ة والمصرفية الت ضح المالي

داد  وك في جانب إع ابي واإلشرافي، أو للبن ة المصرفية في الجانب الرق خطط العمل سواء للجن

ر نظام المعلومات محور حاسم في نجاح  اإلستراتيجيات وخطط العمل وممارسة النشاط، ويعتب

  .العمل المصرفي 
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ث ث الثال رفي -المبح اع المص ي القط املين ف ل الع دريب وتأھي                       :ت

إن تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات وتحرير القطاع المصرفي السوري سوف 

اءة،  رة والكف رية ذات الخب ا البش ع كوادرھ ة م ن المصارف األجنبي ة م دخول مجموع ق ب              يتراف

اء ھذا ما يضع المصارف السورية أمام تحدي كبير يتطلب منھا  املين واالرتق ل الع تدريب و تأھي

ة للوصول  ددا من االستراتيجيات المتكامل بمستوى أداء العنصر البشري  فيھا من خالل تبني ع

ورة  ات المتط تعمال التكنولوجي ى اس تمر عل دريب المس ن خالل الت ال م وذج مصرفي فع ى نم إل

ين ال ل من خالل المرتبطة بالعمل المصرفي أو في مجال تجسيد عالقة متميزة ب مصرف و العمي

ي  رار ف اذ الق يط واتخ اوض والتخط ى التف درة عل ن التصرف والق ارات حس ة مھ قل وتنمي ص

   .األوقات المناسبة

  : مفھوم تدريب وتأھيل العاملين في القطاع المصرفي -المطلب األول

داد يعد العنصر البشري مفتاح اإلدارة اإلستراتيجية المحدد للتنمية، لذلك ال بد من  االھتمام في إع

دريبھالعناصر ال رية  وت ن  ابش ري يصبح م داد البش ل اإلع دما يتكام ه عن ا، ألن ق خبراتھ وتعمي

ة  إن الدول ذا ف وال أفضل استخدام، ل اقي رؤوس األم تخدام ب ي اس ة ف درة التنموي ادة الق السھل زي

ات  دفاً استراتيجياً ھو تطوير كفاي ا ھ ال البشري الناشطة في مجال التنمية تضع أمامھ . رأس الم

ات العصر  يعتبر وبالتالي فإن تدريب و تأھيل العنصر البشري ضرورة حضارية تفرضھا متطلب

ه  د ل ال البشري العائ وال يمكن تصور مجتمع متقدم في إمكاناته اإلنتاجية فقيراً في كفاءة رأس الم

املينو . 1أو العكس م الوسائل المستخدمة في القطاع المصرفي  يعتبر تدريب و تأھيل الع من أھ

املين  ل الع دريب وتأھي ة ت ة ، و تعرف عملي لتحقيق االرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدم

ا  ي المصارف بأنھ ارف ف املين المع ى إكساب الع دف إل تمرة تھ ة و مس ة ومنظم ة مخطط عملي

ك بجع اءة والقدرات والمھارات الجديدة المتخصصة والمرتبطة بالعمل المصرفي وذل ر كف م أكث لھ

وفاعلية في أداء مھامھم بغية تمكينھم من استغالل إمكاناتھم وطاقاتھم الكامنة بما يساعد على رفع 

ى  .2كفاءاتھم في ممارسات أعمالھم بطريقة منظمة دريب إل مجموعة النشاطات و تشير عملية الت

اع ي القط املين ف وير الع ل وتط ى تأھي دف إل ي تھ رامج الت راءات والب ة  واإلج المصرفي بطريق

و تنمية قدراتھم و مھاراتھم وتغيير  عقالنية تساھم في تحسين أدائھم الحالي والمستقبلي ألعمالھم،

ؤدي  ال ومستمر ي م بشكل فع سلوكياتھم وتزويدھم بالمعلومات الضرورية لتمكينھم من أداء عملھ

ة اءة ممكن ا يعتب. لبلوغ أھدافھم الشخصية وأھداف المنظمة بأعلى كف دريب نشاط تعليمي كم ر الت

                                                             
 للعلوم دمشق جامعة ، مجلة»أثر رأس المال الفكري في اإلبداع في المصارف األردنية « : الروسان، محمود - 1

  .38 ، صم2010الثاني، ،العدد 26 المجلد والقانونية،  االقتصادية
  . 15ص  م،2007رة للطباعة والنشر، عمان، ، دار المسي»التدريب اإلداري المعاصر « : حسن أحمد ،الطعاني - 2
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غلھا  ي يش ة الت ي الوظيف رد ف ين أداء الف ى تحس دف إل ه المصرف و يھ اص يمارس وع خ ن ن              م

عملية مخططة ومنظمة تحتاج في المصارف بناء على العاملين  أداء وھو واحد من وسائل تطوير

ى اإلدارة .يبية المناسبةإلى تحديد مسبق ألھداف التدريب واحتياجاته و تصميم البرامج التدر و عل

ليمة ة س و أن يحدد بالضبط  ،العلية في كل مصرف أن تعد برنامجاً تدريبياً مبنياً على أسس علمي

ا يجب أن يحدد  اء بالعمل المصرفي، كم ة في االرتق ة و المتمثل األھداف المرجوة من ھذه العملي

رات في مستوى أداء ال ه من تغي ى جانب ھذا البرنامج ما يراد إحداث ه وسلوكه، إل رد و اتجاھات ف

درب ة مستمرة ال . 1تحديد نوع المھارات التي يجب أن يكتسبھا المت ه عملي دريب بأن و يتصف الت

ة  تتم فقط لمرة واحدة في حياة العامل وذلك ألن الحاجة إليه متجددة بسبب التغير المستمر في البيئ

ا دام  الداخلية والخارجية للمصرف ومن الضروري النظر إلى ه نشاط مستمر م ى أن دريب عل الت

ه دم خدمات ائم ويق اب . المصرف ق ى إكس دف إل تمرة تھ ة مس دريب عملي ة الت ر عملي ث تعتب حي

ة بالعمل المصرفي،  دة المتخصصة و المتعلق ارات الجدي درات و المھ العاملين في المصارف الق

ين األداء و تحقيق أھداف كما تشمل تغيير بعض اتجاھات العاملين وسلوكياتھم بشكل يضمن تحس

ى  .المصرف و في حاجة مستمرة إل ه فھ ا كان مستواه التعليمي وخبرت فالعامل في المصرف أي

ه، ه ومعلومات ة  المزيد لتنمية مھاراته وقدرات ة الموجھ رامج التدريبي ا يتحقق من خالل الب وھو م

املين األو دريب يأخذ اتجاھين متك املين للموارد البشرية، وبالتالي فإن الت دريب الع ل في ت ل يتمث

املين  اني فيخص الع ا االتجاه الث ة أم اتھم الوظيفي دء حي الجدد و تأھيلھم للعمل في المصرف و ب

د من  دة تزي م أساليب عمل جدي دة، وتعل القدامى حيث يساعدھم التدريب على تلقى معلومات جدي

اءة و األداء أعلى درجة من الكف ى العمل ب دراتھم عل م الجوانب و  .2مھاراتھم وق ورة أھ يمكن بل

ور أھمھ ن األم ة م ده في المصارف السورية بمجموع دريب وفوائ ة الت ى أھمي د عل            :3االتي تؤك

ا يتوافق  - املين في القطاع المصرفي السوري بم ارات الع يساھم التدريب في زيادة معرفة ومھ

ؤدي  ا ي ذا مم ة وھ ة و المصرفية الحديث وم المالي م العل ادة مع أھ م و زي اءة أدائھ اع بكف ى االرتف إل

  .إنتاجيتھم و االرتقاء بمستوى وجودة الخدمات المصرفية المقدمة من قبلھم 

ا  - ده مم ة عن ة الذاتي وفير الرقاب ى ت ؤدي إل ذا ي يساھم التدريب في تعظيم معرفة ومھارة الفرد وھ

 .يقلل الحاجة على اإلشراف 

                                                             
، المكتب الجامعي الحديث، »المرجع المتكامل في اإلدارة االلكترونية للموارد البشرية « : الصيرفي، محمد - 1

  .376ص م، 2009االسكندرية، مصر، 
، األكاديمية العربية »الموارد البشرية في القطاع المصرفي السوري و أثرھا على أداء المصارف « : الحاطوم، علي - 2

  . 19ص ،م 2009 المصرفية، دمشق، سورية،للعلوم المالية و
، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة »قياس أثر التدريب في أداء العاملين « : الشامسي، راشد - 3

 .6، ص2009، العدد 31العلوم االقتصادية و القانونية، المجلد 



129 
 

ان مؤھل  - ق صف ث ى خل ق    يساعد التدريب عل ه في تفويض السلطة وتحقي اد علي يمكن االعتم

تويات  ع مس ى جمي ة عل ائف القيادي غل الوظ راد لش ن األف ال م داد أجي ة األداء ، أي إع ال مركزي

 .العمل داخل المصرف 

ا  - ة مم يساھم التدريب في تطوير سلوكيات األفراد والجماعات على اختالف مستوياتھم التنظيمي

 .والمتوسط أو الطويل  رت والمواقف المتغيرة على المدى القصييسھل من معالجة المشكال

درة  - يسھم التدريب في زيادة دراية الفرد بالمشكالت التي يمر بھا أو من المحتمل مواجھتھا و الق

 .على حل ھذه المشكل بالطرق السليمة

دة،  - درات جدي رات وق ى زيادة ثقة العاملين بأنفسھم نتيجة الكتساب معلومات وخب ؤدي إل ا ي مم

  . رفع روحھم المعنوية  وما يترتب عليھا من إحداث تغيير في اتجاھاتھم وسلوكھم داخل منشأتھم 

اني  ب الث رفي -المطل اع المص ي القط املين ف ل الع دريب وتأھي ع ت                          :واق

رغم من يعد العنصر البشري من الركائز األساسية في االرتقاء بأداء  ى ال القطاع المصرفي ، فعل

الجھود المبذولة من قبل المصارف السورية لتطوير الخدمات المصرفية ، واالستفادة من أحدث 

ود سوف  التكنولوجياما توصل إليه العلم في مجال  ذه الجھ ة و المصرفية، إال أن ھ والعلوم المالي

املين في مج ل للع دريب وتأھي دراتھم تظل محدودة ما لم يواكبھا ت ع ق ال القطاع المصرفي و رف

ة  ديم الخدم ع مستوى تق ا يضمن رف ذا المجال، بم ة في ھ الالزمة الستيعاب التطورات المتالحق

لالمصرفية و يجسد عال ى أن قة متميزة بين المصرف و العمي ة ، ونشير إل ق االتفاقي ة تطبي العام

وب من سلع سيكون له بالغ األثر في تغيير لتحرير التجارة في الخدمات  نسبة المعروض والمطل

اج بشقيه  ا حيث تقضي أن يأخذ اإلنت قوة العمل ، إن كان ذلك من حيث عددھا أو مستوى تأھيلھ

ة،  وة العمل العالمي زة من ق ة ممي ه إال باستخدام فئ اج ال يمكن تحقيق المادي والخدمي، وھذا اإلنت

ا المعاصرة ع التكنولوجي ل م ى التعام ادرة عل ة الق ك الفئ ا  تل ذا م ديث، وھ ة التطور والتح الدائم

سيحدث تغييًرا في نوعية المطلوب من سلعة قوة العمل لصالح قوة العمل المؤھلة والمدربة بشكل 

د أحدثت في .1كبير و انطالقاً من أھمية تدريب وتأھيل العاملين في القطاع المصرفي السوري فق

ام  ورية ع م  2005س الي واإلداري باس تقالل الم ة واالس ع بالشخصية االعتباري ة تتمت ة عام ھيئ

زي  ورية المرك اكم مصرف س رتبط بح ق وت ا دمش ل المصرفي مقرھ دريب والتأھي ز الت . مرك

ة   ذه الھيئ دف ھ ف وتھ ى مختل ارف عل ي المص املين ف ي للع ي والمھن توى الفن ع المس ى رف إل

ق وتكامل  ديھم وتعمي لوكية ل ة والس درات اإلداري ة الق م وتنمي ة وتحسين أدائھ مستوياتھم الوظيفي

                                                             
 ، مجلة»لمية في سوق العمل في الجمھورية العربية السورية أثر االنضمام إلى منظمة التجارة العا« : نعيم، معتز - 1

  .225، ص م 2007 ،الثاني العدد ،23المجلد  والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة
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دريب  رامج الت الخبرات المصرفية المتخصصة في مختلف مجاالت العمل المصرفي وتطوير ب

ورات ب التط ث تواك تمرة بحي ورة مس رفي  بص ل المص اليب العم ي أس تجدة ف ة والمس الحديث

والخدمات المصرفية وتحسين مستوى المعرفة العملية باللغات األجنبية الالزمة للعمل المصرفي 

واحي العمل المصرفي ، و  ع ن ة في جمي ات المعلوماتي وتنمية قدرات العاملين على استخدام تقني

  :1من أھم الوظائف التي تمارسھا ھذه الھيئة 

ة في ضوء اإلصالح  -أ دراسة وتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية لدى المصارف السورية كاف

ادة  ة إلع ة والحاج طة المصرفية المحدث ار األنش ذ باالعتب ث تؤخ راؤه بحي ع إج وير المزم والتط

  .التدريب

  .تدريب وتأھيل العاملين في مختلف مواقع العمل المصرفي -ب 

ا يتناسب مع المساھمة في تحديث و -ج  دريب المصرفي بم تطوير أساليب العمل المصرفي والت

  .المتغيرات االقتصادية والنقدية والمصرفية والتقنية

ق  -د  دة لتحقي لوكية الجي د الس ة والقواع اليب اإلدارة الحديث ى أس اليين عل املين الح دريب الع ت

ائن وذوي االرتقاء بمستوى األداء في تنفيذ المھام والعمليات المصرفية وأس لوب التعامل مع الزب

  .العالقة من المراجعين والمتعاملين مع المصارف

  تنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب وعلى البرمجة األساسية الالزمة في مجاالت -ه 

  .العمل المختلفة وعلى األساليب والتقنيات المستجدة

دى المع -و  ي المركز أو ل واء ف ة س يم دورات تدريبي د أو المؤسسات المتخصصة بھدف تنظ اھ

  .تحسين وتنمية معرفة العاملين باللغات األجنبية حسبما تتطلبه ضرورات العمل المصرفي

البنوك  ة ب عيفا مقارن زال ض ا ي ورية م البنوك الس ري ب ل البش توى التأھي ول أن مس ن الق و يمك

ه إذا العالمية، و عليه فإن التحدي ال يزال قائما أمام المصارف السورية ا ذي يجب تدارك ألمر ال

ن  ة م ة القادم ي ظروف المنافس وق، ف ي الس ا ف مان بقائھ ية و ض دراتھا التنافس ز ق أرادت تعزي

   .البنوك األجنبية في حال تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات 

ث  ب الثال ورية -المطل ارف الس ي المص ري ف ر البش اء بالعنص ات االرتق                          :متطلب

دخول مجموعة   ر التجارة في الخدمات سوف يترافق ب ة لتحري ة العام إن تطبيق سورية لالتفاقي

ا  ذا م ة ھ ى السوق المحلي اءة إل رة والكف ا البشرية ذات الخب ع كوادرھ ة م ن المصارف األجنبي م

ل  دريب و تأھي ا ت ب منھ ر يتطل دي كبي ام تح ورية أم اع يضع المصارف الس ي القط املين ف الع

                                                             
، سورية ، دمشق،»إحداث مركز التدريب والتأھيل المصرفي«:٢٠٠٥للعام / ٥٢/المرسوم التشريعي رقم-1

  .2م، ص 2005
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ن  دد م ي ع ارف  تبن ي المص املين ف توى أداء الع اء بمس ب االرتق ذا و يتطل رفي، ھ المص

  : االستراتيجيات المتكاملة للوصول إلى نموذج مصرفي فعال نذكر منھا مـا يلي

ز  -1 تم التركي ة بحيث ي تويات الوظيفي ع المس ع جمي ة لتتناسب م يجب صياغة األھداف التدريبي

رار،  على تنم اوض و التخطيط و اتخاذ الق ى التف درة عل ية و صقل مھارات حسن التصرف و الق

ولي  و تطبيق مبدأ قيادات المستقبل بصورة أكثر فعالية و ذلك بإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لت

فات  اءة و الص ديھم الكف وافر ل ن تت ار م تم اختي ى أن ي ة ، عل ائف القيادي ؤوليات و الوظ المس

االت المصرفية       الشخصية ال ي المج بة ف ة المناس البرامج التدريبي دھم ب ذلك، و تزوي ؤھلھم ل ي ت ت

ا حتى  م العمل بھ م يسبق لھ و المالية، مع التدريب العملي على مجاالت العمل المصرفي التي ل

رارات المناسبة لحل المشاكل  ة و اتخاذ الق ة و المتابع ى المراقب يصبحوا قادرين في المستقبل عل

  .تي قد تعترضھمال

تواصل المصارف السورية في تصميم وتحديث البرامج التدريبية الموجودة لديھا والتي تخدم  -2

ل يجب  رامج محددة ب اء بب داف، وعدم االكتف ذه األھ ق ھ املين لضمان تحقي دريب الع أھدافھا وت

وارد ال ماعليھا دائ ة الم يس فقط إلدارة وتنمي د ل ل االطالع على ما ھو حديث ومفي ى بشرية ب عل

ى صعيد  تمرار ويجب عل اقي اإلدارات حيث أن القطاع المصرفي قطاع متجدد ومتطور باس ب

ا ھو المصارف إذا ما رغبت في النجاح وتحقيق أھدافھا أن تقوم بمواكبة  مجال حديث في كل م

 .وذلك عن طريق قسم التدريب في إدارة الموارد البشريةالعمل المصرفي 

وظفين  -3 ن خالل إخضاع الم ك م ل االلتحاق بالعمل وذل ادي قب وجيھي وإرش امج ت دد لبرن الج

دورات  اء ال د انتھ دربين بع يم المت ة وتقي ة معين دة زمني ة ومحددة بم برامج معدة مسبقة لكل وظيف

ة وظروف العمل  م لطبيع ا إذا أظھروا تفھ وه وفيم التدريبية من أجل معرفة مدى التقدم الذي حقق

ا ه، وم يلتحقون ب ى  الذي س ا أو تحويلھم إل ديھم لتالفيھ ة ل اك قصور في جوانب معين إذا كان ھن

  .وظيفة أخرى مناسبة لمقدراتھم

وارد  -4 ة الم ة إدارة وتنمي ورية بأھمي ارف الس ا بالمص اع اإلدارة العلي ادة إقن ى زي ل عل العم

ذه اإلدارة، وبأھ ھده ھ ذي تش ي ال ور الطبيع ن التط ع م ي تنب ارف والت ذه المص رية بھ ة البش مي

ه األصول األخرى بالمصرف،  وق في قيمت ي وأصل يف ال عقل ارالعاملين كرأس م ذه  و اعتب ھ

ذي  دور الفاعل ال اإلدارة عامل رئيسي من عوامل تحقيق المصرف ألھدافه الكلية ويجب إبراز ال

ت  ا أُعطي ذه اإلدارة إذا م ف أن ھ الم وكي ي الع ات األخرى ف ن المنظم د م ي إنجاح العدي ه ف لعبت

  .مية المناسبة أعطت نتائج ممتازةاألھ

ق  -5 ى تحقي درة المصرف عل ه ، وأن ق دريب و أھميت داف الت املين بالمصرف بأھ ة الع توعي

د اجتماع دوري من  دأھدافه تتوقف على قدرة الموارد البشرية على تحقيق أھدافھا، وال ب من عق
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وارد ي إدارة الم ل ف ادر العام وم الك ث يق ذا الغرض بحي ر لھ ين آلخ اع  ح يم اجتم رية بتنظ البش

ة ،  وانين معين ا إجراءات وق دافھا وسبب اتخاذھ ة عمل اإلدارة وأھ ه طبيع للعاملين يوضحون في

  .وأن تتواصل مع الموظفين وتتقبل منھم أي اقتراحات وتقوم بتوضيح أي موضوع فيه التباس

ق إضافة  -6 ن طري ة ع ة والمعنوي وافز المادي ة للح ر بوضع أنظم ام أكث ا االھتم دمات ومزاي خ

وظيفي  ى االستقرار والرضا ال ر عل ر األث جذابة وغير متوفرة في األنظمة الحالية، والتي لھا أكب

 لدى الموظفين األمر الذي يجعل إنتاجيتھم أعلى وأفضل 

ا  -7 رية بم وارد البش ة الم ة إلدارة تنمي لطة الممنوح م الس ادة حج ام المصارف بزي ضرورة قي

دور وح وائح يتناسب مع حجم ال ك من خالل الل ا سواء كان ذل ى عاتقھ اة عل ئولية الملق جم المس

ون إلدارة  ث تك املين، بحي درھا اإلدارة للع ي تص ر الت الل األوام ن خ ة أو م وانين المنظم والق

راح  ذلك اقت ين واستقطاب الموظفين وك الموارد البشرية صالحيات واسعة في طرق اختيار وتعي

 .وقت ومكان عقد ھذه البرامج  مالئمة والبرامج التدريبية التي تراھا 

املين  -8 جيع الع زين تش ة           المتمي ر المادي ة وغي وافز المادي آت و الح نحھم المكاف ق م ن طري ع

 .العاملين لبذل المزيد من الجھد والتميز في العمل يحفزوھو ما 

الموارد البشرية ، وأن أن تستمر المصارف السورية بوضع الخطط والسياسات الفعالة لتنمية  -9

ه  ًدا فتبقي نة ، لتستطيع أن تحدد أي السياسات كان مفي ة كل س ي نھاي ا ف ا وتقييمھ وم بمراجعتھ تق

 .وأيھا لم يأت بفائدة أو جاء بنتيجة عكسية ليتم تصحيحه أو إلغاؤه
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ع ث الراب ى ال -المبح ول إل ارفالتح املة مص                    :الش

إن القطاع المصرفي في سورية في ظل التوجھات نحو تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في 

ة  ديم حزم ى تق ادرة عل الخدمات و التي سوف تزيد من حدة المنافسة مع مصارف عالمية شاملة ق

ة و المصرفي ة القطاعات شاملة و متكاملة من الخدمات المالي ة لكاف دم الخدمات المالي ة، والتي تق

االقتصادية ، و بالتالي سوف تظھر الحاجة ملحة أمام المصارف السورية للتحول من المصارف 

ع  ن خالل تنوي ة م ة المصارف األجنبي تطيع منافس ي تس املة الت ى المصارف الش المتخصصة إل

ادة استثماراتھا وتوزيع المخاطر بين القطاعات واستخدام  ه باتجاه زي وافرة لدي كل اإلمكانيات المت

  .الربح وتحسين الخدمات المصرفية
  :الشاملة المصارفمفھوم  -المطلب األول

ى التخصص           وم عل ي تق ة الت اكس للمصارف التقليدي وم مع و مفھ امل ھ وم المصرف الش إن مفھ

ذا الق دم ھ ا يخ ددة بم دمات مح ديم خ ره وتق اع اقتصادي دون غي ي قط طف اع فق د ط ا  تعتم ، بينم

ع في األنشطة واالستثمارات د بالتخصص المحدود ال  و ،الصيرفة الشاملة على فكرة التنوي تتقي

اليم  الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول، بل أصبحت تمد نشاطھا إلى كل المحاالت واألق

ف  ى مختل ا إل ددة وتوجھھ ن مصادر متع وال م ى األم اطق وتحصل عل ق والمن اطات لتحقي النش

ة دم  .1التنمية االقتصادية و االجتماعي ـة بالمصارف التي تق ـوم المصارف  الشـامل ـدد مفـھ و يتح

خدمات متنوعة إلى جميع العمالء من مختلف القطاعات، فھي تقدم القروض للمشاريع الصناعية 

ا ت راد ، كم ى القروض االستھالكية لألف ة من والزراعية والعقارية، باإلضافة إل ديم حزم وم بتق ق

العمالت  الخدمات المالية المتنوعة التي تشمل على أعمال قبول الودائع ومنح القروض واالتجار ب

وق  ن وحق دة من دي د اإلصدارات الجدي ة ومشتقاتھا وتعھ األدوات المالي األجنبية وكذلك التداول ب

ارات وتسويق منتجات صناعية ملكية والقيام بأعمال الوساطة المالية على تنوعھا وإدارة االستثم

أمين ات الت ام بعملي ـص . 2والقي ـوم التخـص ـلى مـفـھ ـوم ع املة ال تـق ارف الش ا أن المص كم

ـه  ـل القطـاعـات االقتصادية من خـالل توجي ـع ك ـل م ا تتعـام ـل إنھ باالرتبـاط بقـطـاع معـين، ب

ـؤدي إل ـل ي ـة بشـك ـارات خـارجي ـة كاستثـم ـة الـمدخـرات الـوطني ـة االقـتصادي ـق التنـمي ى تحـقي

ـة،  و المتـوازن ة فھ ديم الخدمات المصرفية التقليدي وم بتق ليق ع،:  مث ول الودائ روض،  قب نح الق م

ة كالتحصيل دمات المصرفية التقليدي ديم الخ تندية ،تق ادات المس تح االعتم ات  ،ف و إصدار خطاب

ي، والضمان  ة كخدمات الصرف اآلل دمات المصرفية االلكتروني ديم الخ ات  تق و إصدار البطاق

                                                             
، الدار الجامعية، بيروت، »اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية « : أبو قحف، وعبد السالم ،الغفارعبد ، حنفي - 1

  .347م، ص1993لبنان، 
، مكتبة مؤسسة األھرام،  » اإلدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة « :أسعد ،عبد الحميدو  ،سعد ،طلعت - 2

 .38:، ص1998مصر، 
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ام غير التقليدية باإلضافة إلى الوظائف ، االئتمانية مثل تقديم الخدمات المصرفية االستثمارية كالقي

ة، إنشاء صناديق االستثمار، و بعمليات خارج الميزانية، تقديم خدمات بيع وشراء األوراق المالي

أجيرب ل الت ديم خدمات التموي ى تق ين  ،اإلضافة إل ك ب ك المصارف تجمع في ذل إن تل الي ف و بالت

ى أساس التخصص القطاعي  وم عل وظائف المصرف التجاري  و مصرف االستثمار، أي ال تق

  :2و يتم التحول إلى البنوك الشاملة من خالل منھجين أساسيين .1أو الوظيفي

ق إدخال يعتمد ھذا الم: المنھج األول- نھج على تحول مصرف قائم إلى مصرف شامل عن طري

ل  ة من قب ة المقدم ى الخدمات التقليدي مجموعة من الخدمات المصرفية غير التقليدية باإلضافة إل

ات  ذي يضمن استيعاب تقني درج و بالشكل ال ھذه المصرف، ويجب أن تتم ھذه العملية بشكل مت

ا  ة المصرف بم ادة ھيكل دمات و إع ذه الخ ذا ھ ب ھ ا يتطل دمات، كم ك الخ ة تل ع طبيع جم م ينس

ات المصرف الشامل ى التكيف مع متطلب                .المنھج تدريب و تأھيل العاملين في ھذا المصرف عل

اني- ة تأسيسه و :المنھج الث ذ بداي وم من د يق نھج إنشاء مصرف شامل جدي ذا الم تم من خالل ھ ي

ة و  دمات المصرفية التقليدي ديم الخ وادر بتق ذا المصرف ك ي ھ وفر ف ى أن يت ة، عل ر التقليدي غي

ى  ذا المصرف عل وي ھ ا يتطلب أن يحت ة، كم ة في مصارف شاملة قائم ة و مدرب بشرية مؤھل

رف ذا المص دمھا ھ وف يق ي س ة الت دمات المتنوع ة الخ بة لطبيع ة المناس زات المادي                        .التجھي

اني ب الث ـا -المطل ات الـمص املةمتطلب ارف الش ى المص ول إل ورية للتح                  :رف الس

ـة متـطـورة  ـة ومصرفي ـة مـالي ـام صنـاع البـد مـن توفر مجموعة من المتطلبات التي تضمـن قي

ى مصارف شاملة  في مساعدةوفـقاً لألسس الحـديثـة تسـاھم  ى التحول إل المصارف السورية عل

  :ومن أھم تلك المتطلبات

م  البحوث إعداد -1 وم المصارف الشاملة و أھ والمحاضرات العلمية التي تلقي الضوء على مفھ

  .الخدمات المصرفية المتكاملة التي يمكن للعمالء الحصول عليھا من خالل تلك المصارف

توفير البنية التحتية التقنية في القطاع المصرفي السورية  و المساعدة على عملية التحول إلى  -2

بعض الفعال لربط الملة، وذلك من خالل المصارف الشا فروع المصارف السورية مع بعضھا ال

ة أخرى  ة من ناحي ى من ناحية  و مع المؤسسات االقتصادية والمالي اد عل ك باالعتم أحدث وذل

ريع  ادل الس ال والتب ات االتص رع عملي أنھا أن تس ن ش ي م ورة الت بكات المتط زة و الش األجھ

  .للمعلومات والبيانات بينھا

                                                             
  19:، ص2000، الدار الجامعية، مصر،  » البنوك الشاملة عملياتھا و إدارتھا« : عبد المطلب، عبد الحميد - 1
 التطبيقية العلوم كلية ،دراسة استجابة المصارف السورية للتحول إلى مصارف شاملة« : محمد، سام  - 2

  10ص الخاصة،عمان ،األردن،
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ى المساھمةفي المصارف رفع أداء ومستوى الكفاءة الفنية و اإلدارية  -3 ادرة عل في   لتصبح ق

  .عملية بناء النظم الجدية التي  تنسجم مع المصارف الشاملة

ـع  -4 لتنوي ن قب ة م ـدمات المقدم ـ الخ ورية الـمص ـة ارف الس ـدرة وفـاعلي ر ق ـح أكث لتصب

ـي  ـة ف ة الـعامل ـمصارف األجنبي ـع ال ـة المنافسة م ة لـمواجھ ة العام دول األعضاء في االتفاقي ال

ل  ـخاصة،  لتحرير التجارة في الخدمات التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مث الصـيرفة ال

ـھاتف الخ ـير ال ـديد فـوات ـارد، تس ـيزا ك ـات ف وي،إصدار بطـاق اتف المصـرفي، ل الصـراف  الھ

  .اآللـي وغـيرھا مـن أنشطة الصيرفـة الشاملـة

ى المصارف الشاملة من خالل تطوير وتحديث  -5 تسھيل عملية تحول المصارف السورية إل

ات  القوانين و التشريعات القديمة وإصدار قوانين جديدة من شأنھا تشجيع ھذه العملية وإزالة العقب

  .تلك المصارفالتي قد تواجه 

اطر   -6 ة المخ وابط لتغطي ورية بوضع ض ي المصارف الس ة ف ام اإلدارة المالي ضرورة اھتم

رف،                  دة و الص عار الفائ وق و أس اطر الس تثماري، أي مخ رفي االس ل المص ة بالعم المرتبط

ا  ي تحققھ ة الت راء الربحي دفاع وراء إغ دم االن ة، و ع اطر المالي ن المخ ا م االت وغيرھ المج

  .االستثمارية

ـة        -7 ـلق بالسلط ا يتع ـابة سـواء م ـات اإلشراف والـرق ـام بعمـلي وفير خـبرات متخصـصة للقي ت

ـة  ـم  والـرقاب ـن األداء السـلي ـاً م ك أن يضمن نوع ـن شـأن ذل النقـدية أو الـمصـرف ذاتـه، إذ  م

ـة المصارف الوقـائية التـي تجـنب الـمصارف مـن الـوقـوع فـي أخ طاء تـؤدي إلى   فشـل تجـرب

  .الشاملة
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امس ث الخ رفي - المبح دماج المص و االن اه نح                    :االتج

دماج إلقامة المصارف السورية إن سعي   ات االن ى عملي تحالفات إستراتيجية فيما بينھا ترتكز عل

ادر من شأنه أن المصرفي  ق قطاع مصرفي سوري قوي ق ى منافسة يلعب دوراً ھاماً في خل عل

ك من خالل في حال تطبيق االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدماتالمصارف األجنبية  ، وذل

ي  ة ف دماج المصارف السورية و المتمثل ر ان ى أث ذا القطاع عل ا ھ المكاسب التي يمكن أن يحققھ

ادة تحقيق اقتصاديات الحجم وال ا زي يح لھ ين يت ى حجم اقتصادي مع وصول بالوحدة المصرفية إل

ق  ى تحقي ؤدي إل ا ي د، وھو م اح والعائ الكفاءة من خالل تخفيض التكاليف واألعباء وتعظيم األرب

د في السوق  ان المصرفي الجدي النمو السريع والحفاظ على البقاء واالستمرار وزيادة نصيب الكي

  .ة وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمصارف السورية على المنافسة المصرفية المحلية و العالمي

  :االندماج المصرفي مفھوم -المطلب األول

ان مصرفي واحد يعرف االندماج المصرفي  اً في كي دماج إرادي على أنه اتفاق بين مصرفين لالن

داف ما كانت لتتحقق جديد، بحيث يكون ھذا الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فاعلية أكبر لتحقيق أھ

وم 1قبل إنشاء ھذا الكيان المصرفي الجديد ة التي يق ، كما تعرف عملية االندماج المصرفي بالعملي

دامج  رف ال ا المص ن خاللھ ادة(م ر ع رف الكبي و المص تھدف )  و ھ رف المس دمج المص ب

ھمه أو أصوله، ) المصرف الصغير( ك بشراء أس ان  حيثو ذل ذه ذوب دمج ھ ة ال تج عن عملي ين

ة ذه الحال دمج في ھ   المصرف المستھدف و المندمج في المصرف الدامج و يختفي المصرف المن

ين  .2و لكن يظل مساھميه بصفتھم مساھمين أيضا في المصرف الدامج دماج ب ق االن د تحقي ويعتم

ى وضع المصارف المصارف على توفر اإلرادة و الرغبة التحاد القوى االقتصادية باإل ضافة إل

ر  اءة و أكب ر كف دماج ھي أكث ة االن ن عملي ة ع دة والشك أن اإلدارة الناتج تحت ظل إدارة موح

اءات  ن الكف تفادتھا م ن اس ة م دماج نتيج ل االن ة قب ابقة للمشروعات الفردي ن اإلدارة الس درة م مق

ن مس اريع االقتصادية م ي المش راف ف ي صالح األط ذا ف درج ھ ة وين وظفين اإلداري          اھمين و م

  :  4إلى ثالثة أقسام رئيسية ھيأھداف عملية االندماج المصرفي يمكن تصنيف  و. 3و حملة أسھم

ة:  األھداف التكتيكية قصيرة األجل - دمج  والتي تتعامل مع الظروف و األوضاع التنفيذية لعملي ال

ة للسوق المصرفي رات و المستجدات الحياتي و التي  و مع أوضاع و ظروف السوق ومع المتغي

                                                             
،  بحث معد لنيل »محددات و آفاق االندماج المصرفي و إمكانية التطبيق على المصارف السورية « : الذقاني، بسمة - 1

  . 3م، ص  2012درجة الماجستير في االقتصاد، جامعة حلب، سورية،
2  - Longman Business English Dictionary, Edinburgh Gate, Harlow, England , 2007, p333. 

  .5م، ص 1999، الدار الجامعية، مصر، » اندماج و خصخصة المصارف « : ماد، طارقح -3
4 - Etal , Peiviy : « why German bank should merge » , studies in economic and 
finance , Emeral Group Publishing limited ,  2007 . p140 . 
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ل يرة اآلج داف قص م األھ وجز ألھ رض م ي ع ا يل ا ، وفيم ل معھ ا و التعام تم تتبعھ                   :ي

ات عن األسواق المحيط: ھدف االستكشاف-1 ات و المعلوم وفير البيان رتبط االستكشاف بت ة وي

ا ، و ا والوصول إليھ ام التي يرغب المصرف في اختراقھ ذه يق ات استكشاف ھ ا بعملي من خاللھ

ا ي يصعب الوصول إليھ ات الت ات والمعلوم ى البيان أداة للوصول إل دمج ك تخدم ال       .ألسواق ويس

ابه : ھدف التموضع-2 ين أو اكتس ان جغرافي مع دامج موضعاً في مك أي أن يكون للمصرف ال

  .يناً يحقق له المكانة والقدرة التأثيريةوضعا ًمع

ة-3 ارات التجريبي راء االختب دف إج أ : ھ ارف التلج ارات و المص راء اختب دمج إلج تخدام ال س

اً  قياسات ردود أفعال السوق والعمالء على إدخال مغير تجريبي معين فإذا ما كان رد الفعل ايجابي

لبياً وكان  و بدون أي مشاكل تقوم البنوك بالتوسع في استخدام ھذا المتغير التجريبي أما إذا كان س

  .رد الفعل عنيفاً ورافضاً من جانب السوق تم صرف  النظر عنه و تجنب حدوث خسائر كبيرة

ام السيطرة و التوجه لآلخرين -4 ع ھدف عام : ھدف امتالك القوة والنفوذ و أحك و ھو في الواق

م ألي بنك من البنوك حيث ال يستطيع أي بنك من ال ا ل وك االستمرار في السوق المصرفي م بن

رفي دمج المص دون ال ه ب تطيع الوصول إلي ك و ال يس ق ذل ين بتحقي وذ الكفيل وة والنف ك الق               .يمتل

ع للمخاطر واالنتشار -5 ع و التوزي ى : ھدف التنوي وك المندمجة عل دمج المصرفي البن يساعد ال

ى  درتھا عل ادة ق ا و زي بكة فروعھ يع ش رفض توس ت ت ة كان ة مختلف طة متنوع ى أنش داد إل االمت

ة  ع وسائل الحماي ع المخاطر وتنوي دامج إعادة توزي التعامل فيھا من قبل وبالتالي يستطيع البنك ال

  .وبالتالي اكتساب قدرة أعلى على مواجھة األزمات والمواقف الصعبة

ل - طة اآلج ة متوس ية المرحلي داف السياس داف الت :األھ ك األھ ي تل اءوھ ق البن ا تحقي تم بھ  ي ي

اإلداري والھيكلي للبنك الدامج و التي ترتبط باعتبارات السعة و النطاق و الحجم و ذلك من خالل 

ى ديم الخدمات المصرفية بشكل أفضل و أحسن و أرق اج وتق تسويق الخدمات المصرفية و  .إنت

  .بشكل أفضل

ل - ة األج تراتيجية طويل داف اإلس داف الھيمن: األھ ي أھ وقوھ وى الس ى ق يطرة عل  ة والس

ذي يعمل من  دامج وال المصرفي العالمي وترتبط ھذه األھداف بتحقيق اإلستراتيجية العليا للبنك ال

د من  خاللھا على قيادة السوق وصوال إلى قمة السوق وبالتالي يكون البنك قائم على اكتساب مزي

  .القوة والقدرة على التوسع 

  :1حسب ما يلييمكن تقسيم األشكال والتصنيفات التي تتخذھا عمليات االندماج و 

  :طبيعة نشاط الوحدات المندمجة -1

                                                             
 .4ص  ،، مرجع سابقالذقاني، بسمة - 1
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ي - دمج األفق دماج : ال اط، كان وع النش س ن ي نف الن ف رفين يعم ين مص دماج ب ذا االن تم ھ ي

  .لمصارف التجارية مع بعضھاا

رة يتم بين مصارف صغيرة تعمل في : الدمج الراسي - ين المصارف الكبي ة وب اطق المختلف المن

  .التي تعمل بالمدن

دماج مختلط دماج : ان ف، كان ا في نشاط مختل ين مصرفين يعمالن كل منھم دماج ب ذا االن تم ھ ي

  .المصرف التجاري مع مصرف صناعي

  :االندماجتبعاً لمعيار طبيعة العالقة بين أطراف عملية  -2

وعي - دمج الط دما: ال ذا االن تم ھ دامج  جوي ن المصرفين المصرف ال ل م ة ك ى موافق اء عل بن

  .والمصرف المدموج

ري - ج قس د : دم ر أح د تعث ك عن رفية و ذل لطات المص ه الس أ إلي د تلج ذي ق وع ال و الن وھ

  .   رفاالمص

دائي - ج ع ي : دم ه ف ة من ة الرغب ك نتيج دموج ، وذل ي المصرف الم ة اإلدارة ف د رغب تم ض ي

  .الحفاظ على استقالل البنك

اني  ب الث ارف  -المطل ية للمص درة التنافس ع الق ي رف رفي ف دماج المص ة االن أھمي

أھم مزايا االندماج المصرفي حيث يعطي تتصدر مزايا الحجم الكبير للكيان الجديد   :السورية

املين خصوصاً في القطاع المصرفي، و يمكن تلخيص ذلك  دى العمالء والمتع الثقة واألمان ل

  : 1بالتاليرفي االندماج المصأھمية 

ر  اقتصادياتتحقيق  - ةو الحجم الكبي ة والداخلي ورات الحجم الخارجي ورات حيث : وف تظھر وف

ى  اق عل ادة  اإلنف الحجم الداخلية من خالل إمكانية تحمل تكاليف التطور التكنولوجي و إمكانية زي

املين ل الع دريب وتأھي درة الت، ت ع الق ي رف ة ف وفرات الخارجي ل ال ا تتمث ية والحصول بينم نافس

  .فرص أفضل في السوق من خالل الحجم الكبير للمصرف واتساع نطاق معامالته

تتيح عملية االندماج للمصرف إلمكانية التوسع داخليا أو خارجيا، : الرغبة في النمو و التوسع -

حيث تعد عملية  االندماج من أفضل وسائل النمو والتوسع من خالل زيادة عدد الفروع و خاصة 

  .في ظل وجود قيود مفروضة على عملية فتح فروع جديدة

             زيادة القدرة على مواكبة معايير بازل الدولية و اإليفاء بمتطلبات المالءة المصرفية،  -

ة التي ال تتوافر رالصغي المصارف حيث تساعد عملية االندماج المصارف السورية و خاصة

                                                             
، مجلة جامعة تشرين للبحوث » االندماج المصرفي وضروراته في العالم العربي «: ل، روالإسماعي - 1

 .  6، ص م2009، 1، العدد 31والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
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من خالل االندماج مع مصارف  وذلكالجديدة في رأس المال  لديھا القدرة على استيفاء الزيادة

  .قوية

العامة  تفاقيةااليعد تحرير تجارة الخدمات المصرفية من خالل  :مواجھة المنافسة المتزايدة -

المصرفي، ففي  االندماجأحد الدوافع األساسية نحو تزايد الميل إلى  تحرير التجارة في الخدماتل

منافسة المصارف السورية تواجھھا يمكن أن التي المحتملة المنافسة  ظل ھذا التحرير لم تعد

بل أصبحت المنافسة عالمية نظرا  محلية، تقتصر فقط على المنافسة المحليين في السوق الداخلي،

من ضرورة فتح أسواق الخدمات المالية في الدول الموقعة على  االتفاقية تلك لما تقتضيه

تصاعد حدة المنافسة في أسواقھا المالية، األمر الذي يفرض على البنوك ، و ما يعنيه من االتفاقية

       الكثير من التحديات و األعباء المتمثلة في ضرورة العمل المتواصل على تطوير الخدمات 

و منتجاتھا المصرفية و تقوية مراكزھا المالية و رفع مستوى جودة أصولھا و إدخال التقنيات 

دمة في الصناعة المصرفية لتقديم خدماتھا و تطوير أساليب تسويقھا و توسيع التكنولوجيا المستخ

كل ھذه التحديات فرضت على البنوك التوجه نحو . نطاق أسواقھا و الدخول في أسواق جديدة

  .قدرتھا التنافسيةرفع ل االندماجالمزيد من 

العمالة و االستغناء عن ومن أھم السلبيات التي قد تنتج عن عملية االندماج ھي تقليص حجم 

و   جزء منھا و بالتالي زيادة البطالة، باإلضافة إلى ظھور االحتكارات في السوق المصرفية،

التكاليف و األعباء المالية التي تترتب من عملية إعادة  ھيكلة المصرف الدامج للمصرف 

  .المدموج

ب  ثالمطل رفي:  الثال دماج المص ق االن ي تطبي ورية ف ارف الس ات المص                        متطلب

ا التي  الرغم من أن المزاي از المصرفي السوري، ب لم تحدث أي عملية اندماج مصرفي في الجھ

ة  ن عملي د م دماج، ولكي تعمق الفوائ ة االن ن وراء عملي ا المصارف السورية م ن أن تحققھ يمك

التي يمكن أن تساعدھا في عملية االندماج  المتطلباتببعض  اإليفاءال بد من  االندماج المصرفي،

 : و تحقيق النتائج المرجوة منھا و أھمھا

 .القيام بالدراسات والبحوث العلمية التي من شأنھا إيضاح مفھوم االندماج المصرفي وأھميته .1

ود  .2 ا يع وري ، بم رفي الس اع المص ية للقط درة التنافس ز الق ي تعزي اع ف ى القط دة عل بالفائ

 .المصرفي

ادية  .3 دوى االقتص رفي والج دماج المص ن االن ة م ائج المتوقع ن النت ة ع ة كامل ديم دراس تق

ة  ك تحت إشراف المصرف المركزي من حيث سالمتھا ومدى دق ه ، ويكون ذل واالجتماعية ل

 .نتائجھا
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ة لل .4 ة واإلداري ة المالي ادة الھيكل ة إع رفي عملي دماج المص بق االن ة         أن يس ارف الداخل مص

 .في عملية االندماج

ة  .5 درة اإلشرافية و التنظيمي ه من حيث الق ضرورة تقوية مصرف المركزي السوري و دعم

 .لتفيد السياسة النقدية و المالية و الرقابة على الجھاز المصرفي

مولية  .6 د أن يتصف بالش ى المصرف الجدي ي عل دماج المصرفي ينبغ المصرف ( لنجاح االن

ا في النشاط االقتصادي وتحقق ) مل الشا اظم دورھ زداد ويتع وذلك لتساير التغيرات والتطور لي

أن  ك ب معدالت نمو مرتفعة وذلك بأن تقوم بتقديم كافة األنشطة وتحقق معدالت نمو مرتفعة ، وذل

 .تقوم بأداء تقديم كافة األنشطة والخدمات المصرفية التقليدية وغير تقليدية وظائف تنموية 

اختراق أسواق عل .7 ة ب دتھا الرأسمالية و الراغب ي قاع اني من ضعف ف ي تع ى المصارف الت

جديدة و زيادة حصتھا السوقية أن تلجأ إلى االندماج بالبحث عن شريك مناسب لالندماج من أجل 

 .تقوية مركزھا المالي وتحسين قدرتھا التنافسية 

دراتھا .8 ا ومق ل خبراتھ دة تتكام ادات مصرفية جدي كيل قي ين المصارف  تش رافب ى  لإلش عل

 .عملية االندماج  

ى أسس  .9 وم عل إقرار قانون يسمح بعمليات االندماج داخل القطاع المصرفي في سورية، ويق

ادرة  ات مصرفية ق ة و استمرارھا من أجل كيان ة االندماجي ومقومات صحيحة تكفل نجاح العملي

 .ملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةعلى المنافسة وتمتلك المقومات الالزمة من أجل النھوض بع

وفي النھاية نرى انه قبل تطبيق االندماج المصرفي يجب تحديد الغاية المرجوة من ھذا 

، و نؤكد انه في حال لم تكسر المصارف السورية قاعدة التخصص الذي تعاني منه جاالندما

 مجاالت وتوسيع تھاعمليا نظام تحديث إعادةوتحولت باتجاه المصارف الشاملة و قامت ب

  .لن تتحقق األھداف المرجوة من االندماج توظيفاتھا و استثمارھا

كما أنه من المھم مع اختالف المشاكل التي تعاني منھا المصارف السورية كالمصارف  

إيجاد حل    المتعثرة أو المتھالكة وديونھا وھمومھاالزراعية والصناعية والعقارية و اختالف 

 دمجاً  سيكوندون حل تلك المشاكل فإنه  جقبل االندماج ألنه في حال االندمالتك المشاكل 

  .للمشكالت
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ادس  ث الس زام -المبح ازلب االلت ة ب ايير اتفاقي ة مع                        :الدولي

ة المن ية للقطاع المصرفي السوري لمواجھ درة التنافس ز الق ي إن تعزي ة ف ة المحتمل ة األجنبي افس

دمات يتطلب إخضاع المصارف السوري  ي الخ ارة ف ر التج ة لتحري ة العام ق االتفاقي حال تطبي

لعدد من المعايير والمؤشرات الدولية الحديثة للحفاظ على سالمة المراكز المالية لتلك المصارف 

ازل  وتعتبر مقررات و .و لتصبح أكثر قدرة على مواجھة األزمات المالية ة ب ايير لجن ام   3مع لع

د  2010 احة  أح ى الس وة عل ھا بق رض نفس ي تف ة الت ة الحديث رفية العالمي ايير المص م المع أھ

ى  درتھا عل ز ق األداء المصرفي، وتعزي اء ب المصرفية، وتفتح المجال للمصارف السورية لالرتق

ة و المصرفية ات المالي ة األزم ذا ، مواجھ ورية بھ زام المصارف الس ارإن الت ا  المعي يضمن لھ

ليم ى الحفاظ على سالمة مراكزھا المالية بالتالي التوصل إلى قطاع مصرفي س ادر عل ة ق  مواجھ

ي  رضالمخاطر الت د تتع ك المصارف ق ا تل ى  ، ولھ ك المصارف عل درة تل ن ق ع م ا يرف ذا م ھ

ير التجارة في جنبية للدول األعضاء في االتفاقية العامة لتحراألالمنافسة العالمية أمام المصارف 

   .الخدمات

                                                      الدولية معايير اتفاقية بازل –المطلب األول 

    :1988لعام  1معايير اتفاقية بازل : أوال

تمثل العناصر األساسية التي تقوم عليھا التي  الجوانبمن  داعد1988لعام  1لجنة بازللقد أرست 

ة  ة الفعال م الرقاب د غطتنظ ذه  و ق بھ ة المصرفية  الجوان اءة الرقاب ادة كف ة لزي الشروط الالزم

          :1ھذه الرقابة المصرفية، وشروط سالمة النظام المصرفي وأھم ھذه الجوانب وسبل تطوير

  .التركيز على المخاطر االئتمانية -1

  .االھتمام بنوعية األصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينھاتعميق  -2

  .تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر االئتمانية  -3

  ):  1حسب متطلبات توصيات لجنة بازل( مكونات رأس المال المصرفي  -4

 :2ھمايتم تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين  -

ال األس -أ يرأس الم اھمين : اس وق المس ن حق ون م ات + و يتك ة واالحتياط ات المعلن االحتياط

ال تستبعد + العامة و القانونية  األرباح غير الموزعة أو المحتجزة ، و عند حساب كفاية رأس الم

                                                             
بيقھا في المصرف التجاري الدولية و دراسة امكانية تط 2الرقابة المصرفية في إطار معايير بازل « : الخياط، أسامة - 1

 .20م، ص 2010جامعة دمشق، ، بحث معد لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد، »السوري 
، بحث مقدمة لنيل درجة »العولمة المالية و انعكاساتھا على الجھاز المصرفي الجزائري«مبروك، رايس،  - 2

  . 89م، ص 2004 الجزائر، الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة،
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ھرة ( ة + الش ة التابع ات المالي وك و المؤسس ي البن تثمارات ف ي + االس ة ف تثمارات المتبادل االس

  . )رؤوس أموال البنوك

يم + حيث يشمل احتياطات غير معلنة : رأس المال المساند أو التكميلي -ب احتياطات إعادة التقي

ة  + اإلقراض متوسط األجل من المساھمين + احتياطات مواجھة ديون متعثرة +  األوراق المالي

  ) .األسھم و السندات التي تتحول إلى أسھم بعد فترة ( 

  :  وھي قيود على رأس المال المساندعض الب فرضتم كما تجدر اإلشارة أنه 

  .من عناصر رأس المال األساسي  % 100أن ال يتعدى رأس المال المساند  -

  .من قيمتھا  % 55إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبة  -

ر محددة  - ة أي مخاطر غي ة لمواجھ ن  % 1.25أن يكون الحد األقصى للمخصصات المكون م

  .تزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان األصول و االل

ز  % 50أن يكون الحد األقصى للقروض المساندة  - ال األساسي بھدف عدم تركي من رأس الم

  .االعتماد على ھذه القروض 

  :كما يلي  1و بھذا أصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل

  % 8≥   ليرأس المال المساند أو التكمي+ رأس المال األساسي = 

  .مجموع التعھدات و االلتزامات بطريقة مرجحة الخطر
-  
   :وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول  - 1

  :1أوزان المخاطر المرجحة لألصول حسب بازل)  1-4(الجدول  يوضح

  )1- 4( الجدول  
  1زان المخاطر المرجحة لألصول حسب بازلأو

 نوعية األصول درجة المخاطرة

  

 صفر

بضمانات نقدية و *المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية و المطلوبات+النقدية

المطلوبة أو المضمونة من حكومات و بنوك + بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات 

 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مركزية في بلدان 

 )حسبما يتقرر محليا (المحلية المطلوب من ھيئات القطاع  % 50إلى  % 10من 

20 % 
+ قروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 .النقدية في الطريق 

 . عقارية و يشغلھا مالكھا  برھاناتقروض مضمونة  % 50

100 % 

مطلوبات من +خاصمطلوبات من قطاع +جميع األصول األخرى بما فيھا القروض التجارية

مطلوبات من +و يبقى على استحقاقھا ما يزيد عن عامخارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 .جميع الموجودات األخرى +مساھمات في شركات أخرى+شركات قطاع عام اقتصادية

ازل « : سليمان ، ناصر: الجدولمصدر  ات ب ة حسية » النظام المصرفي الجزائري و اتفاقي وعلي ، ، جامع بن ب
  . 290م ، ص 2004الجزائر، 
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ية  ات العرض بة لاللتزام اطرة بالنس ة(و تحسب أوزان المخ ارج الميزاني دات خ بضرب ) التعھ

زام األص رجيح لاللت ه في معامل ترجيح الخطر للتعھد خارج الميزانية في معامل الت ل ل لي المقاب

  :للتعھدات خارج الميزانية يوضح معامالت الترجيح)   2-4( و الجدول .أصول الميزانية

  ) 2-4( الجدول 
  1حسب بازل معامالت الترجيح للتعھدات خارج الميزانية

 البنود أوزان المخاطرة

 ).االعتمادات المستندية(بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة األجل تتم بالتصفية الذاتية % 20

 ).عمليات مقاوالت أو توريدات خطابات الضمان، تنفيذ (بنود مرتبطة بمعامالت حسن األداء % 50

 ).الضمانات العامة للقروض ( بنود مثيلة للقروض % 100

در  دولمص ارق : الج اد ، ط وك « : حم ال البن ى أعم اتھا عل ة وانعكاس ورات العالمي دار » التط ،ال
  . 136، ص م  2003الجامعية،اإلسكندرية ، مصر ،

  2003لعام  2معايير اتفاقية بازل : ثانيا

د  ازل و ق ام  2أصدرت ب ائي ع ا النھ ھدتھا  2003تقريرھ ي ش ار التطورات الت ي االعتب ذة ف آخ

ازل ة ب ية  التفاقي م الجوانب الرئيس ي 2الصناعة المصرفية ومن أھ ا يل د -أوال:م  األدنى الح

  : المال   رأس لمتطلبات

ازل د ب اق الجدي ة 2أبقى االتف دل المالءة اإلجمالي ى مع ا % 8عل ي ب ا ورد ف ام  1لزكم            1988لع

  : 1إال انه ادخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي

سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير األجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال  -

 و ذلك لمواجھة جزء من مخاطرھا السوقية و بھذا يصبح رأس المال اإلجمالي يتكون من

  ) األرباح المحتجزة+ االحتياطات + أس المال المدفوع ر( الشريحة األولى 

   1ل زو ھذا كما ھو محدد في با)  رأس المال المساند(الشريحة الثانية + 

وھذا األخير أي رأس المال من الطبقة  )الدين متأخر الرتبة قصير األجل (الشريحة الثالثة +

  :الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية

أن يكون على شكل قروض مساندة لھا فترة استحقاق أصلية ال تقل عن سنتين و أن تكون في  -

  .من رأس مال البنك من الطبقة األولى المخصص لدعم المخاطر السوقية % 250حدود 

  .أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف األجنبي -

بقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال و ذلك حتى تضمن الحد        يجوز استبدال عناصر الط -

   .% 250و ھو 

                                                             
1  -  Willem Yu, New Capital Accord Basle II , Vrije Universities , Amsterdam , 
January 2005 , p16 . 
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الدين إذا كان ذلك الدفع  أصلالخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو  -

  .سوف يخفض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية 

الشريحة + الشريحة الثانية (  أس المال أكبر من أو يساويأن تكون الشريحة األولى من ر -

  .و قد قررت اللجنة أن يكون ھذا القيد رھنا باإلرادة الوطنية ) الثالثة 

عند حساب نسبة رأس المال اإلجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر االئتمان و مخاطر 

ثم إضافة الناتج إلى مجموع  12.5السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 

  . 1األصول المرجحة ألوزان المخاطرة 

 = 2كما يلي 2و بھذا أصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل

   % 8≥ القروض المساندة ألجل سنتين لتغطية مخاطر السوق+ رأس المال التكميلي+ رأس المال األساسي

A + B + C                                               

  :حيث أن 

A   =  بالمخاطر والمحسوبة األصول المرجحة.  

B  =12.5  * رأس المال الالزم لتغطية مخاطر السوق.  

C  =12.5  * رأس المال الالزم لتغطية مخاطر التشغيل.  

و إذا كان مقترح بازل الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا لألموال الخاصة 

فانه طور طريقة  % 8كنسبة بين األموال الخاصة و المخاطر المترتبة و حصرھا عند مستوى 

قياس ھذه المخاطر من خالل إدخال تغييرات جذرية مست معامالت ترجيح المخاطر ، حيث 

   .لى الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاتهأصبحت ال تتوقف ع

ازل  ايير  ٢وھنا يجب مراعاة ضرورة أن يتماشى إطار اإلفصاح المقترح ضمن اتفاقية ب مع المع

دة مع  ،المحاسبية المحلية في كل دولة ة الجدي ات اإلفصاح في االتفاقي بمعنى أال تتعارض متطلب

  .3ي األكثر شموال والتي يتعين على البنوك االلتزام بھامعايير اإلفصاح المحاسب

  :م  2010عام  3معايير لجنة  بازل  - ثالثا

ام لتطوير  ة والمصرفية وتعظيم دور المصارف كصمام أم ي الصناعة المالي في ظل التطور ف

الم اديات دول الع ة  ،اقتص ورات العالمي ع التط الي م ام الم تقرار النظ ة اس مان مواءم و لض
                                                             

1 - Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Bank of International Settlements, June, 2006, 
p12  .  
2 ‐ Overview of  the New Basel Capital Accord”  (2003), Bank of  International  Settlements, 

Consultative Document of the Basel Committee on Banking Supervision. 

دية، صندوق النقد العربي، أبو ، معھد السياسات االقتصا» 2الرقابة المصرفية بازل «: أبو العيون، محمود 3-
  .1ص  م،2007ظبي، 
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ال ة رأس الم ق بكفاي ا يتعل ة، خصوصا بم ة  ،المتالحق اط الضعف التي وجھت التفاقي ولتالفي نق

ازل رفي  2ب اع المص الحات للقط ن إص ة ع ة البنكي ازل للرقاب ة ب ة للجن ة الرقابي ت الجھ              أعلن

ة إجرا  2010سبتمبر  12بتاريخ  دول األعضاء في بنك التسويات الدولي ء وسوف يتعين على ال

ة ة المقترح الحات البنكي ام اإلص ا القي نى لھ ى يتس ة حت ا الوطني ي قوانينھ ديالت ف                         . تع

ازل  ة ب ب اتفاقي ة بموج الحات المقترح ذه اإلص دف ھ ال  3و تھ ات رأس الم ادة متطلب ى زي               إل

ة المال رأس مالءة من أعلى يق مستوىتحق وإلى تعزيز جودة رأس المال للقطاع البنكي و  وكفاي

ال رأس وك الم ع في للبن ات  جمي رات التقلب ه تحمل الخسائر خالل فت الم حتى يتسنى ل أنحاء الع

ة ادة الرئيسي السبب و. االقتصادية الدوري ة نسبة لزي ال رأس كفاي د ھو الم وك  لتزوي               البن

توى ى بمس ن أعل ال رأس م اطي الم رات خالل االحتي ات فت ة االقتصادية التقلب ،                         الدوري

ازل  و ام ب ى نظ ال إل اني  3إن االنتق رة ثم ا خالل فت ادة رؤوس أموالھ وك بزي د يسمح للبن الجدي

وك  3وبالتالي فإن تبني المعايير المقترحة حسب بازل  ،سنوات على مراحل سوف يتطلب من البن

دة واالحتفاظ بنسب عالي ة جي ذا إن ة من رأس المال وكذلك برأسمال ذي نوعي وع ھ رأس  من الن

أن يتسم المال ه ب درة أقصى لدي ازل . الخسائر المتصاص مق ة ب د اتفاقي ا تؤك ع  3كم وجوب تنوي

اط  و النش ك وھ ي للبن اط األساس ر النش دخل غي ادر لل دة مص اك ع بح ھن دخل ليص ادر ال مص

ازل ة ب ا أن اتفاقي ر 3المصرفي ، كم ع ت ة التعامل م تم بآلي ال المصارف، وتھ ة رأس م تبط بكفاي

ركات ات الش ارج موازن تم خ ي ت بية الت ات المحاس اطر، والعملي ة المخ ة العالي تقات المالي   . المش

 : 1ما يلي 2010لعام  3ومن أھم الركائز األساسية التفاقية بازل

من األصول التي تكتنفھا % 4.5إلى  )األساسي(زيادة النسبة الحالية من رأس المال الممتاز  -

المخاطر، أي رفع الحد األدنى من متطلبات حقوق المساھمين، وھو أعلى أشكال رأس المال 

%.                          4.5إلى  2حسب بازل %2الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، من النسبة الحالية التي تبلغ 

رف فترات متالحقة منحت اتفاقية بازل المصا فقد%  4.5النسبة أما عن فترة االنتقال إلى 

مع نھاية عام % 4و  ؛ %3.5: 2013على أن تبلغ مع نھاية عام  النسبة للوصول إلى تلك

  . 2015مع نھاية عام % 4.5و  ؛ 2014

من حقوق % 2.5-%0رأس مال جديد ھو رأس مال التحوطي في حدود  3ت لجنة بازلاقترح -

زمة المالية أن البنوك مكشوفة بشكل كبير على مخاطر الديون و المساھمين، حيث اتضح بعد األ

المصارف العالمية تعاني من انخفاض مستوى جودة االئتمان، وخاصة مع نمو أن ميزانية 

المرتفع للقروض، ومن أجل امتصاص الخسائر الناتجة عن فترات اإلفراط في منح االئتمان 

 .        ھذا النوع من رأس المال إيجادكان البد من ولمواجھة التقلبات في الدورات االقتصادية 
                                                             

  .3،ص 2012، دولة الكويت، 5معھد الدراسات المصرفية، اتفاقية بازل الثالثة، السلسلة الخامسة، العدد  - 1



146 
 

المصارف فترة للبدء باالحتفاظ برأس مال التحوط، على أن تبلغ نسبة  3وقد منحت اتفاقية بازل

                ؛2016من حقوق المساھمين في نھاية عام % 0.36ما تحتفظ به البنوك من رأس المال التحوط 

  .2019في نھاية عام % 2.5و؛ 2018في نھاية عام % 1.88و؛  2017في نھاية عام % 1.25و

وفي % 7إلى ) 2حسب بازل %(2وبالتالي فقد ارتفع رأس المال الممتاز لمواجھة المخاطر من 

حال انخفاض نسبة األموال االحتياطية يمكن للسلطات أن تفرض قيود على األرباح الموزعة 

فترة االنتقال ) 3- 4(الجدول  يوضحو على المساھمين أو على المكافآت الموزعة على الموظفين 

  : 3المال ممتاز لمواجھة المخاطر حسب متطلبات بازل إلى رأس 

  )3- 4(الجدول 
  3متطلبات بازل حسب  لمواجھة المخاطررأس المال ممتاز فترة االنتقال إلى 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الحد األدنى لنسبة رأس المال 
 من حقوق المساھمين

3.5% 4 % 4.5% 

 %2.5 %1.88 %1.25 %0.63   رأس مال التحوط
رأس المال الممتاز حسب 

 لمواجھة المخاطر 3بازل
3.5% 4% 4.5% 5.13% 5.75% 6.38% 7 % 

  تم إعداد الجدول من قبل الباحث
  » www.argaam.com «:االلكترونيلموقع أبحاث اقتصادية،السعودية،ا،3بازلوكالة الراجحي المالية،:مصدر الجدول

نسبة إجمالي متطلبات رأس المال بعد تطبيق ھو زيادة  3وأھم ما جاء في اتفاقية بازل

حسب % 8مقابل ) بما في ذلك رأس مال األمان أو الحماية% ( 10.5اإلصالحات المقترحة 

الجدول               يوضحوھو ما سيحقق مستوى أعلى من مالءة وكفاية رأس المال للمصارف ، و 2بازل

   :3رة االنتقال إلى الحد األدنى من إجمالي رأس المال حسب بازل فت) 4-4(

  )4- 4(الجدول 

  3الحد األدنى من إجمالي رأس المال حسب بازل فترة االنتقال إلى 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الحد األدنى من إجمالي رأس المال 
 2حسب بازل 

8% 

 %2.5 %1.88 %1.25 %0.63 رأس مال التحوط
الحد األدنى من إجمالي رأس المال 

 3حسب بازل 
8% 8% 8% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5% 

  تم إعداد الجدول من قبل الباحث
  » www.argaam.com «:االلكترونيلموقع أبحاث اقتصادية،السعودية،ا،3بازلوكالة الراجحي المالية،:مصدر الجدول

ازل ة ب ا سبق نالحظ أن اتفاقي ن خالل م ام  3م ة  2010لع ة المصرفية العالمي د منحت األنظم ق

دريجي كل ت دة بش ة الجدي ات البنكي ة المتطلب ال لمرحل نوات لالنتق اني س رة ثم ة فت .               المقترح

و نرى أن ذلك يوفر وقتاً كافياً للمصارف السورية لزيادة رؤوس أموالھا عن طريق إبقاء األرباح 

ال أو بتخصيص أسھم جدي رز دور المصرف . دة أو بكال الطريقتينوجمع رأس الم ا يب ومن ھن

ق  زم بتطبي ا تلت المركزي السوري في الرقابة واإلشراف على المصارف السورية و التأكد من أنھ
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ام  ة ع ي نھاي ق ف ائي للتطبي د النھ ى الموع ددة حت ا المح ب فتراتھ ب حس ك النس ،                       2019تل

ة للو ؤدي في النھاي ا ي ى مستوياتو ھو م ى صول إل ة أجود أعل ذا  رأس من ونوعي ال ھ الم

ى قطاع مصرفي  ة للمصارف السورية والتوصل إل باإلضافة للحفاظ على سالمة المراكز المالي

  . سليم وأكثر قدرة على مواجھة األزمات المالية

  :لسيولة من خالل اعتماد نسبتينقياس امعيار عالمي ل 3بازل  كما اقترحت -

النسبة األولى و تتعلق بقياس السيولة في المدى القصير و ذلك من أجل مواجھة احتياجات 

ال بد من تغطية السيولة من أصول ممتازة من حيث النوعية المصارف من السيولة ذاتيا، حيث 

 .لتغطية االستحقاقات قصيرة اآلجل يوم 30لمدة 

 السيولة المرتفعة التي يحتفظ بھااألصول ذات =  نسبة تغطية السيولة في المدى القصير

ھذه النسبة يوم ويجب أن ال تقل  30النفقات النقدية الصادرة و المتوقعة خالل  علىالمصرف 

 .%100عن 

النسبة الثانية و تتعلق بقياس السيولة في المدى المتوسط والطويل مما يوفر موارد سيولة  -

  .مستقلة للمصرف 

 )حقوق الملكية+ المطلوبات ( ادر التمويل لدى المصرف مص= نسبة صافي التمويل المستقر 

 .%100عن ھذه النسبة ھذه المصادر ويجب أن ال تقل  استخداماتعلى 

ھو معيار الرافعة المالية و الذي يھدف إلى وضع حد  3المعيار الجديد  الذي أضافته بازل  -

  . أقصى لتزايد نسبة الديون في المصرف

 علىصول داخل وخارج الميزانية بدون أخذ المخاطر بعين االعتبار األ= نسبة الرافعة المالية 

 .%3عن ھذه النسبة المال من الشريحة األولى ويجب أن ال تقل  رأس

ب  انيالمطل ازل  - الث ق ب ي تطبي ورية ف ارف الس ات المص ام  3متطلب :  2010لع

ز  ا تعزي دف منھ ق مصرفية ، الھ ة طري رض خط ورية ف ى المصارف الس ب عل يولة يترت الس

ازل  ايير ب ام  3المصرفية وعلى مراحل وفقاً لما جاء في مع ك 2010لع دأ العمل بتل ى أن يب ، عل

ن عام  اراً م ايير اعتب ي 2013المع ا ف ة  2019، وأن ينتھي العمل بھ ة إعطاء فرصة كافي ، بغي

ى من رأ ادة الشريحة األول ى زي ذي ينص عل د ال اخ الجدي أقلم مع المن س للمصارف السورية للت

ازل  ايير ب اً لمع اً وفق ة حالي ي المئ ين ف ن اثن ال م ى  2الم ول  4.5إل الي أص ن إجم ة م ي المئ ف

ام  ول ع ك بحل ارف، وذل ام . 2015المص ول ع ارف  2019وبحل ى المص ب عل وف يتوج س

دارھا  افية مق ريحة إض ورية تخصيص ش ات  2.5الس ة أزم ال لمواجھ ن رأس الم ة م ي المئ ف

الي  االحتياط الصلب إلى سبعة في المئة، محتملة ، وبذلك يرتفع إجمالي وسوف تصبح  نسبة إجم

ال األمان أو %  10.5متطلبات رأس المال بعد تطبيق اإلصالحات المقترحة  بما في ذلك رأس م
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ازل  ديد % . 8و التي بلغت  2الحماية ، على خالف معايير ب ك المصارف التش ى تل ويترتب عل

ة على إدارة أقوى لألخطار في المصارف  وتتمثل في اإلدارة المصرفية لَمحافظ القروض بطريق

دارة  يم الرقمي للج ة في المصارف خالل التقي ز المالءة المالي ى تعزي ؤدي إل ا ي جيدة وشفافة، م

ر المصرفي  الي يضمن عدم التعث ى المصارف السورية  .االئتمانية للزبائن وبالت ا يترتب عل كم

ام  3يير بازل تنظيم سوق المشتقات المالية وفقاً لمعا ع النشاطات  2010لع ك  من خالل تنوي وذل

ة  تقات المالي دخول المصارف سوق المش ماح ب ع الس ي تضمن دخل المصرف م المصرفية الت

ر مرغوب  بتنظيم جديد ومحكم من قبل مصرف سورية المركزي بھدف تجنب حدوث تقلبات غي

  .فيھا وتفوق المستوى المسموح به في سوق المشتقات 

ليصبح الحد األدنى  2009ت الحكومة السورية رأسمال المصارف الخاصة التقليدية عام رفعقد و

ا  10لھا  رة سورية، ورأسمال المصارف اإلسالمية ليكون الحد األدنى لھ ار  15مليارات لي ملي

ة و  ليرة سورية ة مزاول ه خالل ثالث سنوات من بداي يجب استكمال دفع رأس المال المصرح ب

انون المصرف لنشاطه  ذا الق اذ ھ ل نف د منحتأما بالنسبة للمصارف المرخصة قب ة ثالث  فق مھل

انون ذا الق ام ھ ق أحك وب وف ى المطل د األدن ى الح مالھا إل ادة رأس ق أوضاعھا بزي نوات لتوفي . س

ع بالفعل  انون سوف تتمت ذا الق زام بھ وبالتالي نرى أن المصارف السورية باإلجمال في حال االلت

وك صعوبة بوضع جيد من حيث ك ذه البن ع أن تجد ھ فاية رأس المال ، بمعنى أنه ليس من المتوق

ازل  د ب ذ قواع ي تنفي ون و  3ف ال سوف تك ة رأس الم ملة وكفاي ات الرس ة متطلب ى تلبي ادرة عل ق

درتھا ي أص دة الت ازل الجدي دف  3ب ي تھ ة بوالت يولة لحماي ألة الس ز مس ى تعزي ر إل كل مباش ش

ه . المصارف اء علي ه وبن رى أن اك ن ون ھن ن يك اع المصرفي ل ي القط ة ف لبية مفاجئ أثيرات س ت

ازل ة ب ى اتفاقي ال إل ة االنتق ذ عملي الل تنفي وري  خ دا . 3الس ا جي وفر دعم ك أن ي أن ذل ن ش وم

تقراراً  ر اس وى وأكث الي تصبح المصارف السورية أق ھم السورية  وبالت لالقتصاد ولسوق األس

ة وال ي السوق المحلي ى المنافسة ف درة عل ة وق ن . عالمي ه م رى أن ي ون ة ف ة البني الضروري تھيئ

ة ت أم خاص ة كان ورية، عام ازل  المصارف الس ـمعايير ب روط الخاصة ب ق الش ي  3لتطبي والت

ازل  داداً لكل من ب ازل  1جاءت امت اخ 2وب ة المن د تساھم في تھيئ ات التي ق م المتطلب ، ومن أھ

  : زل و االرتقاء بالعمل المصرفي المالئم في المصارف السورية لتطبيق معايير لجنة با

دريجياً حتى   .1 ا ت ا وتطويرھ ازل و التوسع فيھ ار ب ات الخاصة بمعي دة للبيان ضرورة وضع قاع

ة احتماالت حدوث األزمات  ة المصرف  لمواجھ ة عن حال ارير دوري ديم تق تقوم المصارف بتق

  .المالية قبل وقوعھا

دير .2 ا التشغيلية والمخاطر السوق مخاطر تق ة نسبة حساب في وإدراجھ ال رأس كفاي  م

ة تتم أن على وقياسھا ، لتقديرھا الكافية والوسائل توفير النظم مع المصارف  ا العملي اذج وفق  لنم
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ىلمصرف المركزي و ا طرف من ومحددة موحدة ى تبن ات و توصيات أساس عل ة متطلب  لجن

د يسمح بشكل الداخلية بالبنوك الرقابة وتفعيل وتطوير بازل، ع بتحدي  عن الناتجة المخاطر جمي

 .متابعتھا ومراقبتھا من التمكن وبالتالي المصرفي، النشاط

 في يساھم بما أو خارجية، داخلية مصادر من سواء تمويلھا قواعد تنويع المصارف على حث .3

ا حجم توسيع ة وخاصة مع وجود ونشاطاتھا، أعمالھ ة عالق ين ايجابي ال المصرف رأس ب           م

  .نشاطه زيادة على قدرته و

ة الحذر قواعد بين االختالف نقاط تقليل على العمل .4 ا المصرفي النظام في المطبق تفرضه  وم

ة ازل ، لجن ا خصوصا ب ق فيم ى  الحساب بطرق يتعل  الواجب النسب و المعدالت باإلضافة إل

 .احترامھا

ا خالل من بالمصارف الشفافية و اإلفصاح عملية تدعيم .5 ى حثھ المعلومات  وإعالن نشر عل

ات ة والبيان ا الخاصة والمصرفية المالي يس بھ ات فقط ل ة لھيئ بعض أو اإلشراف و الرقاب  ل

ط، املين فق ا المتع ام، الجمھور لتشمل وإنم ك وفي الع اد يمكن ذل ى االعتم ة مجالت عل  دوري

 .المعلومات إعالن و نشر في المصداقية و الدقة على الحرص مع ومواقع االنترنت، متخصصة

ام  .6 ي خت دھا المصارف ف ذي تع ة ال وائم المالي ات والق ائي للبيان ر النھ ضرورة تضمين التقري

رة ذه  الفت ي ھ ال ف ة رأس الم اس كفاي ة قي ا عملي ى عليھ ي تبن س الت د واألس بية القواع المحاس

ام  3ھذه البيانات مع متطلبات معيار بازل و مدى توافقالمصارف  ق بكف 2010لع ا يتعل ة م فيم اي

 . رأس مال ھذه المصارف
ازل .7 ق ب ة تطبي ة المصارف السورية لجھ ام بمراقب ى المصرف المركزي القي ن  3عل ك م وذل

دار  خالل يم إص ذي التعم الزم ال ارف ي ال زام المص ة الت ورية تضمن خط ازل الس ايير ب            3بمع

ى الذي يمثل عام االلتزام الكامل 2019عام  لغاية ين ، باإلضافة إل تأسيس فرق عمل مشتركة ب

ايير و المصرف المركزي و المصارف السورية  ذه المع ق ھ ى تطبي ا اإلشراف عل ورة مھمتھ بل

د  تحديات الو التدابير التي سوف توضع لمواجھة األفكار  د تواجه المصارف السورية عن التي ق

 .تلك المعايير تطبيق

9  

9  

9  

  



150 
 

                       :السوري المصرفي القطاع في للحوكمة األمثل التطبيق - السابع المبحث

ين المؤسسات  إن التحرير المالي من شأنه أن يحسن النظام المالي و يرفع القدرة على المنافسة ب

ا و شفافيتھا           اإلدارات االقتصادية و مدى كفاءتھ ك مرھون ب المالية المحلية و األجنبية و لكن ذل

ي  او الت ة عملھ وير آلي ن تط ات م ك المؤسس ن تل ذي يمك ة ال ق الحوكم ل بمنط ب أن تعم              .يج

إن تطبيق الحوكمة في القطاع المصرفي السوري يعد أمرا ضرورياً و ذلك نظراُ للدور وبالتالي ف

ن خالل  ة للمصارف السورية م ي تطوير الھياكل الداخلي ة ف ه الحوكم ن أن تلعب ذي يمك ام ال الھ

ا و يعزز من متاب ذي يحسن أداء عملھ ا بالشكل ال يم إدارتھ عة وتوجيه أداء تلك المصارف وتحك

ا يساھم  ام المودعين، مم قدرتھا على الوفاء بمسئولياتھا ليس فقط أمام المساھمين ولكن أيضا أم

ارف  ل و أداء المص وير عم توى اإلدارة، و تط اء بمس ي األداء واالرتق فافية ف ق الش ي تحقي ف

   .السورية

  :تعريف الحوكمة في القطاع المصرفي  -المطلب األول 

ا، مساھميھا  ين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتھ ا ب ات م ا مجموعة العالق تعرف الحوكمة على أنھ

دة  ة الجي والجھات األخرى التي لھا اھتمام بالمؤسسة مثل أصحاب المصالح، وبالتالي فإن الحوكم

ي ى األھداف الت ة الحوافز المناسبة للوصول إل  ھي التي توفر لكل من المجلس واإلدارة التنفيذي

ك ساعد مما يتصب في مصلحة المؤسسة، وتسھل إيجاد عملية مراقبة فاعلة،  ى  اتالمؤسستل عل

  .1أعلى استغالل مواردھا بكفاءة

كما تعرف الحوكمة في القطاع المصرفي على أنھا مراقبة األداء من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة 

ودعين، ة األسھم والم وق حمل ة ھؤالء باإلضاف العليا للمصرف، وحماية حق ام بعالق ى االھتم ة إل

ة ة الرقابي لطات الھيئ ي وس ار التنظيم الل اإلط ن خ دد م ي تتح ارجيين، والت اعلين الخ                 . بالف

             . وتنطبق الحوكمة في القطاع المصرفي على المصارف العامة و المصارف الخاصة والمشتركة

ة الق و ى مجموع رفية إل ة المص ير الحوكم ين إدارة تش ة ب دد العالق ي تح د الت وانين و القواع

ون  ة أخرى  بحيث يضمن الممول ولين و أصحاب المصالح من جھ ة، و المم المصرف من جھ

ھم  ة أس ة و قيم يم ربحي والھم و تعظ تغالل اإلدارة ألم ن اس ارفحس ل  المص ل الطوي ي األج              ف

   .2و تحقيق الرقابة الفعالة على اإلدارة

                                                             

 ، »دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمھورية العربية السورية «  :مجلس النقد والتسليف  - 1
  . 1م، ص 2009مصرف سورية المركزي، دمشق، سورية، 

، بحث معد لنيل درجة الماجستير » دور الحوكمة في تعزيز الثقة و المصداقية في التقارير المالية« : الشرع، عماد - 2

  . 29ص  م،2008في االقتصاد، جامعة دمشق، سورية، 
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ف ي و يتوق ددات ھ ن المح وعتين م ود مجم ى وج رفية عل ة المص د للحوكم ق الجي              :  1التطبي

ة - ددات الداخلي ع  و: المح رار وتوزي اذ الق ة اتخ دد طريق ي تح س الت د واألس ي القواع ل ف تتمث

ين  ى تخفيض التعارض ب ؤدي إل ا ي ديرين بم ة ومجلس اإلدارة والم ة العام ين الجمعي السلطات ب

  .األطرافمصالح ھذه 

ة التي تنظيمية العناصر التتمثل في : المحددات الخارجية - تضمن المناخ العام لالستثمار في الدول

الزم  ل ال وفير التموي الي وت اع الم اءة القط وق وكف ة للس وانين المنظم ى الق مل عل ذي يش وال

ين  من للمشروعات ، وإلى عناصر خاصة تتضمن أصحاب المصالح والمنشآت الخاصة والمھني

 .المحاسبين والمراجعين والقانونيين وغيرھم

ق ال تثمار مصارف إن تطبي ة االس اض تكلف ل وانخف ادة فرص التموي ى زي ينعكس عل ة س للحوكم

ايير  ق مع والحد من الفساد كما أن الشركات التي سوف تقترض من ھذه البنوك سوف تلتزم بتطبي

فافية و اإلد الل اإلفصاح والش ن خ ا م ي ھيكلھ ة ف ركات الحوكم ق الش دما تطب يدة وعن ارة الرش

ا ل تعثرھ وك ويقل ع البن ا م د تعاملھ نخفض عن وف ت اطر س ة المخ إن درج ة ف ادئ الحوكم    .مب

   .وبالتالي فإن تطبيق الحوكمة سوف يسھم بشكل كبير في االرتقاء بالقطاع المصرفي

اني  ب الث وري -المطل اع المصرفي الس ي القط ة ف ادئ الحوكم ق مب ة تطبي              :أھمي

ين األداء  ي تحس اً ف ب دوراً ھام وري يلع اع المصرفي الس ي القط ة ف ادئ الحوكم ق مب إن تطبي

اع،  ذا القط الي و اإلداري لھ ار أن الم الي باعتب توى الم ى المس دور عل ذا ال ة ھ أتي أھمي و ت

ى  أمين عل ل الت المصارف تحتوي على مجموعة من العناصر ال توجد في القطاعات األخرى مث

ام ال ين ونظ ال المخصص للمقترض دير رأس الم ة وتق ة والنوعي اطر النظامي ع وإدارة المخ ودائ

ديون ونسبة  الرقابة الداخلية وكذلك ھيكل رأس المال الذي يكون عموماً يتشكل بنسبة كبيرة من ال

ع  ى شكل ودائ ا عل قليلة من األموال الخاصة، كما أن مصادر األموال في المصرف تكون أغلبھ

أن تكون متوفرة عند الطلب من طرف المودعين، في حين أن أصول المصرف تكون في يشترط 

توى  ى مس ددا عل ر تش ة أكث ون المراقب الي تك ل، وبالت ة األج طة وطويل روض متوس ا ق أغلبھ

ف  ين مختل الح ب ي المص داخل ف ود ت ز بوج ث تتمي رى حي آت األخ ة بالمنش ارف مقارن المص

د  الي الب د، وبالت ي توضيح األطراف بشكل معق اھم ف د يس ة واضح وجي ام حوكم ن وجود نظ م

  . 2حقوق وواجبات كل األطراف المعنية

                                                             
، البنك المركزي المصري، القاھرة، مصر، »نظام الحوكمة في البنوك « : المعھد المصرفي المصري - 1

  . 1م، ص 2010
، ترجمة سمير كرم، إصدار مركز »حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرين  «: سوليفان، جون - 2

  .18 - 17، ص  2003المشروعات الدولية الخاصة، واشنطن، 



152 
 

الس  ث أن إف ا  الخاصة ، حي را لطبيعتھ ورية نظ ي المصارف الس ة ف ة الحوكم زداد أھمي ا ت كم

ؤثر  المصارف ال يؤثر فقط على األطراف ذوي العالقة من زبائن ومودعين ومقرضين ، ولكن ي

ات الموجودة أيضا على استقرار نھم المصارف األخرى من خالل مختلف العالق ا يعرف بي  فيم

ى  بين ما بسوق اً عل م حتم البنوك، وبالتالي يؤثر على  االستقرار المالي للقطاع المصرفي ومن ث

وفر لمجالس اإلدارة . 1االقتصاد ككل زة ت أما على المستوى اإلداري  فإن الحوكمة الجيدة والمتمي

ارف  ي  المص داف ف ق األھ ى تحقي ول إل بة للوص ليمة والمناس ائل الس ورية األدوات والوس الس

ى  اإلستراتيجية، كما تضمن إيجاد بيئة عمل رقابية فعالة ، وبالتالي تساعد المصارف السورية عل

ل  ا تكف ل كم ف األمث ا التوظي ى توظيفھ فء وعل رفية ك اءة و إدارة مص ا بكف تغالل مواردھ اس

ة عن  الحوكمة السليمة حماية ة الناظم وانين واألنظم ا الق كافة حقوق المساھمين التي نصت عليھ

اھمين و  ية للمس ة واألساس وق العام ن ضمنھا الحق ورية وم ة الس واق واألوراق المالي ة األس ھيئ

اھمين  ع المس ة لجمي ة المتكافئ ل المعامل ا تكف ات كم ى المعلوم وق المساھمين في الحصول عل حق

  .2والمساھمين األجانب ومن بينھم صغار المساھمين

ذا  ة حتى أن ھ ه األولي زال في مرحلت ة المصرفية السورية ال ي إن تطبيق الحوكمة في المنظوم

الرغم من ضرورة  ين المسئولين في القطاع المصرفي، ب المصطلح لم يلقى االنتشار الواسع ب

ى ال ي في إدارة االقتصاد، أو عل ى المستوى الكل مستوى الجزئي تبني مبادئ الحوكمة سواء عل

ث يصبح  ة حي ادة المنافس اح السوق المصرفية و زي ي ظل انفت ات، خاصة ف ي إدارة المؤسس ف

وع  ات و تتجنب وق ادى االنحراف للحوكمة دور فعال في ضبط األطر العملية و األنشطة حتى تتف

 .األزمات المالية 

ة و أھم ما صدر في ھذا الشأن ھو  دى المصارف التقليدي ة دليل الحوكمة ل ة في الجمھوري العامل

ع  2009العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و التسليف عام  ى جمي ه عل د أن ذي أك ، وال

زام إدارة المصرف  المصارف السورية اإلفصاح ضمن تقريرھا السنوي للجمھور عن مدى الت

ق كل  وده ببنود الدليل، على أن يتضمن التقرير بيان مدى التزام إدارة المصرف بتطبي د من بن بن

ا  ام بھ م القي ة التي ت ان اإلجراءات البديل ه، وبي تم تطبيق م ي د ل مع ذكر أسباب عدم االلتزام بأي بن

  . لاللتزام بھذه البنود

ة في القطاع كما تم تكوين لجنة الحوكمة و أھم  ل الحوكم أھداف ھذه اللجنة ھو وضع إطار ودلي

ذيين،  المصرفي ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة، ر تنفي و تتكون ھذه اللجنة من أعضاء غي

                                                             
1 - Ghazi Louizi , impact du conseil d’administration sur la performance des banques 
tunisiennes  , XVème Conférence Internationale de Management Stratégique, Annecy 
/ Genève 13-16 Juin 2006 , p : 3. 

 .»  www.bis.org« : الموقع االلكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي - 2
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دقيق  ة الت د أعضاء لجن ة أح ترط أن تضم اللجن ة، ويش دد األعضاء عن ثالث ل ع ى أن ال يق عل

  : 1و تتولى ھذه اللجنة. المستقلين، وأن يترأسھا رئيس مجلس اإلدارة في المصرف

  .ند الضرورةاإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه ع. 1

  .التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل. 2

م . 3 ي ت ائج الت ى النت اء عل يات بن ارير والتوص ل، بالتق ى األق نويًا عل س اإلدارة، س د مجل تزوي

  .التوصل إليھا من خالل عمل اللجنة

  .تعقد اللجنة اجتماًعا نصف سنوي على األقل. 4

مكما أصدر مجلس النقد والتسل اريخ  4ب/م ن/489يف قرار رق دليل  8/4/2009ت ذا ال د ھ ، ليعتم

ة وأي  ى المصارف كاف ه عل تم تطبيق ة في سورية و لي لدى المصارف التقليدية واإلسالمية العامل

  : 2مؤسسات أخرى يحددھا مجلس النقد والتسليف، و أھم ما تتضمنه ھذا القرار

  .ليدية العاملة في الجمھورية العربية السورية اعتماد دليل الحوكمة لدى المصارف التق -1مادة 

  .اعتماد دليل الحوكمة لدى المصارف اإلسالمية العاملة في الجمھورية العربية السورية  -2مادة 

ة السورية ومؤسساتھا  -3مادة  ة العربي ة في الجمھوري ة المصارف العامل ى كاف دليل عل يطبق ال

  .أخرى يحددھا مجلس النقد والتسليفالتابعة كما يطبق على أي مؤسسات مالية 

ادة  ع  -4م ارض م ا ال يتع ة بم ى المصارف العام ة عل دليل الخاص بالمصارف التقليدي ق ال يطب

  .القوانين ذات الصلة

  لتوفيق أوضاعھا بما يضمن االلتزام 2010تمنح المصارف العاملة مھلة حتى بداية عام  -5مادة 

  .التام بأحكام الدليل

د والتسليف في حال  -6مادة  ود لمجلس النق دليل يع ذا ال ود ھ د من بن ق أي بن زام بتطبي عدم االلت

  الحق باتخاذ اإلجراءات التي يراھا مناسبة بحق المؤسسة المالية المخالفة بناء على اقتراح مديرية

  .مفوضية الحكومة وفق أحكام القوانين و األنظمة النافذة

ا جاء  وقد سارعت كل من المصارف العامة و الخاصة تناداً لم السورية العتماد دليل الحوكمة اس

م   489في الدليل العام الصادر عن مجلس النقد والتسليف و وفقاً لقرار مجلس النقد و التسليف رق

  .2009عام 

ة،   ق الحوكم دأت بتطبي ويعتبر المصرف التجاري السوري من أوائل المصارف السورية التي ب

ام عام حيث قام بإعداد دليل الحوكمة ا ام 2010لخاص به بشكل ت دليل الع ى ال اداً عل ك اعتم ، وذل

                                                             
، » دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمھورية العربية السورية «  :مجلس النقد والتسليف - 1

  . 16صم  ، 2009مصرف سورية المركزي ، دمشق ، سورية ، 
  .م 2009، مصرف سورية المركزي ، دمشق ، سورية ، ب/ م ن /  489( مجلس النقد والتسليف، قرار رقم  - 2
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ليمة إلدارة المصرف 9 ة س ة إداري دليل رؤي ذا ال ر ھ د والتسليف، و اعتب الصادر عن مجلس النق

  .1التجاري السوري

تقع مسؤولية إدارة المصرف التجاري السوري بشكل رئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة كل  -1

اء ى أعض دة وعل ى ح ؤوليات  عل ة المس س كاف ل المجل ث يتحم امنين، حي س اإلدارة متض مجل

ليف  د والتس ات مجلس النق ة متطلب ن تلبي د م ة والتأك ات المصرف و سالمته المالي ة بعملي المتعلق

والمودعين والدائنين والموظفين والجھات األخرى ذات العالقة والتأكد من أن إدارة المصرف تتم 

  .مات النافذة والسياسات الداخلة للمصرفضمن إطار القوانين والتعلي

ه أن  -2 زام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه المصرف، وعلي دأ الت يقوم المجلس بترسيخ مب

 .يلتزم القيام بما يحقق مصلحة المصرف ومصلحة المودعين

د وجود أي تعارض  -3 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات عن

  .الح يمنعھم من تأدية دورھم في حماية مصالح المصرف بشكل سليمفي المص

على أعضاء مجلس اإلدارة فھم دورھم اإلشرافي وعليھم التزام واجب الحرص و اإلخالص  -4

  .تجاه المصرف و أصحاب المصالح اآلخرين و تجاه المجتمع بشكل عام

افي ل -5 ت الك ام والوق ريس االھتم س اإلدارة تك اء مجل ى أعض ل عل اتھم و تحم ام بواجب لقي

  .مسؤولياتھم بصورة فعالة

ام بوظائف المجلس و أن تكون  -6 ة في القي على أعضاء مجلس اإلدارة المساھمة بصورة فعال

  .لديھم القدرة على تقديم خبرات خاصة للمجلس

ن  -7 ة المصرف م ؤولية حماي وري مس اري الس ي المصرف التج س اإلدارة ف ى مجل ع عل تق

  .لقانونية أو غير المالئمة، ذات التأثيرات السلبية على مصلحة المصرفاألعمال غير ا

، 2010وفي نفس السياق فقد قام المصرف الزراعي التعاوني السوري بإعداد دليله للحوكمة عام 

اوني  ي التع رف الزراع ي المص س اإلدارة ف ك مجل رورة أن يمتل ى ض دليل عل ذا ال ص ھ و ن

لوبة إلنجاز مھامه األساسية في تحديد االستراتيجيات والسياسات السلطات الكافية والكفاءات المط

ذا المجلس باستقامة وأن يكون  العامة والتوجيه والرقابة على اإلدارة التنفيذية، ويجب أن يعمل ھ

ى مجلس اإلدارة  ة عل دداً من االلتزامات الواجب دليل ع ذا ال مسؤوالً عن أعماله ، و قد تتضمن ھ

  : 2ومن أھمھا

                                                             
، دمشق، سورية، »دليل الحوكمة لدى المصرف التجاري السوري «  :رف التجاري السوريالمص - 1

www.cbs-bank.sy » « ،2010 ،4ص م.  
دليل الحوكمة للمصرف الزراعي التعاوني في الجمھورية العربية «  :المصرف الزراعي التعاوني - 2

 .11ص م، www. agrobank.org  « ،2010 «، دمشق، سورية ، »السورية
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ع يجب  - جم م ا ينس ه بم ز مھام اوني أن ينج ي التع ي المصرف الزراع س اإلدارة ف ى مجل عل

  .األھداف العامة لسياسات الحوكمة، كما يجب أن يمتلك حق اقتراح تعيين وتنحية المدير العام 

ة  - ل بطريق ذا التمثي تم ھ ل الموظفين ضمن المجلس و أن ي يجب وضع اآلليات التي تضمن تمثي

 .م في تعزيز مھارات واستقاللية ومتابعة المجلسسليمة وفعالة تسھ

س  - نح المجل ب م ة ويج رف اليومي ة إدارة المص ة بعملي ات الخارجي دخل الجھ ب أن ال تت يج

ؤدي  د ي ذي ق رار السياسي ال استقالليته وعلى األخير أن يتحمل مسؤولياته بصورة مستقلة عن الق

 .إلى تعارض في المصالح 

ارض المح - ة بھدف تجنب التع ين ملكي اك فصل إداري ب ون ھن ي المصالح، يجب أن يك تمل ف

ى  ة عل دخل في اإلشراف والرقاب المصرف والرقابة عليه بقدر ما أمكن و ذلك بھدف الحد من الت

 .المصرف 

وال تختلف آلية تطبيق الحوكمة في المصارف الخاصة السورية عما ھو عليه في باقي المصارف 

ة عام العامة، وعلى سبيل المثال فق ه للحوكم ا ينسجم  2010د أصدر بنك الشام اإلسالمي دليل بم

  .1ويتوافق مع تعليمات كل من ھيئة األوراق و األسواق المالية و مجلس النقد

لحوكمة في القطاع المصرفي ل المتطلبات األساسية لدعم التطبيق السليم - الثالثالمطلب 

                                                                                                   :السوري

فيما يتعلق بمدى تطبيق دليل الحوكمة في البنوك السورية فإنھا مازالت لم ترقى إلى المستوى 

أولية  المطلوب رغم وجود بعض الدالالت و المؤشرات التي يمكن تفسيرھا بأنھا مؤشرات

توحي ببداية إدخال ھذه المبادئ في إدارة البنوك العمومية السورية ، ولضمان التطبيق السليم 

لمبادئ دليل الحوكمة في البنوك السورية ال بد من مراعاة مجموعة من المتطلبات األساسية 

          :وأھمھا

الحوكمة في المنظومة القيام بالدراسات والبحوث العلمية التي من شأنھا إيضاح مفھوم  - 1

المصرفية السورية و زيادة الوعي بالمفاھيم واألساليب الحديثة حول الحوكمة و دورھا الھام في 

  .االرتقاء بالعمل المصرفي السوري

حث المصارف السورية على اإلسراع في تطبيق دليل الحوكمة والتشجيع على تعزيز الفصل  -2

  .ية والمصرفية وبين اإلدارة التنفيذيةبين مجالس اإلدارة في المؤسسات المال

ضمان كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة حيث يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة إدراكھم للدور  - 3

المنوط بھم في عملية الحوكمة، و عدم خضوعھم ألي تأثيرات خارجية أو داخلية ، إذ يعتبر 

                                                             
م،  www.chambank.com « ،2010« دمشق، سورية ، ،» دليل الحوكمة« : بنك الشام اإلسالمي - 1
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مما يتحتم على مجلس . لمالية لهمجلس اإلدارة المسئول األول عن عمليات البنك و عن المتانة ا

اإلدارة متابعة أداء البنك و أن تتوافر لديه المعلومات الكافية حتى يستطيع تحديد أوجه القصور  

  .و بالتالي يتمكن من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب

ك  -4 ي البن ذ سياسات واضحة ف ثوضع و تنفي دد  حي فء أن يح ى مجلس اإلدارة الك يجب عل

ا  ى اإلدارة العلي ين عل ا يتع ا، كم إلدارة العلي ذلك ل السلطات و المسؤوليات األساسية للمجلس و ك

  .تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا لتدرجھم الوظيفي

ة  يجب أنحيث ضمان توافر مراقبة مالئمة ألنشطة البنك   -5 ا للبنك مراقب تضمن اإلدارة العلي

ة داخل  ادئ الحوكم ق مب ى تطبي يا في السھر عل ا عنصرا أساس ى اعتبارھ مالئمة لنشاطاته، عل

  .ھياكل البنك

مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة إذ ال يمكن تقييم أداء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا للبنك  -6

ي المع فافية ف ة نقص الش ي حال ة ف اھمين و بدق ين أصحاب المصالح و المس دم تمك ات و ع لوم

ة حول البنك و مدى صحته  المتعاملين في السوق و الزبائن من الحصول على المعلومات الكافي

إن الشفافية  ذا ف المالية و كفاية رأس ماله و غيرھا من األمور التي تدعم ثقة البنك مع محيطه ، ل

  .السليم للحوكمةتعد أحد األسس الرئيسية لدعم التطبيق 

ى  -7 ا عل ة و تأثيرھ ة الحوكم ة و وعي كامل بأھمي ى دراي ة عل يتعين أن تكون السلطات الرقابي

أداء البنوك، كما تعمل بحرص على جعل البنوك تتبنى ھذه المبادئ، و نظرا ألھمية دور سلطات 

د ة ل ة المالئم ليم اإلشراف و الرقابة فقد أكدت لجنة بازل على ضرورة توافر البيئ ق الس عم التطبي

للحوكمة في القطاع المصرفي، مثل القوانين و التشريعات التي تتولى الدولة إصدارھا و التي من 

ة من الفساد و الرشوة  ة خالي ام البنك بنشاطه في بيئ          شانھا حماية حقوق المساھمين و ضمان قي

  .و وضع معايير للمراجعة و المساءلة 
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  :السيدة/السيد

  :وبعد طيبة تحية

               الخدمات في التجارة لتحرير العامة االتفاقية تطبيق ثرأ"دراسة بعنوان بإجراء الباحثيقوم 

 درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً "السوري المصرفي للقطاع التنافسية القدرة على
  .كلية االقتصاد بجامعة دمشق مناالقتصاد  فيالدكتوراه 

 التجارة لتحرير العامة االتفاقية تطبيق أثرفي  الموضوعي رأيكم على الوقوفمن حضرتكم  رجون
 على اإلجابة خالل من وذلك ، السوري المصرفي للقطاع التنافسية القدرة الخدمات على في

 النتائج إلى الوصول في أهمية من ذلك في لما وموضوعية دقة بكل المرفقة أسئلة االستبانة
 إال تستخدم ولن ةسريّ  ستبقى التي ستقدمونهات المعلوما،  مع العلم أنَّ من البحث المتوخاة
  . العلمي البحث ألغراض

  تعاونكم حسن لكم شاكرين

 الباحث

  :البيانات التعريفية للمبحوث/ معلومات عامة

 :معھا تتفق التي اإلجابة إشارة أمام وضع الرجاء

  :العمر -

  سنة 60- 50 �  سنة 50- 40 �  سنة 40- 30�   سنة 30- 20 �

 :المستوى التعليمي -

  دكتوراه�  ماجستير �  بكالوريوس �  معھد أو أدنى  �

 :جھة العمل -

  الخاصالقطاع المصرفي �   القطاع المصرفي العام� 

 :عدد سنوات الخبرة  -

سنة   15إلى أقل من  -10من �  سنوات 10إلى أقل من  -  5من �  سنوات 5أقل من  �

     سنة فأكثر15�
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مدى تشخيص السياسات المصرفية السورية وتلبيتھا لشروط االتفاقية العامة : المحور األول

  .في الخدمات لتحرير التجارة

  الفقرة م
موافق 

  بشدة
 حيادي موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1 

ة  ھناك فجوة في الخدمات المصرفية المقدم

ن ع  م ة م ل المصارف السورية بالمقارن قب

ي  راقبين ف اء و الم دول األعض ض ال بع

  ).األردن، لبنان(منظمة التجارة العالمية

          

2 
دى المصارف  اني ل درجة التصنيف االئتم

  .السورية ضعيفة
          

3 

ل  ن قب ة م ة الممنوح ھيالت االئتماني التس

داف  ع أھ المصارف السورية ال تتناسب م

  . التنمية الشاملة

          

د 4 عف يوج ي ض درة ف ى الق تقطاب عل  اس

  األجنبية الودائع
          

5 
روع  ث الف ن حي رفية م ة المص الكثاف

  .منخفضة مقارنة بعدد السكان
          

6 

ديم  ى تق درة عل ي الق اض ف د انخف يوج

ادية  طة االقتص ة لألنش دمات متنوع خ

  .المختلفة

          

7 

ل  ى تحم درة عل ي الق اض ف د انخف يوج

ارف  دى المص ة ل دمات المالي اليف الخ تك

  .السورية
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مدى اآلثار االيجابية المحتملة على المصارف السورية في حال تطبيق االتفاقية : المحور الثاني

  .في الخدماتالعامة لتحرير التجارة 

  الفقرة  م
موافق 

  بشدة
 حيادي موافق

غير 

  موافق

  غير

موافق 

  بشدة

1 

دول  ي ال ة ف ا المطبق ال التكنولوجي انتق

اع  وير أداء القط ي تط اھم ف اء يس األعض

  .المصرفي السوري

          

2 

دول  دمھا ال ي تق ر الت ات التحري التزام

داول  الل ج ن خ ة م ي االتفاقي اء ف األعض

ارف اً للمص دم فرص وف تق ات س  االلتزام

  .السورية

          

3 

رات  ع مستوى الخب االنضمام يساھم في رف

ل  االت العم ف مج ي مختل ة ف اإلداري

  .المصرفي

          

4 
ي تحسين  ين المصارف تساھم ف المنافسة ب

  .جودة الخدمات المصرفية
          

5 

ة  ة العام ي االتفاقي دخول ف ة ال اعد عملي تس

ذب  ى ج دمات عل ي الخ ارة ف ر التج لتحري

تثماري  اخ اس ودة رؤوس من الزم لع

          

6 

ر  ة لتحري يساھم االنضمام في االتفاقية العام

ة  دورات التدريبي ن ال تفادة م ارة االس التج

املين  دارك الع ن م د م ي تزي ة و الت للمنظم

  .في القطاع المصرفي

          

7 
ر التجارة  ة لتحري ة العام الدخول في االتفاقي

  يساھم في رفع معدالت النمو االقتصادي
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مدى اآلثار السلبية المحتملة على المصارف السورية في حال تطبيق االتفاقية : المحور الثالث

  .في الخدمات العامة لتحرير التجارة

  الفقرة  م
موافق 

  بشدة
 حيادي موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1 

وف  تطيع الوق ن تس ورية ل المصارف الس

ة ة العمالق ة المصارف العالمي ي مواجھ  ف

ة  ة العام ي االتفاقي اء ف دول األعض لل

  في الخدمات  لتحرير التجارة

          

2 

ين  ة ب ر متكافئ ون غي ة تك المنافس

ة  ة و المصارف األجنبي المصارف المحلي

ارف  دى المص ة ل رة العالي بب الخب بس

  األجنبية

          

3 

ى  ة عل ارف المحلي درة المص عف ق ض

بعض الخدمات المصرفية  خفض التكلفة ل

ة  ل لمواجھ ن قب عار م ي األس ة ف المنافس

  المصارف األجنبية

          

4 

ات  دم القطاع ة تخ ارف األجنبي المص

اطات  ة النش ن خدم د ع ة وتبتع المربح

  اإلنتاجية في قطاع الزراعة و الصناعة

          

5 
ة  ارف األجنبي ب للمص د المرتق التواج

  سوف يمكنھا من تحريك األموال للخارج
          

6 
روج بعض المصارف  ر خ الضعيفة الغي

  قادرة على الوقوف في وجه المنافسة
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ما مدى اإلستراتيجية المقترحة لتعزيز تنافسية القطاع المصرفي السوري : المحور الرابع

  .لمواجھة تحديات االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات

  الفقرة م
موافق 

  بشدة
 حيادي موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

  بشدة

1 

ز  تراتيجية لتعزي ود إس ة لوج د ضرورة جوھري يوج

ة تحديات  تنافسية القطاع المصرفي السوري لمواجھ

  .االتفاقية العامة لتحرير التجارة في الخدمات

          

2 

ل المصارف السورية  جودة الخدمات المقدمة من قب

ة  ة المصارف األجنبي ى منافس درتھا عل ن ق ع م يرف

ر التجارة  باالتفاقيةاألعضاء للدول  العامة لتحري

  في الخدمات

          

3 

ة  اع المصرفي مقارن دى القط املين ل اءة الع ع كف رف

دول  ر األعضاء في مع ال ة العامة لتحري االتفاقي

  .التجارة في الخدمات

          

4 
دى القطاع  ة ل ا المطبق اء في التكنولوجي زيادة االرتق

  .المصرفي السوري
          

5 
ي المصارف  دماج ف ع االن ى رف اعد عل السورية يس

  .كفاءة المصارف السورية
          

6 

ع  ي رف اھم ف املة يس ارف الش ى المص ول إل التح

رفي  اع المص ية للقط درة التنافس اء بالق االرتق

  .السوري

          

7 
العمل على رفع رأس المال في المصارف السورية 

  .3بما ينسجم مع معايير بازل
          

8 
اع  ي القط ة ف ق الحوكم وري تطبي رفي الس المص

  .بالشكل األمثل ھو أمر ھام في المصارف السورية
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 2011-2010متانة الجھاز المصرفي للدول المقارنة حسب تقرير التنافسية العالمية 
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 2011-2010توفر الخدمات المالية للدول المقارنة حسب تقرير التنافسية العالمية 
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 2011-2010للدول المقارنة حسب تقرير التنافسية العالمية  الماليةالقدرة على تحمل تكاليف الخدمات 
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Abstract: 

The banking sector plays an important role in the Syrian economy as a 
life vein for various economic sectors. It deposits financial resources 
from units of monetary surplus and uses them in investment channels to 
supply different economic sectors to start their activities of several kinds. 
Also the banking sector plays a strategic role in executing the goals of 
financial policy for the state with fiduciary and monetary elements.  
Therefore, the Syrian banking sector is practicing an essential activity as 
one of the most important economic sectors in Syria which contributes 
significantly to raising rates of social and economic development.                
The subject of raising the competition ability for the Syrian banking 
sector represents the most important challenge for this sector  in case of 
applying the General Agreement on Trade in Services for the member 
countries in the general convention for trade release  in services.                 
This requires the availability of a clear strategy which contributes to 
reinforcing positive gains resulting from the application of this agreement 
and minimizing its negative effects within the frame of the integrated 
vision for the administration of the whole financial and banking activities 
in addition to solving the problems of the banking sector.                         
This research contributes to providing an integrated strategy to raise           
the competition ability for the Syrian banking sector within a scientific      
and academic frame work and modern and contemporary vision            
for the purpose of making the right financial and banking decisions              
to participate in facing the challenges of the competition dimension 
resulting from the application of the General Agreement on Trade           
in Services , and creating the competition advantages which consolidate 
and strengthen the  Syrian banking sector to compete with foreign 
banking on the basis of the principles of the agreement.                         
This strategy must be founded on important pillars like improving          
the quality of banking services, training the employees of banking, 
application of the technological developments, fulfillment of international 
requirements and standards, depending on comprehensive banking              
and directing for choice of merging banking and applying governance on 
the Syrian banking sector . 
At the and I hope that this research will contribute to the enrichment               
of intellectual and applied aspects for all economists and bankers             
and to be a useful reference for scientific researchers and decision makers 
on the level of banking and monetary policy, and represent new                   
and fruitful addition to the Arabic library. 
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