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إتميا   أعيانن  علي و كمال صفاته الذي وفقني و أحمد هللا حمداً كثيراً يليق بجالله
صيل  هللا سيدنا محمد  من ال نب  بعده معل  هذه األمة أسل  عل و أصل ، وهذه الرسالة

 عليه و سل  تسليماً كثيراً.
 

لعال  ا إل  االمتنانو الشكر آيات بأسم شرفن  أن أتقد  لذوي الفضل فيعترافاً وا
بقسيي   المتفيير  األسييتاذ أستت  م  د تتر    تت / األستتذ ا اكتتر ذ  المربيي  الفاضييل و الجليييل

إدارة األعميييال و التسيييويق والعمييييد األسيييبق لفرعييي  أسييييود و األسيييكندرية بأكاديميييية 
رئاسيية لجنيية المناقشيية، و ايشييراع عليي  الرسييالةقبولييه عليي   السييادات للعلييو  ايدارييية

 ل  يد المساعدة ف  كل وقت. د  م  و مما أعتبره شرفاً عظيماً ل  الرسالةعل  الحك  و
ف يتر   ت  األستذ ا اكتر ذ     لعيال  الفاضيللوأتقد  بجزيل الشكر وآيات االمتنان 

أكاديميية السيادات للعليو  ايداريية بإدارة األعميال  المتفير  بقسي  ذسيتااأل د ر ش شم 
مميا اعتبيره  وتكرميه بالمشياركة في  لجنية المناقشية والحكي  علي  الرسيالة  تفضله عل 

 للرسالة. إثراءً و فخراً عظيماً ل 
 

  بر اكعزيتزج ت   ستير/ األستذ ا اكتر ذ   الفاضل  ستاذناألالعميق  بالشكر وأتقد 
 المشياركة في علي   كليية التجيارة جامعية القياهرةبإدارة األعميال  المساعد بقسي  ستاذاأل

 .كان له عظي  األثر ف  نفس مما   الحك  عل  الرسالةو لجنة المناقشة عضوية
 

 بتتر  إبتت امي  ائتت    اكتتر ذ  العزيييز أسييتاذيوأخيي   إليي وأتوجييه بالشييكر أيضيياً 
تفضيله  علي ميدر  إدارة األعميال بأكاديميية السيادات للعليو  ايداريية  اك دي  م ي ت 
 فجزاه هللا عن  خير الجزاء. والنصيحة، العل  ل     د  ق  و الرسالة بايشراع عل 

 

األستاذ المساعد  اكبط  د ر  ن  / األسذ اة اكر ذ  ة  روح إل  عرفانأتوجه أيضاً بالو
 هيذهتفضيلاا بايشيراع علي   جامعية بورسيعيد علي بكليية التجيارة دارة األعمال إبقس  

يتراها تخرج إل  النور سائلي أنل  يمالاا القدر و الرسالة ف  البداية وجيل  ز  ن المول  ع 
 .األعل يدخلاا الفردو  و أن يرحماا

 

 .مساعدتا  ل    عل زمالئ  ف  القداع المصرف  و تذت أشكر أيضاً كل أساو
 

 ،،،،،هللا  ك  اكذ فيق                         
 اكب دث                                         



 

 ب000

 ب 

 

 
 
 

  أعدان  بال حدود ، والذي نبراس  الذي ينير درب ، وقدوت  إل 
 
 .افتخاربكل  اسمه لحممن أ إل  
 

 اكغ ك  اكري       
 

  كان دعاؤها سر نجاح ، والتفوقو للنجاحمن كانت تدفعن  دوماً  إل. 

 

  اكرذ  اكدبيبم                              
 

  الحزن و شاركتن  السعادة ن  م  و   إل  رفيقة درب 

 مرارة الصبر.و النجاحقاسمتن  لذة و                        
 

 ز جذ  اكدبيبم              
  

  نباتا حسنا وانبتك  ورعاك  حفظك  هللافلذات أكبادي و إل  زهرة شباب. 

 

 ين چك ، أبن ئ  األ زاء   ر                                      



 ط 
 

  امللخص

ة البنوك المصرية من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فرص استفاد

اكتساب ميزه تنافسية وزيادة ، وكذلك ستراتيجيات التسويقية في زيادة كفاءتهااال

باإلضافة إلى التعرف على  .تعظيم أرباحها؛ بما يؤدي إلى الحصة السوقية لها

ستراتيجية اوباألخص  ؛التسويقية في البنوكستراتيجيات االمقومات نجاح تطبيق 

ستراتيجيات التسويقية االوكذلك قياس أثر  .معوقات هذا التطبيقتحديد و  ،التنويع

، وأخيرًا التعرف على على تطوير األداء المصرفي والتحول إلى البنوك الشاملة

  .بنوك المصرية والعربية إلى بنوك شاملةالإمكانية تحول 

 :البحث في عينتين عينةمثل تاسة على المنهج الوصفي، وتولقد اعتمدت الدر 

 العمالء من  الثانية عينةالالبنوك المصرية و في بعض من الموظفين العينة األولي 

، واستخدم الباحث االستبانة خاصة عمالء الشركاتو  الذين يتعاملون مع تلك البنوك

  .كأداة للدراسة

 ىعلى التحول إلستراتيجيات التسويقية لالتأثير وخلصت الدراسة إلى وجود 

  .البنوك الشاملة

  

  

  

  

  

  

 



 ي 
 

 

Research Summary 

This study aimed to identify the opportunities of Egyptian 

banks to benefit from marketing strategies in increasing their 

efficiency, as well as gaining competitive advantage and 

increasing their market share, thus maximizing their profits.  

In addition to identify the successful fundamentals 

implementation of marketing strategies in banks; especially the 

diversification strategy, and identify the obstacles of this 

implementation And also estimate the marketing strategies 

effect on the development of banking performance and the 

transition to Universal banks, and finally identify the possibility 

of the transformation of Egyptian and Arab banks into universal 

banks. 

 The study was based on the descriptive method. The 

research sample is represented in two samples; the first sample 

includes some employees in these banks and the second includes 

some clients who deal with these banks especially corporate 

clients. The researcher used the questionnaire as a tool for 

gathering the Primary data for this study. 

 The study concluded that there is an impact of marketing 

strategies on the transformation into Universal banks. 



 قائمة المحتويات والجداول واألشكال

 

 جججج    
 

        الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس
  رقم الصفحة  العنوان

  ١        الدراسات السابقة واإلطار العام للبحثالدراسات السابقة واإلطار العام للبحثالدراسات السابقة واإلطار العام للبحثالدراسات السابقة واإلطار العام للبحث: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  ٢  المقدمة

  ٥    الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  ٥  ستراتيجيات التسويقيةالدراسات الخاصة باال: محور األولال ١/١

  ١٧  الدراسات الخاصة بالتحول إلى البنوك الشاملة: المحور الثاني ١/٢

ستراتيجيات التسويقية والتحول الخاصة بالعالقة بين اال دراساتال: المحور الثالث ١/٣

  إلى البنوك الشاملة

٢٩  

اإلطار العام للبحثاإلطار العام للبحثاإلطار العام للبحثاإلطار العام للبحث: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني     ٤٢  

  ٤٢  .مشكلة البحث  ١/١

  ٤٢  .فروض البحث  ١/٢

  ٤٣  .متغيرات البحث  ١/٣

  ٤٤  .أهمية البحث  ١/٤

  ٤٤  .أهداف البحث  ١/٥

  ٤٤  .منهج البحث  ١/٦

  ٤٩  .حدود البحث  ١/٧

  ٤٩  .خطة البحث  ١/٨

        ٥١٥١٥١٥١        مفاهيم االسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةمفاهيم االسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةمفاهيم االسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةمفاهيم االسرتاتيجيات التسويقية املصرفية:  :  :  :  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  ٥٢  المقدمة

  ٥٣        ستراتيجيات التسويقية المصرفيةستراتيجيات التسويقية المصرفيةستراتيجيات التسويقية المصرفيةستراتيجيات التسويقية المصرفيةاالاالاالاال    ::::المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  ٥٣  .ستراتيجيات التسويقيةالمفهوم ا  ٢/١

  
  
  



    دددد            

  الفهرستابع 
  رقم الصفحة  العنوان

  ٥٦  .مصفوفة األسواق والمنتجات   ٢/٢
  ٥٩  .ستراتيجية التسويق المصرفي الجيدةا  ٢/٣

  ٥٩  .مكونات االستراتجيات التسويقية المصرفية  ٢/٤

  ٦٠  .خطوات صنع االستراتجيات التسويقية  المصرفية  ٢/٥

  ٦٤        أنواع االستراتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االستراتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االستراتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االستراتيجيات التسويقية ومراحل تقييمها: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  ٦٤  .ستراتيجيات التسويقيةأنواع اال   ٢/١

  ٨٣  .مراحل تقييم االستراتيجيات التسويقية  ٢/٢

  ٨٤  .االستراتيجيات العامة للنمو ومحفظة المنتجات  ٢/٣

        ٨٨٨٨٨٨٨٨        والتحول إليهاوالتحول إليهاوالتحول إليهاوالتحول إليها    مفاهيم وأساليب البنوك الشاملةمفاهيم وأساليب البنوك الشاملةمفاهيم وأساليب البنوك الشاملةمفاهيم وأساليب البنوك الشاملة: : : : لثلثلثلثالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا

  ٨٩  المقدمة

  ٩١        مفاهيم وأساليب البنوك الشاملةمفاهيم وأساليب البنوك الشاملةمفاهيم وأساليب البنوك الشاملةمفاهيم وأساليب البنوك الشاملة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  ٩١  .مفهوم البنوك الشاملة  ٣/١

  ٨٢  .أنواع المؤسسات المالية  ٣/٢

  ١٠١  .للبنوك الشاملة الخدمات المتكاملة  ٣/٣

  ١٢١  .إيجابيات ومزايا البنك الشامل  ٣/٤

  ١٢٢  المآخذ علي البنوك الشاملة  ٣/٥

  ١٢٣        التحول من البنوك التقليدية للبنوك الشاملةالتحول من البنوك التقليدية للبنوك الشاملةالتحول من البنوك التقليدية للبنوك الشاملةالتحول من البنوك التقليدية للبنوك الشاملةاستراتيجية استراتيجية استراتيجية استراتيجية : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  ١٢٣  .ستراتيجية التحول نحو البنوك الشاملةا  ٣/١

  ١٢٤  .دور التخطيط االستراتيجي في التحول إلى البنوك الشاملة  ٣/٢

  ١٢٦  .المزايا التنافسية الالزمة للتحول إلى البنوك الشاملة  ٣/٣

  ١٢٨  .البنوك الشاملةآليات التحول إلى   ٣/٤

  ١٣١  .متطلبات التحول المصرفي إلى البنوك الشاملة  ٣/٥

  ١٣٣  .والبنوك الشاملة.... واقع القطاع المصرفي العربي   ٣/٦

  



    هههه            

  الفهرستابع 
  رقم الصفحة  العنوان

        ١١١١٣٣٣٣٥٥٥٥        امليدانيةامليدانيةامليدانيةامليدانيةالدراسة الدراسة الدراسة الدراسة : : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

  ١٣٦  المقدمة

  ١٣٦        ....مجتمع البحثمجتمع البحثمجتمع البحثمجتمع البحث: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  ١٣٧        ....البحثالبحثالبحثالبحثعينة عينة عينة عينة : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

  ١٣٨        ....األساليب اإلحصائية المستخدمةاألساليب اإلحصائية المستخدمةاألساليب اإلحصائية المستخدمةاألساليب اإلحصائية المستخدمة: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث المبحث المبحث المبحث 

  ١٣٨  االستداللياإلحصاء   ٤/١

  ١٤١  .اإلحصاء الوصفي  ٤/٢

  ١٦٩  نتائج وتوصيات البحثنتائج وتوصيات البحثنتائج وتوصيات البحثنتائج وتوصيات البحث: : : : الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

  ١٧٠  مقدمةال

  ١٧٠  ....نتائج البحثنتائج البحثنتائج البحثنتائج البحث : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

  ١٧٣  ....توصيات البحثتوصيات البحثتوصيات البحثتوصيات البحث : لثانيلثانيلثانيلثانيالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا

  ١٧٥  ....تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقالالالالآليات آليات آليات آليات  : ثالثثالثثالثثالثالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال

  ١٧٩  المراجع

  ١٩١  المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  



    وووو            

  قائمة اجلداول
رقم رقم رقم رقم 

        الجدولالجدولالجدولالجدول

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

  ٤٥  .المصرية  التجارية بنوكالبعض  عاملين فيللعدد ا األول مجتمع الدراسة  )١- ١(

  ٤٨  .توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي  )٢- ١(

  ١٣٧  .المختارة منها عينة البحثالبنوك   )١- ٤(

  ١٣٩  .ألفا كرونباخ والصدق الذاتي الخاص بمتغيرات البحث معامالت الثبات  )٢- ٤(

  ١٤٠  .عينة الموظفين معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة  )٣- ٤(

  ١٤١  .عينة العمالء معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة  )٤- ٤(

المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من  المتوسطات  )٥- ٤(

  .الموظفين على العبارات المكونة لمتغير االستراتيجيات التسويقية المصرفية

١٤٢  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من   )٦- ٤(

المنتج راتيجية الخدمة أو اسين على العبارات المكونة لمتغير الموظف

  .المصرفي

١٤٤  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من   )٧- ٤(

  .ستراتيجية التسعيراالموظفين على العبارات المكونة لمتغير

١٤٥  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من   )٨- ٤(

  .ستراتيجية الترويجا الموظفين على العبارات المكونة لمتغير

١٤٦  

الموظفين  المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من  )٩- ٤(

  .ستراتيجية التوزيعاعلى العبارات المكونة لمتغير 

١٤٨  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من   )١٠- ٤(

  .ستراتيجية التنويعا لمتغير الموظفين على العبارات المكونة

١٤٩  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من   )١١- ٤(

  .البنوك الشاملة ىالتحول إل الموظفين على العبارات المكونة لمتغير

١٥٠  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء   )١٢- ٤(

  .االستراتيجيات التسويقية المصرفية العبارات المكونة لمتغيرعلى 

١٥٢  

  



    زززز            

  تابع قائمة اجلداول
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء   )١٣- ٤(

  .ستراتيجية الخدمة أو المنتج المصرفياعلى العبارات المكونة لمتغير 

١٥٥  

واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء المتوسطات المرجحة   )١٤- ٤(

  .ستراتيجية التسعيرا على العبارات المكونة لمتغير

١٥٦  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء   )١٥- ٤(

  .ستراتيجية الترويجا على العبارات المكونة لمتغير

١٥٧  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء   )١٦- ٤(

  ستراتيجية التوزيعاعلى العبارات المكونة لمتغير 

١٥٨  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء   )١٧- ٤(

  .ستراتيجية التنويعاعلى العبارات المكونة لمتغير 

١٥٩  

المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من   )١٨- ٤(

  .العمالء على العبارات المكونة لمتغير التحول إلى البنوك الشاملة

١٦١  

لعينة الموظفين والعمالء فيما Mann - Whitney) (مان ووتني  اختبار  )١٩- ٤(

  .يتعلق باستجاباتهم حول متغيرات البحث

١٦٣  

)٢٠- ٤( تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير االستراتيجيات التسويقية المصرفية على  

  .البنوك الشاملة ىالتحول إل

١٦٤  

التسويقي  تحليل االنحدار المتعدد لتأثير استراتيجيات عناصر المزيج  )٢١- ٤(

  .البنوك الشاملة ىالمصرفي على التحول إل

١٦٥  

)٢٢- ٤( البنوك  ىتراتيجيات التنويع على التحول إلاستحليل االنحدار البسيط لتأثير  

  .الشاملة

١٦٨ 

)١- ٥(  ١٧٥  .خطة تنفيذ بعض توصيات البحث 

)١- م(  ١٩١  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 

)٢- م(  ١٩٢  .توزيع عينة الدراسة حسب المسمي الوظيفي 

)٣- م(  ١٩٤  .توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 

)٤- م(  ١٩٥  .الدراسة حسب الخبرة المصرفيةتوزيع عينة  

  



    حححح            

  قائمة األشكال
رقم رقم رقم رقم 

        الجدولالجدولالجدولالجدول

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

  ٥٤  .العناصر المرتبطة باالستراتيجيات التسويقية  )١- ٢(

  ٥٦  .المنتجات–مصفوفة السوق   )٢- ٢(

  ٥٨  .التنويع باستخدام مصفوفة أنسوف  )٣- ٢(

  ٦٣  (SWOT Analysis) التهديداتنقاط القوة والضعف والفرص و تحليل  )٤- ٢(

 ٦٥  .مكونات المزيج التسويقي في البنوك  )٥- ٢(

 ٦٩  .دورة حياة المنتجات أو الخدمات المصرفية  )٦- ٢(

 ٧٤  .المزيج الترويجي وعالقته بالعالمة التجارية  )٧- ٢(

 ٨٦  .حصة البنك في السوق  )٨- ٢(

 ٩٣  .الوظائف المتعددة للبنوك الشاملة  )١- ٣(

 ٩٤  .المؤسسات المالية العالميةهياكل   )٢- ٣(

 ١٩١  .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  )١- م(

 ١٩٣  .توزيع عينة الدراسة حسب المسمي الوظيفي  )٢- م(

 ١٩٥  .توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  )٣- م(

 ١٩٦  .توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المصرفية  )٤- م(
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        ::::املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة

صعيد المؤسسات  ىكبيرًا عل تنافساً من  العالم في الوقت الحاضر في ظل ما يشهده

 ،حصة سوقية عن طريق البحث في أسواق مصرفية جديدةكبر ى أجل الحصول علأالمصرفية من 

، أو الدولي اإلقليمي المحلي أو ىالمستو  ىكانت هذه األسواق عل سواءً  ؛ومحاولة الدخول إليها

ما يمكن من خدمات مصرفية جديدة  ضافة إلى محاولة كل مؤسسة مصرفية تقديم أفضلباإل

  .)١()٢٠٠٥الصميدعي، ( ال وتقنيات المعلوماتفي وسائل االتص المتسارعةومتناسبة مع التطورات 

دور البنوك في عمليات التجارة الخارجية في الوقت الحالي في ظل تطبيق  زدادكما ي

 )٨٨( مالموحد رققانون البنوك  قبازل، وتطبيومقررات لجان  ،١٩٩٥) GATT(اتفاقية الجات 

وقانون التأجير  ،٢٠٠٢لسنة  )٨٠( ماألموال رققانون مكافحة غسيل باإلضافة إلى  ،٢٠٠٣لسنة 

عبد (٢٠٠١لسنة  )١٤٨(قانون التمويل العقاري رقم فضًال عن  ،١٩٩٥لسنة  )٩٥(التمويلي رقم 

  .)٢()٢٠٠٤الحميد، 

 بنــوك المصــرية والعربيــة أن تواجــه كــل هــذه التغيــرات،الوفــي ظــل كــل هــذه المتغيــرات تحتــاج 

حول البنوك التجارية التقليديـة لتكـون بنـوك شـاملة نظم مصرفية جديدة ومتطورة، ومنها تى بالتحول إل

عبــد (وتحقــق التــوازن بــين الربحيــة والســيولة واألمــان مــن المخــاطر ،حتــى تتكيــف مــع أوضــاع العولمــة

  .مرجع سبق ذكره )٢٠٠٤الحميد، 

عندما عرض  ١٩٨٦في ألمانيا عام  Universal Bankظهر مفهوم البنك الشامل لقد و 

 .الخدمات غير المصرفيةى إل باإلضافة ،جميع الخدمات البنكية) Deutsche, Dresdner(بنكي 

إدارة  أمناء الحفظ، التعامل في المشتقات، المضاربة بالعمالت،، الوساطة في األوراق المالية :مثل

  .)٣()Heffernan, 2005( خدمات التأمين، التأجير التمويلي ودراسات الجدوى االستثمار،

                                                 

التسويق المصرفي مدخل استراتيجي كمي ، )٢٠٠٥(سف، رودينة عثمان يو  -الصميدعي، محمد جاسم ) ١(

  .، دار المناهج للطبع والنشر، عمانتحليلي
  .، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ٢(

(3) Herffernan ,Shelagh. (2005), “Modern Banking”, John Wiley & Sons Ltd, England . 
pp. 19-62. 
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 ىالكيانات المصرفية التي تسع كتل: "بأنهاالبنوك الشاملة  )١()٢٠٠٢عبد الحميد،(ويعرف 

كبر قدر ممكن من المدخرات من كافة أوتعبئة  ،دائمًا وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف

كما  .وتمنح االئتمان المصرفي لجميع القطاعات ،وتوظيف مواردها في أكثر من نشاط ،القطاعات

والبنوك  ،وتجمع بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ،المتنوعةتقديم كافة الخدمات  ىتعمل عل

  ."المتخصصة وبنوك االستثمار

ستراتجيات ومن أهم المداخل للتحول المصرفي إلى البنوك الشاملة هو تطوير اال

  .)٢٠٠٥ ،الصميدعي( ستراتجيات التسويقية المصرفية المتعلقة بالتنويعاال وباألخص؛ المصرفية

 STRATEGOSفكلمة  ؛ستراتجية في بداية األمر في ميدان الحربصطلح االظهر مفلقد 

ــــاني ــــد  ثــــم اســــتخدمت فــــي مجــــال إدارة ،أصــــلها يون عــــام ) WilliamNewman(األعمــــال علــــى ي

  .م١٩٥١

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة  ىلــعقــدرة إدارة المنظمــة " :ســتراتيجية التســويقية بأنهــااال) Doyle(يعــرف و 

  .)٢()Fifield -2007" (تنافسية في السوق ةمما يمكنها من تحقيق ميز  ؛دهاباستغالل أفضل لموار 

كيفيــة إشــباع حاجــات  ىالتعــرف علــ" :بأنهــا) Hoofer &Schssed( فــي حــين يعرفهــا

  ".واالستخدام األمثل للمزيج التسويقي وكيفية التعامل مع المنافسين، العمالء

الرؤيــة الممتــدة : "بأنهــا المصــرفي ســتراتيجية التســويقا )٣()١٩٩٩ الخضــيري،(يعــرف كمــا 

والتـــي تتعلـــق بالبنـــك  ،التـــي فـــي إطارهـــا تتخـــذ أنـــواع القـــرارات ؛وشـــديدة االتســـاع ،الوضـــوحَة بالغــ

  ."ومستقبله والتفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به ؛كمنظمة

  

                                                 

 .الدار الجامعية، اإلسكندرية العولمة واقتصاديات البنوك، ،)٢٠٠٢(عبد الحميد، عبد المطلب  (١)
(2) Fifield, Paul (2007), “Marketing Strategy: The Difference between Marketing and 

Markets”,Third Edition pp. 9-30.  

  .، دار ايتراك للنشر والتوزيع القاهرة التسويق المصرفي، )١٩٩٩(د الخضيري، محسن أحم) ٣(
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كبـر خمسـين بنـك أن مصـدر أميزانيات  ضمنالدولي يظهر  ىالمستو  ىفعل ىومن جهة أخر 

ض الـوزن النسـبي اوانخفـ ،بـل مـن عمليـات إدارة األصـول؛ ها لم يعد يتحقـق مـن االقتـراض فقـطإيرادات

  .)١()٢٠٠٠عبد الحميد، ( للودائع في إجمالي الخصوم لهذه البنوك

ـــ تـــم اإلســـراع فـــي  ؛خطـــة اإلصـــالح المصـــرفي فـــي مصـــر ضـــمنف ؛القـــومي ىالمســـتو  ىوعل

حيث تم تخفيض عدد البنوك  ،المنافسة ىادرة علعمليات دمج واستحواذ البنوك لتكوين كيانات قوية ق

  .)٢٠١١البنك المركزي المصري، ( بنكًا حالياً  )٣٩(إلى  )٦٢(المصرية من 

 البحث وفي هذا، اختلفت خطط هذه البنوك لتتغير بشكل نسبي إلى التنويع المصرفي م ن ثَ ومِ 

حـــول المصـــرفي إلـــى البنـــوك ســـتراتجيات التســـويقية فـــي التثـــر االى أيســـعى الباحـــث إلـــى التعـــرف علـــ

  .الشاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
                                                 

  .الدار الجامعية، اإلسكندريةالبنوك الشاملة عملياتها  وٕاداراتها، ، )٢٠٠٠(عبد الحميد، عبد المطلب ) ١(
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        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال

البنوك ، و ستراتيجيات التسويقية بالبنوكالسابقة التي اهتمت بتناول االدراسات عرض ال سيتمُ 

  .البنوك الشاملةى لإستراتيجيات التسويقية بالبنوك والتحول والعالقة بين اال، الشاملة

   -:السابقة وفقًا لثالثة محاور، كما يليرض البحوث وسيتم تناول وع

  .ستراتيجيات التسويقيةالخاصة باالدراسات لا :المحور األول •

  .الخاصة بالتحول إلى البنوك الشاملة دراساتال :المحور الثاني •

البنوك  إلىستراتيجيات التسويقية والتحول الخاصة بالعالقة بين االدراسات ال :المحور الثالث •

  .لةالشام

        سرتاتيجيات التسويقيةسرتاتيجيات التسويقيةسرتاتيجيات التسويقيةسرتاتيجيات التسويقيةاخلاصة باالاخلاصة باالاخلاصة باالاخلاصة باال    دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال: : : : احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول    ١١١١////١١١١

   - :، وأهمهاستراتيجيات التسويقيةالتي تناولت االالدراسات تعددت 

        ::::)١())))Ishola, &Adedoyin,Adeoye, & Dangana, 2017((((: : : : الدراسة األوىلالدراسة األوىلالدراسة األوىلالدراسة األوىل

  -:المشكلة      

 ،أداء البنوك في دولة نيجيريا ىستراتيجيات التسويقية علاستهدف الباحثون قياس أثر اال

  .عينة من موظفي ومديري البنوك والعمالء ىوأجريت عل

       

  

                                                 
(1) Ishola, JA& Adedoyin,IS & Adeoye,OA & Dangana, KA (2017), “Impact of 

Marketing Strategies and Performance of Banks and Its Efects on Nigeria 

Economy”, International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 
2394-3661, Volume-4, Issue-6. 
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  -:الفروض

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال  - :الفرض األول

  .أداء البنوك

ية المصرفية على يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقال  - :الفرض الثاني

  .زيادة الحصة السوقية للبنوك

  - :النتائج     

  - :أن وتوصل الباحثون إلى

وتقديم منتجات  ،إلى توسيع حصة البنك في السوق ىستراتيجيات التسويقية أدباال االهتمام .١

 .وخدمات مصرفية وغير مصرفية جديدة

 .كنولوجيا الحديثةإلى تطوير الخدمات والمنتجات الحالية باستخدام الت ىأدكذلك و  .٢

  .إلى زيادة األرباح ىأدفي النهاية و  .٣

        ::::)١())))٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨    ،،،،أبو عويليأبو عويليأبو عويليأبو عويلي((((: : : : الدراسة الثانيةالدراسة الثانيةالدراسة الثانيةالدراسة الثانية

  -:المشكلة     

في زيادة األرباح  على العامةستراتيجيات التسويقية في البنوك اال قتطبيأثر الباحثة استهدفت 

  .فلسطين

  -:الفروض     

صائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على يوجد تأثير ذو داللة إحال  - :الفرض األول

  .زيادة األرباح

                                                 

، سطينية في المصارف العاملة في فلمدى تبني مكونات االستراتيجية التسويق، )٢٠٠٨( غادةأبوعويلي،  ١)(

  .غزه، فلسطين، الجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير،
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يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال -:الفرض الثاني

  .زيادة الحصة السوقية للبنوك

  - :النتائج     

   -:إلى أن الباحث وتوصل

ام يؤدي إلى زيادة الحصة ستراتيجية التسويقية بشكل عتعزيز االهتمام بمكونات اال .١

 .السوقية

 .إلى نجاحها عند التنفيذ يستراتيجيات التسويقية يؤداألخذ برأي العاملين عن وضع اال .٢

  .والتنويع المصرفي يؤدي إلى زيادة األرباح ،ستراتيجيات واضحة للمزيج التسويقياوضع  .٣

        ::::)١())))٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧٢٠٠٧املنصوري ،املنصوري ،املنصوري ،املنصوري ،((((: : : : الدراسة الثالثةالدراسة الثالثةالدراسة الثالثةالدراسة الثالثة

  -:المشكلة      

المصرفي في األداء ستراتيجيات المزيج التسويقي على نتائج اباحث معرفة أثر استهدف ال

عوام األبنكُا وطنيًا خالل  )٢٠(وعددها  ،مارات العربية المتحدةالبنوك الوطنية العاملة في دولة اإل

وذلك من  ،مع مقارنة معدالت األداء بين البنوك المحلية واألجنبية، )م٢٠٠٣ حتى ١٩٩٩(من 

   - :حيث

 .معدل النمو في األرباح - ٣ .   الحصة السوقية للقروض -٢ .    الحصة السوقية للودائع -١

  .العائد على االستثمار -٥      .معدل النمو في األصول -٤

  -:الفروض      

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال  -: الفرض األول

  .البنوكزيادة األرباح في 

                                                 

دراسة تطبيقية : أثر االستراتيجيات التسويقية على نتائج األداء المصرفي، )٢٠٠٧(المنصوري، أحمد راشد  ١)(

  .، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرةعلى قطاع المصارف الوطنية في دولة اإلمارات



 

٨ 
 

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال - : لفرض الثانيا

  .زيادة الحصة السوقية للبنوك

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال - : الثالثالفرض 

  .اإلستثمار في البنوك عائد علىزيادة ال

  - :النتائج      

  - :ث إلىتوصل الباحو 

 .ستراتيجيات المزيج التسويقي يؤدي إلى زيادة معدل الحصة السوقيةاتطوير إن  .١

 .إلى زيادة معدالت األداء يالتسويقي يؤدالمزيج  تاالهتمام باستراتيجيا .٢

ستراتيجيات المزيج األنها تهتم بشكل كبير ب ىالبنوك األجنبية تحقق معدل نمو أعل .٣

 .التسويقي

المزيج التسويقي يؤدي إلى حدوث ميزه تنافسية للبنك في  تيجياالسليم الستراتالتطبيق  .٤

 .السوق

بسلوك  التنبؤستراتيجيات المزيج التسويقي يؤدي إلى ااالهتمام ببحوث السوق وتطوير  .٥

 .العميل

Cetina, Mihail ,2007((((: : : : الدراسة الرابعةالدراسة الرابعةالدراسة الرابعةالدراسة الرابعة
)١(:        

  -:المشكلة      

السياسات  ررومانيا، ودو في دولة  كعلى البنو ستراتيجية التسعير ا رالباحث أث استهدف

  . السعرية في زيادة التنافسية في البنوك

  

                                                 
(1) Cetina, Iuliana&Mihail,Nora, (2007), “Prcice strategies in Banking 

Marketing”Academia de StudiiEconomiceBucursti Romania., vol.(506), issue 1(506), 
pages 25-32. 



 

٩ 
 

  -:الفروض     

زيادة أداء المصرفية على التسعير يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات ال  - :الفرض

  .القدرة التنافسية للبنوك

  - :النتائج     

   - :إلى ثوتوصل الباح

 - :خدمات المالية والمصرفية بمجموعة من العواملستراتيجية تسعير التتأثر ا -١

 :العوامل الداخلية -أ

  .أهداف البنك المرتبطة بوجوده وتطلعاته -

 .عناصر المزيج التسويقي األخرى -

 .تكاليف الخدمة -

  .المخاطر المتوقعة -

 .العوامل الخارجية - ب

 . المساهمين -

 .العمالء -

 .المنافسين -

 . القيود القانونية والتشريعات -

 .يجيات التسعير تزيد من قدرة البنك على المنافسةستراتا -٢
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  :)١() June & Lee, 2007 –Cheng( ::::الدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسة

  -:المشكلة     

البنوك الشاملة األوروبية وباألخص  ىستراتيجية التنويع علأثر ااستهدف الباحثون تناول 

تنويع منتجاتها  ىالتي تعتمد عل(FHC) ومقارنتها بتجربة الشركة المالية القابضة األمريكية ، فرنسا

، )البنك التجاري، شركة التأمين، شركة األوراق المالية(المالية والمصرفية من خالل شركاتها التابعة 

  .كفاءة التكاليف وزيادة األرباح ىستراتيجية التنويع علاقياس أثر  ىواعتمدت عل

  -:الفروض     

المصرفية على  التنويعائية الستراتيجيات يوجد تأثير ذو داللة إحصال  -: الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  التحول

المصرفية على  التنوعيةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات ال -: الفرض الثاني

  .زيادة األرباحو  كفاءة التكاليف

  - :النتائج     

   -:وتوصل الباحثون إلى

 ىوأثر سلبي عل ،وحقوق الملكية ،صادر الدخليجابي في زيادة مإستراتيجية التنويع دور ال .١

 .يجابي بدراسة جيدة للمخاطرإزيادة المخاطر يمكن تحويله إلى أثر 

 .التطبيق األمثل لنظرية المحفظة يزيد االستثمارات ويقلل المخاطر .٢

 .األصول وقياس المخاطر ىحقوق الملكية والعائد عل ىقياس األداء المحاسبي للعائد عل .٣

 .ستراتيجية التنويعاالتكاليف يساعد في تطبيق وقياس كفاءة  .٤

 .أفضل من البنوك الشاملة ألنها تقوم بنفس الدور عن طريق شركاتها التابعة (FHC)أداء  .٥

                                                 
(1) Cheng-Jung, Lee. (2007), “Diversification, Risk and Performance: Evidence on 

the United States Financial Holding Company”, National Chung Cheng University, 
pp. 07-50. 



 

١١ 
 

        ::::)١())))٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥عبريات، األمني، عبريات، األمني، عبريات، األمني، عبريات، األمني، ((((: : : : الدراسة السادسةالدراسة السادسةالدراسة السادسةالدراسة السادسة

  -:المشكلة      

ات المزيج واستراتجي، التسويقية التنافسية تتحديد دور االستراتيجيا البحث يستهدف هذا

   -:التسويقي من خالل وضع حواجز أمام تهديد المنافس المحتمل من خالل التالي

 . التسعير .١

 .اإلعالن .٢

 .البحث والتطوير .٣

 .التمايز والتحكم في التكاليف والتكامل األفقي .٤

  -:الفروض      

رفية المص مزيج التسويقيصائية الستراتيجيات اليوجد تأثير ذو داللة إحال  - : الفرض األول

  .الصمود في السوق المصرفي أمام المنافسعلى 

التنافسية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية ال -: الفرض الثاني

  .زيادة الحصة السوقية للبنوكالمصرفية على 

  - :النتائج      

   -:إلى نوتوصل الباحثا

 .المؤسسة المصرفية على المنافسة تحليل البيئة الداخلية والخارجية يؤدي إلى زيادة قدرة .١

 .لمواجهة التهديدات المستقبلية للمؤسسات الجديدة في السوقالمبكر التخطيط إبراز أهمية  .٢

 .الحصة السوقية للبنك ىالعمالء وضمان جودة الخدمات يحافظ عل ىالمحافظة عل .٣

 .السوق ىالشراكة والتكامل مع المؤسسات الكبيرة يحقق السيطرة عل .٤

                                                 

استراتيجيات وضع حواجز الدخول أمام تهديد المنافس  ،)٢٠٠٥(األمين، حساب محمد  –عبيرات، مقدم ) ١(

  .، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة األغواط، الجزائر، العدد الخامسالمحتمل



 

١٢ 
 

  :)١()Persson2004, &Kollberg, Grankvisit( ::::لسابعةلسابعةلسابعةلسابعةالدراسة االدراسة االدراسة االدراسة ا

  -:المشكلة      

 ىالبحث علي جر أو  ،ستراتيجية الترويج في بنوك التجزئة المصرفيةار تضمن هذا البحث دو 

والسويد وبالد ، ركاالنرويج، الدانم :مثل ،في الدول االسكندينافية) NordeaGroup(ة مجموع

  .البلطيق خاصة دولة استونيا

  -:ما يلي واستهدف الباحث

المنافسة وزيادة الحصة السوقية  ىستراتيجيات الترويج المصرفي علامعرفة أثر تطوير  .١

برغم اختالف  ؛اإلقليمي والدولي ىالمستو  ىستراتيجيات علتطبيق هذه اال، وكذلك للبنك

  . والثقافات تالقوانين واللغا

اإلعالن، ترويج المبيعات، ( :مثل، الخدمات المصرفية ىمعرفة أثر المزيج الترويجي عل .٢

 .)العالقات العامة، البيع الشخصي، التسويق المباشر

  -:الفروض      

المصرفية على  الترويجيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات ال  - : الفرض األول

  .الخدمات المصرفية

تسويقية المصرفية على يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات الال - : الفرض الثاني

  .زيادة الحصة السوقية للبنوكالمنافسة و 

       

  

  

                                                 
(1) Grankvist, Anna &Kollberg , Carolina &Persson, Anna,. (2004), “Promotion 

Strategies for Banking Services : Case Study of Nordea in Estonia”program for 
International Business and Economics at Lulea University of Technology,  pp. 10–50. 



 

١٣ 
 

  -:النتائج 

   - :وتوصل الباحث إلى

الحصة السوقية  ىعل وخاصة البيع الشخصي لمزيج الترويجيل االستخدام األمثليحافظ  .١

 .للبنك

 .تقسيم العمالء إلى قطاعات جزء جوهري من ترويج الخدمات المصرفيةيعتبر  .٢

 .المة التجارية القوية هامة في جذب العمالء الجددالعتعد  .٣

  :)١()Neimke &Beckmann, Eppendorfer ,2002( -::::الدراسة الثامنةالدراسة الثامنةالدراسة الثامنةالدراسة الثامنة

  -:المشكلة      

ستراتيجيات التسويق التنافسية في القطاع المصرفي ى االضوء عل ءالباحثون إلقااستهدف 

، ة بنوك ومجموعات مالية في أوروباأربع ىقطاع التجزئة المصرفية عل ىاألوروبي بالتطبيق عل

  :وهي

١. (BSCH Banco Santander Central Hispano) (Spain). 

٢. (Nordea Group Sweden). 
٣. BNP Paribas France)(. 

٤. (HSBC England ). 

  -:الفروض      

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال  -: الفرض األول

  .ة المصرفية في البنوكالتجزئأداء 

زيادة على للتكامل المصرفي بين البنوك يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .الحصة السوقية للبنوك

                                                 
(1) Eppendorfer, Carsten& Beckmann, Rainer  &Neimke, Markus,. (2002), “Market 

Access Strategies in the EU Banking Sector : Obstacles and Benefits towards an 

integrated European Retail Market” Ruhr-University of Bochum Danish,  pp. 02-25. 



 

١٤ 
 

  - :النتائج      

   -:إلى التاليالباحثون  وتوصل

المنافسة وتطبيق  ىالتكامل المصرفي بين البنوك يؤدي إلى تكوين كيانات كبيرة قادرة عل .١

  .ك شاملة تقدم كافة الخدمات المصرفيةبنو 

 ىتنافسية هجومية لزيادة قوة البنك وقدرته عل تالمصرفي استراتيجيااالستحواذ واالندماج  .٢

 .وتأسيس فروع وشركات تابعة ،عبر الحدود عمنتجاته والبيتنويع 

  -:أهمها ،عالجهاينبغي ولكن هناك عقبات 

  .التشريعات الضريبية والسياسية المختلفة -

 .اختالف قواعد حماية العمالء  -

 .والتحكم في تحصيل الديون اختالف معايير المحاسبة، مبادئ اإلفالس، -

  .وجود نظم مختلفة لإلشراف المصرفي لكل دولة -

  :)١()Nielsen&Bukh, Mols ,1999( ::::الدراسة التاسعةالدراسة التاسعةالدراسة التاسعةالدراسة التاسعة

  -:المشكلة      

ع المصرفي عبر الفروع إلى ستراتيجي في هيكل التوزيالتغير اال دراسة هذا البحث إلى هدف

ماكينة السحب واإليداع النقدي ، الهاتف المصرفي، نترنت المصرفياإل(قنوات توزيع جديدة 

(ATM.  

  .ركاللتجزئة المصرفية في الدانم اً بنك )٤٢(ى تطبيق ذلك علتم و 

  

  
                                                 

(1) Mols, Niels Peter &Bukh, Per Nikolaj D. & Nielsen, JornFlohr,. (1999), 
“Distribution channel strategies in Danish retail banking”International Journal of 
Retail & Distribution Management,  Volume 27 · Number 1· pp. 37–47. MCB University 
Press ·  



 

١٥ 
 

  -:الفروض     

المصرفية  التوزيع ةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقيال  - : الفرض األول

  .أداء البنوكعلى 

المصرفية  التوزيع يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقيةال -: الفرض الثاني

  .زيادة الحصة السوقية للبنوكعلى 

المصرفية  التوزيع يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقيةال - : الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملةإلى  فيعلي التحول المصر 

  - :النتائج     

   - :إلى ثوتوصل الباح

جذب قطاعات جديدة من العمالء في خدمات  ىعل قنوات التوزيع اإللكترونيةتساعد  .١

 .متعددة مالية وغير مالية

 .وأقل تكلفة في المعامالت المصرفية ،أكثر أمانًا وخصوصية وسهولة .٢

 .بيق أمثل لخدمات البنوك الشاملةتط ىقنوات التوزيع اإللكترونية علتساعد  .٣

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦ 
 

        سرتاتيجيات التسويقية بالبنوكسرتاتيجيات التسويقية بالبنوكسرتاتيجيات التسويقية بالبنوكسرتاتيجيات التسويقية بالبنوكباالباالباالباال    اخلاصةاخلاصةاخلاصةاخلاصة    دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال    ىىىىالتعليق علالتعليق علالتعليق علالتعليق عل

  :أن ستراتيجيات التسويقية بالبنوكيتبين من خالل االستعراض السابق للبحوث المتعلقة باال     

وخصوصًا  ،ستراتيجيات التسويقيةعلى أهمية وضرورة تطبيق وتطوير االمعظمها اتفق  -

 بحث :مثل ،ستراتيجيات المزيج التسويقي ودورها في زيادة الحصة السوقية للبنوكا

وبحث ، )Grankvisit, Kollberg, Persson&2004( وبحث، )٢٠٠٧ ،المنصوري(

 .) ٢٠٠٥عبيرات، األمين، (بحث و ، )٢٠٠٨ - أبو عويلي(

 ,Grankvisit(بحث  :مثل ،المنافسة ىأنها تزيد قدرة البنك علبعضها على اتفق كما  -

Kollberg , Persson&2004(،  وبحث)(Mihail , Cetina , 2007 ، وبحث

)Eppendorfer, Beckmann&Neimke, 2002(،  وبحث) ،٢٠٠٥عبيرات، األمين(. 

 ،أبو عويلي(وبحث ، )٢٠٠٧، المنصوري(بحث  :مثل ،أنها تزيد األرباح ىعلآخرون واتفق  -

 , Molsوأضاف  .)Grankvisit, Kollberg , Persson&2004(وبحث  ، )٢٠٠٨

Bukh&Nielsen) Ishola2017),(1999 (ىأن قنوات التوزيع اإللكترونية تساعد عل 

 .سهولة التحول إلى البنوك الشاملة ىمما يساعد عل ؛جذب قطاعات جديدة من العمالء

لسوق أن االهتمام ببحوث اعلى  ) ٢٠٠٥عبيرات، األمين، (و) ٢٠٠٧ - المنصوري (واتفق  -

وأضاف . وتحليل البيئة الداخلية والخارجية يساعد في التنبؤ بسلوك العمالء والمنافسين

)Cheng – June& Lee, 2007 (يجابي في زيادة مصادر إستراتيجية التنويع دور أن ال

يجابي بدراسة إزيادة المخاطر يمكن تحويله إلى أثر  ىوأثر سلبي عل .الدخل وحقوق الملكية

 .جيدة للمخاطر
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        ::::اخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملةاخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملةاخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملةاخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملة    دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال: : : : احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني    ٢٢٢٢////١١١١

   - :، غير أن أهمها يتمثل فيما يليالتحول إلى البنوك الشاملة تالتي تناول دراساتتتعدد ال

  :)١()Mahtur ,2012( ::::الدراسة األوىلالدراسة األوىلالدراسة األوىلالدراسة األوىل

  -:المشكلة      

ة من خالل خطة اإلصالح التحول إلى البنوك الشامل كيفية معرفةإلى  ثسعى الباح

  .من خالل بيانات بعض البنوك التجارية التي تحولت إلى شاملة ؛المصرفي  في جمهورية الهند

  -:الفروض     

 زيادة على البنوك الشاملةإلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - :الفرض األول

  .أداء البنوك

زيادة على تطوير التكنولوجيا في البنوك ئية ليوجد تأثير ذو داللة إحصاال - : الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي

على لالستحواذت المصرفية في البنوك يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملة التحول المصرفي إلى فرص زيادة

  -:النتائج

  - :إلى ثوتوصل الباح

  .يكيات السوق والعولمة وتطبيقات بازل يساعد في عملية التحولالتكييف مع دينامالبد من  .١

التحول  ىتطوير التكنولوجيا وتبسيط اإلجراءات وتنمية الموارد البشرية يزيد من قدرة البنوك عل .٢

 .إلى البنوك الشاملة

 .القيام بعمليات دمج واستحواذ البنوك إلقامة بنوك قوية يساعد في عملية التحول المصرفي .٣
                                                 

(1) Mathur, Shephali. (2012), “A Study on the Shift in Banking Industry after the 
Advent of Financial Shift in Banking Industry after the Advent of Financial Sectors 

Reforms with Reference To ICICI Bank”, VSRD International Journal of Business & 
Management Research, VSRD-IJBMR, Vol.2 (4), 2012, 151-158 
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حقق المعايير يو  ،ويجعل ميزانياتها أكثر صحة ،كفاءة البنوك دالشاملة يزيإلى البنوك  التحول .٤

بشكل مباشر أو من  حيث تقوم البنوك بجميع العمليات المصرفية وغير المصرفية ؛الدولية

  .خالل شركاتها التابعة واستطاعت الوصول إلى العالمية

  :١)2Dkhili&Khlaifia201,Hakimi( -::::الدراسة الثانيةالدراسة الثانيةالدراسة الثانيةالدراسة الثانية

  -:المشكلة     

كبر أمخاطر االئتمان في  ىتأثير التحول إلى البنوك الشاملة عل ةالباحثون معرفاستهدف 

  .)٢٠١٠ – ١٩٨٠(بنوك في الجمهورية التونسية خالل الفترة من  )٩(

  -:الفروض     

 ةزياد على البنوك الشاملةإلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .مخاطر اإلئتمان

في البنوك  اإلشرافو  لزيادة تطبيق الرقابةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الفرض الثاني

  .معالجة مخاطر اإلئتمانعلى 

زيادة على  البنوك الشاملةإلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الثالثالفرض 

  .زيادة األرباح

  -:النتائج

  -:إلى نوتوصل الباحثو

 .البنوك الشاملة يزيد مخاطر االئتمانى التحول إل .١

 .والرقابة اإلشرافبزيادة تطبيق  عالج زيادة المخاطر .٢

 .والمنافسة األرباحالمال وزيادة  رأسالتنويع المصرفي يؤدي إلى زيادة  .٣

                                                 
(1) HAKIMI, Abdelaziz, DKHILI, Hichem,  KHLAIFIA, Wafa, & (2012), “Universal 
Banking and Credit Risk: Evidence from Tunisia”,InternationalJournal of Economics 
and Financial Issues -Vol. 2, No. 4, 2012, pp.496-504 



 

١٩ 
 

  :)١()2012Tiseno, Masciantonio ,( ::::الدراسة الثالثةالدراسة الثالثةالدراسة الثالثةالدراسة الثالثة

  -:المشكلة      

القوائم  ىجوانب الصعود والهبوط لتطبيق البنوك الشاملة وأثرها عل تقييمان الباحث استهدف    

  .في العالم خالل تسعينيات القرن الماضي اً بنك )٢٧(المالية ألهم 

  -:الفروض     

 زيادة على البنوك الشاملة للتحول إلىيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .البنوك أرباح

زيادة على  البنوك الشاملة للتحول إلىد تأثير ذو داللة إحصائية يوجال - : الفرض الثاني

  .كفاءة األصول

على  البنوك الشاملة للتحول إلىيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الثالثالفرض 

  .كافة القطاعات المصرفيةإلى  استهداف

  - :النتائج     

  -:ىإل الباحثان وتوصل

 .التحول إلى البنوك الشاملة ىن قدرة البنوك علإعادة تقييم وتصنيف المخاطر يزيد م .١

 .وتنويع للمنتجات ،ولكن تنويع للقطاعات المستهدفة ،الخدمات الشاملة ال تعني المجازفة .٢

استهداف كافة القطاعات  ىقدرته عل إليهاولكن يضاف  ،الربحية وحدها ال تعكس قوة البنك .٣

 .أعمالهوتنوع 

  

  
                                                 

(1) Masciantonio,  Sergio&Tisenoa, Andrea,. (2012), “The Rise and Fall of Universal 
Banking: ups and downs of a sample of large and complex financial institutions 

since the late ‘90s ” Bank of Italy, Economic Outlook and Monetary Policy Department, 
Financial Analysis Division 



 

٢٠ 
 

        ::::)١())))٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا عبد اهللا :(:(:(:(الدراسة الرابعةالدراسة الرابعةالدراسة الرابعةالدراسة الرابعة

  -:المشكلة      

الجزائري معوقات التحول إلى البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي  معرفة ثاستهدف الباح

   - :اومنه

  .حساب البنوك الصغيرة ىالمصرفي عل قالكبيرة للسو احتكار البنوك  .١

  .السيولة ىزيادة المخاطرة وتفضيل عامل الربحية عل .٢

  .تقيد نشاطات التمويلاإلدارات التي و الجغرافية،  التغطيةضعف  .٣

 .والبطء في وسائل الدفع اإللكتروني ،ضعف قواعد البيانات التي تربط بين البنوك .٤

  -:الفروض      

 على البنوك الشاملةإلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: الفرض األول

  .الكبيرة البنوك احتكارزيادة

 زيادةعلى  البنوك الشاملةإلى  للتحولائية يوجد تأثير ذو داللة إحصال - : الفرض الثاني

  .البنوكالمخاطر في 

في البنوك  لإلهتمام بتكنولوجيا المعلوماتيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثالث

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي فرص زيادةعلى 

  - :النتائج     

   - :الشاملة من خالل عالج معوقات التحول إلى البنوكى إل ثوتوصل الباح

وتم البدء ، زيادة االستثمار في تكنولوجيا المعلومات م حيث تَ  ،االهتمام بتكنولوجيا المعلومات .١

  .مليون يورو ٢٠للربط بين البنوك الذي تكلف  )رايس(نظام  إدخالفي 

 (ATM)وتعميم الصراف اآللي  ،تطوير نظم الدفع الحالية إلى إلكترونية م تَ  .٢

                                                 

االقتصــاد كلية  ،شكالية األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي الجزائريإ ،)٢٠١١(عبد اهللا، خبابه ) ١(
  .المسيلة، الجزائر، جامعة محمد بوضياف، والتجـارة والتسيير



 

٢١ 
 

)(Automate Teller Machine ،ووسائل الدفع اإللكتروني Point of Sale)(POS).( 

 ىعل الصغيرةوتشجيع البنوك  ،ص البنوكيرختوزيادة  ،خصخصة الجهاز المصرفي تْ متَ  .٣

 . االندماج

  :)١()Lai, 2011 & Chang & Tsai( ::::الدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسة

  -:المشكلة      

وتضمن . األداء المصرفي ىلشاملة علقياس أثر التحول إلى البنوك ا ناستهدف الباحثو 

  .)٢٠٠٦ -١٩٩٥(دولة من عام  )٧٠(بيانات بنوك في  ثالبح

  -:الفروض     

 زيادة على البنوك الشاملةإلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .البنوك أرباح

التحول المصرفي على لزيادة المخاطر يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الفرض الثاني

  .البنوك الشاملة إلى

التحول على لتغير القوانين في البنوك يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملة المصرفي إلى

  - :النتائج     

  - :أن نوتوصل الباحثو

 ةوالحصالسيولة وزيادة  ،لتقليل المخاطر البنوك ىالدور الرقابي واإلشرافي علأهمية  .١

  .ومن ثم زيادة األرباح؛ السوقية

 .مخططيكون بشكل سريع و  بالنسبة للبنوك الكبيرة واسعة الخبرةالشاملة التحول إلى البنوك  .٢

                                                 
(1) Tsai Kuanyu,Hsiangping& Chang,Yuanchen& Lai,(2011),“Ownership Structure, 

Supervisory Regulation and the Diversification Effects on Bank Performance” 



 

٢٢ 
 

البنوك الشاملة الخاصة األجنبية تؤدي أداء أفضل من البنوك الشاملة الحكومية ألن البنوك  .٣

 .نزيادة المخاطر طبقًا للقواني ىالحكومية غير قادرة عل

  -:)١()Focarelli, 2011 ,Ibanez-Marques ,Pozzolo( ::::الدراسة السادسةالدراسة السادسةالدراسة السادسةالدراسة السادسة

  -:المشكلة      

وشركات التأمين ، استهدف الباحث المقارنة بين البنوك الشاملة التي تعمل في مجال التأمين

  .العادية التي تعمل في ظل القوانين الحالية في الواليات المتحدة األمريكية

  -:الفروض     

  .أداء البنوك زيادة علىالتأمين  لنشاطيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : فرض األولال

 التحول المصرفي إلىعلى  التأمين لنشاطيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .البنوك الشاملة

ادة زيعلى في البنوك  لنشاط التأمينيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملة التحول المصرفي إلىفرص 

  - :النتائج     

  - :إلى توصل الباحثو 

 .البنوك الشاملة تكون أجدر في العمل في مجال التأمين .١

 .البنوك خالل دخولها في التأمين تنوع مخاطرها .٢

 .دخول مجال التأمين يزيد من الحصة السوقية للبنك .٣

 .لبنكدخول مجال التأمين يزيد من نمو أرباح ا .٤

 .استفادت البنوك من خبرة إدارة صناديق االستثمار في مجال التأمين .٥

 .لم ينجح بقدر نجاح البنوك الشاملة) Bankassurance(التأمين المصرفي  .٦
                                                 

(1) Focarelli,  Dario& Marques-Ibanez, David & Franco Pozzolo, Alberto. (2011), 
“Are universal banks better underwriters , Evidence from the last days of the glass-

steagall act”, European Central Bank. 
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 .مجال التأمين ساعد في التحول إلى البنوك الشاملة .٧

  :)١()Zhou, Korhonen, Hasan, N. Berger - 2010( ::::الدراسة السابعةالدراسة السابعةالدراسة السابعةالدراسة السابعة

  -:لة المشك     

مجموعة من البنوك الروسية عن الفترة ل استهدف الباحث تقييم التحول إلى البنوك الشاملة

  .م)٢٠٠٦إلى  ١٩٩٩(من 

  -:الفروض     

 زيادة على البنوك الشاملة للتحول إلىيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .المخاطر التشغيلية

زيادة على البنوك الشاملة  للتحول إلىداللة إحصائية يوجد تأثير ذو ال - : الفرض الثاني

  .العوائد

  -:النتائج

  - :الباحث إلىوتوصل 

 .المخاطرةتطبيق نظام البنوك الشاملة يزيد  .١

 .دالعوائتطبيق نظام البنوك الشاملة يزيد  .٢

 .إلى تحسين األداء المصرفيالشاملة التحول إلى البنوك يؤدي  .٣

        
        
        
        

                                                 
(1) N. Berger,  Allen& Hasan, Iftekhar& Korhonen ,Iikka& Zhou, Mingming,. (2010), 
“Does Diversification Increase or Decrease Bank Risk and Performance? Evidence 

on Diversification and the Risk-Return Tradeoff in banking”.BOFIT 
Discussion.Institute for Economies in Transition Bank of Finland. 
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  :)١().Matos, Ferreira A -2009( ::::الدراسة الثامنةالدراسة الثامنةالدراسة الثامنةالدراسة الثامنة

  -:المشكلة 

في التحول إلى ) Syndicated Loans(إلى معرفة دور القروض المشتركة  نسعى الباحثو 

  .بنك في أوروبا وأمريكا ٥٠٠البنوك الشاملة ألكبر 

  -:الفروض     

 زيادة على لتمويل القروض المشتركةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: الفرض األول

  .البنوك أرباح

زيادة على لتمويل القروض المشتركة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  فرص التحول المصرفي

  - :النتائج     

   -:إلىالباحثون وتوصل 

 ،القروض المشتركة هي قروض طويلة األجل تؤدي إلى نمو كبير لمنتجات البنوك الشاملة .١

ٕادارة صناديق ، و تداول األوراق المالية، و خدمات التأمين، و زئة المصرفيةخدمات التج :مثل

 .ربط ودائع من فوائض التشغيل، و االستثمار

 .ستراتيجيات تسويقية جيدة تساعد في تكوين كيانات مصرفية شاملةاإتباع  .٢

        
        
        
        
        

                                                 
(1) A. Ferreira,  Miguel& Matos,Pedro. (2009),“Universal Banks and Corporate 
Control evidence from the global Syndicated loan market”European Central Bank 
Eurosystem, working Paper Series NO 1066 / JULY 2009. 
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  :)١()Asenova - 2006:(الدراسة التاسعةالدراسة التاسعةالدراسة التاسعةالدراسة التاسعة

  -:المشكلة      

روسيا االتحادية خالل  في )األلماني(يق نموذج البنوك الشاملة تطبمشاكل استهدف الباحث 

  .التسعينات

  -:الفروض     

أداء  زيادة علىإلعادة هيكلة البنوك يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: الفرض األول

  .البنوك

التحول على لإلستقرار إلقتصادي يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

  - :النتائج     

  - :ىإلالباحث وتوصل 

وانخفاض معدالت  ،استقرار االقتصاد الكلي ىالشاملة عل كاألمثل للبنو التطبيق يعتمد  .١

 .التضخم

 .التطبيق األمثل لنموذج البنوك الشاملة إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية الروسيةيتطلب  .٢

 .جيًا من خالل مراحل متعددةير تد التحول إلى البنوك الشاملةيتم  .٣

        

        

        

        
                                                 

(1) Asenova,  A,. (2006), “Feasibility of the German-type model of Universal Banks 

in the postcommunist economies: The case of Russia.” Central European University 
Department of Economics, Budapest, Hungary. 
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        ::::)١())))٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢٢٠٠٢-أمني أمني أمني أمني : (: (: (: (الدراسة العاشرةالدراسة العاشرةالدراسة العاشرةالدراسة العاشرة

  -:المشكلة      

وتنشيط االستثمار في  ،حزيادة األرباالبنوك الشاملة في إلى استهدف الباحث أثر التحول         

 ،فدينبنك الرا: مثل التجارية، البنوكى علبالتطبيق  ،)٢٠٠٠إلى  ١٩٩٦(الفترة دولة العراق بين 

  .والبنك التجاري العراقي، وبنك بغداد

  -:الفروض     

 زيادة على البنوك الشاملةإلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .التجارية العراقية البنوك أرباحو  أداء

ة زيادعلى البنوك الشاملة إلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .السيولة في البنوك

زيادة على البنوك الشاملة إلى  للتحوليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الثالثالفرض 

  .اإلستثمار

  -:النتائج

   -:إلى أنتوصل الباحث و 

 . أرباحهايؤدي إلى زيادة الشاملة التطبيق السليم للبنوك  .١

 .ع المخاطروتنوي السيولةالتحول إلى البنوك الشاملة يودي إلى زيادة  .٢

 .تطوير سوق األوراق المالية يساعد في عملية التحول إلى البنوك الشاملة .٣

 .التحول إلى البنوك الشاملة يودي إلى زيادة االستثمار ودفع عجلة التنمية االقتصادية .٤

  

                                                 

االستثمار دور المصارف الشاملة في تعزيز األداء المصرفي وتنشيط  ،)٢٠٠٢(أمين، صالح الدين  ١)(

 .الكلية التقنية اإلدارية، جامعة بغداد، العراق ،)دراسة تحليلية في  عينة من المصارف العراقية: المؤسسي
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        اخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملةاخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملةاخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملةاخلاصة بالتحول إىل البنوك الشاملة    دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال    ىىىىالتعليق علالتعليق علالتعليق علالتعليق عل
  :أنمتعلقة بالبنوك الشاملة يتبين من خالل االستعراض السابق للبحوث ال

أهمية وضرورة التحول إلى البنوك الشاملة بغرض زيادة أدائها أبرزت  معظم الدراسات -

 .وأرباحها

وكذلك ، أرباح البنوكو  أن التحول إلى البنوك الشاملة يزيد كفاءةعلى واتفقت معظم البحوث  -

 ,Mahtur(وبحث ، (Tsai , Chang& Lai , 2011)بحث  :مثل ،الحصة السوقية

وبحث  ،)2002أمين (وبحث ، ) Hakimi ,Dkhili&Khlaifia  2012(وبحث  ،)2012

)Marques, Pozzolo - 2011(. 

ضرورة اندماج البنوك لتكوين كيانات مصرفية كبيرة لتساعد  ىاتفقت بعض البحوث علكما  -

 ,Mahtur(وبحث ، (Tsai , Chang & Lai , 2011)بحث  :مثل، عملية التحول ىعل

 ).A. Ferreira, Matos - 2009(وبحث ، )2012

ضرورة وجود نظم إشرافية ورقابية قوية لتقليل المخاطر  وكذلك اتفقت بعض البحوث على -

وبحث  ،(Tsai, Chang& Lai, 2011)بحث : مثل ،المحتملة

)Hakimi,Dkhili&Khlaifia  2012( ، وبحث)N. Berger, Hasan,Korhonen, 

Zhou 2010(،  وبحث)Masciantonio, Tiseno, - 2012( 

أن البنوك الشاملة الحكومية غير قادرة  (Tsai , Chang& Lai , 2011)وأضاف بحث  -

 .زيادة مخاطرها نظرًا للقوانين والبيروقراطية ىعل

نموذج البنوك الشاملة يتطلب إعادة هيكلة  تطبيقأن  )Asenova  - 2006(أضاف بحث و  -

 .زلوتطبيق مقررات لجان با، المؤسسات المصرفية

بأن تطوير سوق األوراق المالية يساعد في عملية التحول إلى ) ٢٠٠٢أمين (وأضاف بحث   -

 .البنوك الشاملة

لتحول إلى البنوك لفي أن هناك معوقات كثيرة ) ٢٠١١، عبد اهللا (ختلف بحث في حين ا -

 :مثل ،الشاملة

 .احتكار البنوك الكبيرة للسوق المصرفي �
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 .ضعف التغطية الجغرافية �

 .اعد البيانات التي تربط بين البنوكضعف قو  �

 .البطء في وسائل الدفع اإللكتروني �

  :، من خاللالقصور اهذلعالج وطرح 

 .زيادة االهتمام بتكنولوجيا المعلومات �

 .إلكترونيةنظم تطوير نظم الدفع الحالية إلى  �

 .وزيادة الرقابة ،خصخصة البنوك �
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سرتاتيجيات التسويقية والتحول سرتاتيجيات التسويقية والتحول سرتاتيجيات التسويقية والتحول سرتاتيجيات التسويقية والتحول بالعالقة بني االبالعالقة بني االبالعالقة بني االبالعالقة بني االاخلاصة اخلاصة اخلاصة اخلاصة     دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال::::احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث    ٣٣٣٣////١١١١
        ::::إىل البنوك الشاملةإىل البنوك الشاملةإىل البنوك الشاملةإىل البنوك الشاملة

والتحول إلى البنوك  ،ستراتيجيات التسويقيةالتي تناولت العالقة بين اال دراساتتتعدد ال

   - :وأهمها ،الشاملة

  :)١()Gorditsa, Tatiana ,2017( ::::الدراسة األوىلالدراسة األوىلالدراسة األوىلالدراسة األوىل

  -:المشكلة      

التحول إلى نظام مصرفي شبيه بنظام  ىات التسويقية علجياالستراتياستهدف البحث أثر 

  .أوكرانيا ىمن خالل التطبيق عل) Super Market Banks( تالسوبر مارك

  -:الفروض     

التحول  على ستراتيجية المنتجالتطبيق يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

ستراتيجيات التسويقية لتطبيق االيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفيعلى  المصرفية

في  القرارات الماليةلمرونة القوانين و يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي علىالبنوك 

  -:النتائج

   -:ث إلى أنوتوصل الباح

 .وغير مصرفية جديدة ،أدوات مالية مصرفية ثإلى استحداستراتيجية المنتج أدت اتطبيق  .١

                                                 
(1) GORDITSA, Tatiana (2017), “The Model of Universal Bankning Supermarket in 

Ukraine”,The USV Annals of Economics and Public Administration , Issues -Vol. 17, 
No. 1( 25). 

 



 

٣٠ 
 

 .إلى تنويع الخدمات المالية ىالعميل أد احتياجاتعند قيام البنوك بتلبية  .٢

ساعدت البنوك الشاملة في زيادة حصتها السوقية أكثر  المصرفية ستراتيجيات التسويقيةاال .٣

 .ةقليديمن البنوك الت

تحديث المنتجات وٕازالة العقبات القانونية والتكنولوجية يؤدي إلى التحول إلى البنوك  .٤

  .الشاملة

  :)١()Baah, 2012-Amoako, Dartey( ::::الدراسة الثانيةالدراسة الثانيةالدراسة الثانيةالدراسة الثانية

  -:المشكلة      

ستراتيجيات التسويقية على ربحية البنوك الريفية في غانا التي الباحثون إلى تحليل تأثير اال ىسع

  .هت إلى نظام البنوك الشاملةاتج

  -:الفروض     

 على المزيج التسويقيستراتيجية التطبيق يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي

على  لمشاركة العاملين في اتخاذ القراريوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  فيالتحول المصر 

 علىفي البنوك الستراتيجيات التنويع يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي

  -:النتائج

  -:إلىتوصل الباحثون و 

 .البنوك في التحول إلى بنوك شاملةالتسويقي ستراتيجية المزيج البنك ال يتبنيساعد  .١

                                                 
(1) K. Amoako, George & Dartey-Baah, Kwasi,. (2012), “An Analysis of the Impact of 

Strategic Marketing on Profitability of Rural Banks – A Case Study of Dangme 

Bank” Accra, Ghana International Journal of Marketing Studies Vol. 4, No. 2; April 
2012. 



 

٣١ 
 

 .والبحث عن عمالء جدد ،ستراتيجي له دور هام في االحتفاظ بالعمالءاالالتسويق  .٢

 .الة لها عالقة طرديه بربحية البنوكالفع  ةاالستراتيجيات التسويقي .٣

 يف المشاركة في صنع القرار نتمكينهم مو  ،ستراتيجيات بواسطة العاملينوضع االساعد  .٤

 .التحول إلى البنوك الشاملة

الحيوانية  ةالزراعية، والثرو من توجيه االئتمان إلى المشاريع  تنوع كاملة البد  استراتجيةلعمل  .٥

 .صور البنوك الشاملة ىحدإحيث أن البنوك الزراعية  ،وغيرها

  :)١()Tahir, Umar, 2008( ::::الدراسة الثالثةالدراسة الثالثةالدراسة الثالثةالدراسة الثالثة

  -:المشكلة      

 ة في باكستانستراتيجيات التسويقية في البنوك اإلسالميتطوير اال ثالبح مشكلة تضمن

أفضل نموذج  دُ عّ تجربة البنوك اإلسالمية تُ كما أن  .لتحويلها لتكون بنوك شاملة تقدم خدمات إسالمية

 ،)المشاركة(و) المرابحة( التي تقدم تمويل الشركات البنوك الشاملةى للتنويع المصرفي ألنها أقرب إل

وخدمات التأمين  ،لسيارة، الودائعقرض ا :مثل ،، القروض الشخصية)اإليجارة(التأجير التمويلي 

  ).التكافل(

  -:الفروض     

المزيج التسويقي في لتطبيق استراتيجيات يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .و خاصة البنوك اإلسالميةالبنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي على البنوك

الضعف والفرص لتحليل نقاط القوة و يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفيعلى  التهديداتو 

 علىفي البنوك لزيادة مهارات العاملين يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي

                                                 
(1) Tahir,  Muhammad& Umar, Muhammad,. (2008), “Marketing Strategy of Islamic 

Banking Sector In Pakistan”Blekinge Institute of Technology School of Management, 
Ronneby ,Sweden 



 

٣٢ 
 

  - :النتائج     

   - :إلى ثوتوصل الباح

  .ستراتيجيات المزيج التسويقيامية تطبق كل البنوك الشاملة اإلسال .١

 .التحول إلى البنوك الشاملة في دالتسويقي تساع جاستراتيجيات المزي .٢

ضروري للبنوك الشاملة اإلسالمية ) SOWT(التهديدات و  الفرصو  الضعفو  القوة تحليل .٣

لكي  تنمو وتنافس في السوق من خالل قياس نقاط القوة أو الضعف في المؤسسة والفرص 

  .التهديدات في السوقو 

  .زيادة المهارات والخبرات والمعرفة للعاملين يسهل من التحول إلى البنوك الشاملة .٤

  :)١()Trivedi, 2006( -::::الدراسة الرابعةالدراسة الرابعةالدراسة الرابعةالدراسة الرابعة

  -:المشكلة      

 ،وزيادة األرباح، جودة الخدمات ىالتنويع عل ستراتيجياتا تطبيقأثر استهدف الباحث تناول 

  .في الهند اً بنك )١٤(كبر أرها في التحول إلى البنوك الشاملة في وتأثي ،وتخفيض التكاليف

  -:الفروض     

التحول  على لتطبيق استراتيجية التنويعيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

على المصرفية  يعلتطبيق استراتيجية التنو يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .زيادة جودة الخدمات المصرفية

 علىالمصرفية  لتطبيق استراتيجية التنويعيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الثالثالفرض 

  .زيادة الحصة السوقية للبنوك

                                                 
(1) Trivedi,  Pankaj . (2006), “Strategies for Effective Bank Marketing in India” 9th 
Bi-Annual Conference of EACES, Institute of Management Studies and Research, 
Mumbai. INDIA 



 

٣٣ 
 

  - :النتائج     

  - :إلىالباحث  وتوصل

 .وك الشاملةوالتحول إلى منظومة البن ،يجابي في زيادة جودة الخدمةإللتنويع دور  .١

 .المنافسة من البنوك التقليدية ىعل وقدرةً  كفاءةً  األكثرالبنوك هي البنوك الشاملة تكون  .٢

 ىستراتيجية التنويع تجعل البنوك الشاملة تغطي كافة المناطق الجغرافية مع اختالف مستو ا .٣

 .الدخل والتعليم

ألنه يلبي كافة ) يةسوبر ماركت الخدمات المال(التنويع يجعل البنك يتحول إلى مصطلح  .٤

 .احتياجات العميل

  :)١()Jarhi,   2005-Al( ::::الدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسةالدراسة اخلامسة

  -:المشكلة      

إلى بنوك شاملة  اإلسالميةتحول البنوك  التنويع علىستراتيجيات اأثر  ثهذا البحتضمن 

  .أمريكاو  أوروبامع المقارنة بينها وبين البنوك الشاملة في  ؛إسالمية

  -:الفروض     

التحول  على التنويع لتطبيق استراتيجياتيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: ض األولالفر 

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

على المصرفية البنوك اإلسالمية لتطبيق يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي

  

  

                                                 
(1) Al-Jarhi, Mabid. (2005), “The Case For Universal Banking As A Component Of 

Islamic Banking” Islamic Economic Studies. Vol. 12, No. 2 & Vol. 13, No. 1, February 
& August 2005. 



 

٣٤ 
 

  - :النتائج     

  - :إلى ثوتوصل الباح

 .التحول إلى نظام البنوك الشاملة لتنوع منتجاتها ىالبنوك اإلسالمية أكثر قدرة عل .١

من البنوك التقليدية اإلسالمية وأكثر مشاركة في  تنوعاً  أكثرالبنوك الشاملة اإلسالمية تكون  .٢

 .التنمية

اربة المض المشاركة، المشاركة المتناقصة، :مثل ،تقدم البنوك اإلسالمية منتجات متنوعة .٣

اإليجارة، اإليجارة المنتهية  المطلقة، المضاربة المقيدة، الوكالة، المرابحة، البيع بثمن أجل،

 .ستصناع والسلم وكلها جزء هام في خدمات البنوك الشاملة، اال)التأجير التمويلي(بالتملك 

المية أغلب منتجات البنوك الشاملة اإلسالمية تتفق مع الشريعة ماعدا صناديق التحوط اإلس .٤

 .والتوريق المؤسسي ،)الشراء بالهامش(

 .إلى الشمولية اإلسالميةستراتيجيات التنويع تساعد في تحول البنوك ا .٥

  :)١()Porath, Kamp, Pfingsten, 2005( ::::الدراسة السادسةالدراسة السادسةالدراسة السادسةالدراسة السادسة

  -:المشكلة      

ل من خال ؛التحول إلى البنوك الشاملةى ستراتيجية التنويع علاالباحث إلى قياس أثر  ىسع

إلى  ١٩٩٣(بنك دوتشيه من الفترة من  ىوخاصة عل، تنوع محافظ القروض للبنوك األلمانية

  .م)٢٠٠٢

  -:الفروض     

التحول  على لتطبيق استراتيجية التنويعيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

                                                 
(1) Kamp, Andreas &Pfingsten, Andreas &Porath, Daniel,. (2005), “Do Banks Diversify 
Loan Portfolios? A Tentative Answer Based on Individual Bank Loan 

Portfolios”Department of Banking, University of Munster, Universitatsstr Munster, 
Germany. 



 

٣٥ 
 

على لتطبيق استراتيجيات التنوعية المصرفية ة إحصائية يوجد تأثير ذو داللال - : الفرض الثاني     

  .زيادة الحصة السوقية في العديد من القطاعات

  - :النتائج     

  - :إلىالباحث وتوصل 

 ىاألفراد لد قروضقروض األفراد للحد من المخاطر في محافظ في  ضروريالتنوع األمثل  .١

 .البنك

التمويل العقاري، قروض الصناعات  :مثل، )Retail(تنوع خدمات التجزئة  المصرفية  .٢

 .إلى التحول إلى البنوك الشاملة ىوتنوع المناطق الجغرافية داخل ألمانيا أد ،متناهية الصغر

  :)١()Azmi, Haron , 2005( ::::الدراسة السابعةالدراسة السابعةالدراسة السابعةالدراسة السابعة

  -:المشكلة      

لخدمات ستراتيجيات التسويقية تجاه البنوك اإلسالمية في ماليزيا إلى اأثر اال ثاستهدف البح

  .BIMB)(بنك ماليزيا اإلسالمي بيرهاد  :مثل ،الشاملة

  -:الفروض     

 على لتطبيق استراتيجية المزيج التسويقييوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - : الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي

التحول على مية لبنوك اإلساللتطبيق ايوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

                                                 
(1) Haron, Sudin&Azmi, Wan,. (2005), “Marketing Strategy Of Islamic Banks: A 

Lesson From Malaysia”The International Seminar on Enhancing Competitive 
Advantage on Islamic Financial Institutions, Jakarta, 7-8 May 2005 the Journal of Islamic 
Banking and Finance, Jan-March 2006.KLBS Creating Dynamic Leaders Working Paper 
Series 006. 

  



 

٣٦ 
 

 علىفي البنوك  لتطبيق البنوك الشاملةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الثالثالفرض 

  .زيادة حصتها السوقية

  - :النتائج     

  -:أنإلى  ثوتوصل الباح

 .فياإلسالمية الشاملة قائد للسوق المصر  كجعلت البنو ستراتيجية التسعير السليمة ا .١

الخدمات  ىالبنوك اإلسالمية أمكنها التحول إلى منظومة البنوك الشاملة بعد االعتماد عل .٢

 .ستراتيجيتها التوزيعية لتقليل التكاليف وزيادة االنتشارااإللكترونية في 

ستراتيجيات التسويقية ساعدت البنوك اإلسالمية الشاملة في زيادة حصتها السوقية أكثر اال .٣

 .ديةمن البنوك التقلي

  :)١()Laeven-2005( ::::الدراسة الثامنةالدراسة الثامنةالدراسة الثامنةالدراسة الثامنة

  -:المشكلة      

 ،التحول المصرفي إلى البنوك الشاملة ىستراتيجيات التنويع علا راستهدف الباحث معرفة أث

  .ندونيسياأسيا وخاصة آالمنافسة في جنوب شرق  ىوعل

  -:الفروض     

 سرعة على التنويعتراتيجية لتطبيق اسيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  -: الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفيإلى 

المصرفية  التنويعاستراتيجيات لتطبيق يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .تقليل مخاطر التركيزعلى 

                                                 
(1) Laeven, Luc  . (2005), “Banking Sector Performance in East Asian Countries: 

The Effects of Competition, Diversification, and Ownership”, “East Asian Finance: 
the Road to Robust Markets” (The World Bank and CEPR) Jakarta , Indonesia. 

  



 

٣٧ 
 

  - :النتائج     

  - :الباحث إلىوتوصل 

جدًا للتقليل من  يمستهدفة ضرور الوتنويع القطاعات  ،تنويع منتجات اإلقراض واالقتراض .١

 ).Concentration Risk(مخاطر التركيز 

 .التحول والمنافسة ىالبنوك األجنبية أفضل من البنوك المحلية وأكثر تنوعًا وأكثر قدرة عل .٢

  .التحول إلى نظام البنوك الشاملة ىزيادة المنافسة وعل ىالتنويع المصرفي يساعد عل .٣

  :)١()Lazo, 2003-izWood, Bát( ::::الدراسة التاسعةالدراسة التاسعةالدراسة التاسعةالدراسة التاسعة

  -:المشكلة      

 ىستراتيجيات التنويع المصرفي علاو  ،التنافسية تأثر االستراتيجياتحديد  الباحث استهدف

خاصة أسبانيا والبرتغال وٕانجلترا وايرلندا  ؛التحول إلى البنوك الشاملة في البنوك المكسيكية واألوروبية

  .والسويد

  -:الفروض     

 لتطبيق استراتيجية التنويع المصرفييوجد تأثير ذو داللة إحصائية  ال -: الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي على

تقليل على لتطبيق البنوك الشاملة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .التهديدات التنافسية

القرارات المالية في قوانين و لمرونة اليوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال -: الثالثالفرض 

  .البنوك الشاملةإلى  التحول المصرفي علىالبنوك 

  

                                                 

(1) Bátiz‐Lazo,  Bernado& Wood, Douglas,. (2003), “Strategy, competition and 

diversification in European and Mexican banking “International Journal of Bank 
Marketing, Vol. 21 Issue: 4, pp.202-216, 



 

٣٨ 
 

  - :النتائج     

   -:إلى أنالباحث وتوصل 

 . ستراتجية التنويع المصرفي تقلل من التهديدات التنافسيةا .١

 .التحول إلى البنوك الشاملة يتطلب استجابة سريعة للتغيرات في النظم والتطبيقات والقوانين .٢

 .ال يؤدي إلى مرونة التحول إلى البنوك الشاملةستراتيجي الفع لتخطيط االا .٣

  :)١()Landi& Venturelli ,2001( ::::الدراسة العاشرةالدراسة العاشرةالدراسة العاشرةالدراسة العاشرة

  -:المشكلة      

ستراتيجيات التنويع على التحول إلى نظام البنوك الشاملة في ااستهدف الباحثان أثر تطبيق 

   - :مثل ،ة التي تعمل بنظام البنوك الشاملةبعض المجموعات المصرفية األوروبية الكبير 

(Barclays, JBS, Commerz Bank, Crédit Agricolé Société Généralé, 

Deutsche, BNP Paribas) 

، الكفاءة ىثارها علآومحدداتها و  ،ستراتيجيات التنويع بالبنوك الشاملةاوتضمن البحث عالقة 

  .إدارة األصول وٕادارة االستثمار ،ألوراق الماليةا ،ولوحظ التوسع في خدمات التأمين ،والربحية

  -:الفروض     

التحول  على لتطبيق استراتيجية التنويعيوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال  - :الفرض األول

  .البنوك الشاملةإلى  المصرفي

 زيادة الربحيةعلى لتطبيق البنوك الشاملة يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ال - : الفرض الثاني

  .السيولةو 

  

                                                 
(1) Landi, Andrea &Venturelli, Valeria. (2001), “The Diversification Strategy Of 

European Banks: Determinants And Effects On Efficiency And 

Profitability”,University of Modena and Reggio Emilia, Modena Italy. Correspondent 
author e-mail address: venturelli@unimo.it 
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  - :النتائج     

  -:ىوتوصل الباحثان إل

وتؤدي إلى  ،ستراتيجيات التنويع المصرفي تساعد في التحول بنظام البنوك الشاملةاتطبيق  .١

 .وذلك من خالل تحليل العوامل الداخلية والخارجية للبنك ،زيادة الربحية

 .والت المحصلةوزيادة الرسوم والعم ،عدم وجود وسيط يؤدي إلى تخفيض التكاليف .٢

تطبيق سياسة التنويع  ىاالندماجات المصرفية هامة جدًا ألن البنوك الكبيرة قادرة أكثر عل .٣

  .الفوائد المدينة والدائنة فقط ىتطبيقًا القتصاديات وفرات الحجم، وعدم االعتماد عل
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ة ة ة ة سرتاتيجيات التسويقيسرتاتيجيات التسويقيسرتاتيجيات التسويقيسرتاتيجيات التسويقياخلاصة بالعالقة بني االاخلاصة بالعالقة بني االاخلاصة بالعالقة بني االاخلاصة بالعالقة بني اال    دراساتدراساتدراساتدراساتالالالال    ىىىىالتعليق علالتعليق علالتعليق علالتعليق عل
        بالبنوك والتحول املصريف إىل البنوك الشاملةبالبنوك والتحول املصريف إىل البنوك الشاملةبالبنوك والتحول املصريف إىل البنوك الشاملةبالبنوك والتحول املصريف إىل البنوك الشاملة

 ةاالستراتيجيات التسويقيبين  ةالمتعلقة بالعالقيتبين من خالل االستعراض السابق للبحوث 

   - :بالبنوك والتحول المصرفي إلى البنوك الشاملة التالي

التسويقي كانت خاصة بالمزيج  سواءً  ؛ستراتيجيات التسويقيةأن اال اتفقت معظم البحوث على -

الربحيـة وتـؤدي إلـى زيـادة  ،نظـام البنـوك الشـاملة ى التحـول إلـىأو خاصة بالتنويع تسـاعد علـ

 ,Porath, Kamp(وبحـث  ،)Landi & Venturelli, 2001: (بحـوث، ومنهـا ةوالمنافسـ

Pfingsten, 2005( ، وبحـث)Amoako, Dartey-Baah- 2012( ، وبحـث)Laeven- 

وبحـث ، )Trivedi, 2007(وبحـث   ،)Wood, Bátiz-Lazo, 2001(وبحـث ، )2005

)Gorditsa, Tatiana,2017( . حيــث أن عــدم وجــود وســيط يــؤدي إلــى تخفــيض التكــاليف

 .وزيادة الرسوم والعموالت المحصلة

وتنويـــــع القطاعـــــات ، أن تنويـــــع منتجـــــات اإلقـــــراض واالقتـــــراض) Laeven- 2005(أضـــــاف  -

 .كيزالمستهدفة ضروري جدًا للتقليل من مخاطر التر 

 ســـتراتيجيات بواســـطة العـــاملينوضـــع االأن ) Amoako, Dartey-Baah- 2012( أىر  -

 .وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار ساعد في التحول إلى البنوك الشاملة

ــ - التحــول إلــى نظــام البنــوك  ىأن البنــوك اإلســالمية أكثــر قــدرة علــ ىاتفقــت بعــض البحــوث عل

ستراتيجيات التسويقية تساعد في تحولها لبنوك إسالمية االوأن تطبيق  ،الشاملة لتنوع منتجاتها

وبحـــث ) Tahir, Umar, 2008(وبحـــث  ،)Al-Jarhi, 2005(بحـــث  :مثـــل ،شـــاملة

)Azmi , 2005.(  
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        :اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

  -:يلي يتبين من خالل االستعراض السابق للبحوث ما  

بنوك بعدة فوائد من ال ىعود علتحيث  ،ستراتيجيات التسويقية المصرفيةأهمية تطبيق اال -

 .شأنها تحسين األداء المالي والتنافسي

يساعد علي زيادة  ستراتجيات التنويع المصرفياالبنوك الشاملة و منهج  أهمية وضرورة تطبيق -

 .الحصة السوقية والربحية

وجود كيانات  :مثل ،ضرورة توافر مجموعة من المعايير لنجاح تطبيق البنوك الشاملة -

 استحداث نظم مصرفية حديثة زيادة السيولة، ة الدور الرقابي واإلشرافي،زياد مصرفية كبيرة،

 .تطبيق مقررات بازلو 

والبنوك الشاملة من  ،ستراتيجيات التسويقية المصرفيةيوجد عالقة بين كل من ممارسات اال -

ستراتيجي الفعال الذي يقلل من المخاطر والتخطيط اال ،ستراتيجيات التنويع المصرفياخالل 

 .هديدات التنافسيةوالت

 .ضرورة تجنب المخاطر التشغيلية عند تطبيق البنوك الشاملة -

ستراتيجيات التسويقية ثر االأيتضح وجود ندرة في البحوث التي تناولت بالبحث  ؛مما سبق

 .البنوك الشاملة ىعل

التحـول ستراتيجيات التسويقية فـي أثر اال لىالتعرف عإلى يهدف الباحث من خالل هذا البحث  ؛لهذا

  .المصرفي إلى البنوك الشاملة
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        يييياملبحث الثاناملبحث الثاناملبحث الثاناملبحث الثان

        اإلطار العام للبحثاإلطار العام للبحثاإلطار العام للبحثاإلطار العام للبحث

 التي قام بها الباحث، الميدانيةستعراض الدراسة اسيتم  ؛من خالل اإلطار العام للدراسة

 وفروضه، وتوضيح أهداف البحث، كما سيتم إبراز أسلوب البحث واهميته عرض مشكلة البحثو 

  .كل العام لمكونات البحثوأخيرًا الهي ،وحدوده

        ::::مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث    ١١١١////١١١١

عدم االهتمام بتطبيق "تتركز مشكلة البحث في ،الدراسات السابقةإستعراض  من خالل        

البنوك التقليدية إلى البنوك  صعوبة التحول المصرفي منستراتيجيات التسويقية يؤدي إلى وتطوير اال

  ".الشاملة

  - :ساؤالت التاليةالتوسيحاول الباحث اإلجابة علي 

  الشمول المالي؟إلى  التحول المصرفي االستراتيجيات التسويقية على تأثيرأي مدى  ىإل .١

أن إلى  العربيةو  المصرية البنوكتحول  االستراتيجيات التسويقية على تأثيرأي مدى  ىإل .٢

 تكون بنوك شاملة؟

  ء في البنوك؟االستراتيجيات التسويقية في زيادة معدالت األدا تأثيرأي مدى  ىإل .٣

  زيادة الحصة التسويقية في البنوك؟ االستراتيجيات التسويقية علىتأثير أي مدى  ىإل .٤

        ::::فروض البحثفروض البحثفروض البحثفروض البحث    ٢٢٢٢////١١١١

  :يمكن صياغة فروض البحث كما يلي ،ومن أجل تحقيق أهدافه ،في ضوء مشكلة البحث

على  المصرفية ستراتيجيات التسويقيةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض األول •

  .التحول إلى البنوك الشاملة

ستراتيجيات عناصر المزيج التسويقي يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض الثاني •

 :المصرفي على التحول إلى البنوك الشاملة، وينقسم
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المنتج  أو ستراتيجية الخدمةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض الفرعي األول -

  .إلى البنوك الشاملة المصرفي على التحول

ستراتيجية التسعير على يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض الفرعي الثاني -

  .التحول إلى البنوك الشاملة

ستراتيجية الترويج على يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض الفرعي الثالث -

  .التحول إلى البنوك الشاملة

ستراتيجية التوزيع على التحول تأثير ذو داللة إحصائية اليوجد ال : الفرض الفرعي الرابع -

 .إلى البنوك الشاملة

ستراتيجيات التنويع على التحول إلى يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الثالثالفرض   •

  .البنوك الشاملة

        ::::متغريات البحثمتغريات البحثمتغريات البحثمتغريات البحث    ٣٣٣٣////١١١١

  :المتغيرات المستقلة ١/٣/١

  :وهي المصرفية لتسويقيةستراتيجيات اتتمثل المتغيرات في آليات اال

  .التنافسيةالتسويقية المصرفية ستراتيجيات اال -

  .المزيج التسويقي راستراتيجيات عناص -

  .ستراتيجيات التنويعا -

  :المتغير التابع ١/٣/٢

  .يتمثل المتغير في التحول المصرفي إلى البنوك الشاملة
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        ::::أهمية البحثأهمية البحثأهمية البحثأهمية البحث    ٤٤٤٤////١١١١

  :تكمن أهمية البحث فيما يلي

ستراتيجيات ه القائمين على البنوك المصرية إلى أهمية الدور الذي تلعبه االجذب انتبا. ١

وتحقيق التوازن بين الربحية والسيولة  ،وخصوصًا البنوك الشاملة ،التسويقية في تنمية البنوك

  .واألمان من المخاطر وٕاظهار الفوائد الناتجة عن هذا التطبيق

  .ية وأهميته بالنسبة لألكاديميين والتطبيقيينستراتيجيات التسويقإضافة إطار جديد لال. ٢

  .ضرورة االهتمام بالبنوك وتطويرها وأثر ذلك في دفع عجلة االقتصاد القومي. ٣

        ::::أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث    ٥٥٥٥////١١١١

  :يهدف البحث الحالي إلى ما يلي

، ستراتيجيات التسويقية في زيادة كفاءتهاة البنوك المصرية من االدراسة فرص استفاد .١

 دورها في التحولو  نافسية وزيادة الحصة السوقية لها ومن ثم تعظيم أرباحهاواكتساب ميزه ت

 .البنوك الشاملةإلى 

ستراتيجيات التسويقية في البنوك وباألخص االالتعرف على مقومات نجاح تطبيق  .٢

 .البنوك الشاملةإلى  أمام التحول ستراتيجية التنويع ومعوقات هذا التطبيقا

لتسويقية على تطوير األداء المصرفي والتحول إلى البنوك ستراتيجيات ااالقياس أثر  .٣

 .الشاملة

  .المصرية والعربية إلى أن تكون بنوك شاملة البنوكإمكانية تحول  التعرف على .٤

        ::::منهج البحثمنهج البحثمنهج البحثمنهج البحث    ٦٦٦٦////١١١١

  :مجتمع وعينة البحث ١/٦/١

التحول المصرفي إلى  ىستراتيجيات التسويقية علبما أن هدف الدراسة هو دراسة أثر اال

العاملين في من األول المجتمع مجتمعين إلى  ينقسمفإن مجتمع الدراسة سوف  ؛بنوك الشاملةال
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المجتمع الثاني من عمالء هذه البنوك في قطاع و  البنوك المصرية موضح بالجدول التالي

   - :الشركات

  )١-١(جدول رقم 

  لعدد العاملين في بعض البنوك التجارية المصرية األول مجتمع الدراسة

  

  

يسمبر د

٢٠١٣  

ديسمبر 

٢٠١٤  

ديسمبر 

٢٠١٥  

  ديسمبر

٢٠١٦  

  

  نعدد العاملي

  

١٠٥٦٣١  

  

  

١٠٥٢٤٦  

  

١٠٨٢٦١  

  

١١١٤٠٧  

  .٢٠١٦ -قطاع الرقابة واإلشراف  –تقرير البنك المركزي المصري :  المصدر

  

 ًا موظف )١١١٤٠٧(الموظفين داخل البنوك المصرية وعددهم  األول شمل مجتمع الدراسة -

ًا في بنك )٤٠(عميل من ) ١٠٠٥٠٠١١(عدد العمالء الثاني  راسةمجتمع الد وشمل -

ًا من أكبر البنوك من حيث الحصة السوقية وصافي بنك )٢٠(تم اختيار و  ،٢٠١٦ديسمبر 

تقرير  حسبعميل )  ٩١٠٥٠٥٦( بعدد عمالء و  موظفاً ) ٨١٢٥٣(موظفين  عددب األرباح

 )٣٨٤(حيث بلغت  ،ة الدراسةحجم عين باحتسابوقام الباحث ، م٢٠١٦البنك المركزي 

 الدراسة،وتكونت من العاملين في الوظائف المذكورة سابقًا من البنوك المصرية محل  ًا،موظف

  .األولي الدراسة عينةوذلك لتمثل  طبقية،حيث سيتم أخذ تلك العينة بطريقة 

  .عميًال من عمالء قطاع الشركات بذات البنوك) ٣٨٤( من الثانية عينةال تم اختيارو 

  )النظرية المستخدمة في تحديد حجم عينة البحث (

ونسبة خطأ ، %٩٥وبمعامل ثقة %  ٥٠مع بنسبة بافتراض أن الظاهرة محل الدراسة تتمثل في المجت

  -:مفردة طبقًا للمعادلة التالية ٣٨٤، فإن حجم العينة يبلغ ٠.٠٥مسموح به 
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Z :- 95 .مل ثقة عند معا  1.96تساوي و  التوزيع الطبيعي المعياري % 

P :- 0.50تساوي لظاهرة محل الدراسة في المجتمع و احتمال وجود ا.  

e :- 0.05يساوي و  الخطأ المسموح به .  

  أساليب جمع البيانات ١/٦/٢

على  االعتماد، بينما تم الالزمهلجمع البيانات الثانوية المصادر المكتبية على  االعتمادتم 

   - :األولية، كما يليلجمع البيانات  المصادر الميدانية

  -:البيانات الثانوية ١/٦/٢/١

 .وذلك من المراجع العربية واألجنبية ،البيانات الثانوية إلجراء هذا البحث ىالحصول عل م تَ 

والمجالت  وتقارير البنوك والبنك المركزي المصري، باإلضافة إلى الدراسات السابقة والدوريات

ومجال البنوك الشاملة والتحول  ،ستراتيجيات التسويقيةالعلمية المتخصصة في كل من مجال اال

ومواقع اإلنترنت العلمية المختلفة ذات الصلة  ،إضافة إلى تقارير البنك المركزي المصري. إليها

  .، وهي ما تم ذكرها فى الدراسات السابقة مع ذكر مصادرها بالتفصيل فى قائمة المراجعبالموضوع

  -:البيانات األولية ١/٦/٢/٢

ستراتيجيات قام الباحث بجمع البيانات عن طريق إعداد قائمة استقصاء للتعرف على أثر اال

التسويقية في التحول إلى البنوك الشاملة من خالل استطالع آراء المديرين والعاملين في البنوك عن 



 

٤٧ 
 

ة ودورها في تطوير األداء المصرفي وٕادخال نظم مصرفي ،ستراتيجيات التسويقيةمدى تطبيق اال

  .جديدة ومتكاملة

لجمع البيانات األولية إلجراء الدراسة الميدانية  االستقصاءوائم ق على أسلوب االعتماد م وتَ 

  .المختارة البنوك المصرية بعض البحث الممثلة في العاملين والعمالء في من عينة

  االستقصاءقائمة 

مـن  اً فـرد) ٣٨٤(قوامهـا  لعينـة استقصـاءتوجيـه قائمـة بجمـع البيانـات عـن طريـق قام الباحث 

 ،)٢ملحــق رقــم ( مدرجــة بمالحــق البحــث – مــن عشــرين بنكــاً  بــالبنوك الحكوميــة والخاصــة العــاملين

لجمـــع مجموعــة مـــن  فـــي قطــاع الشــركات مــن عمـــالء هــذه البنــوك اً فــرد) ٣٨٤(قوامهـــا ى وعينــة أخــر 

  .عن طريق االستقصاء وذلك الختبار فروض الدراسةالبيانات األولية 

سـتراتيجيات التسـويقية للتعرف على أثر اال االستقصاءعلى أسئلة  باالعتمادم الباحث ولقد قا

البنـوك فـي التحـول مـن خـالل مواردهـا  هـذهوٕامكانيـة  ،المصرفية في التحول إلى نظام مصرفي شـامل

  .وقدراتها

ة تـم توزيـع عينـة الدراسـو . وقد تـم توزيـع نفـس اسـتمارة االسـتبيان لكـل مـن المـوظفين والعمـالء

   -:حسب المسمي الوظيفي للموظفين في البنوك المصرية حسب الجدول التالي
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  )٢-١(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب المسمي الوظيفي

  %النسبة المئوية   العدد  المسمي الوظيفي

% ٢٥  ٩٦  .مشرف  

% ٢١.٦٢  ٨٣  .رئيس قسم  

% ١٨.٢٢  ٧٠  .مدير مساعد  

% ١٥.٨٩  ٦١  .نائب مدير  

%٠٦.٥١  ٢٥  .مدير  

% ٠٥.٧٣  ٢٢  .مدير أول  

% ٠٤.٦٩  ١٨  .مساعد المدير العام  

% ٠١.٥٦  ٦  .نائب المدير العام  

% ٠٠.٧٨  ٣  .مدير عام  

  % ١٠٠.٠٠  ٣٨٤  المجموع

ولقد تم توزيع عينة الدراسة على المستويات اإلدارية المختلفة بالتناسب مع العدد الفعلي 

ن تكون النسب الموزعة من أفقد تم مراعاة  يوبالتال ،ةهذه السلسلة الوظيفي في ىمستو لكل 

  .السابق استمارة االستبيان تتناسب مع هذا الترتيب كما هو موضح من الجدول

  :أساليب تحليل البيانات ١/٦/٢/٣

  - :كما يلي وذلك  ،الفروضالختبار  SPSSعلى األساليب اإلحصائية لبرنامج  االعتماد م تَ 

 .ىلفحص صدق المحتو  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون   -أ 

 .االستقصاءلفحص ثبات قائمة ) CronbachAlpha(معامل ألفا كرونباخ   -ب 
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 .االنحدارأسلوبي تحليل التباين وتحليل   - ج 

 .واألهمية النسبية ومعامل االختالف والمتوسطات الحسابية  -د 

  .الفروض اختبارفي %  ٩٥ثقة  ىعلى مستو  مع االعتمادمان ويتني اختبار  - ه 

        ::::حدود البحثحدود البحثحدود البحثحدود البحث    ٧٧٧٧////١١١١

  - :مجال التطبيق ١/٧/١

البنك المركزي  ىمسجل لد اً بنك )٤٠(البنوك المصرية وعددها  ىتم تطبيق الدراسة عل

الحصة  من أكبر البنوك من حيث لتطبيق الدراسة اً بنك )٢٠(ختيار اتم و  ؛م٢٠١٦المصري عام 

تم و  ،م٢٠١٦قرير البنك المركزي ت حسب موظفاً  ٨١٢٥٣موظفين بها  عددبالسوقية وصافي األرباح 

 عينة منها تم اختيار، كما عميل) ٩١٠٥٠٥٦(بها  وعدد العمالءًا، موظف )٣٨٤(عينة منها اختيار 

 .عميًال من عمالء قطاع الشركات) ٣٨٤(

  - :الحدود الزمنية ١/٧/٢

ات الواردة في م، كما أن غالبية المعلوم ٢٠١٦م إلى عام  ٢٠١١يمتد تطبيق الدراسة زمنيًا من عام   

  .الدراسة ضمن هذه الفترة الزمنية

        ::::خطة البحثخطة البحثخطة البحثخطة البحث    ٨٨٨٨////١١١١

  :ةتاليتتكون خطة البحث من الفصول ال

  .الدراسات السابقة واإلطار العام للبحث :الفصل األول

البنوك الشاملة  ،اإلستراتيجيات التسويقية بالبنوكلدراسات السابقة المتعلقة بتناول يتعلق بعرض ل

  .تراتيجيات التسويقية بالبنوك الشاملةوالعالقة بين اإلس

  .ستراتيجيات التسويقية المصرفيةاال مالنظري لمفاهياإلطار  :الفصل الثاني

  .أنواعهاستراتيجيات التسويقية المصرفية ومفاهيمها وتطبيقاتها و يتعلق بعرض اإلطار النظري لإل

  .التحول إليهااإلطار النظري لمفاهيم وأساليب البنوك الشاملة و  :الفصل الثالث
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سلبيات هذا و  ٕايجابياتو  كيفية التحول إليهاو  أساليب البنوك الشاملةو  مفاهيمو  يتعلق بتناول عرض

  .التطبيق

  .الميدانيةتصميم الدراسة  :الفصل الرابع

من عمالء ىعينة أخريو  يتعلق بدراسة تطبيقية علي عينة من العاملين في بعض البنوك المصرية

  .ستخدام أساليب التحليل اإلحصائيااإلجابة عن بعض التساؤالت بو  بنوكقطاع الشركات بهذه ال

  .نتائج وتوصيات البحث :الفصل الخامس

يقدم مجموعة من التوصيات المستخلصة من و  يتعلق بعرض أهم النتائج الذي توصل إليه البحث

  .أليات تطبيقهاو  نتائج البحث

  

  المراجع

  المالحق

  



  
 
 
 

  

  

        ي ي ي ي ي ي ي ي الفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثانالفصل الثان

        إلطار النظريإلطار النظريإلطار النظريإلطار النظريإلطار النظريإلطار النظريإلطار النظريإلطار النظرياااااااا        

        ........سرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيجيات التسويقية املصرفيةمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات االمفاهيم وتطبيقات اال
  

  

  ..ماهية االستراتيجيات التسويقيةماهية االستراتيجيات التسويقية: : المبحث األولالمبحث األول

  ..أنواع االستراتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االستراتيجيات التسويقية ومراحل تقييمها: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
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        املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة

تقـديم أفضـل ، أسواق جديدةدخول ( األداء التسويقي لغرض تحقيق هدفين ىإن رفع مستو 

الشـامل لـإلدارة العليـا  لأصـبح الشـغالمنافسـة لغـرض الوقـوف أمـام و ) المنتجات المصرفية الجديـدة

 جيســـتراتيااللـــذا أصــبح هنـــاك اتجــاه واضـــح للتفكيــر . اإلدارة التســـويقية بهــاو  للمؤسســة المصــرفية

 أو هتسـتطيع اختراقـوق لكـي التي تتناسـب مـع طبيعـة كـل سـو  ،جيات المالئمةستراتياالللبحث عن 

 )٢٠٠٥،خ�رونآو الصميدعي( وصلت إليه بالدفاع عن حصتها السوقية المصـرفية ااالحتفاظ بم

  .مرجع سبق ذكره

ــزءو  ــذا الج ــي ه ــث ف ــرض الباح ــوم  يع ــتراتياالمفه ــويقية س ــي جيات التس ــام ف ــدخل إداري ه كم

ــــال ــــال إدارة األعم ــــوكو  مج ــــي البن ــــا ف ــــواع، دوره ــــه أن ــــى معرف ــــافة إل ــــتراتيا باإلض ــــويق س جيات التس

ضوابط و  متطلباتو  ،مقومات نجاحهو  ،البنوك الشاملةإلى  أثرها في التحول المصرفيو  المصرفي

  .هذا التحول المصرفي
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        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        جيات التسويقية املصرفيةجيات التسويقية املصرفيةجيات التسويقية املصرفيةجيات التسويقية املصرفيةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاالماهية ماهية ماهية ماهية 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ات التسويقية اإلستراتيجيمفاهيم ف يتم تناول عنصرين هامين هما في هذا الفصل سو 

زيادة و تتمكن البنوك من التنافس في السوق المصرفي  حتىفي البنوك  مراحل تقييمهاو ا أنواعهو 

  .من ثم زيادة أرباحهاو  حصتها التسويقية

        ::::جيات التسويقيةجيات التسويقيةجيات التسويقيةجيات التسويقيةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاالمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     ١١١١////٢٢٢٢

  -:بأنها جيات التسويقيةستراتياال )١()Subhash C. Jain ,2000( يعرف

سـتخدم قـوة ت ثبحيـ؛ اال بعيـدًا عـن منافسـيهبشكل فعـ ار أساليبهيمحاولة المنظمات تغي"

ثـــــالث علـــــى  أقصـــــي إشـــــباع لحاجـــــات العمـــــالء فـــــي بيئـــــة متغيـــــرة مبنيـــــة حقـــــقتكـــــي  امؤسســـــاته

  ).؟نتنافس متى.٣  ؟من ننافس. ٢  ؟أين ننافس. ١( :هي، )(Compete3C's 3 جياتستراتيا

جيات سـتراتياالأن  )٢()Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2005( كمـا أضـاف

  :هي ؛التسويقية

 ،لالحتفـاظ بهـم إشـباع للعمـالءى أقصـعملية االسـتعانة بنقـاط القـوة فـي المنظمـة لتحقيـق "

  ."من نصيب المنافسينالحصة السوقية  تزيد يآخرون لكوجذب 

  :، هيمترابطة أقسامثالث  إلىجيات التسويق تنقسم ستراتيا أنيتضح من هذا التعريف و 

  .كيفية التعامل مع المنافسين -٣. تقوية العالقة مع العمالء -٢.سيم السوقتق -١

  .جيات التسويقيةستراتياالالعناصر المرتبطة ب) ٢-١(شكل رقم ويوضح 

                                                 

(1) Jain, Subhash C. (2000), “Marketing Planning & Strategy”,Sixth Edition, 
South-Western Educational Publishing, USA. pp. 24-42. 

(2) Kotler, Philip - Wong, Veronica - Saunders, John - Armstrong, Gary (2005), 

“Principles of Marketing”,Fourth European Edition Pearson Education Limited 

UK. pp. 529-565. 
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  )١- ٢(شكل رقم 

  جيات التسويقيةستراتياالالعناصر المرتبطة ب

  )Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2005(: المصدر

  :جية هيستراتياال إلى أن )١()٢٠٠٨، صورية( تشيرو 

 ،فرصإلى  تحويلهاو  ،مؤسسة لتعظيم قدرتها التسويقيةمؤثره تتخذها الو  قرارات هامة"

  ."فضل الوسائل لحمايتها من التهديداتألوضع و 

  :بأنها أيضاً تعرف و 

                                                 

أهمية التسويق المصرفي في تحسين العالقة مع الزبون دراسة ميدانية في ، )٢٠٠٨(صوريه، عذور ) ١(

كلية العلوم ، جامعة محمد بوضياف، رسالة ماجستير، يهحالة وكالة مسل بنك الفالحة والتنمية الريفية
 .لتسيير بجامعة المسيلة، الجزائراالقتصادية وعلوم ا
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أنشطة المؤسسة التسويقية التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من و  خطط"

  ."أهدافهاو  لة المؤسسةالتطابق بين رسا

  :جية التسويقية بأنهاستراتييمكن استخالص تعريف عام لال أنه )١()٢٠٠٧، كوروغلي( ىوتر 

التكيف على  ةتساعد المؤسسالتي  ة،للمؤسسمجمل القرارات المتعلقة بالنشاط التسويقي "

  ."األهدافإلى  جل الوصولأمع كل التغيرات من 

  :هياالستراتتيجية التسويقية  إلى أن )٢()Sexton, 2010(يلخصو  

  ."الموارد المتاحة لتحقيق األهداف هي التخطيط التسويقي لكيفية استغالل"

، وآخرونالصميدعي (يشير  جيات التسويقية المصرفيةستراتياالمفهوم أما فيما يتعلق ب

سبق  جية التسويق المصرفي عماستراتيامن الناحية الجوهرية ال يختلف مفهوم  :إلى أنه )٢٠٠٥

إتباع خصوصية العمل المصرفي يتطلب  أنإال  ؛جية التسويقستراتيعرضه من مفاهيم مختلفة ال

مختلفة نوعًا ما من ناحية هي و  ،سمات العمل المصرفيعلى  تسويقية تحتوي تستراتيجياا

  .تكييفًا مع التغيرات البيئيةو  مرونة أكثرالمرحلية للبنك لتكون و  األهداف الرئيسية

جية التســويقية المصــرفية ســتراتياال: أنمرجــع ســبق ذكــره ) ٢٠٠٤، عبــد الحميــد( ىيــر فــي حــين 

 تعنـــي الخطـــة الطويلـــة األجـــل التـــي توجـــه رجـــال التســـويق لتحقيـــق التوافـــق بـــين المـــزيج التســـويقي

  .المتغيرات البيئية التي تؤثر في القرار التسويقي للبنكو 

المزيج التسويقي و  ،لتي يتعامل فيها البنكمزيج من الخدمات ا":أنها )٣()١٩٩٩، الحداد( ويضيف

  "أهداف البنكإلى  الذي يستخدم إلشباع حاجات مجموعة معينة من العمالء وصوالً 

  -:تتلخص فيالتي و  ،"المنتجاتو  مصفوفة األسواق"تتكون من هذه األمثلة و 

                                                 

دور بحوث التسويق في رسم االستراتيجيات التسويقية دراسة حالة ملبنة التل ، )٢٠٠٧(  بدرةكوروغلي، ) ١(

وم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة كلية العل ،جامعة محمد بوضياف رسالة ماجستير،، سطيف –مزلوق  –
  .المسيلة، الجزائر

(2) Sexton,, Don (2010), “Marketing 101 How to Use the Most Powerful Ideas in 
Marketing to Get More Customers” Second Edition, Trump University John 

Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey USA.   

  .، البيان للطباعة والنشر، القاهرةتسويق الخدمات المصرفية، )١٩٩٩(داد، عوض بدير الح) ٣(
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  .  زيادة مبيعات البنك: السوقإلى  النفاذ ٢/١/١

 .أسواق جديدةالتنويع في : تنمية السوق ٢/١/٢

 .الخدمات المصرفيةو  تطوير المنتجات ٢/١/٣

 .البنوك الشاملةإلى  التحول ثمتطوير الخدمات : التنويع ٢/١/٤

  منتج موجود                      منتج جديد                                  

  

  سوق حالي

  

  سوق جديد

  

  )٢ - ٢( شكل رقم

Ansoff Product /Market Matrix            المنتجات -  مصفوفة السوق  

(Gilligan, Wilson, 2009)عن نق	ً ) (Ansoff 1957: المصدر  
)١(  

  املنتجاتاملنتجاتاملنتجاتاملنتجاتوووو    األسواقاألسواقاألسواقاألسواق    مصفوفةمصفوفةمصفوفةمصفوفة    ٢٢٢٢////٢٢٢٢

(Ansoff Product /Market Matrix)  

        ::::احملتملة للبنوكاحملتملة للبنوكاحملتملة للبنوكاحملتملة للبنوك    اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةات ات ات ات التوجهالتوجهالتوجهالتوجه    ١١١١////٢٢٢٢////٢٢٢٢

التسويق و  المنتجات هي أداة للتخطيطو  األسواقمصفوفة  نأ )٢()J-Baker,2003( ىير 

تتكـون مـن و  .الطويـل المـدىعلـى  األداء الـالزم لتحقيـق أهـداف البنـكو  تقوم بعرض لألداء الحالي

  -:ةالتاليالخيارات التسويقية 

                                                 

(1) Gilligan, Colin & Wilson, Richard M. S. (2009), “Strategic Marketing 
Planning”,Second Edition. UK. pp. 41-68. 

(2) Baker, Michael (2003), “International Dictionary of Marketing” Fifth Edition, 
Pearson Education Limited ,UK. 

  .اختراق السوق

Penetration Market 

  .تطوير المنتجات

Development Product 

  .تنمية السوق

Development Market  

  .التنويع

Diversification 
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ـــك  - ـــوقية للبن ـــة الس ـــادة الحص ـــاتزي ـــع المنتج ـــع بي ـــرفية و  م ـــدمات المص ـــالالخ ـــة للعم  ءالحالي

  )Market Penetration Strategy (- )Cross-Selling( .الحاليين

ال أفـي هـذه النظريـة يفتـرض البنـك و  ،للعمالء الحاليين موجودة بالفعل ىبيع منتجات أخر  -

ــل ت ــات الق ــي منتج ــا يالت ــل عليه ــل الحص ــاتالعمي ــة منتج ــن أربع ــد ع ــرأو  واح ــمي و  ،أكث يس

 .)البيع المتقاطع( ذلك

 )Existing Customer-Led Strategy( .بيع منتجات جديدة لعمالء حاليين -

تكون منتجات  أنمن الممكن و . استحداث منتجات جديدة تباع لنفس العمالء الحاليين -

 .مويل العقاريالتأو  التأجير التمويلي،التأمين :مثل ،غير مصرفيةأو  مصرفية

 ) Existing Product-Led Strategy. (بيع المنتجات الحالية لعمالء جدد -

ـــار  - ـــك الموجـــودة حاليـــاً اعتب ـــع منتجـــات البن ـــالء المســـتهدفون لبي ـــدد هـــم العم  ،العمـــالء الج

 .أيضاً  من ثم زيادة الحصة السوقية للبنكو  ،الغرض من هذه النظرية زيادة العمالءو 

 )Diversification Strategy) (التنويع( ء جددبيع منتجات جديدة لعمال -

عمــالء جــدد  إلــىبيــع منتجــات جديــدة لــم يقــدمها البنــك بعــد علــى جية ســتراتياالهــذه تعتمــد  -

 .األخرىموجودين في السوق في المحفظة السوقية للبنوك 

  -:ما يليجيات ستراتياالهذه  كلوتتطلب 

ــــاليين  - ــــالء الح ــــدة للعم ــــات جدي ــــع منتج ــــن يمت أنيتطلــــب بي ــــرة م ــــدة كبي ــــك قاع ــــك البن ل

 .رضاهم عن البنك تكون كبيرةو  تكون درجة والئهمو  ،العمالء

منتجـات جديـدة  إدخـالأو  جـذب عمـالء جـددو  قطاعات جديـدةو  أسواقيتطلب دخول  -

 .المتوقعة جية واضحة تبين األرباح مقارنة بالمخاطرستراتياتكون هناك دراسة  أن

 .عميل جديد من حصته السوقيةمنافس لجذب الالبد من توقع استجابة  -

  .ٕامكانيات البنك في السوق المصرفيو  جية التنويع تتطلب زيادة قدراتستراتيافي  -

        ::::التنويع باستخدام مصفوفة أنسوفالتنويع باستخدام مصفوفة أنسوفالتنويع باستخدام مصفوفة أنسوفالتنويع باستخدام مصفوفة أنسوف    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٢٢٢٢

  :أيضًا إلى أن) ,2003J-Baker(يشير        

  ).ةستراتجياتها األربعاخالل من  يالتنويع المصرفإلى  تعرض وصول البنكمصفوفة أنسوف (
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  جديد           منتج         موجود                             

  

  

  حالي

  

  عميل

  جديد  

  

  )٣ - ٢( شكل رقم

  )J-Baker, 2003(مصفوفة أنسوف 

ــبق ــا س ــر  ؛مم ــتراتياالتعتب ــالةس ــوان الرس ــية لعن ــزة األساس ــي الركي ــابقة ه ــة الس  ،جيات األربع

ــ ــاعد يفه ــى  تس ــو عل ــول البن ــة كتح ــى  التقليدي ــاملةإل ــوك ش ــواء ب ؛بن ــوقيةس ــة الس ــادة الحص ــنفس  زي ل

  .إدخال منتجات جديدةأو  جديدة أسواقدخول أو  العمالء

تقـوم  مصـرفيتسـويق  ةسـتراتيجيا بتبنـي مرجع سـبق ذكـره )Gilligan, Wilson, 2005(ى وير 

  -:أربع أبعاد رئيسيةعلى 

 .متابعة السوق المصرفي عن قرب -

 .سلوك السوقو  التنبؤات عن االتجاهات الخارجية إعداد -

 .استغالل كفاءة البنك أمام منافسيه في السوق -

 . تطوير قدرات البنك لكسب ميزه تنافسية -

  

  

  

  

 

 

    

  التنويع

Diversification 
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 ::::جية التسويق املصريف اجليدةجية التسويق املصريف اجليدةجية التسويق املصريف اجليدةجية التسويق املصريف اجليدةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٣٣٣٣////٢٢٢٢

الجيــدة جية التســويق المصــرفي ســتراتياإلــى أن  )١()Ennew& Waite , 2007( يشــير     

  -:تتضمن التالي أن ينبغي

 .تضع تعريفًا محددًا ألهداف البنك التي يتطلع لتحقيقها -

 .استغالل الموارد المتاحة لتحقيق األهداف -

 .التقييم الشامل للبيئة التسويقية -

 .قدرة البنكو  الربط بين الفرص التسويقية -

 .تقديم أفضل خدمة ممكنة للعميلعلى  التركيز -

الفـوز بتفضـيل يتمثل في تسويقية جية الستراتياالح نجا نأ )٢()Fifield -2007( ويستخلص

  .العمالء

        ::::مكونات االسرتاجتيات التسويقية املصرفيةمكونات االسرتاجتيات التسويقية املصرفيةمكونات االسرتاجتيات التسويقية املصرفيةمكونات االسرتاجتيات التسويقية املصرفية    ٤٤٤٤////٢٢٢٢

يات التسـويقية المصـرفية تتكـون االسـتراتجأن إلـى  (Ennew& Waite , 2007)يشـير        

   -:من

 Segmentingتقسيم السوق  -

 Targetingالمستهدف من السوق -

  Positioningموقف البنك في السوق  -

        

        

                                                 

(1) Ennew, Christine T. & Waite, Nigel (2007), “Financial Services Marketing :An 

International Guide to Principles and Practice”, First Edition Elsevier Ltd. USApp. 

29-70. 

(2) Fifield, Paul (2007), “Marketing Strategy: The Difference between Marketing 
and Markets”, Third Edition pp. 9-30. 
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        املصرفيةاملصرفيةاملصرفيةاملصرفية    طوات صنع االسرتاجتيات التسويقيةطوات صنع االسرتاجتيات التسويقيةطوات صنع االسرتاجتيات التسويقيةطوات صنع االسرتاجتيات التسويقيةخخخخ    ٥٥٥٥////٢٢٢٢

  -:نتتكون ماالستراتجيات التسويقية أن  )(Blythe , 2005) (١ى ير     

        ::::))))(Segmenting Marketجتزئة السوق جتزئة السوق جتزئة السوق جتزئة السوق أو أو أو أو     تقسيمتقسيمتقسيمتقسيم    ١١١١////٥٥٥٥////٢٢٢٢
ــاتإلــى  تقســيم الســوق المصــرفي يــتم ــائص قطاعــات مــن العمــالء أو  مجموع تتميــز بخص

  .توجيه المزيج التسويقي الخاص بكل مجموعةو  ،ثنى استهدافهمحتى يت ،مشتركة

  -:ةالتاليالعوامل  ىعل) Retail Banking( ألفرادايتوقف المزيج التسويقي لخدمات و 

 ).Geographic(العوامل الجغرافية       -

 )Economical( العوامل االقتصادية          -

 )Psychographic() النفسية( العوامل السيكولوجية -

 )Behavioral( العوامل السلوكية -

 ).Demographic(         العوامل الديموغرافية   -

 سـبقمـا إلـى  باإلضافة) Corporate Banking( يتوقف المزيج التسويقي لخدمات الشركاتو 

  -:التالي ىعل

 .الصناعة المستهدفةأو  نوع النشاط -

  .حجم المؤسسة المستهدفة -

  .نطاق السوق -

 .لمصرفيقوة البنك في السوق ا -

  -:إلى تقسيم السوقيخضع و 

  )Single-variable Segmentation( لمتغير واحدإما  -

 )Multivariable Segmentation(متغيرات متعددة لأو  -

 ))))(Targeting Marketاستهداف السوق استهداف السوق استهداف السوق استهداف السوق أو أو أو أو     السوق املستهدفالسوق املستهدفالسوق املستهدفالسوق املستهدف    ٢٢٢٢////٥٥٥٥////٢٢٢٢

  -:البد من التحقق من هدفين رئيسين بعد تقسيم السوق

 .ةتحديد القطاعات المستهدف -

                                                 

(1) Blythe, Jim (2005), “Essentials of Marketing” Third Edition, Butterworth-

Heinemann ,UK. 
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 .وضع المزيج التسويقي لكل قطاع -

  -:ةجيات أساسيستراتياضع ثالث و باإلضافة إلى 

 )Concentrated Marketing( المركزالتسويق  -

                        )Single-variable Segmentation( 

 )Undifferential Marketing( الموحدالتسويق   -

 ) Differential Marketing( المتنوعالتسويق  -

)Multivariable Segmentation(  

 )Concentrated Marketing( املركزاملركزاملركزاملركز    التسويقالتسويقالتسويقالتسويقجية جية جية جية سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ١١١١////٢٢٢٢////٥٥٥٥////٢٢٢٢

 .يصـــمم المـــزيج التســـويقي المالئـــم لهـــذا القطـــاعو  ،يـــتم اســـتهدافهو  ،يـــتم اختيـــار قطـــاع واحـــد افيهـــو 

  :بحيث

 .يكون مالئم للقطاع التسويقي الواحد صغير الحجم -

 .هناك درجة مخاطر عاليولكن  -

بشـرية فـي هـذا القطـاع أو  فنيـةأو  حـدث مشـاكل بيئيـةي هذا القطـاعتمويل و  منح ائتمانإن  :لمثا �

 .الشركات داخل هذا القطاعأو  األفرادالتعثر المالي لكل إلى  ؤدي حتماً ت

 )Undifferential Marketing(       ملوحدملوحدملوحدملوحداااا    التسويقالتسويقالتسويقالتسويقجية جية جية جية سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٥٥٥٥////٢٢٢٢

خصــائص جميــع العمــالء بــاختالف إلــى  ة الخــدماتمجموعــأو  يوجــه البنــك خدمــة مصــرفيةوفيهــا 

  :بحيث .تهمماهتمااو  أنماط حياتهمو  هؤالء العمالء

 .يكون مالئم للقطاع التسويقي الواحد ذو الخصائص المشتركة -

 .يخفض تكاليف البنكو  -

ـــال � ـــباب :مث ـــة بالش ـــرفية الخاص ـــات المص ـــويق المنتج ـــن تس ـــات  أو Youth Offer)( يمك المنتج

  .الصيادلة أوكاألطباء تمويل المتخصصين أو  ،لعقاريالخاصة بالتمويل ا

 )Differential Marketing(         املتنوعاملتنوعاملتنوعاملتنوع    التسويقالتسويقالتسويقالتسويقجية جية جية جية سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٥٥٥٥////٢٢٢٢

 ،الخـدمات المصـرفية التـي تتناسـب مـع مختلـف أنـواع العمـالءو  فيها يقـوم البنـك بتقـديم المنتجـاتو 

  :بحيث .ثم زيادة األرباحمن و  ،لزيادة المبيعات حيث يستهدف البنك جميع القطاعات
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 .تتطلب زيادة التكاليف بالنسبة للبنك -

 .جيات البنوك المنافسةستراتيا -

 .فروعهو  ضخامة مواردهو  تتطلب أيضًا قوة البنكو  -

ــدد و  � ــي هــذا الص ــذه  فــإنف ــويق المتنــوع( جيةســتراتيااله ــي تهــدفو  ،)التس ــى  الت تنويــع القطاعــات إل

بنــوك إلــى  تحــول البنــوك التقليديــةإلــى  تــؤدي ،مصــرفيةالخــدمات الو  تنويــع المنتجــاتو  ،المســتهدفة

فـي موضـوع التـي يعتمـد عليهـا الباحـث  هي الدعامة األساسيةو، )Universal Banks( شاملة

ـــته  ـــر أ(دراس ـــتراتياالث ـــةس ـــوك التقليدي ـــن البن ـــرفي م ـــول المص ـــي التح ـــويقية ف ـــى  جيات التس ـــوك إل البن

 ).الشاملة

 ))))(Positioning Marketالسوق السوق السوق السوق يف يف يف يف     ككككوضع البنوضع البنوضع البنوضع البن    ٣٣٣٣////٥٥٥٥////٢٢٢٢

تمر عملية وضع البنك فـي  ؛بعد استهداف السوقأنه  مرجع سبق ذكره )١()١٩٩٩، الحداد( ىير 

  -:السوق بالخطوات التالية

 .اعات المستهدفة في السوق المصرفيالقطأو  القطاعإلى  يقرر البنك الدخول -

ــف - ــح موق ــة توض ــم خريط ــأو  رس ــوض ــام المنافس ــرفية أم ــدمات المص ــو  .نيع الخ ــه الب ــن في د م

تهديـدات و  خدماتـه المصـرفية المقدمـة أمـام فـرصو  ،الضـعف للبنـكو  نقاط القـوةلعمل تحليل 

 .)SWOTتحليل ( سمييو  وك المنافسة في السوق المصرفيالبن

 :هو )٢()Thompson, Martin,2005(وفقا لـ  SWOTتحليل حيث أن 

المنـافس البنـك ألن قـوة .سضعف البنك المنـافو  تحليل قوةو ، نقاط ضعف البنكو  تحليل لنقاط قوة"

  ."فرصة لبنكي لوضعفه تشك تهديد لبنكي تشكل

  :في عوامل نجاح التحليلوتتمثل 

ـــد  - ـــاس  أنالب ـــليق ـــى  التحلي ـــتو عل ـــل ىمس ـــك كك ـــو  ،البن ـــتو  ىعل ـــتج ىمس ـــل من ـــة أو  ك خدم

 .حدهعلى  مصرفية

                                                 

رة مرجع سبق ، البيان للطباعة والنشر، القاهتسويق الخدمات المصرفية، )١٩٩٩(الحداد، عوض بدير ) ١(
  .ذكره

(2) Thompson, John & Martin, Frank(2005), “Strategic Management Awareness 
and Change” Fifth Edition, Engage Learning EMEA,UK. 
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لــيس و  ،نــك هــم أصــحاب المصــلحة الخــارجيينضــعف البو  أن يكــون المقيمــون لنقــاط قــوة -

 .رين الداخليينالمدي

 ).Critical Success Factors( أن يؤخذ بعوامل النجاح األساسية -

  . كل خدمة مصرفية ىمستو على  البد من تحليل جميع المنافسين الرئيسيين -

  :كما يلي SWOTتحليل  شكلويتضح 

 

  النقاط االيجابية  النقاط السلبية

  نقاط الضعف
Weakness 

  نقاط القوة
Strength 

  

  خليةالبيئة الدا

  التهديدات
Threats 

  الفرص
Opportunities 

  

  البيئة الخارجية

  )٤ - ٢( شكل رقم

SWOT Analysis /SWOT Matrix           

  )Thompson, Martin ,2005( :المصدر        

حسـاب علـى  هـذاو  ،)Market Share( يحاول البنك الوصول ألكبر حصة سـوقية -

صـــرفية جديـــدة غيـــر معروضـــة فـــي الســـوق يقـــدم البنـــك خدمـــة م، أو البنـــوك المنافســـة

 .المصرفي

المـزيج مـن ثـم ينبغـي تصـميم و  ،يـتم تحديـد وضـع البنـك فـي السـوق ؛تصميمالبمجرد  -

 -:المناسب بعناصره التسويقي

 .)الخدمة المصرفية( المنتج •

 .التسعير •

 .الترويج •

 .التوزيع •
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        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        أنواع االسرتاتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االسرتاتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االسرتاتيجيات التسويقية ومراحل تقييمهاأنواع االسرتاتيجيات التسويقية ومراحل تقييمها

 ::::جيات التسويقيةجيات التسويقيةجيات التسويقيةجيات التسويقيةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاالنواع نواع نواع نواع أأأأ    ١١١١////٢٢٢٢

 -:منهاو  ،جيات التسويقيةستراتياالأنواع هناك العديد من 

        جيات املرتبطة بعناصر املزيج التسويقيجيات املرتبطة بعناصر املزيج التسويقيجيات املرتبطة بعناصر املزيج التسويقيجيات املرتبطة بعناصر املزيج التسويقيسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاال    ١١١١////١١١١////٢٢٢٢
)Marketing Mix (4 P's  

  -:هو المزيج التسويقيبأن  مرجع سبق ذكره )١()J-Baker,2003(ى ير 

مـن ثـم زيـادة و  ،العمـالء زيـادة رضـاعلـى  البنـك قـادراً  مجموعة من العناصر التسويقية التـي تجعـل

  .الحصة السوقيةو  األرباح

  .)العميل المزيج التسويقي هو الوصول لرضا(: أنإلى ن يبعض المؤلف شيريو 

  .أقصي درجة ممكنة من رضاء العمالء لتحقيق األرباحإلى  الوصول :أو هو

جياته سـتراتيايختلف تنفيـذ  لكنو  ،ة األخرىختلف مكونات المزيج التسويقي للبنك عن األنشطتال و 

  .األخرىالخدمات و  في المجال المصرفي عن األنشطة

        أهمية املزيج التسويقي للبنكأهمية املزيج التسويقي للبنكأهمية املزيج التسويقي للبنكأهمية املزيج التسويقي للبنك    ١١١١////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

المــزيج التســويقي هدفــه األساســي هــو  أنأغلــب رجــال التســويق لــدى مــن المتعــارف عليــه 

تحقيـــق أهـــداف البنـــك  البـــد أن يكـــون تحقيـــق هـــدف إرضـــاء العميـــل متـــوازي مـــعو  .رضـــاء العمـــالء

  .التسويقية

        أهداف البنك التسويقيةأهداف البنك التسويقيةأهداف البنك التسويقيةأهداف البنك التسويقية    ٢٢٢٢////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
 أهداف مرنةأهداف مرنةأهداف مرنةأهداف مرنة    ١١١١////٢٢٢٢////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

                                                 

(1) Baker, Michael (2003), “International Dictionary of Marketing” Fifth Edition, 
Pearson Education Limited ,UK. 
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إلــى  توجــه العمــالء، أو القــروضأو  الودائــععلــى  انخفــاض أســعار الفوائــدأو  مثــل ارتفــاع

 .  الخدمات المصرفية دون غيرهاأو  بعض األنواع المعينة من المنتجات

        أهداف ثابتةأهداف ثابتةأهداف ثابتةأهداف ثابتة    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
االستثمار من خـالل زيـادة الحصـة السـوقية على  تحقيق عائد مرتفعو  الربحيةمثل تحقيق 

  . التوسع في المنتجات، للبنك

 المزيج التسويقي في البنوك مكوناتجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥ - ٢( شكل رقم       

 مكونات المزيج التسويقي في البنوك          

  سبق ذكرهمرجع  )١()J-Baker, 2003( :المصدر
                                                 

(1) Baker, Michael (2003), “International Dictionary of Marketing” Fifth Edition, 
Pearson Education Limited ,UK. 

المنتج أو الخدمة  إستراتيجية
 :المصرفية

 

 .ع	مة تجارية
 .جودة

 .تصميم
 .تخطيط
 .خدمة
 .دعم
 .ثقة

  :السعر استراتيجيه
 

 .قائمة ا"سعار
 .الخصومات
  .العمو&ت

 .شروط الدفع
 .الودائعئتمان وفوائد ا&

  .ليفالتكا
  .المخاطر
 .قوانين–عم	ء –منافسين 

  :ترويجاستراتيجية ال
 

 قوة المبيعات 

 التسويق المباشر 

 الحم	ت الترويجية

 ع	ن ا0

 الع	قات العامة 

 المؤتمرات

 ا0نترنت

  :استراتيجية التوزيع
 

 قنوات التوزيع 

 فروع

 ) ATMs(ماكينات سحب وإيداع 

 ) POS(نقاط بيع 

 ا0نترنت المصرفي

 لمصرفيالھاتف ا

 التجارة الخارجية ا0لكترونية

  

السوق 
 المستھدف
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        جيات املزيج التسويقيجيات املزيج التسويقيجيات املزيج التسويقيجيات املزيج التسويقيسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااامكونات مكونات مكونات مكونات     ٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
 Productالخدمة / جيات المنتج ستراتيا    ١١١١////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  Priceجيات التسعير  ستراتيا    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  Promotionجيات الترويج  ستراتيا    ٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  Placeجيات التوزيع  ستراتيا    ٤٤٤٤////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  P's 3ويمكن إضافة 

 .Peopleالعمالء و  اإلدارةو  ن من الموظفينيتعاملجيات المستراتيا    ١١١١////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

 .Processالعمليات و  جيات اإلجراءاتستراتيا    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

 .Physical Evidenceجيات البيئة المحيطة ستراتيا    ٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

قبـل البـدء أنـه  )Kotler, Lane Keller , 2006(نقٌال عـن  )١()٢٠٠٩خانجي، ( يشيرو 

  :الفرق بين الخدمة المصرفية والمنتج المصرفي ن نالحظأالبد  ستراتيجيات المنتجاتابمناقشة 

غيـر  يكونو  ،خرأداء يمكن أن يؤديه طرف آلأو  أي فعلهي  :Service)(الخدمة    ١١١١////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

ٕان إنتاجهـا قـد يكـون مرتبطـًا بسـلعة و  .يءتملـك أي شـإلـى  ؤديال تـ هيو  ،)Intangible(ملموس

 .ال يكون مرتبطًا بهاأو  مادية

 .حاجةأو  يمكن عرضه في السوق إلشباع رغبة شيءأي  :Product)( المنتج    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

فـإن كنتيجـة لـذلك و  ،صـفات مميـزةللخدمات  نأ )٢()Mudie, Pirrie, 2006( يوضحو 

 .تختلـف غالبـًا عـن تلـك المسـتخدمة فـي تسـويق المنتجـات البنـوكتقنيات التسويق المسـتخدمة فـي 

  :من هذه الصفاتو 

 أهمذلك و  ،لمسهاأو  ألن الخدمة ال يمكن رؤيتها: )Intangibility( وسةغير ملم    ١١١١////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  .ميزها عن المنتجما ي

                                                 

رسالة ماجستير، األكاديمية العربية –المزيج التسويقي في المصارف اإلسالمية، )٢٠٠٩(  محمدخانجي، ) ١(
  .للعلوم المالية والمصرفية، األردن

(2) Mudie, Peter &Pirrie, Angela (2006), “Services Marketing Management” Third  
Edition, Elsevier Ltd.UK PP 3-8. 
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ــون : )Inseparability( متالزمــة    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢ ــًا تك ــةأحيان ــع  متزامن ــتجم ــون متالزمــة ، و المن تك

  .بالشخص الذي يقوم ببيعها

علـى  هـذاو  ،فـي جودتهـامختلفـة و  قـد تكـون الخدمـة متغيـرة: )Variability( متغيرة    ٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  .أساس اختالف مقدمها

 .تأجيلهاأو  حيث ال يمكن تخزينها: )Perishability(للفناء معرضه    ٤٤٤٤////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

ال تتعامل في و  ،التقليدية تطرح خدمات فقط البنوكأن ) ٢٠٠٩، خانجي( يطرحفي حين 

  .نتجات أيضاً تسوق الم لكنو  ،تسويق الخدماتعلى  اإلسالمية ال تقتصر كولكن البنو ،السلع

تنوعـــًا مـــن البنـــوك و  البنـــوك اإلســـالمية أكثـــر شـــموالً ( مـــن ذلـــك يمكـــن اســـتخالص أنو 

  ) .شاملة بنوكالتحول لتكون على  أكثر قدرةو  أن البنوك اإلسالمية أقربو  ،التقليدية

 جيات المرتبطـة بـالمزيج التسـويقيسـتراتياال نأ مرجـع سـبق ذكـره )١()٢٠٠٤، عبد الحميـد(يؤكـدو 

  :تتكون من التالي كفي البنو 

        اخلدمة املصرفيةاخلدمة املصرفيةاخلدمة املصرفيةاخلدمة املصرفيةأو أو أو أو     جيات املنتججيات املنتججيات املنتججيات املنتجسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ١١١١////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
Product Or Service Strategies)( 

الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك من أهم عناصر أو  يعتبر عنصر المنتجات

تحقيق و  ،مثل األداة التي يعتمد عليها البنك إلشباع رغبات عمالئه،حيث يالمزيج التسويقي

بقية على  تؤثريقدمها البنك لعمالئه س يالمصرفية التالخدمات أو  لذلك فإن المنتجات.افهأهد

بالتالي و  .منافذ التوزيعو  ،أساليب الترويجو  ،األسعارعلى  حيث تؤثر ،عناصر المزيج التسويقي

يجب مراعاة العديد من الوظائف و ، )الخدمات هي سبب وجود البنكأو  المنتجات( :فإن

 ،دراسة دورة حياة الخدماتو  ،تطوير الخدمات الحاليةو  ،بحوث السوق :ي مقدمتهاالتسويقية ف

  .رغبات العمالءو  تقديم الخدمات الجديدة التي تتماشي مع حاجاتو 

 هخدماته وأعمالتطوير على  استمراره يتوقفو  أوضحت الدراسات أن نمو البنكلقد و 

  .تقديم خدمات جديدةو 

                                                 

مرجع سبق ، ، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ١(

 .ذكره
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 :دمات يف البنوكدمات يف البنوكدمات يف البنوكدمات يف البنوكاخلاخلاخلاخلوووو    ختطيط املنتجاتختطيط املنتجاتختطيط املنتجاتختطيط املنتجات    ١١١١////٤٤٤٤////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  - :ا كالتاليمن البد منهتين أساسييخطوتيقوم على 

  :األوليالخطوة 

 السوق من حيث العرض ةالمستقبلية بدراسالخدمات جية ستراتياإعداد يجب أن يرتبط  -

 .خبراتهو  موارد البنكو  ،هيكل المنافسةو  ،الطلبو 

ير قبل التفكير في تقديم التطو يستنفذ كل إجراءات و  يقوم البنك بتحليل خدماته الحالية -

  .خدمات جديدة

  -:الثانيةالخطوة 

 حتى خارج البنكو  المعلومات داخلو  ضرورة وجود نظام متكامل خاص بقواعد البيانات

  .خدماتهو  تجديد منتجاتهو  تطويرعلى  يساعده

  :اخلصائص التسويقية خلدمات البنكاخلصائص التسويقية خلدمات البنكاخلصائص التسويقية خلدمات البنكاخلصائص التسويقية خلدمات البنك    ٢٢٢٢////٤٤٤٤////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
 .الودائععلى  اعتماد البنوك التجارية -

 .ت البنكية أغلبها غير ملموسةالخدما -

 .السياسية داخل المجتمعو  األنشطة االقتصاديةو  التأثير متبادل بين النشاط المصرفي -

 . درجة ثقة العمالء فيهو  البنك مقدم الخدمة باسمدمات المصرفية الخ ارتباط -

 .طبيعة السوق المصرفية في الدول النامية ال يمكن تحديدها بدقة -

 .  ٕاحصاءات غير منتظمةو  معدالت النموو  مة االقتصاديةلعدم استقرار األنظ -

إلى  حيث أن طبيعة التعامل المصرفي يحتاج.نوعية خاصة من المهاراتإلى  الحاجة -

مع توفير أكبر قدر من  ؛توفير الراحة للعميلو  ،في العمليات المصرفية الدقةو  السرعة

 .األمان من المخاطر

تحول لمعظم البنوك حول العالم ل ىلداتجاه  اكحيث أن هن.تعدد خدمات البنوكو  تنويع -

  .لتكون بنوك شاملة

        أهداف ختطيط اخلدمات املصرفيةأهداف ختطيط اخلدمات املصرفيةأهداف ختطيط اخلدمات املصرفيةأهداف ختطيط اخلدمات املصرفية    ٣٣٣٣////٤٤٤٤////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  -:هي كالتاليو  ،هي نفس أهداف محفظة المنتجات التي سبق تناولها

 .رقم أعمال البنكزيادة  -
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 .السيولةعلى  الحفاظو  استقرار نشاط البنكعلى  العمل -

 .هامش ربح للبنك ارتباط الخدمات بتحقيق -

  )The Banking Service Life Cycle(دورة حياة الخدمة المصرفية وفيما يتعلق ب

 ال توجد دورة حياة كالسيكية :إلى أنه )١()٢٠٠١؛ عبد القادر، جبر، عبد الحميد(يشير 

الخدمة قد تختلف باختالف العوامل أو  نشاهدها بل أن دورة حياة المنتج أنستطيع نلكل منتج 

  .الخارجيةو  داخليةال

خالل حياتها تمر المالية و  الخدمات المصرفية إن: مرجع سبق ذكره )١٩٩٩، الحداد( يقولو 

مراقبة دورة حياة الخدمات و  يعتبر تحليل، و بنفس المراحل التي تمر بها دورة حياة أي منتج آخر

جية التسويقية تيسترااالعلى  التعرف ىمساعدة علالمصرفية التي يقدمها البنك لعمالئه أداة 

  .خدمات مصرفية جديدة مالمتاحة لتقديويقية كذلك الفرص التسو  ،المالئمة لكل مرحلة

  
  )٦ - ٢( شكل رقم  

  الخدمات المصرفيةأو  دورة حياة المنتجات

  )٢()Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2005( :المصدر     

                                                 

التسويق المعاصر ، )٢٠٠١(، عبد القادر محمد عبد القادر، عبد الحميد، طلعت أسعد، جبر، أحمد علي) ١(

 . ، مطبعة النيل، القاهرةمدخل تطبيقي
(2) Kotler, Philip - Wong, Veronica - Saunders, John - Armstrong, Gary (2005), 

“Principles of Marketing”, Fourth European Edition Pearson Education Limited 

UK. pp. 529-565. 
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 تمر ة المصرفيةمدورة حياة الخد أن  )١() ٢٠٠١-، عبد الحميد، عبد القادر، جبر ( يشير 

  -:مراحل أربعب

   Introduction- Development Stageالتقديمالتطوير ثم مرحلة  -

تتصف هذه المرحلة بتحقيق خسائر بوجه ، و هي مرحلة تعريف الخدمة للسوق المصرفي

عالن واإل الترويجو  ،تكاليف بحوث السوق :مثل ،تكون التكاليف أكثر من اإليرادات، و عام

  .عوالتوزي

   Growth Stageمرحلة النمو -

االرتفاع مع ثبات إلى  األرباحفيه تتجه المبيعات و و  ،ير المنتجتطو على  هي مرحلة تركز

  .التكاليف

  Maturity - Saturation Stageثم التشبع   مرحلة النضج -

لمنتج جيات التسويقية دورًا كبيرًا في إطالة عمر استراتياالهي مرحلة تلعب فيها 

  .تتسم بارتفاع األرباحو  الخدمة حيث يكون منافسيه كثيرون والمصرفي أ

 Decline Stageاالنحدارمرحلة  -

السوق المصرفي يقدمون نفس الخدمة إلى  نين كثير يهي مرحلة تتسم بدخول منافس

  .ىتكنولوجيا أعلو  سعر أقلو  بجودة أكثر

تطوير التكنولوجيا المستخدمة في و  ،دة الجودةلزيا جيات المزيج التسويقيستراتيافالبد من تعديل 

  .مرحلة النضج مرة أخريإلى  نرجع حتىتخفيض العموالت و  ،توزيع الخدمةو  استخدام

  )تتطور مع الزمن لكنهاو  ،المصرفيمن السوق  ىعمومًا الخدمات المصرفية ال تلغو (

  

  

  

                                                 

التسويق المعاصر ، )٢٠٠١(عبد القادر، عبد القادر محمد ، عبد الحميد، طلعت أسعد، بر، أحمد عليج) ١(

  .، مطبعة النيل، القاهرة مرجع سبق ذكرهمدخل تطبيقي
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        ))))(Price Strategiesجيات التسعري جيات التسعري جيات التسعري جيات التسعري سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا        ٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  )Kotler, Wong , Saunders , Armstrong , 2005()مرجع سبق ذكره )١.  

ـــرارات  ـــر ق ـــتعتب ـــعير م ـــعب  نالتس ـــذالأص ـــي تتخ ـــرارات الت ـــى  ق ـــتو عل ـــويق  ىمس إدارات التس

اسـتمرارها مـن و  وجـود خدمـة ىعلـو  ،أربـاح البنـكعلـى  ألن التسعير أداة ذات تأثير مباشر ؛بالبنك

 .العمـــالءعلـــى  ذو تـــأثير مباشـــر) فوائـــدأو  مصـــروفاتأو  عمـــوالت(الســـعر ســـواء كانـــت ، و عدمـــه

 ،خـــدمات البنـــك يراجعهـــا العمـــالء باســــتمرارو  لمنتجـــات) Bank Tariff( التعريفـــة المصـــرفيةو 

  .فترات قصيرةعلى  البد أن تكون محل مراجعة البنك باستمرار، و األخرىيقارنوها بتعريفة البنوك و 

تكنولوجيـا  اسـتخدامو  ،عمل المصـرفيك بارتفاع نفقات القد تأثرت سياسات التسعير بالبنلو 

في الدول المختلفـة لتحديـد أسـعار  ينتدخل المشرعو  ،المدينةو  إذ بدأت أسعار الفائدة الدائنة ؛أكثر

ــدة ــةو  الفائ ــرفات البنكي ــوك ، و المص ــدأت البن ــك ب ــه تل ــأنها أن تواج ــن ش ــعريه م ــات س ــاع سياس ــي إتب ف

  .الربحيةعلى  تحافظو  القيود

التعريفية التعريفية التعريفية التعريفية ((((    لتي توضع يف االعتبار عند وضع أسعار اخلدماتلتي توضع يف االعتبار عند وضع أسعار اخلدماتلتي توضع يف االعتبار عند وضع أسعار اخلدماتلتي توضع يف االعتبار عند وضع أسعار اخلدماتالعوامل االعوامل االعوامل االعوامل ا    ١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  ::::))))املصرفيةاملصرفيةاملصرفيةاملصرفية

 .بنفس الجودة ىئل للخدمات المصرفية في بنوك أخر بداتوافر  ىمد -

أو  هنــاك بعــض الخــدمات كخــدمات كبــار العمــالءو .أهميــة الســعر فــي قــرار التعامــل ىمــد -

الوضـــع  –راحـــة لا( يختـــار لكـــنو  التكلفـــة فقـــطإلـــى  الخـــدمات الخاصـــة ال ينظـــر العميـــل

 .)األمان –االجتماعي 

 .المنافعو  مفاضلة العميل بين السعر ىمد -

 .شيوع الخدمة ىمد -

        ::::Cost-Plusطرق التسعري التقليدية طرق التسعري التقليدية طرق التسعري التقليدية طرق التسعري التقليدية     ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  :متوسط التكاليف -

                                                 

(1) Kotler, Philip - Wong, Veronica - Saunders, John - Armstrong, Gary (2005), 

“Principles of Marketing”, Fourth European Edition Pearson Education Limited 

UK. pp. 529-565. 
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يتم و  ،عادة ال يمكن تحديدها بدقة في البنكو  ،المباشرةغير و  يتم تحديد التكاليف المباشرة

  .حدهعلى  تكون لكل خدمةسنوي الستخراج دالة للتكلفة و اس أسعلى  ذلك عادة

 :ارتباطها بحجم النشاط في كل خدمةو  تحليل التكاليف -

البنوك من المؤسسات التي ، و حجم النشاطو  هناك عالقة وثيقة بين الربحيةيكون من الطبيعي أن 

  -:التحليل على ما يليطريقة وتعتمد .تتميز بمرونة العمل

 .المتغيرةو  الثابتةتحديد التكاليف  �

 .الربح المقبولتحديد مستوي  �

 .تحديد مستويات التسعير التي تؤخذ في الحسبان �

 .وفقًا لكل مستوي سعري ةتحديد حجم األعمال المطلوب �

 .ارتباطه بالسعر المحددو  ةحديد حجم األعمال المعقول �

  -:المعادلة التاليةعلى  داعتمتم االيو 

  .تكلفة متغيرة –السعر / أرباح + ثابتة  تكاليف= الحجم المطلوب لألعمال 

  ::::طرق التسعري اجلديدةطرق التسعري اجلديدةطرق التسعري اجلديدةطرق التسعري اجلديدة    ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  :تتمثل هذه الطرق في

 :Pricing Based to Valueالتسعير وفقًا لمنافع العمالء  -

ــعير  ــإن التس ــبانب ــي الحس ــل ف ــر العمي ــة نظ ــذ وجه ــة ال يأخ ــعر و  ،الطرق القديم ــدد الس ال يح

الثقــــة ال يــــتم و  األمــــانو  االحتــــرامفــــإن خــــدمات الســــرعة و  بالتــــاليو  ،يــــلالمقبــــول مــــن جانــــب العم

 .بالتالي يتم تقدير كل خدمة وفقًا للمنافع التي يحصل عليها العميلو .تسعيرها

 Pricing Based to Service Packageالتسعير وفقًا لمجموعة الخدمات   -

بل  ؛حدهعلى  محاسبة العميل ليس وفقًا لكل عمليةعلى  جية السعريةستراتياالتعتمد هذه 

فمثًال ال يصح أن يتم تحصيل مصاريف دفتر شيكات من عميل  ؛نوعياتهاو  وفقًا لحجم معامالته

  .من كبار العمالء لدي البنك

 Prestige Service Pricing Based toالمميزة التسعير وفقًا للخدمات -

عمـالء مقابـل بـاقي الإلـى  بتقديم خدمات خاصة لكبـار العمـالء ال تقـدم تقوم بعض البنوك

  .)Offshore( العمليات المصرفية الخارجيةو  ،خدمات إدارة الثروات :مثل ،أسعار عالية
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        ::::))))(Promotion Strategiesجيات الرتويج  جيات الرتويج  جيات الرتويج  جيات الرتويج  سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  )Kotler, Wong , Saunders , Armstrong , 2005()مرجع سبق ذكره )١. 

توفيرهـا عـن و  م خـدمات بتكلفـة مناسـبةإن نجاح الخطة التسويقية للبنـك ال تقـف عنـد تقـدي

ــع ــي واس ــار جغراف ــق انتش ــا  ؛طري ــيلة م ــاك وس ــون هن ــب أن تك ــل يج ــالب ــرتقبين لالتص ــالعمالء الم  ب

ــدمات البنــكو  ــفات، تعــريفيهم بخ ــة ص ــث يلــزم دراس ــالء الو  حي ــربط ، و مــرتقبيندوافــع العم ــب أن ي يج

جـــذب انتبـــاه إلـــى  األنشـــطة الترويجيـــة ىحيـــث تســـع،ســـلوك العمالءو  دافـــه التســـويقيةالبنـــك بـــين أه

كيفيــــة تحقيقهــــا للمنــــافع و  ثــــم عــــرض مميزتهــــا، )Awareness(ٕاعالمــــه بخــــدمات البنــــكو  العميــــل

األنشــطة  ىبعــد ذلــك تســعو  .يبــدأ عمليــة التقيــيمو ) Persuading( ثــم إقناعــه بهــا، بالنســبة للعميــل

تــذكير العميــل بمزايــا خــدمات و  ،اتخــاذ القــرار بالتعامــل مــع البنــكعلــى  حــث العميــلإلــى  الترويجيــة

  .)Reminding(ٕاشباعها لرغباتهو  البنك

يتعامل مع أكثـر و  ،يعمل مدير التسويق بالبنك في ظل مجموعة من األهداف الترويجيةو 

 بنــاءً و  .الشــركاتو  شــرائح كبيــرة مــن األفــرادو  مجموعــة متباينــةو  ،الخــدماتو  مــن نــوع مــن المنتجــات

ـــــــه مـــــــن مجم ـــــــد أن ينفـــــــذ خطت ـــــــائل الترويجيـــــــةعليـــــــه الب ـــــــة مـــــــن الوس ـــــــي أو  وع ـــــــزيج الترويج الم

)Promotional Mix( ، يتكـون مـنالـذي و ) الت الترويجيـة الحمـ -قـوة المبيعـات  -اإلعـالن- 

  .لها عالقة قوية بالعالمة التجارية التيو )  ...البيع الشخصيو ، العالقات العامة

                                                 

(1) Kotler, Philip - Wong, Veronica - Saunders, John - Armstrong, Gary (2005), 

“Principles of Marketing”,Fourth European Edition Pearson Education Limited 

UK. pp. 529-565. 
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  )٧ - ٢( شكل رقم  

  جاريةعالقته بالعالمة التو  المزيج الترويجي 

  )١()Massingham, Lancaster,2011( :المصدر

 ::::))))Direct Marketing((((    العالقات العامة املباشرةالعالقات العامة املباشرةالعالقات العامة املباشرةالعالقات العامة املباشرة    ١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

طبيعة العمليات المصرفية باعتبارها من  هي ضرورة تفرضهاو  ،العمالءو  تكون بين البنك

ـــدة ـــدمات الشخصـــية المعق ـــة بـــين و  ،الخ ـــى بمكانتـــه الطبيع ـــه إال أنـــه ال يحظ األنشـــطة بـــرغم أهميت

إذ  ؛اإلعـــالن وحـــدهعلـــى  مـــن ميزانيـــة التـــرويج%  ٦٠الترويجيـــة إذ تنفـــق البنـــوك األمريكيـــة نحـــو 

صـي بينما يؤدي البيع الشخ، تزويد العمالء بالمعلومات األساسية عن الخدماتعلى  يقتصر دوره

  .دورًا هامًا في إقناع العمالء

                                                 

(1) Lancaster, Geoff &Massingham, Lester(2011), “Essentials of Marketing 
Management” First Edition, Routledge, USA. 
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ــي البنــكو  ــة البيــع ف ــن المعــروف أن عملي ــى ال تقــوم  م ــد مــن رئــيس فعل ــة بــل تمت ئــة معين

ــس اإلدارة ــدبأو  مجل ــو المنت ــى  العض ــة إل ــي العملي ــنهم ف ــل م ــاين دور ك ــع تب ــل م ــل عام ــالبيعأق  ؛ةي

 جذب المؤسسات المحليـةعلى  العملو  ،الكبرىالعليا للبنك باالتصال بالمنشآت  اإلدارةتقوم فمثًال 

مـوظفي و  مـديري الفـروع :مثل ،لعمالءتقوم المستويات األدنى إما باالتصال المباشر باو  األجنبيةو 

، خاصـًا لــديهم فـي البنــك يتـرك انطباعــاً و  بكــل مـا يــروهء العمـالبالتـالي يتــأثر و  .االئتمــانو  التسـويق

عامــل التليفــون لهــم تــأثير فــي العمليــة و  ،أفــراد األمــن وحتــى ،مــوظفي الشــباكو  ،فمســتقبلي العمــالء

  .البيعية

        ::::بنكبنكبنكبنكسياسة العالقات العامة بالسياسة العالقات العامة بالسياسة العالقات العامة بالسياسة العالقات العامة بال    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  :ما يليإلى  تنقسم      

 :)العمالء الحاليين( جماهير العمالء -

 عمــــل استقصــــاء دائــــم لمعرفــــة آرائهــــم فــــي سياســــاتو  ،مشــــاكلهمعلــــى  مــــن التعــــرفالبــــد 

لتعامـل لالبـد ، و جـذب معـامالت جديـدة أيضـًا مـنهمو  ،االحتفاظ بهـمإلى  مما يؤدي ؛خدمات البنكو 

  -:يلي ماتوفر مع العمالء 

 .أهم شخص في نظر البنكالعميل  أن اعتبار •

 .بينما تتعدد البنوك أمام العميل ؛العميلعلى  البنك يعتمد •

 .المجتمع الخارجي العام -

 خدماته من األسس التـي يسـتند إليهـا فـي اسـتمرار نشـاطهو  يعتبر الرأي العام المؤيد للبنك

مسـاعدة مؤسسـات المجتمـع و  ،البنـوك المنافسـةو  األجهـزة الحكوميـةو  تحقيق التعاون مع الجمهـورو 

 .المدني

 :ع العاملينالعالقات م -

خلـق و  ،إذ ال تقوم عالقة طيبـة مـع العمـالء مـا لـم تكـن هنـاك عالقـات جيـدة مـع العـاملين

وجـود و  ،رفع الروح المعنوية للعـاملينو  ،التعامل باحترافيةو  تشجيع االبتكارو  ،التعاونو  روح الفريق

تشـجيع وجـود نقابـات كـذلك و  ،العكـسو  الـدنياو  اإلدارية العليـاي بين المستويات قو و  اتصال مستمر

  .مصرفية داخل البنوك
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  ::::))))(Place Strategies    التوزيعالتوزيعالتوزيعالتوزيعجيات جيات جيات جيات سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
 :أنه )١()٢٠٠٤عبد الحميد، (يؤكد      

بمـا يمكنـه مـن و  أي وسيلة لزيادة وجود البنـك بشـكل مـريح" :بأنها منافذ التوزيعيمكن تعريف      

  ."تقديم الخدمة لهمو  المستهدفينو  العمالء الحالينإلى  وصولال

  -:عند اختيار منافذ التوزيع البد من األخذ في االعتبار التاليو 

 .العمالءو  ضرورة وجود اتصال مباشر بين البنك -

زاد عــدد  ؛البنـك جغرافيــاً  أقتــربفكلمـا ، منشــآتأو  اً ضـرورة القــرب مـن العمــالء سـواء أفــراد -

 .السكنو  العملو  القرب من مناطق التسوقمن د البو  ،العمالء

 .متطورة مثل الخدمات اإللكترونية المصرفية إمكانية تطبيق نظم مصرفية -

        ::::جيات التوزيع املصرفيةجيات التوزيع املصرفيةجيات التوزيع املصرفيةجيات التوزيع املصرفيةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ١١١١////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  :القومي ىالمستو على  التوزيع -

 -:إلى حتاجيو ، مستوي الدولةعلى  يقصد بها التوزيعو 

 .وحدات مصرفيةوجود إمكانيات مالية لفتح  �

 .إدارة خدمات واسعة االنتشارعلى  قدرة البنك �

 .مرونة إدارية عالية �

 .التطويرو  البحوثعلى  تزايد اإلنفاق �

 .إمكانية تطبيق خدمات خاصة في بعض المناطق �

 .التجاري في السوق المصرفي االسمعلى  البنك اعتماد �

 .ال مركزية في اتخاذ القرارات خاصة االئتمانية �

  .ة عمالء عريضةوجود قاعد �

 :)زراعيةأو  مثال البنوك المتخصصة صناعية( التوزيع المحدود -

                                                 

مرجع سبق ، ، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ١(

 .ذكره
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ــن البنــوك هنــاك حيــث أن  ــى  عتمــديعــدد م ــن العمــالءعل ــةو  عــدد محــدود م  قطاعــات معين

ذات عالقـــــة وطيـــــدة  لكنهـــــاو  ،المخـــــاطر بارتفـــــاعتتميـــــز  ومـــــع أنهـــــا ،منـــــاطق جغرافيـــــة محـــــدودةو 

 .بالمجتمعات التي نشأت فيها

 ::::اخلدمات اإللكرتونيةاخلدمات اإللكرتونيةاخلدمات اإللكرتونيةاخلدمات اإللكرتونية    ٢٢٢٢////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

ــــل تت      ــــرفية عبــــر اإلنترنــــتفــــي مث ــــار الصــــناعيةو  ،الخــــدمات المص ليــــة الحاســــبات اآلو  ،األقم

أي مكــان إلــى  فمــع التطــور التكنولــوجي الكبيــر يمكــن للعميــل التحويــل، الهواتــف الذكيــةو  المتطــورة

وعلــى . ضــمان مــن مكتبــهخطابــات  رمســتنديه وٕاصــدافــتح اعتمــادات أو  بالعــالم فــي نفــس اللحظــة

  .في المستقبل ال يمكن االستغناء عنها هانإال أتفاع تكلفة الخدمات اإللكترونية ار من رغم ال

        ::::أنواع منافذ التوزيعأنواع منافذ التوزيعأنواع منافذ التوزيعأنواع منافذ التوزيع    ٣٣٣٣////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
 : Branchesالفروع -

 يضـــمن الراحـــةو  ،يتضـــمن أمـــاكن النتظـــار العمـــالء ؛البـــد أن تعـــد البنـــوك فروعهـــا إعـــدادًا جماليـــاً 

 -:ما يلي عأشكال الفرو تضمن تو  .الرفاهيةو 

 :Classic Branches. الفروع التقليدية �

 .وحدات مصرفيةأو  فروع كبيرةكانت النوع الشائع حاليًا سواء  يوه

 Mobile Branches . الفروع المتحركة �

مقطـورات معـدة للتعامـل كوحـدات مصـرفية متكاملـة تعمـل فـي المنـاطق أو  عبارة عن سـياراتهي 

 .المصايفو  توالعمالية والجامعا عات السكنيةالتجمو  يةالنائ

 :Cars Branches.فروع السيارات �

تكـون عـن طريـق مـا غالبـًا و ، هي تلك الفروع التي يدخلها العميل بسيارته ألداء الخدمـة المصـرفية

  . البطاقات المصرفية

 :ATM's) (Automatic Teller Machine وحدات الخدمة اآللية -

كما أنها تعطي للبنك مرونة في توزيع خدمات في مناطق  ؛اآللي يداعاإلو  هي ماكينات للسحب

ـــدة ـــةو  متباع ـــا ، و متفرق ـــن وظائفه ـــدام ـــحب واإلي ـــدي عالس ـــدا ،النق ـــيكات عوٕاي ـــوف و  ،الش ـــة كش طباع

  .التبرعات الخيريةو  ،دفع الفواتيرو  ،التحويل بين الحساباتو  ،طلب دفاتر شيكاتو  ،الحساب
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 :POS -Point of sale)( تجزئةنقاط البيع المباشر في متاجر ال -

ـــرار ا ـــذ ق ـــل يتخ ـــةحيـــث أن العمي ـــع بالتجزئ ـــي محـــالت البي ـــراء ف ـــودو  لش ـــات الوق ـــخ. ..محط ـــإن ، ال ف

حساب العميل في نفـس على  منح االئتمانو  الخصمو  إمكانية االتصالالتكنولوجيا الحديثة جعلت 

  .اللحظة أمرًا بسيطاً 

 : Electronic Serviceالخدمات اإللكترونية -

ـــازل( ـــي المن ـــدمات ف ـــبأو  الخ ـــاب أن ، )المكات ـــاحب حس ـــبح ألي ص ـــا أص ـــار التكنولوجي ـــع انتش فم

  .يتعامل عليه من منزله من خالل رقم سري بسيط

  -:مثل ،المؤسسات المصرفية الدوليةهي و  ى،وهناك أشكال أخر 

هـي مكاتـب تمثـل البنـك فـي بعـض الـدول لتسـهيل : Representative office.مكاتـب التمثيـل �

  .القيام بدور بنوك المراسلينو  ،مالهاأع

المصرفية الكبيرة فروع لها حيث تؤسس المجموعات : External Branches.الفروع الخارجية �

  .العالم إنحاءفي 

 :Subsidiaries Companies.المؤسسات المصرفية التابعة -

  .هي شركات تابعة للبنوك تعمل في أنشطة غير مصرفية

 :Joint Ventures.البنوك المشتركة -

  .حيث تشارك البنوك العالمية بنوك محلية لتكون كيان جديد

 .Export Trading Co (ETC's).شركات التصدير -

  .من الشركات التي تساهم في البنوك لتسهيل التصدير ةصور 

  اجلغرايف ملنافذ التوزيع املصرفيةاجلغرايف ملنافذ التوزيع املصرفيةاجلغرايف ملنافذ التوزيع املصرفيةاجلغرايف ملنافذ التوزيع املصرفية    سياسة االنتشارسياسة االنتشارسياسة االنتشارسياسة االنتشار    ٤٤٤٤////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  :لجديدةالوحدات المصرفية اسياسة إنشاء  -

 .رسم خريطة مصرفية للمناطق �

 :عمل، من خالل راسات تفصيلية للمناطق المستهدفةإعداد د �

 :العائد من حجم االستثماراتو  دراسات التكلفة �

  .المتوقعة اإليرادات �
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  .العمالةو  الثابتةالتكاليف  �

  .الودائع حجم �

  .القروض نوعيةو  حجم �

  .العموالت المصرفية المتوقعة �

 -:مثل ،قتصاديةاالو  جتماعيةاالقع لمو لدراسات متكاملة  �

  .خصائص الموقع �

  .كانالس �

 .النشاط االقتصادي �

  .الخدمات المتاحة �

  .المصالح الحكومية �

 .النشاط المصرفي المنافس- �

  .ترتيب أوليات الوحدات المصرفية الجديدة �

  :دراسة المناطق المصرفية الحاليةو  مراجعة -

ل المنــاطق التســويقية الحاليــة بصــفة دوريــة تحليــو  إلدارة البنــك القيــام بمراجعــةحيــث يمكــن 

غلقــه لعــدم تغطيتــه أو  فمــن الممكــن تغيــر مكــان الفــرع، المنافســةو  اتجاهــات العمــالءعلــى  للوقــوف

  .)Break Even Point( نقطة التعادلإلى  األقلعلى  عدم الوصولأو  لتكاليفه

        ::::جيات التنافسيةجيات التنافسيةجيات التنافسيةجيات التنافسيةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاال    ٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

 )١(مرجـع سـبق ذكـره )Kotler, Wong , Saunders , Armstrong , 2005( يـرىو 

د تحدو  ،مكان المؤسسة المصرفية في السوقو  ،تقيم المنافسينو  تحددجيات التنافسية ستراتياالبأن 

   -:إلى تقسمو  .تختلف باختالف الموقفو  أكثر االستراتجيات التي تتناسب مع البنك

 ting StrategiesAttack Marke جية الهجوم في التسويقيستراتا -األولي

 :، ومنهارفية بغرض التوسع أمام المنافسينجيات تقوم بها المؤسسات المصستراتياهي 

                                                 

(1) Kotler, Philip - Wong, Veronica - Saunders, John - Armstrong, Gary (2005), 

“Principles of Marketing”, Fourth European Edition Pearson Education Limited 

UK. pp. 529-565. 
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 )Frontal Attack( مهاجمة الجهات األمامية     ١١١١////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  المؤسســـة المصــرفية المهاجمــة بتقليـــد خصــومهم مــن البنـــوك المنافســة بإتبـــاعحيــث تقــوم 

م فيقــوم الجهــات األماميــة للخصــو علــى  الهجــومفــي نجــاح و  ،التوزيــعو  نفــس األســاليب فــي التــرويج

 .المهاجم بتعزيز قوته أكثر

 ::::))))(Flanking attack    ))))اهلجوم اجلانبياهلجوم اجلانبياهلجوم اجلانبياهلجوم اجلانبي((((    مهامجة أجنحة اجليشمهامجة أجنحة اجليشمهامجة أجنحة اجليشمهامجة أجنحة اجليش    ٢٢٢٢////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

  - :مات جانبية متعددة من خالل بعدينتقوم المؤسسة المصرفية بهج

 .القطاعات هجوم بشكل عام ممتد لجميع: جيستراتيابعد  - :البعد األول -

شرائح معينة من و  سكانيةو  لقطاعات جغرافية هجوم موجه: بعد جغرافي -:البعد الثاني -

حيث أن الهجوم الجانبي هو (، العمالء الذين لم يأخذوا االهتمام الكافي في بنوكهم

قر بأن الفرص في السوق المصرفية هي يألنه  ،أفضل تعليل لفلسفة التسويق الحديث

  .)محاولة تلبيتهاو  الءاكتشاف حاجات العم

 ::::))))(Encirclement Attack))))من جهات متعددةمن جهات متعددةمن جهات متعددةمن جهات متعددة((((    اهلجوم املطوقاهلجوم املطوقاهلجوم املطوقاهلجوم املطوق    ٣٣٣٣////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

يكون غير و  تحشد له موارد كبيرة من عدة جهات ؛يتم القيام بهجوم خاطف شامل كبير

  .متوقع

 ::::))))(Bypass Attack) ) ) ) العارضيالعارضيالعارضيالعارضي((((    اهلجوم الثانوياهلجوم الثانوياهلجوم الثانوياهلجوم الثانوي    ٤٤٤٤////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

جية ستراتياعلى  تعتمدو  ،األكثر سهولة لتوسيع حصتها السوقية تقوم بمهاجمة األسواق المصرفية

  ).Bank Diversification( التنويع المصرفي

  - :إلىتنقسم و  أساس فكرة البنوك الشاملةيمثل و 

 .التنويع في المنتجات المصرفية -

 .التنويع في القطاعات المستهدفة الجديدة  -

 .استخدام آليات مختلفة عن المنافسين -
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 ::::))))(Guerrilla Attackهجوم العصابات هجوم العصابات هجوم العصابات هجوم العصابات     ٥٥٥٥////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

على  إذ تقوم بشن هجمات صغيرة، المؤسسات المصرفية األكثر حجماً  تستخدمه

ضمان موطن قدم دائم في الحصة السوقية و  م،قطاعات مختلفة للمنافسين من أجل إزعاجه

  . للمنافسين

 Defense)قيةالحفاظ على الحصة السو ( الدفاع في التسويق ستراتجيةإ -الثانية

Marketing Strategies: 

 ::::))))Position Defense((((الدفاع عن املوقعالدفاع عن املوقعالدفاع عن املوقعالدفاع عن املوقع    ١١١١////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

تعمـل المؤسسـة المصـرفية كقائـد و  ،حيث يبني البنك تحصين قوي حول قطاعاتـه السـوقية

  .للقطاع في السوق المصرفي

 ::::))))Flanking Defense(((())))أجنحة اجليشأجنحة اجليشأجنحة اجليشأجنحة اجليش((((    الدفاع عن األجنحةالدفاع عن األجنحةالدفاع عن األجنحةالدفاع عن األجنحة    ٢٢٢٢////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

تقوية نقاط الضعف  لكنو  ،القطاع السوقي فقطعلى  ن الدفاع ليس بالحفاظحيث يكو 

  .ال يعتمد عليها البنك المنافس حتى

 ::::))))Pre-emptive Defense((((الدفاع مبوجب حق األولوية الدفاع مبوجب حق األولوية الدفاع مبوجب حق األولوية الدفاع مبوجب حق األولوية     ٣٣٣٣////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

) الدفاع بالمبادرة(المنافسين قبل هجومهم عليها على  تبدأ المؤسسة المصرفية بشن هجوم

  .)وسيلة للدفاعالهجوم خير (و

 ::::))))Counteroffensive Defense((((ضادضادضادضاداملاملاملاملوووو    الدفاع باهلجوم املعاكسالدفاع باهلجوم املعاكسالدفاع باهلجوم املعاكسالدفاع باهلجوم املعاكس    ٤٤٤٤////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

 .مهاجمة المنافس للبنك البد من الدفاع بهجوم مضاد لتقليل هجوم المنافسفيما يتعلق ب    

        ::::))))(Mobile Defense    الدفاع املتنقلالدفاع املتنقلالدفاع املتنقلالدفاع املتنقل    ٥٥٥٥////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢
  .عة لتغيير تكتيكات المنافستكون بالدفاع عن قطاعات مختلفة غير متوق
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 ::::))))Contraction Defense((((    الدفاع باالنكماشالدفاع باالنكماشالدفاع باالنكماشالدفاع باالنكماش    ٦٦٦٦////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

قطاعاتهـــا و  ،حمايـــة حصــتها الســـوقيةعلـــى  عنــدما تكـــون المؤسســة المصـــرفية غيـــر قــادرة

عن لكن و  ،ليس معناه التخلي عن السوق المصرفي ككلو  ،فالبد من االنكماش المخطط ،الحالية

 .تقوية القطاعات األقوىو  ،ضعفاً قطاعات األكثر ال

  :)(Market –Leader Strategies:جيات التسويقية لقادة السوق الصغيرةستراتياال -الثالثة 

ــون    ــدما تك ــغيرة عن ــرفية الص ــات المص ــةالمؤسس ــات قليل ــا  ،ذات إمكاني ــات ذات فإنه ــتهدف قطاع تس

تكـون هـذه المؤسسـات و  ،كبيـرةر مسـتهدفة مـن المؤسسـات الغيـكثيرة المخـاطر نسـبيًا و  أهمية قليلة

  .قائد للسوق المصرفي الجديد

 :)Marketing Follower Strategies(جيات التسويقية لألتباعستراتياال -الرابعة

تقليـد المؤسسـة علـى  تقـومبأنهـا  مرجـع سـبق ذكـره) ١()٢٠٠٥، وآخرون الصميدعي( يرى

أكثـر جـزء مـن قطـاع أو  قطاع واحدعلى  زالكبير بالتركيالمصرفية الصغيرة التي ال تنافس البنك 

  -:ثالث أنواع تكونو  سوقي

 ::::))))تقليد تامتقليد تامتقليد تامتقليد تام((((    Imitativeاملقلد   املقلد   املقلد   املقلد       ١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

على  المحافظة نم دولكن الب ؛تقوم المؤسسة المصرفية الصغيرة بتقليد للمؤسسات الكبيرة

 .تميزها بالسوق

 ::::))))يليليليلتعدتعدتعدتعدوووو    تقليدتقليدتقليدتقليد((((    Adapterاملعدلاملعدلاملعدلاملعدل    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

 تعــديلهاو  الصــغيرة بإدخـال بعـض الخــدمات الخاصـة بالمنافسـين تقـوم المؤسسـة المصـرفية

  .عرضها في أسواق جديدةو 

  

  

                                                 

التسويق المصرفي مدخل استراتيجي كمي ، )٢٠٠٥(يوسف، رودينة عثمان ، مد جاسمالصميدعي، مح) ١(

  .مرجع سبق ذكره -، دار المناهج للطبع والنشر، عمانتحليلي
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 ::::))))خرخرخرخرآآآآالنقل باسم النقل باسم النقل باسم النقل باسم ((((    Forger    رررراملزواملزواملزواملزو    ٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

ــرفية الصــغيرة بتزويــر ــد كامــل للبنــوك و  تقــوم المؤسســة المص ــرىتقلي ــدماتها الكب ال و  ،فــي خ

  .تأتي بجديد

  :يوتجدر اإلشارة إلى بعض االستراتيجيات كما يل

 :)Flanking Strategies((((    املكتشف   املكتشف   املكتشف   املكتشف   أو أو أو أو     جيات املنقبجيات املنقبجيات املنقبجيات املنقبسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢

ــدة ــدمات جدي ــاف خ ــون باكتش ــاو  تك ــرفي به ــوق المص ــف الس ــة و  ،تعري ــا عالي ــون مخاطره تك

  . تناسب طرديًا مع أرباحها

ـــرتاتياالاالاالاال    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢ ـــرتاتيس ـــرتاتيس ـــرتاتيس ـــدونس ـــتخدمها املتح ـــي يس ـــدونجيات الت ـــتخدمها املتح ـــي يس ـــدونجيات الت ـــتخدمها املتح ـــي يس ـــدونجيات الت ـــتخدمها املتح ـــي يس  Challengers((((    جيات الت

Strategies( 

 -:من خالل الكبرىسسات المصرفية الصغيرة اللحاق بركاب البنوك هي محاولة المؤ 

 .هي ذات مخاطر كبيرةو  التحدي بواسطة أسعار الفائدة -

  .الوظائف للمؤسسات المصرفية المتشابهةو  التحدي في األنشطة -

        جيات التسويقيةجيات التسويقيةجيات التسويقيةجيات التسويقيةسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاالمراحل تقييم مراحل تقييم مراحل تقييم مراحل تقييم     ٢٢٢٢////٢٢٢٢
جيات قبـــل ســـتراتيالاتقيـــيم بـــأن  مرجـــع ســـبق ذكـــره )٢٠٠٥، وآخـــرون الصـــميدعي( يـــرى

  -:ليةمن خالل الخطوات التايتم  تنفيذها

 ::::))))The Internal consistency((((    التوافق الداخلي    التوافق الداخلي    التوافق الداخلي    التوافق الداخلي        ١١١١////٢٢٢٢////٢٢٢٢

ـــق  ـــدي تواف ـــن م ـــد م ـــب التأك ـــتراتيااليج ـــرفيةس ـــويقية المص ـــك جية التس ـــا للبن ـــفة اإلدارة العلي ـــع فلس  م

  .ضعفهو  عتبار نقاط قوتهوضع في االالمع  المرحليةو  جيةستراتياالرؤيته أهدافه و  رسالتهو 

 ::::))))The External consistency((((    التوافق اخلارجيالتوافق اخلارجيالتوافق اخلارجيالتوافق اخلارجي    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٢٢٢٢

ـــب التأكـــد مـــن مـــد ـــويقية مـــع مجمـــل الظـــروف المحيطـــة الخارجيـــةســـتراتياالتوافـــق  ىيج  جية التس

  ).التهديداتو  الفرص(
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 ::::))))The Appropriate Time Horizon((((    املناسباملناسباملناسباملناسب    الزمنيالزمنيالزمنيالزمني    األفقاألفقاألفقاألفق    ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٢٢٢٢

التسـويقية متوافقـة مـع الجـدول الزمنـي الخـاص باألهـداف التـي تسـعي  جيةستراتيااليجب أن تكون 

  .لتحقيقها

 ::::))))The Risk Taking((((    األخذ بعنصر املخاطرةاألخذ بعنصر املخاطرةاألخذ بعنصر املخاطرةاألخذ بعنصر املخاطرة    ٤٤٤٤////٢٢٢٢////٢٢٢٢

إذا مـا  حتـىجية تسـويقية مصـرفية أن تكـون بمـوارد محـدودة سـتراتياالبد عند البدء في تطبيـق كـل 

  .فشلت ال تعرض األهداف األساسية لخطر عدم التطبيق

 ::::))))ReactionThe Competitors((((األخذ باحلسبان برد فعل املنافسني األخذ باحلسبان برد فعل املنافسني األخذ باحلسبان برد فعل املنافسني األخذ باحلسبان برد فعل املنافسني     ٥٥٥٥////٢٢٢٢////٢٢٢٢

  .المصرفية ةتجاه المؤسسجية رد فعل المنافسين لمعرفة ردود أفعالهم ستراتياالالبد أن تأخذ 

 Alternative Marketing((((جيات تسـويقية بديلـة جيات تسـويقية بديلـة جيات تسـويقية بديلـة جيات تسـويقية بديلـة سـرتاتيسـرتاتيسـرتاتيسـرتاتياحلاجـة الاحلاجـة الاحلاجـة الاحلاجـة ال    ىىىىمـدمـدمـدمـد    ٦٦٦٦////٢٢٢٢////٢٢٢٢

Strategies(:        
ـــ ـــة التـــي تعم ـــروف أن البيئ ـــريعةمـــن المع ـــي بيئـــة س ـــرفية ه ـــا المؤسســـة المص ـــتقرة و  ،ل فيه ـــر مس غي

 فالبــــــد للمؤسســــــة المصــــــرفية أن تصــــــنع خطــــــط للطــــــوارئ، فالتوقعــــــات غيــــــر ذات جــــــدوى غالبــــــاً 

  .أن تتكيف مع هذه المتغيرات هايمكن حتىجيات تسويقية بديلة ستراتياو 

        ::::حمفظة املنتجاتحمفظة املنتجاتحمفظة املنتجاتحمفظة املنتجاتوووو    جيات العامة للنموجيات العامة للنموجيات العامة للنموجيات العامة للنموسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياالاالاالاال    ٣٣٣٣////٢٢٢٢

ـــرى  ـــد الحم(ي ـــر، عب ـــدجب ـــادر، ي ـــد الق ـــتراتياالأن  )١()٢٠٠١؛ عب ـــة س ـــيجية العام ـــط :ه خط

محفظـــة المنتجـــات و  للنمـــو جية العامـــةســـتراتياالو . األســـواقو  طويلـــة األجـــل تحـــدد مجـــاالت العمـــل

  .تجنب المخاطرو  الربحيةو  تحقيق التوازن بين السيولةعلى  كالهما يعمالن

 ::::Growth Strategiesجية النمو جية النمو جية النمو جية النمو سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

ن تكون أإلى  البنوكتساعد في تحول و  ،الربحية للبنك ية هامة لزيادةجية النمو الرئيستيستراان إ

  - :منهاو  شاملةأو  بنوك متكاملة

 Intensive Growthالنمو الكثيف النمو الكثيف النمو الكثيف النمو الكثيف جية جية جية جية سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ١١١١////١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

 -:إلى نقسمت، و األسواقو  عمل البنك في الخدماتعني تكثيف ت
                                                 

التسويق المعاصر ، )٢٠٠١(عبد القادر، عبد القادر محمد ، عبد الحميد، طلعت أسعد، أحمد عليجبر، ) ١(

  .مرجع سبق ذكره، ، مطبعة النيل، القاهرةمدخل تطبيقي
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 .ويقي لنفس المنتج المصرفيعني تكثيف النشاط التسي: التغلغل في السوق -

ــي الســوق - ــاتي: التوســع ف ــديم المنتج ــون بتق ــةو  ك ــدمات الحالي ــى  الخ ــاتإل ــواق و  قطاع أس

 .جديدة

لتقليــل و  ،عنــي تطــوير الخــدمات الحاليــة لزيــادة راحــة للعمــالءي: المصــرفي تطــوير المنــتج -

  .المنافسة ةحد

 Integral Growthالنمو املتكامل النمو املتكامل النمو املتكامل النمو املتكامل جية جية جية جية سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٢٢٢٢////١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

  -:جياتستراتياوسع بثالث تعني الت

االنـــدماج أو  حصـــة المنـــافس ســـواء باالســـتحواذعلـــى  عنـــي الحصـــولت :التكامـــل األفقـــي -

 . المصرفي

 .منافذ التوزيع الخاص بالبنك المنافسعلى  عني السيطرةت: التكامل الرأسي -

ــفا - ــة: لتكامــل للخل ــات المالي ــك المؤسس ــي تمل ــول تعن ــاعدة للحص ــى  المس ــح عل ــامش رب ه

  .شركات التأجير التمويليأو  شركات تداول األوراق المالية :مثل ،أكبر

 Diversification) ) ) ) التنويعالتنويعالتنويعالتنويع((((    النمو املتنوعالنمو املتنوعالنمو املتنوعالنمو املتنوعجية جية جية جية سرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٣٣٣٣////١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

البنك عن مجال عمل جديد عندما ال تجد اإلدارة فرصة مناسبة لتعزيز نمو البنـك فـي فيها يبحث 

  -:ىتنقسم إلو  ،كانياتهاتناسب مع إمتإذا كانت هناك فرص أفضل أو  ،نشاطاته الحالية

تعنــي قيــام البنــك بإضــافة خــدمات جديــدة تتوافــق مــع الظــروف  :التنويــع المركــز -األولــي 

  .الحياة في فروع البنكعلى  كتسويق خدمات الـتأمين ،التسويقية

ٕان كانـت و  ،تعنـي دخـول البنـك مجـاالت جديـدة لعمالئـه الحـاليين :التنويع األفقي -الثانية

  .ته الحالية كنشاط أمناء الحفظ لألوراق الماليةال تتوافق مع خدما

 لـــيس لــه عالقـــة بالبنـــك تعنـــي دخـــول البنــك فـــي مجــال جديـــد :التنويـــع المخـــتلط -الثالثــة

جية سـتراتياالهذه  لكنو  ،ال تناسب طبقات جديدة من العمالءو  ،أسواقها الحاليةو  منتجاتهاو 
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ــرة ــدخول البنــك  ؛خبــرات جديــدةو  ،تتطلــب إمكانيــات كبي ــاء االســتثمار و نشــاك ــويق ط أمن التس

  .العقاري

تتطلـب اسـتثمارات كمـا أنهـا  ،جيات النمـوسـتراتيامـن  أكثـرأو  ستراتجيةايمكن للبنك اختيار و      

مـواطن قـوة جية السـليمة هـي التـي تمكـن مـن حسـن اسـتخدام ستراتياالو  .طويلة األجلو  مالية كبيرة

 .وف المنافسةظر و  فهم حاجات العمالءو  ،تنجب نقاط ضعفهو  ،البنك

 ::::جية حمفظة املنتجاتجية حمفظة املنتجاتجية حمفظة املنتجاتجية حمفظة املنتجاتسرتاتيسرتاتيسرتاتيسرتاتياااا    ٤٤٤٤////١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

ــى  للوصــول ــتراتياالإل ــدات العمــل س ــد وح ــك بتحدي ــتراتياالجية تقــوم إدارة البن ــي  ،جيس ــن أن والت يمك

وذلك عن طريق أسلوب مجموعة  ،)أكثرأو  خدمةأو  منتج(ن من أقسام البنك ياثنأو  تكون واحد

  :كالتالي، بوسطن االستشارية

      )١() ,2006شوشة )  (BCG(:أسلوب مجموعة بوسطن االستشارية    ١١١١////٤٤٤٤////١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

  منخفض                    مرتفع                                 

  مرتفع

معـــدل نمـــو   النشاط 

  المصرفي

  منخفض

  )٨ - ٢( شكل رقم 

  حصة البنك في السوق 

The BCG Growth Share Matrix                                  

تكـون كـل وحـدة ، و )SBU( جيسـتراتياالوحـدات النشـاط إلـى  طبقٌا لهذه المصفوفة تقسم األنشـطة

  -:هي كالتالي و  ألنشطة األخرىتكون مترابطة مع او  ،مستقلة بذاتها

                                                 

  .، القاهرةدار النهضة العربية، اإلدارة االستراتيجية، )٢٠٠٩(  فريدشوشة، ) ١(
 

  )زيادة المنافسة (  عالمة استفهام

Question Mark 

  ) استراتيجيات النمو ( النجوم

Stars 

  )االنسحاب من السوق (  الكالب

Dogs 

  البقرة الحلوب

Cash Cow 
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سـبة تسـاهم بنو  ،ذات نمـو مرتفـع وحدات استراتيجية توجـد فـي أسـواق تتميز بأنها :النجوم -

 .في حصة البنك السوقيةعالية 

 منخفض في حصة البنك السـوقيةهي وحدات استراتيجية للنشاط لها نمو  :البقرة الحلوب -

دعــــم وحــــدات و  ســــتخدامها فــــي تمويــــلا تنــــتج تــــدفقات نقديــــة كبيــــرة يمكــــنو  نســــبية عاليــــة

 .استراتيجية تحتاج إلي نقدية

 ،ذات نصـــيب مـــنخفض فـــي حصـــة الســـوقهـــي وحـــدات اســـتراتيجية  :عالمـــة االســـتفهام -

 .االنخفاضتحتاج إلي نقدية لمنع الحصة السوقية من و  مرتفع في النشاطنمو نصيب و 

يطلــق و  ضــةحصــة ســوقية منخفو  ،ذات نصــيب مــنخفضهــي وحــدات اســتراتيجية :الكــالب -

( من السوق أو التصفية  االنسحابيقتضي ذلك و   (Cash Traps))الفخ النقدي( عليها

(Divestiture. 

حصـة الســوق للبنـك مقارنـة بالمنافســين و  فعلـي البنـك دراسـة هــذه المصـفوفة لمعرفـة معــدالت النمـو

  .التخلص من بعض األنشطة المصرفيةأو  لتكثيف االستثمار في الخدمات والمنتجات

 ::::نقد أسلوب جمموعة بوسطننقد أسلوب جمموعة بوسطننقد أسلوب جمموعة بوسطننقد أسلوب جمموعة بوسطن    ٢٢٢٢////٤٤٤٤////١١١١////٣٣٣٣////٢٢٢٢

:نقد أسلوب بوسطن فيما يلي )1()٢٠٠١، عبد القادر، عبد الحميد، جبر( يطرح  

 .الربحيةو  الربط بين نصيب المنتج من السوق -

 .التدفقات النقدية للتعامل مع المنتجاتعلى  اعتماد المصفوفة -

 .تسويقيةاعتبار أن معدل النمو هو العامل الوحيد لتقدير الفرصة ال -

 .نقدية كبيرةإلى  تحتاج) النجوم( افتراض أن المناطق ذات النمو المرتفع -

                                                 

التسويق المعاصر ، )٢٠٠١(القادر، عبد القادر محمد  عبد، عبد الحميد، طلعت أسعد، جبر، أحمد علي) ١(

  .مرجع سبق ذكره، ، مطبعة النيل، القاهرةمدخل تطبيقي



  

  
        لثلثلثلثالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا

        ))))مفاهيم وأساليب البنوك الشاملة والتحول إليهامفاهيم وأساليب البنوك الشاملة والتحول إليهامفاهيم وأساليب البنوك الشاملة والتحول إليهامفاهيم وأساليب البنوك الشاملة والتحول إليها((((
  

  :مقدمة

  .مفاهيم وأساليب البنوك الشاملة: المبحث األول

  .التحول إلى البنوك الشاملة: المبحث الثاني
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        ::::املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة

من ضمنها الجهاز و ،ميادين الحياة ىديد من التغيرات المتالحقة في شتيشهد العالم الع
لتمكين الشاملة  البنوكإلى  التحولفي أهم خطوات اإلصالح المصرفي حيث تمثلت ، لمصرفيا

ثار العولمة آعلى  أبرزها التغلبو ؛المستقبليةو التحديات الراهنةو االقتصاد من مواجهة االستحقاقات
 .والدولي مياإلقليالمستويين على  يةالتنافسعلى  زيادة القدرةو تحقيق متطلبات لجان بازلو ،المالية
الذي  ق تنميتها، األمريتحقو تتحكم في تدفقات أموالهاو لقد أصبح العالم باتساعه قرية تربطها البنوكو

التدفقات النقدية بمزج عملياتها بين  إدارةفي  االبتكارتوفير على  البنوك ضرورة العملعلى  يفرض
البد من  حيث.الشاملة الجودةقيق تحو ،التمويل التنموي االستثماريو المصرفي التقليدي اإلقراض
دعم و ،إزالة الحواجز في النشاطات المصرفيةو ،تعديل التشريعات ىالعربية علمجتمعاتنا  يالعمل ف

 .التعاقديةو االستثماريةو التجارية كأعمال البنوالتي تعد نموذجاً فريداً بين الشاملة  البنوكالتحول نحو 
  .))))١١١١(((())))٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣ي، ي، ي، ي، السيسالسيسالسيسالسيس((((قويةو بنوك شاملةإلى  التحولو

  ::::))))٢٢٢٢(((())))٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠، ، ، ، عبد الحميدعبد الحميدعبد الحميدعبد الحميد((((    يقوليقوليقوليقولفي ذلك في ذلك في ذلك في ذلك وووو

قد تركزت و ،أعمال البنوكو أداءعلى  انعكاساًالمصرفية العالمية و االقتصاديةللتغيرات  تكان
 االقتصادي اإلصالحتطبيق برامج و ،االتجاه نحو الخصخصة :هذه التغيرات في مجاالت عديدة أهمها

كذلك و .زيادة التأثر بالعولمة الماليةو ،مقررات لجان بازل تطبيقو ،مة الشركاتكوحو ،المصرفيو
رة الدولية في ظل تزايد دور البنوك في عمليات التجاو ،التغييرات السريعة في أسعار صرف العمالت

إلى  باإلضافة ،االتصاالت المصرفيةو ،حدوث طفرة في تكنولوجيا المعلوماتأيضاً و. )الجات(اتفاقية 
 العمالقة االتجاه العالمي لتكوين التكتالت االقتصاديةو ،متعددة الجنسية عاظم دور الشركاتت
عقود و ،في مجاالت إدارة النقد جديدةظهور مستحدثات مالية و ،االتحادات المصرفيةاالندماجات وو

توريق و ،إدارة محافظ األوراق الماليةو ،المستقبليةو العقود اآلجلةو ،المبادالتو الخياراتو االستثمار
  .غيرهاو الديون

                                                

، مكتبة األسرة وغسيل األموالوغسيل األموالوغسيل األموالوغسيل األموال    واالقتصاد الوطنيواالقتصاد الوطنيواالقتصاد الوطنيواالقتصاد الوطني.. .. .. .. اع المصرفي اع المصرفي اع المصرفي اع المصرفي ططططالقالقالقالق    ،)٢٠٠٣(لسيسي، صالح الدين حسن ا) ١(
 .الهيئة العامة للكتاب، القاهرة

  .الدار الجامعية، اإلسكندريةالبنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، البنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، البنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، البنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، ، )٢٠٠٠(عبد الحميد، عبد المطلب ) ٢(
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البنوك التجارية ضرورة التحول نحو نظام البنوك على  فرضت كل هذه التغيرات ممن ثَو
  .األمان من المخاطرالسيولة وو التوازن بين الربحيةتحقق و ،كي تتكيف مع أوضاع العولمةلالشاملة 

وك في يعكس دور البنكنشاط هام  البنوك الشاملةيعرض الباحث في هذا الجزء مفهوم و
، باإلضافة ير المصرفيةلخدمات المصرفية وغاو تغير دور البنوك لتسويق المنتجاتو ،عصر العولمة
 مقومات نجاحهو ،البنوك الشاملةإلى  المصرفي ياستراتيجيات التسويق التحول أثرإلى معرفه 

  .طبيقه في مجتمعاتنا العربيةضوابط هذا التحول المصرفي وتو اتلبمتطو ،مزاياهو
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        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        أساليب البنوك الشاملةأساليب البنوك الشاملةأساليب البنوك الشاملةأساليب البنوك الشاملةوووو    مفاهيممفاهيممفاهيممفاهيم

باألخص و ،ات القرن الماضينيفي ثماني) Universal Banks(ظهر مفهوم البنوك الشاملة 
جميع العمليات المصرفية ) Deutche–Dresdner( عندما عرض بنكي ١٩٨٦في ألمانيا عام 
 التعامل في األوراق الماليةو ،أمناء الحفظ :ثلم ،المنتجات غير المصرفيةإلى  التقليدية باإلضافة

كانت ألمانيا و .التأجير التمويليو إدارة األصولو ،االستثمارخدمات التأمين وو ،تالمضاربة بالعمالو
فرنسا ثم و المملكة المتحدةإلى  البنوك الشاملة ثم انتقلتإلى  أول دولة في العالم بدأت في التحول

  ....))))١١١١(((())))٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥، ، ، ،     Herffernan(((( اليابانو حدة األمريكيةالواليات المتإلى  انتقلت

        ) ) ) ) Universal Bank((((    البنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملة    مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     ١١١١////٣٣٣٣

  مرجع سبق ذكره )٢٢٢٢(((())))٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠عبد الحميد، عبد الحميد، عبد الحميد، عبد الحميد، ((((    يعرفيعرفيعرفيعرف

 تنويع مصادر التمويلإلى  تلك الكيانات المصرفية التي تسعي دائماً: بأنهاالبنوك الشاملة 
تمنح و ،توظف مواردها في جميع األنشطةو ،طاعاتتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القو

تجمع بين وظائف البنوك و ،تقديم كافة الخدمات المتنوعةعلى  كما تعمل .لجميع القطاعاتاالئتمان 
  .األعمالبنوك االستثمار وو نوك المتخصصةالبو التجارية التقليدية

  مرجع سبق ذكره    ))))٣٣٣٣(((())))٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣السيسي، السيسي، السيسي، السيسي، ((((    يعرفيعرفيعرفيعرففي حين في حين في حين في حين 

يمنح االئتمان و ،مصادر تمويله من كل القطاعاتعلى  الذي يحصل البنك: هبأنالشامل  البنك
  .التأمين :مثل ،الخدمات التعاقديةو ،كذلك القيام بدور بنوك االستثمارو ،لجميع القطاعات

                                                
(1) Herffernan ,Shelagh. (2005), “Modern Banking”, John Wiley & Sons Ltd , England. pp. 
19-62. 

مرجع سبق ، الدار الجامعية، اإلسكندريةالبنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، البنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، البنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، البنوك الشاملة عملياتها  وإداراتها، ، )٢٠٠٠(عبد الحميد، عبد المطلب ) ٢(
 .ذكره
 ، مكتبة األسرةواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموال.. .. .. .. القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي  ،)٢٠٠٣(السيسي، صالح الدين حسن ) ٣(

  .مرجع سبق ذكره، لكتاب، القاهرةالهيئة العامة ل
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المستشار يكون بمثابة المخطط وو ،عمالئهو صانع ألسواقه بنكالشامل هو  البنكفإن بالتالي، 
ترويج و ،يشارك في تأسيس الشركاتو ،الجدوىيقدم خدمات دراسات و ،دراواألف للشركاتالمالي 

يتعامل و ،بكافة آلياتها ويتعامل في سوق األوراق المالية ،ينتهز الفرص االستثماريةو ،المشروعات
ون يكو ،يستنبط الجديد منها األكثر توافقاً مع احتياجات العمالءو ،مشتقاتهاو مع جميع األدوات المالية

  .إدارة المخاطر بشكل احترافي أيضاًو ،في إدارة السيولة أكثر فعال

        أنواع املؤسسات املاليةأنواع املؤسسات املاليةأنواع املؤسسات املاليةأنواع املؤسسات املالية    ٢٢٢٢////٣٣٣٣

  -:إلى تنقسمو في كل مجتمع حسب حاجاتهالمؤسسات المالية تتنوع 

    ))))Depositary Intermediaries((((    مؤسسات قبول الودائعمؤسسات قبول الودائعمؤسسات قبول الودائعمؤسسات قبول الودائع    ١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

  .اتحادات االئتمانو ،إلقراضاو ، جمعيات االدخارار، بنوك االدخالتجاريةتتمثل في البنوك 

    ))))Contractual Intermediaries((((    مؤسسات الوساطة التعاقديةمؤسسات الوساطة التعاقديةمؤسسات الوساطة التعاقديةمؤسسات الوساطة التعاقدية    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٣٣٣٣

على  شركات التأمينو ،)Life Insurance(ى تسمو ،الحياةعلى  تتمثل في شركات التأمين
 ناديق التأمين الخاصةصو، )Non-Life Insurance( تسميو ،المنشآتو السيارات :مثل ،الممتلكات

طويلة األجل يتم استثمارها غالباً في صناديق استثمارية طويلة  أموالهاتكون و ،مة والمعاشاتالعاو
  .تمويلي ، شركات التأجير التشغيلياألجل ،شركات التأجير ال

    ((((Investment Intermediaries))))مؤسسات الوساطة االستثماريةمؤسسات الوساطة االستثماريةمؤسسات الوساطة االستثماريةمؤسسات الوساطة االستثمارية    ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٣٣٣٣

مال شركات رأس و ،توظيف األموالشركات و، بنوك االستثمارو، تابعة للبنوكتتمثل في شركات 
 ،ظأمناء الحفو، ركات السمسرة في األوراق الماليةشواالستثمار، و ركات إدارة األصولشو، المخاطر

 .شركات التعامل في المشتقاتو، شركات إدارة صناديق االستثمارو

    ))))Universal Banks((((    البنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملة    ٤٤٤٤////٢٢٢٢////٣٣٣٣

قبول  :مثل ،للبنوكي تقوم بكافة األعمال التقليدية فه ؛تجمع بين الوظائف السابقة في مجملها
تقدم كافة أنواع و .اإلسالميةالبنوك و ،تتعامل في أنشطة البنوك المتخصصةو ،منح االئتمانو ،الودائع

أكبر عدد على  خدمات التأمين مستغلة في ذلك توزيع المخاطرو ،وساطة االستثمارو الوساطة المالية
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كافة األدوات المستخدمة في و ،العقود المستقبليةو أعمال المشتقاتى إل باإلضافة .من العمالء
القطاعات و ،المنتجاتو ستراتيجيات التنويع للوظائفاعلى  تعتمدو ،إدارة المخاطر الماليةو ،االستثمار
  .المناطق الجغرافيةو المستهدفة

  

  )١- ٣(م شكل رق
        لوظائف المتعددة للبنوك الشاملةلوظائف المتعددة للبنوك الشاملةلوظائف المتعددة للبنوك الشاملةلوظائف المتعددة للبنوك الشاملةاااا

        ....))))١١١١(((())))٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤، ، ، ، عبد الحميدعبد الحميدعبد الحميدعبد الحميد((((    ::::المصدرالمصدرالمصدرالمصدر

                                                

 .مرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكره، ، ، ، ، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ١(
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        املؤسسات املالية العامليةاملؤسسات املالية العامليةاملؤسسات املالية العامليةاملؤسسات املالية العاملية    ياكلياكلياكلياكلمناذج هلمناذج هلمناذج هلمناذج هل

  

  نموذج البنوك الشاملة

  

  

  بنك                   أنشطة مالية             أنشطة غير مالية        

  

  )نسخة أمريكية ( نموذج الشركات القابضة المصرفية              

  

  

شركات تابعة طبقاً )   ج(بنك تابع )  ب(بنك تابع )    أ(بنك تابع            

من قانون  ٢٠للمادة      

 جالس سيجال

  

  )نسخة أمريكية ( نموذج الشركات القابضة المالية

  

  

  العالم لأوراق مالية تابعة حو ةتأمين تابعة    شرك ةبنك تابع متعدد الفروع   شرك  

  )٢ - ٣( شكل رقم
        هياكل المؤسسات المالية العالميةهياكل المؤسسات المالية العالميةهياكل المؤسسات المالية العالميةهياكل المؤسسات المالية العالمية

  مرجع سبق ذكره ))))١١١١(((())))٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٥، ، ، ،     Herffernan((((::::المصدرالمصدرالمصدرالمصدر    

  

                                                
(1) Herffernan ,Shelagh. (2005), “Modern Banking”, John Wiley & Sons Ltd , England. pp. 
19-62. 
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        ::::مرجع سبق ذكره    ))))١١١١(((())))٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤، ، ، ، عبد الحميدعبد الحميدعبد الحميدعبد الحميد((((وفقاً لـوفقاً لـوفقاً لـوفقاً لـ    المؤسسات الماليةالمؤسسات الماليةالمؤسسات الماليةالمؤسسات المالية    أنواعأنواعأنواعأنواعوتتمثل وتتمثل وتتمثل وتتمثل 

    ::::))))Depositary Intermediaries((((    مؤسسات قبول الودائعمؤسسات قبول الودائعمؤسسات قبول الودائعمؤسسات قبول الودائع    ١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

 .ماناتحادات االئتو ،اإلقراضو جمعيات االدخارو، اربنوك االدخو، تتمثل في البنوك التجارية
 ،ت االئتمان فودائعهم في شكل أسهمفيما عدا اتحاداالشركات و ،في قبول ودائع األفرادكلها تشترك و
تكون بشكل شخصي أو باستخدام  و ،ألجال محددة سحب من هذه الودائع عند الطلب أويمكن الو

  .الخ...حسابات التوفير أو بالبريد أو يمكن السحب منها بشيكات أو تحويالت
  -:تاليوهي كال

        ::::Commercial Bank))))((((    البنوك التجاريةالبنوك التجاريةالبنوك التجاريةالبنوك التجارية    ١١١١////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

 ،باإليطالية )Banco( هي مشتقة من كلمةو ،في مدينة البندقيةأول ما ظهرت ) بنك( كلمة تظهر
، )MediciBank(م باسم ١٣٩٧أنشئ أشهر بنك عام و .تعني المنضدة التي يقف بجوارها الصرافو

 Banca Monte dei(باسم ويعرف م ١٤٧٢طاليا عام في إي ئأنش اآلن حتىأما أشهر بنك موجود 

Paschi di Siena(.  
مع و ،مكان تودع فيه ثروات أفراد المجتمع لحمايتها ىرون قليلة لم تكن مهمة البنوك سومنذ قو

 تتوسعثم  ،جانب اإليداعإلى  االستثمارو تطور الفكر المصرفي أصبحت وظيفة البنوك اإلقراض
  .طور التكنولوجيمع الت ىلتشمل أنشطة أخر
تقديم قروض و ،تمويل األنشطة التجاريةعلى  أطلق عليها هذا االسم القتصارهاف أما البنوك التجارية
إال أن التوسع في األعمال المصرفية دفع البنوك للتعامل مع كافة  ؛في بادئ األمرقصيرة األجل 

  )First National Bank( يات المتحدةمن أهم البنوك التجارية في الوالو .المنشآت وجميع فئات المجتمع
  - :إلى تنقسم البنوك التجاريةو

 ::::))))((((Corporate –Wholesale Banking    بنوك اجلملة أو الشركاتبنوك اجلملة أو الشركاتبنوك اجلملة أو الشركاتبنوك اجلملة أو الشركات    ١١١١////١١١١////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
في و.المؤسسات العالمية في كل مجاالت األنشطة المصرفيةو ىامل هذه البنوك مع الشركات الكبرتتع

) Small and Medium) Enterprises المتوسطةو رةالشركات الصغيالفترة األخيرة تم استهداف 

                                                

  .مرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكره، ، ، ، ، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ١(
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)SME's(((( ةالصغيرة والمتوسطيقية جديدة من الشركات شرائح تسوو تستهدف قطاعات، بحيث 
جل أالتصدير من و تقديم االستشارات من أجل مساعداتهم في اإلنتاجو ،تقديم الدعم لهمو ،لتمويلهم
  . التنمية

 Individual((((    بنوك األفرادبنوك األفرادبنوك األفرادبنوك األفرادأو  ))))Retail Banking((((    بنوك التجزئة املصرفيةبنوك التجزئة املصرفيةبنوك التجزئة املصرفيةبنوك التجزئة املصرفية    ٢٢٢٢////١١١١////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

Banking((((:  
 ،تنتشر في المدنو األفرادمع جميع والتعامل  ،الجغرافيز به تاجر التجزئة بانتشارها تتميز بما يتمي

 .العميل في كل مكان إلىتصل و المصايف،و العماليةو ، التجمعات السكنية، الجامعات، النواديالقرى
 Payroll((((عقود تحويل المرتب  بنوك الشركات تسميو ين بنوك األفراديوجد نقطة اتصال بو

Agreement(((( ،في هذه و ،عاملينمرتبات الويل البنوك بغرض تحو عقود تعقد بين الشركات :هيو
  .تسهيالت ائتمانية للعاملين بها أيالعقود يدرس البنك الشركة دراسة ائتمانية جيدة قبل منح 

 يطلق عليهاو، )Private Banking( العمليات المصرفية الخاصة :نوك التجزئة أيضاًمن أنشطة بو
)Personal Banking (أو خدمات )Premier( أو ) (Wealthأو )الصفوة.(  

 ،إلدارة حساباتهمأصحاب الثروات و متميزة لألفراد األثرياءو يقدم البنك خدمات خاصةكما        
تخطيط و ،إدارة أصولهمو ،عمل محافظ استثماريةو ،لقانونية لهماو تقديم االستشارات الماليةو

 الشخصيةتسهيل تعامالتهم المصرفية و ،منحهم تسهيالت ائتمانية بالضمان الشخصيو ،ثرواتهم
  .دقةو إنجازها في سرعةو

        ::::))))Saving Associations((((    مجعيات االدخارمجعيات االدخارمجعيات االدخارمجعيات االدخاروووو    بنوكبنوكبنوكبنوك    ٣٣٣٣////١١١١////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
تجميع المدخرات و ،بانخفاض الحد األدنى لإليداع يزتتم، و)Saving Banks( تسمي بنوك االدخار

على  بالتالي يحصل المودعونو ،تتميز بعدم وجود مالك لهاو ،االقتراب من المدخرينو الصغيرة
  .)مكاتب البريد(في مصر  اًمن األمثلة األكثر تشابهو معدالت عالية من الفوائد ،

    ::::))))Credit Union((((    احتادات االئتماناحتادات االئتماناحتادات االئتماناحتادات االئتمان    ٢٢٢٢////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
لق موارد لالئتمان وخ ،ية التعاون المالي بين أعضائهاتنمإلى  يات تعاونية منظمة تهدفهي جمع

 ،هم مجموعة من األشخاص يربطهم أهداف معينةو ،تمتلك بواسطة أعضائهاو ،لألغراض اإلنتاجية
  .م١٨٦٤في ألمانيا االتحادية عام وكانت بداياتها 
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    ::::))))Islamic Banking((((    البنوك اإلسالمية البنوك اإلسالمية البنوك اإلسالمية البنوك اإلسالمية     ٣٣٣٣////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
لف عن البنوك تختو ،تزامها باجتناب التعامل بالفوائدهي مؤسسات تباشر األعمال المصرفية مع ال

  -:تيالتقليدية في اآل
 . استبعاد التعامل بالفوائد باعتباره نوع من الربا -
لتزماً المشاركة في المشروعات مو ،االستثمار المباشرو توجيه الجهود نحو تنمية المجتمع -

  .ة اإلسالمية من خالل لجانها الشرعيةبأحكام الشريع
 األموال الخاصة بالبنكعلى  بتحقيق التكافل االجتماعي من خالل إخراج الزكاةااللتزام  -

  .إدارة صندوق للزكاةو المتعاملينو
البنوك الشاملة عن غيرها من البنوك إلى  التحولعلى  تعتبر البنوك اإلسالمية أكثر قدرةو -

المتخصصة و تقوم بتقديم خدمات البنوك التجاريةو ،متعددة األنشطةنظراً ألنها  ؛التقليدية
  .بنوك االستثمار كذلك خدماتو ،بأنواعها

    ::::))))Municipal Banks((((    بنوك احمللياتبنوك احمللياتبنوك احمللياتبنوك احملليات    ٤٤٤٤////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
توفير إلى  تهدف بنوك المحلياتو ،اماً في النهوض بتلك المجتمعاتتؤدي بنوك التنمية المحلية دوراً ه

 االجتماعية للسلطات المحلية في شكل قروض طويلة األجلات االقتصادية وللمشروع التمويل الالزم
  - :يكون لها نمطانو تصدر السندات الحكوميةو

            - - - - ::::النمط األولالنمط األولالنمط األولالنمط األول -
 The( مكتب قروض األشغال العامة في إنجلترا :مثل ،أن تكون مملوكة للحكومة المركزية

Public Works loans board( ،بنك المقاطعات التركيو )(The Province Bank of Turkey ،
  .الهيئة الكينية إلقراض الحكومات المحليةو

            ----::::النمط الثانيالنمط الثانيالنمط الثانيالنمط الثاني -
تكون مؤسسات مشتركة بين و، الدول االسكندينافية :مثل ،خاضعة لسيطرة السلطات المحليةأن تكون 

  .المحليةو بين الخطط القوميةيمكن التنسيق  حتىالمحليات و ولةالد
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        )١١١١(Specialized Bank:::: (Machiraju, 2010)    البنوك املتخصصة البنوك املتخصصة البنوك املتخصصة البنوك املتخصصة     ٥٥٥٥////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
 .عقارية صناعية، زراعية،تجارية، اقتصادية،ت أو عمليات تمويل مشروعاعلى  هي بنوك تعمل

ففي بنوك التجارة  ؛كل منهايختلف أجال التسهيالت االئتمانية التي تمنحها هذه البنوك وفقاً لنوع و
ال و. سنة )٣٠(إلى  بينما تصل في البنوك العقارية ؛ستة أشهرإلى  الخارجية قد تصل أجال القروض

  .السنداتو تعتمد رأس المال لكنالودائع فقط وعلى  مد في مواردهاتعت
  -:التاليإلى  تنقسمو

    ::::))))Industrial Banks((((البنوك الصناعية البنوك الصناعية البنوك الصناعية البنوك الصناعية     ١١١١////٥٥٥٥////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
ية بضمان رهن منح التسهيالت االئتمانتو ،في المجتمعتقوم بتمويل النشاط الصناعي منشآت مالية هي 

  .ا تقوم بتمويل شراء المواد الخام، كممعداتأو بضمان رهن أآلالت و ،ي المصانعمبانو أراضي

تتدرج و ،االقتصادية للمشروعات الصناعيةو بإجراء دراسات الجدوى الفنيةيقوم البنك الصناعي و
  -:نوعانى إل تنقسمو .متوسطة األجل وفقاً لالئتمان المطلوبإلى  جال قروضها من قصيرةآ

  .تتشابه مع عمليات التأجير التمويليو ،بناء مبانيو ،آلالتاشراء  تمويل :األولاألولاألولاألولالنوع النوع النوع النوع  -
زيادة و، تمويل رأس المال العاملو ،طاقة المشروع الصناعي زيادة استغالل ::::النوع الثانيالنوع الثانيالنوع الثانيالنوع الثاني -

أو تمويل عجز طارئ نتيجة تنفيذ عقود توريد أو منح حد ائتمان مدين بضمان عقود  دورته
  .ير أو خطابات ضمان أو منح قروض متوسطة األجلتصد

 .العمال المصريو من األمثلة في مصر بنك التنمية الصناعيةو

    ::::))))Agricultural Banks((((    البنوك الزراعيةالبنوك الزراعيةالبنوك الزراعيةالبنوك الزراعية    ٢٢٢٢////٥٥٥٥////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣
الزراعية أو التوسع  هي منشآت مالية تتخصص بالتمويل الزراعي بغرض التوسع األفقي في الرقعة

تمنح و ،زيادة إيراد المزارعينو ،من المحاصيل التي تحتاجها الدولةالذاتي  الرأسي لتحقيق االكتفاء
قصيرة األجل لتمويل المحاصيل خالل دورتها و متوسطة األجل الستصالح األراضيو قروض طويلة

  .الزراعي االئتمانو بنك التنمية :في مصرعليها من األمثلة و ،الزراعية

                                                
(1) Machiraju, H.R. (2010), “Merchant Banking”, New Age International (P) Ltd., 
Publishers New Delhi India, Fourth Edition pp. 6-13. 
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    ))))Real Estate Banks((((    البنوك العقاريةالبنوك العقاريةالبنوك العقاريةالبنوك العقارية    ٣٣٣٣////٥٥٥٥////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

 زيادة الرقعة العمرانية في المدن القائمةو ،لشراء العقارات األزمةهي بنوك تهتم بتقديم السلف 
 ال يقتصر دورهاو .سنة )٣٠(إلى  سنوات )١٠(منح قروض طويلة األجل من على  تعتمدو.الجديدةو

في عليها من األمثلة و.إعطاء المشورة الفنيةو البناءعلى  الرقابة الكاملة لكنو ،اإلقراض فقطعلى 
 .البنك العقاري المصري العربيو اإلسكانو بنك التعمير :مصر

        ....مرجع سبق ذكره )(Machiraju, 2010)((((١١١١))))    Export    BanksBanksBanksBanks((((    بنوك الصادراتبنوك الصادراتبنوك الصادراتبنوك الصادرات    ٤٤٤٤////٥٥٥٥////١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

تقوم بأعمالها بعض البنوك و ،ندعم المصدريو هي بنوك تتخصص في تمويل عمليات التصدير
مما يعود  ؛الغرض منها زيادة الصادراتو. )شركات اعتمادات التصدير( ةالمسماالتجارة أو البنوك 

للشركات و ناألجل للمصدري طويلةو وتمنح قروض قصيرة .الميزان التجاري للدولةعلى  بالنفع
دير بنك التص :في الواليات المتحدةعليها من األمثلة و.للنهوض باإلنتاج المخصص للتصدير اإلنتاجية

من و ،البنك المغربي للتجارة الخارجية: في المغربعليها من األمثلة و، ات المتحدةاالستيراد للوالي
  .م١٩٨٤عام  ئأنشالذي  البنك المصري لتنمية الصادرات: في مصرعليها األمثلة 

    ::::))))Contractual Intermediaries((((    مؤسسات الوساطة التعاقديةمؤسسات الوساطة التعاقديةمؤسسات الوساطة التعاقديةمؤسسات الوساطة التعاقدية    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٣٣٣٣

 ،الممتلكاتعلى  شركات التأمينو ،)Life Insurance(ى تسمو الحياةعلى  تتمثل في شركات التأمين
العامة و ناديق التأمين الخاصةصو، )Non-Life Insurance(ى تسمو المنشآتو السيارات :مثل

 ،في صناديق استثمارية طويلة األجليتم استثمارها غالباً و ،طويلة األجلأموالها تكون و .والمعاشات
تقديم مجموعة إلى  ىتسعو ،التمويل العقاريو التشغيلي شركات التأجيرو، مويليشركات التأجير التو

 المعاشاتو عقود التأمين :مثل ،عالقة تعاقدية مع المشتريينإلى  من أدوات االئتمان التي تستند
        ....))))٢٢٢٢(((())))((((Saunders, Ingo,1994 ألموال في استثمارات طويلة األجلتستخدم هذه او
        

                                                
(1) Machiraju, H.R. (2010), “Merchant Banking”, New Age International (P) Ltd., 
Publishers New Delhi India, Fourth Edition pp. 6-13. 
(2) Saunders, Anthony & Walter, Ingo (1994), “Universal Banking in the United States: 
What Could We Gain? What Could We Lose?”, Oxford University Press, Inc. USA. 
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        ::::))))((((Investment Intermediariesمؤسسات الوساطة االستثمارية مؤسسات الوساطة االستثمارية مؤسسات الوساطة االستثمارية مؤسسات الوساطة االستثمارية     ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٣٣٣٣
يطلق و، )Merchant Bank( في المملكة المتحدة ىأو تسم، Investment Bank)( بنوك االستثمار

 Development( أو بنوك التنمية )Banques D'Affaires( عليها في فرنسا بنوك األعمال

Banks( ،تخصص في تو ،االستثمارات لتنمية المجتمع من خالل زيادة ىأساس أنها بنوك تسع ىعل
تعبئة و تمويل المشروعاتو فرص االستثمارعلى  تقوم بالتعرفو جلطويل األو منح االئتمان متوسط

لنصف الثاني من القرن التاسع وتأسست هذه البنوك عالمياً في ا .المجتمع إلقامة المشروعاتمدخرات 
 )١٢٠(الحرة رقم  قوالمناط األجنبيو في مصر تأسست بموجب قانون استثمار المال العربيو، عشر
        .))))١(((((2010)2010(2010(Liaw,2010) )األعمالو تأسيس بنوك االستثمار( ١٩٧٥لسنة 
عليها من األمثلة و، الشركات األخرىو القانون الحق في إنشاء شركات االستثمار ىأعطحيث      

 األهليبنك قطر الوطني و ،سابقاً األهليالمصريبنك تشيس  )CIB( في مصر البنك التجاري الدولي
)QNB Alahi(ًالبنك األهلي سوسيتيه جنرال سابقا )NSGB (.  

    ::::كما يليكما يليكما يليكما يلي    ((((Puri,1994)(٢))))وفقاً لـ وفقاً لـ وفقاً لـ وفقاً لـ     وظائف بنوك االستثماروظائف بنوك االستثماروظائف بنوك االستثماروظائف بنوك االستثماروتتمثل أهم وتتمثل أهم وتتمثل أهم وتتمثل أهم 
تأسيس على  اإلشرافو ،فرص االستثمار من خالل إجراء دراسات الجدوىعلى  التعرف -

 .شرية إلدارة هذه المشروعاتتوفير الكوادر البو ،هاتمويلو ،ترويجهاو المشروعات
الخاصة بقبول األوراق التجارية لتمويل و، )(Acceptance Houseالقيام بأعمال بيوت القبول  -

  .التجارة الخارجية فضالً عن قبولها مقابل التمويل طويل األجل للمشروعات
 .تكون عادة تابعة للبنوك ) Factoring( هناك شركات متخصصة في التخصيم -
 ،)(Issuing Banksاإلصدارالقيام بأعمال بنوك و ،ورة الفنية لمشروعات االستثمارتقديم المش -

الجديدة عن طريق المشاركة في االكتتاب في و للشركات القائمة زمةلالاتوفير رؤوس األموال و
عمليات و االستحواذو إصدار االستشارات المالية في عمليات االندماجو ،تسويق السنداتو األسهم
 .البورصة

                                                
(1) Liaw, K. Thomas (2007), “Investment Banking and Investment Opportunities in 
China: A Comprehensive Guide for Finance Professionals”, John Wiley & Sons 
Ltd,UKpp. 115-189. 
(2) Puri, Manju.(1996), “Commercial banks in investment banking Conflict of interest 
or certification role?”,Journal of Financial Economics, . Elsevier Science S.A. ,Volume 40 
· pp. 373–401. 
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 .األجنبيفيه تقوم بتوفير البنكنوت و دوراً هاماً في سوق الصرف األجنبي األعمالتلعب بنوك  -
 والقيام بدور أمناء الحفظ، )أذون خزانة، سندات، أسهم( القيام بأعمال السمسرة في األوراق المالية -

  . المالية األوراقإدارة محافظ و بحوث السوقو

        ::::))))Universal Banks((((    البنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملة    ٤٤٤٤////٢٢٢٢////٣٣٣٣
 فهي تقوم بكافة ،نشأت البنوك الشاملة كمؤسسات مالية مستقرة تجمع بين الوظائف السابقة في مجملها

 وشركات إدارة األصول ،كافة أعمال الوساطة االستثماريةو ،دية لبنوك الودائعياألعمال التقلو
رة صناديق شركات إداو ،أمناء الحفظو، ركات السمسرة في األوراق الماليةشو، االستثمارو

 شركات رأس المال المخاطرو فضالً عن أعمال التأمين ،شركات توظيف األموالو، االستثمار
كافة األدوات المستحدثة في االستثمار مستغلة في و ،العقود المستقبليةو المشتقاتو الهندسة الماليةو

بالتالي يجد العميل و .الوظائفو تنويع كامل لألعمالو أكبر عدد من العمالءعلى  ذلك توزيع المخاطر
  .)١()Gary, Schmid, 2002( لديها الحل لكافة مشاكله المالية

        اخلدمات املتكاملة للبنوك الشاملةاخلدمات املتكاملة للبنوك الشاملةاخلدمات املتكاملة للبنوك الشاملةاخلدمات املتكاملة للبنوك الشاملة    ٣٣٣٣////٣٣٣٣
العميل شخص أو كان البنك هي فتح الحساب سواء و بطاقة التعارف األساسية بين العميل إن
مرفقة بإيصال خدمات  في فتح حساب شخصي فردي البد من وجود بطاقة الرقم القوميو شركة،
اق المطلوبة باختالف تختلف األور :بالنسبة للمنشآتو. اإلقامة تالمياه إلثباالكهرباء أو  :مثل ،حديث

السجل :على يتم الحصول ، حيث ، توصية بسيطةتضامن ،يةدسواء كانت شركة فر أةنوع المنش
أو رخصة  تيرادية أو التصديريةالبطاقة االس الشركاء أور بطاقات صو، البطاقة الضريبية، التجاري
مساهمة فتزيد صورة الأما في حالة شركة  .نشاط المنشأةحسب ، الخ ... رخصة السياحةو التصنيع

. االجتماعيموافقة وزارة التضامن  فيستلزمالخيرية  في حالة الجمعياتو .الخ....صحفية الشركات
مرجع سبق  )٢()٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤عبد الحميد، عبد الحميد، عبد الحميد، عبد الحميد، ((((    لها الجهة التابعةو يرها من المنشآت تختلف باختالف نشاطهاغو

  .ذكره

                                                
(1) Gary, Gorton & Schmid, Frank A.(2002), “Universal banking and the performance of 
German Firms”, Journal of Financial Economics, . Elsevier Science S.A. ,Volume 58 · pp. 
29–80. 

  .مرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكره، ، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ٢(
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أعرف أعرف أعرف أعرف ( تطبيقاً للمبدأ المصرفي نشاطهو العميلعلى  حساب بداية التعارفنستخلص من ذلك أن ال
من  ىأخرالبنك أو أي منشأة مالية  يتثني حتىو، ))))    KYC((((    Know Your Customer ) ) ) )) () () () (عميلكعميلكعميلكعميلك

  .فة الغرض منهاغير معرو تطبيق قانون غسيل األموال لمراقبة التدفقات النقدية

  -:أما وظائف البنوك فهي كتالي

    ::::Deposits    وظيفة اإليداعوظيفة اإليداعوظيفة اإليداعوظيفة اإليداع    ١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

  -:تاليالتكون كو الشركاتو ال تختلف كثيراً بين األفراد

    Current Account))))((((    احلساب اجلارياحلساب اجلارياحلساب اجلارياحلساب اجلاري    ––––الودائع حتت الطلب الودائع حتت الطلب الودائع حتت الطلب الودائع حتت الطلب     ––––الودائع اجلارية الودائع اجلارية الودائع اجلارية الودائع اجلارية     ١١١١////١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

  .بالبنك بدفع جزء منها أو كلها عند الطليلتزم 

    ))))Time Deposit((((    الودائع ألجلالودائع ألجلالودائع ألجلالودائع ألجل    ٢٢٢٢////١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

  - :نوعان هيو
 .سنةإلى  ودائع قصيرة األجل من أسبوع -
تختلف من حيث توزيع و، سنوات ١٠إلى  سنوات ٣طويلة األجل من و شهادات متوسطة -

 .أو نصف سنوي سنوي اح سواء شهري أو ربعاألرب

  -:إلى تنقسمو

 )Fixed Certificate of Deposits( شهادات ذات العائد الثابت  �
 Floating Certificate of Deposits)( شهادات ذات العائد المتغير �
 .لمؤسسات األهليةلشهادات مخصصة عائدها للتبرع  �
 .حد حد أدني كبيربكون تشهادات مخصصة للشركات  �

    الودائع بإخطار سابقالودائع بإخطار سابقالودائع بإخطار سابقالودائع بإخطار سابق    ٣٣٣٣////١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

حساب جاري ذو  ىسموي، يتم حساب عائد يومي بسعر منخفضو ،يمكن السحب منها عند الطلب
  .عائد
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        ::::))))(Saving Accountودائع صندوق التوفري ودائع صندوق التوفري ودائع صندوق التوفري ودائع صندوق التوفري     ٤٤٤٤////١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

حسابات على  أيضاً تطبقو، أقل رصيد دائن خالل الشهر الكاملعلى  يتم حساب فوائدها
 تجه البنوك نحو الشباب باعتبارهم قادة الغدت، حيث Package (Youth( الشبابو )Minor(القصر
  -:منها،للشبابخدمات متعددة  روك بتوفيالبنقوم تلزيادة والئهم و

 .ئد مرتفعحساب توفير بعا -
 .الشراء من المتاجرو بطاقة بالستيكية للسحب -
 .بطاقة للتسوق من خالل اإلنترنت -
 .جوال المصرفيال –خدمات إلكترونية مثل اإلنترنت المصرفي  -

    اإليداع الثابت بالتقسيطاإليداع الثابت بالتقسيطاإليداع الثابت بالتقسيطاإليداع الثابت بالتقسيط    ٥٥٥٥////١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

 .خدمات تأمينيةعلى  ل الحصولثابت مقاب اًدوري اًيدفع المودع مبلغ

    اإليداع بالتقسيط ألغراض دفع الضرائباإليداع بالتقسيط ألغراض دفع الضرائباإليداع بالتقسيط ألغراض دفع الضرائباإليداع بالتقسيط ألغراض دفع الضرائب    ٦٦٦٦////١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

 .الضرائبو تعفي من جميع أنواع الرسومو منها اليابانو يوجد في بعض الدول

    ))))١١١١() ٢٠١٥تقرير اهليئة العامة للرقابة املالية ( ::::االستثمارياالستثمارياالستثمارياالستثماريوظيفة اإليداع وظيفة اإليداع وظيفة اإليداع وظيفة اإليداع     ٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣

    ))))(Investment Fundصناديق االستثمار صناديق االستثمار صناديق االستثمار صناديق االستثمار     ١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣

وحدات إلى  تقسمو تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين منشآت ماليةعبارة عن 
ستراتيجية يضعها مدير االستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع ال إدارتها وفقاًتتم و.وثائق ىتسم

ير استثمار مرخص ويدير صناديق االستثمار مد ،وثائق الصندوق وطبقاً للقانون فيعلى المستثمرين 
المنصوص عليها في  ستراتيجيةاالله ويتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة االستثمار طبقاً لألهداف 

يحقق أقصى استفادة حسب اتجاهات  يوأن يدير الصندوق على النحو الذ ،نشرة اكتتاب الصندوق
  .السوق
  -:إلى تنقسمو

                                                

  .٢٠١٥تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ) ١(
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عدد محدود من على  تقتصر: : : : ))))Close-EndMutual Fund((((    صناديق استثمار مغلقةصناديق استثمار مغلقةصناديق استثمار مغلقةصناديق استثمار مغلقة -
    .يكون رأس ماله ثابتوة، دوتكون وحداتها محدو ،المستثمرين

مفتوحة لكل المستثمرين تكون : : : : ))))Open-End Mutual Fund((((ة ة ة ة صناديق استثمار مفتوحصناديق استثمار مفتوحصناديق استثمار مفتوحصناديق استثمار مفتوح -
        .تكون ذات رأس مال متغيرو ،في أي وقت

  -:إلى هانتقسيمها حسب تكوييمكن و

    Money Market Funds    صناديق سوق النقدصناديق سوق النقدصناديق سوق النقدصناديق سوق النقد    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣
هذه الصناديق من أوراق استثمارات تتكون محفظة و، السيولةو صناديق أدوات الدخل الثابت ىتسم

 شهادات إيداع بنوك حكومية تكون أمنةو ،سندات حكوميةو ،الخزانةأذون  :مثل ،مالية قصيرة األجل
 –الوطني التابع لبنك قطر  )صندوق ثمار( :، مثلمخاطر منخفضةو ذات عائد عاليو مضمونةو

التابع للبنك التجاري ) صندوق أصول( و، المجموعة المالية هيرمس القابضة مدير االستثمارواألهلي 
  .إلدارة صناديق االستثمار يالتجاري الدولمدير االستثمار شركة و الدولي

    احلياة مع ضمان رأس املالاحلياة مع ضمان رأس املالاحلياة مع ضمان رأس املالاحلياة مع ضمان رأس املالعلى على على على     صناديق التأمنيصناديق التأمنيصناديق التأمنيصناديق التأمني    ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 ،الحياةعلى  ناديق أدوات الدخل الثابت مع إمكانية التأمينتتكون في محافظ استثمارية تتشابه مع ص

  . مدير االستثمار القاهرة إلدارة صناديق االستثمارو التابع لبنك مصر) صندوق العمر( :مثل

    صناديق األسهم العاديةصناديق األسهم العاديةصناديق األسهم العاديةصناديق األسهم العادية    ٤٤٤٤////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣
تتكون محفظة استثمارات هذه الصناديق من أسهم عادية ، وGrowth Fundصناديق النمو ىتسم

، درجة عالية من المخاطرو تتسم بدرجة عالية من النموو ة بالسوق ذات جدارة مالية كبيرةموجود
 لألوراق المالية )تش سىأ(ومدير االستثمار األهلي  –التابع لبنك قطر الوطني  )صندوق تداول(: مثل
 يجاري الدولالتمدير االستثمار شركة و التابع للبنك التجاري الدولي) صندوق استثمار( و .االستثمارو

 .إلدارة صناديق االستثمار

    ::::Balanced Funds))))املتنوعةاملتنوعةاملتنوعةاملتنوعة((((    صناديق االستثمار املتوازنةصناديق االستثمار املتوازنةصناديق االستثمار املتوازنةصناديق االستثمار املتوازنة    ٥٥٥٥////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣

من أدوات الدخل و تتكون محفظة استثمارات هذه الصناديق من مجموعة متنوعة من األوراق المالية
) صندوق توازن(: ، مثلمقبولة درجة مخاطرو الرأسماليبهدف تحقيق أكبر قدر من النمو الثابت 



١٠٥  
 
 
 
 

) الثقةصندوق (و.بلتون إلدارة صناديق االستثمارمدير االستثمار و األهلي  –التابع لبنك قطر الوطني 
  .االستثمارو مدير االستثمار اتش سى لألوراق الماليةو التابع لبنك كريدي أجريكول

    ::::))))Islamic Funds((((    صناديق االستثمار اإلسالميةصناديق االستثمار اإلسالميةصناديق االستثمار اإلسالميةصناديق االستثمار اإلسالمية    ٦٦٦٦////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣
لقطاعات أي أوراق مالية على  ال تحتوي محافظهاو ،استثماراتها متوافقة مع الشريعة اإلسالميةتكون 

صندوق (: مثل ،استثماراتها متوازنة تكون وغالباً .التبغو الكحوليات :مثل ،ال تتماشي مع الشريعة
  .االستثمارو تش سى لألوراق الماليةأاالستثمار  رومدي مصرالتابع لبنك ) الحصن

    ::::))))Specialized Funds((((    صناديق االستثمار املتخصصةصناديق االستثمار املتخصصةصناديق االستثمار املتخصصةصناديق االستثمار املتخصصة    ٧٧٧٧////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣
قطاع البتروكيماويات أو  :مثل ،تركز محافظ استثماراتها في أوراق مالية معينة في قطاعات قوية

ينبغي أن يكون هناك و .التأكد من أن هناك فرص استثمارية ممتازةو ،البنوك بعد دراسة جيدة للقطاع
 .ق التنمية االقتصاديةوعات البنية التحتية لتحقيصناديق متخصصة في تمويل مشر

    ::::صناديق الصناديقصناديق الصناديقصناديق الصناديقصناديق الصناديق    ٨٨٨٨////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣

تستثمر كل  التيصناديق االستثمار المصرية  أفضلتتكون من محافظ متنوعة من      
 أسواقالبورصة المصرية وصناديق  فيالمصرية بالعملة المحلية والصناديق المغلقة  أموالهافياألسهم

        ....تتماشي مع درجة المخاطر حتى دوقوائد لحملة وثائق الصنالنقد بغرض تحقيق ع

    ::::))))١١١١(((())))(Rothbard, 2008املاليةاملاليةاملاليةاملالية    األوراقاألوراقاألوراقاألوراقعمليات االستثمار يف عمليات االستثمار يف عمليات االستثمار يف عمليات االستثمار يف     ٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
خدمات البنوك أيضاً العمل في مجال السمسرة في األوراق المالية لتحقيق يدخل ضمن        

صيل كوبونات أرباح األسهم عن تحو ،العمل في خدمات أمناء الحفظو عموالت عن الشراء أو البيع
  .المركزي التابعة للبورصة المصريةالقيد و اإليداعو طريق شركة مصر للمقاصة

 Organized Security يتم التعامل في األوراق المالية في البورصات المنظمةو

Exchange)OSE( ،البورصات غير المنظمة وOver The Counter (OTC) .في مصرو 
  .بورصة النيل المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرةو ةإلسكندريوا القاهرةبورصتي 
        ::::فيما يليفيما يليفيما يليفيما يلي    أنواع األوراق الماليةأنواع األوراق الماليةأنواع األوراق الماليةأنواع األوراق الماليةوتتمثل وتتمثل وتتمثل وتتمثل 

                                                
(1) Rothbard, Murray N. (2008), “Mystery of Banking ”Second Edition,, Ludwig von 
Mises Institute Alabama pp. 75-104. 
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    ::::))))(Sharesاألسهم األسهم األسهم األسهم     ١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 ،يوزع أرباح لحاملهو ،يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمةو ،هو صك مالي قابل للتداول

تنقسم و ،اإلدارةمجلس و لجمعية العموميةلهم الحق للمشاركة في او ،حاملي األسهم هم مالك للشركةو
  .ممتازةو عاديةإلى  األسهم

    ::::))))Bonds((((    سنداتسنداتسنداتسنداتالالالال    ٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 الشركةعلى  هو صك مالي قابل للتداول، ويكون عبارة عن تعهد مكتوب نظير دين أو قرض محدد 

استعادة ، مع فائدة ثابتة على أصل السند ويخول هذا الصك لمالكه أو الحكومة ويسدد في تاريخ معين
  .حاملها ال يشارك في إدارة الشركةو ،فوائد المستحقة، وذلك بحلول أجلهمبلغ القرض، عالوة على ال

        ::::))))Treasurybonds    ((((سندات اخلزينة سندات اخلزينة سندات اخلزينة سندات اخلزينة     ١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
، يسدد المبلغ سنة أحياناً )٣٠(قاقها من سنة إلى هي سندات متوسطة وطويلة اآلجل تتراوح مدة استح

  .أشهر أو سنة )ستة(تدفع فوائدها كل  األصلي بتاريخ االستحقاق،

    ::::))))TreasuryBills((((    أذون اخلزانةأذون اخلزانةأذون اخلزانةأذون اخلزانة    ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
لذا تعتبر من األوراق , ة تتراوح بين ثالثة أشهر إلى سنةهي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمد

  .اًيوم ٣٦٤ – اًيوم ٢٧٣ – اًيوم ١٨٢ – اًيوم ٩١في مصر آجالها و ،المالية قصيرة األجل

        ):):):):Sukuk((((        الصكوك اإلسالميةالصكوك اإلسالميةالصكوك اإلسالميةالصكوك اإلسالمية    ٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات 

بدء و وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب ،خاصةمشروع معين أو نشاط استثماري 
  :منها استخدامها فيما أصدرت من أجله، ولها أنواع متعددة

  .)اإلجارة( ملكية الموجودات المؤجرة صكوك -
  .صكوك ملكية المنافع -
  .صكوك السلم  -
  .صكوك االستصناع -
  .صكوك المرابحة  -
  .صكوك المضاربة -
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  .صكوك المشاركة -
  .صكوك المزارعة  -
  .صكوك المساقاة  -
  .صكوك المغارسة -

        :)GDR(((( )Global Depository Receipts((((    شهادات اإليداع الدوليةشهادات اإليداع الدوليةشهادات اإليداع الدوليةشهادات اإليداع الدولية    ٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
يكون أحد و ،هي عبارة عن أسهم عادية تصدر محلياًو ،سائل جذب االستثمارات األجنبيةتعتبر أهم و

عليها  ومن األمثلة ،بورصة لندن :مثل ،تداولها في البورصات الدوليةو ،البنوك له حق إصدارها
  ).البنك التجاري الدولي(و )السويس لألسمنت( شهادات

    ))))١١١١((((::::FinancialDerivativesاملشتقات املاليةاملشتقات املاليةاملشتقات املاليةاملشتقات املالية    ٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

 :هي عبارة عنو ،هي أحدي معامالت الهندسة المالية، و، و، و، وSecurities Derivatives يطلق عليها
الخدمات التي تقدمها البنوك مستغلة في ذلك فرص االختالف في و مجموعة من األدوات المالية

وق حيث يتم شراء األصل الواحد في وقت معين أو س ،بين مختلف أقسام السوق المخاطرو األسعار
        . ىأخرأوقات و لتصرف فيه في أسواقاو معينة
أصول حقيقة  ىمشتقة إما استثمارات أوراق مالية، عمالت أجنبية، سلع تحت مسمتكون األدوات الو

  .)الخ.... ، األرز القمح،الذهب، النفط، المعادن( :مثل ،أو السلع الدولية
تكون لغرض التحوط ضد يقي أو مالي ود قيمتها من أصل حقهي أدوات مالية تستمالمشتقات المالية و

مما يساعد في  ؛توزيع المخاطرو تسهل نقلو المخاطر أو عقود فرعية تشتق من عقود استثمارية
  .   Off Balance Sheet Instrumentتسمي أدوات خارج الميزانية  و توفير السيولة

  -:ولها أنواع متعددة منها

        ::::Forward Contracts    العقود اآلجلةالعقود اآلجلةالعقود اآلجلةالعقود اآلجلة    ١١١١////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
تقوم البنوك بتأمين عمالئها من ، حيث Interest Rate Insuranceالتأمين ضد ارتفاع أسعار الفائدة 

 تكون ذات معايير غير موحدة يتم االتفاق عليهاو ،مخاطر ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة مستقبالً

                                                
(1) Gitman, Lawrence J. & Zutter, Chad J..(2012), “Principles ofManagerial Finance”- 
Thirteenth Edition. Pearson USA. pp. 698-713. 
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لربح أو الخسارة إال عند ال يتحقق او يتم تسويتها بتاريخ االستحقاقو ،ذات هامش واحد وقت االتفاقو
  .تاريخ التسوية

   -:إلى و تنقسم
 Interest Rate Capالحد األقصى لمعدل الفائدة   -
 Interest Rate Floorالحد األدنى لمعدل الفائدة    -
 Interest Rate Collarsاألدنى لمعدل الفائدة  و الحدين األعلى -
ال يزيد و ،عليه فائدة عن الحد األدنى المتفقالعميل ضد مخاطر انخفاض الو هو عقد اتفاق بين البنكو

يتم و.Forward Rateيسمي عقد اتفاق بسعر الفائدة اآلجل و ،عن الحد األقصى المتفق عليه
 DealForward ىتسمو استخدامه بين العمالت األجنبية لتأمين أسعارها لتغطية عمليات استيراد

  .أمام الين الياباني سترلينياإلاليورو أمام الدوالر األمريكي أو الجنيه  :مثال

    ::::Futures Contractsالعقود املستقبلية العقود املستقبلية العقود املستقبلية العقود املستقبلية     ٢٢٢٢////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣
المالي أو ( تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع األصلو هي عقود قابلة للتداول في البورصات

 عند التسليم يتم تسويه فروقو أن يتم تاريخ التسليم في تاريخ مستقبليعلى  بسعر محدد مسبقاُ) السلعي
وقت التنفيذ هامش األول : ذات هامشينو وتختلف عن العقود اآلجلة أنها ذات معايير موحدة األسعار
الثاني هامش متحرك لتغطية أي خسائر ناتجة عن تقلبات األسعار وقت و، Initial Marginمبدئي 
  . ديتحقق الربح أو الخسارة طوال فترة العقو يمكن تسويتها قبل تاريخ االستحقاقو التسوية

    ::::Optionsاخليارات  اخليارات  اخليارات  اخليارات      ٣٣٣٣////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣    
  -:خيارات منهاكثيرة من الهو اتفاق تعاقدي يمنح البنك أو البائع للعميل أو المشتري مجموعة و

تسليم السلع بسعر معين في تاريخ و يعطي البنك للعميل حق بيع: : : : Put Optionخيار البيع خيار البيع خيار البيع خيار البيع  -
    .معين

تسلم السلع بسعر معين في تاريخ و اءيعطي البنك للعميل حق شر: : : : Call Optionخيار الشراء خيار الشراء خيار الشراء خيار الشراء  -
    .معين
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  ::::Swapعمليات املقايضة عمليات املقايضة عمليات املقايضة عمليات املقايضة     ٦٦٦٦////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

ثنين من المقترضين تبادل حيث يمكن ال، ، ، ، Swap Interest Paymentsتسمي المبادالت المالية  
التعامل في سوق على  فمثالً لو أن هناك مقترض صغير مجبر ،بعض المزايا في القروض الممنوحة

خر تصنيفه االئتماني متميز يقترض في األجل الطويل فيتم تبادل آعميل و ،ألجلالقروض القصيرة ا
        . اجزء من المميزات الممنوحة لهم

        ::::Securitizationالتوريق   التوريق   التوريق   التوريق       ٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

التي تستحقق في تاريخ أي تحويل األصول غير السائلة المتمثلة في القروض ؛ )التسنيد(يقصد به 
أوراق إلى  قروض اإلسكان التي شاع تحويلها :عليه من األمثلةو ،اولأوراق مالية قابلة للتدإلى  معين
        .غيرها في الواليات المتحدة األمريكيةو مالية

    ::::Venture Capital    شركات رأس املال املخاطرشركات رأس املال املخاطرشركات رأس املال املخاطرشركات رأس املال املخاطر    ٨٨٨٨////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

هي شركات تستثمر أموالها في استثمارات عالية المخاطر مقابل تحقيق أرباح رأسمالية مرتفعة في 
  . تسويقها لعمالئهاو تقوم بتأسيسها البنوكو ،الطويلو طاألجل المتوس

    ::::Foreign Exchange Marketسوق صرف العمالت األجنبية  سوق صرف العمالت األجنبية  سوق صرف العمالت األجنبية  سوق صرف العمالت األجنبية      ٩٩٩٩////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

مقابل  ىيتم تبادل عملة أجنبية بعملة أخرحيث ، )(Forex)  الفوركس(بورصة العمالت األجنبية 
المشاركون و ،لغ المستثمرادة المبمن الممكن أن تتحول أرباح هائلة في حالة زي لكنو ،فروق قليلة

العمالت و) صغار المستثمرين( األفرادو صناديق االستثمار في األسواق العالميةو البنوكهم فيها 
  :، هياألساسية في سوق الفوركس

 –) CHFالفرنك السويسري ( –) GBPالجنيه االسترليني ( –) EURاليورو ( –) USDالدوالر (
  ). JPYالين الياباني (

    ::::جهاز االستثمار يف البنوكجهاز االستثمار يف البنوكجهاز االستثمار يف البنوكجهاز االستثمار يف البنوك    ١٠١٠١٠١٠////٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

  -:أمناء االستثمار في البنك التالييضم قطاع 
 .تقييم المشروعات -
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 .ترويج المشروعات -
 .المشاركة في تأسيس الشركات -
 .دراسات الجدوى -
 .إدارة األصول -

 ))))التمويلالتمويلالتمويلالتمويل((((    وظيفة اإلقراضوظيفة اإلقراضوظيفة اإلقراضوظيفة اإلقراض    ٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣

لع أو أصول أو لسد الفجوة في األفراد أو الشركات التمويل الالزم لشراء سحيث يقوم البنك بمنح 
لزيادة عدد دورات رأس ) الخصوم المتداولةو الفرق بين األصول المتداولة( دورة رأس المال العامل

  .تقليل المخاطر بمقابل فائدة أو عائد إما ثابت أو متغيرو زيادة السيولةو المال

  أنواع اإلقراض أنواع اإلقراض أنواع اإلقراض أنواع اإلقراض     ١١١١////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣
    ((((Individual Credit Facilities))))التسهيالت االئتمانية لألفراد التسهيالت االئتمانية لألفراد التسهيالت االئتمانية لألفراد التسهيالت االئتمانية لألفراد     ١١١١////١١١١////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣

التجاري يمنح البنك لألفراد تسهيالت إما بضمان رواتبهم أو بضمان أوعية ادخارية أو نشاطهم 
        .)١()Croxford, Abramson, Jablonowski,2005200520052005( أوبضمان رهن أصول ثابتة

  -:تاليالأنواع التسهيالت المنوحة لألفراد كتكون و
 .سنوات ٧ حتىسنوات  ٣من مدته و Cash Loanقرض نقدي  -
 .سنوات ٣يزيد عن  ال Express Cash Loanقرض نقدي سريع  -
 Consumer Loanقروض استهالكية  -
 Consumer Finance Companyشركات تابعة للبنوك تسمي عن طريق إما  تمنح هذه القروضو

  .شركة كريدي نيلو لتقسيط السيارات شركة كونتكت: مصرفي  ومن األمثلة
  - :مثل ،لبنك نفسهاضا تابعة لقطاعات تكون أيو
 .سنوات ٥مدته ال تزيد عن و Car Loanقرض سيارة  -
 .هو متوسط األجلو  Durable Goods Loanقرض سلع معمرة  -

                                                
(1) Croxford, Hugh & Abramson, Frank &Jablonowski, Alex (2005), “The Art of Better 
Retail Banking: Supportable Predictions on the Future of Retail Banking”, John Wiley 
& Sons Ltd, UK. pp. 96-125. 
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 Loans support by Depositsقروض بضمان أوعية ادخارية   -
 Educational Loansقروض لتمويل المصرفات الدراسية   -
 Housing Loans –Mortgage Financeإسكانية قروض  -

 ١٠تكون طويل اآلجل من و تقوم البنوك بمنح تمويل عقاري لشراء وحدات سكنية أو محال تجارية
هذه و ،البنوك العقارية أو وسيط تمويلي :مثل ،يكون البنك هو مالك الوحدةو .سنة ٢٥ حتىسنوات 

ل طبقاّ لقانون التمويل القروض تمنحها البنوك بشكل مباشر أو عن طريق شركات تابعة لها تعم
  . العقاري
 Real Estate Mortgageقروض بضمان رهن عقاري   -
 غير التجاريةو قروض خاصة بالمهن الحرة -
 الصيادلة تمنحو ،حديث العيادات الطبيةتو ،لشراء أجهزة طبيةاألطباء  :القطاع الطبي مثلمنها و
 دسين أصحاب المكاتب االستشاريةتمنح أيضاً للمهنو ،مراكز األشعةو أصحاب معامل التحاليلو
  .الخ ....المحاسبين القانونينو
         Overdraft Account (ODA( ))))المكشوفالمكشوفالمكشوفالمكشوفعلى على على على     سحبسحبسحبسحب((((    حد جاري مدينحد جاري مدينحد جاري مدينحد جاري مدين -

تحسب الفائدة و ،جليمكنه السحب منه لتغطية متطلبات أعماله قصيرة اآل اًمحدد اًيمنح البنك مبلغ
 يمنح ألصحاب المهن الحرةو ،الشهر رصيد مدين في أخر ىشكل يومي مضافاً إليها عمولة أعلب
  .للعمالء المميزينو

 )سندات –أسهم (  قروض بضمان أوراق مالية -
 )CreditCards( لألفراد االئتمانبطاقات  -

 هي بطاقة يمنح حاملها مبلغ يمكنه السحب منهاو ،تمنح بضمان أما الراتب أو بضمان أوعية ادخارية
  .أو الشراء لمدة سماح بدون فوائد

 ((((Corporate Credit Facilities))))التسهيالت االئتمانية للشركات التسهيالت االئتمانية للشركات التسهيالت االئتمانية للشركات التسهيالت االئتمانية للشركات     ٢٢٢٢////١١١١////٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 يقوم البنك بعمل دراسة ائتمانيةو .)SME's( صغيرةو شركات كبيرة أو شركات متوسطةكانت سواء 
)(Credit Proposal  الشراء سواء و نظم البيعو مديونياتهاو نشاطهاو مفصلة عن الشركةتكون

 ،وأساليب التأمين ،التصديرو خطوط اإلنتاجو ،أساليب عملهاو ،عمالئهاو مورديهاو ،جلآ أمإطالع 
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قائمة و ،قائمة الدخلو ،قائمة المركز المالي :مثل ،دراسة الميزانياتو ،دراسة المخاطر التشغيليةو
  .الخ.....  القيام بالتحليل الماليو ،المتوقعة خالل مدة التمويلو الحالية التدفقات النقدية

  -:تاليالك منوحة للشركاتمنوحة للشركاتمنوحة للشركاتمنوحة للشركاتممممع التسهيالت الع التسهيالت الع التسهيالت الع التسهيالت الأنواأنواأنواأنواتكون و
 .Clean ODA)( الحد الجاري المدين بالضمان الشخصي -
 .)كمبياالت –شيكات ( الحد الجاري المدين بضمان أوراق تجارية -

Overdraft Supported by Commercial Paper)(  

 المقاولين عادة تكون خاصة بو: ضمان تنازل عن عقود أو أوامر دفعالحد الجاري المدين ب -
 .أو المهندسين

 .إلصدار خطابات ضمانالحد الجاري المدين  -
للمصدرين  ىويعط: الحد الجاري المدين بضمان اعتمادات تصدير معززة أو تحصيالت -

 .لتمويل صناعاتهم
 .لتمويل اعتمادات استيرادالحد الجاري المدين  -
 .تمويل خاص بمخزن مفتوح -
 .تمويل خاص بمخزن مغلق -
  .)(Post Financeجل لتمويل شراء المواد الخام للتصنيعقروض قصيرة اآل -
 .التسهيالت االئتمانية بضمان رهن تجار أو عقاري -
    ::::))))١١١١(((())))    Financial Leasing((((    التأجير التمويلي التأجير التمويلي التأجير التمويلي التأجير التمويلي  -
شركات  يقوم بهو ،للبنكهو من األنشطة التعاقدية و. ألتأجيريأو التمويل  أإليجارياالعتماد  ىيسم

سيارات و معداتو فيها يقوم البنك بتمويل شراء آالتو ،تأجير التمويليتابعة للبنك حسب قانون ال
 فيها يقوم العميلو ،جالها متوسطةآتكون و ،توسعات للنشاط الصناعيو بناء خطوط إنتاجو
ومن األمثلة في  ،تتملك الوحدة المستأجرةوالمدة تنتهي  أنإلى  بدفع دفعات إيجاريه دورية) المستأجر(

األهلي  - شركة كيو إن بي و المصري األهليشركة األهلي للتأجير التمويلي التابعة للبنك  :مصر
  .للتأجير التمويلي

                                                

  .٢٠١٥تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ) ١(
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        مميزات التأجير التمويليمميزات التأجير التمويليمميزات التأجير التمويليمميزات التأجير التمويلي �
 إنما تظهر و ،مويلطوال فترة الت) المستأجر( ال تظهر هذه األصول في ميزانيات العميل

 .شركات التأجير كأصل في ميزانيات
  فتخصم من الوعاء الضريبي للعميل فوأو مصر إيجارتعتبر. 
 يكون بفائدة أقل نسبياً من الفائدة في البنك. 

    ))))((((Syndicated Loansالقروض المشتركة  القروض المشتركة  القروض المشتركة  القروض المشتركة   �
أو  حيث يشترك العديد من البنوك في تمويل قروض، )Consortium Advances( ىأو تسم

ضمان و حدةأو عالمية أو مشروعات ضخمة في ظل ظروف وا ىتسهيالت ائتمانية لشركات كبر
  .يكون مرتبط بالتطور في تنفيذ المشروع أنال يشترط أن يكون مرة واحدة بل يمكن و ،مشترك

الفنية و االجتماعيةو يقوم بعمل الدراسات االقتصاديةو، يتم اعتماد بنك ليكون مديراً للقرض المشتركو
البنوك على  وزيع الفوائديتم تو ،القرض إدارةفي  هيأخذ أجرو ،يتابع التنفيذ بشكل دوريو ،للمشروع

 يجابياته توزيع المخاطرإمن و. حسب حصة مشاركته في منح التسهيل االئتمانيعلى  المشتركة كالً
  .السيولة في البنك الواحدعلى  عدم التأثيرو

    ))))Corporate Credit Cards((((    بطاقات االئتمان للشركاتبطاقات االئتمان للشركاتبطاقات االئتمان للشركاتبطاقات االئتمان للشركات �
فصل لللمديرين في الشركات لو األعمال ألصحاب تمنحو ،هي مثل بطاقات االئتمان الممنوحة لألفراد

بطاقات خاصة و منها أيضا بطاقات مدينةو ،ت العمل عن المصرفات الشخصية لهممصروفابين 
  .اآلليباإليداع النقدي من خالل الصراف 

    ::::خدمات الشركاتخدمات الشركاتخدمات الشركاتخدمات الشركاتوظيفة وظيفة وظيفة وظيفة     ٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣
    ))))١١١١((((التصديرالتصديرالتصديرالتصديروووو    يف عمليات االسترياديف عمليات االسترياديف عمليات االسترياديف عمليات االسترياد    وسيط التجارة اخلارجيةوسيط التجارة اخلارجيةوسيط التجارة اخلارجيةوسيط التجارة اخلارجية    ١١١١////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣

  :، ومنها)Trade Finance( مات تمويل التجارةخديطلق عليها 

        ) ) ) ) (Document Collection    ةةةةاملستندياملستندياملستندياملستندي    تتتتالتحصيالالتحصيالالتحصيالالتحصيال    ٢٢٢٢////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣
فهي تعني تداول البنوك  ))))URR 522((((طبقا لألعراف الموحدة الخاصة بمستندات التحصيل نشرة رقم 

 صيل قيمتها طبقاًللتعليمات التي تلقتها من البائع لتح للمستندات سواء كانت تجارية أو مالية طبقاً
                                                

  ).٢٠٠٨(اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان للمبتدئين المعهد المصرفي المصري ) ١(
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يتضح أن هناك من التعريف السابق و .المشتريو اآلجال المتفق عليها فيما بين البائعو للشروط
  -:نوعين من المستندات

        ))))Financial Documents((((المستندات المالية المستندات المالية المستندات المالية المستندات المالية  -
  .أو الشيك أو أية أداة مشابهة ذنياألتتمثل في الكمبيالة أو السند و

    ))))Commercial Documents((((المستندات التجارية المستندات التجارية المستندات التجارية المستندات التجارية  -
  ) ) ) ) (Shipping Documentsمستندات الشحن مستندات الشحن مستندات الشحن مستندات الشحن أو 

  - :منهاو ،الخاصة بعمليات االستيرادتتمثل جميع المستندات 
 )CommercialInvoice(الفاتورة التجارية �
 )Packing/Weight List(الوزن) أو/و(قائمة التعبئة  �
 )Certificate of Origin(شهادة المنشأ �
 )Transport Document(سند النقل �
  -:منها ،أنواع كثيرةإلى  ينقسمو
 بوليصة شحن بحري )Marine Bill of Lading( 
 بوليصة شحن جويAirway Bill)( 
 شهادات الفحص)Inspection Certificates ( 
 الكمبيالة)Draft / Bill of Exchange( 
 ىمستندات أخر )Other Documents(  

  -:لمث ،قد تتطلب طبيعة البضاعة بعض المستندات األخرى
 شهادة تبخير السفينة ضد الحشرات )Fumigation Certificate(.    
 شهادة بعمر السفينة )Vessel Age Certificate(.  
 لنفس البضاعة ىمصدر بعدم إصداره أي مستندات أخرشهادة من ال. 
  إخطار بتفاصيل الشحن)Shipment Advice(.  
 شهادة بإرسال صورة من المستندات. 
 فينة لبعض الموانئشهادة بعدم دخول الس.  
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  شهادة زراعية)Phytosanitary Certificate( 
 شهادة بيطرية )Veterinary Certificate( 
  شهادة صحية)Health Certificate ( 

  .الخ..........من الشهادات  و غيرها
        ::::مرجع سبق ذكره    ))))١١١١((((أنواع التحصيالت المستنديةأنواع التحصيالت المستنديةأنواع التحصيالت المستنديةأنواع التحصيالت المستنديةوتتمثل وتتمثل وتتمثل وتتمثل 

  -:إلىتنقسم حسب طريقة السداد 
  إطالع إطالع إطالع إطالع))))htSig    ((((    

Cash Against Documents)  (C.A.D.) (  

        )(((Delivery Against Payment)  (D/P)أو 

  .يتم الدفع مقابل تسليم المستندات
 مقدممقدممقدممقدم    ))))    Advance) () () () (Free of Payment    ((((    

  .يتم الدفع قبل استالم المستندات
  آجل آجل آجل آجل    ))))Deferred((((    
 الةيوم مقابل كمبي ٩٠إلى  يوم ٣٠من  يتم الدفع بعد استالم المستندات. 

  ) ) ) ) LC)))) ( ( ( (Letters of Credit)اإلعتمادات املستندية اإلعتمادات املستندية اإلعتمادات املستندية اإلعتمادات املستندية     ٣٣٣٣////٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣
يلتزم بموجبه ) IssuingBank(هو تعهد كتابي صادر من بنك المستورد االعتماد المستندي       

يدفع كمبيالة مسحوبة من المستفيد أو أن و هو المستفيد أو ألمره أو بأن يقبلو بالدفع لطرف ثالث
 ،آخر بالتداول لبنكدفع الكمبياالت أو أن يصرح و هذه المدفوعات أو بقبول آخر بتنفيذ لبنكيصرح 

  .آجالهو ذلك مقابل تقديم المستفيد للمستندات المنصوص عليها في االعتماد مطابقة تماما لشروطهو

  االعتماد المستندي تعهد مشروط سداده بتقديم مستندات مطابقة الشتراطات االعتماد نفسه

  )UCP 600( اعد الموحدة الخاضع لها االعتماد رقمالقوو األعرافو 

  
                                                

 .مرجع سبق ذكره، )٢٠٠٨(ن المعهد المصرفي المصري ة وخطابات الضمان للمبتدئياإلعتمادات المستندي) ١(
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: : : : تصديرتصديرتصديرتصديرو ،Applicant) (فيها يكون العميل هو المستورد و )ImportL/C( استيراداستيراداستيراداستيراد- :إلىتنقسم 
  - :مثلبفتح اعتمادات االستيراد حيث تقوم البنوك  ).Beneficiary(يكون العميل هو المصدر و

 )Irrevocable L/C. (غير قابل لإللغاء -) Revocable L/C. (قابل لإللغاء -
 )Not Confirmed L/C. (غير معزز -  )ConfirmedL/C(. معزز -
 )Back to Back L/C) (المقابلة( .اتمقابل اعتماد اتاعتماد -
 Partial ShipmentL/C )( .سمح بالشحن الجزئيت اتاعتماد -
 .)العاإلط –الدفعة المقدمة  -القبول (.حسب الدفعاعتمادات  -
 )Standby L/C(اعتمادات الضامنة  -
 )Bridge L/C. (اعتمادات وسيطة -
 )Revolving L/C(.اعتمادات دائرية -
 ) Red clause L/C. (اعتمادات الشرط األحمر -
 ) Transferable L/C( .اعتمادات قابلة للتحويل -

        ::::فيفيفيفي    المستنديةالمستنديةالمستنديةالمستندية    االعتماداتاالعتماداتاالعتماداتاالعتماداتدور دور دور دور ويتمثل ويتمثل ويتمثل ويتمثل 
 .بنك المستوردإلى  ت الشحنإرسال مستنداو القيام بعمليات التصدير  -
 .خدمات بنوك المراسلينو متابعة اعتمادات المصدرين -
إصدار التحويالت الدولية السريعة عن طريق خدمة السويفت العالمية لسداد التزامات  -

 .االستيراد
 .شراء النقد األجنبي من العمالت لتمويل عمليات االستيراد -

  :)١((((خطابات الضمانخطابات الضمانخطابات الضمانخطابات الضمان    إصدارإصدارإصدارإصداروظيفة وظيفة وظيفة وظيفة     ٦٦٦٦////٣٣٣٣////٣٣٣٣

    LG    )))) ( ( ( (    ((((Letters Of Guarantee    ))))خطابات الضمانخطابات الضمانخطابات الضمانخطابات الضمان    ١١١١////٦٦٦٦////٣٣٣٣////٣٣٣٣

على تعليمات عميله اآلمر بإصدار  يصدره البنك نظير عمولة بناء كتابيتعهد هو خطاب الضمان 
 أول دللمستفيد عنمحدد  نقديمبلغ  يتعهد بمقتضاه البنك بدفع) البائع- المورد- مقدم العطاء(الضمان 

                                                

  .مرجع سبق ذكره، )٢٠٠٨(ن المعهد المصرفي المصري اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان للمبتدئي) ١(
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خر  خالل فترة محددة آشخص  أيمعارضة من قبل العميل أو  أي إلىدون االلتفات مطالبة بذلك 
  .لضمان غرض معينتعرف بمدة سريان خطاب الضمان 

        أنواع خطابات الضمانأنواع خطابات الضمانأنواع خطابات الضمانأنواع خطابات الضمان    ٢٢٢٢////٦٦٦٦////٣٣٣٣////٣٣٣٣

 )Bid Bond( .خطاب ضمان ابتدائي �
 )Final( .  خطاب ضمان نهائي �
 )Advance Payment( .خطاب ضمان دفعة مقدمة �
 )Shipping( .خطاب ضمان مالحي �
 )International( .ضمان خارجي دولي خطاب �

        لشركاتلشركاتلشركاتلشركاتللللاخلدمات العامة اخلدمات العامة اخلدمات العامة اخلدمات العامة     ٣٣٣٣////٦٦٦٦////٣٣٣٣////٣٣٣٣

معرفة احتياجات الشركات من  –طباعة كشوف حساب  –ربط الودائع  –فتح حسابات الشركات 
تحويالت دولية  ،شيكات مصرفية للجمارك إصدارخدمات المالحة البحرية من  -التمويل الالزم 

  .السفن لشراء مستلزماتو النقلو للشحن

 )١(((())))٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥() تقرير اهليئة العامة للرقابة املالية( وظيفة اخلدمات التعاقديةوظيفة اخلدمات التعاقديةوظيفة اخلدمات التعاقديةوظيفة اخلدمات التعاقدية    ٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣
    خدمات التأمنيخدمات التأمنيخدمات التأمنيخدمات التأمني    ١١١١////٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣

لسنة  ١٠تقوم شركة تأمين تابعة للبنك طبقاً لقانون التأمين رقم و هي من األنشطة التعاقدية للبنك
  .نين المرتبطة بهاغيرها من القواو الرقابة على التأمينو الخاص باإلشراف ١٩٨١
 –شركة كيو إن بي و ،شركة أروب مصر التابعة لبنك بلوم مصر :في مصرعلى ذلك من األمثلة و

 .لتأمينات الحياة األهلي
  -:إلى التأمينإلى  نقسميو

    ))))Life Insurance((((    احلياة احلياة احلياة احلياة على على على على     تأمنيتأمنيتأمنيتأمني    ١١١١////١١١١////٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 العجز الجزئيو ضد مخاطر الوفاةللشركات للتأمين و ،ادخارية لألفرادو تكافليةو برامج تأمينية هي
  .الخ...الكليو

                                                

  .) ٢٠١٥( تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية ) ١(
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    ))))Non-Life Insurance ( ( ( ())))Property((((    املمتلكاتاملمتلكاتاملمتلكاتاملمتلكاتعلى على على على     تأمنيتأمنيتأمنيتأمني    ٢٢٢٢////١١١١////٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 ،السياراتو المصانعو المنازل :مثل ،الممتلكات ىبرامج تأمينية عل هي، وتسمي التأمينات العامة

 .الخ...الحريق و غيرها للتأمين ضد مخاطر السرقةو

    ((((Financial Leasing))))    التأجري التمويليالتأجري التمويليالتأجري التمويليالتأجري التمويليخدمات خدمات خدمات خدمات     ٢٢٢٢////٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣

  .في وظيفة اإلقراضتوضيحها كما سبق 

    ((((Operational Leasing))))    خدمات التأجري التشغيليخدمات التأجري التشغيليخدمات التأجري التشغيليخدمات التأجري التشغيلي    ٣٣٣٣////١١١١////٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣

حيث تقوم الشركة بتأجير سيارات أو  ،شركاته التابعة ىحدإالبنك من خالل  يقوم بهذه الخدمات
لمدة  إيجاريالتشغيل مقابل مبلغ و اإلدارة, انةالصي :أحياناً تقديم خدمات مثلو ،معدات للعميل
أو يؤجر  ،خر المدة أن يشتري األصل المستعمل بسعر السوقآيختار العميل في و ،متوسطة األجل
  .أصل آخر جديد

  .خرجت من السوق مؤخراً يالت الفرنسية شركة إيه إل دي :في مصرعليها من األمثلة و

    ))))    Factoring((((    خدمات التخصيم خدمات التخصيم خدمات التخصيم خدمات التخصيم     ٤٤٤٤////١١١١////٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣

الطرف ( تسمح لبائعي السلع أو الخدمات) ثالثة أطراف( هي عبارة عن عالقة مالية تجارية بين
موضوع ) المدين -الطرف الثاني( مدينهم ىيقوموا بتحويل حقوقهم المالية لدأن ) العميل –األول 

ذلك مقابل و ،)البنك أو شركاتها التابعة –الطرف الثالث ( المخصمإلى  فواتير البيع الصادرة منهم
إلى  يكون شراء المديونية مع حق الرجوعو الحماية ضد مخاطر عدم السدادو تمويلعلى  لالحصو

  .المدين أو بدونه

 ))))    Electronic Banking((((    اإللكرتونيةاإللكرتونيةاإللكرتونيةاإللكرتونية    ككككوظيفة البنووظيفة البنووظيفة البنووظيفة البنو    ٨٨٨٨////٣٣٣٣////٣٣٣٣
 ، عمله أو منالمصرفية من منزلهفي ظل التطور العالمي الكبير فقد يستطيع العميل إنجاز كل أعماله 

  -:من أمثلة ذلكو ،ي مكان آخر من خالل هاتفه الجوالأ
 )Phone Banking( .الهاتف المصرفي -
 )Internet Banking( .اإلنترنت المصرفي -
 )Mobile Banking( .الجوال المصرفي -
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 . (Email Banking)البريد اإللكتروني المصرفي  -
 (Electronic Trade Banking).التحصيالت االلكترونيةو االعتمادات -
 )POS( )Point of sale( .نقاط البيع لمتاجر التجزئة -

  - :ةعن طريق الطرق التالي
 .الدائنةو شراء بطاقات البنوك المدينة -
 ) M-Visa( .بدون بطاقات شراء عن طريق تطبيق الهواتف الذكية -

 )Automated teller machine  ATM's( .اإليداعو ماكينات السحب اآللي �
 )Electronic Signature( .يخدمات التوقيع االلكترون �
 )Smart Phone Application( تطبيقات الهواتف الذكية �

  -:مثل التطبيقات التالية
 .سداد البطاقاتو التحويل بين الحساباتو تطبيق لمعرفة الرصيد -
 .Googleخريطة على  اإليداعو أماكن ماكينات السحبو تطبيق لمعرفة الفروع -
 فوري لسداد فواتير الكهرباء :مثل ،شبكات الدفع اإللكترونيإلى  للتحويل) ) ) ) Wallet((((    تطبيق المحفظة -

 .األخرىالخدمات الحكومية و دفع التبرعاتو التليفونو
 ....Token))))( الدوليةو تطبيق خاص بالتحويالت المحلية -

        ::::اخلدمات املتنوعةاخلدمات املتنوعةاخلدمات املتنوعةاخلدمات املتنوعة    وظيفةوظيفةوظيفةوظيفة    ٩٩٩٩////٣٣٣٣////٣٣٣٣
    :في مرجع سبق ذكره )١(((())))٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤عبد الحميد، عبد الحميد، عبد الحميد، عبد الحميد، ((((يحددها

خارج غرفة و سواء داخل البنكأو داخل )الكمبياالتو شيكات( األوراق التجارية تحصيل -
  .تحصيل الشيكات الخارجية الدوليةو، أو عن طريق السويفت )ACH( .المقاصة

 .الكمبياالت اآلجلةو حفظ الشيكات -
 )Bank Draft( الشيكات المصرفيةإصدار  -
 ) Certified Cheques( اعتماد الشيكات -
 ) Travelers Cheques(الشيكات السياحية  قبول -

                                                

  .مرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكره، ، ، ، ، القاهرةالبنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامالبنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامالبنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامالبنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام    إدارةإدارةإدارةإدارة، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ١(
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 )( Internal Transfer. خدمات التحويل الداخلية -
 )( Domestic Outgoing Transfer. التحويالت المحلية -
 )International Outgoing Transfer(. التحويالت الدولية -
 .التحويالت الفورية الدولية عن طريق شركات تحويل األموال العالمية  -

o مثل )(Western Union و)Money Gram(  
 )Standing Orders( األوامر المستديمة -
 )Safe Boxes( .الخزائن اآلمنةتأجير و قبول األمانات -
 )Cheques Books( .دفاتر الشيكات إصدار -
 )Proxy)) (Power of Attorney.  عمل توكيالت داخلية في البنك -
 مصادقات توقيع للعمالء مصرفية،شهادات  حساب،كشوف  إصدار :مثل ،طلبات متنوعة -

 .المخالصةو خطابات المديونيةو المميزين
 توزيع تركات من حسابات العمالء المتوفين إلي صالح المستفيدين -
 ) ) ) )Inheritance Distribution((((        

        الشاملالشاملالشاملالشامل    البنكالبنكالبنكالبنكمزايا مزايا مزايا مزايا وووو    إجيابياتإجيابياتإجيابياتإجيابيات    ٤٤٤٤////٣٣٣٣

 :فيما يلي مرجع سبق ذكره )١()٢٠٠٣السيسي ، (يحددها 

 .السيولةو الودائعو ليفالتكا وفوراتتحقيق و أساس الحجم الكبيرعلى  العمل -

أو تجارية أو زراعية صناعية ( االستثمارات سواءلمحفظة القروض و الهيكليو التنويع القطاعي -
 .تقليل المخاطر االئتمانية ككل بالتاليو ،)أو إسكانية

مناطق للقرب إلى  الوصولو ،البنكلمكونات محفظة القروض واالستثمارات بالتنويع الجغرافي  -
 .ءأكثر من العمال

 .الخاصة بالبنك العمالء تنويع محفظة زيادةو المصرفية المنتجاتو أنواع الخدماتتنويع و زيادة -
                                                

، مكتبة األسرة واالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموال.. .. .. .. القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي  ،)٢٠٠٣(السيسي، صالح الدين حسن ) ١(
  .مرجع سبق ذكره، للكتاب، القاهرةالهيئة العامة 
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 .تنويع الخبرة الفنية العاملين في البنوك الشاملة -

التعامل مع و ،القيام بدو أمناء الحفظو ،اليةبالسمسرة في األوراق الماألسواق المالية إلى  الدخول -
 الية الحديثةأشكال الهندسة الم

 .دخول منافس للبنكصعوبة و زيادة القدرة التنافسية للبنوك -

 .تحقيق الوفورات في إدارة االحتياطات األولية المساندة للودائع وزيادة رأس مال البنوك -

 .توظيف السيولة أفضل الفائضة في مجاالت التنمية  -

  .العالمية المصرفيةإلى  الوصول بالبنوك المصرية والعربية -

        البنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةعلى على على على     خذخذخذخذآآآآاملاملاملاملالعيوب والعيوب والعيوب والعيوب و    ٥٥٥٥////٣٣٣٣

 :فيما يلي    ))))١١١١(((())))٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩، ، ، ، ةةةةفريدفريدفريدفريد    ،،،،داوديداوديداوديداودي    ،،،،صالحصالحصالحصالح((((يحددها

عليها بعض يؤخذ رغم المزايا واإليجابيات التي يمكن أن تحققها البنوك الشاملة، إال أنه  -
  :المآخذ متمثلة في النقاط التالية

بعض المؤسسات المالية االحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لنوع من  قد يؤدي إلى خلق -
ممارسته و احتمال تركيز السوق،مع وهذا على حساب المؤسسات والبنوك الصغيرة ،الشاملة

  .االحتكار من طرف هذه البنوك

 .تعدد األنشطةو لكثرة االبتكار المالي نظراًو انخفاض حوافز اإلبداع -

 .داخل البنك ات أخرىلتغطيتها بقطاع األنشطة نظراًو إخفاء األداء الضعيف لبعض القطاعات -

 .اقيدأكثر تعألنها على أداء البنوك الشاملة صعوبة اإلشراف والرقابة  -

خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة واالنكشاف من حيث تفضيل الربحية على السيولة، خاصة في  -
  .ة األجللحالة توظيف الموارد المالية في مشاريع طوي
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        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        للبنوك الشاملةللبنوك الشاملةللبنوك الشاملةللبنوك الشاملةالتحول من البنوك التقليدية التحول من البنوك التقليدية التحول من البنوك التقليدية التحول من البنوك التقليدية 

        ملةملةملةملةسرتاتيجية التحول حنو البنوك الشاسرتاتيجية التحول حنو البنوك الشاسرتاتيجية التحول حنو البنوك الشاسرتاتيجية التحول حنو البنوك الشااااا    ١١١١////٣٣٣٣

    مرجع سبق ذكره    ))))١١١١(((())))    ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩داودي، فريده، داودي، فريده، داودي، فريده، داودي، فريده،     ،،،،صالحصالحصالحصالح((((    

تخضع عملية التحول إلى البنوك الشاملة لضوابط معينة تأخذ بعين االعتبار الجوانب االقتصادية 
  .تم التحول إلى البنوك الشاملةالبيئة المصرفية التي يعمل في إطارها البنك، ووفق ذلك يو والقانونية،

        ::::الشاملةالشاملةالشاملةالشاملة    البنوكالبنوكالبنوكالبنوكمقومات التحول حنو خيار مقومات التحول حنو خيار مقومات التحول حنو خيار مقومات التحول حنو خيار     ١١١١////١١١١////٣٣٣٣

 حتى تؤدي البنوك الشاملة وظائفها، البد من توفر مجموعة من المقومات الهامة والتي تتعلق أساساً
ويمكن توضحيها في النقاط  ،بالسياسات التي تتبناها الدولة من جهة أخرىو بالبنك نفسه من جهة،

  :تاليةال

 :وتتعلق أساسا بـ : مقومات مرتبطة بالبنكمقومات مرتبطة بالبنكمقومات مرتبطة بالبنكمقومات مرتبطة بالبنك    ١١١١////١١١١////١١١١////٣٣٣٣

كفاءة األداء البشري الذي يشمل كافة الوظائف الفنية والمالية والتسويقية والقانونية واالستشارية  -
تحكم تكنولوجي في المعلومات التي هي من متطلبات و واإلدارية المتصلة بالنشاط البنكي،

 .التحول

مة تسمح للبنك بتقديم خدمات متنوعة لمختلف أنواع العمالء في أي وقت توفر موارد مالية ضخ -
 .ومكان

 .وجود إدارة تسويقية فعالة على مستوى عال من الكفاءة -

 .نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة -
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ممثلة في  ،ةتوفر مالءة مالية كافية تؤهل البنك للدخول في مجال األعمال المصرفية الشامل -
 .حجم رأس المال الكافي واالحتياطات

 :مقومات مرتبطة بسياسات الدولةمقومات مرتبطة بسياسات الدولةمقومات مرتبطة بسياسات الدولةمقومات مرتبطة بسياسات الدولة    ٢٢٢٢////١١١١////١١١١////٣٣٣٣

 :وتنطوي على السياسات الحكومية التي تتبناها الدولة من خالل

اقتناع الدولة وسلطاتها الوصية بفكرة البنوك الشاملة وأهدافها، والعمل على توفير الدعم  -
 .المساندة لها

خدم هذه البنوك على نحو فعال، ووضع ضوابط رقابية قادرة على توفير إصدارا تشريعات ت -
 .األمان والسالمة

  .دعم البنك المركزي ومساندته لهذه البنوك على أداء رسالتها لتحقيق التنمية االقتصادية -

        ::::البنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةإىل إىل إىل إىل     دور التخطيط االسرتاتيجي يف التحولدور التخطيط االسرتاتيجي يف التحولدور التخطيط االسرتاتيجي يف التحولدور التخطيط االسرتاتيجي يف التحول    ٢٢٢٢////٣٣٣٣

ي ذالالتنافسي  واإلطار نشطة التي تقوم بها البنوك الشاملةاألو في ظل التطور الكبير في الوظائف
التي  واإلدارية السياسيةو االجتماعيةو التغيرات السريعة في البيئة االقتصاديةو ،تعمل فيه تلك البنوك

 ))))١١١١(((())))    ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩داودي، فريده، داودي، فريده، داودي، فريده، داودي، فريده،     صالح،صالح،صالح،صالح،(((( يليكان البد لمجالس إدارة البنوك الشاملة أن تهتم بما  ؛تعمل فيه
        - :ذكرهمرجع سبق 

 ::::االسرتاتيجياالسرتاتيجياالسرتاتيجياالسرتاتيجيالعمل من خالل مفهوم التخطيط العمل من خالل مفهوم التخطيط العمل من خالل مفهوم التخطيط العمل من خالل مفهوم التخطيط     ١١١١////٢٢٢٢////٣٣٣٣

رسالة و العالميةو يحدد ما يجب أن يكون عليه البنك في المستقبل في ظل التغييرات المحلية يالذ
 التعرفو ،الضعفو مكامن القوةو ظروفه الداخليةو بالتالي تقييم أداء البنكو .المجتمعالبنك في 
  .مخاطر كل منهاو االستثماريةو التمويليةو فرص األعمال المصرفيةعلى 
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  :ككككللبنللبنللبنللبن    سرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةاالاالاالاالحتديد األهداف حتديد األهداف حتديد األهداف حتديد األهداف     ٢٢٢٢////٢٢٢٢////٣٣٣٣

 -:هيو مجاالت تلك األهدافو تحديد أهدافاتيجي دون فال يوجد تخطيط استر

 .سمعته بالسوق المصرفيو قوة البنك -:سمعة البنكسمعة البنكسمعة البنكسمعة البنك -

 .األمان من المخاطرو الربحيةو في مجال السيولة - :األهداف الماليةاألهداف الماليةاألهداف الماليةاألهداف المالية -

 .الخ..محافظ األوراق المالية و االستثمارو في مجال اإلقراض -:لتوظيفلتوظيفلتوظيفلتوظيفا -

 .ابتكار طرق جديدة لتقديمهاو الخدمات المصرفية الجديدة دتحدي - - - - ::::البتكارالبتكارالبتكارالبتكارا -

 فاستيعابهم للظروو الموظفينو رفع كفاءة المديرين - :فاعلية الجهاز اإلداريفاعلية الجهاز اإلداريفاعلية الجهاز اإلداريفاعلية الجهاز اإلداريوووو    كفاءةكفاءةكفاءةكفاءة -
  .المتغيرة في المستقبل

 - :ستراتيجي يتلخص في ثالث مستوياتاك األهداف في إطار البد من ترتيب تل

    االستقرار االستقرار االستقرار االستقرار     ىىىىمستومستومستومستو -

    القدرة الذاتيةالقدرة الذاتيةالقدرة الذاتيةالقدرة الذاتية    ىىىىمستومستومستومستو -

    النموالنموالنموالنمووووو    االبتكاراالبتكاراالبتكاراالبتكار    ىىىىمستومستومستومستو -

 .التي يجب أن يحققها ستراتيجيةاالالربط بين الهيكل التنظيمي واألهداف و

    ::::سرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةاالاالاالاالتكوين تكوين تكوين تكوين     ٣٣٣٣////٢٢٢٢////٣٣٣٣

 تحقيق أهدافه في اآلجلين القصيرهي المسار الرئيسي الذي يتخذه البنك ل ستراتيجيةاال
هي توضيح  ستراتيجيةااليلزم لها أساليب لتحقيقها،مع مالحظة أن أهداف  ستراتيجيةاالو.الطويلو

  -:التسويقيةو الكلية ستراتيجيةاالهناك قرارات أساسية لتكوين ، والظروف المحيطة بهو لعالقة البنك

 .مزيج العمالء -

 .مزيج الخدمات -

 .وق المصرفيحصة البنك في الس -
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 .االنتشار الجغرافي -

 .التمييز التنافسي -

 .األهدافو معايير األداء -

    ....التسويقي للبنكالتسويقي للبنكالتسويقي للبنكالتسويقي للبنكوووو    حتديد مؤشرات تقييم األداء املايلحتديد مؤشرات تقييم األداء املايلحتديد مؤشرات تقييم األداء املايلحتديد مؤشرات تقييم األداء املايل    ٤٤٤٤////٢٢٢٢////٣٣٣٣

تحدد ما إذا و تبرز االنحرافات في تحقيق التطبيقو هي معايير تحدد مدي تحقق األهداف الموضوعة
  .ستراتيجيةاالاألهداف  كان المطلوب تحسين األداء أم إعادة صياغة

        ::::إىل البنوك الشاملةإىل البنوك الشاملةإىل البنوك الشاملةإىل البنوك الشاملة    للللالالزمة للتحوالالزمة للتحوالالزمة للتحوالالزمة للتحوالتنافسية التنافسية التنافسية التنافسية     زايازايازايازايااملاملاملامل    ٣٣٣٣////٣٣٣٣

لبعض المؤسسات تسويقية  مزاياسوف يحمل المستقبل المزيد من المزايا التنافسية التي يمكن أن توفر 
        - :مرجع سبق ذكره  )١١١١(((())))٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٤أسعد عبد الحميد، أسعد عبد الحميد، أسعد عبد الحميد، أسعد عبد الحميد، ((((    منهاو ى،حساب أخرعلى  المصرفية

    ))))((((Adequacy of Capital Baseكفاية رأس املال كفاية رأس املال كفاية رأس املال كفاية رأس املال ة ة ة ة اعداعداعداعدقققق    ١١١١////٣٣٣٣////٣٣٣٣

على  بحت تعتمد أكثرأص ،الودائع كمصدر للقروضعلى  ن كانت البنوك تعتمد اعتماداً أساسياًفبعد أ
وذلك العالمية و تواجه المنافسة المحليةتحمل المخاطر وعلى  يد من قدرتهاتز لكي، رؤوس أموالها

 .٢اتفاقية بازللخاص با )Own Fund( الية لمعيار كفاية رأس المالقاً للقاعدة الرأسميطبت

    ))))The Institutional Risk Base((((    حتمل املخاطرحتمل املخاطرحتمل املخاطرحتمل املخاطرعلى على على على     القدرةالقدرةالقدرةالقدرةقاعدة قاعدة قاعدة قاعدة     ٢٢٢٢////٣٣٣٣////٣٣٣٣

) Operational Risk( خاصة المخاطر التشغيلية و تحمل المخاطرعلى  فكلما زادت قدرة البنك
 االئتماني في تصنيف وكاالت التصنيف االئتماني ترتيبهجذب األموال كلما ارتفع على  زادت قدرتهو
 ).Moody's(- )Fitch(–Standard & Poor's)( مثل

    ))))Quality Human Resource((((جودة املوارد البشرية جودة املوارد البشرية جودة املوارد البشرية جودة املوارد البشرية     ٣٣٣٣////٣٣٣٣////٣٣٣٣

أن العمليات المصرفية حيث و ،كفاءة العنصر البشري هو المحدد الرئيسي لنجاح أي مؤسسة إن
مفتاح النجاح في عالم  مدربة هيو عاملة قوية ىوجود قوو ،حد كبير بالجهد البشريإلى  ترتبط

                                                

 .مرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكره، ، ، ، ، القاهرةإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد ) ١(
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 ،التدريبو الخبرةو قدر كبير من التمييزإلى  بحتة إنسانيةفمثالً تحديد شكل االئتمان عملية  .البنوك
 .العمليات المصرفية المتقدمةو ال يختلف ذلك بين العمليات المصرفية التقليديةو

    ))))    The Information Advantages((((    ....املزايا املعلوماتيةاملزايا املعلوماتيةاملزايا املعلوماتيةاملزايا املعلوماتية    ٤٤٤٤////٣٣٣٣////٣٣٣٣

التعامل مع مخاطر المستقبل تصبح إلى  عندما يتحول دور البنوك من التعامل في منتجات حالية
والبد من القيام بالخدمات الجديدة وجود  ،حاسم في اتخاذ القرارات الماليةو المعلومات شيئاً ضرورياً

ومن أهم . اإلنترنتو الهواتف الذكيةو شبكة قوية للمعلومات ترتبط عالمياً بالحاسبات المتطورة
  .)Updated( البد للمعلومات أن تكون متجددةو ،المعلومات تلك الخاصة بنشاط المنافسين

    ))))Financial Technology & Development((((    ....التطويرالتطويرالتطويرالتطويروووو    التكنولوجيا املاليةالتكنولوجيا املاليةالتكنولوجيا املاليةالتكنولوجيا املالية    ٥٥٥٥////٣٣٣٣////٣٣٣٣

قدمة يوفر للبنوك فرص التكنولوجيا المتعلى  االعتماد،حيث أن التطويرعلى  تتوقف درجة المنافسة
 سرعة العمليات المصرفيةإلى  أدت التكنولوجيافلقد . جعلها تتعامل مع فئات أكثريو تنافسية أكبر

 .  منافسيهاو حدوث فجوات تنافسية بين البنوك المتطورةإلى  أدتو ،مواطن العمالءإلى  نقلت األداءو

    ))))Cooperative Competition((((....املنافسة التعاونيةاملنافسة التعاونيةاملنافسة التعاونيةاملنافسة التعاونية    ٦٦٦٦////٣٣٣٣////٣٣٣٣

 التعاون بين البنوك :مثل ،سود روح التعاون بين المؤسسات المالية أكثر من روح التنافست
إدارة حسابات العمالت و ،التعامل في عمليات التجارة الخارجيةو ،العالم أنحاءالمراسلين في كافة و

 .كذا المشاركة الفعالة في القروض المشتركةو ،تمثيل البنوك في غرف المقاصةو ،األجنبية

    ::::دور االئتمان كمصدر رئيسي للدخلدور االئتمان كمصدر رئيسي للدخلدور االئتمان كمصدر رئيسي للدخلدور االئتمان كمصدر رئيسي للدخل    تراجعتراجعتراجعتراجع    ٧٧٧٧////٣٣٣٣////٣٣٣٣

سوف  إيراداتمن  يظل يلعب دوراً أساسياً في أعمال البنوك إال أن نسبة ما يحققهرغم أن االئتمان س
ندسة المالية أدوات الهو األوراق المالية  :مثل ،تزيد دور الخدمات األخرىبير، بينما سحد كإلى  تقل

البنوك الشاملة أن تقوم بتطوير مجموعة األدوات االئتمانية التي على  ن، لذا فإفي تحقيق اإليرادات
  . تتعامل فيها خاصة تلك المرتبطة بتمويل المشروعات
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    ))))Franchising((((    حقوق االمتيازحقوق االمتيازحقوق االمتيازحقوق االمتياز    ٨٨٨٨////٣٣٣٣////٣٣٣٣

قطاع المؤسسات المالية تضفي أبعاداً جديدة إلى  الخدماتو عندما تمتد حقوق االمتياز مع السلع
 .أفضل أداءإلى  قل المؤسسات المتقدمة في الخبرةحيث تن ،للمنافسة

    ))))The Expansion of Existing Markets((((    ....توسع األسواق الحاليةتوسع األسواق الحاليةتوسع األسواق الحاليةتوسع األسواق الحالية -

الفئات و زيادة القطاعاتو ،زيادة االنتشار الجغرافيو ،البد من توسيع األسواق الحالية للبنوك
 .المستهدفة

    ....تغير أدوات االئتمان التقليديةتغير أدوات االئتمان التقليديةتغير أدوات االئتمان التقليديةتغير أدوات االئتمان التقليدية -

على  االعتمادو ،ها زيادة نطاق القروض المشتركةوات جديدة في مقدمتأدإلى  البد من تحويلها
 .الخارجو اإلصدار المباشر للسندات في الداخل :مثل ،مصادر تمويل خارج القطاع المصرفي

    ....المؤسسات المالية المختلفةالمؤسسات المالية المختلفةالمؤسسات المالية المختلفةالمؤسسات المالية المختلفةوووو    اختفاء الفروق بين البنوكاختفاء الفروق بين البنوكاختفاء الفروق بين البنوكاختفاء الفروق بين البنوك -

        ::::سبق ذكره مرجع    ))))١١١١(((())))٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣السيسي ، السيسي ، السيسي ، السيسي ، ((((    التحول إىل البنوك الشاملةالتحول إىل البنوك الشاملةالتحول إىل البنوك الشاملةالتحول إىل البنوك الشاملة    آلياتآلياتآلياتآليات    ٤٤٤٤////٣٣٣٣

 البنىمع التحوالت العالمية في مجال الصناعة المصرفية أضحى من الضروري على البنوك إدراك 
ستراتيجيات تسمح لها بالنمو بالشكل الذي يسمح بتقديم خدمات مصرفية متكاملة، اوتبني  ،التحتية لها

ات الصناعة المصرفية، ومتسقة مع األوضاع واإلمكانيات المتوفرة لدى البنك، ومتوافقة مع مستجد
التنويع في األنشطة  استراتيجياتو والبنوك الشاملة هي مدخل إداري تنظيمي جديد يقوم على فلسفة

  :المناهج تتمثل في الصور التالية المقدمة، ويمكن التحول إلى هذا الخيار من خالل عدد من

        تحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شاملتحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شاملتحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شاملتحويل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل: : : : المنهج األولالمنهج األولالمنهج األولالمنهج األول

لمنهج يتم تحويل بنك قائم بالفعل أو بنك متخصص إلى بنك شامل، ويشرط لهذا عن طريق هذا ا
التحول أن يكون للبنك كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على التكيف مع متطلبات البنك الشامل، وأن يكون 

ويعد هذا المنهج األسلوب األسرع واألفضل حيث يتم التحول  .للنمو والتوسع قابالًو البنك كبير الحجم
                                                

 ، مكتبة األسرةواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموال.. .. .. .. القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي     ،)٢٠٠٣(السيسي، صالح الدين حسن ) ١(
 .مرجع سبق ذكره، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة
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لضمان استيعاب تقنيات  تدريجياًمتدرجة وذلك بإدخال خدمات جديدة لى البنك الشامل على مراحل إ
هذه الخدمات، في الوقت الذي يتم فيه العمل على تطوير التدريب وإعادة الهيكلة التنظيمية، وإصدار 

  .الشاملالنظم الداخلية بما يتفق مع طبيعة الخدمات واألنشطة التي يقدمها البنك و اللوائح

  -:بنك شاملإلى  أن هناك قواعد أساسية للتحول    ....مرجع سبق ذكره) ) ) ) ١١١١(((())))٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣السيسي ، السيسي ، السيسي ، السيسي ، ((((    ىيرو

    ::::التدرجالتدرجالتدرجالتدرج    ١١١١////٤٤٤٤////٣٣٣٣

 ،تدريجياً للحد من مقاومة التغييرمراحل متدرجة بإدخال خدمات البنك الشامل على  التحول أي
 الجودةالفاعلية في نطاق و ةالسرعو تقديمها بمعايير الدقةو لضمان االستيعاب لتقنيات هذه الخدماتو

 .الشاملة

    ::::التطويرالتطويرالتطويرالتطوير    ٢٢٢٢////٤٤٤٤////٣٣٣٣

كذلك إدخال التعديالت في و ،التكنولوجيةو النظم الداخليةو تطوير اللوائحو التنظيمية،إعادة الهيكلة  أي
 .اإلجراءات بما يضمن أداء العمل بشكل أفضلو السلطاتو الصالحيات

    ::::التجهيزات املكانيةالتجهيزات املكانيةالتجهيزات املكانيةالتجهيزات املكانية    ٣٣٣٣////٤٤٤٤////٣٣٣٣

ما قد يستلزمه من إعادة تخصيص و ،لتقديم خدمات البنوك الشاملة األزمةنية وجود التجهيزات المكا
 .ع أو إنشاء فروع جديدةلبعض الفرو

        ::::متابعاتهامتابعاتهامتابعاتهامتابعاتهاوووو    اخلطةاخلطةاخلطةاخلطة    ٤٤٤٤////٤٤٤٤////٣٣٣٣

 القيام بعملياتو مخطط جالشامل لبرنامالبنكإلى  متابعة الخطة من خالل خضوع كافة عمليات التحول
تأكيد مقومات و ضمانو مقاومة التغيير ،على  للتغلب) تابعة،المالتخطيط، التنظيم، التوجيه، التحفيز(

  .نجاح البنك

        

                                                

 سرة، مكتبة األواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموال.. .. .. .. القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي     ،)٢٠٠٣(السيسي، صالح الدين حسن ) ١(
 .مرجع سبق ذكره، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة
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        إنشاء بنك شامل جديد بإعداد كفاءات بشريةإنشاء بنك شامل جديد بإعداد كفاءات بشريةإنشاء بنك شامل جديد بإعداد كفاءات بشريةإنشاء بنك شامل جديد بإعداد كفاءات بشرية: : : : لمنهج الثانيلمنهج الثانيلمنهج الثانيلمنهج الثانياااا

ولديها  ،لهذا المنهج يتم إنشاء بنك شامل جديد من خالل اختيار كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة طبقاً
في بنوك شاملة  فهوم البنوك الشاملة، ويتم تدريبها مسبقاًالقدرة على االبتكار والتجديد بما يتفق وم

ك المنشأ ترويجية للتعريف بالبنتسويقية ويعتمد البنك في ذات المرحلة على القيام بحمالت و قائمة،
والمالحظ أن البعض يفضلون المنهج الثاني مستندين في ذلك إلى أن  .والوظائف التي يقوم بها
ديها البنك الشامل تتميز بطبيعة خاصة يصعب على من اعتادوا األنماط الخدمات المصرفية التي يؤ

  .التقليدية للعمل المصرفي  قبولها واستيعابها بسهولة

    شراء أحد البنوك أو االندماجشراء أحد البنوك أو االندماجشراء أحد البنوك أو االندماجشراء أحد البنوك أو االندماج: : : : المنهج الثالثالمنهج الثالثالمنهج الثالثالمنهج الثالث

يتم التحول من خالل شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل وتوشك على اإلفالس، يتم شراءها ودمجها 
البنوك الشاملة مع تحمل تكاليف إضافية، فهذا األسلوب صعب التطبيق من الناحية  تدريجيا إلى

العملية ألنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد الالزم الختبار الموقع والمكان والعناصر البشرية التي 
 .تتطلب تدريب على مستوى عال

ستراتيجية طموحة لقيادة السوق اة فر فيه كل اإلمكانيات ولديه خطويتم إنشاء كيان مصرفي جديد تتوا
  :وريادته مع وضع خطة لإلسراع في ذلك عن طريق

 .الراغبة في االستغناء عنها البنوكشراء عقارات بعض  -

 للبنكمعين وضم أعماله ومعامالته الكبيرة الحجم وعمالئه، بما يضمن  لبنكدمج تدريجي  -
 .الشامل حجم أعمال مناسب، وتحقيق التشغيل المناسب له

 .أخرى قائمة رائدة بهدف دمجها فيه مستقبال بنوكالدخول في مشاركات مع  -

وفي تطبيقات البنوك الشاملة نجد نماذج مختلفة، تختلف باختالف العالقات التي تباشرها البنوك تجاه 
القطاعات والمؤسسات التي تتعامل معها، ففي كندا وبريطانيا مثال يكون للبنوك حصص ملكية 

لية وتمارس نشاطها في تقديم مختلف الخدمات المالية وخدمات االكتتاب في األوراق بمنشآت غير ما
المالية، أما في اليابان وكوريا ومعظم الدول اآلسيوية المطلة على المحيط الهادي نجد أن البنوك لها 
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أو " Keiretsu"صالت ملكية متشابكة ومعقدة بين البنوك ومؤسسات أخرى من خالل ما يسمى بـ
"Chaebol " والتي تقوم على التمويل المتقاطع بين المؤسسات، أي ملكية البنوك ألسهم مؤسسات

أخرى وهذه األخيرة بدورها لها حصص في نفس البنوك، وفي سويسرا فتتميز البنوك بتكامل 
  .الخدمات المالية وتمارس رقابة أكبر على المنشآت غير المالية

نتيجة ضخامة  الشاملة في النظام المصرفي السعودي لقي نجاحاً البنوكأما في الدول العربية فتطبيق 
القاعدة الرأسمالية للبنوك، وسيطرة عدد قليل من البنوك الكبيرة على السوق المصرفية وقيامها بإدارة 

البنك األهلي : ألوراق المالية، ومن أمثلتهاالمحافظ المالية، وتأسيس صناديق االستثمار، وتداول ا
  .بنك الراجحيو ،نك الرياض، والبنك العربي الوطنيبو التجاري،

والتوسع في  ،الشاملة البنوككما اتجهت أيضا البنوك المصرية في السنوات األخيرة نحو التحول إلى 
األوراق الخدمات االستثمارية كتأسيس صناديق االستثمار، والقيام بخدمات أمناء االستثمار، والتعامل ب

–بنك قطر الوطني :مثل ،المشتقاتو يالتأجير التمويلو خدمات التأمينو المالية في السوق المالي
 .البنك التجاري الدوليو األهلي

 :))))١١١١(((())))٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠عبد الفتاح، عبد الفتاح، عبد الفتاح، عبد الفتاح، ((((البنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةالبنوك الشاملةإىل إىل إىل إىل     متطلبات التحول املصريفمتطلبات التحول املصريفمتطلبات التحول املصريفمتطلبات التحول املصريف    ٥٥٥٥////٣٣٣٣

ن أخذها في فكرة العمل المصرفي الشامل يتطلب توفر متطلبات أساسية البد مإلى  إن االنتقال
 -:تمثل خاصة فيالحسبان 

 تطوير النظمو البشريةالكوادر التنظيمي مع تطوير و اريضرورة االهتمام بالجانب اإلد -
 .فعالة و األساليب المتبعة لتتناسب مع ما تقدمه من وظائف متطورة في ظل إدارة متميزةو

 .الشاملة البنوكمتحمسة لفكرة و ضرورة وجود قيادات مصرفية واعية مدركة -

 المتعاملينو للعمالء ضروريتهاو أهميتهاخدماتها وو ترويج لمفهوم البنوك الشاملةإعالم مكثف لل -
 .االقتصاد القوميو

                                                

 .، دار النهضة العربية، القاهرةالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي    ،)٢٠٠٠(عبد الفتاح، رشيد صالح ) ١(
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 من قبل إدارات الرقابة الداخلية أوسواء من داخل الفروع ضرورة توفر نظام رقابي فعال  -
 .البنوك بالبنك المركزيعلى  فواإلشرا الرقابةإدارة و

 .القرارات المنظمة للعمل المصرفيو وائحاللو القوانينو تطوير التشريعات -

ة مستحدثة لم يسبق تنويع صور المخاطرة التي يتعرض لها البنك لدخولها أنشطو ختالفنظراً ال -
 .من البنك إدارة احترافية للمخاطريتطلب ذلك ، التعامل فيها

 .المخاطرو وجود مراكز مستقلة لكل العمليات مع تحديد الربحية -

تقديم و المصرفية روغي المصرفيةالخدمات و وعة كبيرة من المنتجاتتطوير مجمو استحداث -
 .القروض المشتركةو االستشارات

 .ضرورة توافر أساليب تكنولوجية حديثة -

 ) SME's(الصغيرة و االهتمام بتمويل الصناعات المتوسطة -

 .زيادة العمالءو تنويع المنتجاتإلى  مما يؤدياإلسالمية  تعاظم دور البنوك -

الجمع بين و طويلة األجلو التجاه نحو االستثمار المتعدد في األنشطة قصيرة األجلضرورة ا -
 .المتخصصة وبنوك االستثمارو وظائف البنوك التجارية

أو ) Merging Banking(خاصة االندماج المصرفي و البد من اإلصالح المصرفي الشامل -
على  زيادة قدرتها بين البنوك بغرض) Acquisitions Banking( االستحواذ المصرفي
 تخفيض مخاطر االئتمانو ،حقوق الملكيةو زيادة رأس المالو ،المخاطرو مواجهه المنافسة

  .حصص سوقية جديدةعلى  الحصولو

  )Corporate Governance( التنفيذ الرشيد لمبادئ حوكمة الشركات -

 .تطبيق مقررات لجان بازل المختلفة بدقة كاملة -

 -:التالي هناك تجربة وليدة من خالل في مصرو ،عربيةرونية ضرورة وجود شبكات ربط إلكت  -
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 التي يمكن من خاللها تحصيل الشيكات إلكترونياً) ACH( المقاصة المركزية اإللكترونية �
 إمكانيةأيضاً و بدالً من تحويالت السويفت، التحويل الفوري بين البنوك العاملة داخل مصرو

  .بين البنوكوقيع غير قابلة للنقض مصادقات التعمل 
إتحاد شبكة بين البنوك من خالل ) ATM( أيضا الربط اإللكتروني بين ماكينات السحب اآلليو �

أيضاً شبكة ربط  توأطلق الموحدالتي أنشأت بموجب قانون البنوك FBE) ( بنوك مصر
  .للمراسلينو للتوقيعات المعتمدة للبنوك

بنك  يهو )(I-Score ئتمانياالستعالم لالتم إنشاء الشركة المصرية  ٢٠٠١في عام و �
 سوتعك .المصريفي السوق المصرفي  اإلحصائيةلمعلومات والبيانات كل اومستودع ل

و تفيد في اتخاذ قرارات السداد فيمن العادات الجيدة والسيئة المتبعة  المعلومات االئتمانية كٍل
التأخير في  فيها في المستقبل سوف تظهرو ،األطراف المرتبطةو الشركاتو االئتمان لألفراد

  .البنوكو الربط بين األحوال المدنيةو التليفوناتو الكهرباءسداد فواتير الغاز و
 لدفع) (e-Finance تم إنشاء شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ٢٠٠٥في عام و �

جميع خدمات وزارة تقديم و ،إلكترونياً االجتماعيةالتأمينات و الجماركو لضرائبالتحصيل و
بدون فتح حسابات عن طريق البنوك  ةالمعاشات الحكوميو األخرى كتحصيل المرتبات ليةالما

  .مصرفية

        ::::مرجع سبق ذكره ))))١١١١(((())))٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣٢٠٠٣السيسي، السيسي، السيسي، السيسي، ((((الشاملةالشاملةالشاملةالشاملة    البنوكالبنوكالبنوكالبنوكوووو    ................واقع القطاع املصريف العربي واقع القطاع املصريف العربي واقع القطاع املصريف العربي واقع القطاع املصريف العربي     ٦٦٦٦////٣٣٣٣

 مكامن ضعف أساسيةمكامن ضعف أساسيةمكامن ضعف أساسيةمكامن ضعف أساسية    هناك نالعربية فإالمصرفية  عةشهدتها الصنا رغم التطورات اإليجابية التي
  -:تمثل فيت

    فية التقليديةفية التقليديةفية التقليديةفية التقليديةهيمنة األعمال املصرهيمنة األعمال املصرهيمنة األعمال املصرهيمنة األعمال املصر    ١١١١////٦٦٦٦////٣٣٣٣
لعمليات اتركز و ،التدريب ىنقص مستوو ،تدني الكفاءات المهنيةو ،التشريعاتو بسبب جمود القوانين

 .المصرفيجمود الوضع االقتصادي وإلى  يالتقليدية يؤد
                                                

 ، مكتبة األسرةواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموالواالقتصاد الوطني  وغسيل األموال.. .. .. .. القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي  ،)٢٠٠٣(السيسي، صالح الدين حسن ) ١(
  .مرجع سبق ذكره، لهيئة العامة للكتاب، القاهرةا
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    ....صغر حجم الوحدات املصرفيةصغر حجم الوحدات املصرفيةصغر حجم الوحدات املصرفيةصغر حجم الوحدات املصرفية    ٢٢٢٢////٦٦٦٦////٣٣٣٣
قيام وحدات إلى  ى، األمر الذي أدصعوبة الحركةو قيوديتسم الوضع المصرفي العربي بكثرة ال

 ٨٨، إال أنه بعد إقرار قانون البنوك الموحد محدودة الرأس مالو صغيرة الحجممصرفية معظمها 
تسهيل االندماج و ضرورة لزيادة رؤوس أموال البنوكإلى  ىمقررات لجان بازل أدو٢٠٠٣لسنة 

  .قويةو المصرفي لتكوين بنوك كبيرة

    الكثافة املصرفيةالكثافة املصرفيةالكثافة املصرفيةالكثافة املصرفية    ٣٣٣٣////٦٦٦٦////٣٣٣٣
مما يزيد  ؛الريف العربيشرة بشكل كاف في المدن الصغيرة وغير منتو الكبرىتتركز الفروع بالمدن 
 .ال يوجد منفذ خدمه خارجهاو الكبرىالتنافس في المدن 

    الرتكيز املصريفالرتكيز املصريفالرتكيز املصريفالرتكيز املصريف    ٤٤٤٤////٦٦٦٦////٣٣٣٣
بما ينطوي عليه الكبيرة الحجم  البنوكتتسم معظم األسواق المصرفية العربية بسيطرة عدد محدود من 

 البنوكتحمي  حتىعمليات اندماج واسعة إلى  األمر الذي يتطلب ضرورة الحاجة ،)االحتكار( ظاهرة
  .الصغيرة من أخطار المنافسة في األسواق الوطنية

 األجنبيةاألجنبيةاألجنبيةاألجنبية    البنوكالبنوكالبنوكالبنوكتزايد منافسة تزايد منافسة تزايد منافسة تزايد منافسة     ٥٥٥٥////٦٦٦٦////٣٣٣٣
عربية بعد ما تبين لها واق الاألجنبية في األس البنوكمن المالحظ  في السنوات األخيرة توسع انتشار 

، العولمة الماليةو وبسبب انضمام الدول العربية التفاقية الجات ،االستثمار في الدول العربية ىجدو
عدم قدرة البنوك و المصرفي العربيالبنوك األجنبية في السوق  زيادة حصصإلى أدى  األمر الذي
 ضعف الكفاءات البشريةو موالقلة رؤوس األو منافساتها بسبب ضعف التكنولوجياعلى  الوطنية

 .المتطورةو الخدمات المستحدثةو

    ضعف الثقافة املصرفيةضعف الثقافة املصرفيةضعف الثقافة املصرفيةضعف الثقافة املصرفية    ٦٦٦٦////٦٦٦٦////٣٣٣٣
، نوك بسبب ضعف دور اإلعالم الفعالفي معظم الدول العربية هناك ضعف في ثقافة التعامل مع الب

ذلك يعود قلة االنتشار و ،عدد السكانإلى  باإلضافة انخفاض نسبة متوسط األصول المصرفية
  .تدني أسعار الفوائدو ضعف حجم المدخراتتدهور سعر العملة الوطنية وو للبنوكجغرافي ال
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    التقنيالتقنيالتقنيالتقنيوووو    ضعف الرأمسال البشريضعف الرأمسال البشريضعف الرأمسال البشريضعف الرأمسال البشري    ٧٧٧٧////٦٦٦٦////٣٣٣٣
عدم و ،يق التكنولوجيا المصرفية الحديثةالدول العربية من قصور واضح في تطب بنوكتعاني معظم 
الدراية و المصرفية ذات العلمو در اإلداريةندرة الكواو ،قوية لتطبيق البنوك اإللكترونية وجود آليات

التقني لتحقيق تقدم في مجالي العمليات و ، فالبد من دعم العنصر البشرييثبالعلم المصرفي الحد
  .بنوك شاملة متكاملةإلى  الوطنيةالبنوك المنتجات المالية الجديدة لكي يتم تحويل و المصرفية



 

    

 الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

        امليدانيةامليدانيةامليدانيةامليدانيةالدراسة الدراسة الدراسة الدراسة 

  

  مقدمة

  .مجتمع البحث: المبحث األول

  .البحثعينة : المبحث الثاني

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة: الثالثالمبحث 
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        املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
الفصـل إلـى محاولـة التحقـق مـن االسـتنتاجات التـي تـم التوصـل إليهـا فـي الدراسـة النظريـة  يهدف هذا

يتنـاول   وبالتـالي، البنوك الشاملة التحول إلىالتسويق على  الستراتيجياتتشير أن هناك تأثير  يوالتللبحث، 

تـــم إتباعهـــا لتحقـــق مـــن  تطـــرق ألداة البحـــث واإلجـــراءات التـــيكمـــا ي. اإلحصـــائيهـــذا الفصـــل أدوات التحليـــل 

ات البحـث، واإلجابـة علـى معالجـة بيانـ فـيتـم اسـتخدمها  التـيصدقها، وثباتها، وأساليب المعالجة اإلحصائية 

تـم جمعهـا مـن خـالل االستقصـاء المـوزع علـى مفـردات  التـيللبيانـات  اإلحصـائيتساؤالتها من خالل التحليـل 

  . العينة

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        جمتمع البحثجمتمع البحثجمتمع البحثجمتمع البحث

يتكون مجتمع البحث من القطاع المصرفي المصري المتمثلة في البنوك الحكومية والخاصة المسجلة 

بنــك بعــدد عــاملين  ٤٠، حيــث بلــغ مجتمــع البحــث المصــري فــي جمهوريــة مصــر العربيــةي لــدي البنــك المركــز 

بنك كما في  ٢٠ختيار وتم ا ،٢٠١٦عميل في ديسمبر  )١٠٠٥٠٠١١(وعدد العمالء  ،موظف )١١١٤٠٧(

  .من عمالء قطاع الشركات عميل) ٩١٠٥٠٥٦( وعدد العمالءمفردة ) ٨١٢٥٣( المالحق عدد العاملين بها

وٕاجمــالي األصــول  صــافي الــربح كبــر بنــوك مــن حيــث الحصــة الســوقية و هــي أالدراســة  والبنــوك محــل

بنـك اإلسـكندرية انتيسـا  –بنـك القـاهرة  –بنـك مصـر  –البنك األهلـي المصـري ( :كالتالي هيعمالء، و عدد الو 

نـك الب –بنك قطـر الـوطني األهلـي  –بنك مصر إيران  –بنك قناة السويس  –المصرف المتحد  –سان باولو 

بنــك الشــركة العربيــة  –دبــي الــوطني  اإلمــاراتبنــك  –) بــاركليز ســابقاً ( بنــكوفــا لتجــاري ا –التجــاري الــدولي 

البنك  –البنك األهلي المتحد  –الوطني  اإلتحادبنك  –بنك كريدي أجريكول  –بنك بلوم  –المصرفية الدولية 

كمــا فــي ) صــرف أبــو ظبــي اإلســالميم –بنــك أبــو ظبــي الــوطني  –HSBCبنــك  –العربــي اإلفريقــي الــدولي 

  -:الجدول التالي
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  )١- ٤(جدول رقم 

  البحث عينةالبنوك المختارة منها 

 العدد البنوك المختارة

 ٢٠ العدد

 ٨١٢٥٣ العاملين

 ٩١٠٥٠٥٦ العمالء

  .من إعداد الباحث وفقًا لسجالت شئون العاملين بكل بنك: المصدر
        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        عينة البحثعينة البحثعينة البحثعينة البحث

نسبة خطأ مسموح و ، %٩٥وبمعامل ثقة %  ٥٠مع بنسبة الظاهرة محل الدراسة تتمثل في المجت أن بافتراض

طبقًا  مفردة ٣٨٤يبلغ الثانية  حجم العينة أيضًا و  مفردة ٣٨٤يبلغ األولي  فإن حجم العينة ، ٠.٠٥به 

  - :للمعادلة التالية
  

  
  

Z :- ٩٥ ةعند معامل ثق ١.٩٦ي لتوزيع الطبيعي المعياري و تساو ا.% 

P :-٠.٥٠ يتساو لظاهرة محل الدراسة في المجتمع و وجود ا احتمال.  

e :-  ٠.٠٥ي الخطأ المسموح به و يساو.  
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        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
 املستخدمةاملستخدمةاملستخدمةاملستخدمة    صائيةصائيةصائيةصائيةألساليب اإلحألساليب اإلحألساليب اإلحألساليب اإلحاااا

وعين مــن األســاليب اإلحصــائية، نــ بــار فروضــه الــثالث األولــي، اســتخدم الباحــثلتحقيــق أهــداف البحــث واخت

  :وهي

  : يل الوصفي للبياناتأساليب التحل

لتحديــد درجــة تمركـــز إجابــات المبحــوثين عــن كـــل فقــرة حــول درجـــات  :المتوســط الحســابي المـــرجح )١

  ).موافق تمامًا، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق على اإلطالق(: المقياس

 سابي، وكلما كانلقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الح :االنحراف المعياري )٢

 .كان معناه أن القيم متجمعة حول متوسطها الحسابي االنحراف صغيراً 

  .المجموعات المختلفةً المقارنة بين و  النسبي تشتتال لقياس :االختالفمعامل  )٣

  : اإلحصائيأساليب التحليل 

 The Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  �

 اختبار ثبات المقياس  �

 اختبار صدق المقياس  �

 )بين عينة العمالء وعينة الموظفينالفروق  الختبار(ويتنى  اختبار مان �

 )فروض الدراسة الختبار(نموذج االنحدار الخطي  �

 

        Inferential Analysis    االستداليلاالستداليلاالستداليلاالستداليل    اإلحصائياإلحصائياإلحصائياإلحصائي    ١١١١////٤٤٤٤
  أداة القياس اختبار

  اختبار صدق وثبات أداة القياس - 

 غيرات البحثاختبار الثبات والصدق الذاتي الستجابات الموظفين والعمالء حول مت - 
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  ) ٢-٤(جدول     
  والصدق الذاتي الخاص بمتغيرات البحث) ألفا كرونباخ(معامالت الثبات 

 األسئلة المتغيرات المحور
عدد 
 العبارات

 العمالء الموظفين

قيمة 

معامل 
ألفا 

 )الثبات(

معامل 
الصدق 

 الذاتي

قيمة 

معامل 
ألفا 

 )الثبات(

معامل 
الصدق 

 الذاتي

 ٠.٩٤٤ ٠.٨٩٢ ٠.٩٢٢ ٠.٨٧٧ ١٥ ١٥:  ١ جيات التسويقية المصرفيةاالستراتي األول

 الثاني
استراتيجيات عناصر المزيج التسويقي 

 المصرفي
٠.٩٣٠ ٠.٨٦٥ ٠.٨٧٥ ٠.٧٦٥ ٢٢ ٣٧: ١٦ 

 ٠.٨٥٨ ٠.٧٣٧ ٠.٨٤٧ ٠.٧١٨ ٧ ٢٢: ١٦ الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةا أ

 ٠.٨٤٨ ٠.٧٢٠ ٠.٨٣٧ ٠.٧٠٢ ٥ ٢٧: ٢٣ التسعير ستراتيجيةا ب

 ٠.٩٠٨ ٠.٨٢٦ ٠.٨٩٤ ٠.٨٠١ ٦ ٣٣: ٢٨ الترويج ستراتيجيةا ج

 ٠.٨٩٩ ٠.٨٠٩ ٠.٨٩٤ ٠.٨٠١ ٤ ٣٧: ٣٤ التوزيع ستراتيجيةا د

 ٠.٨٧٨ ٠.٧٧٣ ٠.٨٦٨ ٠.٧٥٦ ١١ ٤٨: ٣٨ التنويع ستراتيجيةا الثالث

 ٠.٨٨٨ ٠.٧٨٩ ٠.٩٠٧ ٠.٨٢٣ ١٢ ٦٠: ٤٩ البنوك الشاملةإلى  التحول الرابع

 ٠.٨٨١ ٠.٧٧٦ ٠.٩٠٠ ٠.٨١١ ٦٠ ٦٠: ١ يــــــــــــاإلجمال

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي السابق الجدول من يتضح

) ٠.٧٧٦(لعينة الموظفين، وبلغ  ()٠.٨١١(غ بل قد ثالبح محاورل إلجمالي الثبات معامل نأ تبين قد - 

، )٠.٩٠٠( بلغي الذ الذاتي الصدق على أثره انعكسي الذ المرتفع الثبات على لعينة العمالء، ما يدل

 :محورال لكل والصدق الثبات قيمي يل ، وفيما)٠.٨٨١(جمالي لعينة العمالء وبلغ معامل الصدق اإل

 في البيانات ثبات مدى يعكس مما البحث، لعينة كرونباخ لفاأ مالتمعا قيم ارتفاع سبق مما ويتضح

 المفردات صدق معامالت قيم ارتفاع وأيضا عامة، بصفة البحث كل وفي البحث محاور من محور كل

  .الميداني التطبيقي ف ونجاحها المقياس مصداقية يعكس مما البحث، لعينتي

  



 

 

١٤٠  
 
 
 
 

  ة اختبار وجود انحدار خطى بين متغيرات الدراس

  ) ٣-٤(جدول     

  )عينة الموظفين(معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة 
  

االستراتيجيات 
التسويقية 

 المصرفية

 ستراتيجيةا

الخدمة أو 
المنتج 

 المصرفي
 ستراتيجيةا

 التسعير
 ستراتيجيةا

 الترويج
 ستراتيجيةا

 التوزيع
 ستراتيجيةا

 التنويع
إلى  التحول

 البنوك الشاملة
يجيات التسويقية االسترات

  المصرفية
 ٥٧٨0. ٧٧٨0.  ٨٦٣0. ٢١٥0.  ٥٠١0.  ٢١١0.  

الخدمة أو  ستراتيجيةا
 المنتج المصرفي

    .٢٤٢0.  ٥٦٧0.  ٩٠٦0.  ٩٦٢0.  ٢٨٥0.  

  .٠٥٩0  .٣٠٢0  .٢٢٢0  .٨١١0       التسعير ستراتيجيةا

  .٦٠٣0  .٤٩٤0  .٣٨٦0         الترويج ستراتيجيةا

  .٨٥٠0  .٨٨٦0           التوزيع ستراتيجيةا

  .٠٩٦0             التنويع ستراتيجيةا

البنوك إلى  التحول

 الشاملة
              

  

  

 إلىوهو ما يشير % ٨٠معامالت االرتباط لم تتخطى نسبة  بعض أنمن الجدول السابق يتضح 

  .م وجود ازدواج خطى بين المتغيراتعد

    
  
  
  
  
  
  



 

 

١٤١  
 
 
 
 

  ) ٤-٤(جدول   
  )لعمالءعينة ا(معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة 

  

االستراتيجيات 
التسويقية 

 المصرفية

 ستراتيجيةا

الخدمة أو 
المنتج 

 المصرفي
 ستراتيجيةا

 التسعير
 ستراتيجيةا

 الترويج
 ستراتيجيةا

 التوزيع
 ستراتيجيةا

 التنويع
إلى  التحول

 البنوك الشاملة
االستراتيجيات 

التسويقية 

  المصرفية

 ٠٩٨0. ٧٩٢0.  ٤٣٧0. ٤٤٠0.  ٥٨٢0.  ٢٠٢0.  

 اتيجيةستر ا

الخدمة أو 
المنتج 

 المصرفي

    ٥٧٠0.  ٤٢٢0.  ٧٤٣0.  ٤٢٧0.  ٨٢٩0.  

 ستراتيجيةا

 التسعير
     ٠٥٢0.  ٩٠٠0.  ٨٩٤0.  ٠٣١0.  

 ستراتيجيةا

 الترويج
        ٣١٢0.  ٣٤٠0.  ٧٤٥0.  

 ستراتيجيةا

 التوزيع
          ٩٩٧0.  ٢٥٢0.  

 ستراتيجيةا
 التنويع

            ٤٠٠0.  

إلى  التحول

 البنوك الشاملة
              

 إلىوهو ما يشير % ٨٠غالبية معامالت االرتباط لم تتخطى نسبة  أنمن الجدول السابق يتضح 

  .م وجود ازدواج خطى بين المتغيراتعد

        ييييالوصفالوصفالوصفالوصف    اإلحصاءاإلحصاءاإلحصاءاإلحصاء    ٢٢٢٢////٤٤٤٤
  الوصفي لعينة الموظفين اإلحصاء: أ
 االستراتيجيات التسويقية المصرفية - ١

  
  



 

 

١٤٢  
 
 
 
 

 )٥-٤(جدول 

ة الستجابات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعياري 
  االستراتيجيات التسويقية المصرفية لمتغير

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف

ا�ھمية 
النسبية 

% 

1 
 ستراتيجيةا أهداف بتحديد المصرف إدارة تقوم

 .داللة وذات واضحة
٤.٤٥٥ 

موافق 
 جداً 

٨٩.١٠ ١١.٨٧٤٩ ٠.٥٢٩ 

2 

 رؤية ذات وضعها يتم التي األهداف تعتبر

 التسويقية المصرف لسياسة واضحة ورسالة

 .المستقبلي وعرضها

٤.٥٠٥ 
موافق 
  جداً 

٩٠.٠٩ ١٤.٣٨٤٠٢ ٠.٦٤٨ 

3 

 انجاز تنوي كيف بتحديد المصرف إدارة تقوم

 اإلدارية األهداف خالل من غرضها

 .جيةستراتياال

٤.٣١٨ 
موافق 
 جداً 

٨٦.٣٦ ١٤.٤٩٧٤٥ ٠.٦٢٦ 

4 
 ستحقق كيف بتحديد المصرف إدارة تقوم

 األهداف خالل من األداء من معينة مستويات

 .ستراتيجيةاال اإلدارية

٥١٧. ٤ 
موافق 
 جداً 

٩٠.٣٤ ١٢.٢٦٤٧٨ ٠.٥٥٤ 

5 
 األنشطة أداء في الواضحة األهداف تساعد

 .داءاأل جودة وتحقيق بكفاءة التسويقية
٤.٤٢٦٢ 

موافق 
 جداً 

٨٥.٢٣ ١٤.٩٤٦٠٣ ٠.٦٣٧ 

6 
 التسويقية األهداف بوضع البنك إدارة تقوم

 .ستراتيجيةاال صياغة قبل
٤.٣٨٩ 

موافق 
 جداً 

٨٧.٧٩ ١٤.٠٨٠٦٦ ٠.٦١٨ 

7 
كمي  بشكل األهداف بتحديد البنك إدارة تقوم

 .واستهداف مستويات نمو محددة
٤.٢٣١ 

موافق 
 جداً 

٨٤.٦١ ١٤.٨٧٥٤٤ ٠.٧١٤ 

8 

 ىمستو  ىيتم التركيز في وضع األهداف عل

ليس علي الخدمة المصرفية، آراء العمالء، و 
 .المديرين بالبنك

٤.٤٩٨ 
موافق 
 جداً 

٨٩.٩٧ ١٤.٤٠٥٩٦ ٠.٦٠٣ 

9 

تقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها بإشراك كل 

األطراف في إعدادها حيث يتم مشاركة أكثر 

 .من جهة علي البنك ككل

٤.٣٧١ 
ق مواف
 جداً 

٨٧.٤١ ١٢.٨٣٤٥٩ ٥.٥٦١ 

 ٨٩.٩٧ ١٢.٦٥٩  ٠.٥٥٤موافق  ٤.٤٩٨ تسويقية أهداف بوضع المصرف إدارة تقوم 10



 

 

١٤٣  
 
 
 
 

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف

ا�ھمية 
النسبية 

% 

 ومستوى النشاط مستوى على إستراتيجية
 .المتعددة المصرفية الخدمات

 جداً 

11 

 حاجات حسب ستراتيجيةاإل األهداف تعديل يتم

ذلك المنافسة و  أوضاع ووفق العمالء ورغبات

 .علي دراسة السوق بناء

٤.٣٣٠ 
موافق 
 جداً 

٨٦.٦٠ ١٣.٦٠٢٧٧ ٠.٥٨٩ 

12 
 الخاصة الخارجية النواحي على التركيز يتم

 الداخلية النواحي وعلى واألسواق بالعمالء

 .والنتائج كاألداء

٤.٤٠٥ 
موافق 
 جداً 

٨٨.١٠ ١٢.٥٣١٢١ ٠.٥٥٢ 

13 

 بشكل السلطة بتفويض المصرف إدارة تقوم

 لتحديد الالزم التوجيه عم األهداف مع يتناسب

 .المهام

٤.٥٧٠ 
موافق 
 جداً 

٩١.٤٠ ١٢.٠٣٥٠١ ٠.٥٥٠ 

14 
 إلى الوصول في األهداف تحديد عملية تساهم

 .قياسها يسهل نتائج
 ٨٢.٦٧ ١٨.٧٩٩٩ ٠.٧٧٧ موافق ٤.١٣٣

15 
 وتطوير تحسين في الواضحة األهداف تساعد

األداء  اتيمستو  وتحسين تسويقية إستراتيجية

 .لنشاط المستقبليتحديد او 

٤.٥٤٧ 
موافق 
 جداً 

٩٠.٩٣ ١٣.١٧٣٥٢ ٠.٥٩٩ 

 ٤.٤٠ االستراتيجيات التسويقية المصرفية
موافق 
 جداً 

٠.٥٤٥ 
١٢.٣٨٦٣٦ 

  
٨٨ 

  
  

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

 جدا موافق االستراتيجيات التسويقية المصرفية هو لو األ للمحور ليكرت لمقياس طبقا العام االتجاه أن �
 ).٤٠.٠٤(ح مرج بمتوسط

هو تقوم إدارة المصرف بتفويض السلطة بشكل يتناسب مع األهداف مع  فرعي محور أهم ويعتبر �
تساعد األهداف الواضحة في تحسين  ويليه ،%)٩١.٤٠(ي نسب بأهمية. التوجيه الالزم لتحديد المهام



 

 

١٤٤  
 
 
 
 

ة نسبي بأهمية تحديد النشاط المستقبليداء و تسويقية وتحسين مستويات األ جيةإستراتيوتطوير 
)٩٠.٩٣.(% 

 في ترتيب أقل ".تساهم عملية تحديد األهداف في الوصول إلى نتائج يسهل قياسها"  عبارة وحققت �
 %).٨٢.٦٧(ة نسبي بأهمية، النسبية هميةاأل

  .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداً إ تشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في �
  استراتيجيات عناصر المزيج التسويقي المصرفي - ٢

  )٦-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة  

  الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةا لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
سط المتو

 المرجح
ا�تجاه 
 العام

ا�نحرا
ف 
المعيار
 ي

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

النسبية 
% 

16 

الحتياجات  المقدمة الخدمات تلبية إلى البنك يسعى

 .ءالعمال
  ٠.٦٨٥ موافق ٤.١٧٣

١٦.٤١٥٠٥ 
٨٣.٤٧ 

17 

 بدقة المصرفية المعامالت نجازإب البنك يقوم 

  .)األخطاء قلة(وٕاتقان
٤.٧٣٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٤٨ 
١٤.٤٥١٧٢ 

٩٤.٦٧ 

18 
 ٤.٤٤٠ .فترة كل جديدة مصرفية خدمات بإضافة البنك يقوم

موافق 
 جداً 

٠.٧٩٣ 
١٧.٨٦٠٣٦ 

٨٨.٨٠ 

19 

 الخدمات كافة في المستمر التحسين على البنك يعمل

 .األفضل إلى المصرفية الخدمات تطويرالمصرفية و 
٤.٧٠٧ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٥٣ 
١٣.٨٧٢٩٦  

٩٤.١٣ 

20 

المعامالت  نجازإ أوقات لخفض خطة بوضع البنك يقوم

 .المصرفية المعامالت إنهاء سرعةأي 
 ١.٠٤٥ محايد ٣.٣٩

٣٠.٨٢٥٩٦ 
٤٩.٨٦ 

21 

 في الحديثة التكنولوجيا استخدام على البنك يعتمد 
 .المصرفية للخدمة تقديمه

٤.٢٤٠ 
موافق 
 جداً 

٠.٩٤٢ 
٢٢.٢١٦٩٨  

٨٤.٨٠ 

22 

 تواجه لتيا المشكالت بحل باالهتمام المصرف يقوم
 .استفساراتهم على والرد العمالء

٤.٤١٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٧٧٣ 
١٧.٥١٦٤٣ 

 ٨٨.٢٧ 

 ٤.٢٩ الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٧٩٦ 
١٨.٥٥٤٧٨ 

 
٨٥.٩ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر



 

 

١٤٥  
 
 
 
 

  :ياآلت يتضح السابق الجدول من

 موافق هوإستراتيجية الخدمة أو المنتج المصرفي ر لمحو  ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
 ).٤.٢٩(ح مرج بمتوسط جدا

.. )قلة األخطاء(هو يقوم البنك بانجاز المعامالت المصرفية بدقة وٕاتقان  فرعي محور أهم ويعتبر �
لمستمر في كافة الخدمات المصرفية و يعمل البنك على التحسين ا ويليه ،%)٩٤.٦٧(ة نسبي بأهمية

 %).٩٤.١٣(ة نسبي بأهمية ،تطوير الخدمات المصرفية إلى األفضل

يقوم البنك بوضع خطة لخفض أوقات انجاز المعامالت أي  سرعة إنهاء المعامالت " عبارة وحققت �
 %).٤٩.٨٧(ة نسبي بأهمية. النسبية هميةاأل في ترتيب أقل "..المصرفية

  ،جابات المستقصى منهم ضعيفة جداً الت االختالف إلى أن درجة التشتت في إتشير جميع معام �
 المعامالت إنهاء سرعةأي المعامالت  نجازإ أوقات لخفض خطة بوضع البنك يقوم" وذلك فيما عدا عبارة 

   .حيث يشير معامل االختالف إلى درجة تشتت ضعيفة"  المصرفية
  

 التسعير ستراتيجيةا - ٣

  )٧-٤(جدول 
سطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة المتو  

  التسعير ستراتيجيةا لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
النسبية 

% 

23 

 العمليات ةتكلف لخفض مستمر بشكل البنك يهدف
 .للعمالء المقدمة المصرفية

٤.٦٢٧ 
موافق 
 جداً 

٠.٥١٤  
١١.١٠٨٧١ 

٩٢.٥٣ 

24 

 للعمالء وعينية نقدية وحوافز جوائز المصرف يقدم
 أو االدخار شهادات على مالية جوائز  :مثال

 .الودائع

٤.٥٦٠ 
موافق 
  جداً 

٠.٦٢٠ 

١٣.٥٩٦٤٩ 

٩١.٢٠ 

25 
 ٤.٢٩٣ .ئعالودا على العائد أسعار برفع المصرف يقوم

موافق 
 جداً 

٠.٨٩٧ 
٢٠.٨٩٤٤٨ 

٨٥.٨٧ 

26 

 القروض على الفوائد أسعار بخفض المصرف يقوم

 .منافسة كأسلوب
٤.٥٦٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٥٢٦ 
١١.٥٣٥٠٩ 

٩١.٢٠ 



 

 

١٤٦  
 
 
 
 

27 

 أسعار من قلأ خدمة سعر بتقديم المصرف يقوم

 )منخفضة وعموالت مصروفات( المنافسين
٤.٤٢٧ 

موافق 
 جداً 

٠.٨٠٨ 
١٨.٢٥١٦٤ 

٨٨.٥٤ 

 ٤.٤٩٣  التسعير ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٦٧٣ 
١٤.٩٧٨٨٦ 

  
٨٩.٨٦ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

 مرج بمتوسط جدا موافق هو التسعير إستراتيجيةر لمحو  ليكرت لمقياس طبقا العام االتجاه أن �
)٤.٤٩٣.( 

يهدف البنك بشكل مستمر لخفض تكلفة العمليات المصرفية المقدمة  هو فرعي محور أهم ويعتبر �
: يقدم المصرف جوائز وحوافز نقدية وعينية للعمالء مثال ويليه، %)٩٢.٥٣(ية نسب بأهمية .للعمالء

 %).٩١.٢٠(ة نسبي بأهمية .جوائز مالية على شهادات االدخار أو الودائع
ة، النسبي هميةاأل في ترتيب أقل ".يقوم المصرف برفع أسعار العائد على الودائع" عبارة وحققت �

 %).٨٥.٨٧(ة نسبي بأهمية
  .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداً تشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �

 
 الترويج ستراتيجيةا - ٤

  )٨-٤(جدول 
طات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة المتوس 

  الترويج ستراتيجيةا لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

 %النسبية 

28 

 مستمر كلبش المصرفية خدماته عن البنك يعلن

 .في وسائل اإلعالم المختلفة
٤.٤٥٣  

موافق 
  جداً 

٠.٥٢٧ 
١١.٨٣٤٨٢ 

٨٩.٠٧ 

29 

 في مجاملتهم ويتم للعمالء هدايا تقديم يتم

 .والعامة الخاصة المناسبات
٤.٥٨٧ 

موافق 
 جداً 

٠.٦١٧ 
١٣.٤٥١٠٦ 

٩١.٧٣ 

30 

 الترويج في الحديثة التكنولوجيا البنك يستخدم

 عن الترويج : مثال المصرفية الخدمات عن
  .االنترنت طريق

٤.٢٨٠ 
موافق 
 جداً 

٠.٦٢٧ 

١٤.٦٤٩٥٣ 

٨٥.٦٠ 



 

 

١٤٧  
 
 
 
 

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

 %النسبية 

31 

 التواصل مهارات على باالعتماد البنك يقوم-
 .العميل وبين بينه المستمر

٤.٤٦٧ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٥٣ 
١٢.٣٧٩٦٧ 

٨٩.٣٣ 

32 

 وحسن الموظفين مظهر بجودة البنك يهتم

 .العمالء مع تعاملهم
٤.٣٢٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٤٠ 
١٤.٨١٤٨١ 

٨٦.٤٠ 

33 

 للعميل الضرورية المعلومات توافر من التأكد يتم
 .المقدمة الخدمات كافة عن

٤٣.٣٣  
موافق 
 جداً 

٦.٦٢٢ 
١٤.٣٥٤٩٥ 

٨٦.٨٧ 

 ٤.٤٠٧ الترويج ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٥٩٨ 
١٣.٥٦٩٣٢ 

  
٨٨.١٣ 

  .اإلحصائين إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل م: المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج بمتوسط جدا موافق هوإستراتيجية الترويج  لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.٤٠٧.( 

 ..عامةيتم تقديم هدايا للعمالء ويتم مجاملتهم في المناسبات الخاصة وال هو فرعي محور أهم ويعتبر �
يقوم البنك باالعتماد على مهارات التواصل المستمر بينه وبين  - ويليه ،%)٩١.٧٣(ة نسبي بأهمية
 %).٨٩.٣٣(ة نسبي بأهمية، العميل

الترويج : ويج عن الخدمات المصرفية مثاليستخدم البنك التكنولوجيا الحديثة في التر " عبارة وحققت �
 %).٨٥.٦٠(ة نسبي بأهميةة، النسبي ةهمياأل في ترتيب أقل "..عن طريق االنترنت

  .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداتشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �
  

  

  

  

  

 



 

 

١٤٨  
 
 
 
 

 التوزيع ستراتيجيةا - ٥

  )٩-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة  

  التوزيع ةراتيجيستلمتغير ا

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف

ا�ھمية 
النسبية 

% 

34 

 مختلفة مناطق في له فروع بفتح البنك يقوم

 .عهفرو  انتشار ىساعد عليل
٤.٥٦١ 

موافق 
 جداً 

٠.٥٥٥ 
١٢.١٩٠٣١ 

٩١.٢١ 

35 
 ٤.٣٥٨ .له جيالخار  المظهر بجودة البنك يهتم

موافق 
 جداً 

٠.٧١٥ 
١٦.٤٠٦٦١ 

٨٧.١٧ 

36 

 مناسبة له فروع مواقع باختيار البنك يهتم

  .إليها العمالء وصول ويسهل
٤.٤٤٩  

موافق 
 جداً 

٠.٦١١ 
١٣.٧٣٣٤٢ 

٨٨.٩٧ 

37 

 يسهل حتى له الداخلي بالتصميم البنك يهتم

 .المصرف داخل التحرك
٤.٤٤٢ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٦٠ 
١٤.٨٥٨١٧ 

٨٨.٨٥ 

 ٤.٤٥٣ التوزيع ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٦٣٦ 
١٤.٢٨٢٥١ 

  
٨٩.٠٥ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج بمتوسط جداً  موافق هو توزيعإستراتيجية ال لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.٤٥٣.( 

ساعد علي انتشار ييقوم البنك بفتح فروع له في مناطق مختلفة ل هو فرعي محور أهم ويعتبر �
يهتم البنك باختيار مواقع فروع له مناسبة ويسهل وصول  ويليه ،%)٩١.٢١(ة نسبي بأهمية..فروعه

 ).%٨٩.٢٧(ة نسبي بأهمية العمالء إليها
ة نسبي بأهمية. النسبية هميةاأل في ترتيب أقل ".يهتم البنك بجودة المظهر الخارجي له" رةعبا وحققت �

)٨٧.١٧.(% 

 .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداتشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �
  
  



 

 

١٤٩  
 
 
 
 

 التنويع ستراتيجيةا - ٦

  )١٠-٤(جدول 
ات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجاب 

  التنويع ستراتيجيةا لمتغير

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
 %النسبية 

38 

تنويع منتجاته و  إلى البنك يسعى
 .خدماته

٤.٣٠٢ 
موافق 

 جداً 
٠.٦٦١ 

١٥.٣٦٤٩٥ 
٨٦.٠٤ 

39 

يقوم البنك بتنويع القطاعات 

 .المستهدفة
٤.٧٠١ 

موافق 
 جداً 

٠.٧٢٣ 
١٥.٥٧٩٧١ 

٩٤.٠٢ 

40 

م البنك بممارسة أنشطة مالية يقو 

 .و أنشطة غير مصرفية  ىأخر 
٤.٤١٤ 

موافق 
 جداً 

٠.٨٤٤ 
١٩.١٢٠٩٨ 

٨٨.٢٩ 

41 
 ٤.٦٤٢ .يقوم البنك بأنشطة شركات التأمين

موافق 
 جداً 

٠.٦٩٨ 
١٥.٠٣٦٦٢ 

٩٢.٨٣ 

 ٥٥.٠٨ ٤٢.٢٦٥٨ ١.١٦٤ محايد ٢.٧٥٤ .يقوم البنك بأنشطة بنوك االستثمار 42

43 

يقوم البنك بدور البنوك المتخصصة 

أو ) تصدير- عقاري- زراعي- صناعي(
  .جزء منها

٤.٣٧١ 
موافق 

 جداً 
٠.٨٠٤ 

١٨.٣٩٣٨٦ 

٨٧.٤١ 

44 

يمارس البنك أنشطة البنوك 

 .اإلسالمية
٤.٤٣٦ 

موافق 
 جداً 

٠.٨٦٨ 
١٩.٥٦٧١٨ 

٨٨.٧٢ 

45 

يتعامل البنك في أنشطة المشتقات 

 .المالية
٤.٤٣٢٤ 

موافق 
 جداً 

٠.٩٠٩ 
٢١.٠٢٢٢ 

٨٦.٤٨ 

46 

ينشأ البنك صناديق استثمار تابعة 
 .له

٤.٤٧٤ 
موافق 

 جداً 
٠.٦٢٨ 

١٤.٠٣٦٦٦ 
٨٩.٤٧ 

47 

يقوم البنك بنشاط التأجير التمويلي  

 .أو التأجير التشغيلي
٤.٥٢٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٨١٠ 
١٧.٩٠٨٤٧ 

٩٠.٤٧ 

48 

يقوم البنك باألنشطة المالية و غير 

المصرفية من خالل شركاته التابعة 

 .أو الشقيقة

٤.٤١١ 
موافق 

 جداً 
٠.٧٧٤ 

١٧.٥٤٧٠٤ 

٨٨.٢٢ 

 ٨٦.٠٩ ١٨.٧٩٠٧ ٠.٨٠٨موافق  ٤.٣٠ ستراتيجية التنويعا



 

 

١٥٠  
 
 
 
 

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
 %النسبية 

  جداً 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  

  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج بمتوسط جدا موافق هوإستراتيجية التنويع  لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.٣٠.( 

 ،%)٩٤.٠٢(ة نسبي بأهمية..يقوم البنك بتنويع القطاعات المستهدفة هو فرعي محور أهم ويعتبر �
 %).٩٢.٨٢(ة نسبي بأهمية.،.يقوم البنك بأنشطة شركات التأمين

ة نسبي بأهمية. النسبية هميةاأل في ترتيب أقل ".يقوم البنك بأنشطة بنوك االستثمار" عبارة وحققت �
)٥٥.٠٨.(% 

  .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداتشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �
ر معامل االختالف لها إلى درجة تشتت حيث يشي" يقوم البنك بأنشطة بنوك االستثمار" وذلك فيما عدا عبارة 

  .راء العينةواضحة في آ
 

    البنوك الشاملة ىالتحول إل - ٧

  ) ١١-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من الموظفين على العبارات المكونة 

  البنوك الشاملةإلى  التحول لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
 المتوسط
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
النسبية 

% 

49 
مجموعات مصرفية عالمية إلى  البنك ينتمي
 .كبيرة

٤.٧٠٧ 
موافق 
 جداً 

٠.٦٥٣ 
١٣.٨٧٢٩٦ 

٩٤.١٣ 

50 
قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق  البنك يمتلك

 .المصرفي المحلي بمختلف قطاعاته
٢.٤٩٣ 

غير 
 موافق

١.٠٤٥ 
٤١.٩١٧٣٩ 

٤٩.٨٧ 

51 
قوية و نتائج  ةرأسمالييتمتع البنك بقاعدة 

  .في نمو مستمرأعماله قوية و 
٤.٢٤٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٩٤٢ 
٢٢.٢١٦٩٨ 

٨٤.٨٠ 



 

 

١٥١  
 
 
 
 

 العبـــــــــــــــارات م
 المتوسط
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
النسبية 

% 

52 

يمتلك البنك األفراد المدربين القادرين علي 
استخدام أداوت مصرفية و غير مصرفية حديثة 

 .و التكيف معا في وقت قصير

٤.٤٥٣ 
موافق 
 اً جد

٠.٦٦٤ 

١٤.٩١١٣ 

٨٩.٠٧ 

53 

يمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة والنظم 

المتطورة مقارنة بالنسبة لألسواق المصرفية 
 .العالمية

 ٠.٥٦٧ موافق ٤.٠٥٣

١٣.٩٨٩٦٤ 

٨١.٠٧ 

54 
يقوم البنك بتطبيق سياسات الحوكمة و مقررات 

 .لجان بازل
٤.٦٧ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٠٠ 
١٣.٤٣١٨٣ 

٨٩.٣٣ 

55 

قوية للرقابة و التفتيش و  أدارتنك ينشأ الب

 (و المطابقة  االلتزامالمخاطر و  إدارة

(Compliance. 

٤.٢٥٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٧٢ 

١٣.٤٤٩٣٣ 

٨٥.٠٧ 

56 

يقوم البنك باستمرار باستحداث منتجات جديدة 
من  أكثرالعمالء و يكون مبادر  اجاتياحتيلبي 

 . المنافسين

 ٠.٧٠٩ موافق ٤.١٠٧

١٧.٢٦٣٢١ 

٨٢.١٣ 

57 
علي كيانات  االستحواذلدي البنك القدرة علي 

 .معها االندماجمصرفية أخري أو 
٤.٢٩٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٧٣١ 
١٧.٠٢٧٧٢ 

٨٥.٨٧ 

58 
األسواق  الختراقواضحة  إستراتيجيةلدي البنك 

 .بنك شاملإلى  و التحول
٤.٢٩٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٣٢ 
١٤.٧٢١٦٤ 

٨٥.٨٧ 

59 

لوائح و القرارات بتطوير ال باستمراريقوم البنك 

المنظمة للعمل المصرفي بما ال يخالف قرارات 
  .البنك المركزي

٤.٢٨٠ 
موافق 
 جداً 

٠.٤٨١ 

١١.٢٣٨٣٢ 

٨٥.٦ 

60 

تتعاون كل إدارات البنك و تعمل جميعًا بروح 
 )تحويل العمالء  الفريق الواحد بنظام

Referral )  و)Synergy . (  

 ٠.٧٧٧ موافق ٤.١٣٣

١٨.٧٩٩٩ 

٨٢.٦٧ 

 ٠.٦٩٨ موافق ٤.١٥ البنوك الشاملةإلى  ولالتح
١٦.٨١٩٢٨ 

 
٨٢.٦٦ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر



 

 

١٥٢  
 
 
 
 

  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج بمتوسط موافق هو لةلى البنوك الشامإالتحول  لمحور ليكرت لمقياس طبقا العام االتجاه أن �
)٤.١٥.( 

ة نسبي بأهمية..مجموعات مصرفية عالمية كبيرة ىهو  ينتمي البنك إل فرعي محور أهم ويعتبر �
ة نسبي بأهمية .،.مقررات لجان بازلم البنك بتطبيق سياسات الحوكمة و يقو  يليه ،%)٩٤.١٣(
)٨٩.٣٣.(% 

، .عاتهيمتلك البنك قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق المصرفي المحلي بمختلف قطا" عبارة وحققت �
 %).٤٩.٨٧(ة نسبي النسبية، بأهمية هميةاأل في ترتيب أقل"

 جابات المستقصى منهم ضعيفة جدا تشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �
قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق المصرفي المحلي بمختلف  البنك يمتلك" وذلك فيما عدا عبارة 

 .راء العينةدرجة تشتت واضحة في آ لىختالف لها إحيث يشير معامل اال" قطاعاته
  

  )قطاع الشركات( الوصفي لعينة العمالء اإلحصاء: ب 

  االستراتيجيات التسويقية المصرفية - ١

  )١٢-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة  

  تسويقية المصرفيةاالستراتيجيات ال لمتغير

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف

ا�ھمية 
النسبية 

% 

1 

 إستراتيجية أهداف بتحديد المصرف إدارة تقوم

 .داللة وذات واضحة
٤.٢٥٣  

موافق 
 جداً 

٠.٥٧٢ 
١٣.٤٤٩٢٣ 

٨٥.٠٧ 

2 

 يةرؤ  ذات وضعها يتم التي األهداف تعتبر
 التسويقية المصرف لسياسة واضحة ورسالة

 .المستقبلي وعرضها

 ٠.٧٠٩ موافق ٤.١٠٧

١٣.٢٦٣٢١ 

٨٢.١٣ 

3 
 ٤.٢٥٣ نجازإ تنوي كيف بتحديد المصرف إدارة تقوم

موافق 
 جداً 

٠.٥٧٢ 
١٣.٤٤٩٨٣ 

٨٥.٠٧ 



 

 

١٥٣  
 
 
 
 

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف

ا�ھمية 
النسبية 

% 

 .ستراتيجيةاإل اإلدارية األهداف خالل من غرضها

4 

 ستحقق كيف بتحديد المصرف إدارة تقوم
 األهداف خالل من األداء من معينة ستوياتم

 .ستراتيجيةاإل اإلدارية

 ٠.٧٠٩ موافق ٤.١٠٧

١٧.٢٦٣٢١ 

٨٢.١٣ 

5 

 األنشطة أداء في الواضحة األهداف تساعد

 .األداء جودة وتحقيق بكفاءة التسويقية
٤.٢٩٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٧٣١ 
١٧.٠٢٧٧٢ 

٨٥.٨٧ 

6 

 قبل التسويقية األهداف بوضع البنك إدارة تقوم

 .ستراتيجيةاإل صياغة
٤.٢٩٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٣٢ 
١٤.٧٢١٦٤ 

٨٥.٨٧ 

7 

كمي  بشكل األهداف بتحديد البنك إدارة تقوم

 .استهداف مستويات نمو محددةو 
٤.٢٨٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٤٨١ 
١١.٢٣٨٣٢ 

٨٥.٦ 

8 

يتم التركيز في وضع األهداف علي مستوي 

الخدمة المصرفية  ، آراء العمالء ، و ليس علي 
 .لمديرين بالبنكا

 ٠.٧٧٧ موافق 4.133

١٨.٧٩٩٩ 

٨٢.٦٧ 

9 

تقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها بإشراك كل 
األطراف في إعدادها حيث يتم مشاركة أكثر من 

 . جهة علي البنك ككل

٤.٥٤٧ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٩٩ 

١٣.١٧٣٥٢ 

٩٠.٩٣ 

10 

 تسويقية أهداف بوضع المصرف إدارة تقوم

 ومستوى النشاط مستوى على إستراتيجية

 .المتعددة المصرفية الخدمات

 ٠.٦٥٥ موافق ٤.٠٥٣

١٦.١٦٠٨٧ 

٨١.٠٧ 

11 

 حاجات حسب ستراتيجيةاإل األهداف تعديل يتم

ذلك المنافسة و  أوضاع ووفق العمالء ورغبات

 .بناء علي دراسة السوق

٤.٢٠٠ 
موافق 
 جداً 

٠.٨٢٢ 

١٩.٥٧١٤٣ 

٨٤ 

12 

 خاصةال الخارجية النواحي على التركيز يتم

 كاألداء الداخلية النواحي وعلى واألسواق بالعمالء
 .والنتائج

٤.١٣٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٧٤١ 

١٧,٩٢٨٨٧ 

٨٢.٦٧ 

13 

 بشكل السلطة بتفويض المصرف إدارة تقوم

 لتحديد الالزم التوجيه مع األهداف مع يتناسب
٤.٥٨٧ 

موافق 
  جداً 

٠.٥٤٨ 
١١.٩٤٦٨١ 

٩١.٧٣ 



 

 

١٥٤  
 
 
 
 

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف

ا�ھمية 
النسبية 

% 

 .المهام

14 

 إلى الوصول في هدافاأل تحديد عملية تساهم
 .قياسها يسهل نتائج

٤.٢٥٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٦٨٠ 
١٥.٩٨٨٧١ 

٨٥.٠٧ 

15 

 وتطوير تحسين في الواضحة األهداف تساعد
األداء  مستويات وتحسين تسويقية إستراتيجية

 .تحديد النشاط المستقبليو 

٤.٢٥٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٩٠ 

١٣.٨٧٢٥٦ 

٨٧.٧٣ 

 ٤.٢٥٩ االستراتيجيات التسويقية المصرفية
موافق 
 جداً 

٠.٦٥٥ 
١٥.٣٧٩٢ 

  
٨٥.١٧ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

 موافق جداً  وه االستراتيجيات التسويقية المصرفية لمحور ليكرت لمقياس طبقا العام االتجاه أن �
 ).٤.٢٥٩(ح مرج بمتوسط

مع تقوم إدارة المصرف بتفويض السلطة بشكل يتناسب مع األهداف  هو فرعي محور أهم ويعتبر �
تقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها  يليه ،%)٩١.٧٣(ة نسبي بأهمية التوجيه الالزم لتحديد المهام

ة نسبي بأهمية البنك ككل ىمن جهة علا حيث يتم مشاركة أكثر بإشراك كل األطراف في إعداده
)٩٠.٩٣.(% 

على مستوى النشاط ومستوى  إستراتيجيةعبارة تقوم إدارة المصرف بوضع أهداف تسويقية  وحققت �
 %).٨١.٠٧(ة نسبي النسبية، بأهمية هميةاأل في ترتيب أقل." الخدمات المصرفية المتعددة

 .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداي إتشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت ف �
  

  

  

  

  

  



 

 

١٥٥  
 
 
 
 

 استراتيجيات عناصر المزيج التسويقي المصرفي -٢

  )١٣-٤(ل جدو
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة  

  الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةا لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

 %النسبية 

16 

 المقدمة الخدمات تلبية إلى البنك يسعى

 .العمالء الحتياجات
٤.٣٦٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٨١٦ 
١٨.٧١٥٦ 

٨٧.٢٠ 

17 

 بدقة المصرفية المعامالت نجازإب البنك يقوم 
  .)األخطاء قلة ( وٕاتقان

٤.٤٦٧ 
افق مو

 جداً 
٠.٦٠٠ 

١٣.٤٣١٨٣ 
٨٩.٣٣ 

18 

 كل جديدة مصرفية خدمات بإضافة البنك يقوم
 .فترة

٤.٤٩٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٧٧٨ 
١٧.٣١٥٨٢ 

٨٩.٨٧ 

19 

 كافة في المستمر التحسين على البنك يعمل
 الخدمات تطويرالمصرفية و  الخدمات

 .األفضل إلى المصرفية

٤.٤٢٧ 
موافق 
 جداً 

٠.٦٨١ 

١٥.٣٨٢٨٨ 

٨٨.٥٣ 

20 

 نجازإ أوقات لخفض خطة بوضع البنك يقوم

 المعامالت إنهاء سرعةأي المعامالت 

 .المصرفية

٤.٥٦٠ 
موافق 
 جداً 

٠.٦٨٣ 

١٤.٩٧٨٠٧ 

٩١.٢٠ 

21 

 التكنولوجيا استخدام على البنك يعتمد 

 .المصرفية للخدمة تقديمه في الحديثة
٤.٢٩ 

موافق 
 جداً 

٠.٣٧٣ 
٨.٦٩٤٦٣٩ 

٨٥.٨ 

22 

 التي المشكالت بحل باالهتمام المصرف يقوم

 .استفساراتهم على والرد العمالء تواجه
٤.٤٢٧ 

موافق 
 جداً 

٠.٥١٤ 
١١.١٠٨٧١ 

٩٢.٥٣ 

 ٤.٤٦١ الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٦٣٥ 
١٤.٢٣٤٤٨ 

  
٨٩.٢٠ 

  .اإلحصائيلبيانات التحليل  من إعداد الباحث طبقاً : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

 موافق جدا هوإستراتيجية الخدمة أو المنتج المصرفي  لمحور ليكرت لمقياس طبقا العام االتجاه أن �
 ).٤.٤٦١(ح مرج بمتوسط



 

 

١٥٦  
 
 
 
 

ه العمالء والرد على يقوم المصرف باالهتمام بحل المشكالت التي تواج هو فرعي محور أهم ويعتبر �
لخفض أوقات انجاز  يقوم البنك بوضع خطة يليه ،%)٩٢.٥٣(ة نسبي بأهمية استفساراتهم

 %).٩١.٢٠(ة نسبي بأهمية. سرعة إنهاء المعامالت المصرفيةالمعامالت أي 

 أقل." عبارة  يعتمد البنك على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديمه للخدمة المصرفية وحققت �
 .%)٨٥.٨(ة نسبي ة، بأهميةالنسبي هميةاأل في ترتيب

  .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداتشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ
 
 التسعير ستراتيجيةا - ٣

  ) ١٤-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة 

  التسعير ستراتيجيةا لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

 %النسبية 

23 

 تكلفة لخفض مستمر بشكل البنكيهدف 

 .للعمالء المقدمة المصرفية العمليات
٤.٣٢٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٦٦١ 
١٥.٣٠٠٩٣ 

٨٦.٤٠ 

24 

 نيةوعي نقدية وحوافز جوائز المصرف يقدم

 شهادات على مالية جوائز  :مثال للعمالء
 .الودائع أو االدخار

٤.٢٥٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٦١٧ 

١٤.٥٠٧٤١ 

٨٥.٠٧ 

25 

 على العائد أسعار برفع المصرف يقوم

 .الودائع
٤.٤٥٣ 

موافق 
 جداً 

٠.٧٧٦ 
١٧.٤٢٦٤٥ 

٨٩.٠٧ 

26 

 على الفوائد أسعار بخفض المصرف يقوم

 .منافسة كأسلوب القروض
٤.٣٠٧ 

ق مواف
 جداً 

٠.٦٥٧ 
١٥.٢٥٤٢٤ 

٨٦.١٣ 

27 

 من قلأ خدمة سعر بتقديم المصرف يقوم
 وعموالت مصروفات ( المنافسين أسعار

 )منخفضة

٤.٤٢ 
موافق 
 جداً 

٠.٤٢٦ 

٩.٦٣٨٠٠٩ 

٨٨.٤ 

 ٤.٣٥١ التسعير ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٦٢٧ 
١٤.٤١٠٤٨  

  
٨٧.٠١ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  



 

 

١٥٧  
 
 
 
 

  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج موافق جدا بمتوسط هوإستراتيجية التسعير  لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.٣٥١.( 

ة نسبي هميةبأ..يقوم المصرف برفع أسعار العائد على الودائع هو فرعي محور أهم ويعتبر �
مصروفات وعموالت ) سعر خدمة اقل من أسعار المنافسينيقوم المصرف بتقديم  يليه ،%)٨٩.٠٧(

 %).٨٨.٤(ة نسبي بأهمية. منخفضة

جوائز مالية على شهادات : يقدم المصرف جوائز وحوافز نقدية وعينية للعمالء مثال عبارة وحققت �
 %).٨٥.٠٧(ة نسبي سبية، بأهميةالن هميةاأل في ترتيب أقل." االدخار أو الودائع

  .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداً تشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �
 

  الترويج ستراتيجيةا -٤

  )١٥-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة  

  لترويجا ستراتيجيةا لمتغير

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

 %النسبية 

28 

 مستمر بشكل المصرفية خدماته عن البنك يعلن
 .في وسائل اإلعالم المختلفة

 ٠.٦٨٤ موافق ٤.١٣٣
١٦.٥٤٩٧٢ 

٨٢.٦٧ 

29 

 في لتهممجام ويتم للعمالء هدايا تقديم يتم

  .والعامة الخاصة المناسبات
٤.٤٢٧ 

موافق 
 جداً 

٠.٦١٩ 
١٣.٩٨٢٣٨ 

٨٨.٥٣ 

30 

 عن الترويج في الحديثة التكنولوجيا البنك يستخدم

 طريق عن الترويج : مثال المصرفية الخدمات
 .نترنتاإل 

٤.٤٠٠ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٦٩ 

١٢.٩٣١٨٢ 

٨٨.٠٠ 

31 

 التواصل مهارات على باالعتماد البنك يقوم-
 .العميل وبين بينه المستمر

٤.٤٩٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٥٤ 
١٢.٣٣٠٢٩ 

٨٩.٨٧ 

32 

 تعاملهم وحسن الموظفين مظهر بجودة البنك يهتم
 .العمالء مع

٤.٤١٣ 
موافق 
  جداً 

٠.٥٩٥ 
١٣.٤٨٢٨٩ 

٨٨.٢٧ 



 

 

١٥٨  
 
 
 
 

 العبـــــــــــــــارات م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
ا�ھمية   ا�خت�ف 

 %النسبية 

33 

 للعميل الضرورية المعلومات توافر من التأكد يتم
 .المقدمة الخدمات كافة عن

٤.٣٧٣ 
موافق 
 جداً 

٠.٥٨٨ 
١٣.٤٤٦١٥ 

٨٧.٤٧ 

 ٤.٣٧٣ الترويج ستراتيجيةا
موافق 
 جداً 

٠.٦٠٢ 
١٣.٧٦٦٢٩ 

  
٨٧.٤٦ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  

 :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج موافق جدا بمتوسط هوإستراتيجية الترويج  لمحور تليكر  لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.٣٧٣.( 

يقوم البنك باالعتماد على مهارات التواصل المستمر بينه وبين و ه فرعي محور أهم ويعتبر �
في وسائل  ك عن خدماته المصرفية بشكل مستمريعلن البن يليه ،%)٨٩.٨٧(ة نسبي بأهمية..العميل

 .%)٨٢.٦٧(ة بينس بأهمية. اإلعالم المختلفة
 أقل.." يتم التأكد من توافر المعلومات الضرورية للعميل عن كافة الخدمات المقدمة عبارة وحققت �

 .%)٨٧.٤٦(ة نسبي النسبية، بأهمية هميةاأل في ترتيب
 .تشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إجابات المستقصى منهم ضعيفة جداً  �

 
 التوزيع ستراتيجيةا - ٥

  )١٦-٤(ول جد
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة  

  التوزيع ستراتيجيةا لمتغير

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

ا�ھمية 
  النسبية 

ا�ھمية 
النسبية 

% 

34 

 مناطق في له فروع بفتح البنك يقوم
 .عهفرو  انتشار ىساعد عليل مختلفة

 ٠.٥٨٨ موافق ٤.٠٣٤
١٤.٥٧٦١ 

٨٠.٦٩ 

  ٨١.٢٥ ٢٠.٩٩٩٥١ ٠.٨٥٣ موافق ٤.٠٦٢ .له الخارجي المظهر بجودة البنك يهتم 35

 ٨٤.٨٠ ١٢.٥٤٧١٧ ٠.٥٣٢موافق   ٤.٢٤٠ مناسبة له فروع مواقع باختيار البنك يهتم 36



 

 

١٥٩  
 
 
 
 

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

ا�ھمية 
  النسبية 

ا�ھمية 
النسبية 

% 

 جداً  .إليها العمالء وصول ويسهل

37 

 حتى له الداخلي بالتصميم البنك يهتم
  .المصرف داخل التحرك يسهل

 ٠.٧٢٦ موافق ٤.٠٦٩
١٧.٨٤٣٣٣  

٨١.٣٧ 

 ٠.٦٧٥ موافق ٤.١٠١ التوزيع ستراتيجيةا
١٦.٤٥٩٤ 

  
٨٢.٠٢٨ 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج موافق بمتوسط هوإستراتيجية التوزيع  لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.١٠١(. 

. يهتم البنك باختيار مواقع فروع له مناسبة ويسهل وصول العمالء إليها هو فرعي محور أهم ويعتبر �
له حتى يسهل التحرك داخل  يهتم البنك بالتصميم الداخلي يليه ،%)٨٤.٨٠(ة سبين بأهمية

 %).٨١.٣٧(ة نسبي بأهمية. المصرف
 في ترتيب أقل. يقوم البنك بفتح فروع له في مناطق مختلفة لساعد علي انتشار فروعه عبارة وحققت �

 %).٨٠.٦٩(ة نسبي النسبية، بأهمية هميةاأل

 .عيفة جداتشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إجابات المستقصى منهم ض �
  

  التنويع ستراتيجيةا -٦

  )١٧-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة  

  التنويع ستراتيجيةا لمتغير

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
 %بية النس

38 
 ٤.٦٣٦  .خدماتهتنويع منتجاته و  إلى البنك يسعى

موافق 
 جداً 

٠.٥٤٣ 
١١.٧١٢٦٨ 

٩٢.٧١ 

39 
 ٤.٥٥١ .يقوم البنك بتنويع القطاعات المستهدفة

موافق 
 جداً 

٠.٦٥٥ 
١٤.٣٩٢٤٤ 

٩١.٠٣ 

 ٨٤.٤٢ ٢٣.٠٧٥١ ٠.٩٧٤موافق  ٤.٢٢١يقوم البنك بممارسة أنشطة مالية أخري و  40



 

 

١٦٠  
 
 
 
 

 العبارة المستخدمة م
المتوسط 
 المرجح

ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
 %بية النس

 جداً  .أنشطة غير مصرفية 

41 
 ٤.٥٧٠ .يقوم البنك بأنشطة شركات التأمين

موافق 
 جداً 

٠.٥٥٥ 
١٢.١٤٤٤٢ 

٩١.٤٠ 

42 
 ٤.٣٢١ .يقوم البنك بأنشطة بنوك االستثمار

موافق 
 جداً 

٠.٩١٢ 
٢١.١٠٦٢٣ 

٨٦.٤٢ 

43 

يقوم البنك بدور البنوك المتخصصة 

أو جزء ) تصدير- عقاري- زراعي- صناعي(
 .منها

٤٣.١٢ 
موافق 

 جداً 
٠.٧٤٨ 

١٧.٣٤٦٩٤ 

٨٦.٢٣ 

44 
 ٤.٢٦٥ .يمارس البنك أنشطة البنوك اإلسالمية

موافق 
 جداً 

٠.٦٤٣ 
١٥.٠٧٦٢ 

٨٥.٣٠ 

45 

يتعامل البنك في أنشطة المشتقات 

 .المالية
٤.٤٣٠ 

موافق 
 جداً 

٠.٨٢٧ 
١٨.٦٦٨١٧ 

٨٨.٦٠ 

46 
 ٤.٣٤٦ .ينشأ البنك صناديق استثمار تابعة له

موافق 
 جداً 

٠.٧١٧ 
١٦.٤٩٧٩٣ 

٨٢.٩٢ 

47 

يقوم البنك بنشاط التأجير التمويلي  أو 
 .التأجير التشغيلي

٤.٦٣٦ 
موافق 

 جداً 
٠.٥٤٣ 

١١.٧١٢٦٨ 
٩٢.٧١ 

48 

يقوم البنك باألنشطة المالية و غير 
المصرفية من خالل شركاته التابعة أو 

 .الشقيقة

٤.٥٥١ 
موافق 

 جداً 
٠.٦٥٥ 

١٤.٣٩٢٤٤ 

٩١.٠٣ 

 ٤.٤٤ التنويع ستراتيجيةا
موافق 

 جداً 
٠.٧٥٦ 

١٧.٠٢٧٠ 
 

٨٨.٨٠ 

  

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  

  :اآلتي يتضح السابق الجدول من

ح مرج موافق جدًا بمتوسط هو إستراتيجية التنويع لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
)٤.٤٤.( 

 ،%)٩٢.٧١(ة نسبي بأهمية. اتهخدمهو يسعى البنك إلى تنويع منتجاته و  فرعي محور أهم ويعتبر �
 %).٩٢.٧١(ة نسبي بأهمية. أو التأجير التشغيلي وم البنك بنشاط التأجير التمويلييق يليه
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 هميةاأل في ترتيب أقل. ة مالية أخري و أنشطة غير مصرفيةيقوم البنك بممارسة أنشط عبارة وحققت �
 %).٨٤.٤٢(ة نسبي النسبية، بأهمية

 .ف إلى أن درجة التشتت في إجابات المستقصى منهم ضعيفة جداً تشير جميع معامالت االختال
 لى البنوك الشاملةالتحول إ -٧

  )١٨-٤(جدول 
المتوسطات المرجحة واالنحرافات المعيارية الستجابات المبحوثين من العمالء على العبارات المكونة  

  لى البنوك الشاملةإالتحول  لمتغير
  

 المرجح المتوسط العبـــــــــــــــارات م
ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
النسبية 

%  

49 
مجموعات  ىالبنك إل ينتمي

 .مصرفية عالمية كبيرة

مجموعات  ىالبنك إل ينتمي

 .مصرفية عالمية كبيرة

موافق 
 جداً 

٠.٥٩٩ 
١٣.١٧٣٥٢ 

٩٠.٩٣ 

50 

قاعدة جغرافية  البنك يمتلك

كبيرة تغطي السوق المصرفي 

 .لمحلي بمختلف قطاعاتها

قاعدة جغرافية  البنك يمتلك

كبيرة تغطي السوق المصرفي 

 .المحلي بمختلف قطاعاته

 ٠.٦٥٥ موافق

١٦.١٦٨٦٧  

٨١.٠٧ 

51 

ية ليتمتع البنك بقاعدة رأسما

قوية و نتائج أعماله قوية و 
 .في نمو مستمر

ية ليتمتع البنك بقاعدة رأسما

قوية و نتائج أعماله قوية و 
 .و مستمرفي نم

موافق 
 جداً 

٠.٨٢٢  

١٩.٥٧١٤٣  

٨٤  

52 

يمتلك البنك األفراد المدربين 
القادرين علي استخدام أداوت 

مصرفية و غير مصرفية حديثة 

 .و التكيف معا في وقت قصير

يمتلك البنك األفراد المدربين 
القادرين علي استخدام أداوت 

مصرفية و غير مصرفية حديثة 

 .و التكيف معا في وقت قصير

موافق 
 جداً 

٠.٧٤١ 

١٧.٩٢٨٨٧  

٨٢.٦٧ 

53 

يمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة 
والنظم المتطورة مقارنة بالنسبة 

 .لألسواق المصرفية العالمية

يمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة 
والنظم المتطورة مقارنة بالنسبة 

 .لألسواق المصرفية العالمية

 ٠.٧٧٧ موافق

١٨.٧٩٩٩ 

٨٢.٦٧ 

54 
نك بتطبيق سياسات يقوم الب

 .الحوكمة ومقررات لجان بازل

يقوم البنك بتطبيق سياسات 

 .الحوكمة ومقررات لجان بازل
موافق 
 جداً 

٠.٥٩٩ 
١٣.١٧٣٥٢ 

٩٠.٩٣ 

 ٨١.٠٧ ١٦.١٦٠٨٧ ٠.٦٥٥ موافققوية للرقابة  إداراتينشأ البنك قوية للرقابة  إداراتينشأ البنك  55
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 المرجح المتوسط العبـــــــــــــــارات م
ا�تجاه 
 العام

ا�نحراف 
 المعياري

معامل 
  ا�خت�ف 

ا�ھمية 
النسبية 

%  

دارة المخاطر إ والتفتيش و 
 (لتزام و المطابقة واال 

(Compliance. 

دارة المخاطر إ لتفتيش و وا
 (لتزام و المطابقة واال 

(Compliance. 

56 

يقوم البنك باستمرار باستحداث 

 اجاتياحتمنتجات جديدة يلبي 
من  أكثرالعمالء و يكون مبادر 

 . المنافسين

يقوم البنك باستمرار باستحداث 

 اجاتياحتمنتجات جديدة يلبي 
من  أكثرمبادر  العمالء و يكون

 . المنافسين

موافق 
 جداً 

٠.٨٢٢ 

١٩.٥٧١٤٣ 

٨٤  

57 

لدي البنك القدرة علي 

علي كيانات مصرفية  االستحواذ

 .معها االندماجأخري أو 

لدي البنك القدرة علي 

علي كيانات مصرفية  االستحواذ

 .معها االندماجأخري أو 

موافق 
 جداً 

٠.٧٤١ 

١٧.٩٢٨٨٧ 

٨٢.٦٧ 

58 

واضحة  يجيةإستراتلدي البنك 

 إلىاألسواق و التحول  الختراق

 .بنك شامل

واضحة  إستراتيجيةلدي البنك 

 إلىاألسواق و التحول  الختراق

 .بنك شامل

موافق 
  جداً 

٠.٧٧٨ 

١٧.٣١٥٨٢ 

٨٩.٨٧ 

59 

بتطوير  باستمراريقوم البنك 

اللوائح و القرارات المنظمة 
للعمل المصرفي بما ال يخالف 

 .قرارات البنك المركزي

بتطوير  باستمرارقوم البنك ي

اللوائح و القرارات المنظمة 
للعمل المصرفي بما ال يخالف 

 .قرارات البنك المركزي

موافق 
 جداً 

٠.٦٨١ 

١٥.٣٨٢٨٨ 

٨٨.٥٤ 

60 

تتعاون كل إدارات البنك و تعمل 

جميعًا بروح الفريق الواحد 
 )تحويل العمالء  بنظام

Referral )  و)Synergy(. 

البنك و تعمل  تتعاون كل إدارات

جميعًا بروح الفريق الواحد 
 )تحويل العمالء  بنظام

Referral )  و)Synergy  (
. 

موافق 
 جداً 

٠.٦٨٣ 

١٤.٩٧٨٠٧ 

٩١.٢٠ 

 ٤.٢٩ البنوك الشاملةإلى  التحول
موافق 
 جداً 

٠.٧١٣ 
١٦.٦٢٠٠٥ 

 
٨٥.٨ 

  .ئياإلحصامن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  :اآلتي يتضح السابق الجدول من
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 موافق جدًا بمتوسط هو لى البنوك الشاملةإالتحول  لمحور ليكرت لمقياس طبقاً  العام االتجاه أن �
 ).٤.٢٩( حمرج

 ،إلى مجموعات مصرفية عالمية كبيرة ينتمي البنك :العبارتين التاليتان هو فرعي محور أهم ويعتبر �
حيث تساوت األهمية النسبية  .مقررات لجان بازلات الحوكمة و م البنك بتطبيق سياسيقو  :وعبارة

ختراق األسواق والتحول إستراتيجية واضحة الالبنك  ىلدما يليه ،%)٩٠.٩٣(ة نسبي لهما،  بأهمية
 %).٨٩.٨٧( ةنسبي بأهمية. بنك شامل ىلإ

المطابقة  ام و لتز دارة المخاطر واالإ ش و التفتيت قوية للرقابة و اينشأ البنك إدار  عبارة وحققت �
)Compliance.  .(ة نسبي النسبية، بأهمية هميةاأل في ترتيب أقل)٨١.٠٧(%. 

 .جابات المستقصى منهم ضعيفة جداً تشير جميع معامالت االختالف إلى أن درجة التشتت في إ �
 اختبار فروض الدراسة: اإلحصاء االستداللي

  حول متغيرات البحث ءالعمالو  الموظفيناختبار جوهرية الفروق بين استجابات 
  ) ١٩-٤(جدول 

  فيما يتعلق باستجاباتهم حول متغيرات البحث والعمالء الموظفينلعينة  Mann -Whitneyاختبار 
  

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

 Mann -Whitneyاختبار 

مستوى   ا6حصاءقيمة 
 المعنوية

 ٠.٠٠٧ ٢.٧٠١ - ٤.٤ موظفين ا�ستراتيجيات التسويقية المصرفية
 ٤.٢٦ عم�ء

 ٠.٤٨٢ ٠.٧٠٣ -  ٤.٢٩ موظفين الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةا
 ٤.٤٦ عم�ء

 ٠.١١٦ ١.٥٧١ - ٤.٤٩٣ موظفين التسعير ستراتيجيةا
 ٤.٣٥ عم�ء

 ٠.٨٧٣ ٠.١٦٠ - ٤.٤٠٧ موظفين الترويج ستراتيجيةا
 ٤.٣٧ عم�ء

 ٠.٠٢١  ٢.٣٠٩ - ٤.٤٥٣ موظفين التوزيع ستراتيجيةا
 ٤.١٠ عم�ء

 ٠.٩٧٤ ٠.٠٣٣ - ٤.٣ موظفين التنويع ستراتيجيةا
 ٤.٤٤ عم�ء

 ٠.٨٨٥ ٠.١٤٥- ٤.١٥ موظفين البنوك الشاملةإلى  التحول
 ٤.٢٩ عم�ء

-  ٤.٣٣ موظفين ا6جمالي ٠.٠٥٨  ١.٨٩٣ 
 ٤.٣٢ عم�ء 
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  .اإلحصائيل من إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحلي: المصدر
وجود فروق ذات داللة معنوية بين استجابات عدم إلى  Mann -Whitneyتشير نتائج اختبار 

استجابات الموظفين والعمالء حيث وجد عدم فروق معنوية بين الموظفين والعمالء حول متغيرات البحث 
وية بين استجابات وجود فروق ذات داللة معنسبعة متغيرات كذلك وجد عدم  أصلمن  متغيراتخمس  حول 

  .األسئلة إجمالي الموظفين والعمالء حول
  

  الفروض اتاختبار 
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التسويقية المصرفية على ال : اختبار الفرض األول - ١

  .البنوك الشاملةإلى  التحول

 ) ٢٠-٤( جدول 
  ية المصرفيةالستراتيجيات التسويقتحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ا

  .البنوك الشاملةإلى  على التحول

 المتغير المستقل

معامل 
  االرتباط
R 

معامل 
  التحديد
R2 

قيم 

معامالت 
  االنحدار
B 

اختبار 
  المعنوية
T-Test 

مستوى 
  معنوية
T-Test 

اختبار جودة النموذج 
F 

 Fقيمة 
معنوية 
F 

 ----   ----  ٠.٠٠٠٠ ٧.٢٥٣ ١.٧١٦ ----  ----  الثابت

راتيجيات التسويقية االست
 )X(المصرفية 

٠.٠٠١ ١٢١.٧٨٥ ٠.٠٠٠٠ ١١.٠٣٦ ٠.٦١٣  ٠.٧٣٩ ٠.٨٦٠ 

النموذج ( البسيطمعادلة االنحدار 

 )المستخلص
Y = 1.716 + 0.613X 

  )Y(البنوك الشاملة إلى  التحول= المتغير التابع 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  : لجدول السابق ما يليوقد تبين من ا

البنوك الشاملة إلى  االستراتيجيات التسويقية المصرفية على التحول تأثير معنوية االنحدار نموذج ثبتأ

ة معنوي مستوىب) ١١.٠٣٦( ”T“ قيمة بلغتو ) ٠.٦١٣(  "B" ةميق بلغت حيث الجدول،ب موضح هو كما
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لتسويقية لالستراتيجيات ا معنوية داللة ذو تأثير يوجد أنه أي معنوية االختبار فنتيجةي وبالتال ،)٠.٠٠١(

  .األول الفرض صحة إثباتي وبالتال البنوك الشاملة، ىالمصرفية على التحول إل

إلى أن نسبة ما يفسره هذا النموذج من إجمالي التغيرات التي تحدث في  Rمعامل التحديدوتشير قيمة 

  .%٧٣.٩ المتغير التابع هي

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات عناصر المزيج التسويقي  ال :اختبار الفرض الثاني - ٢
 :، وينقسمالبنوك الشاملةإلى  المصرفي على التحول

الخدمة أو المنتج المصرفي  ستراتيجيةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال :الفرض الفرعي األول  -أ 
 .البنوك الشاملةإلى  على التحول

إلى  التسعير على التحول ستراتيجيةوجد تأثير ذو داللة إحصائية الي ال :الفرض الفرعي الثاني  - ب 
  .البنوك الشاملة

إلى  الترويج على التحول ستراتيجيةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض الفرعي الثالث  -ج 
  .البنوك الشاملة

إلى  التحول التوزيع على ستراتيجيةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية الال : الفرض الفرعي الرابع  -د 
  .البنوك الشاملة

 )٢١-٤(جدول رقم 
  عناصر المزيج التسويقي المصرفي  ستراتيجياتا تحليل االنحدار المتعدد لتأثير

  البنوك الشاملةإلى  على التحول

  عناصر المزيج التسويقي أبعاد
 )المتغيرات الفرعية المستقلة(

قيم معامالت 
 Bاالنحدار 

 الخطأ المعياري
ة اختبار المعنوي
T-test 

مستوى المعنوية 
 T-testالختبار 

 ٠.٢٩٤    ١.٠٥٥ - ٠.٤٦٥    ٠.٤٩١ - الثابت
الخدمة أو المنتج  ستراتيجيةا

 )X1(المصرفي  
٠.٠٠٥ ٠.٩٥٥ ٠.١٣٤ ٠.١٢٨ 

  ٠.٠٠٠ ٤.٩٤ ٠.١٠٦ ٠.٤٣٤ )X2(التسعير  ستراتيجيةا
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 ٠.٠٠٣ ١.١٢٦ ٠.١١٥ ٠.١٢٩ )X3(الترويج  ستراتيجيةا
 ٠.٠٠٤ ٢.٥١٣ ٠.١٢٨ ٠.٣٢٣ )X4(التوزيع  ةستراتيجيا

 ٠.٦٤٨ Rمعامل االرتباط المتعدد 

 ٠.٤٢٠ R2معامل التحديد للعالقة 

 ٠.٠٠٠) = F(معنوية     -----        ١٨.٦٥١) = F(قيمة  Fاختبار جودة النموذج  

معادلة االنحدار المتعدد 
 )النموذج المستخلص(

Y4=-0.491+0.128X1+0.434X2+0.129X3+0.323X4 

  )Y(البنوك الشاملة إلى  التحول= المتغير التابع 

  .اإلحصائيمن إعداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل : المصدر
  

، )٠.٤٢٠(بلغ  R2، ومعامل التحديد )٠.٦٤٨(بلغ  Rيوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط المتعدد 

  :التالية يشير إلى النتائج ، وهو ما)١٨.٦٥١( Fبينما بلغت قيمة 

أن المتغيرات الفرعية استراتيجيات عناصر المزيج التسويقي المصرفي مجتمعة ترتبط معنويًا بالتحول  .١

  .٠.٦٤٨غ بمعامل ارتباط متعدد إيجابي بل البنوك الشاملة، وذلك إلى

 R2أن المتغيرات الفرعية الستراتيجيات عناصر المزيج التسويقي المصرفي وفقًا لمعامل التحديد  .٢

  .، بينما النسبة المتبقية تفسرها عوامل أخرىاألخرىالبنوك إلى  من التغير في التحول ٠.٤٢٠ر ستف

وهو ما يدل على جودة  ٠.٠٠عند مستوى معنوية  إحصائياوهي دالة  ١٨.٦٥١ Fبلغت قيمة  .٣

نموذج االنحدار، ويؤكد على معنوية تأثير استراتيجيات عناصر المزيج التسويقي المصرفي على 

  .البنوك الشاملة إلى  لالتحو 

 ستراتيجيةا، و الخدمة أو المنتج المصرفي ستراتيجيةااثبت نموذج االنحدار معنوية تأثير كٍل من  .٤

 إثباتالبنوك الشاملة، وبالتالي إلى  على التحول التوزيع ستراتيجيةاو ، الترويج ستراتيجيةاالتسعير، و 

 :كالتالي األربعةصحة الفروض الفرعية 

 



 

 

١٦٧  
 
 
 
 

 بار الفرض الفرعي األولنتيجة اخت-أ

 الخدمة أو المنتج المصرفي على التحول ستراتيجيةيوضح الجدول السابق وجود تأثير ذو داللة إحصائية ال

وهو ما يدل على معنوية هذا  ٠.٠٥عند مستوى معنوية  T٠.٩٥٥البنوك الشاملة، حيث بلغت قيمة إلى 

  .ا يدفعنا إلى قبول  صحة الفرض الفرعي األولوهو م ٠.١٢٨ر ت قيمة معامل االنحدار، كما بلغالتأثي

  : نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني- ب 

، .البنوك الشاملةإلى  التسعير على التحول ستراتيجيةيوضح الجدول السابق وجود تأثير ذو داللة إحصائية ال

، كما بلغت قيمة وهو ما يدل على معنوية هذا التأثير ٠.٠٠عند مستوى معنوية  T٤.٠٩٤حيث بلغت قيمة 

  .وهو ما يدفعنا إلى قبول  صحة الفرض الفرعي الثاني ٠.٤٣٤ر معامل االنحدا

  : نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث-ج 

، البنوك الشاملةإلى  الترويج على التحول ستراتيجيةيوضح الجدول السابق وجود تأثير ذو داللة إحصائية ال

ر، كما بلغت قيمة وهو ما يدل على معنوية هذا التأثي ٠.٠٣ة عند مستوى معنوي ١.١٢٦ T حيث بلغت قيمة

  .وهو ما يدفعنا إلى قبول  صحة الفرض الفرعي الثالث ٠.١٢٩ر معامل االنحدا

  :نتيجة اختبار الفرض الفرعي الرابع-د 

ملة، البنوك الشاإلى  التوزيع على التحول ستراتيجيةيوضح الجدول السابق وجود تأثير ذو داللة إحصائية ال

ر، كما بلغت وهو ما يدل على معنوية هذا التأثي ٠.٠٠٤ عند مستوى معنوية ٢.٥١٣ Tحيث بلغت قيمة

  .وهو ما يدفعنا إلى قبول  صحة الفرض الفرعي الرابع ٠.٣٢٣ قيمة معامل االنحدار

  

  

  

  

  



 

 

١٦٨  
 
 
 
 

إلى  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستراتيجيات التنويع على التحولال : الثالثاختبار الفرض   - ٣

  البنوك الشاملة

 ) ٢٢-٤(جدول 
  البنوك الشاملةإلى  التنويع على التحول ستراتيجياتاتحليل االنحدار البسيط لتأثير 

 المتغير المستقل

معامل 

  االرتباط
R 

معامل 

  التحديد
R2 

قيم 

معامالت 

  االنحدار
B 

اختبار 

  المعنوية
T-Test 

مستوى 

  معنوية
T-
Test 

 Fاختبار جودة النموذج 

 Fمعنوية  Fقيمة 

 ----  ----  ٠.٠٠٠ ٣.٥١٤ ٠.٩٤٧ ----  ----  الثابت

 ٠.٠٠٠ ١٦٥.٦٩٩ ٠.٠٠٠ ١٢.٨٧٢ ٠.٨١٤ ٠.١٧٧ ٠.٤٢١ )X(استراتيجيات التنويع 

 Y = 0.947 + 0.814 X )النموذج المستخلص( البسيطمعادلة االنحدار 

  )Y(البنوك الشاملة إلى  التحول= المتغير التابع 

  .اإلحصائيداد الباحث طبقًا لبيانات التحليل من إع: المصدر
  

  : وقد تبين من الجدول السابق ما يلي

 موضح هو استراتيجيات التنويع على التحول إلى البنوك الشاملة كما تأثير معنوية االنحدار نموذج ثبتأ

 ،)٠.٠٠٠(ة معنوي بمستوى) ١٢.٨٧٢( ”T“ قيمة وبلغت) ٠.٨١٤(  "B" ةقيم بلغت حيث الجدول،ب

ستراتيجيات التنويع على التحول إلى إل معنوية داللة ذو تأثير يوجد أنه أي معنوية االختبار فنتيجةي وبالتال

أي أن نسبة ما يفسره المتغير المستقل من التغيرات التي .الثالث الفرض صحة إثباتي وبالتال ،البنوك الشاملة

  .وتشير قيمة معامل التحديدR2 تحدث في 

. % ١٧.٧هي   (X) المتغير التابع   



    
        اخلامساخلامساخلامساخلامساخلامساخلامساخلامساخلامسالفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل 

        البحثالبحثالبحثالبحثالبحثالبحثالبحثالبحث        نتائج وتوصياتنتائج وتوصياتنتائج وتوصياتنتائج وتوصياتنتائج وتوصياتنتائج وتوصياتنتائج وتوصياتنتائج وتوصيات

        آليات تطبيقهاآليات تطبيقهاآليات تطبيقهاآليات تطبيقهاوووووووو

  

  

  مقدمة

  نتائج البحث: المبحث ا�ول

  و آليات تطبيقھا توصيات البحث: المبحث الثاني

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٠  

 

 

 

 

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        نتائج البحثنتائج البحثنتائج البحثنتائج البحث

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

م كذلك يقد، و وصل إليها من خالل هذا البحثالفصل أهم النتائج التي تيوضح الباحث في هذا 

التي استهدف الباحث بها المساعدة في قياس يات المستخلصة من نتائج البحث، و مجموعة من التوص

  .البنوك الشاملة يقية على تطوير األداء المصرفي والتحول إلىجيات التسو ستراتيأثر اال

  ::::نتائج اختبار الفروضنتائج اختبار الفروضنتائج اختبار الفروضنتائج اختبار الفروض ٥/١

 ىلتسويقية المصرفية على التحول إلجيات استراتيمعنوية تأثير االة أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي .١

لتسويقية المصرفية على جيات استراتي، أي أنه يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالالبنوك الشاملة

 .إثبات صحة الفرض األول يالبنوك الشاملة، وبالتال ىالتحول إل

إستراتيجيات عناصر المزيج التسويقي المصرفي معنوية تأثير أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي  .٢

 الثاني كامًال، وفروضه الفرعيةثبات صحة الفرض إوبالتالي على التحول إلى البنوك الشاملة، 

  :كالتالي

جية تراتيساتأثير  معنوية أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي: نتيجة اختبار الفرض الفرعي األول  -أ 

صحة الفرض  وبالتالي إثباتالبنوك الشاملة،  ىأو المنتج المصرفي على التحول إلالخدمة 

  .الفرعي األول

جية ستراتياتأثير  معنوية اإلحصائيأثبتت نتائج التحليل  :يجة اختبار الفرض الفرعي الثانينت  -ب 

  .صحة الفرض الفرعي الثاني وبالتالي إثبات، البنوك الشاملة ىالتسعير على التحول إل

جية ستراتيامعنوية تأثير اإلحصائي  التحليل نتائج أثبتت: نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث  - ج 

  . ثبات صحة الفرض الفرعي الثالث، وبالتالي إالبنوك الشاملة ىالترويج على التحول إل

جية ستراتياتُأثير  نويةمع اإلحصائي التحليل نتائج أثبتت :نتيجة اختبار الفرض الفرعي الرابع  -د 

 .صحة الفرض الفرعي الرابع ثباتوبالتالي إالبنوك الشاملة،  ىالتوزيع على التحول إل
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البنوك  ىجيات التنويع على التحول إلستراتيامعنوية تأثير  اإلحصائي التحليل نتائج أثبتت .٣

البنوك  ىتحول إلال جيات التنويع علىستراتيأنه يوجد تأثير ذو داللة معنوية الأي  ؛الشاملة

  .إثبات صحة الفرض الثالث يالشاملة، وبالتال

 : : : : نتائج عامة للبحثنتائج عامة للبحثنتائج عامة للبحثنتائج عامة للبحث    ٢٢٢٢////٥٥٥٥

ارتفاع قيم معامالت ألفا كرونباخ، مما يعكس مدى ثبات البيانات في كل محور من محاور  .١

وأيضًا ارتفاع قيم معامالت صدق المفردات مما يعكس  البحث، وفي كل البحث بصفة عامة،

 .المقياسمصداقية 

أوضحت نتائج البحث الميداني لعينة الموظفين أن االتجاه العام طبقًا لمقياس ليكرت لمحور  .٢

  .هو موافق جداً  "اإلستراتيجيات التسويقية المصرفية"

 لمحورأوضحت نتائج البحث الميداني لعينة الموظفين أن االتجاه العام طبقًا لمقياس ليكرت،  .٣

  .المصرفي هو موافق جداً جية الخدمة أو المنتج إستراتي

  .هو موافق جداً " جية التسعيرإستراتي" لمحور  ،طبقًا لمقياس ليكرت لعينة الموظفين االتجاه العام .٤

  .هو موافق جداً " جية الترويجإستراتي" لمحور  ،لمقياس ليكرتلعينة الموظفين طبقًا االتجاه العام  .٥

  .هو موافق جداً "جية التوزيعإستراتي": لمحور  ،لمقياس ليكرتالعام لعينة الموظفين طبقًا االتجاه  .٦

 . هو موافق جداً "جية التنويعإستراتي" :لمحور ،طبقًا لمقياس ليكرت لعينة الموظفيناالتجاه العام  .٧

هو  لى البنوك الشاملةإ التحول :لمحور ،طبقًا لمقياس ليكرت لعينة الموظفيناالتجاه العام  .٨

 .موافق

: لمحور، أن االتجاه العام طبقًا لمقياس ليكرت لعينة العمالءأوضحت نتائج البحث الميداني  .٩

  .جيات التسويقية المصرفية هو موافق جداً ستراتياإل

أو المنتج  إستراتيجية الخدمة: طبقًا لمقياس ليكرت لمحور لعينة العمالء االتجاه العام .١٠

  .المصرفي هو موافق جداً 

هو موافق  إستراتيجية التسعير: يكرت لمحورطبقًا لمقياس ل لعينة العمالء أن االتجاه العام .١١

  .جداً 
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  .هو موافق جداً  إستراتيجية الترويج: طبقًا لمقياس ليكرت لمحور لعينة العمالءاالتجاه العام  .١٢

  .موافق التوزيع هوإستراتيجية : طبقًا لمقياس ليكرت لمحور لعينة العمالءاالتجاه العام  .١٣

  .موافق جداً  التنويع هوإستراتيجية : س ليكرت لمحورطبقًا لمقيا لعينة العمالءاالتجاه العام  .١٤

لى البنوك المتكاملة هو إالتحول : طبقًا لمقياس ليكرت لمحورلعينة العمالء  االتجاه العام .١٥

 .موافق جداً 

بين استجابات إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية ) T-Test(تشير نتائج اختبار  .١٦

، وٕاستراتيجية الخدمة أو المنتج باإلستراتيجيات التسويقية المصرفيةالعينتين فيما يتعلق 

المصرفي، وٕاستراتيجية التسعير، وٕاستراتيجية الترويج، وٕاستراتيجية التوزيع، وٕاستراتيجية التنويع، 

  .ختالف في استجابات العينتينا؛ وهو ما يدل على عدم وجود والتحول إلى البنوك الشاملة
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        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        آليات تطبيقهاآليات تطبيقهاآليات تطبيقهاآليات تطبيقهاو و و و     البحثالبحثالبحثالبحث    توصياتتوصياتتوصياتتوصيات

        ::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات    ١١١١////٥٥٥٥

خالل  ستراتيجي مناالبالعمق  دارات العليا بالمؤسسات المصرفيةأن تتحلى اإل يوصي الباحث .١

  .حسب مقترحات لجان بازل لمؤسساتهم زيادة القاعدة الرأسمالية

 وبكفاءة خاصةهتمام المؤسسات المالية باستيعاب التكنولوجيا الحديثة بسرعة باال يوصي الباحث .٢

، وأن م بالخدمات المصرفية اإللكترونيةهتماواال شبكات الربط اإللكترونيتكنولوجيا المعلومات و 

وتقترب يمكنها أن تصمد أمام رياح المنافسة  طبقًا ألحداث االبتكارات حتى تستخدمها وتطورها

 .العمالء من

 تطوير الموارد البشرية لتناسب مجال العمل في األدوات الجديدة من خالل ماب يوصي الباحث .٣

 :يلي

 ه الموظف خالل حياته الوظيفية حتىتطوير نوعية التدريب المصرفي الذي يحصل علي  -أ 

  .يتواكب هذا التدريب مع مستحدثات العصر

جديدة من العاملين في المجال االستعانة بخبراء في تكنولوجيا المعلومات لتدريب كوادر   -ب 

  .المصرفي على استخدام أدوات العصر الحديث

هتمام لقرارات المنظمة للعمل المصرفي واالااللوائح و تغيير واسعة و القيام بإصالحات تشريعية  .٤

 .بمبادئ حوكمة الشركات

االندماجات لخلق كيانات مصرفية شاملة قادرة  بأن تتخذ البنوك التقليدية طريق يوصي الباحث .٥

، وكذلك تي أنشأت لها بنوك وفروع بالداخلعلى المنافسة الداخلية في وجه البنوك الخارجية ال

وبما يدعم قدراتها على تلبية احتياجات السوق الوطني  ؛يكون لها المقدرة على المنافسة العالمية

العمل على رفع رأس المال و الشاملة لمواكبة النظام العالمي والتفاعل اإليجابي مع البنوك العالمية 

  .للمصارف في وجه المنافسة القادمة
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أن يتم فيه التعاون بين تبادل المعلومات، حيث يعتبر مجاًال واسعًا يمكن ب يوصي الباحث .٦

سات المالية وحسن اتخاذ ؤسبما يساعد على حماية الم ؛الشاملة والمصارف التقليديةالمصارف 

 .زيادة فعالية الربط اإللكتروني بين البنوك لقرار والعمل علىا

ة تلبي قادرة على متحمسة لفكرة البنوك الشاملةقيادات مصرفية واعية و  باختيار يوصي الباحث .٧

مادي مع وجود دعم قتصادي شامل ، واعمل إصالح مصرفي وعلى ،حتياجات العمالءمعظم ا

 .ٕاعالمي من البنك المركزيولوجيستي و 

 ودعم توجه البنوك المصرية نحو عالم البنوك ،فيإعادة هيكلة الجهاز المصر بيوصي الباحث  .٨

خدمات  :مثل ،كافة الخدمات المالية غير المصرفيةوتقديم  ،الشاملة واالستثمار في البورصة

صول دارات األ، والعمل على تحسين إها دولياً وتقديم خدمات التخصيمالتأجير التمويلي و التأمين و 

 .في البنوك المصرية

رقابي فعال سواء من داخل الفروع أو من قبل إدارات الرقابة نظام  بتطبيق يوصي الباحث .٩

 .البنوك بالبنك المركزي شراف علىاإلٕادارة الرقابة و لتزام و االو  التطابقالداخلية و 

الحسابات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تسهيل فتح ب هتماماال .١٠

 .االنتشار المصرفية لمختلف فئات المجتمع حتى يساعد ذلك على
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        الثالثالثالثالثالثالثالثملبحث ملبحث ملبحث ملبحث اااا
        تطبيقتطبيقتطبيقتطبيقالالالال    آلياتآلياتآلياتآليات

        ))))١١١١- - - - ٥٥٥٥((((جدول جدول جدول جدول 
    خطة تنفيذ بعض توصيات البحثخطة تنفيذ بعض توصيات البحثخطة تنفيذ بعض توصيات البحثخطة تنفيذ بعض توصيات البحث

        المسئوليةالمسئوليةالمسئوليةالمسئولية        التكاليفالتكاليفالتكاليفالتكاليف////الموارد الموارد الموارد الموارد         الوقت المقترحالوقت المقترحالوقت المقترحالوقت المقترح        التوصيةالتوصيةالتوصيةالتوصية        مممم

١١١١        

        

        ....سنواتسنواتسنواتسنوات    ٣٣٣٣        ....زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك وفقاً لتوصيات لجان بازلزيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك وفقاً لتوصيات لجان بازلزيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك وفقاً لتوصيات لجان بازلزيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك وفقاً لتوصيات لجان بازل

        

        ....زيادة رأس مالهزيادة رأس مالهزيادة رأس مالهزيادة رأس ماله    لقدرة البنك علىلقدرة البنك علىلقدرة البنك علىلقدرة البنك علىوفقاً وفقاً وفقاً وفقاً 

        

        ....مجلس إدارة البنكمجلس إدارة البنكمجلس إدارة البنكمجلس إدارة البنك

٢٢٢٢        

        

ديثـة خاصـة   ديثـة خاصـة   ديثـة خاصـة   ديثـة خاصـة   التكنولوجيـا الح التكنولوجيـا الح التكنولوجيـا الح التكنولوجيـا الح ببببالمؤسسات المالية المؤسسات المالية المؤسسات المالية المؤسسات المالية هتمام داخل هتمام داخل هتمام داخل هتمام داخل االاالاالاال

        ....بين البنوكبين البنوكبين البنوكبين البنوك    شبكات الربط اإللكترونيشبكات الربط اإللكترونيشبكات الربط اإللكترونيشبكات الربط اإللكترونيتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات و

تحديث دائم سنوياً لمواكبة تحديث دائم سنوياً لمواكبة تحديث دائم سنوياً لمواكبة تحديث دائم سنوياً لمواكبة 

        ....السوق المحلي و العالميالسوق المحلي و العالميالسوق المحلي و العالميالسوق المحلي و العالمي

        

ــنظم    ــوير ال ــة تط ــاً لميزاني ــنظم   وفق ــوير ال ــة تط ــاً لميزاني ــنظم   وفق ــوير ال ــة تط ــاً لميزاني ــنظم   وفق ــوير ال ــة تط ــاً لميزاني وفق

        ....التكنولوجية في كل بنكالتكنولوجية في كل بنكالتكنولوجية في كل بنكالتكنولوجية في كل بنك

        

        ....توجهات إدارة البنكتوجهات إدارة البنكتوجهات إدارة البنكتوجهات إدارة البنك

        

٣٣٣٣        

        

تطوير و تدريب الموارد البشرية و زيادة المعرفة باألدوات الحديثة تطوير و تدريب الموارد البشرية و زيادة المعرفة باألدوات الحديثة تطوير و تدريب الموارد البشرية و زيادة المعرفة باألدوات الحديثة تطوير و تدريب الموارد البشرية و زيادة المعرفة باألدوات الحديثة 

        ....المرتبطة بالبنوك الشاملةالمرتبطة بالبنوك الشاملةالمرتبطة بالبنوك الشاملةالمرتبطة بالبنوك الشاملة

الخاصة الخاصة الخاصة الخاصة     ةةةةالتدريبيالتدريبيالتدريبيالتدريبيحسب الخطة حسب الخطة حسب الخطة حسب الخطة 

        ....بكل بنكبكل بنكبكل بنكبكل بنك

        

وفقاً لميزانية الموارد البشرية في كـل  وفقاً لميزانية الموارد البشرية في كـل  وفقاً لميزانية الموارد البشرية في كـل  وفقاً لميزانية الموارد البشرية في كـل  

        ....بنكبنكبنكبنك

        

        ....إدارات التدريب بكل بنكإدارات التدريب بكل بنكإدارات التدريب بكل بنكإدارات التدريب بكل بنك

٤٤٤٤        

        

نظمة لألنشطة المالية المصـرفية  نظمة لألنشطة المالية المصـرفية  نظمة لألنشطة المالية المصـرفية  نظمة لألنشطة المالية المصـرفية  القوانين المالقوانين المالقوانين المالقوانين المالتشريعات والتشريعات والتشريعات والتشريعات وتطوير تطوير تطوير تطوير 

        ....قرارات البنك المركزيقرارات البنك المركزيقرارات البنك المركزيقرارات البنك المركزيوغيرها والبنوك ووغيرها والبنوك ووغيرها والبنوك ووغيرها والبنوك و

        ....سنوياًسنوياًسنوياًسنوياً

        

جتماعات مجلس النواب وتوصية جتماعات مجلس النواب وتوصية جتماعات مجلس النواب وتوصية جتماعات مجلس النواب وتوصية وفقاً الوفقاً الوفقاً الوفقاً ال

        ....الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة

        

        الحكومةالحكومةالحكومةالحكومة    ––––مجلس النواب المصري مجلس النواب المصري مجلس النواب المصري مجلس النواب المصري 

        ....البنك المركزي المصريالبنك المركزي المصريالبنك المركزي المصريالبنك المركزي المصري    ––––



 

 

 

 

 

١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦        
 

 

 

 

        المسئوليةالمسئوليةالمسئوليةالمسئولية        التكاليفالتكاليفالتكاليفالتكاليف////الموارد الموارد الموارد الموارد         الوقت المقترحالوقت المقترحالوقت المقترحالوقت المقترح        التوصيةالتوصيةالتوصيةالتوصية        مممم

٥٥٥٥        
البنوك مع بعضها لتكوين كيانات مصرفية كبيرة البنوك مع بعضها لتكوين كيانات مصرفية كبيرة البنوك مع بعضها لتكوين كيانات مصرفية كبيرة البنوك مع بعضها لتكوين كيانات مصرفية كبيرة     باندماجباندماجباندماجباندماجالسماح السماح السماح السماح 

        . . . . قادرة علي المنافسةقادرة علي المنافسةقادرة علي المنافسةقادرة علي المنافسة

بشكل سنوي أو رغبة البنوك بشكل سنوي أو رغبة البنوك بشكل سنوي أو رغبة البنوك بشكل سنوي أو رغبة البنوك 

        ....المندمجةالمندمجةالمندمجةالمندمجة

        

قيادات مصرفية واعدة لـديها الرغبـة   قيادات مصرفية واعدة لـديها الرغبـة   قيادات مصرفية واعدة لـديها الرغبـة   قيادات مصرفية واعدة لـديها الرغبـة   

        ....مؤسساتهممؤسساتهممؤسساتهممؤسساتهمفي زيادة حجم في زيادة حجم في زيادة حجم في زيادة حجم 

        

ــة  ــوك الراغب ــة البن ــوك الراغب ــة البن ــوك الراغب ــة البن ــوك الراغب ــزي     ––––البن ــك المرك ــزي البن ــك المرك ــزي البن ــك المرك ــزي البن ــك المرك البن

        ....المصريالمصريالمصريالمصري

        ....أشهر تقريباًأشهر تقريباًأشهر تقريباًأشهر تقريباً    ٣٣٣٣كل كل كل كل         ....المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلوماتتبادل تبادل تبادل تبادل وووو    زيادة فعالية الربط اإللكتروني بين البنوكزيادة فعالية الربط اإللكتروني بين البنوكزيادة فعالية الربط اإللكتروني بين البنوكزيادة فعالية الربط اإللكتروني بين البنوك        ٦٦٦٦

        

ية الربط اإللكتروني في كل ية الربط اإللكتروني في كل ية الربط اإللكتروني في كل ية الربط اإللكتروني في كل وفقاً لميزانوفقاً لميزانوفقاً لميزانوفقاً لميزان

        ....شركات الربط الخارجيةشركات الربط الخارجيةشركات الربط الخارجيةشركات الربط الخارجيةبنك وبنك وبنك وبنك و

        

شركات الربط الخارجية التابعـة للبنـك   شركات الربط الخارجية التابعـة للبنـك   شركات الربط الخارجية التابعـة للبنـك   شركات الربط الخارجية التابعـة للبنـك   

        ....البنوكالبنوكالبنوكالبنوك    ––––المركزي المصري المركزي المصري المركزي المصري المركزي المصري 

        

٧٧٧٧        
ضرورة التوعية بأهمية البنوك الشاملةووجود قيادات مصرفية ضرورة التوعية بأهمية البنوك الشاملةووجود قيادات مصرفية ضرورة التوعية بأهمية البنوك الشاملةووجود قيادات مصرفية ضرورة التوعية بأهمية البنوك الشاملةووجود قيادات مصرفية 

        . . . . قادرة علي التغيرقادرة علي التغيرقادرة علي التغيرقادرة علي التغير

سنوياً أو حسب متطلبات سنوياً أو حسب متطلبات سنوياً أو حسب متطلبات سنوياً أو حسب متطلبات 

        ....ةةةةالتدريبيالتدريبيالتدريبيالتدريبيالبرامج البرامج البرامج البرامج 

        

للميزانيـة المقـدرة للمطبوعـات    للميزانيـة المقـدرة للمطبوعـات    للميزانيـة المقـدرة للمطبوعـات    للميزانيـة المقـدرة للمطبوعـات        وفقاًوفقاًوفقاًوفقاً

ــك و  ــل بن ــت بك ــك و واإلنترن ــل بن ــت بك ــك و واإلنترن ــل بن ــت بك ــك و واإلنترن ــل بن ــت بك ــك واإلنترن ــك البن ــك البن ــك البن البن

        ....المركزيالمركزيالمركزيالمركزي

        

ــزي المصــري ، إدارات اااا ــك المرك ــزي المصــري ، إدارات لبن ــك المرك ــزي المصــري ، إدارات لبن ــك المرك ــزي المصــري ، إدارات لبن ــك المرك لبن

        ....لتدريب بكل بنكلتدريب بكل بنكلتدريب بكل بنكلتدريب بكل بنكاالتصال الداخلي وااالتصال الداخلي وااالتصال الداخلي وااالتصال الداخلي وا

        ....شهرياًشهرياًشهرياًشهرياً        ....صارمصارمصارمصارم    ضرورة توفر نظام رقابيضرورة توفر نظام رقابيضرورة توفر نظام رقابيضرورة توفر نظام رقابي        ٨٨٨٨

        

شي الرقابة الداخليـة والخارجيـة   شي الرقابة الداخليـة والخارجيـة   شي الرقابة الداخليـة والخارجيـة   شي الرقابة الداخليـة والخارجيـة   مفتمفتمفتمفت

        ....رقابية إلكترونيةرقابية إلكترونيةرقابية إلكترونيةرقابية إلكترونيةنظم نظم نظم نظم وووو

        

البنك المركزي المصري وإدارات الرقابة البنك المركزي المصري وإدارات الرقابة البنك المركزي المصري وإدارات الرقابة البنك المركزي المصري وإدارات الرقابة 

واإلشراف والتفتيش وااللتزام ومكافحـة  واإلشراف والتفتيش وااللتزام ومكافحـة  واإلشراف والتفتيش وااللتزام ومكافحـة  واإلشراف والتفتيش وااللتزام ومكافحـة  

        ....الحوكمة بكل بنكالحوكمة بكل بنكالحوكمة بكل بنكالحوكمة بكل بنكغسيل األموال وغسيل األموال وغسيل األموال وغسيل األموال و



 

 

 

 

 

١٧٧١٧٧١٧٧١٧٧        
 

 

 

 

        المسئوليةالمسئوليةالمسئوليةالمسئولية        التكاليفالتكاليفالتكاليفالتكاليف////الموارد الموارد الموارد الموارد         الوقت المقترحالوقت المقترحالوقت المقترحالوقت المقترح        التوصيةالتوصيةالتوصيةالتوصية        مممم

٩٩٩٩        
متناهية الصغر مع متناهية الصغر مع متناهية الصغر مع متناهية الصغر مع االهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واالهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واالهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واالهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة و

        ....تسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف فئات المجتمعتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف فئات المجتمعتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف فئات المجتمعتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف فئات المجتمع
        ....دائماًدائماًدائماًدائماً

        

ــاع    ــزي لقط ــك المرك ــم البن ــاع   دع ــزي لقط ــك المرك ــم البن ــاع   دع ــزي لقط ــك المرك ــم البن ــاع   دع ــزي لقط ــك المرك ــم البن دع

ــناعات  ــناعات الص ــناعات الص ــناعات الص ــطة الص ــغيرة والمتوس ــطة الص ــغيرة والمتوس ــطة الص ــغيرة والمتوس ــطة الص ــغيرة والمتوس الص

دعــم الشــمول دعــم الشــمول دعــم الشــمول دعــم الشــمول وووو    متناهيــة الصــغرمتناهيــة الصــغرمتناهيــة الصــغرمتناهيــة الصــغروووو

        ....المالي في المجتمع المصريالمالي في المجتمع المصريالمالي في المجتمع المصريالمالي في المجتمع المصري

        

        ....البنك المركزي المصريالبنك المركزي المصريالبنك المركزي المصريالبنك المركزي المصري

        .طبقاً للتوصيات التي توصل إليها الباحث من إعداد الباحث: المصدرالمصدرالمصدرالمصدر

  



  
  

  

        املراجعاملراجعاملراجعاملراجع

  
  

  المراجع العربية: أوالً 

  

 ً   المراجع األجنبية :ثانيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧٩١٧٩١٧٩١٧٩        
 

 

 

 

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ::::املراجع العربيةاملراجع العربيةاملراجع العربيةاملراجع العربية: : : : أوال

        ::::الكتبالكتبالكتبالكتب  ....    أأأأ

، أساليب القياس والتحليل واختبار الفروضأساليب القياس والتحليل واختبار الفروضأساليب القياس والتحليل واختبار الفروضأساليب القياس والتحليل واختبار الفروض: : : : بحوث التسويقبحوث التسويقبحوث التسويقبحوث التسويق)  ٢٠٠٨( إدريس، ثابت  )١

  .الجامعية، األسكندريةالدار 

عبد القادر، عبد القادر محمـد   –عبد الحميد، طلعت أسعد  –جبر، أحمد علي  )٢

  . ، مطبعة النيل، القاهرةالتسويق المعاصر مدخل تطبيقيالتسويق المعاصر مدخل تطبيقيالتسويق المعاصر مدخل تطبيقيالتسويق المعاصر مدخل تطبيقي، )٢٠٠١(

، البيـان للطباعـة   تسويق الخدمات المصرفيةتسويق الخدمات المصرفيةتسويق الخدمات المصرفيةتسويق الخدمات المصرفية، )١٩٩٩(الحداد، عوض بدير  )٣

  .والنشر، القاهرة

، دار ايتـراك للنشـر   التسويق المصـرفي التسويق المصـرفي التسويق المصـرفي التسويق المصـرفي ، )١٩٩٩(الخضيري، محسن أحمد  )٤

 .والتوزيع القاهرة 

واالقتصاد الوطني  واالقتصاد الوطني  واالقتصاد الوطني  واالقتصاد الوطني  .. .. .. .. القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي القطاع المصرفي  ،)٢٠٠٣(السيسي، صالح الدين حسن  )٥

 .مكتبة األسرة الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ،وغسيل األموالوغسيل األموالوغسيل األموالوغسيل األموال

  .، القاهرةدار النهضة العربية ،اإلدارة االستراتيجيةاإلدارة االستراتيجيةاإلدارة االستراتيجيةاإلدارة االستراتيجية    ،)٢٠٠٦( فريد، شوشة )٦

التسويق المصرفي التسويق المصرفي التسويق المصرفي التسويق المصرفي ، )٢٠٠٥(رودينة عثمان ، يوسف -محمد جاسم ، الصميدعي )٧

  .، عمان، دار المناهج للطبع والنشرمدخل استراتيجي كمي تحليليمدخل استراتيجي كمي تحليليمدخل استراتيجي كمي تحليليمدخل استراتيجي كمي تحليلي

الـدار  البنوك الشاملة عملياتهـا  وإداراتهـا،   البنوك الشاملة عملياتهـا  وإداراتهـا،   البنوك الشاملة عملياتهـا  وإداراتهـا،   البنوك الشاملة عملياتهـا  وإداراتهـا،   ، )٢٠٠٠(عبد الحميد، عبد المطلب  )٨

 .الجامعية، اإلسكندرية

الدار الجامعية،  واقتصاديات البنوك،واقتصاديات البنوك،واقتصاديات البنوك،واقتصاديات البنوك،    العولمةالعولمةالعولمةالعولمة ،)٢٠٠٢(عبد الحميد، عبد المطلب  )٩

  .اإلسكندرية
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، إدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرامإدارة البنوك المتكاملة مكتبات مؤسسة األهرام، )٢٠٠٤(عبد الحميد، طلعت أسعد  )١٠

 .القاهرة

، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفيالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي    ،)٢٠٠٠(عبد الفتاح، رشيد صالح  )١١

  .دار النهضة العربية، القاهرة

مكتبـة  ، ، ، ، """"وجهة نظـر معاصـرة   وجهة نظـر معاصـرة   وجهة نظـر معاصـرة   وجهة نظـر معاصـرة   " " " " التسويق التسويق التسويق التسويق ، )٢٠٠١(، عبد السالم أبو قحف )١٢

 .، اإلسكندريةومطبعة اإلشعاع الفنية

 : الرسائل العلميةالرسائل العلميةالرسائل العلميةالرسائل العلمية  . ب

رسـالة  ، المزيج التسويقي في المصـارف اإلسـالمية  المزيج التسويقي في المصـارف اإلسـالمية  المزيج التسويقي في المصـارف اإلسـالمية  المزيج التسويقي في المصـارف اإلسـالمية  ، )٢٠٠٩(  محمدخانجي،  ----١١١١

        .األردناألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،  ،ماجستير

المصرفي في تحسين العالقة مع الزبـون  المصرفي في تحسين العالقة مع الزبـون  المصرفي في تحسين العالقة مع الزبـون  المصرفي في تحسين العالقة مع الزبـون  أهمية التسويق أهمية التسويق أهمية التسويق أهمية التسويق ، )٢٠٠٨(صوريه، عذور  -٢

لة ماجسـتير  رسا، حالة وكالة مسليه دراسة ميدانية في بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة ميدانية في بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة ميدانية في بنك الفالحة والتنمية الريفيةدراسة ميدانية في بنك الفالحة والتنمية الريفية

قتصادية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة، كلية العلوم اال ،جامعة محمد بوضياف

  .الجزائر

في المصارف في المصارف في المصارف في المصارف     ستراتيجية التسويقيةستراتيجية التسويقيةستراتيجية التسويقيةستراتيجية التسويقيةمدى تبني مكونات االمدى تبني مكونات االمدى تبني مكونات االمدى تبني مكونات اال، )٢٠٠٨(  غادةأبوعويلي،  ----٣٣٣٣

        .غزه، فلسطين، الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير، ، ، ، العاملة في فلسطينالعاملة في فلسطينالعاملة في فلسطينالعاملة في فلسطين

دور بحوث التسويق في رسم االستراتيجيات التسويقية دور بحوث التسويق في رسم االستراتيجيات التسويقية دور بحوث التسويق في رسم االستراتيجيات التسويقية دور بحوث التسويق في رسم االستراتيجيات التسويقية ، )٢٠٠٧(  بدرةكوروغلي،  ----٤٤٤٤

، جامعة محمد بوضياف ،رسالة ماجستير ،سطيفسطيفسطيفسطيف    ––––مزلوق مزلوق مزلوق مزلوق ––––دراسة حالة ملبنة التل دراسة حالة ملبنة التل دراسة حالة ملبنة التل دراسة حالة ملبنة التل 

        .الجزائرقتصادية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة، كلية العلوم اال
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نتائج األداء نتائج األداء نتائج األداء نتائج األداء     ىىىىستراتيجيات التسويقية علستراتيجيات التسويقية علستراتيجيات التسويقية علستراتيجيات التسويقية علأثر االأثر االأثر االأثر اال، )٢٠٠٧(أحمد راشد ، المنصوري -٥

رسالة ، قطاع المصارف الوطنية في دولة اإلماراتقطاع المصارف الوطنية في دولة اإلماراتقطاع المصارف الوطنية في دولة اإلماراتقطاع المصارف الوطنية في دولة اإلمارات    ىىىىدراسة تطبيقية علدراسة تطبيقية علدراسة تطبيقية علدراسة تطبيقية عل: : : : المصرفيالمصرفيالمصرفيالمصرفي

  .القاهرة، جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،ماجستير

 :الدورياتالدورياتالدورياتالدوريات  . ج
داء داء داء داء دور المصارف الشـاملة فـي تعزيـز األ   دور المصارف الشـاملة فـي تعزيـز األ   دور المصارف الشـاملة فـي تعزيـز األ   دور المصارف الشـاملة فـي تعزيـز األ    ،)٢٠٠٢(صالح الدين أمين،  -١

دراسة تحليلية في  عينة من المصارف دراسة تحليلية في  عينة من المصارف دراسة تحليلية في  عينة من المصارف دراسة تحليلية في  عينة من المصارف : : : : المؤسسيالمؤسسيالمؤسسيالمؤسسيالمصرفي وتنشيط االستثمار المصرفي وتنشيط االستثمار المصرفي وتنشيط االستثمار المصرفي وتنشيط االستثمار 

 .العراق، بغدادجامعة ، داريةالكلية التقنية اإل،)العراقيةالعراقيةالعراقيةالعراقية

الصيرفة الشاملة الصيرفة الشاملة الصيرفة الشاملة الصيرفة الشاملة (،)٢٠٠٩(فريدة، معارفي  ، داودي، الطيب، صالح، مفتاح -٢

جامعة ) اكبة مستجدات الصناعة المصرفية وتأهيل المصارف الجزائريةاكبة مستجدات الصناعة المصرفية وتأهيل المصارف الجزائريةاكبة مستجدات الصناعة المصرفية وتأهيل المصارف الجزائريةاكبة مستجدات الصناعة المصرفية وتأهيل المصارف الجزائريةكمدخل لموكمدخل لموكمدخل لموكمدخل لمو

 .الجزائر، بسكرة

إشكالية األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي إشكالية األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي إشكالية األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي إشكالية األخذ بنظام البنوك الشاملة في الجهاز المصرفي ،)٢٠١١(عبد اهللا، خبابه  -٣

، محمد بوضـياف جامعة ، التسييراالقتصــاد والتجـارة و،كلية الجزائريالجزائريالجزائريالجزائري

 .الجزائر، المسيلة

ستراتيجيات وضـع حـواجز   ستراتيجيات وضـع حـواجز   ستراتيجيات وضـع حـواجز   ستراتيجيات وضـع حـواجز   اااا،)٢٠٠٥(األمين، حساب محمد ، ، مقدمعبيرات -٤

، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعـة  الدخول أمام تهديد المنافس المحتملالدخول أمام تهديد المنافس المحتملالدخول أمام تهديد المنافس المحتملالدخول أمام تهديد المنافس المحتمل

 .األغواط، الجزائر، العدد الخامس

إطار جديد إطار جديد إطار جديد إطار جديد ((((    ستراتيجيات التسويق التنافسيةستراتيجيات التسويق التنافسيةستراتيجيات التسويق التنافسيةستراتيجيات التسويق التنافسيةاااا، )٢٠٠٢(العوض، محمد بن عبد اهللا  -٥

فاق آالواقع و(في الوطن العربي لتسويقلاألول  ى، الملتق))))لمفهوم قديملمفهوم قديملمفهوم قديملمفهوم قديم

  .اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة، )التطوير

    ::::تقاريرتقاريرتقاريرتقارير  ....    دددد
 .٢٠١١٢٠١١٢٠١١٢٠١١////١١١١////٣٣٣٣نقالً عن جريدة العالم اليوم نقالً عن جريدة العالم اليوم نقالً عن جريدة العالم اليوم نقالً عن جريدة العالم اليوم ، )٢٠١١(تقرير البنك المركزي المصري  -١
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خطابات الضمان للمبتدئين المعهد المصرفي المصري اإلعتمادات المستندية و -٢

)٢٠٠٨(. 

 )٢٠١٦(المصري تقرير البنك المركزي  -٣

 )٢٠١٥(الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير  -٤
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  الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:  ١ملحق رقم 
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  أسماء البنوك محل الدراسة:  ٤ملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  المعلومات التعريفية
  لخصائص عينة الدراسة وفقاً للمعلومات التعريفية

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
  %النسبة المئوية 

٧٥.٧٨ %  
٢٤.٢٢ %  

١٠٠.٠٠ %  

الدراسة ذكور ، من عينة 
إناث ، و يستنتج الباحث أن نسبة الذكور تطغي علي 

صرية و خصوصاً في الوظائف العليا و يوضح 
  

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

  

١٩١١٩١١٩١١٩١        

        ١١١١ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
  

ً الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات التعريفية ا
لخصائص عينة الدراسة وفقاً للمعلومات التعريفيةفيما يلي عرض 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

  ) ١- م( جدول 
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

  العدد  الجنس
  ٢٩١  ذكر
  ٩٣  أنثي

  ٣٨٤  المجموع
 

من عينة %  ٧٥.٧٨أن ما نسبته )  ١( يتضح من جدول 
إناث ، و يستنتج الباحث أن نسبة الذكور تطغي علي %  ٢٤.٢٢بينما الباقي 

صرية و خصوصاً في الوظائف العليا و يوضح نسبة اإلناث في البنوك الم
  . الشكل التالي توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس)  ١- م( شكل رقم  

  إلي النتائج استناداالشكل من إعداد الباحث 

75.78%

24.22%

0 0

الجنس

 

 

 

فيما يلي عرض 
  

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس - ١
  

الجنس

المجموع

يتضح من جدول 
بينما الباقي 

نسبة اإلناث في البنوك الم
الشكل التالي توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

  

الشكل من إعداد الباحث 

  
  

ذكور

أناث



١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢        
 

 

 

 

  
  
  

 المسمي الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب  -٢
  

  ) ٢-م( جدول 
  المسمي الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب 

  %النسبة المئوية   العدد  المسمي الوظيفي
% ٢٥  ٩٦  مشرف  

% ٢١.٦٢  ٨٣  رئيس قسم  
% ١٨.٢٢  ٧٠  مدير مساعد  
% ١٥.٨٩  ٦١  نائب مدير  

%٠٦.٥١  ٢٥  مدير  
% ٠٥.٧٣  ٢٢  مدير أول  

% ٠٤.٦٩  ١٨  مساعد المدير العام  
% ٠١.٥٦  ٦  نائب المدير العام  

% ٠٠.٧٨  ٣  مدير عام  

  % ١٠٠.٠٠  ٣٨٤  المجموع
 

مسماهم من عينة الدراسة %  ٢٥أن ما نسبته )  ٢( يتضح من جدول 
مدير مساعد ، %  ١٨.٢٣رئيس قسم و %  ٢١.٦٢، بينما مشرف الوظيفي 
 ٠٤.٦٩مدير أول ، %  ٠٥.٧٣مدير ، %  ٠٦.٥١نائب مدير ، %  ١٥.٨٩

مدير %  ٠٠.٧٨نائب المدير العام ، %  ٠١.٥٦، مساعد المدير العام ، % 
ً  األدنى النسبو يستنتج الباحث أن عام   نسب اإلدارة العليا علي  تزيد وظيفيا
و يوضح الشكل التالي توزيع البنوك المصرية حسب الهرم الوظيفي في في 

  .عينة الدراسة حسب المسمي الوظيفي
  
  
  
  
 

 



  المسمي الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب 

  

18.22%

15.89%

6.51%

5.73%
4.69%

1.56

١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣        

توزيع عينة الدراسة حسب )  ٢- م( شكل رقم  

  من إعداد الباحث إستناداً إلي النتائج

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

25%

21.62%

%

56%

0.78%

المسي الوظيفي

مشرف

رئيس قسم

مدير مساعد

نائب مدير

مدير

مدير أول

مساعد المدير العام

نائب المدير العام

مدير عام

 

 

 

  
  

شكل رقم  

من إعداد الباحث إستناداً إلي النتائجالشكل 

  

  

مشرف

رئيس قسم

مدير مساعد

نائب مدير

مدير أول

مساعد المدير العام

نائب المدير العام

مدير عام



١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤        
 

 

 

 

 المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  -٣
  ) ٣-م( جدول 

  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب 
  %النسبة المئوية   العدد  المؤهل الدراسي

% ٠٧.٠٣  ٢٧  دبلوم تجاري  –ثانوية  
% ٦٢.٢٤  ٢٣٩  بكالوريوس  

% ٢٦.٣٠  ١٠١  دبلوم دراسات عليا  
% ٠٣.٦٥  ١٤  ماجستير   
% ٠٠.٧٨  ٣  دكتوراه  
  % ١٠٠.٠٠  ٣٨٤  المجموع

 

مؤهلهم من عينة الدراسة %  ٠٧.٠٣أن ما نسبته )  ٣( يتضح من جدول 
، %  ٢٦.٣٠بكالوريوس ، دبلوم دراسات عليا%  ٦٢.٢٤، بينما  ثانوية

يستنتج الباحث نسب حملة دكتوراه و%  ٠٠.٧٨،  ماجستير%  ٠٣.٦٥
بهدف الترقية و تحسين في البنوك المصرية البكالوريوس و الدراسات العليا 

مؤهل و يوضح الشكل التالي توزيع عينة الدراسة حسب الالموقع الوظيفي 
  .الدراسي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي

  

 الخبرة المصرفية

  الخبرة المصرفية
  %النسبة المئوية 

٣١.٥١ %  

٢٧.٣٤ %  
٢٣.٩٦ %  

١٠.٤٢ %  
٠٦.٧٧ %  
١٠٠.٠٠ %  

 ٥ خبرتهم من عينة الدراسة
 ١٥ - ١١من ،  سنوات ١٠

26.30%

3.65% %

١٩٥١٩٥١٩٥١٩٥        

  ) ٣- م( شكل 
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي

  إستناداً إلي النتائجالشكل من إعداد الباحث 

  
  

الخبرة المصرفيةتوزيع عينة الدراسة حسب 
  )٤- م( جدول 

الخبرة المصرفية توزيع عينة الدراسة حسب
  العدد  الخبرة المصرفية
  ١٢١  سنوات أو أقل

  ١٠٥  سنوات ١٠ – 
  ٩٢  سنة ١٥ –  ١١
  ٤٠  سنة   ٢٠ –  ١٦

  ٢٦  سنة ٢٠أكثر من 
  ٣٨٤  المجموع

 

من عينة الدراسة%  ٣١.٥١أن ما نسبته )  ٤( يتضح من جدول 
١٠ –  ٦من %  ٢٧.٣٤، بينما  سنوات أو أقل

7.03%

62.24%

0.78%

المؤهل الدراسي

دبلوم تجاري 

بكالوريوس

دبلوم دراسات عليا

ماجستير 

دكتوراة

 

 

 

الشكل من إعداد الباحث 

توزيع عينة الدراسة حسب  - ٤

الخبرة المصرفية
سنوات أو أقل ٥
–  ٦من 
١١من 
١٦من 

أكثر من 
المجموع

يتضح من جدول 
سنوات أو أقل

دبلوم تجاري –ثانوية 

بكالوريوس

دبلوم دراسات عليا



 ٠٦.٧٧أو أكثر  ٢٠، من % 
  .و يوضح الشكل التالي توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي

  توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المصرفية

  

23.96%

10.42%

6.77%

١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦        

%  ١٠.٤٢سنة  ٢٠ –  ١٦، من %  .٢٣
و يوضح الشكل التالي توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي

  
  ) ٤- م( شكل 

توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المصرفية

  إلي النتائج استناداالشكل من إعداد الباحث 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

31.51%

27.34%

6.77

الخبرة المصرفية

سنوات أو أقل

سنوات 10

سنة 15

سنة   20

سنة 20أكثر من 

 

 

 

٩٦.سنة
و يوضح الشكل التالي توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي %

الشكل من إعداد الباحث 

  

        

سنوات أو أقل 5

10–6من 

–11من 

20–16من 

أكثر من 



:  

  أثر االستراتيجيات التسويقية علي التحول المصرفي من البنوك التقليدية الي البنوك الشاملة

  استمارة استقصاء
  موجهه للعاملين بالقطاع المصرفي المصري

  و عمالء قطاع الشركات

  دمحم عادل حسن أبو سمرة 

  أسامة دمحم علما
  إدارة األعمال
  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

  وائل إبراهيم هميمي
  

  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

  

١٩٧١٩٧١٩٧١٩٧        

        ٢٢٢٢ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
        ))))    االستقصاءاالستقصاءاالستقصاءاالستقصاء( ( ( (     

  

:بحث للحصول علي درجة الماجستير في إدارة األعمال بعنوان 

أثر االستراتيجيات التسويقية علي التحول المصرفي من البنوك التقليدية الي البنوك الشاملة

استمارة استقصاء
موجهه للعاملين بالقطاع المصرفي المصري

و عمالء قطاع الشركات

  الباحث إعداد
دمحم عادل حسن أبو سمرة 

  

  إشراف
  

  االستاذ الدكتور

أسامة دمحم علما
إدارة األعمال المتفرغ بقسم ستاذاأل

أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
  

  الدكتور

وائل إبراهيم هميمي
مدرس إدارة األعمال

أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
  

  )ه ١٤٣٩ -م ٢٠١٨( 
  
  

 

 

 

  

  

  

  

بحث للحصول علي درجة الماجستير في إدارة األعمال بعنوان 
  

أثر االستراتيجيات التسويقية علي التحول المصرفي من البنوك التقليدية الي البنوك الشاملة      
  

  



١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨        
 

 

 

 

  

  /   .....................................................السيد األستاذ الفاضل 
  

  تحية طيبة و بعد ،                             

  

يشهد العالم في الوقت الحاضر صراعاً كبيراً علي صعيد المؤسسات المصرفية 
من اجل الحصول علي اكبر حصة سوقية عن طريق البحث في أسواق مصرفية 

  جديدة

ليمي ومحاولة الدخول إليها سواء كانت هذه األسواق علي المستوي المحلي أو اإلق 
أو الدولي ، إضافة إلي محاولة كل مؤسسة مصرفية تقديم أفضل ما يمكن من 
خدمات مصرفية جديدة و متناسبة مع التطورات الهائلة في وسائل االتصال و 

و أصبحت دراسة االستراتيجيات . تقنيات المعلومات و تنامي ظاهرة العولمة
للعديد من الباحثين و البنوك و التسويقية و نماذجها و تطبيقاتها هي الشغل الشاغل 

و تعكف هذه المؤسسات علي االستفادة من دراسة العالمية  المالية المؤسسات
ً مع هذا التوجه  االستراتيجيات التسويقية في تعظيم األداء المصرفي ، و تمشيا
العالمي تنبع أهمية االستراتيجيات التسويقية و تأثيرها علي التحول المصرفي الي 

نوك الشاملة ، و ذلك في محاولة إلي إطار فكري يدعم قدرة البنوك علي عالم الب
توفير مناخ داعم للتنويع المصرفي ، و هو األمر الذي يزيد من قدرتها علي 

  .التجديد و النمو و تحقيق مستويات أفضل من األداء

و في هذا الصدد أتشرف باإلفادة بأنه قد وقع االختيار علي سيادتكم ضمن عينة 
العاملين بالقطاع المصرفي المصري لإلجابة علي األسئلة الواردة بقائمة  من

و أود أن أؤكد لسيادتكم بأنه ال توجد إجابة صحيحة و أخري . االستبيان المرفقه 
خطأ و إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن وجهة نظركم ، كما أن نجاح 

  .ي تقدمونها البحث في تحقيق أهدافه مرهون بدقة اإلجابات الت

رائكم التي يتوقف عليها نجاح البحث ، كما يشكر لكم صدق آو يقدر الباحث 
تعاونكم في إمداده بالبيانات المطلوبة ، و يؤكد علي التزامه بسرية هذه البيانات و 

  .استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط

  

  تفضلوا بقبول فائق الشكر و التقديرو           

  

  الباحث                                                                           



١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩        
 

 

 

 

الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    البياناتالبياناتالبياناتالبيانات : : : :القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول     
  ....عليكعليكعليكعليك    تنطبقتنطبقتنطبقتنطبق    التيالتيالتيالتي    الخانةالخانةالخانةالخانة    فيفيفيفي( √))))        إشارةإشارةإشارةإشارة    وضعوضعوضعوضع    يرجىيرجىيرجىيرجى

    ::::لوظيفيلوظيفيلوظيفيلوظيفياااا    المسمىالمسمىالمسمىالمسمى  - ١
        (    )(    )(    )(    )مدير مدير مدير مدير (    ) (    ) (    ) (    ) مدير أول مدير أول مدير أول مدير أول (    ) (    ) (    ) (    ) مساعد مدير عام مساعد مدير عام مساعد مدير عام مساعد مدير عام (    )  (    )  (    )  (    )  نائب مدير عام نائب مدير عام نائب مدير عام نائب مدير عام (    ) (    ) (    ) (    ) مدير عام مدير عام مدير عام مدير عام 

    (     )(     )(     )(     )مشرف  مشرف  مشرف  مشرف  (     )  (     )  (     )  (     )  رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم (     ) (     ) (     ) (     ) مساعد مدير مساعد مدير مساعد مدير مساعد مدير (    ) (    ) (    ) (    ) نائب مدير نائب مدير نائب مدير نائب مدير     

    ::::أخر أخر أخر أخر ممممؤهل علميؤهل علميؤهل علميؤهل علمي  - ٢
  (  )(  )(  )(  )دكتوراه دكتوراه دكتوراه دكتوراه     (  )(  )(  )(  )ماجستير ماجستير ماجستير ماجستير     (  )(  )(  )(  )دبلوم دراسات عليا دبلوم دراسات عليا دبلوم دراسات عليا دبلوم دراسات عليا     (  )(  )(  )(  )بكالوريوسبكالوريوسبكالوريوسبكالوريوس(    ) (    ) (    ) (    ) دبلوم تجاري دبلوم تجاري دبلوم تجاري دبلوم تجاري 

٣ -  

  

    ::::    التخصص الدراسيالتخصص الدراسيالتخصص الدراسيالتخصص الدراسي
  ....................................    حددحددحددحدد    (  )(  )(  )(  )أخريأخريأخريأخري    (  )(  )(  )(  )اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد    (  )(  )(  )(  )    علوم مالية و مصرفيةعلوم مالية و مصرفيةعلوم مالية و مصرفيةعلوم مالية و مصرفية(  )(  )(  )(  )إدارة أعمالإدارة أعمالإدارة أعمالإدارة أعمال(  )(  )(  )(  )محاسبةمحاسبةمحاسبةمحاسبة

    ::::    عدد سنوات الخبرةعدد سنوات الخبرةعدد سنوات الخبرةعدد سنوات الخبرة  - ٤
  (  )(  )(  )(  )سنة سنة سنة سنة     ٢٠٢٠٢٠٢٠أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من     (  )(  )(  )(  )    سنةسنةسنةسنة    ٢٠٢٠٢٠٢٠- - - - ١١١١١١١١من من من من     (  )(  )(  )(  )    سنواتسنواتسنواتسنوات    ١٠١٠١٠١٠- - - - ٦٦٦٦من من من من     (  )(  )(  )(  )    سنواتسنواتسنواتسنوات    ٥٥٥٥أقل من أقل من أقل من أقل من 

    ::::    اااالعمرلعمرلعمرلعمر  - ٥
  (  )(  )(  )(  )سنةسنةسنةسنة    ٥٠٥٠٥٠٥٠أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من (  )(  )(  )(  )سنةسنةسنةسنة    ٥٠٥٠٥٠٥٠----٤٠٤٠٤٠٤٠من من من من (  )(  )(  )(  )سنةسنةسنةسنة    ٤٠٤٠٤٠٤٠- - - - ٣٠٣٠٣٠٣٠من من من من (  )(  )(  )(  )سنةسنةسنةسنة    ٣٠٣٠٣٠٣٠أقل من أقل من أقل من أقل من 

    ::::اااالجنسلجنسلجنسلجنس  - ٦
 (  )(  )(  )(  )أنثيأنثيأنثيأنثي(  )(  )(  )(  )ذكرذكرذكرذكر

    ::::    رأس مال البنكرأس مال البنكرأس مال البنكرأس مال البنك  - ٧
 (  )(  )(  )(  )مشتركمشتركمشتركمشترك(  )(  )(  )(  )أجنبيأجنبيأجنبيأجنبي(  )(  )(  )(  )عربيعربيعربيعربي((((        ))))محليمحليمحليمحلي

٨ -  

  

    ::::طبيعة عمل البنكطبيعة عمل البنكطبيعة عمل البنكطبيعة عمل البنك
  (  )(  )(  )(  )شاملشاملشاملشامل    (  )(  )(  )(  )متخصصمتخصصمتخصصمتخصص(  )(  )(  )(  )إسالميإسالميإسالميإسالمي(  )(  )(  )(  )استثمارياستثمارياستثمارياستثماري(  )(  )(  )(  )تجاريتجاريتجاريتجاري
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  الثانيالثانيالثانيالثاني    القسمالقسمالقسمالقسم

  (  )(  )(  )(  )الالالال(  )(  )(  )(  )نعمنعمنعمنعم....في الهيكل التنظيمي للبنك قسم لتسويق المنتجات المصرفيةفي الهيكل التنظيمي للبنك قسم لتسويق المنتجات المصرفيةفي الهيكل التنظيمي للبنك قسم لتسويق المنتجات المصرفيةفي الهيكل التنظيمي للبنك قسم لتسويق المنتجات المصرفية    يوجديوجديوجديوجد    ----

  (  )(  )(  )(  )الالالال(  )(  )(  )(  )نعمنعمنعمنعم    ....مكتوبةمكتوبةمكتوبةمكتوبة    تسويقيةتسويقيةتسويقيةتسويقية    إستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجية    خطةخطةخطةخطة    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    لدىلدىلدىلدى    يوجديوجديوجديوجد    ----

        القسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث
        مكونات االستراتيجيات التسويقية المصرفيةمكونات االستراتيجيات التسويقية المصرفيةمكونات االستراتيجيات التسويقية المصرفيةمكونات االستراتيجيات التسويقية المصرفية

        البنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظرك    تقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق على    التيالتيالتيالتي    الخانةالخانةالخانةالخانة    فيفيفيفي( √))))        إشارةإشارةإشارةإشارة    وضعوضعوضعوضع    يرجىيرجىيرجىيرجى
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            ....داللةداللةداللةداللة    وذاتوذاتوذاتوذات    واضحةواضحةواضحةواضحة    إستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجية    أهدافأهدافأهدافأهداف    بتحديدبتحديدبتحديدبتحديد    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم- ١

            .المستقبليالمستقبليالمستقبليالمستقبلي    وعرضهاوعرضهاوعرضهاوعرضها    التسويقيةالتسويقيةالتسويقيةالتسويقية    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    لسياسةلسياسةلسياسةلسياسة    واضحةواضحةواضحةواضحة    ورسالةورسالةورسالةورسالة    رؤيةرؤيةرؤيةرؤية    ذاتذاتذاتذات    وضعهاوضعهاوضعهاوضعها    يتميتميتميتم    التيالتيالتيالتي    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    تعتبرتعتبرتعتبرتعتبر----٢٢٢٢

            .اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية    اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلدارية    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    خاللخاللخاللخالل    منمنمنمن    غرضهاغرضهاغرضهاغرضها    نجازنجازنجازنجازإإإإ    تنويتنويتنويتنوي    كيفكيفكيفكيف    بتحديدبتحديدبتحديدبتحديد    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم—٣

            .اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية    اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلدارية    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    خاللخاللخاللخالل    منمنمنمن    األداءاألداءاألداءاألداء    منمنمنمن    معينةمعينةمعينةمعينة    مستوياتمستوياتمستوياتمستويات    ستحققستحققستحققستحقق    كيفكيفكيفكيف    بتحديدبتحديدبتحديدبتحديد    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم- ٤

            .األداءاألداءاألداءاألداء    جودةجودةجودةجودة    وتحقيقوتحقيقوتحقيقوتحقيق    بكفاءةبكفاءةبكفاءةبكفاءة    التسويقيةالتسويقيةالتسويقيةالتسويقية    األنشطةاألنشطةاألنشطةاألنشطة    أداءأداءأداءأداء    فيفيفيفي    الواضحةالواضحةالواضحةالواضحة    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    تساعدتساعدتساعدتساعد- ٥

            .اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية    صياغةصياغةصياغةصياغة    قبلقبلقبلقبل    التسويقيةالتسويقيةالتسويقيةالتسويقية    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    بوضعبوضعبوضعبوضعالبنك البنك البنك البنك     إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم- ٦

            ....استهداف مستويات نمو محددةاستهداف مستويات نمو محددةاستهداف مستويات نمو محددةاستهداف مستويات نمو محددةوووو    كميكميكميكمي    بشكلبشكلبشكلبشكل    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    بتحديدبتحديدبتحديدبتحديدالبنك البنك البنك البنك     إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم----٧٧٧٧

                  ....راء العمالء، وليس على المديرين بالبنكراء العمالء، وليس على المديرين بالبنكراء العمالء، وليس على المديرين بالبنكراء العمالء، وليس على المديرين بالبنكآآآآعلى مستوى الخدمة المصرفية، على مستوى الخدمة المصرفية، على مستوى الخدمة المصرفية، على مستوى الخدمة المصرفية، يتم التركيز في وضع األهداف يتم التركيز في وضع األهداف يتم التركيز في وضع األهداف يتم التركيز في وضع األهداف     ----٨٨٨٨

                  . . . . تقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها بإشراك كل األطراف في إعدادها حيث يتم مشاركة أكثر من جهة علي البنك ككلتقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها بإشراك كل األطراف في إعدادها حيث يتم مشاركة أكثر من جهة علي البنك ككلتقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها بإشراك كل األطراف في إعدادها حيث يتم مشاركة أكثر من جهة علي البنك ككلتقوم إدارة البنك في تحديد أهدافها بإشراك كل األطراف في إعدادها حيث يتم مشاركة أكثر من جهة علي البنك ككل    ----٩٩٩٩

                  ....المتعددةالمتعددةالمتعددةالمتعددة    المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    ومستوىومستوىومستوىومستوى    النشاطالنشاطالنشاطالنشاط    مستوىمستوىمستوىمستوى    علىعلىعلىعلى    إستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجية    تسويقيةتسويقيةتسويقيةتسويقية    أهدافأهدافأهدافأهداف    بوضعبوضعبوضعبوضع    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم    - - - - ١٠١٠١٠١٠

                  ....وذلك بناء على دراسة السوقوذلك بناء على دراسة السوقوذلك بناء على دراسة السوقوذلك بناء على دراسة السوق    المنافسةالمنافسةالمنافسةالمنافسة    أوضاعأوضاعأوضاعأوضاع    ووفقووفقووفقووفق    العمالءالعمالءالعمالءالعمالء    ورغباتورغباتورغباتورغبات    حاجاتحاجاتحاجاتحاجات    حسبحسبحسبحسب    اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاإلستراتيجية    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    تعديلتعديلتعديلتعديل    يتميتميتميتم    - - - - ١١١١١١١١

                  ....والنتائجوالنتائجوالنتائجوالنتائج    كاألداءكاألداءكاألداءكاألداء    الداخليةالداخليةالداخليةالداخلية    النواحيالنواحيالنواحيالنواحي    وعلىوعلىوعلىوعلى    واألسواقواألسواقواألسواقواألسواق    بالعمالءبالعمالءبالعمالءبالعمالء    الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة    الخارجيةالخارجيةالخارجيةالخارجية    النواحيالنواحيالنواحيالنواحي    علىعلىعلىعلى    التركيزالتركيزالتركيزالتركيز    يتميتميتميتم    - - - - ١٢١٢١٢١٢

                  ....المهامالمهامالمهامالمهام    لتحديدلتحديدلتحديدلتحديد    الالزمالالزمالالزمالالزم    التوجيهالتوجيهالتوجيهالتوجيه    معمعمعمع    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    معمعمعمع    يتناسبيتناسبيتناسبيتناسب    بشكلبشكلبشكلبشكل    السلطةالسلطةالسلطةالسلطة    بتفويضبتفويضبتفويضبتفويض    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    إدارةإدارةإدارةإدارة    تقومتقومتقومتقوم    - - - - ١٣١٣١٣١٣

                  ....قياسهاقياسهاقياسهاقياسها    يسهليسهليسهليسهل    نتائجنتائجنتائجنتائج    إلىإلىإلىإلى    الوصولالوصولالوصولالوصول    فيفيفيفي    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    تحديدتحديدتحديدتحديد    عمليةعمليةعمليةعملية    تساهمتساهمتساهمتساهم    - - - - ١٤١٤١٤١٤

                  ....وتحديد النشاط المستقبليوتحديد النشاط المستقبليوتحديد النشاط المستقبليوتحديد النشاط المستقبلي    األداءاألداءاألداءاألداء    اتاتاتاتييييمستومستومستومستو    وتحسينوتحسينوتحسينوتحسين    تسويقيةتسويقيةتسويقيةتسويقية    إستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجيةإستراتيجية    وتطويروتطويروتطويروتطوير    تحسينتحسينتحسينتحسين    فيفيفيفي    الواضحةالواضحةالواضحةالواضحة    األهدافاألهدافاألهدافاألهداف    تساعدتساعدتساعدتساعد    - - - - ١٥١٥١٥١٥
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        ::::السوقالسوقالسوقالسوق    تقسيمتقسيمتقسيمتقسيم    عندعندعندعند    التاليةالتاليةالتاليةالتالية    المتغيراتالمتغيراتالمتغيراتالمتغيرات    علىعلىعلىعلى    االعتماداالعتماداالعتماداالعتماد    يتميتميتميتم    مدىمدىمدىمدى    أيأيأيأي    إلىإلىإلىإلى- - - - ::::القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع
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 لألفراد متغيرات ديموغرافية - - - - ١
  ))))الطبقةاالجتماعيةالطبقةاالجتماعيةالطبقةاالجتماعيةالطبقةاالجتماعية    ----المهنةالمهنةالمهنةالمهنة    ----المستوىالتعليميالمستوىالتعليميالمستوىالتعليميالمستوىالتعليمي    ----المستوىالمعيشيالمستوىالمعيشيالمستوىالمعيشيالمستوىالمعيشي    ----جنسجنسجنسجنس––––    دخلدخلدخلدخل    ----عمرعمرعمرعمر((((

          

 متنوعةللشركات المستهدفة متغيرات - - - - ٢
  ))))الربحية الربحية الربحية الربحية ----القطاعالقطاعالقطاعالقطاع    ––––رأس المال رأس المال رأس المال رأس المال - - - - نوع الشركةنوع الشركةنوع الشركةنوع الشركة( ( ( ( 

          

 جغرافيةمتغيرات  - - - - ٣
  ))))موقع البنك موقع البنك موقع البنك موقع البنك ( ( ( ( 

          

 مدي معرفة و انتشار المنتجات و الخدمات المصرفية - - - - ٤
        المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    استعمالاستعمالاستعمالاستعمال    حجمحجمحجمحجم

 ))))        ،نادرا،نادرا،نادرا،نادراقليالً قليالً قليالً قليالً ، ، ، ، ،وسط،وسط،وسط،وسطاًاًاًاًكثيركثيركثيركثير              (              (              (              (    

          

 الغرض من الخدمة - - - - ٥
  ))))بنك بنك بنك بنك لللللللل    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    الخدمةالخدمةالخدمةالخدمة    منمنمنمن    الهدفالهدفالهدفالهدف((((

          

 اتجاهات العمالء - - - - ٦
  ))))احتياجاتاحتياجاتاحتياجاتاحتياجات    دوافع،دوافع،دوافع،دوافع،    رغبات،رغبات،رغبات،رغبات،    ميول،ميول،ميول،ميول،((((

          

 قيم العمالء - - - - ٧
  ))))الديانةالديانةالديانةالديانة    ––––    الثقافةالثقافةالثقافةالثقافة    ––––    األخالقياتاألخالقياتاألخالقياتاألخالقيات ( ( ( (

          

    
    

    اختيار أكثر من بديل برجاء الترتيب حسب األهميةاختيار أكثر من بديل برجاء الترتيب حسب األهميةاختيار أكثر من بديل برجاء الترتيب حسب األهميةاختيار أكثر من بديل برجاء الترتيب حسب األهمية    يمكنيمكنيمكنيمكن
    السوق ؟السوق ؟السوق ؟السوق ؟من مصادر المعلومات التالية يتم االعتماد عليه عند تقسيم من مصادر المعلومات التالية يتم االعتماد عليه عند تقسيم من مصادر المعلومات التالية يتم االعتماد عليه عند تقسيم من مصادر المعلومات التالية يتم االعتماد عليه عند تقسيم - - - - 

 .              (     )قاعدة بيانات البنك
 .                          (     )الخبرة
 .         (     )الداخلية التسويق بحوث
 (     ) .       ةالخارجي التسويقبحوث 
 .                          (     )أخرى
 ...........................فضلك نم حددها
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الخصائص التي يتم استخدامها في اختيار قطاع أو قطاعات السوق المستهدفة  الخصائص التي يتم استخدامها في اختيار قطاع أو قطاعات السوق المستهدفة  الخصائص التي يتم استخدامها في اختيار قطاع أو قطاعات السوق المستهدفة  الخصائص التي يتم استخدامها في اختيار قطاع أو قطاعات السوق المستهدفة  - - - -   

 
.                    (     )حجم القطاع  

.      (     )معدل النمو المتوقع للقطاع  
(     ).            مبيعات القطاع حجم  

.                   (     )ربحية القطاع  
(     ).              مدي ثبات القطاع  

(     ).   مستوي المنافس داخل القطاع  
(     ).      الوصول إلي العمالء مدى  

(     ).      تكلفة الوصول إلي العمالء  
.                          (     )أخري  
 ...........................ضلكف نم حددها

    
القطاع أو القطاعات المستهدفةالقطاع أو القطاعات المستهدفةالقطاع أو القطاعات المستهدفةالقطاع أو القطاعات المستهدفة    م استخدامها للوصول إلىم استخدامها للوصول إلىم استخدامها للوصول إلىم استخدامها للوصول إلىية التي يتية التي يتية التي يتية التي يتالسياسات التسويقالسياسات التسويقالسياسات التسويقالسياسات التسويق - 

.                       (     )تعدد و اختالف الخدمات المصرفية  
.        (     )اختالف برامج ترويج المبيعات لكل قطاع مستهدف  

.                  (     )اختالف نظم التوزيع لكل قطاع مستهدف  
(     ).     اختالف حجم الخدمات المصرفية لكل قطاع مستهدف  

.                                                    (     )أخري  
 ...........................فضلك نم حددها

 
 

     -حدد المشاكل التي تعوق عملية تقسيم السوق ؟حدد المشاكل التي تعوق عملية تقسيم السوق ؟حدد المشاكل التي تعوق عملية تقسيم السوق ؟حدد المشاكل التي تعوق عملية تقسيم السوق ؟

(     ).  نقص في األفراد القائمين بالتقسيم من حيث العدد و الخبرة  
(     ).             عدم كفاية المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات  

(     ).                                  عدم كفاية الموارد المالية  
(     ) .                 عدم التزام اإلدارة العليا أو عدم المساعدة  

(     ).                          تغير خصائص القطاع باستمرار  
(     ).                       استراتيجية محددة ىإلترجمة النتائج   

.                                                    (     )أخري  
 ...........................فضلك نم حددها

 
 
 
 



٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣        
 

 

 

 

 
استراتيجيات المزيج التسويقي المصرفي - :القسم الخامس   

        البنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظرك    تقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق على    التيالتيالتيالتي    الخانةالخانةالخانةالخانة    فيفيفيفي( √))))        إشارةإشارةإشارةإشارة    وضعوضعوضعوضع    يرجىيرجىيرجىيرجى

  

  العبارات

 ً ما
ما

ق ت
واف

م
  

  

ق
واف

م
  

  

كد
متأ

ر 
غي

  

  

ق 
واف

 م
ير

غ
  

  

 ً ما
ما

ق ت
واف

 م
ير

غ
  

  

  الخدمة أو المنتج المصرفي

            .العمالءالعمالءالعمالءالعمالء    الحتياجاتالحتياجاتالحتياجاتالحتياجات    المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    تلبيةتلبيةتلبيةتلبية    إلىإلىإلىإلىالبنك البنك البنك البنك     يسعىيسعىيسعىيسعى----١١١١

            ....))))األخطاءاألخطاءاألخطاءاألخطاء    قلةقلةقلةقلة((((        وإتقانوإتقانوإتقانوإتقان    بدقةبدقةبدقةبدقة    المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    المعامالتالمعامالتالمعامالتالمعامالت    نجازنجازنجازنجازإإإإببببالبنك البنك البنك البنك     يقوميقوميقوميقوم    ----٢٢٢٢
            .فترةفترةفترةفترة    كلكلكلكل    جديدةجديدةجديدةجديدة    مصرفيةمصرفيةمصرفيةمصرفية    خدماتخدماتخدماتخدمات    بإضافةبإضافةبإضافةبإضافةالبنك البنك البنك البنك     يقوميقوميقوميقوم    - ٣
            ....األفضلاألفضلاألفضلاألفضل    إلىإلىإلىإلى    المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    تطويرتطويرتطويرتطويروووو    المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    كافةكافةكافةكافة    فيفيفيفي    المستمرالمستمرالمستمرالمستمر    التحسينالتحسينالتحسينالتحسين    علىعلىعلىعلىالبنك البنك البنك البنك     يعمليعمليعمليعمل    - ٤
            ....المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    المعامالتالمعامالتالمعامالتالمعامالت    إنهاءإنهاءإنهاءإنهاء    سرعةسرعةسرعةسرعةأي أي أي أي     المعامالتالمعامالتالمعامالتالمعامالت    جازجازجازجازإنإنإنإن    أوقاتأوقاتأوقاتأوقات    لخفضلخفضلخفضلخفض    خطةخطةخطةخطة    بوضعبوضعبوضعبوضعالبنك البنك البنك البنك     يقوميقوميقوميقوم    - ٥
            ....المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    للخدمةللخدمةللخدمةللخدمة    تقديمهتقديمهتقديمهتقديمه    فيفيفيفي    الحديثةالحديثةالحديثةالحديثة    التكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجياالتكنولوجيا    استخداماستخداماستخداماستخدام    علىعلىعلىعلىالبنك البنك البنك البنك     يعتمديعتمديعتمديعتمد    - ٦
            ....استفساراتهماستفساراتهماستفساراتهماستفساراتهم    علىعلىعلىعلى    والردوالردوالردوالرد    العمالءالعمالءالعمالءالعمالء    تواجهتواجهتواجهتواجه    التيالتيالتيالتي    المشكالتالمشكالتالمشكالتالمشكالت    بحلبحلبحلبحل    باالهتمامباالهتمامباالهتمامباالهتمام    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    يقوميقوميقوميقوم    - ٧

  التسعير
            ....للعمالءللعمالءللعمالءللعمالء    المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة    المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    العملياتالعملياتالعملياتالعمليات    تكلفةتكلفةتكلفةتكلفة    لخفضلخفضلخفضلخفض    مستمرمستمرمستمرمستمر    بشكلبشكلبشكلبشكلالبنك البنك البنك البنك     يهدفيهدفيهدفيهدف- ١
            ....الودائعالودائعالودائعالودائع    أوأوأوأو    االدخاراالدخاراالدخاراالدخار    شهاداتشهاداتشهاداتشهادات    علىعلىعلىعلى    ماليةماليةماليةمالية    جوائزجوائزجوائزجوائز : : : :مثالمثالمثالمثالللعمالء للعمالء للعمالء للعمالء     وعينيةوعينيةوعينيةوعينية    نقديةنقديةنقديةنقدية    وحوافزوحوافزوحوافزوحوافز    جوائزجوائزجوائزجوائز    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    يقدميقدميقدميقدم- ٢
            ....الودائعالودائعالودائعالودائع    علىعلىعلىعلى    العائدالعائدالعائدالعائد    أسعارأسعارأسعارأسعار    برفعبرفعبرفعبرفع    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    يقوميقوميقوميقوم- ٣
            ....منافسةمنافسةمنافسةمنافسة    كأسلوبكأسلوبكأسلوبكأسلوب    القروضالقروضالقروضالقروض    علىعلىعلىعلى    الفوائدالفوائدالفوائدالفوائد    أسعارأسعارأسعارأسعار    بخفضبخفضبخفضبخفض    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    يقوميقوميقوميقوم- ٤
            ))))منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضة    وعموالتوعموالتوعموالتوعموالت    مصروفاتمصروفاتمصروفاتمصروفات ( ( ( (    المنافسينالمنافسينالمنافسينالمنافسين    أسعارأسعارأسعارأسعار    منمنمنمن    قلقلقلقلأأأأ    خدمةخدمةخدمةخدمة    سعرسعرسعرسعر    بتقديمبتقديمبتقديمبتقديم    المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    يقوميقوميقوميقوم- ٥

  الترويج
            ....في وسائل اإلعالم المختلفةفي وسائل اإلعالم المختلفةفي وسائل اإلعالم المختلفةفي وسائل اإلعالم المختلفة    مستمرمستمرمستمرمستمر    بشكلبشكلبشكلبشكل    لمصرفيةلمصرفيةلمصرفيةلمصرفية    خدماتهاخدماتهاخدماتهاخدماتها    عنعنعنعنالبنك البنك البنك البنك     يعلنيعلنيعلنيعلن- ١
            .والعامةوالعامةوالعامةوالعامة    الخاصةالخاصةالخاصةالخاصة    المناسباتالمناسباتالمناسباتالمناسبات    فيفيفيفي    مجاملتهممجاملتهممجاملتهممجاملتهم    ويتمويتمويتمويتم    للعمالءللعمالءللعمالءللعمالء    هداياهداياهداياهدايا    تقديمتقديمتقديمتقديم    يتميتميتميتم- ٢
            ....نترنتنترنتنترنتنترنتالالالالاااا    طريقطريقطريقطريق    عنعنعنعن    الترويجالترويجالترويجالترويج : : : :    مثالمثالمثالمثال    المصرفيةالمصرفيةالمصرفيةالمصرفية    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    عنعنعنعن    الترويجالترويجالترويجالترويج    فيفيفيفي    الحديثةالحديثةالحديثةالحديثةالبنك التكنولوجيا البنك التكنولوجيا البنك التكنولوجيا البنك التكنولوجيا     يستخدميستخدميستخدميستخدم----٣
              ....العميلالعميلالعميلالعميل    وبينوبينوبينوبين    بينهبينهبينهبينه    المستمرالمستمرالمستمرالمستمر    التواصلالتواصلالتواصلالتواصل    مهاراتمهاراتمهاراتمهارات    علىعلىعلىعلى    باالعتمادباالعتمادباالعتمادباالعتمادالبنك البنك البنك البنك     يقوميقوميقوميقوم- ٤
            .العمالءالعمالءالعمالءالعمالء    معمعمعمع    تعاملهمتعاملهمتعاملهمتعاملهمن ن ن ن وحسوحسوحسوحس    الموظفينالموظفينالموظفينالموظفين    مظهرمظهرمظهرمظهر    بجودةبجودةبجودةبجودةالبنك البنك البنك البنك     يهتميهتميهتميهتم- ٥
            .المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة    الخدماتالخدماتالخدماتالخدمات    كافةكافةكافةكافة    عنعنعنعن    للعميلللعميلللعميلللعميل    الضروريةالضروريةالضروريةالضرورية    المعلوماتالمعلوماتالمعلوماتالمعلومات    توافرتوافرتوافرتوافر    منمنمنمن    التأكدالتأكدالتأكدالتأكد    يتميتميتميتم- ٦

  التوزيع
            ....عهعهعهعهفروفروفروفرو    انتشارانتشارانتشارانتشارليساعد على ليساعد على ليساعد على ليساعد على     مختلفةمختلفةمختلفةمختلفة    مناطقمناطقمناطقمناطق    فيفيفيفي    لهلهلهله    فروعفروعفروعفروع    بفتحبفتحبفتحبفتحالبنك البنك البنك البنك     يقوميقوميقوميقوم- ١



٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤        
 

 

 

 

            ....لهلهلهله    الخارجيالخارجيالخارجيالخارجي    المظهرالمظهرالمظهرالمظهر    بجودةبجودةبجودةبجودةالبنك البنك البنك البنك     يهتميهتميهتميهتم- ٢
            ....إليهاإليهاإليهاإليها    العمالءالعمالءالعمالءالعمالء    وصولوصولوصولوصول    ويسهلويسهلويسهلويسهل    مناسبةمناسبةمناسبةمناسبة    لهلهلهله    فروعفروعفروعفروع    مواقعمواقعمواقعمواقع    باختيارباختيارباختيارباختيارالبنك البنك البنك البنك     يهتميهتميهتميهتم- ٣
            ....المصرفالمصرفالمصرفالمصرف    داخلداخلداخلداخل    التحركالتحركالتحركالتحرك    يسهليسهليسهليسهل    حتىحتىحتىحتى    لهلهلهله    الداخليالداخليالداخليالداخلي    بالتصميمبالتصميمبالتصميمبالتصميمالبنك البنك البنك البنك     يهتميهتميهتميهتم- ٤

 
استراتيجية التنويع و البنوك الشاملة -:القسم السادس     

 
        البنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظرك    ابل المستوى الذي ينطبق علىابل المستوى الذي ينطبق علىابل المستوى الذي ينطبق علىابل المستوى الذي ينطبق علىتقتقتقتق    التيالتيالتيالتي    الخانةالخانةالخانةالخانة    فيفيفيفي( √))))        إشارةإشارةإشارةإشارة    وضعوضعوضعوضع    يرجىيرجىيرجىيرجى
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            .تنويع منتجاته وخدماتهتنويع منتجاته وخدماتهتنويع منتجاته وخدماتهتنويع منتجاته وخدماته    إلىإلىإلىإلىالبنك البنك البنك البنك     يسعىيسعىيسعىيسعى----١١١١

                  ....يقوم البنك بتنويع القطاعات المستهدفةيقوم البنك بتنويع القطاعات المستهدفةيقوم البنك بتنويع القطاعات المستهدفةيقوم البنك بتنويع القطاعات المستهدفة    ----٢٢٢٢
                  ....يقوم البنك بممارسة أنشطة مالية أخرى وأنشطة غير مصرفيةيقوم البنك بممارسة أنشطة مالية أخرى وأنشطة غير مصرفيةيقوم البنك بممارسة أنشطة مالية أخرى وأنشطة غير مصرفيةيقوم البنك بممارسة أنشطة مالية أخرى وأنشطة غير مصرفية----٣٣٣٣
                  ....شركات التأمينشركات التأمينشركات التأمينشركات التأمينيقوم البنك بأنشطة يقوم البنك بأنشطة يقوم البنك بأنشطة يقوم البنك بأنشطة ----٤٤٤٤
                  ....يقوم البنك بأنشطة بنوك االستثماريقوم البنك بأنشطة بنوك االستثماريقوم البنك بأنشطة بنوك االستثماريقوم البنك بأنشطة بنوك االستثمار----٥٥٥٥
                  ....أو جزء منهاأو جزء منهاأو جزء منهاأو جزء منها) ) ) ) تصديرتصديرتصديرتصدير- - - - عقاريعقاريعقاريعقاري----زراعيزراعيزراعيزراعي- - - - صناعيصناعيصناعيصناعي((((يقوم البنك بدور البنوك المتخصصة يقوم البنك بدور البنوك المتخصصة يقوم البنك بدور البنوك المتخصصة يقوم البنك بدور البنوك المتخصصة ----٦٦٦٦
                  ....يمارس البنك أنشطة البنوك اإلسالميةيمارس البنك أنشطة البنوك اإلسالميةيمارس البنك أنشطة البنوك اإلسالميةيمارس البنك أنشطة البنوك اإلسالمية----٧٧٧٧
                  ....يتعامل البنك في أنشطة المشتقات الماليةيتعامل البنك في أنشطة المشتقات الماليةيتعامل البنك في أنشطة المشتقات الماليةيتعامل البنك في أنشطة المشتقات المالية----٨٨٨٨
                  ....ينشأ البنك صناديق استثمار تابعة لهينشأ البنك صناديق استثمار تابعة لهينشأ البنك صناديق استثمار تابعة لهينشأ البنك صناديق استثمار تابعة له----٩٩٩٩

                  ....يقوم البنك بنشاط التأجير التمويلي  أو التأجير التشغيلييقوم البنك بنشاط التأجير التمويلي  أو التأجير التشغيلييقوم البنك بنشاط التأجير التمويلي  أو التأجير التشغيلييقوم البنك بنشاط التأجير التمويلي  أو التأجير التشغيلي- - - - ١٠١٠١٠١٠
                  ....يقوم البنك باألنشطة المالية وغير المصرفية من خالل شركاته التابعة أو الشقيقةيقوم البنك باألنشطة المالية وغير المصرفية من خالل شركاته التابعة أو الشقيقةيقوم البنك باألنشطة المالية وغير المصرفية من خالل شركاته التابعة أو الشقيقةيقوم البنك باألنشطة المالية وغير المصرفية من خالل شركاته التابعة أو الشقيقة    - - - - ١١١١١١١١
                  ....وأنشطة أمناء الحفظوأنشطة أمناء الحفظوأنشطة أمناء الحفظوأنشطة أمناء الحفظيقوم البنك بالعمل بنشاط السمسرة في األوراق المالية يقوم البنك بالعمل بنشاط السمسرة في األوراق المالية يقوم البنك بالعمل بنشاط السمسرة في األوراق المالية يقوم البنك بالعمل بنشاط السمسرة في األوراق المالية     - - - - ١٢١٢١٢١٢

 
التحول إلي البنوك الشاملة - :القسم السابع   

        البنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظركالبنك من وجهه نظرك    تقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق علىتقابل المستوى الذي ينطبق على    التيالتيالتيالتي    الخانةالخانةالخانةالخانة    فيفيفيفي( √))))        إشارةإشارةإشارةإشارة    وضعوضعوضعوضع    يرجىيرجىيرجىيرجى
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            .مصرفية عالمية كبيرةمصرفية عالمية كبيرةمصرفية عالمية كبيرةمصرفية عالمية كبيرةينتمي البنك إلى مجموعات ينتمي البنك إلى مجموعات ينتمي البنك إلى مجموعات ينتمي البنك إلى مجموعات ----١١١١



٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥        
 

 

 

 

            ....بمختلف قطاعاتهبمختلف قطاعاتهبمختلف قطاعاتهبمختلف قطاعاته    يمتلك البنك قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق المصرفي المحلييمتلك البنك قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق المصرفي المحلييمتلك البنك قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق المصرفي المحلييمتلك البنك قاعدة جغرافية كبيرة تغطي السوق المصرفي المحلي----٢٢٢٢
                  ....يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ونتائج أعماله قوية وفي نمو مستمريتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ونتائج أعماله قوية وفي نمو مستمريتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ونتائج أعماله قوية وفي نمو مستمريتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ونتائج أعماله قوية وفي نمو مستمر----٣٣٣٣
                  ....مصرفية حديثة والتكيف معا في وقت قصيرمصرفية حديثة والتكيف معا في وقت قصيرمصرفية حديثة والتكيف معا في وقت قصيرمصرفية حديثة والتكيف معا في وقت قصيريمتلك البنك األفراد المدربين القادرين علي استخدام أداوت مصرفية و غير يمتلك البنك األفراد المدربين القادرين علي استخدام أداوت مصرفية و غير يمتلك البنك األفراد المدربين القادرين علي استخدام أداوت مصرفية و غير يمتلك البنك األفراد المدربين القادرين علي استخدام أداوت مصرفية و غير     ----٤٤٤٤
                  ....يمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة والنظم المتطورة مقارنة بالنسبة لألسواق المصرفية العالميةيمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة والنظم المتطورة مقارنة بالنسبة لألسواق المصرفية العالميةيمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة والنظم المتطورة مقارنة بالنسبة لألسواق المصرفية العالميةيمتلك البنك التكنولوجيا الحديثة والنظم المتطورة مقارنة بالنسبة لألسواق المصرفية العالمية----٥٥٥٥
                  ....يقوم البنك بتطبيق سياسات الحوكمة و مقررات لجان بازليقوم البنك بتطبيق سياسات الحوكمة و مقررات لجان بازليقوم البنك بتطبيق سياسات الحوكمة و مقررات لجان بازليقوم البنك بتطبيق سياسات الحوكمة و مقررات لجان بازل----٦٦٦٦
                  ....C(C(C(Complianceomplianceomplianceompliance)    ((((المخاطر وااللتزام والمطابقة المخاطر وااللتزام والمطابقة المخاطر وااللتزام والمطابقة المخاطر وااللتزام والمطابقة ينشأ البنك إدارات قوية للرقابة والتفتيش وإدارة ينشأ البنك إدارات قوية للرقابة والتفتيش وإدارة ينشأ البنك إدارات قوية للرقابة والتفتيش وإدارة ينشأ البنك إدارات قوية للرقابة والتفتيش وإدارة ----٧٧٧٧
                  ....يقوم البنك باستمرار باستحداث منتجات جديدة يلبي احتياجات العمالء ويكون مبادر أكثر من المنافسين يقوم البنك باستمرار باستحداث منتجات جديدة يلبي احتياجات العمالء ويكون مبادر أكثر من المنافسين يقوم البنك باستمرار باستحداث منتجات جديدة يلبي احتياجات العمالء ويكون مبادر أكثر من المنافسين يقوم البنك باستمرار باستحداث منتجات جديدة يلبي احتياجات العمالء ويكون مبادر أكثر من المنافسين ----٨٨٨٨
                  ....لدى البنك القدرة على االستحواذ على كيانات مصرفية أخرى أو االندماج معهالدى البنك القدرة على االستحواذ على كيانات مصرفية أخرى أو االندماج معهالدى البنك القدرة على االستحواذ على كيانات مصرفية أخرى أو االندماج معهالدى البنك القدرة على االستحواذ على كيانات مصرفية أخرى أو االندماج معها----٩٩٩٩

                  ....واضحة الختراق األسواق والتحول إلى بنك شاملواضحة الختراق األسواق والتحول إلى بنك شاملواضحة الختراق األسواق والتحول إلى بنك شاملواضحة الختراق األسواق والتحول إلى بنك شامل    لدى البنك استراتيجيةلدى البنك استراتيجيةلدى البنك استراتيجيةلدى البنك استراتيجية- - - - ١٠١٠١٠١٠
                  ....بما ال يخالف قرارات البنك المركزيبما ال يخالف قرارات البنك المركزيبما ال يخالف قرارات البنك المركزيبما ال يخالف قرارات البنك المركزي    القرارات المنظمة للعمل المصرفيالقرارات المنظمة للعمل المصرفيالقرارات المنظمة للعمل المصرفيالقرارات المنظمة للعمل المصرفييقوم البنك باستمرار بتطوير اللوائح ويقوم البنك باستمرار بتطوير اللوائح ويقوم البنك باستمرار بتطوير اللوائح ويقوم البنك باستمرار بتطوير اللوائح و    - - - - ١١١١١١١١
                  ) .) .) .) .    SSSSynergyynergyynergyynergy((((و و و و     (R( R( R( Referraleferraleferraleferral    ))) )تحويل العمالء تحويل العمالء تحويل العمالء تحويل العمالء     تتعاون كل إدارات البنك و تعمل جميعاً بروح الفريق الواحد بنظامتتعاون كل إدارات البنك و تعمل جميعاً بروح الفريق الواحد بنظامتتعاون كل إدارات البنك و تعمل جميعاً بروح الفريق الواحد بنظامتتعاون كل إدارات البنك و تعمل جميعاً بروح الفريق الواحد بنظام- - - - ١٢١٢١٢١٢

مالحظات أخري - : الثامنالقسم   
 

هل تود سيادتكم إضافة بيانات أو معلومات أخري لم يرد ذكرها في األسئلة 
 السابقة ؟
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        ٣٣٣٣ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
        التي يقوم باإلشراف عليهاالتي يقوم باإلشراف عليهاالتي يقوم باإلشراف عليهاالتي يقوم باإلشراف عليهاسجلة لدي البنك املركزي املصري وسجلة لدي البنك املركزي املصري وسجلة لدي البنك املركزي املصري وسجلة لدي البنك املركزي املصري والبنوك املالبنوك املالبنوك املالبنوك امل

  
  البنك  م  البنك  م
  )مصر ( البنك األهلي المتحد   ٢١  بنك مصر  ١
  بنك فيصل اإلسالمي المصري  ٢٢  البنك األهلي المصري  ٢
  بنك التعمير و اإلسكان  ٢٣  البنك العقاري المصري العربي  ٣
  م.م.بنك البركة مصر ش  ٢٤  البنك الزراعي المصري  ٤
  مصر –بنك الكويت الوطني   ٢٥  بنك التنمية الصناعية و العمال المصري  ٥
  مصرف أبو ظبي اإلسالمي مصر  ٢٦  بنك القاهرة  ٦
  م.م.بنك اإلتحاد الوطني مصر ش  ٢٧  المصرف المتحد  ٧
  البنك المصري الخليجي  ٢٨  انتيسا سان باولوابنك اإلسكندرية   ٨
  البنك العربي اإلفريقي الدولي  ٢٩  إيران للتنميةبنك مصر   ٩
  بنك اتش اس بي سي مصر  ٣٠  م.م.مصر ش/ البنك التجاري الدولي   ١٠
  م.م.شبنك المؤسسة العربية المصرفية مصر  ٣١  م .م.مصر ش/  بنك وفا التجاري  ١١
  البنك المصري لتنمية الصادرات  ٣٢  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  ١٢
  المصرف العربي الدولي  ٣٣  مصر –بنك بلوم   ١٣
  بنك أبو ظبي الوطني  ٣٤  م.م.مصر ش/ بنك كريدي أجريكول   ١٤
  مصر / سيتي بنك إن ايه   ٣٥  م.م.بنك اإلمارات دبي الوطني ش  ١٥
  ع.م.البنك العربي ش  ٣٦  بنك قناة السويس  ١٦
  ع.م.بنك المشرق ش  ٣٧  م.م.بنك قطر الوطني األهلي الوطني ش  ١٧
  البنك األهلي اليوناني  ٣٨  بنك اإلستثمار العربي  ١٨
  * بنك أوف نوفا سكوشيا   ٣٩  مصر –البنك االهلي الكويتي   ١٩
  *ع .ع.م.البنك الوطني العماني ش  ٤٠  م.م.بنك عودة ش  ٢٠

 تم الموافقة للبنك علي السير في إجراءات وقف العمليات في مصر.  
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        ٤٤٤٤ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
        حمل الدراسةحمل الدراسةحمل الدراسةحمل الدراسةأمساء البنوك أمساء البنوك أمساء البنوك أمساء البنوك 

  
  البنك  م
  بنك مصر  ١
  م.م.بنك اإلتحاد الوطني مصر ش  ٢
  البنك العقاري المصري العربي  ٣
  بنك أبو ظبي الوطني  ٤
  مصر –مصر أبو ظبي اإلسالمي   ٥
  بنك القاهرة  ٦
  المصرف المتحد  ٧
  انتيسا سان باولوبنك اإلسكندرية   ٨
  بنك مصر إيران للتنمية  ٩
  م.م.مصر ش/ الدولي  البنك التجاري  ١٠
ً .م.مصر ش/  بنك وفا التجاري  ١١   م باركليز سابقا
  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  ١٢
  البنك األهلي المصري  ١٣
  م.م.مصر ش/ بنك كريدي أجريكول   ١٤
  م.م.بنك اإلمارات دبي الوطني ش  ١٥
  بنك قناة السويس  ١٦
  م.م.شبنك قطر الوطني األهلي الوطني   ١٧
  بنك اتش اس بي سي مصر  ١٨
  )مصر ( البنك األهلي المتحد   ١٩
  البنك العربي اإلفريقي الدولي  ٢٠

  
  .قطاع الرقابة و اإلشراف ٢٠١٦من إعداد الباحث وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري عام  - :المصدر 
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