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Preface 

It's my pleasure to present you the Egyptian Banking Institute’s 4
th

 Research 

Competition Proceeding Series. Since 2010, the Research and Awareness 

Department at the Egyptian Banking Institute has held consecutive research 

competitions to encourage young researchers in the Banking Sector to present their 

vision on the financial and banking problems and to participate in shaping a better 

future for this sector. 

This initiative comes from EBI’s belief in the important role played by scientific 

research in the banking sector’s growth, and in the creation of new banking qualified 

employees aware of the most recent developments and trends in the banking sector, 

especially after the successive and rapid financial and banking developments that 

happened on both domestic and global levels. 
 

This year, the Competition covered three recent banking topics:   

The first topic:  Management of bank’s portfolio during the first decade of the 

21
st
 century with reference to the crowding effect 

The second topic: Management of change in banks and financial Institutions: 

managerially, technically and institutionally 

The third topic: The impact of foreign currency crisis on bank procedures and 

operation in Egypt, during the period 2011-2013 

 

Moreover, the submitted researches have been arbitrated by a committee 

comprising some of the Top Bankers and Economists, selected in light of their 

diversified experiences in both the academic and banking fields. The Committee based 

the evaluation of the researches on the following criteria: 

 

1- Correctness of the theoretical framework 

2- Use of an empirical study on Egypt 

3- Deployment of recent data 

4- Consideration of the rules of a formal research 

 

In support of the effort exerted by the researchers, the Egyptian Banking 

Institute’s Board was keen to publish this proceeding series to raise the awareness of 

these significant issues in the banking sector, encourage more young bankers to 

participate in the upcoming research competitions and shed the light on the results and 

recommendations to be a guide for the Egyptian decision-makers.  

Finally, we wish these publications would be a valuable addition from EBI to the 

scientific research domain. 

 

Mona El Baradei, Ph.D. 

Executive Director 

The Egyptian Banking Institute 



 الكلمة االفتتاحية

التي تضم مجموعة األبحاث الفائزة في المسابقة البحثية  يسعدني أن أقدم لكم هذه السلسلة من االصدارات

 إدارة البحوث والتوعية، أخذت 0202الرابعة التي ينظمها المعهد المصرفي للسنة الرابعة على التوالي. فمنذ عام 

رؤيتهم بالمعهد على عاتقها تنظيم مسابقة بحثية لتشجيع شباب الباحثين في القطاع المصرفي وحثهم علي تقديم 

 المالية والمصرفية الحالية والمشاركة في صنع مستقبل أفضل لهذا القطاع.  للمشاكلمقترحاتهم و

 

ر الذي يلعبه البحث العلمي في وقد جاءت هذه المبادرة إيماناً من المعهد المصرفي المصري بأهمية الدو

على وعي شامل بجميع المستجدات و األداء دفع عجلة نمو القطاع المصرفي وخلق كوادر مصرفية جديدة متميزة

المتالحقة على الساحة المصرفية، خاصة في ظل التطورات المتعددة والمتسارعة التي تشهدها الساحة المصرفية 

 لعالمي.المحلي وا والمالية على المستويين

 

وقد تضمنت المسابقة البحثية هذا العام ثالثة من أهم الموضوعات المصرفية علي الساحة االقتصادية في 

 الفترة األخيرة: 

مع اإلشارة  12إدارة محافظ االستثمار في البنوك المصرية خالل العقد األول من القرن الــ  الموضوع األول:

 .إلى أثر المزاحمة

 إدارة التغيير في المؤسسات المصرفية إدارًيا وفنًيا ومؤسسياً. الموضوع الُثاني 

 أثر أزمة النقد األجنبي على العمليات المصرفية في مصر خالل الفترة األخيرة. الثالث: الموضوع

       

تم تحكيم هذه األبحاث من قبل لجنة تضم نخبة من المصرفيين واالقتصاديين، من ذوي الخبرة  وقد

 الواسعة في المجالين األكاديمي والمصرفي. وقد استندت اللجنة في تقييم الموضوعات البحثية إلي المعايير التالية:

 سالمة اإلطار النظري.       -0

 مصر. إدراج دراسة تطبيقية على       -0

 استخدام بيانات حديثة.       -3

 بالقواعد الشكلية للبحث.االلتزام        -4

 

ودعماً لجهود الباحثين، يحرص المعهد على نشر األبحاث الفائزة بهدف تسليط الضوء على هذه الموضوعات 

وكذلك طرح بعض الهامة وتشجيع المزيد من شباب المصرفيين على المشاركة في المسابقات البحثية القادمة، 

 النتائج والتوصيات الخاصة بالحالة المصرية والتي نأمل أن تكون عوناً لصناع القرار.

 

وختاما، نتمنى أن تمثل هذه السلسلة من االصدارات مساهمة جيدة من جانب المعهد المصرفي المصري في 

 مجال البحث العلمي.
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1.1 Introduction 

 

Competition in the Egyptian banks is tougher than ever before with this ever-

increasing competition, Egyptian Banks are starting to consider new-business 

strategies to gain a competitive advantage in the market. If the Banks want to survive 

in such a competitive environment, they have to develop new strategies that, while 

still taking care of the needs and requirements of their customers, will provide them 

with a much-needed competitive edge over their principal market competitors. To 

achieve this, many Egyptian Banks adopted new technologies and concepts in 

management (e.g. Total Quality Management, etc.) This change requires employees to 

do their jobs in a different manner and results in a need to change their culture. 

The various crises that have hit Banking institutions in recent years,  the 

opportunities and risks created by globalization, and the future threats and 

opportunities associated with climate change, the revolution  of 25 January has set a 

conventional Balance of payment shocks, the transmission of these current political 

and economic shock to the balance sheet and income statements of banks in Egypt, 

have all focused attention on the importance of managing shocks and structural 

changes effectively, and taking advantage of new opportunities. 

If the Banks are to successfully meet the challenges of today's environment 

they should change their mission, organizational structure, and business culture. For 

these changes to occur successfully, an organization may need to change their 

mindset, attitude and behavior to allow business activities, structures and working 

relationships to be fundamentally rethought and redesigned. (Love, 1998). 

Kotler (1996) states that the rate of environmental movement will increase and 

pressures on organizations to transform themselves will grow over the next few 

decades. He suggests that if this is the case, the only solution is to learn more about 

what creates successful change. 

The increasing internationalization and globalization of markets have made it 

necessary for organizations to improve their effectiveness. In such environment, 

Forces of change affect all organizations and can come about in many ways such as: 

 Technological developments. 

 Demanding customers. 

 New competitors. 

 New rules and regulations. 

 Mergers, acquisitions, downsizing. 

 Rapid growth, and diversification, and 

 Reorganization, redeployment and restructuring. 

Organizations may be able to deal with one or two of these factors at a time, 

and have done so in the past. However, in today's society, all these changes are 

happening at the same time, dramatically increasing the complexity of change efforts. 

(Kotler, 1995) 

1.2. Motivations to Change 

The reasons for a Banks to decide to implement changes can be divided into 

two distinct areas: internal motivations and external motivations. 

Some examples of internal motivations may be: change in management 

personnel, the Banks realizes that major changes are required to improve performance 

or because the Banks is driven by fear of near failure unless things are done 

differently. 
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There are also a number of external motivations with the greatest being the 

demand or urging of clients, another external motivation is competition. When a 

Banks sees that its close competition is undergoing changes that are going to improve 

efficiency and effectiveness, it is motivated to either accomplish the same or 

equivalent changes to remain competitive. 

A third external motivation is a change in the market, market opportunities 

shift because there is limited private money for investment. This shift often brings 

about an externally motivated change to develop new service capabilities, (Sanders et 

al, 1993). 

A fourth external motivation is that improvement through change serve as a 

good tool. For example, TQM is vision as a good tool that ensures quality of Banks 

services. Nowadays, the concept of change is different than it was in the past, Change 

is not optional - it has a real impact on the success or failure of the improvement 

efforts, 

The competitive environment became more turbulent and larger, faster, more 

significant changes were required, that Banks are facing many challenges: 

1. The economic impact of the Basel III reforms to banking regulation required 

accompanying changes to business models, business processes and governance, 

need to be carefully managed to avoid a severe shortage of funding. 

2. The proposed convergence of IFRS is likely to create significant challenges for 

the banking industry. It shall affect the reporting practices of net worth, capital 

adequacy, position of advances, valuation of derivatives, financial instruments 

and so on. 

3. Adequacy represents the most important element of banks stability and 

solidarity, furthermore the application of that standard during the last years 

resulted in many weaknesses that led the Basel committee to make some 

modifications on that standard and, ultimately, suggesting a new standard to 

measure adequacy under the name (Basel II).  

4. Uncertain political and economic conditions due to revolution of 25 January.  

5. Change in technology used for reporting and printing for banks shall require 

changes, because the convergence of IFRS shall have different rules and 

regulations than the existing rules and regulations. 

6. Due to internationalization and liberalization of the marketplace, competition 

became increasingly tougher. 

7. Yet customers became more demanding, wanting better service, shorter delivery 

times, higher quality, and lower prices. 

8. At the same time, organizations needed to continue to invest in development, 

thus developing technology, new products and markets, people, management 

systems to cope with new legal frame works and competitive advantage. 

The changes introduced require new ways of working and often a new culture 

the nature of change within organizations is becoming a continuous process. Change 

is no longer something encountered infrequently. Change may take different forms: 

restructuring, privatization, Total Quality Management (TQM), Information 

Technology, etc. 

This research is a study on how Egyptian Banks deal with changes & 

challenges, Successful management of different types of organizational change in the 

Egyptian banks is the central issue for this research. 

1.3 Problem statement 

Organizational Change (OC) projects are often accompanied with a 

considerable amount of resistance.  
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The management of employees' resistance is a new task that should 

complement the management of OC projects in the Egyptian Banks. There should be 

an organized   approach   to   manage   this   process taking the human factor into 

consideration. 

It can be concluded that main points of the problem statement can be 

summarized as follows: 

 The institutional framework of the banking system in Egypt still suffers from 

several deficiencies. 

 The economic impact of the Basel III reforms to banking regulation required 

accompanying changes to business models, business processes and 

governance, the proposed convergence of IFRS is likely to create significant 

changes for the banking industry. Need for a new standard to measure 

adequacy under the name (Basel II). 

 Uncertain political and economic conditions due to the revolution of 25 

January has set a conventional Balance of payment shocks, the transmission of 

these current political and economic shock to the balance sheet and income 

statements of banks in Egypt 

 Lack of previous studies on the Egyptian culture and its effect on managing 

Organizational Change projects, especially in the Egyptian Banks. 

 Humanistic issues are always overlooked in the Egyptian  Banks    

Therefore, it is important to pay attention to change and be prepared to deal 

with humanistic issues. 

Have all these problems focused attention on the importance of managing      

shocks and structural changes effectively, and taking advantage of new 

opportunities. 

1.4 Research Objectives 

The main objectives of this study can be summarized as follows: 

 Highlighting the importance of managing resistance to Organizational Change 

in the Egyptian Banks. 

 Identifying the importance of humanistic issues such as communication, 

leadership, teamwork, employee's involvement, etc. on effective management 

of Organizational Change projects in the Egyptian Banks. 

 Developing a model for successful management of Organizational Change in 

the Egyptian Banks, that is tailored to the Egyptian culture. 

 Developing Institutional and structural reforms model within the banking 

system. 

 Recommending a comprehensive approach to manage Organizational Change 

focusing on the personal aspects to facilitate this process and to achieve the 

required benefits with the minimum possible resistance. 

 Identifying the challenges & changes facing Egyptian banks according to the 

new CBE rules (in line with IFRS)  and its preparation which required  Change 

in policies, Change in reporting practices ,Change in technology ,Valuation of 

financial instruments also Identifying the challenges of Basel III 

implementation that required accompanying changes to business models, 

business processes and governance.  
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1.5 Research scope 

This study focuses on Developing Institutional and structural reforms model 

within the banking system also this study focuses on successful management of 

Organizational Change in the Egyptian banks. Organizational change may take 

different forms such as: automation, Total Quality Management (TQM), etc. This 

research focuses on Egyptian Banks that applied TQM as an example of Egyptian 

Banks that passed through the experience of Organizational Change, TQM Banks 

were chosen as these Banks would have passed through all phases of organizational 

change and hence we could assess their effort and benefit from their experience. TQM 

is the most commonly wide example of organizational change in the Egyptian banks 

during the past few years. 

The selected Banks are geographically disbursed all over Egypt. Thus these 

Banks could be considered as a good representative of the Egyptian banks and could 

reflect different aspects of the Egyptian culture. 

Participants in this research are employees who are working at different 

branches/departments in Egyptian banks. These employees are either directly 

involved, in TQM development, implementation and maintenance (members of the 

quality department: the quality manager) or directly affected by the new system (other 

employees at different branches   /departments). Quality experts in implementing and 

managing TQM in Egyptian Banks (consultants) were consulted at different phases 

during the development of this study. 

1.6 Research Methodology and Procedures 

1. Hypothesizing main factors that could affect successful management of 

organizational change projects in the Egyptian Banks. These factors were 

identified through. 

 Literature review of related issues in managing organizational changes 

projects 

 Different approaches and best practice developed by both experts and 

consultants for dealing with resistance to organizational change; 

 Questionnaires. 

 Review of previous researches and studies in implementing different types of 

organizational change projects in the Egyptian  Banks  ; 

2- Developing a questionnaire to assess the current status of proposed factors that 

affect implementation of OC in the Egyptian Banks. 

3- Defining measures for evaluating degree of success in implementing TQM 

4- Validating the questionnaire through brainstorming sessions with seven of the 

TQM experts (consultants) that are working in either implementing / auditing 

TQM projects in the Egyptian Banks. These sessions were also conducted with 

quality managers in the TQM Egyptian Banks in Egypt. 

5- Developing a list of the Egyptian Banks that implemented TQM. 

6- Contacting quality managers or top management of these Banks to introduce to 

them the main objectives of this study, discuss the possibility of conducting this 

study in their firms and give them a brief about the questionnaire and the criteria 

for selecting employees that will participate in answering the survey questions, 

7- Interviewing quality managers or top management; to introduce to them the 

research objectives and scope and to get their approvals on conducting this study 

in their Banks, The aim here was to collect some data about elements of 

Organizational Change Model (e.g. Top Management Commitment, 

Communication, Training, etc.) and to assess degree of success of previous 

Organizational Change projects implemented in the Banks. 



  5 

 

8- Distributing questionnaire to employees at different levels (Top Management, 

Middle Management, others), different years with the Banks, and different 

departments of the organization to assess the human aspects of previous change 

projects and their degree of success. 

9- Collecting the questionnaire from different Banks and coding the data. 

10- Analyzing the data gathered from different  

11- Presenting the results and identifying relations between Organizational Change 

elements and Success measures. 

12- Validating the questionnaire findings through interviews with Quality Managers 

& some members of the Quality department that were successful in managing the 

process of Organizational Change and implement TQM within the planned time 

and with minimum resistance. 

13-Recommending a Model to manage Organizational Change projects depending on 

the results of this study that is tailored to the culture of the Egyptian Banks. 

14-Validating the proposed Organizational Change Model through interviews with 

Quality Managers and some members of the Quality department that were 

successful in managing the process of Organizational Change.  

 

1.7 Research structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. (1.1) Research Methodology & Procedure 
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Literature Review 

 

2.1 What is organizational change? 

Organizational change (OC) is a fluid process of repeated adaptation, in 

response to a changing environment or a reaction to conditions in internal necessities 

within an organization. (Kotler, 2001) 

Tichy, 1983 defines major organizational change as: "non-routine, non-

incremental, discontinuous change which alters the overall orientation of the 

organization and/or its components". The components referred to by Tichy are those 

found in Leavitt's Contingency Model (1965), which depicts the interconnection of 

people, task, technology, and structure, a major change may begin in any of the four 

components. Its magnitude will be such that all components will make some 

adjustment to the change, and may in fact gain major changes as a result. Such change 

will affect the culture of the organization, that is, the values, beliefs and expectations 

of organization members, the result of such a major change will transform the 

organization, (Alraarz, 1994) 

2.2 Types of Organizational Change 

What counts as organizational change? From the point of view of an 

individual in an organization, a new job description or a new post may be seen as 

change, while from the perspective of higher management this may seem 

insignificant, Even changes which higher management feels to be important may from 

outside the organization appear relatively minor, Furthermore, the same phenomena 

can often be perceived as evidence of change and stability depending upon the 

perspective that is taken, and on how the boundaries of the system within which the 

change is taking place are defined (Whymark, 1998), 

Such issues have led to a number of different ways of categorizing 

organizational change, e.g.: 

 strategic and non-strategic change (Pettigrew, 1987; Rajagopalan and Spreitzer, 

1996); incremental and radical change (Bunties, 1992; Johnson and Scholes, 

1993; Goodstein and Warner, 1997); 

 incremental change and "quantum" change (Greenwood and Minings, 1993); 

 changes of identity, co-ordination and control (Kariter et al., 1992); 

 human-centred classification of change at individual, group, inter-group or 

organization level (Burnes, 1992); 

 planned change and emergent change (Wilson, 1992); and 

 change in terms of scale (from incremental to radical) and centrality (from 

peripheral to core) to the primary task of the organization (Buchanan and 

Boddy, 1992), 

Conner and Salisbury (1994), believed that there are only two types of change, 

minor change, and major change. Major changes deviate from established 

expectations and therefore severely disrupt the equilibrium of the norm. For any 

successful change there are two events that must occur. These events are pain and 

remedy. The pain is "the critical mass of information that justifies breaking from the 

status quo". Remedy is the alternative that solves the pain or problem. For change to 

occur an organization must find the cost of transition less painful compared to the cost 

of maintaining the norms. 

2.3 Different but interrelated types of organizational change 

Another classification of four types of organizational change has been 

classified by (Flood, 1996; Caoetal., 1999): 
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1- Changes to organizational processes. According to Hammer (1996), "a process 

is a related group of tasks that together create a result of value to a customer" or "a 

black box that effects a transformation, taking in certain inputs and turning them 

into outputs of great value." Organizational processes often involve material flow 

from raw materials to finished products, cash flow from investments to profits; 

therefore, one of the key issues in change management is dealing with changes in 

organizational processes and controls over processes. 

2- Changes in organizational functions, For example, the commonly used 

horizontal and vertical structures and the basis for grouping activities may be 

altered, the decision systems or policy and resource allocation mechanisms may 

change from individual and directive to collective and consensual, or the criteria 

used for recruitment, appraisal, compensation and career development may 

change. The main concern of organizational design is consequently how 

responsibilities and authorities  are  differentiated  and  integrated  vertically  and  

horizontally (Greenwood and Hinings, 1993), 

3- Changes in values, beliefs, and human behavior in terms of relationships to 

social rules and practices. For instance,  the recently developed cultural diversity 

management (Cox and Blake, 1991; Chemers et al., 1995; Milliken and Martins, 

1996) argues that "multicultural organizations" should be created, thereby 

encouraging more creativity, better problem-solving and flexible adaptation to 

change, and keeping the Banks ahead of the competition through mutual learning 

among organizational members, 

4- Changes in power distribution and the way organizational issues are 

influenced (Pugh, 1978; Morgan, 1986; Kanter et al., 1992; Pfeffrey, 1993); 
this view sees organizations as coalitions of interest groups in tension. For 

example, management versus workers, production versus sales, accounting versus 

research and development, head office versus production location, and so on. The 

organization is therefore a balance of forces, which are continually subject to 

modification. An appreciation of political dynamics in organizations helps to 

explore those who hold the power and how that power is exercised. 

 In summary, organizational change should be seen as a dynamic process, 

concerned with the management of diversity of approaches to continually 

changing problem contexts. 

2.4 Main Barriers to Change 

Barriers for change are severe, unexpected and not planned; they increase the 

impact of project risk factors. They also hinder implementation efforts such that the 

project may fail. 

Barriers have to be eliminated, because they take away a lot of the needed 

energy from, the project team and the people affected. Therefore it is highly 

recommendable not to pitch success factors hard against barriers, but rather to prevent 

the development of barriers right: from the beginning of a project, (Andersen, 1999) 

Barriers are classified into "hard" and "soft" barriers as follows: 

2.4.1 Hard Implementation Barriers 

Hard Barriers are those, which have to do with systems and regulations. Hard 

barriers can be further broken into Information Technology (IT) problems, legal 

obstacles.  

2.4.2 Soft Implementation Barriers 

Soft barriers are people problems. People usually resist organizational 

changes. Managers need to be aware of the four most common reasons why people 

resist organizational change. These include: 1) a desire not to loose something of 
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value, 2) a misunderstanding of the change and its implications, 3) a belief that the 

change does not make sense in the organization, and 4) a low tolerance for change. 

Here are the most common barriers to the success developed by Hammer & 

Associates as shown in Fig. 2 (Information. Week, 1994); 

 Indicated resistance to change , Limitations of existing systems, Lack of 

executive consensus, Lack of a senior-executive "champion", Unrealistic 

expectations , Lack of cross-functional project teams, Lack of team skills, Late 

staff involvement , Project charter too narrow . 

2.5 Why Change Hasn't Been Successful? 

Most of the factors impacting the success of change efforts are related to the 

"soft" side of change and not the "hard" issues. The number one obstacle to successful 

change is resistance to change - and since it is people who resist, people are the key 

determinants of success for a change initiative, (Andersen, 1999) 

2.6 Resistance to change 

Resistance is a natural human response; therefore, we need to reframe our 

ideas about resistance. Instead of approaching resistance negatively, and typically 

avoiding, ignoring or attempting to destroy it, we should think of it positively. In fact, 

we should even be curious about it.The transformational leader must understand these 

resistant forces and mobilize the energy needed to overcome them in order to 

transform the organization, Leaders must recognize the root causes of resistance 

before they can begin to successfully deal with and overcome that opposition. Noel 

Tichy. 

2.6.1 The Resistance Pyramid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. The Resistance Pyramid 

 Although the concept of resistance is typically used as an excuse for failed 

change efforts, the reality is that understanding (and then addressing) the causes of 

resistance can help bring about successful change. As shown in fig. 3, key root causes 

are: 

 Not Knowing: Lack of understanding or knowledge regarding the change. 

 Not able : Lack of skills to execute the change, 

 Not willing : Lack of motivation to enact the change, 

If we often avoid or destroy resistance, we never arrive at the root causes 

shown above; it was found that the majority of people who resist change fall into the 

'not knowing' category. They resist because they do not receive adequate information 

Not 

Willing 

Not 

Able 

Not knowing 



  9 

 

about the change, its benefits or the actions they should take, Those in the 'not able' 

category resist because they feel unable to make the required changes or work 

effectively in the new environment without additional support (e.g. training), The last 

category, 'not willing', includes people who resist because they have personal 

concerns that go unanswered (e.g., "Will I survive this change?"). (Andersen, 1998) 

2.6.2 Reframing Resistance 

These are potential solutions for reframing resistance, 

 Resistance is natural, and we should be prepared for resistance during change. 

 Key root causes of resistance are not knowing, not able, not willing, 

 We should make sure that we take positive measures for dealing with 

resistance-allow employees time to change, help them shift their mental 

models by focusing on the transitions, and share your own feelings and 

perspectives on the change. 

Table (2.1): Dealing With Resistance 

Recognize Resistance Name Resistance & Create 

trust 

Create a learning 

Environment 

 Pay attention to verbal 

& non verbal 

communication 

 Tell the group what 

you feel and observe  

 Suspend judgment  

 Use your own body and 

feelings as a 

"Thermometer" 

 Ask people to put what 

they feel into words 

 Surface mental models. 

 Don't fight resistance 

head on. 

 Establish a relationship 

based on trust and 

mutual understanding 

 Invite to dialog/team 

learning. 

2.7 Human Side of Change 

Most senior managers forget a critical   principle of change management: 

Organizations don't change; people do. (Kotler, 1995) 

To implement sustained change, organizations must translate their initiatives 

to implications for each individual who will be affected. This is a key reason why 

change programs always take longer than Banks think they will, (Kotler, 1995) 

Some of the most significant obstacles to success are the result of inadequate 

attention to the personal aspects of change. No longer can leadership solely rely on 

traditional approaches of command and control, which often excludes the human 

factor, to incorporate positive and lasting organizational change, today, attending to 

people issues, is paramount for an organization's long-term success. 

Change is seldom easy; it is unlikely anyone will figure out how to change an 

organization without requiring its people to change. Therefore, we must all be 

sensitive to the problems that people will have with the transformation. 

It is equally important to consider the transitions that occur on organizational 

and personal levels (Andersen, 1999) 

 Organizational Transitions involve the changes in -structures, - processes, 

systems and technologies required to successfully implement the 

organization's vision and strategy. 

 Personal Transitions perhaps the most critical, yet often overlooked, 

elements of the change process are the psychological processes people 

experience when coming to terms with the personal implications of the future 

state, 
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The whole theory around individual transitions comes from William Bridges, 

he outlined three distinct phases when individuals undergo change; Ending, 

Exploring, Beginning, Ending is the process of understanding the personal impact of 

change, letting go of the past and dealing with potential losses. Exploring is the 

process of overcoming anxiety and resistance, experimenting with changes and 

defining new roles. Beginning is the process of adopting new values, attitudes, and 

identities and seeing the tangible benefits of implemented changes. 

Some of the potential risks of not taking the human side of change into 

account in Organizational Change efforts include the following; 

 People refuse to change their behavior 

 People find ways to "get around." the change " 

 People accept only portions of the change  

 Managers operate in "fire drill" mode 

 Organization remains reactive vs. proactive 

 Business is disrupted to a greater degree than expected 

 Resources (time, money, people) are wasted 

 Workforce morale declines 

 People lose confidence in leadership 

 Levels of change resistance increase 

 Old ways of doing things become entrenched 

2.8 Phases of Change Projects 

Phases of change can be divided as follows (Andersen, 1999): 

 2.8.1 The Future State of Change 

It reflects the new way of doing business in the future. It is an idealized picture 

of what the organization and employees can become.  

2.8.2 The Current State of Change 

While the new way of work may be much better, workers don't see that there 

is that something wrong with the current way of work, Employees should "be 

informed about why the organization must change. They should also know the cost of 

not changing. 

2.8.3 The Transitional State of Change 

There should be a rigorous and disciplined methodology to identify the current 

state, determine the optimum future state, and design an implementation plan. This 

methodology should address the human resistance issues in the implementation plan. 

(Kotler, 1995) 

Transitions involve a three-phase process: 

 Endings—the old way of doing things, 

 Transition Zone—from the old way to the new (doing a little of both), 

 New Beginnings—where the change is accepted and implemented. 

To work with individuals as they progress through these phases, we need to: 

 Communicate, acknowledge their emotions, Provide stability, Encourage 

creativity, celebrate the change, Provide support for the change. 

2.9 People's Reactions to Change 

 Shows the negative case-the way people react when they view the change as a 

bad idea. It is based on the work of Dr. Elisabeth Kubler-Ross and her 1969 book, 

"On Death and Dying," which identified the stages that terminal patients go through. 

These stages can be adapted to organizational change projects: 

 Stability: This phase precedes the announcement of the change and represents 

the status quo. 
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 Immobilization: the initial reaction to a negatively perceived change is shock. 

The change may appear to be so unreal that the person can't even fathom it. 

 Denial – "If I ignore it, it will go away." The person is hoping the change 

project is not real. 

Responding of these stage 

o Give permission for reactions 

o Share factual information 

o Clarify the situation 

o Establish ground rules of frankness and honesty 

o Do practical things 

o Don't wait until "things are clear" to discuss the possibility of change 

  Anger: This phase is characterized by frustration that often becomes real and 

directed at other employees. 

Responding of these stage: 

o Use empathetic listening skills 

o Don`t give rational explanations 

 Bargaining: here, people begin negotiating ways to minimize the impact of 

the change. These might include requests for deadline extensions, 

modifications to the change initiative or even reassignment. 

Responding of these stage: 

o Be honest 

o Offer facts 

o Keep discussion focused on the change not the past 

 Depression: Once the bargaining has failed, a person often gets depressed at 

the realization that the change is real and permanent. On the plus side, this 

represents the beginning of acceptance. 

Responding of these stage: 

o Ask open-ended questions to get more information 

o Use reflective and empathetic listening skills 

 Testing—similar to bargaining, except that the person is accepting the change 

and figuring out how to succeed under new conditions. 

 Acceptance: Completion of the change. 

Responding of these stage: 

o Encourage individual to talk  

o Ask person for ideas on how to get things started 

2.10 Key Roles in the Change Process 

There were four roles identified in the change process (Kanter, 1992: 

sponsors, agents, advocates, and targets, 

1. Sponsors: These individuals have power to legitimize or sanction change. 

They decide which changes will happen, and help to get the change off the 

ground. They create an environment that enables change to be met on time 

and-on budget, 

2. Agents: These people make the change happen. Success at this role depends 

on the person's ability to deal with potential problems, develop a plan of 

action, and execute the change effectively, 

3. Advocates: These people want to make changes but they lack the power to 

sanction it. The recommendations made by this group need to gain support 

from sponsors to have ideas approved, 

4. Targets: These individuals are the ones who must change; they play a major 

role in short term and long term change. To increase success they must be 
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educated to understand the changes that they are expected to accommodate, 

Different people will play different roles at different times. Each role requires 

different skills. 

2.11 Factors affecting implementation of Change 

 The number of employees who will need to make a change in their work, 

 The amount of learning required for these employees, and 

 The nature of the change in their work activities such as: 

o Will employees be expected to eliminate a procedure or follow a new 

procedure? Will their jobs become easier or more difficult? 

o Will employees need to change an attitude toward their work? Will 

they need to change their attitude toward customers, their attitude 

toward sharing information, or their willingness to work as part of a 

team? 

Even the simplest changes can fail to take root when a Banks focuses on the 

process and forgets the people who make the process happen. Successful change 

depends on the relationship among all the people in the Banks, e.g. 

 The degree of respect among all members of the Banks executives, managers, 

and other involved employees, 

 Manager and employee perceptions of the Banks's concern for their interests, 

and  

 The degree to which managers and other employees are involved in 

identifying the need for change and designing new procedures and processes. 

(Kotler, 1995) 

2.12 Main Errors That Affect the Success of Change 

Main errors that affect the success of change projects may be identified as 

(Kotler, 1995): 

 Not establishing enough sense of urgency: When the urgency rate is not 

pumped up enough, the change process cannot succeed and the long-term 

future of the organization is put in danger. 

 Lacking a vision: a vision is a future picture of the Banks developed by the 

top management. It is something that helps to clarify the direction in which the 

organization needs to move. Without a sensible and sound vision, the change 

effort; can easily dissolve into a list of confusing and incompatible projects 

that can take the organization in the wrong direction or no where at all. 

 Failing to communicate the vision: Without credible communication, and a 

lot of it, management can not win the hearts and minds of their employees, for 

successful change efforts, executives should use all existing communication 

channels to broadcast the vision.  

 Not removing obstacles to the new vision: top management may be able to 

empower others to take action simply by successfully communicating the new 

direction. But communication is never sufficient by itself. Change also 

requires the removal of obstacles. Sometimes the obstacle is the organizational 

structure: compensation or performance appraisal systems make people choose 

between the new vision and their own self interest. Top management should 

provide their organizations with the momentum, power and time to remove all 

obstacles.  

 Failing to create short term wins:  

Commitments to produce short-term wins help keep the urgency level up and 

force detailed analytical thinking that can clarify or revise vision. 
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 Not anchoring changes in the Banks culture:  

Two factors are particularly important in institutionalizing change in corporate 

culture. The first is a keen attempt to show people how the new approaches, 

behaviors, and attitudes have helped to improve performance. The second 

factor is taking sufficient time to make sure that next generation of top 

management really does support change. 

2.13 Barriers to managing organizational change in the Egyptian Banks   

2.13.1 Lack of Top Management Commitment 

The greatest barriers to change and implementation are found at the top 

management level. First, there are managers who are reactive instead of pro active. 

Managers who are not willing to see that quality plays a very important part in 

achieving their strategic goals are going to have trouble in successfully implementing 

TQM model. They fail to see the long-term benefits, they fail to see long-term goals 

and objectives, they become concerned only with short-term priorities such as the 

quarterly profit, and they fail to apply the necessary resources to implementation 

efforts. Managers also erect barriers when they give contradictory signals to the 

people who work for them. They may publish a policy statement and then turn around 

and demonstrate that the policy does not apply to them. They also demonstrate their 

lack of commitment when they manage from a distance instead of getting involved in 

the implementation efforts. 

2.13.2 Choosing the wrong consultant 

Some Egyptian Banks face problems with consultants who are not familiar 

with the Egyptian banks nature and the Banks's main activities. It may be that the 

consultant doesn't have enough experience in that field and he is also learning on the 

job. A major complaint about consultants is the use of "off the shelf* packages which 

fail to maximize Banks's involvement and don't reflect the Banks's business process or 

business constraints, and the use of prescriptive words and terms which do not suit the 

culture of the Banks or the nature of the Egyptian Banks. A key part of consultancy is 

transfer of skills and knowledge, the consultant should be viewed by the Banks as an 

implementation tool and not as an initiator of the quality system. 

2.13.3 Lack of Training 

Everyone in the Banks should understand the main concepts of the new system 

and this can only be achieved by education and training. A training schedule, which 

recognizes the different training requirements of people in different functions and 

levels in the Banks's hierarchy, should be developed. New employees should receive 

formal training on the main concepts of the new system .There should be customized 

training plans for top and middle management, employees, technicians, supervisors 

.Every individual needs to be educated and trained in order to fully understand the 

need for the change and his role in the implementation process.  

2.13.4 Fear 

Change is disruptive and disturbing. Fear of change is usually based on 

ignorance of the objectives and benefits of the proposed change and/or on some 

misconception of what is entailed; naturally, people are reluctant to make changes, 

which they believe will affect their income, role, flexibility, responsibilities, and their 

personal esteem. Their main fears included the formality of the new system with 

regard to personal accountability and reporting procedures and general worry about 

the unknown, Managers may resist change because change is perceived as a threat and 

erosion of their authority.  

Two-way communication should be encouraged so that fear is driven out of 

the organization. Ideas should be actively sought and eagerly listened to. In this way 
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everybody may work more effectively and more productively for the Banks, This can 

only be achieved if a secure environment is created, where uncertainty, ambiguity and 

randomness in management practices are eliminated.  

2.13.5 Middle Management 

Middle management can also erect barriers in a number of ways, such as 

through active resistance to change. They have a vested interest in maintaining the 

status quo because they fear if things change, then they will lose their powers, 

privileges, and authority, 

A second problem with middle management is passive resistance.  

Middle managers must be led to understand that what is being done is in their best 

interest and that they need to be trained and motivated to take part in developing and 

maintaining the new system, 

2.13.6 Unrealistic short-term expectations 

Changing a Banks's culture to reflect the implementation of a new quality 

management system is difficult and requires a lot of time. This will not occur over 

night. It needs time. Initiating an efficient quality management system will take time 

to implement.  

2.14 Organizational Culture 

Culture may be defined as "the way we do things around here" or "the way we 

think about things around here," Culture is the glue that holds the organization 

together. It expresses the values or social ideals and shared beliefs, which are manifest 

in the specialized language that is unique to each organization and which are a 

product of the history and operational experience within the organization (Maull et a.l, 

2001).Firms that have cultures supportive of strategy are likely to be successful, while 

firms that have insufficient "fit" between strategy and culture must change since it is 

the culture which supports the strategy. (Maull et al, 2001). 
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Developing Institutional and structural change model 

 These chapter suggests some polices that can help in changing  banking 

policies and help in preventing banking crises or at least mitigating their impact if 

they do occur, also these chapter focus more on the areas that should be improved by 

efforts undertaken within the banking system . 

A. Preparation adequately for financial liberalization  

Financial liberalization has to be well managed in developing countries, and 

sequential liberalization is crucial. Premature liberalization could lead to banking 

crises, especially if the proper regulatory and supervisory structures are not in place. 

Experience of many countries has shown that financial liberalization without prior 

adequate prudential regulation and supervision can be dangerous. 

  Supervisors need to be trained to be able to determine which banks are 

capable of coping with the new activities permitted under liberalization.   They also 

need to evaluate the risk associated with the expansion of these new activities. 

B. Improving corporate governance and the incentive system 

Good corporate governance is essential for the soundness of the banking 

system. Weak corporate governance has been one of the main factors behind crisis. 

However, improving corporate governance takes time and requires considerable 

behavioural changes. 

There is a need, to strengthen the enforcement of corporate governance, and 

improve the incentive system in Egypt; Tins could be achieved via improving the 

legal framework guiding corporate governance. Specific responsibilities should be 

clearly assigned to the board of directors. Management oversight should be imposed, 

and directors should prevent self-serving practices. Steps should be taken at the law 

enforcement level. 

Bank owners, managers and creditors, as well as bank supervisors need to 

have the proper incentives to discourage excessive risk-taking and to take corrective 

action at an early stage. The remuneration system needs to be improved. Bank 

managers have to be paid market salaries, especially those of public banks. Low 

salaries give room for corrupt behaviours. 

Banks have also focused on investing in human capital and training staff. 

Training programs were executed to improve the capabilities of executives, senior 

management, and other staff members, In addition, the Egyptian Banking Institute 

gave new entrants training, where several programs were executed to build new 

calibre. The main purpose of these training programs, is not limited to imparting 

technical know-how, but to changing culture of bankers and the banking environment. 

Nevertheless, more effort should be made in improving the performance of bank staff 

at all levels. 

Improving the financial infrastructure such as the accounting, auditing, legal 

systems, and supervisory skills. This will allow banks to better monitor and screen 

their clients and more easily enforce contracts.  

C. Strengthening the accounting, disclosure and legal framework  

Improving reliability of financial reporting and disclosures is the prerequisite 

for restoring market confidence. Bank owners, managers, and supervisors have to be 

given clear information to monitor banks prudently. There is room for more stringent 

regulatory controls and disclosure requirements in Egypt. To operate in a competitive 

environment, banks have to disclose information to the public to be able to choose 

rationally between banks. Banks reports should be published quarterly or semi-

annually to ensure the updating of information. The central bank should give 

guidelines for the content of the report to enable clients to make comparative analysis. 
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Bank reports should include detailed information on the quality of the bank's 

portfolio, and adequacy of its provisions. 

Manipulation of published information and "window dressing" should be 

minimized. Supervisors should ensure banks compliance with disclosure 

requirements, requesting a correction of false or misleading statements, and initiating 

legal proceedings against banks for undertaking such practices. This could be 

supported by increasing legal powers disciplining violators. Banks that do not feature 

greater disclosure requirements put greater burden on supervisors. 

Accounting rules should be brought to international standards, and should be 

strictly enforced.  

D. Developing a more robust regulatory and supervisory system  

Prudent monitoring of the banking system is essential for ensuring its 

soundness. Financial institutions are susceptible to both imprudent and fraudulent 

behavior; hence, prudential regulations are necessary for preventing systemic failures 

and financial crises. Effective supervision is particularly important in financial 

liberalization However, it is also important that: prudential regulations do not impose 

rigidity or undermine efficiency in the financial system. 

In most countries inadequate regulation has permitted risky lending, and 

ineffective supervision has permitted banks to ignore their losses. Crisis has 

highlighted the importance of the regulatory and supervisory framework of the 

banking system, and the need to improve standards for capital adequacy, loan 

classifications, and provisioning in order to move closer to international practices, 

some of these requirements will need to be phased in over time to give banks time to 

adjust. It should be noted that introducing prudential regulations is not; a problem, but 

their implementation has to be tightened. 

An international banking standard that would go beyond the Basel Committee 

is recommended to cover many of the factors most responsible for the occurrence of 

banking crises in developing countries. These include capital adequacy, consolidated 

supervision and cooperation between host and home-country banking supervision. 

The task of bank supervision can therefore be viewed as monitoring, 

evaluating, and when necessary strengthening the risk management process that is 

undertaken by banks. 

Several forms to encourage strong bank regulatory and supervisory system. 

 First, bank regulatory bodies need to be provided with adequate 

resources to be able to monitor banks effectively.  

 Second, accounting and disclosure requirements need to be improved. 

 Third, prompt corrective action by bank supervisors is particularly 

important because it will prevent undesirable bank activities. It will 

also create incentives for banks not to take on excessive risk in the 

first place because they know that are likely to be penalized if they do.  

 Fourth, the supervisory body needs to have sufficient independence 

from the political process so that it is not restrained in taking action. 

Financial supervision should be undertaken in a way that promotes the 

soundness and stability of the banking system without hindering the 

efficiency and the managerial autonomy of banks. This could be 

achieved by giving the supervisory role to a politically independent 

central bank. 

Overall, the CBE is actively working to further strengthen prudential 

regulations and supervision, and to develop and expand direct and indirect 

market based instruments of monetary policy. The central bank relies 
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extensively upon prudential regulations, which are the result of coordination 

between the industry and the regulators, as they attempt to tailor regulations to 

suit the evolving economic climate. 

E. Maintaining an adequate capital ratio  

Regulators normally require a certain minimum level of capital for a bank. 

However, enforcing an 8 percent capital adequacy ratio and improving bank 

supervision is not sufficient. Standards of capital adequacy should take account of 

different degrees of risk. Banks in emerging markets should, hold more capital given 

their relatively volatile environment.- Developing countries face larger volatility than 

industrial countries, their economies are more concentrated and face hurdles in 

effectively supervising banks, Owners should have incentives to limit the risks they 

assume in order to avoid potential losses. Emphasis should be given to public banks, 

since the management has no incentive to be in compliance with the required capital 

adequacy ratio, knowing that the government will guarantee them against failure. 

Capital adequacy regulations should ensure that, if a bank becomes less sound its 

owners should be required to recapitalize it. 

Within the current application of the minimum risk-based capital adequacy 

ratio of 8 percent, the situation of banks operating in Egypt is acceptable. However, 

there is a challenge facing banks, which is the new proposed capital standard of 10 

percent that will require funding. 

 In order to raise capital in the short-term there are two mam approaches: (i.) 

convertible bonds, which give their holders the right to convert them into stocks after 

five years, but not the obligation to do so; and (ii) subordinate bonds, which give their 

holders the right to monitor the bank. In terms of mid- and long-term funding there is 

a need to consider mergers and acquisitions, as well as, privatization in order to 

improve management and performance, which are at a more advanced level in private 

and joint venture banks. 

F. Providing financial safety nets with sufficient screening and monitoring  

There are two safety nets in Egypt, the implicit deposit insurance, and the 

lender of last resort, despite the nonexistence of an explicit deposit insurance scheme, 

there is implicit insurance that the government would still protect banks' deposits. A 

deposit insurance fund was introduced in 1992 by the CBE. There are also no plans at 

present to adopt a more explicit, partial deposit insurance scheme. 

It should be noted that an explicit insurance scheme has the drawback of 

removing market discipline and destabilizing the banking system due to the moral 

hazard problem it creates. (Explicit schemes ensure that in the event of inadequate 

funding in case of bank failure, the deficit is covered by the government, however, 

implicit schemes do not guarantee the government`s legal obligations to protect 

depositors and hence give the government more flexibility.)  Therefore, an explicit 

deposit insurance fund should offer protection to small depositors without giving rise 

to large moral hazard problems, while preserving the stability of the system( The 

government can pay the premium if the most of the banks are suffering from bad 

loans  then insolvency , otherwise insolvent banks should be first subject to 

restructuring or liquidation and then they should pay the premium) In order to attain a 

successful deposit insurance fund, it should be applied to solvent banks only). 

The moral hazard associated with deposit insurance schemes could be 

avoided, three main ways. First, through partial deposit insurance, which could help 

increase the incentive to monitor the health of banks a second approach could be risk-

weighted deposits insurance, whereby riskier banks pay more for insurance. A third 

possibility is providing deposits insurance by making a group of banks liable for 
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members' losses. The provision of deposit guarantees prevents systemic risk resulting 

from bank runs. 

In terms of the second financial safety nets, the lender of last resort, it may not 

be as successful in developing countries as it is in developed countries. The central 

bank lending to the banking system can-expand domestic credit, which might cause 

fear of inflation increase. If inflation expectations rise, interest rates will rise and 

exchange rate will depreciate, making the recovery from the banking crises difficult, 

Therefore, the lender of last resort of the central bank must be used far more 

cautiously in developing countries. 

G. Establishing a transparent entry and exit rules   

Ideally, regulations should promote the establishment of competitive markets,  

Banking systems are contestable unless there are restrictions on entry and exit, in 

terms of regulations or cost that inhibit competition,  Removing barriers to entry and 

exit is one of the most important regulatory reforms facing the banking system in 

Egypt. Consideration should be given to all measures that could reduce the 

segmentation of the banking system and enhance its contestability. By eliminating or 

minimizing barriers to entry, bank regulators can induce competition among existing 

banks since market discipline will be imposed. These include licensing new domestic 

private banks, deregulating branching, authorizing the entry of foreign banks into the 

local currency business and allowing all banks to engage in universal banking, 

provided they have strong capital backing.  However, screening bank entry is crucial 

to reduce the risk associated with financial liberalization.   The process of selecting 

new banks entering the market and owners of the newly privatized public banks is 

important in order to avoid problems. 

H. Managing financial market risks  

Sound bank management should ensure that banks are not exposed to excess 

financial market risk when valuing loans, a sound bank should avoid or limit 

exchange rate risk, through hedging or through appropriate exposure management. 

Foreign currency-denominated lending should be reduced for both banks and their 

customers, because currency risk can be influenced strongly by currency devaluation,    

Therefore, banks are expected to use scenario analysis   in   their   credit   decisions,   

including  the  possibility  of exchange  rate depreciation, to avoid the foreign 

exchange risk. Most banks indicate that they take in consideration depreciation in the 

10 percent to 20 percent range,"   In addition, there can be other constraints in the 

economy that may limit the scope of an interest rate defense of an exchange rate. 

Shifting risk from banks to bank borrowers by denominating bank loans in 

foreign currency may just mean swapping currency risk for credit risk. In particularly, 

the risk of loan default in the case of further depreciation of the Egyptian pound, 

where an unexpected devaluation led to the increase in nonperforming loans, 

adversely affecting the soundness of the banking system, Credit risk could be reduced 

by screening loan applicants, diversifying the loan portfolio by lending to borrowers 

who are subject to different risk factors, or asking for collateral as previously 

discussed. A sound bank should also avoid liquidity risk via holding sufficient liquid 

assets to enable it to meet any possible deposit withdrawals. Interest rate risk can be 

managed through liquidity matching or interest rate adjustments. 

Another aspect that requires attention is the issue of banks raising funds from 

foreign sources and lending them locally at higher rates, this profit margin assumes a 

relatively stable exchange rate. However, if this condition is violated, banks could be 

seriously exposed to losses caused by exchange rate devaluation, even when banks are 

cautions not to expose themselves to a foreign currency mismatch, they can. Still be 
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vulnerable to currency devaluation .if their borrowers maintain unmatched positions. 

In this case, the failure of borrowers to meet their repayment obligations, due to a 

devaluation of the Egyptian pound, would have a domino effect on banks, thereby 

leading to their distress. For all these risk types, the management's responsibility is to 

monitor the portfolio and to ensure that exposure remains within the limits determined 

by owners. The central bank should ensure effective management of market risk 

I. Liquidity management and reducing liquidity, maturity and currency 

mismatch.  
Monitoring liquidity indicators is important, since poor management of short-

term liquidity may lead initially solvent banks to closure. A key aspect of liquidity 

management is the funding structure, a bank with a stable, large, and diverse deposit 

structure is likely to have fewer liquidity problems, Management should look at the 

quality of the deposit structure in order to determine what percentage of total deposits 

is stable, fluctuating and seasonal, and volatile. It is important to invest funds with an 

understanding of anticipated and potential withdrawals. 

Monitoring maturity and currency mismatch is also crucial. A high proportion 

of short-term credit makes it easier for creditors to exit from the banking system at the 

first sign of trouble, and at the same time it gives authorities little time to react to 

unfavourable developments. Building a larger long-term credit market is essential in 

developing economies, such as Egypt, at the same time, the monetary and regulatory 

authority needs to closely monitor increases of short-term, foreign currency-

denominated borrowing, and to watch growing liquidity and currency mismatches. 

An infrastructure of institutional and regulatory systems can be set to 

discourage bank runs and to prevent liquidity shocks from leading to bank failure. 

These include deposit insurance, lender of last resort, and an interbank market, in 

addition to banks' liquidity and reserve requirements. Holding government bonds 

could also be useful, since banks could respond to the liquidity shortage by selling 

these bonds. Another measure that could help discourage bank runs is the repo 

agreement,  

J. Encouraging rating agencies to play a role in enhancing market discipline  
Credit rating agencies could play a role in enhancing market discipline. To 

improve the reliability of rating agencies as market-based indicators, rating agencies 

should get in contact with market participants to take into account deficiencies in their 

evaluations, Increased efforts are required to increase the number of banks that 

receive rating from independent internationally recognized credit-rating agencies, 

K. Improving the quality of loans through limiting connected lending and credit 

concentration  

In order to improve the quality of banks' assets loans should not be 

concentrated with a certain group of entrepreneurs. Experience has shown that 

connected lending and "too" relationships between bankers and clients have created 

financial problems. To avoid such concentration of risk, limits should be imposed on 

lending as a percentage of a bank's capital to a particular sector, a group of related 

borrowers, or a single borrower. Consolidated accounting is essential to ensure 

diversified lending, especially when customers are with multi-economic activities, On 

the other hand, "relationship" banks are more effective monitors than "transactional" 

banks, " Relationship" banking allows managers to gain substantial knowledge about 

their clients' financial status, and hence facilitates the screening of loan customers. 

The market risk and default risk exposure were found to be higher in transactional 

banks. Relationship banks are better able to judge borrowers' prospects, and are more 
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capable of identifying reasons behind clients' financial distress, which helps them 

decide on future transactions.  

In terms of default risk, relationship banks are more effective in resolving 

claims than legal bankruptcy procedures. They are more likely to identify distressed 

clients, which help them change their operating decisions, and negotiate their debt, 

resulting in fewer defaults. Relationship banks can be active participants in resolving 

financial distress whereas transactional banks participate passively for fear of losing 

their legal status as creditors.  

In response to recent concerns related to credit concentration of banks 

operating in Egypt, the central bank requested banks to provide periodical detailed 

information on debit positions of clients exceeding LE 100 million. For better credit 

risk management, legal lending limits should be set for large exposures of a bank's 

capital base per borrower, In addition, regulations on connected lending, prohibiting 

banks from extending credit to members of its board of directors or external auditors 

should be more strictly imposed, 

L. Reforming the corporate sector and reducing corporate default   

In some cases there is a need to restructure corporations, in particular publicly 

owned ones, a large portion of non-performing loans in developing countries that 

have resulted in bank distress or crises are often incurred from lending to loss-making 

public enterprises. In this context, unsound public enterprises should be either 

liquidated or restructured and prepared for privatization. However, some countries 

may face the dilemma of preserving social stability versus restoring the soundness of 

the banking system. 

Corporate restructuring must go hand in hand with banking reform and 

restructuring... In Egypt, accounting standards in enterprises need to be rigorous 

enough to ensure that their creditworthiness can be assessed. Lack of discipline in 

these areas increases the likelihood of banking distress. Meanwhile, banks should 

hold collateral, require increased margins when the borrower's position deteriorates, 

and request current information on the consolidated exposure of the borrower. The 

value of collateral underlying bank loans should be frequently adjusted to market 

value especially in. emerging economies where the asset prices are highly volatile.  

M. Adequate loan classification and provisioning, inadequate classification of 

nonperforming loans have contributed to crisis and should be avoided  

It has been reported that all banks operating in Egypt are complying with 

provisioning guidelines; nonetheless there is still room for improvements. Until 1992 

Banks did not apply international standards on their loan classification, possibly to 

avoid provisioning of public sector nonperforming loans. Although the central bank 

has adopted standard rules for the recognition of nonperforming loans in 1991, some 

banks in Egypt, similar to banks in other developing countries sometimes fail to make 

realistic provisions to cover possible losses according to the classification of the loan. 

Adequate loan classifications and accounting standards are essential to get an 

accurate figure for nonperforming loans.   In that respect, loan performance data are 

expected to improve, as the CBE enhances its loan oversight function, Assets 

classification should be done in a stricter way to reduce the span of delay in 

recognizing bad loans, which will encourage banks to provision adequately against 

loan losses.   The time period over which a loan can be in arrears before it is classified 

as nonperforming should be reduced to the best practice (around 90 days). Moreover, 

supervisors should visit the banks regularly and evaluate the risk of their assets, in 

order to estimate losses and monitor the impact of any non-provisioned Josses on the 

solvency of the bank. 
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Moreover, the tax system in Egypt-does not act as an incentive in building up 

provisions.   Only provisions for bad loans are tax-deductible, however, if a loan is 

ultimately proved to be uncollectable, a tax rebate is allowed but is time consuming 

due to deficiencies in tax administration.  Experience shows that banks, which are not 

accustomed  to  provisioning,  require a generous  tax  treatment  of provisions  to 

encourage them to do so Banks where loan loss provisions are tax deductible have on 

average achieved much high provisioning for their high level of classified loans 

compared banks where banks' loan loss provisioning are not tax deductible. 

N. Dealing with nonperforming loans  

An important lesson learnt from countries that recovered from crises is that 

nonperforming loans are unlikely to disappear on their own with time. Furthermore, 

the existence of nonperforming loans presents an obstacle for the banking system to 

adequately perform its functions. One of the options for solving such a problem is 

first to recognize all nonperforming loans, which is likely to make effective capital of 

some banks negative. These banks will require some capital injections. If banks 

cannot inject: new capital, then the government will have to inject the necessary 

capital, since it is politically costly to let banks go bankrupt, especially if they are big. 

The second option is to separate good and fresh loans from non-performing loans 

by transferring the latter to specialized agency that would either try to recover or 

securitize them. The benefits of this strategy stems from the fact that freeing the banking 

system to provide fresh loans will induce greater growth and greater bank's profits 

O. Restructuring the banking system International experience has put forward 

some principles regarding restructuring  

First, only viable banks should stay in business and hence could be 

restructured, second, restructuring should be done quickly to maintain market 

confidence. In Egypt, some banks need to be restructured, especially if authorities are 

considering privatizing them. Otherwise, insolvent banks would be sold at a very low 

price—an unacceptable solution for political reasons. 

Options for bank restructuring include: bailout, mergers, recapitalization, and 

liquidation.   

Loose monetary policy to reduce bank losses can be inflationary, and may 

even trigger a speculative attack against the currency. However, if the government 

recapitalizes unsound banks, this would lower fiscal costs, provide better incentive for 

workers, and raise confidence in the market, but the process will take a longer period 

of time. Liquidating banks and paying off creditors and depositors, provides a speedy 

solution, and entails relatively low fiscal cost, however it will definitely undermine 

the confidence in the market. Weak but viable banks should be restructured, while 

insolvent banks should be rapidly closed. 

P. Subordinate bonds as an option  

Subordinated debt can be used as a tool for disciplining bank risk, leading to a 

sound banking system; Banks would be required to hold a minimum level of 

subordinated debt and to approach the market on a regular basis to roll over this debt. 

The bond would have a maturity of no less than five years. At the same time ensuring 

that between 10 percent and 20 percent of the debt would be rolled over each year. If 

the bank is incapable of doing so, it implies that it is in financial trouble, requiring 

regulatory restrictions such as limiting dividend payments or deposit and asset growth 

rates. 

The main benefits of the proposed subordinated debt are related to its ability to 

provide a capital cushion, in addition to imposing both direct and derived discipline to 

banks. The interest of the subordinated debt creditors is closely aligned with those of 
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the banks' supervisors, since they are at risk of loss whenever a bank fails. Debt-

holders can initiate closure procedures and can convert from debt-holders to equity 

position once equity was exhausted. They would have limited time to capitalize the 

bank, find a suitable acquirer, or liquidate it, Debt-holders would be expected, to 

discipline the bank behavior and come up with a logical resolution when problems 

occur. The subordinated debt's greatest value is as a risk signal for regulators and 

market participants. Another benefit is that it leads to a more orderly resolution 

process since debt-holders must wait until the debt matures to leave the bank, which is 

different from demand depositors who can simply leave the bank. Moreover, debt-

holders will be less patient in giving the troubled bank time to solve its problem and 

would pressure regulators to act quickly when banks in which they have invested are 

facing trouble. However, a major condition for the success of subordinated debt is to 

ensure that the issuer and the holder of debt are not related, nor should, the issuer be 

allowed to give guarantees to the holders. 

Q. Privatization is sometimes necessary hut there are preconditions  

It is sometimes necessary to privatize public banks to isolate bank 

management from political interference. (However, if directed lending by the 

government is unavoidable, some of the large solvent banks could be asked to allocate 

a small percentage of its loans to projects of high political priority, this might be safer 

as it will reduce the possibility of credit concentration) Thus privatization can 

improve the performance of the banking system, and can also bring substantial fiscal 

benefits, simply by avoiding future losses of public banks  

Privatizing the banking sector in Egypt is considered a politically sensitive 

issue. The banking sector has been envisioned as "strategic" and too important to be 

left to the private sector. Hence, there is a general preference to retain majority 

ownership of banks. 

International experience suggests that successful privatization of the banking 

system requires "recognition and resolution of past losses". A thorough external audit 

and an accurate evaluation of assets and liabilities of banks should be undertaken 

before privatization, Privatization should not just be a transfer from public sector 

inefficiencies to private sector incompetence. This high lights the importance of 

screening of bank licenses and new private bank owners. 

To attain the benefits of privatization it has to be accompanied by stable 

macroeconomic conditions and a healthy regulatory and competitive environment.   

One of the primary objectives of privatization is to help establishing a policy 

environment in which ownership change will produce efficiency gains that expand 

production and employment and enhance welfare over the long run. This is especially 

an essential element as Egypt gets more-involved and integrated with the international 

financial market, making privatization an appealing option as it could establish 

improved standards for competition. 

Privatization of public banks can enhance competition and efficiency. 

Privatization would allow the government to focus more on its role as a regulator and 

provider of public goods and financial infrastructure, and at the same time lessen its 

incentive conflict by reducing its ownership of banks. Real privatization of a public 

bank could best be achieved through majority sale to a foreign strategic investor, who 

would commit substantial resources to restructure the bank and improve its 

managerial capabilities. 
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Case Studies, Results, and Analysis 

4.1 Introduction 

This chapter details the research procedures and methodology. It presents how 

the sample Banks were selected and defines the target participants. It shows how the 

questionnaire was constructed, refined, tested and validated. It explains in details the 

main attributes of the organizational change model, Data gathering methods and 

statistical analysis of the results are then discussed. The chapter ends by validation 

and evaluation of these results. 

4.2 Research Procedures 

The research procedures for this study can be summarized as follows: 

4.2.1 Conduct Literature Review 

An extensive research was conducted to review related literature in both the 

change management area and organizational change projects in the Egyptian Banks. 

The following step identifies sources of the conducted literature review; 

 Review of related issues in managing organizational change projects, mainly, 

Total Quality Management (TQM); 

 Different approaches and Best Practice developed by both experts and 

consultants for dealing with resistance to Organizational Change; 

 Questionnaires that were developed by previous researchers / experts in 

conducting similar studies; 

 Review of previous researches and studies in implementing different types of 

Organizational Change projects in the Egyptian Banks; 

 Previous study conducted by the researchers to identify main barriers for 

implementing TQM Standards in Egyptian Banks. 

4.2.2 Elements of the Proposed Organizational Change Model  

Review of related literature revealed that these are the main factors that may 

affect successful management of organizational change in the Egyptian Banks: 

1- Top management commitment & leadership 

2- Communication 

3- Training 

4- Performance Measures & Recognition 

5- Employees Involvement 

6- Organizational culture (Work Environment & Values) 

7- Organization Structure & Job Design 

8- Teamwork & Cooperation 

9- Readiness for change 

These 9 factors constitute the proposed elements organizational change Model. 

4.3 Design and Construct the Questionnaire 

After identifying the nine main elements of the OC Model, sub elements under 

each category were then developed. The next step is to describe the way in which 

these concepts were translated into a reliable and valid measurement tool 

(questionnaire) for assessing the impact of these factors on successful management of 

OC. 

The process used in this study is based, on Churchill's (1979) eight- step 

procedure for developing measures   that have desirable reliability and "validity 

properties. However, the procedure was modified to allow for collecting one-time, 

cross-sectional data because, as Churchill (1979) recognized, it is infeasible to 

complete the entire eight-step procedure at one time. The procedures used in this 

study are: 
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(1) Specify the domain of the OC Model.  

(2) generate items to represent and measure each dimension; 

(3) pre-test and pilot-test measurement items; 

(4) collect data; 

(5) assess reliability; 

(6) assess assignment of items to each measure of the nine dimensions; 

(7) assess validity; and 

(8) Establish the instrument (Tool). 

As the study aimed at investigating the effect of OC Model on successful 

management of OC, items were phrased by asking participants the rate of existence of 

these elements and the degree of successes of the change effort (TQM) on their 

Banks, 

Empirical verification of the OC Model was carried out using the 

questionnaire shown in the appendix (A). Measures of each dimension were 

developed using a five-point Likert scale. Items for each dimension were asking 

employees to rate each of the questionnaire phrases from "strongly agree" to "strongly 

disagree" using a five-point scale, anchored at the ends with (1): strongly disagree and 

(5): strongly agree. The questionnaire contained 67 statements that asked participants 

to say their opinion in the phrases. To ensure that participants freely tell their opinion, 

it was told at the beginning of the questionnaire that there is no right or wrong answer. 

Participants were neither asked about their names nor departments. They were also 

selected on voluntary basis from different areas within the Bank, Classification of 

participants according to their rank within the Bank, number of years in the Bank.  

The following sections show sub elements under each category of the 

questionnaire; 

4.3.1 Top management commitment & leadership 

(From Question 1 to Question 9) measure the degree of the following; 

 Management has a common vision 

 Management supports employees 

 Management supports new ideas 

 Management is actively involved and visible 

 Management showed their commitment to change by demonstrating the new 

required behaviors 

 Management is Committed to change 

 Managers coach and support employees to help them achieve their goals 

4.3.2 Communication 

(From Question 10 to Question 18) 

- Information exchange between management & employees are encouraged to 

exchange information 

- Employees feel free to say what they think about work issues 

- The Banks policies, goals and values have been clearly communicated to the 

employees 

- I usually learn about organizational changes through formal communication 

channels (newsletters, etc.) 

- Whenever change was introduced, management clearly communicated the 

need for change 

- Whenever change was introduced, management clearly communicated the 

future vision & plans 
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4.3.3 Training 

(From Question 19 to Question 24) 

 Our Bank places a high value on training and skill development 

 Employees receive adequate training to help them do their job 

 Employees define their training needs 

 Whenever change was introduced in the past (as implementing TQM), 

employees were provided the appropriate training to develop new skills 

 Whenever change was introduced in the past, Employees understood their new 

roles in making change happen 

4.3.4 Performance Measures & Recognition 

(From Question 25 to Question 31) 

 Employees understand how their jobs are linked to the company's goals and 

policies 

 Employees performance expectations and goals have been clearly defined and 

communicated to them 

 Employees  receive  periodic  and  meaningful  feedback  about  their job 

performance 

 Employee's contribution is appreciated and valued. 

 Employees rewards depend on their contribution in achieving the company's 

goals 

 Employees rewards depend on their contribution in achieving their project 

department goals 

 Employees are rewarded in a variety of ways (financial, moral, etc.)  

4.3.5 Employees Involvement 

(From Question 32 to Question 38) 

 Employees are encouraged to participate in the decision making process 

 Employees are accountable for their actions and results 

 Management actively seeks input from employees regarding changes that may 

affect their work 

 Employees are encouraged to participate in planning their long-term job 

responsibilities 

 Whenever change was introduced in the past, employees were involved in 

designing the required changes 

 Employees, at all levels, can get their ideas accepted 

4.3.6 Organizational culture  
(Work Environment & Values) (From Question 39 to Question 48) 

 There is a high level of trust between employees 

 Employees feel a great deal of loyalty toward the company 

 Our work environment  is   challenging  and   encourages  risk-taking  & 

creativity 

 Employees admit and learn from their mistakes 

 I am proud to work for this Bank 

 Our Banks values are consistent with my personal values 

 Employees in this Bank share a common set of values 

 Employees in this Bank actually behave in a way that is consistent with the 

Banks values 
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4.3.7 Organization Structure & Job Design 

(From Question 49 to Question 53) 

 My job makes good use of my skills 

 Our organization's structure for the Bank / project: helps work flow smoothly 

 Our organization's structure for the Bank / project   facilitates responsiveness 

and fast decision-making 

 Personal contacts and. informal networks are not important to get my job done 

 I know how my work is related to other jobs within the Bank 

4.3.8 Teamwork & Cooperation  

(From Question 54 to Question 59) 

 In my department / project, there is adequate cooperation between managers 

and their teams 

 Our Bank encourages teamwork and team spirit 

 In our Bank, teams are recognized and rewarded for their accomplishments 

 Managers at all levels, work together to achieve goals 

 Work flows are designed to encourage cooperation between work groups. 

 Employees in this Bank operate well in teams 

4.3.9 Success in managing previous change projects  

 (From Question 60 to Question 62) 

 In general, we were successful in managing the TQM project 

 In general, the TQM project was beneficial to the Bank 

 In general, the TQM project was beneficial to my career 

4.3.10 Readiness for change 

(From Question 63 to Question 67) 

 Employees view change (as implementing TQM) as an opportunity for 

improvement 

 Employees see change as a necessary process to ensure our Bank is successful 

in the marketplace 

 I am confident that planned organizational changes will positively impact my 

job ) 

 I personally find it easy to change 

4.3.11 Rank within the company 

(Question 68) 

Top Management, Middle Management, others 

4.3.12 Number of years within the company 

(Question 69) 

< 3 years, from 3 to 10 years, > 10 years 

4.4 Define Success Measures 

Both quality managers and quality experts in Egyptian Banks were consulted 

to identify success measures for TQM projects. The following measures were agreed 

upon: 

 Required time to implement the TQM  

 Degree of employees' understanding of new system requirements 

 General perception of success in managing the TQM  

 Benefits of the TQM to the Bank 

 Benefits of the TQM to the employees' career 

The last three phrases were included in the questionnaire while the last. 
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4.5 Review & Validate Questionnaire 

Once an initial Questionnaire has been developed, pre-testing was earned out 

to ensure completeness and precision, Brainstorming sessions were conducted with 15 

Quality experts that have previous experience in the Egyptian Banks in order to 

improve the Tool progressively in terms of both content and construct validity.  

 

4.5.1 Select the Sample of Egyptian Banks 

A list of the Egyptian Banks that are implementing TQM was then developed. 

This required an exhaustive effort as there was no authorized entity responsible for 

keeping and updating a list for Egyptian Banks that applying TQM in Egypt, to 

develop this list via fax, personal calls or visits to the Banks. The list was then, 

verified through personal calls to the Quality Managers of these Banks 

4.5.2 Pilot Study 

To minimize all inquiries about the questionnaire and to ensure that the 

wordings are well understood by the participants, the final version of the 

questionnaire was then pilot-tested in 5 Egyptian to better rephrase them for better 

understanding of the real meaning behind the questions.  

4.5.3 Refine Questionnaire 

The questionnaire was then refined and a new version of the questionnaire was 

developed as a result of the previous pilot test.  

4.5.4 Conduct Survey Questionnaire 

The list of TQM implemented Banks was revised and the Quality Managers / 

Top management of these Banks were then contacted to introduce to them the main 

objectives of this study and to discuss the possibility of conducting this study in their 

Banks. The questionnaire was reviewed with them to ensure proper understanding of 

the questions and to resolve any ambiguity in understanding any statement. 

Only on few cases where the selected Banks were located at far distances from 

Cairo (Sinai, Red Sea. etc.), the Quality Managers were contacted via phone and the 

questionnaire was either sent by fax or mail. A telephone call followed this to ensure 

receipt of the survey and proper understanding of its statements, 

4.5.5 Select Participants 

The Quality Managers were asked to distribute the questionnaire to employees 

at different levels (Top Management, Middle Management, Others), different years 

with the Bank, and different departments in the Bank. Since the primary objective of 

this study is to assess the effect of elements of the OC Model on successful 

management of change, employees selected directly involved in the development and 

implementation of the new quality system. 

413 participants working in 34 TQM implemented Egyptian Banks were 

surveyed to conduct the research. 293 participants are working in Public sector Bank 

while 120 participants are working in the Private sector Bank. 

4.6 Gather and Analyze Data 

Main steps in the data gathering and analysis phase are: 

4. 6. 1 Collect Completed Questionnaire 

Questionnaires were collected from different Banks via face to face interviews 

with the quality managers or sent by mail in case of Banks that are located at far 

distances from Cairo (e.g. Sinai, Aswan, Red Sea, etc.) Only few completed 

questionnaires were sent by fax, 

4.6.2 Code Gathered Data 

The answers were then coded for analysis using the Statistical Package for 

Social Scientists (SPSS) version 9,0, .Each question was given a code that range from 
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XI to X69 according to its number in the questionnaire. Averages for each question 

were given a code Eel, The average for each element (Indicator) in the OC Model was 

given a code from Y2 to Y10. Success measures were given a code from y 11 to yl5, 

Table (4.1) shows a sample of the SPSS data sheet, Participant number in the survey 

is coded as (Sr.) = 413 participants; Company indicates no of Banks in the field study 

(34 Banks); ID: number of respondent within the Bank. 

 

 
Table (4.1): Sample of the SPSS data sheet 

4.7 Content valid 

The Questionnaire developed in this study demonstrates the content validity of 

the OC Model elements since the selection of measurement items was based on both 

an exhaustive review of the literature and through evaluations by Quality experts and 

practicing managers during pre-testing interviews. 

4.8 Main factors that affect successful management of Organizational Change 

These factors represent the elements of the proposed Organizational Change Model in 

Egyptian Banks. They were also found to be directly affecting successful management 

of organizational change.  

The most critical factors are: 

 Top Management Commitment & Leadership 

 Organizational Readiness to Change 

 Training 

The least critical factors are: 

 Employees Involvement 

 Performance Measures 

 Communication 

All Organizational Change Model elements are directly related to each other. The 

increase of any of these elements leads to relative increase in other element and vice 

versa. (E.g. top management commitment directly affects training and 

communication). 

Top 5 highest scores in our study as resulted from questionnaire to 413 respondents in 

34 Egyptian Banks, according to Likert scale (from 1 to 5) are: 

 I am sure that planned organizational changes will positively affect 

my job.  

 I am proud to work for this Bank.  

 Employees see change as a must to ensure our Bank is successful.  
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 Management    encourages    employees     to    adopt    change    (as 

implementing Total Quality Management)  

 Our Bank is concerned with training and skill development.  

 Personal relations and informal communication are not important to get my 

work done.  

 Management looks for employees' opinions before adopting any changes that 

may affect their work. 

 Management encourages employees to participate in long-term planning for 

their job responsibilities.  

 Employees receive periodic and appropriate information about their 

performance.  

 Employees feel free to say what they think about work issues.  

Comparing the values of Indicators of Organizational Change elements for both 

public and private sector Banks show that: the values for the public sector Banks are 

relatively greater than those for the private sector except for communication. This 

indicates that the public sector focuses more on the soft issues as training, clearly 

defined performance measures, etc. In the mean while many private sector Banks is 

distinct by their efficiency in communication due to their relatively small size or due 

to their dynamic working environment. 

The quantitative analysis makes a strong case for the impact that the OC 

Model elements have on successful management OC projects in the Egyptian Banks. 

The quantitative analysis gives only a partial picture of the adoption of theses 

proposed elements in Egyptian Banks. The qualitative research conducted in 

successful Banks expands on these 9 elements and helps to better identify how these 

elements were applied on successful OC projects as evidenced by their actual time in 

implementing the Total Quality Management and the degree of employees 

understanding of the requirements of the new quality system. The combination 

between the quantitative data and qualitative research provide a useful way for testing 

and validation the proposed model. 

Employees' perception of the overall success in managing change throughout 

the Total Quality Management was another factor that was taken into consideration 

when selecting these Banks. Taken alone both the qualitative and quantitative 

research has substantial limitations but taken together, they provide substantial 

support for OC Model. 

A tool (questionnaire) that helps Egyptian assess their soft issues and identify 

their weak and strong points is also provided.  
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Development and Validation of a Model 

For Managing Organizational Change 

 

Urged by the need in the Egyptian Banks for a comprehensive approach for 

successful management of different types of Organizational Change, this study was 

conducted. Focusing on humanistic issues that were frequently overlooked in previous 

change efforts. This research identifies an Organizational Change Model that is 

tailored to the culture of the Egyptian as agreed upon by quality experts currently 

working as consultants, quality managers in Total quality management in the 

Egyptian Banks. This model helps Banks in achieving the expected outcomes of 

change through minimizing resistance and facilitating change through all phases of 

Change. 

The Model was developed and validated via questionnaire to 413 respondents 

in 34 Egyptian Banks that were applying Total quality management. The Total quality 

management is considered as an example of organizational change as it affects the 

bank`s policies, procedures, structures, etc. 

To minimize resistance to change and facilitate the adoption of the new system, Banks 

need to pay more attention to the following factors:- 

 
5.1. Organizational Change Model  

5.1.1 Top management commitment & leadership 

There's an important role that top management of the Egyptian Banks can 

play. They need to convince their employees with the benefits of the change programs 

to the Bank and to their careers, instead of trying to force a new system from top 

downwards. Top management in successful Banks has created a sense of urgency and 

clearly communicated this message to get their employees buy-in before starting the 

journey. They had a clear vision and identified goals for improving their business & 

achieving competitive advantage and were able to communicate to their employees 

the big picture. They provided their staff with the required financial and human 

resources to achieve their targets and meet deadlines. 

They worked to provide their employees with adequate training that help them 

carry out their assigned tasks & fulfil their responsibilities. 

They were directly involved in the change efforts or at least in direct contact 

with people who are managing this effort. They followed up on the implementation 
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efforts in each and every site and department through periodical meetings with heads 

of departments and project managers. 

Through their behaviour and day-to-day actions, they managed to support the required 

change and encouraged implementing the new system. 

Follow the implementation in periodical meetings with top management and on 

branches 

 Provide training and time 

 Develop and communicate vision and future plans 

 Day to Day behaviour 

5.1.2 Communication 

Successful Banks managed to make everyone in the Bank at all branches / 

departments kept continuously informed about the Banks vision and future plans and 

goals, the status of implementing the organizational change efforts was periodically 

communicated at different levels, especially to those who are directly involved or 

affected by change. 

Change agents (quality responsible) were assigned as messengers of 

organizational change in their branches and within their departments to convey 

important information. 

To successfully manage change, quality experts recommend that we should: 

 Keep employees informed about project status (newsletters to branches, scores 

of implementation, etc.) 

 Use quality responsible as messengers to convey best practices between 

branches 

 Conduct steering committee meetings in different branches 

 Communicate important messages through face to face meetings 

5.1.3 Training 

One of the main issues that helped Egyptian Banks to facilitate change was to. 

Conduct awareness / refreshment sessions at different to make the employees familiar 

with the quality concepts, the company's policy, goals and plans towards achieving 

the TQM and supports the organizational change efforts. 

They used to train employees of what they are required to do according to the new 

system; summarize to them the role they should play at different phases of the TQM 

Training was conducted by internal resources (quality manager ) and included all 

employees. 

All branches / departments were asked to identify their training needs and to 

develop their training plans for implementing the new system. They were then 

provided with the required training resources accordingly. 

To successfully address training in change projects, we should: 

 Conduct awareness training (need to change, benefits to Bank & people, 

Banks vision & plans). 

 Train employees on new requirements 

 Conduct refreshment training on branches by Quality Manager  

 Summarize new roles & educate employees according to their actual needs. 
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5.1.4 Performance Measures & Recognition 

 

 
 

In successful Egyptian Banks, branches /departments periodical appraisal 

included measures of how efficiently the new system is applied. Management 

periodically checked employees' adherence to the implementation plan and their 

understanding of the new requirements through periodical internal audits. They paid 

these measures the same attention like they paid to achieving time plans & cost targets 

in important projects. 

Successful Banks linked their reward system to the new performance 

evaluation criteria both at the department/ branches level and on the personal level to 

reinforce required values and direct the employees' efforts towards the new direction. 

They have also recognized good examples of implementing the organizational change 

efforts in the Banks periodical meetings in presence of branches/departments 

Managers and through Banks newsletters. 

To effectively manage change in the Egyptian Banks, we should: 

 Link employees' efficiency in implementing the new system with their 

evaluation & recognition. 

 Rank Branches according to their compliance with the new system & 

communicate this information. 

5.1.5 Employees Involvement In planning, implementing and following up 

organizational change efforts 

Successfully implemented change projects in Egyptian Banks relied on 

selecting change agents (quality responsible) from different branches / departments. 

These agents were involved in documenting and reviewing the new system 

procedures to ensure that they are aligned with the Banks culture. 

A suggestion scheme was provided to enable employees to send their 

suggestions for improvement of the applied system to the quality department. It is 

recommended by the quality experts that these suggestions should be thoroughly 

investigated and discussed with those employees otherwise they may lose interest in; 

the whole effort. 

It is also recommended to ask all branches / departments to develop their 

detailed plan. This   plan   should   give   part   to   everyone   in   the   branches to   be 

involved in   the implementation of the new system. 
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To successfully manage change, quality experts recommend that we should: 

 Select employees from different branches / departments & involve them in all 

OC activities. 

 Involve skilled employees in developing manuals. 

 Let branches plan for implementing the new system. 

5.1.6 Organizational Culture (Work Environment & Values) 

Top Management in successful Banks managed to provide a culture that 

encourages risk taking, proposing and implementing new ideas, cooperation and 

teamwork, and accepting mistakes throughout different phases of organizational 

change efforts. 

For successful management of change, top management should 

 Allow time & accept non-intended mistakes 

 Trust employees & listen to their ideas 

 Align Banks values with employees' values 

5.1.7 Organizational Structure & Job Design 

Banks changed the Banks organizational structure to reflect the importance of 

the organizational change efforts to all employees. They assigned one of the top 

management as the Management Representative to lead & follow up the 

implementation efforts. 

The Branches/ Department organizational structure was also changed to reflect 

the organizational change effort through assigning a change agent (quality 

responsible) or any other needed position in each Branches / department according to 

the new proposed system. This change agent was empowered to take the appropriate 

actions in the required time. 

Job descriptions for all employees were adjusted accordingly to reflect their 

new responsibilities in the organizational change effort. 

Updated accordingly and communicated to all concerned parties .It is also 

recommended that job descriptions for the Management Representative, 

organizational change Leader, organizational change agents should give them the 

required authorities to implement the planned changes, identify gaps, take the 

appropriate corrective actions to get over the barriers. 

To effectively manage change in the Egyptian Banks, we should: 

 Organizational change Leader should report directly with authorities 

 Change branches organization structure to reflect new requirements 

 Develop employees' job descriptions that reflect their new role in adopting 

change 

 Create new jobs that are needed by the new system 

5.1.8 Teamwork & Cooperation 

Top  Management  in  successful  Banks  were  able  to  provide  a  work 

environment   that   encourages   cooperation ' and   teamwork between different 

employees at all branches and departments. This helps in transferring) exchanging 

implementation experience between branches. 

To successfully manage change, quality experts recommend that: 

 Convey examples of good implementation between branches  

 Good exemplars participate in training & suggestions 

 Reward the whole branches for efficient implementation 
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5.1.9 Readiness for change 

Successful Banks have realized the urgency change. They were able to 

develop the business case to change and this to their employees. They managed to 

keep their employee informed they have proven success in past organizational change 

communicated the need for change and its benefits effectively to that the fear and 

resistance to change could be greatly reduced. 

To help facilitate successful management of change, top manage: 

 Keep the employees continuously informed about challenges in the market 

 Select employees according to their flexibility to change 

 Educate employees with benefits of change for the company & their career 

development (win-win) before start 

This study reports on a successfully developed tool (questionnaire) that can be 

used to evaluate the effect of OC Model elements on successful management of 

change.  

5.2 Main Phases of Organizational Change Projects 

After discussing main elements of the proposed organizational change model 

we will go through different phases of the change project to present how these 

elements could be applied. 

 
5.2.1 Phase l: Preparation & Planning 

Any change project starts with preparation and planning to ensure that all 

concerned parties are ready to adapt change, the organizational change effort needs a 

solid foundation to build on, so that the required benefits could be successfully 

realized. 

5.2.1.1 Realize the need for change: why do we need to change from the current 

status? 

Organizations cannot just change for change's sake; there have to be business 

reasons behind an organization's desire to change Understanding the reason for 

change can help employees understand how the Bank will benefit from the change. 
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Establishing a sense of urgency is crucial to gaining needed cooperation. For 

the Egyptian Banks, successful Banks managed to get everyone involved in the 

change process aware of the reasons behind this initiative. Once the employees at 

different projects feel the urgency of applying the TQM, they all participate in the 

effort to adopt the required change. 

5.2.1.2 Select consultant who will guide the Bank in the change effort 

An external change consultant may help the change team in planning for 

change. He / she may act as a guide in helping the Bank achieve its plans through 

developing a change plan, ensure availability of adequate resources and guide them 

according to this plan. Periodical follow-ups are crucial to the success of change 

efforts. 

Some Banks face problems with consultants who are not familiar with the 

Banking nature and the Bank's main activities. A major complaint about consultants 

in the Egyptian Banks is the use of ready-made packages that fail to maximize Bank's 

involvement and don't reflect the Bank's actual business processes. At the beginning 

of the quality efforts in the Egyptian Banks, many consultants were not fully aware of 

the nature of the Egyptian Banks. They were just experts in developing systems that 

comply with the requirements of the TQM. They used to select some words and terms 

that do not suit the culture of the Bank or the nature of the Egyptian Banks. 

It is the task of external consultants, to help management to take the 

untraditional approach to organizational change. Consultants should use their 

experience to help oversee the whole picture and direct the efforts of all persons 

involved towards the overall goal, In particular, the consultant has to point 

management towards problem areas. (Schumacher, 1998) 

 The Bank should never allow the consultant to become the "Change 

Champion" or the Bank expert on the implementation process, A key part of 

consultancy is transfer of skills and knowledge; when the project is finished, the 

training and guidance provided by the consultant must remain within the organization 

in order that the process of change can progress and develop after the completion of 

the change project. The consultant should be viewed by the Bank as an 

implementation tool and not as an initiator of change. 

There are a number of factors to be taken into consideration when selecting a 

consultant: 

 Consultant Personality-Presentation and proposal made-Previously published 

material-Availability of educational material and supporting programs and 

tools-Reputation arid track record with existing clients-Knowledge of the 

organizational change project and its application in practice in similar or 

related companies-Ability to communicate with staff at all levels in the Bank-

Training skills and ability-Grasp of client's culture and, management style 

5.2.1.3 Get top 

Commitment by management is an essential step. Without it, there is no need 

to go further. One of the big mistakes that some Egyptian Banks felled in was that the 

chief executive officer (CEO) was not yet ready to make the personal commitment to 

change. Another common symptom of lack of personal commitment in some Banks is 

when the CEO claims commitment to change, then turns over the responsibility to his 

vice president or steering committee without further personal involvement. 

5.2.1.4 Assign management committee to follow up change efforts 

The main step in structuring for change is to assign a steering committee. The 

committee is the top-level steering group that will make the key decisions and 

authorize the support needed first to carefully study change and later to design, 
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implement, and maintain the process, Steering committee It is the vehicle for focusing 

the energy and resources of the Bank toward one common goal - changing from the 

current undesired situation to the desired one according to the Bank's future vision. 

As recommended by quality experts, committee members should share the 

same vision towards the change project. They should be also committed from day one 

not only to support change, but also to involve themselves personally with the change 

process. Members of the change Committee should be open to change, creative and 

able to interact effectively with all levels of the Bank. 

5.2.1.5 Select change management team members & assign team leader 

A number of different people must play different roles at different points in 

time throughout the initiative. We must identify who those individuals are, clearly 

define their roles and responsibilities, and design effective strategies for their 

involvement at the right points in time. 

Successful Banks have selected their best employees to participate in the effort 

to plan for and implement the new system. They shared in documenting the Bank's 

existing system to ensure its adequacy to the Bank's culture. They spread the message 

of the new system in their projects and other projects and departments to raise their 

employee's awareness of the new requirements. At further stages, they worked as 

internal auditors to ensure compliance with specified requirements, 

The Change team leader should have a positive attitude in all situations, and 

keep attention always on the desired objectives. 

The Change Team Leader should be a respected, executive currently holding a 

senior-level position; he / she should be appointed, to the Change Steering 

Committee. He/she must have superior leadership abilities and must also be an 

excellent communicator and a tireless contributor. The Change team may be 

composed of six to eight respected middle-level managers or other key people 

selected from a variety of departments within the Bank, Like the Change team leader, 

candidates for the design team should possess leadership skills and be excellent 

communicator. 

Team members should be selected only on the basis of their experience, 

potential and likely contribution to the team. (Turner at all, 1996) identified key 

characteristics of high performing teams as: 

 Each team member has a clear understanding of every other team member's 

individual role and function. Members will always try to help one another be 

successful in their role. 

 Each team member believes in the importance of continual communication 

and feedback. 

 Each team member understands the value of being willing at all times to share 

knowledge, skirls, ideas and time. 

 Each team member strives to create a work environment where team members 

feel comfortable at all times in sharing their individual thoughts and feelings 

when discussing or disagreeing on an issue as a team. 

5.2.1.6 Develop the project plan  
(Main phases & steps) present to top management 

 Planning the change process means (Turner at al, 1996); 

1- Being able to communicate the change: 

- What is to be changed? 

- Why it is being done?  

- How it is to be done? 
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2-  Understanding how people react to change, either as individuals or as part of a 

Bank or a group within an organization, so that we can plan to handle their 

reactions and .minimize risks. 

3-  Gaining commitment through participation and understanding that this is a 

many step process. 

Before beginning to plan the project in detail, a Milestone plan may be 

developed to define at strategic level what the project will deliver, Through 

milestones, the Change team defines the intermediate goals they will deliver to 

achieve project objectives, A simple plan can be a powerful tool for creating a vision 

for the project and gaining the commitment of all the people involved in the change 

project to the intermediate milestones -and the date by which they have to be 

delivered. Responsibilities of different groups involved in the change project should 

be developed and related to each milestone. The milestone plan is best announced at a 

workshop or seminar attended by the key managers of the Bank. Successful Banks 

managed to develop a realistic plan taking into consideration the expected workload at 

different projects and market conditions that could affect the change process. Good 

planning is the base for achieving good results. 

5.2.1.7 Develop the business case for change (reason for change) 

Developing the business case for change aids to inform the Bank of the reason 

for change as well as to give an indication of any dissatisfaction with or missed 

opportunity in the current state. 

Creating a compelling business case for change can mean the difference 

between failure and success in a change process. Banks that have the most success in 

managing change are those that have developed the clearest messages about the need 

for change.  

Before starting any change effort, we have to know where the Bank is and 

why it needs to change. Without first understanding that, an organization has little 

chance of obtaining real buy-in and participation from its people. 

Most Egyptian Banks failed to develop a well-documented business case; 

however it is highly recommended by quality experts to develop such case. Experts 

believe that communicating this message before starting the change effort will help 

minimize resistance to change and give the employees the compelling reason for 

paying additional efforts to get things done. 

5.3.2 Phase 2: Data gathering & analysis: 

This phase is the most ignored in the road to effectively implement a new 

quality system. Most Banks and consultants like to jump into the design and the 

implementation of the new system without paying enough attention to the analysis 

phase. The analysis phase is just limited to documenting the current system or 

conducting a gap analysis to assess the current system in Banks against the TQM 

requirements. Main activities include: 

 Assess organizational readiness for change 

 Assess history of change in the Bank 

 Identify areas & employees who will be affected by change & define the 

Impact of change on them 

 Assess the organization capabilities: 

 Conduct communication  

 Assess leadership capabilities 

 Identify current performance measures 

 Identify current skills of affected employees 

 Identify degree of required behavioural changes 
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 Assess teamwork capabilities 

 Assess current organizational values & the Bank culture 

 risk assessment 

 Assess potential sources of resistance to change (identify the drivers for & 

barriers to change) 

 Determine the impact of change on organizational structures & job 

descriptions. 

 Psychological assessment 

5.3.3 Phase 3: Design 

After analysing current status of all issues that may affect realizing the 

benefits of the organizational change, we should go for designing the appropriate 

approach to address change, a good approach for developing a plan for change is by 

building on the findings of the last phase (Analysis) to maximize strengths and 

improve weaknesses. Main activities in this phase include: 

5.3.3.1 Develop the Bank's vision 

The Vision for Change represents the idealized picture of what the 

organization and its employees can become. The vision should provide the motivation 

and energy required to drive change in today's Banks, A vision should incorporate 

components that both, add value to all stakeholders and focus on the Bank's strategic 

advantages. (Price Waterhouse, 1995) 

The vision is consistent with the Bank's stated values and supported by 

corporate goals and strategies. And there is a clear link between employee 

performance measures and corporate goals that serves to underscore the importance of 

individual contribution in realizing the vision, (Price Waterhouse, 1995) 

Quality experts believe that developing the Bank's vision will help people to 

better understand the direction of their Banks. Effectively communicated, this vision 

will drive both management and employees' efforts towards a common goal, 

5.3.3.2 Identify strategy to manage change 

Before beginning to plan the project in detail, it is worthwhile setting a basic 

strategy for its implementation. We must ensure attitudes to change are positive in the 

Bank and at all levels of management. If they are wrong at any level - senior, middle 

or junior - one will have a rising struggle. We must ensure that we have a clear, well - 

defined approach to managing the change (i.e. a clear strategy for the application of 

tools and techniques. Our implementation strategy may cover the planning and control 

systems, organizational and people- issues.  

5.3.3.3 Develop communication plan & strategy 

A communication strategy is defined by Andersen, 1999 as the high-level 

description of the basic, long-term communication goals and objectives.  

Like a business strategy, a communication strategy lays out the "big picture," 

The steps in developing the communication strategy are: 

 Segment and assess impacted change audiences/stakeholders, 

 Conduct a communication audit. 

 Develop an overall communication strategy for each phase of the change 

process. 

 Assess effectiveness of communication strategy on a regular" bases. 

 Assign someone to be responsible for the overall execution of the strategy.  

Goals of an effective communication plan: 

 Provide people what they need to make informed choices about whether and 

how to comply with or commit to the change. 
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 Build trust via candid information about the need for and the difficulty of 

changing, including the consequences of not changing. 

 Report progress or lack of progress so that people can be responsible 

contributors to the success of change. 

Elements of an Effective Communication Plan: 

The success of a communication plan depends on a number of interrelated 

factors that all need to be addressed and considered when formulating a sound 

communication strategy and plan. These factors include: 

 Appropriate sender 

 Effective vehicles 

 Cascading effect / ownership 

 Effective feedback mechanisms 

 Credibility of message / content 

 Analysis of stakeholders / audience 

 Appropriate / consistent feedback 

Communication Plan: 

In designing any communication effort, the following information   should be 

gathered and documented: 

1- To whom the message is intended. 

2- Form in which the message is conveyed. 

3- Key-information to be conveyed 

4- Individual responsible for distributing the message, 

5- Individual responsible for creating the message. 

6- When and how often the message will be delivered, 

7- Method in which response and reaction will be received, 

8- Intended result of communication. 

9- Additional information. 

Most communication is segmented to some extent: 

 Not everyone needs to receive the same information at the same time in all 

circumstances. 

 People may have different preferences for how they receive 

communications, e.g., face to face, e-mail. 

 Criteria for segmentation depend on the client environment and culture. 

Communication Infrastructure and Team: 

A communication infrastructure is the formalized relationships and 

responsibilities of people who in some way participate in forwarding the 

communication strategy. Building a communication infrastructure allows both the 

change team and the consultant to enable and support a sustainable communication 

strategy and plan. 

A communication team typically: 

The communication team assures the execution of the communication plan in 

accordance with corporate standards. They assume responsibility for the content, 

timing and delivery of the message, 

Egyptian Banks that were successful in managing change managed to have a 

strategy of keeping employees at the majority of branches continuously informed 

about the TQM news. Although they didn't have, a documented strategy or plan, they 

believe that the plan will better facilitate management of change. 
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5.3.3.4 Identify the changes that need to occur in the Bank structure and job 

description 

When defining job responsibilities and determining appropriate measures, we 

have to consider the individuals involved. Individuals of the Bank will likely have 

many questions associated with a change. 

Employees need answers to these questions if they are to process information 

about the changes, to engage in the change, and to contribute to it, Examples of these 

questions are: 

 How does my job change? 

 Who do I report to? 

 Who do I work with? 

 What new sills do I need? 

 How will my performance be measured? 

 What decisions do I have to make? 

5.3.3.5 Identify desired skills and competencies of concerned employees to 

implement change 

To successfully implement change the employees should have the adequate 

and appropriate skills and competencies. One should plan the required skills or 

knowledge for each employee position who will be affected by change. Once these 

skills are identified they are compared with skills of current employees to identify the 

gaps. The gaps can be covered through: 

 Training of employees on the required skills/knowledge; 

 Hiring new employees with the required skills; 

 Transforming employees to work in new positions that match their 

existing profile. 

5.3.3.6 Identify employees' training needs of and develop a training plan 

Identifying the gaps between the required skills for change and the existing 

one is one of the main sources for identifying training needs, the skills gap that was 

identified in the previous step is the main input in developing the training plan, an 

annual or semi-annual training plan need to be developed before starting the 

organizational change effort. This plan should include all people affected by change 

and should cover different aspects of organizational change effort. Training 

introduces employees to the concepts of the new system and makes them familiar 

with its requirements. It gives them confidence when facing the change effort. The 

plan should be communicated to branch and project managers at early stages of the 

organizational change project phases. Affected employees should be involved in 

identifying their training needs and in developing the training plan. 

5.3.3.7 Identify   required   changes   in   organizational   values   employees' 

behaviour and the Bank's culture 

When initiating a change, key people in the Bank should lead the change. This 

includes, change leadership, and change agents. Few people in the Bank should be 

involved in the design of the change, while everyone should be aware of the change. 

(Tener et al, 1993) 

Change leaders must design change systems and structures that work with a 

culture, not against it corporate culture and Bank strategies must be aligned in order 

for the Bank to function successfully. (Tener et al, 1993).Culture misalignment is 

when the old ways of doing things in an organization are in conflict with the new 

strategies and structures. Signs of cultural misalignment include: 

 Resistance to new ways of doing things 
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 Lack of accountability 

 poor teamwork  

 Mistrust between management and employees 

 Lack of clear vision/direction 

5.3.3.8 Develop leadership strategies 

A leader is critical to the success of any change effort, they drive the change 

process through leading, designing, and realizing organizational goals and change 

objectives. The leader is responsible for: 

 Establishing and communicating a vision and strategy-Setting objectives-

Motivating people-Creating a productive culture-Developing the 

organization 

The leadership team plays a crucial role in the change process- leaders drive 

the change. Because the Bank goes through different phases during the change 

process the leader's role must also change. 

Attributes of the Leadership Role in Driving Change during Leading 

Below are examples of behaviours that leaders need to demonstrate when 

leading the change process as identified by Andersen, 1999.  

 Convey that the change is real-Create a clear and compelling vision—with 

energy and sincerity, Reinforce themes surrounding the change, Inject the 

customer's points of view, Align a top team around the change, Seek out 

and create wide support for change, involve a broad set of people. 

5.3.3.9 Develop new processes 

New processes that support the required change should be on place before 

starting the implementation of the new system. These processes should be developed 

by the people directly involved in implementing the new system. They should also be 

aligned with the Bank's vision, values and strategy. The new processes should be 

communicated to the employees at all branches before starting the implementation 

with adequate time. Employees should attend awareness sessions to get introduced to 

the new system. 

5.3.3.10 identify points of monitor and control and intervals of measures 

It is important before starting the organizational change journey to identify 

what success will look like, how can we measure it, at what frequency, how will be 

responsible for measuring & reporting this data. Focusing on the critical success 

measures will concentrate the Bank's efforts towards the vital signs of project success.  

5.3.3.11 Develop a change management plan that is integrated with project plan 

The change management plan can be developed in various ways depending on 

the Bank's situation and the nature of the change project. 

To integrate the change management and other activities related to a project, 

Andersen, 1999 recommends that we should: 

 Take a holistic view — the team more fully considers what's going on in 

the organization, 

 Prioritize key impact areas — this involves identifying key areas and/or 

groups of people who will be impacted by the change,  

 Determine the integration in relation to other change efforts — the 

change initiative being examined may not be the only change occurring in 

the Bank, Other unrelated change projects may be taking place at the same 

time. Organizational changes which are required to bring about the desired 

culture and behaviours in the Bank. 
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5.3.3.12 Monitoring and Measuring Results 

A failing in many Organizational Change efforts is the lack of clearly defined, 

measurable goals that indicate degree of progress in the change efforts and that ensure 

that it will achieve the firm's overall strategic objectives from carrying out such 

project, Measuring the elements that constitute the essence of a successful change 

project is a. challenge. 

5.3.4 Phase 4: Implementation & Monitoring 

This phase is the most critical one as it heavily depends on the result of all the 

previous phases. All theoretical planning, analysis and design should be reflected in 

the implementation phase, it is the real challenge to implement our ideas, plans and 

strategies. This phase is totally related to human issues from both employees and 

management. Employees are required to implement the new system while 

management is concentrating in following up the implementation and removing any 

barriers that inhibit successful implementation, the organizational change team 

members and their team leader also play an important role in this phase through acting 

as a liaison between management and employees. They ensure smooth transfer of 

information between both sides & instantly notify top management of any major 

obstacles, 

Main activities of this phase include; 

 Conduct training sessions as planned 

 Measure performance 

 Assess effectiveness of the communication plan 

 Report results 

 Evaluate results 

 Identify required amendments in the plan & resources 

 Take corrective actions 

 Assess effectiveness of corrective actions taken 

 Anchor results in the Bank's culture 

 Provide support to employees through all phases of change 

 Conduct recognition programs and events to celebrate success 
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Challenges & Changes Facing Egyptian Banks 

 

6.1 The economic impact of the Basel III reforms to banking regulation 

The economic impact of the Basel III reforms to banking regulation required 

accompanying changes to business models, business processes and governance, need 

to be carefully managed to avoid a severe shortage of funding. We agree with critics 

of Basel III that there is a real danger that reform will limit the availability of credit 

and reduce economic activity. But the problem is not higher capital and liquidity 

requirements per se but rather the difficulties of ensuring a coordinated adaption to the 

new rules across the entire financial services industry. The authorities must use the 

long period of Basel III implementation to engage both banks and investors in 

constructive dialogue about the required operational and business changes. If these are 

not forthcoming, then the cure will indeed turn out to have been worse than the 

disease. In this case the required changes include revised internal processes for 

assessing and taking business decisions, such as approval of customer loans; more 

effective communication of bank business models and business opportunities to the 

investment community in order to persuade investors to produce necessary long term 

funds; and possibly also a shift of relatively risky (but still potentially value creating) 

loans from bank balance sheets to long term institutional investors better placed to 

absorb these risks 

6.1.1 The balance sheet challenge 

The challenges of Basel III implementation that the combination of new 

liquidity regulations will put pressure on the balance sheets of the banks They will 

have to respond by some combination of reducing loan assets, including commercial 

loans; increasing eligible liquid assets, and increasing their funding from equity, long-

term debt and stable customer deposits, so as to improve their positions under the 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR, Thus banks 

need to increase the liquidity of their assets and reduce the liquidity of their liabilities 

well ahead of the end-2018 implementation timetable announced by the Basel 

Committee. 

Capital requirements, too, will be tightened: 

1. There will be tighter rules on the calculation of capital and asset risk. Changes in 

the calculations of risk- weighted assets (RWA) will substantially reduce capital 

ratios. These changes will result in large increases in RWA and corresponding 

falls in capital ratios  

2. The regulators are moving to a regime in which primary attention is paid to 

common equity, the best quality Tier 1 capital. Under Basel III this minimum 

requirement will be 4.5%. 

3. The tier 1 capital ratio will increase to 6% of the new (higher) level of RWA. The 

non-equity part of tier 1 capital can be debt which converts into equity at some 

defined trigger point  

4. In addition, banks will have to hold a capital conservation buffer of 2.5%, in the 

form of common equity. It can be drawn on in times of stress, but if it is drawn on, 

the bank's ability to distribute earnings will be constrained. 

5. Banks will also have to hold a countercyclical buffer in common equity of up to 

2.5% at the discretion of national regulators, with the intention of protecting the 

banking sector from periods of excess credit growth. 

6. Finally a minimum tier 1 leverage ratio of 3% is to be ‘tested’, with a view to 

introducing a minimum leverage ratio as from 2018.  
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6.2 IFRS is likely to create significant challenges for the banking industry. 

 International Financial Reporting Standards shall change the entire picture of 

the organization structure of the Bank. It will transform the method of 

evaluation of Bank`s performance including earnings, management 

information and control system, reporting practices, valuation policies and so 

on. The convergence is not the sole responsibility of the finance and accounts 

department. It requires a combined effort of all departments of the 

organization. 

6.2.1 Challenges  

Change in policies: 

The proposed convergence of IFRS shall require the changes in the existing 

policies of banking industry. 

Change in reporting practices : 

The banks shall be required to change in the reporting practices of their 

financial statements after the convergence of IFRS because of the material changes in 

the valuation and provisioning for advances, financial instruments, capital adequacy 

and other aspects also required changing in the reporting format of their financial 

results. 

Change in technology : 

The technology used for reporting and printing for banks shall require 

changes, because the convergence shall have different rules and regulations than the 

existing rules and regulations. For example, the provisions of IFRS state that all 

individual advances shall be valued at its fair value instead of its book value. The 

measurement of fair value shall be based upon the discounting method. It would be 

difficult to calculate the fair value of each advance through the existing system. The 

change in the technology for these complex calculations shall also require a heavy 

investment for banking industry. 

Valuation of financial instruments: 

Recognition and Measurement is one of the typical standards for those 

organizations which uses financial instruments in their financial statements especially 

banking industry. It shall have an impact over the income of the industry. 

Lack of efficient and effective personnel: 

The proposed convergence is a complex procedure because of the 

unawareness of the IFRS. It shall require the professionals who have deep 

understandings of the IFRS to be involved. It is a big challenge. 

Impairment in investments: 

IFRS recognize the impairment model for the assets of the organization. 

However, the banking industry, at present, recognizes the provisioning and writes off 

method for the valuation of its advances and investments. At the time of convergence, 

the bank is required to examine each and every investment including advances on 

specific basis and shall require to value them as per the method of present value after 

adopting the effective rate of interest for discounting. It is a tough work for the 

banking industry. However, the IFRS specifies the suitability of method for 

measurement of present value for group borrower and individual borrower. It specifies 

the collective method and individual method for measurement of impairment of the 

assets of the organization. 

Fair valuation of financial instruments: 

Under the IFRS, the measurement of fair value shall be different from the 

existing method. One of the important transitions shall be for the valuation of held till 
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maturity (HTM) securities in the IFRS. At present, it is valued at amortization of cost 

basis. It is unlikely to be available in the IFRS. 

Consolidation of financial statements : 

The consolidation of financial statements are purely based upon the ownership 

and control over another organization. As per the existing accounting standards, 

consolidation is not mandatory for all organizations. However, as per IFRS, the 

consolidation is mandatory for all the organizations. The measurement of ownership 

shall also be changed in the IFRS. It shall include the potential voting rights, control 

management and other related factors for keeping control over the management of the 

another organization. Therefore, the scopes of definition for ownership and 

consolidation purposes have been extended in the IFRS.  

Preparations of Egyptian banking industry : 

(1) The Egyptian banking is in the process of finalizing those agencies that shall make 

the proper assessment of the loans and advances of the organization as per the 

IFRS standards. These agencies shall also measure the quantum of impairment in 

the loans and advances after applying the proper discounting rates in the 

calculation of present value. These present values shall be measured after adopting 

the group borrowing facility basis, in case where the borrowings are enjoyed on 

class or group basis, and collective basis where the borrower enjoys for shorter 

period. The example of short period for collective basis is credit cards. 

(2) The Egyptian banking has started the measurement of credit risk management. It 

has started the credit risk management internally as well as externally. Although, 

at present, the bank’s internal department measure and assign the risk for all the 

borrowers before sanctioning and loans and advances. It has also started the 

practices of getting measurement of risk by external agencies and other related 

agencies for all those entities which enjoy the borrowing facility as group 

borrower or individual borrower. This practice shall reduce the impairment loss in 

the advances and shall enhance the net worth as well as income of the banking 

industry. 

(3) The Egyptian banking has started the practices for the adequate provisions of the 

loss for the derivatives and financial instruments. If no loss is measured after the 

measurement of impairment in the loans and advances, the created provisions 

shall be income in that year otherwise the loss shall be adjusted from such 

provisions. This practice shall keep the banking industry in good health. 

(4) At present, most of the banks have started the recruitment of trained and 

professional staff for the bank. This recruitment has been started with a view to 

appoint the professional staff in the bank that can perform the credit risk 

management, fair valuation of loans and advances, forecasting of loss, if any, 

proper budgeting of income and expenditures and so on. It shall enhance the 

quality of financial reporting of the banking sector as well as the banking sector 

shall be ready for timely implementation of convergence of IFRS. 

6.3 A new standard to measure adequacy under the name (Basel II) 

Adequacy represents the most important element of banks stability and 

solidarity, furthermore the application of that standard during the last years resulted in 

many weaknesses that led the committee to make some modifications on that standard 

and, ultimately, suggesting a new standard to measure adequacy under the name 

(Basel II).  
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6.4 Egypt Banking sector post Revolution 

The transmission of the current political and economic shock to the balance 

sheet and income statement 
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Management of change: managerially, technically and institutionally 

A Case study on Banque Misr 

 

 

 

 

Banque Misr (S.A.E.) was established on April 3, 1920 as a commercial bank. 

The head office is located at 151, Mohamed Farid Street, Cairo.  

The Bank carries out corporate, retail and investment banking in addition to 

Islamic banking through 478 branches in the Arab Republic of Egypt and 5 branches 

in U.A.E. and one branch in France. The number of employees at the balance sheet 

date is 12 340 employees. 

1- Banque Misr face many challenges – new regulations, more competition, 

slowing growth in some markets. Banque Misr strategy for keeping bank returns 

high:- 

Banque Misr achieves the highest profits in its history for the third year Under 

the supervision of the chairman Mr. Mohamed Barakat. Banque Misr has achieved 

those profits under  the current  economic challenges and their impact on the banking 

system as a whole, represented in increasing of direct and indirect burdens result from 

the events of the 25 January revolution and its impact on stock prices listed  in the 

Egyptian Stock Exchange and other than the burden of financing portfolio purchased 

from Banque du Cairo. Although of that, the financial indicators for the performance 

of Banque Misr has shown a remarkable growth with the completion of the provision  

gap since  the financial  year 2010-2011.  

The ability to adapt, respond, and create new opportunities is critical to a 

Banque Misr future prosperity and development..  Therefore, keeping Banque Misr 

returns high  requires  actions. That is, actions to invest and reinvest in the resources.  

Banque Misr during the period from 1/1/2012 until 31/12/2012 was able  to 

finish ordering , financing and participating in many of the financing operations with 

a total amount of  EGP 22,163 billion in many sectors. The value of the guarantee 

coverage for Banque Misr in those operations  in the range of EGP  5,415 billion. 

There are processes underway amounted to EGP 3,65 billion , The value of the 

guarantee coverage for Banque Misr in those operations in the range of  EGP1,825 

billion, and in light of the intensive marketing plans Banque Misr is underway to 

finance projects amounted to  EGP 5 billion with  expected coverage of Banque Misr 

in those processes approximately  EGP3,307 billion in several sectors.  

Banque Misr has achieved a real increase in the customer`s loans during the 

year amounted to EGP  6,9 billion at a rate of 15.2%   with the continued expansion of 

retail products and the development of  banking new  products and services to suit the 

different needs of customers. The retail portfolio amounted to EGP 2,9 billion in 

6/2012 compared to EGP 1,9 billion in 6/2011, an increase of EGP 1 billion from the 

previous year, with a growth rate of 52.6%., The total number of payment cards 

issued was 2,2 million cards by the end of6/2012 with a market share of 15% in which 

payment cards bearing the logo of Visa international and with a market share of 

13.6% in payment cards bearing the logo of MasterCard International and the number 

of cards issued was  2,5 million cards in 12/2012. 
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IFRS is likely to create significant challenges & Changes for Banque Misr 

The financial statements of Banque Misr are prepared in accordance with 

“Rules for the Preparation and Presentation of Financial Statements of Banks and the 

Recognition and Measurement Bases” issued by the Central Bank of Egypt and its 

amendments and in conformity with the requirements of related applicable Egyptian 

laws and regulations. The financial statements for the year ending June 30, 2011 will 

be the first general purpose financial statements to be issued by Banque Misr 

according to the new CBE rules (in line with IFRS). The comparative figures for the 

year ended June 30, 2010 are currently being restated to be in conformity with these 

rules. 

The changes in Banque Misr financial statement as of and for the year ended 30-6-

2011: 

 Changed the disclosure requirements of the objectives and policies and 

methods of risk management, financial management and capital adequacy and 

some other explanatory notes. 

 Studying all the differences that result in tax obligations for tax deferred . 

 The impact of that change on the item of fair value reserve of financial  

investments which Were previously measured at cost adjusted rate 

differentials in exchange rates or fair value whichever is less with the incurred 

of the decline in value of the income statement. 

 The method of measuring loans and facilities impairment and other debt 

instruments, which are measured at amortized cost, has changed, according to 

amounts of losses of debts received. 

 The Bank has conducted Assets Acquired as Settlement of Debts of the 

purpose of ascertaining the applicability of rules classified as non-current 

assets held for sale under other assets, did not result in a difference in the 

classification or value measured those assets. 

 Collecting all subsidiaries controlled by the bank directly, irrespective of the 

activity of these Previously, there were no collection for subsidiaries that do 

not work in banking or finance. 
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Consolidation of financial statements of Banque Misr  

The consolidation of financial statements are purely based upon the ownership 

and control over another organization. As per the existing accounting standards, 

consolidation is not mandatory for all organizations. However, as per IFRS, the 

consolidation is mandatory for all the organizations. The measurement of ownership 

shall also be changed in the IFRS. It shall include the potential voting rights, control 

management and other related factors for keeping control over the management of the 

another organization. Therefore, the scopes of definition for ownership and 

consolidation purposes have been extended in the IFRS.  

 

 

A new standard to measure adequacy under the name (Basel II) 

Adequacy represents the most important element of banks stability and 

solidarity, furthermore the application of that standard during the last years resulted in 

many weaknesses that led the committee to make some modifications on that standard 

and, ultimately, suggesting a new standard to measure adequacy under the name 

(Basel II).    



  51 

 

Capital adequacy and capital utilizations are reviewed according to the 

requirements of regulators (Central Bank of Egypt in the Arab Republic of Egypt) and 

monitored daily by the bank's management through models that depend on the 

guidelines of Basel Committee for Banking Supervision. Required information is 

submitted to the Central Bank of Egypt on a quarterly basis. 

The Central Bank of Egypt requires each bank to do the following: 

 Maintain the sum of EGP 500 MM. as a minimum limit for issued and paid-up 

capital also maintain a percentage between capital elements and assets and 

contingent liabilities elements weighted by risk equals to or exceeds 

10%.Overseas branches are subject to the supervision rules regulating banking 

business in countries where they operate. 

According to Basel I 

 

 

 

 30/6/2013 30/6/2012 

Capital 

Tier one (Basic capital): 

Share capital 11 400 000 11 277 692 

General reserve 342 538 300 756 

Legal reserve 350 584 279 998 

Other reserve 747 619 400 078 

Faire value reserve (65 304) (1 038 838) 

Total tier 1 capital 12 775 437 11 219 686 

Tier two (Supplementary  capital): 

The equivalent amount of the performing loans and 

contingent liabilities provision 
681 234 663 737 

Subordinated loans 1 148 268 1 319 352 

45% of the increase in the fair value above the book 

value of  the financial investments 
118 220 102 468 

Total tier 2 capital 1 947 722 2 085 557 

Total capital 14 723 159 13 305 243 

Risk weighted assets and contingent liabilities : 

Assets in the balance sheet  82 143 222 70 654 804 

Contingent liabilities 4 971 684 4 669 779 

Total risk weighted assets and contingent liabilities 87 114 906 75 324 583 

Capital adequacy ratio (%) 16.90% 17.66% 
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According to Basel II 

 30/6/2013 30/6/2012 

Capital 

Tier one (Basic capital): 

Share capital 11 400 000 11 277 692 

Reserves 1 412 961 979 861 

Faire value reserve (65 304) (1 038 838) 

Net profit 1 825 788 708 863 

Total Basic capital  14 573 445 11 927 578 

Total deduction  from Basic capital  (396 732) (275 047) 

Net Basic capital 14 176 713 11 652 531 

Items excluded from tier 1 capital :   

50% from Banking risks reserve regards assets 

acquired as settlement of debts 
(10 109) (8 159) 

Total tier 1 capital 14 166 604 11 644 372 

Tier two (Supplementary  capital): 

45%  from special reserve 3 117 3 117 

45% of the increase in the fair value over book value of 

financial investments 
118 220 102 468 

Subordinated loans 
1 148 268 

234 
1 319 352 

Impairment provision for loans and regular contingent 

liabilities 
681 234 663 737 

Total Supplementary  capital 1 950 839 2 088 674 

Items excluded from tier 1 capital :   

50% from Banking risks reserve regards assets 

acquired as settlement of debts 
(10 109) (8 159) 

Net Supplementary  capital 1 940 730 2 080 515 

Total capital 16 107 334 13 724 888 

Risk weighted assets and contingent liabilities : 

Credit risk 96 183 327 91 535 055 

Market risk 4 773 111 5 175 911 

Operational risk 8 674 000 6 222 500 

Total risk weighted assets and contingent liabilities 
109 630 

438 
102 933 466 

Capital adequacy ratio (%) 14.69% 13.33% 
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2. Technical capabilities of Banque Misr 

 Banque  Misr  operates  a  number  of  Oracle-based  core  banking  

technology  applications  seamlessly  linked  by  Oracle  middleware and powered by 

the Oracle Database. With the addition of Oracle Financial Services Applications to  

its  infrastructure,  including  modules such as:- 

 Oracle Financial hub, Oracle  HR, Oracle fixed assets  & payables , Oracle 

Performance  Analyser,  Oracle  Transfer  Pricing  and  Oracle  Risk Manager,  

so Banque  Misr  will  be  able  to  enhance  its  customer profitability, and 

performance measurement functions. 

 Oracle solution enables Banque Misr to see how its actions in the field  - 

across all 490 branches - are  aligned  with  the  bank's management strategy. 

"We're complementing this internal reporting tool with upgrades to customer-

facing  processes  such  as  our call  centre,  marketing and credit card 

collections functions to ensure that customers receive a 

 Banque  Misr  will  become  one  of  the  most  advanced  financial institutions  

in  the  wider  Middle  East  and  North  Africa  region,". Using Oracle, all of 

the Banque Misr 's actions can be aligned to meet both the Banque Misr 's 

strategic long-term direction and its day-to-day  initiatives,  helping  Banque 

Misr takes  full  advantage of every opportunity and meet the different 

customers’ needs 

 Banque Misr ranked the 1st among the banks in the payment of port service 

with a market share of 40% and ranked the 2nd in the service of paying taxes 

with a market share of 13% these services provided through 281 branches. 

 Banque  Misr  operates  a  number  of program such as The Customer Care 

program (The  objective  of  the  program  was  to  address  the  key  issue  of  

customer  Care'  program  for  branch  staff  was  initiated  by  the  Quality 

Department with the assistance of the Bank's Training Centre and an external 

training specialist) The Business performance improvement BPI program (The 

purpose of the Business Process Improvement program was to introduce the 

concept of process management to the Bank, analyze the performance of key 

business processes and priorities and implement improvement 

opportunities. Each improvement project was delivered by a high level, cross- 

functional project team. 

 Banque Misr has achieved a real increase in the customers loans during the 

year amounted to EGP 6,9 billion at a rate of 15.2%   with the continued 

expansion of retail products and the development of  banking new  products 

and services to suit the different needs of customers. 

 The retail portfolio amounted to EGP 2,9 billion in 6/2012 compared toEGP 

1,9 billion in 6/2011, an increase of EGP 1 billion from the previous year, with 

a growth rate of 52.6%., The total number of payment cards issued was 2,2 

million cards by the end of6/2012 where the bank ranked  the 2nd with a 

market share of 15% in which payment cards bearing the logo of Visa 

international and ranked  the 3rd with a market share of 13.6% in payment 

cards bearing the logo of MasterCard International and the number of cards 

issued was  2,5 million cards in 12/2012. Banque Misr is the most prevalent in 

selling points machines POS Where the number of machines reached more 

than 11 thousand machine compatible with the international standards. 

 Banque Misr ranked the 1st among the banks in the payment of port service 

with a market share of 40% and ranked the 2nd in the service of paying taxes 

with a market share of 13% these services provided through 281 branches. 
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also the bank finance small and medium-sized enterprises through its branches 

and for various industrial, agricultural services Where the growth rate during 

the financial year 2011/2012 of the  credit portfolio for the  small and 

medium- enterprises was 72% . 

 For the continuation of Banque Misr policy in the spread of its branches 

Banque Misr opened 8 new branches during the year, bringing the total 

number of branches  about 490 branches by the end of December 2012 also 

the completion of the restructuring of the bank's branches and the renewal and 

development of 173 branches on 6/2012.The number of ATM machines 967 

machine in December 2012.-Banque Misr was the first Public Sector bank to 

establish dedicated branches for Islamic Transactions, to provide all banking, 

financial and trading activities for all sorts of economic and financial 

activities, according to the rules of Islamic Shariaa. The funds of such 

branches are completely separate from those of Banque Misr. These branches 

are under the supervision of the Head of Fatwa Committee of Al-Azhar and 

member of the Islamic Research Council.  

 Banque Misr established the Banque Misr Foundation for Community 

Development and Welfare. The Foundation is an independent entity managed 

by a board of trustees and registered with the Ministry of Social Solidarity 

 Banque Misr was among the first banks to deal with the Social Development 

Fund (SDF) since its inception in 1993 as an intermediary to provide the 

necessary funding to income-generating small enterprises providing real career 

opportunities (permanent and temporary), with the aim of relieving the 

negative impacts of unemployment and opening up new fields of financing for 

existing and new small enterprises through Banque Misr branches spread 

throughout the country. 

 Online Banking-Internet Services Banque Misr provided its clients with 

various services on the Internet through which they can get various services 

without having to go personally to Banque Misr, including: Checking the 

balance of current accounts,  Getting information on to credit cards and 

Currency exchange rates.  

 

https://www.banquemisr.com.eg/onlineservices/Rates/Currency-En.aspx
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3- Growth and performance measures of Banque Misr with Comparison of Peer 

banks 
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 Appendix (1)  

 خالص الشكر.نرجو من سيادتكم االشتراك معنا في هذا البحث ولكم 

أمام الررمم الرذق ممر  √ ال توجد إجابات  صحيحة وأخرى خاطئة ولكن يهمنا معرفة رأيك، برجاء وضع عالمة  

 باختياره.

 : أوافق بشدة5 : أوافق4 : محايد3 : ال أواف2 : ال أوافق بشدة1

 ال أوافق بشدة          وافق بشدة              

  1 2 3 4 5 

      ليا رؤية مشتركة وأهداف واحدةلدق اإلدارة الع 1

      يشعر العاملون بمدق مساندة ودعم اإلدارة العليا 2

      للبنكالعاملون على ثقة في اإلدارة العليا  3

      اإلدارة العليا تشجع العاملين على عمل التغيرات المطلوبة  4

      اإلدارة العليا تشجع األفكار الجديدة 5

 ادارة الجررودة الشرراملة تغييرررات تنميميررة فرري الماضرري  م ررل  عنررد حرردو  6

 كان  اإلدارة العليا مشتركة ومتواجدة باستمرار لعمل تلك التغييرات 

     

عنررد حرردو  تغييرررات تنميميررة فرري الماضرري، كانرر  ت رررفات وسررلوكيات  7

 اإلدارة العليا تمهر مدق دعمها ومساندتها لتلك التغييرات.

     

تغييرات تنميميرة فري الماضري، كانر  هنراك مسراندة دعرم مرن  عند حدو  8

 كل المديرون لتنفيذ تلك التغييرات

     

      يقود المديرون العاملين ويساندوهم لتحقيق أهدافهم 9

      ن العاملين واإلدارة العليايتم تبادل المعلومات ب ورة جيدة بي 11

      ات فيما بينهمالعاملين على تبادل المعلوم البنكتشجع  11

      يعبر العاملون على أرائهم فيما يتعلق بأمور العمل بحرية تامة 12

      البنكالعاملون على دراية كافية بسياسة وأهداف  13

      البنكالعاملون على دراية كافية بقيم ومبادئ  14

جهني عادة ما تتروافر لردق المعلومرات المطلوبرة لحرل المشركالت التري تروا 15

 أثناء العمل

     

عرن  البنكعادة ما يعرف العاملون بحدو  تغييرات إدارية أو تنميمية في  16

طريررق منرروات االت ررال الرسررمية  م ررل االجتماعررات، النشرررات الدوريررة، 

 الخ 

     

ادارة الجررودة عنررد حرردو  تغييرررات تنميميررة فرري الماضرري  م ررل تطبيررق  17

 بأسباب عمل تلك التغييرات.  ، مام  اإلدارة بإبالغيالشاملة

     

عنرررد حررردو  تغييررررات تنميميرررة فررري الماضررري، مامررر  اإلدارة برررأبالغي  18

 بخططها ورؤيتها للمستقبل.

     

      بتدريب العاملين وتنمية مدراتهم البنكهتم ي 19

      يتلقي العاملون التدريب المالئم للقيام بمهام وظائفهم 21

      تيار نوعية التدريب المالئمة الحتياجاتهميقوم العالمون باخ 21

QUESTIONNAIRE 
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يتلقرري العرراملون الترردريب المالئررم لتحسررين مرردراتهم علررى العمررل الجمرراعي  22

Teamwork 

     

ادارة الجررودة عنررد حرردو  تغييرررات تنميميررة فرري الماضرري  م ررل تطبيررق  23

 لجديدة ، تم تدريب العالمين لتنمية مهاراتهم للقيام بمهام وظائفهم االشاملة

     

م تعرير  العراملين بالمهرام يرتعند حدو  تغييررات تنميميرة فري الماضري،  24

 الجديدة المطلوبة منهم إلحدا  تلك التغييرات.

     

العرراملون علررى درايررة بمرردق ارتبرراط وظررائفهم بتحقيررق أهررداف وسياسررات  25

 البنك

     

طلروب مرنهم تحقيقهرا تم تحديد معرايير ميراا األداء للعراملين واألهرداف الم 26

 رة واضحة وأبالغهم بهاوب 

     

      يتلقي العاملون ب فة دورية معلومات مناسبة عن مستوق أدائهم 27

      مجهودات العاملين ومساهماتهم محل تقدير من اإلدارة 28

نتوم  حوافز ومكافات العاملين على مدق مسراهماتهم فري تحقيرق أهرداف  29

 البنك

     

م  حوافز ومكافآت العاملين على مدق مسراهماتهم فري تحقيرق أهرداف نتو 31

 التي يعملون فيها االدارةالمشروع/ 

     

      يتم مكافأة العاملين بعدة طرق مادية، معنوية، الخ 31

اإلدارة العليررا ال تتومررع أن يرجررع إليهررا العرراملون فرري كررل القرررارات الترري  32

 يتخذونها

     

العليررا العرراملين علررى المشرراركة فرري حررل المشرراكل واتخررا   تشررجع اإلدارة 33

 القرارات

     

      يتحمل العاملون المسئولية عن مراراتهم والنتائج المترتبة عليها 34

تقوم اإلدارة باستطالع رأق العاملين عند عمل أق تغييرات مد ترثثر علرى  35

 طبيعة عملهم 

     

علررى المشرراركة فرري التخطرريل طويررل المرردق تشررجع اإلدارة العليررا العرراملين  36

 لمهام وظائفهم

     

عند حدو  تغييرات تنميمية في الماضي، شرارك العراملون فري التخطريل  37

 لتنفيذ التغييرات المطلوبة.

     

      بغض النمر عن درجاتهم الوظيفية  بالبنكيمكن مبول أفكار العاملين  38

      البنكالعاملين في توجد درجة عالية من ال قة بين  39

      للبنكيشعر العاملون بدرجة كبيرة من الوالء االنتماء  41

      يشجع على المخاطرة ويبرز روح التحدق البنكالجو العام ب 41

      يشجع على اإلبداع البنكالجو العام ب 42

      الديهم الشجاعة على االعتراف بأخطائهم والتعلم منه البنكالعاملون ب 43

       البنك اأشعر بالفخر للعمل في هذ 44

      ب ورة واضحة البنكبادئ متم تحديد ميم و 45

      البنكتتفق ميمي ومبادئي الشخ ية مع ميم ومبادئ  46

      لديهم نفس القيم والمبادئ البنكالعاملون ب 47
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      للبنكنة تنفق مع القيم والمبادئ المعل البنكسلوكيات العاملين ب 48

      تساعدني وظيفتي على إظهار مدراتي ب ورة جيدة 49

      المشروع يساعد على تنفيذ العمل بسهولة ويسر للبنكالهيكل التنميمي  51

الهيكررل التنميمرري المشررروع يسرراعد علررى سرررعة اتخررا  القرررارات وحررل  51

 المشاكل

     

      ير هامة إلنجاز أعمالياالت االت الجانبية والعالمات الشخ ية غ 52

      بالبنكأنا على دراية بمدق ارتباط وظيفتي بوظائ  بقية العاملين  53

      يوجد تعاون كافي بين المدرين والعاملين في إدارتي / مشروعي 54

      Teamworkبتشجيع العمل الجماعي وروح الفريق  البنكتقوم  55

      رق العمل كوحدة متكاملة طبقا إلنجازاتهمبمكفاءة وتقدير ف البنكتقوم  56

يعمرررل المرررديرون بمختلررر  مسرررتوياتهم كفريرررق عمرررل واحرررد علرررى تحقيرررق  57

 األهداف المطلوبة 

     

      بالبنكتم تخطيل نمام العمل لتشجيع التعاون بين فرق العمل  58

      يجيدون العمل الجماعي  بالبنكالعاملون  59

فرري تنفيررذ التغييرررات المطلوبررة فرري الماضرري  البنرركد نجرر  ب ررفة عامررة، لقرر 61

 ادارة الجودة الشاملة  م ل 

     

      من تنفيذ التغييرات المطلوبة في الماضي ب فة عامة، لقد استفاد البنك  61

ب فة عامة، لقد ساهم  التغييررات التري حردث  فري الماضري فري تطروير  62

 مستقبلي المهني

     

      كفرصة للتطوير والتحسن ادارة الجودةون التغيير م ل تطبيق يرق العامل 63

      في السوق بنكنايرق العاملون التغيير كضرورة حتمية لنجاح  64

أنررا علررى ثقررة مررن أن التغييررر المخطررل والمررنمم سرروف يررثثر إيجابيررا علررى  65

 وظيفتي

     

      المطلوبةمن وجهة نمرق فأنه ال توجد صعوبة في عمل التغييرات  66

      اإلدارة العليا ال تخاف من التغيير 67

 11سرنوات           أك رر مرن  11إلري  3سرنوات         مرن 3:         أمرل مرنالبنركعدد السنوات في  68

 سنوات

 نوع الوظيفة: إدارة عليا              إدارة وسطي             أخرى 69
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 مقدمة :

وارتفاع نسبة المخاطرة، مقارنة  واالجتماعية تقتصاييةااليتصف العمل المصرفي بالحساسية، وتأثره بالتغيرات 

األخرى االتقتصاييةبالقطاعات 
1

تواجه جملة من التغيرات المستمرة في بيئة عملها، منها:  المصرية. فالمصارف 

. كل هذا ألقى العمالءإرتفاع حدة المنافسة، والتطور التكنولوجي الحاصل في القطاع المصرفي، وتنوع رغبات 

تق البنوك مهمة تغيير وتطوير الفكر اإلياري المصرفي، وتكييف بيئة العمل المصرفي لتوائم التغيرات، على عا

إيجابية تتصف بالمرونة العالية، والتي تمكنها من تحقيق بيئة إيجابية مشجعة على اإلبداع  منظميهوخلق ثقافة 

  .واإلبتكار

 أهداف الدراسة :

 يق األهداف التالية :تسعى هذه الدراسة إلى تحق        

 .. التعرف على إيارة التغيير كعلم جديد منظم ومخطط يساعد في إحداث التطوير للمؤسسات المصرفية1

التغييرات المستمرة على مستوى بيئتي العمل الداخلية والخارجية والتي أيت الي عملية التغيير . تحديد طبيعة ٢

 .في المؤسسة المصرفية المصرية 

هات خاصة تساعد في إحداث التغيير المطلوب والتطوير التنظيمي في المؤسسات المصرفية العاملة . تبني توج٣

 .في مصر 

( في الجهاز المصرفي 2التعرف علي القواعد والشروط الفنية التي افرزتها المقررات الجديدة لبازل )بازل -4

 .المصري 

 ا المؤسسات المصرفية في مصر.. إلقاء الضوء على مجاالت إيارة التغيير التي تستخدمه٥

 . استعراض لواتقع التغيير في المؤسسات المصرفية العاملة في مصر وبيان االياء المالي لها .٦

 .تطوير بطاتقة تقياس األياء المتوازن الختبار مدي حاجة المؤسسات المصرفية المصرية للتغيير  -7

 مصرفية العاملة في مصر.. تقديم مقترحات وتوصيات تساعد على تطوير المؤسسات ال8

 

 –خلفية نظرية  –: التغيير في المنظمات المصرفية الفصل االول 

 

في ظل محيط يشهد تطورات وتغييرات عميقة وواسعة النطاق في مختلف  المصرفيةتعيش المنظمات     

اتقترانه بمختلف جوانب المجاالت، السيما المعرفية والتقنية واإليارية والمعلوماتية. وتبرز أهمية التغيير بسبب 

المنظمة، سواء من حيث رؤيتها ورسالتها، أو من حيث عملياتها ومهامها، أو من حيث هياكلها التنظيمية، أو من 

حيث سلوك األفراي العاملين واتجاهاتهم واإلجراءات المنظمة وتقنياتها المستخدمة، والهدف من وراء ذلك هو 

ةتغييرات المحيطالظمة والبحث عن تالؤم يائم ما بين نظم المن
2
. 

 

 

  

 

 

                                                 
1

(. " تحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية األرينية : يراسة 2002الفاعوري، رفعت والعمري، أحمد ) 

 444ص(: 2)22استكشافية باستخدام تحليل المسار"، مجلة  يراسات للعلوم اإليارية ، 
2

 21، ص1221جر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، يافيد س ويلسون: إستراتيجية التغيير، ترجمة تحية سيد عمارة، يار الف 
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 مفهوم التغيير  المبحث االول :

ويشير  كفلسفة عمل في مختلف المجاالت،المؤسسات تناولت الدراسات والبحوث االتقتصايية جانب التغيير في    

التغيير في مفهومه على أنه "التحرك من الوضع الحالي الذي تعيشه المنظمة إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة 

وفاعلية، وبالتالي هو عملية إيخال تحسين أو تطوير بصورة مستمرة"
1

 ؛

لمواجهة المؤسسة فهو "نشاط يتضمن إجراء تحوالت في أحد أو بعض أو كافة العناصر التـي تتكون منها     

 القوى المؤثرة فيها"
2

 

 

منظمات للضغوط الناجمة يقصد بالتغيير في أبسط معنى كونه "استجابة مخططة أو غير مخططة من تقبل الكما 

عن  االبتكارات المايية والفكرية، وإيارة التغيير ما هي إال التأكد من المعالجة الفعالة لتلك الضغوط من خالل 

الممارسات اإليارية المختلفة" 
3

 

ع المصرفية بهدف االنتقال إلى وض المؤسسةوعليه يقصد بالتغيير على أنه إجراء تعديالت جزئية أو جذرية على 

 تنافسي أفضل تتمكن من خالله من تحقيق أهدافها، وذلك استجابة لمجموع القوى المؤثرة فيها والتي تتمثل فيما

 يلي:
4

 

 : وهي العوامل البيئية الناشئة من ياخل البنك والمحركة نحو التغيير وتتمثل في: القوى الداخلية -

 العمل؛ غياب الرضا  الوظيفي لدى العاملين وزياية ساعات التغيب عن 

 ؛الياراتضعف أو تقلة التعاون بين العاملين في األتقسام وا 

 انخفاض أرباح البنك وتكبده لخسائر؛ 

: تنشأ هذه القوى من خارج محيط البنك وال يمكن التحكم أو السيطرة عليها إال بإجراء القوى الخارجية -

 وذلك نتيجة: تغييرات تتالءم وهذه القوى، وتعد بمثابة الدافع الرئيسي نحو التغيير 

 التطورات التكنولوجية والمعلوماتية؛ 

 إصدار تقوانين وتشريعات مصرفية جديدة؛ 

 التحوالت االتقتصايية؛ 

  المصرفية والمالية؛ المؤسساتزياية حدة المنافسة بين 

 تصاعد ظاهرة العولمة وما أفرزته من آثار على أعمال البنوك؛ 

 

 

  أنواع التغيير المبحث الثاني :

 أن التغيير هو ضرورة حتمية تفرضها الكثير من المتغيرات فإنه يتم وفقا لعدة أنواع كما يلي: انطالتقا من

 أوال: التغيير حسب درجة التخطيط

 ينقسم التغيير من حيث يرجة التخطيط إلى نوعين:

 التغيير المخطط:  -1

وبرامجه، ويكون نتيجة جهوي  هو الذي يتم تنفيذه بعد إعداي يتقيق ويراسة متأنية لظروف التغيير ومتطلباته 

 واعية من تقبل مخططي التغيير.

 التغيير غير المخطط: -2

ويتم بشكل مستقل عن رغبة المؤسسة ويحدث نتيجة التطور والنمو في المؤسسة، ويكون هذا التغيير  

 تلقائيا، أي يون اإلعداي له، وذلك نتيجة لتغيرات في البيئة المحيطة بالمؤسسة.

 

                                                 
1

أيوات تحويل األفكار إلى نتائج، ترجمة عبد الرحمن توفيق، مركز الخبرات المهنية  -يانا جاينس روبنسون، جيمس روبنسون، التغيير 

 .20، ص:2000بميك، القاهرة،  -لإليارة
2

 .77، ص:2004م وتطبيقات، يار وائل للنشر والتوزيع، عمان، مفاهي -محفوظ أحمد جوية، إيارة الجوية الشاملة 
3

"التغيير ويور المشرف"، ورتقة بحث مقدمة إلى المؤتمر السنوي الحايي عشر حول اإليارة وتحديات التغيير فكر  سعيد يس عامر، 

، 2001تحديات التغيير، القاهرة، ، )مجمع مداخالت لـ: سعيد يس عامر، اإليارة و2001يعوة صايتقة، القاهرة، -تجارب رائدة-جديد

 .(211ص:
4

الملتقى الدولي حول اإلبداع  –يراسة تطبيقية  - التغيير في المنظمات المصرفية كمدخل لتطبيق إيارة الجوية الشاملة -مفتاح مصباح  

 : كترونيالموتقع االل 2011وماي18/12البليدة، يومي -والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة سعد يحلب

-http://iefpedia.com/arab/wp
content/uploads/2011/06/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%851.doc 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%851.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/06/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%851.doc
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 ر حسب درجة الشموليةثانيا: التغيي
 ويكون في شكلين : 

 التغيير الجزئي : -1

ويشمل أجزاء من المنظمة أو من العمليات أو األنشطة فقد يشمل وحدة من الوحدات اإليارية في المنظمة، 

 أو أهداف المنظمة أو السياسات واإلجراءات.

 التغيير الشامل: –2

يشمل كافة المؤسسة، سواء أتقساما أو عمليات أو يوائر أو  يمتاز هذا النوع من التغيير بشموليته حيث أنه

أفراي أو جماعات 
(1)

 . 

 تغيير حسب وقت التنفيذ:الثالثا: 

 التغيير التدريجي:  -1

يحدث هذا النوع من التغيير في المؤسسة تدريجيا، أي يكون على يفعات متتالية خالل فترة زمنية معينة 
(2)

. 

 التغيير السريع: -2

واحدة وبسرعة، يسميه البعض بالصدمة القوية، حيث أن تنفيذه يشكل صدمة تقوية للجميع، ويجب  ويتم مرة

الحذر من اآلثار االجتماعية السلبية على من سوف يتأثرون به ألن من شأن ذلك أن يؤيي إلى بروز المقاومة، 

زئيا أو أن يكون هناك ضرورة ولكن هناك ظروف معينة يمكن أن ينفذ فيها التغيير السريع كأن يكون التغيير ج

ملحة إلجراء التغيير منعا الستفحال مشكلة كبيرة تؤثر على مستقبل المؤسسة.
(3) 

 

وتؤيي إيارة التغيير يورا حاسما في فشل أو نجاح التغيير وهو ما يتطلب ضرورة تحديد مجاالت التغيير   

اتخاذ القرارات المالئمة لهذه التحوالت. بدتقة، والقوى المسببة للتغيير، ومراحل عملية التغيير، ومن ثم
4
  

وفق  "التغيير المرحلي"ضرورة االلتزام بما يسمى بـالمؤسسة ولتحقيق أفضل النتائج فذلك يتطلب من 

الخطوات التالية: 
 

المصرفية للوتقوف على نقاط الضعف والقوة فيها، طبيعة الهيكل للمؤسسة يراسة الوضع الحالي  .1

 ياية، نظام االتصاالت؛التنظيمي لها، نمط الق

المصرفية سواء كانت مشاكل تكنولوجية أو المؤسسة تحديد المشاكل الحقيقية التي تعترض نشاط  .2

المقابلة أو  تسويقية، وتؤيي اإليارة يورا بارزا في تحديد تلك المشاكل بدتقة من خالل المالحظة، أو

 اكل واتقتراح الحلول المناسبة؛االستمارة كمصاير معلومات تقويها إلى معرفة طبيعة تلك المش

تخطيط برنامج التغيير من حيث األهداف، والمعايير، ومؤشرات األياء ووضعه تقيد التنفيذ في وتقت  .3

 يلي: محدي من طرف مسؤول معين، مع مراعاة ما
5

 

 التغيرات السابقة؛ -

 المتأثرون بالتغيير؛ -

 المقاومة المتوتقعة من التغيير؛ -

 ر؛ تأييد اإليارة العليا للتغيي -

اختيار اإلستراتيجية المناسبة بما يتالءم والتغيير المطلوب، وتقوم اإليارة المصرفية باالختيار بين ثالث  .4

 استراتيجيات: 

إستراتيجية تقوة اإليارة العليا أين تستخدم المكافآت كحافز لتشجيع التغيير، والعقوبات عند مقاومة  -

 التغيير؛

 ا بأهمية التغيير والعوائد المتوتقعة منه؛إستراتيجية إتقناع منفذي التغيير منطقي -

إستراتيجية مشاركة ممثلي المجموعات المتأثرة بالتغيير في وضع األهداف، والتخطيط، وتنفيذ  -

 التغيير، وتعد من أكثرها فاعلية لمقاومة التغيير. 

عن تنفيذ التغيير  تنفيذ التغيير بدعم وتأييد اإليارة العليا والتقيد بالبرامج المحدية، ويؤيي المسؤولون .5

يورا حاسما في نجاح عملية التغيير بمعرفتهم لطبيعة التغييرات الواجب إجراؤها، والعوائد المتوتقعة من 

 تنفيذها. 

التعامل مع مقاومة المتأثرين بالتغيير خاصة عند سوء فهمهم لمبررات التغيير، أين تعمل اإليارة على  .6

المصرفية، والموظفين والعمالء، وإعالمهم بمجاالت لمؤسسة لالحد من المقاومات بشرح فوائد التغيير 

 التغيير وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ المطلوب، وتقديم الحوافز، والمكافآت. 

                                                 
1

 . 78، ص  2004الطبعة األولى يار وائل للنشر : األرين ،مفاهيم وتطبيقات :إدارة الجودة الشاملةمحفوظ أحمد جوية ،  - 
2

 - Robert Heller ;gérer le changement mangopratique, Italie: 1999,p 12. 
3

 .  78مرجع سبق ذكره ، ص ، مفاهيم وتطبيقات :إدارة الجودة الشاملة  محفوظ أحمد جوية ، - 

 
4

 .214مرجع سابق، ص:  ،سعيد يس عامر
5

 .41مرجع سابق، ص: محفوظ أحمد جوية، 
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متابعة برامج التغيير، وتقييم كفاءة استراتيجيات التغيير، ومدى االلتزام بخطة العمل، ومن ثم تقياس  .7

لوتقت المناسب. االنحرافات، وتصحيح االختالالت في ا
1

 

 

 أسباب ودوافع التغيير  المبحث الثالث :

في الوتقت الراهن العديد من التحديات، ويأتي في مقدمتها عدم االستقرار البيئي، وهو ما المؤسسات تواجه      

 يلي: يدعوا إلى ضرورة التغير نتيجة تقوى ياخلية وأخرى خارجية تتمثل كما

 في النقاط التالية: وتتمثل األسباب الخارجية:اوال : 

  تعتبر العولمة من أبرز العوامل الداعية للتغيير، نتيجة التطورات التي تحدثها في المجال االتقتصايي

 والسياسي، والتكنولوجي، واالجتماعي.

 حّدة المنافسة على الجوية العالية ، وتزايد التطور التكنولوجي والمعلوماتي والنمو السريع للتقنيات الحديثة

 اليف المنخفضة.والتك

  كثرة المشاكل االجتماعية وانتشار البطالة والفقر واألمراض الصحية، مما يجعل سلوك األفراي عرضة

 لتغيرات في اتجاهاتهم ومداركهم ويوافعهم وشخصياتهم كنتيجة حتمية لتغير الظروف البيئية المحيطة.

 حتياجات وأذواق العمالء. سيطرة اتقتصاي السوق وظهور سلع وخدمات جديدة، وبالتالي تغير ا 

  المؤسسةالتغيرات في البيئة السياسية والتشريعية للدولة التي تنشط فيها. 

  يلي: وتتمثل فيما األسباب الداخلية: ثانيا :

 إلى المؤسسة الداخلية التي تتعلق بالعنصر التنظيمي كمشكلة نقل المعلومات من تقمة  نتيجة لإلجراءات

 العامل السلوكي كذلك في العجز عن تحقيق االتصال الفعال.مستوياتها الدنيا، ويظهر 

  الفشل في اتخاذ القرارات، أو تأخر في وصول المعلومات، أو عدم فعالية األسلوب القيايي، ومن أمثلته

 عدم تقيام المديرين بطلب المساعدة الفنية من مدير آخر بسبب المنافسة.

  مع التغيُرات الجديدة مما يتطلب ضرورة إحداث تغيير للتعامل للمؤسسة عدم مالئمة التنظيم الحالي

 . اسباب ويوافع التغيير( بالملحق يوضح 1الشكل رتقم ) وتطوير تنظيمي في المنظمة.

 

  المؤسسات المصرفية مجاالت التغيير في  المبحث الرابع :

لتغيير وذلك ألهميتها، إن مجاالت التغيير حظيت بكثير من الدراسات واألبحاث من تقبل المهتمين بمجال ا   

ويتطرق التغيير لعدة محاالت مختلفة في المنظمة، كما أنه تقد يشمل أكثر من مجال واحد في الوتقت نفسه، وسوف 

 نستعرض مجاالت التغيير في المداخل التالية:

ف بالديناميكية، : تظهر أهمية التغيير الثقافي على أساس أن البنك يعمل في بيئة تنافسية تتص ثقافة المنظمةوال : أ

وعلى ذلك تعرف ثقافة المنظمة على أنها "مجموعة القيم، والعايات والتقاليد، وأياء مقدمي الخدمات، 

، واستراتيجياتهامع العمالء، وتظهر ثقافة المنظمة المصرفية في هيكلها التنظيمي، وأهدافها،  وسلوكياتهم

وفي أساليب االتصال فيها"
2

قيم التي يشترك فيها أعضاءها، وتتحدي وفقا ، كما تشير إلى "مجموع ال

والعالتقات المهنية بين األعضاء" العمالءلألهداف وسياسة التعامل مع 
3

 ، 

 

 إرساء ثقافة خدمة المحور األساسي لها هو العميل وتحقيق رضاه،  فيالمصرفية المؤسسة وبالتالي تتمحور ثقافة 

 

:عن طريق  
4

 

 الحفاظ وتدعيم عالتقات مستمرة مع العمالء.تنمية مهارات االتصال التي تحقق  -

المصرفية في تقديم خدمة متميزة فعلية  بجوية المؤسسة تحديد إستراتيجية الخدمة بدتقة بجعل رسالة  -

 عالية.

ومن هنا يكون التغيير أياة مفيدة في تدعيم ثقافة جوية الخدمة إذا ما تم توضيح الهدف والمبررات والحلول    

ة، ويعزز ذلك بشكل واضح في النظم والسياسات، وهياكل البنك.والبدائل  الممكن
 5 

                                                 
1

 .مرجع سبق ذكرة  –يراسة تطبيقية  - التغيير في المنظمات المصرفية كمدخل لتطبيق إيارة الجوية الشاملة -مفتاح مصباح  
2

 .221، ص: .2007رعد حسن الصرن، عولمة جوية الخدمة المصرفية، يار التواصل العربي للطباعة والنشر والتوزيع، يمشق،  
3

 .2، ص:1222إستراتيجية التغيير، ترجمة تحية عمارة، يار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة،  يافيد ويلسون، 
4

 .22، ص:2002سعيد محمد المصري، إيارة وتسويق األنشطة الخدمية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  
5

 .مرجع سبق ذكرة  –يراسة تطبيقية  - لجوية الشاملةالتغيير في المنظمات المصرفية كمدخل لتطبيق إيارة ا -مفتاح مصباح  
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يعتبر الهيكل التنظيمي من أكثر المجاالت تعرضا للتغيير، ذلك أن جميع التغييرات التي  التنظيمي :الهيكل ثانيا:

المصرفية غالبا ما يصاحبها تغييرات في الهيكل التنظيمي من حيث تعديله، أو المؤسسة تطرأ على 

 يره، أو حذف بعض الوحدات التنظيمية، أو توسيعها، أو التقليل منها. تطو

 

يظهر تغيير الهيكل التنظيمي أمرا البد منه، فالهيكل التنظيمي الطويل تحسين الخدمة المقدمة للعمالء فعند          

تعتمد ثقافة خدمة ، فالمنظمة المصرفية التي رضاء العمالء  ذو المستويات اإليارية الكثيرة ال يتوافق مع

تقوية تتجه في هيكلها التنظيمي من األعلى إلى األسفل حيث أن العمالء في تقمة الهرم التنظيمي واإليارة 

موجهة بالعمالء تركز اهتمامها بما  أن المنظمات المصرفية التي تتبع هيكل تنظيمي يذكرالعليا في أسفله، 

وفي ظل هذا التوجه يعتبر العميل حجر  اته الكامنة،يفكر العميل في شرائه ومن ثم خلق إثارة الحتياج

 .مفهوم جوية الخدمة كما يدركهاالزاوية في تحقيق 
1
 ( 1)رتقم ويظهر ذلك بوضوح في الشكل  

 

 (: التغيير في الهيكل التنظيمي1شكل رقم )

 هيكل تنظيمي تقليدي                   هيكل تنظيمي موجه بالخدمة       

        

، 2007المرتكزات واألخالتقيات، يار الرضا للنشر، سوريا،  -كاسر نصر المنصور، ثقافة الخدمةر: مصدال

 21ص:

 

 الهيكلة اإليارية من خالل عدة محاور من أهمها : ـ  وتتم عملية 

  االهتمام برفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم من خالل الدورات التدريبية المتخصصة والمتطورة سواء

 اخل أو الخارج. فى الد

  .تحديث نظم اإليارة واختيار القيايات المصرفية ذات الكفاءات المتميزة والخبرات العالمية 

  تطوير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات وميكنة الفروع وربطها بالمراكز الرئيسية للبنك لسرعة اتخاذ

 القرار اإليارى على أساس سليم. 

 ك وإنشاء لجان للمراجعة الداخلية.يعم وسائل الرتقابة الداخلية بالبنو 

  إنشاء وتطوير إيارات للمخاطر بالبنوك بهدف تقييم مختلف المخاطر بما فيها االئتمانية وتحسين أساليب

وأسس تقييمها وإياراتها. 
2

 

 

 إعادة الهندسة: ثالثا :

 والذي يعرف على أنه:  "إعاية الهندسة " من الجوانب األخرى التي يشملها التغيير هو

"ذلك المدخل اإلياري الحديث الذي ينطوي على هدم األوضاع القائمة بالبنك، وإعاية تصميم جميع أنشطة 

أعماله، والقيام ببناء تنظيمي جديد مصحوبا بتغيير جذري في المفاهيم والقيم السائدة في البنك، بهدف تحقيق 

لحالية"طفرات انجازيه كبيرة يعجز البنك عن الوصول إليه في ظل أوضاعه ا
3
 ؛   

" هي من مجاالت التغيير التي تتبناه المنظمات المصرفية الهندرةفإعاية الهندسة أو كما يسميها البعض بـ" 

لتحقيق مستوى عالي من الجوية والوصول إلى رضا العميل الدائم، ويتضمن التغيير في أسلوب أياء العمل، 

افآت، ونظام االتصاالت والمعلومات في اإليارة وترتيب الوظائف، وتنظيم أساليب الرتقابة، ونظام المك

                                                 
خليل عبد الرزاق، عاشور عايل، ""جوية الخدمة المصرفية فلسفة وثقافة؟ أم شهاية وسلوك؟"، ورتقة بحث مقدمة إلى الملتقى الدولي  1

 .2، ص: 2007مايو  7/8، سكيكدة، يومي11أوت 20حول الجوية والتميز في منظمات األعمال"، جامعة 
2

 الموقع االلكتروني :  5002المجلد السابع والثالثون   -النشرة االقتصادية   -بنك اإلسكندرية  
-content/uploads/2009/07/d8a7d984d8afd985d8ac-ab/wphttp://iefpedia.com/ar

d985d8b5d8b1.doc-d981d98a-d8a7d984d985d8b5d8b1d981d98a            
3

 .122، ص: 2000طارق طه، إيارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية، يار الكتب، اإلسكندرية،  

 العمالء      
 خط العاملين   

 المشرفون      
 رؤساء األقسام   

 المدير العام     
 رة العليا  اإلدا   

 اإلدارة العليا    
 المدير العام     

 رؤساء األقسام   
 المشرفون      
 خط العاملين     

 العمالء       

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d8a7d984d8afd985d8ac-d8a7d984d985d8b5d8b1d981d98a-d981d98a-d985d8b5d8b1.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/07/d8a7d984d8afd985d8ac-d8a7d984d985d8b5d8b1d981d98a-d981d98a-d985d8b5d8b1.doc
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المصرفية، وتغيير متطلبات التوظيف في الوحدات اإليارية بإيجاي االنسجام بين عمليات إعاية الهندسة وبين 

المواصفات المطلوب توافرها في العنصر البشري.
 1

 

 وتتلخص جهوي إعاية هندسة العمليات المصرفية في أربعة عناصر أساسية: 

 . التركيز على العمالء الداخليين والخارجيين معا بدرجة أولى.1

 .العمليات  إلنجازللوصول الي السرعة المطلوبة . إعاية هندسة األعمال 2

 . إعاية بناء الهيكل التنظيمي وفرق العمل . 3

. االعتماي على نظم ومقاييس جديدة مثل تقنية الجوية والمعلومات.4
2
 

 

 

 كنولوجي التغيير الترابعا : 

ساهمت الثورة التكنولوجية فى مجال االتصاالت والمعلومات فى إعاية هيكلة الخدمات المالية، حيث حدث تغير 

  .كبير فى أعمال البنوك وأنشطتها وأخذت البنوك تتجه الى أياء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من تقبل

  

ما يلىالمصرية  ها البنوكتشهد التي التكنولوجيولعل من أهم مالمح منظومة التطوير 
3

:-  

  تطوير البنية التحتية لشبكة ربط فروع البنك الواحد وكذلك الربط بينها وبين المراسلين، فضال عن الربط

بينها وبين البنك المركزى مما ساهم فى توفير خدمة نقل المعلومات واالتصاالت الصوتية واالجتماع عن 

 لجهد النجاز األعمال وتعزيز سالمة ويتقة اتخاذ القرار .بعد ، ومن ثم توفير الوتقت وا

  التوسع فى إصدار بطاتقات الدفع باختالف أنواعها ، مع نشر تقنوات التوزيع اإللكترونية لتهيئة السوق

ياخل وخارج فروع البنوك  ATMsالمصرفى للتعامل بهذه البطاتقات مثل نشر ماكينات الصرف اآللى 

( ، وهو ما ساهم فى E.P.O.S) (Electronic Point of Sale)اإللكترونيةونشر شبكة من نقاط البيع 

 نشر بطاتقات الدفع المتداولة فى السوق المصرى من خالل الماستر كاري والفيزا كاري.

  وفى ذات المضمار بدأت بعض البنوك فى تقديم الخدمات المصرفية عن بعدRemote Banking 

Services ت وخدمة العمالء مثل تشغيل مراكز لالتصاالCall Centers فضال عن تقديم خدمات البنك ،

 ، وتقديم خدمات مصرفية عبر شبكة االنترنت . Mobile Bankingالمحمول 

 . القيام بتقديم خدمات التحصيل اإللكترونى للشيكات 

 فية تبنى حزمة برامج أساسية ومتكاملة ذات تقنية عالية تقايرة على تغطية احتياجات الخدمات المصر

القائمة واستيعاب ما يتم استحداثه منها إما من خالل إنشاء البنوك للبرامج الخاصة بها أو شراء البرامج 

 من الشركات المتخصصة تبعاً لسياسة كل بنك ومالءته المالية . Core Banking Systemsالجاهزة 

 

 التغيير المؤسسي خامسا :

ر المؤسسييعرف التغيي    
4
 كفاءتهيؤيى الي رفع  للمؤسسة المصرفيةكل اياري تقانوني جديد استحداث ش )بأنه  

. (لتؤيي يور أكثر فعالية في خدمة العميل
5

 

تسارعت خطوات بيع مساهمات المال العام فى البنوك . 2008حتى عام  2001الفترة من عام وخالل    

ومن بين أبرز ،ز المصرفى المشتركة حيث أن بيع هذه الحصص يمثل أحد محاور خطة الدولة إلصالح الجها

المساهمات العامة التى تم بيعها للقطاع الخاص خالل الفترة الماضية نذكر بيع البنك األهلى لمساهماته فى البنك 

األهلى سوسيتيه جنرال والبنك التجارى الدولى، كما باع بنك االسكندرية حصته فى البنك المصرى األمريكى، 

 هرة فى بنك كايرو باركليز، ومساهمات بنك مصر فى بنك مصر الدولى. وكذلك تم بيع مساهمات بنك القا

وتقد روعى فى اختيار عروض الشراء للمساهمات العامة تمتع المؤسسات المالية المتقدمة للشراء بمراكز مالية 

كية تقوية وسمعة جيدة حتى تكون تقايرة على نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة بما يسهم فى تقديم خدمات بن

جديدة، وتقد حققت البنوك العامة باتخاذها هذه الخطوة أرباحاً رأسمالية حسنت من معدالت الربحية لديها وأتاحت 

الفرصة الستخدام هذه األرباح فى عمليات إعاية الهيكلة.  
6

 

                                                 
1

 .77، ص:2002ن عبد هللا الدخيل هللا، يار المريخ للنشر، الرياض،جفري إن لوينثال، إعاية هندسة المنظمة، ترجمة خالد ب 
2

 .71جفري إن لوينثال،  مرجع سابق، ص:  
3

 .مرجع سبق ذكرة  -  5002المجلد السابع والثالثون   -النشرة االقتصادية  –بنك االسكندرية  
4
وهو العمل األساسي لكمية لشرح التغيير المؤسسي .  الذي ركز أبحاثه علي تقديم الطرق اNorth  C.Dأبرز االقتصاديين من   

 3991لحصوله على جائزة نوبل التذكارية في العلوم االقتصادية لسنة 
5
Iseal Artueo, Institutional Development (U .S. A: The word Bank ,Washington  D C , Johns 

Hopkins University press 1997 p 11  
6

 .مرجع سبق ذكرة -  5002المجلد السابع والثالثون   -شرة االقتصادية الن –بنك االسكندرية  
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كما حدثت عمليات يمج طوعى وجبرى بين عدي من البنوك أيت إلى انخفاض عدي البنوك العاملة فى مصر من 

% من رأسمال بنك اإلسكندرية إلى  80بنكا ايضا تم بيع  72إلى العدي الحالي  2004بنكاً فى نهاية ييسمبر  17

بنك سان باولو االيطالى فضال عن بيع مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة .
1

 

 

 مراحل التغيير في المؤسسات المصرفية  المبحث الخامس :

 

رية في المفاهيم والقيم السائدة في المنظمة المصرفية، وتحقيق تحسينات جوهرية في وبهدف إجراء تغييرات جذ

لمراحل التالية:  لالخدمة المقدمة للعمالء تتم التغييرات وفقاً 
2

 

 :"تعد هذه المرحلة هي األساس وفيها تحدي اإليارة العليا خطة إجراء  المرحلة األولى "اإلعداد للتغيير

إعداي العاملين للتغيير وتشكيل فرق العمل، ويعم االتصاالت، وتنمية القيايات  مبدئية، كما تعمل على

اإليارية، وتحتاج المنظمة المصرفية إلى نظام للقياس يحتوي على مؤشرات صحيحة ومعبرة عن كل عالتقات 

لتغيير وأنشطة المنظمة بصورة متوازنة مع الربط بين األهداف على مختلف المستويات التنظيمية و إحداث ا

من أينى إلى أعلى. 
3

 

 

 خالل هذه المرحلة يتم استحداث رؤية، ومبايئ، وأهداف، وإعاية بناء التخطيط للتغيير" المرحلة الثانية :"

المنظمة المصرفية يكون بتخطيط إستراتيجيات وبناء توتقعات مستقبلية، كما يتم توظيف التكنولوجيا 

 ت.والمعلومات، واالرتقاء بالبحوث واالبتكارا

 وذلك بتنفيذ الخطة، وإعاية البناء، وإعاية تجديد مهارات العاملين وتشجيع تصميم التغيير" المرحلة الثالثة :"

 المتميزين وربط الكفاءات والحوافز بأهداف المنظمة المصرفية.

 حديد ما إذا ، وتساعد هذه المرحلة في تالتغيير": وهي المرحلة األخيرة لتقويم تقويم التغيير" المرحلة الرابعة

كانت جهوي إعاية الهندسة ناجحة، وأين يفترض تركيز الجهوي المستقبلية.
4

 

ومن األهمية عند تصميم محاور إعاية الهندسة أن تأخذ المنظمة المصرفية في اعتبارها عوامل نجاح إعاية      

 الهندسة والمتمثلة في:

       لالزمة لقياية التغيير.يعم اإليارة العليا والتزامها بتوفير القياية ا 

       .تفهم احتياجات العمالء 

       .تدريب عاملين ذو كفاءة ومهارة تشارك في عمليات إعاية الهندسة 

       .عدم تطبيق تكنولوجيا المعلومات تقبل التخلص من األخطاء والمشاكل القائمة 

 ة المصريةوحتمية التغيير في المؤسسات المصرفي 2الفصل الثاني : بازل 

 

جاء االتفاق الثاني للجنه بازل ليضع العمل المصرفى المصرى امام تحديات جديدة على العديد من األصعدة سواء 

مننن حيننث متطلبننات رأس المننال المصننرفى او التصنننيف االئتمننانى او انظمننة ايارة المخنناطر، فقنند فننرض االتفنناق 

كبينر منن أجنل تغطينة المخناطر الجديندة التني يتضنمنها الجديد على البنوك المصرية زيناية رؤوس اموالهنا بشنكل 

لكفاية رأس المال وخاصة مخاطر التشغيل ومخاطر التصنيف االئتمانى والذى يشكل جوهر االتفاق  2اتفاق بازل 

خاصة وانه يركز على التقييم الخارجى الذى تقوم به وكاالت التصنيف العالمية للبنوك والدول والشنركات وايضنا 

 يف الداخلي الذى تجريه البنوك ذاتها لعمالئها .على التصن

وال يقننف األمننر عننند هننذا الحنند بننل يتخطنناه إلننى حتميننه زينناية اسننتثمار البنننوك المصننرية فننى االنظمننة التكنولوجيننة 

 المتطورة والكواير البشرية المؤهلة وذلك من أجل تعزيز امكاناتها وتقدراتها فى مجال أنظمة إيارة المخاطر 

 

 

 

                                                 
1

 .77ص  2017/  2012 المجلد الثالث والخمسون العدي الثاني البنك المركزي المصري  -المجلة االتقتصايية  
2

الذي عرف  Kurt Lewinنماذج تقدم  صورا مختلفة لمراحل التغيير هما نموذج عالم النفس االجتماعي كيرت لوين  هناك اربعة

و لينـدا  Dean Andersonوالنـــموذج الثاني الذي تقدمـــه كــل من  يين أندرسون   باهتمامه الكبيرفي حل المشاكل االجتماعية.

 أكرمان 

والنموذج الرابع لألمريكي     Ivancevichو النموذج الثالث و تقدمه ايفانسوفيتش   .Linda S.Ackerman Andersonأندرسون 

بالملحق (4شكل رقم )و  ( بالملحق يوضح المراحل الثمانية للتغيير لدى جون كوتر2والشكل رتقم ) John p. Kotterجون كوتر 
 و ليندا أكرمان أندرسون Dean Andersonنُموذج  يين أندرسون  بالملحق (1شكل رتقم ) و نموذج لوين ذي الخطوات الثالثيوضح 

. 
3

 .474، ص:2000مالي لمنظمات األعمال، يار المريخ للنشر، الرياض، السعيد جمعة فرحات، األياء ال 
4

 .  41جفري إن لوينثال، مرجع سابق، ص: 
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 2الول : معيار كفاية راس المال في البنوك المصرية وفقا التفاقية بازل المبحث ا

 

يتناول هذا المبحث معدالت كفاية راس المال في البنوك المصرية وفقا التفاتقية بازل , لمعرفة مدى تناسب هذه 

واعد الرأسمالية في المعدالت مع المخاطر التي تتعرض لها البنوك كما نتناول الدمج كأحد اهم الوسائل لزياية الق

 البنوك.

 قرارات البنك المركزي بخصوص كفاية رأس المال  اوال :

 

الدول اعضاء بنك التسويات الدولية  – 1288البنوك المركزية عام  محافظووضع اتفاق بازل الذي أتقره 
1

– 

د مكوناته وارساء الطريقة التي تتبع لقياس كفاية راس المال في البنك ، من خالل تعريفات راس المال وتحدي

تقاعدة لقياس متانه راس المال مستندة الى نظام من اوزان المخاطرة يطبق على جميع بنوي االصول ياخل وخارج 

 الميزانية العمومية للبنك.

ورغبة في تطوير وزياية فاعلية الجهاز المصرفي المصري , وبالنظر الي ان تقييم مالءة البنوك في مجال      

لية اصبح مرتبطا بمدى التزامها  بالمعدل الموحد لكفاية رأس المال وفقا التفاتقية بازل . حيث المعامالت الدو

على فرض حد اينى لمعيار كفاية راس المال على البنوك  1221يناير  17وافق مجلس ايارة البنك المركزي في 

%8المسجلة لديه عدا فروع النبوك االجنبية بواتقع 
2
. 

رفع الحد االينى لمعيار كفاية راس المال  2002مايو  2مالية للبنوك تقرر البنك المركزي في ولزياية المالءة ال    

وذلك من خالل زياية رؤوس أموالها المدفوعة لتوفيق اوضاعها ،  2007% بنهاية شهر مارس 10% إلي 8من 

يقل راس المال  أال 2007لسنة  88كذلك فقد اشترط تقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رتقم 

المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك االجنبية في مصر عن خمسين مليون يوالر امريكي او ما يعايلها 

بالعمالت الحرة 
3

ويكون معيار كفاية راس المال هو اساس حساب مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك ذلك وفقاً لما 

يحديه مجلس إيارة البنك المركزي
4
  . 

لي أن القاعدة الرأسمالية للبنك هي التي تحدي مدى مقدرته على التوسع في النشاط ، حيث يتعين ان يشار هذا إ    

% من اجمالي االصول المرجحة طبقا لدرجة المخاطر التي 10يبلغ راس مال البنك مبلغا ال تقل نسبته عن 

طته خاصة منح لقروض او يحديها البنك المركزي المصري ، ومؤيى ذلك ان تقدرة البنك على التوسع في انش

التوظيف في اوراق مالية او غير ذلك يرتبط بحجم تقاعدته الرأسمالية , فكلما زايت القاعدة الرأسمالية للبنك أو 

 انخفضت أصوله الخطرة ارتفعت تقدرته على التوسع وزياية النشاط والعكس صحيح.

 

تطور معدل كفاية راس المال وقفا لمقررات بازل ثانيا :
5
 .بنوك المصرية في ال 

 

 تلتزم البنوك المسجلة لدى البنك المركزي حاليا بالحفاظ على نسبة تحديها السلطة الرتقابية بين راس المال  

)بعنصرية االساسي والمساند( 
6

من جهة وعناصر االصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان المخاطر من 

ن يكون نصف المعيار على االتقل من راس المال % ويجب ا10جهة أخرى وبحيث ال تقل هذه النسبة عن 

االساسي والذي يتكون من راس مال البنك المدفوع واحتياطياته واالرباح المحتجزة اما راس المال المساند 

فيتكون من مخصص المخاطر العامة للقروض وااللتزامات العرضية المنتظمة والقروض المساندة التي تزيد 

% من تقيمة هذه القروض في كل سنة من السنوات الخمس 20ى ان يستهلك اجالها عن خمس سنوات ، عل

% من الزياية بين القيمة العايلة والقيمة الدفترية لكل 41االخيرة من اجل القروض ، كما تتضمن هذه الشريحة 

 حة .من االستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في شركات تابعة وذات مصل

                                                 
1

ورغ، تتألف لجنة بازل من: بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، لوكسمب 
 سويسرا.

 
2
المعهد المصرفي  –يز ، معدل كفاية رأس المال للبنوك وفقا التفاقية بازل والتطبيق علي جمهورية مصر العربية محمود عبد العز 

 . 33ص  3991المصري ، سلسلة اوراق للمناقشة ، الورقة الثامنة عشر ، يناير 
لسنة  91وبالقانون رقم  5004سنة ل 315والمعدل بالقانون رقم  5001لسنة  88من قانون البنك المركزي والنقد رقم  15مادة 3 

5002    
    31ص  38مادة  5001لسنة  88انظر الالئحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والنقد رقم 4 

5
 في الدول اعضاء لجنة بازل  2007وبدأ سريان االتفاتقية مع بداية  2004في صورتها النهائية عام  2صدرت مقررات بازل  
6

وتم اضافة نوع جديد من المخاطر وهي  1% وكذلك اساليب تقياس مخاطر السوق عن بازل  8ى لكفاية رأس المال لم يتغير الحد االين 

وبالتالي اصبح معدل  1الى اجراء بعض التعديالت على اساليب تقياس مخاطر االئتمان مقارنة باتفاق بازل  باإلضافةمخاطر التشغيل 

 رأس المال األساسي + رأس المال المساند                   كفاية راس المال كالتالي :

 .( بالملحق يوضح ذلك 8والشكل رتقم )       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 % )مخاطر السوق + مخاطر التشغيل(12.1مخاطر االئتمان +                      
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% أو اكثر من 100وتحسب االصول وااللتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطر تترواح بين صفر % , 

% بالنسبة لكل من شركات التنمية العقارية العاملة في انشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها إذا زايت 100

تحواذ الكلي او الجزئي على ، والتمويل المصرفي الممنوح بغرض االس1:  2الرافعة المالية للمشروع عن 

الشركات ويعكس وفاء البنك بهذا المعيار مدى تقدرته على مواجهة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها مستقبالً 
1

  ،

وتقد حافظت معظم البنوك المصرية مجتمعه على الحد االينى المقرر من معدل كفاية رأس المال المشار إليه ، 

% نهاية يونيو 11.7ليصل الي  2004عام % 11.2كما ارتفع هذا المعدل من 
2

، كما يبلغ عدي البنوك  2012

% 11بنوك ( بينما بلغ عدي البنوك التي يزياي فيها المعدل عن  8% ) 11% و 10التي يتراوح فيه المعدل بين 

.بنكا ( 27)
 3

 

تجاوز  وعلى مستوى البنوك المصرية استطاعت بعض البنوك( بالملحق يوضح ذلك ( 2) الشكل رتقم )

المتطلبات المتعلقة بكفاية راس المال وتحقيق معدالت اعلى منها فعلى سبيل المثال بلغ معدل كفاية راس المال في 

( 2012 ييسمبر% ) 22.72 المصري الوطني(  والبنك 2012 سبتمبر%)  21.17 االسكان والتعميربنك 
4
. 

 .المصري تفعيل آلية الدمج واالستحواذ في الجهاز المصرفي  ثالثا: 

 

بدأت ظاهرة االندماج المصرفي تتجه الي البنوك المصرية بعد ان اجتاحت الكثير من المصارف العالمية ، وتقد 

فرضت ظاهرة االندماج المصرفي نفسها بعد ان وجدت البنوك صعوبة في تطبيق مقررات بازل الخاصة 

% من تقيمة االلتزامات المستحقة على اي 8 بمعايير المالءة المصرفية ويرجة كفاية راس المال بما ال يقل عن

 بنك ولتحقيق هذه النسبة لم تجد البنوك الصغيرة سوى االندماج فيما بينها لزياية تقدرتها المالية.

ويمكن التفرتقة بين الدمج واالستحواذ كما يلي
5
 : 

لية للكيان المصرفي )أ( الدمج : يشير الدمج الي ما يحدث من اندماجات ألغراض زياية وتقوية المراكز الما

الجديد للحصول على منافع اكبر لكال البنكين بعد عملية االندماج ووفقا للعالتقة بين اطراف عملية الدمج فيمكن 

 التمييز بين:

 ( الدمج الطوعي او االختياريvoluntary.وهو يتم بموافقة كل من ايارة البنك الدامج والبنك المدمج ) 

 ( الدمج العدائيhostile take over باالستيالء )( وهو الدمج الناتج عن تقيام احد البنوك )البنك المغير

على اسهم البنك االخر )البنك المستهدف( يون االهتمام بموافقة ايارة البنك المستهدف من عدمه وغالبا 

 ما يتم يون موافقته.

 ( الدمج القسريinvoluntary وهو الدمج الذى تلجأ إليه السلطات ، )نقيه القطاع المصرفى لت النقدية

 . فتأمر تلك السلطات بإيماجه فى بنك اخر.  والتصفيةاو التى على وشك االفالس  المتعثرةمن البنوك 

 

)ب( االستحواذ: يعنى تقيام البنك الدامج او المغير )بنك كبير( باالستيالء على البنك المندمج او المستهدف )بنك 

 او شراء اسهمه بالكامل .صغير او اكثر( اما عن طريق شراء اصوله 

والفارق االساسي بين الدمج واالستحواذ هو في وضع المساهمين في البنك الذي سيتم يمجه او االستحواذ عليه ، 

ففي حالة الدمج يصبح المساهمين في البنك المدمج مساهمين في البنك الدامج او المشترى ، اما في حالة 

صكوك يائنة )سندات( على البنك  ستحوذ عليه يتلقون مبلغاً نقدياً اواالستحواذ فإن المساهمين في البنك الم

 المستحوذ او المشترى يون ان يصبحوا مساهمين فيه.

وفيما يتعلق بالجهاز المصرفي المصري , فقد بدأ البنك المركزي المصري المرحلة االولى لإلصالح المصرفي 

, تمثلت اهم محاورها في 2004منذ يناير 
1
: 

                                                 
 .23ص  5030/  5009البنك المركزي المصري التقرير السنوي  1 

2
 .21ص  5035/  5033البنك المركزي المصري التقرير السنوي  

 

 .23ص  5030/  5009البنك المركزي المصري التقرير السنوي  3 
 .   5031مارس  –مجلة البنوك تصدر عن اتحاد بنوك مصر العدد يناير  4 
 من : راجع في ذلك كال 5 

قسم االقتصاد ،  –ابتسام كامل ، تطور الدور الرقابي للبنك المركزي للوقاية من االزمات المصرفية ، رسالة ماجستير  -
 . 5001 .كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 

دمج بنك المهندس في البنك  عصام لطفي السيد ، ادارة عملية الدمج كالية لزيادة التنافسية للبنوك المصرية " دراسة حالة -
ص . 5009 .االهلي المصري " رسالة ماجستير في االدارة العامة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 

14 – 18 . 
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 .يه الدمج واالستحواذ كوسيله لتدعيم المراكز المالية للبنوك الصغيرة تفعيل آل -1

 .الخصخصة وبيع مساهمات البنوك العامة في البنوك المشتركة  -2

 .اعاية هيكله البنوك العامة مالياً وايارياً  -7

 .السعي لحل مشكلة الديون المتعثرة  -4

ل على تطبيق افضل الممارسات تطوير تقطاع الرتقابة واالشراف بالبنك المركزي المصري والعم -1

 العالمية في هذا المجال.

تقد اتفق مع القوانين السابقة عليه في اتاحة  – 2007لسنة  88رتقم  –الجدير بالذكر ان القانون الجديد للبنوك 

من هذا القانون ( وبالفعل خضع الجهاز المصرفي لسلسة من  72, 41عمليات االندماج بين البنوك )المايتين 

الدمج )االختياري واالجباري( واالستحواذ فضال عن شطب بعض فروع البنوك االجنبية التي عجزت  عمليات

عن الوفاء بمتطلبات الحد االينى لرأس المال الذي نص عليه القانون
2
. 

مليون جنيه وذلك كحد اتقصى في  100وتقد تسبب تقرار البنك المركزي بزياية رؤوس اموالها كحد اينى الي 

 2001يوليو 
3

في تغيير شكل خريطة البنوك وعجز عدي من الوحدات البنكية عن توفيق اوضاعها المالية وزياية 

بنكا استطاعت توفيق  27مليون جنيه طبقاً لقانون البنوك, نالحظ ان هناك ما يقرب من  100رؤوس أموالها الي 

بنك محلي لم تستطيع  17جد ان هناك بينما ن المطلوبةاوضعاها المالية وتقامت بزياية رؤوس اموالها الي الحدوي 

توفيق اوضاعها تقرر البنك المركزي ايماجها في بنوك اخرى
4

وتم تصفية نشاط اربعة فروع لبنوك اجنبية لم  

مليون يوالر طبقا لتعليمات البنك المركزي . وهي :   10تستطع توفيق اوضاعها بزياية رؤوس اموالها الي 

وايني والرافدين العراتقي واالهلي الباكستاني وبذلك انخفضت عدي البنوك جمال تراست اللبناني واالهلي الس

بخالف بنكين غير مسجلين اصال لدى  2011بنكا في نهاية  72الي  2004بنكا في اخر  71العاملة في مصر من 

 البنك المركزي المصري وهما المصرف العربي الدولي وبنك ناصر االجتماعي .

 

ات فيما يليوتتمثل أهم هذه االندماج
5
:- 

تم يمج بنك مصر اكستيريور في بنك مصر يمجا تقسريا ، على أن يحل بنك مصر  2004في يونيو  -

محل بنك مصر اكستيريور فيما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك بعد ان تجاوز العجز في 

 مليار جنيه خسائر. 1.4مخصصات القروض ببنك مصر اكستريور نحو

 مج بنك التجارة والتنمية )التجاريون(  وبنك المهندس في البنك األهلي المصري.تم ي 2001في عام  -

اندمج بنك القاهرة الشرق األتقصى في بنك عوية اللبناني من خالل استحواذ الثاني على  2004في عام  -

 مليون جنيه . 142.2مجمل أسهم األول بقيمة اجمالية بلغت نحو 

لمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنمية , والبنك المصري تم ايماج ثالثة بنوك متعثرة هي : ا -

المتحد وبنك النيل في كيان مصرفي واحد )المصرف المتحد( في شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال 

 %22.2مصدر ومدفوع تقدرة مليار جنيه مصري مملوك للبنك المركزي بنسبة 

نك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية تمت الموافقة من حيث المبدأ على يمج ب 2007في عام  -

ليحمل الكيان الجديد اسم بنك التنمية الصناعية العمال  2008وتم االنتهاء من عملية الدمج اكتوبر 

 ( مليون جنيه مصري.100المصري برأسمال تقدره )

 

  رأس المال  % من100وتتمثل اهم حاالت االستحواذ في تقيام البنك العربي االفريقي باالستحواذ على

المصدر والمدفوع لبنك مصر امريكا الدولي , وكذلك ايضا حالة بنك الشركة المصرفية الدولية مع بنك بورسعيد 

 الوطني .

 

                                                                                                                                            
 . 51 -55ص  5008/  5001البنك المركزي المصري التقرير السنوي  1 
الديون المتعثرة ، تقرير اتجاهات اقتصادية ، مركز الدراسات السياسية  محمد نور الدين ، بنوك مصر بين االندماج وحل مشكلة 2 

 . 543 – 540، ص  5008واالستراتيجية ، االهرام 
لزيادة رؤوس اموالها واال تعرضت للدمج القسري )  5002يوليو  32كان البنك المركزي قد منح البنوك الصغيرة مهلة حتي  3 

 . ( 5004اغسطس  13في  3834قرار رقم 
 

4 -Amcham (American chamber of commerce in Egypt ) banking sector developments in 

Egypt . business study analysis center . September. 2008 . p24. 
 

 لمزيد من التفاصيل عن عمليات الدمج واالستحواذ في الجهاز المصرفي المصري انظر :  5 

 .301 -94ص  5001/  5002قرير السنوي البنك المركزي المصري الت -

 .54 -51ص  5008/  5001البنك المركزي المصري التقرير السنوي  -

 . 52 – 51ص  5009/  5008البنك المركزي المصري التقرير السنوي  -
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   من 80مليار جنية تمثل  2.2واستحوذ بنك سان باولو االيطالي على بنك االسكندرية في صفقة تقيمتها %

عام في مصر يتم بيعه الي مستثمر استراتيجي أجنبي , مع إعالن تقيمة البنك ، وهو اول بنك من بنوك القطاع ال

% من راس المال لبيعها فيما بعد للعاملين بالبنك ، تجدر االشارة الي ان تقيام الحكومة 1االحتفاظ بنسبة 

بخصخصة بنك االسكندرية وبيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة ساهم في يفع عملية االندماج في 

طتها لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاؤتهاطار خ
1

.ومما سبق يتضح ان البنوك المصرية مجتمعة تقد حافظت 

على معدالت كفاية راس المال وفق اتفاتقية بازل مما يدل على مالئمة راس المال االساسي والمساند للمخاطر 

از المصرفي المصري الي اختفاء التي تتعرض لها تلك البنوك ، كما ايت عمليات االندماج واالستحواذ في الجه

البنوك الصغيرة ذات الكفاءة االتقل واختفاء البنوك الخاصة التي كانت تعاني من الديون المتعثرة ليصبح هيكل 

الجهاز المصرفي اكثر تنافسية اال ان ذلك اتقترن بزياية كبيرة في راس المال االجنبي تقي القطاع المصرفي حيث 

خصخصة والتخارج من البنوك المشتركة عن تغيرات ضخمة في الحصص السوتقية اسفرت عمليات االندماج وال

الي ما يلي 2004لمجموعات البنوك المختلفة في مصر والتي تعوي الي نهاية عام 
2

:. 

 % 72% إلى 81تراجعت الحصة السوتقية للبنوك المصرية )من اجمالي األصول( من  -

 %.28% إلى 12ارتفعت حصة البنوك األجنبية من  -

 

 : المعايير الرقابية الجديدة للجنة بازل إلدارة المخاطر في الجهاز المصرفي المصريالثانيالمبحث 

 

وضع البنك المركزي  2011 – 2002في إطار المرحلة الثانية من خطة اإلصالح المصرفي والتي تمتد من 

ية حيث فرضت عليها زياية . وتمثل هذه المقررات تحديا للبنوك المصر 2استراتيجية لتنفيذ مقررات بازل 

رؤوس اموالها بشكل كبير من اجل تغطية المخاطر الجديدة التي تضمنتها وخاصة مخاطر التشغيل ومخاطر 

التصنيف االئتماني ، كما انها تركز علي التقييم الخارجي الذي تقوم به شركات التصنيف العالمية للبنوك 

 بة البنوك ذاتها لعمالئها.والشركات وايضا على التصنيف الداخلي الذي تجر

وعلى مستوى البنوك المصرية فنجد ان تأثير مقررات بازل الثانية على معدالت كفاية راس مال تلك البنوك 

يتوتقف بدرجة كبيرة على مدى كفاءتها ، فالبنوك األكثر كفاءة تقد ال تحتاج الي زياية رأسمالها بشكل اكبر لتغطية 

ك األتقل كفاءة والتي تقد تضطر الي اما لزياية راس المال أو التعامل في مخاطر التشغيل , على عكس البنو

 االصول االتقل مخاطرة.

 .( في الجهاز المصرفي المصري 2التكيف مع المقررات الجديدة لبازل )بازلوال : أ

ية كان اتخذ البنك المركزي المصري عدي من االجراءات لتطبيق القواعد الجديدة التي اتقرتها لجنة بازل الدول

( حيث وضع 2007لسنة  88اهمها إصدار القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد )القانون رتقم 

البنك المركزي اطاراً تنظيمياً ورتقابياً للتحقق من سالمة المراكز المالية للبنوك العاملة وتقييم أيائها من خالل 

  supervision by riskتحقيق مفهوم الرتقابة بالمخاطر 
3

وضرورة التزام البنوك بالمعايير الرتقابية التي يحديها 

                                                 
مشترك مثال  بنك 31% من قيمة مساهمات البنوك العامة في  94بنك مشترك تمثل  31وقد تم بالفعل تخارج البنوك العامة من  1 

 ذلك :
  وبنك قناة السويس للمصرف العربي الدولي ،  لألخيربيع حصص البنك االهلي في كال من البنك االهلي سوستية جنرال ،

  R. pplewoodوفي البنك التجاري الدولي لكونستريوم بقيادة 

 ك المصري ي ، وفي البنبيع حصص بنك االسكندرية في كال من : البنك التجاري المصري ، بنك بيريوس اليونان

 .اجريكول ، وفي بنك الدلتا لمجموعة من المساهمين الحاليين في البنك االمريكي لمجموعة كريدي

  بيع حصتي بنك مصر في بنك مصر الدولي للبنك االهلي سوستية جنرال وفي بنك مصر رومانيا لبنك بلوم اللبناني. 

  عودة اللبناني ، وفي بنك االسكندرية التجاري والبحري لبنك االتحاد  لبنك األقصىبيع حصتي بنك القاهرة في بنك الشرق 

 . اإلماراتيالوطني       

  بيع حصة بنك القاهرة باركليز لبنك باركليز االنجليزي. 

  اإلماراتيبيع حصة بنك االستثمار القومي في بنك االسكندرية التجاري والبحري لبنك االتحاد الوطني  
 

اثر االزمة االقتصادية العالمية علي الجهاز المصرفي المصري ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،  سلوي العنتري ، 2 

 . 1-2، ص  5009مؤسسة االهرام 
 

تقوم فكرة هذه الرقابة المستحدثة في اطار مقررات بازل علي أن هناك عدة انواع من المخاطر اهمها : مخاطر االئتمان ومخاطر  3 
اطر العمليات ، وانه بالسيطرة علي هذه المخاطر ) خاصة مع تقدم نظم المعلومات واستخدام شبكات حاسبات وبرامج السوق ومخ

 .متقدمة ( وحسن تقديرها يمكن ضمان سالمة البنك وقوته 
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البنك المركزي ومن بينها الحدوي الدنيا لنسب االحتياطي والسيولة وكفاية راس المال والتوظيفات لدى العميل 

الواحد واألطراف المرتبطة ، توظيفات البنوك في الخارج ، وتحديد جوية األصول وتكوين المخصصات 
1
. 

 ما يتعلق بمعدل كفاية راس المال وتماشيا مع معايير لجنة بازل فقد تم الزام البنوك برفع رؤوس في

% والتزمت البنوك المصرية بهذا المعيار وتقد 10% الي 8اموالها وتم رفع معدل كفاية راس المال من 

 . االولتم التعرض لهذا الجزء بالتفصيل في المبحث 

 ي النسبة بين االصول السائلة اي االصول النقدية او االصول القابلة فيما يتعلق بنسبة السيوله )وه

للتسييل التي يحديها البنك المركزي وااللتزامات السائلة( فقد تقرر مجلس ايارة البنك المركزي ان تلتزم 

وبحد  .% للعمالت االجنبية 21% للجنيه المصري و 20البنوك باالحتفاظ بنسبتين للسيولة بحد اينى 

 %.14لنسبة االحتياطي أينى 

  فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بتوافر المعلومات بما يحقق مزيدا من الشفافية واإلفصاح يطلب البنك

المركزي المصري من البنوك الخاضعة له تزويده بالبيانات الدورية مثل البيانات الشهرية عن مركزها 

األعمال وتقطاعات النشاط االتقتصايي  المالي وجداول تحليل األصول وااللتزامات بحسب تقطاعات

وغير ذلك من البيانات المالية والرتقابية وذلك طبقاً للنماذج التي يصدر بتحديدها تقرار من مجلس إيارة 

البنك المركزي
2

كما يطلب من تلك البنوك تزويده بنسخه من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى  

المساهمين
3
. 

 للسوق كما أشار لها  باإلفصاحلبنوك المصرية فيما يتعلق إال أن هناك بعض أوجه القصور في ا

البعض يتمثل أهمها في
4

: 

اتقتصار االلتزام باإلفصاح المحاسبي ربع السنوي من الناحية الفعلية على البنوك المسجلة في سوق  -

 األوراق المالية .

تقوائمها المالية السنوية لعدة عدم التزام بنوك القطاع العام بنشر القوائم المالية ربع السنوية وتأخر نشر  -

 .شهور 

عدم وجوي تقدر كبير من االفصاح المالي عن نشاط فروع البنوك األجنبية العاملة في مصر، فهي غير  -

ملزمه تقانونيا بنشر ميزانياتها باعتبارها مجري جزء من بنوك أم تقع مراكزها الرئيسية في الخارج ، 

 لمصري بأي بيانات تفصيلية عن نشاط تلك الفروع.باإلضافة الي عدم امداي البنك المركزي ا

عدم تقيام البنك المركزي بالتفرتقة فيما ينشره من بيانات عن الجهاز المصرفي بين مجموعات البنوك  -

اجنبيه( على النحو الذي يساعد على التقييم المقارن ألياء تلك المؤسسات  -خاصة  –المختلفة )عامة 

 طها.وتحقيق الرتقابة مجتمعة على نشا

 

 :وفيما يختص بالتفتيش على البنوك 

 

يلزم البنك المركزي كل بنك من البنوك الخاضعة له بتقديم ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التي 

يباشرها ، ويكون للبنك المركزي الحق في االطالع على يفاتر وسجالت البنك بما يكفل الحصول على البيانات 

أنها تحقق اغراضه ، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة ايه وااليضاحات التي يرى 

مستندات الزمه لتحقيق أغراض التفتيش
5
. 

                                                 
ص  21قد المادة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والن 5001لسنة  88لمزيد من التفاصيل انظر : القانون رقم  1 

31  
 

ص  12بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المادة   5001لسنة  88لمزيد من التفاصيل انظر : القانون رقم  2 
50 

 

ص  11بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المادة   5001لسنة  88لمزيد من التفاصيل انظر : القانون رقم  3 
53. 

 

 . 51 – 54سلوي العنتري ، اثر االزمة االقتصادية العالمية علي الجهاز المصرفي المصري ، مرجع سبق ذكره ص  4 
 

ص  11بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المادة  5001لسنة  88لمزيد من التفاصيل انظر : القانون رقم  5 
53   
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وإذا كانت مؤشرات األياء تشير إلي التزام البنوك بنسبتي السيولة واالحتياطي التي حديها البنك المركزي فان 

واحد )اي مدى تركز القروض( تبقى مسألة هامة ، حيث مسألة الحدوي القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل ال

% من اجمالي تقروض البنك األهلي 40عميالً على  21حصل  2004تشير بعض المصاير انه بنهاية يونيو 

عميال على اكثر  24% من تقروضه وفي بنك القاهرة حصل 40عميال على  28المصري وفي بنك مصر حصل 

% من تقروضه وتقد 47من  بأكثرعميال فقط  11ك االسكندرية فقد استأثر % من تقروض البنك , أما في بن40من 

إلغاء النص الذي يجيز مد مهلة توفيق األوضاع واالستثناءات التي  2002اغسطس  4تقرر البنك المركزي في 

، كانت ممنوحة لبعض البنوك بالتجاوز إذا توافر لديها عدي من الشروط الموضوعية الدالة على سالمة إيارتها 

وهو تقرار يعكس حرص البنك المركزي على إزالة التركز الكبير في االئتمان المصرفي
1
. 

واستهدفت رفع كفاءة  2011 – 2002وفي اطار المرحلة الثانية من خطة االصالح المصرفي والتي امتدت من 

فاءة في الوساطة أياء وسالمة الجهاز المصرفي وزياية تنافسية ومقدرته على ايارة المخاطر ليقوم بدوره بك

 المالية والمساهمة في تحقيق معدالت النمو المستهدفة :

, وتناولت تطوير المهارات الفنية لفريق العمل  2002حتى يونيو 2002حيث بدأت المرحلة األولى في يناير 

 ، وتتضمن التنسيق مع الجهاز 2011واستمرت حتى يونيو  2002المختص وبدأت المرحلة الثانية في يوليو 

البنكي من خالل طرح اوراق للمناتقشة تتعلق بأهم الموضوعات واختيار أفضل األساليب لتطبيق مقررات بازل 

، وبدأت  2واالخذ في االعتبار تجارب الدول االخرى مع تقياس االثر الكمي للنتائج المحتملة لتطبيق بازل  2

التعليمات الرتقابية المناسبة المتعلقة بتطبيق وتتناول  2011حتى نهاية ييسمبر  2011المرحلة الثالثة في يوليو 

كما تتضمن اتقامة آلية جديدة لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للتوافق مع اإلطار ، ثم  2مقررات بازل 

بالتوازي مع التعليمات القائمة الخاصة  2المرحلة الرابعة استمرارية التنفيذ وتتضمن العمل بمقررات بازل 

 المال مع االنتهاء من ألية حفظ البيانات. بمعيار كفاية راس

وفي هذا االطار تم تفعيل بروتوكول التعاون مع البنك المركزي االوروبي وسبعة بنوك مركزية اخرى لتقديم 

كما تم تخصيص اربعة مليارات يورو لتجهيز البنوك المصرية  2الخدمة الفنية المطلوبة لتنفيذ متطلبات بازل 

في الموعد المحدي  2 لمقابلة معايير بازل
2

 

ما يلي 2ومن اهم اجراءات البنك المركزي المصري لتطبيق بازل 
3
 :- 

  العمل على تحديث نظام الميكنة الستقبال وتحليل وحفظ التقارير الوارية من البنوك من خالل التقنيات

 الحديثة .

  بيق االسلوب المعياري وكبداية سيتم تط 2يراسة احدث المستجدات والمتغيرات التي طرأت على بازل

لمخاطر االئتمان واسلوب المؤشر االساسي لمخاطر التشغيل مع العمل مستقبال على تطبيق المعيار االكثر 

 تقدما ووضع البنية التحتية من االن لتطبيق هذه االساليب.

  ي تم ارسالها والت 2ويمكن القول ان البنك المركزي تقد انتهى من تبسيط اربع تقواعد جديدة من مقررات بازل

لتلحق بأربع تقواعد ارسلها البنك المركزي في بداية العام  2010للبنوك بداية من النصف الثاني من عام 

تتعلق بكفاية رأس المال ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتضم اللجنة المشكلة ياخل 

الي سبعة خبراء من بنوك مركزية اوربية  خبيراً من البنك المركزي المصري باإلضافة 20البنك المركزي 

.تعكف على وضع تقراءة مبسطة في مقررات بازل
 4

 

  تم طرح اوراق للمناتقشة للبنوك العاملة في مصر في إطار تطبيق هذه المقررات عن مخاطر االئتمان

على مدى والتشغيل والسوق والقاعدة الرأسمالية لمعيار كفاية رأس المال لتبايل وجهات النظر والتعرف 

 تأثير التطبيق على البنوك تقبل اجراء الدراسات الكمية.

  تمهيدا إلصدارها بما يتناسب مع  2إعداي مقترحات للتعليمات الرتقابية الجديدة التي ستصاحب تطبيق بازل

 ظروف القطاع المصرفي المصري.

 

                                                 
الجهاز المصرفي المصري بين التطوير واالزمة العالمية " في : تقرير االتجاهات االقتصادية محمد نور الدين ، " أداء  1 

 . 39 -38ص  5030االستراتيجية ، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ، يناير 
 

 . 51- 52، ص  5009/  5008البنك المركزي المصري التقرير السنوي  2 
 

 .  5030عقدة في مجلة اتحاد المصارف العربية ، اكتوبر فاروق ال .د.حديث أ 3 
 

علي  تطبيقيةاالئتمان وأثرة علي حجم القروض المصرفية المتعثرة / دراسة  إلدارةمجدي عبد الحليم هالل ، " الهيكل التنظيمي  4 
 . 81ص  5033البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري ، رسالة ماجستير ، اكاديمية السادات 
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المشاورة والتيسير على البنوك ستتم ب 2ومن ناحية أخرى فان استراتيجية البنك المركزي لتطبيق مقررات بازل 

لضمان تطبيق جميع البنوك لها بغض النظر عن حجمها ومدى انتشارها ونوعية المنتجات التي تقدمها ، كما انها 

في االعتبار االطراف االخرى ذات العالتقة بالمجتمع المصرفي مثل الهيئة العامة للرتقابة المالية واتحاي  تأخذ

ومراتقبو الحسابات وشركات التصنيف االئتماني.بنوك مصر والمعهد المصرفي 
 1 

فقد تقامت البنوك المصرية بتطوير  2وبالنسبة اللتزام وتوافق البنوك المصرية مع المعايير الدولية المتعلقة بازل 

العديد من النظم اآللية واتقتناء مجموعة من حزم البرامج المصرفية التي تتفق والمعايير المصرفية العالمية 

دها في بناء تقاعدة معلومات متكاملة للعمالء لتتمكن من التعرف على كل تعامالت وحسابات العميل فضال وتساع

عما توفره من ضوابط رتقابية وتقارير متنوعة لخدمة االيارة 
2
. 

مع مستجدات السوق  يتماشىهذا وفي اطار توجه البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما 

بشأن تطبيق تلك المقررات ، تقرر مجلس  2002ة وفي ضوء االستراتيجية السابق اعالنها في اكتوبر المصرفي

الموافقة علي التعليمات الخاصة بالحد  2012ييسمبر  18المنعقدة بتاريخ  بجلستهإيارة البنك المركزي المصري 

 عالية ، وذلك مع ضرورة مراعاة ما يلي:لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق المقررات المشار اليها ب األينى

% بين 10 األينىبالحفاظ علي نسبة حدها  –فيما عدا فروع البنوك االجنبية  –البنوك العاملة في مصر تلتزم 

بأوزان ) مقام المعيار ( ، وذلك لمقابلة  عناصر القاعدة الرأسمالية ) بسط المعيار ( وبين االصول الخطرة

والتشغيل . اما بالنسبة لفروع البنوك االجنبية فيسري عليها الضوابط الوارية بالتعليمات  مخاطر االئتمان والسوق

 الرتقابية ،فيما عدا االحتفاظ بالنسبة المشار اليها انفا .

 2012ويتعين علي البنوك العاملة في مصر االلتزام بتطبيق الضوابط الوارية بتلك التعليمات اعتبارا من ييسمبر 

بالنسبة  2017للبنوك التي تعد تقوائمها المالية السنوية أخر ييسمبر من كل عام ، واعتبارا من يونيو  وذلك بالنسبة

للبنوك التي تعد تقوائمها المالية السنوية اخر يونيو من كل عام ، علي أن تحدي فترة انتقالية لمدة أتقصاها ستة أشهر 

بط السابق صدورها بشأن معيار كفاية رأس المال الي جانب يتم من خاللها تقيام البنوك بتقديم بياناتها وفقا للضوا

 الضوابط الجديدة بالتوازي وذلك حتي يتم التأكد من سالمة االنظمة بما يضمن صحة البيانات .

. اما بالنسبة لمخاطر  2017ومن المقرر أن تصدر التعليمات الخاصة بنظم الرتقابة الداخلية بالبنوك خالل عام 

مقررات بازل ، والمتمثلة في مخاطر التركز والسيولة وسعر الفائدة في المحفظة البنكية  المحور الثاني من

فسوف تصدر التعليمات الخاصة بها بعد التأكد من استيعاب السوق للتعليمات التي صدرت مؤخرا والمتعلقة 

لمعيار رأس المال ( . األينىبالمحور االول ) الحد 
3

 

اعات متخصصة يكون هدفها التحكم في يرجات المخاطر التي تتعرض لها كما بدأت البنوك في استحداث تقط

اعمال البنوك ، وذلك من خالل تقيامها بعدي من الوظائف الهامة منها تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما ال يؤثر 

ل على على ربحية البنك ، والمساعدة في اتخاذ تقرارات التسعير وتطوير ايارة محفظة االوراق المالية والعم

تنويع تلك االوراق ، من خالل تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية ، باإلضافة الي مساعدة البنك في حساب 

كما سعت البنوك المصرية لسد فجوات الخبرات . معدل كفاية راس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل 

 المهنية عالية التخصص في مجال ايارة المخاطر.

 

( العديد من المواي التي 2007لسنة  88تعلق باإلطار التشريعي فقد تضمن القانون الجديد للبنوك )تقانون وفيما ي

حيث اكدت الماية  ( ،72, 41, 72تتفق مع روح مقترحات لجنة بازل الي جانب المواي السابق ذكرها )مواي 

ن للعمالء واالجراءات التي تتبع ( على ضرورة ان يقوم مجلس ايارة كل بنك بوضع تقواعد تقديم االئتما47)

للتأكد من الجدارة االئتمانية وصحة المعلومات المقدمة واجراءات اتاحة هذا االئتمان ونظم الرتقابة على استخدامه 

الي ضرورة تقيام البنك بعمل تقييم نصف سنوي على االتقل لمخاطر استثماراته ومحفظة  70، كما اشارت الماية 

م في شأنها مع اتخاذ ما يلزم من االجراءات لمواجهه ما يستجد من مخاطر كما تم التأكيد في االئتمان لديه ، وما ت

( على يور مراتقبي الحسابات في اعداي التقارير الالزمة.81,  84,  87المواي )
 4

 

                                                 
محمد نور الدين ، " أداء الجهاز المصرفي المصري بين التطوير واالزمة العالمية " في : تقرير االتجاهات االقتصادية  1 

 . 81ص  5030االستراتيجية ، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ، يناير 
 

 . 8-1ص  5009ع ، ابريل المعهد المصرفي المصري ، النشرة الربع سنوية ، العدد التاس 2 
 

3
 .72 -71ص  2017/  2012 المجلد الثالث والخمسون العدي الثاني البنك المركزي المصري  -المجلة االتقتصايية  

 . 214 – 215عصام الدين اباظة " العولمة المصرفية " ، مرجع سبق ذكرة ، ص  4 
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مركزي وفي محاولة للفصل بين الدور االشرافي لمجلس االيارة وبين االيارة التنفيذية للبنك نص تقانون البنك ال

على ان يكون في كل بنك )سواء كان عاما أو خاصا( لجنة تنفيذيه  2007لسنة  88والجهاز المصرفي والنقد رتقم 

من بين االعضاء التنفيذيين في مجلس االيارة والعاملين بالبنك تقوم بدراسة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل 

الشركات وابداء الرأي في التقارير المتعلقة بتصنيف  والتسهيالت االئتمانية والمساهمات في رؤوس اموال

القروض والمساهمات والمخصصات المقترح تكوينها وتعديالت الهيكل الوظيفي والتنظيمي للبنك واللوائح 

(82والنظم الخاصة بسير العمل فيه وترفع رأيها بشأن كل ذلك الي مجلس اإليارة )ماية
 1

. 

مع المقررات الجديدة للجنة بازل يجب أن ال تقتصر استعدايات  تلك البنوك وبالنسبة لتعامل البنوك المصرية 

على زياية رؤوس اموالها فحسب وانما تمتد لتشمل تطوير تقطاعات عدة في مقدمتها تقطاع االتصاالت الذي 

مع  يتولى متابعة التطورات الجديدة التي تنبثق عن لجنة بازل ، كما يجب ان تكون البنوك على اتصال مباشر

البنك المركزي لالضطالع ) من خالل تقاعدة المعلومات ( على مستجدات تقوعد بازل لمحاولة االلتزام بهذه 

 المقررات .

  .     إدارة المخاطر االئتمانية في الجهاز المصرفي ثانيا :

ألخرى تعتبر مخاطر االئتمان من اهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك على الرغم من استحواذ المخاطر ا

خاصة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل على نسبة اكبر من اجمالي المخاطر التي تتعرض لها البنوك منذ 

منتصف التسعينات ، وتمشيا مع االتجاهات العالمية في هذا الصدي حرص تقانون البنك المركزي والجهاز 

بما يتفق مع معايير وتوصيات لجنة  المصرفي والنقد على توفير اطار تنظيمي إليارة مخاطر العملية االئتمانية

بازل في هذا الشأن ، وألزم مجلس إيارات البنوك بوضع سياسة ائتمانية واضحة وضرورة تصنيف الديون 

وتكون المخصصات لكل اصل طبقاً لدرجة انتظامه وذلك حسب التصنيفات وفقا لمنشور الجدارة االئتمانية 

 الجديد.

  .ز المصرفي المصري مشكلة الديون المتعثرة في الجها  -1

 

تعتبر الديون المتعثرة من اهم واخطر المشكالت التي واجهت الجهاز المصرفي المصري منذ اواخر التسعينات ، 

ذلك ان الديون المتعثرة معناها تجميد نسبة هامة من أموال البنوك نتيجة لعدم تقدرة او امتناع العمالء عن سداي 

يي الي تعرض الجهاز المصرفي )البنوك( لخسائر كبيرة تتمثل في ضياع عائد االتقساط والفوائد المستحقة مما يؤ

الفرصة البديلة الستثمار تلك االموال في مجاالت اكثر ربحية ، وتحقيق البنوك لخسائر حقيقية تتمثل في ضياع 

تطيع البنوك القرض وفوائده حيث غالباً ما تكون الضمانات المايية محدوية وغير مالئمة لقيمة القرض وال تس

تسييلها لسداي الدين كما تقد تكون الضمانات شخصية وليست مايية.
 2

 

وتقد توسعت البنوك في اإلتقراض خالل السنوات االخيرة من التسعينات بما يتجاوز حدوي السالمة المصرفية ، 

بما يبعد  2007% عام 70وتقد اسفرت هذه الممارسات عن االرتفاع المطري في نسبة القروض للويائع لتبلغ نحو 

كثيراً عن الحدوي اآلمنة كما تحديه نسبة االحتياطي والسيولة المعمول بها في مصر , حيث ان القروض ينبغي أال 

.2008% في يونيو 41% من الويائع وتقد تراجعت هذه النسبة لتصل نحو  41 – 40تزيد عن 
 3

 

لة الي تفاتقم مشكلة الديون المتعثرة ففي عام وتقد ايت مساهمة البنوك العامة في اتقراض الشركات المملوكة للدو

مليار  4ساهمت البنوك العامة األربعة ) تقبل خصخصة بنك االسكندرية ( في اتقراض هذه الشركات بـ  2004

جنيه تقريباً 
4

حين بدأ برنامج اإلصالح المصرفي أن الديون الرييئة  2004وتشير احد المصاير انه بنهاية عام 

% من اجمالي تقروض الجهاز المصرفي المصري ، في حين بلغت نسبة 21تقد بلغت نحو المشكوك في تحصيلها 

مليار جنيه  12% من تقروض بنك القاهرة وبلغ العجز في مخصصاته ما يتراوح بين 77الديون المتعثرة نحو 

                                                                                                                                            
 

 .4هاز المصرفي المصري ، مرجع سبق ذكره ص سلوي العنتري ، اثر االزمة االقتصادية العالمية علي الج 1 
 

عبد الحميد صديق عبد البر " اسباب ومراحل الديون المتعثرة واثارها االقتصادية واساليب معالجتها محليا ودوليا ، مجلة مصر  2 

 . 351ص  5001، يناير  482المعاصرة ، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع ، القاهرة ، العدد 
 

 . 35 – 33ص  5009يناير  345البنك المركزي المصري ، النشرة االحصائية الشهرية ، العدد رقم  3 
 

 4 Christian ,k, ranian ,s. profitability analysis in the Egyptian banking  sector  op . cit, p5. 
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وبلغت  لهرأسمامليار )طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات( أى ما يوازي ستة مرات  14)طبقا للبنك المركزي( و 

مليار جنيه. 14.1تقيمة الديون المتعثرة في بنك االسكندرية تقبل خصخصته نحو 
 1

 

والبعض يرجع هذه المشكلة الي سياسات البنك المركزي المصري من خالل ما سمح به من خالل هذه الفترة من 

الفائدة وتوسع البنوك في  تقرارات اإلتقراض وتحديد اسعار باتخاذالغاء القيوي على اتقسام االئتمان والسماح لها 

 عملية االتقراض اعتمايا على السمعة والقوة السياسية يون االعتماي علي مصداتقية ويراسة جدوى المشروعات.

وتقد تبنت الدولة حزمة من االجراءات للتعامل مع مشكلة الديون المتعثرة حيث ترتكز هذه االجراءات على 

ية والتي تأخذ وتقتا طويال وال  تضمن استرياي اموال البنك بالكامل الطرق الويية بديال عن االجراءات القانون

 وتمثلت اهم هذه االجراءات في :

بحيث يمكن التصالح بعد صدور حكم نهائي  2007لسنة 88من تقانون البنوك رتقم  177تعديل الماية  -

 ضد العميل بشرط سداي مستحقات البنك.

ي تسوية كبار العمالء للحيلولة يون وصول النزاعات انشاء لجنة تحكيم ياخل البنك المركزي للبث ف -

للمحاكم.
 2

 

تطوير وتحديث اسلوب االستعالم المصرفي وانشاء مركز لتجميع مخاطر االئتمان -
3

، الي جانب ذلك  

تقام البنك المركزي بإنشاء وحدة متابعة الديون المتعثرة وطالب البنك المركزي المصري البنوك بإنشاء 

عثر لها هيكل اياري مستقل ياخل كل بنك وتقد تم عمل تسويات )غير شاملة مديونيات وحدة لمعالجة الت

% منها ، اما المديونية غير المنتظمة لشركات تقطاع األعمال العام 20تقطاع األعمال العام ( ألكثر من 

لمتبقية % نقدا لبنوك القطاع العام التجارية ، وبالنسبة للمبالغ ا42لدى البنوك العامة فقد تم سداي 

تم بموجبه السداي العيني للمديونية القائمة  14/2/2010%( فقد تم توتقيع اتفاق اطاري بتاريخ 78)

.2010بنهاية شهر يونيو 
 4

 

كذلك تم في اطار الخطة التنسيق بين البنك المركزي المصري وبنوك األهلي المصري و مصر و القاهرة 

لمديونيات المتعثرة الصغيرة حتى مليون جنيه بالقطاعات والتنمية الصناعية المصري بشأن التعامل مع ا

, وتم اعطاء مهلة  2007الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة من خالل برنامج بدأ في منتصف مارس 

حالة تعثر  7400للمتعثرين حتى نهاية يونيو من نفس العام لالستفاية من هذا البرنامج وتقد نجح البرنامج في انهاء 

حالة كان متخذ ضدها اجراءات تقانونية كما انه  4700% من اجمالي عدي الحاالت المدرجة به منها  47بنسبة 

حالة كانت تقد صدرت ضدها احكام  1200وفقا للمبايرة تم انهاء 
5
. 

ك وتقد تم االتفاق نهائيا مع وزارة االستثمار على تقيمة المديونية غير المنتظمة لشركات تقطاع االعمال العام بالبنو

مليار  4.2مليار جنيه حيث تم سداي مبلغ  24تقبل البيع( والتي بلغت  اإلسكندريةالعامة األربعة )متضمنة بنك 

المتبقية  المديونيةللبنك األهلي المصري وبنكي مصر والقاهرة وتم االتفاق على سداي  2004جنيه نقدا في يناير 

2008ة الخصخصة وذلك تقبل نهاية عام مليار جنيه من حصيل 10للبنوك العامة الثالثة وتقدرها 
6
. 

وفيما يتعلق بتعزيز اطار الحوكمة في الجهاز المصرفي المصري , فقد وافق مجلس ايرة البنك المركزي 

على معايير للتحقق من مدى صالحية رؤساء واعضاء مجالس ايارة البنوك وكذا  2004المصري في ابريل 

على تحديث تلك  2002المرشحين لشغلها ، كما وافق المجلس في نوفمبر المديرين التنفيذيين المسئولين للوظائف 

المعايير بإضافة معيارا يقضي بعدم الجمع بين وظيفة من وظائف اإليارة العليا في بنك وعضوية مجلس إيارة 

للبنك وذلك بنك اخر على ان يسري هذا المعيار بالنسبة للترشيحات المستقبلية وباستثناء البنوك المملوكة بالكامل 

بهدف منع اي تعارض في المصالح وبما يتفق والممارسات السليمة لمبايئ الحوكمة ، كما يتم اجراء مقابلة 

                                                 
بين التطوير واالزمة العالمية " في : تقرير االتجاهات االقتصادية  محمد نور الدين ، " أداء الجهاز المصرفي المصرفي المصري 1 

 . 9ص  5030االستراتيجية ، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ، يناير 
  

يوليو  481عزت ملوك قناوي "مشكلة التعثر المصرفي وتأثيرها علي االقتصادي المصري " مجلة مصر المعاصرة ، العدد 2 

  125ص  5001
  

عبد الحميد صديق عبد البر " اسباب ومراحل الديون المتعثرة واثارها االقتصادية واساليب معالجتها محليا ودوليا ، مجلة مصر  3 
 . 311ص  5001، يناير  482المعاصرة ، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع ، القاهرة ، العدد 

 

 . 54ص  5030/  5009ري التقرير السنوي البنك المركزي المص 4 
  

 . 51- 52، ص  5009/  5008البنك المركزي المصري التقرير السنوي  5 
  

 .51- 52، ص  5009/  5008البنك المركزي المصري التقرير السنوي  6 
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شخصية مع األعضاء المنتدبين واألعضاء التنفيذيين لمجالس إيارة البنوك والمديرين التنفيذيين للتأكد من مدى 

لى شاغلي وظائف المخاطر وااللتزام صالحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها مع التركيز ع
1
. 

واالرتباطات  العرضيةوتكوين المخصصات لكل من القروض وااللتزامات  االئتمانيةاسس اياره المخاطر  :2

 .والمؤسسات 

 االئتمانية الجدارةتتعلق بأسس تقييم  التيمجموعه من القواعد  2001مايو  في المصري المركزياعتمد البنك 

 المركزيعن البنك  الصايرةتصنيف وتكوين المخصصات  ألسستعد بديال  التيالمخصصات للعمالء وتكوين 

وتكوين  االئتمانية الجدارةوأسس تقييم  االئتمانية,وتقد شملت هذه االسس اياره المخاطر  1221عام  المصري

تهالكيه واالرتباطات والمؤسسات والقروض ألغراض اس العرضية وااللتزاماتالمخصصات لكل من القروض 

والقروض العقارية لإلسكان الشخصي ، اضافه الى القروض الصغيرة لألنشطة االتقتصايية مع ضرورة التزام 

 هذه االسس وتتضمن هذه االسس ما يلى :. ومتطلباتبما يتفق  الداخليةكل بنك بتعديل نظمه 

 اياره المخاطر االئتمانية للمؤسسات   2 .1

 طر االئتمانية للمؤسسات :يجب مراعاه ما يلى عند اياره المخا

وجوي سياسه ائتمانيه معتمده من مجلس اياره البنك تنشر على كافه المتعاملين بالعملية االئتمانية ، وتشتمل  -أ 

تتخذ اساسا للمنح والتسعير وتكوين المخصصات ,كما تشتمل  والتيللعمالء  االئتمانية الجدارةعلى اسس تحديد 

بالبنك وتحديد واضح للصالحيات االئتمانية  المعنيةتقييم لدى كافه االيارات على توحيد للمفاهيم واسس ال

 .والجهات المعنية بالتعامل وتوحيد النماذج المستخدمة

وجوي نظام للمعلومات االئتمانية وذلك كقاعدة اساسيه تمكن البنك من التنبؤ بأي تغيرات تقد تطرأ على  -ب 

لموتقف كل تسهيل  بالنسبةم المخاطر يساعد على تقياس جويه االئتمان اوضاع العميل ، ووجوي نظام جيد لتقيي

 القروض. لمحفظة بالنسبةعلى حده وكذا  ائتماني

 : التاليةالعوامل  االئتمانية الجدارةويراعى لدى تحديد 

  اإليارة ووسائل تحقيقها ،وتحليل للصناعة / السوق  استراتيجيةوخبرتها وكذا  المؤسسة إليارةتحليل

 .السوق  في المؤسسةالمنافسين وحصه  واهم

  لمده ثالث سنوات على االتقل ، وبحيث  الماليةللعميل وفقا لما تعكسه تقوائمه  المالينتائج تحليل المركز

للعميل ومؤشرات الربحية والتشغيل للعميل والتدفقات النقدية  التمويلييشمل التحليل مدى توازن الهيكل 

 .ى كفايتها باإلضافة الى مصاير السداي االخرى من نشاط التشغيل ومد المتولدة

  وموتقف  الميدانيةنتائج االستعالمات الحديثة عن العميل ومعامالته مع البنوك االخرى والزيارات

 .التزامات العميل تقبل الجهات السيايية مثل مصلحه الضرائب 

  التسهيالت االئتمانية تحليل لحركات معامالت العميل مع البنك ويتضمن هذا التحليل مدى تجاوز

تحت يد البنك )إن  المتاحةالممنوحة للعميل على الحدوي المصرح له بها ونوعيه ويرجه الضمانات 

 وجدت (ومدى تقابليتها للتسييل .

 

  يتم تحديد يرجه الجدارة االئتمانية للعميل وتتم يراسة القروض  الممنوحة  السابقةوفى ضوء عناصر التقييم

االئتمانية فى تاريخ الفحص وتتحدي يرجات  الجدارةلمخصص الالزم تكوينه وفقا لتصنيف للمؤسسات لتحديد ا

 فئاتاو التجديد على اساس ربع سنوي ، وعند تكوين المخصص بعشر  الزيايةعند المنح او  االئتمانية الجدارة

مين كما هو موضح بجدول للعمالء المنتظمين وثالث فئات للعمالء غير المنتظ بالنسبة فئاتكحد اينى منها سبع 

 .بالملحق  (1رتقم )

للعميل وفقا لما تقدم يتعين على كل بنك تطوير نظمه الداخليه بحيث تتيح له  االئتمانية الجدارةوالى جانب تحديد 

 تحديد ما يلى :

   لكل تسهيل ممنوح للعميل  االئتمانيةيرجه المخاطرfacility risk rate 

 المرتبطةواحد واالطراف للعميل ال االئتمانية الجدارة group risk rate 

                                                 
 . 51، ص  5030/  5009البنك المركزي المصري التقرير السنوي  1 
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  البنك وجزئياتها   لمحفظة االئتمانية للجدارةالمتوسط المرجحweighted portfolio risk rate 
 

غير  القروض للقروض مخصصاتالى ان نسبه  المصري المركزيوفى هذا االطار تشير بيانات البنك 

  2012/ 2011في  %   21.4الي  2011 / 2010في %  27.4من  انخفاضاتقد شهدت  المنتظمة
1
. 

يصعب الوتقوف على حجم مشكله التعثر في السداي بسبب عدم توافر بيانات  المصرية الحالةاال انه فى 

 الدوليعلى مستوى االتقتصاي القومي ، اال ان تقديرات صندوق النقد  العاملةمنشوره عن حجم القروض غير 

% عام  14.1الى نحو  2004% عام  18.2الديون من  إجماليالى  ثرةالمتعتشير الى انخفاض نسبه الديون 

2008 
2
. 

استهالكيه والقروض العقارية لإلسكان الشخصي و  ألغراضللقروض  االئتمانيةاياره المخاطر  2.2

 :  القروض ألغراض استهالكيه

و شراء سلع من البنك لعمالئه من االفراي بغرض تمويل احتياجات شخصيه ا الممنوحةالقروض  هي

والقروض بغرض شراء سيارات  االئتمانيةعن استخدام البطاتقات  الناتجة المدينة األرصدةوخدمات وتشمل 

للعميل كشراء  الشخصيةتمنح بغرض تغطيه االحتياجات  التي الشخصيةوالقروض  الشخصيلالستخدام 

 .سلع معمره 

رض اتقتناء او تجديد وحدات سكنيه بغرض لغ الممنوحةتلك  هي: الشخصي لإلسكان العقاريةاما القروض 

 . الشخصياالسكان 

 بهذا النوع من القروض يتم مراعاه ما يلى : الخاصةوعند اياره المخاطر االئتمانية 

يتضمن بيانات العمالء األساسية ، ووجوي نظام جيد لتقييم المخاطر  االئتمانيةوجوي نظام للمعلومات  -1

يرجه  في، بحيث يتم تحديثه باستمرار بإضافة ايه عوامل جديده تقد تؤثر يساعد على تقياس جويه االئتمان 

 تقييم المخاطر .

بعد عمليه  مستمرة االئتمانية المتابعةعلى منح االئتمان وان تظل  بالموافقةارتباط عمليه تقييم المخاطر  -2

 المنح . 

المجال ، باإلضافة الى توافر  المخاطر تزوي بأفراي ذوى خبره وكفاءه في هذا إليارةانشاء وحده  -7

به تأخذ فى  المتعلقةهذه المخاطر ومنها ان يكون لكل مقترض يرجه تقييم للمخاطر  إليارةاجراءات كافيه 

االعتبار يخل العميل ومواريه الذاتية االخرى ، وبما يمكن البنك من تقييم تقدره العميل على السداي ومتابعه 

 السداي . فينتظام حركات السحب ومقارنتها بمدى اال

 التيلدى اتقرار الحدوي   credit scoring system الرتقميالتقييم  ألسلوباستخدام البنوك  ضرورة - 4

للعميل  الشهرييتم منحها لكل عميل ، وذلك بإعطاء يرجات لكافه عناصر التقييم مثل مستوى الدخل 

 لديه . المتاحةوالضمانات  المصرفيومعامالته مع الجهاز 

 

 . االتقتصايية لألنشطة الصغيرةللقروض  االئتمانيةاياره المخاطر  7,2 

من البنك لحرفيين واصحاب المهن ومشروعات الشباب  الممنوحةتلك القروض  هي الصغيرةالقروض 

 حجم اعمالها مليون جنيه . ال يجاوز التيوالمؤسسات 

العتبار اسس وضوابط منح االئتمان بتقييم برامج القروض اخذا فى ا االئتمانيةويراعى وضع السياسات 

 وخاصه ما يلى :

اعداي سياسه شامله لبرامج القروض تتسم بالوضوح وتعتمد من مجلس اياره البنك ، على ان تشمل  -1

 يراسةبكل تقرض بما فى ذلك  الخاصةالسلطات والمسؤوليات المرتبطة بمنح القروض والمستندات 

 .بكل نوع  الخاصةوالضمانات الجدوى للمشروع المستهدف تمويله والحدوي 

                                                 
 . 5035/  5033التقرير السنوي البنك المركزي المصري  1 

  

2- IMF ,Arab republic   of  EGYPT 2010  article  consolation  staff  report , public information 
country report no 10 -94 op.cit, p 33 
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 .التسهيل الممنوح مع نشاط العميل  إجماليومدى تناسب  المختلفةاالستعالم عن العميل من المصاير  -2

 لالئتمان الممنوح لكل عميل والتأكد من استخدامه فى الغرض الممنوح من اجله  الجيدة المتابعة -7

 منتظمةتقروض  شروط التصنيف

 منتظمةتقروض غير  

مشكوك فى  لمستوىيون ا

 تحصيلها

 رييئة

 اثنا عشر شهرا أشهرتسعه  سته اشهر ــ مده التأخر في السداي

 %100 %10 %20 %7 المخصص

 2001ة وتكوين المخصصات " نوفمبر المصدر : البنك المركزي المصري " اسس تحديد الجدارة االئتماني

ال أنه لم يعد مؤشرا كافيا لقدرة البنك علي ايارة به تصنيف االصول من أهمية ، ا يحظىلكن علي الرغم مما و

مخاطر االئتمان ، وذلك حيث انه ال يوضح مدي استعداي البنك لتحمل الخسائر ، حيث يتوتقف ذلك علي كال من 

رأس المال واالحتياطيات التي تعكس تقدرة البنك علي التكيف مع المخاطر االئتمانية بكفاءة 
1
. 

  : مما سبق يتضح االتي 

وما يتيحه من سلطات للبنك المركزي يمثل خطوة لالمام فيما يتعلق  2007لسنة  88ن القانون رتقم أ  -

مخاطر االئتمان وحماية اموال المويعين ، اال أن العبرة في النهاية تظل رهنا بكفاءة التطبيق سواء  بإيارة

 .هاز المصرفي علي صعيد الرتقابة من جانب البنك المركزي او الممارسة من جانب وحدات الج

كما يتضح ايضا أن الجهاز الرتقابي المصرفي المصري يحتوي علي المقومات االساسية للرتقابة المصرفية  -

التي تقترحها لجنة بازل ، كما أن البنوك المصرية حريصة علي زياية كفاية رؤوس اموالها بصفة مستمرة 

زل والمتغيرات المصرفية العالمية ، لكن علي حتي تتواكب مع معايير كفاية رأس المال التي حديتها لجنة با

الرغم من ذلك يقتصر معيار كفاية رأس المال الذي الزم به البنك المركزي المصري البنوك علي تقياس 

  . 2المخاطر االئتمانية يون أن يمتد ليشمل مخاطر السوق أو التشغيل وفقا لمقررات بازل 

 2006من منظور لجنة بازل  : مبادئ الحوكمة في البنوك المبحث الثالث 

  بدأ الحديث عن مبايئ حوكمة الشركات في البنوك نتيجة للتطورات السريعة في االسواق المالية وعولمة

التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي ، مما أيى إلى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بين البنوك والمؤسسات 

وتنوع في االيوات المالية للبنوك ، مما زاي من أهمية تقياس غير المصرفية وحدث نمو في األسواق المالية 

 المخاطر وتغيير للقوانين  ونظم اإلشراف بما يحافظ على سالمة النظام المصرفي . 

  تشمل الحوكمة من المنظور المصرفي الطريقة التي تدار بها شئون البنك من خالل الدور المنوط به كل من

، بما يؤثر في تحديد أهداف البنك ، مراعاة حقوق المستفيدين وحماية حقوق مجلس اإليارة واإليارة العليا 

المويعين ، وبازيياي التعقيد في نشاط الجهاز المصرفي أصبحت عملية مراتقبة ايارة المخاطر من تقبل 

السلطة الرتقابية غير كافية ، لذا أصبحت سالمة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة للمساهمين 

يمثلونهم في مجلس إيارة البنك ومن
 2

. 

  تتضمن الحوكمة المصرفية أساليب مراتقبة األياء من تقبل مجلس اإليارة واإليارة التنفيذية للبنك ، التي من

شأنها أن تؤثر في تحديد األهداف ومراعاة حقوق حملة األسهم وحماية حقوق المويعين والفاعلين الداخليين 

وسلطات الهيئة  التنظيميبالفاعلين الخارجيين والتي تحدي من خالل اإلطار , باإلضافة إلي عالتقة هؤالء 

                                                 
ية ، والتي يتم تحديدها عن تصنيف االصول هو عبارة عن عملية يتم بموجبها اعطاء االصل درجة من درجات المخاطر االئتمان 1 

طريق حساب احتمال أن تتم اوال خدمة اعباء الدين ، طبقا لبنود العقد ، وبصفة عامة فانه يجب تصنيف االصول التي يتحمل البنك 
) هالة   .مخاطر عنها ، وتقوم البنوك بتصنيف االصول باتباع المعايير التي تحددها الجهات الرقابية المحلية والمؤسسات الدولية 

السعيد ، دور الدولة في ادارة مخاطر االئتمان في الجهاز المصرفي المصري خالل فترة التسعينات ، مركز البحوث والدراسات 
  ). 31 -32،ص  5004االقتصادية والمالية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 

2
 .    3ك ، مفاهيم مالية ، العدد السادس ، القاهرة ص المعهد المصرفي المصري ، نظام الحوكمة في البنو  
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الرتقابية ، كما يتسع مفهوم الحوكمة ليشمل يور العامة وهم جميع الفاعلين الذين من شأنهم التأثير على أحكام 

الرتقابة على أياء البنك 
 1

. 

الحوكمة في البنوك وتتمثل فينسخة محدثة يتضمن مبايئ  2004وتقد أصدرت لجنة بازل في فبراير 
:2

   

  المبدأ األول : ينبغي أن يكون أعضاء مجلس اإليارة مؤهلين حسب المناصب التي يشغلونها ولديهم فهم

 الشركات إضافة إلي تقدرتهم على الحكم السليم بِشأن أعمال البنك.  واضح عن يورهم في حوكمة

 ة واإلشراف على األهداف اإلستراتيجية للبنك وعلى المبدأ الثاني : ينبغي على مجلس المديرين المصايتق

 تقيمه.

 .المبدأ الثالث :ينبغي على مجلس المديرين وضع وتعزيز الخطوط العريضة للمسئولية والمساءلة 

 .المبدأ الرابع : على المجالس ضمان إشراف مالئم من اإليارة العليا يوافق سياساته 

  يارة العليا فعليا , استعمال األعمال التي تقوم بها وظيفة المبدأ الخامس : ينبغي على المجالس واإل

 المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين ووظائف الرتقابة الداخلية .

  المبدأ السايس : على البنك ضمان مالئمة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات المصرفية

 لك مع محيط الرتقابة .ومع األهداف اإلستراتيجية والطويلة اآلجل , وكذ

 .المبدأ السابع : ينبغي إيارة البنك وفق أسلوب شفاف 

   المبدأ الثامن : ينبغي على المجالس واإليارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خالل مدى االلتزام

 بالعمل وفق بيئة تقانونية معينة .

 

 منها زياية فرص التمويل وانخفاض تكلفة  ويؤيي تطبيق الحوكمة في البنوك إلي نتائج إيجابية متعدية

االستثمار واستقرار سوق المال والحد من الفساي , كما أن التزام البنوك بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في 

تشجيعها للشركات التي تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتي من أهمها اإلفصاح والشفافية واإليارة 

لمبايئ الحوكمة إلي انخفاض يرجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك  الرشيدة ويؤيي تطبيق الشركات

واإلتقالل من التعثر 
 3

. 

 ها البنوك المصرية تكنموذج إلدارة التغيير التى شهد -: تجربة بنك االسكندرية  الفصل الثالث

 

بنوك األربع المصرى بوصفه أحد ال يحتل مكانة متميزة فى السوق1217ظل بنك اإلسكندرية منذ نشأته عام 

البنك لتبدأ به الدولة أول تجربة لخصخصة بنك  التجارية الكبرى المملوكة للدولة. حيث وتقع االختيار على

لإلصالح المصرفى يرتكز أحد محاورها على تخفيض سيطرة  تقطاع عام وذلك فى إطار تبنى خطة شاملة

نك اإلسكندرية للبيع لمستثمر من خالل طرح حصة األغلبية فى ب المال العام على القطاع المصرفى

استراتيجي 
4

مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة . ونظراً لكون هذه التجربة تعد  والمضي فى بيع

تمهيداً  نوعها فى السوق المصرى فقد حرصت الدولة على ان توفر لها مقومات النجاح المطلوبة األولى من

.إلتمام عملية الخصخصة بالنجاح المأمول 
 5

 

 

 إدارة التغيير في بنك االسكندرية  محاورالمبحث االول : 

 

تم تحديد الخطوط العريضة لمنظومة التغيير بالبنك ويمكن إيجاز أهم هذه األهداف فيما يلى 
6
  :-  

 . اعاية هيكلة العمليات المصرفية للوصول بمستوى األياء الى المقاييس العالمية 

 يثة .إتقامة بنية أساسية ذات تقنية حد 

 . تطوير شكل البنك وهويته وتحديث منشآته 

                                                 
1
 . 3المعهد المصرفي المصري ، الحوكمة من المنظور المصرفي ، سلسلة حلقات نقاشية ، العدد الثالث ص  

2
افريقيا ،  حبار عبد الرازق ، االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل الرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ، حالة دول شمال  

 .81العدد السابع ، ص  –مجلة اقتصاديات شمال افريقيا 
3
حبار عبد الرازق ، االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل الرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ، حالة دول شمال افريقيا ،   

 .   84مرجع سبق ذكرة ص 
4

% للحكومة 32% للموظفين و2% لمؤسسة التمويل الدولية و30و اإليطالي و% ملك إلنتيسا سان باول10هيكل الملكية الي وينقسم  
 المصرية أي أموال عامة

5
 .http://www.alexbank.com/ar_index.aspxموقع بنك االسكندرية علي االنترنت  
6

 مرجع سبق ذكرة . -  5002المجلد السابع والثالثون   -النشرة االقتصادية   -بنك اإلسكندرية  
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  تمكين الفروع من ان تصبح اكثر تقربا من اهتمامات واحتياجات العميل بتقديم حزمة متكاملة ومبتكرة من

 الخدمات المصرفية ذات ميزة تنافسية .

 استخدام النظم   تغيير الثقافة السائدة بين العاملين لمساعدتهم على االنتقال الى اسلوب عمل يعتمد على

 االلكترونية .

  التغييرعلى العاملين فى ظل ثقافتهم وتاريخهم الوظيفى وتقدرتهم على  التغييرفهم تأثير عملية . 

  . نقل التطوير فى اياء العمليات المصرفية الى العمليات المركزية والفروع طبقا لتواريخ محدية 

 هم للخدمة المصرفية والتعريف بدور القاية فى ايارة مساعدة المديرين والعاملين على تطوير اسلوب ايائ

 .  التغيير

  .  المحافظة على منظومة األياء المتطور بعد تطبيقها 

 ى:  وهالعديد من محاور العمل الرئيسية ارتكزت إيارة التغيير علي ولتحقيق االهداف سالفة الذكر  

 

 المحور االول : تطوير وتحديث فروع البنك 

 

يص المبدئي لبيئة العمل ان فروع البنك فى حاجة ملحة للتطوير والتحديث بل وإعاية البناء أظهر التشخ 

 لخلق بيئة عمل ايجابية فضال عن افتقار أبنية البنك وفروعه الى الشخصية الجمالية والمعمارية الموحدة ، 

ائيا وتكنولوجيا بذات وإزاء هذا الوضع فقد كان لزاما ان تبدأ عجلة التطوير بتحديث فروع البنك انش 

المقاييس والمواصفات العالمية وذلك من خالل إعاية التوظيف األمثل لمقار البنك وأبنيته المختلفة وهو ما 

يشهد به الواتقع بمبنى فرع القاهرة الذى شهد تطويرا معماريا رفيع المستوى تحول معه الى فرع نموذجى 

طوير باتقي الفروع على ذات النهج منها على سبيل المثال يضاهى أحدث الفروع االجنبية ، ثم سارت خطة ت

عاما ، وفى ذات االطار  20مبنى الجمهورية ومبنى جواي حسنى ذى الطابع التاريخى والذى ظل مغلقا لمدة 

.توالت عمليات التطوير لكافة فروع البنك 
 1   

 
 210فروع البنك البالغ عديها  حيث اعتمدت الخطة اإلستراتيجية المتكاملة للتطوير ، على تحديث جميع

فروع 
2

 11منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بالتوازى مع فتح فروع جديدة، حيث تم االنتهاء من تجديد 

فرعا،  71ليصل بذلك إجمالى عدي الفروع التى تم تجديدها وفقا للمعايير الدولية إلى  2012فرعا خالل عام 

وفقا للمعايير الدولية.
3

  

 

 ثاني  : االرتقاء بآليات تقديم الخدمة المصرفية المحور ال

 

لم يقتصر التطوير على المظهر الداخلى والخارجى للفروع بل انصب التطوير بصفة أساسية على تغيير 

اسلوب ايارة العمليات المصرفية التى كانت تتسم بالجموي والتعقيد فضال عن سيطرة النظام اليدوى على 

مما يؤيى الى مضاعفة الجهد وتواضع المخرجات نظرا لتعدي الوحدات التى  مختلف مراحل العمل بالبنك

يتعامل معها العميل ياخل الفرع الواحد فضال عن طول الدورة المستندية متمثلة فى كثرة عدي النماذج 

 تقريرا يوريا 11واالختام المستخدمة فى تقديم الخدمات والتى تصل الى اكثر من اربعة أالف وما يقرب من 

كان يتم تداولها بطريقة يدوية 
4
.  

و انطلقت خطة التطوير لتحقق االنجازات التالية  
5
  : 

  اعاية هيكلة العمليات ، حيث شهد البنك تأسيس مركز العمليات ليتولى وظائف المقاصة والتحصيل

فضال عن  وعمليات القروض ومتابعة الحسابات والمدفوعات والبطاتقات البالستيكية والخزينة المركزية ،

  .ساعة من استالمها 24الري على استفسارات العمالء خالل 

  إعداي توصيف يتقيق إلجراءات تنفيذ كل عملية مصرفية تتضمن خطوات تنفيذ الجزء المستندى منها

 والجزء اآللى ، مع إعداي توصيف وظيفى يتقيق لتوضيح مسئوليات القائمين بتنفيذ العمليات المصرفية. 

 ق مركزية العمليات الخاصة باالعتمايات وخطابات الضمان ليصبحا جزءا من مركز العمل على تحقي

  .العمليات المستحدث 

                                                 
1

 مرجع سبق ذكرة . -  5002المجلد السابع والثالثون   -النشرة االقتصادية   -اإلسكندرية بنك  
2

 . 2012عدي فروع البنك في ييسمبر  
3

 http://www.elbashayer.com/news-142577.htmlالموتقع االلكتروني  2011يونيو  17جريدة البشاير 
 

4
 الموقع االلكتروني  5031يناير  55 –اليوم السابع  - فية ببنك اإلسكندريةباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصر 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=918266 
5

 مرجع سبق ذكرة – النشرة االقتصادية  -بنك اإلسكندرية  



22 

 

  تطوير عملية تدفق العمليات المصرفية بتقليص النماذج واألختام والتوتقيعات فضال عن استخدام النماذج

تفق والمقاييس العالمية فى االلكترونية لالرتقاء بمستوى االياء وتخفيض التكلفة واختصار الوتقت بما ي

االياء المصرفى ، حيث تم اختصار وتقت العمل ياخل البنك من نصف ساعة الى اتقل من عشرة يتقائق ، 

   .واختزال خطوات تأيية الخدمات فى كثير من الحاالت من سبع الى خطوتين فقط

  طباعة كافة اخطارات العمالء عن العمليات المصرفية المقدمة لهم آليا. 

 حداث وظيفتى خدمة العمالء والصراف الشامل لتقديم خدمة مصرفية من خالل موظف واحد بما يحقق است

 .السرعة والسهولة فى اياء العمل

  العمل على تكويد الشيكات الصايرة من البنك من خالل المركز التجميعى المخصص لهذا الغرض بما

 يلبى احتياجات العمالء من الشيكات بالسرعة المطلوبة.

 فرعا  70فرعا بدال من 84الي 2017ما تم زياية عدي فروع تقديم خدمات كبار العمالء) المجنيفكا( خاللك

فقط خالل العام الماضي.
1

 

 

وتقد انعكس هذا التطوير بصورة ايجابية رائعة على المتعاملين الذين يترييون على فروع البنك فى     

وس فى المظهر والجوهر بعد أن أصبحت الفروع تليق مختلف أنحاء الجمهورية لشعورهم بتغيير مايى ملم

  .بالعمالء وتلبى متطلباتهم 

 

 المحور الثالث  : تطوير البنية التكنولوجية 

  

كان تطوير البنية التكنولوجية للبنك بمثابة التحدى الحقيقى الذى يواجه إيارة البنك ، فالحالة التكنولوجية 

ر بخلق مشكالت جمه امام جهوي التطوير ، نظرا لعدم ارتباط تقواعد المتواضعة للفروع واألنشطة كانت تنذ

فرعا  21البيانات بين الفروع باإلضافة الفتقارها الى االجهزة الحديثة او تقايمها ، حيث لم يكن يوجد سوى 

فرعا بنظام الحاسب الشخصى وباتقى الفروع بدون أجهزة ، كما ان البنك لم  77فقط تعمل بنظام ارابنك و 

كن يصدر سوى بطاتقة ائتمان وحيدة يجرى تنفيذ عملياتها بواسطة بنك اخر ولم يكن للبنك اى ماكينة ي

 . األلىللصرف 
2

 

  

 :  التكنولوجيومن أهم مالمح خطة التطوير 

 

  ميكنة كافة الفروع التى كانت تعمل بالنظام اليدوى لتشمل العملينات المصنرفية الخاصنة بنالعمالء ومراسنالت

وفى مسار مواز تم تعديل نظام ارابنك من أجل تطبيق اجراءات العمل المستحدثة مع اضافة أنظمة العمالء ، 

حديثة مثل نظام النماذج واإلجراءات االلكترونية ونظنام ايارة الشنيكات المصنرفية ونظنام البريند االلكتروننى 

  .ونظام تسجيل ومتابعة شكاوى العمالء 

  المصنرفية المركزينةالعمنل علنى تطبينق نظنام حنزم البنرامجCore Banking Systems   تأخنذ بأحندث منا

توصلت اليه تقنية المعلومات فنى مجنال ميكننة المصنارف لتقنديم كافنة الخندمات المصنرفية المتمينزة للعمنالء 

بأيسر الطرق ومن اى مكان يتواجدون فيه ، كمنا تسناعد العناملين علنى اتمنام العمنل الينومى بالسنرعة والدتقنة 

توفير المعلومات الدتقيقة لكافة المستويات االيارية التخاذ القرار المناسب فى الوتقت المناسب  الالزمتين مع
3
.  

  وفى هذا اإلطار تم التعاتقد على شراء برنامجFinacle   للمصارف العالمية للوفاء بمتطلبات القيام بالعمليات

رة العالتقات مع العمالء وإيارة وإيا Electronic Bankingالمصرفية المركزية والصيرفة االلكترونية 

 Asset Liabilityواإليارة المالية وإيارة االصول والخصوم  Wealth Managementالثروات 

Management  وأيضا المتطلبات الخاصة بمنح القروض ، وتقد اوفد البنك عديا من الموظفين فى بعثة

يخل حيز التطبيق فى عدي من فروع البنك ، حيث تدريبية الى الهند لتأهيلهم على تشغيل النظام الجديد والذى 

مما أيى الى تحقيق سهولة تدفق  .فى كافة فروع ووحدات البنك Finacle تم االنتهاء من تطبيق برنامج

الالزم إلتمام العمليات المصرفية والجهد الالزم لتسوية  العمليات المصرفية بين فروع البنك وتقليل الوتقت

البنك المختلفة، فضال عن القدرة على توحيد إجراءات ونظم العمل فى كافة فروع  تلك العمليات بين وحدات

                                                 
1

الموقع  5031فبراير  2 –االهرام االقتصادي  – باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك اإلسكندرية 

 االلكتروني 
http://economic.ahram.org.eg/NewsQ/853.aspx 

2
 . مرجع سبق ذكرة – النشرة االقتصادية  -بنك اإلسكندرية  
3

 . مرجع سبق ذكرة –النشرة االتقتصايية   -بنك اإلسكندرية  
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المصرفية  وتوفير المستوى المطلوب من الرتقابة على العمليات المصرفية من خالل متابعة العمليات البنك،

 .مركزياً 
1

 

  العمل على انشاء تقاعد بيانات مركزية للعمالء والحساباتDatabase عميل على مستوى لتوحيد رتقم ال

البنك، على ان يتم ربطها بنظام ايارة العالتقات مع العمالء بما يضاهى اعلى المستويات العالمية فى خدمة 

 العمالء وأياء الخدمات المصرفية

 

 حيث :  االنتهاء من خطة الربط بين الفروع وشبكة االتصاالتكما تم 

o تكنولوجيا االتصاالت المستخدمة  ق أحدثتم االنتهاء من ربط الفروع بخطوط اتصاالت يائمة وف

 VOIP إضافة الى االتصاالت الصوتية ، حيث تتيح نقل المعلومات MPLS عالمياً والمعروفة بـ

وجارى تنفيذ ربط باتقى فروع  Video Conference وإمكانية عقد االجتماعات المرئية عن بعد

االتصاالت مستقبالً يون أية مشاكل فى حالة  الجغرافية لشبكة ومكاتب البنك، مع إمكانية زياية الرتقعة

  .المطلوبة توفر وسائل االتصاالت

o األلى الحلول األساسية و المصرفية التى كانت متصلة بخدمات الصرافة 

o السويفت وكذلك الخدمات  تم ربط المنظومة مع الخدمات المصرفية العالمية مثل : نظام اتصاالت

والربط مع نظام تشغيل غرفة المعامالت  ي واالئتمان العالميةالمتعلقة بمخالصات بطاتقات االعتما

  .الدولية

o االنترنت" ياخل البنك وفروعه، وشبكة " استخدام المنظومة المصرفية على شبكة المعلومات الداخلية

الخدمات المصرفية للعمالء من أى مكان فى العالم مع توفر  المعلومات العالمية "االنترنت" لتوفير

  .لتاماألمان ا

o تقواعد البيانات المختلفة توفير الحماية القصوى والالزمة للمنظومة المصرفية وكذلك حماية. 

  ATMs ،P.O.S ،Cash 4 all ورات واإلنجازات فى مجال شبكةاما بالنسبة للتط

o يمتلك البنك شبكة كبيرة من الصرافات االلية (ATMs) وشعاره متواجدة فى أماكن  تحمل اسم البنك

أنواع البطاتقات، كما تم ايخال خدمة االيداع  فى كافة أنحاء الجمهورية وتتيح التعامل مع كافة متميزة

 .الماكينات النقدى من خالل عدي من تلك

o تتضمن شبكة الصرافات اآللية للبنك ماكينات (ATMs) من طراز Cash 4 all  األكثر تطوراً فى

ماكينة صراف آلى فى مصر يتم  الى أول العالم حيث تعمل فى جميع الظروف الجوية باإلضافة

  . Drive Through استخدامها من سيارة العميل

o كما يمتلك البنك نقاط بيع الكترونية P.O.S الصرف النقدى من خالل الفروع  الستخدامها فى عمليات

دامها عالوة على بطاتقات البنك وأيضاً استخ من البنوك العالمية لجميع أنواع بطاتقات الفيزا الصايرة

 .لعمالء البنك فى سداي التزامات البطاتقات االئتمانية

o  كما تم التوسع فى اسنتخدام خدمنة البريند االلكتروننى علنى مسنتوى الفنروع وإيارات المركنز الرئيسنى

باعتبارها وسيلة آمنة لتبايل الرسنائل بنين وحندات البننك خاصنة ان البننك يسنتخدم أحندث حنزم بنرامج 

 .Oracle Collaboration Suiteارف عليها عالميا البريد االلكترونى المتع

  

 المحور الرابع : اعادة هيكلة البنك اداريا وتنظيميا 

أولت إيارة البنك أهمية خاصة لتطوير الهياكل التنظيمية واإليارية به على النحو الذى يحقق أهداف  

فقد تم إسناي مسئولية اإلصالح برنامجه الطموح ، ولضمان تطبيق عمليات إعاية الهيكلة على أسس مهنية 

لها بالكفاءة اضطلعت بمهمة صياغة رؤية  الهيكلى فى بنك اإلسكندرية لقيايات ذات خبرات يولية مشهوي

تطوير شاملة لتنفيذ برامج إعاية الهيكلة الرئيسية بأتقصى  متكاملة تتضمن إعاية بناء البنك وإحداث ثورة

 CORPORAT IDصفات عالمية ، وتطوير شكل البنك وهويتهتكنولوجية بموا سرعة ممكنة لتحقيق طفرة

العمليات المصرفية وإنشاء إيارات متخصصة لترسيخ مفهوم االحتراف وتقديم أنشطة  وإعاية هندسة

بالمواري  جديدة وتطبيق مبايئ الحوكمة وفقا للمعايير العالمية كل ذلك بالتوازي مع االهتمام وخدمات

تحفيــزاً البشرية تأهيالً وتدريباً و
2
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وتقد تمثلت اهم انجازات هذه البرامج فى إنشاء تقطاعات وإيارات تتناسب مع الفكر المصرفى منها على      

سبيل المثال، تم انشاء تقطاع إيارة المخاطر وأيضا تقطاع خاص الئتمان التجزئة والمشروعات الصغيرة 

االضطالع بمهمة مطابقة  وتقياس وتقييم وتقطاع إليارة كافة العمليات الخاصة بمكافحة غسل االموال مع 

مخاطر االلتزام بمسمى تقطاع االلتزام، كما تم تدعيم تقطاع التفتيش بإيارات واختصاصات جديدة، وتم اعاية 

تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، هذا باإلضافة إلجراء تعديالت أخرى على هيكل القطاعات القائمة بما يخدم 

انجاز االعمال مثل يمج نشاط التسويق فى تقطاع االئتمان وإنشاء وحدة جديدة اهداف المرونة والسرعة فى 

لمعالجة التعثر وإيارة جديدة بقطاع المعامالت الخارجية والبحوث للقيام بنشاط التعامل فى االوراق المالية 

تجارى الحكومية فى ضوء القواعد المنظمة لنشاط المتعاملين الرئيسيين واستحداث ايارة االئتمان ال

Commercial Credit Debtبجانب إيارة ائتمان الشركات .
1

Corporate Credit Debt.       
 

 

ومن ناحية اخرى تقام البنك باستقطاب وتعيين أفضل الخبرات والكفاءات الموجوية فى السوق المصرفى 

ر من كفاءة وتقدرة على لتتولى مهمة اإلشراف على عدة مجاالت استراتيجية استنايا لما تتمتع به هذه العناص

 فهم متطلبات السوق وخبرة خاصة فى صنع القرارات المصرفية السليمة . 

 

 المحور الخامس : اعادة هيكلة منظومة االئتمان والتسويق 

  

حظيت تقضية اعاية صياغة استراتيجية البنك فى مجال االئتمان باهتمام بالغ من تقبل ايارة البنك التى   

ية والمفاهيم لسياسة منح االئتمان بما يتواءم مع احكام تقانون البنوك الجديد ويعزز من استهدفت تغيير الرؤ

  .سالمة القرار االئتمانى 

حيث ارتكزت تلك اإلستراتيجية على أساليب مبتكرة وحلول غير تقليدية تم انتهاجها فى مجال تنقية      

ل فتح باب التفاوض الفعال مع العمالء محفظة القروض ومعالجة مشكلة القروض غير المنتظمة، من خال

المتعثرين الجايين، وإجراء يراسات شاملة ألوضاع المديونيات التى اتسمت بالجموي لفترة طويلة وهو ما 

أثمر نجاحا ملموسا فى التوصل لبرامج جدولة أو تسوية للعديد منها انعكست بصورة ايجابية على المركز 

اإلجراءات مع تدعيم مخصصات القروض غير المنتظمة، باإلضافة الى وتقد تواكبت تلك  .المالى للبنك 

  .تكثيف الجهوي لتطوير نشاط التجزئة المصرفية للبنك بالدخول فى أنشطة جديدة 

وتقد ارتبطت طموحات البنك فيما يتعلق بتطوير منظومة االئتمان بإعاية هيكلة القطاعات المرتبطة به،      

كزى لالئتمان والتسويق ليتضمن ثالث إيارات ) إيارة ائتمان وتسويق الشركات، لذا فقد تم إنشاء تقطاع مر

.، إيارة بحوث السوق واإلحصائيات( التجاريإيارة االئتمان والتسويق 
 2

 

وتتزايد أهمية إيارة ائتمان الشركات من منطلق يورها الحيوى فى إيارة محفظة القروض والتسهيالت 

 .مليون جنيه فأكثر  10تقيمة تسهيالتهم الخاصة بالعمالء الذين تبلغ 

ويذكر ان القطاع المركزى لالئتمان والتسويق تقد شهد تطورا كبيرا فى أنشطته لتضم الى جانب األنشطة     

التقليدية العديد من األنشطة المستحدثة من أهمها القيام بدور ترويجى لمنح االئتمان مع الترويج للسندات التى 

مما يؤيى لتعظيم ربحية البنك الى جانب تجويد محفظة البنك االئتمانية والمساهمة فى  يصدرها عمالء البنك

مساعدة المتعثرين الجايين فى السداي مما أسفر عن تحصيل التزامات مستحقة للبنك تجاوزت المبالغ 

 . المعتمدة لالستراتيجيةالمستهدفة وفقا 

 

 Retail Bankingالمحور السادس  : االرتقاء بخدمات التجزئة 

 .اعتبرت إيارة البنك ان ملف تطوير خدمات التجزئة من أهم الملفات التى البد أن تحظى باهتمام خاص 

ومن ثم كان هناك توجه نحو تنمية األعمال فى هذا المجال لتشكل مصدرا أساسيا لربحية البنك السيما وان 

لمبتكرة لألفراي لذلك تم إنشاء تقطاع جديد مصر تعد من األسواق الواعدة والمستوعبة للعديد من الخدمات ا

بمسمى تقطاع ائتمان التجزئة والمشروعات الصغيرة حيث أسفر هذا التوجه عن تحقيق طفرة فى تقيمة 

مليون  821.10مقابل  28/2/2004مليار جنيه فى  1.4تقروض التجزئة والمشروعات الصغيرة لتبلغ نحو 

% .78بمعدل نمو حوالى 70/4/2001جنيه فى 
3 
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 -: منها اآلتياستحدثت أو تم التوسع فيها نذكر  التيمن أهم الخدمات 

  Credit Cardsبطاقات االئتمان 

لم يكن بنك اإلسكندرية يصدر سوى بطاتقة ائتمان وحيدة يجرى تنفيذ عملياتها بواسطة بنك اخر ولم يكن   

 .  ATMsيتبع البنك اى ماكينة للصرف االلى 

 

ان يتم التحرك سريعا لتغيير هذا الوضع فى اتقل وتقت ممكن حيث شهدت ومن ثم فقد كان لزاما  

مصفوفة البطاتقات البالستيكية التى يصدرها البنك توسعا ملحوظا لتشمل بجانب البطاتقات الكالسيكية 

Classic Cards  وبطاتقات الخصمDebit Cards   كل من بطاتقة فيزا الكترونVisa Electron  المحلية

الى جانب  تقديم البطاتقة االئتمانية للشركات والمرتبات.  Golden Cardsالبطاتقة الذهبية  والدولية ,وأيضا
 

  

% عن العام الذى سبقه حيث بلغ 21.4بنسبة  2012ارتفع عدي البطاتقات التى تم إصدارها خالل  حيث    

بإجمالى  2011بعام ألف بطاتقة مقارنة  140إلى  2012إجمالى عدي البطاتقات، التى تم إصدارها حتى نهاية 

ماكينة حققت معدل سحب  2012خالل عام  244ألف بطاتقة، وبلغ عدي ماكينات الصراف اآللى  470

مليون جنيه خالل  700ماكينة حققت معدل سحب شهرى بلغ  214ماليين جنيه مقارنة  404شهرى حوالى 

2011."
1

 

  

والذي يمكن عمالء  نات الصراف اآللي أعلن بنك اإلسكندرية عن إطالتقه لبرنامج لتحديد مواتقع ماكيو -

يتميز البرنامج   مجاناً،   Androidأو  I-PHONEعلى ال ”" Appsالبنك من تحميل البرنامج 

ماكينات الصراف اآللي بمصر الخاصة بمجموعة إنتيسا  بخاصية تمكن مستخدميه من معرفة أماكن

ر البرنامج ليمكن جميع زوار الموتقع و ،وتم تطويGPSسان باولو األتقرب إليهم عن طريق استخدام ال 

ماكينة صراف آلي خاصة بالبنك و  214أصحاب تطبيقات الهاتف المحمول ليس فقط من الوصول إلى 

بلد. 12ماكينة صراف آلي لمجموعة إنتيسا سان باولو في  2,000لكن أيضا إمكانية الوصول ل 
2

 

% من تقيمة مشترياتهم 10عمالء استرياي حوالى كما تقام البنك بإطالق حملة )الكاش باك( التى تتيح لل -

عند استخدامهم أى من بطاتقات بنك اإلسكندرية للخصم المباشر، وأيًضا برنامج )سلم واستلم( الذى 

يوفر لعمالء البنوك األخرى الحصول على بطاتقة ائتمانية من بنك اإلسكندرية بنفس الحد الممنوح لهم 

".من البطاتقة االئتمانية الحالية وبطاتقة الرتقم القومىمن هذه البنوك فقط عند تقديم صورة 
3

 

كما حرص البنك عند إعاية صياغة إستراتيجيته االئتمانية على أن تستأثر تقروض التجزئة بحصة  

متنامية من المحفظة االئتمانية للبنك . هذا فضال عن تغيير أساليب تقديم تلك الخدمات واستحداث العديد منها 

صديونذكر فى هذا ال
4

:-  

 

  Personal Loansالتوسع فى القروض الشخصية 

  .إلغراض منح السلفيات للعاملين بالهيئات الحكومية وتقطاع اإلعمال العام والخاص

 

 قروض للمشروعات الصغيرة التوسع في 

يقدم البنك تقروضاً بشروط ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساعدة على خلق  

فرص العمل أمام الشباب الجايين وذلك عن طريق مؤسسات إتقراض وسيطة، وكذلك يعم  مزيد من

 المجموعات التضامنية وبخاصة السيدات المعيالت .

لمصرفى للمشروعات مليون جنيه لضمان مخاطر االئتمان ا 20وتقد تقام البنك باعتماي حد ائتمانى بمبلغ  

ت األهلية وفروعها بالمحافظات فى إطار مشروع  تمويل االحتياجات التمويلية للجمعيا الصغيرة لتوفير

المنشآت متناهية الصغر الذى تقوم شركة ضمان مخاطر االئتمان بتنفيذه بتمويل من الوكالة األمريكية 

( وذلك بشروط ميسرة ، كما يقوم البنك بالتعاون مع الصندوق االجتماعى للتنمية  USAIDللتنمية الدولية ) 

 شروعات الصغيرة بأسعار عائد متميز.بتقديم تقروض للم

ماليين جنيه، كما تقام  107% بإجمالى 11حيث حققت محفظة القروض متناهية الصغر نمًوا يصل إلى  

ألف جنيه، أما  10إلى  21البنك بمراجعة السياسة الخاصة بتلك القروض ورفع الحد األتقصى لتمويلها من 
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 2011% مقارنة بعام 48ت نمًوا يصل إلى حوالى عن محفظة تقروض المشروعات الصغيرة، فقد حقق

".مليون جنيه 277بإجمالى 
1

 

% من المشروع باالتفاق مع وزارة المالية، حيث تقام 40كما بلغت حصة البنك في مشروع إحالل التاكسي  

ألف تاكسي بنسبة أكبر من البنوك األخري وهي: األهلي، ناصر، مصر،  18البنك بإحالل ما يقرب من 

.أتقساط من المستحقة عليهم، ووصل حجم تمويلنا لهذا المشروع مليار جنيه 7افة إلي أننا تقمنا بتأجيل باإلض
2

 

 

  تقديم قروض التمويل العقارى
مليون جنيه من محفظته االئتمانية كبداية لتمويل شراء الوحدات السكنية بقروض  100خصص البنك مبلغ 

والئحته التنفيذية ، فضال  2001لسنة  148يل العقارى رتقم طويلة األجل بنفس شروط وإحكام تقانون التمو

مليون جنيه تم  10عن مشاركة البنك فى تأسيس الشركة المصرية للتمويل العقارى التى يبلغ رأسمالها 

 سدايها بالكامل 

 

 تمويل األطباء والصيادلة والمشروعات الطبية الصغيرة 

لة والمشروعات الطبية الصغيرة للمساهمة فى تقديم الرعاية يقوم البنك بتقديم التمويل لألطباء والصياي 

 الصحية المميزة للمواطنين بالمستوى المناسب. 

 

 برنامج تنمية قطاع الزراعة 

يقوم البنك بمنح تقروض للمزارعين والمستثمرين والشركات والجمعيات فى عدي من القطاعات كما  

 .  ASDPالزراعة  الزراعية الرئيسية فى إطار برنامج تنمية تقطاع

 

 –وذلك من تقبل مجلة اليوروموني  "بنك اإلسكندرية حصل على جائزة "أفضل بنك في مصريذكر أن و

أكبر المجالت الدولية المعنية بالشئون البنكية والمالية. نتيجة الستراتيجيه البنك الرائدة التي تضمنت تطوير 

لعمالء. كما ركز البنك بشكل خاص على خدمات التجزئة نظم اإليارة والمنتجات البنكية والخدمات المقدمة ل

المصرفية والتي تمثل تقطاع هام للغاية في مصر وهو ما ضاعف صافي أرباح البنك مقارنة بأتقرب منافس 

له في السوق المصرية
3

 

 

% من سوق التجزئة المصرفية ويسعي لزياية الحصة السوتقية من خالل خطة 8ويستحوذ البنك تقريباً علي 

كمة ستشهد طرح منتجات جديدة ومتنوعة تهدف إلي تنمية تقاعدة العمالء من خالل استهداف شرائح مح

عمالء جديدة مثل العمالء ذوي الدخل المرتفع، وأيضا زياية النمو من خالل العمالء الحاليين
4

 

لصفراء، حيث كما احتل بنك اإلسكندرية المرتبة األولى بين البنوك األخرى، التى تقدمت خدمات الحوالة ا

% من إجمالى 20ألفا أى بنسبة  282ألف حوالة من إجمالى  212حقق أرتقاما تقياسية وانتهى من صرف 

الحصة المخصصة له من البنك المركزى فى ظل الظروف األمنية غير المستقرة، التى مر بها السوق 

لحديدية المدعمة بنظام ، وباير بنك اإلسكندرية بتقديم أحدث نظام للخزائن ا2012المصرى خالل عام 

 آالف عميل". 10فرعا كمرحلة أولى لخدمة أكثر من  27األمان فى  حاسب آلى متكامل لتوفير أعلى معايير
5

 

 

 : انشاء قطاع ادارة المخاطر السابعالمحور 

 Riskفى اطار محاوالت البنك لرفع كفاءة إيارة العمليات المصرفية وفى مقدمتها إيارة المخاطر 

Management  فقد تم إنشاء تقطاع مستقل لهذا الغرض يرمى الى تقياسMeasure  وتوجيهMonitor 

مخاطر البنك المختلفة ليس بهدف المساهمة فى تحجيم المخاطر فحسب بل يمتد يوره  Controlومراتقبة 

ية فى الى المساهمة فى اتخاذ القرارات المتوافقة مع سياسات البنك وإستراتيجيته وتدعيم تقدراته التنافس

السوق، والمساعدة فى تسعير الخدمات المصرفية المختلفة، ووضع سياسات التحوط ضد مختلف أنواع 

                                                 
1

 الموقع االلكتروني  5031يناير  55 –اليوم السابع  - باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك اإلسكندرية 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=918266 
2

  باسل رحمي.. مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك اإلسكندرية 
 http://www.aleqaria-eg.com/index.php/permalink/3490.htm 
3

 http://www.elbashayer.com/news-142577.htmlالموتقع االلكتروني  2011يونيو  17جريدة البشاير  
  باسل رحمي.. مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك اإلسكندرية4
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المخاطر على أساس سليم، مع تعظيم عائد عمليات البنك التى تنطوى على العديد من المخاطر )مخاطر 

ة مخاطر السيولة، االئتمان، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر سعر الفائد

المخاطر اإلستراتيجية ـ المخاطر القانونية ( .
1 

 

وتقد تم تقسيم القطاع الى عدي من االيارات يختص كل منها بأيوار متشابكة ومتكاملة مع انشطة ومهام 

االيارات االخرى، حيث يسعى البنك من خالل ايارة المخاطر الى االشراف على متابعة تنفيذ مقررات بازل 

ما يستجد بخصوصها، واالشتراك فى وضع السياسات الخاصة بأوجه توظيف االصول بالبنك على و ، 2

اساس معدالت التكلفة والمخاطر، مع تطوير اسس تقييم المخاطر االئتمانية ووضع سياسات مخاطر أسعار 

خاطر الصرف وأساليب تقياسها والسيطرة عليها، وأيضا تحديد معايير ومخاطر العمليات المصرفية وم

 السوق . 

وعلى جانب مواز يتضمن القطاع اربعة ايارات لمتابعة االئتمان بهدف تطوير وزياية فاعلية االياء فى  

مجال متابعة التسهيالت االئتمانية، حيث تضطلع تلك اإليارات بعدي من المهام والتكليفات الرئيسية من خالل 

فروع فى مرحلة ما تقبل صرف القروض والتأكد من محورين يختص المحور األول بالمتابعة االئتمانية لل

استيفاء المستندات والشروط والضمانات المقررة للتسهيالت إلزالة عقبات استيفائها والتأكد من تقدرة العميل 

من التكليفات فى المتابعة بعد عملية الصرف من خالل متابعة  الثانيعلى السداي، فى حين يتمثل المحور 

من حيث الغرض من التسهيل وكيفية استخدامه والقيام بتقييم  االئتمانيالفروع للتأكد من االلتزام بالقرار 

يورى للضمانات المقدمة، مع متابعة سداي التسهيالت االئتمانية فى تواريخ استحقاتقها . فى حين تضطلع 

متابعة وتقييم األياء بمهمة تقييم األياء وتحديد أية انحرافات عن الخطة المعتمدة وأسبابها وطرق إيارة 

 معالجة تلك االنحرافات ومتابعة تصويب االنحرافات. 

 

ومن ذات المنطلق الرامى الى الحد من مخاطر االئتمان المتمثلة فى احتماالت التعثر وخسائر المديونية  

د تم تطوير عمل إيارة االستعالمات من خالل إنشاء إيارة لالستعالمات باإلسكندرية فى حالة التعثر، فق

بجانب إيارة االستعالمات بالقاهرة، كما تم تحديث نشاط االستعالمات وإجراءات العمل الخاصة به، وإعداي 

توافق مع أهم ما تقواعد لنظام تجميع مخاطر االئتمان واستحداث نموذج جديد لتقرير االستعالم عن العمالء ي

جاء بتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، باإلضافة الى ربط شبكة المركز الرئيسى للبنك بنظام تجميع 

مخاطر االئتمان بالبنك المركزى وتفعيل مشروع الميكنة الشاملة مع البنك المركزى، فضال عن التنفيذ 

انية، وبغرض تفعيل يور تقطاع إيارة المخاطر وتدعيم الفعلى لنظام القوائم السلبية لعمالء البطاتقات االئتم

لتصنيف عمالء التجزئة المصرفية من حاملى بطاتقات  Scoring Systemحرفيته، تم استخدام نظام الـ 

ائتمان البنك مع العمل مستقبال على وضع تصنيف آخر لكل  تسهيل ائتمانى من حيث فاعلية الضمانات 

Facility Risk Rating تم بعد ذلك البدء فى احتساب احتمالية تعثر العمالءعلى ان يLoss Given 

Default ( LGD).
2

   

  

 االسكندرية نجح فى تطبيق المبايئ اآلتيـــة :ـ فى مجال اإلفصاح والشفافية ) إعداي القوائم يذكر أن بنك      

الكاملة لبنوي هذه  والشفافيةالمالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية بما يحقق االفصاح الكامل 

والمتعاملين معه وذلك تطبيقاً لقانون سوق المال  القوائم. ( نشر القوائم المالية كل ثالثة شهور لعمالء البنك

بتقرير سنوى يتضمن القوائم المالية وكذا إنجازات البنك فى كافة  إمداي البنوك والمراسلين« المصرى. 

 حقق البنك نجاحات عديدة فى مجال مكافحة غسل« الرتقابة الداخلية العام. فى مجال  القطاعات خالل

المصرى ، مع تطوير  ومتطلبات القانون FATF االموال لمواكبة المعايير الدولية ومن بينها توصيات لجنة

« على المستويين المحلى والعالمى  سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال بالبنك لتتماشى مع التطورات

والقواعد المحلية  للتأكد من مطابقة النظم والتعليمات للقوانين 2 بازل تقطاع االلتزام وفقا لمقررات لجنةإنشاء 

وتقييم مخاطر عدم االلتزام مع التأكيد على أن  والدولية ، مع اصدار يليل عمل االلتزام االول والثانى لدراسة

 تم تحديد مسئول االلتزام بالبنك« االرهاب . غسل األموال وتمويل  وظيفة االلتزام ال تقتصر على مكافحة

Head of Compliance والمشرف على مسئولى االلتزام بالفروع والوحدات المختلفة للبنك 

Compliance Officers . »  تم وضع خطة لتدريب وتأهيل مسئولى االلتزام بالبنك بما يكفل حماية البنك

عن اإليارة  م، مع توفير االستقاللية التامة لمسئولى االلتزاموالعاملين به من مخاطر عدم االلتزا وعمالئه

والجهاز المصرفى والنقد . وبالتعاون معها. إنشاء لجنة مراجعة ياخلية وفقاً لقانون البنك المركزى
 3

 

وتقد تم تأهيل البنك لتطبيق مقررات لجنة بازل فى مجال تقياس وإيارة المخاطر من خالل تطوير أساليب 

وكذلك احتساب  Standardised Approachاالئتمان وذلك باستخدام الطريقة المعيارية  حساب مخاطر

                                                 
1

  مرجع سبق ذكرة . - 5002المجلد السابع والثالثون   -النشرة االقتصادية   -بنك اإلسكندرية  
2

 . مرجع سبق ذكرة . - 2001المجلد السابع والثالثون   -التقتصايية النشرة ا  -بنك اإلسكندرية  
3

 http://www.alexbank.com/ar_index.aspxموقع بنك االسكندرية علي االنترنت  
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كمرحلة اولى وإنشاء تقاعدة  Basic Indicator Approach األساسيبطريقة المؤشر  مخاطر التشغيل

 بيانات للخسائر الناجمة عن العمليات التشغيلية وتصنيفها طبقا لمقررات لجنة بازل، الى جانب احتساب

وتوفير البرامج المتخصصة لتطبيق هذا   Value at Riskمخاطر السوق بطريقة القيم المعرضة للمخاطر 

لقياس مخاطر السوق وفقا لهذا األسلوب وكذلك  TREMAالنظام حيث يجرى التجهيز لتشغيل برنامج 

 إليارة أصول وخصوم البنك  بأسلوب Asset & Liabilities Management   (BALMبرنامج )

علمى على أن ترتبط هذه التطورات بتوفير البرامج المتخصصة ياخليا وخارجيا لكافة العاملين بالقطاع 

لتنمية مهاراتهم فى استخدام أيوات إيارة وتقياس المخاطر واالستعانة بإحدى الجهات المتخصصة فى هذا 

المجال.
1
  

التنفيذ  تمان بالبنك المركزى فضالً عنكما تم ربط شبكة المركز الرئيسى للبنك بنظام تجميع مخاطر االئ

  .الفعلى لنظام القوائم السلبية لعمالء البطاتقات االئتمانية
2

 

 المحور الثامن : بناء نظام محكم وشامل للرقابة الداخلية ومكافحة غسل األموال

من تقبل  حقق البنك نجاحاً ملحوظاً فى مجال مكافحة غسل األموال حيث حظيت هذه القضية باهتمام بالغ 

إيارة البنك السيما وأن مصر تولت منصب رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

. ومن أهم اإلنجازات التى تحققت فى هذا المجال 2004أفريقيا لمكافحة غسل األموال منذ بداية عام 
3

 :ـ   

 كون من ثالث إيارات تضطلع استحداث تقطاع جديد بالمركز الرئيسى بمسمى تقطاع االلتزام والذى يت

بمطابقة وتقييم مخاطر االلتزام وتقياس وتقييم هذه المخاطر فضال عن القيام بكافة أوجه النشاط الخاص 

 بمكافحة غسل األموال.

  كان بنك االسكندرية سباتقاً فى الوفاء بمتطلبات تقانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية والضوابط

البنك المركزى حيث وافق البنك على إصدار سياسة ونظام تطبيق الضوابط  الرتقابية الصايرة عن

الرتقابية لمكافحة غسل األموال ونشره على فروع ووحدات البنك إلعمال ما وري به. وتقد تم نشر 

اإلصدار الثانى من سياسة وإجراءات مكافحة غسل األموال بالبنك بما يتماشى مع خطط وسياسات 

 فى هذا الخصوص.  FATFعلى المستويين المحلى والدولى وتوصيات لجنة الـ مكافحة غسل األموال 

  شارك المسئولون بإيارة مكافحة غسل األموال فى تنفيذ خطة البنك التى وضعها لتدريب العاملين

وتزويدهم بالخبرة الالزمة لمتابعة ورتقابة العمليات المصرفية والكشف المبكر عن عمليات غسل األموال 

 . 2004% من إجمالى العاملين حتى اوائل عام 21دريب نحو حيث تم ت

  تقام البنك بإصدار يليل عمل االلتزامCompliance  لدراسة وتقييم المخاطر والتحقق من االلتزام

بالقوانين وتعليمات السلطات الرتقابية بما يكفل حسن أياء العمل واكتشاف أوجه القصور واتخاذ 

 اإلجراءات الالزمة لعالجها. 

  تلبية لمتطلبات السلطة الرتقابية المتمثلة فى البنك المركزى كان لبنك االسكندرية السبق فى وضع خطة

لتحديث واستكمال تقاعدة بيانات الهوية واألوضاع القانونية للعمالء الحاليين والمحتملين بما فيها 

نسبة للبنوك األعضاء فى المراسلين. ومما يدعو للفخر أن هذه الخطة أصبحت بمثابة خطة استرشايية بال

 رابطة مسئولى االلتزام باتحاي البنوك. 

  "تقام البنك بإعداي مجموعة من نماذج المطبوعات التى تم تصميمها تطبيقاً لقاعدة " اعرف عميلك

(K.Y.C Know Your Customer  . "") 

  وفى إطار ما تقضى به القواعد الدولية إلحكام الرتقابة على أياء المؤسساتCorporate Governance ،

وحرصاً من إيارة البنك على تحقيق المزيد من الدعم لنظام الرتقابة لديه، فقد تم تطوير يليل نظم المراجعة 

 الداخلية بالفروع لتوفير االستقاللية لوحدات المراجعة الداخلية ضماناً لحيايها ومصداتقيتها .  

% من إجمالى عدي العمالء حتي 12عميل يمثلون  102,000كما تقام البنك باالنتهاء من تحديث بيانات  

71/12/2012
4
  

 

 : تطوير نشاط ادارة االموال  التاسعالمحور 

شهدت إيارة األموال عمليات تطوير واسعة النطاق استهدفت االرتقاء بمعدالت األياء الى مستويات  

ارها إحدى الركائز األساسية احترافية غير مسبوتقة، وهو ما يعكس يعم مجلس اإليارة المتواصل لها باعتب

                                                 
1
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فى منظومة التطوير والتحديث لبنك اإلسكندرية وانطالتقاً من يورها الهام فى تحقيق التوازن بين االستخدام 

 األمثل لمواري البنك وضمان توفير السيولة الالزمة لقيام البنك بالوفاء بالتزاماته تجاه عمالئه.

ال فيما يلىوتقد تبلورت أهم جهوي البنك فى هذا المج 
1

  : 

 " ربط غرفة المعامالت بنظامFINACLE" Core Banking  مما أتاح سرعة إبالغ الفروع بأسعار

والصيارفة العرب  Corporateلحظياً وكذلك التعرف على أرصدة  FXالويائع وأسعار العمالت 

 لحظياً. 

  "من أهم عمليات التطوير هو مشروع "إيارة مخاطر إيارة الخزينةTREMA ى حزمة برامج وه

 .  Front & Back & Middle Officeمتخصصة ألعمال 

 وتتيح هذه البرامج مميزات للمتعاملين وللعاملين من بينها ما يلى : ـ 

  ًإيارة السيولة اليومية من العمالت األجنبية والجنيه المصرى بالوتقوف على األرصدة اليومية لحظيا

 .   Nostro Accلحسابات 

 الوتقوف على مراكزهم اليومية لحظياً .  تتيح للمتعاملين 

  . ًاحتساب األرباح والخسائر لحظيا 

  .استخراج التقارير المختلفة لقياس األياء وتقياس المخاطر 

  استخراج القيوي المحاسبية والرسائل الـSwift ( المختلفةBack Office . ) 

   متابعة الحدوي المختلفة لإليداع والـFX  .لكل مراسل 

 سم ياخل غرفة المعامالت الدولية إضافة تقDealing Room  لتسويق منتجات إيارة األموال لعمالء

متعامل  20( على أحدث طراز عالمى وتتسع لعدي Dealing Deskالبنك، كما تم تجهيز الغرفة بمنضدة )

( (Dealers( لكل متعامل مكان مستقل ،Deskمجهز بشاشة وكالة رويتر يتيح له التعامل مع جميع ) 

 البنوك المحلية والخارجية وكذلك متابعة األسواق العالمية.

  تنشيط التعامل بصورة فعالة فى سوق الـInterbank  وذلك من خالل عمليات البيع والشراء للدوالر

 األمريكى مقابل الجنيه المصرى ومن ثم المساهمة فى تحقيق االستقرار لسعر صرف الجنيه المصرى. 

 لة نشاط المتعاملين الرئيسين بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة بمزاولة الحصول على ترخيص مزاو

النشاط، مما أتاح الفرصة للقيام بدور فعال فى تنشيط كال من سوتقى اإلصدار والتداول لألوراق المالية 

 الحكومية. 

 ليات اإليداع التوسع فى إيارة واستثمار مواري البنك من العملة المحلية والعمالت األجنبية عن طريق عم

 لدى البنوك فى مصر والخارج. 

  .تدريب العاملين وصقل خبراتهم بحضور الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المختلفة 

 

، خدمة تحويل األموال مع شركة ويسترن يونيون العالمية -إنتيسا سان باولو -  كما أطلق بنك اإلسكندرية    

سكندرية والقناة والبحر األحمر والصعيد والدلتا، تمهيدا لتعميم الخدمة فرعا بمحافظات القاهرة واإل 10فى 

حرص بنك اإلسكندرية على تفعيل االتفاتقية الموتقعة  فرعا للبنك منتشرة بجميع المحافظات. حيث  121في 

، لتلبية رغبات عمالئه واحتياجاتهم حيث يشهد 2017مع شركة ويسترن يونيون تقبل بداية شهر رمضان 

ر الكريم وعيد الفطر المبارك زياية فى تحويالت األموال ألسر المصريين العاملين فى الخارج، وبنهاية الشه

فرعا آخر لتقديم الخدمة ليصبح عدي فروع بنك اإلسكندرية التى تقدم  10العام الحالي سينضم أكثر من 

لحالى"فرع بنهاية العام ا 100خدمات تحويل األموال بالتعاون مع ويسترن يونيون 
2

 

 

 : تنمية الموارد البشرية العاشرالمحور 

 

أولت إيارة البنك اهتماماً كبيراً باالرتقاء بإمكانيات وخبرات العنصر البشرى تأهيالً وتدريباً وتحفيزاً.  

لذا فقد تقام البنك بإعداي يراسة ميدانية لقياس اتجاهات العاملين ومقترحاتهم للتعرف على احتياجاتهم 

كما اهتمت بعقد العديد من اللقاءات مع العاملين بالفروع فى كافة أرجاء الجمهورية كوسيلة التدريبية، 

مباشرة لالتصال بهدف إطالعهم على التطورات واالنجازات التى تتحقق لتنمية روح االنتماء لديهم مع 

قائق الكاملة توعية العاملين بأن مصلحة البنك تعمل فى اتجاه مصلحة الموظف، فضال عن تزويدهم بالح

حول كافة القضايا واألمور التى تؤثر على البنك على الصعيد الداخلى أو النظام المصرفى واالتقتصاي 

المحلى باإلضافة الى تحديد األيوار والمهام المنوطة بهم لتنفيذها على أكمل وجه، مع االهتمام بإعاية بناء 
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ة تقدراتهم على إيارة الحديث والتعامل معهم بعقلية الثقافة المصرفية لديهم لفهم احتياجات العمالء وتنمي

المصرفى الواع، وبذلك أصبح العاملون شركاء حقيقيون فى عملية التطوير مما كان له أبلغ األثر على 

تحقيق طفرة فى نتائج البنك
1
.
 

 

ققوا أى وتقد حرصت إيارة البنك من جانبها على تقديم العديد من أوجه الرعاية للعاملين حتى تقبل أن يح 

مريوي على مستوى االنجاز حيث تنوعت أوجه الرعاية لتشمل إجراء أكبر حركة ترتقيات فى تاريخ البنك 

والتى تبعتها أكثر من حركة للترتقية خالل العام الواحد وهو ما يحدث للمرة األولى فى تاريخ البنك. وذلك فى 

تفتح الطريق أمام الترتقى بال حدوي، كما تم  إطار هيكل إيارى واضح الخطوط والقواعد ويتسم بالمرونة التى

تعديل نظام الحوافز بحيث ترتبط بحجم االنجاز، كذلك تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين فى كافة 

مجاالت العمل وذلك من خالل االستعانة بشركة متخصصة فى إعداي وتفعيل البرامج التدريبية المتدرجة 

والمتنوعة.
 2

  

ذات الوتقت تم تطبيق مبدأ الشفافية وذلك من خالل إطالع العاملين على تقاريرهم السنوية، كذلك تم وفى  

تنفيذ برنامج موسع لرعاية العاملين وتحسين أحوالهم المايية حيث تم وضع نظام لمنح تقروض اجتماعية 

حقة للمتقدمين لالنتفاع للعاملين بشروط ميسرة فضالً عن زياية رواتبهم المصرفية وزياية المزايا المست

 بنظام المعاش المبكر ووضع نظام للمكافآت التشجيعية ألصحاب الدراسات والمقترحات والجهوي المتميزة.

كما تقام البنك بطرح العديد من المزايا األخرى، مثل إتاحة الفرصة للخدمات المساعدة للتحويل إلى   

هاء تفعيل سياسة التأمين على الحياة لكل الموظفين ضد الوظائف المصرفية للرتقى بحياتهم المهنية، واالنت

.الموت والعجز الكلى أو الجزئى والحوايث"
3

 

 

 : انعكاسات جهود التطوير على أداء البنك  المبحث الثاني 

  2004/2001* مؤشرات أياء البنك الرئيسية خالل العام المالى 

ة هائلة فى المؤشرات المالية لبنك االسكندرية فى أحدثت خطط التطوير والتحديث التى يتبناها البنك تقفز 

مقارنة بالمؤشرات المالية فى بنوك القطاع العام التجارية األخرى حيث احتل البنك المركز  2001يونيه 

األول بين بنوك القطاع العام التجارية األربعة طبقا لمعدل النمو فى صافى األرباح بعد الضرائب بما يعكس 

 70دام المواري والفعالية فى تحقيق األهداف حيث بلغ صافى أرباح البنك بعد الضرائب فى الكفاءة فى استخ

 % . 48.7بمعدل نمو  2004يونيه  70مليون جنيه فى  47.1مليون جنيه مقابل  100.1نحو  2001يونيه 

رة نحو فى حين بلغت معدالت النمو فى صافى األرباح فى بنوك مصر والبنك األهلى المصرى وبنك القاه

 % على التوالى. %2، %1.2، 4.1

ومن ناحية أخرى حقق بنك االسكندرية المركز الثانى ـ بعد البنك األهلى ـ فى معدالت النمو فى حجم  

حيث تقدم على بنوك مصر والقاهرة محققاً معدل نمو فى حجم االئتمان بلغ  2001يونيه  70االئتمان فى 

%. 7نحو 
4

 

تطوراً كبيراً فى المؤشرات المالية  2004/2001جابية للبنك شهد العام المالى واستمراراً للنتائج اإلي 

مليار جنيه  1.1بزياية تقدرها حوالى  70/4/2001مليار جنيه فى  78.4للبنك حيث بلغ حجم ميزانيته نحو 

 17.2 مقارنة بالعام المالى السابق، كما سجل اجمالى االستثمارات المالية زياية ملحوظة ليصل الى نحو

% مقارنة بالعام المالى المنصرم، وارتفع معدل كفاية رأس المال فى نهاية 21.2مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 

 %.14.1ليبلغ  2004/2001 الماليالعام 

 

   7/2017ميزانية  * مؤشرات أياء البنك الرئيسية خالل

مقارنة بصافي ربح تقدرة  71/7/2017مليون جنية في  181.847بلغ صافي الربح بعد الضرائب         

ن بلغ معدل النمو في صافي الربح % ، في حي2بمعدل نمو تقدرة  2012/ 71/12مليون جنية في 147.012

/ 71/7( يظهر  تقائمة المركز المالي في 2،جدول رتقم )2004يونيو  70% عنه في 112بعد الضرائب 

 .71/7/2017( تقائمة الدخل عن السنة المنتهية في 7و جدول رتقم ) 2017

 . 
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عنه مليار جنية  2.2بزياية تقدرها  71/7/2017مليار جنية في  40.2 اما اجمالي االصول فقد بلغت 

جم في 0.41الي  71/7/2012في  جم0.40مناما نصيب السهم من الربح فقد ارتفع  .2004يونيو  70في 

  .( بالملحق يوضح تطور نصيب السهم من الربح4جدول رتقم )  71/7/2017

ارتفعت ،  2012% بالنسبة إلجمالي االصول في سبتمبر 7.2الحصة السوتقية للبنك فقد ارتفعت الي  اما

% بالنسبة للويائع في سبتمبر 7.1ارتفعت الي ، وايضا 2012% بالنسبة للقروض في سبتمبر 4.7ايضا الي 

تي سبتمبر ح 2011( بالملحق يوضح  تطور الحصة السوتقية للبنك من ييسمبر 1الجدول رتقم ) 2012

2012. 

 2012/ 71/12% في14.71% مقارنة11.71ليبلغ  71/7/2017وارتفع معدل كفاية رأس المال فى 

( نسب معيار 1(  يوضح تطورات مكونات رأس المال االساسي و االضافي و جدول رتقم )4الجدول رتقم )

 .1وبازل  2كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 

 

 ف خصخصة البنك تطورات ملالمبحث الثالث :

 

مما الشك فيه أن النجاح الذى تم تحقيقه على كافة األصعدة كان يافعاً رئيسياً وراء اختيار البنك كأول  

بنك تقطاع عام تجارى يخضع للخصخصة فى مصر، األمر الذى يحمل معه يالالت هامة تتعلق بالثقة 

صعب الذى تقطعه فى مجال إعاية هيكلته ليصبح الكبيرة التى توليها الدوائر الرسمية للبنك، بعد المشوار ال

على أهبة االستعداي لخوض غمار هذه التجربة الفريدة فى السوق المصرية، حيث توالت الخطى لتجهيز 

 البنك للخصخصة على النحو التالى : ـ

االنتهاء من عملية الفحص المالى للبنك حسب األصول العالمية بمعرفة مكتب محاسبة وطنى على  •

ة عالية من الخبرة، بالتوازى مع فحص تقانونى يختص به مكتب محاماة تولى مراجعة األوضاع يرج

 القانونية للبنك وموتقف الملكية ووثائقها. 

 تقييم األصول العقارية من تقبل بنك التعمير واإلسكان.  •

ت وأسلوب تقييم إجراء فحص كامل للمواري البشرية ياخل البنك من ناحية الهياكل التنظيمية واإليارا •

 العاملين، واألجور، والمزايا، والتدريب مع طرح نظام المعاش المبكر. 

إعداي غرفة معلومات شاملة عن معامالت البنك ياخلياً وخارجياً بهدف إعداي مذكرة معلومات واضحة  •

 . Citigroupلالستعانة بها من تقبل مستشار الطرح 

راجعة شاملة لنطاق عمل البنك وأوجه النمو المستقبلى بعمل م Citigroupاضطلع مستشار الطرح  •

للبنك طبقا للموتقف المالى وظروف السوق واألسواق المشابهة، وإعداي مستندات البيع بما فى ذلك مذكرة 

 المعلومات والتوصية بشأن سياسة وأسلوب الطرح وإيارة عملية البيع حتى انتهائها. 

عملية الطرح فقد أعلنت وزارة االستثمار عن يعوة المستثمرين وبانتهاء هذه المرحلة من اإلعداي ل •

% من أسهم 80% ـ 71الراغبين فى شراء أسهم بنك االسكندرية للتقدم بعروض شراء نسبة تتراوح ما بين 

% من أسهم البنك للعاملين مما يؤكد على مراعاة مصلحة العاملين الذين لديهم 1البنك على أن يتم تخصيص 

ء أسهم بنك يعملون به ويشهدون على تقدمه الملحوظ فى اآلونة األخيرة، أما النسبة الباتقية والتى اهتمام بشرا

% من األسهم فسيتم طرحها لالكتتاب العام فى بورصة األوراق المالية بعد إتمام 20% ـ 11تتراوح ما بين 

 عملية البيع لمستثمر استراتيجى. 

شراء من تقبل المستثمرين، تم يعوة البنوك والمؤسسات المالية وبانتهاء الوتقت المحدي للتقدم بعروض ال

الراغبة فى الشراء للتوتقيع على اتفاق سرية المعلومات لتزويدهم بمذكرة المعلومات الخاصة بالبنك والقطاع 

وعقب ذلك السماح لألطراف الراغبة فى الشراء بإجراء  المصري ،المصرفى وأحدث تطورات االتقتصاي 

ليستكملوا بها تقاعدة المعلومات األساسية التى  Due Diligenceالفنى النافى للجهالة  عمليات الفحص

من العروض  Short List، على أن يتم بعد ذلك إعداي تقائمة مختصرة Citigroupيتيحها مستشار البيع 

 .  المقدمة ثم يعوة أطراف هذه القائمة للتقدم بعروض شراء محدية الختيار العرض الفائز بالصفقة

وبإتمام عملية البيع وفقا للخطة المقررة يكون البنك تقد انتقل الى مرحلة جديدة من األياء المالى فى السوق 

وفقا لآلليات العالمية فى إيارة البنوك.  المصري
1
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الختبار مدي حاجة المؤسسات المصرفية المصرية  بطاقة قياس األداء المتوازنتطوير  الفصل الرابع :

  للتغيير

     

تتكون من حيث تُعَرف بطاتقة تقياس األياء المتوازن بأنها إطار متكامل لقياس األياء االستراتيجي،      

مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية والتي تتالءم مع أهداف وإستراتيجية المنظمة وكذلك مع أهداف 

اييس بين بعضها البعض بعالتقة السبب وإستراتيجيات الوحدات الفرعية في المنظمة، وترتبط هذه المق

والنتيجة، وهذه العالتقة هي التي تعمل علي تحسين النتائج المالية في األجل الطويل، بدالً من االرتكاز على 

المقاييس المالية فقط والتي تعمل على تحسين النتائج المالية في األجل القصير.
1

،  10) انظر الشكل رتقم 

 .بالملحق ( 12، 11

 

أنها نظام لتقييم األياء والرتقابة علي  يراسة بطاتقة تقياس األياء المتوازن للوهلة األولى يتم النظر إليهاعند و

أنها نظام تخطيط إستراتيجي وتشغيلي في األجل الطويل والقصير  لنا فقط، وعند التعمق في يراستها يتبين

اس األياء المتوازن تمثل نظام إياري شامل أكثر من كونها أياة تقييم ورتقابة. إذاً يمكن القول أن بطاتقة تقي

ومتكامل بما فيه من القياسات واالتصال الفعال فيما يتعلق بأهداف اإلستراتيجية، ويحقق للمنظمة البقاء 

واالستمرار ويساعد على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وذلك ألنها توفر معلومات يتقيقة وحديثة في وتقت 

ياء المتوازن لضمان تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتحقيق رؤية المنظمة، تقليل.. وتستخدم بطاتقة تقياس األ

وهي الطريق الفعال إلظهار إستراتيجية ورؤية المنظمة في تعابير ملموسة. ولقد أشارت عدة يراسات أن 

 ية.أهم استخدامات مقاييس األياء هي يعم القرارات في المستويات التنظيمية العليا وفي المستويات التشغيل

ولقد تم استخدام بطاتقة تقياس األياء المتوازن في العديد من المنظمات الخدمية واإلنتاجية مثل البنوك وفي 

المصانع اإلنتاجية والرعاية الصحية واألعمال المعمارية والمقاوالت وفي المكتبات والتعليم.
 2

 

ختبار مدي حاجة المؤسسات المصرفية البنوك وإتقويم أياء  ونهدف من استخدام بطاتقة تقياس األياء المتوازن

وتتكون بطاتقة تقياس األياء المتوازن من أربعة أبعاي رئيسة، ، المصرية للتغيير 
3
 وهم كالتالي : 

 

 ) كيف ننظر إلى المساهمين؟(.  Financial Perspective. البعد المالي 1

 

، ويتضمن عدياً من المعايير االستراتيجي يعتبر البعد المالي البعد األول في بطاتقة تقياس األياء لقياس األياء

اإلستراتيجية منها: معيار تحقيق الربح العايل والذي يشكل هدفاً إستراتيجياً تسعى معظم المنظمات للوصول 

إليه، ومعيار النمو المتوازن لمزيج اإليرايات من النشاطات االستثمارية، ومعيار تخفيض التكاليف إلى أتقصى 

ق أتقصى فاعلية ممكنة، ومعيار تعظيم الثروة للمساهمين والمويعين من خالل تحقيق حد ممكن وذلك لتحقي

عوائد حقيقية على االستثمار 
4
، ويتم تقييم األياء المالي من خالل استخدام النسب المالية والتحليل المالي  .

ثالث نسب  باالعتماي عليا وتقد تقمن .المستند إلى القوائم المالية، ويستنتج منها الربح المتحقق وحجم المبيعات

من  %70، حيث بلغ الوزن النسبي لهذا البعد نمو االرباح و العائد على حقوق الملكيةو نمو االصول هي 

 .% لكال منهم 10، موزعة بالتساوي علي النسب الثالث السابقة  إجمالي بطاتقة تقياس األياء

 

 العمالء؟(. ) كيف ينظر إلينا  Customer Perspective . بعد العمالء2

 

الوصول إلى تحقيق أعلى يرجة إلرضاء العمالء، إذ أن يرجة الرضا تؤثر المؤسسات المصرفية الي  تسعى

في نسبة الحصول على عمالء جدي وإمكانية المحافظة على العمالء الحاليين من ثم حصة المنظمة في 

ن الكيفية التي ينظر بها  العمالء السوق، وتستطيع المنظمة من خالل هذا البعد أن تحصل على اإلجابة ع

                                                 
1

في المشروعات الصناعية )دراسة  (. مدخل القياس المتوازن كأداة لتطوير نظم تقييم األداء 5001عبد الملك، أحمد رجب، )  
 21ص  5001، 83التجارية، جامعة حلوان، العدد  نظرية وتطبيقية(، المجلة العلمية للبحوث والدراسات

2
)دراسة تجريبية(، المجلة العلمية لكلية  (. نحو نظام متكامل لمقاييس األداء في منشآت األعمال 3998جدي، ) الغروري، علي م 

 17 ص، 20-89. 32 فرع البنات، المجلد ، العدد -التجارة، جامعة األزهر

3    Kaplan, S. Robert and Norton, David P., (1992). The BalancedScorecard measures 
that drive performance, Harvard business review,January-February.p3 

4
( في تعزيز األياء المالي BSCالمتوازن  ) (. أثر تطبيق أنموذج األياء 2002يرغام، ماهر موسي، وأبو فضة، مروان محمد )   

لة الجامعة اإلسالمية، سلسلة العلوم اإلنسانية، تقطاع غزة )يراسة ميدانية(، مج للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في االستراتيجي

 الجامعة

 777. 741ص  - 2، العدي  17اإلسالمية، غزة، المجلد 
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إليها 
1

وتعتمد معظم منظمات األعمال في العصر الحاضر على وضع متطلبات وحاجات العمالء في تقلب ، 

إستراتيجيتها، لما يعكسه هذا المحور من أهمية كبيرة تنعكس على نجاح المنظمة في المنافسة وبقائها 

تحقق من خالل تقدرة المنظمة على تقديم منتجات )سلع واستمرارية نشاطها في سوق المنافسة الذي ي

وخدمات( بنوعية متميزة وبأسعار معقولة. وبطاتقة تقياس األياء المتوازن أخذت بعين االعتبار تلك 

الخصائص من خالل احتوائها على محور العمالء الذي يشمل علي وهي تتضمن مقاييس متعدية، مثل ، 

واالحتفاظ بالعميل ، رضاء العميل  وربحية العميل ، واكتساب عمالء   مقاييس تتعلق بالعمالء المستهدفين

 .جدي في القطاعات المستهدفة، والنصيب في السوق 

اربع نسب هي الحصة السوتقية من الويائع والحصة السوتقية من التسهيالت االئتمانية  باالعتماي عليوتقد تقمنا 

% من إجمالي بطاتقة 21ث بلغ الوزن النسبي لهذا البعدحيو الحصة السوتقية من البطاتقات و عدي العمالء ، 

% لكال منهم، أما عدي العمالء فبلغ الوزن 1تقياس األياء ، موزعة بالتساوي علي النسب الثالث االولي 

 .%10النسبي له 

   

) ما الذي يجب أن نتفوق  Internal Business Processes Perspective . بعد العمليات الداخلية3

 به؟(.

 

التميز وبالتالي  يركز هذا البعد على العوامل واإلجراءات التشغيلية الداخلية المهمة التي تُمكن المنظمة من

نتائج مالية متميزة مرضية  تؤيي إلى تحقيق رغبات العمالء المتوتقعة منها بكفاءة وفاعلية، وأيضاً إلى تحقيق

والتي تؤيي إلى إيخال منتجات وخدمات  تكاراتللمساهمين. ويدخل أيضاً في هذا الجانب االختراعات واالب

جديدة تحقق رضاء العمالء الحاليين والجدي 
2

 

لتنفيذ  ويهدف بعد العمليات الداخلية إلى تحديد العمليات المهمة التي يجب أن تتفوق فيها المنظمة

 العمالء ، ءاإلستراتيجية، أي أنه يجب أن تركز المنظمة على العمليات الداخلية التي تؤثر على رضا

وبالتالي على تحقيق األهداف المالية للمنظمة 
3
. 

الجيد لخدمات العمالء ينشأ من العمليات والقرارات والتصرفات التي تحدث ياخل المنظمة، حيث إن األياء 

 ومن

للعمالء  ثم يطلب من المديرين التركيز على العمليات الداخلية األساسية وتحقيق التناسق بينها لخلق تقيمة

.والمساهمين
 4

  

 للتجار  POSعدي ماكينات و  عدي ماكينات الصراف االلي الجديدة وتقد تقمنا باالعتماي علي ثالث نسب هي

% من إجمالي بطاتقة تقياس األياء ، موزعة 21حيث بلغ الوزن النسبي لهذا البعدمتوسط زمن االنتظار و 

% لكال منهما ، اما 10 متوسط زمن االنتظار و لعدي ماكينات الصراف االلي الجديدةكاالتي الوزن النسبي 

 .% 1فيبلغ   POSلعدي ماكينات  يالوزن النسب

   

هل يمكن أن نستمر في التحسين  Learning and Growth Perspective (. بعد التعليم والنمو4

 ؟(.التدريبو

سي لالستمرار والبقاء على إن بعد التعليم والنمو يضمن للمنظمة القدرة على التجديد حيث يعتبر الشرط األسا

لالحتفاظ بالمعرفة التقنية المطلوبة لفهم المنظمة ما يجب أن تفعله  البعد الي المدى الطويل، ويهدف هذا

المنظمة ما يجب أن تفعله لالحتفاظ بالمعرفة التقنية المطلوبة  . في هذا البعد تدرس وإشباع حاجات العمالء،

                                                 
1

التكامل بين نظامي التكاليف واإليارة على باستخدام  (BSC)(. تقويم األياء على وفق نظام 2001البشتاوي، سليمان حسين سليمان، )  

غير منشورة، كلية اإليارة واالتقتصاي، الجامعة المستنصرية،  يكتوراهاألرينية. رسالة  المصارف أساس األنشطة، يراسة حالة في أحد

 بغداي،

 402ص  العراق.
2

 ونظام التكاليف على أساس األنشطة  (BSC(. تأثير الربط والتكامل بين مقياس األياء المتوازن) 2002عوض، فاطمة رشدي، )  

(ABCفي تطوير أياء المصارف الفلس) طينية: يراسة تطبيقية بنك فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة

 اإلسالمية،

 107ص  غزة، فلسطين.
3

تبني نظام تقياس األياء المتوازن، مجلة  (. نحو إطار لقياس محديات استخدام ونجاح 2004الشيشيني، حاتم محمد عبد الرؤوف، )  

 114ص  ، 27، المجلد 1العدي  -147. ة، جامعة الزتقازيق،البحوث التجارية، كلية التجار
4

)دراسة تجريبية(، المجلة العلمية لكلية  (. نحو نظام متكامل لمقاييس األداء في منشآت األعمال 3998الغروري، علي مجدي، )  
 44 ص، 20-89. 32 فرع البنات، المجلد ، العدد -التجارة، جامعة األزهر
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ر تلك المعرفة إلى جانب اهتمامها بدراسة كيفية االحتفاظ بالكفاءة لفهم وإشباع حاجات العمالء، وتطوي

واإلنتاجية الضرورية للعمليات التي تخلق تقيمة للعميل
1
. 

تقدرات العاملين  ويعد هذا البعد ذو أهداف إستراتيجية للمنظمة ونظرتها المستقبلية، إذ يركز على تطوير  

ي تعمل على بناء المنظمة وتطويرها ألجل طويل، وكذلك طبيعة ياخل المنظمة كونهم البنية التحتية لها والت

األنظمة واإلجراءات التنظيمية ونوعيتها والتي توصل في النهاية إلى تحقيق األهداف الخاصة برضا 

العمالء، وكذلك كيفية استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة عصر تكنولوجيا المعلومات والوصول إلى تحقيق 

.رغبات العمالء
 2

 

عدي ساعات التدريب خارج و  عدي ساعات التدريب ياخل البنكوتقد تقمنا باالعتماي علي ثالث نسب هي 

% من إجمالي 20، حيث بلغ الوزن النسبي لهذا البعد عدي ساعات التدريب خارج البنك يوليو البنك محلي

عدي ساعات التدريب و لبنكعدي ساعات التدريب ياخل ابطاتقة تقياس األياء ، موزعة كاالتي الوزن النسبي ل

 % 10فبلغ  لعدي ساعات التدريب خارج البنك يولي ، اما الوزن النسبي% لكال منهما ، 1 خارج البنك محلي

 

 الختبار مدي حاجة المؤسسات المصرفية المصرية للتغييرتطوير لبطاقة قياس األداء 

 

 

 النتيجة المنجز الهدف الوزن المقاييس األبعاد

 

عد
لب
ا

 

ال
لم

ا
ي

 

   %8 %10 نمو االصول 

   %8 %10 نمو االرباح 

   %8 %10 العائد على حقوق الملكية

  70%    

عد
ب

 
ء
ال

عم
ال

 

   %21 %1 الحصة السوتقية من الويائع

   %21 %1 الحصة السوتقية من التسهيالت االئتمانية 

   %21 %1 الحصة السوتقية من البطاتقات 

   1000000 %10  العمالء عدي 

  21%    

د 
بع

ت 
يا

مل
لع

ا

ية
خل

دا
ال

 

   100 %10 عدي ماكينات الصراف االلي الجديدة

   ماكينة 1 %1 للتجار  POSعدي ماكينات 

   يتقيقة 10 %10 زمن االنتظار متوسط 

  21%    
د 

بع
م 

لي
تع

ال

و
نم

ال
و

 
   20000 %1 ياخل البنكعدي ساعات التدريب 

   10000 %1 حليعدي ساعات التدريب خارج البنك م

   1000 %10 عدي ساعات التدريب خارج البنك يولي

  20%    

    %100  الكلي 

 

 كما يالحظ أن البطاتقة تتألف من األعمدة التالية : 

 أبعاي بطاتقة تقياس األياء المتوازن األربعة . -

 "Measurementsالمقاييس" -

ختلف باختالف أهميتها في تحقيق اإلستراتيجية، ومن تعطى المحاور األربعة أوزان ت:  "Weightالوزن" -

الممكن أن تكون األوزان متساوية بالنسبة للمحاور ولكن من المنطقي أن تختلف األهمية النسبية للمحاور 

 باختالف المنظمات واألهداف، ويجب أن يتم تحديد األوزان بشكل منطقي واعتماياً على الخبرة.

 مثل األهداف المنشوي تحقيقها . " : وهي تTargetsاألهداف" -

                                                 
1

بقياس األياء المتوازن. المنصورة:  (. التخطيط االستراتيجي 2004عبد الفتاح، وغربية، رمضان فهيم، )  المغربي، عبد الحميد 

 . 20ص  المكتبة العصرية للنشر والتوزيع
2

التكامل بين نظامي التكاليف واإليارة على باستخدام  (BSC)(. تقويم األياء على وفق نظام 2001البشتاوي، سليمان حسين سليمان، )  

غير منشورة، كلية اإليارة واالتقتصاي، الجامعة المستنصرية،  يكتوراهاألرينية. رسالة  أساس األنشطة، يراسة حالة في أحد المصارف

 بغداي،

 407ص  العراق.
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" : ما تم إنجازه فعالً وتقد يقاس بشكل كمي )عدي أو نسبة( وتقد   يحتاج ذلك إلى استبيانات Achievedالمنجز" -

 كما في حالة تقياس رضا العميل .

 ": أي نتائج مقارنة األهداف مع ما تم إنجازه فعالً وذلك كما يلي: Resultالنتيجة النهائية"  -

 

 المنجز فعال× وزن القياس                              

    النتيجة النهائية =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

 الهدف                                        

 

أن هناك يراسة  الجدير بالذكر
1

عة من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر توصلت إلى مجمو

المنشآت المصرفية والتمييز بين المتعثرة وغير المتعثرة منها. بهدف التعرف على أوضاع تلك المنشآت في 

وتقت مبكر مما يسمح لألطراف ذات المصلحة  والجهات الرتقابية بالتدخل التخاذ اإلجراءات التصحيحية 

.  وتقد تم  استخدام األسلوب اإلحصائي المعروف بالتحليل  التمييزي الخطي متعدي المناسبة في حينه

( للتوصل إلى أفضل مجموعة من المؤشرات المالية التي يمكن Stepwise Analysisالمتغيرات )

استخدامها في بناء النموذج مما يمكن من التمييز بين المنشآت المتعثرة غير المتعثرة تقبل وتقوع التعثر 

نتين وتم احتساب النسب المالية لعينة من ثمانية بنوك نصفها متعثر والنصف األخر غير متعثر، وذلك بس

 (، وتم التوصل إلى النموذج التالي:2007-1227عن الفترة ما بين السنوات )

Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347  

نسبة األصول  - 77.810× العائد على حقوق الملكية  + 724.240× العالمة التمييزية =  هامش الفائدة 

 2.747 – 7.241× إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول  -  14.201× السائلة إلى إجمالي األصول 

 العالمة التمييزية موجبة متعثر وفي حالة العالمة التمييزية سالبة غير متعثر

ى التنبؤ بالتعثر والتمييز بين المنشآت المصرفية المتعثرة هذا وتقد جرى اختبار النموذج  وتبين انه تقاير عل

%(، في السنة األولى والثالثة والرابعة 42.1%، 71%، 71والمنشآت المصرفية غير المتعثرة بدتقة تعايل )

 تقبل حدوث التعثر على التوالي.

 

 النتائج والتوصيات 

 اوال : النتائج 

 

لتنظيمي إلى تخطيط مدروس ويجب أن تدخل ضمن الخطة . تحتاج عملية إيارة التغيير والتطوير ا1

 االستراتيجية للمؤسسة وعلى إيارة المؤسسة متابعتها وتقييمها بشكل يوري. 

. المؤسسات المصرفية المصرية بحاجة إلى تنمية وتطوير مهارات وتقدرات العاملين حيث أن نجاح عملية 2

البشرية العاملة بالمؤسسة وبالتالي على المؤسسة عند  إيارة التغيير تعتمد بالدرجة األولى على المواري

أحداث التغيير مشاركة العاملين في عملية التغيير والعمل على تدريبهم وتطوير اإلمكانيات البشرية لديها بما 

 يتناسب مع عملية التغيير 

وف البيئية الخارجية . من العوامل التي تكون ذات فاعلية في احداث عملية التغيير هو مراعاة تحليل الظر7

مثل التعرف على العوامل السياسية واالتقتصايية واالجتماعية والتكنولوجية التي تساعد في التعرف على 

نقاط القوة والضعف في المؤسسة والتي تؤثر على المنظمة اآلن وفي المستقبل وايضاً تحليل البيئة الداخلية 

درات اإليارية والمالية الخاصة بالمؤسسة بهدف تحليل نقاط للمؤسسة مثل الهيكل التنظيمي والتعرف على الق

 القوة والضعف لالستفاية منها اآلن وفي المستقبل إلحداث التغيير.

. من نتائج الدراسة ايضا أن مناسبة ومالئمة الهيكل التنظيمي أحد متطلبات إيارة التغيير والتطوير 4

وتغيره وتقيمه  تعديلهت مالئمة الهيكل التنظيمي ومراعاة التنظيمي وأن المؤسسة تعتبر ذات فاعلية إذا راع

 .بشكل يوري بما يتالءم مع احتياجات المنظمة 

تطبيق مقررات بازل في مصر يسهم في خلق تقطاع مصرفي تقوي ومستقر ، كما انها تساعد علي توسيع .1

الدول النامية مثل مصر  رؤية البنك في مواجهة المخاطر وليس مخاطر االئتمان فقط ، مما ساعد كثير من

علي تطوير تقطاعها المصرفي لمواجهة المخاطر المختلفة من اجل تحقيق االستقرار االتقتصايي ، كما انها 

 7تجعل القطاع المصرفي علي استعداي لتطبيق اي تطورات من شأنها تدعيم االستقرار مثل اتفاتقية بازل 

 .التي تم اعدايها وصياغة بنويها مؤخرا 

                                                 
1

راسة )د -نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في فلسطين   -دراسة / علي عبد هللا أحمد شاهين ،جهاد حمدي مطر 
 5122 -( 4)52 مجلد االنسانية، العلوم) لألبحاث النجاح جامعة مجلة (- تطبيقية(
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د األينى لكفاية رأس المال الذي اتقرته لجنة بازل بالرغم من اهميته فهو ليس العنصر الوحيد لقياس إن الح.4

اوضاع البنوك التجارية المصرية ، حيث أن حسن اياء البنوك التجارية يكون من خالل ايارة راس المال 

االنشطة الرئيسية للبنوك  وايارة االصول وتحقيق التوافق بين الربحية واالمان والسيولة التي تؤثر علي

 .كقبول الويائع وتقديم القروض واالستثمار في االوراق المالية 

أن البنوك المصرية مجتمعة تقد حافظت علي معدالت كفاية راس المال وفقا التفاتقية بازل االولي مما يدل .7

واتباع معظم البنوك علي مالئمة راس المال االساسي والمساند للمخاطر التي تتعرض لها تلك البنوك ، 

سياسة استثمارية متحفظة عن طريق التوسع في االستثمار في االوراق المالية الحكومية عديمة المخاطر ، 

ولكن علي الرغم من ذلك يقتصر معيار كفاية راس المال الذي الزم به البنك المركزي المصري البنوك علي 

 . 2السوق او مخاطر التشغيل وفقا التفاتقية بازل  تقياس المخاطر االئتمانية يون أن يمتد ليشمل مخاطر

 

 ثانياً: التوصيات

على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يقدم الباحث عدي من التوصيات تهدف إلى زياية االهتمام بموضوع 

 إيارة التغيير كأحد المجاالت الرئيسية لنجاح أي مؤسسة، ومن أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة ما

 يلي:

االهتمام بشكل جدي بالتغيير ياخل المنظمة كجانب أساسي في تحقيق أي تغيير أو تطوير بالمنظمة، . 1

سواء كان تنظيميا، هيكليا، أو تكنولوجيا. فالتغيير تقبل أن يكون في الهياكل واألنظمة والجوانب المايية، على 

من يقوم بتنفيذه ويتحمل نتائجه، وهو ما يجعل  أهميتها، يجب أن يشمل أوال الفري في حد ذاته، باعتباره هو

 من عملية التغيير تبدأ من الفري نفسه.

. إن استخدام األسلوب الحديث في إيارة التغيير يتطلب مقومات أساسية في تنظيم المنظمة وإيارتها. ومن 2

على احتماالت التغيير أهمها توافر نظام جيد لتحليل مؤشرات األياء للمنظمة ورصد المؤشرات العامة الدالة 

 وتوافر نظام جيد التخاذ القرارات بسرعة لمواجهة التغيير المستمر.

. اتباع أسلوب التخطيط االستراتيجي وأسلوب التغيير المخطط بحيث ال يكون فقط ري فعل واستجابة 7

قصوراً على لمعالجة مشكلة معينة، والعمل على التغيير المنظمي الهايف أي انه ليس التغيير المخطط م

السعي لمحاولة حل مشكلة معينة فقط، وإنما يمتد ليشمل أي محاولة الستغالل فرص وإمكانات معينة 

 واالستفاية منها في تحقيق مزيد من النجاح والنمو والتوسع للمنظمة

لدوافع إيارة التغيير محاولة توضيح أسباب التغيير وأهدافه للعاملين، ألن عدم فهم اب. يجب على المعنيين 4

والغايات هو الذي يوجد روح المقاومة للتغيير وليس التغير ذاته. لذلك ال بد تقبل البدء في تطبيق التغييرات 

المطلوبة تفهم جميع المعنيين لدواعي التغير، حتى يمكن ضمان التعاون منهم مع اإليارة في تحقيق 

 التغييرات المطلوبة، أو على األتقل تحييد المقاومة.

يز على مجاالت التغيير والتطوير التنظيمي متكاملة وعدم التركيز على أحد المجاالت يون . الترك 1

األخرى فجميعها مهمة بالتساوي سواء كان التغير في )استراتيجية المنظمة أو في الهيكل التنظيمي أو 

 المواري البشري أو أساليب وطرق العمل بها أوفي ثقافة المؤسسة(.

 

ا في المنظمة يعم ومساندة عملية التغيير وبشكل مستمر، وتذليل العقبات التي تعترضه على القياية العلي.4

 وشرح أبعايه للعاملين باستخدام المهارة والمرونة بدال من أسلوب التهديد والوعيد.

  

، يمكن وضع  في البنوك المصرية 2في ضوء اعالن البنك المركزي عن بدء تطبيق معايير بازل و

 سهيل التزام البنوك المصرية بالمقررات الجديدة لبازل تتمثل في االتي :استراتيجية لت

  من الضروري سعي البنوك الي التأكد من عدم سيطرة التركز علي ميزانيتها العمومية ، الن هذا

التركز مضر بعمليات البنوك وايائها علي المدي الطويل كما انه يزيد من فرص استهالك جزء كبير 

نك حالة حدوثها ، بينما يقلل التنوع في المحافظ االئتمانية من الضغوط االتقتصايية علي من رأس مال الب

رأس المال ، ومن المجاالت الهامة التي تدعم تنوع محفظة االصول االستثمار في مجال إيارة المحافظ 

. 

  بما يتالءم  علي البنوك السعي بشكل مستمر لتحديث وتطوير نماذج إيارة المخاطر لديها ، وذلكيتعين

مع العمل المالي الحديث ، وذلك الن اعتماي البنك علي نماذج تقديمة تقد يؤيي الي تقدير خاطئ للحاجة 

 .لزياية رأس المال 

  علي البنوك أن تطور تقاعدة رأسمالها لمواجهة الخسائر غير المتوتقعة التي تقد تنتج عن بعض الحاالت

أسمالية لديها من خالل تحسين نوعية القروض الخاصة ، وأن تعمل علي تخفيض المتطلبات الر

والتسليف للعمالء وتسعيرها ، وهذا يتطلب من البنوك تجميع المزيد من المعلومات عن احتماالت عدم 

سداي العمالء اللتزاماتهم المالية وايضا مستويات استعاية نشاطهم ، ويعزز تحليل المعلومات الكمية 
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البنوك علي وضع منهجيات مختلفة للتحليل االئتماني وكذلك  والنوعية الخاصة بالقروض من تقدرة

 .لتقييم المخاطر بشكل فعال 

   إن تصاعد يور إيارة المخاطر في البنوك خالل المرحلة القايمة يؤكد علي ضرورة االهتمام بتلك

 Early Warningااليارات وتدعيمها في البنوك ، مع التفكير في انشاء الية لإلنذار المبكر بالبنوك 

System   وذلك للعمل علي زياية تقدرة البنوك علي االستخدام الكفء لمواريها ومواجهة المخاطر التي

تقد تواجهها عند القيام بأعمالها فضال عن معاونة صانعي القرار في التعرف علي اي اختالالت خاصة 

 .بأول  في المدي القصير ، واتقتراح اهم اساليب واالجراءات التي تعالج الموتقف اول

  ينبغي علي البنوك عند ممارستها ألنشطتها خاصة االئتمانية أن تأخذ بعين االعتبار التغيرات المستقبلية

المتوتقعة في االوضاع االتقتصايية وهي بصدي تقرارات االئتمان ، سواء علي مستوي كل عميل أو علي 

ظروف االتقتصايية غير مستوي المحفظة االئتمانية ككل ، والمخاطر التي تتعرض لها في ظل ال

المواتية ، ويعتبر تحليل السيناريوهات ) فروض واحتماالت ( واختبارات التحمل من الطرق المفيدة في 

 .تقييم المشاكل المحتملة 

    إن ما سبق يتطلب تقيام البنوك باإلفصاح عن مستوي المالءة واالساليب المستخدمة إليارة وتقياس

 اهم العناصر المطلوب االفصاح عنها هي : المخاطر علي مستوي البنك ، ومن

  رأس المال ) هيكل رأس المال واالصول الخطرة المرجحة وكفاية رأس المال وحجم الديون

 .المتعثرة ( 

  المخاطر االئتمانية ومخاطر االستثمارات طويلة االجل في سجالت البنك واساليب تجنب

 .المخاطر االئتمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل 

  معايير تصنيف القروض ، وكيفية تحديد مخصصات مواجهة خسائر القروض. 

 فيمكن اتخاذ بعض االجراءات التالية : 7وفي ضوء بازل 

 

  تتحمل الحكومة مسؤولية تضامنية مع البنك المركزي خالل الفترة المقبلة  ) فترة تطبيق مقررات بازل

ع لدخول االيوات المالية الجديدة مثل المشتقات الي ( ، حيث يتعين عليها التدتقيق الحذر في التشري 7

السوق وتقنين نشاطها وطبيعة الرتقابة عليها بما يعطي صالحيات سيايية للتدخل الطارئ غير المشروط 

 .في فترات التهديد والخطر لتفايي السلبيات التي كشف عنها التراخي في مراتقبة نشاطها 

 ككتلة متكاملة ، وإنما يكون  7عامل مع مقررات لجنة بازل ليس علي الحكومة في هذه الظروف أن تت

من المفيد التعامل معها بشكل انتقائي ، خاصة ما يتعلق بحجم االحتياطيات المطلوب تكوينها ، والتي 

 .% من اجمالي القروض الممنوحة من كل بنك 7تصل الي 

 الجهات المعنية بتحقيقها ، وانما بعد  لم تعد المقررات الجديدة تكتفي بتحقيق الشفافية واالفصاح وتلزم

أن اثبتت االزمة عدم كفاية ذلك جاءت المقررات الجديدة بمبدأ ضرورة تحمل المسئولية عن كل تقرار 

ائتماني خاطئ يتم اتخاذه ليكون من تسبب في حدوث ذلك مطالبا بتحمل جانب من الخسارة سواء كفري 

لجديدة من وتقف الحوافز والمكافات للعاملين والمديرين او مجموعات ، وهو كما يعت اليه المقررات ا

 .المتسببين في تقرارات خاطئة تتعلق باالئتمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 المــالحـــق

 

 

 (: القـــوى البيئية المرتبطة بالتغـــيير1الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  المراحل الثمانية للتغيير لدى جون كوتر2والشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1224طباعة مدرسة األعمال بها رفاري  -  21لجون كوتر ص  Leading Changeعن كتاب : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عملية   

 التغيير

 ايجاد شعور بأن التغيير ضرورة مهمة

 اقامة تحالف لقيادة التغيير

 وضع رؤية و استراتيجية التغيير

 العمل على توصيل هذه الرؤية لكافة افراد المؤسسة        

 العملو تخويل االفراد سلطات و صالحيات للتحرك
 العمل

 تحقيق بعض المكاسب على المدى القصير

 تعزيز المكاسب المحققة لبناء قوة دافعة للمضي قدما

 ترسيخ و تثبيت التغيير في ثقافة المؤسسة

3 

5 

7 

4 

1 

4 

7 

8 

البيئة التكنولوجية 
 اإلقتصادية

البيئة التشريعية 
 اإلقتصادية

البيئة السياسية 
 والقانونية

 البيئة االجتماعية

 البيئة الثقـافية

ة البيئة االقتصادي
 اإلقتصادية

 األفراد:
 االتجاهات -

 الدوافع والسلوكيات-

 القدرات -

 المهارات  -

  

 : جماعات العمل
 االتجاهات -
 القيم والمعايير -
االتصاالت               -
 العالقات- 

، الدار األدوار، المهارات، الصفات -الوظائف -دليل المدير المعاصرمصطفي محمود أبو بكر:  :رالمصد
 151، ص5003جامعية، اإلسكندرية، ال
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 ( اهمية التغيير 7شكل رتقم )

 

 

 

  2007يمشق  -يار الرضا  -27المصدر: ي. محسن أحمد الخضيري ايارة التغيير ص

 

 نموذج لوين ذي الخطوات الثالث ) نموذج ميدان العمل( ( 4شكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: نيجل كينج، نيل أندرسون تعريب ي. حسني محموي حسن، ايارة أنشطة االبتكار والتغيير الرياض يار 

 212م ص 2004المريخ للنشر

 

 

 

أهمية 

 التغيير

 تنمية القدرة على االبتكار

 الحفاظ على الحيوية الفاعلية

 إزكاء الرغبة في التطوير

 متغيرات الحياةالتوافق مع 

 الوصول الى درجة أعلى من القوة

 قوى المقاومة

 توازن النظام

 استراتيجيات التغيير:

 عدم  التجميد -

التغيير )تقليل قوى 

المقاومة و زيادة 

 قوى الدفع(.

 .اعادة التجميد -

 التوازن الحالي

 القوى الدافعة

 المطلوب التوازن
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 Lindaو ليندا أكرمان أندرسون  Dean Andersonدرسون نُموذج  يين أن( 1شكل رتقم )

S.Ackerman Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Beyond change management page 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستعداي لقياية التغيير

وضع رؤية و التزام و تقدرة 

 المنظمة

تقييم الوضع  لتحديد متطلبات 

 التصميم

 تصميم الحالة المنشوية

 اجراء عملية الدمج و التكامل

 تنفيذ التغيير

بجد و توجه الى اعمل 

 المسار الصحيح

التخطيط و االستعداي لتنفيذ  تحليل التأثير

 التغيير
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 للتغلب على المقاومة  Kotter/Schlesingerمنهج كوتر و شلزنجر(7الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االتــــصال  المــشاركة  التالعــــب  الـــتفاوض  التيــــــسير  القســـــــــر

 اتجاه زيادة بروز القوة

 

 

*وجود قسر 

أو ظاهر 

 ضمني

 

*سلوك 

قائم على 

التهديد 

دون 

مكافأة 

 لالنصالع

 

 

*مذكرة 

بانتهاء التعاقد 

عند الفشل في 

 االنصياع

 

 

*استخدام فوة 

المنصب 

للتالعب 

للحصول على 

 االنصياع

 

*توليفة من 

التهديدات 

الفعلية و 

المرتقبة مع 

 مكافآتوجود 

فعلية أو 

مرتقبة 

 لالنصياع

 

 

*استكشاف 

مناطق 

 المقاومة

 

*االغراء من 

أجل االلتزام 

 بالتغيير.

 

*اتجاهات 

التيسير و 

 تغيير السلوك

 

 

*انخراط أفراد 

الجماعة 

المتأثرين 

 بالتغيير

* المشاركة 

في صنع 

القرار سواء 

كان رئيسيا أو 

 هامشيا              

* الحصول 

على درجة 

لتزام نحو لال

 عملية التغيير

 

 

*تقديم 

المعلومات عن 

 التغيير.

*عرض 

المنطق وراء 

مقترحات 

 التغيير.

 

إعالم *

العاملين 

بالمنافع من 

أجل تهدئة 

 المخاوف.

 

تحدي *

التفسيرات 

الخاطئة 

الخاصة 

 بعملية التغيير

 

 

*مفاوضات 

رسمية أو 

غير رسمية 

للتغلب على 

 ة.المقاوم

 

*امكانية 

استخدام 

 طرف ثالث
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 2( يعائم اتفاق بازل 8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلية  –ة رأس المال وتقياس االياء المالي للبنوك رسالة ماجستير معدل كفاي-المصدر : امل ابراهيم محموي فطيم  

 اعتماياً على :  2011جامعة القاهرة  –االتقتصاي والعلوم السياسية 

Maher Hassan, the significance of Basel I and Basel 2 for the future of the Banking 

industry with special emphasis on credit information paper presented in the credit 

alliance / regional meeting , Amman ,3-4 April 2002, p6-7 

 ج

 

 2012( معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري يونيو 2شكل )

 
 14صـ  2012/  2011البنك المركزي المصري التقرير السنوي                   

 

 ( المراجعة الرقابية5)
 
 
 (انضباط السوق1)        ( متطلبات رأس المال 3)
 
    

                                                                        (                                                                                                        
 المخاطر تعريف رأس المال                 

 
 
 

                               السوق                          التشغيل                      االئتمان                     
 المدخل المعياري -

 مدخل المؤشر األساسي -  )لم تتغير(             )نسخة معدلة من االسلوب الحالي(
 عياريالمدخل الم - االسلوب المعياري -         مدخل التقييم الداخلي االساسي -
 مدخل القياس المتقدم - النماذج الداخلية -         مدخل التقييم الداخلي المتقدم  -

 المحاور الثالثة 
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 (11شكل رتقم )
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 ( 12شكل رتقم )

 نموذج القياس المتوازن 
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 ( فئات الجدارة االئتمانية للعمالء ونسبه المخصص المطلوب تكوينه لقروض المؤسسات1جدول رتقم )

 .  وفقا لتصنيفات البنك المركزي المصري

 مستوى المخاطر االئتمانية الفئه الحالة

نسبه 

المخصص 

 المطلوب

 تكوينه

نوع 

 المخصص

ـم
ظ

ـتـ
منـ

 

 عام صـفر% low riskمخاطر منخفضه  1

 عام modest risk 1%مخاطر معتدلة  2

 عام satisfactory risk 1%مخاطر مرضيه  7

 عام adequate risk 2%مخاطر مناسبه  4

 عام acceptable risk 2%مخاطر مقبولة  1

 عام marginally acceptable 7%مخاطر مقبولة حديا  6

 عام wach list 1%مخاطر تحتاج لعنايه خاصه  7

ظم
نت
 م

ر
غي

 

 محدي substandard 20%يون المستوى  7

 محدي doubtful 10%مشكوك فى تحصيلها  9

 محدي loss 100%رييئة  10

 

نوفمبر المصدر : البنك المركزي المصري " اسس تحديد الجدارة االئتمانية وتكوين المخصصات "      

  4صـ . 2001
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 2017/ 71/7في  لبنك االسكندرية ( تقائمة المركز المالي2جدول رتقم )
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 71/7/2017عن السنة المنتهية في لبنك االسكندرية ( تقائمة الدخل 7جدول رتقم )
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 سكندريةلبنك اال ( مكونات رأس المال االساسي و االضافي4جدول رتقم )

 
 

 1وبازل  2( نسب معيار كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 1جدول رتقم )
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 2012حتي سبتمبر  2011من ييسمبر لبنك االسكندرية ( تطور الحصة السوتقية 1جدول رتقم )
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 2017/ 71/7عن الفترة المنتهية في لبنك االسكندرية ( نصيب السهم في الربح 4جدول رتقم )

 

 
 

 

 لبنك االسكندرية 2017/ 71/7( نصيب المناطق الجغرافية من ارباح الفترة المنتهية في 7جدول رتقم )
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 2017/ 71/7في  لبنك االسكندرية ( ارصدة تقروض وتسهيالت للعمالء8جدول رتقم )
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 المراجع

 اوال : المراجع باللغة العربية

أيوات تحويل األفكار إلى نتائج، ترجمة عبد الرحمن  -انا جاينس روبنسون، جيمس روبنسون، التغييري -1

 .2000بميك، القاهرة،  -توفيق، مركز الخبرات المهنية لإليارة

 ،.2004مفاهيم وتطبيقات، يار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  -محفوظ أحمد جوية، إيارة الجوية الشاملة -2

"التغيير ويور المشرف"، ورتقة بحث مقدمة إلى المؤتمر السنوي الحايي عشر حول سعيد يس عامر،  -7

، )مجمع مداخالت لـ: سعيد 2001يعوة صايتقة، القاهرة، -تجارب رائدة-اإليارة وتحديات التغيير فكر جديد

 . (2001يس عامر، اإليارة وتحديات التغيير، القاهرة، 

 –يراسة تطبيقية  -رفية كمدخل لتطبيق إيارة الجوية الشاملة التغيير في المنظمات المص -مفتاح مصباح  -4

البليدة،  -الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة سعد يحلب

 . 2011مايو18/12يومي

  2004للنشر بعة األولى يار وائل محفوظ أحمد جوية ، إيارة الجوية الشاملة: مفاهيم وتطبيقات، األرين: الط -1

رعد حسن الصرن، عولمة جوية الخدمة المصرفية، يار التواصل العربي للطباعة والنشر والتوزيع،  -4

 ..2007يمشق، 

يافيد ويلسون، إستراتيجية التغيير، ترجمة تحية عمارة، يار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة،  -7

1222 . 

 .،2002نشطة الخدمية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، سعيد محمد المصري، إيارة وتسويق األ -8

خليل عبد الرزاق، عاشور عايل، ""جوية الخدمة المصرفية فلسفة وثقافة؟ أم شهاية وسلوك؟"، ورتقة بحث  -2

، سكيكدة، 11أوت 20مقدمة إلى الملتقى الدولي حول الجوية والتميز في منظمات األعمال"، جامعة 

 . 2007مايو  7/8يومي

  .2007المرتكزات واألخالتقيات، يار الرضا للنشر، سوريا،  -صر المنصور، ثقافة الخدمةكاسر ن -10

 .  2001المجلد السابع والثالثون   -النشرة االتقتصايية   -بنك اإلسكندرية  -11

 ،.2000طارق طه، إيارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية، يار الكتب، اإلسكندرية،    -12

ندسة المنظمة، ترجمة خالد بن عبد هللا الدخيل هللا، يار المريخ للنشر، جفري إن لوينثال، إعاية ه   -17

 .2002الرياض،

 .2000السعيد جمعة فرحات، األياء المالي لمنظمات األعمال، يار المريخ للنشر، الرياض،    -14

صر محموي عبد العزيز ، معدل كفاية رأس المال للبنوك وفقا التفاتقية بازل والتطبيق علي جمهورية م    -11

 . 1224المعهد المصرفي المصري ، سلسلة اوراق للمناتقشة ، الورتقة الثامنة عشر ، يناير  –العربية 

 27وبالقانون رتقم  2004لسنة  142والمعدل بالقانون رتقم  2007لسنة  88تقانون البنك المركزي والنقد رتقم  -14

 .   2001لسنة 

 . 2007لسنة  88الالئحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والنقد رتقم    -17

 اعداي متفرتقة. –مجلة البنوك تصدر عن اتحاي بنوك مصر      -18

تقسم  –ابتسام كامل ، تطور الدور الرتقابي للبنك المركزي للوتقاية من االزمات المصرفية ، رسالة ماجستير  -12

 . 2004االتقتصاي ، كلية االتقتصاي والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة . 

لزياية التنافسية للبنوك المصرية " يراسة حالة يمج بنك  كأليةة عملية الدمج عصام لطفي السيد ، ايار -20

المهندس في البنك االهلي المصري " رسالة ماجستير في االيارة العامة ، كلية االتقتصاي والعلوم السياسية ، 

 .2002جامعة القاهرة . 

متعثرة ، تقرير اتجاهات اتقتصايية ، محمد نور الدين ، بنوك مصر بين االندماج وحل مشكلة الديون ال    -21

 . 2008مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، االهرام 

 

سلوي العنتري ، اثر االزمة االتقتصايية العالمية علي الجهاز المصرفي المصري ، مركز الدراسات     -22

 .2002السياسية واالستراتيجية ، مؤسسة االهرام 
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از المصرفي المصري بين التطوير واالزمة العالمية " في : تقرير محمد نور الدين ، " أياء الجه    -27

  2010االتجاهات االتقتصايية االستراتيجية ، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ، يناير 

 

 اعداي متفرتقة  . –مجلة اتحاي المصارف العربية ،      -24

االئتمان وأثرة علي حجم القروض المصرفية المتعثرة  ةإليارمجدي عبد الحليم هالل ، " الهيكل التنظيمي     -21

علي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري ، رسالة ماجستير ، اكاييمية السايات  تطبيقية/ يراسة 

2011. 

 . 8-4ص  2002المعهد المصرفي المصري ، النشرة الربع سنوية ، العدي التاسع ، ابريل     -24

 اعداي متفرتقة. –لبنك المركزي المصري  ا -المجلة االتقتصايية    -27

عبد الحميد صديق عبد البر " اسباب ومراحل الديون المتعثرة واثارها االتقتصايية واساليب معالجتها     -28

محليا ويوليا ، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية المصرية لالتقتصاي السياسي واالحصاء والتشريع ، القاهرة 

 . 2007، يناير  481، العدي 

   . 2002يناير  142البنك المركزي المصري ، النشرة االحصائية الشهرية ، العدي رتقم     -22

عزت ملوك تقناوي "مشكلة التعثر المصرفي وتأثيرها علي االتقتصايي المصري " مجلة مصر المعاصرة    -70

 . 2007يوليو  487، العدي 

 اعداي متفرتقة . –البنك المركزي المصري التقرير السنوي     -71

الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ،  إلرساءار عبد الرازق ، االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل حب    -72

 .84العدي السابع ، ص  –حالة يول شمال افريقيا ، مجلة اتقتصاييات شمال افريقيا 

 .http://www.alexbank.com/ar_index.aspxموتقع بنك االسكندرية علي االنترنت      -77

 /http://economic.ahram.org.eg  -االهرام االتقتصايي  اعداي متفرتقة  -74

نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة في   -علي عبد هللا أحمد شاهين ،جهاي حمدي مطر -71

 .)يراسة تطبيقية(  -فلسطين 

األيوار، المهارات، الصفات، الدار الجامعية،  -الوظائف -دير المعاصرمصطفي محموي أبو بكر: يليل الم -74

 724، ص2001اإلسكندرية، 

 2007يمشق  -يار الرضا  -27ي. محسن أحمد الخضيري ايارة التغيير ص -77

نيجل كينج، نيل أندرسون تعريب ي. حسني محموي حسن، ايارة أنشطة االبتكار والتغيير الرياض يار  -78

 212ص  م2004المريخ للنشر

كلية  –معدل كفاية رأس المال وتقياس االياء المالي للبنوك رسالة ماجستير -امل ابراهيم محموي فطيم   -72

 :  2011جامعة القاهرة  –االتقتصاي والعلوم السياسية 

 .1224عبد الغفار حنفي، األسواق والمؤسسات المالية، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  -40

 ، السنة الثانية.2007 17ويت، اإلصالح المصرفي، العدي المعهد العربي للتخطيط بالك -41

 ي. عبد المطلب عبد الحميد، العولمة و اتقتصاييات البنوك ،الدار الجامعية، مصر. -42

سليمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاتقيات بازل، الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفية  -47

 .2004لواتقع وتحديات، جامعة الشلف، ييسمبر الجزائرية والتحوالت االتقتصايية، ا

 .2007ناجي التوني ،اإلصالح المصرفية، مجلة جسر التنمية، العدي السابع عشر،  -44

ابو الوفا فهمي شلش ،حول االطار الجديد لمعيار كفاية راس المال ) مقترحات لجنة بازل ( ، بنك مصر ،  -41

 .2001دي االول والثاني النشرة االتقتصايية ، السنة الرابعة واالربعون الع

بنك االسكندرية ، مشروع االطار الجديد لمعدل كفاية راس المال الذي أصدرته لجنة بازل ، النشرة  -44

 .1222المجلد الحايي والثالثون ،  –االتقتصايية 

، البنك االهلي المصري ، االطار المقترح الجديد للجنة بازل لمعيار كفاية راس المال ، النشرة االتقتصايية  -47

 .2001العدي االول والثاني ، المجلد الرابع والخمسون 

مواجهة التحديات وجني المكاسب ، سلسلة حلقات نقاشية ، العدي  2المعهد المصرفي المصري ، اهمية بازل  -48

 2007الثامن عشر ، 

لثالث ، في المصارف ، اتحاي المصارف العربية ، الجزء ا 2نبيل حشاي ، يليلك الي التطبيق العملي لبازل   -42

 . 2004بيروت ، 

http://www.alexbank.com/ar_index.aspx
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الي الجهاز المصرفي  باإلشارةيينا زكي الصاوي ، اتقتصاييات المصارف الشاملة وايارة المخاطر )  -10

 .2002المصري ( رسالة ماجستير ، كلية االتقتصاي والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 

 .2010عصام الدين اباظة ، العولمة المصرفية ، يار النهضة العربية ،  -11
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 .2002الفكر العربي 

 المعهد المصرفي المصري ، نظام الحوكمة في البنوك ، مفاهيم مالية ، العدي السايس ، القاهرة -14
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بنك االسكندرية ، تنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات العولمة ، النشرة االتقتصايية ، المجلد الخامس  -14

 .2007والخمسون 

حموي سنجور الزيجالي ، اثر توصيات لجنة بازل ومؤسسات التقييم الدولية علي الدول العربية ، اتحاي  -17

  2007المصارف العربية 

 .2011،المعهد المصرفي المصري ، ابريل  7قة نقاشية عن مقررات بازل احمد فؤاي خليل ، حل -18

 .2010مجلة اتحاي المصارف العربية ، اكتوبر  -12

فؤاي شاكر، إصالح القطاع المالي في سوريا وأثره في تفعيل األسواق المالية وتعزيز المصارف في ضوء  -40

 .2007التجارب العربية، اتحاي المصارف العربية، 

 .2002،  244على االبواب، مجلة اتحاي المصارف العربية، العدي   I Iمعايير بازل فؤاي شاكر،  -41

(، مطابع السويان للعملة 7صابر محمد حسن ،تقييم محاوالت إصالح الجهاز المصرفي ، إصدارة رتقم ) -42

 م . 2004،

 م. 1224،   نبيل حشاي، استقاللية البنوك المركزية بين التأييد والمعارضة ،اتحاي المصارف العربية -47

عبدالمنعم محمد الطيب ،العولمة والقطاع المصرفي في السويان ،رسالة يكتوراه  جامعة النيلين ،يونيو  -44

 م.2002

 م.1222،ينويو222مجلة اتحاي المصارف العربية ،العدي محسن احمد الخضري، عولمة النشاط المصرفي، -41

وتنمية سلوك العاملين: مدخل (." المدير 2001أبو بكر، مصطفى محموي وطه، السيد حسنين ) -44

استراتيجي إليارة السلوك اإلنساني والتنظيمي في المنظمات المعاصرة"، الطبعة األولى، مطابع الوالء 

 الحديثة، القاهرة، مصر.

(." إيارة التنوع الثقافي في المواري البشرية"، المنظمة العربية 2001حموية، عبد الناصر محمد علي ) -47

 القاهرة، مصر. للتنمية اإليارية، 

(." ثقافة  المنظمة" ، الطبعة األولى، ، يار اليازوري العلمية للنشر 2002الخفاجي، نعمة  عباس ) -48

 والتوزيع، عمان، األرين.

(. "التطوير التنظيمي واإلياري"، الطبعة األولى، يار المسيرة للنشر 2002السكارنة، بالل خلف ) -42

 والتوزيع، عمان، األرين.

(." السلوك التنظيمي في منظمات األعمال"، الطبعة الرابعة، يار وائل 2008ي سليمان )العميان، محمو -70

 للنشر، عمان، األرين.
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(. " إيارة اإلبداع التنظيمي "، المنظمة العربية للتنمية اإليارية، 2001الفاعوري، رفعت عبد الحكيم ) -71

 الطبعة األولى، القاهرة، مصر.

(. " تحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية 2002الفاعوري، رفعت والعمري، أحمد ) -72

 .(2)22األرينية : يراسة استكشافية باستخدام تحليل المسار"، مجلة  يراسات للعلوم اإليارية ، 

(، يار الشرق للطباعة والنشر 4(. " التطوير التنظيمي وتقضايا معاصرة"، )ج1228الكبيسي، عامر ) -77

 ، تقطر.والتوزيع، الدوحة

 (. " المدخل الياباني في اإليارة"، الطبعة األولى، يار الوراق للنشر، عمان، األرين.2004نجم، عبوي نجم ) -74

(. نحو نظام متكامل لمقاييس األياء في منشآت األعمال )يراسة تجريبية(،  1228الغروري، علي مجدي، )  -71

 10-82. 11المجلد ، العدي  فرع البنات، -المجلة العلمية لكلية التجارة، جامعة األزهر

( في BSC(. أثر تطبيق أنموذج األياء المتوازن  ) 2002يرغام، ماهر موسي، وأبو فضة، مروان محمد )  -74

تعزيز األياء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية الفلسطينية العاملة في تقطاع غزة )يراسة ميدانية(، 
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 ةـدمــــمق
في عصر أصبحت متغيراته تفوق ثوابته ، تشهد البيئة المصرفية العديد من المتغيرات والمستجدات 

المصاحبة لظاهرة العولمة ، وقد ساهمت هذه المتغيرات والتطورات في إحداث تغيير شامل في المؤسسات 

ث نطاق تقديم هذه الخدمات ،أو حتى أو من حي المقدمةواألعمال المصرفية ، سواء من حيث الخدمات المصرفية 

 من حيث السياسات التي تطبقها البنوك .

ولم تكن البنوك المصرية بمنآي عن التغييرات والتطورات البيئية المتالحقة ، فقد هبت عليها رياح 

التغيير العاتية بما تحمله من إصالح وإعادة هيكلة لبعض البنوك ، ودمج بعض البنوك مع بعضها البعض ، 

وخصخصة وبيع لبنوك أخرى ، وكل ذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للبنوك المصرية حتى تستطيع مواجهة 

المنافسة المتأججة في السوق المصرفي ، وهناك العديد من التطورات والتغييرات المتشابكة والمتالحقة علي كافة 

وليه ، وغيرها من المتغيرات المؤثرة علي األصعدة ، فهناك متغيرات اقتصادية ، وتكنولوجيه ، وقانونيه ، ود

 أعمال البنوك ، هذا إلي جانب المنافسة الطاحنة التي يعاني منها السوق المصرفي .

ظاهرة  -أو ساعدت عليها  -ويالحظ أن معظم التطورات التي تؤثر علي القطاع المصرفي قد أفرزتها 

ي العالمي ، حيث ساهمت العولمة ومتغيراتها في إحداث العولمة ، والتي أصبحت السمة المميزة للنظام االقتصاد

المصرفية ، سواء علي مستوي الخدمات المصرفية المقدمة أو حتى علي مستوي نطاق  األعمالتغيير شامل في 

تقديم هذه الخدمات ، كما يشهد االقتصاد العالمي موجة من التطورات التكنولوجية والمعلوماتية فقد حدثت طفرة 

 الحاسبات االلكترونية والبرمجيات والذكاء االصطناعي .هائلة في 

إلي ظهور ما يسمي  -وما أفرزته من تحديات  -كما أدت التغييرات المتالحقة في البيئة المصرفية 

ولتخفيض حجم المخاطر  ولتحقيق  كحتمية للتكيف مع هذه المتغيرات، Universal Banksبالبنوك الشاملة 

تتعامل في كال النوعين من الخدمات ، التجارية  أخذتربحية والسيولة والتي التوازن بين متطلبات ال

 . اإليراداتواالستثمارية ، ومع كافة القطاعات االقتصادية حيث تتوزع المخاطر وتتنوع 

وبالرغم من أن االعتقاد السائد في موضوع التغيير هو مقاومة التغيير ، إال أن األكثر احتماال هو أن 

يرات التي تحدث يتم قبولها من جانب من أدخلت عليهم وليس مقاومتها ، وال يعني كثرة ما يكتب حول معظم التغي

أن مقاومة التغيير هي  -بسبب أهميته وما يسببه للمديرين من إزعاج في حالة حدوثه  -موضوع مقاومة التغيير 

وجدت مقاومة أكثر من التغييرات التي القت األصل ، بل لعل هذه الكتابات تجذب االنتباه فقط إلى التغييرات التي 

 قبوال ورضا .

في تطوير البنوك وذلك من خالل  برنامج تطوير القطاع  المصري المركزيكما يظهر جليا دور البنك 

المصرفى ، والذى جاء على مرحلتين األولى والثانية ، وقد استهدفت المرحلة الثانية رفع كفاءة أداء وضمان 

مصرفى وزيادة تنافسيته ومقدرته على إدارة المخاطر ليقوم بالدور المنوط به فى الوساطة المالية سالمة الجهاز ال

 لخدمة االقتصاد القومى ، واإلسهام فى تحقيق معدالت التنمية المستهدفة .

أن تعزيز وإدخال ثقافة الحوكمة فى المؤسسات المالية والبنوك كمفهوم من ضمن المفاهيم الثقافية 

وضمان  االقتصادلدى المسئولين فى البنوك يعتبر أمرا ضروريا باتجاه تدعيم وتعزيز مكانة البنوك فى  السائدة

 تجنب مختلف المخاطر بما فيها المخاطر المالية ، فالحوكمة تضمن للبنوك الشفافية واإلفصاح .

يجيتها ، وتدعيم كل ما سبق يدعو إلى ضرورة قيام البنوك المصرية بإعادة الهيكلة الشاملة إلسترات

مما يمكنها من التكيف مع المستجدات البيئية ، ومواجهة المنافسة الشديدة والبقاء  قدراتها المالية والتنافسية،

 واالستمرار ، وبعبارة أخرى يجب علي البنوك المصرية إما أن تتجدد أو تتبدد .

 /هدف البحث والسؤال البحثي  : 1

تعمل  الحديثة للتغيير وكيف اآللياتإداريا ومؤسسيا من خالل النهوض بالمؤسسة المصرفية فنيا و

المؤسسة على تغيير وتحسين الثقافة والقيم والمعتقدات واالتجاهات بما يحقق المواءمة والتكيف مع البيئة 

 المحيطة وبما يمكنها من تحقيق االستمرارية والفعالية التنظيمية .

 / النظريات والدراسات السابقة 2
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 : طبيعة ومفهوم التغيير األولصل الف
 

 : طبيعة ومفهوم التغيير والتطوير التنظيمى داخل المؤسسات األولالمبحث 

 

إن أحد الثوابت األساسية فى الحياة التنظيمية هو " التغيير التنظيمى " ولكى تحيا المنظمة وتنمو فى بيئة 

وف هذه البيئة، من هذا المنطلق البد أن تكون المنظمة  األعمال الحديثة البد لها أن تتكيف بسرعة مع ما تفرضه ظر

قادرة على رصد وتوقع التغيرات المستقبلية وتحديد أهدافها فى ضوء تلك التغيرات المتوقعة،ولقد أدت حتمية حدوث 

غيير على أنه ويمكن أن ننظر للت التغيير التنظيمى إلى تقبل المديرين لهذه الحقيقة كجزء ال يتجزأ من الحياة التنظيمية.

سالح ذو حدين فمن ناحية فالتغيير يهدد بقاء واستمرار المنظمة، ومن ناحية أخرى فهو يمثل المنطلق األساسى للتطور 

 و النمو
(1)

 . 

والتغيير، فالتغيير بدون استقرار  االستقرارفالمنظمة الناجحة هى التى تستطيع أن تحقق التوازن بين 

 الفشل. إلىيؤدى  واالستقرار بدون تغيير كالهما

 

 مفهوم التغيير التنظيمى 

 هناك عدة تعريفات للتغيير التنظيمى :

التغيير التنظيمى " هو إحداث تعديالت فى أهداف وسياسات اإلدارة أو فى أى عنصر أخر من عناصر 

جديدة فى المناخ العمل التنظيمى بهدف: مالئمة أوضاع التنظيم و أساليب عمل اإلدارة وأنشطتها مع تغييرات وأوضاع 

نشاط جديدة تحقق للتنظيم السبق على التنظيمات  أوجهأوضاع تنظيمية وأساليب إدارية و  استحداثالمحيط به، أو 

 األخرى
(2)

  . 

التغيير التنظيمي هو "عملية مدروسة ومخططة لفترة زمنية طويلة عادة، وينصب علي الخطط والسياسات 

نظيمي، أو الثقافة التنظيمية وتكنولوجيا األداء، أو إجراءات وظروف العمل وغيرها، أو الهيكل التنظيمي، أو السلوك الت

 وذلك بغرض تحقيق المواءمة والتكـيف مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للبقاء واالستمـرار والتطور والتميز
(3)

 . 

ي مجال المنظمة أي من الجانب يعتبر تغييرا كل تحول من حال إلى آخر، أما فيما يتعلق بالتغيير ف

اإلداري فهو يعني التحرك من الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي أكثر كفاءة وفعالية وهذا من أجل التفاعل مع 

 البيئة بهدف المحافظة على المركز التنافسي وتطويره
(4)

 . 

قيق أهدافها أو تطوير كما يعرف التغيير بأنه " عملية زيادة فاعلية أداء وجودة إدارة المؤسسة، نحو تح

نفسها قياسا بنفسها أو تنافسيا مع غيرها، أو التوافق مع متغيرات البيئة داخليا وخارجيا
(5)

 . 

ويرى البعض أن التغيير التنظيمي عملية ضرورية للمنظمة باعتبارها تعمل في بيئة تتميز بالتغير 

ق الصحيح للبقاء واألداء الجيد للمنظمة يكمن في ومن ثم فان الطري المتواصل والسريع في القوى المؤثرة فيها ،

التغيير للتكيف مع البيئة الجديدة ، وبخصوص مفهوم التغيير التنظيمي فلم يتفق الفكر االقتصادي على تعريف 

 : محدد نظرا التساع مجاالته ،ولذلك سنقدم البعض من هذه التعاريف على سبيل المثال ال الحصر كما يلي

تغير موجه ومقصود وهادف وواع يسعى لتحقيق التكيف البيئي الداخلي والخارجي بما يضمن  ـ هو عبارة عن 1

 االنتقال إلى حاجة تنظيمية أكثر قدر ة على حل المشكالت .

ويمثل آماال  ـ هو تحر ك ديناميكي باستخدام طرق وأساليب جديدة ناجمة عن االبتكارات الفكرية والمادية، 2

 وخيبة أمل للبعض اآلخر وفق االستعداد الفني والنفسي .وأحالما للبعض وآالما 

ـ هو التغيير الذي يتم إدخاله على التنظيم ويؤدي إلى تحويل في جوهر المنظمة من حيت المنتجات والخدمات والزبائن  3

م من خالل دمج هذه النواحي جميعها أو بعضها وبحسب قدرة التنظي والمهارات واألفراد والميزة التنافسية،

 األساسية .

                                                 
 .952،ص 9002حمد زايد، السلوك اإلنسانى فى المنظمات، الدار الهندسية، القاهرة، مصر،أ.د عادل م- 1

 .299، ص9000، القاهرة، مصر، 00، الدار الجامعية، الطبعةمدخل بناء المهارات -السلوك التنظيمي أحمد ماهر:- 2

 .969، ص9009ة، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعي ثابت عبد الرحمان إدريس: المدخل الحديث في اإلدارة العامة، -3

 .299، ص9000، القاهرة، مصر، 00مدخل بناء المهارات، الدار الجامعية، الطبعة -أحمد ماهر: السلوك التنظيمي - 19

المطط تمر الططوطني الول للجططودة، السططعي نحططو اإلتقططان  :مصططط ى سططعيد عططالر، إدارة الجططودة الثططاملة وأثرهططا فططي الت ييططر الم سسططي -5
 (. (www.qudityconf.com/days1/session1 / présentation/3 pttميز، الواقع  والطموح،والت



    

2 
 

ـ هو تبني تصرف جديد من حيث رسم سياسات جديدة وسلوكيات جديدة ونماذج جديدة وطرق جديدة ومنتجات  4

 بهدف زيادة وتحسين كفاءة وفعالية المنظمة وتحقيق بيئة صحية فيها، جديدة وأفكار تسويقية جديدة،

 ة المتطلبات البيئية . وتحسين مقدرة  المنظمة على حل المشاكل والتجديد الذاتي ومواجه

من التعاريف السابقة نالحظ بأن التغيير التنظيمي يعتبر تصرف مخطط وهادف ، يسعى إلى تحقيق 

كفاءة  وفعالية المنظمة وتحقيق بيئة داخلية وخارجية تضمن وجود حالة تنظيمية جيدة لها القدرة على حل 

ير طبيعي وتلقائي وعفوي  في مسار المنظمة دون المشاكل وهذا على عكس التغير التنظيمي الذي  يعتبر تغ

 تخطيط مسبق ،ناجم عن التغيرات البيئية  أو المناخية الداخلية  والخارجية  التي تؤثر على  عمليات المنظمة.

 مفهوم التطوير التنظيمى وأهدافه وشروط فاعليته  

ى إال إن هناك محاوالت بالرغم من عدم االتفاق على تعريف واحد واضح ومحدد للتطوير التنظيم

كثيرة فى هذا المجال، يعتبر التطوير التنظيمي مفهوم واسع وعام تختلف برامجه باختالف الفلسفة أو األسلوب 

 الذي يتم به تطبيق المبادئ السلوكية فيه، لذا سوف نتطرق لبعض التعاريف منها:  

 الترقى بنمو المنظمةيعتبر التطوير التنظيمى فعل أو عملية أو نتيجة للتقدم أو  -1
(6)

 . 

"The act, processor result of furthering, advancing, or promoting the growth of an 

organization "  

 باعتبارهالتطوير التنظيمى   Richard Beckhardيعرف الكاتب  – 2
(7)

"مجهود تغيير مخطط ومنظم ويدار  :

 Planned، من خالل أساليب وسيطة مخططة  ة التنظيمية، بهدف زيادة الفعالية والصح من القمة

intervention   معارف العلوم السلوكية . وباستخدامالعمليات التنظيمية،  فى 

 : اآلتىللتطوير التنظيمى  Beckhard  Richardويتضح من تعريف  

يعنى ذلك  ات التطوير، والتسهم به اإلدارة العليا فى إدارة مجهود أنه  يدار من القمة : يعنى مدى أهمية ما -

بالضرورة قيامها بعملية التطوير، ولكن البد أن تمتلك كال من المعرفة وااللتزام بأهداف البرنامج، وأن تدعم 

 بقوة تلك الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه األهداف.

تتميز بالصحة والفعالية  أنه يصمم بهدف زيادة الفعالية والصحة التنظيمية : يمكن القول بإيجاز أن المنظمة التى  -

التنظيمية هى تلك التى تتصف بدرجة عالية من االبتكارية، واالستقالل الذاتى، والقدرة على التكيف، وحل 

 مشكالتها . 

تعليمية معقدة بهدف تغيير  إستراتيجية" استجابة للتغيير" فهو  باعتبارهالتطوير التنظيمى  إلىينظر  – 3

لقيم، وهيكل المنظمات لكى يمكنها أن تتكيف بصورة أفضل مع الجديد من المعتقدات، واالتجاهات، وا

والتكنولوجيا، ومعدل التغيير المستمر "  األسواق والتحديات
(8)

 . 

وهنا نالحظ أيضا أن الهدف من التطوير التنظيمى كما يحدده هذا التعريف هو تمكين المنظمة أن تتكيف 

سواء كان فى األسواق أو التكنولوجيا الجديدة أو تحديات جديدة،  ا،مع الجديد الذى يحدث خارجه أفضلبصورة 

 أو حتى التكيف مع معدل التغيير المستمر نفسه. 

تعليمية معقدة، لتغيير كال  إستراتيجيةفقط  باعتبارهاعملية التغيير  إلىمن خالل التعريف السابق ينظر 

وال العلوم  دور القائم بالتغيير إلىهاته وقيمته، ولم يشر من الهيكل التنظيمى والفرد، متمثال فى معتقداته واتجا

 السلوكية.

يعتبر التجديد التنظيمى" عملية المبادرة والمواجهة والخلق للتغييرات المطلوبة لكى تتمكن المنظمة من  -4

من االستمرار بصورة يعتمد عليها، ولكى تستطيع التكيف مع الظروف الجديدة، ولتحل مشكالتها، ولتتعلم 

خبراتها، ولتتحرك نحو نضج تنظيمى أكبر
(9)

 . 

فى المنظمات التى تعمل على تحسين تشغيل النظام  اإلنسانيةيعتبر التطوير التنظيمى" تقوية لتلك العمليات  -5

 العضوى
(10)

 . 

يرى"التطوير التنظيمى "مجهود طويل المدى لتحسين عمليات التجديد وحل المشكالت التنظيمية وخاصة من  -6

خالل إدارة أكثر تعاونا وفعالية لثقافة المنظمة ، وتركيز خاص على ثقافة فرق العمل الرسمية  مع مساعدة 

                                                 

6 - W .L. French, et al., p. cit., p.6. 

7-Richard Beckhard, " What is organization development" in : Ibid, p.20  
8 - Warren G.Bennis, Organization development. Its Nature, Orgins and prospicts 

(Reanding Mass. Addison- Wesley publishing, 1969),p.2 . 
9-G. L. Lippitt, Organization Renewal, (New York: Appliton – Century Crafts, 1969)p. 1. 
10

- Ibid. p.4. 
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 Actionنظرية وتكنولوجيا العلوم السلوكية شاملة لبحوث العمل  وباستخداممتخصص فى التغيير ، 

research  
(11)

 . 

ادة الفعالية التنظيمية، وذلك بتحقيق التكامل بين التعريف األخير للتطوير التنظيمى يراه "عملية تحاول زي -7

 رغبات األفراد فى النمو والتطوير، واألهداف التنظيمية
(12)

 . 

وبتحليل عام لهذه التعريفات يتضح أن التطوير التنظيمى ليس أى شيء يتم لتحسين أى منظمة ولكنه 

نوع خاص من عملية التغيير، مصمم لتحقيق غاية معينة مطلوبة 
(13)

 . 

 أهداف التطوير التنظيمي

 إن التطوير التنظيمي يهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها
(14)

 : 

 االرتقاء بمستوى األداء بما يساهم في تخفيض التكاليف، و تحسين الجودة. -1

 خلق جو من الثقة والتعاون بين األفراد داخل المؤسسة. -2

 تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية. -3

 خلق توازن بين المؤسسة والبيئة المحيطة بها. -4

 استخدام األساليب العلمية لحل المشاكل واتخاذ القرارات.  -5

 

 الشروط األساسية لفعالية التطوير التنظيمي

هناك بعض الشروط الرئيسية التي يجب توافرها حتى يكون التطوير التنظيمي فعاال 
(15)

 : 

 اقتناع اإلدارة العليا بأهداف التطوير. -   ي.وجود خطة شاملة للتطوير التنظيم  -

 ارتباط عملية التطوير التنظيمي بأهداف المنظمة. -

 استخدام أسلوب العمل الجماعي لتغطية كل الجوانب المتباينة للتنظيم. -

 عملية التطوير التنظيمي تنصب على الجماعات ال على األفراد. -

 

 .التنظيمى والتطوير التنظيمى: العالقة بين التغيير  الثانيالمبحث 

 

قد شهد ومازال قفزات  األربعيناتحقـل التطوير أو التغــيير التنظيمــى والذى بدأ يبـزغ فى نهاية  إن

كثرة المراكز  أوهائلة فى كل من مجالى النظرية والتطبيق، سواء كان ذلك يتمثل فى كثرة المساهمين 

ا الحقل لدرجة يصعب معها حتى بالنسبة للمتخصصين تتبع كل ما المتخصصة، أو كثرة ما كتب وما يكتب فى هذ

هذه الجهود المتزايدة والمتضافرة تزيد فى إمكانية فهم عملية التغيير التنظيمى،  أنيكتب فى هذا المجال، والشك 

ور تص إلىو النظريات التى يمكن أن تكون أساسا للوصول  واألساليبوتساعد على إيجاد الكثير من المفاهيم 

 متكامل وواضح حول عملية التغيير التنظيمى
(16)

 . 

، معظم من كتبوا فى هذا الموضوع يعتبرون التغيير التنظيمى عملية أشمل من التطوير التنظيمى 

فالتطوير التنظيمى جزء من التغيير وليس العكس ، فإدارة التغيير يمكن أن تصف بأكبر درجة من الدقة كل 

فعله المدير يعتبر مرتبط بطريقة ما بالتغيير وإنجازه، ومع كل قرار يتخذه المدير ي شيءوظائف المدير ، فكل 

فإن نوعا ما من التغيير يحدث 
(17)

 . 

 Oneفالتطوير التنظيمى واحد من كثير من أساليب التغيير المخطط ، على حد قول أحد الكتاب تحديدا 

of many technologies of planned 
(18)

مى يستمر فى كسب المزيد من التأييد، فالتطوير التنظي ،  

                                                 
11- W. French and C. Bell,. organization development (Englewood Cliffs, N. J: prentice 
– Hall,   1978)p.14. 
12 - W.  Warren B. & W. H. Schmidt, op. cit., p.45. 
13 - French, et al., p. cit., p7. 

-
 .  50موسى اللوزي ، التطوير التنظيمي : أساسيات وم اهير حديثة ، مرجع سبق ذكره ، ص  14

-
الملتقططى الططدولي:  متطلبططات تتهيططل الم سسططات الصطط يرة  طيططس سططعيد ، الت ييططر التنظيمططي وأثططره فططي تتهيططل الم سسططات اإلنتاجيططة ، 15

أبريططل  70/71والمتوسطططة فططي الططدول العربيططة ، كليططة العلططور اوقتصططادية وعلططور التسططيير ، جامعططة حسططيبة بططن بططوعلي، الثططل ، 
9006 

16 - Larry E. Greiner, "patterns of Organizational Change", Harvard Business 

Review,(May- June,1967),pp.119-130 
17 -J. Gay & F. A. Starke, Organizational Behavior; Concepts and Applications, 
(Collimbus; Bell & Howell Jnc., (1984) p.552. 
18 -W. L. French, et  al., Organizational Development: Theory, partice, and Research, Plano, 

Texas: Business Publications,Ins.,1983) p. ix. 
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 ، والمجموعات، والمنظماتاألفرادتحسين أداء  إلىمفصلة للتغيير المخطط، والتى تهدف  إستراتيجيةباعتباره 
(19)

 . 

التغيير المخطط، وبالتحديد فإن  إلىبل إن البعض يذكر بأنه غالبا ما يرمز مصطلح التطوير التنظيمى 

مجهودا للتغيير المخطط الذى يتضمن نظاما كليا خالل فترة من الوقت، وهذه التطوير التنظيمى يعتبر 

 يرية تكون مرتبطة برسالة المنظمةالمجهودات التغ
(20)

 . 

:  إلى إذا  فالتغيير ينقسم 
(21)

  

 تغيير عشوائى أو غير مخطط. -     تغيير مخطط. -

الذى يعبر عنه بالتطوير التنظيمى، والذى يهمنا هنا هو ذلك النوع الذى يسمى بالتغيير المخطط، وهو 

ومن ثم فإننا حينما نتحدث عن التغيير فإننا نقصد التغيير المخطط بالذات، وكذلك حينما نتحدث عن التطوير 

التنظيمى فإنه يعنى أيضا التغيير المخطط، فالتغيير البد وأن يحدث، سواء قمنا بالتخطيط  له أو لم نقم بذلك، 

خطط بنجاح من أجل إحداث التغيير فإننا نستطيع حينئذ أن نمتلك زمام توجيهه نحو استطعنا أن ن إذاولكن 

 لم نقم بالتخطيط الجيد له فإنه هو الذى سوف يوجهنا شئنا أم لم نشأ. وإذااألفضل، 

ومن هنا نالحظ  أن تركيز معظم إن لم يكن كل المنشغلين بموضوع التغيير التنظيمى ينصب على ذلك 

 فى إحداث عملية التغيير من اجل تحقيق الفعالية التنظيمية. اإلنسانضح فاعلية الجانب الذى يو

فهو عملية إدارية متعمدة و مخططة يتبناها اإلنسان ويقوم بها من أجل إحداث التطوير الذى يريده ومن 

 هنا كان كال من لفظ التغيير المخطط  والتطوير التنظيمى لفظين يقصد بهما نفس المعنى.

  

 عام لمداخل التغيير ( إطارالثانى : مداخل التغيير ) الفصل

 
يمكن إدخال التغيير أو التطوير التنظيمى على مجموعة أو قسم أو على النظام الكلى من خالل عدد من 

قسمين  إلىالمداخل . يمكن تقسيم هذه المداخل 
(22)

 . 

 

 hatWالذى يمكن تغييره   الشيء: المداخل التى تركز على  األولالمبحث 
(23)

 

المداخل المتاحة، والتى يمكن للمديرين استخدامها فى عملية التغيير، وذلك من    Leavittلقد تناول 

 خالل تحديده ألهم المتغيرات التى تتحكم فى منظمات األعمال، والتى وجدها أربعة وهى :

    variablesمتغيرات هيكلية  -     Task variablesمتغيرات وظيفية  -

Structural 

   Human variablesمتغيرات إنسانية   -   Technological variablesمتغيرات تكنولوجية  -

إال إنه من الصعب إحداث التغيير من خالل المجموعة األولى، ألنها تعتبر فى الحقيقة محصلة للتغيير 

ية إلجراء التغيير الذى يمكن تحقيقه فى المجموعات الثالث األخرى، ومن هنا فإن المداخل الرئيسية التطبيق

 التنظيمى تتحدد فى المجموعات الثالث األخرى من المغيرات وهى:

 المتغيرات اإلنسانية  -                  المتغيرات التكنولوجية  -          المتغيرات الهيكلية -

يكل " وهى تلك التى تعمل على إحداث التغيير من خالل إجراء تغييرات فى اله  المداخل الهيكلية : -1

التنظيمى، مثال التغيير من خالل: الخريطة التنظيمية، أساليب الموازنة، خطوط  السلطة الرسمية، 

 اإلجراءات،السياسات، والقواعد والترتيبات، والتخصصات.

  ومن أهم من ركز على هذه المتغيرات:

( Burns & Stalker,; Lawrence & Lorsch, 1969, and Aston Group) 

أن الهيكل التنظيمى المناسب  إلىوأشار  (.Mechanistic and organic st )منهما فلقد أضاف كل 

يتحدد على أساس طبيعة العوامل المواقفية التى تحيط  بالمنظمة، فعلى كل منظمة أن تراعى اختيار الهيكل 

بيئة التى تحيط  ليتناسب مع التغيرات التى تحدث فى ال  مستمرةالتنظيمى المناسب، والعمل على تعديله بصوره 

 بهذه المنظمة. 

                                                 
19 -Ibid. p. vii . 
20-W.Warren  B. & W. H  Schmidt, “ Management and organization  development     personnel 

administration,  ( March 1971 ), p.5 . 
21-W. J . Duncan, op. cit ., p.362. 

22 - J. Invancevich,  et  al., organization  Behaviour and Performance (Clacfornia: 

Coodgear, Inc., 1977).478.     

 يمحمططد عبططد الططرحمنل مططداخل الت ييططر التنظيمططى فططى مجططال الصططناعة،لالمنظمة العربيططة للعلططور اإلداريططة، سلسططلة ال كططر اإلدار  -99
 (.7206، ابريل  5المعاصر، رقر 
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فليس هناك هيكل تنظيمى مثالى يصلح لجميع المنظمات، كما أنه ليس هناك هيكل تنظيمى مناسب لنفس 

المنظمة فى جميع األحوال، ولقد كان فى هذا المدخل من األعمال الرائدة فى المساهمة فى إنشاء نظرية جديدة فى 

 Contengency APالمدخل الموقفى فى دراسة التنظيم  التنظيم تسمى بالمدرسة الموقفية أو
(24)

 . 

إن االهتمام بالهيكل التنظيمى كمدخل  للتغيير التنظيمى وتحقيق الفعالية جاء متأخرا نسبيا عن المداخل 

 اإلنسانية التى بدأ بها موضوع التغيير التنظيمى
(25)

ل ، وخاصة تلك الكتابات والدراسات التى بدأت تنظر إلى الهيك 

الهيكل  أننظرة غير تلك النظرة التقليدية البيروقراطية المثالية التى استمرت منذ بدأها ماكس ويبر، بل اعتبرت 

هو إال عامل متغير تابع لعوامل أخرى مستقلة هى التى تحدد كيف يجب أن يكون هذا الهيكل حتى تتحقق  التنظيمى ما

فى حد ذاته ليس إال أداة تساعد على تحقيق الفعالية وال تحقق هى  الفعالية التنظيمية ، وفى نفس الوقت فإن الهيكل

 الفعالية. 

وهى تلك المداخل التى تركز على إعادة ترتيب  :   Technological Approachالمداخل  التكنولوجية - -2

كما أنها تركز أيضا على أساليب وطرق العمل، وأنماط العمل، وتوصيف  Work flowوتدفق العمل 

الوظائف
(26)

أن التغيير و التطوير فى هذه النواحى سوف يكون له انعكاسات إيجابية على  باعتبار، وذلك  

 فعالية المنظمة. 

الشك أن دراسة التكنولوجيا وأثرها على كل من سلوك العاملين واتجاهاتهم، وعلى الهيكل التنظيمى، 

شك ، وهذه اإلسهامات الكثيرة من كتابات أو أصبح أمرا ال جدال فيه، بل إن أثرها أيضا عليهما أمرا ليس فيه 

دراسات وأبحاث فى موضوع التكنولوجيا تعتبر مفيدة لكل من يهتم بدراسة التنظيم عموما، والتغيير التنظيمى 

على وجه الخصوص، إال إنه من المبالغة و القصور أن يرد كل شيء إلى التكنولوجيا باعتبارها العامل األول 

 على فعالية المنظمة، ومن ثم إلحداث التغيير التنظيمى المنشود. واألخير فى التأثير

فالشك أن هناك عالقات وطيدة ومتداخلة بينهما وبين سلوك األفراد واتجاهاتهم، وبينهما وبين الهيكل  

التنظيمى ألى منظمة وفعاليته
(27)

ان يجب أن ننظر إليها باعتبارها أحد العوامل المؤثرة فيهما، وإن ك أننا، إال 

سلوك األفراد أنفسهم، فهم الذين يتخذون قرار إدخال تكنولوجيا معينة، وهم  إلىيرجع فى النهاية  التأثير األكبر

الذين يتعاملون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها، بل ويطورونها وقد يخترعونها ، ومن ثم فيجب أن ننظر إليها 

عنصرا وسيطا ومهما فى  باعتبارهاقد يرى البعض، وإنما  عامال مستقال فى إحداث التغيير كما باعتبارهاال 

إتمام عملية التغيير، بل وربما تكون هدفا ونتيجة إلحداث عملية التغيير التى تبدأ بالفرد و الجماعة، وتتم بهما 

 . إليهماوتنتهى 

، وتركز على وتعنى هذه المداخل أساسا بتغيير األفراد أنفسهم : Human variablesالمداخل اإلنسانية   -3

تعديل وتغيير االتجاهات، والدوافع، والمهارات السلوكية، ويمكن تحقيق هذا التعديل أو التغيير من خالل 

،وأيضا يطلق عليها Intervention Strategiesالعديد من األساليب واالستراتيجيات، والتى يطلق عليها 

هذه األساليب : تدريب  أمثلةومن  Technologyالبعض األخر التكنولوجى المستخدم فى التغيير 

والبرامج الجديدة  للتدريب Managerial Grid الحساسية، الشبكة اإلدارية 
(28)

االختبار،  وإجراءات، 

 وأساليب تقييم األداء .

ولقد ظلت األساليب المستخدمة فى هذا المجال المتعلق بالتغيير التنظيمى تنحى منحى جزئيا دون 

 على مستوى المنظمة بصوره متكاملة.     النظرة الشاملة للتغيير

 مدخلين وركز عليهما تحت المداخل اإلنسانية التى ذكرها وهما :   Leavitولقد ذكر  

  Manipulative People appالمداخل اإلنسانية الخداعية   -1

 على السؤال التالى :  اإلجابةوتحاول    Dale Carnegieورائد هذه المداخل هو  

                                                 

البيئططى علططى الهيكططل التنظيمطى لجهططزة البحططوث و التطوير:رسططالة ماجسططتير د. محمطد المحمططدل الما ططى، أثططر درجططة عطدر التتكططد  -24
 لكلية التجارة، جامعة القاهرة(

25- For  more details see; H. Mentizberg, the structuring of Organizations(Englewood- 
cliffs, N. J. ; Prentice-Hall, Inc., 1979). And also : J. R. Galbraith, Organization 
Design,(California; Adison Wesley Inc., 1977), J. D. Thompson,   Organization  in 
Action ( N. Y. Migraw – Hill, Inc, 1967). 

26 - J.Invancevich, et al., op. cit., p. 479. 

27 -  For more details see: Ibid., J. Thompson, Op. cit., H. Mintezberg, op. ict. D. S. pogh, 

op. cit., D. Hickson, et al., "operations technology and organizational structure: An 
Empirical Reappraisal, A. S. Q. (Vol. 14,1969),pp.378-397.; J. Woodward, industerial 
organization : Theory and practice, (London: Oxford University press, 1965); Eolwin A. 
Gerloff  organizational Theory and design: A strategic Approach for Mgt.,( N. Y. : 
Megraw-Hill Inc., 1985),pp. 79-99. 

28 - For more details see: W .French, et al., op. cit., N.Marzulies, & A. P. Rais,op.cit 
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 نريد ؟ عل األفراد يتصرفون وفق ماكيف ننجح فى ج

وخالصة ما جاء به من إجابة على هذا التساؤل هو : أن األفراد غالبا ما يقاومون أى جديد، ولن ينفع 

مجرد النصح واإلرشاد إلقناعهم بتقبل هذا الجديد، ولكن األسلوب األنسب هو العمل على إيجاد عالقة وطيدة 

وكسب الود والثقة، فإذا وصلت العالقة إلى هذه الدرجة، فحينئذ يمكن أن تطلب ووثيقة مع هذا الفرد تتسم بالدفء 

 منه أى شيء فيفعله فورا، وبالطريقة التى تريدها أنت.

 .The Power Equalization Apمداخل القوة المتساوية  -2

ى تغيير تعتمد هذه المداخل على استخدام " ديناميكية المجموعة " وتأثيرها المتبادل على األفراد ف

 هؤالء األفراد، فالكل فى المجموعة يؤثر ويتأثر، فالتأثير هنا متبادل بين أفراد المجموعة. 

وباإلضافة إلى اعتراف مداخل القوة المتساوية بأهمية الفرد كمدخل للتغيير، فهى تؤكد أيضا وفى نفس 

ة أو ما يسمى بنظرية الفلسفة اإلدارية الوقت على أهمية األوجه األخرى للظواهر اإلنسانية فى المنظمات، كالقياد

لماكجر ويجور، والتى مفادها: " إن لكل مدير فلسفته اإلدارية ونظريته الخاصة التى تؤثر على سلوكه وتصبغ 

تصرفاته بطابع معين، وبالتالى فإن الفلسفات اإلدارية التى يعتنقها رجال اإلدارة بوعى أو بدون وعى تعتبر 

 ات السلوك التنظيمى اإلدارى.عامال أساسيا من محدد

 والخالصة أن كل هذه المداخل قد اتفقت بطريقة صريحة أو ضمنية على القول بأن : 

 الفرد يستطيع تغيير العالم من خالل تغيير األفراد، ويستطيع تغيير األفراد عن طريق:

 .إما مساعدتهم على تغيير أنفسهم 

  والمتغيروإما ببذل مجهود مشترك بين القائم بالتغيير
(29)

 . 

 أحدابالرغم من أن هناك تفرقة بين المداخل اإلنسانية والهيكلية والتكنولوجية فى إحداث التغيير، إال أن 

 أن ينكر أن هناك عالقة تداخل وتأثير متبادل قوى بينهما. ال يستطيع

ل نحو إحداث فأى تغيير فى إحداهما يؤثر بالضرورة فى المتغيرات األخرى، وبالتالى فإن أى جهد يبذ

ضرورة  التعامل بين باقى  إلىالتغيير، سواء بدأنا بالمدخل اإلنسانى أو الهيكلى أو التكنولوجى، فإنه سوف يقودنا 

 المداخل .

أردنا أن نحدد المتغير األساسى بين هذه المتغيرات، فيمكن القول بأنه هم الناس، فالتغيير  إذاولكن 

الناس، والذين يتأثرون به أيضا وكثيرا هم الناس، حتى فى حالة أنواع  ألن الذى يحدثه هم ،اجتماعيةظاهرة 

التغيير األخرى، كالتغيير التكنولوجى، فإن الذى يحدثه بالضرورة هم الناس
(30)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مداخل أو)متغيرات( التغيير التنظيمي1الشكل )

العالقة المتداخلة بين المتغيرات المختلفة للتغيير التنظيمى
(31)

 

  ؟العنصر الحاسم فى عملية التغيير ما هوولكن 

بالرغم من عدم وجود إجابة حاسمة على هذا السؤال ، حيث مازال هناك من يعتبرون ويؤيدون التغيير 

من خالل أحد هذه العناصر الثالثة،إال إن كثيرا من الكتاب وخاصة المتصلين بالعلوم السلوكية يرون أن المدخل 

أن اإلنسان هو العامل المستقل الذى يؤثر فى باقى  باعتباراس فى إحداث عملية التغيير ، اإلنسانى هو األس

 العوامل. 

 

 Howالتغيير  إحداثالمبحث الثانى : المداخل التى تركز على كيفية 

                                                 
29

- Leavitt, op.cit.,  
30

- W. J. Duncan, op.cit., p.361. 

 990، ص7221علي ثري  ومحمد سلطان: مدخل معاصر في مبادئ اإلدارة، اإلسكندرية،  الدار الجامعية،  -31
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من حيث قام بدراسة العديد من محاوالت التغيير التى قام بها الكثير  Greinerمن أبرز هذه المداخل ما قام به 

أن يحدد عدد من  الباحثين والممارسين، سواء الناجح منها أو الذى لم يحقق النجاح، وحاول من خالل هذه الدراسة

األوصاف والخطوات المعينة للتغيير
(32)

، والتى يمكن عن طريقها تحقيق التغيير التنظيمى بدرجة كبيرة من النجاح  

 ( 2الشكل )

  

  

 

 

 

 

 

 

 ر التنظيمى الناجح( ديناميكية التغيي2شكل )

 L.E. Greiner, "patterns of organization changeالمصدر: 

Business Review, ( May – June, 1967), pp. 119-130 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

( ثالث مداخل بديلة للقوى3شكل )
(33)

 

 

 (3ولقد  صنف هذه الخطوات تحت ثالث مداخل بديلة للقوى شكل )

   Unilateral Action:  استخدام السلطة من  طرف  واحد  (1)

فى هذا المدخل يقوم المرؤوس بمساهمة  قليلة ، وربما منعدمة ، فى العمل أو اتخاذ القرارات ، بينما 

يقوم الرئيس باالعتماد على قوة سلطته ، باقتراح التغيير وفرضه من طرف واحد ويمكن استخدام السلطة من 

 جانب واحد طبقا لثالث أشكال مختلفة هى :

   By decreeبإصدار قرار  1/1

قرون عديدة، حيث  إلىويعتبر هذا المدخل من أكثر المداخل المستخدمة شيوعا ، والتى ترجع  جذورها 

وهذا األسلوب أو المدخل يعتبر ذا طبيعة غير شخصية ، لبيروقراطيات العسكرية والحكومية ، تمارس داخل ا

أسفل يستمد  إلىن طرف واحد يصدر قرارا من أعلى فهو إعالن م  Task orientedرسمية موجهة بالمهمة

والشكل التنفيذى الذى غالبا ما يأخذه ،  سلطته من الموقع الرسمى لمتخذ القرار، وذلك إلدخال التغيير الذى يريده

 .( محاضرة، وضع سياسة معينة، أمر شفهى، أمر مكتوب)يكون إحدى الصور اآلنية 

 By replacementباإلحالل  1/2

فى العادة بعد أن  إليهن هذا األسلوب إحالل أشخاص رئيسين فى العمل مكان غيرهم ، ويلجأ ويتضم

يفشل المدخل األول ويقوم على اقتراح أساسى هو : " أن مشكالت المنظمة عادة ما تتركز لدى أشخاص قليلين 

 ية" . ذى أهمية إستراتيجية وأن  استبدال هؤالء األشخاص سوف يستتبعه إحداث تغيرات أساس

واألسلوب التنفيذى الذى يتم به هذا المدخل هو كما فى المدخل السابق ، حيث إنه يتم أيضا بأمر يصدر من 

أسفل ولكن يختلف عن األول فى أن هذا المدخل أكثر شخصية ألنه يتعلق باستبدال شخص مكان شخص  إلىأعلى 

                                                 
 .702،ص9001أ.د.محمد المحمدل الما ى، اإلدارة اإلستراتيجية، دار الثقافة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،  - 32
 .29، ص9009خل بناء المهارات ، الجزائر : الطبعة الثامنة ، الدار الجامعية، أحمد ماهر، السلوك التنظيمي : مد - 33

 درجة المشاركة

 التفويض المشاركة اإلدارة العليا

 قصوى
 دنيا

 من يقوم بالتغيير
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م دون تدخل خارجى اد من أنفسهم بتغيير سلوكهآخر ومازال اإليمان قوى بأنه ليس هناك أمل فى أن يقوم األفر

واضح
(34)

. 

 By structureبالهيكل  1/3

فبدل من إصدار قرار أو إحالل فرد مكان أخر فإن الرئيس يلجأ فى هذا المدخل إلى تغيير العالقات 

را إيجابيا أن تغيير العالقات سوف يؤثر تأثي افتراضالتى توجد بين العاملين فى موقف معين ، وذلك يقوم على 

على السلوك واألداء ، إال أن هذه المحاوالت مازالت تعتمد على أساليب للتغيير تعتبر رسمية ، وغير شخصية ، 

وتأتى من خارج الفرد ، وبالرغم من ذلك يمكن أن توصف بأنها أكثر شخصية وأقل توجيها من سابقيها ، وذلك 

 الهتمامها األكبر بتأثير الهيكل على األفراد.

    Sharing of powerخل المشاركة فى السلطةمدا (2)

ويالحظ  فى هذا األسلوب الذى  يقع  فى وسط  توزيع السلطة أن السلطة مازالت حاضرة وموجودة ، 

إال إنها تتم من خالل تفاعل ومشاركة بين الرئيس ومرؤوسيه ، وخاصة عندما يكون بالمنظمة مرؤوسون أكفاء  

 ب بطريقتين:ويمكن االستفادة من هذا األسلو

      By group decision makingباتخاذ قرار جماعى  2/1

وفى ظل هذا األسلوب تم تحديد المشكلة من طرف واحد من أعلى وبصورة فردية ، أى من جانب 

الرئيس ، ولكن يترك للمرؤوسين فى المستويات الدنيا حرية التوصل إلى حلول بديلة لهذه المشكلة واالختيار من 

واالفتراض األساسى هنا هو أن األفراد يكونون أكثر التزاما بالعمل عندما يكون لهم صوتا و رأيا فى بينهما  

القرارات التى تؤثر عليهم وعلى عملهم ، فطالما القرار جماعى فإنه سوف يكون هناك التزام أكبر للبديل المختار 

 ، وذلك بسبب المشاركة الفعالة لألعضاء.

  By group problem solvingت جماعيا بأسلوب حل المشكال 2/2

وهنا يتسع نطاق مشاركة المجموعة فى عملية التغيير، وذلك بمشاركتهم ليس فقط فى إيجاد حلول بديلة 

للمشكلة وإنما أيضا يشتركون فى اختيار وتشخيص المشكالت التى سوف تناقش ، واالفتراض األساسى هنا يقوم 

التزام أكبر حينما يشاركون فى صنع القرار ، ولكنهم أيضا يملكون معرفة  على أن األفراد ال يكون لديهم فقط

 وخبرة مهمة تؤهلهم فى المساهمة فى تحديد المشكلة وتشخيصها.

 Delegated authority  مداخل تفويض السلطة (3)
وهنا ومع تفويض السلطة فإن المرؤوسين يشاركون فى برنامج التغيير من بدايته حتى نهايته ، حيث 

الحلول البديلة لها والعمل على تنفيذ  إيجادون مسئوليتهم كاملة ، سواء بالنسبة لتحديد وتشخيص المشكالت أو تك

 هذه الحلول وإنجازها ، وغالبا ما تأخذ هذه المداخل شكلين هما :

 

 By case discussion groupمجموعات المناقشة    3/1 

المهارات أكثر من اهتمامه بإيجاد حلول محددة ويعتمد هذا األسلوب على الحصول على المعرفة و

لمشكالت موجودة ومحددة ، ويتم ذلك عن طريق اجتماع الرئيس والمرؤوسين ليتناقشوا صراحة حول الحالة التى 

هنا هو أن هذه الصراحة فى المناقشة  الضمنيأمامهم ، من تشخيص وتحليل ودراسة للحلول البديلة، واالقتراح 

المرؤوسين يحصلون على مهارات عامة لحل المشكلة تساعدهم فى تنفيذ التغييرات التنظيمية  سوف تجعل األفراد

 والفردية المطلوبة.

 

  group sessions-Tدورات جماعية لتدريب الحساسية  3/2

وطبقا لهذا األسلوب  يتم تدريب األفراد فى مجموعات صغيرة ليكونوا أكثر حساسية للعمليات األساسية 

، والتركيز األساسى يكون على زيادة الوعى الذاتى للفرد والجماعيورة والمؤثرة فى السلوك الفردى غير المنظ

يكون هنا فى ظل هذا األسلوب اهتماما كبيرا كسابقه  وال،  وحساسيته للعمليات االجتماعية داخل المجموعة

عليها المناقشة هى معلومات شخصية بمناقشة وإيجاد حلول للمشكالت المرتبطة بالمهام. فالمعلومات التى تقوم 

والتغييرات فى أنماط العمل وفى ون تحديد أى مهمة محددة للمجموعة ، لعمليات األفراد فى المجموعة ، د

العالقات يفترض أنها تنبع من التغيير فى العالقات بين األفراد ، والنتيجة المتوقعة هى تحسين الوعى الذاتى الذى 

 ت بين األفراد ، وبالتالى تحسين فى أداء العمل . تحسين العالقا إلىيؤدى 

 ولكن أى هذه المداخل يعتبر أكثر نجاحا فى إدخال التغيير ؟

                                                 
34
 . 719-710،ص9001أ.د.محمد المحمدى الماضى، االدارة االستراتيجية، دار الثقافة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، - 
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  Greinerلقد توصل 
(35)

بعد دراسته عدد من حاالت التغيير التنظيمى إلى أن مدخل المشاركة يعتبر  

دخل األول الذى تكون السلطة فيه من طرف فى إحداث التغيير ، وذلك ألن الم اآلخرينأكثر نجاحا من المدخلين 

واحد األعلى يتجاهل المعلومات والخبرات التى يمكن أن تأتى من جانب المرؤوسين ، بالرغم من أنهم فى بعض 

 المرتبطة بالتغيير. واإلنسانيةالحاالت أو أكثرها قد يكون لديهم معرفة أكبر حول النواحى التكنولوجية 

ل فيه مدخل التفويض المدخالت المرتقبة من جانب الرؤساء، ويجعل السلطة هذا فى الوقت الذى يتجاه

وهكذا فإن مدخل المشاركة يعتبر مدخال وسطا بين الشعور الزائد باالستقالل وبين ،  تقريبا فى جانب المرؤوسين

 الفرض الكامل للسلطة.  إلىالحاجة 

 

 لفصل الثالثا

 
 ز التغييرالمبحث األول : نظريات واستراتيجيات انجا

هناك عدد من النظريات التي تبدو مفيدة ، حيث يمكن االستعانة بها في تصميم استراتيجيات التغير ومن 

 هذه النظريات أهم
(36)

 : 

 قوىنظرية تحليل مجال ال Force field analysis 

  دورات التغييرThe change cycles 

  أنماط االتصاالتPatterns of communication 

 ير عملية التغيChange process 

 

 Force field analysis ىنظرية تحليل مجال القو -1

لتشخيص المواقف التي تفيد في النظر إلي  Kurt Lewinيعتبر تحليل مجال القوى أداة ابتكرها 

المتغيرات التي لها عالقة بتحديد الفعالية حيث افترض أنه يوجد في أي موقف للتغيير نوعان من القوى 
(37)

 . 

 .Restraining Forcesمعارضة ) مانعة (  قوى - .Driving Forcesفعة ) مؤيدة ( دا قوى -

 وهاتان القوتان تؤثران في التغيير في أي تغيير يمكن أن يحدث أي كان نوعه .

 دافعة ) مؤيدة (  قوىDriving Forces 

في التغيير  التي تؤثر في موقف ما ليتجه نحو اتجاه معين ، فهي تؤدي إلي البدء قوىوهي تلك ال

وتحافظ علي استمراره ، وكمثال لذلك : في حاله محاولة تحسين اإلنتاجية في جماعة العمل نجد أن المنافسة 

 الدافعة . قوىوحوافز األرباح ، والضغط من اإلدارة ، قد تكون من أمثلة ال

 معارضة ) مانعة (  قوىRestraining Forces 

 ،لمحاوالت التغيير وتحاول عرقلتها ىالدافعة ، فتتصد قوىال تعمل علي إعاقة أو التقليل من قوىوهي 

المؤيدة أو الدافعة ، ومن أمثلتها : الخصوم المنافسين ، عدم اقتناع العاملين  قوىأي إنها تعمل في عكس اتجاه ال

 وعدم تعاونهم ، قوانين مقيدة ولوائح معرقلة .

 سلوب للتحليل ؟وهنا نطرح تساؤل وهو كيف يمكن االستفادة من هذا األ

المعارضة في هذا النموذج ،  قوىالدافعة وال قوىهناك عدة حاالت يمكن أن نجدها طبقا للعالقة بين ال

 وحسب كل حالة من هذه الحاالت يمكن االستفادة من اإلرشادات اآلتية :

 

علي المديرين أن في هذه الحالة يكون من السهل  :المعارضة قوىمن ال قوىالمؤيدة أ قوىالحالة األولي : ال

 المعارضة من طريقهم . قوىيتمكنوا من تنفيذ عملية التغيير بإزاحة ال

 

في هذه الحالة يكون أمام القائمين بالتغيير عدة خيارات  المؤيدة : قوىمن ال قوىالمعارضة أ قوىالحالة الثانية : ال

 : 

 ن عملية من الصعب جدا تنفيذها .: التخلي عن عملية التغيير إذا أدركوا إنها سوف تكو الخيار األول

                                                 
35

 -Larry E.Greiner, op.cit. 
36

 -Ibed.,pp279-291. 
37

- Ibed.,pp122-124. 
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الدافعة في الموقف وعدم  قوى: السير في مجهودات التغيير مع التركيز علي االحتفاظ بتأييد ال الخيار الثاني

 –مؤيدة ، وإما  قوىتحليلها ، وفي نفس الوقت تتم محاولة تدريجية ، إما لتغيير العوامل المعارضة عامال إلي 

 المعارضة و إبعاد أو تحييد تأثريها علي الموقف . ىقوتثبيت ال –علي األقل 

 

 المؤيدة والمعارضة . قوىالخيار الثالث : تساوي كال من ال

المؤيدة لتقويتها وزيادتها ، وفي نفس الوقت  قوىفي هذه الحالة يقوم القائمون بالتغيير بإعطاء دفعة لل

مؤيدة ، أو علي األقل تثبيتها وعزل تأثيرها علي  ىقو إلىالمعارضة  ىيقومون بمحاولة تغيير كل أو بعض القو

 الموقف

 

 Levels of changes: مستويات التغيير  الثانيالمبحث 

 

 هناك أربعة مستويات للتغيير وهي :

 Knowledge Changesالمستوي األول : تغيير المعرفة 

أن يتم نتيجة لقراءة  ويعتبر تغيير المعرفة من أسهل هذه المستويات جميعا في التغيير ، حيث يمكن

 كتاب أو مقالة ، أو االستماع إلي محاضرة ، أو إلي شخص موثوق فيه .

: وهنا يختلف األمر ويزداد صعوبة ، حيث أن  ttitudinal ChangesAالمستوي الثاني : تغيير االتجاهات 

إما سلبا أو إيجابا . ومن  هياكل االتجاهات تختلف عن هياكل المعرفة ، وذلك الن االتجاهات يمكن أن يتم شحنها

 هنا فان وجود العاطفة يجعل تغيير االتجاهات أكثر صعوبة من تغيير المعرفة .

 Changes rIndividual behavioالمستوي الثالث : تغيير السلوك الفردي 

يبدو أكثر صعوبة ، ويحتاج إلي وقت وجهد اكبر من  فأنهأما التغيير علي مستوي السلوك الفردي 

نجد احد الرؤساء قد اقتنع بمزايا أسلوب  -مثال –، وهنا يكون التحدي أكبر لعملية التغيير ، حيث إننا  سابقيه

ن اتجاهات مؤيدة  المشاركة في اتخاذ القرارات ، بعد معرفته وقراءته أو سماعة عنة ) تغيير في المعرفة ( وكو 

ستطيع أن ينقل معرفته وقناعته إلي تنفيذ فعلي ، لهذا األسلوب ، ولكن علي المستوي العملي نجد أن الرئيس ال ي

فيقوم بتفويض جزء من سلطاته ، أو يشارك المرؤوسين معه في اتخاذ القرارات بصورة ملموسة ، وتنشا الفجوة 

بين المعرفة واالتجاه من جهة وبين السلوك من جهة أخري ، كنتيجة لتعود مثل هؤالء الرؤساء علي أسلوب 

  إداري تسلطي .    

 Group or organization Performance changes لرابع: تغيير السلوك الجماعي أو التنظيميا ىالمستو

بينما يعتبر السلوك الفردي صعبا جدا ، فان األمر يزداد صعوبة بدرجة أكبر حينما نحاول أن نحقق هذا 

ه علي كافة أنحاء المنظمة يكون التغيير داخل جماعة أو أكثر داخل إحدى المنظمات ، ولكن إتمام ذلك وتحقيق

عملية شديدة الصعوبة ، وتحتاج إلي وقت وجهد بال حدود ، ولذلك يجب عند هذا المستوي من التغيير أن يتم 

محاولة تغيير القيم ، والتقاليد  والعادات التي تم اكتسابها علي مدي العديد من السنين وتصبح مستويات التغيير 

 نحاول أن نقوم بفحص ودراسة دورتين مختلفتين للتغيير كاألتي :جدا ، وخاصة عندما   مهمة

 

 

 

هناك دورتان يمكن أن يتم التغيير طبقا إلحداهما وهما : دورة التغيير بالمشاركة ودورة التغيير 

 بالتوجيه.

  Participative change cycleدورة التغيير بالمشاركة 

المجموعة أو كليهما ، وذلك بإتاحة معلومات جديدة ليعرفها الفرد أو ويبدأ التغيير طبقا لهذه الدورة بالفرد أو ب

المجموعة ، وللعمل علي إقناعهم بتقبل هذه المعرفة ، وتكوين اتجاه ايجابي نحوها، وااللتزام بالسير في التغيير 

 المطلوب .

صة للفرد والمجموعة وتتم هذه الدورة للتغيير باستخدام إستراتيجية فعالة للمشاركة ، وذلك بإتاحة الفر

لالشتراك المباشر في اختيار طرق جديدة للحصول علي األهداف المرجوة ، وبذلك تكون الجماعة قد أسهمت في إيجاد 

حل للمشكلة ، والخطوة التالية بعد ذلك هي محاولة ترجمة هذا االلتزام إلي سلوك وأداء فعلي ، وهذا هو األكثر صعوبة 

الفعالة التي يمكن استخراجها في هذا الصدد هي محاولة التعرف علي القادة الرسميين في  في تحقيقه ، واإلستراتيجية

جماعة العمل والتركيز عليهم للحصول علي تأييدهم السلوكي للتغيير المطلوب ، وبمجرد تحقيق ذلك االنجاز فان 

فعلة هؤالء القادة الذين يكنون لهم  التغيير يمكن أن يحدث وذلك بدفع أفراد آخرين في تشكيل سلوكهم علي النحو الذي

 The change cycles دورات التغيير -7
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والتي يمكن أن نسميها إستراتيجية التغيير  –االحترام ويضعونهم موضع التقدير ، وهنا وبإتباع هذه اإلستراتيجية 

بالقدوة 
(38)

 . 

  Directive change cycleدورة التغيير بالتوجيه

، حيث يُفرض التغيير علي سائر وتبدأ هذه الدورة علي عكس الحال في دورة التغيير بالمشاركة 

 المنظمة من قوة خارجية ، مثل : اإلدارة العليا ، المجتمع ، قوانين جديدة ، أو غير ذلك .

وسوف يؤدي ذلك إلي التأثير علي شبكات التفاعل واالتصاالت وأنماط السلوك الجيدة علي المستوي 

تؤدي إلي إيجاد افتراضات مسبقة تجاه أو ضد الفردي ، مما تؤدي بالتالي إلي خلق معارف جديدة ، والتي 

التغيير، وفي بعض الحاالت التي يُفرض فيها التغيير فان السلوك الجديد المصاحب يخلق نوعان من المعرفة 

تؤدي بدورهما إلي االلتزام واالقتناع بالتغيير ، ولذلك تبدأ في االقتراب من التغيير بالمشاركة ألنها تدعم السلوك 

لجماعي واألمل في هذه الحالة لدي الموجهين للتغيير يتمثل في إتاحة الفرصة لمقاومته من البداية ، فانه الفردي وا

ما إذا تركوا الفرصة ليروا كيف يعمل النظام الجديد فأنهم سوف يؤيدونه 
(39)

 . 

 وهنا نطرح تساؤل وهو هل يمكن تحديد إستراتيجية مثلي للتغيير ؟

ولون اإلجابة علي مثل هذا السؤال ، أن إستراتيجية التغيير بالمشاركة قد يظن الكثيرون عندما يحا

أفضل من إستراتيجية التغيير بالتوجيه ، ولكن " ال يعتبر صحيحا في جميع األحوال " فليس هناك نمط قيادي 

تتحدد أفضل ، وال هيكل تنظيمي أفضل ، وال إستراتيجية مثلي للتغيير ، فلكل إستراتيجية ظروف تناسبها ، و

 وطبيعة الموقف الذي تواجهه ، كما أن لكل منها مزاياها وعيوبها.  اإلستراتيجية في ضوء الظروف المحيطة ،

 

 

 وهنا نطرح تساؤل وهو هل هناك عالقة بين أنماط االتصاالت واستراتيجيات التغيير ؟

بالتوجيه أو  بالمشاركة أو إن أحد العوامل المهمة التي تحدد هل من األفضل استخدام إستراتيجية التغيير

خليط من االثنين معا ، هو نمط االتصاالت الموجود داخل المجموعة أو المنظمة قبل تنفيذ عملية التغيير ، حيث 

 أن مراعاة ذلك يعتبر مهما في اختيار نوع اإلستراتيجية وتحديد مدي نجاحها .

باع إستراتيجية التغيير بالمشاركة ، وبصفة عامة نجد أن نمط االتصال الديمقراطي أكثر مناسبة إلت

 بينما نجد أن نمط االتصال االتوقراطي أكثر مناسبة إلستراتيجية التغيير الموجهة.

وكذلك من المهم جدا قبل البدء في عملية التغيير أن يتم تحديد هيكل االتصال الموجود ، ألنة ال يجب 

توقراطي ، أو إتباع إستراتيجية التغيير بالتوجيه مع نمط إتباع إستراتيجية التغيير بالمشاركة مع نمط اتصال أو

اتصال ديمقراطي مفتوح ، ومن هنا فان احد المتغيرات المهمة التي يجب تحليلها جيدا لتكوين إستراتيجية تغيير 

هو نمط االتصاالت السائد داخل المنظمة أو المجموعة المستهدف  -باإلضافة إلي طبيعة الموقف –مناسبة 

 ا .تغييره

 

     

 

هناك ثالث مراحل لعملية التغيير ، وهذه المراحل الثالثة هي 
(40)

 . 

 Unfreezingمرحلة إزالة الجمود في الوضع الرهن 

وهدف هذه المرحلة هو دفع الفرد أو المجموعة وتحفيزهما ليكونا مستعدين لعملية التغيير ، أي إنها 

تي تحرك اإلفراد بحيث يصبحوا قادرين علي رؤية ضرورة بمثابة عملية تنقية ، حيث يعاد ترتيب القوي ال

 الحاجة للتغيير وحتى تتم هذه المرحلة بنجاح فيجب أن تتوافر العناصر اآلتية :

أن يخرج األفراد أو يتخلصوا من نظمهم المعتادة ، ومن مصادر معلوماتهم ، وكذلك من عالقاتهم  -

 .االجتماعية 

 نظم القديمة المراد تغييرها .إزالة وتحطيم أي تأييد اجتماعي لل -

سلوكهم القديم باعتبارها غير  أوإعطاء معرفة وخبرة لإلفراد المراد تغييرهم لتساعدهم علي رؤية اتجاهاتهم  -

 حتى يكونوا متحفزين ومؤهلين ولديهم الدافع للتغيير .unworthyمهمة 

 عدم الرغبة . الربط المتناسق بين مكافأة الرغبة في التغيير وبين العقاب في حالة -

وباختصار فان هذه المرحلة عبارة عن التخلص من العادات والقيم والتقاليد القديمة لإلفراد واألساليب 

 القديمة لفعل األشياء ، حتى يصبحوا علي استعداد لتقبل بدائل جديدة .

                                                 
ويمكن اوستناد فطي هطذه التسطمية إلطي قطول اا سطبحانل وتعطالي ا لقطد كطان لكطر فطي رسطول اا أسطوة حسطنة لمطن  (97لالحزاس : -38

 كان يرجو اا واليور الخر ...ا 
39

 -Ibid.,p.282. 
40

- Ibid.,pp.289-291. 

 أنماط  االتصاالت -4

 

 Change processعملية التغيير  -5
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 Changingمرحلة التغيير 

هم حينئذ االستعداد للتحلي بأنماط جديدة بمجرد أن يصبح األفراد لديهم الدافع للتغيير فأنة يتوافر لدي

 للسلوك ويمكن أن تحدث هذه العملية بأحد أسلوبين :

  Identificationاألول : التعرف

وذلك عندما يكون هناك أكثر من نموذج ونمط للتعلم منها ، وتكون متاحة أمام األفراد ليختاروا من 

 .بينها أنماط جديدة للسلوك ويحاولوا أن يقتدوا بها 

  internalizationالثاني : التغيير الذاتي 

وذلك بوضع األفراد في موقف ال يكون أمامهم فيه إال التصرف بأسلوب وسلوك جديد إذا كانوا ال 

 يريدون العمل بنجاح الموقف . 

ويعتبر كال األسلوبين غير متناقضين وال متنافيين للتغير ، بل يمكن استخدام تفاعل كل منهما معا 

التغيير الفعال ، وهناك أسلوب أخر يمكن اللجوء إلية للتغيير ، وذلك عندما يتم إجبار شخص عن طريق  لتحقيق

الثواب والعقاب ، علي تغيير سلوكه اعتمادا علي قوة السلطة الوظيفية . ولكن يالحظ أنة  بمجرد زوال القوة أو 

 ل التغيير .السلطة فان الشخص سرعان ما يعود إلي الحالة التي كان عليها قب

 Refreezingمرحلة إعادة الجمود 

وهي العملية أو المرحلة األخيرة ، والتي يتم عن طريقها تحقيق التكامل للسلوك الجديد المطلوب، وذلك 

 في نمط سلوكي يتمثل في شخصية الفرد ، والعالقات العاطفية المهمة الموجودة حوله .

لمهتم بعملية التغيير أن يحرص علي إيجاد بيئة تعمل ولذلك من المهم جدا في هذه المرحلة للشخص ا

باستمرار علي تدعيم وتقوية التغيير المطلوب ، حتى ال يتم نسيان السلوك الجديد مع الوقت ، ولذلك يجب أن 

 ألنماط السلوك الجديدة المكتسبة . –أي من وقت ألخر  -يكون هناك تدعيم دائم أو مؤقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خليتطلب هذا المد

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث : النماذج التي أجريت إلحداث التغيير داخل المؤسسات

 Greinerنموذج 

 حالة أجريت إلحداث التغيير التنظيمي ، وقام بتقسيم الدراسات إلي نوعين :11ـ لقد قام جرينر بدراسة ل

 أنماط تغيير غير ناجحة .    أنماط تغيير ناجحة .

شتركة في التجارب الناجحة ، وكذلك في التجارب الفاشلة ، وتم إعادة ثم حاول أن يخرج النواحي الم

 كتابة بيانات هذه الدراسات في ضوء
(41)

 : 

 الطريقة التي ادخل بها التغيير . -2   الظروف المؤدية إلي محاولة التغيير . -1

 ا لمدة أطول من الوقت .النتائج األكثر استمرار -4 العقبات الحرجة أو التسهيالت التي قابلت التغيير . -3

 فبالنسبة للتغييرات الناجحة وجد أنها :

 تنتشر في جميع أنحاء المنظمة لتشمل وتؤثر علي الكثير من األشخاص. -

 تؤدي إلي تغييرات ايجابية في االتجاهات التنفيذية واالستشارية . -

                                                 
41

 -Greiner,op.cit 

 طرق الت يير اوستراتيجي

 طرقة ال  ط واإلجبار
 إصدار قرارات موجهة. -

  رورة تطبيق توجل استراتيجي معين. -

 تتميز بسرعة التطبيق. -

يعطططططاس عليهطططططا عطططططدر اقتنطططططا  المثطططططاركين  -
 شديدة جدا عند التطبيق. وبالتالي مقاومة

 طريقة الت يير التدريجي البطي
نططططا  المن ططططذين تططططتر عططططن طريططططق محاولططططة إق -

بتهميطططة وفائطططدة تطبيطططق التوجطططل اوسطططتراتيجي 
الجديططد عططن طريططق تططوفير المعلومططات ال زمططة 

 لذلك.
يعططططاس عليهططططا طططططول المططططدل الزمنططططي الطططط زر  -

 للتطبيق.

 طريقة اوقنا 
تطتر عططن طريطق إقنططا  المن طذين بتهميططة التطبيططق  -

ولكططن فططي هططذه المططرة إقنططاعهر بتهميططة التطبيططق 
وال ائطدة التطي تعطود علطيهر لمصالحهر الثخصطية 

 بثكل مباثر نتيجة التطبيق 
يعطططاس عليهطططا أنطططة فطططي معظطططر الحيطططان و يكطططون  -

 التطبيق في معظمة في صالح المن ذين .

المثاركة الكاملة لكل العاملين في عملية 
 صياغة وتطبيق الت يير اوستراتيجي

توفير نظار جديد للتح يز يح ز الموارد 
 ثاركة والتطبيقالم البثرية علي حسن

اوتصاوت المستمرة في جميع اوتجاهات 
 مع توفير البيانات ال زمة لإلقنا  
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 تدفع األفراد ليتصرفوا بفاعلية أكبر في حل المشكالت واالرتباط باآلخرين . -

 تؤدي إلي تحسين أداء المنظمة . -

 أما األقل نجاحا :

 فإنها يكون أقل في تحقيق العناصر السابقة .

 العوامل المشتركة لتجارب التغيير الناجحة :

لقد خرج جرينير من دراسته بسبعة عوامل مشتركة للتجارب الناجحة في عمليات التغيير للدراسات 

 التي قام بفحصها وهي : 

 داخلي وخارجي لكي تقوم بتحسين أداؤها وذلك  –صة اإلدارة العليا، تكون تحت ضغط كبير وخا:  المنظمة

 قبل إجراء التغيير التنظيمي ، ولعل تلك الخطوة هي ما اسماها دالتون شرط مسبق للتغيير .

 دخول رجل جديد للمنظمة يكون معروف بقدراته في إحداث تحسينات ، سواء كان دخول هذا باعتباره رئيسا 

 رسميا ، أو مستشارا لعملية التغيير في الخارج .

  العمل األول للرجل الجديدNew comer .هو إعادة تقييم لممارسات الماضي ومشكالت الحاضر 

 .علي أنة من المفروض أن يشارك رئيس المنظمة ومساعدوه في إتمام العملية السابقة بدور كبير 

 ة العليا، بدفع عدة مستويات من المنظمة لالشتراك في مناقشات يقوم هذا القادم الجديد ، بتأييد من اإلدار

 تعاونية تهدف إلي تشخيص مشكالت المنظمة الحالية واقتراح حلول ومواجهتها .

 بأفكار وأساليب جديدة للوصول إلي حلول للمشكالت ، وذلك علي  -من أفراد المنظمة -يقوم بتزويد اآلخرين

 كافة مستويات التنظيم .

 ر الحلول والقرارات الالزمة لتنفيذها ، واختبار مدي صالحيتها ، وذلك بتطبيقها أوال علي مجموعة يتم تطوي

 صغيرة قبل أي محاولة لتوسيع نطاق عملية التغيير ليشمل المنظمة ككل .

 Failure formsتجارب التغيير الفاشلة 

 ا وهي : لقد تم التمييز بين ثالثة أشكال رئيسية لحاالت التغيير األقل نجاح

 النمط األول : اختالف نقط البداية :

وفية كان يبدأ التغيير من نقط ابتداء مختلفة،علي عكس الناجح الذي يبدأ من نقطة واحدة ومشتركة ، 

وهي ضغط داخلي وخارجي ، حيث هناك مؤسسات بدا التغيير فيها خارجي فقط ، وأخري بدأت بضغط داخلي 

 فقط.

 ق والتتابع :النمط الثاني : عدم االتسا

ويمثل أهم أسباب الفشل المشتركة فيه عدم التتابع والتناسق فيما بين خطوات التغيير ، علي عكس الحال 

بالنسبة لتجارب التغيير الناجحة ، حيث وجد أنة تم القفز من وجود ضغط خارجي إلي قادم جديد قام بإصالحات 

 وفي ثالثة لم يتم الحصول علي تأييد اإلدارة العليا . جذرية وفورية ، وفي أخري لم يكن هناك أي قادم جديد،

 النمط الثالث : عدم استخدام المشاركة :

حيث كان المدخل الرئيسي ليس المشاركة ، كما في التجارب الناجحة ، وإنما يميل أكثر إلي السلطة من 

مدخل السلطة من جانب حيث وجد أن معظم الحاالت التي آالت إلي الفشل استخدمت  Unilateralجانب واحد 

 واحد.

 Daltonنموذج دالتون   

 شروط يجب أن تسبق عملية التغيير 

لخمس دراسات  ومتأنيةلقد قام دالتون هذا بعمل مراجعة لعملية التعليم والتغيير ، وذلك بمراجعة دقيقة 

تمت حول تحديد برامج التغيير والتطوير التنظيمي الناجحة 
(42)

 . 

يمكن إحداث التغيير  حتىسابقين  أساسينعلي ضرورة وجود شرطين  موذجهنولقد ركز دالتون في 

 المطلوب بنجاح وهما :

 . وجود حالة من التوتر داخل النظام ، سواء كان الذي يحدثها فرد رئيس أو جماعة رئيسية 

  سمعة وشهرةPersting القائم بعملية التغيير ، وما حققه من تجارب ناجحة من قبل ومدي نظرة وثقة 

 العاملين فيه .

 عمليات ومراحل التغيير .

باإلضافة إلي ما سبق من ضرورة توفر هذين الشرطين قبل البدء في عملية التغيير ، فان دالتون يوضح 

 في نموذجه أربعة عمليات رئيسية للتعلم وهي :

 Specific objectivesأهداف محددة 

حركة من األهداف العامة المجردة إلي األهداف فأول نمط للتعرف علي محاوالت التغيير الناجحة هو ال

 الدقيقة والمحددة بشكل واضح .

                                                 
42

- J.Invancevich,etal.,op.cit.,pp.483-488. 
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 Altering socialitesتغيير العالقات االجتماعية 

والنمط الثاني الشائع الوجود قي برامج ومحاوالت التغيير الناجحة هو التخلص من العالقات االجتماعية 

شانها أن تقوي وتدعم التغيير التجاهات أنماط السلوك المطلوبة ،  القديمة ، وإنشاء عالقات اجتماعية جديدة ، من

واألمر الذي يجب أن ننتبه إلية جيدا في هذه المرحلة هو أن مجرد التخلص من المظاهر والعالقات االجتماعية 

تكون ال يضمن بان  -في حد ذاته –ولكن هذاunfreezeالسابقة قد يؤدي إلي التخلص من جمود الفرد أو الجماعة 

 التغييرات الناتجة سائرة في االتجاه الصحيح.

 estee -Builiding selfبناء وتدعيم احترام الذات 

إن إحداث تغيير في احترام الفرد المتأثر بعملية التغيير لذاته يعتبر جزءا متكامال من عملية التغيير 

امه لذاته ، كلما كان من األسهل وذلك ألنة كلما كان وعي الفرد وشعوره متزايد نحو إدراك أهميته واحتر

 التخلص من األنماط السلوكية القديمة ، وإكسابه أنماطا ومهارات سلوكية جديدة .

 Internalizationالذاتية   

إن القوة الدافعة نحو تغيير معين غالبا ما تنبع من خارج الفرد المتأثر ، ومع ذلك فإنه من المطلوب 

غيرية المطلوبة، بحيث يشعرون أنها جاءت لتحقيق لهم أمالهم وأهدافهم ، والمفضل ربط الفرد باألهداف الت

وتتمشي مع توجهاتهم ، آي كأنما هي نابعة من ذواتهم وليست مفروضة عليهم من الخارج أو بمعني أخر يتم 

صهر كال من أهداف األفراد واألهداف التنظيمية معا فتكون عملية التذويب هذه من عناصر
(43)

 : 

 Anew cognitive structureكل فكري جديد تكوين هي

وذلك بالعمل علي تقديم إطار فكري جديد كوسيلة لتسجيل المعلومات التي يستقبلها الفرد من المنظمة         

 .والبيئة

 Improvisationand  Applicationالتطبيق والتطوير 

التغيير واندماجهم في األهداف إن مجرد إدخال بناء معنوي جديد ليس كافيا لكي يشعر الفرد بذاتية 

التنظيمية وإيمانهم بان في تحقيقها تحقيق ألهدافهم الخاصة،ولكن يجب أن يقوم األفراد بتبني هذا البناء الفكري 

 غير متوقعة. أموروالعمل علي تغيير وتعديله عند الضرورة ، وخاصة عند حدوث أي 

 Verificationالتأكد والتثبت أوال 

تغييرات الجديدة في الواقع العملي بواسطة األفراد وخبراتهم أمرا مهما وضروريا لعملية يعتبر اختبار ال

، حيث يشعر األفراد أن التغيير ينبع من ذواتهم ، حيث أن روية األفراد بأنفسهم لنجاح  Internalizationالذاتية 

ك شي ينجح كالنجاح نفسه تجارب تغيرية أمامهم يدفعهم إلي تبني تلك التجارب ، فكما يقولون ليس هنا

“Nothing succuds like success”. 

 Beer & E.Huseنتائج عملية مهمة لكل من 

 باعتبارين: إليةلقد قام العالمان بتجربة للتغيير التنظيمي طبقا لمدخل النظم علي احد المؤسسات وذلك بالنظر 

 ل نظام اكبر.باعتبارها نظام فرعي داخ   باعتبار المؤسسة في ذاتها ولذاتها .

ويمكن استعراض أهم النتائج التي توصلوا إليها من خالل تجربتهم الناجحة في التغيير التنظيمي ، وذلك 

نظرا إلمكانية االستفادة منها في تجارب أخري ، وأهم هذه النتائج بإيجاز ما يأتي 
(44)

 : 

ارة العليا حتى ينجح ليس من الضروري أن يتم الحصول علي تأييد والتزام قاطع وواضح من اإلد

عند مستويات  يبدأبرنامج التطوير، وال يجب أن تبدأ مجهودات التطوير التنظيمي دائما من القمة ، بل يمكن أن 

 ادني.

ولعل النظر إلي هذه النتيجة ألول وهلة تثير نوعا من الدهشة ، وذلك الن هناك الكثير من الدراسات 

ييد وفهم والتزام اإلدارة العليا بجهود التغيير حتى يمكن أن يتحقق لها السابقة التي أكدت تماما علي أهمية تأ

هذه  النجاح ، وان مجهودات التطوير نفسها يجب أن يتم تخطيطها وتنفيذها من اعلي إلي أسفل، ومن أهم

الدراسات 
(

(Roche&Machinnon1970,Behkhard,1969,andBlak&Mouton,1969)
(45

وال  

يجادل في مدي أهمية وفائدة التزام اإلدارة العليا وتأييدها لنجاح برنامج التطوير يستطيع أحد أن يعارض أو 

التنظيمي ، ولكن الخبرة التي اكتسبناها في هذه الدراسة تشير إلي أن االلتزام القاطع والواضح من اإلدارة العليا 

لمدخل تطوير تنظيمي محدد ليس ضروريا لنجاح برنامج التطوير 
(46)

قد نجد  –علي العكس من ذلك  –, بل إنه  

محاولة الحصول علي تأييد اإلدارة العليا لبرنامج التطوير قد يكون مهددا بدرجة كبيرة الستمرار هذه الجهود 

 وسحب آي تأكيد أو التزام بها .

                                                 
43

 -Ibid.,pp.287-288. 
44

 -M.beer&E.F.Huse,op.cit.,pp.409-425. 
45

-Ibid.,p.410. 
46

 -finding ,Ibid.,p.410. 
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 وبصفة عامة يمكن القول أن نقرر بأنة من الممكن أن يتم تغيير وحدة ذات استقالل ذاتي نسبي في منظمة كبيرة

دون االلتزام أو الفهم الكلي لإلدارة العليا ، وفي منظمات أكبر وأكثر تعقيدا يمكن أن يحدث ذلك دون علم اإلدارة العليا 

 أحيانا .

تعتبر المؤسسة أفضل معمل للتدريب والتعلم ، والذي بيدا بالتغيير السلوكي الموجة، فبدال من الطريقة 

ل الدراسي والعرض ، وتركز أساسا علي المفاهيم النظرية قبل المعمل، فإن التقليدية للتعلم والتي تعتمد علي الفص

 البديل األفضل هو التعليم الفعال والدائم يأتي بعد أن يجرب الفرد مداخل جديدة .

وكال نموذجي التعليم يمكن أن يستفاد به لتحقيق التغيير في األفراد ، إال أن بمجرد البدء بالحقائق الفكرية 

فقط قد يكون أقل فعالية من البدء بسلوك األفراد الحالي أثناء القيام بالوظيفة في موقع العمل، مع مالحظة أن والنظرية 

العملية تعتبر دائرية تتضمن : السلوك ، واالتجاهات ، والفكر ، ويدعم كل منها األخر ، إال إن التعلم الناجح يبدأ بالتغيير 

 السلوكي أوال .

 

 ة التغييرالفصل الرابع : مقاوم

 
 المبحث األول : مشكلة مقاومة الناس للتغيير واألسباب التي تؤدي إلي مقاومة التغيير

 

إن التفرقة بين المقاومة التي ترجع ألسباب عقلية رشيدة وتلك التي ترجع ألسباب عاطفية ، تعتبر 

مقاومتهم عقلية أم عاطفية ، فهم  عملية صعبة للغاية في الواقع العملي، وذلك ألنه ال يمكن لنا أن نسأل الناس هل

 يعتبرون أن كل تصرفاتهم عقلية رشيدة .

وبدال من ذلك فأنه ال يكون هناك إال أن يقوم القائم بالتغيير بعمل تحليل لتحديد األسباب الحقيقية ليفهم 

ال يمكن مواجهتها والتغلب لماذا يقاوم الناس التغيير ، فإذا فهم فانه من المفيد جدا أن يتذكر بأن المقاومة العاطفية 

 عليها بأساليب وحلول عقلية . 

 

 

 أهم األسباب التي تدعوا العاملين لمقاومة التغيير 

إن هناك العديد من األسباب التي قد تدفع العاملين لمقاومة التغيير ، ومن ثم يجب علي كل من يقوم 

هم السبب الحقيقي وراء مقاومة العاملين للتغيير ، بالتغيير ، أن يقوم بدراسة هذه األسباب جيدا حتى يسهل علية تف

 ومن ثم يمكن تحديد أفضل أسلوب لمواجهة هذه األسباب وعالجها ، واهم هذه األسباب :

 أسباب اقتصادية : – 1

وغالبا ما يودي إلي حدوث هذه األسباب التغييرات التكنولوجية ، حيث أن األفراد عادة ما يدركون أنها 

األفراد باآلالت واألساس هنا هو إدراك األفراد ، حتى وإن لم يكن هناك تهديد حقيقي في التغيير  عملية الستبدال

المقترح ، ولكن إذا أدرك األفراد أن هناك تهديد فإن هذا اإلدراك هو الذي سوف يحكم ويوجه تصرفاتهم ، ومن 

 ا اإلدراك وتقوم بتصحيحه .  ثم إذا كان هناك أي محاولة للتصدي لذلك فإنها يجب أن تبدأ بتحديد هذ

 أسباب اجتماعية : -2

إن العالقات االجتماعية التي تنشا داخل المجموعات يمكن أن تعتبر عوامل مهمة محددة للسلوك ، ومن 

 ثم فإن األفراد والمجموعات سوف تقاوم التغيير عندما تدرك أنة يهدد هيكل هذه العالقات .

 أسباب المكانة :  – 3

في النظم االجتماعية غالبا ما يؤثر علي المكانة االجتماعية للناس ، حيث إن المكانة غالبا ما تكون التغيير  إن

محددة داخل المجموعات ) فلكل فرد ومجموعة مكانته أو مكانتها المعروفة ، والمعترف لدي اآلخرين ( ولذلك فان أي 

بمقاومة ، وغالبا ما تكون التغييرات التكنولوجية سببا  تغيير يمكن أن يقلل من هذه المكانة سوف يقابل في غالب األمر

 دائما لمشكالت المكانة ، حيث تتأثر نتيجة لها متطلبات المهارة بالنسبة للوظيفة ومستويات المسئولية .

 أسباب أمنية : -4

باإلضافة إلي األمن االقتصادي هناك حاجة أيضا إلي األمن النفسي ، ونظرا الن التغيير يصاحبه  

درجة كبيرة من عدم التأكد والغموض ، وتقل معه القدرة علي التنبؤ بظروف الحياة المتوقعة ، فان اإلحساس 

النفسي يزداد، والقدرة علي التنبؤ بالبيئة التي نحيا فيها وظروفها تسمح لألفراد بالتركيز علي الموضوعات التي 

 . يطلب منهم أداؤها ، وتقلل من القلق المرتبط بعدم التأكد

 أسباب تتعلق بالمهارة والكفاءة : -5

فالتغييرات التي تقلل المهارة والكفاءة المطلوبة من العاملين غالبا ما يتم مقاومتها ، وذلك ألنه تهاجم 

  . وأيضا تثير التغييرات التكنولوجية لهذه األسبابTHE EG NEEDالحاجة إلي إثبات الذات  

إلي مقاومة التغيير إال إنه نادرا ما يكون احدها فقط هو  وبالرغم  من تصنيف األسباب التي تؤدي

السبب الوحيد لمقاومة التغيير في الواقع العملي ، فغالبا ما يكون هناك أكثر من سبب في نفس الوقت ، ليس هذا 
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فحسب بل ربما يؤدي التغيير الواحد إلي إثارة أسباب متعددة ومختلفة لمقاومته من قبل مختلف األفراد 

 ماعات ، وذلك  فروق فردية بين الناس تزيد األمر تعقدا .والج

 المبحث الثاني : المبادي التي تساعد علي تقليل مقاومة التغيير

 ئوهذه المباد يمكن في حالة إتباعها التقليل من مقاومة التغيير، ئعلي خمسة مباد نتفق مبدئيا أنيمكن 

 هي:

 أن يكون اختيار العاملين هو ممارسة التغيير. -1

 أن يوافق كل منهم علي أن التغيير هو من اجل األفضل . -2

 أن يشبع التغيير حاجة مهمة لديهم . -3

 أن يتم تخطيط التغيير مقدما . -4

 أن يتوقع كل شخص أنه سوف يحصل علي خبرة ايجابية مفيدة مع التغيير . -5

ي قدر حسن تخطيطه ولعله من الواضح تماما أن عبء تنفيذ هذه المبادي يقع علي القائم بالتغيير ، فعل

 لعملية التغيير ومراعاته لمثل هذه المبادي ، علي قدر ما سوف يواجه من مقاومة أثناء عملية التغيير .

 المقاومة الفعلية والمقاومة العاطفية للتغيير :

إن للتغيير انعكاسات عقلية وأخري عاطفية،وكذلك فإن لمقاومة التغيير أيضا مصادر عقلية ومصادر 

 عاطفية. 

 Rational resistance to changeالمقاومة العقلية للتغيير :

وتحدث مثل هذه المقاومة عندما ال يكون لدي األفراد المستوي المناسب من المعرفة أو المعلومات التي 

تساعدهم علي تقييم عملية التغيير ، ومن ثم يجب في مثل هذه الحالة أن يتم تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول 

 التغيير ) كالحقائق ، والبيانات ، أو اي معلومات أخري ( . هذا

  Emotional resistance to changeالمقاومة العاطفية للتغيير 

وتتضمن هذه المقاومة المشكالت النفسية ، كالخوف ، والقلق، والشك ، وعدم اإلحساس باألمان ، وغير 

 ذلك من المشكالت النفسية.

إدراك الناس لكيفية تأثير التغيير عليهم ، وبسبب الطبيعة الشخصية لإلدراك وتتحدد هذه المشاكل بسبب 

، فإن المقاومة العاطفية يصعب فهمها علي اآلخرين ، فاإلدارة قد تري أن في التغيير فوائد كثير للعاملين ، ولكن 

ة ، ينظر الي التغيير من خالل العاملين ال يروا هذه الفوائد التي تراها اإلدارة ، حيث إن العامل ، فردا أو مجموع

، إن أي تعامل مع المقاومة العاطفية للتغيير يتطلب أوال،  his frame of referenceإطار  اإلدراك الخاص 

 وقبل أي شي أخر ، أن يقوم القائمون بالتغيير بدراسة وفهم إطار وإدراك العامل أو المجموعة للتغيير .

 

 

 

             

 سيط في السلوك تغيير ب         

 أنماط متغيرة للتفاعل        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 تغيير توقعات الدور       

 

 

 تغيير القيم والتوجهات        

            

 

 

 

 

 تغيير التوقعات والتوجهات       

 

 

 

 

 المبحث الثالث : نماذج لتحليل مقاومة التغيير

 أهدا  الت يير المزيج العقلي في مقابل العاط ي

 
 
 
 
 عقلي

cognitive 

موازنات مت يرة ، وجداول ، ونظر اتصاوت 
 وأساليس مت يرة 

برامج تدريس اإلدارة ، ت يير هيكل السلطة 
 ر جديدة للعمل والمهار أقسا

موازنات مت يرة ، وجداول ، ونظر اتصاوت 
 وأساليس مت يرة 

برامج تدريس اإلدارة ، ت يير هيكل السلطة 
 أقسار جديدة للعمل والمهار 

 أساليس الت يير                  
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 :نموذج موقفي لتحليل مقاومة التغيير 

باقتراح إطار موقفيا لمواءمة الوسائل التي يمكن استخدامها  Kotter & Schlesingerقام كل من 

 لمواجهة المقاومة ، مع طبيعة كل موقف تغيير ، والمداخل المختلفة التي يقدمونها في نموذجهم هي
(47)

 : 

 التعلم واالتصاالت :

الحقائق والمعلومات ، وان يقوموا باتصاالت حيث يجب أن يقوم القائمون بالتغيير بتزويد العاملين ب

 مكثفة حول عملية التغيير .

 المشاركة واالهتمام :

وذلك بأن تسمح اإلدارة للمتأثرين بعملية التغيير أن يشاركوا في كيفية إجراء التغيير ، وان تتاح لهم 

 فرصة كاملة ليعبروا عن رأيهم ، وان يسمع لهم .

 التسهيل والتدعيم : 

نما تقوم اإلدارة بتوفير وإعداد برامج تدريب من اجل التغيير ، كما تقوم باالجتماع واالستماع وذلك حي

 وفهم ردود الفعل العاطفية للعاملين تجاه التغيير .

 المفاوضات واالتفاق :

وذلك حينما يتم المساومة علي المظاهر المختلفة للتغيير وإجراء تحليل يحدد سلبيات وايجابيات كل 

 ن هذه المظاهر وأثاره .مظهر م

 :Manipulation and cooperationالتعاون 

وذلك باستخدام معلومات اختيارية عن التغيير ، أو االستفادة بقائد غير رسمي للمجموعة ليشارك في 

 عملية تقييم التغيير .

 : Explicit and implicit loercionاإلجبار الضمني أو الصريح 

الوسائل مناسب في موقف  هذهوة الموقع لتهديد وإجبار المتذمرين ، ويعتبر كل من حيث يتم استخدام ق       

 معين.

 

 

 والتطوير اإلصالحالفصل الخامس : دور البنك المركزى فى 

 

 وتطوير المؤسسات المصرفية . إصالح: دور البنك المركزى فى   األولالمبحث 

 

ية والنقدية والمصرفية كما يعمل على تحقيق يختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات االئتمان

االستقرار فى األسعار وسالمة النظام المصرفى ويتخذ من الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض 

إصدار أوراق النقد هو إدارة السيولة النقدية  إلىباختصاصاته، ومن أهم اختصاصات البنك المركزى باإلضافة 

الئتمان المصرفى بما يكفل مقابلة االحتياجات الحقيقة لألنشطة االقتصادية، كما يختص باإلضافة إلى التأثير فى ا

بالرقابة على وحدات الجهاز المصرفى. ولقد كفل القانون للبنك المركزى القيام بمهام السياسات النقدية و 

اث الوسائل التكنولوجية وفى سبيل ذلك يهتم البنك المركزى بتطوير النظم البنكية بأحداالئتمانية والمصرفية 

 آليةوذلك لتطوير األنشطة البنكية وتحسين كفاءتها وصوال إلى تحويل كافة األعمال والمهام اليدوية إلى نظم 
(48)

 

. 

 

وتتمثل أهمية تطوير النظم اآللية بالبنك المركزى فى أن تلك النظم ذات طبيعة خاصة تستلزم سرعة 

وضرورة عرض المعلومات طبقا للمستويات اإلدارية والتنفيذية بالبنك ولعل  األداء باإلضافة إلى الدقة المتناهية

من أهم النظم التى تمثل أهمية خاصة سواء للبنك المركزى أو على مستوى القطاع المصرفى نظام التسوية 

 " . Real Time Gross Settlement – RTGSاللحظية "

 

هامة فى أى من الدول والبنوك المركزية والذى عندما يتم ويعد نظام التسوية اللحظية من أنظمة التسوية ال

استخدامه فى اقتصاد دولة ما يمكن أن يؤثر إيجابيا على االقتصاد وبشكل ملحوظ وفعال.وهو عبارة عن نظام دفع 

كفء وفعال ويمكن االعتماد عليه لتسوية المدفوعات على أساس الوقت الفعلى والذى يقوم بتسهيل النشاط 

                                                 
47

- J.l.gay7f.a.starke,op.cit.,p.565. 
48

 البنك المركزى المصري نظام التسوية اللحظية قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات. -
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بجمهورية مصر العربية ويعد من األنظمة الهامة لتسهيل وإنجاز المعامالت المالية داخل االقتصاد  ىاالقتصاد

 القومى المصرى.

 

 الوظائف التالية   RTGSولدى النظام   

 يشكل لب النظام المالى الحديث. -1

ين البنوك بعضها يوفر اآللية الخاصة بالتسوية النهائية والغير قابلة للرجوع فيها الخاصة بالمعامالت ب -2

 البعض.

تصاحب عملية انتقال األموال مابين  أنيحد من مخاطر االئتمان والسيولة وكذا المخاطر النظامية والتى يمكن  -3

البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وذلك من خالل التأكيد على التسوية النهائية اللتزامات البنوك تجاه 

 بعضها البعض.

اشكر البنك المركزى على هذا النظام الفعال والكفء والذى من   RTGSى نظام وبإعتبارى أحد مستخدم

خالله  يتم تسوية المدفوعات فى لحظات وتستطيع البنوك المشاركة فى هذا النظام رؤية كافة أنواع العمليات التى 

-ل المثال الودائع تؤثر على الحسابات الجارية للبنوك داخل البنك المركزى سواء باإلضافة أو الخصم على سبي

 الخزانة فى السوق الثانوى بين البنوك الكوريدور(.  أذونعمليات شراء وبيع  -عطاءات أذون الخزانة والسندات 

 نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات 

 

استمر البنك المركزي المصري في العمل علي تطوير نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز 

لنظام المالي والحد من المخاطر االئتمانية وزيادة السرعة وتحقيق المصداقية والسرية في تسوية سالم واستقرار ا

 التي اتخذت في هذا المجال. اإلجراءات، وقد عزز من ذلك وجود نظام دفع قومي قوي ومن اتالمدفوع

 

 نظم الدفع  إطارفي  

بنوك مع شركة بنوك مصر وتساعد هذه تشغيل خدمة الخصم المباشر بغرفة المقاصة االلكترونية بين ال -1

 الخدمة في توسيع قاعدة عمليات الدفع االلكتروني .

استمرار العمل بنظام التسوية اللحظية " سابق الذكر " وذلك إلجراء عمليات اإلنتربنك والتحويالت بين  -2

 المصري. البنوك المصرية وعمليات إدارة السيولة وإدارة االحتياطي القانوني لدي البنك المركزي

يعمل البنك المركزي علي التجهيز لالشتراك في غرفة المقاصة االلكترونية لدول الكوميسا ويستهدف  -3

القومي المصري ، وجاري دراسة  لألمنمن بعد  تمثلهالمشروع دعم التبادل التجاري مع تلك الدول لما 

مشروع مع منظمة وبنك موريس يوش قواعد وإجراءات العمل الداخلية بالبنك وتوقيع االتفاقيات الخاصة بال

 المركزي .

مدفوعات الكترونية تتم عن طريق البنوك من خالل  إلىالعمل مع وزارة المالية لتحويل المدفوعات الحكومية  -4

الحكومية والمزيد  اإلجراءاتتحسين كفاءة  إلىغرفة المقاصة االلكترونية بدال من الشيكات الورقية ويهدف 

 مليات الدفع الحكومية .من الرقابة والضبط لع

 

 تكنولوجيا المعلومات  إطارفي 

االنتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتجهيز البنية األساسية إلنشاء مركز معلومات احتياطي  -1

 دائم للبنك المركزي ليتم استخدامه كبديل لمركز المعلومات الرئيسي .

فصيلية لتكنولوجيا المعلومات وتكلفتها المتوقعة إلتاحة موقع دراسة خاصة باالحتياجات الت إعداداالنتهاء من  -2

يمكن العاملين بقطاع االستثمارات والعالقات الخارجية وقطاع Business continuity siteعمل بديل 

 .الطوارئفي حالة  إليةالعمليات المصرفية اللجوء 

نتهاء من نظام الحسابات ونظام مراقبة المخزون االلكترونية بدار طباعة النقد تم اال األنظمةخطة تطوير  إطارفي  -3

وتشغيلها فعليا، وجاري االنتهاء من تطوير نظام التكاليف مع تحديث البنية التكنولوجية التحتية الخاصة بدار طباعة 

 النقد.

البدء في مشروع تركيب وتشغيل وكذا إتاحة البنية التكنولوجية والتامين الالزم لتطبيق نظام المقاصة  -4

ويهدف المشروع إلى ربط البنك المركزي بالمقاصة  Ach-stpلكترونية ذو التأثير اآللي المباشر اال

بما يتيح للبنك استقبال التحويالت االلكترونية الواردة بين البنوك  Achااللكترونية القائمة بين البنوك حاليا 

 بالبنك. Casالمركزي والتأثير التلقائي المباشر لها علي حسابات الحكومة بنظام الحسابات 

المشاركة في تشغيل وكذا إتاحة البنية التكنولوجية والتامين الالزم لتطبيق نظام التحويالت الحكومية  -5

ويهدف المشروع إلى تمكين وزارة المالية من تحويل المدفوعات الحكومية للموردين  Gatsااللكترونية 

بدال من مستندات ورقية عبر نظام المقاصة االلكتروني والواردة إلى البنك المركزي إلى مدفوعات الكترونية 

Ach .ثم إلى نظام التسوية اللحظية للمدفوعات االلكترونية بين البنوك 
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الخزانة المتداولة  أذونتم االنتهاء من تشغيل نظام تحليل ونشر تقارير مرجعية ترجيحية ألسعار العائد علي  -6

 . Yield curveبالسوق المصري 

 «فاتيكا»ال الضريبي األمريكي قانون االمتث

كجزء من قانون حوافز التوظيف الستعادة معدالت  2212أقره الكونجرس األمريكي في شهر مارس عام 

تشغيل العمالة، وبموجب قانون فاتيكا يتعين علي دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصوال  مالية خارج الواليات 

انات تلك األصول لمصلحة اإليرادات المحلية األمريكية ويطلب هذا القانون المتحدة األمريكية أن يقدموا تقريرا  ببي

أيضا من المؤسسات المالية األجنبية إرسال تقارير مباشرة إلى مصلحة الضرائب األمريكية تتضمن معلومات معينة 

حمل فيها دافعو عن الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب األمريكيون أو التي تحملها جهات أجنبية ي

الضرائب أمريكيون نسبة ملكية مهمة، ويتطلب هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية الدخول باتفاقيات خاصة 

أو يكون  2213يونيو  32مباشرة مع مصلحة الضرائب األمريكية يتبعها التسجيل وبناء نظام علي االنترنت قبل 

علومات ضريبية ثنائية بين حكومات الدول األجنبية وحكومة الواليات االمتثال من خالل توقيع اتفاقيات تبادل م

المتحدة األمريكية يتم بموجبها توفير المعلومات عن دافعي الضرائب من حملة الجنسية األمريكية بطريقة غير 

اءات للتحري مباشرة وبموجب تلك االتفاقيات تكون تلك المؤسسات المالية ملزمة بما يلي أوال : القيام ببعض اإلجر

عن هوية أصحاب الحسابات المفتوحة لديها، وثانيا رفع تقارير سنوية لمصلحة الضرائب األمريكية عن أصحاب 

الحسابات من حاملي الجنسية لديها أو عن الكيانات األجنبية التي تكون فيها ملكية أمريكية مهمة، وثالثا حجز ودفع 

صلحة الضرائب األمريكية وكذلك الحصيلة اإلجمالية من بيع % من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي لم32

 األوراق المالية التي تدر دخال  من 

أفراد مالكي حسابات فشلوا في « ب»مؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة و« أ»مصدر أمريكي لصالح 

ألجنبية التي فشلت في حسابات الشركة ا« ج»توفير معلومات كافية لتحديد ما إذا كان أو لم يكن شخص أمريكي أو 

توفير معلومات كافية عن هوية أصحابها األمريكيين من ذوي الحصص الكبيرة، وهو ما يمثل عائقا  أمام الدول 

العربية ومصر حيث إنه أمام تلك الدول خياران األول هو عدم االمتثال لهذا القانون والذي ينتج عنه عزلة اقتصادية 

% من أرصدتها في الواليات المتحدة أألمريكية وهو ما يكلف 32ن اقتطاع للبنوك الرافضة للتطبيق فضال ع

مليون دوالر في السنة األولي من التطبيق وإذا وافقت علي تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى  122المصارف العربية 

 .رفية للعمالءتعارضه مع القوانين المنظمة لعمل البنوك التي أصدرها المركزي والتي تضمن سرية الحسابات المص

I-Score Credit Rating Bureau - الشركة المصرية لالستعالم اإلئتماني 

 األفرادو نمط وتاريخ  اإلحصائيةشركة االستعالم االئتمانى هى بنك ومستودع للمعلومات والبيانات 

الحالية، وتعكس المعلومات  أوهم االئتمانية المختلفة سواء السابقة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى سداد التزامات

% 55االئتمانية كال من العادات الجيدة والسيئة المتبعة فى السداد. تحتوي قاعدة بيانات الشركة علي ما يقرب من 

نى بتصنيف الملفات وال تقوم شركة االستعالم االئتما ، 2211بيانات البنوك التجارية في نهاية ديسمبر  إجماليمن 

 .االئتمانية لألفراد والشركات الصغيرة المتوسطة كما أنها ال تحدد مدى الجدارة االئتمانية لألفراد

 ة المصرفية فنيا وإداريا ومؤسسياالحديثة للنهوض بالمؤسس اآللياتالمبحث الثانى  : 

نهضة حقيقية سواء على الحديثة التى تساعد المؤسسات المصرفية على إحداث تغيير و اآللياتمن 

 أو المؤسسى هو ترسيخ وتبنى ثقافة رأس المال الفكرى والمعرفة. اإلداريالمستوى الفنى أو 

تسعى المؤسسات المعاصرة في ظل البيئة شديدة التنافسية إلى كسب ميزة تنافسية على غيرها من 

قيق التميز عن طريق استغالل الطاقة المؤسسات العاملة في نفس المجال وذلك من خالل إضافة قيمة للعميل وتح

الفكرية والعقلية والمعرفية لإلفراد والتى يمكن من خاللها خلق منتجات جديدة، ومن ثم توسيع الحصة السوقية 

للمؤسسة من جهة ، وتعظيم نقاط قوتها من جهة أخري وبالتالى اكتساب ميزة تنافسية تميزها عن غيرها لتفادى 

 المنافسة الشديدة .
 )49(

 المطلب األول : منظمات المعرفة وخصائصها : 

منظمة المعرفة : هى المنظمة التى تمثل األصول غير الملموسة والمتمثلة فى المعرفة ورأس المال 

العقلى أهم مدخالتها، وتتركز عملياتها حول تبادل المعلومات واستكشاف حلول جديدة والتعاون والتنسيق مع نظم 

مخرجات على جانب  إلىستمرار على أن تصبح منظمة متعلمة من أجل التوصل ومنظمات أخري والعمل با

كبير من عدم الملموسيه، مثل االبتكار واالختراع واالستكشاف وإضافة معرفة جديدة مما يساعد على تحقيق 

 .ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالى، االمتياز التنظيمى

  

 

 

 

                                                 
-
49

 . 900-922،ص9077،الناشر عالء الدين ، د.أشرف عبد الرحمن الشيمى ، اإلدارة االستراتيجية 

http://www.i-score.com.eg/
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 ت المعرفةتعريف منظما( 4) شكل

 

هناك مجموعة من الصفات والخصائص التى تتصف بها منظمات المعرفة يمكن :  لمعرفةات اص منظمخصائ

 من خاللها التعرف على مدى كون اعتبار المنظمة منظمة معرفة من عدمه وهى:

 المعرفة هى األصل األساسى  للمنظمة. -1

من المزايا التنافسية التى تساعد على استمرار االبتكار والقدرة على التعلم والتطوير الدائم والمستمر  -2

 المنظمة.

إحداث تغييرات  إلىزيادة االستثمار فى التكنولوجيا مع األخذ فى االعتبار الحاجة  إلىتميل منظمات المعرفة  -3

 فى ثقافة األفراد حتى يمكن االستفادة من المعرفة. 

 إلىر فى الثقافة و ألقيم والرشاقة ال تشير فقط تحتاج منظمات المعرفة إلى أن تكون رشيقة تقوم باالستثما -4

 البراعة فى تحريك العقول. إلىالسرعة فى التحرك ولكنها تشير أيضا 

تقوم منظمات المعرفة بتطوير نظم التحفيز والمكافأة التى تشجع األفراد على القيام بالعصف الذهنى  -5

 أفكار جديدة.  إلىوالتوصل 

 وجيا المعلومات واالتصاالت دعامة أساسية لنجاحها.تعتبر منظمات المعرفة أن تكنول -6

تعتبر منظمات المعرفة أن السرعة من أهم معايير النجاح ويقصد بالسرعة القدرة على تخفيض زمن الخدمة  -7

 أو المنتج للسوق وسرعة اتخاذ القرارات وسرعة االستجابة لرد فعل السوق. 

 

 المطلب الثانى : رأس المال الفكرى ومكوناته:

 ناك عدة تعاريف تناولت مفهوم رأس المال الفكري نذكر من بينها: ه

والممكن  : هو الموهبة والمهارات والمعرفة التقنية و ألعالقات وكذلك الماكينات التي تجسدها ، التعريف األول -

استخدامها لخلق الثروة" 
(50)

 . 

، الخبرات والتعليم المتراكم في يشير هذا التعريف إلى أن رأس المال الفكري هو المعرفة المهارات 

 العنصر البشري( التي يمكن تحويلها إلى قيمة.

: هو مجموع كل ما يعرفه كل األفراد في المنظمة ويحقق ميزة تنافسية في   السوق " ، يضيف  التعريف الثاني -

مة من مواجهة هذا التعريف على أن رأس المال الفكري كمصدر لتحقيق الميزة التنافسية التي تمكن المنظ

المنافسة الشديدة في األسواق
(51)

 . 

" أن رأس المال الفكري هو مجموعة المهارات المتوفرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة  Ulrichيرى :  لثالثاالتعريف  -

ولوجيا واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية من خالل االستجابة لمتطلبات الزبائن والفرص التي تتيحها التكن
(52)

 . 

وإذا أردنا أن نحدد بدقة مفهوم رأس المال الفكري ، يجب تمييزه عن رأس المال المادي ورأس المال ألبشري 

إذ يتمثل رأس المال المادي في الموارد التي تظهر في ميزانية المنظمة كالعقارات و التجهيزات و المحزونات ، بينما يمثل 

ومن هنا فإن رأس المال  اعات والخبرات المتراكمة للعنصر البشري في المنظمة،رأس المال البشري المهارات واإلبد

                                                 

-
50

   ، ثورة المعرفة : رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي والعشرين ، ترجمة عال أحمد  9002توماس أ. ستيوارت ، 

 إصالح  ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش.م.م ، مصر.    
51
 الموارد البشرية ، الدار الجامعية ، مصر. ، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية9005راوية حسن ، - 

52
 -Ulrich, a new manages for human resources, Harvard business review, 
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وفي ضوء ما سبق ذكره ، يتضح أن رأس المال ،  الفكري يشمل رأس المال البشري ويختلف عن رأس المال المادي

درة على توليد األفكار المتعلقة الفكري يتمثل في القدرة العقلية لدى فئة معينة من الموارد البشرية ممثلة في الكفاءات القا

بالتطوير الخالق واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة والعمليات واالستراتيجيات بما يضمن للمنظمة امتالك ميزة تنافسية 

 مستدامة.

 لثالث : مكونات رأس المال الفكريالمطلب ا

امل الفرد والتي ال تملكها المنظمة هي المعرفة المحفوظة في ذهن الع :األصول البشرية )رأس المال البشري( -1

 بل هي مرتبطة بالفرد شخصيا، وتتمثل في ألمهارات و اإلبداع والخبرات.

وهي المعرفة المستقلة عن الشخص العامل وتملكها المنظمة ، أو هي مجموع األدوات  األصول الفكرية : -2

علومات والمعارف في المنظمة ، ومن أمثلة وتقنيات مجموعة العمل المعروفة والمستخدمة لإلسهام في تقاسم الم

 األصول الفكرية : الخطط ، التصميمات الهندسية وبرامج الحاسب اآللي .

ويضم القدرة الهيكلية على تحريك وتطوير المبادرات ، من خالل األخذ باالعتبار  رأس المال الهيكلي: -3

األدوات المتكيفة مع التغيير، و التي تشمل الثقافة ، التوقعات الجديدة واالعتراف باألفكار الجديدة والمفاهيم و

 النماذج التنظيمية والعمليات واإلجراءات.

 وهو يعكس طبيعة العالقات التي تربط المنظمة بعمالئها ومورديها ومنافسيها. :رأس مال العالقات -4

 المطلب الرابع : دور رأس المال الفكري في تحقيق القيمة للمنظمة.

المنظمة على تحويل رأس المال الفكري إلى قيمة ، على نوعية القيمة التي ترغب المنظمة في تعتمد قدرة 

 تحقيقها من استثمارها في رأس المال الفكري ، و التي يمكن أن تأخذ عدة أشكال:

 تحقيق األرباح . -

 تحقيق الميزة التنافسية من خالل زيادة القدرات اإلبداعية واالبتكارية . -

 ت بين العمالء والموردين .تحسين العالقا -

 تحسين اإلنتاجية وتخفيض التكلفة. -

 تحسين اتجاهات العاملين والصورة الذهنية الخارجية، -

 زيادة الحصة السوقية وبناء مركز تنافسي قوي. -

 وفي ما يلي أنواع القيم التي يمكن أن تهدف المنظمات إلى تجسيدها في الواقع:

  من ابتكارات المنظمة مع محاولة االستحواذ على ابتكارات حماية المنتجات و الخدمات المحققة

 المنافسين .

 . خلق معايير في أسواق أو لمنتجات جديدة 

  . تحديد أساس لتحالفات جديدة 

 .خلق حواجز لدخول منافسين جدد 

 المطلب الخامس : إدارة رأس المال الفكري والقدرة على إدارة التغيير.  

ية ضرورة قيام المنظمة بتدعيم قدرتها على إدارة التغيير بايجابية ، و يمكن أن تحتم البيئة شديدة الدينامك

يتحقق لها ذلك من خالل تحديد األهمية النسبية لالبتكارات لديها ، أو لحساب قيمة األصول الفكرية للمنظمة ، 

أن تدرك تمام اإلدراك فالمنظمات التي تحرص على زيادة قابليتها للتكيف مع الضغوط والمتغيرات البيئية يجب 

اختالف قيمة األصول الفكرية ، فبعض األصول تحتاج لتنميتها واالستثمار فيها ، وبعضها يحتاج لوقف االستثمار 

 فيه ، أما البعض األخرى فقد ال يكون ذو قيمة على اإلطالق.

جميع اإليرادات ومن جهة أخرى ، فإنه البد من تنمية برامج إدارية تركز على رأس المال الفكري ، لت

الناتجة من الوظائف اإلدارية. وهذه المجاالت من األعمال مثل:المجاالت القانونية والتمويلية ، الموارد البشرية ، 

وأنظمة المعلومات ،التي تسعى للزيادة من القيمة المضافة من خالل إعادة تعريف ذاتها. ويتمثل التحدي هنا، في 

 ل مقدراتها ومعرفتها األساسية.إيجاد طريقة لتحقيق ميزة من خال

 التغيير فى المؤسسات المصرفية فنيا وإداريا ومؤسسيا من وجهة نظر بازل  إدارةالمبحث الثالث: 

توجه البنك المركزى المصرى لتطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يتماشى مع مستجدات  إطارفى 

ك المركزى بشأن تطبيق مقررات بازل حيث انتهى السوق المصرفية وفى ضوء اإلستراتيجية التى وضعها البن

وانتهى فى  2224من برنامج هيكله القطاع المصرفى والذى بدأ فى سبتمبر  األولىالبنك المركزى من المرحلة 

 الرقابى الحالى الزال يعتمد بصورة كبيرة على مقررات بازل . اإلطار أنحيث  2221ديسمبر 

المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح الذى أنتهى بحلول عام  2225بدأ البنك المركزى المصرى فى يناير 

وقد تضمن البرنامج إعادة هيكلة بنوك القطاع العام المتخصصة وضمان تيسير إنشاء وتنمية المؤسسات  2212

اع اإلشراف وتطبيق مقررات بازل فى مع مواصلة تطوير القدرات الفنية والمهنية لقط  SMSالصغيرة والمتوسطة 

 القطاع المصرفى المصرى.  
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مع مجموعة من البنوك المركزية والسلطات  2224ومن المعلوم أن بازل هى اتفاقية تم توقيعها فى يونيو 

قياس رأس مال البنوك مقارنة بالمخاطر التى  إلىالرقابية المصرفية الدولية لوضع معايير رقابية أساسية تهدف 

 اجهها.   تو

فأن الغرض الرئيسى من اتفاقية بازل هو ضمان التقارب فى أنشطة  اإلشرافيةومن وجهه نظر الجهات 

وفقا لمعايير موحدة قدر اإلمكان ويعد الهدف اإلجمالى لبازل هو تحسين نظم إدارة المخاطر داخل البنوك  اإلشراف

 فضال عن توافر رؤوس أموال كافية لمواجهة تلك المخاطر.

قد كان من الطبيعى أن يكون تطبيق اتفاقية بازل فى القطاع المصرفى المصرى هو أحد المحاور و

لتصبح جزء من اإلطار الرقابى  2225الرئيسية للمرحلة الثانية من برنامج اإلصالح المصرفى الذى بدأ فى عام 

 المصرى وذلك لثالث أسباب رئيسية :  

 المصرفى  . االستقرارالى ضمان تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وبالت -1

 إدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدى إلى مواجهة المخاطر الحقيقية  . -2

 مواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفى المصرى . -3

:  ى المصرى (لتطبيق بازل بالقطاع المصرف المصاحبة) التحديات والمعوقات المستقبلية 
(53)

  

يمكن تلخيص التحديات والمعوقات المستقبلية المصاحبة لتطبيق بازل بالقطاع المصرفى المصرى فى العناصر 

 التالية

صعوبة تنفيذ  إلىعدم المرونة المطلوبة فى نظم التكنولوجيا والمعلومات مما أدى فى كثير من األحيان  -1

 الكمى . التبويب المطلوب عند القيام بدراسات األثر

 اختالف مستوى إدارات نظم المخاطر بالبنوك مما أدى إلى صعوبة استيعاب بعض البنوك لمقررات بازل. -2

الكمى الخاصة بمقررات بازل للقطاع المصرفى واجهت بعض  األثرعند طرح ورقة المناقشة ودراسة  -3

ل على حدا للرد على البنوك مشاكل فى فهم عدة نقاط مما تطلب عقد عدة اجتماعات مع هذه البنوك ك

 استفساراتهم والتأكد من توحيد المفاهيم لدى البنوك. 

والتشاور حول  2المعنية لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة ببازل  اإلداراتكما تم عقد عدة جلسات داخلية مع  -4

 أفضل التطبيقات.  إلىبعض النقاط المعلقة للوصول 

والمالية لتطبيق مقررات بازل خاصة بالنسبة للبنوك المحلية ذات  التعاون واالستعداد سواء من الناحية الفنية -5

 النظم البسيطة .

التنسيق فيما بين اإلدارات المعنية فى البنوك وإدارة بازل بالبنك المركزى  واستمرارمن قبل البنوك  االلتزام -6

 المصرى. 

اطر بالبنوك بهدف تحديدها فى تحسين وتطوير بيئة الرقابة الداخلية خاصة نظم إدارة المخ االستمرار -7

دقيق لرأس المال الذى  احتسابوقياسها بشكل أكثر دقة خاصة مع تنوع المنتجات واألنشطة ، ومن ثم 

 يتناسب مع حجم المخاطر ويحسن فى ذات الوقت من الربحية. 

ساليب البسيطة األ استيعابألساليب أكثر تقدما لتطبيق مقررات بازل وذلك بعد التأكد من  لالنتقالاالستعداد  -1

 أو مؤسسيا.  إدارياووفقا لظروف كل بنك ولتحقيق ذلك البد من التغيير على كل المستويات سواء فنيا أو 

أن هى األساس  إذتطوير نظم المعلومات خاصة أسلوب تداول وتبويب البيانات المالية واألنظمة المحاسبية ،  -5

 ك وفقا لمفاهيم بازل .للبن واالقتصادىفى قياس وتحديد رأس المال الداخلى 

 بالتدريب لضمان تطبيق وإدارة تلك المنظومة داخل البنوك. واالهتمامتدعيم الموارد البشرية   -12

مؤسسيا( كالتطور والتغير الذى  -إداريا -المواكبة مع التطورات الحالية والمستقبلية على كل األصعدة )فنيا  -11

لتطبيق أفضل الممارسات  االستجابةل المثال( وسرعة على سبي 3يحدث على مستوى لجنة بازل ذاتها )بازل 

 . باستمرارالمصرفية  الدولية التى تتغير 

األسواق ، وما يستلزمه من تعظيم  انفتاحمواكبة المنافسة وزيادة القدرة على ذلك للبنوك المصرية فى ظل   -12

 نظم الحوكمة والشفافية .

 

فى تطوير وتغيير المؤسسات  استخدامهاات التى يمكن المبحث الرابع : البنوك الشاملة كأداة من األدو

 المصرفية

  

يمكن تعريف البنوك الشاملة بأنها البنوك : التي تقوم بتقديم كل الخدمات المصرفية ، التقليدية وغير 

شاط التقليدية بما فيها القيام بدور المنظم وتجمع في ذلك وظائف البنوك التجارية وبنوك االستثمار ، إضافة إلي ن

التامين ، وتأسيس الشركات أو المشروعات ، وال تقوم هذه البنوك علي أساس التخصص القطاعي أو الوظيفي ، 

                                                 
53
 . 9لمركزى المصرى ، وحدة تطبيق بازل البنك ا- 
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بل تساهم في تحقيق التطوير الشامل والمتوازن لالقتصاد ، مع القيام بدور فعال في تطوير السوق المالية 

والبورصة ، وكافة أوجه النشاط المالي واالقتصادي في المجتمع 
(54)

 . 

 : وظائف البنوك الشاملة

 تتمثل وظائف البنوك الشاملة في :

يقوم البنك الشامل بترويج المشروعات الجديدة ، وإتاحة الفرص االستثمارية الجديدة والجيدة في إطار من  -1

 عالقات التواصل والتعاون مع العمالء .

 دراسات الجدوى ، وتقديم      تقديم مجموعة من الخدمات االستثمارية للعمالء ، من بينها إعداد  -2

 االستشارة والنصح لمن يتقدم إليه بطلبها ، إذ لدية المعلومات المعاصرة عن التطورات االقتصادية       -3

 الكلية والقطاعية وظروف أسواق السلع والخدمات ، والسوق المالية والمحلية والعالمية .    -4

المالية ) األسهم ( المصدرة حديثا من الشركات اإلسناد : وهي وظيفة تحمل مخاطرة شراء األوراق  -5

المصدرة لها ، وبيعها علي حساب مخاطرة مصرف االستثمار ، وهو بذلك يؤمن للشركة المصدرة لألسهم 

 الحصول علي المال المطلوب فورا ، ويتحمل بدال منها مخاطرة التسويق في السوق المالية 

لصالح الشركة المصدرة لألوراق المالية ، بما يقلل من تكلفة ومدة التوزيع : أي بذل الجهود البيعية الفعالة  -6

وصعوبة استيعاب اإلصدارات في السوق ، و يتقاضى المصرف الشامل مقابل هذه الخدمات علي شكل 

 عمولة للتوزيع من الشركة المصدرة لهذه األوراق المالية .

احة العديد من فرص العمل الجديدة ، حيث تسهم هذه تقديم القروض واالئتمان لتدعيم القدرات اإلنتاجية ، وإت  -7

وتحسين المواقف المالية  القروض التي يقدمها المصرف الشامل في تدعيم القدرات اإلنتاجية والتسويقية

، بما يرفع من جدارتها في السوق وبما يمكن اإلدارات من زيادة الطاقة اإلنتاجية وتحسين نوعية للشركات

 جديد واالبتكارات المتنوعة .المنتجات وإدخال الت

التنويع في النشاط المالي واالستثماري ، والدمج بين محفظتي اإلقراض واالستثمار المباشر للمصرف  -1

الشامل ، مع تقديم القروض المصرفية للوسطاء والمتعاملين في السوق المالية ، مع تسنيد القروض وطرحها 

نحها القروض المصرفية ، عن طريق طرح أسهمها في شكل سندات واسهم مباشرة للشركة المراد م

 وسنداتها في السوق المصرفية المباشرة بإشراف ورعاية المصرف الشامل .

 كيفية التحول إلي البنوك الشاملة يتم  التحول إلي البنوك الشاملة من خالل منهجين أساسين هما :

بنك ) متخصص أو تجاري ( قائم بالفعل إلي بنك : وهو المنهج األسرع واألسهل ويتمثل في تحويل  المنهج األول

شامل ، علي أن يكون هذا البنك ) المراد تحويله إلي بنك شامل ( بنك كبير الحجم وقابل للنمو ولدية العديد من 

الفروع المرتبطة تكنولوجيا واتصاليا ومعلوماتيا ولدية كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولدية تطلع إلي العالمية ، 

 هذا المنهج التحول إلي البنك الشامل علي عدة أسس وقواعد أهمها . ويتم في

:أي التحول علي مراحل متدرجة بإدخال خدمات البنك الشامل تدريجيا للحد من مقاومة التغيير ولضمان  التدرج

 . االستيعاب لتقنيات هذه الخدمات ولتقديمها بمعايير الدقة والسرعة والفاعلية في نطاق الجودة الشاملة

: أي إعادة الهيكلة التنظيمية،وتطوير اللوائح والنظم الداخلية ، وكذلك إدخال التعديالت في الصالحيات  التطوير

 والسلطات ، وتعديل اإلجراءات بما يضمن أداء العمل بالصورة والشكل والمضمون المطلوب.

مطلوبة إلنشاء المصرف الشامل بما في : وهي توفير اإلمكانيات المادية والتكنولوجية والمعلوماتية ال التجهيز

 ذلك إعادة تخصيص الفروع ، وإنشاء فروع جديدة ، أو إنشاء وحدات خاصة بخدمات البنوك الشخصية .

: من حيث خضوع كافة العمليات المصرفية وكافة خطوات التحول إلي المصرف الشامل لبرنامج مخطط الخطة 

التنظيم والتوجيه والتحفيز والمتابعة للتغلب علي معوقات ومحددات ، ومبرمج زمنيا،في إطار عمليات التخطيط و

 التغيير المطلوب مع ضمان وتأكيد مقومات نجاح التحول إلي البنك الشامل . 

ويدعم فعالية هذا المنهج قدرة قيادات البنك علي االبتكار وخلق األفكار وبناء القيم المحفزة للعمل ، 

 بعيدا عن مقاومة التغيير وشل فاعلية التطور . إنجاحهوالعمل علي  والقدرة علي التطوير والتغيير

: إنشاء بنك شامل جديد ، حيث يتطلب األمر البدء من األساس ومن القاعدة واختيار كوادر بشرية  المنهج الثاني

، وتوفير قادرة ومؤهلة ، وتدريبها وتطوير قدراتها ، والتعاون مع مصارف أجنبية شاملة لإلفادة من خبراتها 

المكان المناسب وتجهيزه شكليا وتكنولوجيا ومصرفيا والقيام بالحمالت الدعائية والتسويقية والترويجية الالزمة ، 

 إلنجاح فكرة البنك الشامل .

ويؤكد أصحاب هذا المنهج أن الخدمات المصرفية تتميز بطبيعة خاصة ، سريعة التأثر والتأثير وأن 

 واجدها ، وأن المصرف الشامل صانع ألسواقه.الطلب عليها يُخلق بمجرد ت

، بل إنه يمكن األخذ بهما معا ، حيث يتم العمل علي تحويل بنك والمنهجين المذكورين ليسا بديلين أو متعارضين 

قائم بالفعل إلي بنك شامل ، طالما يتوافر فيه الشروط والخصائص المحددة لذلك وفي الوقت نفسه دراسة مدي 

استيعابه لمعامالت وخدمات المصرف الشامل والتغلب علي العقبات ومعالجة القيود والمحددات تقبل السوق ، و

                                                 
 100 .ص .2001 الحقوق، كلية ، اإلسكندرية ، المصرفي الجهاز دور وتطوير الشاملة البنوك ، صالح رشدي52-
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التي تواجه عملية التحول والتطوير وبذلك يتم الجمع بين مزايا المنهجين السابقين ، حيث يمكن إنشاء كيان 

قابال للنمو واالتساع واالنتشار مصرفي جديد ، تتوافر فيه اإلمكانيات والقدرات والخبرات وفي الوقت نفسه يكون 

 بشكل كبير ولدية إستراتيجية طموحة لقيادة وريادة السوق .

ضوابط التحول إلي المصارف الشاملة
(55)

 : 

تحتاج البنوك الشاملة إلي ضوابط تضمن لها االستمرار واالنتظام في ممارسة النشاط ، وتساعد علي 

وهي ضوابط كمية ونوعية تهدف جميعها إلي الحماية والرعاية  تقبل جمهور العمالء لفكرة المصارف الشاملة ،

 وإحداث التطوير لعملية الصيرفة الشاملة وتتمثل أهم هذه الضوابط فيما يلي :

التزام العاملين في المصارف الشاملة  بسياسات الحيطة والحذر ، خاصة في المرحلة األولي لبدء النشاط  -1

حجم للفحص الدقيق حتى ال يتعرض المصرف لمخاطر غير ويجب إخضاع كافة العمليات كبيرة ال

 محسوبة .

تقوية أجهزة الرقابة ، لتحقيق دورها في ظل ممارسة واعية لإلشراف علي نشاط المضاربة ، بما يضمن  -2

 نوعا راقيا من الرقابة التي تحمي المصرف من أي خطا يهدد مسيرته .

لية يحدد الواجبات والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة وضع نظام للعمل وتوصيف وظائف عالي الدقة والفعا -3

، والمهام واألنشطة الخاصة بكل منها بما ال يدع مجال للتضارب أو التعارض أو االزدواج ألي عمل أو 

 نشاط يحتاجه العمل والتطوير والتحديث في المصارف الشاملة.

في إطار قواعد ومعايير المحاسبة  القيام بحملة فعالة لإلعالم واإلعالن عن أنشطة المصرف الشامل ، -4

الدولية الحديثة ، والتي توفر قدرا مناسبا من الشفافية واإلفصاح واإليضاح الذي يمكن الجمهور من الحكم 

 علي مدي كفاءة وحسن إدارة البنك الشامل .

ها عرض تفاصيل السياسات واألنشطة واألهداف المستقبلية علي الجمعية العمومية للحصول علي تأييد -5

 ودعمها في كافة االتجاهات وتحمل المخاطر .

المال ، واالحيتاطيات والمخصصات بما  رأستحقيق مالءة مالية مناسبة متمثلة في حجم مناسب ومؤثر من  -6

 يحقق مكانة متميزة وقوية للمصرف الشامل .

طالق أي شائعة أو تطبيق نظام تامين فعال علي الودائع ، ليقلل من تدافع العمالء عند حدوث أزمة ، أو إ -7

 حدوث هزة في االئتمان بما يبعث الطمأنينة في نفوس العمالء ويدعم الثقة في البنك.

التوسع في الوظائف االستثمارية لدعم جودة اتخاذ القرارات التشغيلية وحسن توجيه موارد المصرف  -1

ذي تفرضه ضخامة أعمالة الشامل ، وذلك لضمان الجودة الشاملة والمتكاملة ألعمال المصرف الشامل ، وال

 ومعامالته واستشراف التصور المستقبلي لكل نشاط يقوم به البنك.

لة سواء من البنك المركزي ، أو السلطة التشريعية ، أو الهيئات الرقابية ، ئوالمساندة من كل الجهات المس -5

ية الجهاز المصرفي ، أو االتحادات الصناعية ،أو الغرف التجارية لفكرة المصرف الشامل في محاولة لتقو

والذي هو في الحقيقة )القلب النابض لالقتصاد وفي سالمة الجهاز المصرفي سالمة لالقتصاد ككل وأي 

 ثمرة للجهاز المصرفي هي ثمرة لالقتصاد ككل (.

 الخدمات المتكاملة المقدمة من البنوك الشاملة  ألهموفيما يلي شرح توضيحي 

 الودائع

 ودائع جارية 

 ودائع ألجل  

 ودائع بإخطار 

 ودائع توفير 

 التداول

  األوراق المالية 

 النقد األجنبي 

 المشتقات المالية

 العقود المستقبلية 

  بيع األوراق البنكية 

  شهادات اإليداع 

 األسهم والسندات 

 شهادات العائد المتغير 

  االئتمان 

 االكتتاب في األوراق المالية

 أذون الخزانة 

 سندات الدولة 

 سندات المحليات 

 سندات الشركات 

 خدمات االستشارة

 إدارة السيولة 

 التخطيط المالي 

 االستثمار العقاري 

 التجارة الخارجية 

 استشارات قانونية 

 استشارات ضريبية 

 دراسات الجدوى 

 ات المستهلكخدم

 بطاقة االئتمان 

 خدمات الضمان 

  االعتمادات  المستندية 

 التحصيالت المستندية 

 المشروعات الجديدة 

 خدمات التامين  

  تامين الصادرات 

 خاطر تامين الم 

  تامين الفائدة 

 تامين الممتلكات 

 التمويل المتخصص

  تمويل شراء األصول 

 التمويل التأجيري 

  تمويل الصادرات 

 تمويل المشروعات 

 التمويل بالمشاركة 
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 االئتمان االستهالكي 

  ائتمان المؤسسات 

 ائتمان البنوك المحلية 

 السمسرة

  سوق المالفي 

  في العمالت 

 في األراضي والعقارات 

 الشيكات السياحية 

  الصارف اآللي 

  تامين الودائع 

 الخزن واألمانات 

 صناديق االستثمار 

 نظم المعاشات 

 إدارة األصول لألفراد 

 التمويل العقاري 

 تمويل الرفع المالي 

 حركة التمويل

 التمويل الداخلي 

  التمويل الخارجي 

 

 التغيير داخل المؤسسات المصرفية يالمبحث الخامس : الوصايا األساسية ف

 

لقد أصبح التغيير من طبيعة األمور التنظيمية كما أصبح التغيير ذاته من المهام الرئيسية لإلدارة 

الحديثة. صناعة التغيير وتكريس كل الجهود التنظيمية لتحقيق هذا التغيير وسرعة االستجابة للتغييرات التي 

اسيا لنجاح المنظمات ) فليس هناك ما هو غير قابل للتغيير ( ، إن نجاح يصنعها اآلخرون أصبحت متطلبا أس

واستمرارية المنظمة يتطلب أالن أكثر من أي وقت مضي التوافق مع المستقبل . إن المستقبل سيغير كل شي من 

ت المتوقعة يتنبأ بصورته علي وجه التحديد . ومن هذا المنطلق فان التنبؤ بالتغييرا أنحولنا ولن يستطيع احد 

 خالل الفترات القادمة سوف يشكل جزءا أساسيا من كيان وواجبات اإلدارة .

المقوالت في مجال التغيير التنظيمي تلك المقولة التي تنص علي أن " اإلنسان يقاوم التغيير  أشهرومن 

أن لكل قاعدة شواذ. " وبطبيعة الحال فإننا ال نستطيع أن نقبل هذه المقولة علي إطالقها . فكما نعلم جميعا 

وبالرغم من ذلك فإننا يمكن أن نقبل هذه المقولة جزئيا ، وبمعني آخر فان اإلنسان قد يسعد بحدوث بعض 

التغييرات .. وحتى تزداد فعالية عملية التغيير فان المنظمة يجب أن تضمن والء كل األطراف المؤثرة والمتأثرة 

 يكون التغيير  التغيير التنظيمي يكون أكثر قبوال لتلك األطراف عندمابهذا التغيير . وفي هذا المجال يالحظ أن 

 مفهوما وليس غامضا . -1

 ال يهدد أمان ومستقبل العديد من األطراف المشاركة في التغيير . -2

 تساهم األطراف المختلفة في خلق الحاجة إلي التغيير بدال من فرضه عليهم. -3

ف بالموضوعية بدال من فرضها عن طريق شخصية ينتج عن ممارسات وخبرات تنظيمية سابقة تتص -4

 .سلطوية

 يحدث عقب مجموعة التغييرات الناجحة بدال من أن يحدث عقب مجموعة من التغييرات الفاشلة . -5

 يتم البدء فيه عقب تغيير سابق تم فهمة جيدا بدال من تقديمه مواكبا لتعديل آخر نتج عنة العديد من الجدل. -6

 ن يقدم عشوائيا ، فعدم التخطيط ما هو إال تخطيط للفشل .تم التخطيط له بدال من أ -7

 يقدم للعاملين الجدد أكثر من العاملين القدامى " الحرس القديم " -1

  . يشعر أكبر مجموعة من العاملين في الفوائد والمزايا التي تتحقق عن طريق التغيير -5

التغييريتدرب أكبر عدد ممكن من العاملين علي كيفية التعامل مع متطلبات  -12
(56)

 . 

 المبحث السادس  : الحوكمة المكون الرئيسى لإلصالح والخروج من األزمات الراهنة

 

حوكمة البنوك والشركات عموما تكتسب أهمية متزايدة في ظل المتغيرات االقتصادية الحالية و التي 

لبنوك إذ أنها تعتمد اات واالقتصادية ذلك أن مبادئ الحوكمة خير كلها على الشركوتكثر فيها األزمات المالية 

األسس األخالقية و تضمن لكل أصحاب المصالح حقوقهم وتوجه المؤسسة نحو االلتزام بالقوانين المنظمة لعملها، 

من خالل اإلفصاح والشفافية والمسائلة لذلك كله فاألكيد أن انتهاج أسلوب الحوكمة و تطبيق معاييرها من شأنه 

 األزمات و المخاطر المختلفة. أن يكون درعا واقيا لها من كل

تعزيز وإدخال ثقافة الحوكمة في المؤسسات المالية والبنوك كمفهوم من ضمن المفاهيم الثقافية السائدة 

لدى مسئولي و مدراء االئتمان يعتبر أمرا ضروريا باتجاه تدعيم و تعزيز مكانة البنوك في االقتصاد وضمان 

 ر المالية .تجنب مختلف المخاطر بما فيها المخاط

 الخصائص العامة للحوكمة:

يشير مصطلح حوكمة البنوك والشركات إلى الخصائص التالية
(57)

 : 

                                                 
 .917، ص9002المنظمات ، الدار الهندسية ، القاهرة  ا.د عادل محمد زايد، السلوك اإلنسانى فى -56

-
 د.طططارق عبططد العططال حمططاد ، حوكمططة الثططركاتل الم ططاهير ،  المبططادئ ، التجططارس( تطبيقططات الحوكمططة فططي ألمصططار  الططدار ألجامعيططة 57

 00، ص: 2002مصر 
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 .االنضباط أي إتباع السلوك األخالقي المناسب و الصحيح 

 لشفافية أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.ا 

 الستقاللية أي ال توجد تأثيرات و ضغوط غير الزمة للعمل.ا 

 إمكانية تقييم و تقدير أعمال مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية.لمساءلة أي ا 

 لمسئولية أي وجود مسؤولية أمام جميع األطراف ذوي المصلحة في المنشأة.ا 

 لعدالة احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة.ا 

 .المسؤولية أالجتماعية أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد 

 

 حوكمة الشركات مبادئ
(58)

        

 

 

 

 

 

 

 ( مبادئ حوكمة الشركات5شكل )

 ارف:ادئ الحوكمة في المصمب

تقريرا  حول دور الحوكمة في  Basel Committeeأصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية 

أصدرت لجنة بازل  2226, وفي عام 2225م أصدرت نسخة معدلة عن هذا التقرير عام ث 1555المصارف عام 

, واهم Enhancing corporate governance for banking organizationنسخة محدثة ومعدلة بعنوان 

ادئ ما جاء في هذه النسخة من اإلرشادات أو المبادئ الخاصة بالحوكمة فى المؤسسات المصرفية والمالية  المب

التالية  )مبادئ الحوكمة في المصارف( 
(59)

 . 

عن أداء  ومسئولينيجب أن يكون أعضاء مجالس إدارة الشركات مؤهلين وقادرين على إدارة أعمال البنك  -1

قادرين على اتخاذ القرارات التصحيحية في جميع  أووسالمة الموقف المالي وإيجاد إستراتيجية لعمل البنك 

 المناسبات .

اإلدارة مراقبة وإدارة األهداف اإلستراتيجية للبنك اخذين بعين االعتبار مصالح حملة األسهم و على مجلس  -2

ذلك مسؤوليتهم عن توفير الحماية المالئمة للعاملين الذين يعدون تقاريرا  عن ممارسات  إلىالمودعين, يضاف 

 رة .غير مباش أوغير أخالقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة  أوغير قانونية 

العليا والمديرين  اإلدارةمتكامل يشجع على المحاسبة وتحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة و  إداريإيجاد هيكل  -3

 والعاملين في البنك .

لين في البنك المهارات والخبرات والمعلومات الضرورية والمهمة إلدارة البنك وفق السياسات ئوامتالك المس -4

 دارة .من قبل مجلس اإل الموضوعةوالتوجهات 

استقاللية مراقبي الحسابات والرقابة الداخلية باعتبارهما جوهر الحوكمة في ألبنك الن المراجعة والرقابة الفعالة  -5

الداخلية والخارجية مهمة جدا  لسالمة البنك في األجل الطويل ، كما يجب على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

 وقف المالي للبنك في جميع جوانبه .تكون القوائم المالية تمثل الم أنللبنك من 

 إستراتيجية البنك في األجل الطويل . أهدافتطابق سياسات األجور والمكافآت مع  -6

                                                 
58

- http://www.cipe-arabia.org/ 
  ل موقع على اونترنت .2002,2002فبراير  -الحوكمة في المصار   -59

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htmمباديء
http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htmمباديء
http://www.cipe-arabia.org/
http://www.cipe-arabia.org/
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مبدأ الشفافية مهم وضروري للحوكمة السليمة كما يعتبر اإلفصاح العام ضروريا للبنوك المسجلة في البورصة  -7

لوقت المناسب ومن خالل موقع البنك على االنترنت يكون اإلفصاح في ا أنلتحقيق االنضباط في السوق ويجب 

 وفي التقارير الدولية .

 على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا هيكلة عمليات البنك والبيئة التشريعية التي يعمل من خاللها. -1

للحوكمة مزايا متعددة و مكاسب من أهمها لبنوكامزايا الحوكمة على 
(60)

 : 

 يه ورقابة العمليات التشغيلية للبنوك.لتوج  الحوكمة المؤسسية نظام  -1

 تمثل الحوكمة المؤسسية الجيدة عنصرا رئيسيا في تحسين كفاءة عمل البنك و أدائه.  -2

 :للبنك المركزي دور في تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في البنوك التجارية وذلك لألسباب التالية  -3

 ات اإلشرافية للبنك المركزي.إن تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤولي 

  إن البنوك التجارية تختلف عن غيرها من الشركات المساهمة ألن طبيعة عملها تحمل ألمخاطر إضافة

 ولة عن المحافظة على أموال الغير )المودعين(. ئإلى كون هذه البنوك مس

 لية فإن وجود نتيجة لتعرض البنوك لهذه المخاطر وبسبب تداول أسهمها في بورصة األوراق ألما

 الحوكمة المؤسسية مسألة مهمة وضرورية لهذه البنوك .

  يحتاج أعضاء مجلس اإلدارة في البنوك ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبيعة أعمال البنوك تدار

 وأن لدى البنك المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك. بشكل سليم ,

  عليه تكوين سياسات إدارة المخاطر بنفسه ، ولكن يجب عليه وهذا ال يعني بأن مجلس اإلدارة يجب

 التأكد والمصادقة على مثل هذه السياسات .

  يجب أن نعترف بأنه ليس من السهل الحصول على أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين بشكل حقيقي، أو

 األعضاء الذين يمكن أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرين على رأس مال البنك.

 أيضا المخاطر المتمثلة بتعيين أعضاء مجلس إدارة يطلق عليهم"شبه مستقلين" إلعطاء انطباع  هناك

 خاطئ للحوكمة المؤسسية.

   لمصرفي وذلك من خالل المعايير اوالممارسة السليمة للحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسالمة الجهاز

 لمصرفية والتي من  أهمها.الصناعة ا البنوك وتنظيم ومراقبة التي وضعتها " لجنة بازل " للرقابة على

التأكد من كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة، وعدم وجود أخطاء مقصودة من   -4

 قبل اإلدارة العليا.                 

 ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم ألهمية دورهم الرقابي.  -5

 كافة أعمال وأنشطة البنك واإلدارة. ضرورة توفر الشفافية واإلفصاح في  -6

ونشير إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باتخاذ عدد من اإلجراءات في ضوء القواعد األساسية 

التي أقرتها لجنة بازل، ويتضمن اإلطار القانوني والتنظيمي والرقابي لعمل البنك المركزي المصري وضع 

 شمل تحديد حجم ومجال نشاط كل بنك ونسبتي السيولة واالحتياطي.قواعد للرقابة الحذرة على عمل ألبنوك ت

حيث إن السالمة المصرفية تتحقق عندما يتم التصنيف بشكل سليم كتصنيف األصول وتحديد 

المخصصات المناسبة لكل فئة منها، ويتطلب نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي وجود نوع من العقاب في حالة 

 حيح األخطاء.الخطأ  ووجود آلية لتص

 عناصر الحوكمة في الجهاز المصرفي:

 وتتمثل أهم العناصر األساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين
(61)

  : 

الفاعلين ألداخليين وهم حملة األسهم ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراقبون  المجموعة األولىتمثل  

 والمراجعون الداخليون.

تمثل في الفاعلين ألخارجيين المتمثلين في ألمودعين وصندوق تأمين ألودائع ووسائل فت المجموعة الثانية أما

 اإلعالم وشركات التصنيف والتقييم االئتماني باإلضافة إلى اإلطار القانوني التنظيمي والرقابي. 

على عناصر أساسية البد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة -كما سبق القول -وترتكز الحوكمة 

الفعالة على أداء ألبنوك تتلخص في ألشفافية وتوافر ألمعلومات وتطبيق المعايير المحاسبية ألدولية والنهوض 

 بمستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب.

وال يرتبط نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية ولكن أيضا بأهمية تطبيقها 

 لى البنك المركزي ورقابته من جهة، وعلى البنك المعني وإدارته من الجهة األخرى.بشكل سليم وهذا يعتمد ع

                                                 
د. أحمد عبد الح يظ أمجد  الحوكمة الم سسية في القطا  البنكي و المالي و بحث مقدر من قبل د.معراج عبد القادر هواري و  -60

 دورها في إرساء قواعد الث افية.
 لحوكمة و معاييرها.بحث علمي من اعداد،د. محمد حسن يوس  ، محددات ا -61
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ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط مما يساعد على تنفيذها، وهذا ما 

له البيانات الالزمة عن  يكشف عن دور كل من مجلس اإلدارة بقسميه التنفيذي وغير ألتنفيذي ولجان المتابعة التي توفر

أداء ألبنك وإدارات التفتيش داخل الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس اإلدارة والمساهمين، الذين يجب 

 أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء ألبنك إلى جانب المساهمة في توفير رؤوس األموال في حالة حاجة البنك إليها.

نجم نائب محافظ البنك المركزي/ جمال األستاذقال 
(62)

، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي تحتاج  

 لمزيد من معايير الحوكمة، التي تعني وجود لوائح وقواعد مع وضع الحلول لتطبيقها.

وأضاف نجم ـ خالل كلمته بمؤتمر''الحوكمة ..مكون رئيسى لإلصالح الذى ينظمه المعهد ألمصرفي أن 

العالمية كشفت عن عدم وجود قنوات اتصال فعالة بين الموظفين والعاملين، مشيرا  إلى أن البنوك تهتم  األزمة المالية

بالحوكمة أكثر من القطاعات االقتصادية األخرى نظرا  ألن أموال المودعين بالبنوك أكبر من رؤوس األموال على 

 عكس الشركات.

وك من خالل وضع إطار قانوني وفعال بهدف وأوضح أن البنك المركزي أصدر تعليمات حوكمة للبن

لمصرفي فضال  عن معالجة البنك للتحديات التي تواجه تطبيق نظام الحوكمة، مؤكدا  على اسالمة الجهاز 

ضرورة تحديد األدوار للهيكل اإلداري من أعضاء المجلس والعاملين، ووضع هيكل وخطة للقرارات والتقارير 

 لنظم المراقبة ونظم المخاطر للمجلس.لمراجعتها، في ظل ضعف وغياب ا

وأشار إلى أن أبرز العوامل التي تساعد على تطبيق نظام الحوكمة ، هى خلق بيئة داعمة لثقافة 

الحوكمة وتطبيق نظام رقابي سليم مشددا  على أهمية تعظيم دور الجهات الرقابية في التأكد من تطبيق معايير 

 الحوكمة.

التي تواجه تطبيق معايير الحوكمة هي تعارض ألمصالح ومفهوم االرتباط  ولفت إلى أن أبرز التحديات

الرقابة الداخلية والخارجية، واإلفصاح والشفافية، وضرورة تدريب العاملين بالبنك  مع ضرورة استقاللية وظائف

 إلدارةاوأعضاء مجالس 
(63)

 . 

 /تطبيقات عملية للبحث )أهمية الورقة البحثية(:3

ناتجة عن إحداث التغيير داخل المؤسسة المصرفية فنيا وإداريا ومؤسسيا مع بيان ال اآلثارتوضيح 

 إلى اإلشارةدراسة ميدانية بالتطبيق على احد بنوك القطاع العام المصرية " بنك مصر " قبل وبعد التطوير مع 

 التغيير والتطوير على مستوى المؤسسات المصرفية المصرية . 

أن أشير إلى أهمية ومعايير التنظيم الفعال أودل التنظيمى لبنك مصر قبل إلقاء الضوء على الهيك
(64)

 . 

مهما وضروريا، فمهما كان لدينا من أفراد على درجة  أمراإن وجود تنظيم جيد يعتبر  : أوال أهمية التنظيم الفعال

نظيم الجيد الذى يعمل على عالية من الكفاءة والفعالية واألخالق الفردية الفاضلة ، فإن ذلك لن يغنى عن وجود الت

 وتوجيهها الوجهة الصحيحة . األفرادحسن االستفادة بطاقات 

فالتنظيم الجيد والذى يحتوى على أفراد متوسطى الكفاءة خير من أفراد على أعلى درجة من الكفاءة فى 

 بصفة عامة ما ظل تنظيم رديء ال يحسن االستفادة منهم , ومن أهم مظاهر أهمية التنظيم كوظيفة ألى مؤسسة

 يأتى:

حسن توزيع وتحديد المهام على األفراد واألجهزة المختلفة بما يتناسب مع قدرات كل منهما دون زيادة أو  -1

 نقص.

درجة من التكامل والتنسيق بين هؤالء األفراد ، واألجهزة بما يؤدى إلى توجيه كافه طاقاتهم  أقصىتحقيق  -2

ة تعمل على تحقيق األهداف التنظيمية بأعلى درجة من الكفاءة وجهودهم نحو وجهة واحدة متناسقة ومتكامل

 والفعالية.

لدى كافة العاملين فى األجهزة الحكومية  واالبتكارإيجاد مناخ عمل داخلى مشجع على تفجير روح اإلبداع  -3

 المختلفة بما ينعكس على تحسين األداء وزيادة فعاليته .

على اعى ، حيث يمكن من خاللها الحكم نظيم الفعال معايير يجب أن ترإن للت  ثانيا : معايير التنظيم الفعال :

 فعاليه تصميم الهيكل الفعال وتتمثل فى عشرة معايير وهى : 

: حيث يجب أن يوضح التصميم التنظيمى بوضوح موقع كل شخص واألشخاص  Clarityالوضوح  -1

 رد والمحيطين به .المحيطين به ، والسلطة الممنوحة له والعالقة التى تربط بين الف

: حيث يقلل التصميم التنظيمى الفعال الوقت والمجهود المبذول للحصول على ما  Economy االقتصاد  -2

 هو مطلوب ، ويقلل الخالف واالحتكاكات ، ويضمن وجود رقابة فعاله .

                                                 
 2010يونيو  2كلمة جمال نجر فى م تمر الحوكمة مكون رئيسى لإلص ح ، القاهرة ،  - 62

63
-   http://www.masrawy.com/news   -5/06/9079نثر يور   
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ألساسية : حيث يوجه التنظيم الفعال الرؤية نحو تحقيق المهمة ا Direction of Visionتوجيه الرؤية   -3

 بدال من مجرد االهتمام باإلجراءات والتفاصيل التى تحقق األداء .

  Understandingالفهم  -4

 اتخاذحيث يساعد التنظيم على دفع عملية  : An Aid to Decision Makingالقرارات   اتخاذتسهيل  -5

ن التوصل إلى القرارات إلى أدنى المستويات التنظيمية التى لها حق المشاركة فى صنعها ، حتى يمك

 قرارات يشارك فى صنعها كافة األفراد الذى لهم دراية بها ، والذين سوف يتأثرون بتنفيذها .

إن التنظيم يجب أن يتميز باالستقرار والثبات من   :  Stability and Adaptabilityوالتكيف  االستقرار -6

تغيرات التى تحدث فى البيئة أو ناحية ، كما يجب أن يتميز فى نفس الوقت بالقدرة على التكيف مع ال

 اإلستراتيجية أو كليهما .

أن تصميم الهيكل  : Renewal-Perpetuation and Self القدرة على التفريخ والتجديد الذاتى المستمر  -7

التنظيمى الجيد يجب أن يكون بصورة تعمل على التفريخ والتوليد المستمر للقيادات اإلدارية من داخله ، 

 إمكانية تطبيق أفكار جديدة. ويسمح دائما ب

: حيث يجب أن يضمن التصميم الجيد للهيكل تواصل القيادات اإلدارية الكفء من  واالستمراريةالتواصل  -8

أعلى ألسفل ، ومن أسفل ألعلى ، دون وجود فجوات فى مرحلة من المراحل ، أو حلقة من الحلقات التى 

 تخل من تواصل الهيكل.

 التنظيمى الجيد البد وأن يضمن تماسك وتالحم مادى قوى لكافة أجزاء التنظيم . : فالهيكل التماسك القوى -9

: من المعايير التى يجب مراعاتها فى التنظيم الجيد هو قدرة المؤسسة  التالحم المعنوى والتضامن العاطفى  -11

التفاعل على تحقيق نوع من التالحم العاطفى الشديد بين أعضاء التنظيم ، بحيث يكون هناك درجة من 

 واألحاسيس المتبادلة والسريعة بين أعضاء التنظيم ، فالتنظيم وحدة واحدة متكاملة ومتفاعلة كالجسد الواحد.

  سوف يلقى الباحثان الضوء على الهيكل التنظيمى ألحد بنوك القطاع العام بالتطبيق على بنك مصر

بناء على الدراسة الميدانية التى قام بها وذلك بتوضيح أهم مزايا وعيوب الهيكل التنظيمى القديم والجديد 

موظف فى الفروع واإلدارات المركزية المختلفة والدراسة  222الباحثان على عينة مكونة من  

 ( متغير . 12الميدانية أو قائمة االستقصاء تتضمن  )

 ات مكتوبة .مع العلم أنه فى ضوء المقابالت التى تمت رفض العاملون ذكر أسمائهم ، أو إعطاء أى بيان

 ( 1وبتفريغ النتائج من قائمة االستقصاء تبين أن المتغير رقم )

 1 2 3 4 5 6 7  

الهيكل الجديد يوفر فرص أفضل  -1

 للترقى الوظيفى
56 44 32  14 33 23 

صعوبة الترقى فى ظل الهيكل 

 الجديد

( 132للترقى عددهم  ) يتضح أن عدد العاملين الذين يميلون إلى أن الهيكل الجديد يوفر فرص أفضل

%  ، كما يتضح أن عدد العاملين الذين يجدون صعوبة فى الترقى فى ظل 65= 122*132/222أى أن النسبة 

( أكثر ميال 1% ، مع العلم أن الدرجة )  35= 122*72/222( موظف أى أن النسبة 72الهيكل الجديد عددهم )

 إلى السلبية ، ومعظم العاملين الذين يرون أن الهيكل يوفر لهم (  تعتبر أكثر ميال7إلى اإليجابية  بينما الدرجة )

 فرص أفضل للترقى الوظيفى من الشباب.

 وبسؤال العاملين عن مزايا وعيوب كل من الهيكل القديم والجديد تبين األتى :

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( درجات وظيفية 7)يتضح من الرسم البيانى السابق أن الهيكل التنظيمى القديم لبنك مصر يتكون من 

 ( درجة وظيفية 15فى حين أن الهيكل التنظيمى الجديد يتكون من )
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 الهيكل الجديد الهيكل القديم 

 المزايا

إتاحة الفرصة لترشيح أكثر من شخص على الدرجة  -1

 الوظيفية الشاغرة والذى ينجح هو الذى يشغل الوظيفة  

 

  

معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى من حيث مراعاة  -1

توازن بين الدرجة الوظيفية والمدة العمرية ال

وسنوات الخبرة ، وإتاحة فرص الترقى أمام 

 العاملين ذوى األداء المتميز.

بناء هيكل أجور يواكب الزيادة فى إجمالى األجر  -2

 فى السوق المصرى المحلى .

تحفيز الموظفين من خالل زيادة الدرجات  -3

 والمسميات الوظيفية الجديدة .

 العيوب

 لة الرسوب الوظيفىمشك -1

غياب نظام عادل وواضح للترقيات وتكدس الدرجات  -2

خلق  إلى( درجات فقط مما أدى 7الوظيفية فى )

 كثيرة . إداريةرسوب وظيفى مستمرا ومشاكل 

عدم وجود هيكل أجور متكامل محفز مبنى على  -3

 اإلنجاز الحقيقى  .

عدم إتاحة الفرصة للترشيح للدرجة الشاغرة  لكل  -1

 إلىفى نفس الوقت وبالتالى سيؤدى األشخاص 

 خلق فجوة وصراع بين الزمالء . 

 

وأثناء القيام بالدراسة الميدانية أفاد العاملين أن هذا الهيكل الجديد تم تطبيقه بشكل مفاجئ دون  مشاركة 

لتغيير طرق ا إحدىبطريقة الضغط واإلجبار وهى  اإلستراتيجية اإلدارةالعاملين وتسمى هذه الطريقة فى كتب 

أن الهيكل الجديد مزاياه أكثر من عيوبه حيث عالج مشكلة الرسوب الوظيفى التى ويرى الباحثان االستراتيجى .

 تسببت فى معاناة الكثير من الموظفين لسنوات كثيرة ويؤخذ على الهيكل الجديد بأنه تم تطبيقه بشكل مفاجئ .

 (  :2ل المتغير رقم )للدراسة الميدانية لباقى المتغيرات نتناو واستكماال

   

 

أى  112والعاملين  اإلدارةأن هناك تفاهم بين  إلىتبين من الدراسة الميدانية أن عدد العاملين الذين يميلون  -

 % 55=  122*112/222لجانب اإليجابى بدرجات متفاوتة كنسبة = ا إلىيميلون 

أى يميلون  71والعاملين  اإلدارةأن هناك تباعد بين  إلىعلى الجانب األخر نجد أن عدد العاملين الذين يميلون  -

 % 35=  122*71/222الجانب السلبى بدرجات متفاوتة كنسبة =  إلى

 %6=122*12/222أى كنسبة =  12وسط بين هؤالء وهؤالء عددهم  فى حين أن هناك مجموعة من العاملين -

 (3المتغير )

 

أن هناك تقييم موضوعى لألداء أو  إلىيتضح عند تفريغ العينة للمتغير الثالث أن عدد العاملين الذين يميلون  -

%  على الجانب  42.5= 122*11/222عامل وكنسبة =   11الجانب اإليجابى بدرجات متفاوتة  إلىن يميلو

الجانب السلبى   إلىأن هناك تقييم شخصى لألداء أو يميلون  إلىاألخر نجد أن عدد العاملين الذين يميلون 

 %  57.5=   122*115/222عامل وكنسبة =   115بدرجات متفاوتة 

 %2=122*4/222أى كنسبة=  4ك مجموعة من العاملين وسط بين هؤالء وهؤالء عددهم فى حين أن هنا -

 (4المتغير )

 1 2 3 4 5 6 7  

 47 11 13 12 55 43 12 تفاهم تام بين اإلدارة والعاملين . -2
تباعد المسافات بين اإلدارة 

 والعاملين .

 1 2 3 4 5 6 7  

 تقييم شخصى لألداء 51 44 13 4 23 35 15 تقييم موضوعى لألداء -3

 1 2 3 4 5 6 7  

 الغموض واللف والدوران. 44 51 15 1 31 33 11 الصراحة والوضوح التام بين العاملين-4
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 إلىناك صراحة ووضوح أو يميلون أن ه إلى( أن عدد العاملين الذين يميلون 4يتبين من نتائج العينة للمتغير ) -

 % 44.5=  122*15/222وكنسبة =   15الجانب اإليجابى بدرجات متفاوتة عددهم  

 إلىأن هناك لف ودوران وغموض أو يميلون  إلىعلى الجانب األخر نجد أن عدد العاملين الذين يميلون  -

 %  55=  122*112/222وكنسبة =  112الجانب السلبى عددهم  

 %5=122*1/222(أى كنسبة = 1عددهم ) وهؤالء ن أن هناك مجموعة من العاملين وسط بين هؤالءفى حي -

وقال بعض العاملين الجدد أن العاملين أصحاب الخبرات ال يقومون باإلفصاح الكامل فى نقل المعلومة 

 الغموض واللف والدوران . أسلوبأى يستخدمون 

 

 (5المتغير )

 

أن هناك وضوح ألهداف ورسالة البنك  إلى( أن عدد العاملين الذين يميلون 5تبين من نتائج العينة للمتغير ) -

عامل وكنسبة =  125يجابى بدرجات متفاوتة كان عددهم الجانب اإل إلىوالعمل على تنفيذها بمعنى يميلون 

% حيث أن هدف بنك مصر هى توفير كافة االحتياجات المصرفية لعمالئنا والقيام  52.5=   122*125/222

بدور رائد فى رخاء وتنمية مصر والدول التى نعمل بها ، ورؤية بنك مصر هى أن نعرف فى األسواق التى 

 أننا البنك الرائد فى خدمة العمالء وفى توفير كافة احتياجاتهم.نختارها للمنافسة بها ب

واإلحساس بعدم وجود  األهدافالجانب السلبى وهو غموض  إلىوعلى العكس فإن عدد العاملين الذين يميلون  -

 %  41=  122*56/222عامل وكنسبة  56رسالة عددهم 

= 122*7/222= ( أى كنسبة7ؤالء عددهم )فى حين أن هناك مجموعة من العاملين وسط بين هؤالء وه -

3.5% 

 

 (6المتغير )

 

 إلىالسخاء فى الحوافز والتشجيع اى يميلون  إلىاتضح من تفريغ نتائج العينة ان عدد العاملين الذين يميلون  -

تكافئ من يجتهد  اإلدارة% وهؤالء قالوا أن  62.5=  122*125/222وكنسبة  125النواحى االيجابية عددهم 

 122*75/222وكنسبة  75النواحى السلبية عدهم  إلىفى العمل وعلى العكس فإن عدد العاملين الذين يميلون 

 % وقالوا أن هناك تقتير وتقشف شديد. 37.5= 

 

 (7المتغير )

 

عامل  134التركيز على التوجيه واإلرشاد عددهم  إلىتبين من تفريغ نتائج العينة أن عدد العاملين الذين يميلون  -

التابع لها  اإلدارةة أو مديره فى % وكل موظف تحدث حسب معاملة رئيس 67=  122*134/222وكنسبة 

 فالبد أن يكون هناك اختالفات بين المديرين فى القيادة والمعاملة لمرؤوسيهم.

وعلى العكس فإن العاملين الذين يميلون الى التركيز على اللوم وتصيد األخطاء اى يميلون الى النواحى السلبية  -

 %   32=  122*64/222وكنسبة  64عددهم 

= 122*2/222( أى كنسبة =  2أن هناك مجموعة من العاملين وسط بين هؤالء وهؤالء عددهم )فى حين  -

1.% 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

تام ألهداف ورسالة البنك والعمل وضوح   -5

 على تنفيذها.
4 33 61 7 5 31 45 

غموض األهداف واإلحساس 

 بعدم وجود رسالة محددة.

 1 2 3 4 5 6 7  

 35 45 37 السخاء فى الحوافز والتشجيع.-6
 

 
 التقشف والتقتير الشديد على العاملين 62 7 6

 1 2 3 4 5 6 7  

 التركيز على اللوم وتصيد األخطاء 51 5 4 2 24 27 13 التركيز على التوجيه واإلرشاد.-7
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 (1المتغير )

 

أن عدد العاملين الذين يميلون الى أن هناك اهتمام بالتدريب وتنمية الكفاءات أى تضح من تفريغ نتائج العينة  -أ

% وعند إجراء  66.5=  122*133/222موظف وكنسبة  133يميلون الى الجانب اإليجابى عددهم 

امج المقابالت مع هؤالء قالوا أن البنك قام بدراسة االحتياجات التدريبية المطلوبة وبناءا عليه وضع خطة للبر

التدريبية وقام بتكليف العاملين بحضور الدورات التدريبية وذلك بهدف الحرص على الفرص التدريبية المتاحة 

 االستغالل األمثل بما يعود بالنفع على العميل والبنك . واستغاللهاوالحفاظ على موارد البنك المالية 

وكنسبة  62ة ال داعى لها وعددهم وعلى العكس فقد اعتبر البعض التدريب والتنمية عبء أو تكلف -

62/222*122  =32. % 

= 122*7/222( أى كنسبة = 7)عددهم فى حين أن هناك مجموعة من العاملين وسط بين هؤالء وهؤالء -

3.5% 

 

 (5المتغير )

 

 114تفريغ نتائج العينة أن عدد العاملين الذين يميلون الى شيوع روح التعاون والحماس عددهم  تضح منأ -

 % . 57=  122*114/222وكنسبة 

 16روح الفردية والفتور انتشار إلىوعلى العكس فإن عدد العاملين الذين يميلون  -

 %43=122*16/222وكنسبة

 

 (12المتغير )

 

يتضح من تفريغ نتائج العينة أن أغلبية العاملين يشعرون بالمسئولية ويحرصون على نجاح البنك ويتمنون أن  -

وكنسبة  162االيجابية وعددهم  يكون بنك مصر هو  البنك االول والرائد للقطاع المصرفى ويميلون الى

162/222*122  =12 . % 

 % .  22=122*42/222وكنسبة 42وعلى العكس العاملين الذين يميلون الى انتشار روح السلبية والالمباالة عددهم -

 

 (11المتغير )

 

يتضح من تفريغ نتائج العينة أن أغلبية العاملين يرون أن هناك تقدير وثناء لكل عمل جيد يتم القيام به أى  -

 % . 72.5= 122*145/222وكنسبة  145يميلون الى الناحية االيجابية وعددهم 

ين يميلون الى أن االصل أن يؤدى الفرد ما عليه دون ثناء أو تقدير من االدارة وعلى العكس فإن العاملين الذ -

 %. 25= 122*52/222وكنسبة  52عددهم 

 % .2.5= 122*5/222( أى كنسبة = 5فى حين أن هناك مجموعة من العاملين وسط بين هؤالء وهؤالء عددهم ) -

 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

 37 4 15 7 42 64 25 بالتدريب وتنمية الكفاءات. االهتمام -1
التدريب والتنمية عبء  اعتبار

 أو تكلفة ال داعى لها.

 1 2 3 4 5 6 7  

 شيوع روح الفردية والفتور 56 13 17  15 26 73 شيوع روح التعاون والحماس -1

 1 2 3 4 5 6 7  

المسئولية من الجميع الشعور ب -12

 والحرص على نجاح البنك.
15 67 4 

 

 
 شيوع روح السلبية والالمباالة. 7 11 22

 1 2 3 4 5 6 7  

الثناء والتقدير لكل عمل  -11

 جيد يتم القيام به .
64 72 5 5 1 13 36 

أن يؤدى كل فرد ما عليه األصل 

 دون ثناء أو تقدير من االدارة .
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 (12المتغير )

 

فى العمل عددهم  مقترحاتهمتستمع ألرائهم و  اإلدارةأن  إلىيتبين من نتائج العينة أن عدد العاملين الذين يميلون  -

هريين الماضيين بنك مصر خالل الش إدارة% وبالفعل قام رئيس مجلس  65=  122*132/222وكنسبة  132

بمقابلة العاملين الذين تقدموا بمجموعة من االقتراحات التى تساعد بنك مصر على تحقيق مزيد من التقدم فى 

القطاع المصرفى بما يمكن البنك من التواصل واالستمرارية والمنافسة فى القطاع المصرفى وأثنى عليهم ، 

 122*72/222وكنسبة  72 اعتبار ألرائهم ومقترحاتهم عددهم انه ال إلىوعلى العكس فإن العاملين الذين يميلون 

 =35  % 

 

 واستكماال  لعجله التطوير والتغيير في معظم قطاعات بنك مصر بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام .

يهدف بنك مصر إلى تطبيق خطة للتطوير وإعادة الهيكلة الشاملة لفروع البنك سواء داخل جمهورية 

أو في الفروع التي يمتلكها خارجيا ، وذلك عن طريق تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعمالء  مصر العربية

 لتحقيق التمييز في الخدمة المقدمة واستعادة البنك لمركزة القيادي بين البنوك المتنافسة في السوق المصرفي .

تطورها مع التطور المصرفي ، القطاعات التي تتداخل وتتشابك في عملها و أهمالضوء علي  إلقاءسيتم 

يسود ، وينتشر في االقتصاد المصري كأحد محاور  أنوخاصة في حالة تعميم البنوك الشاملة كنموذج يجب 

 تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتتمثل هذه القطاعات فيما يلي : 

 رصةقطاع البو  -3قطاع التامين  البنكي           -2قطاع التكنولوجيا               -1

: تعتبر التكنولوجيا المتقدمة هي أحد التوجهات دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير المؤسسات المصرفية  -1

الالزمة لتحديث البنوك وتعزيز مفهوم البنوك الشاملة ولذا نجد أن مستقبل الخدمات المالية يعتمد  األساسية

المؤسسة المصرفية حيث يعيش العالم علي ربطها بتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تطوير العمل في 

عصر التطورات المتالحقة ، ولقد تطورت وسائل الدفع من المقايضة ومرورا بالنقود السلعية والسبائك 

المعدنية والنقود المصكوكة وأوراق البنكنوت والنقود االئتمانية والنقود البالستيكية والنقود االلكترونية 

وهي  (Smart Cards )جيل من النقود أو وسائل الدفع وهي البطاقات الذكية والنقود الذكية التي تعتبر احدث

تتميز بأنها تحمل في طياتها كل بيانات العميل ورصيده ، ودون الحاجة لتسجيلها بالحاسب الرئيسي التابع لها 

 الفرع مصدر البطاقات.

   :ومن أهم خطوات التغيير التي قام بها بنك مصر في تكنولوجيا المعلومات

  نظامOfsa   استمرارا للتطوير والتغيير في بنك مصر جاري تطبيق نظامOfsa  وهو نظام يحدد تكلفة

اختبار هذا العمل  اآلنكل منتج من منتجات البنك ويتم  أووإيرادات وربحية كل قطاع في قطاعات البنك 

 تمهيدا للبدء في تطبيقه .

  الهاتف المصرفي " بنك مصرON LINE نك هذه الخدمة ليتحاشى طوابير العمالء " استخدم الب

ساعة يوميا وكل أيام العام بما فيها اإلجازات  24لالستفسار عن حساباتهم ولتقديم الخدمة البنكية طول 

والعطالت الرسمية ويسعى البنك مستقبال إلى تطوير الخدمات المقدمة لعمالئه بحيث يتيح للعميل من 

قم سري خاص لسحب مبلغ من النقود من حساب العميل بالبنك خالل االتصال التليفوني بالبنك بر

 وتحويله لدفع بعض االلتزامات الدورية للعميل ، كما يمكن االستفسار عن أي معلومات يطلبها العميل .

  نظامFlex cube 

 أنظمةفي بنك مصر سابقا كان هناك ثالثة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

 ال إعتبار ألراء ومقترحات العاملين 54 12 4  14 12 44 يعتد بها فى العمل أرائى واقتراحاتى -12

 Online system النظار اوول
وهو نظار يختص بجموعل محددة 

 من ال رو 

 ال رو  اوس ميةثاني النظار ال
وهططو نظططار يخطططتص بططال رو  اوسططط مية 
حيططططث لهططططا بططططرامج ومنتجططططات اسطططط مية 

 تختل  عن باقي ال رو 

 Branch automationالنظار الثالث 
خطاص Serverفي هذا النظار كل فطر  لديطة 
 بل اي كل فر  مستقل بذاتل
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 Fleبعد ذلك تم تطبيق نظام 

Flex cube الثالثة في نظام واحد وتم ربط جميع فروع بنك مصر  األنظمةن خالله تم توحيد ودمج الذي م

وأوامر الدفع  فرع لتعمل كأنها فرع واحد وأصبح العميل عميل بنك وليس عميل فرع. 472والتي تزيد عن 

ل الدفع في تاريخ تعتبر أوامر الدفع المصرفية أحد وسائ  المصرفية االلكترونية وخدمات المقاصة االلكترونية :

محدد،ولشخص محدد بناء علي طلب العميل،ولقد كانت تتم يدويا،ولكنها اآلن تدخل في النظام االلكتروني من 

( يتم من خالله تحويل النقود من حسابات BACSLخالل أول نظام عالمي يسمي ) خدمات المقاصة االلكترونية 

فع المرتبات الشهرية من حساب صاحب العمل إلى حساب العمالء إلى حسابات أشخاص ، أو هيئات أخري مثل د

 الموظفين ، أو دفع التزامات شهرية من حساب العميل إلى شركة الغاز أو الكهرباء أو المدارس أو الهاتف .

فعلية للعميل لدي البنك في صورة  أرصدةوهي البطاقات التي تعتمد علي وجود   :(Debit Cards)بطاقات الدفع

توفر الوقت والجهد  أنهاتقابل المسحوبات المتوقعة للعميل صاحب البطاقة وتتميز هذه البطاقات  حسابات جارية

 للعميل وتزيد إيرادات البنك. 

وهي البطاقة التي يصدرها البنك في حدود مبالغ معينة ويتم استخدامها كأداة وفاء وائتمان  البطاقات االئتمانية :

لقيمتها ويتم احتساب فائدة معينة علي  األجللي السلع والخدمات مع الدفع ألنها تتيح لحاملها فرصة الحصول ع

 كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل في نهاية كل شهر .

تختلف هذه البطاقات عن البطاقات االئتمانية في أن السداد يجب  : (Charge Cards)بطاقات الصرف الشهري 

 أنخالل الشهر الذي يتم فيه السحب ) أي أن االئتمان ال يتجاوز شهرا( أي  يتم بالكامل من قبل العميل للبنك أن

 الزمني لها اقصر من البطاقة االئتمانية . المدى

 موقف البنوك المصرية من التكنولوجيا المصرفية

يلزم بذل المزيد من الجهد لنشر الوعي التكنولوجي المصرفي بين المتعاملين مع البنوك المصرية ، في 

ولة لرفع حصة مصر من التكنولوجيا المصرفية عموما والنقود البالستيكية خصوصا حيث تشير الدراسات محا

% وهذا يدل علي تأخر الشرق 5عالميا بنسبة  األخيروشمال إفريقيا يحتل المركز  األوسطالشرق  أنالعالمية إال 

تقدمت عدة بنوك مصرية بخطوات واسعة في  أنةوإفريقيا في استيعاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع  األوسط

البطاقات  إصدارالمصري يدخالن ضمن أكبر خمسمائة بنك في  األهليوالبنك  بنك مصر أنهذا المجال حيث 

 البالستيكية علي مستوي العالم.

بعد وافق الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي علي إعادة تفعيل نظام التأمين البنكي :  التامين البنكي -2

  . لسابقن الدكتور فاروق العقدة المحافظ اسنوات بقرار م  6 توقفه 

قطاع التامين في تجميع المدخرات وتوجيهها لالستثمار الكلي في االقتصاد المصري  إسهاماتمازالت 

من الناتج المحلي واإلجمالي , في حين تصل في دول  2.1تبلغ  إذتقوم به  أناقل كثيرا من الدور الذي يجب 

، أي عشرة أضعاف حجم االستثمارات التأمينية في مصر , وفي المقابل  1أخرى علي مستوي مصر أكثر من 

ضعف استثمارات شركات التامين في مصر ،  165بلغ حجم استثمارات قروض الجهاز المصرفي نسبة تفوق 

ف استثمارات شركات ضع 221يضاف إليها استثمارات البنوك في أذون الخزانة واألوراق المالية أكثر من 

التامين في مصر وعلي ذلك فان أهمية صناعة التامين وربطها بالجهاز المصرفي مازالت متأخرة وضعيفة عنها 

 لألسباب التالية:

 وكافة قطاعات المجتمع . األفرادنقص الوعي التأميني لدي  -1

 مينية الحديثة.والمجاالت التأ األنشطةضيق سوق التامين بسبب عدم توسيع شركات التامين في  -2

صغر وتشرذم وعدم اتحاد المؤسسات التأمينية القائمة وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالء  -3

 ، وتقديم خدمة جيدة ومضمونة .

المالية الهامة التي تسعي الدول المتقدمة  األنشطةالتامين من بين  أنشطةهذا في الوقت الذي تعد فيه 

واخطر مجاالت تجارة الخدمات المالية التي تتفوق فيها بشكل مطلق علي  أهمبارها من للسيطرة عليها ، باعت

 المتأخرة في هذا المجال . األسواقالدول النامية التي تعتبر من 

مقدمة من خالل شبكة فروع البنك المنتشرة فى   هي خدمات وبرامج تأمينية : التامين البنكي الخاص ببنك مصر

ية , وتعتبر أحدى الخدمات البنكية التي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك جميع أنحاء الجمهور

التجارية بمفهومها الحديث وهى خدمات بنكية شاملة تخدم القطاع العائلي العريض و الذي يتمتع به بنك مصر 

 .وكذلك خدمة قطاع الشركات

 ماذا تضيف هذه الخدمة لعمالء البنك ؟

 .الختيارالثقة و األمان في ا -1

  .تمكن العمالء من الحصول على كل احتياجاتهم المالية من مكان واحد  -2

  تحديث وتطوير الخدمات المالية المتاحة من خالل البنك لتأكيد انه مهما كانت أحالم وطموحات -3

  .فنحن نسعى لتلبيتها  عمالئنا في الحياة

  .نا في جميع الخدمات الماليهاتساع نطاق خدماتنا يعطى عمالئنا الثقة باالستمرار مع بنك -4



    

35 
 

  .نمد عمالئنا بالحماية المناسبة من اى مفاجآت فال داعي للقلق فنحن على استعداد لمد يد العون لهم -5

 .سياسة البنك هي وضع احتياجات البنك ورغبات عمالئنا نصب أعيننا وهدفنا األول  -6

 سةاط والمبةالغ التأمينةة المناسةبة إلمكانيةاتتتميز البرامج التأمينيةة بالمرونةة الكافيةة مةن حيةث تحديةد األق -7

واحتياجات العمةالء وأيضةا المرونةة فةي اختيةار السةن والوقةت المناسةبين حيةث تصةبح فةى احتيةاج لهةذه 

 .األموال

 

 : لبرامج المتاحةا

  برنامج السالمة -4     برنامج الحماية -3    برنامج المستقبل -2   ليمبرنامج التع  -1

 : الجهاز المصرفي وعالقته بالبورصة في مصر -3

يعد االستثمار في األوراق المالية وأعمال البورصات من مظاهر البنوك الشاملة ، باعتبار أنها من 

ستثمار وقبول االكتتاب للشركات الجديدة واألنشطة الوظائف االستثمارية التي تقوم بها وكذلك وظائف أمناء اال

المتعلقة باألوراق المالية المحلية والعالمية ،والتوسع في تقديم الخدمات المالية المستحدثة ، لذلك تعد صناديق 

االستثمار احد المداخل الرئيسية لتطبيق الصيرفه الشاملة  ويعد االستثمار في صناديق االستثمار بمثابة وعاء 

ستثماري لتوظيف فائض السيولة لدي البنوك وخاصة بعد التوسع الكبير في حجم الودائع المصرفية ولقد بدا ا

سوق الصناديق االستثمارية في مصر بداية قوية ، وجاذبة للجمهور ، وصاحبها إقبال كبير من العمالء لالكتتاب 

 فيها ولقد بدأت التجربة تجربة ناجحة ومبشرة إلى حد كبير.

 مصر وصناديق االستثماربنك 

 سوف نتحدث بإيجاز شديد عن دور بنك مصر وإسهامه في تنشيط البورصة المصرية.

  االستثمارية الخاصة ببنك مصر  معلومات عامة عن الصناديق - أ

نطاق المنتجات المصرفية  بهدف توسيع 1554ديق استثمار بنك مصر عام الصن العامة تأسست اإلدارة

من األفراد  استثمارات عمالئه يدير بنك مصر ، معيارى المرونة وانخفاض التكلفة مع األخذ فى االعتبار

 1حيث يدير بنك مصر ؛ حد سواء مع تطبيقه لخطط استثمار طويلة وقصيرة األجل  الشركات والمؤسسات على

المستثمرين  واحد منها له إستراتيجية منفصلة عن األخر مع إتاحة الفرصة لالختيار أمام  صناديق استثمار كل

االستثمارية ، ويتعامل البنك مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال تمويل  بما يتفق مع حالته من حيث قدرته

  األوراق المالية. وإدارة حافظة

 

 :انواع صناديق استثمار بنك مصر  - ب

 .  األول - اإلصدار األول نك مصرصندوق إستثمار ب -1

 اإلصدار الثانى نمو رأسمالى. - صندوق إستثمار بنك مصر  -2

 .لعائد التراكمى والتوزيع الدورىالثالث ذو ا صندوق إستثمار بنك مصر -3

 . الرابع وفقا ألحكام الشريعة اإلسالميه )صندوق الحصن( صندوق بنك مصر -4

 . ) صندوق العمر( مصر التراكمى مع التأمين على الحياة و ضمان رأس المال نكصندوق إستثمار ب -5

 ( . ذو العائد الدورى ) حساب يوم بيوم بنك مصر النقدى استثمارصندوق    -6

 .بنك مصر بالدوالر ذو العائد اليومى التراكمى )حساب يوم بيوم دوالر( استثمارصندوق   -7

 م يورو( .ذو العائد اليومى التراكمى )حساب يوم بيو  بنك مصر باليورو استثمارصندوق   -1

: يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر 

الحديثة الواعدة والتي تم تأسيسها في بنك مصر خالل السنوات القليلة الماضية لما لهذا القطاع من اهمية علي 

ن اقتصاديات العالم تقريبا ، وتبلغ المحفظة الخاصة % م12المستوي الدولي اقتصاديا ، حيث يشكل هذا القطاع 

مليار جنية تقريبا ونظرا للظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها البالد  2ببنك مصر في هذا القطاع حوالي 

مازال معدل نمو هذا القطاع يسير ببطء بالرغم من قيام البنك المركزي بإعفاء المبالغ التي تمنحها البنوك 

وتسهيالت ائتمانية لهذه النوعية في الشركات من الخضوع لنسبة االحتياطي وجاري تبني مبادرة من  كقروض

 البنك المركزي لحث البنوك علي زيادة التمويل وتقديم التسهيالت االئتمانية الالزمة لهذا النوع من النشاط.

 .قطاع الموارد البشرية والتدريب ببنك مصر 

 طوير وتحديث قطاع الموارد البشرية والتدريب قام باالتي :وفي إطار جهود بنك مصر لت

دراسة االحتياجات التدريبية المطلوبة للعاملين وذلك عن طريق قيام القطاع بتوزيع استمارات استقصاء  -1

 علي العاملين لمعرفة النواحي التي تحتاج الي مزيد من التدريب .

 وضع خطة بالبرامج التدريبية  للعاملين . -2

 وازنة التدريب الخاصة بالعاملين .زيادة م -3

 تكليف العاملين بحضور البرامج التدريبية المقررة . -4

 تحديث قاعات التدريب وتوفير جميع سبل الراحة للعاملين . -5

http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram1.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram1.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram2.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram3.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram3.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram4.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/BancInsuranceProgram4.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/Fund1.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/fund2.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/fund2.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/fund3.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/ElHassn.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/Sandook.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/youmbyoum1.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/youmbyoum1.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/youbyoum2.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/youbyoum2.aspx
http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/youmbyou3.aspx
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وكانت نتيجة ذلك تحقيق تنمية وتطوير في العنصر البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية في أي مؤسسة 

 صرفية ممكنة لعمالء البنك .خدمة م أفضلمما يؤدي الي تقديم 

 المترتبة علي  عمليات التطوير والتغيير الجارية ببنك مصر . اآلثار

أظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك للسنة الثالثة على التوالى، فقد بلغت 

% عن العام 45.2مليون جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو  2426مبلغ  2211/2212أرباح عام إجمالى

 6/2211مليون جنيه فى  515ماليين جنيه مقابل  725مبلغ  6/2212المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 

 .مليون جنيه للضرائب 1717وبعد سداد مبلغ  %37.7بنسبة نمو 

% فى 5.5وقد انعكست نتائج هذا العام على معدل العائد على متوسط حقوق الملكية والذى وصل إلى 

 .2212يونيو  27مليار جنيه فى  11.3بعد زيادة رأسمال البنك إلى  2211% فى يونيو 7.1مقابل  2212نيو يو

وحقق بنك مصر تلك األرباح فى ظل التحديات االقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، 

يناير وتأثيرها على أسعار األسهم  25 متمثلة فى زيادة األعباء المباشــرة وغير المباشـرة نتيجة أحداث ثورة

المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بخالف عبء تمويل المحفظة المتعثرة المشتراه من بنك القاهرة، وعلى 

الرغم من ذلك إال أن المؤشرات المالية ألداء أعمال بنك مصر قد أظهرت استقرارا  ونموا  ملحوظا ، مع االنتهاء 

، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى صافى 2212/2211ا منذ العام المالى من فجوة المخصصات نهائي

 32مليون جنيه فى  2131مقابل  2212يونيو  32مليون جنيه فى  3515الدخل من العائد والذى بلغ نحو 

%، كما حقق صافى الدخل من األتعاب والعموالت 16.4مليون جنيه بمعدل نمو 1147بزيادة نحو  2211يونيو

مليار  1مليار جنيه بنحو  154.5مليون جنيه، ونمو فى ودائع العمالء من  127% ليصل إلى 6.3ا  بنسبة نمو

% عن العام الماضى، حيث بلغت الحصة السوقية لبنك مصر 5.2مليار جنيه بمعدل نمو  162.5جنيه لتصل إلى 

15.5%.. 

وسط إلدارة النقد والسيولة حصل بنك مصر، للسنة الخامسة، على جائزة أفضل بنك فى الشرق األ

من  The world’s Best Treasury & Cash Management Providers 2013 وصناديق أسواق النقد

، وهى إحدى أكبر المجالت المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ Global Finance مجلة جلوبال فاينانس

البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية، من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه 

 .باإلضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين

وتمنح الجائزة ألفضل بنك على مستوى الشرق األوسط واألكثر تميزا  من حيث الربحية، جودة خدمة 

أحدث التقنيات المصرفية  استخداممقارنة بالبنوك األخرى،  العمالء المقدمة، الحصة السوقية، األسعار التنافسية

فرعا منتشرة فى جمهورية  412المبتكرة، هذا ويتمتع بنك مصر بتغطية جغرافية واسعة من خالل أكثر من 

مصر العربية، باإلضافة إلى التواجد الخارجى من خالل فرع باريس، بنك مصر لبنان، بنك مصر أوروبا 

 .بنك بدولة اإلمارات العربية المتحدة)ألمانيا(وفروع ال

بنك مصر النقدية  استثمارويعتبر الحصول على هذا اللقب تحديا  جديدا  وتأكيدا  على تحقيق صناديق 

ألعلى معدالت العائد على مستوى الشرق األوسط وذلك بفضل اإلدارة الفعالة والكفء لكافة صناديق استثمار 

ون مع أكبر الشركات المتخصصة فى مجال إدارة الصناديق والمحافظ المالية، البنك والذى يتأتى من خالل التعا

وكذلك تقديم بنك مصر لباقة متنوعة من صناديق االستثمار التى تلبى كافة احتياجات العمالء والمستثمرين سواء 

ويؤكد ذلك أفراد أو مؤسسات، وذلك تماشيا  مع تغيرات السوق ومواكبة النهج المصرفى الحديث والمتطور، 

أيضا  على قوة مالءة بنك مصر المالية ومتانة وضعه وثبات مركزه، وقدرته على تحقيق معدالت نمو متصاعدة 

 .وقدرته على تنويع قاعدة أصوله إستراتيجيتهتشير إلى نجاح 

 التوصيات

 تطوير أو يرتغي أي تحقيق في أساسي كجانب المصرفية المؤسسة داخل الثقافي بالتغيير جدي بشكل االهتمام -1

 والجوانب واألنظمة الهياكل في يكون أن قبل فالتغيير تكنولوجيا، أو ، هيكليا ، تنظيميا كان سواء ، بالمؤسسة

 ، نتائجه ويتحمل بتنفيذه يقوم من هو باعتباره ، ذاته حد في الفرد أوال يشمل أن يجب ، أهميتها على ، المادية

 نفسه. الفرد من تبدأ التغيير عملية من يجعل ما وهو

 التقليدية الهياكل عن تبتعد وأن ، مرونة أكثر تنظيمية هياكل على تعتمد أن المصرفية المؤسسات على ينبغي  -2

 السلطوية الهياكل عن االبتعاد وكذلك ، التنظيمية الهياكل أنواع في الهائلة القفزات تلك أمام نفعا تجدي ال التي

 التنظيمي. التغيير عمليات تدعم التي والمرونة واالنفتاحية المركزيةال من بدال ، السلطات مركزية تكرس التي

 في العاملين مشاركة ألن ، منه يتجزأ ال جزءا وجعلهم وتنفيذه التنظيمي التغيير عملية في العاملين كافة إشراك -3

 فعاليته. من دتح أن يمكن التي والمشكالت تنفيذه وكيفية ونتائجه ألهدافه إدراكا أكثر ستجعلهم التغيير هذا

 وتذليل ، مستمر وبشكل التنظيمي التطوير عملية ومساندة دعم المصرفية المؤسسات في العليا القيادة على -4

 والوعيد. التهديد أسلوب من بدال والمرونة المهارة باستخدام للعاملين أبعاده وشرح تعترضه التي العقبات
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 المجال إفساح طريق عن وذلك التنظيمية العالقات ويربتط المصرفية المؤسسات في المسئولين اهتمام زيادة  -5

 من ذلك يتحقق أن ويمكن ، العمل في يبدع كي الفرصة ومنحة ، قيود دون العمل في رأيه يبدى لكي للعامل

 النظر. وجهات لتبادل والمرؤوسين المديرين بين دورية اجتماعات عقد خالل

 . العكس ليسو األصل هو معه والتكيف للتغيير الناس قبول أن -6

 الوحيد السبب هو فقط احدها يكون ما نادرا أنة إال التغيير مقاومة إلي تؤدي التي األسباب تصنيف من بالرغم -7

 ربما بل فحسب هذا ليس ، الوقت نفس في سبب من أكثر هناك يكون ما فغالبا ، العملي الواقع في التغيير لمقاومة

 وذلك ، والجماعات األفراد مختلف قبل من لمقاومته ومختلفة دةمتعد أسباب إثارة إلي الواحد التغيير يؤدي

 تعقيدا. األمر تزيد الناس بين فردية فروق لوجود

 إيجاد في للمساعدة وطبيعتها المقاومة لمصادر دقيق تشخيص علي تعتمد أن يجب الفعالة التغيير استراتيجيات  -1

 . اإلستراتيجية هذه

 وتحديد الراهن للوضع الدقيق بالتشخيص بالقيام وذلك ، تغيير أي إحداث قبل ومتأنية جيدة بدراسة القيام يجب   -5

 . منها كل مع األمثل والتعامل مواجهتها وكيفية ، التغييرية احتياجاته

 فى  والمتمثلة المؤسسات لهذه الحقيقية الثروة على التركيز نحو مستقبال المصرفية المؤسسات اتجاه ضرورة -12

 فكرى.ال المال ورأس المعرفة

 المؤسسة. أهداف لتحقيق أداة أو وسيلة ألنها إستراتيجية قرارات هي الفكري المال برأس المتعلقة القرارات إن -11

 بشكل  الفكري المال رأس إدارة وأن التنافسية الميزة خلق هو ، الجديدة اإلدارة فكر في األساسي المحور إن -12

 الميزة. لهذه والركيزة الدعامة هو فعال

 المال رأس واستثمار لتنمية والبرامج الخطط ووضع االستراتيجيات رسم تحاول أن المعاصرة اتالمنظم على -13

 إلى أسرع ووصوال  أعلى تنافسية مزايا تحقق متميزة وخدمات جديدة ومنتجات مبتكرة حلول إبداع في الفكري

 أنواعهم. بمختلف المستهلكين

 المالية األزمات لتجنب سبيل المصرفية لمؤسساتا فى سليم بشكل وتطبيقها الحوكمة ضوابط احترام أن -14

 المصرفية. المؤسسة فى شامل تغيير وتحقيق

 . المصالح أصحاب حقوق لضمان الفعال والحل المخرج هو المصرفية المؤسسات فى الحوكمة تطبيق إن -15

 المحلية أو االجنبية سواء االستثمارات جذب على يساعد المصرفية المؤسسات فى الجيدة الحوكمة تطبيق ان -16

 . الفساد ومكافحة االموال رؤوس هروب من الحد على ويساعد

 / قائمة بالمراجع :4

 أوال : المراجع العربية 

 الكتب :

 .2221اإلستراتيجية، دار الثقافة العربية ، القاهرة  اإلدارةا.د محمد المحمدى الماضي،  -1

 . 2211ء الدين، القاهرة اإلستراتيجية، عال اإلدارةد.أشرف عبد الرحمن الشيمى،  -2

 . 2225ا.د عادل محمد زايد، السلوك االنسانى فى المنظمات، الدار الهندسية، القاهرة  -3

د.حسين موسى راغب، " استراتيجيات التطوير التنظيمى "، المجلة العلمية، لتجارة األزهر، )العدد الثامن، يناير  -4

 م(. 1514

 ، الدار الجامعية.دخل بناء المهاراتم -السلوك التنظيمي أحمد ماهر، -5

 .2223الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  ثابت عبد الرحمن إدريس، المدخل الحديث في اإلدارة العامة، -6

 (.2223مصطلح إداري، القاهرة، )دار التوزيع والنشر اإلسالمية، 766محمد فتحى -7

 هيم حديثة.موسى اللوزي ، التطوير التنظيمي ، أساسيات ومفا -1

، سلسلة بية للعلوم اإلداريةمحمد عبد الرحمن, مداخل التغيير التنظيمى فى مجال الصناعة،)المنظمة العر -5

 المعاصر. اإلداريالفكر  

 البنك المركزى المصري نظام التسوية اللحظية قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات. -11

رفة : رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي والعشرين ، ، ثورة المع 2224توماس أ. ستيوارت ،  -12

 ترجمة عال أحمد إصالح  ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش.م.م ، مصر. 

 ، مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ، الدار الجامعية ، مصر. 2225راوية حسن ،  -13

 . 2بازل  البنك المركزى المصرى ، وحدة تطبيق -14

 :ص .2001 الحقوق، كلية اإلسكندرية، المصرفي، الجهاز دور وتطوير الشاملة البنوك صالح، رشدي - 15

100. 

 10 .ص ، 2000 األول العدد واألربعون، الثالثة السنة مصر، لبنك الدورية النشرة -16

رب( تطبيقات الحوكمة في د.طارق عبد العال حماد ، حوكمة الشركات) المفاهيم ،  المبادئ ، التجا -17

 2225،2ألمصارف الدار ألجامعية مصر 
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 الدوريات    -2

مؤتمر " الحوكمة مكون رئيسى لإلصالح "الذى نظمه المعهد المصرفى المصرى بالتعاون مع مركز  -1

 . 2213يونيو  5المشروعات الدولية الخاصة  بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة يوم 

لبنوك المتخصصة فى إطار الصيرفة الشاملة " الذى نظمه المعهد المصرفى مؤتمر " الدور التنموى ل -2

 . 2213يونيو  12المصرى بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة يوم 

 ندوة عن قانون فاتيكا بالمعهد المصرفى المصرى بمدينة نصر . -3

وطني األول للجودة، مصطفى سعيد عالم، إدارة الجودة الشاملة وأثرها في التغيير المؤسسي: المؤتمر ال -4

 السعي نحو اإلتقان والتميز، الواقع والطموح .

طيب سعيد ، التغيير التنظيمي وأثره في تأهيل المؤسسات اإلنتاجية ، الملتقى الدولي:  متطلبات تأهيل المؤسسات  -5

 ن بوعليالصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة حسيبة ب

 ،د. محمد حسن يوسف ، محددات الحوكمة و معاييرهاإعداد بحث علمي من  -6

بحث مقدم من قبل د.معراج عبد القادر هواري و د. أحمد عبد الحفيظ أمجد  الحوكمة المؤسسية في القطاع  -7

 البنكي و المالي و دورها في إرساء قواعد الشفافية.

 العدد السادس " . أفريقياشمال  اقتصادياتة دور الصيرفة الشاملة فى تطوير البنوك "مجل -1

 

 الرسائل العلمية  - 0

د. محمد المحمدى الماضى، أثر درجة عدم التأكد البيئى على الهيكل التنظيمى ألجهزة البحوث و  -1

 التطوير:رسالة ماجستير )كلية التجارة، جامعة القاهرة(.

 ثانيا : المراجع االجنبية :

1- W .L. French, et al., p. cit., p.6 

2- Richard Beckhard, " What is organization development" in : Ibid, p.20. 

3- Warren G.Bennis, Organization development. Its Nature, Orgins and prospicts 

(Reanding Mass. Addison- Wesley publishing, 1969),p.2 . 

4- G. L. Lippitt, Organization Renewal, (New York: Appliton – Century Crafts, 1969)p. 

1. 

5- W. French and C. Bell,. organization development 

6- (Englewood Cliffs, N. J: prentice – Hall,   1978)p.14. 

7- W.  Warren B. & W. H. Schmidt, op. cit., p.45. 

8- French, et al., p. cit., p7. 

9- Larry E. Greiner, "patterns of Organizational Change", Harvard Business 

Review,(May- June,1967),pp.119-130 

10- J. Gay & F. A. Starke, Organizational Behavior; Concepts and 

Applications,(Collimbus; Bell & Howell Jnc., (1984) p.552.                                                 

11- W. L. French, et  al., Organizational Development: Theory, partice, and 

Research, Plano, Texas: Business Publications,Ins.,1983) p. ix.)Ibid. p. vii 

12-  W.Warren  B. & W. H  Schmidt, “ Management and organization   

13-     development  personnel administration,  ( March 1971 ), p.5       

14-  W. J . Duncan, op. cit ., p.362 

15- J. Invancevich,  et  al., organization  Behaviour and Performance (Clacfornia: 

Coodgear, Inc., 1977).478.     

16- Ibid., pp. 478-479, Leavitt, op.Cit.,pp.- 

17- H. Mentizberg, the structuring of Organizations(Englewood cliffs, N. J. ; 

Prentice-Hall, Inc., 1979). And also : J. R. Galbraith, Organization 

Design,(California; Adison Wesley Inc., 1977), J. D. Thompson,   Organization  

in Action ( N. Y. Migraw – Hill, Inc, 1967). 

18- J.Invancevich, et al., op. cit., p. 479 

19- Ibid., J. Thompson, Op. cit., H. Mintezberg, op. ict. D. S. pogh, op. cit., D. 

Hickson, et al., "operations technology and organizational structure: An 

Empirical Reappraisal, A. S. Q. (Vol. 14,1969),pp.378-397.; J. Woodward, 

industerial organization : Theory and practice, (London: Oxford University 
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press, 1965); Eolwin A. Gerloff  organizational Theory and design: A strategic 

Approach for Mgt.,( N. Y. : Megraw-Hill Inc., 1985),pp. 79-99. 

20- Leavitt, op.cit 

21- W. J. Duncan, op.cit., p.361. 

22- Larry E.Greiner, op.cit 

23- J.Invancevich,etal.,op.cit.,pp.483-488. 

24- -M.beer&E.F.Huse,op.cit.,pp.409-425. 

25- J.l.gay7f.a.starke,op.cit.,p.565. 

26- Ulrich, a new manages for human resources, Harvard business review, January- 

February , 1998 

 ثالثا:  مواقع على شبكة االنترنت 

1-  http://www.masrawy.com/news   

2- http://www.cipe-arabia.or 

 ملحقات 

 قائمة استقصاء

 1 2 3 4 5 6 7  

الهيكل الجديد يوفر فرص أفضل للترقى  -1

 الوظيفى 

 تفاهم تام بين  اإلدارة والعاملين  . -2

 تقييم موضوعى لألداء . -3

 الصراحة والوضوح التام بين العاملين . -4

تام ألهداف ورسالة البنك والعمل  وضوح  -5

 على تنفيذها.

 السخاء فى الحوافز والتشجيع. -6

 التركيز على التوجيه واإلرشاد  . -7

 بالتدريب وتنمية الكفاءات. االهتمام -1

 

 شيوع روح التعاون والحماس .  -5

الشعور بالمسئولية من الجميع والحرص  -12

 على نجاح البنك .

 يام به.الثناء والتقدير لكل عمل جيد يتم الق -11

 

 يعتد بها فى العمل .  واقتراحاتي أرائي -12

 صعوبة الترقى فى ظل الهيكل الجديد .       

  

 تباعد المسافات بين اإلدارة والعاملين .

 تقييم شخصى   لألداء .

 الغموض واللف والدوران.

غموض األهداف واإلحساس بعدم وجود 

 رسالة محددة.

 التقشف والتقتير الشديد على العاملين.

 .التركيز على اللوم وتصيد األخطاء 

التدريب والتنمية عبء أو تكلفة ال  اعتبار

 داعى لها.

 . شيوع روح الفردية والفتور

 . شيوع روح السلبية والالمباالة 

 

األصل أن يؤدى كل فرد ما عليه دون 

 . اإلدارةثناء أو تقدير من 

 ألراء ومقترحات العاملين . اعتبارال 

 

http://www.masrawy.com/news
http://www.masrawy.com/news
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