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ننتھز فرصة حلول عید األضحى المبارك ورأس السنة الھجریة لنتقدم للجمیع بأحر التھاني 

وأطیب األمنیات وتتواصل شعبة التسویق المصرفي بإصدار نشرتھا الفصلیة لتواكب التطور 

السریع في تقدیم الخدمات المصرفیة ، فإن القطاع المصرفي ھو العصب األساسي للحیاة 

م من األزمة المالیة التي مرت بالبلد والتي ألقت بنتائجھا على القطاع المصرفي االقتصادیة وبالرغ

بشكل عام ومن ضمنھا مصرفنا إال إن المصرف بفضل هللا استطاع الوقوف بوجھ ھـذه األزمة 

مـستمرا ً بعـملھ الدؤوب والمتواصل باإلمكانیـات التكنولوجـیة المتاحة ألجل تحقیق األھداف 

  .     رسومة لھ والطموحات الم

قدم شكري وتقدیري لكافة منتسبي المصرف على جھودھم المبذولة  ُ ولھذا اغتنم ھذه المناسبة أل

ووقوفھم جنبا ً إلى جنب في سبیل االرتقاء بتقدیم خدماتھ المصرفیة خدمة ً للصالح العام 

  .                                                   والمصرف 

  ومن هللا التوفیق                                                              

  

  وحید  رشاد خضیر. د                                                                      

  المدیر العام وكالة                                                                        

                                                                        

  

                                                )٩ -١  (  

                                                

  



  

  

على التخطیط والتنظیم والحصول على النتائج ھي أولى  إن القدرة: التخطیط والتنظیم * 

المھارات التي تحتاجھا المصارف في تسویق خدماتھا المصرفیة ، وھي مھارة على قدر 

كبیر من األھمیة وعائدا كبیر جدا ً ، والقدرة على تحقیق النتائج وتحمل المسؤولیة في 

  . مصرفك تعتبر إحدى عالمات النجاح   

بدأت المصارف في سعیھا المستمر لمواجھة المنافسة والتغلب  :والتجدید االبتكار  *  

علیھا بتطویر مفھوم التسویق إلى مفھوم التجدید واالبتكار سواء في نوعیة الخدمات 

المصرفیة التي تقدمھا أو في الكیفیة التي یتم فیھا تقدیم ھذه الخدمات ، وذلك لتحقیق أكبر 

بعة للزبائن ، وقد ساعد على تطویر مفھوم التسویق إشباع ممكن للحاجات الغیر مش

المصرفي على ھذا النحو النتائج اإلیجابیة التي حققتھا المصارف ذات السیاسة المنتظمة 

في تقدیم أو تبني الخدمات المصرفیة الجدیدة التي تمثلت في استمرار بقائھا وفي تحقیق 

راسات تسویقیة مكثفة عن سلوك االستقرار والنمو في أرباحھا لذا قامت المصارف بد

الزبائن كان من نتیجتھا تطویر المصارف لكثیر من خدمات المصرفیة وتقدیم خدمات 

  .   جدیدة مثل خدمات الصرف اآللیة وبطاقات االئتمان  

إلى تھدف المراجعة التسویقیة في المصرف : التحلیل والمراجعة التسویقیة  *   

تجمیع كافة البیانات الالزمة لتحدید الكیفیة التي یمكن للمصرف أن یحقق بھا النجاح في 

تسویق كل خدمة من الخدمات المصرفیة التي یقدمھا لكافة قطاعات الزبائن المخدومة ، 

وھذه البیانات یتم تجمیعھا من خالل عملیة تقییم ومراجعة شاملتین لكل من البیئة العامة 

   . في ظلھا المصرف والبیئة الداخلیة لھ   التي یعمل

  

                                               )٩ – ٢ (  

  



  

  

  

     

المنافسة بسبب اشتداد : خدمات معینة / إستراتیجیة التركیز على خدمة  *         

قد تلجأ بعض المصارف إلى التركیز على نشاط أو خدمة معینة كأن تركز نشاطھا 

أو على فئة معینة من الزبائن ) قروض استثماریة أو إنتاجیة ( أإلقراضي في مجال معین 

   .   المستوردین أو ذوي الدخول المرتفعة  

التسویقي ھو عبارة عن عملیة دمج لعناصر المزیج  :المزیج التسویقي للمصرف  *    

، السعر ، الترویج ، التوزیع ، لكن ومع التطورات ) الخدمة المصرفیة ( األربعة المنتج 

التكنولوجیا التي یشھدھا المحیط فإنھ یتحتم على المؤسسة التالؤم مع ھذه الوضعیة الجدیدة 

منافسة الحادة ، وفي ھذا الشأن ألن بقاءھا واستمراریتھا مرتبطان بذلك وخاصة في ظل ال

  . فإن المصارف مدعو لتغییر أسالیب تیسیرھا وذھنیاتھا من أجل مواكبة ھذه التطورات  

  

  

  

                                          

  

                                           )٩ – ٣  (  

  

  

  



  

                

  

وال تزال فكر الكثیر من الباحثین إن المخاطر وإداراتھا من المواضیع التي شغلت 

واألكادیمیین والتطبیقیین والمؤسسات المالیة ، فقد ازدادت أھمیة موضوع إدارة المخاطر 

بعد ظھور وضع جدید للنظامین االقتصادي والمالي العالمیین بسبب األزمات المتتالیة التي  

بحت معھا فكرة ارتباط النشاط االقـتصادي والمالي بالخطر محل نظر مستھما لدرجة أص

 ً خاصة بعد ظھور العدید من المستجدات كالھندسة المالیة وأدواتھا ( حیث ظھـرت جلیا

  )  .  وغیرھا  قالمالیة المختلفة كالمشتقات المالیة والتو ری

  مفھوم إدارة المخاطر

ُعرف إدارة المخاطر  بأنھا تقلیل اآلثار السلبیة للمخاطر إلى الحد األدنى وبأقل تكلفة ممكنة ت

  . من خالل التعرف علیھا وقیاسھا والسیطرة علیھا 

  أھداف إدارة المخاطر

من خالل الدور الھام الذي تلعبھ إدارة المخاطر في التقلیل والحد من حجم المخاطرة 

تبین لنا الھدف الذي تسعى لتحقیقھ إدارة والعمل على تنفیذ اإلستراتیجیة المخطط لھا ی

المخاطر وإذا رجعنا إلى تعریف إدارة المخاطر أعاله ویوضح الفحص المتأني لھذا 

                                                      - : التعریف ھناك ھدفین ھما 

  . تقلیل اآلثار السلبیة للمخاطرة * 

  . ك التقلیل من تكلفة القیام بذل* 

  

                                        )٩  -  ٤  (  

                               



  

  : وإن ھذین الھدفین یخدمان أھدافا ً أخرى یمكن إیجازھا فیما یلي 

المحافظة على األصول الموجودة لحمایة مصالح كل األطراف ذات المصلحة في )  ١

  . المصرف 

إحكام الرقابة والسیطرة على المخاطر في األنشطة واألعمال التي ترتبط بإصول )  ٢

  . المصرف كالقروض والتسھیالت المصرفیة وغیرھا 

  . تحدید العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جمیع مستویاتھا )  ٣

ا من خالل الرقابة العمل على الحد من الخسائر وتقلیلھا إلى أدنى حد ممكن وتأمینھ)  ٤
  .الفوریة 

حمایة صورة المصرف بتوفیر الثقة لدى المساھمین والمستثمرین وكل األطراف )  ٥

األخرى وذلك عن طریق حمایة قدرتھا الدائمة على تولید األرباح رغم أیة خسائر عارضة 

  . قد تؤدي إلى تقلیص األرباح أو عدم تحقیقھا  

البقاء كضمان عامل في االقتصاد فالھدف الرئیسي فالھدف األول إلدارة المخاطر ھو 

إلدارة المخاطر ھو الحفاظ على الفاعلیة التشغیلیة للمصرف ویمكن ترجمة ھذا الھدف إلى 

  .  ھدف أبسط وھو تفادي اإلفالس   

  أھمیة تحلیل مخاطر المصارف   

یُنظر إلیھ كأھم بدأ االھتمام یتزاید بتحلیل مخاطر المصارف في السنوات األخیرة وأخذ 

الھزات العنیفة التي عصفت بالكثیر من  هذأداة في تقییم أداء المصارف خاصة بھ

المصارف والمؤسسات المالیة في الیابان وأوربا وغیرھا ، تنبع أھمیة تحلیل مخاطر 

المصارف من أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه المصارف في الحیاة االقتصادیة فھي تقوم 

ئك ـتجا ً إلى أولـفا ً منـفھا توظیـلى توظیـادرین عـناس غیر القـن الـم بتعبئة المدخرات

  لى ذلك ـادرین عـالق

                           

                                         )٩  -  ٥ (  



  

  

باإلضافة إلى الوظیفة األكثر خطورة وھي خلق النقود والتي تؤثر بشكل فوري على 

العرض النقدي وما یتصل بھذا العرض من أثار اقتصادیة كلیة ولھذا كلھ فقد أصبح النظام 

  . المصرفي جزءا ً أساسیا ً من النظام االقتصادي وركیزة حیویة من ركائزه  

ى بقاء النظام المصرفي في وضع صحي وبالتالي إن تحلیل مخاطر المصارف یعمل عل

یعمل على تحقیق استقرار االقتصاد والوصول إلى األھداف النھائیة للسیاسة النقدیة 

وغیرھا أما .... والمتمثلة باالستخدام الشامل والنمو االقتصادي واستقرار أسعار الصرف

   - : ددة وھي على الصعید المصرفي فإن مسألة تحلیل المخاطر تھم أطراف متع

  

  

ً بتحلیل المخاطر وذلك حتى یتمكن إذ  تعتبر اإلدارة التنفیذیة للمصرف الجھة األكثر اھتماما

من ممارسة الوظائف الھامة من تنظیم وتخطیط ورقابة ولما یوفره ھذا التحلیل من ثروة 

في المعلومات ومن وسائل ومعاییر لقیاس التخطیط ودقتھ ولقیاس األداء وتقییمھ ولتحدید 

ُحافظ الكیفیة والتو قیت الالزمین عند إصدار القرارات المتعلقة باستخدام األموال بطریقة ت

على أصول المصرف ھذا باإلضافة إلى تمكین إدارة المصرف من الموازنة بھذا الھدفین 

  . أو المبدأین السیولة والربحیة 

  

  

  

                                      )٩  -  ٦  (  

  

     اإلدارة التنفیذیة للمصرف ) ١



  

  

  

المخاطر البنك المركزي على التأكد من سالمة الوضع المالي للمصرف یساعد تحلیل 

التجاري ، ومعرفة مدى متانة مركزه المالي ، ومدى تحقق التناسب بین أموال المصرف 

وموارد المصرف األخرى من ) رأس المال ، االحتیاطات ، األرباح المحتجزة ( الخاصة 

المركزي على معرفة مدى التزام المصرف  الودائع ، كما إن ھذا التحلیل یساعد البنك

بالتوجیھات والتعلیمات الصادرة من جھتھ كما یُسھم تحلیل المخاطر في التعرف على 

    . كیفیة توجیھ االئتمان ومدى احتفاظ المصرف بنسب السیولة المقررة  

                                              

       

الذي یحققھ ھذا  حیث یھتم المودعون بسالمة المركز المالي للمصرف وبمدى األمان     

المصرف ألموالھم المودعة لدیھ ومدى قدرتھ على رد ودائعھم في الوقت الذي یطلبونھا بھ 

كما إنھ یساعد المودعین في التأكد من مدى قدرة إدارة المصرف على التسدید وعلى 

  . المحافظة على الوضع التنافسي لھذا المصرف في الجھاز المصرفي ككل  

       

  

  

  

إدارة المشتقات  –إدارة المخاطر ، األستاذ الدكتور بن علي بلعزوز وأخرون  . د / المصدر        
  .  ١٨٠،  ٦٨ص ،  ٢٠١٣، الھندسة المالیة ، الطبعة األولى  –المالیة 

                                          

   

                                             )٩  - ٧  (  

   البنك المركزي )٢

  )أفراد ، ھیئات ، مصارف أخرى ( المودعون  ) ٣



                      

  

  

إن دول التحول العربي مرت خالل األعوام األربعة أو الخمسة بالكثیر من الصعاب وحاول   

الصندوق جاھدا ً أن یقدم المساعدة عندما یطلب ذلك منھ ، وما نلمسھ الیوم ھو نجاح 

التي ) ن تونس والمغرب واألردن والیم( سیاسات دعم االستقرار االقتصادي في تلك الدول 

أصبحت الیوم أكثر استقرارا ً لكنھا ال تزال تعاني ، ال سیما في موضوع الالجئین في لبنان 

أن .   واألردن والعراق ، لكن ومع ذلك یبقى الوضع االقتصادي الكلي تحت السیطرة حالیا ً  

إلى ما تراه المؤسسة ضروریا ً في الوقت الحالي ھو االنتقال من سیاسات دعم االستقرار 

  سیاسات دعـم النمو وخـلق الوظائف وتعـزیـز الطبـقة الوسـطى ودعـم الجـزء األوسط فـي 

  .                                          االقتصاد والمتكون من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   

ماشى مع غیر كافیھ لتت) ثالثة في المائة ( أن نسبة النمو الحالیة في دول التحول العربي 

احتیاجات وتطلعات تلك الدول في الوضع المثالي ، دول التحول العربي تضاعف النسبة 

ً وضحاھا وستكون  الحالیة مما یعین االنتقال من ثالثة إلى ستة في المائة لن یحدث بین عشیة

عملیة تدریجیة ولكن آمل بأن یكون ھذا ھو االتجاه وأن نصل إلى نمو نسبتھ ستة في المائة 

النسبة الضروریة لخلق فرص العمل في المناطق وحول كیفیة الوصول إلى ھذه النسبة  وھي

من النمو ھو مواصلة التركیز على األساس االقتصادي أي إطار االقتصاد الكلي ألنھ عندما 

یكون لدى الدولة وضع مالي عام صلب وفي صحة جیدة یبعث ذلك الثقة ویمكن توقع طریقة 

ني أن األطراف األخرى مستعدة لالستثمار ومستعدة لخلق فرص تطور االقتصاد مما یع

  .        العمل  

  المصدر 

  .    ٢٠ص ،  ٢٠١٤، أیار ،  ٤٠٢العدد ، مجلة اتحاد المصارف العربیة 

                                         )٩ -  ٨  (  



  

                        
           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فبدونھم ألن الزبائن ھم من نعتمد علیھم الستمرار أعمالنا  لماذا نھتم بالزبائن ؟
تم توظیفنا ألجلھم لذا  م منـم سبب تأسیس مصرفنا ، وھـال قیمة لخدماتنا المصرفیة ، فھ

ُعامل النفیس مـی ُعامل زبائننا كما ن ن الماس وذلك للحفاظ علیھم وكسب والئھم ـجب أن ن
                                               . وكسب زبائن ُجُدد الستمرار بقاء المصرف في السوق وتحقیق ربحیة لھ 

                                

                                                          )٩-٩  (  

 ھي فن الحصول على أقصى نتائج بأقل جھد  ...اإلدارة          

  لذا فإن ھمنا ، یستحیل إرضاء الزبائن في كل األمور         

 الوحید أن ینحصر في إرضاء ضمائرنا                 

  تعامل مع حاالت الرفض التي تتلقاھا من زبائنك            

 كطلبات منھم لمزید من المعلومات                         

  ھو قائد بحد ذاتھ یتمتع موظف التسویق الناجح             

  والمرونة والمثابرة بضبط النفس                    

  أنتقي كلمات مناسبة ومؤثرة في التواصل مع الزبائن                

  عندما تقوم ببناء فریق عمل أبحث عن أناس یحبون الفوز            


