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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اسرتاتيجيات جذب الودائع املصرفية يف كل من 

 .، باعتبار الودائع املورد الرئيسي لنشاط البنوكبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري
اليت و أن البنكني يعتمدان على اإلسرتاتيجية السعرية جلذب الودائع املصرفية وتوصلت الدراسة إىل 

 .حجم القروضو أدت إىل تنمية نشاطهما من خالل الرفع يف حجم الودائع، عدد العمالء، 
 . BNA،SGAغري السعرية،  اإلسرتاتيجيةالسعرية،  اإلسرتاتيجيةالودائع املصرفية،  :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

This study aims to identifying the reality of applying attracting bank 

deposits strategies in Algerian Societe Generale and the Algerian National 

Bank, as deposits are the main source of banking activity. 

The study concluded that the two banks based on the price strategy to 

attract deposits, which led to the development of their activities through 

raising the volume of deposits, the number of customers, the volume of 

loans. 
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 :مقدمة.5
 تجارييتة ميتن عمالئهيتا، واليتيت تعتميتد عليهيتاتعترب الودائع املصرفية من أهم املوارد اليتيت تلتقطهيتا البنيتوك ال

يف القيام بنشاطاهتا املختلفة خاصة أهم وظيفة حتقق هلا اليترب  وهيتي وظيفيتة امئتميتان املصيتريف، وبالتيتا  فيت ي 
 .اخنفاض يف حجم الودائع املصرفية يؤدي إىل الت ثري على نشاط البنوك التجارية

ملزييتيتيتد ميتيتيتن امليتيتيتدخرات عليتيتيتى تيتيتيتكل ودائيتيتيتع  ختليتيتيت  هيتيتيتذا ميتيتيتا بعيتيتيتل البنيتيتيتوك التجارييتيتيتة تسيتيتيتار  إىل تعب يتيتيتة ا
العمومييتيتيتة بيتيتيتني البنيتيتيتوك  أنواعهيتيتيتا لنيتيتيتمان اسيتيتيتتمراريتها يف السيتيتيتاحة املصيتيتيترفية اليتيتيتيت تشيتيتيتهد منافسيتيتيتة قوييتيتيتة خاصيتيتيتة

، بامعتميتيتيتاد عليتيتيتى مموعيتيتيتة ميتيتيتن امسيتيتيترتاتيجيات اليتيتيتيت تتفيتيتيتاوت بيتيتيتني التقليدييتيتيتة األجنبييتيتيتة منهيتيتيتا وا لييتيتيتةاخلاصيتيتيتة و 
 .ملبتكرة واليت تتماتى مع امحتياجات احلالية للعميلاملعتمدة منذ األزل واحلديثة ا

البنيتيتك اليتيتوطين اجلزائيتيتري ميتيتن أهيتيتم البنيتيتوك اخلاصيتيتة وا لييتيتة و يعيتيتد كيتيتل ميتيتن بنيتيتك سوسيتيتييت جنيتيترال اجلزائيتيتر و 
، وتسيتيتيتيتعى دائميتيتيتيتا إىل الناتيتيتيتيتطة يف اجلزائيتيتيتيتر، اليتيتيتيتيت تسيتيتيتيتعى لنيتيتيتيتمان اسيتيتيتيتتمراريتها يف السيتيتيتيتاحة  املصيتيتيتيترفية اجلزائرييتيتيتيتة

 اجلزائيتري وامحتياجات احلالية للعمييتل تتالءماملزيد من املوارد من خالل ابتكار خدمات مصرفية  استقطاب
 .4102خاصة بعد الرتاجع امقتصادي بسبب الصدمة البرتولية لسنة 

 :إشكالية الدراسة .5.5
 : السؤال الرئيسي التا ويف هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على 

الجزائر والبنك الوطني الجزائري الستراتيجيات جذب  سوسيتي جنرالاعتماد بنك ما مدى 
 ؟امالودائع؟ وما هي آثارها على نشاطه

 :الفرعية التالية عنه األس لةوتندرج 
 ؟هي العوامل املؤثرة على حجم الودائع يف البنوك التجاريةما  -
 ؟ةك التجاريو كي  تؤثر الودائع املصرفية على نشاط البن -
 ؟كي  ميكن للبنوك التجارية تنمية حجم ودائعها املصرفية -
جلذب امسرتاتيجيات املتبعة من طرف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري ما هي أهم  –

 وما هي آثارها على نشاطهما؟ ؟الودائع املصرفية
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 : فرضيات الدراسة .8.5
 :الفرضيات التاليةهبدف دراسة وحتليل اإلتكالية مت صياغة 

يعتمد بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على إسرتاتيجية املنافسة السعرية والغري  -
 السعرية جلذب الودائع املصرفية؛

أثرت امسرتاتيجيات املتبعة جلذب الودائع يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على  -
 حجم الودائع؛

يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على حجم  امللتقطة جم الودائع املصرفيةؤثر حي -
 .نشاطهما

 : أهمية الدراسة .3.5
حيث تعترب أهم مورد للبنك  الودائع املصرفية يف البنوك التجارية،من أمهية تتجلى أمهية الدراسة 

التجاري للقيام بوظائفه املختلفة خاصة أهم وظيفة له واملتمثلة يف وظيفة امئتمان املصريف، هلذا تسعى 
 .خمتل  البنوك إىل زيادة حجمها لتوسيع نشاطها

 : أهداف الدراسة. 4.5
 :سنحاول من خالل هذه الدراسة الوصول إىل األهداف التالية

 ؛الودائع املصرفية يف البنوك التجارية أمهية على التعرف -
 امسرتاتيجيات املتاحة للبنوك التجارية جلذب الودائع املصرفية؛أهم  على التعرف -

 تبيان أثر الودائع املصرفية على نشاط البنوك التجارية؛ -

جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري يف جذب  امسرتاتيجيات املعتمدة من طرف بنك سوسييت إبراز -
 .الودائع املصرفية وآثارها على نشاطهما
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 :الدراسة منهج .1.5
لقد اعتمادنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ذلك أن الدراسة تتطلب جتميع 

بنك سوسييت جنرال  بنياملقارن نهج املعلى  املعلومات والبيانات وحتليلها من جهة، ومن جهة أخرى
إسرتاتيجيتهما يف جذب الودائع املصرفية وآثارها على من أجل التعرف على البنك الوطين اجلزائري و اجلزائر 
 .نشاطهما

 :هيكل الدراسة .6.5
 :م الدراسة إىل حمورينيلإلجابة على اإلتكالية مت تقس

 واسرتاتيجيات جذهبا؛ الودائع املصرفيةا ور األول تنمن  -

سرتاتيجيات جذب الودائع يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك دراسة مقارنة ما ور الثاين تنمن  -
 .الوطين اجلزائري

 واستراتيجيات جذبهاودائع المصرفية ال.8
 :تعريف الودائع المصرفية وأنواعها .5.8

تعرف الوديعة املصرفية ب هنا مبلغ من املال مينحها الزبون إىل املصرف وفق عقد يسم  للزبون 
بامستفادة من خدمات املصرف، وميكنه من سحب الوديعة وفق صيغة يتفق عليها، وقد حيصل على 

لصيغة اليت فائدة معينة ويوجب الزبون محاية الوديعة وا افظة عليها، فيما يسم  للمصرف استغالهلا با
 (  4102لفته سعيد، . )يراها مناسبة لفرتة حمددة أو غري حمددة

املبلغ املصرح به ب ية عملة كانت واملودعة لدى املنشآت ب هنا  أينا تعرف الودائع املصرفيةكما 
 املالية واملصرفية والواجبة الدفع أو الت دية عند الطلب، أو بعد إنذار يف تاريخ استحقاق معني، وهناك

جلدة، ) :بعض املبالغ اليت يتم إيداعها يف البنك إم أهنا م تدخل ضمن مفهوم الودائع، واملتمثلة يف
4112) 

 املبالغ املودعة بالعملة ا لية لقاء فت  امعتمادات املستندية؛ -
 املبالغ املودعة لقاء إصدار الكفامت املصرفية؛ -
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 املبالغ املودعة بالعمالت األجنبية يف البنوك ا لية كغطاء لالعتمادات املفتوحة؛ -
 .  البنك املعني لدى فر  آخر يف نفس البنكو مبالغ أحد فر  -

الودائع حتت الطلب، الودائع ألجل وودائع عدة تصنيفات أمهها  الودائع املصرفية إىل وتصن 
 :التوفري واليت نلخصها فيما يلي

اليت تعرف يف لغة البنوك باسم احلسابات اجلارية ويكون ألصحاهبا احلق  :الودائع تحت الطلب. 5.5.8
يصامت الصرف سابق إنذار وتستخدم الشيكات أو إ كلها، أو جزء منها يف أي وقت دون  يف سحبها

صدة احتياط البنك لطلبات العمالء والسحب من أر  ، وتقتني طبيعة هذا النو  من املواردللسحب منها
حساباهتم اجلارية لديه، مما يلزم اإلدارة يف البنك التجاري انتهاج سياسة استخدام املوارد بالشكل الذي 

 (4101طه، ) .مواجهة طلبات السحب هذهمينع توق  البنك عن 
هي اتفاق بني املصرف واملود  حيث يتم إيدا  مبلغ حمدد لدى املصرف م بوز :الودائع ألجل. 8.5.8

له سحبه قبل تاريخ معني، كما ويعطي املصرف لزبونه وثيقة باملبلغ املود  ويف هناية املدة يقدم الزبون 
ت املصارف الوثيقة إىل املصرف ويستلم املبلغ املدون فيها منافا إليه الفائدة للمدة املذكورة، كما أجاز 

السحب منه وذلك حفاظا على الزبون، كما يتدرج معدل الفائدة يف التصاعد كلما زاد املبلغ أو كلما 
 (4112الشمري، . ) طالت فرتة إيدا  املبلغ

متثل ودائع التوفري اتفاق بني البنك والعميل يود   وجبه العميل مبلغا من  :حسابات التوفير. 3.5.8
النقود لدى البنوك مقابل احلصول على فائدة، على أن يكون للعميل احلق يف السحب من الوديعة يف أي 

ا أقصى للمبلغ الذي ميكن للمود  سحبه وتنع معظم التشريعات حد. وقت يشاء دون إخطار سابق منه
شهر وذلك محاية للبنك من التعرض ملخاطر العسر املا ، إم أن البنك عادة ما تتجاوز عن تطبيق يف ال

 .(4102فروانه، ).هذا املبدأ رغبة يف تشجيع امدخار وتنمية املوارد املالية للبنك
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 :نشاط البنوك التجارية أهمية الودائع المصرفية في. 8.8
تعترب الودائع املصرفية املورد الرئيسي الذي ميكن املصارف التجارية من مباترة من  امئتمان، حبيث 
يتمثل امئتمان املصريف يف خلق ما يسمى بالنقود املصرفية، وذلك بغرض اكتساب الفائدة من املقرتضني 

قتصادي املختلفة مبالغ نقدية هلذه النقود، مما يعطي املشروعات املقرتضة العاملة يف قطاعات النشاط ام
 .سائلة وهذا يؤدي إىل تسيري املبادمت

فاجلهاز املصريف هو الركيزة األساسية ألي تطور اقتصادي واجتماعي فهو املركز الرئيسي لتجميع 
املدخرات من األفراد والشركات واملؤسسات العمومية، وتوجيهها حنو من  التسهيالت امئتمانية والقروض 

امستثمارات يف خمتل  أنشطة القطاعات امقتصادية أنواعها وآجاهلا، كما تساهم يف متويل  ختل  
وامجتماعية اململوكة للدولة والقطا  اخلاص، كل هذا من أجل املساعدة على النهوض  ستلزمات النمو 

 (4102أمحد،  عصمت السيد سيد) .امقتصادي وامجتماعي
تشكل املصدر الرئيسي ألمواهلا، فهي قد  املصرفية هي قوام حياة املصارف التجارية إذ فالودائع

 %21من من ممو  مطلوبات املصارف التجارية، أو قد تصل إىل أكثر  %92تصل إىل ما يقارب من 
 (4119لفته سعيد، . )من إمجا  خصومه، وهي تعترب أكثر مصادر األموال خصوبة وأقلها تكلفة

 :لجذب الودائع المصرفية ساسيةالستراتيجيات األا.  3.8
جلذب الودائع املصرفية واليت  يتفق معظم الباحثني يف اجملال املصريف على وجود إسرتاتيجيتني أساسيتني

 :ميكن للبنوك اعتمادها لتنمية حجم ودائعها واملتمثلة يف
فائدة أعلى للمودعني،  بدفع معدمتتتمثل هذه اإلسرتاتيجية و : إستراتيجية المنافسة السعرية .5.3.8

وبالرغم من أمهية هذه اإلسرتاتيجية ليس يف النشاط املصريف فحسب، إمنا يف معظم مامت النشاط 
فوائد على الودائع اجلارية، األمر الذي يقلل بعض التشريعات املصرفية م تسم  بدفع امقتصادي، إم أن 

 (4112حسان أبو مسرة،  . )ر هذه اإلسرتاتيجية يف جذب الودائعو من د
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وهي اإلسرتاتيجية اليت م تستند إىل دفع فوائد على الودائع  :إستراتيجية المنافسة غير السعرية  .8.3.8
وإمنا تسعى إىل تقدمي خدمات خمتلفة ب سعار تنافسية، أي أهنا تستند إىل تقدمي مموعة من اخلدمات 

 .       اليت تساعد أو تساهم يف جذب العميل، وحتفيزه إليدا  أمواله لدى البنوك املصرفية

ومن اجلدير بالذكر أن هذه اخلدمات تتنافس عليها البنوك يف السرعة والدقة واخنفاض التكالي ، وتتمثل 
 (4112الدوري، احلسيين، ) :هذه اإلسرتاتيجية بتقدمي مموعة من اخلدمات ميكن حتديدها  ا يلي

وفيها تعترب عملية التحصيل من أهم أهداف النظام املصريف، إذ يتم  :تحصيل مستحقات العميل -
حتصيل الصكوك، وكذلك إمتام عملية تسوية احلسابات بدون احلاجة لتداول النقود، كما ميكن أن تتم 

فسة وفقا هلذه امت الداخلية والكمبيامت، وتتمثل إسرتاتيجية املناو عملية التحصيل عن طريق احل
 .السرعة يف حتصيل مستحقات العمالء؛نسبة املصروفات املرتتبة بذمة العمالء :اخلدمة يف

فالبنوك تقدم اخلدمات للعمالء عن طريق امتفاق بتسديد ما  :سداد المدفوعات نيابة عن العميل -
هرباء واإلبارات بذمة العمالء عند مطالبة الدائنني هبا مثل سداد فواتري التلفونات واملاء والك

مدى استعداد البنك للموافقة على تسديد املطلوبات :يف والنرائب، وتتمثل إسرتاتيجية املنافسة
 وجب قوائم مقدمة؛مدى استعداد البنك للموافقة على حترير الصكوك بدون رصيد؛نسبة املصروفات 

 .اليت يتقاضاها البنك من جراء تقدمي اخلدمات( العمولة) 
فالبنوك تسعى باستمرار إىل خلق ودائع جديدة يرضى عنها  :استحداث أنواع جديدة من الودائع -

املودعني احلاليني، وميكن استحداث الودائع، وذلك يف ظل التشريعات املصرفية السائدة يف البلد، ومن 
ثل أحد أتكال تهادات اإليدا  اليت ميكن تداوهلا واليت م ميكن تداوهلا واليت مت: هذه الودائع هي

الودائع ألجل، وتتمثل إسرتاتيجية املنافسة يف أنه كلما جن  البنك يف إدخال ودائع جديدة للبنوك كلما  
 .كان مؤترا على حيويته وقدرته على اإلبدا  مما يؤدي إىل استقطاب املودعني

وذلك باستخدام حيث سعت البنوك مبكرا إىل امستفادة من الثورة التكنولوجية  :سرعة أداء الخدمة -
األساليب والوسائل ذات التقنيات العالية، واليت تؤدي إىل السرعة وامقتصاد يف اجلهد والتكلفة، وقد 
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استخدمت احلاسبات املكرتونية وأنظمة التحويل املختلفة، مثل غرفة املقاصة املكرتونية وجهاز 
 .الصرف والصراف اآل 

هي إباد الفرو  يف مناطق مالئمة للعمالء أو يف توسيع ومن هذه اخلدمات  :التيسير على العمالء -
دائرة امنتشار هلذه الفرو  وهتي ة سبل الراحة اليت حيتاجه العميل، وإسرتاتيجية املنافسة تتمثل ب نه كلما 
ازدادت قدرة البنك على توسيع دائرة انتشاره، وهتي ة سبل الراحة للعمالء كلما زادت قدرته على زيادة 

 .ماتهتبكة خد
وتتمثل يف من  املودعني ( مموعة املزايا املقدمة للمودعني)  :خدمات تتمثل في مزايا للمودعين -

أسبقيات يف امقرتاض، وختفيض معدمت الفائدة، وزيادة أمد ومبلغ القرض، وكذلك اعتماد سياسة 
 .مرنة يف مال التحصيل أي حتصيل أقساط القروض

ويقصد هبا عمليات البيع والشراء لألسهم والسندات اليت  :ينإدارة محفظة االستثمارات للمودع -
مدى استعداد البنك لتنفيذ :ميتلكها املود ، وحتصيل األرباح املرتتبة عنها، ومتثل إسرتاتيجية املنافسة

تعليمات العميل يف مال البيع والشراء هلذه األسهم؛حجم األرباح املتولدة عن هذه اإلدارة للمحفظة 
 .ة؛نسبة العمولة اليت يتقاضاها  البنكامستثماري

تتمثل يف تقدمي امستشارات يف مال امستثمارات، وإدارة  :التوسع في تقديم خدمات غير مصرفية -
األموال العائدة إىل املود ، والسعي إلدارة حمفظة استثماراته وأنشطته، وإدارة أعماله، وذلك مقابل 

 .نسبة من األرباح يتم امتفاق عليها
ستراتيجيات جذب الودائع في بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني دراسة مقارنة ال .3

 :الجزائري
يعترب كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك الناتطة يف 

 .على نشاطهما يف جذب الودائع املصرفية وت ثريها ااجلزائر، وفيما يلي سيتم التعرف على إسرتاجتيتهم
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 :تعريف بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري. 5.3
 :تعريف بنك سوسيتي جنرال الجزائر .5.5.3

على  وبناء ،واحدة من مموعات اخلدمات املالية الرائدة يف أوروبا تعد مموعة سوسييت جنرال
النمو املستدام مع  وإسرتاتيجيةجتمع اجملموعة بني القوة املالية  منوذج متنو  من األعمال املصرفية الشاملة،

يف أسواقها، بالقرب من عمالئها، املختار من أجل اجلودة  جعر ، واملطموح كوهنا البنك املرتبط بالعالقات
 .يق عملهواملتزام من فر 
البنوك وائل أ منفر  جملموعة سوسييت جنرال الفرنسية وهو يعترب بنك سوسييت جنرال اجلزائر و 

وهو مملوك بالكامل  4111هذا الفر  يف اجلزائر إىل سنة الناتطة يف اجلزائر، ويعود إنشاء  اخلاصة األجنبية
حصل سنة لت 0292متثيل هلا يف اجلزائر سنة بفت  مكتب  تجملموعة سوسييت جنرال، وقبل ذلك قام

 .يف ب ر خادم اجلزائر 4111سنة  احيث مت فت  أول وكالة هل على اعتماد ممارسة النشاط املصريف، 0229
وسع نشاطها يف تقدمي اخلدمات املصرفية ملختل  العمالء أفراد ومؤسسات عرب خمتل  ربو  ليت

 4102، ويالحظ النمو املستمر لشبكاهتا واليت وصلت سنة 4104وكامت سنة  2الوطن حيث مت إنشاء 
 .مراكز أعمال أو مراكز أعمال خمصصة لعمالء الشركات 00وكالة، باإلضافة إىل  92إىل 

(Société Générale Algérie, Nous connaitre , 

https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html ) 

 :تعريف البنك الوطني الجزائري .8.5.3
، 0299جوان  02، أنشئ بتاريخ يعترب البنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك التجارية الوطنية

نب هذا يف متويل جا إىلحيث مارس كافة النشاطات املرخصة للبنوك التجارية ذات الشبكة، كما ختصص 
بنك "متخصص هذا بإنشاء بنك جديد هيكلة البنك الوطين اجلزائري، و  إعادة ، وقد متتالقطا  الزراعي

  .األساسية هي التكفل بالتمويل وتطوير اجملال الفالحيمهمته األوىل و " حة والتنمية الريفيةالفال
، املتنمن توجيه املؤسسات 0299جانفي  04، الصادر بتاريخ 99-10القانون رقم  ولقد أثر

 :هامهام البنك الوطين اجلزائري منعلى تنظيم و امقتصادية حنو التسيري الذايت، 

https://www.societegenerale.dz/nous_connaitre.html
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 ؛عدم متركز توزيع املوارد من قبلهااخلزينة من التداومت املالية و  خروج -
 ؛حرية املؤسسات يف التوطني لدى البنوك -
 .حرية البنك يف أخذ قرارات متويل املؤسسات -

القرض بصياغة املتعلق بالنقد و  0221أفريل  02 الصادر بتاريخ 21-01القانون رقم   وقد مس 
هذا القانون وضع أحكاما أساسية ، جهات امقتصادية اجلديدة للبالدبالتوافق مع التو جذرية للنظام البنكي 

 . من بينها، انتقال املؤسسات العمومية من التسيري املوجه إىل تسيري الذايت
،  اعتياديةعلى غرار البنوك األخرى، يعترب البنك الوطين اجلزائري كشخص معنوي، يؤدي كمهنة و 

تسيريها حتت و أينا وضع وسائل الدفع م أموال الناس، عمليات القروض و قة باستالكافة العمليات املتعل
 البنك الوطين اجلزائري أول بنك حاز على اعتماده، بعد مداولة ملس النقد ويعترب .تصرف الزبائن

، مت رفع رأمسال البنك الوطين اجلزائري من 4112يف تهر جوان ،و 0220سبتمرب  10القرض بتاريخ و 
البنك . ) تنفيذا لتعليمة بنك اجلزائر مليار دينار جزائري 20 911 إىلمليار دينار جزائري  02 911

 ( /http://www.bna.dz/index.php/ar، الوطين اجلزائري، عن البنك
 :جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري في بنك سوسيتيالودائع المتبعة لجذب  االستراتيجيات. 8.3

يسعى كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري إىل تنمية موارده، خاصة أهم 
 :واليت نلخصها فيما يلي مورد لديه الودائع باستعمال عدة اسرتاتيجيات

جنرال الجزائر والبنك الوطني  بنك سوسيتيالودائع في  جديدة من أنواعاستحداث . 5.8.3
 :الجزائري

يتي  بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري عدة أنوا  من الودائع وذلك لتلبية 
ة، ومن جهة أخرى فهما يسعيان من خالل ذلك إىل تنمية وجذب احتياجات عمالئهم املختلفة من جه

ني أنوا  الودائع اليت يقدمها كل من سوسييت جنرال أعلى من ودائع اجلمهور، واجلدول املوا  يب حجم
 :اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري

http://www.bna.dz/index.php/ar/
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 سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائريبنك أنواع الودائع في  :(85)رقم الجدول 
 وخصائصها

 البنك الوطني الجزائري بنك سوسيتي جنرال الجزائر الودائع
ودائع حتت 

 طلبال
حساب "

 "الشيك

يستفيد صاحبه من احلصول على البطاقات  -
البطاقة ، البنكية مانا وهي بطاقة الكالسيكية

 perle، بطاقةtemالذهبية، بطاقة مت 
 .للنساء
 ...(اورو، دومر ) حساب بالعملة الصعبة  -
للمؤسسات األجنبية  cedacحساب  -

 .مقيمة باجلزائر بالعملة ا لية
للمؤسسات األجنبية الغري  INRحساب -

 .مقيمة بالدينار اجلزائري

يستفيد صاحبه من احلصول على البطاقات البنكية  -
 .البطاقة الذهبيةمانا وهي بطاقة الكالسيكية

 .حساب بالعملة الصعبة -

سنوات،  2ملدة وديعة مفتاح النجاح للطلبة  ودائع ألجل
 .دج01111املبلغ األدىن 

تهرا  041إىل  12مدة حمددة ميكن أن ترتاوح بني 
وميكن أن تكون قيمته بالدينار او العملة 

 .دج 01.111: املبلغ األدىن الصعبة، 
سندات 
 الصندوق

تهرا وقسيمات متنوعة  041و  2مدة ترتاوح ما بني  /
 .حسب اختياركم
 دج 01.111: املبلغ األدىن

فائدة، دفرت توفريي، دفرت دفرت توفريي بدون  دفاتر التوفري
 .توفري السكن، دفرت توفريي تباب

دفرت توفري بفائدة، دفرت توفري بدون فوائد، دفرت توفري 
" مغناطيسي، دفرت توفري للقصر، دفرت توفري للتقاعد 

 "تحيحي
 جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من إعداد الباحثة بامعتماد على معلومات من بنك سوسييت: المصدر



 ،إستراتيجيات جذب الودائع في البنوك الجزائرية وأثرها على نشاطها                                        أوصغير الويزة. د
  دراسة مقارنة  بين بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري         

97 

 

من اجلدول نالحظ أن كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري يعرضان         
بنك سوسييت جنرال يعرض  مع احتياجات العمالء، حيث نالحظ أن تتالءمتشكيلة منوعة من الودائع 

لة يف فت  حسابات جارية لكل وطين اجلزائري واملتمثمع كل العمالء على عكس البنك ال تتالءمودائع 
حملية أو أجنبية، وفت  حسابات ألجل لصاحل الطلبة، إم أن البنك الوطين  العمالء من أفراد ومؤسسات

 توفري املغناطيسياللف ة املتقاعدين ودفرت اجلزائري يتفوق على بنك سوسييت جنرال يف تشكيلة دفاتر التوفري 
 .احلديثة التكنولوجيا معيتماتى  الذي

 :ماليةتقديم خدمات . 8.8.3
خدمات مالية للمؤسسات تتمثل يف دفع األجور  جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري يقدم بنك سوسييت

 . أداء عملهم لعمالئهم بصورة تلقائية مما يسهل
 :تقديم خدمات غير مصرفية. 3.8.3

جنرال اجلزائر عدة مزايا ملودعيه، خاصة منهم أصحاب البطاقات البنكية  يقدم بنك سوسييت
إىل خدمات املساعدة على  االوصول مانحيث متكنهم من  (للنساء perleالكالسيكية، الذهبية وبطاقة )

 :الطريق
 صالحإل ،ساعة يف اليوم 42 األسبو ، أيام يف 2( 2)على املساعدة  احلصول: املساعدة على الطريق -

 .يف مكاملة واحدة يف حالة تعطل السيارة السيارة
حباجة إىل سباك أو كهربائي؟ الوصول إىل خدمات املساعدة املنزلية املدعومة ببطاقة : املساعدة املنزلية -

 .لإلصالح العاجل بالعميلما بني البنوك اخلاصة 
تكميلية أخرى واملتمثلة  كما يستفيد أينا أصحاب البطاقات يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر من خدمات

 :يف
 اخلصم من املتاجر املعتمدة؛ -
 .إرسال باقة ورود من املنزل خمصصة للبطاقة الذهبية فقطتراء و  -

 .ويالحظ أن هذه اخلدمات م توجد يف البنك الوطين اجلزائري
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لكل وديعة  دج 01أينا ألصحاب دفاتر التوفري بدون فائدة قيمة  اجلزائر كما يقدم بنك سوسييت جنرال
، كما تسم  دفاتر التوفري تباب من احلصول على دج ترسل لربنامج التنامن بسمة اخلري 01111بقيمة 

 .iMadrassaعلى موقع الدروس عرب اإلنرتنت من التخفيض  21%
جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري استشارات مالية واستثمارية  كل من بنك سوسييتكما يقدم  

 . ألصحاب الودائع لديهم
 :التيسير على العمالء . 4.8.3

جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري بتسهيل عملية احلصول على  يقوم كل من بنك سوسييت
وكالة جتارية  21اخلدمة للعمالء من خالل تبكة وكامهتم املتفرعة يف كل ربو  الوطن واليت تقدر بيت 

كما يتم أينا بالنسبة للبنك الوطين اجلزائري،   وكالة جتارية 402 بالنسبة لبنك سوسييت جنرال اجلزائر و
 لية، مما مين  الراحة والسرعة يف احلصول على اخلدماتزعات اآلعرب الصرافات اآللية واملو  اخلدمة تقدمي

 .وقت ما تاء وخارج أوقات العمل
كما يسم  البنك الوطين اجلزائري من احلصول على بعض اخلدمات عرب اهلات  واملتمثلة يف          

 .إليهاالقيام بتحويل األموال ما بني وكامت البنك دون التنقل و ، ساباحلمطال  على رصيد ا
 :للعمالء تقديم مكافآت . 1.8.3

يقدم كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري عدة مكافآت للعمالء أصحاب الودائع، 
جنرال اجلزائر عشرة مكافآت ألصحاب ودائع مفتاح النجاح احلائزين على  حيث وضع بنك سوسييت

للتقدير جيد جدا  411111دج للتقدير جيد،  011111تقديرات جيدة يف الدراسة تقدر بيت 
 .للتقدير ممتاز 211111و
 .سنويا %2ة ألصحاب دفاتر توفري للقصر قد تصل إىل لبنك الوطين اجلزائري فيقدم مكاف أما ا
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  ":خدمة البنك االلكتروني"تقديم خدمات عن بعد . 6.8.3
حيوز كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على موقع الكرتوين 

"https://www.societegenerale.dz/sganet.html" ، "ebanking.bna.dz " يسم  هلم
والقيام بعدة عمليات  2/ايام2و  42/ساعة 42بنقرة بسيطة وبكل آمان، بالولوج إىل حساباهتم الشخصية

 :أمهها
 ؛سابات وتاريخ مفصل عن الرصيداحل امطال  على -
 املصرفية؛ تحويالتال إتبا  -
 ؛طلب دفرت الشيكات والبطاقة البنكية -
عرب مواقع اإلنرتنت  دماتاخلو  فواتريالاليت تتي  فرصة تسوية  ،e-Paiementخدمة الدفع اإللكرتوين  -

 .اليت تقبل هذه الوسيلة
 .خدمة الرسائل املكرتونية -

كما متكن هذه اخلدمة أينا العمالء من رفع انشغامهتم وتكاويهم للبنك بكل سهولة  أل 
 .واليت يتم معاجلتها يف حينها ،عرب املوقع املكرتويناستمارة حيدد فيها امنشغال أو الشكوى 

 :سرعة آداء الخدمة . 7.8.3
ميكن بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من احلصول على         

إما بامتصال مباترة بالوكالة البنكية أو عن طريق اهلات  أو عن  خدماهتم البنكية بكل سرعة وأمان،
 .طريق املوقع املكرتوين للبنك

 :سداد المدفوعات نيابة عن العميل. 0.8.3
ميكن البنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من تسديد فواتري اهلات  ألصحاب خط موبيليس،         

 .ليستعب ة اخلط مسبق الدفع اخلاص  وبيو 
 
 

https://www.societegenerale.dz/sganet.html
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 :تقديم خدمات مجانية .9.8.3
يسم  بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من احلصول على 
مموعة من اخلدمات املصرفية اجملانية واملتمثلة يف فت  احلسابات باجملان، احلصول على دفرت الشيكات 

 .احلصول على البطاقات البنكية باجملان أينا باجملان،
 :األولوية في الحصول على القروض المصرفية مع منح تسهيالت في ذلك .58.8.3

ميكن البنك الوطين اجلزائري أصحاب الودائع من احلصول على قروض بتقدمي تسهيالت هلم دون 
 .القروض، أو النمانات املعطاةغريهم من العمالء، سواء يف معدل الفائدة أو جدول استحقاق 

 :الودائع مصاريف تسيير حسابات .55.8.3
باجملان البنك الوطين اجلزائري هناك مموعة من اخلدمات يقدمها بنك سوسييت جنرال اجلزائر و 

القيام بعمليات  واملتمثلة أساسا يف فت  احلسابات، احلصول على دفرت الشيكات،صحاب الودائع أل
اإليدا  والسحب يف الوكالة األصلية، وخدمات أخرى غري مانية عديدة أبرزها القيام بالسحب واإليدا  

لقيمة كل عملية يف البنك الوطين اجلزائري، 1.0‰يف الوكامت األخرى لنفس البنك واليت تقدر بيت 
أما إقفال احلساب فهو ماين يف بنك سوسييت جنرال .لقيمة كل العمليات املنفذة كل ثالثة أتهر%1.0و

 .دج411اجلزائر عكس البنك الوطين اجلزائري الذي يقدر بيت
 

أثر استراتيجيات جذب الودائع على نشاط بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني  .3.3
 :الجزائري
زائر والبنك الوطين اجلزائري، إىل لقد أدت امسرتاتيجيات املعتمدة من طرف بنك سوسييت جنرال اجل      

 :عدة آثار على نشاطهم واملتمثلة يف
 :حجم الودائع األثر على. 5.3.3
إن أهم أثر ميكن أن حتدثه اسرتاتيجيات جذب الودائع املصرفية هو على حجم الودائع، واجلدول         

 :جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري املوا  يبني حجم الودائع املصرفية يف كل من بنك سوسييت
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حجم الودائع في كل من بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري  (:88) رقمالجدول 
 (8857-8854)خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 حجم الودائع
SGA 429 424 029 029 مليار دج 
BNA 0219042 0090044 0902292 0920290 مليون دج 

من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

من اجلدول نالحظ ارتفا  حجم الودائع يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر من سنة إىل أخرى واليت 
، وهذا امرتفا  يعود إىل 4102مليار دج سنة  429إىل  4102مليار دج سنة  029ارتفعت من 

إسرتاتيجية البنك يف جذب الودائع خاصة احلسابات املوجهة للمؤسسات األجنبية سواء املقيمة يف اجلزائر 
، عكس البنك 4102أو غري املقيمة حيث يالحظ عدم اخنفاض حجمها تؤثرا بالصدمة البرتولية لسنة 

 4109و 4100دائعه هبذه الصدمة حيث يالحظ اخنفاضها سنة الوطين اجلزائري الذي ت ثر حجم و 
بسبب اخنفاض الودائع املت تية من قطا  ا روقات من جهة، ومن جهة أخرى ت ثرا بالرتاجع امقتصادي يف 

 0219042ليصل حجمها إىل  4102اجلزائر خالل نفس الفرتة، ليعاود حجم الودائع امرتفا  سنة 
دفاتر التوفري ويالحظ أن اسرتاتيجيات جذب الودائع أثرت يف حجم الودائع خاصة  مليون دج،

 .املغناطيسي والتقاعد الذين مقا رواجا كبريا لدى العمالء
 :العمالء عدد األثر على . 8.3.3
جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من خالل تبين اسرتاتيجيات  يهدف كل من بنك سوسييت        

-4102)جذب الودائع إىل زيادة عدد عمالئهم، واجلدول املوا  يبني عدد العمالء لديهم خالل الفرتة 
4102). 
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جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري  في كل من بنك سوسيتي عدد العمالء: (83)رقم  الجدول
 (8857-8854)خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 عدد العمالء
SGA 200022 229090 291111 200111 
BNA 4219229 4002022 4022042 4924109 

جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

أن عدد العمالء يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين  من اجلدول نالحظ 
 ح اسرتاتيجيات جذب الودائع يف نيل رضااجلزائري يف زيادة مستمرة من سنة إىل أخرى ما يوض  جنا 

 4102عميل سنة  200022حيث ارتفع عدد عمالء بنك سوسييت جنرال اجلزائر من  ،وجذهبم العمالء
 4219229، أما عمالء البنك الوطين اجلزائري فقد ارتفع أينا من 4102عميل سنة  200111إىل 

 .4102عميل سنة  4924109إىل  4102عميل سنة 
 :األثر على حجم القروض  . 3.3.3

إن حجم القروض املمنوحة من طرف بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري تؤثر فيها 
من العمالء، واجلدول املوا  يبني حجم القروض املمنوحة من طرف ( الودائع) حجم املوارد امللتقطة 
 .(4102-4102)البنكني خالل الفرتة 

القروض املمنوحة من طرف بنك سوسييت  من اجلدول املوا  نالحظ ارتفا  مستمر يف حجم
والناجتة عن ارتفا  حجم الودائع خالل نفس الفرتة واليت ( 4102-4102)جنرال اجلزائر خالل الفرتة 

، على عكس البنك الوطين اجلزائري الذي سجل اخنفاضا يف حجم 4102مليار دج سنة  449سجلت 
، 4102ت ثرا باخنفاض ودائعه يف نفس الفرتة بسبب الصدمة البرتولية لسنة  4109و 4100قروضه سنة 

 .مليون دج متاتيا مع ارتفا  حجم الودائع يف نفس الفرتة 4290122إىل  4102ليرتفع حجمها سنة 
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في كل من بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني الجزائري  حجم القروض(: 84)الجدول رقم 
 (8857-8854)خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 القروضحجم 
SGA 449 020 000 002 مليار دج 
BNA 4290122 0201092 0009199 0909200 مليون دج 
من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

 :اإلجمالياألثر على الناتج  .4.3.3
اإلمجالية  موالبنك الوطين اجلزائري إىل مناعفة نواجتهيسعى كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر         

لنمان استمراريتهم يف السوق املصرفية اجلزائرية، واجلدول املوا  يبني حجم الناتج اإلمجا  هلذين البنكني 
 (:4102-4102)خالل الفرتة 

في كل من بنك سوسيتي جنرال الجزائر والبنك الوطني  حجم الناتج اإلجمالي(: 81)رقم  الجدول
 (8857-8854)الجزائري خالل الفترة 

 8857 8856 8851 8854 الناتج اإلجمالي
SGA 02022 02002 00029 02212 مليار دج 
BNA 29494 012002 009920 92012 مليون دج 
من إعداد الباحثة بامعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري خالل  :المصدر
 (4102-4102)الفرتة 

من اجلدول نالحظ امرتفا  املستمر للناتج اإلمجا  ا قق يف بنك سوسييت جنرال خالل الفرتة 
، 4102مليار دج سنة  02022إىل  4102مليار دج سنة  02212والذي ارتفع من ( 4102-4102)

 4109اخنفاضا مستمرا يف حجم الناتج اإلمجا  سنة الذي سجل  اإلمجا على عكس البنك الوطين 
مليون  012002إىل  4100مليون دج سنة  009920حيث اخنفض حجم الناتج اإلمجا  من  4102و
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ويرجع هذا امخنفاض إىل تراجع حجم  على التوا ، 4102و 4109ن دج سنة مليو  29494دج و
 .4102الودائع والقروض املصرفية ت ثرا بالصدمة البرتولية لسنة 

 :تحليل النتائج .4
يعترب كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري من أهم البنوك الناتطة يف 

هلذا يسعى هذين ويعتمد نشاط أي بنك على حجم املوارد امللتقطة واملتمثلة يف الودائع املصرفية،  اجلزائر،
البنكني إىل زيادة حجمها بامعتماد على مموعة من امسرتاتيجيات املتنوعة من إسرتاتيجية سعرية تعتمد 

يت جنرال اجلزائر على السعر يف جذب العميل إليهم، حيث يالحظ من خالل دراستنا أن بنك سوسي
يتفوق على البنك الوطين اجلزائري يف هذه اإلسرتاتيجية من خالل تقدمي العديد من اخلدمات باجملان 

، وأخرى مما يرضي العمالء باإلضافة إىل اخنفاض العمومت يف تقدمي اخلدمات على احلسابات املصرفية
إضافية للعميل حيث يالحظ اختالف  غري سعرية تعتمد على تقدمي خدمات مصرفية وأخرى غري مصرفية

مييزها هو  يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري، إم أن ما اخلدمات املقدمة
عنصر امبتكار يف هذه اخلدمات يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر عكس البنك الوطين اجلزائري اليت تعترب 

 .الفرضية األولىوهذا ما يؤكد صحة . معروفة عند اجلميع
جذب الودائع يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري إن إتبا  اسرتاتيجيات 

يف بنك سوسييت  وعدد الزبائن ارتفا  حجم الودائع املصرفيةنيل رضا العمالء والذي ترجم يف أدت إىل 
على عكس البنك الوطين اجلزائري الذي سجل اخنفاض يف  ،(4102-4102)جنرال اجلزائر يف الفرتة 

حجم الودائع املصرفية امللتقطة بسبب الرتاجع امقتصادي الذي مس اجلزائر خاصة القطا  العمومي أثناء 
من جهة، وتراجع الودائع البرتولية من جهة أخرى، لتعاود امرتفا  سنة  4102الصدمة البرتولية لسنة 

 .صحة الفرضية الثانية وهذا ما يؤكد. 4102
إن نشاط بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري مرتبط حبجم الودائع امللتقطة واليت أدت إىل 

، مما أدى إىل ارتفا  حجم الناتج (4102-4102)املوزعة خالل الفرتة ارتفا  حجم القروض املصرفية 
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على عكس البنك الوطين اجلزائري الذي سجل اخنفاضا يف  اإلمجا  ا قق يف بنك سوسييت جنرال اجلزائر،
بسبب اخنفاض حجم الودائع نتيجة الصدمة البرتولية، مما ( 4109-4100)هذه املؤترات خالل الفرتة 

 .فالفرضية الثالثة صحيحةيؤكد العالقة الطردية بني حجم الودائع ونشاط البنوك وبالتا  

 :خاتمة.1
هم مورد تعتمد عليه البنوك يف نشاطها، والذي يوجه مباترة لتمويل تعترب الودائع املصرفية أ

امقتصاد ومن مث حتقيق األرباح، فتوسع نشاط البنوك يف تقدمي امئتمان مرتبط حبجم ودائعها، وبالتا  
 .فعليها اإلسرا  لتنميتها  لنمان استمرارية نشاطها وتوسعه
تيجيتني جلذب الودائع املصرفية من اجملتمع األوىل ولتحقيق ذلك ميكن للبنوك امعتماد على إسرتا

تعتمد على السعر من خالل تقدمي فائدة أعلى للعميل، لكن البنوك املركزية يف خمتل  الدول حتدد هامش 
الفائدة املفروض على الودائع لنمان املنافسة العادلة بني البنوك، وبالتا  فهذه اإلسرتاتيجية لن حتقق 

ل فعالية، أما اإلسرتاتيجية الثانية فتقوم على تقدمي خدمات مصرفية وغري مصرفية اهلدف املنشود بك
 .إضافية للعميل

ويعتمد كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري بصفة كبرية يف جذب الودائع 
من خالل تقدمي خدمات إضافية للعميل تتماتى مع احتياجاته  املصرفية  على اإلسرتاتيجية الغري سعرية،

 .  احلالية مما أدى إىل رفع مستوى حجم الودائع فيهما وازدهار نشاطهما
 :نتائج الدراسة  .أوال
 :خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج، نوجز أمهها يف النقاط التالية     

املدخرات على تكل ودائع واستثمارها يف تكل قروض ع مجعملية البنوك التجارية من خالل  تسعى -
 إىل حتقيق التنمية امقتصادية ألي دولة؛

باعتبارها املورد الرئيسي للبنوك  تعترب الودائع املصرفية ا دد الرئيسي ملدى توسع نشاط البنوك التجارية، -
 والذي تعتمد عليه يف القيام بوظيفتها األساسية واملتمثلة يف امئتمان املصريف؛
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تعترب اإلسرتاتيجية الغري السعرية السياسة األمثل جلذب الودائع املصرفية من اجملتمع واليت ميكن للبنوك  -
املستقبلية، عكس و راعاة احتياجات العميل احلالية التجارية امبتكار فيها حسب إمكانياهتا وخربهتا و 

اإلسرتاتيجية السعرية أين تكون البنوك مقيدة من طرف البنك املركزي يف فرض معدل الفائدة على 
 الودائع املصرفية؛

الغري سعرية جلذب  اإلسرتاتيجيةيعتمد كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري على  -
املصرفية، مع مالحظة تفوق بنك سوسييت جنرال يف ذلك من خالل ابتكاره خلدمات حديثة الودائع 

 تتماتى مع امحتياجات احلالية للمجتمع اجلزائري؛
املتبعة يف كل من بنك سوسييت جنرال اجلزائر والبنك الوطين اجلزائري إىل تنمية  اإلسرتاتيجيةأدت  -

ض والناتج ا لي اإلمجا  و العمالء، حجم القر نشاطهما من خالل زيادة حجم الودائع، عدد 
( 4109-4100)للبنكني، مع تسجيل اخنفاض هذه املؤترات يف البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة 
 .4102بسبب اخنفاض الودائع املت تية من القطا  النفطي بسبب الصدمة البرتولية لسنة 

 :االقتراحات .نياثا
 :ونتائجها، فإننا نوصي  ا يليعلى ضوء هذه الدراسة 

بب على البنك الوطين اجلزائري تنويع ودائعه من حيث القطاعات والتقليل من اعتماده على الودائع  -
 ؛هذا القطا  مددا املت تية من البرتول لكي م يت ثر ب ي صدمة تصيب

مع حاجات العميل اجلزائري واليت انتبه هلا  تالءمتابتكار خدمات مصرفية  إسرتاتيجية تبيناإلسرا  يف  -
 بنك سوسييت جنرال اجلزائر؛

 اليت حيتاجها العميل وتنال رضاه؛ القيام بصرب ألراء العمالء للتعرف على اخلدمات -
القيام  عارض لتعري  العمالء  ختل  اخلدمات اليت يقدمها هذين البنكني خاصة اخلدمات  -

 .اإلضافية
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