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نة ز ا لوة ا ياة ا دروب م برفق و م مع سعدت من إ الصا الصدق ينابيع إ

انو  من إ النجاحسرت ق طر ع م .ا  
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وفاء أ)  مالك، الرحم صلة م ط تر من وإ  
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 المقدمة العامة
 

  أ 

  : مقدمة

عبئــــة ــــ ــ ـ سا ا لــــدور وذلـــك بلــــد أي ـــ قتصــــادية يـــاة ا ان شــــر املصـــرفية دمــــة ا عـــد

ــــادية قتصــ ــــة التنميــ ــــق لتحقيــ ــــة املختلفــ ة ثمار ــــ ســ ــــاطات شــ ال ــــو نحــ ـــا ـــ وتوج ــــة املاليــ ــــوارد املــ ــــد وحشــ

ــــ الر ــ ــ م ــا ســ ممــــا ن املتعـــامل ــــور م متعــــددة مصــــرفية خـــدمات تــــوف ــ ــ إ باإلضــــافة جتماعيـــة، و

ما خالل من الوط قتصاد املصر از ا يلعبھ الذي الدور ت و فيھ، شط ت الذي باملجتمع

قت شاط ال ودعائم ر مظا م أ من واحدة أصبحت مصرفية يالت س و خدمات من صادييقدمھ

ـدمات ا جـل ر وتطـو تحـديث ـ ع املصـارف عملـت املصـرفية ـدمات ا ر تطو وقصد نة، الرا صورتھ

ممكن وقت أقل ائنھ لز ا يقدم   .ال

أنمــــاط ــ ــ جــــذري تطــــور إحــــداث ــــ مت ســــا ــــ ال ات ــــ املتغ ــــم أ مــــن التكنولــــو التقــــدم عــــد و

م م أ ولعل املالية، العوملة عصر املصر تفـاقمالعمل ـو العصـر ـذا ـ عمـال ـذه يم أصبح ا

فو  مـــــن القصـــــوى ســـــتفادة تحقيـــــق نحـــــو والســـــ املصـــــرفية، ــا التكنولوجيــ عـــــالمادور ــا تكنولوجيـــ ئـــــد

لتطـور سـارع امل يقـاع و يتوافـق بمـا املصرفية دمة ا تقديم وسائل ر وتطو ترقية أجل من تصال و

ن الرا الوقت املصرفية دمة   .ا

تصــال و املعلومــات تقنيــات أحــدث مــن ســتفادة بتكثيــف ا ــ كب تمامــا ا البنــوك تمــت ا حيــث

ر ــــو وتطـ ــــتحدثة مسـ ــــرفية مصـ ــــدمات خـ ــــار ـ ابت خـــــالل ــــن مـ ــــة عاليـ ــــاءة بكفـ ــا ــ ـ ر وتطو ــــة، ليـ ب واســـــ وا

خاصـــــة بصــــورة املصــــر والقطــــاع عامــــة بصــــورة دميـــــة ا القطاعــــات دت شــــ ـــد وقـ ا، تقــــديم أســــاليب

ــا تحـــولســارعا إحــداث ــ إ أدت ــ وال ديثــة ا التكنولوجيــا تطبيــق مجــال ــ ة ــ خ الســنوات ــ ئال

املصرفية املعامالت إنجاز عملية لت س حيث التكنولو التطور بداية عد السيما العمل   .جذري

وامل املصرفية ا خدما ر تطو ع ة زائر ا البنوك عملت التطورات ذه ملواكبة ا م اليةوسعيا

تكنول وتطورات ات غ مع ا تكييف أقطوضرورة ش تصال و عالم العالموجيا   .ار
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  ب 

مـن يقدمـھ ممـا خـالل مـن الـوط قتصـاد ـ املصـر ـاز ا يلعبـھ الـذي الـدور أجل من وذلك

صـــورتھ ــ قتصــادي شــاط ال ودعـــائم ر مظــا ــم أ مــن واحـــدة أصــبحت مصــرفية يالت ســ و خــدمات

االرا شــــط بأ القيـــام ــ ــ ــا ـ كفاء فــــإن الـــدول اقتصــــادية ـــ املصــــارف بـــھ تقــــوم الـــذي للــــدور ونظـــرا نـــة،

ســتوجب مــا ــذا و الــدول تلــك ــ قتصــادية التنميــة تحقيــق ــ ع ســلبا أو إيجابــا نعكس ســ ــا ووظائف

م مــــن والرفـــع ا بخــــدما تمــــام خـــالل مــــن وذلــــك ـــا فعالي ــــادة ز ــ ــ ع عمـــل بــــأن املصــــارف ـــ ســــتوىع

ا موظف أداء ات بمستو رتقاء و ا عمل س إجراءات سيط وت ا   . كفاء

البحث الية قتصادي؟: إش شاط ال ع املصرفية دمات ا تطور أثر ان   كيف

التالية الفرعية ساؤالت ال نطرح التفاصيل من د   :وملز

قتصادي؟ .1 شاط ال ا دور وما املصرفية دمة با ع  ماذا

املصرفية؟ما .2 دمات ا تقديم مجال ادثة ا ات التوج م  أ

؟ .3 زائري ا قتصاد شيط ت ا فعالي مدى وما ؟ زائر ا املصرفية دمات ا واقع و   ما

البحث   :فرضيات

ــــيات ــ الفرضــ ــــــض عــ ــــع ــ وضــ ــــم ــ تــ ــــة ــ الفرعيــ ــــئلة ــ ســ و ــــة ــ املطروحــ اليات ــ ــ ــ شــ ــــ ــ ــ ع ــــة ــ جابــ يل ــــ ــ ســ ــــد ــ قصــ

التا   :وال

ــ .1 ــ ــ ــ ــ ــــبحتــ ــ ــ ــ أصــ ــــث ــ ــ ــ بحيــ ــــرفية ــ ــ ــ املصــ ــــة ــ ــ ــ دمــ ا ــــوم ــ ــ ــ ــ مف ــــور ــ ــ ــ تطــ ــــة ــ ــ ــ نــ الرا ــــادية ــ ــ ــ قتصــ ــــورات ــ ــ ــ التطــ ــــل ــ ــ ــ ظــ

قتصادي شاط ال فعاال دورا تلعب ة خ  .ذه

ــــــن .2 ــ مـــ ــــة ــ ــ ديثــ ا ــــة ــ ــ التكنولوجيــ ــــتخدام ــ ــ اســـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكب ــــع ــ ــ والتوســ ــــة ــ ــ ديثـــ ا ــــة ــ ــ نظمــ ــــون ــ ــ ــ ت أن ــــن ــ ــ يمكــ

املصر العمل ع املؤثرة الوسائل م  .أ

ــــاك .3 ــ ــ ــ ــــةنــ ــ ــ ــ مواكبـــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــر ــ ــ ــ ــ زائــ ا ــــأخر ــ ــ ــ تـــ ــــن ــ ــ ــ عــ ــاتج ــ ــ ــ ــ نـــ ــــة ــ ــ ــ ـــ زائر ا ــــرفية ــ ــ ــ املصــ ــــدمات ــ ــ ــ ـــ ا أداء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعف ــ ــ ــ ضـــ

تصال و عالم تكنولوجيا ميدان السيما العاملية  .التطورات
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البحث مية   :أ

الوســــاطة - ومؤسســـات املصــــر شـــاط ال ـــا ــى يحظــ ـــ ال البالغــــة ميـــة ـــ ــث البحــ ميـــة أ تكمـــن

تلع ــــذي ــ الـ ــــال ــ الفعـ ــــدور ــ والـ ــــة ــ ــــاالتاملاليـ ــ املجـ ــــل ــ ـ وتمو ــــاد ــ قتصـ ــــاط ــ شـ ال ــــك ــ ـ تحر ــــ ــ ـ ــــارف ــ املصـ ــــھ بـــ

حلول  من حھ يق ما ل من ستفادة و ده ش تطور ل بمواكبة وذلك  .قتصادية

حـــدوث - ـــ إ يـــؤدي ممـــا لـــھ املقـــدم الـــدور عـــد يـــؤد لـــم املصـــر النظـــام ـــون ـــ أيضـــا ميـــة ز ـــ وت

التنميـة ـ ع يـؤثر ما و و قتصاد ـدماتاختالالت ا لتحـديث زائـر ا سـ لـذا قتصـادية

ــــال املجــ ــــ ــ ــلة ــ اصــ ا ــــورات التطــ ــــة ملواكبــ ــــل ـ ومؤ ــــوي وقــ ــــليم ســ ــــر املصــ ــــام النظــ ــــل وجعــ ــــرفية املصـ

 .املصر

البحث داف   :أ

ذلك - ا نجاح وعوامل ا يم ما وأبرز املصرفية دمة ل ة النظر وانب ا ع التعرف  .محاولة

ال - مختلــــف عـــــن صــــورة ـــــإعطــــاء ال التطــــورات عـــــد وخاصــــة املصــــر بالعمـــــل قــــت ــ ـــ ال ات ــــ تغ

املصــــرفية ـــدمات ا أفضـــل تقـــديم ـــ ع مصـــرف ـــل ــ وسـ تصـــال و عـــالم تكنولوجيـــا ا د شـــ

التطورات آخر  .وفق

العراقيل م وأ ، املصر املجال اصلة ا للتطورات ة زائر ا البنوك استجابة مدى معرفة محاولة

تواج الوطال باالقتصاد وض ال أجل من وذلك املناسبة لول ا إليجاد   .ا

املوضوع اختيار الدراسة:أسباب محل املوضوع اختيار إ دفعتنا ال سباب ن ب من   :إن

 املصرفية دمة ا مجال ديثة ا ات التوج آخر ع  .التعرف

 تصالمعرفة و لإلعالم ديثة ا التكنولوجيا استخدام التأخر أسباب  .ما

 قتصاد ر تطو ا م ومسا املصرفية دمة ا تحديث مية أ مدى يان  .ت

 ديثة ا الدفع وأدوات ديثة ا التكنولوجيا من ة زائر ا بنوكنا أين  .معرفة

الدراسة   :حدود
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  ث 

  و ا ــــم أ ــاء إعطــ ــــ نا ــ دراســ إرســــالتمثلــــت خــــالل مــــن وذلــــك املصــــرفية دمــــة ا ــــة النظر انــــب

ـذه ميـة أ وإبـراز الـوط البعد ع تمام وترك عام ل ش املصرفية دمات ا عن صورة

الوط قتصاد نمو حركة س ة   .خ

 البنــوك إليــھ ســ الــذي ــد ا مــدى ــ وإ املصــرفية دمــة ا مســتحدثات ــم أ عــرض قمنــا ثــم

واملصرالوطني املا العالم جديد و ما ل مع النمو لة وإدراك ا خدما إحداث   .ة

البحث ومن   :أدوات

 ــــن املـ ــ ــ ـ ع ــــاد عتمـ ــــم تـ الفرضـــــيات ة ــــ ـ ــــدى مـ ــــات وإثبـ البحـــــث الية ــ ــ إشـ ــــ ـ ع ــــة جابـ غيـــــة

املوضوع ونات م م لف مالئما باعتباره النظري انب ا يخص فيما التحلي ـذا. الوصفي ل و

مــن الصــادرة والبيانـات البحثيــة وراق و سـية والفر يــة العر بـاملراجع ســتعانة خـالل مــن ـان

والدولية الوطنية يئات  .ال

السابقة   :الدراسات

 القادر عبد ش بر  :2006دراسة

ـــر التحر عنـــوان وجـــاءت زائـــر، ا جامعـــة قتصـــادية، العلـــوم ـــ دكتـــوراه أطروحـــة صـــل ـــ البحـــث

ــــدورا وتــ ــــة، ــ زائر ا للبنـــــوك ــــية التنافســ ــــدرة القـ ــــادة ــ وز ــــرفية املصـ ــــدمات ــ ا ر ــــو تطـ ــــات ومتطلبــ ــــر ملصـ

التطــــورات ظــــل ــــ ــة ــ زائر ا البنــــوك ــ ــ ع املصـــر ــــر التحر سياســــة اســــات ع ا حــــول البحــــث الية إشـــ

راملصر التحر تحديات ة مواج ة زائر ا للبنوك يمكن وكيف العاملية، واملالية والعوملة،قتصادية

التنافسية ا قدر ادة وز املصرفية ا خدما ر تطو آليات   .وما

 الدين نور جليد  :2006دراسة

عنـوان جـاء الـذي زائـر، ا جامعـة ، سـي ال علـوم ـ ماجسـت مذكرة صل، ر"البحث تطـو

زائري  ا ازاملصر ا الدفع يم" وسائل كيف حول البحث الية إش الدفعوتدور روسائل تطو كن



 المقدمة العامة
 

  ج 

مـــن تصـــال، و عـــالم تكنولوجيـــا مجـــال ـــ الثـــورة نتـــائج مـــن باالســـتفادة زائـــري ا املصـــر ـــاز ا ـــ

ا إل املتوصل   :النتائج

دمــــة ل ــا ــ أدا حيــــث مــــن خاصــــة املصــــارف ــــ ع وآثــــاره تصــــاالت و املعلومــــات ــا تكنولوجيــ تطــــور

املصارف ور ظ إ أدى جديداملصرفية مصر اض اق ككيان ونية   .لك

الدراسة   :تقسيم

ثــالث ــ إ املوضــوع تقسـيم تــم فإنــھ املطروحـة ســاؤالت ال عــن جابــة و البحـث بموضــوع حاطــة غـرض

ي اآل ا ونورد م مجموع   :فصول

ول  صــــور :الفصـــل إعطـــاء منـــا محاولـــة ــــ وذلـــك املصـــرفية دمـــة ل ـــة النظر وانــــب ا عنـــوان ةجـــاء

مــة م محطــة باعتبــاره املصــر ق ســو ال ــ إ تطرقنــا كمــا عامــة بصــفة املصــرفية ــدمات ا عــن ة ــ وا

قتصادي شاط ال املصرفية دمة ا مية أ مدى تناولنا ثم املصرفية دمات ا   .مجال

ي الثـــا ســــاليب:الفصـــل ـــم أ ــ ـ إ فيــــھ التطـــرق تـــم املصـــرفية دمــــة ا مســـتحدثات عنـــوان تحـــت جــــاء

كأحــدا ســالمية املصــارف وأخــذنا داثــة ا نحــو ـا ا واتجا املصــرفية دمــة ا ر تطــو مجــال ــ ديثـة

املجال ديثة ا ات   .التوج

الثالــــث تـــــم:الفصــــل حيــــث زائــــري ا وخاصـــــة قتصــــادي شــــاط ال ــ ــ املصـــــرفية ــــدة ا عنــــوان جـــــاء

با ــا ــ ـــ ط ور ــــر زائـــ ا ــ ــ ـــ ــــرفية املصـــ ــــة دمـــ ا ــــع واقـــ ــــ ـــ إ ــــھ فيـــ ــــرق ــــقالتطـــ تطبيـــ ــــدى مـــ ــا ــ ومـــ ــــوط الـــ ــاد ــ إلقتصـــ

زائري  ا املصر املجال ديثة ا تصال و عالم   .تكنولوجيا

الدراسة ات   :صعو

موثــق مــن املعلومــات ــ ع صــول ا ة صــعو الدراســة ــذه إنجــاز أثنــاء لقتنــا ــ ال ات الصــعو ــم أ مــن

  .رس
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يد   :تم

بجميـع ـا الرتباط قتصـادي، ا شـاط الفاعلة القطاعات م أ من دولة أي املصر القطاع عت

لبنــــــــاء ساســــــــية القاعــــــــدة ل شــــــــ خاصــــــــة بصــــــــفة واملصــــــــرفية املاليــــــــة فاملؤسســــــــات قتصــــــــادية، شـــــــاطات ال

متنوعـة، مصـرفية خـدمات من تقدمھ ما خالل من املصارف مية أ وتتج اقتصاد، ألي املختلفة القطاعات

ـــــا بأنواع ـــــة والتجار واملاليـــــة قتصـــــادية العمليـــــات ـــــك وتحر شـــــيط ت ـــــ ـــــ كب ل شـــــ و م ســـــا دمـــــة ا ـــــذه

واعتبــــار  ن، طبيعيــــ اص ـــــ وأ قطاعــــات مــــن املصــــارف مـــــع ن املتعــــامل ة ــــ ماملختلفــــة،ولك صـــــفا بمختلــــف ن

تحســـن أن املصـــارف ـــ ع وجـــب ن، مســـتقبلي أو ن حـــالي ين شـــ كمس أو ن ضـــ ومق ن مـــودع عمـــالء أو ـــائن كز

ع ســـر ل وذلـــك ن، املتعــامل ـــؤالء وحاجيــات يـــتالءم بمــا ـــا، جود ت تحســـ وكــذا ـــم ل املقدمــة ـــدمات ا وتطــور

شـــــــطة ملختلــــــــف ـــــــم أدا ســــــــي و يل ســـــــ التـــــــاو و التطــــــــقتصــــــــادية، مـــــــن ــــــــد والتقــــــــدماملز ن والتحســـــــ ور

ا وخارج الدولة داخل   .قتصادي

ذا تيةالفصلو املباحث إ تطرق   :س

ول  - املصرفية: املبحث دمة ا ية  .ما

ي - الثا املصرفية: املبحث دمات ا  .س

الثالث - قتصادي: املبحث شاط ال املصرفية دمة   .ا
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املصرفيةةيما: ول ملبحثا دمات   ا

البنـــوك، أو باملصـــارف ســـ خـــاص نـــوع مـــن ماليــة مؤسســـة ا تقـــدم خدمـــة للمصـــرفية ـــدمات ا ــ عت

قتصـادي شـاط ال فروع جميع أن فيھ شك ال دمـةومما ا ـ ع عتمـد أساسـية صـفة و ، ـا ا الوقـت ـ

وامل املتنوعــة املصــرفية ــدمات ا أن والواقــع مــناملصــرفية، تجعــل ــ ال ــ املصــر ــاز ا ــا بع ي ــ ال نظــورة

ـــ ال دمـــة وا املصـــرف عـــرف أن املبحــث ـــذا بدايـــة ـــ يجـــب التــا و ديثـــة، ا قتصـــاديات ر تطـــو املمكــن

ا يفا تص م أ إ نتطرق ثم املصارف عمل ر جو ل   .تم

ول  ا: املطلب ال أش م وأ املصرف دمة ا وم   مف

اقتصاد أي املصارف دافـھ،عت أ وتحقيـق ه ومصـ ـھ توج لتحقيـق و ة والرك الفقري العمود

مــن العديــد نالــك حيــث املجتمعــات، مختلــف ــ عامــة رة كظــا ا تقــدم ــ ال ــدمات ا ميــة أ بــرزت ثــم ومــن

املصرف ف بتعر سنقوم البداية لكن دمات، ل فات   1التعر

ول  باملصرفالتعر: الفرع  :ف

 صــرف لمــة مــن مــأخوذة يــة العر اللغــة ــ مصــرف لمــة املســتأمن"إن أو بنقــد نقــدا يبــدل مــن ــو و

أموال ستحق،ع ما صرف و قبض و زانة، مصرفاا البنك س ھ و الصرف ان م   ".واملصرف

لمـــة و متطابقـــان، لفظـــان يـــة العر اللغـــة ـــ نـــك و مصـــرف لمـــة أن نجـــد املنطلـــق ـــذا قـــدومــن بنـــك

النقـد صـرف عمليـة تتعلـق ـا إ ا، مـدلول مـن ة ـ وا مصـرف لمـة ألن مصـرف، لمـة مـن وأشـمل أعـم ـون ت

للبنك سبة بال اليوم ا كث يختلف ولكن النقد   .2مقابل

الــــذين ن املــــالي الوســــطاء مــــن مجموعــــة أنــــھ ــــ ع حديثــــة نظــــر ــــة وج مــــن املصــــرف ــــف عر يمكــــن كمــــا

عنديقومون تدفع ع ودا ـاربقبول وا الداخ ل التمو عمليات وتزاول محدد ألجل أو مـاالطلب، وخدمـة

                                                             
ربحي كریمة، تسویق الخدمات المصرفیة، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة، واقع وتحدیات، 1

  .372-364، ص 2004دیسمبر  15-14المنظم بكلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة الشلف، یومي 
  6- 5، ص 2008، دار الجامعة، اإلسكندریة، مصر، )منھج وصفي تحلیلي(عاطف جابر طھ، تنظیم وإدارة البنوك 2
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دخــــــال تنميــــــة عمليــــــات وتباشــــــر القـــــومي، قتصــــــاد ودعــــــم الدولــــــة وسياســـــة التنميــــــة خطــــــة دافــــــھ أ يحقـــــق

ـــارج وا الـــداخل ـــ املـــا ثمار ســـ عمليـــاتو مـــن يتطلـــب ومـــا املشـــروعات، شـــاء إ ـــ مة املســـا ذلـــك ـــ بمـــا ،

لألوضــاعمصــر  وفقــا وماليــة ــة وتجار املركــزي فية البنــك ــا يقرر ــ التــا-ال ل ــوموالشــ مف إيضــاح ــ م ســا

ما وسيط   1املصرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ردن،: املصــدر عمـــان، ــع، والتوز شــر لل املنـــا دار البنــوك، إدارة ، الصــ الفتـــاح عبــد ص2006محمــد ،

14.  

الوسـاطةو بدور تقوم مالية مؤسسة أنھ ع فھ عر يمكن حيث للمصرف، الشامل ف التعر عطي خ

ن ض واملق ن املودع ن   .ب

                                                             
  .18، ص 2006محمد عبد الفتاح الصیرفي، إدارة البنوك، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان األردن، 1

 المصرف كوسیط مالي): I-1(شكل رقم 

 المصرف التجاري

:تقدیم العروض إلى  

  :المقترضین

 األفراد  
 منظمات األعمال 

  :المودعین

 األفراد  
  األفرادمنظمات 

:تقدیم األموال لـ :تدفع فائدة وتسدیدات إلى   

تدفع فائدة أو فتح حسابات جاریة 
:إلى  
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ي الثا دمة: الفرع ا وم  :مف

  ّ ـــافعــر بأ دمـــة يـــتم: " ا عنـــدما حتياجـــات و الرغبـــات إشــباع ـــ إ ـــدف ملمـــوس ـــ غ شــاط أوجـــھ

ــدمات ا ن ــ تق أال جــب و املــال، مــن ن معــ مبلــغ دفــع مقابــل الصــنا ي املشــ أو ي ــا ال لك للمســ ا ق ســو

أخــرى  منتجــات يــع عرفــ". ب ومنــافعوقــد فوائــد يقــدم ملمــوس ــ غ منتــوج عــن عبــارة ــا بأ لكت للمســ مباشــرة

ومحـــــددة، معينـــــة أشـــــياء أو اص ـــــ أ ـــــ ع فيـــــھ آليـــــة أو ة شـــــر طاقـــــة أو ـــــد ج اســـــتخدام أو لتطبيـــــق يجـــــة كن

ال اس يمكن ال دمة مادياكوا  ."ا

ســــاع ا ـــ إ أساســـا ـــدف معينـــة أســـواق ـــ ــــا التعامـــل يـــتم ملموســـة ـــ غ منتجـــات ـــ إذا ـــدمات فا

التعامـــــل شــــارة1منطــــق تجـــــدر ومــــا قتصـــــادية، حياتنــــا ـــــ ــــ وأسا ري جـــــو بــــدور تقـــــوم املصــــارف أن إليـــــھ

يحقــق بمــا قتصــادية ا شــؤو وتوجيــھ ســي ــ عليــھ عتمــد مصــرفيا ــازا ج الــدول جميــع وتملــك املعاصــرة،

د بأ ين للكث سمح مما القومية، ا ـااف بأ املصـارف يصـفو والتجـارة" أن الصـناعة ـات ـو"مل عصـرنا ـأن و ،

العوملةعصر " و زمات" ئتمان ور ظ عصر و   .و

ـــــ  أك ـــــ القـــــت ـــــاوقـــــد يجعل محكمـــــا تنظيمـــــا العـــــالم اقتصـــــاديابـــــالد الـــــبالد تلـــــك ضـــــة ـــــ فعالـــــة أداة

ــذهواجتماعيــا، أيضــا ــتم القــانون ألن والقــانون قتصــاد مــن ــل ب الصــلة وثيقــة املصــارف أعمــال ودراســة

ع ا انطباق حيث من االعملية ل املنظمة القانونية ام   .2ح

دمــة ل الشــامل ــي ــف التعر نــدرج ــ خ ــ طبيعـــة: و غلــف الــذي البيــان أو التصــور عــن عبــارة ــ

دمة ا ونتائج ة وتجر ووظيفة ل وش قيمة ع صول ا اية ال يتم بحيث دمة، ا   .أعمال

I. دمات ا ا: خصائص م أ خصائص، عدة دمة ا  :تتم

 ملموسة غ  :خدمات

                                                             
  .42-41، ص2009، دار اإلعصار العلمي، عمان، األردن، الخدماتعلي توفیق الحاج، تسویق 1
  .13جمال، المصارف وبیوت التمویل اإلسالمیة، دار الشروق، جدة، السعودیة، دون سنة النشر، ص  غریب2
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الالملموســــية وأنعـــد الســــلع، عـــن ا ــــ وا قـــا تفر ــــدمات ا ـــ تم ــــ ال ســـية والرئ ساســــية اصـــية ا

الالملموســية فصــيغة ــدمات، با اصــة ا الالملموســية خاصـية مــن ــا جميع شــأ ت ــدمات ل خــرى السـمات

ـ فع ل شـ القابليـة أو القـدرة عـدم ة املم أو اصية ا ا اسـتخدامو خـالل مـن والتقيـيم ن والتخمـ ـ ع

مثل أن بحيث املادي، بالتقييم سمح ال ا وتحسس ا ملس درجة دمات ا من العديد أن إال مس، ا واس ا

ختبـار أسـاس ـ ع منـھ ـ أك ة والتجر واملشورة السمعة أساس ع ا اختيار يتم أن إ تميل املنتجات ذه

فقط   .املادي

 التالخدمات عة  :سر

ة ـ ف خـالل وتـزول ـر تظ ـدمات ا معظـم وأن ة قصـ حيـاة ا ل دمات ا من للعديد املنفعة أن املعلوم

املـؤجرة النقـل سـيارة فاسـتخدام أخـرى، ات ـ ف ـ ـا عل صـول ا ي املشـ ـ ع يصعب معينـةمعينة سـرعة و

م إ ا لالنتقال السيارة استخدام عملية من املنفعة ةتبدو ـ الف ـذه عقـب ولكن معينة، ة ف خالل ما ان

السـيارة ملوعـد نتظـار املسـافر ـ وع تـذكر آثـار أي ـا ل ـر تظ ال املنفعـة فـإن ا اسـتخدام دون السيارة مغادرة و

 .القادم

ال اقتصــادية خســارة بمثابــة ــ عت اجــة ا عــن ــادة ز ائيــة ر الك الطاقــة اســتخدام فــإن ثانيــة ــة ج ومــن

د اس ةيمكن كب لة مش وتجابھ الزوال عة السر دمة ا فإن كذا و الطاقة، ذه وزوال لتال وذلك ا، اد

معينة زمنية ة ف خالل ا   .تالش

 للقياس دمة ا خضوع  :عدم

مـنو ـل و ـور م ل ا خـدما تقـدم ة شا امل الصناعات من فالعديد دمات، ا تجابھ ة كب لة مش

؟ مثاال داء ذا وراء املعيار و ما ولكن سب، و حسن و يقدمھ ما أن عتقد الصناعات   ذه

 ا ج و ك صية ود ج إ تحتاج دمات  :ا
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الســـلع ن بـــ الك ســـ و لإلنتـــاج القوميـــة فالعالقـــة ا، ق ســـو ـــ ـــ كب ل شـــ مون ســـ دمـــة ل ون املشـــ

أن ــ إ أشـار الكتــاب أحـد فــإن دمـة، ا ق ســو ـ لك املســ دور اختيـار فبعــد ـدمات العديــدوا ــ نتاجيـة

لك املس عن والدوافع ة وا املعرفة ل ع عتمد دمية ا الصناعات   .1من

  

  

  

  

  

  

الصميد: املصدر جاسم املصرفيةمحمود دمات ا ق صسو ذكره، سبق مرجع ،38.  

ي الثا ف: املطلب اعر ل العميل وإدراك املصرفية دمات   ا

ــــتحـــدد مضـــافة قيمـــة تخلقــــان اللتـــان ـــا وتطور ا خصائصــــ خـــالل مـــن املصــــرفية دمـــة ا مواصـــفات

ا عل التعرف لة مش تطرح كذا و ملموس، غ ل   .ش

ول  املصرفية: الفرع دمات ا ف  عر

والكتاب، ن الباحث من العديد ا تناول ال ف عار عدة املصرفية دمات ـال أ ـ ع عرفـت أي" :حيث

اللمس قابلة غ البنك ا يقدم   ".منفعة

                                                             
  .45-43علي توفیق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص ص 1

مضامین السمة  )I-2(شكل رقم 

  الطلب

 على الخدمة

 إنتاج الخدمة
 

 استھالك الخدمة

   

 في نفس الوقت
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 املصـــرفية دمـــة ـــ": ا أع ـــ إ م وإشـــباع ـــائن الز مـــن قـــدر ـــ أك لكســـب البنـــك ا يقـــدم خدمـــة ـــل ـــ

وأن املخـاطر بأقــل العائـد مــن قــدر ـ أك تحقيــق ـ إ أخــرى ــة ج ومـن ــة، ج مـن ممكنــة ــدماتدرجـة ا ــذه

العــــــــــــــروض تقــــــــــــــديم ــــــــــــــع، الودا قبــــــــــــــول ــــــــــــــ للمؤسســــــــــــــاتتتمثــــــــــــــل ا يقــــــــــــــدم شــــــــــــــارات اس شــــــــــــــطة ميــــــــــــــع

 1"ا...قتصادية

 العناصــر مــن مجموعــة ــ ــامن ال ــ املنف املضــمون ذات العمليــات مــن مجموعــة ــا أ ــ ع عــرف كمــا

خالل من املؤسسات أو فراد قبل من املدركة امللموسة وغ لامللموسة ش ال املنفعية ا وقيم ا دالل

إلشباع ممصدرا اليةحاجا ا ئتمانية و مصدرااملالية ل ش وال خاللواملستقبلية املصرف حية لر

ن الطرف ن ب تبادلية  .2"عالقة

السـلع ن بـ الـبعض يخلـط ئاوقد شـ سـت ل دمـة ا أن ـ تكمـن مـا، بي الواضـعة والتفرقـة ـدمات وا

عندما املثال يل س فع ا، تملك يمكن وال ملموسا عندماماديا مادي ء نأخذ ال الفندق، غرفة ستأجر

شـباع مـن درجـة ــ ع نحصـل وإنمـا الفنـدق، ك ـ كــذلكن ملمـوس، ـ غ ء ـ ــ و ـا تلقينا ـ ال دمـة ا ــ و

ل تحو عملية إلجراء البنك إ نتقدم عندما ال املالا من   .مبلغ

 يمكـــ حيـــث املصـــرفية، دمـــة ل الشـــامل ـــف التعر نـــدرج ـــ خ ــ مـــاو ـــل ـــا أ ـــ ع ـــا ف عر ن

العميل فيھ يرغب ما مصدرإلشباع عن ف العميل، متمثل ي الثا للطرف شاطھ إطار املصرف يقدمھ

من أما اجة، ا تلك ع صول ل مصدر املصرفية دمة ا العميل نظر ة وج فمن ورغبات، حاجات من

ح للر مصدرا تمثل املصرف نظر ة  .وج

الثا املصرفيةإ: يالفرع دمة ل العميل  :دراك

فـــإن لـــذلك ورغباتـــھ، حاجاتـــھ إشـــباع ـــ العميـــل عليـــھ عتمـــد الـــذي ســـاس املصـــرفية ـــدمات ا ـــ عت

وتوقعاتھ العميل ات إدرا ع بناءا قية سو ال ا اتيجي إس صياغة عند للعميل خاصة مية أ تو   .املصارف

                                                             
 كریمة وضحة، دور مزیج الخدمات المصرفیة في تعزیز تنافسیة البنوك، مذكرة ماستر، فرع نقود وبنوك، جامعة الشلف، كلیة العلوم1

  .06، ص 2011ادیة، غیر منشورة، االقتص
، 2006، عمان، األردن، أبو عربي مروان محمد، الخدمات المصرفیة في البنوك اإلسالمیة والتقلیدیة، دار تسنیم النشر والتوزیع2

  .72ص 
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و املصرفية دمة ل العميل إدراك من ات مستو ثالث ن ب التمي مكن   :1و

 ر و ا دمة  .ا

 قيقية ا دمة  .ا

 املدعمة دمة  .ا

املاليـــــةيمثـــــل اجـــــات ا ـــــ تل ـــــ ال ســـــاس ات ـــــ املتغ مـــــن مجموعـــــة العميـــــل إدراك مـــــن ول املســـــتوى

دمة ا من أوليا املستوى ذا عن الطلب ون و للعميل، شائية   .و

صــــائص ا مـــن مجموعــــة ـــ إ ر،باإلضــــافة و ا دمـــة ا يمثـــل العميــــل إدراك مـــن ي الثــــا املســـتوى أمـــا

م تمثل ال ا ملعاياملرتبطة يخضع أي ا، اختيار الطلب ون و دمة، ا تلك ع الطلب من متقدم ستوى

محدد   .اختيار

مســـــــتوى ــــــ إ يصـــــــل املصــــــرفية دمـــــــة ل امــــــل مت خـــــــدمي مضــــــمون فإنـــــــھ الثالــــــث ـــــــي درا املســــــتوى أمــــــا

العميل وتوقعات   .تفضيالت

واملزايـــاولــذا صـــائص ا مـــن مجموعـــة ــ إ باإلضـــافة قيقيـــة ا دمـــة وا ر ــو ا دمـــة ا يتضـــمن فـــإن

املوا ل الش ات املستو ذه ونو ا، بتقديم املقرنة ية س   :ال

  

  

  

  

ص: املصدر ذكره، سبق مرجع محمد، مروان ي عر   .73أبو

                                                             
  .73-72أبو عربي مروان محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص 1

 ھامفھوم الخدمة المصرفیة ومستویات :)I-3(شكل رقم

 خصائص الجودة الشاملة

 المنافع األساسیة

  المنافع

 األساسیة

الخدمة 

الخدمة 

الخدمة 
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املصرفية: الثالثاملطلب دمات ل العام يف   التص

عـــن عبـــارة ـــ املصـــرف ا يقـــدم ـــ ال املخرجـــات نوعيـــة ـــ"خـــدمات"إن الكـــالم ـــ ك وإن ـــ ح عـــن، ـــذه أيامنـــا

ا لتقديم أوجھ عدة تتضمن املصرفية دمات ا شكيلة أن ونجد املصرفية، مايالصناعة ا   :1ونوجز

 الصرفية دمات ومـن: ا املصـرف، موظفـو طرف من يؤدى خدمي عمل ق طر عن فقط ا عل تحصل و

ذلك املالية: قبيل ندسة وال شارة س  .ا.....خدمات

 ــدمات الرأســـ:الرأســماليةا ــذا ـــون وظيفـــةي مــن بـــع ت ــدمات ا ـــذه و ــع، وودا قــروض ل شـــ ــ مال

أن بمــا املصـارف ـ واملاليـة ـة التجار شـاطات ال ـا سـم ت ـ ال ات ـ املم مـن ـ عت و للمصـرف، املاليـة الوسـاطة

ا(اامنح املصرفية) اتجا للمؤسسة املالية الذمة حالة ع  .ينعكس

 دمة ومع:املختلطةا إذ الوقت، نفس للتج ومنتج خدمي عمل أداء ن ب تجمع ال دمات ا و

دمـة ا حسـاب ـ ع ـ كب ل شـ تطورت دمات ا ذه ف املصارف، عالم مجال الصـرفيةالتطور

ة ــ ا كأنظمــة أخــرى، وســائل ــ ع ايــد م ل شــ عتمــد أصــبحت شــارة س خدمــة أن عــالمونجــد وأنظمــة

قــدراــ ــا طيا ــ تحمــل املصــرفية ــدمات ا معظــم فــإن ــال ا وقتنــا ــ و القــرارات، اتخــاذ ــ ع املســاعدة

التكنولوجيا من ا  .كب

املصارف طرف من املقدمة دمات ا من نوعان ناك عامة صفة   :2و

مسبقا .1 محددة شاملة مصرفية  خدمات

الشاملة املصرفية دمات ا يومن ما نجد مسبقا   :املحددة

  إصدار ق اتا الشي من محدد غ  .عدد

 مانات فظ  .صندوق

                                                             
19Sylvie de coussergues, « la Banque : structures marchée gestion »,édition : Dalloz, èdition, paris, 
1996, P-P 64-65. 

نادیة عبد الرحیم، تطویر الخدمات المصرفیة ودورھا في تفعیل النشاط االقتصادي، مذكرة لنیل الماجستیر، تخصص نقود وبنوك، 2
  .14- 13، ص ص 2011-2010، غیر منشورة، 3االقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر قسم العلوم
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 املكشوف ع ب ال ضد  .حماية

  الصندوق ن أم من ات  .شي

 نقدية الت  .تحو

 القروض دفعات ع خاصة فائدة  .معدالت

 وتوف ادخار  .خاصة برامج

ون  .2 ز ل رغبة حسب مصممة مصرفية  خدمات

قصــد الصــرو برنــامج ــق طر عــن ــون، ز ــل ورغبــة ذوق حســب معــدة مصــرفية ــدمات ق ســو ــا

املصـرفية املعامالت افة بخصوص م مع اتصال نقطة باعتباره ائن، الز ؤالء بخدمة يقوم الذي ال

يداع استالم أو الشيك صرف مثل ية، الروتي ة التجار املعامالت ناء   .باست

ي الثا املصرفيةس: املبحث دمات ا   ي

ــا، بي فيمـا نـافس ت ة ــ خ ـذه أن مـا و أنـواع، عــدة ـا ل كمـا خصـائص، عــدة املصـرفية دمـة ا ـ تتم

خـال مـن عاليـة جودة وذات متنوعة خدمات تقديم إ دة جا س ـا،لف عل صـول ا إجـراءات سـيط ت

فعال قي سو نظام وجود ذلك ا   .ساعد

املصرفية: ول املطلب دمات ا ات   مم

ات ـ مم حـول ن املفكـر ن بـ تفـاق اخــتالف) خصـائص(رغـم نـاك أن املالحـظ فـإن املصـرفية دمـة ا

املصــ شـــاط ال وخصوصــية لطبيعــة نظـــرا املصــرفية دمـــة ل ة ــ املم صـــائص ا تلــك ــ ومـــنرع ناحيــة، مـــن

ا عدد و املصرفية دمة ا لطبيعة نظرا أخرى مستمرةناحية ات لتغ ا وخضوع ا   .وتنوع

املصرفية دمات با اصة ا ات املم م أ ي   :1فيما

                                                             
التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة أطروحة  بریش عبد القادر1

  .253، ص 2006لوم التسییر جامعة الجزائر فرع نقود ومالیة كلیة العلوم االقتصادیة وع الدكتورة في العلوم االقتصادیة
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 دمــة ل ـــة املعنو ـــ:القيمــة عتمـــد حيــث خدماتـــھ، ق ســو عمليـــة نجــاح املصـــرف نجــاح عوامـــل ــم أ مـــن

بالدرجــــ اةنجاحــــھ املنــــتج ميــــة أ أو ــــا ومنافع املصــــرفية دمــــة ا مزايــــا إيصــــال ــــ فعاليــــة ــــ ع ــــ ،و ملصــــر

حـزم ـ ا خـدما تقـدم املصـارف أن حيـث للعميـل دمـة ا تقـديم أثنـاء ذلـك ار إظ يصعب إذ للعمال سبة بال

وعليـھ ا، عين محددة يئة ون ت ال ال للعميل العامة اجات ا معظم تلبية بذلك فتتم االت ا معظم

الناتجة الفائدة و فإن الوا ا ل ش املصرفية دمات ا عمليةعن املصارف ارة م ع عتمد املم ا

فتحقق افة الفاعلة ساليب و والطرق الوسائل باتخاذ ن واملحتل ن القائم ا عمال رة جم إ ا رسال إيصال

العميل لدى قناع من املصرفيةدرجة واملؤسسة للمصرف ة مم صورة نھ ذ  .ف

 امليـة تحقيــق:الت ـ ع املصـارف ــعملـت و ن، املناسـب ـان وامل الزمـان ــ املصـرفية دمـة ا تـوف خاصـية

املصرفية، دمة ا ق سو ل مالئمة ك املوزعة القناة ا باعتبار املباشر البيع سياسة اج ان يتم الة ا ذه

ـذه لتجـاوز ة كب ودا ج تبدل ف اوعليھ دمـة ا بنقـل اصـية وا واسـتطاعتالسـمة ـا، تجزئ أو ملصـرفية

املصـــرفية دمـــة ا نقـــل مـــن تمكنـــھ ـــ ال ئتمانيـــة البطاقـــة بإصـــدار ـــدف ال ـــذا تحقيـــق مـــا حـــد ـــ إ املصـــارف

ذه فعملت خرى، املصارف زة أج قة بطر العمالء خدمة انات إم حققت ال كة املش الصرافة وخدمات

من من أنواع شيط ت ع دمة ا من عامنواع ل ش املصرفية ركة وا ة ار ا املصارف  .تجات

 قي ــــو ســ ال ــــام ــــيالنظــ العلمــ ــ ــ ــ ال ــــھ ــــــ: والتوجــ ع ا ــــــ كب اعتمــــــادا عتمــــــد املصــــــارف أن املعــــــروف مــــــن

ــــــ ممـــــثال واملصـــــرف العميـــــل ن بــــــ املباشـــــرة صـــــية ال والعالقـــــات بالعمــــــلالتصـــــاالت يقـــــوم الـــــذي ص ـــــ

واستعداده العميل قناعة وأن ، عاملصر ودوام املصرف مع باالنطبـاعاالتعامل ـ كب حـد إ يرتبط معھ ملھ

ق ســـو ال يبــدأ نــا ومـــن ــم، املباشــر اكـــھ واحت املصــرف مــوظفي مـــع التعامــل يجــة ن لديـــھ ــون املت ــ ال

املباشر  ـال كث ـ ـون ت وقـد ـا ز عز و املتنوعـة املصـرفية العمليـات تنميـة وحيوي م م بدور للقيام

النظـــــام مبـــــدأ ـــــاج ان ـــــ ع الــــدوام ـــــ ع املصـــــارف عمـــــل و اســـــتخدامھ، الواجــــب الوحيـــــد ســـــلوب حيـــــان مــــن

قنــوات اختيــار ــ ع العــزم عنــد الســوق ــ صــل ــ موجــودين عديــدين وســطاء اعتمــاد ــ ع القــائم قي ســو ال

حالـــة ـــ الوضـــع أن مـــع كـــفء النظـــام ـــون ي ـــاالت، وا حيـــان غالبيـــة ـــ و ـــع ـــونالتوز ي املصـــرفية دمـــة ا

ألن يــــارمختلفـــا ا ـــون ي وعندئـــذ ـــع، التوز ــــ التقليديـــة القنـــوات مـــن النـــادر القليــــل إال ـــا ل يتـــوافر ال البنـــوك
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يحقـق وذلـك للعمـالء مالئمـة ك ماكن و املنا ا شر و البنكية الفروع ع توز و املصارف أما الوحيد

امل ن ب صية ال العالقات والعميلسيادة  .صرف

 املصرفية دمات ل كة املش ة و خـدمات:ال وتقـديم يالت سـ ال ـ املصـارف ن بـ شـديدة منافسة ناك

ة شـا م املصـارف ـل ـ املصـرفية ـدمات وا ـا مع التعامـل وإجـراء ا إل م جذ غية للعمالء ة مم مصرفية

ومتطابقـة، مـا حـد ـ يتعاإ الـذي ملصـرفھ العميـل اختيـار ـانفيقـع م مـن ـھ وقر ـ غرا ا ملوقعـھ طبقـا معـھ مـل

العميـــل لــــھســـكن يـــوفر الــــذي الفـــرع ـــ معــــھ املتعامـــل ـــون للز املصــــرف مـــن املقدمــــة دمـــة ا وســـ ولة لســــ أو

بإرســاء م وجـذ العمـالء ـ ع للســ التعامـل ـ لة وسـ جيــدة دعـائم توطيـد ـ إ املصــرف ـأ ي وعندئـذ الراحـة،

املصرف ذا ل ة متم ة تو و ال التحديات أبرز فمن الدوام، ع العميل ن ذ لتبقى ذاك فرعاأو أي جھ

ا يام ذه املصارف فروع املصرفيةمن دمة ا لتمي وساقاجة قدم ع البنوك ن ب املنافسة

ا تقديم حيث ةمن شا وم متطابقة مصرفية وخدمات  .منتجات

 املصــرفية ــدمات ا نطــاق سـاع اســتالم:ا مثــل واعتياديــة متكــررة تقليديــة بخــدمات مصـرف ــل يضــطلع

و  املـــاء قيمـــة وقـــبض شـــارات س و القـــروض وتقـــديم يداعيـــة و التقليديـــة ت ـــو وفـــتحا ـــاتف وال ـــاء ر الك

ـانعتمادات سـواء العميـل احتياجـات إ إضافة املألوفة، املصرفية دمات ا من ذلك إ وما ندية، املس

عفردا املختلفة ون الز احتياجات لتلبية قي سو ج مز من أك إ محتاجا املصرف يصبح وعليھ عائلة، أو

املصـــــرف ـــــ ع ن تعـــــ و العمـــــالء، وتنـــــوع القطاعـــــات مختلـــــف ـــــدماتمســــتوى ا مـــــن متنوعـــــة شـــــكيلية تقـــــديم

املختلفة حتياجات ل تل ال املصرفية واملنتجات  .1املصرفية

 ا شار من:غران إقليمھ شار ن واسع ون ي أن فالبد أغراضھ وتن املصرف مة م تتحقق ح

عــب، أو عنـاء بـدون سـر و ولة سـ العمــالء إليـھ ليصـل الـبالد منـا مختلــف ـ املتعـددة فروعـھ ـع توز خـالل

عـا املتوقـع ن واملحتملـ ن القـائم العمـالء ـ إ الوصـول مـن تمكن و م وطلبا م حاجا املصـارف،فيل مـع م مل

املتأنيـة واملنافع املصرفية دمات للعمـلفا تـوافرت إذا إال انيـة م قيمـة ـا ل ـون ي ال ـدمات وا املنتجـات مـن

خدماتـــــھ ـــــع توز واســــتطاع قيا ســـــو املصــــرف ـــــ ن قـــــد ــــون ي الـــــة ا ــــذه ـــــ و ن، املناســـــب والزمــــان ـــــان امل ــــ

                                                             
  .76-74أبو عربي مروان محمد، مرجع یبق ذكره، ص 1
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فر  خــــالل مـــن ـــدد ا العمـــالء وكســـب بجـــدارة ــــدفاملصـــرفية ا يبـــذل ـــ ال جيـــة و ال ـــوده وج شـــورة امل وعـــھ

شودة امل داف وتحقيق العمالء  .جذب

 املخاطر و النمو ن ب القـروض:التوازن مـن العمـالء احتياجـات تقـديم ـ ع املصارف عمل من جانب يقوم

ـ ع العمــل الصـدد ــذا ـ الضـرورة ــ تقت وعليـھ املخــاطر شـراء مــن نـوع ــ عت ـو و مــنوالتقـديم، نـوع خلــق

مصــــر عمــــل أي فــــإن أخـــرى عبــــارة و ــــذر، وا يطــــة ا أخـــذ ن ــــ و الصــــرفية التجــــارة ـــ التوســــع ن بــــ التـــوازن

التوســع ن بــ التــوازن إليجــاد املجــال إتاحــة يتضــمن اتجــاهموضـو املخــاطر وتحمــل املخــاطرة ودرجــة شــاط وال

ظـــل ـــ شــاطا تتعـــاطى ماليـــة مؤسســـة املصــرف أي أســـاس ـــ ع املصـــرفاملصــرف ن بـــ املتبادلـــة الثقــة ســـيادة

ون   .1والز

 وســرعتھ التكنولــو التطــور درجــة ــادة والتقــدم:ز التطــور ر مظــا املصــرمــن التكنولــو املجــال مــاــ

مــــن ، املصــــر شــــاط ال ــــ ديثــــة ا التقنيــــة اعــــات خ و ديــــدة ا ــــارات بت و التطــــور ســــمات مــــن ده شــــا

ـــادة ز ومحاولـــة ـــا ارا وابت التكنولوجيـــا منتجـــات تطبيـــق ـــ املصـــرف ســـابق و لـــوي ا املصـــرف شـــاط إدخـــال

اب ــــ وأ العمــــالء مــــن ممكــــن عــــدد ــــ أك باســــتقطاب املصــــارف خــــدمات مــــن ــــ كب وذويقطــــاع مــــوال رؤوس

م حتفاظ و اصة ا املجالذواق  .2ذا

تية صائص ا إ   :باإلضافة

 ــودة ا ونــوع: تقلــب ــا م واملســتفيد ا مقــدم بطبيعــة تــرتبط دمــة ا جــودة أن ــ إ عــود اصــية ا ــذه إن

ا تقديم م سا ال واملعدات زة  .ج

 دمـــة ا تنمـــيط ة تنمـــيط: صـــعو املســـتحيل مـــن نعـــد املقـــدم قبـــل مـــن خـــدمات مـــن يقـــدم ) املصـــارف(مـــا

املصرفية دمة ا ذلك مثل نفسھ، ا مقدم خدمة تنميط ح أو دمة ا سبة3لنفس بال منتجا عت لذلك ،

خدمة عن عبارة ف ون للز سبة بال أما  .للمصرف،

                                                             
، ص 2001، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )مدخل نظري تطبیقي(أحمد محمود أحمد، تسویق الخدمات المصرفیة 1

21  
  79-76أبو عربي مروان محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .41الصمیدعي، مرجع سبق ذكره، ص محمود جاسم 3
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  الكب والتنوع بتكرار يتصف املصرفية دمة ا ع املصرفيةالطلب  1املنتجات

ياملطلب املصرفية: الثا دمات ا ق   سو

محــــورا عــــد كمـــا ديثــــة، ا عمــــال مؤسســـة ــــا تقــــوم ـــ ال ساســــية شــــطة أحـــد ق ســــو ال ل شـــ

ا ف توجد ال ئة والب املؤسسة ن ب ة مواج ألي اتيجيا   .اس

وأدركھ وعاه قد قية سو ال العملية ر جو أن من الرغم ةو الفكر ات تجا من الكث أن إال سان

السوق  وم مف تطور خالل من انت برزت   2ال

الدراســـات تبــــاطؤإن وراء العوامـــل مـــن عـــددا نـــاك أن ـــ إ شـــ املصـــرفية ـــدمات ا ق ســـو وأدبيـــات

ق سو لل سية الرئ والوظائف شطة وتنفيذ تب املصارف ا وم املالية   .3املؤسسات

يقوم ال يم املفا ر تطو استوجبت الصناعة، ذه ادة ا واملنافسة املصرفية عمال والتطور

املصرفية الصناعة ا   .4عل

ول  ق: الفرع سو ال ف   :عر

ـــفوردت عر وضــع دفت اســ ــ ال واملحــاوالت ق، ســو لل متعــددة فــات عر قي ســو ال الفكــر أوعيــة ــ

طانيـا بر ـ ق سـو لل ي القـانو ـد املع ا قـدم ـ ال تلـك ق سـو ) The Caracted Institute OF Marketin )CIMلل

بأنـھ ق سو ال عرف ورغبـ: "الذي حاجـات شـبع و وتتوقـع عـرف ـ ال ـة دار فعالـةالعمليـة ـق بطر العمـالء ات

حة   ."ومر

                                                             
  .69، ص 2008صالح محمود أبو تایة، التسویق المصرفي بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1
  .15، ص 03،2005، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط )مدخل تحلیلي(ناجي معال، أصول التسویق 2
، 2009درا وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، محمود جاسم الصمیدعي، تسویق الخدمات المالیة، شكیب سلیمان الجیومسي3

  .29ص 
  .11، ص 1998أحمد سالمة أحمد، إدرارة للمبیعات في البنوك، الدار العربیةللعلوم، القاھرة، مصر، 4
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عمليـــــات انـــــة م ـــــ ع تـــــؤثر تنظيميـــــة فلســـــفة ـــــ عت ـــــديث ا ق ســـــو ال ـــــوم مف أن ـــــ يت ـــــف التعر مـــــن

قطـــــاع ـــــ ا ـــــ كب نجاحـــــا حقـــــق ـــــوم املف ـــــذا ل ـــــ الكب التطـــــور أن حيـــــث املختلفـــــة، ـــــا ا وتوج دميـــــة ا املنظمـــــة

امللموسة وغ امللموسة للسلع   .الصناعة

الثا املصر: يالفرع ق سو  ال

وأصــبح واملصــر املــا القطــاع ــا بي مــن مختلفــة، قطاعــات عــدة ســم وأصــبح ق ســو ال ــوم مف توســع

بـ س ما املصر"يطبق ق سو   ."ال

املصر .1 ق سو ال وم  :مف

 بأنـــــھ املصـــــر ق ســـــو ال عـــــرف إداري"و إطـــــار ـــــ تجـــــري ـــــ وال املـــــة، املت شـــــطة مجموعـــــة

قـــوم و لتحمحــدد، املصــرف خـــدمات ســياب ا توجيـــھ ــ عمليـــاتقع خـــالل مــن ن للمتعـــامل شــباع يـــق

املجتمع ات توج حدود وذلك املصرف داف أ تحقق  ".1مبادلة

 شـــــاط ال بأنـــــھ أيضـــــا عـــــرف الوقـــــتكمـــــا ـــــ حيـــــة ر ســـــواق ـــــ أك تحديـــــد ـــــ ع ينطـــــوي الـــــذي

للعمالء، واملستقبلية الة ا اجات ا وتقييم واملستقبل، اضر املؤسسة،ا داف أ بوضع يتعلق و ف

يمكـن ـ ال قـة بالطر املصـرفية ـدمات ا وإدارة ـداف تلـك لتحقيـق الالزمة طط ا تصميم وإعداد

كم طط ا تلك تنفيذ ا البيبواسط التغي ا يتطل ال التكييف عملية يتضمن أنھ  2ا

و املصر ق سو ال أن القول يمكن أداء: "ومنھ ر وتطو ار العمابت تر ال املصرفية دمات يلا

ذاتـھ الوقـت ـ للمصـرف ح الر ولةوتحقق سـ للعميـل املصـرف مـن املصـرفية ـدمات ا بانجـاز تمـام مـع ،

وكفاءة سر   "3.و

  
                                                             

الجزائریة میزة تنافسیة، ملتقى المنظومة المصرفیة  بن نافلة قدور وعرابة رابح، التسویق البنكي وقدرتھ على اكتساب البنوك1
 15و 14، جامعة الشلف، یومي الجزائریة والتحوالت االقتصادیة، واقع وتحدیات، المنظم بكلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة

  .2004دیسمبر 
  .16، ص 1999ناجي معال، أصول التسویق المصرفي، مطابع الصفوة، عمان، األردن، 2
، ص 2007، المكتب العربي للمعارف، مصر الجدیدة، مصر، تسویق المصرفي لمواجھة آثار الجاتسامي أحمد مراد، تفعیل ال3

65.  
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I. للمصرف املزدوجة قية سو ال  :الوثيقة

وخـدمات منتجـات إ ا ل وتحو ع والودا املدخرات جذب ا مقدر ع جزئيا عت املصرف نجاح إن

حاجـات إلشباع ـذهمالية عتمـد ذلـك تحقيـق أجـل مـن املختلفـة، قية سـو ال القطاعـات ـ العمـالء ورغبـات

ر  تطـــو ـــ إ ـــعاملصـــارف الودا ـــذه ومســـتخدمي ـــع، الودا مـــن ـــل ـــذب قية ســـو ال مزجـــة مـــن مـــنمجموعـــة

دفة املس أسواقھ مع عاملھ أثناء ا يقوم ال للمصرف املزدوجة قية سو ال الوظيفة تفعيل وذلك1خالل ،

كم مماثل نحو رقمع ل ش مو و   .4ا

  

  

  

  

  

  

  

ص: املصدر ذكره سبق مرجع ، الصميد جاسم محمود ، يوس ا سليمان   .85شكيب

القطاعــــــــات افــــــــة مــــــــن ــــــــا موارد لتنميــــــــة جديــــــــدة فــــــــرص القتنــــــــاص ا ســــــــع عــــــــن املصــــــــارف تتوقــــــــف لــــــــم

القطاعات افة ل ئتمان وتقديم   .قتصادية،

III. املصرفي دمات ا ق سو مية وأ  ةخصائص

                                                             
  .85-84شكیب سلیمان الجیوسي، محمود جاسم الصمیدعي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1

 للمصرف الوظیفة التسویقیة المزدوجة: )I-4(شكل رقم 

  المزیج التسویقي

 لجــذب الودائــع

 المزیج التسویقي لجذب
 مستخدمي الودائع

 المصرف

 العمالء المستھدفین
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والــــذي فيـــھ عمـــل الــــذي الوســـط ـــ إ املؤسســــات تلـــك تنظـــر أن دون العمــــالء احتياجـــات ـــم وف إدراك يمكـــن ال

من بـدورهعت والذي ا عمال ورغبات احتياجات ع ا تأث م ف أجل من ا، عل ترتكز ال ا خصائص م أ

واملســــتقبلية اليــــة ا ــــاح ر ــــ ع عــــن1يــــنعكس املصــــر ق ســــو ال ــــ تم ــــ ال صــــائص ا عــــض يوجــــد لكــــن ،

ي فيما ا نوجز ة، والتجار الصناعية املؤسسات ق   :سو

صائص .1  :ا

تقنيات هإن تم ال صائص ا عض يوجد لكن عامة، بصفة ق سو ال تقنيات املصر ق سو ال

الصناعية املؤسسات ق سو يعن فيما ا ص ن ة،   :2والتجار

 املاد النقود مواصفاتعت من بھ تتم ما مع املصر ق سو لل ولية  .ة

 ـ وميــة ا عات شـر وال ن والقــوان اللـوائح وتحديــدتـؤثر ا عروضـ تقــديم ـ واملصــرفية املاليـة املؤسســات

ا  .أسعار

 املصرفية االت والو ضون املق املودعون، أما م الذين املصارف مع يتعاملون الذين فراد أنواع  .تتعدد

 املختلفة القدرات تحدد ن قوان لوجود املة غ  .املنافسة

 ائن الز مع دائم عامل مستمرةوجود املصرفبوعالقة ن و  .نھ

 وفـــروع ــاالت و ــ و املصــرفية دمــة ا بيـــع نقــاط ــ تتمثــل ــ وال ـــع التوز أمــاكن ا نفســ ــ نتــاج أمــاكن

 .املصرف

 املصرف السوق تقسيم عملية مية ة(أ كب ة-متوسطة–مؤسسة  ).صغ

 املصـرفية دمـة ا ومـنح ـة، ج مـن واملـدخرات ـع الودا جـذب أجـل من ق سو ال ـةستعمل ج مـن كمنتـوج

 .أخرى 

املصر .2 ق سو ال مية  :أ

  :تتج
                                                             

  .111محمود جاسم الصمیدعي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .26-25ره، ص ص نادیة عبد الرحیم، مرجع سبق ذك2
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 العمالء من ممكن عدد أك ذب املصارف ن ب املنافسة حدة  .تنامي

 واحتياجات رغبات عقد و التنوع حالة العمالءتنامي  .ودوافع

 ا وإدخال التكنولو التطور سرعة ادة املصرز شاط ال جديدة ارات  :1بت

 الو ادة املصارفز عمالء لدى  .املصر

 العاملية إ املحلية من نتقال و العاملية سواق  .انفتاح

 املصرفية املنتجات وم مف إ دمة ا وم مف من  .نتقال

تقد: الثالثاملطلب نجاح املصرفيةيعوامل دمة ا   :م

ا م نذكر املصرفية دمة ا نجاح أجل من ا توفر يجب عوامل عدة   :ناك

التعامــل -  ــ ة شــعور: السـر مــر يتعلــق نــا الــذو مــر مــان مــن ــد بمز ــون ضــمانالز ــ ع ســاعد ي

ون الز لھوالء الكبار ائن الز قائمة من خروجھ وعدم  .للبنك،

ـــون -  الز طبيعـــة ـــم ف ـــدماتضـــرورة ا قســـم عـــن املســـؤول خـــالل مـــن التعامـــل راحـــة وتـــوف وتوقعاتـــھ

 .البنكية

تـــــوف -  ةضـــــرورة ـــــ خ وذو فـــــة ومح لـــــة مؤ شـــــاملةإطـــــارات حلـــــوال تـــــوفر أن ســـــتطيع وعميقـــــة متنوعـــــة

والدقـة السـرعة و املناسـبة قـة الطر و والسـعر ان وامل الوقت حيث من ون الز احتياجات تناسب ومتصلة

 .الالزمة

صوصــــية -  عاليــــة درجــــة ــــ ع عالقــــات إقامــــة ن لتــــأم وذلــــك ــــون ز ــــل ل واحــــد مســــؤول تــــوف ضــــرورة

ون ومعر  والز املسؤول ذا ن ب العالقة ومدير دمة ا بمقدم وثيقة  .فة

وا -  ي ز ا الصعيدين ع ن املحلل من ق لفر البنك توف مدضرورة وع ائن الز إلبقاء وذلك ارلك

س24 ا بكشوفات ثمساعة س املحافظ أداء ر وتقار ةابات  .2ار

                                                             
  .48أحمد محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 2009-2008سلیمة عبد هللا، دور تسویق الخدمات المصرفیة اإللكترونیة في تفعیل النشاط البنكي، مذكرة الماجیستیر جامعة باتنة 2

  .35-34ص ص 
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الثالث شاط: املبحث ال املصرفية دمة   :قتصاديا

أن حيــــث الــــدول، واقتصــــاديات املــــال أســــواق توجيــــھ ــــ ة ــــ كب انــــة م لــــھ العــــالم ــــ املصــــارف قطــــاع إن

ـا و مـن عـد أ ـ إ سـعت ا املصـارف وظـائف أن وحيـث ـا، مع تتعامل اص و املؤسسات إقـراض" غالبية

اض شاط،"واق ال لة لدفع وأداة والصناعة التجارة يع ل أداة التنميةلتصبح ومحور قتصادي،

مجتمع   .أي

ول  ديث: املطلب ا العصر املصرفية دمة ا مية   :أ

يقدمــھ مــا خــالل مــن املصــر النظــام دور التنميــةيتأكــد دعــائم ــم أ مــن واحــدة أصــبحت خــدمات مــن

النظام خدمات ع الطلب ون ل ونظرا وظيفتھ، يؤدي أن معاصر اقتصاد أي ستطيع ال ا دو و قتصادية

القــول يمكــن فبــذلك قتصــادية، التنميــة حاجــة مــن مشــتقا طلبــا ، التنميــةاملصــر حــدود ســعت ا لمــا أنــھ

نظام وجود إ اجة ا خدماتزادت وأوسع تطورا أك   .1مصر

بوظيفــــــة يقــــــوم ــــــو ف بلــــــد، ألي قتصــــــادية واملعــــــامالت شــــــاطات ال مركــــــز ــــــ املصــــــر ــــــاز ا تواجــــــد و

املـــا ـــز ال صـــاحب ن بـــ املاليـــة ـــلالوســاطة التمو مـــن يجعـــل قتصـــاد ـــ وتدخلـــھ ، املـــا الفــائض وصـــاحب

مباشرة غ ععملية منافع ذلك محققا دخار، ع و ثمار س ع حيث ، والك ي ز ا   .2املستوى

ميـــ أ ـــر املصــــارفوتظ الــــوفراتـــة مســـتوى ــــ ع ـــع الودا مـــن مة ــــ أرصـــدة ـــا بأدا ــــديث ا العصـــر

ي ملا وذلك الكب م ا من   :3املحققة

 ـ ع ن يتعــ الوسـاطة ــذه واملــدةبـدون بالشــروط والعكـس املطلــوب ثمر املسـ يجــد أن املـال صــاحب

ن لالثن ن  .املالئم

 واحد مشروع ع املشاركة القتصار أك املخاطرة ون ت املصارف  .بدون

                                                             
  . 75، ص2006، 4عبد اللطیف، دور البنوك وفعالیتھا في تمویل النشاط االقتصادي، حالة الجزائر، مجلة الباحث، العدد مصیطفى1
یوسف سعداوي، باشوندة رفیق، النظام البنكي الجزائري ونظیره في تونس والمغرب، دراسة مقارنة، مجلة العلوم اإلنسانیة السنة  2

  www.ulum.nl:http//حة على الموقع اإللكتروني متا.2008شتاء  36الخامسة، العدد
  .19محمد عبد الفتاح الصرفي، إدارة البنوك، مرجع سبق ذكره ص3
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 ــا فإ ن، ثمر للمسـ مختلفـة وشـروط مختلـف عائـد مختلفـة، مخـاطر متنوعـة، ماليـة أصـول بتقـديم

ا ل ستجيب و الرغبات جميع  .ستوعب

 مــــــن خوفـــــا فـــــراد ـــــا ع ـــــم ي ـــــ ال املاليـــــة صــــــول وتصـــــدر ثمر ســـــ ـــــ ال وليـــــة ســـــواق ع ـــــ

 .املخاطرة

 يقتنـــــع أن عـــــد للقـــــروض ا تقـــــديم خـــــالل مـــــن قتصـــــادية التنميـــــة ـــــ مـــــا م دورا املصـــــارف تلعـــــب

ة مصــــــ تحقيــــــق ــــــ إ يــــــؤدي بحيـــــث العميــــــل، يطلبــــــھ الــــــذي القــــــرض مـــــن والغايــــــة ــــــدف ال مــــــن املصـــــرف

سواء حد ع وللمجتمع للعميل  .اقتصادية

  القانون ضمن ا أنواع اختالف ع ات الشر س تأس باملشاركة ا  .قيام

 ،املالية واملؤسسات سواق تنمية املصارف م التخفيـفسا ـ مـا م دورا املصـارف تلعـب كمـا

املباشر التوظيف خالل من البطالة، لة مش  .من

 مجــــــال توســــــيع الضــــــروري مــــــن أنــــــھ ــــــ شـــــك وال ديثــــــة، ا املصــــــرفية دمــــــة ا ميــــــة أ بجــــــالء ـــــ يت

مـــــوارد وتنميـــــة عـــــام، ل شـــــ املصـــــر الـــــو ـــــادة ز ـــــ م ســـــا ـــــ وال املصـــــارف، ا تقـــــدم ـــــ ال ـــــدمات ا

قتصـــــاديةاملصـــــارف، التنميـــــة نحـــــو ـــــا وتوج فـــــراد، دخـــــول ـــــ فـــــوائض أيـــــة وامتصـــــاص ـــــا وتوظيف

جت عو املشار ذه ل تمو بأخرى أو قة بطر املصارف مة مسا خالل من  .1ماعية

ي الثا قتصادي: املطلب شاط ال املصرفية دمة ا انة   :م

ة شــر ال املجتمعــات ــا ل ارتقــت ــ ال قتصــادية ضـة ال مؤشــرات ــم أ أحــد املصــرفية الصــناعة ل شـ

التقـــدم مســـتوى قيـــاس يمكـــن إذ والتنميـــة، ثمار ســـ متطلبـــات تـــوف ـــ الواســـع ا ام إلســـ نظـــرا ـــا، تطور ـــ ع

خد ونوعية املصر نظامھ ونجاعة كفاءة بمدى ما مجتمع ألي قتصادي املقدمةوالتطور   .2ماتھ

                                                             
  .92-91، ص ص 2009سامر بطرس جلدة، النقود والبنوك، دار البدایة ناشرون وموزعون، عمال األردة، الطبعة األولى، 1
حتمیة تطویر الخدمات المصرفیة، ملتقى المنظومة المصرفیة  –محمد، المعلوماتیة والجھاز البنكي  معطى هللا خیر الدین، بوقموم 2

  .2004، جامعة شلف المنظم لكلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة - واقع وتحدیات -الجزائریة والتحوالت االقتصادیة
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واحــدة ــ املصــرفية املاليــة ــدمات ا ظــروفولعــل ــا أفرز ــ ال ة ــ والكب مــة امل املجــاالت تلــك ن بــ مــن

بمـــا الكــفء ل بالشــ ا ثمار واســ ــا، عل فــاظ ل والســ املاليــة املــوارد عــاظم و قتصــادية ئــة والب التنــافس

ا، ف ن املتعامل ولعموم ن للمالك مضافة عوائد إذيحقق غرابـة فـال ـل، ك الدولة اقتصاد ع ذلك اس ع وا

اليـــوم نجـــد يجـــةمــا ن ولكـــن ، ـــ غرا ا ــا م صـــغر رغـــم العـــالم دول ن بــ مـــن ـــ كب ـــ ح وأخــذت رت اشـــ دوال

موقعـا فأصـبحت ـا ل نجـاز ومتطلبـات ـة التجار الصـفقات لتبـادل ـا تجار وموقعـا ماليـا مركزا أصبحت ا و ل

غرا ا العالم نقاط ن ب ما   .1م

تتـأ ــ ال القطاعـات أبـرز مــن املصـارف قطـاع أن مـا عــامالو انـت ـ وال تصــاالت، و املعلومـات بثـورة ثر

نــات الثمان ة ــ ف خــالل للغايــة متطــورة ــات اتجا ــ و الســبعينات، أوائــل منــذ املصــر العمــل لتنميــة مســاعدا

بالتأكيـــــد ـــــ و اليـــــوم، ـــــ وح ســـــعينات ـــــوال ع تـــــؤثر التـــــا و املصـــــرفية، الـــــنظم حـــــول يم املفـــــا صـــــياغة عيـــــد

وا الوط كبقتصاد ل ش   .2لعال

ــا أعمال وتطــور املصـارف ــور ظ ن بــ وثيـق تــرابط نــاك أن يجـد لــھ العــالم ـ املصــرفية للــنظم بـع واملت

املصـــر النظـــام ن بــ العالقـــة إيضـــاح مــك و وتقدمـــھ، نمـــوه ودرجــة قتصـــادي النظـــام تطــور ن ـــ و ا، وخــدما

التا ل الش خالل من قتصادي   :والنظام

  

  

  

  

  

                                                             
  .75، ص2008إثراء للنشر والتوزیع، عمان األردن، الطبعة األولى ثامر البكري، أحمد الرحومي، تسویق الخدمات المالیة، 1
ناظم محمد نوري الشمري، عبد الفتاح زھیر العبدالت، الصرافة اإللكترونیة، األدوات والتطبیقات ومعیقات التوسع، عمان األردن،  2

  .24، ص2008دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 

 المصرفي والنظام االقتصادي العالقة بین النظام )I-5(شكل رقم

ــــــامـالنظــــ  

 

 

 االقتصـــــادي

 النظام المصرفي
 یؤثر یؤثر
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ص: املصدر ذكره، سبق مرجع املطلب، عبد ميد ا   .23عبد

ــدمات ا بتجــارة تمـام مــر تطلــب فقـد والصــناعة الزراعــة قطـا ــ العــال نتـاج ايــد ل ونظـرا

القـــروض تقـــديم يـــة جن و الوطنيـــة املصـــرفية نظمـــة اســـتطاعت لمـــا ف القطاعـــات، ـــذه دمـــة املصـــرفية

نتاج ادة ز كب ل ش مت   .1أس

تمثل املصرفية دمة ا بأن القول مكن إو نظرنا وإذا دولة، أية امة ال قتصادية شطة أحد

ا م نذكر صائص ا من عدد ع ينطوي أنھ نجد اقتصادي، شاط ك املصرفية دمة   :2ا

 خرى جتماعية و قتصادية شطة بجميع ا وارتباط املصرفية دمة ا مجاالت عدد و شعب

 .بالدولة

 املصــــ دمــــة ا ــــ ع الطلــــب دمــــةإن ا أن حيــــث للدولــــة قتصــــادي التقــــدم درجــــة ــــ ع دالــــة رفية

املتعددة ا بمجاال التنمية بقضايا رتبط و خاصة طبيعة ذو إنتا شاط  .املصرفية

 إنتا شاط أي وعناصر متطلبات ل ا ف يتوافر حيث صناعة، عت املصرفية دمات ا  .إن

ضر  ع السابقة صائص ا توافر أن شك شاطوال ال مواكبة جميعورة التطور ملتطلبات املصر

ا فلســــف أو قتصـــادي ــــا نظام طبيعـــة عــــن النظـــر غــــض دولـــة أي ــــ جتمـــا و قتصــــادي شـــاط ال أوجـــھ

  .السياسية

الثالث قتصادي: املطلب شاط ال املصرفية دمة ا داف   :أ

إ س داف أ مصرف ألي أن فيھ شك ال ـمما املاليـة والعوملـة ليـة املصارف جراء من ا تحقيق

مـــنخدماتــھ، املتولـــدة حتياجـــات مـــن أساســـا ثـــق ين ن معـــ اقتصـــاد داخـــل املصـــرفية العمليـــات أن جانـــب ـــ إ

الوحدات مختلف ن ب ومعقدة شبعة م اقتصادية عالقات قتصادوجود لذلك ونة امل   .والقطاعات

                                                             
كرافد لتنشیط النظام المصرفي في الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیذر، بسكرة،  لخضر عزي، التسویق المصرفي1

  .2004، جوان 6العدد
  .148، ص2009سامر جلدة، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان األردن، الطبعة األولى  2
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I. الد املصرفية دمات ا داف للمصرف(اخليةأ املستحدثة الداخلية  ):العمليات

ي فيما املصرف ا يقدم ال الداخلية املصرفية دمات ا داف أ   :تتمثل

عـن .1 وذلـك املختلفـة ـة اليدو القيـد بمصـادر ية املحاسـ القيـود إثبـات ـ ن املبذول د وا الوقت توف

طر عن املصادر ذه افة ي الذا التأث ق واحدةطر مرة اسب ا ع القيد يل  .ق

ال .2 قصاء م تقليل مع آلية سرعة و املحاسبة عمليات إجراء تامة دقة ع صول ا ضمان

ة اليدو الت ال استخدام مع تحدث  .انت

الواحدةحسن .3 السرعة و للعمالء املصرفية دمة ا  .تقديم

موجودةساعدت تكن لم للعمالء جديدة خدمات تقديم ع املصر املجال ونية لك سابات ا

ظل قبل امن بي من وال التقليدية ة اليدو النظم   :استخدام

 ال يكية البالس بالنقود س ما ور ظ إ ا ا الوقت أدى مما يكية البالس البطاقة استخدام

مـــن املصـــارف العمــــلمكنـــت بمواعيـــد التقيـــد ودون مســـتمرة بصـــورة للعمـــالء التقليديــــة ا خـــدما تقـــديم

املع للفرع غرا ا باملوقع أو املصارف، ذه ل  .الرسمية

 املصــــرف اتــــب م ــــ إ م حضــــور ــــ إ اجــــة ا دون ــــم عمل بمراكــــز للعمــــالء املصــــرفية ــــدمات ا تقــــديم

دمات ا تلك ع صول ل م حسابا بھ توجد  .الذي

 خارجيـــــة أو محليـــــة ســـــواء املصـــــارف مختلـــــف ن بـــــ املاليـــــة الت التحـــــو ــــات عمليـ بـــــإجراء القيـــــام انيـــــة إم

الســـرعة خاصـــةو الت التحـــو انـــت ســـواء الشـــأن ـــذا ـــ ـــة املطلو ـــزات التعز ـــ ع صـــول ا مـــع الالزمـــة

العــال النظـام ــو املجـال ــذا ـ التطبيقــات ــم أ ومـن ــم عمال لتعليمـات تنفيــذا أو املعــروفباملصـرف

فت"باسم  ".سو

ا م وأ املصارف ع عديدة آثار عليھ تب ي لية املصارف استخدام فإن  :وعليھ
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للعميل )1 املقدمة دمة ا ن  :تحس

تصال و الفروع، من فرع أي من ب ال انية إم أو دمة ا امل وت نتظار، من تخفيض خالل من

لتحا دارةلفوري وحصول املعلومات، قعديد بطر العميل عةةبيانات  .سر

نتاجية )2 ن  :تحس

خــــــالل مــــــن يلوذلــــــك ــــــ عمليــــــات وتخفــــــيض ندية املســــــ الــــــدورة واختصــــــار القنــــــوات ــــدد عــ تخفــــــيض

املعـامالت مـن ايـدة امل املجموعـات خدمـة ـ ع والقـدرة ــلوالعمـالء،املعـامالت ل سـبة بال ـاليف الت وتخفـيض

جراء و ندات املس سيط وت البياناتمعاملة يل والدقة ا، وتوحيد   .ات

العمل )3 ظروف ن  :تحس

يـــة الروتي عمــال وإلغــاء تصـــال وســائل ر وتطــو ات والتحضـــ واملعــدات جــراءات توحيـــد خــالل مــن

وسرعة ولة س واملحاسبة حصائية ر التقار ع صول   .وا

II. ارجية ا املصرفية دمات ا داف ارجية(أ ا  ):للمصرفالعمليات

تمــام ــادة ز ـ إ أدت نــة الرا اليـة ا ة ــ الف ـ عمــال منظمـات ــ امـة ال والتحــوالت التطـورات إن

ــــور ظ ــــ إ أدى مــــا ــــذا خارجيــــة ات ــــ متغ مــــع التعامــــل ــــادة ز التــــا و ديثــــة، ا املصــــرفية ــــدمات ا بصــــناعة

ور ظ التا و جديدة عالقاخدمات ور ظ التا و جديدة جديدةخدمات خدمية اقتصادية   .ت

قتصادية العالقات تلك يف تص ان اإلم سيةو رئ فئات ثالث إ الدول ن   :ب

ة .1 التجار  :العالقات

العالم اقتصاديات قية و ن مع اقتصاد ن ب دمات وا البضاعة تبادل شمل  .و
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ة .2 ثمار س  :العالقات

لة طو ثمارات س لغايات موال انتقال شمل العالمو دول قية و املح قتصاد ن ب   .جل

النقدية .3  :العالقات

التخصص إ العاملية املصرفية املؤسسات ت اتج ولقد مد، ة القص النقدية التدفقات شمل و

بنــوك تخصصــت إذ ورة، املــذ ســية الرئ العالقــات مــن فئــة ــل لتغطيــة ة الضــرور املصــرفية ــدمات ا تقــديم

ا ع ع التقليديةالودا املصرفية دمات ا بذلك مقدمة ارجية ا التجارة عمليات ل تمو ار ا لصعيد

وت ـــل التحو عمليـــات نديمـــثال املســـ عتمـــاد و البواصـــل ارجيـــةحصـــيل ا العقـــود وتخصصـــت. وكفـــاالت كمـــا

إصدار  عمليات غطية مثل ا وتوظيف موال رؤوس ل تمو خدمات تقديم عمال والسنداتبنوك م س

عـام، ل شـ املنقولـة ـ وغ املنقولـة مـوال وإدارة ـا، عمال ساب املالية املحافظ إدارة القرض ومـنوإسناد

ـ تتخصص ارجية ا املصرفية الوحدات اسم ا عل أطلق ثالثة فئة ورة املذ الفئات استحدثت أخرى ة ج

بالع جل ة قص موال رؤوس توظيف خدمات معتقديم العمليات معظم ابط ل النظر و سية، الرئ مليات

الكب البنوك أصبحت البعض ا خاللھعض ومن فيھ ستطيع وضع العامليةة باملصارف س ما ور   .ظ

يجـــدر  أنـــھ لإال شـــ دوائـــر ـــل يم ومفـــا التخصـــص مبـــادئ ـــ ع حافظـــت قـــد املصـــارف تلـــك أن القـــول

ا خدما من ديد ا تقديم ا وم ا، ل عة تا أو ا ع ثقة من ات شر أو   .1فروع

  

  

  

  

                                                             
  .80البنوك، مرجع سبق ذكره ص محمد عبد الفتاح الصرفي، إدارة1
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الفصل   :خالصة

شـــــاط ال ــــ ع ـــــام تــــأث ـــــا ل ــــان صــــعدة، مختلـــــف ــــ ع العـــــال قتصــــاد ـــــا عرف ــــ ال ات ــــ التغ إن

، منافســةاملصـر أمــام ا نفســ املصــارف وجــدت فلقــد دولـة، أي ــ و اقتصــاد ألي ساســية الدعامــة باعتبــاره

ـ ال ـدمات ا مسـتوى مـن والرفـع ا، عوائـد ـادة وز ا أدا ن تحس خالل من ا وجود إثبات ا عل تفرض ة قو

فيھ عمل أصبحت الذي ديد ا ي البن املحيط متطلبات تواجھ ح ا   .تقدم

امل عمــل بنـــاو ـــ ع ـــا أنواع بـــاختالف خـــاللءصـــارف مـــن وذلـــك ـــا ائ ز مـــع جـــل لـــة طو عالقــات ر وتطـــو

تأديــة ـ ســتمرار و البقـاء ا لنفسـ تضــمن التـا و م، توقعـا وتقــارب م احتياجـا ـ تل ة ــ متم خـدمات تقـديم

العميـل عليـھ عتمــد الـذي املعيـار أن مـا و فيــھ، شـط ت الـذي املحــيط ظـل ـ ا دمــةشـاطا ا ـ ع كـم ا ــ

املادية السلع املستعملة تلك عن تختلف إليھ   .املقدمة

ــــــ غ و املجتمعــــــات بتطــــــور إذ قتصــــــادية، شــــــاطات ال مــــــن ــــــا كغ املصــــــرفية ــــــدمات ا تطــــــورت لقــــــد

لز  ـان العمـالء، ومتطلبـاتااحتياجات ـ تتما خـدمات تقـديم التـا و ـ التغ ـذا تواكـب أن املصـارف ـ ع مـا

مـن بجملـة تتم ال املصرفية دمة ا ور ظ ع الكب ثر يداع و والنقود التبادل ور لظ ان ف املجتمع،

وتبــــ ز ــــ ت ــــ وال الالملموســــية ــــا وم املاديــــة الســــلع شــــبھ ال املقابــــل ــــ ــــا تجعل صــــائص ذاتا دمــــة ا إن ن

حسية   .منفعة

عمليـات ـرت ظ إذ العصـر، ومتطلبـات تالءم للمجتمع، أخرى خدمات تقديم ع املصارف عمدت كما

وخــــــدمات ــــــة التجار املصــــــرفية كعمليــــــات قــــــراض و يــــــداع عمليــــــات ــــــا مع ازدادت التــــــا و أخــــــرى مصــــــرفية

ا وغ   .التحصيل

ا ــــذا عنــــد تتوقــــف لــــم املصــــرفية دمــــة ا أجــــللكــــن مــــن واملنافســــة الفعاليــــة عنصــــر ــــور ظ و إذ ــــد،

أت حيث ، املصر السوق بھ ينافس أن املصرف بذلك تمكن ، أع ومستوى جودة ذات خدمات تقديم

ة ـ الف خاصة للمصرف ساسية اتيجيات س ومن ة الواج عت والذي ، املصر ق سو ال إ املصارف

ع وجب لذلك العملاملستقبلية، ع تطورات من يطرأ ملا عة ومتا فيھ، تؤثر ال العوامل مراعاة املصارف
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ولقد املصرفية، دمات ا ق سو مجال املتخصصة والدراسات البحوث بإجراء ا تمام ا مدى وما املصر

ع تل مصرفية وخدمات منتجات ار ابت عملية و البنك يواجھ الذي قيقي ا التحدي واسعأصبح نطاق

املصارف عمل أسا شاط قي سو ال ج املز عت لذلك العمالء،   .من

خلإ اســـــات ع ا نـــــاك ذلـــــك ـــــل جانـــــب دمــــــــــ ا ـــــا قتصـــــاديف شـــــاط ال ـــــ ع املصـــــرفية أنة كمـــــا ،

ا تحقيق إ مصرف أي س وخارجية داخلية داف أ املصرفية دمة   .ل

  

  



مستحدثات الخدمة المصرفیة                                       :                               الفصل الثاني  
 

 27 

يد   :تم

وخاصة دمي، ا القطاع ائل ال النمو ، املا القرن من املاضية الثالثة العقود مالمح أبرز من ان

إ أدى ما ذا و العالم، املتطورة الصناعية قتصاديات ظل وذلك ، املصر خدماتالقطاع ور ظ

اليومية ياة ا متطلبات من ا كب جانبا غطي و التقليدية، تلك عن تختلف مستمرة، بصورة   .جديدة

الصـــــناعة تركيبـــــة ـــــ النظـــــر إعـــــادة ـــــا ع نـــــتج جـــــذري، تحـــــول بمرحلـــــة املصـــــرفية الصـــــناعات مـــــرت فقـــــد

ا اتيجي سـواقواس عوملـة ظـل ـ و ن، والعشـر الواحد القرن دخولنا مع خاصة ـ، ع التكنولوجيـا قـدرة و ،

ا تقديم وطرق املصرفية دمات ا من ية متنا ال خيارات العالم، وجدوا أينما العمالء، أمام تضع   .أن

من ا يرتبط وما قراض، و يداع عمليات ع تقتصر عد لم ا ا وقتنا املصرفية دمات فا

ـ إ العلميـة الـدالئل شـ حيـث مصـرفية، شـطة ـأ املصـارف ـا تقـوم ـ ال شـطة و ـدمات ا عـدد و تنـوع

النامية الدول من الكث أو املتقدمة الدول سواء ا ا   .الوقت

مجرد من نفسھ إ املصرف نظرة ت غ ان"فقد أوال" د دف مؤسسة إ ا، وإقراض موال لتجميع

لت للمجتمع نافعة خدمات تأدية إ ء ل احوقبل أر ع صول وا ار زد و والنمو البقاء ا لنفس   .ضمن

أن باعتبار ا أبوا ولوج ع الوسائل ش ن املتعامل إغراء محاولة دمة ا ذه تأدية إ ا ووسيل

ذاتھ بحد حا ر عت املصرف إ جديد متعامل   .اجتذاب

ـ خ السـنوات العال املصر القطاع ھ يواج ما ـومع غ مؤسسـات ودخـول ـة جذر تحـوالت مـن ة

خـــدمات تقــدم مصـــارف الوجــود ــ إ ـــرت ظ املنافســة، شــدة واحتـــدام ، واملصــر املــا العمـــل ميــدان مصــرفية

املصرفية دمات ا مجال ديثة ا املصرفية السوق ومتطلبات   .تتما

نتطرق إوسوف الفصل تيةذا   :املباحث

ول  - املصرفيةسال: املبحث دمات ا ر تطو مجال ديثة ا  .يب

ي - الثا املصرفية: املبحث دمة ل ديثة ا ات تجا  .عض

الثالث -  للمصارف: املبحث ديثة ا ات التوج كأحد سالمية   .املصارف
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املصرفية: ول  املبحث دمة ا ر تطو مجال ديثة ا   :ساليب

تجارة: ول طلبامل ر املاليةتحر دمات املصرالعوملة(ا ندماج و   ):املصرفية

I. التطبيق ونطاق املالية دمات ا تجارة ر تحر وم  :مف

ـ التجـارة ـ ع مقصورا أورجواي جولة قبل طراف املتعددة للتجارة القواعد تطبيق نطاق ان لقد

حالة رالتجارة تحر ختلف و دمات، ا التجارة شمل أصبح ديدة ا تفاقية توقيع عد لكنھ السلع،

مشــ توجــد ال ــدمات، ا حــاالت معظــم ــ ألنــھ الســلع، حالــة ــ عنــھ ــدمات ــدود(لةا ا فــات)عبــور عر و ،

والقـــــــرارات ن القـــــــوان خـــــــالل مـــــــن ي تـــــــأ ـــــــدمات ا ـــــــ التجـــــــارة ـــــــ ع القيـــــــود لكـــــــن ـــــــدمات ل ســـــــبة بال جمركيـــــــة

وقـــد الـــدول، ا تصـــنع ـــ ال ـــة دار جـــراءات أوســـعتو القيـــود ـــادة ز ـــ إ ـــدمات ا لتجـــارة العامـــة تفاقيـــة

ا للتبادل نظام إ الوصول أجل من ا، واملصرفيةتخفيض املالية دمات ا ا ضم ومن دمات ل   .1لعر

وامل املصرفية دمات ا فإن الصدد ذا تتو تفاقية ا شمل ال يالية فيما   :2ص

  ون ر مقابل قراض و ي ال س قراض ذلك بما بأنواعھ قراض شمل و املصرفية دمة  .ا

 ف بما ل والتمو املدفوعة دمات إضافةا املصرفية، وامر و السياحية ات والشي ئتمان بطاقة ا

الفائدة وسعر الصرف، سوق وأدوات البورصة، املتاجرة  .إ

 ،الســــندات أنــــواع مختلــــف إصــــدار ــــ واملشــــاركة الســــبائك، ــــا ف بمــــا صــــول و القابلــــة املاليــــة وراق

النقد صول استوإدارة ال وخدمات ما ا ثمار س وصناديق املالية وراق  .ومحافظ

 والرقابة السمسرة ن التأم والوساطة ن التأم وإعادة بأنواعھ، املباشر ن  .التأم

 ات الشــــر عمليـــات بخصــــوص املشـــورة وتقـــديم ثمار، باالســــ املتعلقـــة ثمارات ســــ و البحـــوث خـــدمات

وصياغة ا ل ي اتوإعادة اإس  .يجي

 

 

 

                                                             
  .41ص  2008،جدار للكتاب العلمي عمان األردن" عالم الكتب الحدیث" المصارف اإلسالمیةأحمد سلیمان خصاونة، 1
  .42أحمد سلیمان خصاونة، مرجع سبق ذكره، ص 2



مستحدثات الخدمة المصرفیة                                       :                               الفصل الثاني  
 

 29 

II. املصر ندماج و املصرفية  :العوملة

أيضـــــا املاليـــــة العوملـــــة وتـــــرتبط قتصـــــادي، شـــــاط بال التصـــــاقا ر الظـــــوا ـــــ أك العوملـــــة رة ظـــــا أصـــــبحت

ن ومضــــام عــــادا أ املصــــرفية العوملـــة اتخــــذت وقــــد قتصـــادية، العوملــــة مــــن جـــزءا ا بوصــــف املصــــر شـــاط بال

و1جديدة ذلك م سا وما واملالية، املصرفية دمات ا تجارة ر   .تحر

ول  املصرفية: الفرع   العوملة

قناة املصر الفرع وأصبح تصال و املعلومات ثورة بفعل ديدة ا املصرفية الصناعة وجھ غ لقد

املصارف مع م عامل للعمالء سبة بال مية أ أقل املصرفية دمات ا ع دملتوز ا تقديم نجد فاليوم ات،

و  والقروض ع الودا مثل التقليدية، نداملصرفية املس الضمانيعتمادات وخطاب الصـرافة خـالل مـن يـتم

التكنولوجيــة التطــورات ن بــ الــتالحم بلــغ وقــد ــت، ن ن و ــاتف وال البيــع ونقــاط لــ تــدو درجــة واملصــارف

وغ املصرفية دمات ا ن ب دود ا وطمس املصرفية   .2املصرفيةالصناعة

العالقــات ــر تحر ا بــدور ـ ع ــ ال قتصــادية للعوملـة الواســع ــوم املف ضـمن تنــدرج املصــرفية والعوملـة

ا خضــــوع و ـــا، ل املنظمـــة تفاقيـــات و الوطنيـــة واملؤسســـات السياســــات مـــن الـــدول ن بـــ القائمـــة قتصـــادية

ت قتصــادية و التقنيــة للتطــورات يجــة كن جديــدة لقــوة ي مســتوىالتلقــا ــ ع ــ طبي ل شــ شــط وت ل، شــ

العوملـــة مــن جـــزء ا وصــف و املصـــر شــاط بال أيضــا املصـــرفية العوملــة وتـــرتبط واحــدة، وحـــدة بأكملــھ العــالم

املالية بالعوملة تأث ل ول ـاقتصادية توج خالل من ا صي و ا و تصنع واملصارف البنوك انت وملا ،

ومنــذ ــا خ تار ــ ع خطتــھ جديــداالــذي عــدا املســتقبلية ــة الرؤ مــن جعلــت قــد املصــرفية العوملــة فــإن ا، شــا إ

امة وال مية بالغة قتصادية الفرص من عالم ونية ال من جديد عالم إ   .3للدخول

ي الثا املصر: الفرع  :ندماج

ا انجاز املراد داف لأل تبعا ندماج، عمليات وراء تقف ال الدوافع نتنوع القائم   لدى

                                                             
حسن یوسف، عولمة االقتصاد الدولي، المركز القومي لإلصدارات القانونیة بدار الكتاب المصریة، شارع عابدین مصر، یوسف 1

  .13، ص 2010
، دار اإلمارات العربیة مركز اإلمارات للدراسات )مصارف أنموذجا(عبد الكریم جابر العیساوي، االندماج والتملك االقتصادیان2

  .93، ص 2007أبو ظبي، والبحوث اإلستراتیجیة، 
  .13ص  یوسف حسن یوسف،3
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يـــو بمــا ســـباب، أو الــدوافع تلـــك ديــد ا للكيــان ـــ الكب ــم ا مزايـــا وتتصــدر العمليـــات، ــذه ــ ع

املصر القطاع وخصوصا ن واملتعامل العمالء لدى مان و امةلولع.1بالثقة ال قتصادية ثار م أ من

ة والصـغ ة ـ الكب البنـوك ـل ن بـ سـواء مصـرفية انـدماجات موجة من اضر ا الوقت حدث ما و للعوملة

البعض ا عض و ة الكب البنوك ن   .2و

املصر ندماج ف ا: عر جميع أن إال وم املف ذا إلبرازحقيقة عرضت ال فات التعر عددت تأخذلقد

فھ لتعر أساسا إجرائھ املتبعة قة الطر ـو3من املصـر نـدماج امـل: لـذا والت التكتـل نحـو ـ جم تحـرك

ل ش إلحداث أك أو ن بنك ن ب ما التوحد،والتعاون ال أش كيـانمن خلـق إ ا ا ل والش النمط يتجاوز

ال مستعصية تبدو انت داف أ تحقيق ع وفعالية قدرة ندماجأك عملية إتمام قبل   .4تحقق

أنــھ ـ ع املصــر نـدماج ــف عر يمكـن ناميــة،: كمـا أو اكية اشـ أو رأســمالية دولـة ــ يحـدث قــد دمـج

فصــــ مـــن جــــزء أنـــھ أســــاس ـــ ع املصــــارف ن تـــأم عمليــــات عـــادة عقــــب ـــو املصــــريو ـــاز ا فــــإن5لة التـــا و ،

املصر عامندماج ل واحـد،: ش كيـان ـ ـ أك أو ن مصـرف ن كيـان ـان ذو أو واحـد، بنـك مـن ـ أك اتحاد و

مالية عملية ع شيوعا ك مثلة املصر الدمج أو ندماج نطوي أوو بنك ع ستحواذ إ تؤدي

و ترخيصھ ع عادة املندمج البنك تخ و أخرى، مصرفية مؤسسة بواسطة اسماأك ديد ا الكيان تخذ

البنــــك وأصــــول خصــــوم ــــ إ املنــــدمج البنــــك وخصــــوم أصــــول وتضــــاف الدامجــــة، املؤسســــة اســــم عــــادة جديــــدا

محدد واتفاق متأنية دراسة خالل من ذلك ل و   6الدامج،

نالتـــاو  ـــو وت شـــكيل ل نـــدماج و باالتحـــاد ـــ أك أو ن بنكـــ قيـــام ـــو املصـــر نـــدماج أن ـــ إ نخلـــص

م مـــعكيـــان والتـــأقلم املنافســـة مثـــل التحـــديات ـــة مواج ـــ ع القـــدرة أجـــل مـــن ـــذا و وســـعة، مـــا ـــ أك صـــر

املصرف عوملة ا جاءت ال ات   .املتغ

                                                             
  .108، ص مرجع سبق ذكرهیوسف حسن یوسف  1
  .42عبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .26 ، ص2008محمد إبراھیم موسى، اندماج البنوك ومواجھة آثار العولمة، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة،مصر، 3
  .35، ص 2008محسن أحمد الخضیري، االندماج المصرفي، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 4
  .40، ص4، ط2008شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، الجزائر، 5
  .42، ص  2005إلسكندریة، مصر الدار الجامعیة اعبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، 6
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ندماج .1 ما: أسباب إ الدمج أسباب يف تص يمكن ذا وعلى املصارف عالم الدمج أسباب تتعدد

 :1ي

أفضل -  اقتصاد ع صول  .ا

أنــواع -  ــل ــة مــوردالقصــور معا أو مســتغل ــ غ الســيولة فــائض ــا ع يــنجم ــ ال عــتالالت خاصــة ،

ســــراف، مجــــاالت افــــة ــــة معا التــــا و متعــــددة، ضــــياعات أو لفــــة، والت الوقــــت ــــ فاقــــد أو ــــدر، م

قتصادية الكفاءة  .وعدم

و  -  أك إبداع قوى جديدإطالق واقع مع للتعامل  .أفضل

ــــاســــتخدام -  دوات ــــذه مــــن ســــتفادة و الــــدمج عمليــــات لتحقيــــق املــــة املت دوات مــــن مجموعــــة

ي ما دوات ذه م وأ ونموه وتوسعھ البنك استمرار ع  :املحافظة

 عية شر وال القانونية  .دوات

 لية التمو دوات و قتصادية دوات و قية سو ال  .إ...دوات

تنافسية -  ة م وأرامتالك  .أفضل

املصــر .2 نــدماج يوجــد: أنــواع حيــث ، املصــر الــدمج أو املصــر نــدماج أنــواع مــن العديــد نــاك

البنوك ن ب يتم الذي الرأ ندماج و شاط، ال نفس عمالن أك أو ن بنك ن ب يتم الذي فقي ندماج

بالبنك املختلفة املناطق ة نالصغ بـ يـتم والـذي املخـتلط الـدمج نـاك و ى، ـ الك املـدن ـ الرئ والبنك

الـــــدمج عمليـــــة أطـــــراف ن بـــــ العالقـــــة حيـــــث مـــــن أمـــــا ابطـــــة، م ـــــ غ مختلفـــــة شـــــطة أ ـــــ عمـــــالن ـــــ أك أو ن بنكـــــ

إدارة جانــــب مــــن شــــديدة بمعارضــــة يواجــــھ الــــذي ي العــــدا والــــدمج الطــــو الــــدمج نــــاك ف املصــــر نــــدماج و

 .2ندمجملاالبنك

يطلبامل الشاملة: الثا واملصارف املصر ل والتدو وصصة   :ا

واتفاقيــة العوملــة نــواتج مــن الشــاملة والبنــوك وصصــة ا ــ وكــذاعت واملصــرفية، املاليــة التجــارة ــر تحر

املصرفية دمات ا صناعة لة ي إعادة يجة   .ن

                                                             
  .44- 39، ص 2007الدار الجامعیة اإلسكندریة مصر محسن أحمد الخضیري، االندماج المصرفي، 1
  .43-42عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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I.املصر ل والتدو وصصة  :ا

أحــد البنــوك صــة خ ــ لعت شـــ صــة ا رة بظــا حــوال ــل ــ مرتبطــة ــ و العوملــة، نــواتج

ـع توا زوال عـد التحديـد و الناميـة، الـدول ـ البنـوك صة خ نحو تجاه حدث وقد عاملية، رة كظا عام

والتحـــول قتصـــادي صـــالح بـــرامج تطبيـــق ـــ إ الـــدول ـــذه مـــن ـــ الكث تحـــول ظـــل ـــ للبنـــوك العامـــة امللكيـــة

السوق آلليا   .1ت

اصة ا امللكية إ للدول اململوكة للمصارف املتصاعد التحول عمليات وصصة با ص.2ونقصد وتت

مو  ــــ املصــــارف البنــــوك خوصصــــة دوافــــع ــــم ظــــلاأ ــــ املصــــر العمــــل تواجــــھ ــــ ال ايــــدة امل التحــــديات ــــة ج

اتفاقيــة بــھ جــاءت مــا مــع والتكيــف املصــرفية ات ــ واملتغ املاليــة ــالعوملــة واملصــرفية املاليــة، ــدمات ا ــر تحر

العاملية التجارة ومنظمة ات ا اتفاقية   .3إطار

الصـــــعبة بالعملــــة العمليــــات ــــ واملتمثلــــة الدوليــــة العمليـــــات توســــيع بــــھ فيقصــــد املصــــر ل التــــدو أمــــا

املصرفية املؤسسات إقامة ارتفاع تزايد إ باإلضافة ن، املقيم غ مع املقاصة ارجوعمليات   .4ا

املجال الدول بتلك املتواجدة املختلفة املصرفية واملؤسسات الدول ن ب التعاون تزايد ل بالتدو يقصد كما

املحلية ا أسواق خارج املصارف تواجد ة املعت ادة الز ذلك ع والدليل ، واملا   .5املصر

أ غزو أي ا، شاط ل تدو إ ا ا الوقت املصارف املصـرفيةوتتجھ ـدمات ا أسـواق الدخول و

شــــارة تجـــدر الصــــدد ــــذا ـــ و م، البلــــد حــــدود يكمـــخـــارج قــــد الــــذي ســـلوب أن ــــ وراءإ شــــاطن ل تــــدو

إما جديدة، ألسواق سيات ا ومتعددة الدولية ات الشر غزو اصة ا ا نظ كب حد إ شابھ ت املصارف

املباشــــــ ــــــ وغ املباشــــــر ثمار املتعــــــددةباالســــــ املصــــــارف أيضــــــا نجــــــد ســــــيات ا متعــــــددة ات شــــــر نجــــــد ومثلمــــــا ر،

سيات   .6ا

                                                             
  .43عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص 1
  129ص 2000طھ طارق، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفیة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،اإلسكندریة، مصر،2
  .عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، نفس المرجع، نفس الصفحة3

4PHILIPE DEARISENET, END JEA PIERRE, Economie Internationale, la place des Banques, Edition : 
Dumod, France, 1999, P336. 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص نقود  ،تطور الخدمات المصرفیة ودورھا في تفعیل النشاط االقتصادينادیة عبد الرحیم، 5
  .42ص  3وبنوك كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر 

  345قحف،اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریة،الدارالجامعیة،اإلسكندریة، مصر،صعبد الغفار الحنفي،وعبد السالم أبو 6
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ا م املصر ا شاط ل املصارف ل لتدو ال أش عدة ناك   :1و

  ول ل أي: الش آخر، بلد دمة ا لك مس إ ما بلد مؤسسة بواسطة املالية دمات ا تقديم

ع واملصرفية املالية دمات ا البلـدتقديم ملصـارف الدوليـة عمـال توسـيع ـ ل الشـ ـذا دخل و دود، ا

ن املقيم لغ خدمات بيع أي ،  .املع

 ي الثا ل املؤسسات:الش بواسطة االت و أو فروع أو عة تا ات شر شاء إ ع املالية دمات ا ع توز

ضـــ ل الشـــ ـــذا ـــدخل و املضـــيفة، الـــدول بخـــالف آخـــر، بلـــد ـــ املقيمـــة ـــاملاليـــة املع البلـــد فـــروع س تأســـ من

ن املقيم غ أو ن املقيم مع للتعامل سواء ارج ا عة تا ات شر أو  .لفروع

II.الشاملة  : املصارف

ونمـو ـور ظ البنـوك وأعمـال أداء ـ ع العوملـة ا عكسـ ـ ال العامليـة املصـرفية ات املتغ من أن القول يمكن

ا ــ وا انقالبــا ــ عت جديــدة مصــرفية ــلكيانــات ب تقــوم ــ ال الشــاملة بــالبنوك عــرف ــ وال البنــوك، عــالم ــ

ـــل ــ لتل والوظــائف عمـــال، امــل ــع توز ـــ ع تقــوم واحــدة منظومـــة ــ التقليديــة ـــ وغ التقليديــة الوظــائف

مشكالتھ جميع وتحل العميل   .طلبات

الشـــاملة البنـــوك ـــف عر يمكـــن املـــدخل ـــذا املصـــرفية: "ومــن الكيانـــات تلـــك ــا ـــعبأ تنو وراء ســـ ـــ ال

القطاعــات، افــة مـــن املــدخرات مــن ممكـــن قــدر ــ أك عبئـــة و ــل التمو وتمـــنحمصــادر وتفــتح ــا موارد وتوظيـــف

القطاعـات ميــع املصـر ندئتمـان ســ ال ـ ال واملتجــددة املتنوعـة ـدمات ا افــة تقـديم ـ ع عمــل كمـا ،

البنوك ن ب ما تجمع ا نجد بحيث ، مصر رصيد نوكإ و املتخصصة البنوك ووظائف التقليدية ة التجار

عمال و ثمار   .2س

القطاعــات، افــة مــن املاليــة مــوارده تنميــة ــ إ ســ الــذي املصــرف ذلــك ــو الشــامل املصــرف ســاطة و

القطاعات افة إ ئتمان يقدم   .3كما

                                                             
  .55، ص 2007سامي أحمد مراد، تفعیل لتسویق المصرفي لمواجھة آثار الجاتس المكتب العربي للمعارف، مصر الجدیدة، مصر، 1
  .52-51عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
  .217، ص 2006سید طھ بدوي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 3
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و الشامل املصرف أن القول يمكن إ: "لذلك س مصر ـكيان ـع التنو خـالل مـن اح ر عظيم

ل التمو   ".مصادر

ل الشـ ـ ـ مو ـو كمـا ديثـة ا أو الشـاملة للمصـارف املتعـددة الوظـائف تلـك عـن الـبعض ـ ع وقـد

  :1املوا

  

  

  

  

  

  

  

شـــرســـ: املصـــدر لل وائـــل دار املاليـــة، ـــدمات ا ق ســـو ، الصـــميد جاســـم ومحمـــود ، ـــ يو ا شـــكيب ليمان

ع، ردن،والتوز ص2009عمان، ،86.  

ا غ عن ا تم وال املصارف ذه سمات م أ   :2ولعل

 املحدود التخصص مقابل  .الشمولية

 التقيد مقابل  .التنوع

 ستاتيكية مقابل  .الديناميكية

 التقليد مقابل ار  .بت

 نحسار مقابل والتواصل امل   .الت

                                                             
، 2009سلیمان شكیب الجیوسي، ومحمود جاسم الصمیدعي، تسویق الخدمات المالیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1

  .86ص 
  .15، ص 2008ب الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، خبابة عبد هللا، االقتصاد المصرفي، مؤسسة الشبا2

 وظائف المصرف الشاملة) II -6(شكل رقم 

 وظیفة التأمین

 وظیفة المدخالت وظیفة سمسرة االستثمار

 وظیفة خدمة األمان وظیفة االئتمان تخطیط االستثمار وظیفة

 المصرف الشامل الحدیث

 وظیفة إدارة النقدیة وظیفة االدخار الصیرفة الشاملة
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و  ضافية املصرفية دمات ا إدارة ـوتنطوي ال ـدمات ا مـن العديـد ـ ع الشـاملة بـالبنوك املقاصـة

دمات ا ذه م وأ لفة، ت بأقل عائد أك لتحقيق بكفاءة ا إدار إ البنوك تلك   :1س

الدولية .1 املعامالت دمات: خدمات ا من العديد ع شمل يو ما ا م أ  :لعل

 املاليةخدمة املعامالت اء وإ واملشورة املعلومات تقديم شمل وال واملستوردين ن  .املصدر

 املصرفية ت و ا ومثل الدولية الدفع وقبول إصدار مثل خرى طراف  .ا.....عمليات

 ندية املس عتمادات و ندية املس الكمبياالت باستخدام الدولية التجارة ل تمو  .ا...خدمات

ثمارخــ .2 ســ أمانــة الشــاملة: دمات للبنــوك ســية الرئ الســمات إحــدى ــ عت ــديثحيــث ا ــا وم مف ــ

ا م أ لعل ا لعمال بخدمات البنوك تلك تقوم  :حيث

 العمالء أموال إدارة مثل فراد  .خدمات

 ات والشر املشروعات  .خدمات

 شمل وال اصة ا دمات وا املعلومات نظامخدمات بناء العمالء ملساعدة مراكزخاصة شاء إ

م خاص  .معلومات

 املبيعات عة متا  .خدمات

 والسندات م باألس اصة ا صدار و يل ال  .خدمات

ونية: الثالثطلبامل لك املصرفية دمات ونيةف الص(ا لك   )ة

ول  ية: الفرع فةما ونيةالص   لك

املصارف اتيجيات اس داف وأ عاد أ من غ نوعيا تحوال املصرفية عمال عالم عرف   لقد

تصــــال و عــــالم ــــ ديــــد ا التكنولوجيــــا لثــــورة منطقيــــة يجــــة ن ذلــــك ــــان و ة ــــ خ القليلــــة وعوملــــةالعقــــود

واملال خاصـة املصـرفية باملؤسسات أدى ما ذا ولعل واملصرفية، املالية تقـديمسواق نحـو باالتجـاه عامـة يـة

ــــ ع أن الـــبعض يـــرى نـــا ومـــن فة، الصــــ ســـوق بـــھ ســـم ت أصـــبحت مـــا مــــع ـــ يتما ـــدمات ا مـــن جديـــد نـــوع

ونية لك فة الص التطور ذا يتجسد بما ا املحيطة الظروف مع تماشيا ا أدا من تطور أن   .املصارف

                                                             
  .47-44 ص، ص2008الدار الجامعیة اإلبراھیمیة، مصر ، )عملیاتھا وإدارتھا(عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة 1
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ونية لك فة الص ف   :عر

ف عر ونيةيمكن لك فة  :الص

علـــقــ -  ســـواء ديــد ا تصـــال و عـــالم باســتخدام أي ونيـــة الك بطـــرق املصــرفية العمليـــات إجـــراء

إ للتنقل مضطرا العميل ون ي لن النمط ذا ظل و ديدة ا أو التقليدية املصرفية باألعمال مر

باألعمال القيام أمكنھ إذا مالبنك بنكھ من ا د ير زمانال أي و ان م أي  .ن

أن -  القــول مكـن البنــوكو قيــام ـ ونيــة لك املصــرفية بالعمليـات عــرف مــا أو ونيـة لك فة الصــ

اتصـــال ات شــــب خـــالل مـــن عــــرف بمـــا أو املبتكـــرة أو املصــــرفية ـــدمات ا وتقتصــــربتقـــديم ونيـــة، الك

خالل من وذلك البنوك ا تحدد ال ة العضو لشروط وفقا ا ف ن املشارك ع ا إل الدخول صالحية

العمالء اتصال وسيلة الشبكة ع املنافذ  .أحد

ونية لك فة الص داف   أ

املصر .1 السوق ا حص ز لتعز  .وسيلة

اليف .2 الت  .فض

شاط .3 لتوسيع وسيلة الوطنيةعت دود ا وخارج داخل  .ا

دمات .4 ا ع املعلومات الشبكةإتاحة ع مصرفية خدمات تقديم دون البنك ا يؤد  .ال

ان .5 م وأي وقت أي املصرفية وغ املصرفية دمات ا ع العمالء  .حصول

ونية لك فة الص وعيوب ات   مم

ونية لك فة الص ات مم   :من

مغلق .1 البنك ان وإن ح وقت أي موال وإيداع  .ب

ة .2 السر من عزز و يضمن مما بياناتك مع املشفر  .التعامل

الورقية .3 عمال من  .التخفيف

ونية لك فة الص   :عيوب

حسابك .1 اق اخ انية  .إم
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ا .2 ف للدخول يل ال من تمنع ماكن  .عض

شغيلية .3  .مخاطر

اتيجية .4   .مخاطرإس

ونية لك فة الص ال   :أش

الصراف .1 از  .ATMج

النقال .2 اتف ال ع فة  .mobile bankingالص

الناطق .3  .البنك

امل .4  .البنك

ونية .5 لك البيع  .نقاط

اتفية .6 ال فة  .phone bankingالص

نت .7 ن وسائل ع فة يالص و لك البنك عرف بما  .أو

ثالثو خالل من السداد يتم نت ن ع ي و لك سوق ال   :وسائلحالة

ونية .1 لك النقود استخدام خالل من وذلك ي و لك النقدي  .الدفع

الور .2 الشيك مسار وتأخذ ونية لك ات  .الشي

يكية .3 البالس ئتمان  1.بطاقة

ي الثا ونية: الفرع لك  البنوك

ونية لك البنوك اصطالح أو عب بنوك) ElectronicBanking(ستخدم   أو

نــت ــوم) Internet Banking(ن كمف ســعينات ال مطلــع ــرت ظ ــ ال يم للمفــا وشــامل متطــور ــ كتعب

عد عن ونية لك البنوك أو عد عن املالية دمات ب) RemoteElectronicBanking(ا الو بنوك  Web(أو

                                                             
ص  2012 –وسیم محمد الحداد ومحمود إبراھیم نور، الخدمات المصرفیة اإللكترونیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان األردن 1

  .59- 55.ص 
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Banking (امل املصرف ـط) Home Banking(أو ا ـ ع املصرف املاليـة) Online Banking(أو ـدمات ا أو

  .Self ServiceBanking(1(الذاتية

التجــارة أســاس ــ ع القــائم ــ الرق باالقتصــاد عليــھ اصــط مــا مواضــيع احــد ــي و لك البنــك مثـل و

أكــــدت ـــــ ال ــــ ة ــــ خ ــــذه ف املعلومــــات، وتقنيــــة ونيــــة ـــــيلك و لك للبنــــك والــــواق قيقــــي ا الوجــــود

وسـائل ـ ع عتمد ديثـةباعتباره ا التقنيـةتصـال الوسـائل تنفومختلـف ـقـ طر عـن شـاطاتھ وإدارة يـذ

نت ن ا أبرز معلوماتية ات   .شب

ـــائز الر ـــ ع تقـــوم ـــ ال املاليـــة املؤسســـات أو البنـــوك تلـــك ـــا أ ـــ ع ونيـــة لك البنـــوك ـــف عر مكـــن و

دمات ا افة لتقديم واملعلومات تصال تكنولوجيا مجال ديثة ا التطورات افة وتوظيف ونية لك

بأماناملصرف   .2ية

وجـودوالبنك لـھ مصـرف ـو ي و الشـبكةلك ـ ع نـت(امـل ن افـة) شـبكة ـ ع موقعـھ حتـوي و

مجيـــــات املصـــــرفيةاال لألعمـــــال ب3لالزمـــــة بالقيـــــاميـــــح، ـــــون للز املصـــــرف ـــــذا ـــــيح ي اصـــــةث ا أعمالـــــھ افـــــة ب

املصــــرف لـــــھ يــــوفره خـــــط بواســـــطة وذلــــك بـــــھ، موجــــود ـــــان م أي ــــق طر عـــــن افـــــةباملصــــرف بانجـــــاز لــــھ ســـــمح

املصرف مقر إ بنفسھ اب الذ إ يضطر أن دون   .4معامالتھ

ونية .1 لك البنوك  خصائص

و أساسية ستة ع الوقوف مكن و التقليدية، املصارف عن ات بم ونية لك البنوك   :5تمتاز

واملراسالت )1 جراءات افة أن حيث للمعامالت، الورقية الوثائق املصرفيةاختفاء دمة ا طر ن ب

ورق أي استخدام دون ونيا إلك  .يتم

دونفــــتح )2 نـــــت ن شــــبكة باســــتخدام عامليــــا ا شــــاط لتوســــيع ـــــم ا ة صــــغ املصــــارف أمــــام املجــــال

ا وغ ة شر ال واملوارد ثمار س ادة وز خارجيا، التفرع إ اجة  .ا

                                                             
  .24، ص2006،دار الفكر الجامعي،االسكندریة، مصر"النقودااللكترونیة"منیر محمد الجنبیھي،وممدوح محمد الجنبیھي1
الصرافة اإللكترونیة األدوات والتطبیقات ومعیقات التوسع دار  وائل للنشر بد الفتاح زھیر العبدالت، ناظم محمد نوري الشمري، وع2

  .28، ص 2008والتوزیع، الطبعة األولى 
: ، شركة كنانة لتكنولوجیا المعلومات، مصر، متاح على الموقع االلكتروني"البنوك اإللكترونیة بین مزایا وعیوب"یونس عرب، 3

www.kenanah.com07/12/2005: ، تاریخ اإلطالع.  
  .10، ص2005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر "البنوك االلكترونیة"منیر محمد الجنبیھي، وممدوح محمد الجنبیھي،4
  .35-34صص   مرجع سبق ذكره،ناظم محمد نوري الشمري،وعبد الفتاح زھیر العبدالت5
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شـــــبكة  )3 ــــ ع املصـــــرفية العمليــــات إدارة ـــــ ع التـــــاالقــــدرة و ، ـــــ جغرا موقــــع أي مـــــن بكفــــاءة، نـــــت ن

أو عة ــ امل قتصـادية الـنظم حيـث مـن العـالم، مســتوى ـ ع مـاكن أفضـل يختـار أن املصـرف سـتطيع

املسـتقرة السياســية مناسـبةوضـاع ئــة ب ـ أعمالــھ ليمـارس فضــل، ية الضـر املعاملــة أو ــ، ا شــر و

العالم أنحاء  .جميع

و )4 و خر، ما م ل ونية لك التعامالت طرفا يرى ال حيث ة، و ال تحديد انية إم  عدم

ونيا )5 إلك ة و ال ع للتعرف ن التأم وسائل من بالعديد التكنولوجيا ھ عا  .ما

ا )6 وغ والرصيد ساب ا ككشوف الرقمية املنتجات مثل ونيا، إلك املنتجات عض سليم انية  .إم

ــــ )7 غ ممــــاســــرعة ونيــــة، لك املعــــامالت مجــــال ــــ ع الســــر التطــــور ملواكبــــة وذلــــك اكمــــة ا القواعــــد

ع السر التطور ذا ملواكبة الالزمة عات شر ال صياغة سرعة إ  .يحتاج

ونية .2 لك البنوك وسلبيات  :مزايا

عـــد، عــــن ونيـــا إلك ا خـــدما تقــــدم ـــ ال املصــــارف تلـــك ونيــــة لك بـــالبنوك ــــقيقصـــد طر عـــن وذلــــك

الداخليـــة، املصـــرف معلومـــات مـــنشـــبكة العديـــد تحقـــق ونيـــة لك البنـــوك إن ـــ ع عـــام اتفـــاق يوجـــد حيـــث

املزايا ذه م وأ والعمالء، املصارف من ل ل   :املزايا

 مدار ع للعمالء املالية دمة ا  .ساعة24توف

 العمالء حسابات عن حديثة معلومات  .تقديم

 ع نتالقدرة ن ق طر عن ة املطلو املعلومات ع صول  .ا

 سابات ا ع العمليات  .إجراء

فيمـا تتمثـل ـا فإ ونيـة لك ـدمات ا مـن النوعيـة ـذه مثـل تطبيـق ـ إ املصرف تدفع ال سباب عن أما

  :1ي

 ا تقـدم ـ ال للمصـارف م وتحـول ن ـالي ا ـا لعمال املصـارف فقـدان احتمـاالت املاليـةتخفيض ـدمات

مدار ع ونية  .ساعة24لك

                                                             
  .68، ص رة البنوك، مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الفتاح الصرفي، إدا1
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 الفروع شاء إ اليف ت لتخفيض  .فرصة

 املصرفية دمة ا تكنولوجيا غ أي ة ملواج باملصرف ن العمل مرونة درجة ادة  .ز

 ع العمالء لدى جيد انطباع خلق تكنولوجيااملصرفنإعادة متطور  .كمصرف

 لتحقيق فرصة ونية لك البنوك السوق إن والبقاء للمنافسة أفضل  .1معدالت

 اليف ت مثل شغيلية، ف مصار ما ملصرف فرع افتتاح عملية تتضمن إذ ف، املصار  توف

معدومة ف املصار تلك أن غ ا، وغ والصيانة العمالة اليف وت ثھ وتأث املوقع   شراء

ونية لك البنوك حالة املوا(ائيا ل الش  ).أنظر

 

  

فرطـاس،: املصـدر ـي"منصـف البن نـت ن ـ املباشـر ثمار سـ فــرص حـول تحليليـة املصــارف"دراسـة اتحـاد ،

لبنان ية، ص2000العر ،75.  

ونيـــة لك البنــوك أفضـــلية لنـــا ن يبــ الســـابق ل ـــاليففالشــ الت ناحيـــة مــن التقليديـــة ف املصـــار عــن

غايــة ــ إ تــوف ســـتطيع ونيــة لك البنــوك أن إذ يــرادات، ـــ)%15-%50( %35و إ وتحيــق ــاليف، الت مـــن

إ) %35+%50(%85غاية تصل ادة بز أي التقليدي%35إيرادات املصرف من   .أع

                                                             
، الملتقى الدولي للتجارة االلكترونیة، "واقع وآفاق المصارف االلكترونیة في الدول العربیة"مصیطفى، و س بلعور، و ع عزاوي،.ع1

  .2004مارس  17-16-15: المنظم بجامعة ورقلة، بتاریخ

  نسبة اإلیرادات والتكالیف في كل من البنكین التقلیدي واإللكتروني: )II-7(الشكل 
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املصرف أن إال العديدة، املزايا ذه ورغم شأنھولكن، مخاطر لھ تكنولوجيا من فيھ بما ي و لك

خطــار مــن قتصـاديون اء ــ ا حــذر و املخـاطر، عــض ــا ل ـون ي أن بــد ال جديــدة تكنولوجيـا أي شــأن ذلـك

ا وم ي و لك البنك بنظام التعامل جراء من   :املحتملة

 عل تــب ي أن يمكـن ومــا بالعميــل املصـرف عالقــة ـ ــوة ال سـاع ضــماناتا دون اض ــ اق عمليـات مــن ـا

نصب لعمليات املصارف عرض و  .افية،

 ـي و لك البنـك نظـام أن حيـث السيولة، م املركزي البنك مراقبة ة يقـومصعو أن للعميـل ـيح ي

أو أخــرى دولــة الدولــةإ حـدود خــارج التلفــون أو الكمبيـوتر زر ــ ع بضــغطة مبـالغ ــأي و أموالــھ ـل بتحو

مم أمالعكس، ادة بالز سواء السيولة بأزمات للتأثر عرضة الدولة يجعل  ا

  .1بالنقصان

ي الثا املصرفية: املبحث دمة ل ديثة ا ات تجا   عض

إنتا شاط أي وعناصر متطلبات ل ا ف يتوافر حيث صناعة، عت املصرفية دمات ا شكوال .إن

شـاط ال أوجـھ جميـع ـ التطـور ملتطلبـات املصـر شاط ال مواكبة ضرورة ع السابقة صائص ا توافر أن

السياسية ا فلسف أو قتصادي ا نظام طبيعة عن النظر غض دولة أي جتما و   .قتصادي

بالعدي مرت قد قتصادية، شاطات ال أوجھ من ا كغ املصرفية دمات ا التطـور،إن مراحـل من د

قيـــام ـــ إ املعنيـــة الـــدول حـــدود داخــل ـــ يـــداع و اض ـــ ق عمليـــات القيــام مجـــرد مـــن شـــاط ال تحـــول حيــث

ـــا قيام ة،وكــذلك والتجار دميــة وا الصــناعية املشــروعات مــن ــ الكث ــا وتملك ثمار، ســ مجــاالت ــ البنــوك

الدولة حدود خارج إ ا خدما   .بتصدير

ي ا يص ت املمكن فمن املصرفية دمات ا صناعة مجال ديثة ا ات تجا خصوص   :و

املصرفية: ول طلبامل دمات وا شطة ع   :التنو

ومـا قـراض و يـداع عمليات ع فقط تقتصر ن عد لم املصرفية دمات ا بأن الذكر سبق لقد

مصرفية شطة أ من ا   .يرتبط

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، "لكترونیة بین مزایا وعیوبالبنوك اال"یونس عرب، 1



مستحدثات الخدمة المصرفیة                                       :                               الفصل الثاني  
 

 42 

ـاحيث ا الوقـت ـ البنـوك ـا تقـوم ـ ال شطة و دمات ا عدد و تنوع إ العملية الدالئل ش

ي ما إ شارة يمكن صوص ا ذا و النامية، الدول من الكث أو املتقدمة الدول   :سواء

م  .أ  للبنك الفروع من العديد شاء املصرفية Parent Bankإ دمات ا عدم إقراض،(التقليديةال

نقديــــــة، الت تحــــــو ــــــة، جار حســــــابات ــــــ...إيــــــداع، ــــــاو ) ا وتبعي ا شــــــط أ بمختلــــــف القائمــــــة املنظمــــــات

ا سيا  .وج

وأسـواق  .ب  التقليديـة ـة التجار شـطة ـ فقـط تتخصـص ـ ال و م للبنـك الفـروع مـن العديـد شاء إ

ملة  .ا

تقـــــديم  .ج  خـــــالل مـــــن ن التـــــأم صـــــناعة ـــــ البنـــــوك ليـــــة،دخـــــول ســـــابات با اصـــــة ا ـــــدمات ا افـــــة

املختلفـة ـا بأنواع ن التـأم بـوالص وإصـدار و وكتابة السمسرة ك، املش ثمار يـاة،(س ا ـ ع ن تـأم

ات  ).ا...املمتل

وتخطيط  .د  وتنظيم صية، ال القروض مثل لألفراد املصرفية دمات ا من الكث ن البنوك تقدم

وم  صـية ال الضـمانالضـرائب أو ئتمـان بطاقـات ومـنح يجـارات، دفـع نفـاق،  Creditانيـات

Cardsات الشــــــي طاقــــــات الصــــــيانةCheque Cardsو خــــــدمات افــــــة ل ماليــــــة وقــــــروض يالت ســــــ و

باملنازل اصة ا بدال س لية(و امل زة ج اصة)ثاث، ا شارات باالس يتعلق ما ل ل باإلضافة ،

ا املساكن السياراتشراء ع ن التأم شراء وكذلك ا، بيع أو  .ديدة

املعلومات  .ه  ونظم بالكمبيوتر اصة ا دمات ا افة  .تقديم

ـــــ  .و  ح ـــــان م ـــــل ـــــ البنـــــك لفـــــروع عـــــة التا ليـــــة الوحـــــدات مـــــن نقديـــــة صـــــرف بطاقـــــات فـــــراد مـــــنح

الرسـ العمل بمواعيد التقيد دون النقود من مبلغ أي ع صول ا الفرد والستطيع البنـوك، ـ

مماثلــة بطاقــات تمــنح أيضــا بــل فقــط، ــة جار حســابات ــون يمل مــن ــ ع البطاقــات ــذه مــنح يقتصــر

إيداع حساب لھ من ل  .Deposit Accountل

يطلبامل املصرفية: الثا دمات ا تكنولوجيا استخدام الكب   :التوسع
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ـ املصرفية دمات ا تقديم التقدم ر مظا م أ حيـثمن الكمبيـوتر، اسـتخدام ـ ـ الكب التوسـع

ن والعامل العمالء من ل ل الوقت وتوف وقراطية الب عباء وتقليل دمات، ا تقديم السرعة إ أدى

ع العميل حصول انية وإم املالية، املعامالت م الكب ايد ال مواكبة إ أيضا ذا أدى وقد البنوك،

املط ـــدمات دونا املعنيـــة الدولـــة داخـــل املنـــاطق مـــن منطقـــة أي ـــ ن املعـــ البنـــك فـــروع مـــن فـــرع أي ـــ ـــة لو

فيـــھ حســـاب بفـــتح العميـــل قـــام الـــذي بـــالفرع تصـــال ـــ إ اجـــة رصـــيده،. ا معرفـــة ســـتطيع العميـــل أن كمـــا

واحدة دقيقة ظرف النقدية ع صول وا ا، خ وتوار اتھ و م وتفاصيل   .ومجموع

من ليةكذلك البنوك ور ظ املصرفية دمات ا تكنولوجيا التقدم ر Automated Bankمظا

والبنوك الشبابيك ع الكمبيوتر خدمات   .وإدخال

نظــــم ــــور م ا ــــ إ أيضــــا تقــــدم بــــل البنــــك، ــــ ع فقــــط تقتصــــر ال الكمبيــــوتر خــــدمات أن بالــــذكر وجــــدير

ع بالرقابة اصة ا امج وال ة دار ااملعلومات وغ جور وحسابات   .املخزون

اء: الثالثطلبامل ا ودور والتنظيم دارة وأسلوب   :نظام

I.  داري و التنظيمي ر  :التطو

املصــــرفية ــــدمات ا وتقــــديم شــــطة أداء ــــ التكنولــــو والتقــــدم والتنــــوع ـــع التوسـ أن شــــك ــــ(ال ع

ســـابقا ور املــذ بالضـــرورة)النحــو يتطلــب ـــارج ا ــ أو ـــ، التنظي البنــاء ـــ والــتالؤم املواكبـــة مــن عاليـــة درجــة

عامة بصفة ة دار الوظائف وإنجاز املصرفية العمليات إدارة أساليب إ باإلضافة للبنوك، داري   .و

دارة و التنظيم مجاالت حدثت ال ات والتغ ديثة ا ات تجا عرض يمكن صوص ا ذا و

النحو ع   :التاالبنوك

العليا .1 دارة  :اختصاصات

تية ختصاصات و ام امل ع ن ك ال أصبح   :لقد
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تية  .أ  وانب ا وتتمثل دارة، مجلس ام وم الختصاصات سبة  :بال

ا - تحقيق املطلوب أو املرتقبة ح الر ات مستو  .تحديد

اح -  ر عات توز سب  .تحديد

املال -  رأس ادة  .ز

ادة -   .النفقاتز

املصرفية -  دمات ا ع تنو سياسات  .وضع

والدنيا -  العليا ات املستو بالعمالة اصة ا والسياسات طط ا  .وضع

العامة -  بالعالقات اصة ا السياسات  .وضع

ية -  جن سواق وغزو ثمار س وخطط سياسات  .وضع

دارة  .ب  مجلس س رئ ام مل سبة  :بال

الت النقاط ا يص ت مكن   :اليةو

املال -  رأس اب وأ البنك ن ب طيبة عالقة وجود ع  .املحافظة

دارة -  مجلس أعضاء  .اختيار

م -  ام بم ن واملدير عضاء لقيام والالزمة افية ال املعلومات توافر من  .التأكد

املوضوعة -  والسياسات طط ا تنفيذ ن املدير ع  .الرقابة

ا -  وامل شطة ع الدقيقة العملالرقابة بميدان اصة ا  .البنكم

II. البنوك اء ا  :دور

اء ـــــــ ا دور ص ـــــــت و التخصصــــــات جميـــــــع ــــــ اء بـــــــا ســــــتعانة أو ن بتعيـــــــ إمــــــا ن البنـــــــوك تقــــــوم

تية وانب با اصة ا النصائح تقديم البنوك ن شار س   :و

املال -  رأس ادة وز ديدة ا ثمارات س ل،  .التمو



مستحدثات الخدمة المصرفیة                                       :                               الفصل الثاني  
 

 45 

ندماج -   .حاالت

العامة -  بالقوى اصة ا  .املشكالت

املال -  وأسواق املالية وراق ببورصة يتعلق ما  .ل

وخارجيا -  داخليا البنك ا ف عمل ال والسياسية قتصادية و جتماعية الظروف  .تقييم

III. والتنظيم دارة وأسلوب  :نظام

صوص ا ذا ديثة ا ات تجا ص   :التاتت

فرع -  ل الوظيفية دارات و قسام ل وكذلك الفروع، ل داف دارة، نظام  .استخدام

اتي -  س التخطيط و التخطيط العلمية ساليب ع العليا دارة ألعضاء املستمر ب  .التدر

قسـ -  دارات، ن بـ ســيق بالت تقـوم ـة املركز دمـة ل وحـدات شـاء ــإ للـدخول والتخطـيط والفـروع، ام

البحوث وكذلك ارج، وا الداخل ديدة ا الفرص واستغالل تنمية أو جديدة شطة  .أ

ق، -  ســـــو بال اصـــــة ا ســـــية الرئ دارات مســـــاعدة ـــــا م م ـــــون ت مســـــاعدة ـــــة مركز ـــــة إدار وحـــــدات شـــــاء إ

فراد و ة دار دمات  .وا

ـــــ -  التنظي ن ـــــو قســـــام(الت و دارات شـــــاء ا) إ ببعضـــــ املرتبطـــــة شـــــطة تجميـــــع ـــــ ع أساســـــا عتمـــــد

ارج ا أو الداخل سواء  .البعض

ــــ -  غي أي يعاب الســـ املصــــرفية العمليـــات وإدارة التنظيميــــة ـــل يا ال بنــــاء ـــ ة ــــ الكب أو(املرونـــة باإلضــــافة

مل) الـــــنقص وكـــــذلك البنـــــك، وخـــــدمات شـــــطة أ يـــــدـــــ ا ســـــتغالل ولتحقيـــــق الســـــوق، ات ـــــ متغ ـــــة واج

الكفاءات أو املالية الناحية سواء املوجودة القوة  .1وانب

  

  

  

                                                             
  . 158-148، ص ص 2008سامر بطرس جلدة، البنوك التجاریة والتسویق المصرفي، دار أسامة للنشر، عمان 1
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الثالث للمصارف: املبحث ديثة ا ات التوج كأحد سالمية   املصارف

ا بداي منذ سالمية فة الص حققتھ الذي ائل ال التطور ينفي أن ستطيع أحد منال السبعينات

القـــــرن مـــــن ـــــ خ الثلـــــث ت ـــــ م جديـــــدة اقتصـــــادية رة كظـــــا ســـــالمية املصـــــارف بـــــرزت فقـــــد ، ـــــ املا القـــــرن

ن   .العشر

ــا، فكر بأســاس يتعلــق مــا ــا م عديــدة وتحــديات ات بصــعو ــا أعمال بــدء منــذ ســالمية املصــارف مــرت

بكيفيـــــة يتعلـــــق مـــــا ـــــا ـــــاوم نجاح وفـــــرص ـــــا اســـــتمرارعمل عـــــن املصـــــارففضـــــال مـــــع املنافســـــة ـــــ ع ا وقـــــدر ا

بمـــــدى م واقتنـــــاع ــــا، مع التعامـــــل النـــــاس ــــور جم قبـــــول مـــــدى ــــو و ـــــ ك العـــــائق جانــــب ـــــ إ ـــــذا التقليديــــة،

ا ثانيامطابق قتصادية و املالية ا جدوا ثم أوال عة الشر ام   .ألح

ول  سالمي: املطلب املصرف ف   عر

ف التعــار ــذه و ــا، ل ف عــار عــدة توجــد بــل عليــھ، متفــق ســالمية للمصــارف محــدد ــف عر يوجــد ال

ــــ إ شــــ ساســــيةاملتعــــددة ن املضــــام ذات ــــا معظم تتضــــمن لــــم إن ــــة متقار ــــون ت ــــاد ت أساســــية ن مضــــام

ا م   :ونذكر

شاء إ اتفاقية ا اعرف بأ سالمية للمصارف الدو يـنصتلك" تحاد ـ ال املؤسسـات أو املصـارف

أخـــذا بالفائـــدة التعامـــل عـــدم ـــ وع عة، الشـــر بمبـــادئ ام ـــ ل ـــ ع صـــراحة ـــ سا ـــا ونظام ا شـــا إ قـــانون

  .1وعطاء

جميـــع ـــ وعطـــاءا أخــذا ـــا الر تجنـــب أســاس ـــ ع تقـــوم ومصـــرفية ماليــة مؤسســـات ســـالمية املصــارف

ا تؤد ال عمال و االت   .2ا

ـاملصارف وذلـك واجتماعيـة، اقتصـادية رسـالة تحقيـق ـ إ سـ إسـالمية، ماليـة منظمات سالمية

قــــوي ــــاتف مت إســــالمي مجتمــــع نــــاء و املجتمــــع، دعــــم ــــ م ســــا بحيــــث نيــــف، ا ســــالم عــــاليم إطــــار نطــــاق

والنماء ا أجل من   .3ومتعاون

                                                             
  .110، ص 2008، دار المسیرة، األردن، "وتطبیقاتھا المصرفیةمبادئھا سالمیة البنوك اإل"محمد محمود العلجوني، 1
  .115، ص 2006للنشر، األردن،  ، جدار"یةالبنوك اإلسالم" فیلح حسن خلف، 2
  .24أحمد محمد غنیم، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ــا و ــ ع املتعــددة ف التعــار ــذه ن بــ اتفاقــا أن ن بــ ي ســبق عةتقــوممــا الشـــر قواعــد أســاس ــ ع وم

ومبا اسالمية الر م بتحر وشاملة قاطعة نصوصا تتضمن ال ا   ).الفائدة(د

املصـارف عـن ـا ل ا ـ تمي ـة، و الالر باملصـارف سـالمية املصـارف سمية يتم يـتملذلك ـ وال التقليديـة

ا أعمال وعطاءا أخذا بالفائدة تتعامل ال أي ة و الر باملصارف ا   .سمي

الطلــب تحــت ــع الودا بقبــول ســالمية املصــارف ألجــلوتقــوم ــع ــاوالودا أ إال ــة، التجار املصــارف مثــل

أســاس الفائــدة ــ عت ــة التجار املصــارف أن حيــث مــوال، توظيــف قــة طر ــ ــة التجار املصــارف عــن تختلــف

ع سـالمية املصـارف أن ن ح سـالميةالتعامل، ة املضـار ـ ع ـ) املشـاركة(تمـد عت و ـا، أموال توظيـف ـ

يزاولــھ الــذي شــاط لل الغالبــة الطبيعـة ــ إ بــالنظر ــة التجار املصــارف مــن ســالمي يمنــع1املصـرف ال ــذا ،لكــن

و سالمية، للمصارف ال أش عدة املوا(وجود ل الش   ):انظر

  

  

  

  

  

،: املصدر سي ا حسن صفالح ذكره، سبق مرجع الدوري، الرحمن عبد د   .203ومؤ

ي الثا سالمية: املطلب املصارف ومقومات   خصائص

املصــــارف فـــإن الســــابقة فـــات التعر ا تتضــــم ـــ وال ســــالمية باملصـــارف اصــــة ا يم املفـــا ــــ إ نادا اســـ

التالية صائص با سم ت   :2سالمية

 الفائــدة ة صـفر مبــدأ سـالمية املصــارف دومــا: تطبـق الفائـدة ــ ع ــذه)صـفر(حيـث ـ ع تــب و ،

قراض ع تركزه من بدال قيقي، ا ثمار س ع سالمية املصارف شاط ينصب أن قيقة  .3ا

                                                             
  .30محمد عبد الفتاح الصیرفي، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .96-95، مرجع سبق ذكره، ص ص البنوك اإلسالمیة فیلح حسن خلف2
  .61، ص 1998، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، "البنوك التجاریة واإلسالمیة إدارة"أحمد محمد المصري،3

 أنواع البنوك اإلسالمیة)II -8(شكل رقم

 البنوك التجاریة البنوك المؤسسة البنوك االجتماعیة

 شركات استثماریة عقاریة البنوك أو الشركات القابضة شركات استثمار عامة

 أنواع البنوك اإلسالمیة
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 وعطــاءا أخــذا بالفائــدة التعامــل عطــى:عــدم أن يمكــن ال تأي ــ ال املــوارد مقابــل ــافائــدة عل حصــل

مــــن فائــــدة تأخــــذ أن يمكــــن ال ــــا أ كمــــا ا، ال أشــــ افــــة و ا لــــد ســــابات ا اب ــــ أ أي ــــا، مع ن املتعــــامل مــــن

ا لد للموارد ا استخدام عند ا مع ن  .املتعامل

 ا شـــاط و ـــا بأعمال ـــا قيام عنـــد ـــالل ا بقاعـــدة امـــل وال التـــام ام ـــ ســـالمية:ل املصـــارف أن أي

املوارد تجميع تقتصر أن يجب إذ ا، لد ا وتجميع املوارد ع ا حصول عند رام ا املال تجنب ا عل ب ي

عة الشــر ـ ــالل ا سـتخدامات ـ إال ا لــد تتـوفر ــ ال مـوال سـتخدم وأن فقــط، ـالل ا املــال ـ ع ـذه

 .سالمية

 بالغنم الغرم سارة :مبدأ وا ح الر املشاركة   أي

الثالث ا: املطلب تقديم وكيفية سالمية للمصارف املصرفية دمات   ا

املصـارف ا تؤد ال املصرفية دمات ا معظم تأدية ع سالمي املصرف واملصـارفيقوم ـة، التجار

ب واس للعمالء ض عو كعامل الفائدة استخدام دون وذلك املتخصصة، ة حالتنمو الر من بحصة ا   .1دال

عالقة ا ف ون ت وال التقليدية املصارف عكس ع فإنإذ بمدين دائن عالقة املصرف مع املودع

مشاركة عالقة سالمي املصرف ن و املودع ن ب   .2العالقة

التا النحو ع مجموعات إ سالمية املصارف شطة أ ب تبو مكن   :3و

بحتـــة .1 مصـــرفية شـــطة الأ تمـــو تتطلـــب ا:ال تقــــدم ـــ ال ـــدمات ا مـــن ـــ الكث ســـالمية املصـــارف تقـــدم

ا لبعض الشر التكييف عض مع التقليدية، بالفائدة4املصارف التعامل عن عيدة ف ،. 

ي ما ذه املصرفية دمات ا شاط تحت ندرج   :5و

  حسابات ية جن والعمالت املحلية بالعملة ع الودا الطلبقبول تحت وحسابات  .ئتمان

                                                             
دراسة تحلیلیة على المصارف -تقییم دور المصارف اإلسالمیة في التنمیة االقتصادیة في فلسطین"أحمد حسین أحمد المشھراوي، 1

في إدارة األعمال، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، رسالة ماجستیر " 2001إلى عام  1996اإلسالمیة في فلسطین للفترة من 
  .57، ص 2003فلسطین، 

، ص  2009تسویق الخدمات المالیة، دار وائل للنشر والتوزیع الطبعة األولى  سلیمان شكیب الجیوسي، ومحمود جاسم الصمیدعي2
88.  

مي وبنكي معاصر، دار وائل للطباعة عمان األردن إدارة البنوك مدخل كفالح حسن الحسیني، ومؤید عبد الرحمن الدوري، 3
  .199، ص 2000

  .58أحمد حسین أحمد المشھراوي، مرجع سبق ذكره، ص 4
  .199فالح حسن الحسیني، ومؤید عبد الرحمن الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 حسـابات ــق طر عـن ك املشـ ثمار سـ لغايـات ـع الودا ألجــل،قبـول وحسـابات التـوف حسـابات ـق طر عـن

املخصص ثمار س  .وحسابات

 وإصـــــــدار ندية، عتماداتاملســـــــ وفــــــتح ت، ـــــــو ا وإصـــــــدار ــــــة، التجار وراق وتحصـــــــيل ات، الشـــــــي صــــــرف

الضمان وخطابات  .الكفاالت

 ات ال إلدارة املختار الو بدور القيام ات، املمتل  .إدارة

 العمالء محافظ وإدارة ة شار س دمات ا  .تقديم

جتما .2 افل الت شطة ذلك:أ أن إال ال تمو تتطلب ا أ ومع سالمية، املصارف ا تنفرد شطة أ و

ا وم فوائد، بدون  :يتم

  و املصرف مسا من اة الز لديھتجميع ثمار س اب  .أ

 الشرعية للمعاي وفقا ا ملستحق اة الز  .صرف

 ا ملستحق ا صرف ن ا ثمار واس اة الز أموال  .إدارة

 سنة ا القروض فوائد( 1صرف نظرة) بدون السداد ع القدرة عدم حالة أنھ مراعاة مع ا ستحق ملن

سرة م  .إ

أموال .3 باستخدام ة ثمار اس شطة ثمارأ س حسابات وأموال ن م شطة:املسا ذه تمثلولعل

تحــت نــدرج و ثمار، ســ حســابات اب ــ أل يــرادات تحقيــق ومصــدر ســالمية املصــارف عمــل عصــب

شطة ثمار: ذه س ات، الشر س تأس ات، الشر مة املسا يجار، ة، املضار املشاركة، املرابحة،

 .املباشر

ـــــذه املصـــــارفو ا تقـــــدم ـــــ ال للصـــــيغ البديلـــــة ـــــل للتمو ســـــالمية الصـــــيغ تمثـــــل ة ثمار ســـــ شـــــطة

  .2التقليدية

                                                             
في أرباح التجارة أو خسائرھا، قرض یرد إلى المقرض عند نھایة المدة المتفق علیھا، دون أي فائدة أو نصیب : القرض الحسن1

، دار الكتب العلمیة، بیروت، "ضوابط التجارة في االقتصاد اإلسالمي"محمد نجیب حمادي الجوعاني، : لمزید من التفاصیل أنظر
  .372، ص 2005لبنان، الطبعة األولى، 

  .219، مرجع سبق ذكره، ص "البنوك التجاریة والتسویق المصرفي"سامر جلدة، 2
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عتمـاد دون ا، ومصـادر ـل التمو مجـاالت التجاري املصرف وم مف ن ب يجمع سالمي املصرف إن

الفائـــــدة عنصـــــر ـــــ حيـــــثع مـــــن ثماري ســـــ واملصـــــرف ســـــلفا، ةاملحـــــدد ثمار اســـــ أوعيـــــة ـــــ ـــــع الودا توظيـــــف

  .مخصصة

سالمي املصرف دمات ا تقديم املرابحة: كيفية املشاركة، ة،   املضار

ة .1 سالمية:املضار البنوك العمل مبادئ م أ  .عت

  العمل:لغة

ح:اصطالحا ر ا ع ينجم مضافة قيمة لق والعمل املال   .التقاء

الشر ا والسنة:حكم القرآن بنص   .جائزة

مشاركة:مالحظة عقد ثم إيجار عقد ثم أمان عقد ونھ ل مركب عقد ة املضار   .عقد

ة للمضار قتصاد مية   :أ

 وة ـــــ ال أي املضـــــافة القيمـــــة ـــــ: خلـــــق وتوظيفـــــھ ـــــھ وتوج اكتنـــــازه وعـــــدم الســـــيولة فـــــائض امتصـــــاص ـــــ ع

ة املطلو  .الوظيفة

 الدائرة إ موال نقديةجلب سياسة رسم أجل من  .الرسمية

ا   :شروط

عي .1 ال مال النقد ون ي  .أن

معلوم .2 املال رأس ون ي  .أ

للمضارب .3 املال يدفع  .أن

املضارب .4 ع دينا ون ي ال  .أن

ح .5 الر دون املال رأس ع سارة ا ون ي ساوي (أن بال يقسم ح  ).الر

القدر .6 محدد ال سبة ال معلوم ون ي ح(أن  ).الر

ةأنواع   :املضار

املطلقة  .أ  أو العامة ة املضار :املضار املال صاحب طرف من شرط ألي تقيد ال  .بال
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املقيــدة  .ب  أو اصــة ا ة متفــق:املضــار الشــروط مــن بمجموعــة املضــارب املــال صــاحب ــا ف يقيــد ــ ال ــ

ا  .عل

 ا معنا ة املضار تفقد بحدة قيدت إذا املقيدة ة  .املضار

حعقد: املشاركة .2 الر إ دف شطة بأ للقيام املال رأس اك ش ع أك أو ن طرف ن  .ب

ا شرط:مشروعي العلماء ور جم عند   .جائزة

ا ا   :مم

 وعــد دخــار ــ ع مشــروعماملســاعدة ــل بتمو ــ خ ــ تكفــي اء شــر عــدة ن بــ ة صــغ مبــالغ بتلقــي كتنــاز

 .كب

 اء الشر جملة ن ب املخاطر ت  .شت

 للمشروع العقالنية  .الدراسة

 م الت ارتفاع حالة ن املودع ض  .عو

املشاركة   :أنواع

الثابتة  .أ  جل:املشاركة ة قص غالبا ون ت ة تجار صفقة ل تمو  .حالة

املتتالية  .ب  الصناعية:املشاركة ات للشر توجھ جل ة قص غالبا ون ت العامل مال رأس ل  .تمو

الدائمة  .ج  للمؤسسة:املشاركة الثابتة صول  .تمول

بالتمليك  .د  ية املن سالمية:املشاركة للبنوك العملية للتطبيقات الغالبة  .الصيغة

املشاركة   :شروط

 حسـب سـارة ا ـ مـا كال ن الطـرف ك شـ أن ـو و واحـد شـرط بإضـافة ة املضـار ة ـ شـروط نفـس ـ

مال رأس طرف ل  .سبة

ص:املرابحة .3 املال رأس يماثل بثمن بيع معينة+ عقد ة مئو سبة أو محدود بمقدار ح  .الر

ا ا   :مم

 جل قص ل التمو محل  .تحل
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 املخاطرة  .ضعيفة

 ا وتنفيذ ا إجرا ولة  .س

 مستوردة أو وطنية سلع ل تمو تمس أن  .يمكن

 الشركة بيانات ع طالع  .عدم

ا   :شروط

 السلعة ون ت يمشرو أن الثا العقد انقضاء قبل البنك  .عةوملكية

 سديد ال تأخر حالة الثمن ادة ز أي تضاف  .ال

 عينة بيع ون ت ال ص(أن ع البا إ صل يع ت تورق) أن نقد(أو إ السلعة ل  ).تحو

خرى  .4 ثمار س  :طرق

أخذ : يجارة و أو املنفعة ـةنقل ايجار مـدة عن ـجرة ع ـاء الفق غالبيـة اتفـق ن عـ نفاع سـ مقابـل

العقود من النوع ذا   .جواز

السلم شروطھ:بيع ومن ل م بثمن مؤجل بيع   :و

 الذمة ثابت ون ي وأن املعلوم س وا املعلوم  .املقدار

 محررة غ للضبط قابلة معينة بصفات  .محدد

 سديد لل مؤخرا املعلوم  .جل

 العقد حال يدفع الذي الثمن  .مقدار

 سليم ال ان م البضاعة(سمية سليم  ).أي

ن: ستصناع العـ بصـنع م ـ يل الـذي ع الصـا و ع البا ون ي صنعا يضع مما الذمة من موصوف ن ع بيع

محدد ثمن مقابل عنده من بمواد   .املوصوف

صناعة ما مصنع من بطلب ن مع بنك قام قمصة3إذا ذهمن ل القماش، عطيھ البنك لكن

؟ استصناع عملية ذه الة ايجارةا وإنما استصناع س ل ذا   .ف

استصناع: مالحظة ال ايجارة صارت وإال ولية واملادة بالعمل دخل و ع الصا و ع البا ون ي أن   .يجب
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ســالمية البنــوك ــ ستصــناع عقــد : تطبيقــات يطبــق العمليــة الناحيــة أنمــن ــ بمع املــوازي ستصــناع

ـــــذه يــــع ي ثـــــم معينــــة شــــركة مـــــن ا استصــــناع يطلـــــب ــــذلك و املنتجــــات إلنتـــــاج الفنيــــة ة ـــــ ا يملــــك ال البنــــك

مرابحة   .املنتجات

 ا م نذكر عوائق عدة تواجھ سالمية املصارف أن إال ذا ل من بالرغم  :لكن

 نقــص فــإن ديــدة، ا ليــة التمو املنتجــات لتقيــيم العامــل حــول ن ل املــؤ عة الشــر علمــاء عــدد ــ قلــة

العلماء من الالزمة ديدةالكفاءات ا املنتجات ر وتطو ار بت أمام عائقا  .يقف

 عـدد أن كمـا ، ـ كب ل شـ العـرض يفـوق سـالمية عة للشـر املطابقـة لية التمو املنتجات ع الطلب

ا م املتوافر يفوق وك الص ن ب  .املكت

 التعبئـــــةعـــــدم ـــــ ع املصـــــارف ســـــاعد ـــــاف ل شـــــ منظمـــــة إســـــالمية ماليـــــة أو مصـــــرفية ســـــوق وجـــــود

ا ملوارد مثل ستخدام  .و

 ا ع ودا من سبة ب باالحتفاظ الدول عض املصرفية السلطات جانب من سالمية املصارف إلزام

و ة املركز االبنوك ع فائدة دفع  .تم

 مـــــن ــــا ع تج ســــي ومــــا العامليــــة، التجــــارة منظمــــة إطـــــار ــــ املاليــــة ــــدمات ا ــــر تحر اتفاقيــــة اســــات ع ا

العال املصر القطاع ات سالميةغي املصارف قطاع ع ثم  .ومن

 معــاي تحــديات ـة مــ) 2بــازل(مواج ــد املز وإتبــاع الرأســمالية ــا موارد ــة تقو صــعيد ــ الشــفافية،ع ن

املالية املصرفية واملعاي بالقواعد ام ل  .و

أن سالمية املصارف ع يجب التحديات، ذه ة وملواج لھ، ذا   :ظل

 ــــام ح و والدراســــات ــــار ف مشــــاركة ــــ نــــت ن و تصــــاالت و التكنولوجيــــا مــــن ســــتفادة ضــــرورة

يتعلق فيما ذلك وغ املصرفيالشرعية سالميةعمل  .ة

 ة وا اروالتقنيات ف من ستفادة ق طر عن ا أدا ن تحس سالمية املالية املؤسسات ستطيع

املصرفية الصناعة خارج  .املطورة
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 وذلــــك عة، الشــــر ــــام أح مــــع املتوافقــــة املاليــــة املنتجــــات مــــن ــــد املز ــــار وابت ح طــــر ــــ التوســــع ضــــرورة

املت ة الكب السيولة يعاب سالميةالس املصارف لدى  .وفرة

 متعــــــــدد مـــــــن ـــــــ ع يــــــــا مب ســـــــالمية و املاليـــــــة ــــــــدمات ا مؤسســـــــات ـــــــ ع شــــــــراف ـــــــون ي أن يجـــــــب

ــ أك ي رقــا نمـوذج خلــق فيجــب ثمار سـ و املاليــة سـواق وقطــاع املصــر القطـاع شــمل القطاعـات

طـــــر  جميـــــع ـــــا تقـــــوم ـــــ ال العمليـــــات افـــــة اعتبـــــاره ـــــ يأخـــــذ عمـــــلفعاليـــــة عـــــزز الـــــذي ل بالشـــــ اف

سالمية  .املصارف

 عملية بقوة م س مما التنافسية والقدرة الكفاءة متلك و واملرونة ة با يتمتع ما نظام شاء إ

 .النمو

 القيادية املناصب تو ع ة شر ال وادر ال يل وتأ ب   .1تدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .2017جامعة مستغانم  1محاضرة األستاذ رمضاني مقیاس الصرافة اإلسالمیة، تخصص إقتصاد نقدي وبنكي ماستر 1
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ي خالصة الثا   :الفصل

جميـــع أن فيـــھ شـــك ال ــــممـــا ع عتمـــد أساســـية صـــفة و ـــا ا الوقـــت ـــ قتصــــادي شـــاط ال فـــروع

ــــ ال تلــــك ــــ املصــــر ــــاز ا ــــا يح ي ــــ ال واملتنوعــــة املتطــــورة ة ــــ خ ــــذه أن والواقــــع املصــــرفية، ــــدمات ا

ا خــــدما ن وتحســــ ر تطــــو ــــ ع عمــــل املصــــارف جعــــل ممــــا ديثــــة، ا قتصــــاديات ر تطــــو املمكــــن مــــن جعلــــت

ـاملقدمة كب عـدد وتحـول الشـاملة املصـارف إطـار ـ واسـعة خـدمات ـ إ املصـارف تقـديم ـ إ إضـافة ـا، لعمال

ونية لك املصرفية املعامالت الستخدام املصارف   .من

الصناعة تكنولوجيا باستخدام املصارف ا تقدم أصبحت ال دمات ا تلك املستحدثة دمات فا

ــــــ الصــــــراف وخــــــدمات املصــــــرفية البطاقــــــات كخــــــدمات تصــــــاالت، تكنولوجيــــــا وخاصــــــة ،ATMاملصــــــرفية

أصــــبحت حيــــث نــــت، ن شــــبكة ــــ ع املصــــارف وخــــدمات ، ــــ امل واملصــــرف ، املصــــر ــــاتف ال ــــذهوخــــدمات

العال املستوى ع املصارف ن ب شديدة منافسة محل دمات   .ا

املصـارف ا تقـدم ـ ال املصـرفية العمليـات افة تقديم ا يمك ونية لك البنوك أن القول يمكننا كما

ــا يمك وكمــا التقليديــة، املصــارف مــن ــ أك ومرونــة ســرعة ــدمات ا تلــك تقــديم ــا يمك وأيضــا بــل التقليديــة،

ات تقدم أن التقليدية للمصارف يمكن ال ومستحدثة جديدة مصرفية خدمات   .قديم

الشـاملة، املصـارف نحـو اتجـاه نـاك ـر ظ املصـارف، ا عمل ال قتصادية الظروف تغ و أنھ كما

واحدة مصرفية منظومة التقليدية وغ التقليدية الوظائف ل ب تقوم   .وال

ســـال  فة للصـــ أن ـــونجــد امـــا مصـــرفيا قطبـــا أصـــبحت إذ أيضـــا، التطـــور ـــذا مـــن وافـــرا با نصـــ مية

العالم، املصرفية الصناعة ده ش الذي سارع امل التطور وأمام فقط، سالمي العالم س ول لھ العالم

الصـــــ مازالـــــت ولكـــــن ة، ـــــ خ العامليـــــة زمـــــة عـــــد خاصـــــة املســـــتقبل مصـــــارف ـــــا أ ـــــ ع ـــــا إل ينظـــــر فةأصـــــبح

ــا وجعل التنفيــذ، موضــع ــا عل ســالمي العــالم ــ ـا عل متفــق مصــرفية وأســس قواعــد ــ إ تحتــاج سـالمية

ســـتجابة و ة، ـــ املتغ البلـــد ئـــة ب ـــا تحتاج ـــ ال املصـــرفية ـــدمات وا املنتجـــات أنـــواع ـــل تقـــدم أن ـــ ع قـــادرة

ا ل عة   .السر



دور الخدمة المصرفیة في النشاط االقتصادي وخاصة الجزائري:                                الثالث الفصل  
 

 57 

يد   :تم

ده شـ مـا ضـوء ـ ـة زائر ا البنـوك ـ ع الزمـا أض للتجارة، العاملية املنظمة إ زائر ا انضمام إن

ــدمات ا جـــودة ر تطـــو نحــو ســـارعة م بخطــوات ســـ أن ات ـــ غ مــن املصـــرفية املقدمـــة،املصـــرفيةالســاحة

ـ الـدخول مواكبـة أجـل مـن ، املصر العمل تواجھ ال املتباينة التحديات مستوى إ رتقاء ستطيع ح

ونية لك فة والص ونية لك التجارة   .عمر

ــــل وتمو املــــدخرات عبئــــة ــــ ــــا حيو مركــــزا لالقتصــــاد املــــا ــــل ي ال ضــــمن املصــــر النظــــام يحتــــاج كمــــا

خــــال مـــــن قتصـــــاديةالتنميــــة التطــــورات ـــــت أثب كمــــا ، الـــــوط قتصــــاد فئـــــات ن بــــ مـــــوال لتــــدفق قدرتـــــھ ل

قتصاد مثل و محدودة مالية بموارد املحلية التنمية لتحقيق دة جا س وال النامية الدول الفاصلة

نام القتصاد نموذجا زائري   .ا

الدولــــة والنمــــوبـــذلت التطـــور مــــن متقدمـــة درجــــة ـــ إ الــــوط باالقتصـــاد للوصــــول ة ـــ وكث راميــــة ـــودا ج

ذلك يل س املصرفية واملستحدثات التطورات آخر إ. ومواكبة الفصل ذا نتطرق   :وسوف

ول  باالقتصاد: املبحث ا وعالق زائر ا املصرفية دمة ا   .واقع

ي الثا ع: املبحث زائري تكنولوجيا ا املصر املجال تصال و   .الم
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ول  باالقتصاد: املبحث ا وعالق زائر ا املصرفية دمة ا   واقع

ول  املصرفية: املطلب دمات ا زائري واقع ا املصر از   ا

ما ضوء ع ة، زائر ا للمصارف سبة بال ة م ضرورة أصبحت املصرفية دمات ا ر تطو عملية إن

فواقـــع ر، والتطـــو التحـــديث نحـــو ســـارعة م خطـــوات مـــن ة ـــ خ ونـــة ـــ العامليـــة املصـــرفية الســـاحة ده شـــ

ـ ع ــ رئ ل شـ ـة زائر ا املصــارف اعتمـاد ــ إ شـ ـال املا التقليديـة مجــالالوظــائف ـ أساســا نحصـرة

ع الودا بــــتلقي ـة زائر ا املصـارف ا تقـدم ـ ال ـدمات ا عـدد يقـدر مـن ناك و القروض، ـ40ومنح خدمـة

من أك بتقديم العاملية املصارف تقوم ن مصرفية360ح   .1خدمة

ــاز ا ــا يطرح ــ ال ـدمات ا تإن وال تقليديــة، خــدمات ــا بأ توصــف زائــري ا مــااملصــر مــع ناســب

زائــري ا املصــر ــاز ا ــ املصــرفية دمــة ا تحــديث ــ ــ التفك بــدأ لــذلك املتقدمــة، الــدول ــ حاصــل ــو

املصـرفية دمـة ل التحـديث عناصـر ـم أ ن بـ ومـن ة، عصـر ـا بجعل الـدفعوذلـك وسـائل تحـديث بمختلـفـ

فة الص اعتماد ل س ح ونية، الك دفع وسائل ا وجعل ا زائرأنواع ا ونية   .2لك

الت التحـــو بمـــدة مـــر علـــق ســـواء املصـــارف قبـــل مـــن املقدمـــة املصـــرفية ـــدمات ا طبيعـــة ـــ إ ــالنظر و

وفــق ســ تـزال ال ــة زائر ا فاملصــارف املصــرفية، التعــامالت مجــاالت أو ــوالتخلـيص كث ــ التقليديــة الطــرق

املجاالت، تزالمن ال الت التحو مدة أن الدوليةكما املعاي عن البعد ل   .عيدة

ــ ف ثمار، ســ لـدفع آليــات ــون ت أن عـوض للــدفع شــبابيك عـن عبــارة ــة زائر ا املصـارف تبقــى ـذا ف

الصنا العقار ل ومش والرشوة ية واملحسو وقراطية الب ا ل أضفنا إذا ثمار لالس معرقل م أ ل   3.ش

  

                                                             
وم ، مجلة العل"ودور الدولة في التأھیل االقتصادي اآلثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة"صالح صالحي، 1

  .60، ص 2002االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، العدد األول، 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات للحصول على شھادة الماجستیر  ،تطویر وسائل الدفع في الجھاز المصرفي الجزائريجلید نور الدین، 2

  .02ص  ،2006في علوم التسییر، فرع نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر 
  .43نفس المرجع أعاله، ص 3



دور الخدمة المصرفیة في النشاط االقتصادي وخاصة الجزائري:                                الثالث الفصل  
 

 59 

باألدوات التعامل لضعف نظرا ة زائر ا املصارف محدودة جد دمات ا ذه أن إ شارة وتجدر

البورصة أي املا السوق وضعف ة ثمار س   .1املالية

املصـــارف ـــاالت و شــبكة تكثيـــف ـــ إ بــالنظر ســـواء جيا تــدر الـــوط قتصـــاد فة صــ مســـتوى تحســن و

اصة وا الة1301(العمومية ائن) 2008ايةو الز لفائدة املفتوحة سابات ا عدد ع   .أو

ـــو ومـــا املصـــر قي ســـو ال الفكـــر ن بـــ ة ـــ كب ـــوة ال فـــإن ـــة زائر ا املصـــارف ـــ ق ســـو ال واقـــع عـــن أمـــا

ــ ــا ا الوقــت ــ املوجــودة ة شــر وال املاديــة انيــات م أن رأينــا ــ عتقــد و ــة، زائر ا املصــارف ــ موجــود

ـــة،ـــذ زائر ا للمصـــارف قي ســـو ال داء ن تحســـ ـــ نوعيـــة قفـــزة تحقيـــق ـــ ع البعـــد ـــل عيـــدة املصـــارف ه

قية سو خطة أو اتيجية إس تب ست ل لة املش أن عتقد املصارفو قي سو ال دف ال لتحقيق معينة

ســي  ال والثقافــة داء و ــ التفك قـــة طر ــ تكمــن الية شــ ألن ــة زائر املــواردا ــ ســـت ول فـــإن... ية التــا و

فـتح ـ يكمـن ـة زائر ا املصـارف حالـة مية أ ك لول مـعا اتيجية سـ ات والشـرا التحالفـات مجـال

ة كب ولة س العاملية سواق تنافس بأن ا ل سمح تطورا دت ش ال ة و ا أو العاملية   2.املصارف

املصــر النظـــام يــدرك وعـــدملكــن ــدمات ا نوعيـــة شــأن إليـــھ ت ســ ــ ال ئة الســـ الســمعة زائـــري ا

لتحقيق س مؤسسة عت الذي املصرف ا يواج قد لة مش أخطر و عمالئھ، ن و نھ ب تامة ثقة وجود

ح   .3الر

ي الثا قتصاد: املطلب ل تمو املصر از ا   :دور

مــــــــــــن العموميــــــــــــة املصـــــــــــارف يمنــــــــــــة مــــــــــــن الـــــــــــرغم ــــــــــــ ع ــــــــــــة، زائر ا املصـــــــــــرفية الســــــــــــاحة يخــــــــــــص فيمـــــــــــا

ــــــــــــــاالت و شـــــــــــــبكة كثافـــــــــــــة ازدادت ، الـــــــــــــوط اب ـــــــــــــ ال امـــــــــــــل ــــــــــــــ ع املوزعـــــــــــــة ـــــــــــــا اال و ات شـــــــــــــب ميـــــــــــــة أ خـــــــــــــالل

ن حـــــــ ـــــــ املصـــــــرفية، ـــــــاالت الو ات شـــــــب ـــــــع ر يقـــــــارب مـــــــا لتمثـــــــل ة، ـــــــ خ الســـــــنوات خـــــــالل اصـــــــة ا املصـــــــارف
                                                             

، أطروحة "لتنافسیة للبنوك الجزائریةالتحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة ا"بریش عبد القادر، 1
  .236، ص 2006نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، : دكتوراه في العلوم االقتصادیة، فرع

واقع  –ة ، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادی"التسویق في المؤسسة المصرفیة الجزائریة"جمعي عماري، 2
  .2004دیسمبر  15و14المنظم بكلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة الشلف، یومي  –وتحدیات 

احتالل وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیة بااللكترونیة، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، "عبد الرحیم وھیبة، 3
  .72، ص 2006التسییر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم 
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شـــــــــــب ـــــــــــاالتتتموقـــــــــــع و ات شـــــــــــب غطـــــــــــي نمـــــــــــا ب الـــــــــــبالد، شـــــــــــمال ـــــــــــ أساســـــــــــا اصـــــــــــة ا املصـــــــــــارف ـــــــــــاالت و ات

الوط اب ال امل العمومية   .املصارف

ســـــــــم د ايـــــــــة العموميـــــــــة2016ـــــــــ املصـــــــــارف شـــــــــبكة ـــــــــاالت و عـــــــــدد بلـــــــــغ و1134، الـــــــــة الـــــــــة355و و

و اصــــــــــــــة ا للمصــــــــــــــارف ســـــــــــــبة مقابــــــــــــــل88بال املاليــــــــــــــة، للمؤسســــــــــــــات الــــــــــــــة الــــــــــــــة1123و و346،و الــــــــــــــة 88و

اية ، التوا ع الة،   .2015و

طـــرف مـــن املفتوحـــة ســـابات ا عـــدد يقـــدر ، املصـــر القطـــاع ر وتطـــو املـــا العمـــق مســـتوى صـــعيد ــ ع

ناملصــار  املــودع العمــالء لصــا يــةحســابات(ف جن ــالعمالت و بالــدينار وك) شــطة الصــ مراكــز طــرف ومــن

يدية، بحوا2016ال مقابل2.95، عامل ص ل ل الـذي. 2.932015حساب اص ـ إ سبة

م س بـ16يفوق املعدل ذا يقدر مقابل1.26سنة، ص ل ل   .2015حساب1.25حساب

املصـــارف قطـــاع أصـــول إجمـــا ســـبة املاليـــة(بقيـــت واملؤسســـات الـــداخ) املصـــارف النـــاتج إجمـــا ـــ إ

حدود ايـة%69.8و2015ايـة%75.3مقابل %74.4مستقرة، صـول. 2014ـ إجمـا سـبة بلغـت

املصـارف املحروقــات(لقطـاع قطـاع ــع ودا توظيـف املحروقــات) خــارج خـارج الــداخ النـاتج إجمــا ـ %86.6إ

إجمـــا. 2014ـــ%89.2و2015ـــ%89.1مقابـــل ـــ إ املحروقـــات قطـــاع خـــارج ـــع الودا إجمـــا ســـبة بلغـــت

املحروقات خارج الداخ   .2014اية%66و2015اية%64.2مقابل%59.7الناتج

لالقتصــاد املاليــة واملؤسســات املصــارف قــروض ن(تمثــل للمقيمــ املعــاد)قــروض القــروض ذلــك ــ بمــا ،

ســـندات إصـــدار ـــ ع العموميـــة نـــة ز ا طـــرف مـــن ا ـــا(شـــراؤ أجل يحـــن لـــم إجمـــا%62.4ســـبة) ســـندات مـــن

مقابــل املحروقــات، خــارج الــداخ لــم2014ــ%55.0و2015ــ%58.3النــاتج املحروقــات قطــاع أن علمــا ،

املصرفية القروض إ أ   .ي

وعـــــدد الشـــــبكة تطـــــور ـــــة زاو مـــــن املصـــــرفية الوســـــاطة مســـــتوى تحســـــن جماليـــــة املؤشـــــرات ـــــذه ن تبـــــ

الو  لت ــ املقابــل ــ املوزعــة، والقــروض ســابات ــا خفيفــا تراجعــا املجمعــة ــع ــذا2016دا يبقــى إجمــاال

ة الصــــغ املؤسســــات مــــن ــــل لفائــــدة القــــروض ــــع توز حيـــث مــــن الســــيما ســــيا، افيــــا ــــ غ داء مــــن املســـتوى
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املــــوارد جمــــع حيـــث ومــــن ســــر و ـــع(واملتوســـطة املــــوارد) الودا جمــــع يصـــبح املصــــرفية، الســــيولة نفـــاذ ظــــرف ــــ

بال اتيجية إس النقديـةضرورة الكتلـة ضـمن الورقيـة للنقـود املرتفعـة صـة ل بالنظر خاصة للمصارف، سبة

M2.  

قلــــــــيال2016ــــــــ املصــــــــارف أصــــــــول ارتفعــــــــت ية) 2015ــــــــ%4.4مقابــــــــل3.0%(، ســــــــ ال صــــــــة ا بلغــــــــت

املصـارف أصـول مجمـوع مـن العموميـة العموميـة،2015ـ%87.2مقابـل%86.8للمصارف املصـارف ضـمن ،

حصــة  القطــاعصــول تمثــل أصــول مجمــوع نصــف يقــارب مــا بــا، تقر ة ســاو م بحصــص ن، مصــرف ــ أمــا. ألك

ا حص فتبلغ اصة، ا باملصارف يتعلق تخص%13.2فيما صول، مجموع اصة%6.1من ا املصارف ا م

تمثــل ــ ال ، ــ و مقابــل%46.0الثالثــة اصــة، ا املصــارف أصــول مجمــوع ،%44.9و%5.7مــن التــوا ــ ــع

ــع. 2015ايــة توز أو املــوارد عبئــة خــالل مــن ســواء ــاص، ا قتصــادي القطــاع ــ ع ــ الكب ه ــ ك ب ذلــك مــع

ـ صـص ا حيـث مـن العموميـة املصارف تطور ة وت بنفس با تقر اصة ا املصارف شاط تطور القروض،

مقابل2008%9.8(السوق ،13.2%2016.(  

املجمعة   :املوارد

لعد  امل ب2015نخفاض وألجل%2.2املقدر الطلب تحت ع الودا قائم جديد من انخفض ،

ســـنة ــ املصــارف طــرف مــن ب2016املجمعــة ســبة( 2.3%، ب ــادة ز انخفـــض) 2014ــ%17.8مقابــل باملثــل

اية املجمعة ع الودا بالتوقيع2016مجموع امات لالل كضمان املخصصة ع الودا ذلك بما عتماد(،

وكفاالت وضمانات ندي ب)املس ب1.3%، ادات ز   .2014%17.1وب2015%0.9مقابل
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لدىيو: )1-3(رقمجدول املجمعة املوارد اصةتطور ا واملصارف العمومية   :املصارف

ع الودا   2016     2015     2014     2013     2012  نوع

الطلب  .أ  تحت ع  ودا

العمومية   البنوك

اصة ا   البنوك

ألجل  .ب  ع  ودا

العمومية   البنوك

الصعبة بالعملة ع الودا ا ف   بما

اصة ا   البنوك

الصعبة بالعملة ع الودا ا ف   بما

موضوعة  .ج  ع   كضمانودا

العمومية   البنوك

الصعبة بالعملة ع الودا ا ف   بما

اصة ا   البنوك

الصعبة بالعملة ع الودا ا ف   بما

املجمعة  .أ  القروض  مجموع

العمومية البنوك   حسب

اصة ا البنوك   حسب

3356.4     3537.5     4428.2      3891.7      3732.2  

2823.3     2942.2     3705.5      3297.7      3060.5  

533.1        595.3       722.7        594.0        671.7  

3333.6     3691.7     4090.3      4443.4       4409.3  

3053.6     3380.4     3800.2      4075.8       4010.7  

295.9       324.2        348.8        428.8          412.8  

280.0        311.3       290.1        367.6          398.6  

 43.3          45.7         56.0          67.2             66.6  

548.0        558.2       599.0        865.6      938.4  

426.2        419.4       494.4        751.2       833.7  

3.8              3.0            1.4           8.8           3.9  

121.8        138.8        104.6       114.4       104.7  

1.1              1.4            1.9           1.8          6.3  

7238.0     7787.4      9117.5      9200.7  9079.9  

87.1%      86.6%       87.7%        88.3%87.1%  

12.9%      13.4%        12.3%      11.7%      12.9%  

ــرال:املصــدر تم2016الســنويتقر ســ زائــر ل والنقــدي قتصــادي التطــور ــي2017، و لك املوقــع ــ ع -www.Bankاملتــاح

of-Algéria.dz 

ـ لة ــ امل رتفاعـات العموميــة2015و2014عـد املصـارف ـع ودا حصــة انخفــاض%87.1بلغـت ـ

ب 1.2ب مقارنـــــة مـــــن2015نقطـــــة اصـــــة ا املصـــــارف ـــــع ودا حصـــــة باملقابـــــل وانتقلـــــت ـــــ2015ـــــ11.7%، إ

12.9%2016.  
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وألجـل الطلـب تحـت ـع الودا مجمـل ـ الطلـب تحت ع الودا حصة انخفضت ع، الودا طبيعة حيث من

املصـارف طــرف مـن ايــة%46.7مقابــل%45.8(املجمعـة ــع). 2015ـ الودا انخفـاض عــن اجـع ال ــذا نجـم

ب انخفضــت أيـن العموميــة، املصـارف مسـتوى ــ ع خاصـة املحروقــات، خـارج القاعـات ــ الطلـب %7.2تحـت

ب ــا ج مــن املحروقــات قطــاع ــ الطلــب تحــت ــع الودا ارتفعــت نمــا ــع%10.6ب الودا ــذه عرفــت املقابــل، ــ

املصــار  مســتوى ــ ع بواقــعارتفاعــا اصــة ا ــ. %13.1ف ــ2015للتــذك ع الطلــب تحــت ــع الودا انخفضــت

العمومية املصارف من ل ع اصة) %11.0(مستوى ا   ).%17.8(واملصارف

العموميــــة املصــــارف ــــ ألجــــل ــــع الودا قلــــيال انخفضــــت اصــــة) %1.6-(كــــذلك ا املصــــارف ــــ وارتفعــــت

العموم)8.4%( املصـــارف ــ ـــادات ز مقابــل ســـنة، ــ اصـــة ا املصـــارف ــ و ا2015يـــة قـــدر %26.7و7.3%،

ـ ال وألجـل، الطلـب تحـت املجمعـة ـع الودا مجمـوع ـ ألجـل ـع الودا حصـة ارتفـاع ـ إ أدى مـا ـذا ، التوا ع

من سنة%53.3انتقلت   .2016اية%54.2إ2015اية

ا2016ـــــــ لالل كضــــــــمان املســـــــتلمة ــــــــع الودا بـــــــالتوقيعارتفعــــــــت وضــــــــمانات(مــــــــات ندية عتماداتاملســــــــ

العموميــة) وكفــاالت املصــارف اصــة)%11.0(ــ ا املصــارف ــ انخفــاض ــ ــا لك ارتفعــت) 8.5%-(، عمومــا،

ب ـــــع الودا ا%8.4ـــــذه قـــــدر ـــــادة ز ندية،%14.7أي املســـــ لالعتمـــــادات كضـــــمان املســـــتلمة ـــــع للودا ســـــبة بال

قدره لل%8.1وانخفاض سبة والكفاالتبال للضمانات كضمان املستلمة ع   .ودا

وكذا ي، القانو القطاع حسب موزعة غ والتأمينات، سر خدمة شط ت ال حية مر الغ يئات ال

سم د اية املقاصة غرفة اية2016عمليات العمالء حسابات سبة املح   .2016وغ

املوزعة  القروض

ــ لالقتصــاد ــة املوج املصــرفية القــروض نمــو ة ــ وت ــ التبــاطؤ عــد. 2016اسـتمر القــروض إجمــا بلــغ

قـدره مبلغـا العموميـة، نـة ز ا طـرف مـن ا شـراؤ املعـاد املستحقات قـدره7907.8طرح بنمـو أي دينـار، مليـار
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فيـھ. 2014%26.2و2015%11.9مقابل8.7% بما القروض نمو معدل ابلغ شـراؤ املعـاد املسـتحقات

العمومية نة ز ا طرف   .2015%16.6مقابل%14.4سبة2016و2015من

قامـــت املاليــــة الســـنة ــــذه الشــــركةخـــالل ـــ ع مســــتحقات شـــراء بإعــــادة جديـــد مــــن العموميـــة نــــة ز ا

قـدره إجمـا بمبلـغ إعـادة456.2العموميـة عمليـات صــا إجمـا ليبلـغ دينـار، ــمليــار  2016و2015الشـراء

دينار761.1 ا. مليار قدر قروض بإلغاء العمومية نة ز ا بموجـب161.2قامت للمصارف منحت دينار مليار

املتبقي للمبلغ سندات وأصدرت القروض دينار599.9(ذه   ).مليار

لالقتصاد ة املوج املصرفية القروض شاط ع طا ي دول ا ن املستحقات(يب طرح منعد ا شراؤ املعاد

العمومية نة ز ا   )طرف

رقم اصة: )2-3(جدول ا واملصارف العمومية املصارف حسب القروض ع توز   .يو

املصارف   2016     2015     2014     2013     2012  القطاعات/ قروض

العمومي  .أ  للقطاع ة املوج  القروض

العمومية   البنوك

مباشرة   قروض

السندات   شراء

اصةالبنوك   ا

مباشرة   قروض

السندات   شراء

اص  .ب  ا للقطاع ة املوج  القروض

العمومية   البنوك

مباشرة   قروض

السندات   شراء

اصة ا   البنوك

مباشرة   قروض

2040.7     2434.3     3382.9      3689.0  3952.8  

2040.7     2434.3     3373.4      3679.5 3943.3  

2010.6     2409.4     3210.3      3521.93943.3  

30.1         24.9         163.1        157.6       153.8  

0.0           0.0            9.5           9.5           9.5  

0.0           0.0            0.0           0.0           0.0  

0.0           0.0            9.5           9.5           9.5  

  

2244.9     2720.2      3120.0     3586.6  3955.0  

1675.4     2023.2      2338.7     2687.1  2982.0  

1669.0     2016.8      2338.5     2685.4  2982.0  

6.4           6.4            0.2           1.7           0.0  

569.5       697.0        781.3       899.5       973.0  

569.4       696.9        781.3       899.5       973.0  
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السندات   شراء

املمنوحة  .ج  القروض   )صافية(مجموعة

العمومية البنوك   حصة

اصة ا البنوك   حصة

0.1           0.1            0.0           0.0           0.0  

4285.6     5154.5      6502.9     7275.6 7907.8  

86.7%      86.5%87.8%      87.5    87.6%  

13.3%13.5%      12.2% 12.5% 12.4% 

زائر: املصدر ا بنك محافظ ر تقر السابق املرجع   .2017نفس

العمـــــــومي القطـــــــاع لـــــــدى القـــــــروض ـــــــ ـــــــادة الز مقابـــــــل10.3و%7.2بلغـــــــت ـــــــاص ا القطـــــــاع %9.0ـــــــ

ــ%15.0و للقطــاعع ــة املوج القــروض نمــو ــان نــة، ز ا طــرف مــن الشــراء إعــادة عمليــات ســاب باح التــوا

سـنة ـ لنمـوه مطابق شبھ ـذه) 2015ـ18.1و2016ـ%18.0( 2015العمومي أدت الشـراء إعـادة خـارج

طفيــــف ارتفــــاع ــــ إ القــــروض ــــ املتفاوتــــة ـــادات ـــ(الز ايــــة%50.0إ القــــ)2016ــــ حصــــة ــــ ــــة، املوج روض

مقابـــل املصـــارف، طـــرف مـــن املوزعـــة القـــروض قـــائم إجمـــا ـــ ســـر و اصـــة ا ايـــة%49.3للمؤسســـات ـــ

2015.  

بـــ املباشـرة القــروض ــيمن متطـورة ماليــة أسـواق غيــاب للقطــاع%95.8ـ املوزعــة القـروض قــائم مـن

ات) 2015%95.5(العمومي الشـر سـندات شراء عمليات أخـرىتمثل فيمـا%4.5مقابـل%4.2ومؤسسـات

ــ لـھ تمو مجمـل ـان ـاص، ا القطـاع ـ2016يخـص ـال ا ـان املباشــرة2015مثلمـا بـالقروض . مضـمونا
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القطـــاع ـــل تمو ـــ ا حصـــ وتبقـــى العمـــومي للقطـــاع املباشـــر ـــل التمو امـــل العموميـــة املصـــارف تضـــمن للتـــذك

ة معت اص   .1)74.92015مقابل%75.4(ا

الثالث املصر: املطلب ازه ج وتحديات زائري ا قتصاد   مقومات

تصــــاعدي اتجــــاه ــــ ســــ ــــا أ كمــــا مالئمــــة، ســــوقا زائــــر ا خمســــةومتنــــاميتمتلــــك وجــــود ذلــــك ؤكــــد و

وأساســـــي ســـــية رئ ـــــذاعناصـــــر زائـــــري، ا قتصـــــاد ـــــ املـــــدخرات عبئـــــة و ثمار لالســـــ املالئمـــــة ئـــــة الب عكـــــس ة

مماي زائر ا قتصادي شاط لل ة املحور العناصر ل ش   :2وت

ومستقر .1 متجدد اقتصادي تنظيم  .وجود

التعديل .2 سياسات بفضل الك قتصادي طار واستقرار  .تحسن

الدا .3 للمنافسة مفتوحة سوق ارجيةوجود وا  .خلية

علمـا .4 قتصـادية، ـل يا وال نتاجيـة الكفايـات والتوسع والتجديد يل التأ التصاعدي تجاه

ديدة ا الصناعية قطار خانة تصنف زائر ا  .أن

والتجدد .5 والتقدم بالتطور سم ي وما مصر قطاع س(وجود والعوملة) ال العصرنة اتجاه س و

إم لتھمع ي إعادة  .انية

 ي ما زائري ا املصر القطاع تواجھ ال التحديات م أ فإن التا  3:و

الداخلية .1 ا:التحديات م أ وتجزئة: ومن املصارف ب نص كز ال ا، ملكي لة ي و املصارف م صغر

املـــدفوعات أنظمـــة كفــــاءة ضـــعف ، املصـــر شـــاط اســـتخدامال ضـــعف ة، ــــ املتع القـــروض التكنولوجيــــا،

املاليــــــة القيــــــود ــــــ إ باإلضــــــافة والثــــــانوي، ــــــ و النقــــــدي الســــــوق ضــــــيق يةوالرقابــــــة، ومحاســــــ والقانونيــــــة

 .وتنظيمية

                                                             
  المتاح على الموقع اإللكتروني  2017، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر سبتمبر 2016التقریر السنوي 1

www.Bank-of-Algéria.dz  
شمال إفریقیا،  مجلة إقتصادیات -نظرة شمولیة -العولمة المصرفیة وأثارھا على المصارفعبد المنعم محمد الطیب حمد النیل، 2

  .www.univchlef.dz:http//متاح على الموقع ( 200دیسمبر  3العدد
ص  ،2008مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر  ،االقتصاد المصرفي، البنوك اإللكترونیة، السیاسة النقدیةخبابھ عبد هللا، 3

196.  
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ارجيــــة .2 ا ــــا:التحـــديات م رة: نـــذكر وظــــا املصـــارف، وانــــدماج الدوليـــة ســــواق وانـــدماج العوملــــة رة ظـــا

ونية لك  البنوك

حـــــوافز ـــــا وتوج التطـــــور جيـــــدة ماليـــــة مؤسســـــات تقـــــوم ـــــ ح الســـــوق اقتصـــــاد ـــــ إ التحـــــول يكتمـــــل وال

مصر اقتصاد وضع يتطلب السوق اقتصاد إ فاالنتقال جيدةمالئمة، عالقات أساس ع يتعامل متطور

صـائص ل نظـرا ضـعيفا يبقـى زائـري ا املا القطاع ولكن قتصادية، القطاعات با ـ مع يتم ـ ال التاليـة

  1:ا

 سي ال التحول (ز ضبط ، التأط  ).التنظيم،

 ئتمانية ا وجدار املصارف وكفاءة لية أ لعدم خطار تقدير الكفاءة  .ز

 تصال و ق سو ال عالم، نظام  .ز

 التكنولو خاصة التحديث والتأخر املنافسة،  .غياب

 الوســـــاطة ـــــ دوره ـــــاتضـــــعف حر يل ـــــ ك ية املحاســـــ بالوظـــــائف القيـــــام ـــــ ع شـــــاطھ واقتصـــــار املاليـــــة

العمومية املؤسسات حسابات سي و صم ا إعادة النقدية،  .التدفقات

 مـوارد ـ ع ـ الكب عتمـاد و دخـار، جمع املا از ا دور ـارضعف ا اض ـ ق و النقـدي صـدار

نقدي سوق غياب  .ظل

  2:إباإلضافة

 القرارات اتخاذ فعال ي معلوما نظام وجود  .عدم

 املصرفية دارة ق سو ال وظيفة وجود  .عدم

 ، املصـــر ـــاز ا مـــع للتعامـــل املجتمـــع رغبـــة عـــدم ـــ إ أدى والـــذي املقدمـــة، املصـــرفية ـــدمات ا محدوديـــة

حوا تقدم كية مر املصارف فقط دمات350للتذك ا من  .نوع

                                                             
  .76مصیطفى عبد اللطیف، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .وباشوندة رفیق، مرجع سبق ذكرهیوسف مسعداوي، 2
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 فع منعدم ال املالية دوات ر تطو ع املصارف يع عدم إ أدى مما املنقولة، القيم بورصة الية

ة كب بدرجة م سا أن ا ثمارشأ س يع و قتصاد ل  .تمو

 ـــ غ املصـــارف مـــن جعـــل محـــددة ال أشـــ ـــ ا وانحصـــار الـــدفع بوســـائل املتعلقـــة بـــداعات تطـــور عـــدم إن

ع النقديقادرة سرب ال م من والتقليل لالدخار ا عبئ ن  .تحس

 املتاحة الدفع لوسائل جيدة إدارة وجود اعدم استعمال ع ور م ا بإقناع سمح ال  .واملحفزات
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ي الثا زائري : املبحث ا املصر املجال تصال و عالم   :تكنولوجيا

املؤسسات سارع مؤخرا مـنالحظنا سـتفادة دف ونية لك التجارة ع عتماد إ قتصادية

التا و ا، حسـاباتمزايا ن بـ املصـرفية الت التحـو ـق طر عـن نـت، ن شبكة ع تتم التعامالت معظم فإن

إحـــــداث ــــ مة املســــا العوامـــــل ــــم أ ــــو التوجــــھ ـــــذا و املصــــارف، مســــتوى ـــــ ع ن ع البــــا وحســــابات ين املشــــ

يكفــلغ بمــا تصــال و املعلومــات تقنيــات مــن ــ أك لالســتفادة وذلــك ، املصــر العمــل أنمــاط ــ ــة جذر ات ــ ي

ولة وس بدقة للعميل املصرفية دمات ا   .وصول

املصـــــــرفية ــــــــدمات ا معظـــــــم صـــــــارت ، ــــــــ الرق قتصـــــــاد و نــــــــت ن عصـــــــر ــــــــومـــــــع ع عتمـــــــد املقدمــــــــة

أصـــبح مــادي ل شـــ ا تقــديم فبـــدل ـــاتف،باملعلومــات، ال عـــدة وســائل خـــالل مــن ونيـــا إلك ا تقــديم ـــان اإلم

ونية لك فة الص س ما ذا و ونية لك كشاك نت، ن   .الفاكس،

ول  ة: املطلب زائر ا البنوك املصرفية دمات ا ر تطو وحتمية ونية لك فة   الص

مجال التطور بركب اق ال زائر ا وتحاول عـالم التكنولوجيـا املزايـا مـن سـتفادة و ـتصـال،

وسـن نـت، ن اسـتخدام ـا يح تطـوري مـدى ـ ي فيمـا ــعرض ال ى ـ الك نجـازات و زائـر ا ـ نـت ن شـبكة

ــا تقـوم ـ ال ونيـة لك الصــفقات عـض ثـم تصـال و عــالم تكنولوجيـا عمـيم أجـل مــن زائـر ا ـا تقـوم

ا   .ارجمع

I.زائر ا ا وواقع نت ن شبكة  تطور

املصرفية دمات ا أداء ع سلبية قة بطر تصال و عالم تكنولوجيا قطاع الكب التأخر أثر لقد

النقــــال ــــاتف ال مجــــال ــــ الســــيما القطــــاع ــــذا ــــر تحر بدايــــة د شــــ ـــا أننـ إال ــــة، زائر ا املصــــارف ا تقــــدم ــــ ال

أل  زائر، ا نت ن شبكة واقع إبراز وسنحاول نت، ن أيوشبكة ونية لك فة الص عن ديث ا ن

بانتظامبلد ا ل ن املستعمل فراد وعدد ا ئ ب املتمثلة ا ئ بب عـاممرتبط نـت باالن زائـر ا ـط ر تـم ولقد ،

ـــــدف1994 و ســـــ اليو منظمـــــة مـــــع عـــــاون مشــــروع إطـــــار ـــــ ذلـــــك تـــــم وقـــــد ايطاليـــــا ـــــق طر شـــــبكةعــــن إقامـــــة
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ســـمعلوماتيـــة قيـــا إفر نـــافـــ قيـــا،) Rinaf(ر إفر شـــمال ـــ للشـــبكة ـــة املحور النقطـــة ـــ زائـــر ا ـــون وت

تتجاوز لم حيث جدا ضعيفة آنذاك رتباط سرعة انت سنة9600و لتصل الثانية ي ثنا إ1996حرف

ثم64 الثانية ي ثنا حرف سنة1ألف لتصل الثانية ال140إ2002ميغابايت ففيميغابايت ثانية،

عـــــدد قــــدر فقــــد فـــــراد، دون ــــ العل البحــــث ومراكــــز يئـــــات ال ــــ ع مقتصــــرا نـــــت ن اســــتخدام ــــان البدايــــة

الشبكة كة املش يئات سنة130ال ليصلثم1996فقط سنة800ارتفع   .1999يئة

عـــداد انتقـــل فقـــد نـــت، ن نـــوادي عـــدد تضـــاعف نـــت ن متصـــف عـــدد ارتفـــاع مــــنورافـــق 100ا

ـ2000سنةمق إ سـنة500ليصـل ـ ـوار2007مق ا بـدول مقارنـة ضـعيفا يـزال مـا رتفـاع ـذا أن إال ،

ي ملا عود سباب   :و

 ــ ــا وفعاليا املعــارف ر تطــو ــ املقــا أو النـوادي ــذه ميــة بأ ــة زائر ا املجتمعــات ــ الــو نقـص

واملا قتصادي شاط  .ال

 اارتفاع لوازم وأسعار ا  .أسعار

 املؤسســـات ن بـــ رتبـــاط ـــ ـــالضـــعف ع مواقـــع امتلكـــت وإن ـــ وال بالشـــبكة، ـــة دار و قتصـــادية

ـــ أساســـا محصـــورة ـــ ف التـــا و تجـــاري ـــ غ ا اســـتعمال أن أي ، ـــ أك ال ـــا ف لتعر ـــون ت فغالبـــا الشـــبكة ـــذه

فقط العل  .البحث

  زائر ا نت ن موز نقلة ب من نجد سوى95حيث شط ي ال فقط20معتمد  1.موزع

ل مشــــ مــــن ــــد ا وكــــذا لتحديثــــھ وذلــــك تصــــاالت قطــــاع ــــ جديــــدة ثمارات باســــ زائــــر ا قامــــت لقــــد

ا أغلبي ألن وذلك ات، الشب تحديث خالل من الشبكة تدفق قوة ورفع نت ن لشبكة املتكررة نقطاعات

سـعينات، ال بدايــة ـ إ ديــدعـود ا يـل ا بتقنيـات ســ مـا ــة زائر ا ومـة ا أدخلـت باقتنــاءكمــا وذلـك ،

ـ ع ـا ع توز تـم نـت باالن وصـول ـاز ج ـ5ألـف تـم: واليـات والشـلف قسـنطينة سـطيف، ـران، و العاصـمة،

                                                             
الصیرفة االلكترونیة كمدخل لتأھیل وعصرنة البنوك، مداخلة قدمت في الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة منیة خلیفة، 1

ملیانة، المركز الجامعي بخمیس  - عرض تجارب–نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة االلكترونیة في الجزائر 
  .6،7، ص 2011أفریل  26/27: الجزائر، یومي
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جــوا ــ ا ق اقتنــاء2011 نســو تــم كمــا ر500، أكتــو ــ آخــر ـــاز ج ــ2011ألــف ع أخـــرى،14ســتوزع واليــة

ــ إ ستصــل التــدفق ســرعة أن حيــث نــت، ن خــدمات نوعيــة ن بتحســ ديــد ا يــل ا خدمــة ســمح 500وس

الثانيـــة ــ اتصـــاميغــا إدارة طمــوح حيـــث نــت، ن شـــبكة ــ ع ونيــة التلفز القنـــوات بــث تم وســـ التالواحــدة،

نت ن مستخدمي عدد يفوق أن زائر اية6ا مع ك مش ن   .2014مالي

أي تصـال و عـالم وتكنولوجيا يد ال وزارة بھ قامت الذي الطموح املشروع أسـرتك"ورغم " مشـروع

تتعـدى لــم ب واسـ ل املالكــة سـر عــدد أن إال حاســوب، أسـرة ــل تملـك أن ــ إ ـادف وصــلت%1.3وال فيمــا

ياا مال سبة ن%23.41ل الص   .%14.75و

II.عميم مجال زائر ا ودات تصالمج و عالم  تكنولوجيا

عــام ــ2000منــذ قامــت وقــد نــت ن خدمــة مــزودي ســوق ــر تحر ــدف ع مشــار عــدة تقــوم زائــر وا

وكيفيات نت ن خدمة وضع شروط ا تحدد ن قوان عدة بإصدار املجال اذا بي ومن ا   :استغالل

والالسلكية  .أ  السلكية تصاالت لشبكة والتجاري التق سي لل تدر بإدخال  .)ITD(القيام

ونية  .ب  لك عمال يديةE-Businessإدخال ال سابات ا مستوى ع ي و لك الدفع  .ونظام

حتي  .ج  و للتوف الوط الصندوق لعمليات املعلوماتية ة مارس(اطاملعا  ).2004انطلق

نت200إدراج  .د  ن شبكة ك مش بدخول سمح الوسائط متعدد إعالمي از نوفم( ج  ).2004اية

للبنوك  .ه  مكثف سديد  ).SPM  )2005نظام

ة  .و  زائر ا التعليمية ات املستو افة نت ن شبكة  ).2005اية(عميم

قطب  .ز  شاء املدينةإ ي سيدمعلوما ديدة ةا زائر ا بالعاصمة هللا  .عبد

ن  .ح  ت وطن ن حلقت بـشغيل ا طول يقدر ة البصر ة(كم15000لأللياف الف ا إنجاز  ).2001/2003تم

الفائقة  .ط  بالسرعة نت ن استعمال ر نوفم( ADSLتطو ا إنجاز  ).2003تم

وأ  .ي  زائر ا ن ب الرابط ة البصر لياف مشروع يا(بوجاتحض مـن) نيج ديـدة ا الشـراكة إطـار ـ املدرج

قيا إفر تنمية باد(أجل  ).الن
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قيـــد ـــ و تصـــال و عـــالم ـــ ديـــدة ا التكنولوجيـــا ر لتطـــو امـــة ع مشـــار عـــدة زائـــر ا قامـــت ولقـــد

هللا عبــد ســيدي ونيــة لك ة ــ ظ ا مشــروع ــا أبرز حاليــا، عــد(نجــاز ــ ع العاصــمة30تقــع غــرب ،)كــم

مبلغ تخصيص تم و22وقد اليتھ، واست املشروع ذا ل دينار امليار أخرى خطوة مدن شيد وس جدا مة

الوطن من مناطق عدة   .مماثلة

أسـباب نـاك أن إال ـي، و لك والنقـد ونيـة لك فة الصـ ر تطـو مجـال ـ متواصـلة زائر ا ود وج

ن حالت إ نا ش وسوف نجاز عمليات بطء إ أدى مما ع، املشار ذه مثل س   :عرقل

ــ و الـة ا: ا ـ ــلتتمثــل أفر ـ م ــ امل ــة،2003لعقــد زائر ا البنــوك ــ ـي و لك النقــد عمــيم أجـل مــن

ســاتيم شـركة ن بــ مـا ســية) SATIM( 1وذلـك الفر نــرىIngenico Data Systemsوالشـركة أن املقـرر مــن ـان و ،

بطاقـة وأول مصـرفية، دفـع بطاقـة أول بإصـدار وذلـك السـنة نفـس مـن نـوفم ـ املشـروع ذا ـنتائج دوليـة

سنة من ول ي   .2004الثال

الثانيـــة الــة ســـية:ا الفر املجموعــة ن بـــ القائمــة الشـــراكة ــ مجيـــات) Diagram-Edi(ف ال مجــال ـــ الرائــدة

ـــــ ـــــة جزائر مؤسســـــات وثـــــالث املاليـــــة، البيانـــــات تبـــــادل وأمـــــن ونيـــــة لك فة بالصـــــ  MAGACT(املتعلقــــة

Multimedia (و)Soft Engineering(ـ والتق ـ العل ـ عـالم ـ البحـث ـذه)Cerist(ومركـز عـن شـأت و ،

مختلطــة شـــركة بـــالشــراكة ونيــة"ســـميت لك فة الصـــ ــدمات زائـــر  AEBS : Algeria E-Banking" (ا

Service(ــــــــــو نــــــــــت ن ــــــــــ ع ــــــــــا وموقع زائــــــــــر ا ــــــــــ ــــــــــط ا ــــــــــ ع فة الصــــــــــ مشــــــــــروع تحقيــــــــــق ــــــــــو ا ــــــــــدف و ،

www.aebs.dzالتنفيذ والسرعة زم ا و ينقصھ ما ل و ة زائر ا املصارف ل م مشروع و و ،.  

ونيا: ثالثا إلك ارج ا مع ة التجار الصفقات   عقد

لية15يوم كية2008 جو مر الشركة ممث ـارد"عرض ـة" تراد التجار الصـفقات لعقـد م خـدما

نخـــراط مــن م تمكيــ ــدف ودلـــك ن جزائــر ن اقتصــادي ن متعــامل أمــام ونيـــة لك التجــارة ــ ع ــارج ا مــع

عات شر ناك أن وجدت فلقد زائري، ا قتصاد ومحيط بواقع اصدموا م لك ا، دونف استعمالتحول

                                                             
1Société Algérienne d’automatisation des Transaction Interbancaires et de Monétique 141.  
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ذه املنخرط أن حيث واملال د وا الوقت يوفر الصفات اتھ مثل عقد أن رغم البالد، دمات ا ذه

ن ب ما اقتصاد يمكنھ ا% 3إ1الشبكة دما إضافية ضمانات الشبكة توفر كما اليف، والت عباء من

ومؤسسات بنك سي مثل عاملية بنوك انخراط خالل من مثلوذلك الدولية ن   ".رمس"و" وفاس"التأم

توافــق عــدم ــو و أال الشــبكة ــ لالنخــراط ضــمان ــم أ وجــود عــدم وا ــ اعت ن زائــر ا ن املشــارك أن إال

ـــــي و لك التوقيـــــع وكـــــذا عات، شـــــر العوائـــــق،ال ـــــم أ مـــــن ـــــة زائر ا ن القـــــوان ـــــ معتمـــــد ـــــ غ يـــــزال ال الـــــذي

لل التقليـــدي ســـي ال ـــ إ الوثـــائقباإلضـــافة ـــ ع ـــ أسا ل شـــ عتمـــد الـــذي ـــة زائر ا قتصـــادية مؤسســـات

زائر ا ي و لك بالتوقيع اص ا القانون انتظار إضا كعائق  .1الورقية

ي الثا زائر: املطلب ا ونية لك فة الص نظام تأخر   أسباب

ركيـــة ا ــــ لالنــــدماج ـــة زائر ا الدولــــة ســـ ظــــل الدوليـــةـــ عصــــرنةقتصــــادية عــــن ـــديث ا ــــ ك ،

املصــــر النظــــام قتصادوعصــــرنة دواليــــب ر تــــدو ــــ لتحكمــــھ نظــــرا املصــــر تحــــديثالنظــــام عمليــــة شــــمل

ر ـــدماتوتطـــو ا ســـمات ـــ إ املطلـــب ـــذا ـــ تطرق ســـ لـــذا املصـــرفية ـــدمات ا ـــ و أال النظـــام عناصـــر أحـــد

فة الص إقامة مبادئ ثم زائراملصرفية ا ونية   .لك

ة: أوال زائر ا البنوك املصرفية دمات ا   سمات

التالية بالسمات املصرفية دمات ا سم   :ت

بـــــ  .أ  وتقـــدر تقليديـــة مصـــرفية ـــ40خـــدمات املصـــارف خـــدمات فيـــھ تصـــل الـــذي الوقـــت ـــ مصـــرفية خدمـــة

إ  .خدمة360العالم

دماتغياب  .ب  ا ق سو عيق الذي مر ، املصر ق سو  .ال

الســـوداء  .ج  الســـوق ـــ إ حـــة املر ثمارات ســـ توجـــھ ـــ إ أدى الفائـــدة معـــدالت مـــن(انخفـــاض ـــ مليـــار1400أك

جزائري للتداول دينار الرسمية الدائرة  .)خارج

                                                             
، -مع اإلشارة لحالة البنوك الجزائریة -، تكنولوجیا االنترنت كأداة لتمییز الخدمات المصرفیةبودي عبد القادر وبودي عبد الصمد1

  .18-15: ص- مرجع سابق، ص
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معلو   .د  تبادل شبكة ل غياب يا ال مختلف ن ب متطورة للمصرفمات ة  .دار

املصــرفية  .ه  املعــامالت ــ دراســةالتعقيــد ة ــ ق تتجــاوز فمــثال جــراءات ــ الــبطء ــ إ قــرضأدى طلــب ملــف

غالبا  .السنة

ن  .و  ـــو للت وحيـــدة متخصصـــة مدرســـة نـــاك أن حيـــث العاليـــة، الكفـــاءة ذات طـــارات العليـــا(قلـــة املدرســـة

زائر با  ).للبنوك

التكنولوجيا  .ز  ةغياب زائر ا البنوك داخل  .املتطورة

البنــــوك عمـــل و ــــا، مي أل نظـــرا املصـــرفية الــــدفع وســـائل عصـــرنة ــــ إ العـــالم ـــ ع البنكيــــة الـــنظم ســـ

املصــرفية التقنيــات مــن العديــد وتطبيــق املصــرفية، الصــناعة ا د شــ ــ ال التطــورات مواكبــة ــ ع ــة زائر ا

ب: مثل ال آالت   .استخدام

زائرم:ثانيا ا ونية لك فة الص إقامة   قومات

أساسية مقومات ثالثة توفر من البد جديد مشروع أي   :لتحقيق

املشروع  .أ  إنجاز ووقت دف ال تحديد  .الدقة

الالزمة  .ب  ة شر وال املالية املوارد  .تخصيص

مالئمة  .ج  ئة ب سياسية،(توف صناعية، مساعدة...) قانونية، ون ت أن يكفي محفزةوال ون ت أن يجب  .بل

وعراقيـــــل ات صـــــعو يواجـــــھ ـــــو ف زائـــــر ا ـــــ ونيـــــة لك فة الصـــــ مشـــــروع عـــــن ـــــذاأمـــــا إقامـــــة تجعـــــل

ـــــ ع ســـــيطر العموميـــــة البنـــــوك أن فباعتبـــــار ن، الـــــرا الوقـــــت ـــــ مســـــتحيلة شـــــبھ الســـــوق %90املشـــــروع مـــــن

البنــوك ــذه ل ســـمح ال حيــث لاملصــرفية يحتـــاج ــ ال املوازنــات ـــابتخصـــيص أل خاصــة املشــروع، ـــذا مثــل ــا

لف رسملة وإعادة ما تط من للتو الدولـةتخرجت نة اصـة518خز ا للبنـوك سـبة بال أمـا دينـار، مليـار

اتيجية إس إ تفتقد تزال حاال ر سرع و ضمانا ك شطة نحو ا موارد وتوجيھ ع تنو من ا تمك   .نمو
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يؤخـــذ أن الضـــروري مـــن فيــــھ،لـــذا وحاســـما أساســـيا طرفـــا الدولــــة ـــون ت ـــ وط كمشـــروع املشـــروع ــــذا

لالنطــالق نــادرة فرصــة ل شــ الوضــعية ــذه و للــبالد حــة املر الوضــعية الــدور ــذا تأكيــد ــ ع ع ــ مــا مــا ور

تمثـل ونيـة لك فة والصـ فيـھ نـدماج نرغـب الـذي ديـد، ا وماالقتصـاد مف مـن تنطلـق ـ ال التنمية نحو

نأحد جانب يتمثل الدولة دور نا و انھ،   :أر

 اقتصادي عاش إ مخطط إطار وذلك تصال، و عالم تكنولوجيا قاعدة إرساء مة  .املسا

 ر والتطو للبحث الوط املخطط إطار وذلك ر، والتطو البحث  1.يع

الثالث قتصاد: املطلب ع ا وتأث ونية لك فة الص زائري مزايا   ا

ثــم ومــن ونيـة لك فة الصــ مزايــا ــ إ املطلـب ــذا بدايــة ــ تطرق املؤسســةسـ ــ ع ــا تأث ـ إ تقــل ن

زائري  ا املصر النظام ع ا تأث وكذا   .قتصادية

ونية: أوال لك فة الص   مزايا

الوقــــت طــــوال ة ــــ متم بنكيــــة خــــدمات ــــ ع صــــول ا ــــو العميــــل عنــــھ يبحــــث مــــا ــــإن و انقطــــاع، ــــال و

عن ي و لك تصال و ي التليفو تصال باستخدام وذلك املطالب ذه ونية لك البنوك لبت قيقة ا

ي فيما ا م أ ص ون نفسھ وللبنك للعميل ا تقدم عديدة مزايا ونية لك وللبنوك نت، ن ق   2:طر

ن  .أ  املتعــامل قائمــة التكنولوجيــا: توســيع تطــور نــتفمـــع ن أصـــبحت ديثــة ميـــع،ا ا ا ســتخدم وســيلة

جعــل مــر ــذا و املصــرفية، ا خــدما ج وتــرو البنــوك مــن ــ الكث ــ ع التعــرف ــ نــت ن أي مت ســا وقــد

العمالء من ضة عر قاعدة بنك ل  .ل

جديدة  .ب  بنكية خدمات ا: تقديم ملتعامل ونية لك فة الص أتاحت ـةلقد حر يمـنح مما واسعة، خيارات

دمات ا اختيار من  .أك

                                                             
  .9،11: ص-الصیرفة االلكترونیة كمدخل لتأھیل وعصرنة البنوك الجزائریة، مرجع سابق، صمنیة خلیفة، 1
، -مع اإلشارة لحالة البنوك الجزائریة  –لتمیز الخدمات المصرفیة بودي عبد القادر، بودي عبد الصمد، تكنولوجیا االنترنت كأداة 2

  .10مرجع سابق، ص 
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ونيـة  .ج  لك البنـوك ـ إ الوصـول ولة وس مـا:كفاءة إذا عمـال إنجـاز سـرعة ونيـة لك البنـوك ت ـ تم

ع بالبنك تصال انھ بإم أصبح البنك، مقر إ املتعامل انتقال من فبدال التقليدية، البنوك مع قورنت

نت الواحدةن الدقيقة من أجزاء و عالية بكفاءة ا د ير ال العمليات نفيذ ب قوم و ان م أي  .من

ــــية  .د  التنافسـ ة ــــ ـ امل ة:تحقيـــــق ـــــ م امـــــتالك فرصـــــة عطيـــــھ نـــــت ن ـــــ ع دماتـــــھ البنـــــك ق ســـــو عمليـــــة إن

لھ ؤ و انتھ م عزز مما العامليةتنافسية املعامالت مستوى  .إ

ـــال  .ه  الت قيمــــة البنــــك،:يفتخفـــيض شــــاء إ لفـــة ت مــــن ينطلـــق ــــاليف الت لتخفـــيض ســــبة بال ـــديث ا بدايــــة

للبنــك جديـــد فـــرع شــاء إ لفـــة بت يقـــارن أن يمكــن ال للبنـــك ـــي و إلك موقــع شـــاء إ لفــة ـــزة،(فت أج ي، مبـــا

ـــة إدار ـــ...) مســـتلزمات م ســـا ونيـــة لك فـــالبنوك دمـــة ا تقـــديم ـــاليف ت ـــ إ تقـــل ن ثـــم تقلـــيصومـــن

البنك ا يتحمل ال النفقات تخفيض خالل من دمة ا تقديم اليف  .ت

البطاقــــات  .و  ن:خدمــــة املتعــــامل مــــن معينــــة حة لشــــر وذلــــك ة ــــ مم خــــدمات عــــدة تــــوفر ونيــــة لك فــــالبنوك

عمــال( ــ)رجـال والكث البنكيــة، ـدمات ا وعمــوالت رسـومات مــن عفـاء و مجانيــة خـدمات تقــديم وكـذا ،

د ا اصةمن ا  .مات

زائري : ثانيا ا املصر النظام ع ونية لك فة الص   :تأث

ملــــا وذلــــك املصـــر النظــــام ــــ ونيـــة لك فة الصــــ باعتمـــاد البنــــوك عصــــرنة مصـــط ارتــــبط لقـــد

مثل امتيازات من   :تمنحھ

 مـــن ســـيخفض ونيـــة لك فة الصـــ اعتمـــاد فـــإن ة ـــ الكب زائـــر ا ملســـاحة ـــنظـــرا ال النفقـــات

التواجد أو ونية لك فة فالص جديدة، فروع شاء وإ دمات ا تقديم ف املصار ا تتحمل

لفــة بت ذلــك ــل و خـدمات عــدة وتقــديم ــائن الز مـن ــ كب عــدد ــ إ الوصـول يكفــل نــت ن عـل

 .أقل

 تصــــــرف تحـــــت ـــــا مواقع ووضـــــع البنـــــك شـــــاطات ل ج تـــــرو خـــــالل مـــــن وذلـــــك الشـــــفافية تحقيـــــق

باألمرالب املعنية طراف وسائر ن  .احث
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 جديدة وسائل توف خالل من وذلك املجتمع ر وتطو العائالت شة مع وترقية يل س و ن تحس

م  .ل

 قتصـــــاد ـــــ ا انـــــدماج بدايـــــة ـــــ ــــا وأ خاصـــــة العامليـــــة للتطـــــورات ـــــة زائر ا البنـــــوك مواكبــــة

جن ثمار س جلب عن وتبحث  .العال

 أداء ر زائرتطو با املنقولة القيم بورصة   .1وترقية

الفصل   :خالصة

أصبح بالتكنولوجيا ومرتبط رق و ما ل ع مرتكزة ت أ العاملية قتصادية التطورات ظل

التطــورات ــل ملواكبــة املقدمــة ا خــدما ر تطــو خاصــة املصــرفية املؤسســات ــ وع عامــة املؤسســات ــ ع الزمــا

زائر وا ديثة، التطوراتا ذه لتحاق ا عل ان والتطور للنمو الساعية الدول من ا   .عت

املصرفية دمة ا تحديث عملية برزت زائري ا لالقتصاد ديد ا التوجھ ظل فعاليةو أك ا وجعل

ا اصة ا ونية لك ات والشب املصارف عض شاء وإ ب ال بطاقات إدخال خالل   .من

تكنو  تطـــور ودوليـــةوإن محليـــة ات شـــب عـــدة ـــط ر ـــ إ أدى ديثـــة ا تصـــاالت ونظـــم املعلومـــات لوجيـــا

ة خ ذه سارعت لذا ا ف فعال جزءا املصارف عت ال التجاري التبادل عمليات يل س إحداثدف

ـم ل البـدائل أفضـل وتقـديم العمـالء تطلعـات مـع يـتالءم منـاخ بتـوف ـا ل سـمح ات غ ـذاو. عدة ـل ظـل ـ

ســاليب ــ تب عــن البعــد ــل عيــدة زائــر ا تبقــى ن زائــر ا بنــوك ــ املتواجــدة املتعــددة املزايــا مــن ــالرغم و

لتحقيق دة جا دوما ة زائر ا املصرفية املنظومة تبقى لكن املطلوب، املستوى و املصر النظام ديثة ا

  .ذلك

  

                                                             
قاسمي یاسین، فایدي كمال، اسماھات الصیرفة اإللكترونیة في تحقیق التنمیة المستدامة بالجزائر، مداخلة قدمت في الملتقى العلمي  1

المركز الجامعي  - الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة اإللكترونیة في الجزائر
  .87ص  2011أفریل  27-26: جزائر، یوميال -بخمیس ملیانة
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العامة اتمة   :ا

شاطات بمجمل ترتبط ا باعتبار قتصاد ساسية ائز الر م أ ديث ا عصرنا املصارف عت

مصـــرفية خـــدمات بإنتـــاج ا شـــاطا إطـــار ـــ املصـــارف وتقـــوم بـــا، تقر ـــل ك قتصـــاد لصـــاوقطاعـــات توجـــھ

عمال بمختلف القيام يل س غرض   .العميل

ــــــرت ظ حيــــــث الــــــزمن، ــــــ ع م ورغبــــــا م احتياجــــــا وتزايــــــد املجتمعــــــات بتطــــــور تطــــــورت ــــــدمات ا ــــــذه

للمصـارف ـ و ـار ف رت ظ لإلبداع البدائية الصيغة ور ظ و يع، التص مرحلة قبل ما املصرفية دمات ا

ذ عــد ثــم املصــرفية دمــة بــذلكوا وتوســعت ديثــة ا والتقنيــات ــار بت عصــر املصــرفية دمــة ا دخلــت لــك

للعميل املقدمة املصرفية دمات ا أنواع شمل   .ل

دمـــــة ا مجـــــال ـــــ املصـــــر ق ســـــو ال ـــــر فظ املصـــــارف ن بـــــ املنافســـــة شـــــدة تزايـــــدت الوقـــــت مـــــرور ومـــــع

ـدما املصــارف تقــديم طبيعـة ــ نوعيـة قفــزة ـ إ أدى الــذي ةاملصـرفية ــ كب ميــة بأ ـ خ ــذا حظـي وقــد ا

العميـل مع جديدة عالقة وخلق للمصارف السوقية صة ا ادة ز ع ة كب إيجابية آثار من يمثـلملالھ الـذي

املنافسة خرى املصرفية دمات ا ة مواج ع قادر املصرف يجعل ما ذا و املصر العمل   .أساس

آثـــاركمــا مـــن املصـــرفية دمــة ا أحدثتـــھ مـــا خـــالل مــن ذلـــك ـــ ب نصـــ لــھ ـــان قتصـــادي شـــاط ال أن

عليــــھ اســــات ع شــــاطوا ال ــــ ــــا مي أ ازدادت املصــــرفية دمــــة ا تطــــور فمــــع مــــا، بي الوثيــــق رتبــــاط ب ســــ

ات. قتصـــادي ـــ غ واملصـــرفية واملاليـــة قتصـــادية ئـــة الب دت شـــ ة ـــ خ الســـنوات ـــ ومشـــاركةو وتحـــوالت

العوملـــــة رة ظـــــا خـــــاص ل شـــــ ـــــا ـــــ. أمل التقـــــدم وشـــــارع ديـــــد ا قتصـــــادي النظـــــام ا مصـــــدر ا ل شـــــ ـــــ وال

وســائل ـــ ائلــة ال وة ـــ وال املعلومــات والالســلكيةتكنولوجيــا الســلكية ـــذه. تصـــال ــ ســـارع ال عكــس وممـــا

عـ وتزايـد العـالم ـ نـت ن شـبكة مواقـع نحو املاليـةالتحوالت ـدمات ا وتقـديم الشـبكة ـذه مسـتخدمي دد

ــــة الفور مــــنواملصـــرفية الــــوط قتصــــاد يــــتمكن ــــ وح ونيــــة لك للتجــــارة الواســــع شــــار ن و نــــت ن ــــ ع

املصــرفية املنظومـة ر وتطـو بتحــديث القيـام عليـھ يتطلــب فإنـھ دائمـة نمــو سياسـة يتعلــقتجسـيد فيمـا خاصـة

سي وال   .بالتنظيم
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منك تتمكن ح ديث ا املصر للعمل املالئم املناخ توف اليوم ة زائر ا البنوك ع أيضا يجب ما

عمل جديدة مصرفية ثقافة تطبيق خالل من متطورة أداء قدرات ـكسب ع قـادر مصر كيان خالف ع

ــــاليف الت تخفــــيض ــــ ع تركــــز ــــ ال املاليــــة العوملــــة ظــــل ــــ التكنو املنافســـة ديثــــةوتطبيــــق ا املصــــرفية لوجيــــا

متطورة مصرفية خدمات   .لتقديم

مـن املصر العمل ع تنو إ التوجھ ة زائر ا البنوك ع املصر العمل اصل ا التطور فرض و

أعمـــال نحــو التحــول وكــذا املنافســـة ــ ع قــادر مصــر كيـــان خلــق ــ ع ســاعد الـــذي املصــر نــدماج خــالل

الشـــــــاملة فة ـــــــدالصـــــــ وا الوقـــــــت تـــــــوفر ـــــــ ال ونيـــــــة لك املصـــــــرفية ـــــــدمات ا ـــــــ ع ـــــــ ك ال ـــــــ إ باإلضـــــــافة

اليف   .والت

اختبارالفروض   :نتائج

يحة .1 لمــا: ـ ف قتصـادي، شـاط ال ـ ع ــ كب ـاس ع ا ـا ل ديثـة ا املصــرفية دمـة ا أن الدرايـة أكـدت

وتح تفعيلــھ ـــ ذلــك م ســـا ملتطلباتــھ ســـتجيب ة ــ خ ـــذه دمـــةانــت ا فـــإن لــذا أدائـــھ ات مســتو ن ســـ

مجتمع ألي قتصادي والتطور التقدم مستوى ع دالة  .املصرفية

ــــة .2 ـــــا: مقبولـ إل ســـــ ـــــ ال ـــــات التوج ـــــم أ مـــــن دماتاملصـــــرفية ا تقـــــديم مجـــــال ديثـــــة ا نظمـــــة عـــــد

ال املنافســـــة ظـــــل ـــــ املصـــــرف انـــــة م ـــــ ع واملحافظـــــة ـــــون الز رضـــــا كســـــب أجـــــل مـــــن ناملصـــــارف بـــــ شـــــديدة

خرى   .املصارف

ــــة .3 ــ وال:مقبولـ باملحدوديــــــــة ســـــــم ت زائـــــــري ا املصـــــــر ـــــــاز ا طـــــــرف مـــــــن املقدمـــــــة املصـــــــرفية ـــــــدمات ا ألن

قطاعـات منافسـة ـ ع قـادرة ـ غ ـا يجعل مـا وذلـك زائـر ا ـ قتصادي شاط ال متطلبات ل ل ستجيب

عاملية  .مصرفية

للدراسة العامة   :النتائج

التاليةبناءا النتائج إ نا دراس خلصت ذا، بحثنا إليھ التطرق تم ما   :ع



 الخاتمة العامة
 

 79 

ـ -  اصـل ا التطـور ـ إ املصـرفية زة ج قبل من املقدمة املصرفية دمات ا ستجيب أن يجب

بالـدور القيـام مـن تتمكن ي ل ذا ، الطبي ا تطور تجد أين ل ك واملجتمع قتصادي شاط ال

أجل من وجدت باملجتمعالذي لالرتقاء ذا وتفعيل املتطلبات ذه ل ستجابة و و أال  .ھ

ون -  سـي كمـا ـا عمل ـ ع ـ الكب ي يجـا ثـر لھ ون سي املصارف ديثة ا دمات ا تطبيق إن

قتصادي شاط ال ع ك ثر ذهلھ ألن عقالنية، يتم أن يجب داثة ا نحو التوجھ ،لكن

ا ل كما دمات سلبياتا ا فل  .إيجابيات

البنوك -  شؤون وتتدخل القرارات تم زالت ال الدولة أن إال ستقاللية مبدأ وجود  .رغم

قتصادي -  صالح سية رئ خطوة واملصر املا  .صالح

املصرفية -  للمنظومة ضعف نقطة عت عالم  .نقص

ا -  املعلومات وتقنية التكنولوجيا استخدام ادة املصرز امليدان  .ديثة

املنافسـة -  ـ ع ـا ف العمـل يرتكـز ومتحـررة متفتحـة ئـة ب مـع التكيـف ـة زائر ا املصـارف ع يجب

الدولية البنوك مع  .وخاصة

ديثة -  ا املصرفية دمات ا تقديم مجال شري ال بالعنصر   .رتقاء

احات ق و   :التوصيات

الواقـع -1 أرض ـ وع جـدي ل شـ و افـةتفعيل تقـدم ـ وال الشـاملة املصـارف ـ إ ـة زائر ا املصـارف تحـول

العاملية املنافسة ة مواج امة كخطوة واملتطورة املتنوعة دمات  .ا

ــدمات -2 ا بتحــديث مطالبــة ــ ف لــذا قتصــادي شــاط ال ــ ع تــأث ــا ل ملــا باملصــارف ــتم أن الدولــة ــ ع

رغب لتلبية ا بجود تمام و اصلةاملصرفية ا التطورات ومواكبة ائن الز  .ات

ملعرفــة -3 ـا نوعي مـن والتأكـد املصـرفية ـدمات ا تقـديم حـول السـلطات طـرف مـن الدائمـة عـة املتا ضـرورة

ا ع العمالء رضا  .مدى

ة -4 شــر ال املـوارد ر تطـو ـ ع بالعمــل شـري ال بالعنصـر رتقـاء و املصــرفية والسياسـات دارة نظـم تحـديث

وا يل ديثبالتأ ا املصر العمل وتقنيات التحديث عمليات مع ناسب ي بما ب  .لتدر
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الـدفع -5 ونظـام املصـر النظام وتحديث العصرنة مجال التطبيق ة السار ع املشار ع الرقابة ،شديد

مـــن املســـطرة ـــداف تحقـــق ـــ وح ع املشـــار ـــذه ملثـــل املخصصـــة مة ـــ ال مـــوال تضـــيع ال ـــ ح ـــذا و

إنجاح العصرنةأجل  .عملية

املعلومــات -6 تكنولوجيــا مجـال ــ ثماري سـ نفــاق ـادة ز خــالل مــن املصـر ــاز ل التحتيـة يــة الب ـة تقو

ديثة ا دمات ا من متنوعة شكيلة لتقديم نت ن شبكة استخدام أعوالتوسع بكفاءة للعمالء

أقل لفة ت  .و

أمام -7 املصر القطاع فتح سرع ال يلھعدم تأ عد إال الوطنية  .املنافسة

ذلك -8 ور م ا لرغبة نظرا ا بالر تتعامل ال ال البنوك شاء إ  .يع

ة -9 زائر ا املصارف مبادئھ وتطبيق املصر ق سو بال تمام  .ضرورة

وإدارة -10 املال رأس بكفاية يتعلق فيما الدولية املعاي ة زائر ا البنوك مواكبة  .املخاطرضرورة

ديثة -11 ا ونية لك الدفع بوسائل التعامل  .يع

تقــــديم -12 مجــــال ــــ ميــــة أ مــــن ــــا ل ملــــا تصــــال و واملعلومــــات التكنولوجيــــا قطــــاع ر املصــــرفيةتطــــو دمــــة ا

ا ع توز وقنوات ثمار س يع  .و

املنافسة -13 ع قادرة مصرفية كيانات خلق أجل من املصارف إدماج ع   .العمل
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البحث ص  :م

نظــام اي ـ ــة الزاو ـر ــديث ا عصــرنا ـ املصــارف ـ اعت شــاطاتاقتصــاديباعتبار ال بمجمــل تـرتبط

بااوقط تقر قتصاد   .عات

اجل من الدراسة ذه جاءت املصرإعطاءوقد بالعمل قت ال والتطورات ات التغ مختلف عن صورة

ال التطورات عد اخاصة د تصالعالمتكنولوجياش خدماتھو تقديم ا إدخال ع املصرف وعمل

ما ببعضــ الوثيــق مــا الرتباط قتصــادي شــاط ال ــ ع ــا تأث ومــدى ــي و لك العــالم ــ إ ــھ اتجا خــالل مــن

  .البعض

ــــة ــ ــ ــ ــ املفتاحيـ ــــمات ــ ــ ــ لــ   : ال

الك مصرفية خدمات ، مصرفية قتصاديخدمات شاط ال ، حديثة تكنولوجيا ،   ونية

Résumé : 

Banks in our modern era considered the cornerstone of any  economic system as they are 

linked to almost all activities and sectors of the economy . 

This study was conducted in order to give a picture of the various changes and developments 

in the benking business especially after the thedevelopments in the information and 

communication  

Technology and the wortk of the bank in introducig its services through its direction to the 

ehectronic world and its impact on economic activity because they are closely related to each other 

. 
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املراجع  :قائمة

ية-أوال العر   : باللغة

I-الكتب:  

شر .1 ال يم س دار والتقليدية، سالمية البنوك املصرفية دمات ا محمد، مروان ي عر أبو

ردن، عمان، ع،  .2006والتوز

إدرارة .2 أحمد، سالمة مصر،أحمد رة، القا للعلوم، ية العر الدار البنوك،  .1998للمبيعات

سالمية .3 املصارف خصاونة، سليمان ديث" أحمد ا الكتب عمان" عالم العل للكتاب جدار

 .2008ردن،

املصري، .4 محمد سالمية"أحمد و ة التجار البنوك ة،"إدارة سكندر امعة، ا شباب مؤسسة ،

  .1998مصر،

املصرفيةأح .5 دمات ا ق سو أحمد، محمود تطبيقي(مد نظري ع،)مدخل والتوز شر لل كة ال دار ،

ردن،  .2001عمان،

الطبعة .6 ردن، عمان ع، والتوز شر لل إثراء املالية، دمات ا ق سو الرحومي، أحمد البكري، ثامر

  .2008و

امل .7 از ا الدفع وسائل ر تطو الدين، نور متطلباتجليد ضمن مقدمة مذكرة زائري، ا صر

جامعة قتصادية، العلوم لية ومالية، نقود فرع ، سي ال علوم املاجست ادة ش ع صول ل

زائر ا خدة، بن   .2006يوسف

ي، .8 وعا ا سالمي"حمادي قتصاد التجارة لبنان،"ضوابط وت، ب العلمية، الكتب دار ،

و    .2005،الطبعة

مصر، .9 ة، سكندر امعية، ا الشباب مؤسسة ، املصر قتصاد هللا، عبد  .2008خبابة

شباب .10 مؤسسة النقدية، السياسة ونية، لك البنوك ، املصر قتصاد هللا، عبد خبابھ

مصر ة، سكندر امعة،   .2008ا

دار  .11 ، املصر ق سو وال ة التجار البنوك جلدة، بطرس عمانسامر شر، لل   .2008أسامة

12. ، و الطبعة ردة، عمال وموزعون، ناشرون البداية دار والبنوك، النقود جلدة، بطرس سامر

2009.  

الطبعة .13 ردن، عمان ع، والتوز شر لل أسامة دار ، املصر ق سو وال ة التجار البنوك جلدة، سامر

 .2009و

امل .14 ق سو ال تفعيل مراد، أحمد مصرسامي للمعارف، ي العر املكتب ات، ا آثار ة ملواج صر

مصر، ديدة،  .2007ا
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مصر .15 للمعارف، ي العر املكتب س ا ا آثار ة ملواج املصر ق سو ل تفعيل مراد، أحمد سامي

مصر، ديدة،  .2007ا

الصميد .16 جاسم ومحمود ، يو ا شكيب شرسليمان لل وائل دار املالية، دمات ا ق سو

و الطبعة ع   .2009والتوز

شر .17 لل وائل دار املالية، دمات ا ق سو ، الصميد جاسم ومحمود ، يو ا شكيب سليمان

ردن، عمان، ع،   .2009والتوز

مصر، .18 رة، القا ية، العر ضة ال دار والبنوك، النقود مقدمة بدوي، طھ   .2006سيد

زائر، .19 ا عكنون، امعية،بن ا املطبوعات ديوان البنوك، اقتصاد محاضرات ، القزو شاكر

ط2008 ،4.  

عمان، .20 ع، والتوز شر لل وائل دار والتطبيق، ة النظر ن ب املصر ق سو ال تاية، أبو محمود صا

  .2008ردن،

البنوك .21 وإدارة تنظيم طھ، جابر تحلي(عاطف وصفي دا)من مصر،، ة، سكندر امعة، ا ر

2008. 

مصر .22 ة، سكندر امعية ا الدار البنوك، واقتصاديات العوملة املطلب، عبد ميد ا  .2005عبد

ة،الدار .23 التجار البنوك ديثة ا دارة قحف، أبو السالم نفي،وعبد ا الغفار عبد

مصر ة، سكندر امعية،   .ا

ن .24 ساوي، الع جابر م الكر قتصاديانعبد والتملك أنموذجا(دماج ية)مصارف العر مارات دار ،

، ظ أبو اتيجية، س والبحوث للدراسات مارات   .2007مركز

الشاملة .25 البنوك ميد، ا عبد املطلب ا(عبد وإدار ا مصر)عمليا يمية، برا امعية ا الدار ،

2008.  

دار  .26 دمات، ا ق سو اج، ا توفيق ردن،ع عمان، ، العل  .2009عصار

شر .27 ال سنة دون السعودية، جدة، الشروق، دار سالمية، ل التمو يوت و املصارف جمال، ب  .غر

وائل .28 دار معاصر، ي ن و ك مدخل البنوك إدارة الدوري، الرحمن عبد د ومؤ ، سي ا حسن فالح

ردن عمان   .2000للطباعة

خلف، .29 حسن ردن،"سالميةالبنوك" في شر، لل جدار ،2006.  

سانية، .30 العلوم مجلة زائر، ا املصر النظام شيط لت كرافد املصر ق سو ال عزي، ضر

العدد سكرة، خيذر، محمد جوان6جامعة ،2004. 

مصر .31 ة سكندر امعية ا الدار ، املصر ندماج ي، ض ا أحمد  .2007محسن

أحمد .32 مصر،محسن ة، سكندر امعية، ا الدار ، املصر ندماج ي، ض   .2008ا

ديدة، .33 ا امعية ا الدار العوملة، آثار ة ومواج البنوك اندماج ، مو يم إبرا محمد

ة،مصر،   .2008سكندر

ردن، .34 عمان ع، والتوز شر لل املنا دار البنوك، إدارة ، الص الفتاح عبد  .2006محمد



 84 

ي،محم .35 و الع محمود املصرفية"د ا وتطبيقا ا مباد سالمية ردن،"البنوك ة، املس دار ،

2008.  

ي .36 البن از وا املعلوماتية محمد، بوقموم الدين، خ هللا دمات–معطى ا ر تطو حتمية

قتصادية والتحوالت ة زائر ا املصرفية املنظومة ملتقى وتحديات-املصرفية، لية -واقع ل املنظم

شلف جامعة جتماعية، والعلوم سانية  .2004العلوم

ي .37 ن ا محمد ،وممدوح ي ن ا محمد ونية"من لك ة،"النقود سكندر ، ام ا الفكر ،دار

  .2006مصر

38. ، ي ن ا محمد وممدوح ، ي ن ا محمد ونية"من لك ،"البنوك ام ا الفكر دار ،

مصرسكندر   .2005ة،

ق .39 سو ال أصول معال، تحلي(نا ط)مدخل ردن، عمان، شر، لل وائل دار ،03،2005.  

ردن، .40 عمان، الصفوة، ع مطا ، املصر ق سو ال أصول معال،   .1999نا

والتطبيقات .41 دوات ونية، لك الصرافة العبدالت، ز الفتاح عبد الشمري، نوري محمد ناظم

وومعيقات الطبعة ع، والتوز شر لل وائل دار ردن، عمان   .2008التوسع،

والتطبيقات .42 دوات ونية لك الصرافة العبدالت، ز الفتاح وعبد الشمري، نوري محمد ناظم

و الطبعة ع، والتوز شر لل وائل دار التوسع   .2008ومعيقات

ا .43 نور، يم إبرا ومحمود داد ا محمد شروسيم لل ة املس دار ونية، لك املصرفية دمات

ردن عمان ع،   .2012 –والتوز

الكتاب .44 بدار القانونية لإلصدارات القومي املركز ، الدو قتصاد عوملة يوسف، حسن يوسف

مصر، عابدين شارع ة،  .2010املصر

 

II- امعية ا س املاج  رسائل

  

راوي، .1 املش أحمد ن حس قتصاديةتقييم"أحمد التنمية سالمية املصارف دور

ن من-فلسط ة للف ن فلسط سالمية املصارف ع تحليلية عام1996دراسة " 2001إ

ن، فلسط غزة، سالمية، امعة ا التجارة، لية عمال، إدارة ماجست   .2003رسالة

املصرفية .2 دمات ا ق سو دور هللا، عبد مذكرةسليمة ي، البن شاط ال تفعيل ونية لك

باتنة جامعة ست  .2009-2008املاج

يبة، .3 و الرحيم ماجست"عبد رسالة ونية، بااللك التقليدية املصرفية الدفع وسائل احتالل

زائر، ا جامعة ، سي ال وعلوم قتصادية العلوم لية ومالية، نقود تخصص ، سي ال علوم

2006.  
نقودكر  .4 فرع ، ماس مذكرة البنوك، تنافسية ز عز املصرفية دمات ا ج مز دور ة، و مة

شورة، م غ قتصادية، العلوم لية الشلف، جامعة نوك،   .2011و
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مذكرة .5 قتصادي، شاط ال تفعيل ا ودور املصرفية دمات ا ر تطو الرحيم، عبد نادية

نو  و نقود تخصص ، املاجست زائرلنيل ا جامعة ، سي وال قتصادية العلوم قسم ،3ك،

شورة، م  .2011-2010غ

  

III- امعية ا الدكتوراه  .أطروحات

  

التنافسية .1 القدرة ادة وز املصرفية دمات ا ر تطو ومتطلبات املصر ر التحر القادر عبد ش بر

فرع قتصادية العلوم الدكتورة أطروحة ة زائر ا قتصاديةللبنوك العلوم لية ومالية نقود

زائر ا جامعة سي ال  .2006وعلوم

 

VI- العلميةامللتق واملؤتمرات  .يات

  

تنافسية، .1 ة م ة زائر ا البنوك ساب اك ع وقدرتھ ي البن ق سو ال رابح، وعرابة قدور نافلة بن

واقع قتصادية، والتحوالت ة زائر ا املصرفية املنظومة العلومملتقى لية ب املنظم وتحديات،

يومي الشلف، جامعة جتماعية، والعلوم سم15و14سانية   .2004د

عماري، .2 ة"جم زائر ا املصرفية املؤسسة ق سو ة"ال زائر ا املصرفية املنظومة ملتقى ،

قتصادية وتحديات–والتحوالت وال–واقع سانية العلوم لية ب جتماعية،املنظم علوم

يومي الشلف، سم15و14جامعة   .2004د

والتحوالت .3 ة زائر ا املصرفية املنظومة ملتقى املصرفية، دمات ا ق سو مة، كر ر

الشلف، جامعة جتماعية، والعلوم سانية العلوم لية ب املنظم وتحديات، واقع قتصادية،

سم15-14يومي   2004د

عزاوي،مصيطفى.ع .4 ع و بلعور، س و ية"، العر الدول ونية لك املصارف وآفاق امللتقى"واقع ،

خ بتار ورقلة، بجامعة املنظم ونية، لك للتجارة   .2004مارس17-16-15: الدو

ماس .5 ي ن و نقدي إقتصاد تخصص سالمية، الصرافة مقياس ي رمضا ستاذ جامعة1محاضرة

  .2017مستغانم

مجلة .6 زائر، ا حالة قتصادي، شاط ال ل تمو ا وفعالي البنوك دور اللطيف، عبد مصيطفى

العدد   . 4،2006الباحث،

امللتقى .7 قدمت مداخلة البنوك، وعصرنة يل لتأ كمدخل ونية لك فة الص خليفة، منية

و  ة زائر ا البنوك الدفع نظام عصرنة حول ع الرا الدو التجارةالعل اعتماد الية إش

زائر ا ونية تجارب–لك يومي-عرض زائر، ا مليانة، س بخم ام ا ل26/27: املركز أفر

2011. 

زائر، .8 با املستدامة التنمية تحقيق ونية لك فة الص ات اسما كمال، فايدي ن، ياس قاس

حو  ع الرا الدو العل امللتقى قدمت ةمداخلة زائر ا البنوك الدفع نظام عصرنة ل
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زائر ا ونية لك التجارة اعتماد الية مليانة-وإش س بخم ام ا يومي- املركز زائر، -26: ا

ل27  .87ص2011أفر

 

IV- العلمية  .املجالت

  

1. ، صال ودور"صا للتجارة العاملية املنظمة إ زائر ا النضمام املتوقعة يلثار التأ الدولة

العدد"قتصادي سطيف، عباس، فرحات جامعة ، سي ال وعلوم قتصادية العلوم مجلة ،

  .2002ول،

املصارف .2 ع ا وأثار املصرفية العوملة النيل، حمد الطيب محمد املنعم شمولية-عبد مجلة-نظرة

العدد قيا، إفر شمال سم3إقتصاديات امل( 2000د ع  .www.univchlef.dz:http//وقعمتاح

 

V-ونية لك  .املواقع

  

1. //www.ulum.nl:httpس تو ه ونظ زائري ا ي البن النظام رفيق، باشوندة سعداوي، يوسف

العدد امسة، ا السنة سانية العلوم مجلة مقارنة، دراسة  . 2008شتاء36واملغرب،

2. www.kenanah.com،عرب س وعيوب"يو مزايا ن ب ونية لك لتكنولوجيا"البنوك كنانة شركة ،

طالع خ تار مصر،  .07/12/2005: املعلومات،

3. www.Bank-of-Algéria.dzالسنوي ر قتص2016التقر التطور تم، س زائر ل والنقدي ادي

2017.  
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