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 : امللخص

يظهر هذا  ، و البنكيةتكنولوجيا املعلومات على جودة الخدمات  استخداميهدف هذا البحث إلى تبيان أثر          

 االتصالالذي يستلزم  و من شكلها التقليدي  البنكيةكيفية تقديم الخدمات  األثر جليا من خالل تغيير شكل و

،  وقت تقديم الخدمة ، على الشكل اإللكتروني بما يساعد على تقليل تكاليف و البنك املباشر ما بين العميل و

 .   الوصول إلى شريحة أكبر من العمالء ذات جودة عالية و بنكيةبالتالي تقديم خدمة 

اإللكترونية أمرا  البنكيةجعل من الخدمات  البنوكتكنولوجيا املعلومات على مستوى  استخدامبذلك فإن          

، حيث  الوصول إليهالبنك الوطني الجزائري هذا ما يحاول  ، و تطورها و البنوكحتميا يفرض نفسه في مستقبل 

ه ــف بنفســـــللتعري  ة األنترنتـــــالل هذا الدراسة إلى أنه يعتمد من خالل موقعه اإللكتروني على شبكـــتوصلنا من خ

، هذه األخيرة  اإللكترونية و التقليدية منها  البنكيةبخدماته  ، إضافة إلى تعريف العمالء  بكل الفروع التابعة له و

، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات على  البنكيةالبطاقة  ما زالت تقتصر فقط على خدمة الصرافات اآللية و

 ، طلب دفتر الشيكات .. إلخ . على الحساب االطالع: خدمة  اإللكتروني مثلموقعه 

 البنكيةراضون على مستوى جودة الخدمة   البنك الوطني الجزائري من خالل هذا البحث عمالء  استنتاجتم  و         

 . اــــــومـــمــــة عــــــبدرجة متوسط، الوصول (  ، األمان الثقة االعتمادية،  االستجابةاإللكترونية بمختلف أبعادها ) 

 : الكلمات املفتاحية

 . اإللكترونية البنكيةدة الخدمات ، جو  البنكية، جودة الخدمات  البنكية، الخدمات  تكنولوجيا املعلومات

Résumé : 

         Cette recherche vise à démontrer l'impact de l'utilisation des technologies de l'information sur 

la qualité des services bancaires , et il semble que cette effet est évident en changeant la forme et où 

et comment fournir des services bancaires de sa forme traditionnelle , qui nécessite un contact direct 

entre le client et la banque , au format électronique , contribuant ainsi à réduire le coût et le temps 

de service fournissant ainsi des services bancaires de haute qualité et accessible à un plus grand 

segment de clients . 

         Ainsi , l'utilisation des technologies de l'information au niveau des banques faisant services 

bancaires électroniques est inévitable à s'imposer dans le futur des banques et de leur 

développement , et c'est ce qu'il essaie la Banque Nationale d'Algérie rural pour y accéder , d'où nous 

venons cette étude qui prend en charge le biais de son site Web sur Internet s'identifier et de toutes 

ses filiales , ainsi que la définition des clients de ses services bancaires traditionnels et électroniques 

, ce dernier est toujours limitée au  service de distributeurs automatiques de billets et les cartes 



 

bancaires , en plus de fournir certains des services sur son site Web , tels que : l'accès aux services sur 

le compte , demander un chéquier ... etc . 

         Il a été conclu par ce Agriculture de la recherche et de la Banque Nationale d'Algérie satisfait du 

niveau de qualité sur les différentes dimensions de service électronique bancaire ( réactivité , fiabilité 

, sécurité | confiance , accès ) modérément globale . 

Mots clés : 

Technologies de l'information , les services bancaires , la qualité des services bancaires , la qualité 

des services bancaires électroniques   .  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . دون انتظار... أبيـــــاء بــــــإلى من علمني العط .. ..  إلى من علمني النجاح و الصبر 

ا سر ـــــان دعاؤهـــ. إلى من ك.. ل إلى ما أنا فيهــانت الصعاب ألصإلى من علمتني و ع

 . . أمي.. نجاحي و حنانها بلسم جراحي

 . إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا

 . أينما كان إلى مالكي في الحياة

 . إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها

، إلى أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا أحمد عمر ستي إلى األستاذ املشرف 

 . بالعلم و املعرفة

 ربي ، ال يبغي بها إال وجه  إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها

 . منفعة الناس و 

 . إليكم أهدي ثمرة هذا العمل املتواضع

 



 

 
 

 
 

 

 

 ا ، اســتجابة مل أرى لزاما علي تســجيل الشــكر و إعالمه و  ســبة الفاــل أل ــحابه      

 : قيل

 فمن كتم املعروف منهم فما شكر      المة شكر املرء إعالن حمــــده ع            

على أن هدا ي لســـــــلوا بريق البحش و ال شـــــــبه  للخالق و الهادي  فالشـــــــكر أوال       

 . بينهم مفاوز   و   كان بيني إنو العلم بأهل 

اضـل املشـرف على هذا البحش كما أخص بالشـكر أسـتاذي الكريم و معل ي الف        

، فقد كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم يوجنهي إلى ما أحمد عمر ستي   ألستاذا

 . خالص الدعاء  فله مني وافر الثناء و  ، إشارةيرى بأرق عبارة و ألطف 

من قدم لي فائدة أو أعانني  كل و الزمالء  كلو كما أشـــــــــــكر الســــــــــــادة األســــــــــــاتذة         

 . أن يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم ربي، أسأل  بمرجع
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 أ
 

، حيث أصبح  التي تربط النشاطات اإلدارية ببعضها و مؤسسةاملعلومات العصب األساس ي في أي  تعد نظم         

 ؤسسات، الذي يساعد امل واكبة هذا التقدم التقني الهائلملأحجامها  أنواعها و اختالفيتطلب من املنظمات على 

، كما أن لنظم املعلومات دور كبير في  الى االدارة العليا ايصالها العمل على تحليلها و في إدارة حركات البيانات و

 ؤسساتاملتتطلع  و ؛ الرقابة على العمليات التي تقوم بها املنظمة ملا تمتاز به من سرعة في توفير املعلومات املطلوبة

من املؤسسات تستخدم أحدث التقنيات في  أصبحت الكثير و ، تحقيق األداء األفضللالتي تطبق نظم املعلومات 

 . التطور بما يوافق متطلبات العمل البلوغ األهداف املرجوة مجال النظم املحوسبة القائمة على مبادئ الحداثة و

فال يوجد جانب من جوانب العمل لم يتأثر  ؤسساتاملحيث تعيد نظم املعلومات تشكيل قواعد العمل في          

، كذلك  مؤسسة، لذا فقد أصبحت نظم املعلومات جزءا أساسيا من مقومات نجاح أي  املعلومات بالتكنولوجيا و

حديثا إلى تطبيق نظم املعلومات تختلف عن  ؤسساتاملقد اتجهت بعض  ، و في عملية مساندة اتخاذ القرارات

تصميمه بغرض تحسين الخدمة  ذلك ألنها مبنية على الحاسب اآللي الذي تم ، و أنظمة املعلومات اإلدارية القديمة

تطبيق هذه النظم في مجاالت التخطيط  ، و واضعي السياسات زيادة الفاعلية من خالل دعم متخذي القرار و و

 . طويل األجل

تنمية رؤى مستقبلية واضحة  خدماتها املقدمة و تعتبر البنوك من املنظمات التي تعمل على تحسين أدائها و         

تعمل على إدخال تقنيات حديثة تطور نوعية الخدمة فهي انطالقا من ذلك  املقدمة فيها و بخصوص العمليات

صناعة  ، و دقيقة لصياغة األهداف معارف مالئمة و معلومات و ، لذا تحتاج هذه البنوك إلى بيانات و املقدمة فيها

الخطط التي تضمن  فيذ البرامج ولضمان تن ، و تحتاج إلى نظام إداري مناسب لتنفيذ تلك القرارات القرارات و

 . البشرية املتاحة مثل للموارد املالية وأملطلوبة مع استخدام منه تحقيق الجودة ا توفير معلومة للجميع ، و

كذلك تطوير األداء فقد  تأثيرها الكبير على القرار املتخذ من قبل املديرين و نظرا ألهمية نظم املعلومات و و         

 . راسة لتبين اثر استخدام نظم املعلومات على فاعلية أداء املوظفين في البنوك التجارية الجزائريةجاءت هذه الد

 انطالقا مما سبق تتجلى إشكالية البحث أو الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي : و         

البنك الوطني املقدمة من طرف  البنكيةتكنولوجيا املعلومات على جودة الخدمات  استخدامهل يؤثر          

 ؟ - مستغانموكالة  -الجزائري 

 : ينبثق من هذا السؤال الجوهري جملة من األسئلة الفرعية ندرجها فيما يلي         

وكالة البنك الوطني الجزائري هل يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد االعتمادية في  -

 ؟ مستغانم

وكالة البنك الوطني الجزائري هل يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد االستجابة في  -

 ؟  مستغانم



                                                                                       املقدمة                                                                                        

 ت
 

البنك الوطني هل يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد الوصول / املوقع الجمالي في  -

 ؟ مستغانموكالة الجزائري 

وكالة البنك الوطني الجزائري هل يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد األمان / الثقة  -

 ؟  مستغانم

 فرضيات البحش : 

 : من أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة ، تم وضع الفرضية الرئيسة التالية         

 البنكيةتكنولوجيا املعلومات على مختلف أبعاد جودة الخدمة  استخداميؤثر  : الفرضية الرئيسية

 . ، املوقع الجمالي ، األمان/ الثقة ، الوصول  ، االستجابة االعتماديةااللكترونية 

  : تنبثق عن الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات الفرعية ندرجها فيما يلي و         

 . يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد االعتمادية : الفرضية الفرعية األولى

 . يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد االستجابة : الفرضية الفرعية الثانية

 . يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد الوصول املوقع الجمالي : الفرضية الفرعية الثالثة

 . الثقة و يوجد أثر الستخدام تكنولوجيا املعلومات على بعد األمان :  الرابعةالفرضية الفرعية 

 : دوافع اختيار البحش 

 : يرجع اختيارنا لهذا البحث لألسباب التالية         

 . الذي جذب العديد من الباحثين ، و موضوع البحث من املواضيع الحديثة نسبيا اعتبار -1

 . االقتصاديةلكونها تمثل جزء كبير في التنمية  البنكيةبالخدمات  االهتمام -2

األهمية التي يكتسبها املوضوع خاصة في ظل املستجدات التكنولوجية املتسارعة التي يشهدها القطاع  -3

 ي في الوقت الراهن .البنك املالي و

 . ثراء املوضوع و تشعبه مما يتيح إمكانية مواصلة البحث و التعمق فيه مستقبال -4

 ( .اقتصاد مالي و بنكي وع مع التخصص ) تماش ي املوض -5

 أهمية البحش : 

 : ترجع أهمية البحث فيما يلي         

التجارية  البنوكتطبيقه من قبل  عملية تبنيه و هو تكنولوجيا املعلومات و يتناول موضوعا مهما أال و -1

 .قدمة امل اتهالتحسين جودة خدم
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الدور الفعال الذي تلعبه  مؤسسات الوساطة املالية و و البنكياألهمية البالغة التي يحظى بها النشاط  -2

 . تمويل املجاالت االقتصادية في تحريك النشاط االقتصادي و البنوك

 أهداف البحش : 

 : يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف التالية         

في تسهيل املعامالت و ، نكي البالتي أصبحت ضرورة حتمية في العمل  إبراز دور تكنولوجيا املعلومات و -1

 ؛البنكية 

إنما حتى على طبيعة هذه  ، و فقط البنكيةإبراز أثر تكنولوجيا املعلومات ليس على جودة الخدمات  -2

 . اإللكترونية البنكية الخدمات، فقد ساعدت على ظهور  الخدمات في حد ذاتها

 املنهج املستخدم في البحش : 

على املنهج الوصفي الذي تم اعتماده من أجل استعراض مختلف املفاهيم  االعتمادفي هذا البحث تم          

 . البنكيةجودة الخدمات  املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات و

،  بنكي يهدف لجمع البيانات الخاصة باللي الذــــــــــيــــعلى املنهج التحل االعتمادأما في الفصل التطبيقي تم          

 . االستبيانعلى  باالعتمادكل هذا  تفسيرها بهدف الوصول إلى النتائج و تبويبها و تنظيمها و و

 الدراسات السابقة : 

 : من أهمها ، و تنوعت الدراسات التي تناولت جوانب هذا املوضوع لقد تعددت و           

"، مذكرة  البنكيةدورها في تحديث الخدمة  االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات و دراسة محمد يدو " -1

الجزائرية  البنوك، كان هدف الباحث هو محاولة معرفة مدى استجابة  2007،  ماجستير جامعة البليدة

تبيان  هم العراقيل التي تواجهها إليجاد الحلول املناسبة ، وأ و البنكيللتطورات الحاصلة في املجال 

االتصاالت  يتم استغالل تكنولوجيا املعلومات والقانونية التي من خاللها  مختلف األدوات االقتصادية و

توصل الباحث في دراسته إلى درجة أهمية تكنولوجيا املعلومات في تطوير  ؛ي البنكفي تطوير النظام 

التخلص من بعض املشاكل التي كان يعاني منها االقتصاد نتيجة اعتماده  تسهيل املعامالت و االقتصاد و

 . ةعلى تقنيات تقليدية غير فعال

 "، مذكرة ماجستير البنكيةأثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات  دراسة شيروف فضيلة بعنوان " -2

هدفت الباحثة من خالل لدراستها هذه إلى تبيين أثر  ، و 2010،  ، جامعة قسنطينة ، تخصص تسويق

الباحثة إلى أن هناك ، حيث توصلت  البنكيةتطبيق مفهوم التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات 

ذي ــوب الــــلـــتقنيات الصيرفة اإللكترونية في الجزائر بنفس األس مشاكل عديدة يصعب فيها تطبيق طرق و

يقتصر على  أخرا وــــــجزائر مازال متــــبال بــنــوكا في بعض الــــقهـطبيـ، حيث أن ت ةـــــدمـدول املتقــــق في الـــــبــــطـــي

 . لة من العمالء لحاجاتهم الضرورية لهذه الخدمةفئة قلي
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زيادة القدرة  و البنكيةمتطلبات تطوير الخدمة  ي والبنك" التحرير  دراسة بريش عبد القادر بعنوان -3

 ، جامعة الجزائر مالية ، تخصص نقود و ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير التنافسية للبنوك الجزائرية

التي تمكن إرساء منظومة  اتامليكانزيم من خالل دراسته إلى تحديد اآلليات وهدف الباحث  ، و 2006، 

، حيث  العاملية البنكيةالتطورات التي تعرفها البيئة  تغيرات ونية قادرة على املنافسة في ظل الوط بنكية

موجة  ، خاصة العاملية االقتصاديةي فرضته التطورات البنكتوصل الباحث إلى أن تبني سياسة التحرير 

 اقتصادالتي تبنت التحول نحو  االشتراكية االقتصادياتي التي شملت البنك و  االقتصاديالتحرير 

 البنكيةو  اديةـــــــاالقتصات ـــــوجد الباحث أن تبني الجزائر لهذه السياسة جاء في سياق اإلصالح ، و السوق 

املوجه إلى  االقتصاد، بهدف التحول من نظام  التي تم مباشرتها مع مطلع التسعينيات من القرن املاض ي

 السوق . اقتصادتبني أليات 

 هيكل البحش : 

لين األول ـــري ممثل بفصــا نظــــمـــ، أحده أن يشمل مخطط البحث جانبين ارتئيناا ـــملعالجة إشكالية بحثن         

الفرضيات  إشكالية الدراسة وذلك بغرض اإلجابة على  واحد و اآلخر تطبيقي ممثل بفصل  الثاني و و

 األساسية للبحث :

لتكنولوجيا املعلومات من خالل ثالثة مباحث تطرقنا في املبحث األول  ياملفاهيمتناول اإلطار  : الفصل األول 

 ، أما املبحث الثاني فقد جاء كمدخل لتكنولوجيا املعلومات املعلومات ألهم املفاهيم األساسية للتكنولوجيا و

 . عالقته بتكنولوجيا املعلومات و تاملعلومافي األخير يأتي املبحث الثالث الذي تطرقنا فيه إلى نظام  ، و

كان ذلك في ثالثة مباحث  في ظل التطور التكنولوجي و البنكيةتطرقنا فيه إلى جودة الخدمات  : الفصل الثا ي

، أما املبحث الثاني فتناولنا جودة الخدمة  أهم املفاهيم و البنكيةاملبحث األول تطرقنا فيه إلى الخدمات 

في ظل التطور  البنكيةا فيه إلى جودة الخدمة ــــــفي األخير يأتي املبحث الثالث الذي تطرقن ، و البنكية

 وجي .ـــــالتكنول

 -مستغانم وكالة  - البنك الوطني الجزائري عمومي هو  بنكتم فيه إجراء دراسة تطبيقية في  : الفصل الثالش

، أما املبحث الثاني البنك الوطني املبحث األول كان على شكل تقديم  ثالثة مباحث، وجاءت هذه الدراسة في 

تم فيه سرد منهجية  و أخيرا البحث الثالث ، مستغانم وكالة BNAبطاقة فنية لبنك فقد كان عبارة عن 

 .اآلثار املترتبة عن استعمال تكنولوجيا املعلومات  الدراسة و
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 : تمهيد

نوعية  تغيراتاملجاالت مما أدى إلى ظهور  مختلف امليادين و لقد شهد العالم في السنوات األخيرة تطورات في         

، حيث أصبحت تكنولوجيا املعلومات قوة مؤثرة تتحكم في مختلف نواحي الحياة  بوتيرة عالية من أوجه الحياة و

السرعة تحقيق  املفاهيم الحديثة ملواكبة تلك التطورات و األنظمة و األمر الذي أدى إلى ظهور عدد من املداخل و

بمستوى األهداف نحو تحقيق  االرتقاء تحسين األداء و ال سيما تطوير و ، و مع تلك القوى  االستجابة في التكيف و

ذلك  و املحافظة عليه قدر املستطاع  ، حيث تسعى مؤسسات األعمال بصورة دائمة إلى تحقيق النجاح و األفضل

كافة مكونات تكنولوجيا  استخدام و استراتيجياتهاين تحس من خالل السعي باستمرار إلى تطوير منتجاتها و

 . املعلومات املتطورة

أهم املفاهيم حول تكنولوجيا املعلومات من خالل ثالثة مباحث  استعراضمن خالل هذا الفصل سنحاول          

 :  النحو التالي على

 ؛ أساسية حول تكنولوجيا املعلومات : مفاهيم املبحث األول 

 ؛ : مدخل إلى تكنولوجيا املعلومات الثانياملبحث 

 . عالقته بتكنولوجيا املعلومات و تاملعلوما: نظام  املبحث الثالث
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 . : مفاهيم أساسية حول تكنولوجيا املعلومات املبحش األول 

املعلوماتي الذي تشكل  االقتصاد إن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا املعلومات في العالم أدى إلى ظهور          

يتم دور هذه املعلومات بشكل تام إذ ما تم إيصال هذه املعلومات  ، و استراتيجيا فيه املعلومات موردا رئيسيا و

استخدام تكنولوجيا  و اكتساباملؤسسات يتجهون نحو  و فالفردلهذا  ، و األداة الالزمة لذلك بالوسيلة و

 فيها .متابعة كل التطورات  املعلومات و

من  املعلومات مجتمع فحوى  و ، املعلومات تكنولوجيا ماهية على الضوء تسليط الفصل سنحاول في هذا و         

  : خالل املطلبين اآلتيين

 ؛  : ماهية التكنولوجيا املطلب األول 

 . املطلب الثاني : ماهية املعلومات
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 . : ماهية التكنولوجيا املطلب األول 

ما نعيشه في هذه األيام من  إدراك أبعاده من خالل ما نلمسه و يجب تفهمه و واقعاالتكنولوجيا أصبحت          

 . أنواع التكنولوجيا ، لذلك سنتناول مفهوم و تحوالت في كثير من األصعدة

التي تتكون من  1( Techno logos يونانية )الكلمة التكنولوجيا إلى كلمة يرجع أصل  : : تعريف التكنولوجيا أوال

، لذا تكون بكلمة واحدة  ( أي العلم أو املنهج  Logosالثاني ) ، و ( تعني التشغيل الصناعيTechnoمقطعين هما )

 2. االصطناعيهي علم التشغيل 

تراث املعارف  استخداماألسلوب املنهجي املنتظم الذي نتبعه عند  : تعرف تكنولوجيا املعلومات على أنها و         

 3. تنظيمها في نظام خاص بهدف الوصول إلى الحلول املناسبة لبعض املهام العلمية املختلفة بعد ترتيبها و

نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات  الستخدامالجهد املنظم الرامي  : تعرف أياا بأنها هي و         

ذلك بهدف  و االجتماعية التنظيمية و األنشطة اإلدارية و الخدمات و اإلنتاجية باملعنى الواسع الذي يشمل

 4. التوصل إلى أساليب جديدة يفترض أنها أجدى للمجتمع

الطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي عن كونها مجموعة الوسائل  و  العلم اللغة التقنية و : تعرف أياا بأنها و         

 5. رفاهيتهم ملعيشة الناس وهو ضروري  املستخدمة لتوفير كل ما

 . : أنواع التكنولوجيا ثانيا

 6: تصنف التكنولوجيا على أساس مجموعة من العوامل نوجز أهمها في النقاط التالية         

 حيث نفرق وفق هذا املعيار بين نوعين من التكنولوجيا : : على أساس درجة التحكم -1

 ( القاعدية التكنولوجيا األساسية : )  في املؤسسات  االستخدامو تشمل التكنولوجيا واسعة

 ؛  التي تملك املؤسسات درجة كبيرة في التحكم بها و الصناعية 

  حيث تقتصر ملكيتها على عدد محدود من  هي على العكس تماما للنوع األول  و : تكنولوجيا التمايز ،

 . تكون مميزة لها عن باقي املؤسسات ، و املؤسسات

هي  ، و حيث يتم التمييز بين ثالث أنواع من التكنولوجيا تبعا ملراحل حياتها : على أساس أبوار حياتها  -2

 : بذلك تصنف إلى

 ؛ تكنولوجيا وليدة 

                                                           
1 Wenceslao J. Gonzalez , science, technology and society : a philosophical perspective , netbiblo , usa , 2005 ,  p 09 

 . 13، ص  2009،  ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، إدارة تكنولوجيا املعلومات محمد الصيرفي 2
 . 270، ص 2011،  ، عمان التوزيع ، دار صفاء للنشر و تطبيقاتها املعاصرة اإلدارة اإللكترونية و املعرفة و،  ، بالل محمود الوادي محمد حسين الوادي 3
 . 81، ص 1999،  ، مصر ، دار املعرفة الجامعية املجتمع منذ البداية حتى اآلن التكنولوجيا و ، العلم و جمال أبو شنب  4
 . 20ص  ، 2010،  ، األردن ، دار املنهج للنشر ، عمان تطبيقات عملية تقنيات و مداخيل و باملفاهيم و، إدارة التكنولوجيا  غسان قاسم الالمي 5
 -54ص ص  2009 - 2008،  ، جامعة بسكرة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستر في علوم التسيير املتوسطة ، تطبيقات تكنولوجيا املعلومات في املؤسسات الصغيرة و قروش عیسیى 6

55. 
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 ؛ تكنولوجيا في مرحلة النمو 

 تكنولوجيا في مرحلة النضج . 

  1نميز هنا ثالث أنواع من التكنولوجيا : و : على أساس موضوعها -3

  ؛ املكونة له في املنتج النهائي و املحتواةهي التكنولوجيا  و : املنتجتكنولوجيا 

 التركيب  ، عــنيـصـات التــــــــيــلــــــــمـــــــــا املستخدمة في عــــــــوجيـولـل التكنـمـشـت و:  تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج

 ؛ املراقبة و

  تسيير  التنظيم و في معالجة مشاكل التصميم وهي التكنولوجيا املستخدمة  و : تكنولوجيا ال سيير

 . نفقات املوارد

هي  ، و حيث يتم التمييز بين ثالث أنواع من التكنولوجيا تبعا ملراحل حياتها : حياتها  على أساس أبوار  -4

 : بذلك تصنف إلى

 ؛ تكنولوجيا وليدة 

 ؛ تكنولوجيا في مرحلة النمو 

 تكنولوجيا في مرحلة النضج . 

 : تصنف وفق هذا األساس إلى صنفين رئيسيين هما و : درجة التعقيدعلى أساس  -5

 في كثير من  استخدامهاحيث يتم ب،  هي تكنولوجيا شديدة التعقيد و : تكنولوجيا عالية الدقة

 ؛نعها اصدون الرجوع إلى  األحوال 

 ااستيعابهالتقنيين  ، بحيث يمكن املختصين و تتميز بدرجة بسيطة من التعقيد : تكنولوجيا عادية 

 . تطبيقها دون الحاجة للرجوع إلى مالكها أو صانعيها األصليين و

 : تقسم وفق هذا األساس إلى نوعين رئيسيين هما : استخدامهاعلى أساس محل  -6

 لك فيها املؤسسة درجة عالية من الخبرة تهي تكنولوجيا تم:  تكنولوجيا تستخدم داخل املؤسسة

 ؛ استخدامهافي   والكفاءة

 هي التكنولوجيا التي ال تستطيع املؤسسة الحصول عليها  : تكنولوجيا مستخدمة خارج املؤسسة

األسباب تتعلق بالجانب املالي أو البشري مما يرغم املؤسسة على الحصول عليها من مؤسسة أخرى 

 . استخدامهاأو من مورد أو من مقدمي تراخيص 

 . املطلب الثا ي : ماهية املعلومات

رض ــون العــانــوق التي تخضع لقـوارد املعروفة في الســعلى غرار امل اديةــاقتصات إلى منتجات ـــومــلــت املعــتحول         

                                                           
 . 55 -54، ص ص  ، مرجع سابق املتوسطة و ، تطبيقات تكنولوجيا املعلومات في املؤسسات الصغيرة  قروش عیسیى 1
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املعلومات إلضفاء  استخدامأسهمت التحوالت التكنولوجية بقسط كبير في تغيير املواقف الفردية من  ، و الطلب و

 . الصفة املادية على قيمتها

 : هي البيانات في البداية البد من التعرف على أصل املعلومات و : : تعريف املعلومات أوال

، يمكن الحصول عليها من مصادر أولية مباشرة عن طريق  رتبة من املعلوماتهي أجزاء غير م : البيانات -1

 1. أجهزة القياس أو األفراد أو من مصادر ثانوية داخلية أو خارجية بالنسبة للمؤسسة

بالتالي فإنها  ، و مجموعة من الحقائق املوضوعية غير مترابطة عن األحداث : تعرف أياا بأنها و                 

 2. بناء عليه فإنها ال تخبر عما يجب فعله ال تقدم أحكاما أو تفسيرات أو قواعد العمل و ، و تصنف مما حدث

،  املواد الخام غير املرتبة هي مجموعة من الحقائق ومن خالل ما سبق يمكن القول أن البيانات و          

 ، أسعار الفواتير ن من حروف أو أرقام أو رموز أو صور متعلقة بموضوع معين كبيانات املوظفينو قد تتك

، حيث يكون اإلنسان هو املصدر األساس ي لها من خالل قيامه بتجميع البيانات من  ، أرقام املبيعات

ينتج عن هذه البيانات بعد املعالجة ما يطلق  ، و تجربته على الواقع املحيط به مشاهداته و مالحظاته و

 . عليه بمصطلح املعلومات

  املعلومات : -2

يكون هذا التبادل قد  ،  األفكار التي يتبادلها الناس في حياتهم العامة الحقائق و : تعرف املعلومة على أنها         

اإلنسان الذي يحتاج إلى  ، و نظم املعلومات املختلفة في املجتمع عبر مراكز و وأ املختلفة االتصالعبر وسائل 

 3. املتاحة له االتصالسائل  ناقل لها عبر و هو نفسه منتج ملعلومات أخرى و  يستخدمها معلومات و

ل ــالتي تشك ، و معينة بموضوع ـــاملرتبط ة وـــمــظــات املنــانــمجموعة من البي : تعرف أياا على أنها و         

معرفة محسوسة ذات قيمة  املعتقدات التي تشكل خبرة و و االستنتاجات و  اآلراء املفاهيم و ق وــــائـــالحق

مليات ــالل عـــات من خـــانـــيــــة البــالجـــة نتيجة معــومــعلـــى املـ، نحصل عل توقعــــي أو املـالـالح االستخداممدركة في 

 4. مخصصة تخدم هدف معين التنظيم بطريقة  التحليل و التصنيف و ب وــويـــالتب

  املفيدة للعنصر البشري في عمليات معينة مثل مجموعة الحقائق ذات املعنى و : تعرف أياا على أنها و         

 5. عملية صنع القرارات اإلدارية

ترتيبها ثم معالجتها بحيث أصبحت  البيانات التي تم جمعها وبالتالي يمكن القول بأن املعلومات هي تلك  و         

لقد أدخلت  ، و تحقيق األهداف املسطرة ، و االستراتيجية، تساعد في صنع القرارات  مفيدة و ىمعنذات 

، من أجل الحصول على أكثر دقة  معالجتها األجهزة التقنية في ميدان جمع املعلومات و الحسابات وـاآلالت ك

                                                           
،  جامعة بسكرة ، االقتصاديات دورها في بناء امليزة التنافسية، مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول التنافس ي للمؤسسات و ، تسيير الكفاءات و ، شابونية كريمة عبد الفتاح بوخمخم 1

 . 113، ص  2005
 . 95، ص  2010،  ، عمان التوزيع ، دار صفاء للنشر و املعلومات اقتصاد،  ربحي مصطفى عليان  2
 . 29 – 28، ص ص  ، مرجع سبق ذكره ، إيمان فاضل السامرائي عامر إبراهيم قنديجلي 3
 . 43، ص  2004،  ، عمان ، دار صفاء للطباعة اإلدارية، نظم املعلومات  ، هيثم محمد الزعبي إيمان فاضل السامرائي  4
 . 18، ص  2006،  ، اإلسكندرية ، املكتب الجامعي الحديث ، نظم املعلومات اإلدارية نبيل محمد املرس ي  5
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 . تعبير عن املحيط الذي جمعت منهأكثر  و

 :  ملعلومات: خصائص  ثانيا

 1: يمكن إبرازها كما يليتتميز املعلومات بجملة من الخصائص          

 ا ـــالجتهـــخالل دورة مع نــاملستفيدي اتــــــخدامــاالستا ـــيـة زمنـــاسبـــة منـــلومـــعــون املــذلك بأن تك و : التوقيت

عمليات  ، حيث ترتبط هذه الخاصية بالزمن الذي تستغرقه دورة املعالجة ) اإلدخال و الحصول عليها و

 ؛ ، إعداد التقارير عن املخرجات للمستفيدين ( املعالجة

 معالجة  التسجيل و و  تعني أن تكون املعلومة في صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع : الدقة

 ؛ البيانات

 احتياجاتس كيفية مالئمة نظام املعلومات ية املعلومات هي الصلة الوثيقة بمقياصالح : الصالحية 

هذه الخاصية يمكن قياسها بشمول املعلومات أو بدرجة الوضوح التي يعمل  املستفيدين بصورة جيدة و

 ؛ االستفساربها نظام 

 ؛ بينها دون تعارضمنسقة فيما  خالية من الغموض و بمعنى أن تكون املعلومات واضحة و : الوضوح 

 ؛ املكتسبة بين مختلف املستفيدين ملراجعة نفس املعلومات االتفاقتتعلق بدرجة  و : املراجعة قابيله 

  ؛ تعني غياب القصد من تغيير أو تعديل ما يؤثر في املستفيدين و:   عدم التحيز 

  النظام للخدمات  استجابةسرعة الحصول على املعلومات التي تشير إلى زمن  سهولة و : إمكانية الوصول

 ؛ لالستخداماملتاحة 

 ي ـمـــات الرســـلومــعــام املـــن نظــة عــجــاتــات الرسمية النـــلومــي للمعــاس الكمــــانية القيــكـــإم : قابلية القياس

 ؛ تستبعد من هذه الخاصية املعلومات غير الرسمية و

  املستفيدين بحيث تكون بصورة كاملة  احتياجاتهو الدرجة التي يغطي بها نظام املعلومات  و : الشمول

 . دون تفصيل زائد ودون إيجاز يفقدها معناها

 تشكيلها فإن و استرجاعها تخزينها يمكن حيث معالجتها تمت حقائق و بيانات هي املعلومات كانت إذا و         

 مستوى  على املعلومات نقل تسهيل على تعمل برامج و أجهزة من الوسائل مجمل تعني املعلومات تكنولوجيا

 لسهولة التخطيط و تحليلها و مقارنتها و تخزينها و املعلومات جمع ذلك شامال املختلفة املؤسسات بين أو املؤسسة

 .   املناسب الوقت في استخدامها

  

                                                           
 . 109- 112 ، ص ، مرجع سابق املعلومات اقتصاد،  ربحي مصطفى عليان 1
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 . خل إلى تكنولوجيا املعلوماتذ: م املبحش الثا ي

ي تشكل ذاملعلوماتي ال االقتصادإلى ظهور إن التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا املعلومات في العالم أدى          

يتم دور هذه املعلومات بشكل تام إذ ما تم إيصال هذه املعلومات  ، و استراتيجيا فيه املعلومات موردا رئيسيا و

تكنولوجيا  استخدام و اكتساباملؤسسات يتجهون نحو  الفرد ولهذا أصبح  ، و األداة الالزمة لذلك بالوسيلة و

 . متابعة كل التطورات الحاصلة فيها و  املعلومات

ها من مختلف تفاصيل سنتطرق الى ، في مجال تكنولوجيا املعلومات ةالحاصل اتالتطور و بصدد دراسة هذه           

  : خالل املطالب التالية

 ؛ خصائصها تكنولوجيا املعلومات و: مفهوم  املطلب األول 

 ؛ : مكونات تكنولوجيا املعلومات املطلب الثاني

 .استخدامها اآلثار املترتبة على  : أهمية تكنولوجيا املعلومات و املطلب الثالث
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 . خصائصها : مفهوم تكنولوجيا املعلومات و  املطلب األول 

ظر حول ، مما أدى إلى تعدد وجهات الن زائدة في العديد من مجالت الحياةتحتل تكنولوجيا املعلومات مكانة          

 . لهذا سوف نحاول اإلملام بهذا املفهوم ، و مفهومها تبعا للجهة التي تتداولها

 : : مفهوم تكنولوجيا املعلومات أوال 

، بل تعددت هذه  واحدمفهوم على ات كغيرها من املصطلحات الجديدة تكنولوجيا املعلومتقتصر  لم          

، لنعطي في  بينها االتفاقحتى تبرز لنا أوجه  فيتعار ، لذا سندرج عدة  تنوعت تبعا لرؤية كل واحد لها التعاريف و

 : نذكر منها و ؛ األخير تعريفا لها

إلى  متطورة تستخدم في تحويل البيانات بمختلف أشكالهاتقنيات هي عبارة عن  : تكنولوجيا املعلومات         

 1. التي تستخدم من املستفيدين في كافة مجاالت الحياة معلومات بمختلف أنواعها و

الجة ــــاصر املتنوعة املستخدمة في معـــاملكونات أو العن " نطاق واسع من القدرات و تعرف أياا على أنها :  و         

 2توزيع البيانات باإلضافة إلى دورها في خلق املعرفة ". تخزين و و

رقمية بواسطة  ، و ، متينة ، مصورة ، بث معلومات ملفوظة ، تخزين ، معالجة حيازة : تعرف أياا على أنها و          

 3. مبني على أساس اإللكترونيات الدقيقة ، و الالسلكية السلكية و االتصاالت ، و مزيج من الحاسب اإللكتروني

 البرمجيات إليها نجد أن تكنولوجيا املعلومات هي مكونات الحواسيب ومن التعاريف السابقة التي تطرقنا  و         

استرجاع  إرسال و تنظيم و تخزين و غيرها من األجهزة الالزمة للقيام بمعالجة و و االتصالباإلضافة إلى شبكات 

 . سرعة العاليةال ذلك بالكفاءة و املعلومات و

 : : خصائص تكنولوجيا املعلومات ثانيا

 4: ، يمكن حصرها فيما يلي تتميز تكنولوجيا املعلومات بعدة خصائص         

 ؛ لت كل األماكن إلكترونيا متجاورةفالتكنولوجيا جع : تقليص الوقت 

 التي يمكن  تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من املعلومات املخزنة و : تقليص األماكن

 ؛  الوصول إليها بسهولة

 ؛  النظام نتيجة تفاعل بين الباحث و : املهام الفكرية مع اآللة اق سام 

  تتوحد مجموعة من التجهيزات املستندة على تكنولوجيا املعلومات من أجل  : االتصالتكوين شبكة

كذا منتجي  الصناعيين و هذا ما يزيد من تدفق املعلومات بين املستعملين و ، و االتصالتشكيل شبكات 

                                                           
 .09، ص 1997، دار وائل للنشر، عمان، االتصال املعلومات و حميد السالمي، عالء عبد الرزاق، تكنولوجيا 1
 .307، ص 2006سعد غالب ياسين، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات، دار املناهج، عمان، األردن،  2
 .19محمد الصيرفي، إدارة تكنولوجيا املعلومات، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .91، ص2009حسبان، الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات، دار الراية للنشر، عمان، األردن، عطاء هللا أحمد سويلم ال 4
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 1؛ تسمح تبادل املعلومات مع باقي النشاطات األخرى  ، و اآلالت

 ؛ مرسل في نفس الوقت أي أن املستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مستقبل و : التفاعلية 

 فاملشاركين غير مطالبين  الرسالة في أي وقت يناسب املستخدم استقبالتعني إمكانية  و : زامنيةتالال ،

 ؛ النظام في نفس الوقت باستخدام

 فاألنترنت مثال تتمتع  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  باستقالليةهي خاصية تسمح  و : الالمركزية ،

 ؛ ، فال يمكن ألي جهة أن تعطلها على مستوى العالم عملها في كل األحوال باستمرارية

 متنوعة الصنع أي بغض النظر عن  االتصاليةتعني إمكانية الربط بين األجهزة  و : قابلية التوصيل

 ؛ املؤسسة أو البلد الذي تم فيه الصنع

  يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته مثل أي أنه يمكن للمستخدم أن  : الحركية قابلية التحرا و  :

 ؛ ، الهاتف النقال ... إلخ الحاسوب النقال

  كتحول الرسالة املسموعة إلى رسالة مطبوعة  لومات من وسط إلى آخرــعـهي نقل امل و : قابلية التحول ،

 ؛ االتصالأو مقروءة مع إمكانية التحكم في نظام 

  إلى فرد أو جماعة معينة بدل توجهها بالضرورة  االتصاليةتعني إمكانية توجيه الرسالة  و : جماهيريةالال

، أو من جهة  املنتج إلى واحدهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من  ، و إلى جماهير ضخمة

 ؛ واحدة إلى مجموعة، أو من مجموعة إلى مجموعة

  هو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر مساحات غير محدودة من العالم  و : االن شار  و الشيوع

 ؛ املنهجي لنمطها املرن  االنتشاربحيث تكتسب قوتها من هذا 

 ة ــارات مختلفـــــات مســـــــومـــعلــــ، حيث تأخذ امل اـــــوجيــــهذه التكنولهو املحيط الذي تنشط فيه  و : العاملية

 . قدة تنشر عبر مختلف مناطق العالممع و

 . : مكونات تكنولوجيا املعلومات املطلب الثا ي

 : تتمثل مكونات تكنولوجيا املعلومات فيما يلي         

التي تتكون من مجموعة من األجهزة التي تنتمي إلى  الحاسوب وتتمثل في شبكات  و : املكونات املادية -1

سائط التراسل نقل اإلشارات التي تمثل البيانات التي يتم تبادلها بين  ، حيث تتولى و وسائط التراسل

، أما معدات التراسل فتمثل  عناصر الشبكة املختلفة سواء كانت هذه الوسائط سلكية أو ال سلكية

،  تي بواسطتها ترتبط أجهزة الشبكة املختلفة مع بعضها البعض ألداء وظائف مختلفةمجموعة األجهزة ال

، باإلضافة إلى القرص  ، الطابعة ، لوحة املفاتيح ملحقاته مثل الشاشة تتمثل في جهاز الحاسوب و و

                                                           
 . 91، ص ، مرجع سبق ذكره ، دار الراية للنشر التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات ، الرقابة الداخلية و عطاء هللا أحمد سويلم الحسبان 1
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واص املعدات الحاسوبية هي التي تمثل الخ ، و ، مودم ، ماسح الضوء ، الفأرة ، مكبرات الصوت الصلب

 1. امللموسة ملواد الكتابة

 استخراج املعلومات املطلوبة ، و معالجتها تستخدم املكونات املادية في عمليات إدخال البيانات و         

 : الشكل التالي يوضح ذلك ، و تحسين أداء األعمال تخاذ القرارات املناسبة وال

 : املكونات املادية لنظام الحاسوب (01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  2009،  ، عمان التوزيع ، دار املناهج للنشر و  تكنولوجيا املعلومات ، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية و  : سعد غالب ياسين  املصدر 

 .140ص 

، البد من  بعد أن تحدثنا عن الجانب املادي امللموس من تكنولوجيا املعلومات : املكونات البرمجية -2

 املكونات املادية و هي البرمجيات التي بدونها ال تعمل األجهزة  و التحدث عن الجانب املكمل لهذه املنظومة 

برامج أو التطبيقات ، تضم البرمجيات عدة أنواع من ال ، ال توجد لها أي قيمة تذكر بدونها بعبارة أخرى  ، و

يحتوي البرنامج على مجموعة تعليمات منسقة  ، و التي تمكن الحاسوب من أداء األعمال التي تطلبها منه

                                                           
 . 31، ص  ، مرجع سابق إدارة تكنولوجيا املعلومات،  محمد الصيرفي 1

 االتصالوحدات 

 : وحدات التخزين الثانوية

 ؛ قرص مغناطيس ي-

 ؛ األقراص الضوئية-

 . الشريط املغناطيس ي-

 النواقل

 وحدات التخزين الرئيسية وحدات املعالجة املركزية

 : اإلخراج وحدات 

 ؛ الطابعات-

 ؛ معدات عرض الفيديو-

 الراسمة .-

مخرج الصوت

 : اإلدخالوحدات 

 ؛ لوحة املفاتيح-

 ؛ فأرة-

 . شاشة اللمس-
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 1: هي هناك ثالثة أنواع من التطبيقات و ، حيث تؤدي إلى نتيجة مفيدة للمستعمل و ينفذها الحاسوب

 هي برامج أنشئت خصيصا لتنظيم  ، و لآللةهي تضم كل البرامج املشغلة  و : التطبيقات القاعدية

تحويلها إلى  سير املكونات اآللية للحاسوب فهي التي تقوم بتفسير األوامر اآلتية من املستعمل و

 ؛ تكون كل هذه البرامج ما يسمى بنظام التشغيل ، و إشارات تشغل بها املعدات

 سان إلنجاز عمل معين بواسطة الحاسوب هي جميع البرامج التي يستعملها اإلن و  : التطبيقات العامة

ديدة ــــ، فكل األعمال التي يمكن القيام بها ع كتابة النصوص أو إنشاء برامج أو إعداد جداول ... إلخ

 ؛ ال تحص ى تستدعي فقط نوعا ما من التطبيقات و

 ة ــميـــراض تعليــألغ ات املعدةـــــذا التطبيقــك ، و ات العلميةــهي جميع التطبيق و : التطبيقات املفيدة

قد تطور علم البرمجة عما كان  إلقامة هذا النوع من التطبيقات نستعمل لغات البرمجة املختلفة و و

العامة من  االستعماالتبرامج  اليوم برامج الرياضيات و استخدام، حيث يتم  عليه في العقد املاض ي

من  ، و في السنوات األخيرة انتشارابرامج ازدادت هذه ال ، و العلماء بسهولة نسبية قبل الطالب و

 استنتاج كمختبر فعلي لتحليل املعلومات و استخدامهاملهمة أن جزءا منها يمكن  جابيتهاإي

 . التفسيرات

تعرف الشبكة بأنها جهازين أو أكثر من الحواسيب اآللية مرتبطة ببعضها البعض بما يسمح  : الشبكات -3

تعد من أدوات تكنولوجيا املعلومات املساهمة في  ، و تقاسم املوارد التفاعل و و االتصالملستخدميها من 

 2. تشجيع العاملين على تعظيم اإلنتاجية

 : تنقسم الشبكات إلى عدة أنواع أهمها و         

  بحيث يتمكن مستخدموها من  هو مجموعة هائلة من أجهزة الحاسوب املتصلة فيما بينها:  تنترنياال ،

ات ـومـلـعـن املـة مـرنيت ليس مجرد مجموعـاإلنت ، و اــبــريـقـل ش يء آخر تـك ات وــومـلــعـادل املـبـي تـة فـاركـشـامل

التي تجعله يعمل مثل املعدات  البرامجرة من ـلكنه يحتوي على مجموعة كبي ، و الكـاألس الحواسيب و و

 3.  املستخدمين أيضا البرامج و املعلومات و األسالك و و  الحواسيب و

 4:  تقدم اإلنترنيت مجموعة من الخدمات كالتالي

هي برامج تساعدك في الحصول على املعلومات وفقا للكلمات األساسية التي يحددها  و : محركات البحش -

 ؛ هناك العديد منها يستخدم طريقة خاصة في البحث املستخدم و

 ؛ غالبا ما تكون مجانية حيث يمكنك تحميل البرامج بمختلف أنواعها و : البرامج -

أثرها فمن خالله يسمح للمستفيدين  يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة و و : البريد اإللكترو ي -

                                                           
 . 25، ص  2009،  ، جامعة الجزائر التوثيق ، مذكرة ماجستير تخصص علم املكتبات و أثرها على املهنة املكتبية باملكتبات الجامعية الجزائرية محمد ملين بونيف ، تكنولوجيا املعلومات و 1
 . 375، ص  2007،  ، مصر التوريدات ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و التكنولوجيا، التعايش مع   نزار الرايس 2
 . 119، ص  2007، مصر ،  ، القاهرة ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية تطبيقاتها في مجال التجارة النقالة االتصال و ، تكنولوجيا املعلومات و بشير عباس 3
 . 21، ص  2009،  ، عمان ، األردن موزعون  ، زمزم ناشرون و ، أساسيات تكنولوجيا املعلومات عامليةأكاديمية الفيصل ال 4
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 . بسرعة فائقة ، بسعر زهيد و تبادل املراسالت بين األفراد من أطراف العالم

 ( اإلنترانتIntranet) :1 

 : تعددت التعاريف املقدمة لإلنترنيت نذكر منها ما يلي         

القواعد التي تبنى  ، تستعمل البروتوكوالت و " عبارة عن شبكة حاسوب خاصة باملؤسسة : تعرف على أنها         

املعلومات بطريقة الوصول إلى  ببعضهم البعض و االتصالذلك لكي يتمكن األفراد العاملين من  عليها اإلنترنت و

تي ال املكتب و تطلبهاي، فهي تقوم بتسهيل األعمال العديدة التي  أقل تكلفة من األساليب التقليدية املعتادة أسرع و

لهاتف ى اـالتحدث عل و االجتماعاتل املثال ـال على سبيــمـ، من هذه األع را إلنجازهاـدا أو ماال كبيـجه تا وـتأخذ وق

 . غيرها إرسال الرسائل بالبريد أو الفاكس و املذكرات و تحضير الرسائل و و

نع ، كما تقدم خدمة إلى األنترنت مع م األنترانت في الواقع نسخة مصغرة من األنترنت تعمل داخل املؤسسة و         

، بمعنى آخر إن  بذلك تؤمن سورا منيعا حول محتوياتها مع املحافظة على حق وصول العاملين إليها العكس و

الويب في الشبكة الداخلية للمؤسسة لرفع كفاءة العمل  تقنيات األنترنت و الستخداماألنترنت هي التطبيق العملي 

 . املعلومات تحسين آليات تشارك املوارد و اإلداري و

دة إجراءات مفتوحة مع ، يتكون من شبكة تعتمد على معايير و نظام وثيق الصلة باألنترنت نت هوانظام األنتر          

 . مجموعات العمل : البريد اإللكتروني و أصال لإلنترنت تسمح بتوفير خدمات عديدة مثل

 اإلكسترانت (Extranet) : 

 : عديدة منها كشبكة خارجية لها تعاريف اإلكسترانتإن          

: الزبائن  املخولون لهم في املؤسسة مثل ، بحيث يستطيع األشخاص لشبكة األنترنيت امتداد" :  تعرف على أنها         

صالحيات  يتم تنظيم عمليات و ، و املوردين من خارج املؤسسة للوصول إلى البيانات املوجودة على اإلنترنيت و

 2. بواسطة الجدران النارية إكسترانت استخدام

تؤمن لهم  تجمعهم أعمال مشتركة ومراكز األبحاث  العمالء و الخاصة باملؤسسات و إكسترانتأي أن شبكة          

 استعمال، أي هي  املحلية لكل شركة اإلنترانتاملشاركة فيها مع الحفاظ على خصوصية  تبادل املعلومات و

 3. املوزعين شركاء املؤسسات املوردين و داخليا مع الزبائن و االتصالاإلنترنيت من اجل 

 . استخدامهااآلثار املترتبة على  : أهمية تكنولوجيا املعلومات و  املطلب الثالش

 : على النحو التالي استخدامهااآلثار املترتبة على  أهمية تكنولوجيا املعلومات و استعراضيمكن          

  

                                                           
 .23، ص 2004هيثم حمود شبلي، مروان محمد السنور، إدارة املنشآت املعاصرة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية،  1
 .22املعلومات، مرجع سبق ذكره، ص أكاديمية الفيصل، أساسيات تكنولوجيا  2
 54 53، ص ص 2007دورها في تحديث الخدمات املصرفية، مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة،  االتصاالت و ، تكنولوجيا املعلومات و محمد يدو 3
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 : أوال: أهمية تكنولوجيا املعلومات

أي مؤسسة من خالل توفير  استراتيجيةتعزير  يساعد في بناء و استراتيجياتعد تكنولوجيا املعلومات سالحا          

ن ـــورديـــامل ائن وـــــع الزبـا مـــاتهـــم عالقــا في دعــــــاعدهـــــ، مما يس ةــــسـؤسـارج املــــــخ ل وـــن داخـات مـــــومــــلـعـامل ات وــــانــــــالبي

 1: التالية االستراتيجيات، كذلك فهي تقدم الدعم الكبير للمؤسسات لتحقيق  املؤسسات األخرى  و

 هاغير  و ، التسويق ملنتجاتها ... ، خدمة الزبون  تقليص التكاليف في اإلنتاج : التكلفة األد ى استراتيجية  ،

 ؛ بهذا ترتفع أرباحها و

 اـــــــــهــاتـــــييز منتجـمـمن تنها ـكــات يمـــــــــســــاصة باملؤســــات الخـــــــا املعلومــــــتطوير تكنولوجي :  التمييز  استراتيجية 

 ؛ هذا ما يساهم في تحسين قدرتها التنافسية و خدماتها عن غيرها من املنافسين  و

 إذ أن أهمية تكنولوجيا  هذا باستخدام الطرق الحديثة للعمل و : ( اإلبداع( التجديد  استراتيجية ،

 تغيير موازين القوى في عالقة املؤسسة بمورديهااملعلومات تتجلى من خالل قدرتها على خلق الحواجز أمام 

 . تنافسية ميزة  خلق  رفع الكفاءة اإلنتاجية و ، و ، تغيير أسس املنافسة

 : تكنولوجيا املعلومات استخدامثانيا : اآلثار املترتبة على 

 2: يمكن حصر هذه اآلثار فيما يلي         

 : تكنولوجيا املعلومات الستخداماآلثار اإليجابية  -1

 : يمكن تلخيص هذه اآلثار في النقاط التالية                  

  فكل تطور في التكنولوجيا فهو يدل على  االجتماعيأول تأثير التكنولوجيا املعلومات هو على املستوى ،

 ؛ جو من التحضرولوجيا يرافق أو تطور في التكن اختراع، ذلك أن أي  حضارته و حتمية تغيير املجتمع 

 التقليل من النفقات مع تقديم طرق  ، و مساعدة املؤسسات على تحقيق قدر كبير من املرونة اإلنتاجية

 ؛ هياكل تنظيمية جديدة لتصميم املؤسسات جديدة و

  هذا ما يساهم  ، و وسيطة بين الشركات اتصالالشخصية املباشرة لوجود شبكة  االتصاالتالتقليل من

 ؛ اإلقامة ...إلخ تكاليف التنقل وفي تخفيض 

 إجراءات أكثر مرونة لضمان حركة رأس  تحقيق تكامل عالمي األسواق رأس املال من خالل وضع ترتيبات و

 ؛ املال على املستوى العالمي

  ؛ االستهالك ارتفاعبالتالي  التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف و التجربة من اإلنتاجية و و االختراعاتزيادة 

                                                           
، ديسمبر  10، العدد  ، بسكرة ، جامعة محمد خيضر إدارية و اقتصادية، مجلة أبحاث  بائنتفعيل إدارة عالقات الز  ، دور تكنولوجيا املعلومات في تدعيم و ، محمد قريش ي عبد هللا غالم 1

 . 39، ص  2011
،  2008،  ، جامعة بسكرة ، تخصص إدارة أعمال ، مذكرة ماجستير في علوم التسيير املتوسطة في تسيير املعارف باملؤسسات الصغيرة و االتصال ، دور تكنولوجيا اإلعالم و فني فضيلة 2

 . 75-74ص ص 
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 سائل  تطبيق التجارة اإللكترونية التي تشمل تبادل أشياء ذات قيمة بين طرفين أو أكثر من خالل و

تحسين مستوى الخدمة املقدمة للعمالء  ، و إلكترونية غالبا ما تكون األنترنت مما يحقق امليزة التنافسية

 ؛تحسين العالقات مع املوردين  و

  ؛ أخذ قرارات أحسن علومات الهادفة وامل اكتسابتنمية قدرات األفراد من خالل 

 ؛ التزوير و  الشفافية مما يؤدي إلى تقليل وقوع األخطاء تعزيز املسائلة و 

 املراجعين مما ينعكس إيجابيا على التنظيم تقديم وسائل عمل أفضل للموظفين و . 

 :  تكنولوجيا املعلومات الستخداماآلثار السلبية  -2

 1: التي يمكن تلخيصها فيما يلي بعض اآلثار السلبية عن تكنولوجيا املعلومات وقد تنتج                    

 معدات حديثة تحل محل  ذلك نتيجة لظهور آالت و ، و تعمل تكنولوجيا املعلومات على رفع نسبة البطالة

 ؛ بأقل تكاليف بدون أخطاء األفراد تقدم منتجات ذات نوعية و

 ذلك بتلميعها  دعواتهم و املعارضين بنشر أفكارهم و املتشددين و تكنولوجيا املعلومات قد تسمح لبعض

 محاربتها نظرا ، مما يجعل األفراد يتقبلونها فتكون هناك صعوبات كبيرة ملواجهتها و بالتكنولوجيا الحديثة

 ؛ لنسبة اإلقبال عليها

 اآلالت في معامالت األفراد ، حيث تتدخل  تكنولوجيا املعلومات تجعل العالقات بين املتعاملين أقل إنسانية

 ؛ فيما بينهم

 منه األموال  في ظل تكنولوجيا املعلومات السيادة الوطنية أصبحت مهددة نظرا لحرية تحرك املعلومات و

، كما هو الشأن بالنسبة للخصوصية الثقافية التي باتت مهددة نتيجة التفوق اللغة  عبر الحدود

 ؛ كيةالواليات املتحدة األمري اإلنجليزية و

 ؛ التي تمثل تهديد للسيادة النقدية سمحت التكنولوجيا الجديدة بظهور النقود اإللكترونية و 

 الصالح العام دون املساس  الحكومة تجد نفسها أمام معضلة فرض الرقابة في إطار حقوق املستهلك و

 . التفتح بالحرية و

أن  استطاعتالتي  ، و املترتبة عن تكنولوجيا املعلوماتمن خالل ما تم ذكره تظهر لنا مختلف اآلثار          

على الرغم من بعض  املؤسسات و الحكومات و تندمج في مختلف املجاالت سواء على مستوى األفراد و

املثل للطاقات البشرية  االستخدامكذا  و في رفع مستوى األداء  ت فإن تكنولوجيا املعلومات تساهمالسلبيا

 . تنظيمها تنظيما دقيقا اإلدارية و مع تقليص اإلجراءات

                                                           
   .75 ه، ص ، مرجع سبق ذكر االتصال في تسيير املعارف باملؤسسات الصغيرة و املتوسطة ، دور تكنولوجيا اإلعالم و فني فضيلة 1
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 . تكنولوجيا املعلومات في ظل نظام املعلومات : الثالشاملبحش 

 ذهه تعرفقد  نجاحها و و استمراريتهافي حياة املؤسسات لضمان  استراتيجياتلعب نظم املعلومات دورا          

 هااألخيرة جزء ال يتجزأ منت هذه اعتبر  و  منذ ظهور تكنولوجيا املعلومات امتالحق املؤسسات تطورات سريعة و

 . كفاءتهارفع من مستوى  و أكثر فعالية في أداء أنشطتها  هامما جعل

 ؛ : مفهوم نظام املعلومات املطلب األول 

 ؛ عناصره : أهداف نظام املعلومات و املطلب الثاني

 . بتكنولوجيا املعلومات : عالقة نظام املعلومات املطلب الثالث
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 . : مفهوم نظام املعلومات املطلب األول 

 : يمكن فهم مقصود نظام املعلومات من خالل معرفة مصطلح النظام         

 1. هو مجموعة من العناصر املترابطة أو املتداخلة التي تكون كلها متكاملة : النظام -1

مجموعة من املكونات املتداخلة التي تنشء كيانا كامال بأهداف  : هناا أياا من يعرفه على أنه و         

 2. مشتركة

  نظام املعلومات : -2

 ها مع ـضــــعـب ةاعلـفـارة عن مجموعة من العناصر املتــبـع : هـنأى ـات علـــــومـلـعـمنه يمكن تعريف نظام امل         

 3. توزيعها على املستفيدين بغرض دعم القرارات و املعلومات التي تعمل على جمع مختلف أنواع البيانات و و

يتم  تي ــج الـــــ، البرام وبــــــــــــاســــــــــــ، عتاد الح رادــــة من األفـــــمـــظـــنــة مــــركيبـــــأي ت : هــــيعرف أياا على ان و         

 4. توزيعها إلى املستفيدين في املؤسسةبالتالي  معلومات و تحويلها إلى و اــــــــــعهـــمـــج

تشغيل  اآللية الالزمة لجمع و العناصر البشرية وهو مجموعة  معلومات نظام  أن استنتاجمما سبق يمكن          

ية البيانات األول باستقباليقوم نظام املعلومات  ، و القرارات اتخاذالبيانات لغرض تحويلها إلى معلومات تساعد في 

تستخدم مخرجات النظام  ، و منها االستفادة( نستطيع  مخرجات تحويلها إلى معلومات ) معالجتها و ( و املدخالت )

 . التحكم داخل املؤسسة عمليات التنظيم و القرارات و االتخاذاملعلومات  و

  . عناصره : أهداف نظام املعلومات و  املطلب الثا ي

 : عناصره على النحو التالي نظام املعلومات و نستعرض في هذا املطلب أهداف         

 : املعلومات: أهداف نظام  أوال

في التعامل مع البيئة التي تتصف  االستراتيجيسالحها  يعتبر نظام املعلومات أحد املوارد األساسية باملؤسسة و         

ق عدة ــــيمكن للمؤسسة تحقيمن خالل هذا النظام  ، و حدة املنافسة بين املؤسسات اشتداد بعدم التأكد و

 5: أهداف هي

تكاليف التخزين  تخفيف، مثل ذلك  بأقل تكلفة تشير الكفاءة إلى أداء املهام بسرعة و : تحقيق الكفاءة -1

 . إعطاء أوامر الشراء عند الحاجة خاصة و اتصاالتمن خالل ربط املوردين بشبكة 

تتحقق الفعالية بمساعدة نظام املعلومات  ، و أي مدى تحقق أهداف املؤسسة : الوصول إلى الفعالية -2

 . القرارات السليمة اتخاذللمديرين في 

                                                           
 . 13، ص  2000،  ، األردن ، عمان التوزيع ، مكتبة دار الثقافة للنشر و ( مكوناتها ماهيتها و ، نظم املعلومات ) عماد الصباغ 1
 . 51، ص  1993،  ، لبنان ، دار الشروق ، التطورات الحديثة لنظم املعلومات املبنية على الكمبيوتر محمد محمد الهادي 2
 . 27، ص ص  2008،  ، عمان 03، ط الطباعة التوزيع و ، دار النشر و ، نظم املعلومات اإلدارية ، عالء الدين عبد القادر الجنابي عامر إبراهيمي فتحي 3
 .19-18، ص ص  ، مرجع سابق سعد غالب ياسين 4
 . 37- 36، ص ص  2002،  ، مصر ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ( مدخل لتحقيق امليزة التنافسية ، نظم املعلومات ) معالي فهمي حيدر 5
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 ستوى أفضل لعمالء املؤسسةـات ذات مــدمـم خـديـقـى تـات إلــومـلـعـتهدف نظم امل : تحسين أداء الخدمة -3

حيث يمكن للعمالء السحب من أرصدتهم  البنوكآالت الصرف السريع في  استخداممثال على ذلك  خير و

 . على مدار اليوم

تطوير املنتجات خاصة في بعض املجاالت  تلعب املعلومات دورا رئيسيا في خلق و : تطوير املنتجات -4

 . الوكاالت السياحية كمؤسسات التأمين و

الذي يتطلب منها  : تعمل املؤسسات اليوم في مناخ سريع التغيير األمر استغاللها التعرف على الفرص و  -5

ليس هناك وسيلة أفضل من نظام املعلومات لتحديد املستجدات  ضرورة التكيف مع هذا التغيير و

 . تجنب التهديدات الفرص و استغاللالقرارات التي تمكنها من  اتخاذمساعدة املؤسسة في  ، و البيئية

ارتباطها بها من خالل تحسين مستوى  يمكن للمؤسسة جعل عمالئها أكثر قربا و : ربط العمالء باملؤسسة -6

هذا ما يجعل من الصعب على هؤالء العمالء التحول  ، و من ثم كسب رضاهم الخدمات التي تقدمها لهم و

 . إلى املؤسسات املنافسة

 : : عناصر نظام املعلومات ثانيا

تترابط بشكل يجعل النظام  يشتمل نظام املعلومات على مجموعة من العناصر التي تكمل بعضها البعض و         

 1: يمكن إيجاز هذه العناصر فيما يلي ، و يعمل بطريقة فعالة

 إجراءات التسيير ، كذلك قواعد و بيئتها الخارجية ، ثقافتها و ، طبيعة عملها أهداف املؤسسة : التنظيم -1

 . الصالحيات كلها تمثل عنصرا من عناصر نظام املعلومات ، توزيع الوظائف والخاصة بها 

املدربين  تعبر عن األفراد املؤهلين و ، و تمثل أهم عنصر من عناصر نظام املعلومات : القوى البشرية -2

 ذلك حسب طبيعة النظام اءات مختلفة وــفـك و ات ــون بمستويـونـيكما  ادةـع ، و ةـينـات معـاطـلتنفيذ نش

بمدخالت جديدة بعد إنجاز  هيزودون ، إضافة إلى أنهم من يستخدمون مخرجات النظام و وظائفه و

 . إنتاج معلومات جديدة اتخاذ القرارات و البحوث و

هي تمس  ، و متنوعة تكنولوجيا املعلومات املستعملة في نظام املعلومات كثيرة و : تكنولوجيا املعلومات -3

املكونات املادية  هي عبارة عن تلك األجهزة و ، و نشرها ، تخزينها و ، معالجتها جوانب جمع املعلومات

لقد أصبحت  ، و التي تشمل على مختلف البرمجيات كذلك األساليب الفنية املتبعة و ، و بمختلف أنواعها

 . عنه في أنظمة املعلومات االستغناءاليوم تكنولوجيا املعلومات عنصرا ال يمكن 

، حيث تقوم األساليب  اإللكترونية في مختلف املصادر الورقية منها و  متوفرة : املعلومات البيانات و  -4

 تعبر البيانات ، و عن طريق الطاقات البشرية املكونة لذلك استرجاعهاتأمين  ، تخزينها و الفنية بمعالجتها

 . املعلومات عن مدخالت النظام و

                                                           
 . 48 – 46، ص ص  ، مرجع سابق ، عالء الدين عبد القادر الجنابي عامر إبراهيم 1
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 : عالقة نظام املعلومات بتكنولوجيا املعلومات املطلب الثالش

 1: تكنولوجيا املعلومات وفق ما يلي ة بين مفهومي نظم املعلومات وهناك منظوران إلبراز العالق         

تقنية معالجة  من نظم املعلومات و كل ضمتشكل تكنولوجيا املعلومات مظلة واسعة ت : : املنظور الكلي أوال

 املعلومات بأشكالهاتبادل  ، فهو يهتم بدراسة كل أشكال التكنولوجيا املستخدمة في تكوين واالتصاالت  البيانات و

املكونات للعناصر املتنوعة  تمثل تكنولوجيا املعلومات نطاقا واسعا من القدرات و Seen ، أو كما يقول  املختلفة

 . توزيع املعلومات باإلضافة إلى دورها في خلق املعرفة معالجة و املستخدمة في خزن و

ام يعتبر تكنولوجيا املعلومات مجرد نظ و إلى البعد التكنولوجي لنظام املعلومات  يشير:  : املنظور الجزئي ثانيا

مكونا  ، فهو يرى في تكنولوجيا املعلومات موردا أساسيا من موارد نظام املعلومات و فرعي ضمن نظام املعلومات

تجهيز  تي تساعد في معالجة وبالتالي تعتبر تكنولوجيا املعلومات حزمة من األدوات ال مهما من مكونات التقنية و

 . األفراد باملعلومات

 : في النقاط التالية تكنولوجيا املعلومات و  إن املنظور الجزئي يبرز مالمح العالقة بين نظم املعلومات         

 ؛ إنتاج املعلومات الوسائل التي تستخدم في بناء نظام املعلومات و تعد تقنية املعلومات بمثابة األدوات و 

 تلك التقنيات هي نظم املعلومات القائمة على الحاسبات  باستخدامظم املعلومات التي يتم بناؤها حاليا ن

 ؛ اآللية

 بين  االتصاالتشبكات  قواعد البيانات و الغير مادية و تشمل تقنيات املعلومات املكونات املادية و

 الحاسبات .

 فقد اعتمدنا  وجهات النظر ، املعلومات من مختلف املناهج ووجود تعاريف مختلفة لنظم  على الرغم من         

تلتزم عملياته بمعالجة املعلومات ، مثل  مفهوم نظام العمل الذي إلى تستند املعلومات التي أنظمة تعريفعلى 

 نظم املعلومات عملية مستمرة للتعلم كون ل انظر و  ، عرض معالجة ، استرجاع و و التقاط  التخزين و اإلرسال و

يمكن لتطبيق أنظمة املعلومات ؛  يتشكل من خالل السياق التنظيمي التنظيمي ، فإنه يسترشد بالعمل اإلداري و

 . تكنولوجي أو كعملية نضج كابتكار إما ؤسسةهذا إحداث تغيير في أي م

 

  

                                                           
        ،  2009،  ، جامعة بسكرة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير املتوسطة التسعير في املؤسسات الصغيرة و استراتيجيات، تأثر تكنولوجيا املعلومات على  موس ى بن البار 1

 .73-72ص ص 
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 : خالصة الفصل

، حيث تلعب دورا كبيرا في تحقيق التكامل  املعلومات أصبحت من أهم موارد املؤسسةفي األخير يمكن القول أن         

 . من هنا ظهرت ضرورة تبني تكنولوجيا املعلومات و املؤسسة  احتياجاتبين  و  بين املتغيرات في البيئة الخارجية

م املعلومات حيث أصبح هذا كما يمكن القول أن ظهور تكنولوجيا املعلومات كان له األثر البالغ في تطوير نظا

 . رفع مستوى كفاءة أي مؤسسة األخير أكثر فعالية من خالل تحسين أداء أنشطة و

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                              الثاني الفصل

      التكنولوجية التطورات ظل في املصرفية الخدمة



  الخدمة املصرفية في ظل التطورات التكنولوجية                                                                                  الفصل الثا ي

22 
 

 : تمهيد

 البنكيةي في السنوات األخيرة على املستوى العالمي تطورا كبيرا من حيث الخدمات البنكلقد شهد القطاع          

تقديم  و ابتكار جاهدة إلى خلق و البنوك، حيث تسعى  التي تختلف عن الخدمات التقليدية املعتادة ، و املقدمة

منه زيادة معامالتها  استمالتهم بغرض نيل ثقتهم و ، محاولة بذلك كسب رضا العمالء و جديدة بنكيةخدمات 

 . معهم

من  البنكية، حيث تعتبر الجودة  البنوكالتي تقدمها  البنكيةحتى يتحقق ذلك وجب تحقيق جودة في الخدمة          

 باعتبارها،  تركز بصفة أساسية على تحقيق جودة في خدماتها البنوك، لذا أصبحت  يالبنكأساسيات العمل 

 . الريادة السالح التنافس ي األكثر تحقيقا للتميز و

تطويرها تماشيا مع  و البنكيةإلى التأثير على الخدمات  البنوكلقد أدى تبني تكنولوجيا املعلومات في  و         

 . لتظهر الصيرفة اإللكترونية،  يالبنكالتطورات السريعة الحاصلة في املجال 

في ظل التطورات التكنولوجية من  البنكيةركز من خالل هذا الفصل على الخدمة نبناءا على ما تقدم س و         

 : خالل ثالث مباحث كانت على النحو التالي

 ؛ البنكية: مفاهيم أساسية حول الخدمة  املبحث األول 

 ؛ البنكية: مفاهيم أساسية حول جودة الخدمة  املبحث الثاني

 . يالبنك: التطور التكنولوجي في العمل  املبحث الثالث
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 . البنكية: مفاهيم أساسية حول الخدمة  املبحش األول 

تحاول التركيز  تمارس أنشطة تسويقية و أحد أهم املؤسسات التي تقدم منتجات غير ملموسة و البنوكتعد          

فهم الخدمات  من أجل معرفة و لخدمة عمالءها بأكثر كفاءة و ، و على خدماتها كمدخل لزيادة قدراتها التنافسية

  ةــــــالبنكيدمات ــاملتمثلة في مفهوم الخ اصر وـــــــعنــــة من الـــــيجب توضيح مجموع البنوكا في ــــمدى أهميته و البنكية

 .  البنكيةدورة حياة الخدمة  أنواعها و خصائصها و و

 ؛ أهم خصائصها و البنكية: مفهوم الخدمة  املطلب األول 

 ؛ البنكية: أنواع الخدمات  املطلب الثاني

 . البنكية: دورة حياة الخدمة  املطلب الثالث
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 . أهم خصائصها و  البنكية: مفهوم الخدمة  املطلب األول 

 خالل من زهابر اسنحاول ما  هذا و عامة بصفة الخدمة مفهوم عن كثيرا البنكية الخدمات مفهوم  یختلف ال         

  .طلب امل هذا

 :  البنكية: مفهوم الخدمة  أوال

إلى التعريفات  االنتقالنظرا لتعدد التعريفات الخاصة بالخدمة سنحاول عرض البعض منها في البداية ثم          

 . مع محاولة الربط بينهما البنكيةالخاصة بالخدمة 

ملموسة يتم تبادلها مباشرة من املنتج  على أنها منتجات غير :  الجمعية األمريكية ل سويق الخدمة هاعرفت         

 1. إلى املستعمل

، حيث يكون هذا اتبادل  " هي كل نشاط أو أداء يخضع للتبادل : فيعرفانها كما يلي Duboisو  Kotlerأما          

 2". ، كما يمكن أن تكون مرتبطة بمنج مادي أو مستقلة عنه ال يتم فيه تحويل امللكية ، و غير ملموس

،  الذي شراءه ليس بالضرورة أن ينتج عنه ملكية ، و " تعامل مع ش يء غير ملموس تعرف أياا على أنها : و         

 3، لكن إنتاجه أو أثناء ذلك نحصل على منافع أو فوائد". بمعنى نقل مادي للش يء أو حيازته

ات ــــسـؤســـه املـــاط تؤديـــشــارة عن نـــــة عبــالخدم : من خالل التعاريف السابقة يمكننا وضع التعريف التالي         

نقل ملكية  نهال يترتب ع هذا النشاط غير ملموس و ، و رغبات املستفيد املوجهة إلشباع حاجات و أو األفراد و

 . ، كما أن تقديم الخدمة قد يقترن أوال عند تقديمها بمنتج مادي ملموس ش يء

لعمالئها عبر  البنوكعة الخدمات التي تقدمها " مجمو  تحديدا على أنها : البنكيةكما عرفت الخدمات          

عادة ما ترتبط بالخدمات الرئيسية  متنوعة و و  هي خدمات عديدة ، و االستثمار و االئتمان و خدمات اإليداع 

يدية ــــالخدمات غير التقل ، و التقليدية البنكيةات ـــــــــــــــــدمــــــــــــات هما الخـــــــتشمل مجموعتين من الخدم ار إليها وـــــاملش

 4". أو املستحدثة

هذه األنشطة  تقدم من طرف إلى آخر، وأنشطة  " تصرفات و هناا تعريف أشمل حيش عرفت على أنها : و         

يقترن أوال عند تقديمها بمنتوج مادي ، كما أن تقديم الخدمة قد  ال يترتب عليها نقل ملكية ش يء ، و غير ملموسة

 5". ملموس

 : يتضح ما يلي البنكيةمن التعاريف السابقة للخدمة         

  ؛ في الغالب غير محسوسة أو غير ملموسة البنكيةتكون الخدمة  -

 ؛ بمنتج ملموس مادي أو قد ال ترتبط بذلك البنكيةقد ترتبط الخدمة  -

                                                           
 . 244 ، ص 2009،  ، األردن ، عمان التوزيع ، دار الحامد للنشر و ، التسويق املعاصر نظام موس ى سویدان 1

2 Philip Kotler et Bernard Dubois , Marketing Management , public union édition , Paris, 2000 , P 454 
 . 18، ص 2005،  ، األردن ، عمان 3الطبعة ، دار وائل للنشر ،  ، تسويق الخدمات هاني حامد الضمور  3
 . 447، ص  1998،  ، القاهرة 4، الطبعة  ، دار الثقافة العربية ( التطبيق النظرية و ، إدارة البنوك ) الدسوقي حامد أبوزيد 4
 . 48، ص  ، القاهرة 1، ط النشر ، دار البيان للطبع و ، تسويق الخدمات املصرفية عوف بدير الحداد 5
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  ؛ من عرضها االستفادةإنما يمكن  ، و ال يمكن تملك الخدمة  -

 . تدرك الخدمة من خالل املنفعة التي تقدمها للمستفيد -

 : البنكية: خصائص الخدمة  ثانيا

 1: فيما يلي البنكيةتتمثل جميع خصائص الخدمات          

 إن أبرز ما يميز الخدمة عن السلعة أنها غير ملموسة بمعنى أن ليس للخدمة وجود مادي : الالملموسية -1

ترتب عن خاصية ت ، و ثان في آن واحددتح االستهالك من الناحية العلمية فإن عمليتي اإلنتاج و ، و

الخدمة لن ، بمعنى آخر أن املستفيد من  معاينة أو فحص الخدمة قبل شراء هافي صعوبة   ةلموسيالالم

 . يكون قادر على إصدار قرار الشراء أو إبداء رأي الخدمة

تشير  ، و بين الشخص الذي يتولى تقديمها هي عبارة عن درجة الترابط بين الخدمة ذاتها و و : التالزمية -2

، حيث يتطلب األمر غالبا حضور  املستفيد و خاصية التالزمية إلى وجود عالقة مباشرة بين مزود الخدمة 

، حيث يتم  لتسويق الخدمات ميزة خاصة يمنحهذا ما  تواجد املستفيد من الخدمة عند تقديمها و و

طالب الخدمة معا له تأثير على النتائج  ، كما أن تواجد مقدم و تسويق الخدمة في آن واحد اإلنتاج و

 . املتوقعة من الخدمة

تتميز الخدمات بخاصية التباين أو عدم التجانس طاملا أنها  : عدم التماثل في بريقة تقديم الخدمة -3

، كم أن مزود الخدمة يقدم خدماته بطرق  زمان تقديمها تعتمد على مهارة أو أسلوب أو كفاءة مزودها و

 . بذلك تتباين الخدمة املقدمة من قبل نفس الشخص أحيانا ، و على ظروف معينة اعتمادامختلفة 

، إضافة إلى عدم إمكانية تخزينها فالخدمة  استخدامهاالهالك عند  ات للزوال وتتعرض الخدم الزوال : -4

 . تتالش ى بمجرد تقديمها

فبالنسبة للسلع يمكن للمشتري أن ، امللكية يمثل خاصية مميزة للخدمات  انتقالإن عدم  : مللكيةا -5

عندما يدفع ثمنها  و  الحقبيعها في وقت  و  استهالكها بإمكانه تخزينها و يستخدم السلعة بشكل كامل و

 استخدامها ، أما بالنسبة للخدمة فإن املستفيد قادر على الحصول عليها و فإن املستهلك يمتلك السلعة

أن ما يدفعه ال يكون إال لقاء املنفعة املباشرة التي يحصل  و، حيان شخصيا لوقت محدد في كثير من األ 

 . عليها من الخدمة املقدمة إليه

 . البنكية: أنواع الخدمات   ياملطلب الثا

ود ـر النقو ــهـتمثل بظ ، اــــمختلف جديدا و اــاهــاتجذ ـالذي جعله يأخ ، و يالبنكاسم في العمل ـــور الحــتطـــرا للـــنظ         

 املقدمة البنكيةتنويع الخدمات  ، األمر الذي أدى إلى تطوير و في مجاالت عديدة البنكيةرقعة األنشطة   اتساع و

 : التي يمكن تقسيمها إلى ، و

 

                                                           
 . 129، ص  مرجع سابق ، آخرون لطائي ج وا 1
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 : لصالح العمالء البنواالتي تمارسها  البنكية: الخدمات  أوال

الكمبياالت باإلضافة  الحواالت و ، منها تحصيل الشيكات و بتقديم خدمات عدة في هذا املجال البنكيقوم          

فيما يلي عرض ألهم  ، و غيرها األوراق املالية وشراء  إلى تقديم خدمات تتوخى منها الكسب عن طريق بيع و

 1: الخدمات

يصنفها إما على أساس مدى فترة املودع  الودائع من عمالئه و البنكيقبل  : البنكيةخدمات قبول الودائع  -1

ودائع ألجل أو على أساس ودائع التوفير خدمات فتح الحساب الجاري  على سحبها كودائع تحت الطلب و

 . السحب اإليداع ومن خالل 

من خاللها تسوية الديون  البنوك، حيث تمارس  تكون خدمات التحصيل إما داخلية : خدمات التحصيل -2

الكمبياالت  تتمثل هذه املستويات في تحصيل الشيكات و ، و عن طريق املخالصة أو الترحيل في الحساب

مسندي  اعتماداملستورد على إرسال البضائع دون فتح  بين املصدر و االتفاقأو تكون خارجية كأن يتم 

 . الوثائق إلى املستورد بنقل جميع املعلومات و البنكلصالح املصدر حيث يقوم 

القيام  أوراقهم املالية للمحافظة عليها و البنكقد يودع العمالء لدى  : خدمات حفظ األوراق املالية -3

 من مودعي تلك البنكخزائن محكمة لحفظ تلك األوراق نظير أجر يتقاضاه  البنوكبخدماتها فتهيء 

 . األوراق

 شراء العمالت األجنبية بصورة عامة بعمليات بيع و البنوكتهتم  : شراء العمالت األجنبية خدمات بيع و -4

الشراء  ألجل الحصول على ربح إذا كانت أسعار ، و ، لغرض توفير قدر كاف منها ملواجهة حاجة العمالء

حتى إذا تساوت األسعار فإن هذا يوفر للبنك فرصة الشراء بدون خصم على أقل  ، و أقل من أسعار البيع

 تقدير.

 . ال سهيالت ملنظمات األعمال : خدمات تقديم القروض و ثانيا

التسهيالت ما كان تشمل هذه  ، و تقديم القروض و بنكيةإلى جانب خدماتها السابقة بتسهيالت  البنوكتقوم          

 2: تتمثل أهم هذه الخدمات في ، و الضمانات إلى أن تنتهي بقرض قبيل الكفاالت و

قصيرة  ، متوسطة و طويلة قروضإلى  البنكيةتقسم القروض  : ال سهيالت خدمات تقديم القروض و -1

يتسلم  و البنكبطلبه إلى  الزبون هذه تارة صورة قرض عادي يتقدم  االقراضتتخذ عملية  ، و األجل

تحت  البنكيقصد به وضع  ، و اعتمادتتخذ أخرى صورة فتح  ، و بموجبه مقدارا محددا من النقود

 . حق السحب منه زبون يكون لل ، و تصرف عميله مبلغا معين من النقود ملدة محددة

، إذ يتقدم املستفيد من الورقة  ضاإلقراهي شكل من أشكال  و : خدمات خصم األوراق التجارية -2

، ليحصل على قيمتها مسبقا مع حصول  البنكإلى  استحقاقهاالتجارية ذات األجل املحدد قبل موعد 

                                                           
، جامعة منتوري  ، مداخلة امللتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات . لتفعيل امليزة التنافسية للبنك املصرفية كالية، جودة الخدمات  سارة حليمي أحمد طرطار و 1

 . 36، ص  2010،  قسنطينة
 . 37، ص  ، مرجع سابق سارة حليمي أحمد طرطار و 2
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 . على خصم تعجيل الدفع البنك

 طالبا خصمها البنكيقوم املستفيد بتقديم الكمبياالت إلى  : خدمات خصم الكمبياالت على أساس البيع -3

بموجب هذا البيع الدين الذي كان املستفيد يملكه في  البنك، فيملك  الذي تمثل الورقة، أي بيع الدين 

 . ذمة محرر الكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه فعال إليه

 . الحديثة البنكيةثالثا: الخدمات 

تنوعت  ، فقد تعددت و خالل السنوات األخيرة البنوكمجال نشاط  لقد حدث تطور هام في أسلوب و         

رجع ذلك لعدة أسباب أهمها ي ، و بالتالي أسلوب تقديمها للعمالء و البنوكالخدمات التي أصبحت تقدمها 

رغبات  و احتياجات، التزايد املستمر في  الحاسبات اآللية من التطورات الهائلة في مجال املعلومات و االستفادة

تستهدف شريحة واسعة من  البنوكي حيث أصبحت بنكالالتسويق  ي والبنك، التحول في فلسفة العمل  العمالء

إلى  البنكيةمن التركيز على أداء الخدمات  االهتمامتحول  ، و ال تقتصر على شريحة أو فئة محدودة منهم العمالء و

نظم التحويل اإللكتروني  و ATMآالت الصراف اآللي  و االئتمانالتركيز على وسائل الدفع اإللكترونية كبطاقات 

 1. عن طريق اإلنترنت أو ما يسمى بالصيرفة اإللكترونية البنكيةدمات الخ وعن بعد  البنكيةالخدمات  لألموال و

 . البنكية: دورة حياة الخدمة  املطلب الثالش

 : فيما يلي البنكيةتمثل أهم مراحل دورة حياة الخدمة          

 : : مرحلة التقديم أوال

أو من أن شكل الخدمة الحالية قد تم  ، أنها في مرحلة التقديم عندما تقدم للمرة األولىيطلق على الخدمة          

، ال تحصل الكثير من الخدمات الجديدة على درجة القبول من  كما هو الحال بالنسبة للسلع الجديدة ، و تغييره

دمة على السلع بأن العديد من هنا تظهر ميزة الخ ، و ال تظهر إلى أبعد من ذلك في دورة الحياة املستهلكين و

هذا بدوره يقلل من  ، و يمكن توسيعها إذا لقيت القبول من املستهلكين الخدمات يمكن تقديمها على نطاق ضيق و

 2. في معظم الحاالت تكون الخسائر أقل تكلفة درجة املخاطرة املالية املصاحبة ملرحلة التقديم و

 : : مرحلة النمو ثانيا

بسبب  ، و مرحلة النمو يزداد نمو الخدمات حيث تظهر التدفقات النقدية اإليجابية لدى معظم املؤسساتفي          

،  اــارهــع أسعــن رفـات مــؤسســد من املـح للعديـسمـا يــمـة مــدمــلى الخــير عـلب كبـه طـعـبـإن ذلك يتــاعة فــصنـال تـوســع

بسبب هذه األرباح تظهر مؤسسات جديدة لتقدم نفس  ، و أرباح كبيرة واألسعار العالية تعني هوامش عالية  و

لكي تبقى املؤسسات في وضع تنافس ي  و ، تظهر قطاعات سوقية جديدة ، و الخدمة مما يؤدي إلى زيادة املنافسة

                                                           
، جامعة  مالية ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، تخصص نقود و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية املصرفية و متطلبات تطوير الخدمة ، التحرير املصرفي و بريش عبد القادر 1

 . 236، ص  2006،  الجزائر
 . 332، ص  2010،  ، األردن ، عمان1، ط التوزيع ، دار الصفاء للنشر و ، أسس التسويق املعاصر ربحي مصطفى عليان 2
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 1. جيد عليها أن تقوم بتطوير ميزة تنافسية داعمة

 :  : مرحلة النضج ثالثا

لكن في نهاية هذه املرحلة تعود املبيعات  ، و تصل مبيعات املؤسسات إلى أعلى ما يمكن في هذه املرحلة          

تزداد حدة املنافسة إذ أنها الطريقة الوحيدة أمام املؤسسات إلبعاد املنافسين عن طريقها لزيادة  و لالنخفاض

أرباح معظم املؤسسات الضعيفة للخروج  انخفاضافس ـون نتيجة هذا التنـــتك ، و حصتها السوقية أو زيادة أرباحها

  . في هذه املرحلة أيضا ال يرى املستهلكون أية فروقات بين ما تعرض املؤسسات املختلفة للخدمة ، و من الصناعة

 :  االنحدار: مرحلة  رابعا

املبيعات إلى التقنية الجديدة  انخفاضيعزي بسبب  ، و في هذه املرحلة تنخفض مبيعات جميع املؤسسات         

 استبدلتألن آالت الطباعة قد  انخفض، فمثال خدمة صيانة اآللة الطابعة قد  التي تم تطويرها املستخدمة و

تضطر العديد من  قد الطلب انخفاضبسبب  ، و املبرمجين باستخدام تقنية الحاسوب و ، و بأجهزة الحاسوب

 . لكاملؤسسات إلى إلغاء هذه الخدمة أو ت

  

                                                           
 . 236 – 239، ص ص  ، مرجع سابق شفيق إبراهيم نظام موس ى سویدان و 1
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 . البنكية: مفاهيم أساسية حول جودة الخدمة  املبحش الثا ي

يدعو إلى ضرورة  و البنوكواجه ترئيس ي  تحد و ،  استراتيجيبمثابة متغير  البنكيةتعد الجودة في الخدمات          

 من خالل مصادر تعتمدهاذلك لن يتأتى إال  و البنكيةميزة التميز التي تعزز مكانتها في السوق  اكتساب ، و املواكبة

 . بلوغ أعلى مستويات التميز استراتيجيات تتبناها لتحقيق الجودة و ، و

في   مستوياتها ، مداخل قياسها و ، أبعادها البنكيةمن خالل هذا املبحث نستعرض مفهوم جودة الخدمات          

 : املطالب األتية

 ؛  البنكيةأهمية جودة الخدمة  : مفهوم و املطلب األول 

 ؛ البنكيةأبعاد جودة الخدمة  : مستويات و املطلب الثاني

  .  البنكية: نماذج قياس جودة الخدمات  املطلب الثالث
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 . البنكيةأهمية جودة الخدمة  : مفهوم و  املطلب األول 

سيتبع ذلك من تحديد ما  عنصرا حاسما في تحديد املوقف التنافس ي و البنكيةلقد أصبحت جودة الخدمة          

تحتل موقع الصدارة من بين  البنكيةبالتالي أصبحت جودة الخدمات  ، و للبنكاألرباح  النصيب السوقي و

 . البنوكاهتمامات 

 :  البنكية: مفهوم جودة الخدمة  أوال

عند البعض  و،  مفهومها عند البعض على أبعاد الجودة ارتكزتعددت مفاهيم الجودة عند الباحثين حيث          

 : نذكر منها البنكيةمن جملة املفاهيم الخاصة بتعريف جودة الخدمة  اآلخر على أساليب قيامها و

هي املحدد الرئيس ي لرضا العميل  ، و املدركة " الخدمات املقدمة املتوقعة و : البنكيةيقصد بجودة الخدمة          

 1. " لتعزيز جودة الخدمة، فبعض املنظمات تجعلها أولويات  أو عدم رضاه

ة ــــات املعلنـــــة للحاجــــا ملبيــــة التي تجعلهــــدمـــج أو الخــات املميزة للمنتـــة الصفـــوعـمـجـ" م : عرفت أياا بأنها و         

 2". املتوقعة أو قادرة على تلبيتها و

لعة ــــــــصائص التي تؤثر في مقدرة ســــــــالخ موع الكلي للمزايا وـــــ" املج عرفتها الجمعية األمريكية للجودة بأنها :         

 3". أنها أشياء مختلفة تتفق مع محيط األفراد ، و أو خدمة معينة على تلبية حاجات معينة

على تحديد  البنكدراسة قدرة  و " إرضاء ملتطلبات العمالء  على أنها : البنكيةكما تعرف جودة الخدمات          

عملية تقديم خدمات ذات جودة عالية يجب أال يسعى من  البنك، فإذا تبنى  التقاءهاالقدرة على  هذه املتطلبات و

 4". خاللها إلى التعرف على متطلبات العمالء

"  أنها : PIERRE EIGLIER  ERIC LANGARD ,في نظر البنكيةبشكل أدق يقصد بالجودة في الخدمات  و         

 5ترض ي توقعاته مثلما هو منتظر". و إنتاجاتهالتي تشبع  ، و القيمة التي يحصل عليها العميل

 الشكل التالي مختلفة عن األخر و ةبوجهة نظر  البنكيةمقدم الخدمة لجودة الخدمة  ينظر كل من العميل و و         

 : يوضح ذلك

 

 

 

  

                                                           
 . 231، ص  ، مرجع سابق ، شفيق إبراهيم حداد نظام موس ى سویدان 1
 . 33، ص  2005،  ، عمان التوزيع ، دار حامد للنشر و ، التسويق املصرفي تسيير العجارمة 2
 . 231، ص  ، مرجع سبق ذكره زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية الخدمات املصرفية ومتطلبات  ، التحرير املصرفي و بريش عبد القادر 3
 . 32 ، ص جامعة بسكرة ، 2 ، العدد  ، مجلة العلوم اإلنسانية ، أهمية دراسة العالقة بين شبكة األنترنت وجودة الخدمة املصرفية رعد حسن الصرف 4

5 Pierre Eiglier et Eric Langard , le Marketing les services , edition international , 5eme edition , Paris , 1994 , P26 . 
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 من وجهات النظر. البنكية: جودة الخدمة  (02شكل رقم )

 . 33، ص  ، مرجع سابق البنكيةجودة الخدمة  ، أهمية دراسة العالقة بين شبكة األنترنت و  : رعد حسن الصرف املصدر 

، فإنهم سيكونون راضيين عن  يوضح الشكل أعاله أنه إذا توافقت إدراكات العمالء للنتائج مع توقعاتهم له         

 . الخدمةهذه 

 ، أما إذا حدث العكس فإن الناتج لم يرق إلى مستوى  أما إذا فاق النتائج التوقعات فإن الخدمة تعتبر متميزة         

 . بالتالي تعتبر الخدمة رديئة ، و التوقعات

التوقعات العميل  البنكمقابلة   : على أنها البنكيةعلى التعاريف السابقة يمكن تعريف جودة الخدمة  بناء         

،  ، بمعنى أن ما يتوقعه العميل من مستوى جودة يتطابق فعليا مع ما يقدمه البنك املقدمة البنكيةمن الخدمات 

 . البنكيةهو املفهوم الجوهري لجودة الخدمة  و

 . البنكية: أهمية جودة الخدمة  ثانيا

النجاح في  ، و في بلوغ أهدافه البنكمن خالل املزايا التي يحققها  البنكيةتبرز أهمية الجودة في الخدمات          

عموما تتلخص املزايا  ، و مة تحقق لهم املنافع املمكنةئتقديمها للعمالء في مستويات مال  ، و البنكيةصناعة األعمال 

 1: في النقاط التالية البنكيةجهودها في تحسين جودة خدماتها  البنوكاملترتبة من تركيز 

بالتالي الفهم الصحيح لتوقعاتهم مما يؤدي  ، و البنكيةالعمالء من الخدمات  احتياجات إدراك توقعات و -

                                                           
الشاملة في ، مداخلة في امللتقى الدولي حول تطبيق نظام إدارة الجودة  - القطاع املصرفي  -آفاق تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بالجزائر  ، واقع و الشامية بن عباس بوعيشة مبارك و 1

 . 15، ص  2010،  ، جامعة قسنطينة قطاع الخدمات

 

 مواصفات تصمیم

 الخدمة

 جودة الخدمة

 املخططة

الجودة املطلوبة 

 توقعات العمالء

 

 مواصفات تصميم الخدمة

 

 ال سليم عملية التصميم و 

 

 الخدمة

 املستهدفة

 

 جودة الخدمة

 املسلمة

الجودة املدركة 

 اإلدراكات الفردية
 الخدمة

 املدركة

 

الذاتي  القياس

 الجودة الخدمة
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في قياس  البنوكيساعد  هو ما يحقق رضا العميل عنها و ، و بالشكل املطلوب البنكيةإلى تسليم الخدمة 

 ؛  هذا الرضا

 ؛ جذب عمالء جدد العمالء الحاليين وب االحتفاظعلى  البنكتقديم خدمة متميزة تزيد من قدرة  -

 ؛ خدماته املقدمة ، و البنكمالء في ذات الجودة العالية تعزز من ثقة الع إن الخدمات املتميزة و -

 ؛ جديدة إضافية و بنكيةبيع خدمات  على البنكزيادة قدرة  -

ل صحيح ـــة بشكــــاز الخدمــــجـــإن و،  ةــــالبنكياليف منخفضة لقلة األخطاء في العمليات ــــــتك البنكتحمل  -

 ؛ أول مرة

 ؛ عموالت إضافية أسعار و البنكاض ي تسمح الخدمة املتميزة من تق -

 ؛ السعر متساوية عالقة بين القيمة ومنح البنك مزيدا من الحرية في تسعير منتجاته طاملا ال -

 . مواجهة الضغوط التنافسية و البنوكتحقيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية  -

مة للعمل ئفي إيجاد بنية مال  للبنكالداخلي على املستوى  البنكيةعموما تظهر أهمية الجودة في الخدمات          

 ةـــــكيــالبنات ــــــدمـــمستوى أداء الخ ينــسـحــــين في تـــفــــبين املوظ تزامــاالل ة وــــعنويــــروح املــال ا وـــلى الرضـــي تقوم عكـــالبن

، أما على املستوى الخارجي تنعكس في تعزيز سمعة  البنكيم ربحية عظيض تكاليف الخطاء بما يؤدي إلى تتخف ، و

بالتالي تحقيق  جذب عمالء جدد و بالعمالء الحاليين و االحتفاظزيادة قدرته على  صورته أمام العمالء و و البنك

 . األخرى  البنوكميزة تمكنه من مواجهة منافسة  البنكرضا العمالء مما يكسب 

 . البنكيةأبعاد جودة الخدمة  : مستويات و املطلب الثا ي

 : أبعادها على النحو التالي و البنكيةمستويات جودة الخدمة  استعراضمن خالل هذا املطلب سنحاول          

 : البنكية: مستويات جودة الخدمة  أوال

 1: هي خمسة مستويات من الجودة في الخدمات و 1985عام  PERASURUMANقدم          

:  تعتمد على عدة عناصر من أهمها تمثل توقعات العميل ملستوى جودة الخدمة و و : الجودة املتوقعة -1

 . باآلخرين اتصاله ثقافته و تجاربه السابقة و خبرته و العميل و احتياجات

تقديم  ، و توقعات عمالءه و الحتياجات البنكتمثل مدى إدراك  و : الجودة املدركة من قبل اإلدارة -2

 . باملواصفات التي أدركها لتكون في املستوى الذي يرض ي العميل البنكيةالخدمة 

التي  ، و بتقديمه البنكما تعهد  ، و خصائصها تعني املعلومات الخاصة بالخدمة و و : الجودة املروجة -3

  .  مطبوعات شخص ي و ترويج،  خالل املزيج الترويجي من إعالنيتم نقلها إلى العمالء من 

تقديمها طبقا للمواصفات التي  للخدمة و البنكتعني أداء العاملين ب و : الجودة الفعلية املقدمة للعميل -4

قد تختلف  ، و تدريبهم حسن تكوينهم و هي تتوقف بال شك على مهارة العاملين و ، و البنوكحددها 

                                                           
، ص  2010ماي  10/  11،  ، جامعة قسنطينة ، مداخلة في امللتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات ، دور العمالء في تحسين جودة الخدمة املصرفية نجاح بولودان 1

54 .  
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قد تختلف بالنسبة للموظف الواحد حسب حالته النفسية  ، و اآلخر بنكجودتها من  املقدمة والخدمة 

  .مدى إرهاقه في العمل  و

 . هي تقدير العميل للخدمة املقدمة له و : الجودة املدركة -5

 . ةالبنك: أبعاد جودة الخدمة  ثانيا 

بسلسلة من الدراسات كان   PAVASUYAMAN , ZEITHAML BERRY هم لقد قام فريق من الباحثين و         

اتهم للخدمة املسلمة ـــإدراك جة توقعاتهم وذالء في نمــة العمـــطـل إلى األبعاد املستخدمة بواسـوصــأحد أهدافها الت

 1: هي قد توصل الباحثون إلى تقديم عشرة أبعاد رئيسية و و

، بما يضمن تحقيق درجة عالية  على الوفاء بالوعود السابقة بدرجة عالية البنكتعني قدرة  : االعتمادية -1

من أول  على أداء الخدمة بطريقة صحيحة و البنكتعني أيضا قدرة  ، و الثقة في الخدمة و  االعتماديةمن 

هو  وة ــدمـحيث الحكم على جودة الخلقد أثبتت الدراسات أن هذا البعد هو األول في األهمية من  ، و مرة

 احتياجات وات ــــبــع رغاـــبــق إشـــيــتحقـة لــيــــاســـة األســيلـبر الوسـتــذلك يعــك ، و اتــــودة املخرجـجــبط بـمرت

 . العمالء فهو بالنسبة ملعظم العمالء يعد الخدمة الرئيسية

تشمل على  لدى العاملين في تقديم الخدمة املطلوبة و االستعداد و تعني توافر الرغبة  : االستجابةسرعة  -2

مالحظة  ، و العمالء استفساراتالرد على  ، و اإلجراءات الالزمة في الوقت املناسب اتخاذفي  املبادرة 

 . العمالء بصفة دورية

أن يكون هناك سهولة في  سهولة الوصول إلى الخدمة و تعني إمكانية و : سهولة الوصول إلى الخدمة -3

توافر التسهيالت  ، و مة مدة أداء الخدمةئمال  ، و العميل انتظارمة وقت ئمال  و البنكالعميل ب اتصال

 .  املادية للخدمة قريبة من العميل

توافر روح الصداقة التي يتمتع  ، و يعني حسن خلق القائمين على تقديم الخدمة التعابف مع العمالء : -4

ادئ ـــاملب الالئق و اعيــــاالجتماملستوى  ، و االحترامتوافر  ، و العاملينحسن مظهر  ، و بها مقدمي الخدمة

 .  خالق لدى العاملين عند تعاملهم مع العمالءاأل  و

األسلوب الذي يتناسب  باللغة و بالعمالء بالطريقة و االتصالعلى  البنكبمعنى أن يحافظ  : االتصال -5

تفسير عناصر التكلفة  ، و شرح الخدمة الجيد للعميل، و االستماع، كما يتضمن هذا العنصر  معهم

 .  للعمالء

،  البنك ماسيشارك في تحقيق هذا العنصر  ، و للبنكالسمعة الجيدة  و  تعني توافر الثقة : املصداقية -6

 .  مباشر مع العمالء اتصالخصائص مقدمي الخدمة الذين لهم  ، و سمعة البنك و

توافر  يتضمن توافر وسائل األمان املادية و ، و البعد عن املخاطر تعني توافر درجة من األمان و : األمان -7

 .  السرية في التعامل مع العمالء درجة عالية من الخصوصية و

الء ــــتحديد حاجات العم دراسة وــــص ى جهد ممكن لـــــأق البنكبمعنى أن يبدل  العمالء : احتياجاتتفهم  -8

                                                           
 . 254 -253، ص ص  بريش عبد القادر، مرجع سابق 1
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الء ــات العمـــــــلبـــمتط احة لتحديد حاجات وــــــــتـات املـــومــلى املعلــة تعتمد عـــالـل فعــداخـذلك وضع م طلبـيت و

 . البنك، تحديد العمالء دائمي التعامل مع  الشخص ي بالعمالء االهتمام و

ي فكافة النواحي امللموسة  و،  بمعني توفير التسهيالت املادية الالزمة ألداء الخدمة : ال سهيالت املادية -9

 البنكاملعدات املستخدمة في أداء الخدمة املظهر املناسب للعاملين ب املتمثلة في الوسائل و الخدمة ذاتها و

 . البنك، جاذبية  للبنكالتنظيم الداخلي  و ، التصميم 

 دمة غير مستقلة تماما عن بعضهاتجدر اإلشارة إلى أن هؤالء الباحثين أدركوا بأن هذه األبعاد لجودة الخ         

 SERUQUALإلى خمسة أبعاد فقط أطلق عليها فيما بعد نموذج جودة الخدمات  باختصارهاالبعض لذلك قاموا 

 : هذه األبعاد الخمسة هي و

 النواحي املادية و امللموسة ؛ -

 االعتمادية ؛ -

  االستجابة ؛ -

 األمان ؛ -

 . التعاطف مع العمالء -

  .  البنكية: نماذج قياس جودة الخدمات  املطلب الثالش

تحسين مستوياتها يتطلب وجود نماذج مقاييس كمصادر معلومات  و البنكيةبجودة الخدمات  االرتقاءإن          

،  من ثم تقسيم رضا العميل عنها ، و البنكيةتعتمدها لقياس مستوى الجودة في خدماتها  البنوكمفيدة اإلدارة 

الباحثين في محاوالتهم للتوصل إلى  اعترضتمة كانت أحد األسباب التي تفسر الصعوبة التي غير أن طبيعة الخد

 . عملية نماذج علمية و

 1: أضف إلى ذلك         

 ؛ العمالء باختالفيختلف  من وقت لآلخر، و ، و أن الجودة عبارة عن أداء يختلف من مقدم خدمة ألخر -

 ؛ ، بل يمتد إلى الجودة الوظيفية قطال يشمل الجودة الفنية ف البنكيةأن الحكم على جودة الخدمات  -

 . شاركة العمالء في عمليات الخدمةعلى جودة تقديم الخدمة مل البنكصعوبة رقابة  -

 ": SERVPERFMODEL"   االتجاهنموذج  -1

،  ليس مرادفا له لكنه يتصل بالرضا و اتجاهيايرتكز هذا املدخل على أساس أن جودة الخدمة تمثل مفهوما          

بالرغم من أن الباحثين يعترفون ضمنيا بأهمية  ، كما أنه يرتبط بإدراك العميل لألداء الفعلي للخدمة املقدمة

يدركها العمالء في شكل من  ، إال أنهم يرون أن لكل من جودة الخدمة كما يقيمها و إدراك العمالء لجودة الخدمة

رة ــــابـــــة عـــــ، أما الرضا فإنه يمثل حالة نفسي دىــــة بعيدة املــــيـــة تقييم تراكمــــيالذي يعتمد على عمل االتجاهال ــأشك

                                                           
،  2007ماي  07/  08 ، ، جامعة سكيكدة التميز في منظمات األعمال ، مداخلة في املؤتمر الدولي الثالث حول الجودة و ، جودة الخدمات املصرفية ، قورين حاج قويدر زیدان محمد 1

 . 48ص
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 إزاء الخدمة على أساس خبراتهم السابقة اتجاهاتهميرى باحثون آخرون أن العمالء يشكلون  ، و سريعة الزوال و

قد  ، و يتكيف طبقا ملستوى الرضا الذي حققه من خالل تعامله مع املؤسسة الخدمية االتجاهلهذا فإن هذا  ، و

األداء الفعلي للخدمة املدركة من قبل العمالء كمقياس لجودة  استخدامأكدت نتائج عدد من الدراسات كفاءة 

 1. الخدمة

 :  نموذج الفجوة -2

بين إدراكاتهم الفعلية لها  العمالء بشأن الخدمة ويقوم هذا النموذج على أساس أن الفرق بين توقعات          

ة ــــوقعـــة املتــــخدمــدد بالفرق بين الــــة يتحــــإن مستوى جودة الخدمــــــه فـــــعلي ، و ةــــودة الخدمــــدد مستوى جــــيح

إليها بشكل  االرتقاء العمالء و، بمعنى آخر أن جودة الخدمة تعني مسايرة توقعات  ( األداء الفعلي( املدركة  و

 2. مستمر

 : في نموذج الفجوات خمس أنواع من الفجوات هي  Perry zeithmal , Parasuvmanلقد حدد كل من  و         

 البنكيةتنتج عند عدم معرفة اإلدارة  ، و إدراكات اإلدارة بين توقعات العميل و : الفجوة األولى 

 . جهلها ملواصفات جودة الخدمة املرغوب فيها مقدما ، و رغبات عمالءها و الحتياجات

 تحديد درجة دقة املواصفات الخاصة  لتوقعات العمالء وبين إدراكات اإلدارة  : الفجوة الثانية

 تنتج عن عدم تطابق املواصفات الخاصة بالخدمة مع إدراك اإلدارة لتوقعات العمالء ، و بالخدمة

في بعض األحيان غير قادرة على ترجمة توقعات العمالء لخصائص جودة الخدمة  البنوك، بمعنى أن 

 3. األهداف املوضوعة احترامعدم  بسبب قيود تتعلق بموارد البنك أو التنظيم أو عدم القدرة و

 املستوى الفعلي ألداء الخدمة عن املواصفات املحددة  الختالفتظهر كنتيجة  و : الفجوة الثالثة

: سوء التنسيق بين رجال  يعود هذا السبب إلى مجموعة من العوامل مثل ، و من قبل اإلدارة

،  ضعف الرقابة ، قصور و ، عدم توفر روح الفريق بين العاملين املبيعات اإلنتاج و التصميم و

 4. أهداف املؤسسة ... إلخوضوح  عدم

 حيث تبدو الفجوة واضحة  الخارجية للعمالء االتصاالت بين تسليم الخدمة و : الفجوة الرابعة ،

هو ما يعرف  ، و بتقديم خدمة ذات مستوى جيد لكن الواقع يخالف ذلك البنكعندما يتعهد 

عند وصول العميل  ، فإذا ما أظهر البنك في إعالنه عن تسهيالت لقروض معينة و بفجوة الوعود

، وفقا ملا هو  ان العميل يتوقعهــا كــالخارجي شوه م فاالتصال،  يكتشف أن اإلعالن غير صحيح

 . معلن عنه

 

                                                           
 . 186 ، ص 2009،  عمان، طا،  ، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر ، تسويق الخدمات فرید کورتل  1
 . 46، ص  2010  ، ، األردن ، عمان التوزيع ، دار أسامة للنشر و املصرفية ، اإلدارة املالية و محمد عبد الخالق 2
، جامعة  ، تخصص تسويق علوم التسيير و االقتصادية، كلية العلوم  ، رسالة ماجستير ، دراسة ميدانية أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات املصرفية ، شيروف فضيلة 3

 . 35، ص  2010،  قسنطينة
 . 35، ص  ، مرجع سابق نجاح بولودان 4
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 الء ــــمــات العـــرق بين توقعــ، تتعلق بالف الخدمة املتوقعة ة املدركة وـــبين الخدم : الفجوة الخامسة

تكون محصلة لجميع الفجوات السابقة بحيث يتم على  ، و إدراكاتهم للخدمة املقدمة بالفعل و

 1ككل . البنكأساسها الحكم على جودة أداء 

  

                                                           
 . 35، ص  ، مرجع سابق شيروف فضيلة 1
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 . يالبنك: التطور التكنولوجي في العمل  املبحش الثالش

، فقد أثرت تكنولوجيا  يالبنك، خاصة القطاع  العالمي ثورة معلوماتية في كل القطاعات االقتصاديشهد          

، األمر الذي جعل من عملية  البنوكاملعلومات أثر إيجابيا على هذا القطاع كوسيلة هامة لتحسين األداء داخل 

 للبنك االستراتيجيةدقة فضال عن املساهمة في تحقيق األهداف  سرعة و أكثر سهولة و البنكيةتقديم الخدمات 

 . النمو و بحتحقيق الر  من إشباع لرغبات العمالء و

ي بتركيز أكثر من خالل البنكفي هذا الصدد سنتناول هذه التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا على القطاع  و         

اإللكترونية  البنكية، الصيرفة اإللكترونية أو الخدمات  يالبنكالتعرض ملراحل التطور التكنولوجي في العمل 

 . البنكيةباإلضافة إلى أثر التكنولوجيا على الخدمات 

 ؛  يالبنك: مراحل التطور التكنولوجي في العمل  املطلب األول 

 ؛  اإللكترونية البنكية: جودة الخدمات  املطلب الثاني

 . البنكية: أثر التكنولوجيا على الخدمات  املطلب الثالث
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 . يالبنك: مراحل التطور التكنولوجي في العمل  املطلب األول 

 1هي : صلت إلى ما هي عليه اليوم و بست مراحل حتى و البنوكتكنولوجيا املعلومات في  استعمالمر          

، بغرض إيجاد  البنوكهي املرحلة التي دخلت فيها تكنولوجيا املعلومات إلى أعمال  و : مرحلة الدخول  -1

هنا بدأ األخصائيون في  ، و املحاسبية كالتأخر في إعداد التقارير املالية و البنكيةحلول لبعض املشاكل 

 البنوكهو ما فرض على  ، و إليجاد حلول لهذه املشاكل هذا املجال شؤون التكنولوجيا في الدخول إلى 

 . في هذه املرحلة االستثماراملزيد من 

التي تم خاللها البدء بتعميم الوعي بالتكنولوجيا على هي املرحلة  و  : مرحلة تعميم الوعي التكنولوجي -2

كان الهدف من هذه املرحلة  ، و الخارجي ذلك من خالل التدريب الداخلي و ، و البنككافة العاملين ب

 . يالبنكالتحضير الدخول أوسع للتكنولوجيا إلى العمل 

 البنوكهي املرحلة التي بدأت فيها  و التوفير الفوري لخدمات العمالء : و  االتصاالتمرحلة دخول  -3

أصبحت هذه العملية  ، و لعمالئهاتكنولوجيا املعلومات في التوفير الفوري للخدمات املقدمة  باستخدام

اإلدارة العليا  اهتمامتميزت هذه املرحلة ببدء  و ي البنكإلى العمل  االتصاالتممكنة بفعل دخول صناعة 

التعقيدات التي نتجت  هذه املرحلة من جهة و تطلبهابتكنولوجيا املعلومات نظرا للتكاليف املتزايدة التي 

 . عن سير العمل من جهة ثانية

في التكنولوجيا األمر  االستثمارفيها عملية ضبط  البنوكهي املرحلة التي بدأت  و : مرحلة ضبط التكاليف -4

ن في شؤون تكنولوجيا املعلومات من أجل املساعدة على ستشاريملا بأخصائيين و عانةاالست استدعىالذي 

 . فيها االستثمار منها بشكل يتالءم و االستفادةطرق  اكتشافبالتالي  ، و فهم هذه التكنولوجيا

كبير  اهتمامما لها من  و إن املرحلة السابقة  : البنكالتكنولوجيا أصال من أصول  اعتبار مرحلة  -5

تكنولوجيا املعلومات  باعتبار،  البنكمن قبل جميع املسؤولين في  بمختلف نواحي تكنولوجيا املعلومات و

 . ولوجيانالتكهنا بدأت إدارة  أن يجني مردودا كباقي األصول و األصل هذاى عل ، و البنكأصول من أصال 

 االستراتيجيةهي املرحلة التي بدأت فيها اإلدارة  و : البنكعمال أالتكنولوجيا عمال ضمن  اعتبار مرحلة  -6

 ليــــــد الداخـــعيــــــــة على الصــــاجيــــنتل اإل ــعيـــــــعلى تف زتـــــــــــارتكالتي  ، و البنكات داخل ــــا املعلومــــــــــــــــلتكنولوجي

ما عزز  ، و املعلومات على الصعيد الخارجيتسويق تكنولوجيا  تحسين الضبط على الصعيد العملي و و

 : العوامل التالية االتجاههذا 

، بل فقط  كما كان في السابق على قطاع األعمال اإلنتاجية تكنولوجيا املعلومات لم يقتصر استخدامأن  -

 ؛ على تنويعها و للبنوكأنها تقدمت بسرعة إلى األعمال األساسية 

التي تعتمد  و البنوكميدان أساس ي ضمن أعمال لتصبح اإللكترونية  البنكيةة الخدمات أهمي ارتقت -

 ؛ بشكل أساس ي على التكنولوجيا املتقدمة

، حيث أصبح واضحا أن مداخيلها  عن الطرق الكفيلة بتحسين دخلها و البنوكالبحث املستمر من قبل  -

                                                           
 . 58 ، ص 2012،  ، عمان التوزيع ، دار املسيرة للنشر و ، الخدمات املصرفية اإللكترونية أخرون وسيم محمد الحداد و 1
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من يعزز  و للبنوكيلية التكنولوجيا املتقدمة على نحو رشيد يساهم في رفع الكفاءة التشغ استخدام

 ؛ الرقابة على أعمالها فعالية إدارتها و

مراقبة حسن سير األعمال على  و االطالعمن أجل  البنكأن تكنولوجيا املعلومات أصبحت أداة إلدارة  -

 . البنكمن أجل إعداد التقارير الخاصة ب ، و النحو املنشود

  . اإللكترونية البنكية: جودة الخدمات  املطلب الثا ي

ة إلى خلق بيئ البنوك، حيث سعت العديد من  أدواتها و البنكيةيشهد العالم تطورا كبيرا في مجال الصناعة           

ذلك من خالل  ، و النظم املتطورة من ثورة التكنولوجيا و االستفادة و البنكيةغير تقليدية إلنجاز األعمال  بنكية

بها إلى املستوى الذي يؤدي  االرتقاء و البنكيةإلكترونية للعمالء بهدف رفع مستوى الخدمة  بنكيةتقديم خدمات 

 . ثقة املتعاملين منه الحصول على درجة عالية من الرضا و ، و إلى تحقيق الجودة في الخدمة املقدمة

 . أنواعها اإللكترونية و البنكية: الخدمات  أوال

مح تطوير املال  جديدة و استراتيجياتإلى إعادة التفكير في وضع  البنوكالعاملية  االقتصاديةدعت التطورات           

في العالم  البنوك، حيث تواجه جميع  ضمن عالم تقني يتطور تطورا كبيرا االستمرار و  أعمال تسمح لهم باملنافسة

تتطور لتتكيف مع  البنوكذكية تجعل األنظمة اآللية في  بنكيةبحلول  االستعانة، مما دعا إلى  نفس التحديات

 . معطيات الثورة التكنولوجية

 : اإللكترونية البنكيةتعريف الخدمة  -1

مباشرة للعمالء من خالل التفاعل  البنكية" تقديم الخدمات  : اإللكترونية بأنها البنكيةعرفت الخدمة          

على مدار   الشركات الجميع املستخدمين األفراد و البنكتي يوفرها ـــــاآللي مع القنوات اإللكترونية املختلفة ال

 1." الساعة

تقدمها شبكة  الخدمات الحالية التي تغيرت جذريا إلى الشكل الرقمي و " املنتجات و عرفت أياا بأنها :         

، زيادة على ذلك األنترنت يقدم انتشارا  املعلومات األكثر وضوحا و تكنولوجياسائل  نترنت عن طريق واأل 

 2". يمكنهم من الحصول على خدمات إلكترونية وظائف تفاعلية مع عمالئه و

" تقديم الخدمات اإلنتاجية  اإللكترونية بأنها : البنكيةال سوية الدولية الخدمة  بنككما يعرف          

د ــ، أو من خالل قنوات إلكترونية سواء للمقيمين أو غير املقيمين داخل البل ، أو عبر الخط عن بعد البنكية

 3". أو خارجه

التي تم  البنكيةتلك الخدمات   ة اإللكترونية على أنهاالبنكمن خالل ما سبق يمكن تعريف الخدمة          

تقديمها عبر  املعلومات و و االتصالإنشاءها عن طريق توظيف كافة التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا 

                                                           
 . 2، ص  2013،  ، الكويت 12، العدد  ، مجلة إضاءات ، الخدمات املصرفية اإللكترونية املصرفيةمعهد الدراسات  1
 . 14 ، ص 2012،  ، الجزائر 8، العدد  اإلنسانية و االجتماعيةللدراسات  ةاألكاديمي،  ، دور تكنولوجيا الخدمات املصرفية اإللكترونية في عصرنة الجهاز املصرفي الجزائري  عرابة رابح 2
 . 48، ص  ، مرجع سبق ذكره شيروف فضيلة 3
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غيرها من  ، و ، أو بواسطة الهاتف الثابت أو الجوال ، أو في املكتب ، سواء في املنزل  الوسائل اإللكترونية

  .كسب رضاء العمالء الخدمات التقليدية و ةدائر الوسائل اإللكترونية املتطورة من أجل الخروج من 

 : اإللكترونية البنكيةأنواع الخدمات  -2

 : تشكيلة من الخدمات اإللكترونية تتمثل فيما يلي البنوكتقدم          

، حيث توفرها انتشارا هي أكثر الخدمات اإللكترونية  و : ات اآلليةــمن خالل الصراف البنكيةالخدمات  -أ

تلبية حاجات  تجنب اإلجراءات اإلدارية و و في معظم فروعها بهدف تخفيض ضغط العمل  البنوك

، حيث توضع على الجدران  ساعة 24خالل العطل فهي تعمل على مدار  العمالء املالية بعد أوقات العمل و

يتم الدخول  ، و غيرها الجامعات و املراكز التجارية و أو في األماكن العامة كاملطارات و للبنكالخارجية 

غير التقليدية  التقليدية و البنكيةالصراف اآللي وسيلة تستخدم في العديد من العمليات  ، و إلى حسابه

، تحويل األموال بين الحسابات لنفس الشخص  عن الرصيد االستفسار،  مثل السحب أو اإليداع النقدي

   ات ـــــــبطاق دامـــــــباستخالسحب النقدي  ، و رصيد مختصر كشف، الحصول على  أو ملستفيد آخر

 1.ان ــــــاالئتم

 التي تتاح من خالل الهاتف املحمول  البنكيةهي تلك الخدمات :  ( يالبنكالهاتف ) الهاتفية  البنكخدمة  -ب

كذلك  ه وـــــعن أرصدت المــــلالستعول إلى حسابه ـــل رقم سري يتيح له الدخـــالعمي دامــــاستخالل ــــــ، من خ

تتيح هذه الخدمة للعمالء التحكم في  ، و 2املطلوبة البنكيةللخصم منه تنفيذا ألي من الخدمات 

 . تحويل األموال من أي مكان في العالم بواسطة هواتفهم املحمولة إجراء عمليات الدفع و حساباتهم و

ة البنكللعديد من الخدمات   رسائل قصيرة استقبالهذه خدمة تتيح للعميل :  خدمة الرسائل القصيرة -ت

بحيث يستقبلها بشكل  البنك، إضافة إلى معلومات ترويجية عن  الحركات التي تمت على حساباته و

من أهم أنواع الرسائل تحويل الراتب التحويالت  ، و3 في أي وقت و منتظم على هاتفه الخلوي في أي مكان 

 استخداممعامالت  ، معامالت بطاقات السحب االلي و سحب النقدي، ال ، اإليداع النقدي بين الحسابات

 . بطاقات االئتمان

مرونة كبيرة في تسديد  البنوكتمنح هذه الخدمة عمالء  : ( V.T. Pخدمة نهائي نقطة البيع اإللكترونية ) -ث

املطلوبة  خاصة إذا كانت املبالغ ، و الشيكات قيمة مدفوعاتهم إلكترونيا كبديل عن النقود الورقية و

يتم فيه التحويل  البنوكجهاز للدفع اآللي متصل بشبكة إلكترونية مع  استخدام، حيث يتم  كبيرة

 البنكيةبطاقة العميل  باستخدام( إلى حساب التاجر  املشتري  اإللكتروني للنقود من حساب العميل )

دى محالت البيع بالتجزئة البضائع التي يحصل عليها ل حيث يستخدمه العميل عند دفع قيمة الخدمات و

 4غيرها . محطات الوقود و املطاعم و كاملحالت التجارية و

                                                           
 . 2 ، ص ، مرجع سابق معهد الدراسات املصرفية 1
 . 64، ص  ، مرجع سبق ذكره ، الخدمات املصرفية اإللكترونية آخرون وسيم محمد الحداد و 2
 . 70، ص 2008،  ، عمان التوزيع وائل للنشر و، دار  ، الصيرفة اإللكترونية ، عبد الفتاح زهير العبد االت ناظم محمد نوري الشمري  3
 . 2، ص  ، مرجع سابق معهد الدراسات املصرفية 4
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، فهي عبارة عن إنجاز  األنترنت بنكتعرف هذه الخدمة أيضا ب و : عبر شبكة األنترنت البنكيةالخدمة  -ج

، حيث تسمح هذه الخدمة املريحة 1 من خالل الدخول على موقع البنك على األنترنت البنكيةاملعامالت 

من أي مكان وعلى مدار  البنكيةاآلمنة للعمالء الذين لديهم بطاقات السحب اآللي من الدخول ملعلوماتهم 

إجراءات  يتم إعطاء العميل رقم شخص ي تعريفي لتسهيل الدخول و ، و الساعة سواء من املنزل أو املكتب

أمان في عملية  عمالء التحكم بأموالهم مع توافر إجراءات حماية وبالتالي يمكن لل ، و املعامالت املالية

 . العرض البحث و الصفح و

هي خدمة تمكن العمالء من تسديد مستحقاتهم إلكترونيا بواسطة وسائل  : خدمة الدفع اإللكترونية -ح

 2: تتمثل أهم وسائل الدفع اإللكترونية فيما يلي ، و دفع

  هي من أشهر  ، و البنوكهي بطاقة بالستيكية صغيرة الحجم شخصية تصدرها  و : االئتمانبطاقة

متفق عليه  ائتمان، بموجب هذه البطاقة يستطيع املتعاملون الحصول على  الحديثة البنكيةالخدمات 

هذه البطاقة فضال عن كونها أداة للوفاء  ، و بعد مدة معينةتسديده يقومون ب االئتمانهذا  ، و البنوك مع

 . يا قصير األجلبنك ائتمانا، فإنها تمنح لحاملها  الدفع أو

 : يمكن ذكر منها ما يلي االئتمانهناك عدة أنواع من بطاقات      

 بطاقة السحب : -

 : يوجد نوعان من بطاقات السحب هما و 

 توفر هذه  تمنح ألغلب العمالء و منخفضة نسبيا و ائتمانيةهي بطاقة ذات حدود  : البطاقة الفاية

،  البنوكدي من ــــب النقـــــــالسح اجر، وـــــــراء من املتــالشـــــة كـــــات املقدمــــــــواع الخدمـــاقة جميع أنــــالبط

 . أجهزة السحب اآللية و

 لدى بعض املؤسسات راعية البطاقة مثل عادية  ائتمانيةهي بطاقة ذات حدود  و : البطاقة الذهبية

(VISA أو )ائتمان ( غير محدود بسقف معين لدى البعض مثل AMERICAN EXPPRES  أو تصدر )

 بجانب ذلك يتمتع حاملها ببعض املزايا اإلضافية مثل التأمين ، و للعمالء ذوي القدرة املالية العالية

توصيل الرسائل إلى جميع أنحاء  قانونية و طبية و استشاراتالحصول على  ، و ضد الحوادث

، كما يوجد لدى املؤسسات األخرى  فيها عن البطاقة الفضية االشتراك، مما يزيد رسم  العالم... إلخ

 . البطاقة املاسية مثل البطاقة الخضراء و االئتمانيةأنواع أخرى تتفاوت في املزايا 

 : يوجد نوعان من هذه البطاقة هما و :  االستخدامبطاقة حسب  -

  الحصول على  يستخدم في الشراء من املتاجر، و ، و األغلبهي النوع  و : ئتمان العاديةبطاقة اال

 . املشتركة في عضوية البطاقة البنوكالسحب النقدي من أجهزة السحب اآللي أو  ، و الخدمات

 إما من أجهزة  تستخدم فقط في عملية سحب النقود و : بطاقة السحب النقدي اإللكترو ي ،

املشتركة في عضوية  البنوك، أو في األجهزة القارئة لشريط املغناطيس ي املزود بها  الصرف اآللي الدولية

                                                           
 . 61، ص  ، مرجع سابق ، عبد الفتاح زهير العبد االت ناظم محمد نوري الشمري  1
 . 73، ص  ، مرجع سابق ، عبد الفتاح زهير العبد االت ناظم محمد نوري الشمري  2
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داخل حدود الوطن في  استخدامهاهي التي يقتصر  ، و إلى جانب ذلك نجد البطاقة املحلية و البطاقة

 . بالعملة املحلية املصدر البطاقة و البنك

 يشمل مصطلح النقود اإللكترونية مجموعة متنوعة من املنتجات املصممة لتزويد  : النقود اإللكترونية

التطور املتالحق لألنظمة التي تحكم  إزاء تنوع هذه املنتجات و ، و املستهلكين ببدائل لطرق الدفع التقليدية

احي دائم يتضمن كافة املميزات من النو  هذه النقود، فإنه من الصعب التوصل إلى تعريف جامع و

قد عرف البعض النقود اإللكترونية بأنها التمثيل اإللكتروني للنقود  ، و االقتصادية التقنية و القانونية و

تحميلها على  الذي يقوم بإصدارها و البنك، حيث يقوم العميل بشراء عمالت إلكترونية من  التقليدية

تكون  تعمل محل العمالت العادية و، فتكون في صورة وحدات إلكترونية  الكمبيوتر الخاص بالعميل

 1. بنفس القيمة املحددة لتلك العمالت العادية

 مؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك  هو رسالة إلكترونية موثقة و و : الشيكات اإللكترونية

أوال بتحويل قيمة الشيك املالية إلى  البنك، ليقوم  الذي يعمل عبر اإلنترنت البنكيقدمه  ليعتمده و

(  حامله إعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك ) بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك و ، و حساب حامل الشيك

أنه قد تم يمكن ملستلم الشيك أن يتأكد إلكترونيا من  ، و ليكون دليال على أنه قد تم صرف الشيك فعال

 2لحسابه .بالفعل تحويل املبلغ 

 : أبعادها اإللكترونية و  البنكية: جودة الخدمات  اثاني

 اتمن تغير  البنكيةفي ضوء ما تشهده الساحة  ، و مستخدميها ازدياد انتشارها و في ظل وجود شبكة اإلنترنت و         

إلى  االرتقاءاإللكترونية حتى يستطيع  البنكيةأن يسعى جاهدا نحو تطوير جودة خدمات  بنك، يتحتم على كل 

 . البنكمستوى التحديات التي تواجهه في العمل 

 : اإللكترونية البنكيةتعريف جودة الخدمة  -1

قد ، ف البنوكاإللكترونية تعتبر آخر ما نتج عن التطورات الحاصلة في الخدمات لدى  البنكيةإن الخدمة          

 انتشارمع  ، و البنكيةمنذ السبعينات تكنولوجيا املعلومات من أجل تحقيق الجودة في خدماتها  البنوكوظفت 

 أدى إلى ظهور خدمات مبتكرة تقدم إلكترونيا عبر هذه الشبكات البنوكاستخدامها من طرف  شبكة املعلومات و

ة ـــترونيــاإللك يةالبنكا ــــالسعي لتطوير خدماته وكـــــالبنات تحتم على ــــــــورات السريعة في هذه الخدمــــــنظرا للتط ، و

 . كسب املزيد من العمالء تحقيق الجودة فيها من أجل التفوق و و

اإلدراك للخدمة من نظر مختلفة سواء قبل أو بعد  " الفهم و عرفت جودة الخدمة اإللكترونية على أنها :         

الجودة في الخدمات  الحكم الصادر عن التميز و التقييم الشامل للعمالء و، أو هي  تقديمها على شبكة اإلنترنت

                                                           
 . 16، ص  سابق، مرجع  عرابة رابح 1
، املعرفة في ظل  ، مداخلة ضمن امللتقى الدولي الثاني الرقمي في الجزائر االقتصاد، الصرافة اإللكترونية في املؤسسات املصرفية كمدخل لبناء  ، بومدين نورين عبد الكريم قندوز  2

 . 7، ص  2012،  ، جامعة الشلف الرقمي االقتصاد
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 1". االفتراضيةاإللكترونية التي تقدمها املؤسسات في السوق 

 2: اإللكترونية البنكيةأبعاد جودة الخدمة  -2

زايد ، أدى ذلك إلى ت البنكأهميتها في العمل  ازدياد ، و اإللكترونية البنكيةالخدمات  اتساع نظرا لتطور و         

من  االنطالق، حيث تم  اإللكترونية خاصة في املواقع البسيطة البنكيةالباحثين بمسألة جودة الخدمات  اهتمام

 . التقليدية البنكيةأبعاد جودة الخدمات 

ضعت التي و  ( و servqual التي تعتبر مماثلة لنموذج الفجوات ) ( و e – squalتم تطوير أداة )  2000ففي عام          

  تنقيح هذه األداة من قبل و اختبارتم  2002في عام  ، و خصيصا لقياس جودة الخدمات عبر اإلنترنت

(Parasurman , Zethamal , Malhotra  و )  تصورات العمالء  حول مفاهيم و استطالعيةالذين قاموا بدراسة

 : املتمثلة في اإللكترونية و كيةالبنبعد لجودة الخدمة  11عبر اإلنترنت حيث تم التوصل إلى 

، توفير املعلومات  الوعدالتسليم حسب  دقة الخدمة و تشمل تصحيح األداء الفني للموقع و : االعتمادية -1

 ؛  عن املنتجات

 ؛ القدرة للحصول على مساعدة في حالة وجود مشكلة أو سؤال السريعة و االستجابة : االستجابة -2

 ؛ عند الحاجة البنكالدخول للموقع على وجه السرعة للوصول إلى  : الوصول  -3

 ؛ أخرى  اختيارات، العودة للبحث عن  ، الشراء طرق الدفع اختيار : املرونة -4

 املوقع يحتوى على وظائف تساعد العمالء للحصول على ما يحتاجونه من دون صعوبة : سهولة التفحص -5

 ؛ إيابا بين الصفحات ذهابا و االنتقالسرعة  سهولة و، تتيح للعمالء  ، يمتلك محرك بحث جيد

 يتطلب حد أدنى من املعلومات التي تجيب على ، و منظم بشكل سليم و االستعمالاملوقع سهل  : الكفاءة -6

  ؛ دخالت العمالء

، يجب أن تكون  ، أن تكون سمعة املوقع جيدة يشعر العميل بالثقة في التعامل مع املوقع : األمان الثقة -7

  ؛ صادقة في املعلومات املنتجات أو الخدمات التي تبيعها واضحة و

السعر اإلجمالي مقارنة باألسعار خالل  ، و املدى الذي يمكن للعميل تحديد أسعار الشحن : ثمن املعرفة -8

  ؛ عملية التسويق

 ؛ حماية املعلومات الشخصية لتدخل ودرجة تأمين املوقع للعمالء من ا : الخصوصية األمن و  -9

 ؛ مظهر املوقع : املوقع الجمالي -10

  . ، األداء ، سرعة التسوق  العمالء الحتياجاتتكييف املوقع وفقا  : التخصيص /التكيف   -11

 

 

                                                           
 .  49، ص  ، مرجع سابق شيروف فضيلة 1
 . 57 – 56  ، ص ص املرجع السابق 2



  املصرفية في ظل التطورات التكنولوجية الخدمة                                                                                  الفصل الثا ي

44 
 

 . البنكية: أثر التكنولوجيا على الخدمات  املطلب الثالش

ثر يعتمد األ و البنكيةالتطورات في مجال األعمال  أدى التقدم التكنولوجي إلى إحداث العديد من التغيرات و         

 وكـــــنالبة ـــبواسط استيعابهكذلك درجة  وجيا وــــــوجيا الجديدة على معدل تزايد تلك التكنولـــــللتكنول االقتصادي

ات ــــــا املعلومــــــوجيــــــلتكنول اــــاستخدامهات ـــــــؤسســــمن أكثر امل البنوك، حيث أصبحت  الية األخرى ــــــات املــــــاملؤسس و

 في زيادة كفاءة و البنكيةالخدمات  انتشارزيادة  استفادت من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات التي تقدمها و و

 . يالبنكالعمل 

  ةـــــليــــاملح البنوكم ــــظــــت معــرضــعــــت و ةــــيــــالبنكات ــــيمـــــظــنــــة على التـــــثـا الحديـــــنولوجيــــــار التكــــــفلقد تعددت آث         

 1: من أبرز مالمح هذه اآلثار نجد الدولية لغزو تقني حديث غيال من مفاهيمها التقليدية و و

  فعالة حيث تؤثر في ، فمن ناحية فهي مؤثرة و تعد التكنولوجيا سالحا ذو حدين البنوكبالنسبة ملديري 

،  البنوكمحددات على تلك  من ناحية أخرى فهي تفرض قيودا و و البنوكاألداء في  كفاءة التنفيذ و

،  الءـــــمــعــجديدة لل ةـــات ماليــــــــــــخدم ات وــــــــــتقديم منتج القدرة على إيجاد و للبنوكا تمنح ـــإضافة على أنه

الخدمات املالية  من شأنه أن يخلق طلب جديد على املنتجات واملنافسة في هذه املجاالت  أن النجاح و و

 ؛ البنوكالتي تقدمها 

  بسبب تأثيرها على األنشطة املتعلقة بتقديم  البنوك استراتيجيةتعد التكنولوجيا عنصرا أساسيا في

هذا النوع من  باستخدام البنوكقيام املنافسة بين  احتمالكذلك بسبب  خدمات جديدة و منتجات و

 ؛ لتكنولوجياا

 تصبح للبنك القدرة على تقديم  املتميزة و تطور تشكيلة الخدمات املتنوعة و تؤثر التكنولوجيا في نمو و

في التغلب على مشكلة  البنوك، كما تساعد  تشكيلة واسعة من الخدمات التي تتالءم مع رغبات العمالء

شأنها تنويع قاعدة إيرادات البنك من  الخدمات إضافة إلى إيجاد خدمات جديدة من تقادم املنتجات و

بصورة كبيرة على اإليرادات الناتجة من الفرق بين سعري الفائدة  االعتمادالعموالت بدال من  الرسوم و

 ؛ الدائنة املدينة و

  ؛ املختلفةبتنويع أسواقها أي التعامل مع عدد كبير من خطابات النشاط  للبنكتسمح التكنولوجيا  

 ر بهذه التغيرات ـــــأثـــتتة سوف ــــشريــذلك أن هذه القوى الب وكــــالبنة بــــــاملــــا على اليد العــــوجيـــــتؤثر التكنول

في العمل من خالل توفر املهارات على   كالجدارةيجب توفر بعض الصفات فيها ملواكبة هذه التطورات  و

 ؛ التطوير لألحسن توفر روح اإلبداع و ، و الحسابات اإللكترونية

 رةــة صغيـــريــالم كقــــــا جعل العـــــوجيـــــــالتكنول استخدامي ذاك أن ــــالبنكا على التسويق ــــتؤثر التكنولوجي  ،

اصبح من  ي والبنكعلى مفهوم التسويق  انعكسالسريعة مما  االتصاالت االستخدامسهل هذا  و

استخدام أدوات تكنولوجية حديثة في نشر أدوات  ي والبنكأدوات التسويق  الضروري تطوير شكل و

                                                           
- 2005،  ، جامعة بسكرة مالية ، تخصص نقود واالقتصادية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم  ، تأثير تحرير تجارة الخدمات املصرفية على تنافسية البنوك رحال فؤاد 1

 . 92 – 91، ص ص  2006
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 انتشاران ــــعلى شبكة األنترنت لضم للبنكأدوات إعالنية  الـكاستعمي حول العالم ــالبنكالتسويق 

 1؛ ةــايــالدع

  على اللحاق بالخدمات الجديدة لكنه في نفس الوقت ال يضمن  البنوكالتكنولوجي قد يساعد  االبتكارإن

ن ــا مـــــهــقــر تسويــــأخـــب تــبــســك بـــذل ج وـــضــنــة الـــات مرحلـــــدمــذه الخــــت هـــغــلـــة إذ بــاصــــات خـــــع الخدمـــيــب

 .  وكــــبنـــالقبل 

  

                                                           
 -2005،  ، جامعة بسكرة مالية ، تخصص نقود واالقتصادية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم  تجارة الخدمات املصرفية على تنافسية البنوك، تأثير تحرير  رحال فؤاد 1

 . 92 -91، ص ص  2006
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  : خالصة الفصل

ري ـــود الفقــتبر العمــعــ، حيث ت مــــالــــة في العـــــأي دول و ادــــصــتــاقفي أي   اـــــامـــب دورا هــعــتل البنوكلقد أصبحت          

حتى يتحقق هذا الدور وجب على  ، و االقتصاديةأهداف سياسات الدول  الركيزة األولى لتحقيق توجهات و و

ملستوى الجودة لتحقيق ميزة تنافسية تكون هذه األخيرة مبنية على أساس  البنكيةالبلوغ بمستوى خدماتها  البنوك

لقد أصبح لزاما  ، و مدى مطابقة معايير األداء من جهة أخرى  توقعات العمالء من جهة و و االحتياجات االستجابة

م التكنولوجيات القائمة استغالل األمثل أله ي اإللكتروني والبنكمن العمل التقليدي إلى العمل  االرتقاء البنوكعلى 

القدرة  املتبقية للصيرفة اإللكترونية أن تمتلك املعرفة و البنوك، حيث يتعين على  عليها بهدف جدب عمالء جدد

تقديمها اإلنشاء  ة في أداءها وـــالسرع ودة في الخدمات وــــة تمكنها من تحقيق الجــــاملــــش استراتيجيةلى وضع ــع

 . املقدمة البنكيةالرضا الدائم عن جودة الخدمات  عمالء وعالقات جيدة مع ال
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  : تمهيد

، لذلك وجب  العاملية خالل الفترة األخيرة تقدما هائال في مجال التكنولوجيا املحلية و البنكيةشهدت الساحة          

ة ــــيــــالــــات املــــاإلصالح ور وــــطـالتذا ــــهة ــــ، مواكب اصةـــــة خــــالبنك الوطني الجزائري بصف ة وــامــــبصفة ع وكــــالبنعلى 

 . م مركزه التنافس يدع الوطني و االقتصاد، قصد زيادة فعاليته في تمويل  الهيكلية و

 يالبنكفي جوهرها بقيمة األداء  امتازتفلقد أبرزت التغيرات في تكنولوجيا املعلومات صيغة جديدة للمعامالت          

، لذا عمل البنك  لتشمل كل الشرائح البنكيةالنقدية العصرية و توسيع العمليات  هذا لتلبية الحاجات املالية و ، و

املكونة  البنكيةتهدف إلى تطوير الخدمات  و  ملتطلبات املتزايدةا الوطني الجزائري على تبني أساليب حديثة تتماش ى و

ة ــــة التنافسيـــا الصيغــــإعطائه و  هــــاتـــــر خدمـــل املستخدمة التطويـــائــــة الوســــالل عصرنــــذلك من خ ، وي البنكللعمل 

جذب  الي نحو التقدم وــــــل املــــه في إدارة العمــــــقوت ارات وـــــــاملهه بفعل ـــــــم البنك في نشاطـــــة تحكــــالتي تترجم درج و

 .سيتم تقسيم الفصل إلى املباحث املوالية  من هذا املنبر و ؛ اكتساب البنك ميزة الريادة في أداء العمل ن وــــائـــالزب

 ؛   : تقديم عام حول البنك الوطني الجزائري  املبحث األول 

 ؛  871مستغانم   وكالة  BNA: بطاقة فنية لبنك  الثانياملبحث 

  . لبنك البنكيةدورها في تطوير الخدمات  : تكنولوجيا املعلومات و املبحث الثالث
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 BNAاملبحش األول : تقديم عام للبنك الوبني الجزائري 

،  االقتصاديةالتجارية التي تلعب دورا فعاال في جناح التنمية  البنوكيعتبر البنك الوطني الجزائري كغيره من          

ري ــــزائـــــني الجـــر و سيتم في هذا املبحث عرض للبنك الوطـــزائــي في الجــكــنـــبــــالاز ـــة ضمن الجهــامـانة هــل مكـــتـحـفهو ي

 : و ذلك من خالل املطالب املوالية

 ؛  BNA: تعريف البنك الوطني الجزائري  املطلب األول 

 ؛ نشاطه البنك الوطني الجزائري و: مميزات  املطلب الثاني

. : الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري  املطلب الثالث  

  

  



  راسة حالة البنك الوبني الجزائري د                                                                                                        الفصل الثالش

 

50 
 

 BNA: تعريف البنك الوبني الجزائري  املطلب األول 

ات ذلك في ظل اإلصالح و  ، مهامه شهد البنك الوطني الجزائري منذ نشأته إلى اليوم عدة تغيرات في هيكله و         

 ، و في هذا املطلب سيتم عرض نشأة البنك الوطني الجزائري . يالبنكالتي عرفها الجهاز 

 BNA :1 شأة البنك الوبني الجزائري  : أوال

،  االستثمارية، عموما متخصصة في تمويل املشاريع  البنك الوطني الجزائري هو مؤسسة ذات طابع تجاري          

لقد تأسس البنك الوطني الجزائري  ، و و املتوسطة و كذلك دون استثناء املؤسسات الكبيرة كاملؤسسات الصغيرة 

 : ليحل محل البنوك التالية 987/66و ذلك بموجب املرسوم رقم  13/  06 /1966بتاريخ 

  ؛ القرض الصناعي و التجاري   

 ؛  قرض العقاري الجزائري التونس يال 

 للصناعة و التجارة في إفريقيا البنك الوطني . 

 مليون دج و هو يعتبر شركة وطنية يسري عليها القانون التجاري  20و لقد تم إنشاؤه برأس مال قدره          

  . و كذلك القانون املتعلق بالشركات و له صفة بنك الودائع

فرعا سنة  53ارتفع عدد فروعه من كبيرا منذ تأسيسه حيث  ازدهارالقد عرف البنك الجزائري الوطني          

، 1966عامل سنة  776مقابل  3307إلى  1985، كما بلغ عدد العاملين به سنة  1968فرع سنة  132إلى  1966

  .1966عام  37300حسابا مقابل  205370بلغ  1985أما عدد الحسابات املفتوحة لديه في نفس التاريخ 

م تقنيات حديثة كاإلعال  BNAو الدقة في الحسابات ، استخدم ال   البنكية بهدف تنظيم و تسهيل التعامالت و         

مليون دج و لعل البنك الوطني الجزائري و إمكانياته  820ب  1998، و يقدر رأسماله عام 1976اآللي و هذا منذ سنة 

 . 2002سنة  إفريقيا حسب إحصائيات 16البشرية و املالية جعلت منه يحتل املرتبة 

 BNA :2مهام البنك الوبني الجزائري  :  ثانيا

 لقد أوكلت للبنك الوطني الجزائري عدة مهام نذكر منها :          

  ؛مراقبة نشاطات مختلف املديريات الجهوية و الوكاالت التابعة لها و التنسيق بينهم 

 ؛  تنفيذ املخططات و البرامج املقررة من أجل تحقيق األهداف املرسومة 

  الوطني االقتصادالتدخل عن طريق القروض و تمويل مختلف املشاريع التي من شأنها أن تطور . 

ري مهام البنوك التجارية و منها بصفة خاصة البنك الوطني الجزائ 1990الصادر بتاريخ  90/  10حدد القانون          

 و من تلك املهام :

                                                           
1 BANK NATIONAL D'ALGERIE 
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  ؛ املدخرين و عمليات القروضكل العمليات التي تستهدف جمع األموال من 

  ؛ االكتتابعمليات 

  بيع القطع العقارية ؛ 

  استقبال الودائع من الجمهور عن طريق الحساب أو غيره تحت الطلب أو األجل ، إصدار سندات

 الخزينة....؛ 

  تمويل بكل الطرق عمليات التجارة الخارجية ؛ 

  استقبال الودائع في شكل قيم و سندات ؛ 

  ؛ حجرات الصندوق تأجير كل 

  األسهم و السندات و املعادن الثمينة أو لبيع كل األوراق العمومية ، االكتتابأداء الوسيط للشراء أو . 

 BNA :1 تنظيم البنك الوبني  : ثالثا

  خدمات الوكالة البنكية و املنشآت الرسمية للقرض يخضع البنك الوطني الجزائري للنظامين املركزي  تأمين         

ين ، فاألول تمثله املديرية املركزية املوجودة بوالية الجزائر تحت إدارة رئيس مدير عام بمساعدة مدير  و الالمركزي 

مركزيين باإلضافة إلى أقسام تضم كل منها عدة مديريات تحت سلطة رئيس قسم مهمتها اإلشراف على مختلف 

 العمليات البنكية .

، حيث توجد الفروع التي تقوم  روع وكاالت البنك املمتدة عبر واليات الوطنأما الالمركزية فتتمثل في ف         

 ، أما الوكاالت فهي الخلية القاعدية لنشاطات باإلشراف و العمل على السير الحسن للوكالة عبر النطاق املحدد لها

الغرض منه  ، و لواليةهذا التوزيع الشامل لفروع وكالة البنك الوطني الجزائري عبر مختلف مناطق ا ، و البنك

 : غيرها لجميع املواطنين و اقتراضتحقيق تنمية شاملة و أيضا تقديم خدمات مختلفة من 

  الوكالة معلوماتنظام : 

 : ، في املكونات التالية 871 مستغانم تتمثل مكونات النظام في وكالة          

إلى النظام ليقوم بتشغيلها  إلدخالهاتبويبها  تشير الى العناصر التي تم الحصول عليها و و : املدخالت -1

 . كالبيانات مثال

مثال ذلك تحويل  ، و تتمثل هذه العمليات بتحويل املدخالت الى مخرجات و العمليات ال شغيلية : -2

 ، أموال.... ، أجهزة الحاسوب ، أفراد البيانات الخام الى معلومات مفيدة للنظام

، مثال ذلك مخرجات نظم  تي تم انتاجها من خالل عمليات التحويليةتشير الى العناصر ال و املخرجات : -3

 . املعلومات
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ام ـــس النظـالت لنفــمدخــصورة عكسية كـد بــرتـات التي قد تـــل ببعض املخرجــتتمث و التغذية العكسية : -4

 . م اداء النظاميتقي تفيد هذه املخرجات املرتدة اجهزة الرقابة و و

 .   شابه مميزات البنك الوبني الجزائري و:  طلب الثا يامل

 1: مميزاته : أوال

تماشيا مع برنامج التعديل األساس ي املقرر إثر اتفاق إعادة جدولة  اقتصاديم بانتعاش 1995تميزت سنة          

مع مراعاة تحرير التجارة  االقتصادملا اتخذت الجهات العمومية برنامج إعادة إصالح  و؛  الديون الخارجية

املتكاثر على القروض  في هذه السنة سجل البنك على الصعيد الجاري طلب كبير و ، و االحتكارإلغاء  الخارجية و

مليار دينار جزائري حيث ساعدت املؤسسات في تخفيض املصاعب  47.92مبلغ قدره  BNA من هذا األخير قدم و

قد فأو ضمانات الزبائن  االحتياطاتبالنسبة ملجال  و ؛ ( االستثمارات) تمويل  لاالستغال التي تواجهها في التمويل و

مليار دينار جزائري كتمويالت إضافية من حسابات الزبائن أما الزبائن فقد سجلوا نمو  10.800قام البنك بتجميع 

 80مليار دينار جزائري و فيما يخص النتائج اإلضافية لرفع رأس مال البنك الى   99.813أي %0.82   قليل يقدر ب

بقي في  و 1994  % لسنة64  مقارنة ب 1995  سنة %84.07 و ارتفع الهامش البنكي بقيمة  ؛ جزائري  دينار مليار

يث رقم حة من ــــة الريفيـــتنميال ة وــــانية في الجزائر بعد بنك الفالحــــيحتل املرتبة الث و 2012ارتفاع حتى سنة 

 ال الصافي .ــــاألعم

  شابه : : ثانيا

ذه ـــل هــتتمث رى ـــرار البنوك األخـــات املختلفة على غــــاطــــشــة من النـــيقوم البنك الوطني الجزائري بمجموع         

 : األخيرة في

 لالحتياطنمو في القيمة الحقيقية أو القيم النسبية بالنسبة  2000لوحظ في السنة املالية  : جمع املوارد -1

مليار دينار جزائري أو بخصم الفعالية التجارية  6.495  نقدا، و أما املوارد نقدا فسجلت نمو يقدر ب

العملة الصعبة الحسابات ب االعتبارلتوسع الشبكة التي ساهمت في انجاز أهداف البنك مع األخذ بعين 

 4.305  املوارد باألجل سجلت زيادة قدرت ب و  مليار دينار جزائري  2.695  التي سجلت ارتفاع مهم قدر ب

 مليار دينار جزائري ؛

 مليار دينار جزائري . 44.002  سجل ارتفاع قدر ب : تمويل املؤسسات العمومية -2

                                                           
1  www.banque centrle.dz consulte le 20/05/2019 
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 املطلب الثالش : الهيكل التنظي ي للبنك الوبني الجزائري  .1

 :BNA و الشكل املوالي يمثل الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري          
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 ملصدر : معلومات مقدمة من برف الوكالةا

                                                           
1 www.banque centrle.dz consulte le 20/05/2019 

 املدير

 نائب املدير

العامة األمانة  

مصلحة تعهدات 

 التجارية والقروض

ملستخدمينا  فرع الشبابيك فرع القطاع العام 

 مصلحة العمليات مصلحة الصندوق  مصلحة اإلدارة

 مع الخارج

 فرع التصدير التحويالت فرع القطاع الخاص

 فرع التعهدات و

ملنازعاتا  

حفظةامل  فرع وسائل الدفع 

 املراقبة

قاصةامل  

االستيرادفرع   
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 871مستغانم   : ماهية البنك الوبني الجزائري وكالة الثا ياملبحش 

 تعتبر الوكالة الخلية التنفيذية األنشطة البنك ، حيث يتم من خاللها تقديم كافة الخدمات البنكية للعميل         

  : سيتم التطرق إلى ما يلي املبحثفي هذا  ، و

 ؛ 871 : تقديم وكالة مستغانم املطلب األول 

 ؛ 871: الهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم  الثانياملطلب 

 .  871 مستغانم : خدمات البنك الوطني الجزائري وكالة املطلب الثالث
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 871 : تقديم وكالة مستغانم املطلب األول 

 . راب الوطنيالتتعتبر وكالة مستغانم خلية تنفيذية تابعة للبنك الوطني الجزائري كباقي الوكاالت املنتشرة عبر         

 1 871 مستغانم وكالةالتعريف ب : أوال

لوكالة وكالة ثانوية تابعة للوكالة الجهوية لالستغالل لوالية مستغانم التي تراقب ا 871تعتبر وكالة مستغانم          

، حيث يسهرون على السير  و تشرف عليها و على أعمالها ، حيث تضم موظفين موزعين على مختلف املصالح

ألمن ، ارات منهم املدير و املساعد ، رؤساء املصالح ، و املكلفون بالدراسة ، أعوان اــــالة و نحد إطــــن للوكـالحس

 . عمال النظافة

 : وظائف الوكالة و أهدافها : ثانيا

 : وظائفها -1

 ؛ ( فتح الحسابات بكل أنواعها )حسابات تحت الطلب أو األجل -

 ؛ التأكد من كفاية الضماناتستها و تقديم القروض بعد درا -

 ؛ خصم و تحصيل األوراق التجارية -

 ؛ تقوم بعمليات صرف و التجارة الخارجية من إطار القوانين املعمول بها -

 ؛ تقوم بتحصيل الشيكات و عمليات التحويل -

 . ( سندات و أسهم حفظ و بيع و شراء األوراق املالية ) -

 : أهدافها -2

 : وظائفها في تحقيق ما يليتهدف من خالل ممارسة          

تحقيق الربح بصفتها مؤسسة تجارية ، و يتم ذلك بتحديث تقنيات تقديم الخدمات كإدخال اإلعالم اآللي  -

 ؛  البنكيةالعمليات  تتطلبهاالذي يسهل املعامالت و ذلك بالسرعة التي 

الوطني و ذلك بالتوجيه العقالني للقروض خاصة إذا كانت هذه األخيرة  االقتصاداملساهمة في تنمية  -

 . التي تؤدي بدورها إلى خلق مناصب شغل و االستثماراتموجهة لتمويل 

 8712: الهيكل التنظي ي لوكالة مستغانم  املطلب الثا ي

بممارسة أعمالها وفقا للهيكل التنظيمي املخطط بالشكل املوالي و هذا الهيكل يبين مستغانم تقوم وكالة          

مختلف األنشطة بحيث نجزئها إلى أقسام صغيرة و التي تتفرع بدورها إلى فروع و بواسطتها توضح الهدف النهائي 

أتي في قمة الهرم ثم رؤساء للبنك و الش يء املالحظ على هذا الهيكل هو تمركز املسؤولية على عاتق املدير الذي ي
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 . الفروع ثم املداولون )األعوان(

 871الهيكل التنظي ي لوكالة مستغانم  : ( 04الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: مديرية البنك )مصلحة املحفظة(

و التي تتفرع بدورها إلى فروع و بواسطتها و يبين الشكل السابق األنشطة بحيث نجزئها إلى أقسام صغيرة          

توضح الهدف النهائي للبنك و الش يء املالحظ على هذا الهيكل هو تمركز املسؤولية على عاتق املدير الذي يأتي في 

 1: ( حيث األعوان قمة الهرم ثم رؤساء الفروع ثم املداولون )

 من مهامه هو املشرف و املسير للوكالة و : مدير الوكالة : 

 ؛ التنسيق بين املصالح املختلفة مراقبة نشاط الوكالة و -

 ؛ اتخاذ القرارات الالزمة في حدود السلطة املحددة له -

                                                           
 مرجع سبق ذكره 1

 املدير

 سكريتاريا

الستيرادا فرع  كفاالت قروضا تعهدات 

 مصلحة الصندوق  مصلحة التعهدات التجارية العمليات على الخارج

لتصديرفرع ا مراجعة  

احصائيا

املستخدمين مصلحة اإلدارة و املحفظة  فرع الشبابيك 

 التحويالت املقاصة املراقبة



  راسة حالة البنك الوبني الجزائري د                                                                                                        الفصل الثالش

 

57 
 

 . العمالء عقد لقاءات دورية مع املوظفين و -

 يعمل  الخارجية و هو الوسيط بين مختلف مصالح البنك إذ يؤمن االتصاالت الداخلية و و : السكرتارية

 . الوارد الصادر وعلى تنظيم البريد 

 يتجاوب معه للحصول على الخدمة  سميت بذلك ألن الزبون يجلس أمام ممثل الوكالة و  : واجهة املكتب

 :  يتكون من تقل بين املصالح ونت دون تعب و

  : قطب العمليات التجارية -1

 . و تضم فيها كل العمليات التجارية للوكالة

 : يعمل على املسؤولين عن الزبائن وتعرف أيضا بمصلحة  و البنك الجالس : 

 ؛ اعطاء صورة جيدة للبنك تحقيق ميزة تنافسية و -

 ؛ جذب أكبر عدد ممكن من العمالء للتعامل مع البنك -

 . الزمنية للعمالء تحقيق املنفعة املكانية و -

  بية من صيغة كتا اـــــهـــلــويــيقوم بتح يقوم بتنفيذ عمليات مالية بالسحب أو الدفع و : الصندوق املركزي

 . إلى نقدية

 ئدة اــــالف قروض وــك كالــــيقوم فيه برصد جميع املعلومات املالية املدفوعة في البن : محاسبة املدفوعات

 . أيضا ترصيد الحسابات و

 1. يتكلف بكل ما هو خاص بالعمالء و :  قطب العمالء -2

 توجيه الزبون إلى املصلحة التي يريدها : االستقبال و التوجيه . 

 )ات من إيداع ـــســـات فقط حيث يقوم بتنفيذ عمليات املؤســخاص باملؤسس : تعبئة الزبائن )مؤسسات

 . استقبال امللفات و

 )يختص بكل العمليات ذات درجة مهمة : تعبئة الزبائن )خاص . 

 دراسة ملفات القروض  إبداعات الصكوك و في هذا القسم تتم التحويالت ما بين البنوك و  : خلف املكتب

 :  يتكون من كيفية تحصيل الضمانات دون اللقاء املباشر مع الزبائن و و

 : تقوم بما يلي و  : مصلحة القروض -1

 ؛ دراسة ملفات القروض -

 ؛ قصيرة ، متوسطة و تصنيف القروض املمنوحة إلى طويلة -

 ؛ ترحيل ملفات القروض إلى لجنة القروض و  تسليم -

 . رفض القرض اإلعالن عن موافقة أو إعداد محضر خاص بدراسة ملفات القروض و -
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 : تعمل على و  :مصلحة التحويالت -2

 ؛ تحويل املبالغ املالية من حساب إلى آخر -

 . تحويل مبلغ معين من وكالة إلى الوكاالت األخرى  -

، حيث أن أهم دور لهذا الفرع  الخصم هذا الفرع األوراق املالية للتحصيل و يستقبل : مصلحة املقاصة -3

 . هو االتصال الدائم بالزبون للمحافظة على التوازن املالي للوكالة

اصة ـــات الخـــــابــــفتح الحس ارجية وـــــارة الخـــــهذه املصلحة تختص بالتج : مصلحة التجارة الخارجية -4

 . ادر اإلستبعملية 

يهتم بجميع الشكاوى املقدمة من الزبائن أو عرض قضايا من طرف البنك في حالة   : مصلحة املنازعات -5

 . اإلخالل بأحد القوانين

 ، القروض امليزانية يتم على مستوى هذه املصلحة كل العمليات الحسابية ) : مصلحة املحاسبة و املراقبة -6

 . املداخيل على مستوى الوكالة مراقبة املصاريف و عملياتها األخرى و ( و

 .  871 مستغانم : خدمات البنك الوبني الجزائري وكالة املطلب الثالش

على تقديم تشكيلة منوعة من الخدمات بهدف جذب عدد أكبر من العمالء    871مستغانم  وكالة BNAتقوم          

سواء املودعين أو املقرضين ، إضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات التي يحتاجها العميل من البنك ، و منه وجب 

 التعرف على مختلف الخدمات التقليدية التي يقدمها البنك و التي تتمثل في :

 1خدمات متعلقة باإلقراض : : أوال

ت ، فبعد استقباله ابداعا ، بدور الوساطة الحالية يقوم البنك الوطني الجزائري على غرار غيره من البنوك         

دة ــلف هذه القروض من حيث املـــتخت ، و ةـــاليـــاجات املــــاملدخرين يقوم باستخدامها في شكل قروض لذوي االحتي

على القروض و كذا الضمانات املطلوبة و يمنح البنك الوطني الجزائري عدة أنواع من القروض و غرض الحصول 

 : نذكر من أهمها ما يلي

ال تتجاوز سنتين ، تهدف إلى تمويل  هي قروض قصيرة املدة ، مدتها سنة واحدة و : االستغاللقروض  -1

 : تكون على األشكال التالية و احتياجات التشغيل 

  ددة ـــة ، و غير محــامـــسميت هكذا كونها موجهة إلى تمويل أصول متداولة ع العامة : االستغاللقروض 

 . و تسمى أيضا بالقروض عن طريق الصندوق أو الخزينة

  وق ــة سواء املخزون أو الحقــــول املتداولــل األصــو هي قروض موجهة لتموي الخاصة : االستغاللقروض

 و الخصم التجاري .  على السلع ، التسبيقات العموميةو تتضمن التسبيقات 
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قد  طويلة األجل تتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات و هي قروض متوسطة و و : االس ثمار قروض  -2

أو بهدف  ، التيل مشتريات املعدات أو تجديد اآليمنح هذا القرض لتمو  . و تصل إلى ثمانية سنوات أو أكثر

 . يمنح عادة لقاء رهن عقاري  تكوين رأس املال الثابت في حالة القروض طويلة األجل و

 :  خدمات متعلقة باإليداع:  ثانيا

لغ ـهذا حسب املب حيث يعمل البنك الوطني الجزائري على جذب أكبر عدد من الودائع مقابل فوائد معينة و         

      . خالل عقد بين البنك و الزبون   و املدة

 1ذلك حسب الفترة اجل الوديعة تفرض الفوائد عليها كما يلي: فيها يضع الزبائن أموالهم و و : ودائع ألجل -1

 (:  سب الفائدة املطبقة لألموال املودعة في البنك الوبني الجزائري 05جدول رقم )

 معدل الفائدة املدة

 1.5% أشهر 6الى   3من

 1.75% أشهر 18إلى  13من 

 3.5% شهر 55من 

 .  871مستغانم  وكالة املصدر: معلومات مقدمة من برف 

ه ــعــع ودائـــضـــون أن يـــــع أي زبـيــطــــ، و يست يها أي شروطـرض علـفـة و ال تـاديــغ املودعة عـــــــالـــــون املبــكــا تــــنـــه و         

 . دى البنكـــل

 : تضم و  : ودائع جارية -2

 دفتر توفير BNA :  حيث يمكن للراغبين في وضع  يعتبر من الخدمات التي يقدمها البنك الوطني الجزائري ،

% حيث باستطاعتهم القيام 2.5أموالهم الفائضة عن حاجاتهم في دفتر التوفير على أساس فائدة تقدر ب

 . التابعة للبنكسحب األموال في جميع الوكاالت  بعمليات دفع و

أشهر قابلة للتجديد و تكون نسب الفائدة  3حيث توضع هذه الودائع كل  : ودائع بالعملة األجنبية -3

 :  املفروضة عليها متغيرة أي بحسب املدة كلما زادت مدة االيداع زاد معدل الفائدة مثال

 0.12أشهر معدل الفائدة يساوي  3 : ( ودائع تحت الطلب الدوالر األمريكي )        

 1.97شهر معدل الفائدة يساوي  24ما فوق  ( : ودائع تحت الطلب الدوالر األمريكي )        

 

                                                           
1 www.banque centrle.dz consulte le 22/05/2019 
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يمكن أن  املعنويين و بعائد موجه لألشخاص الطبيعيين و عبارة عن تفويض ألجل و : أذونات الصندوق  -4

الي ــل اإلجمـــك بالضريبة على الدخــذلــك دة وــائــبمعدل فيتأثر  ، و ( أو لحامله باسم املكتتب يكون اسميا )

 . الرسم على القيمة املضافة و

يقوم بنفس نشاط  هو بنك يتم فيه استقبال العمالء عن طريق شبابيك منتظمة و و : البنك الواقف -5

هذا البنك موجه  ، و هو واقف أطلق عليه هذا االسم ألنه يتم استقبال العميل فيه و ، و البنك الجالس

 . املتقاعدين لفئة من العمالء كاألجراء و
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 البنكيةدورها في تطوير الخدمات  : تكنولوجيا املعلومات و  املبحش الثالش

 وكالةو التغيرات التي شهدها البنك و تحديدا التطورات من خالل هذا املبحث سنتطرق إلى كل من          

 على مستوى الخدمات التي تقدمها  اثر التطور التكنولوجي و مواكبتها لهذا التطور  مستغانم

 ؛ 871مستغانم  وكالة BNAاملطورة لبنك  البنكية: الخدمات  املطلب األول 

 ؛ : نظام املقاصة اإللكترونية املطلب الثاني

 . البنكية: دور تكنولوجيا املعلومات في تطوير الخدمة  املطلب الثاني
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 871مستغانم  وكالة BNAاملطورة لبنك  البنكية: الخدمات  املطلب األول 

ين ــحسها تـــلــة مست بمجمــات جوهريـــ، عدة إصالح لقد انتهج البنك الوطني الجزائري خالل العشرية األخيرة         

ضرورة إدخال تكنولوجيا  الجزائرية و البنكيةذلك تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة  تطوير خدماته و و

تتمثل هذه الخدمات  جذب زبائن جدد و تقريب البنك من الزبون و ي لترقية الخدمة والبنكاملعلومات على العمل 

 : فيما يلي

 1خدمات الصراف اآللي :  :أوال

ن م ، و توزيعها في كل فروع البنكقد تم  ، و تتم عن طريق الصراف اآللي سحب األوراق النقدية بطريقة آلية         

 ؛ لـــل بامللــالتي تشعر العمي رة الطوابير وــزمن العملية كما أنها تقض ي على ظاه بياتها تقليص عدد العمليات واجاي

يضا أ ة وــــــولـــــون دائم السيــتعبئته بالنقود ليك قد خصصت للصراف اآللي خلية متابعة ملراقبته في أي وقت و و

 : من صعوباته ، و انتهـــصي

 ؛ التيار الكهربائي انقطاع 

 ؛ هروب التجار من التعامل مع الحساب البنكي 

 صعب االتصاالتاملتقطعة مما يجعل الشبكات بين البنك و شركة  االتصاالت . 

 : االتصالوسائل  : ثانيا

 : التابعة لهالوكاالت  و البنكالتي يستخدمها  االتصاليةمن بين الوسائل          

هي شبكة اتصالية تهدف إلى تحسين طريقة  ، و شبكة سويفت مستغانمتستعمل وكالة  شبكة سويفت : -1

الدولية باستعمال الوسائل التكنولوجية  البنكيةالدفع الدولية بإدخال مقاييس موحدة في العالقات 

 . بين البنوك األخرى  و  بينها االتصالوذلك من أجل تسريع  االتصالالحديثة في اإلعالم و 

أسلوب يعالج كافة  تعتبر املعالجة الحسابية عن بعد " : Télétraitementعن بعد   املعالجة الحسابية -2

بطريقة أنية كانت  BNA، تحويل بين وكاالت  سحب العمليات التي تتم على مستوى الحساب من إيداع ،

فضاءات تكنولوجية جديدة أصبحت املعالجة  BNA نظرا االقتحام بنك  في السابق تتم عن طريق البريد و

 لقب املستفيد ، املبلغ ، اسم و الحسابية تجري عن طريق الحاسوب من خالل إرسال كافة املعلومات "

 . اسم الوكالة رقم الحساب و

في إعالم العمالء عن أهم  BNAالتي تعتمد عليها وكالة  االتصالمن أحدث وسائل  : موقع االنترنيت -3

ما تتطلبه من وثائق  ، الخدمات التي يقدمها و املعلومات التي يحتاجون إليها من خالل التعريف بالبنك

  www.bna.dz: هو BNA، موقع  إدارية
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، تسمح لهم بمعرفة أرصدتهم بواسطة أرقام شخصية يمنحها  هي خدمة وضعت في متناول العمالء و         

 . اإلنترنت على الرصيد البنكي عن طريق االطالعقد تطورت هذه الخدمة حيث أصبح باإلمكان  و،  البنك

 : خدمة التأمينات : ثالثا

الشركة الجزائرية  بتعاقد بين البنك و 2009قد تم إنشاءه خالل سنة  يوجد داخل الوكالة فرع التأمين و         

إذا تم تقديم قرض يضاف إليه التأمين في حالة ما إذا جاء جفاف  ؛ هذا لتقريب الخدمة من الزبون  ، و للتأمينات

 . املستحقات للبنك أو مشكل ما فالتأمين يتكفل بتسديد األضرار و

مواكبة  تحسينها من خالل تطوير هذه الخدمات و يعمل البنك الوطني الجزائري على تقديم خدمات أفضل و         

هذه قد كانت  قد شملت جميع الوكاالت التابعة له بما فيها وكالة مستغانم و ، و حاجاتهم ملتطلبات الزبائن و

الحفاظ على مكانته في السوق كبنك رائد في مجال العمل  ي بهدف مواجهة املنافسة والبنكالعملية بداية للوعي 

 . ي الوطنيالبنك

 1: خدمة البنك الجالس : رابعا

هو  ، و العمل على راحة العميل البنك بهدف تحقيق الفعالية في األداء وأنشطة  هو تنظیم جديد لهياكل و          

أطلق ليه هذا  و،  في أجواء مكيفة عبارة عن مساحة واسعة مجهزة بمكاتب االستقبال العمالء في وسط مريح و

يق قد تم تبنيه التحق ، و ألنه يتم استقبال العميل فيه بالجلوس حيث يواجه مباشرة موظف البنك االسم

 : األهداف املوالية

 اعطاء صورة جيدة عن البنك ؛ تحقيق ميزة تنافسية و 

 جذب أكبر عدد ممكن من العمالء للتعامل مع البنك ؛ 

 تحقيق املنفعة املكانية و الزمنية لعمالء البنك؛ 

 تحسين أداء موظفي البنك . 

روض ــــول القـــارات حـــــا استفســـأيض ه واتـــــخدم ك وـــنـــبــة للـــــاريــــــائن لوائح إشهـــــس يقدم للزبــــالــــــفي البنك الج و         

 .  الفوائد و

 : أجهزة حديثة : خامسا

،  هي عبارة عن أجهزة متكاملة مع بعضها البعض ، و تعتمد الوكالة في تقديم خدماتها على أجهزة حديثة         

 .  تقدمها الوكالةتساعد في تسريع الخدمات التي 

   .الدفع عن طريق البطاقة البنكية مثل جهاز الصراف اآللي الذي يقوم بعمليات السحب و
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 : باإلضافة إلى استعمالهم ل         

 ذلك عندما يكون  جميع وكاالته شيك خاص به و و  يصدر البنك الوطني الجزائري  : الشيك اإللكترو ي

يقدم الشيك بطلب من الزبون حيث يسمح له بسحب  ، و حسابا مع رصيدلدى الزبون املتعامل مع البنك 

 يستعمل الشيك في تسوية الوضعيات املالية بين املتعاملين . أمواله من البنك فقط و

هي وسيلة دفع تحت  و cheque imageبعدما كان الشيك يلمس أصبح يظهر في شكل صورة شيك           

، فقبل انطالق عملية التحديث  فور تقديم الشيك scannerالنظر أي تتم هذه العملية باملسح الضوئي 

، كأن تكون  scannerهذا ليمكن إدخاله في املسح الضوئي  بمواصفات تقنية و تسبقها عملية ضبط الشيكات 

 . ملم 3عرض املنطقة البيضاء 

 : BNAترونية لبنك سادسا : وسائل الدفع اإللك

 . البنكيةيات دصدر بطاقات خاصة به ملواجهة التحأ و         

 NAB :1  ئتمان في بنكبطاقات اال  -1

 :  هي تتميز كل منها بخصائص عن األخرى و و االئتمانحاليا نوعين من بطاقات  BNAيصدر بنك          

 : يصدرها  بها في الشبكة النقدية للبنك وبطاقة وطنية للسحب معمول  البطاقة البنكية الكالسيكية

، يمكن للزبون شراءها  دج10000دج الى غاية 1800من  األجراء الذي يكون دخلهم ابتداء خاصة للعمال

تسمح هذه البطاقة لحاملها بسحب النقود  تأخذ اللون األزرق و ، تستعمل عوضا عن النقود و دج200ب 

وك ــا ما بين البنــب بهــيمكن السح ، و كــب املحدد من طرف البنــوعي للسحــــف األسبـقـذلك حسب الس و

    مدير الوكالة هو املقرر النهائي بمنح  ، و هذه البطاقة تمنح إما بمبادرة من البنك أو بطلب من الزبون  و

 : ذلك بعد األخذ بعين االعتبار العديد من املعايير للموافقة على ذلك منها أو رفض البطاقة و

 ؛ أكد من عدم تعرض الحساب ألي حادثالت -

 وجود رصيد للزبون لدى البنك ؛ -

 . أقدمية الزبون بالنسبة للبنك -

 ( البطاقة الذهبيةGOLD: )  هي خاصة فقط للتجار الذين  و 2004استخدمت هذه البطاقة في أواخر

لذوي الدخل مخصصة  ، ) ما يميزها تسمح بسحب مبالغ كبيرة ، و يملكون رصيد محدد من طرف البنك

 . ( دج200، تشتري ب  دج فما فوق 10000األكثر من 

  : مزايا البطاقات البنكية  -2

  ؛ االستعمالسهلة 
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 سا 24سا على  24ذلك  سحب أموالهم على مدى األسبوع و تمنح فرصة دفع مستحقات الزبائن و 

 تضمن حماية رفيعة كونها بطاقة رقمية ؛ 

 مربحة للوقت 

 : بريقة استعمال البطاقة -3

  ؛  تقديم البطاقة عند الصندوق 

 ؛  يسجل التاجر قيمة مشترياتكم 

  ؛  البطاقة في جهاز الدفع اإللكتروني اادخلو 

  ؛ الرمز السري بواسطة مالمس الجهاز ااكتبو 

 التذكرة عند نهاية العملية يرد لكم التاجر البطاقة و . 

 املطلب الثا ي : نظام املقاصة اإللكترونية1

لتطبيقها ذلك  مستغانماملتطورة داخل نظام وكالة  املقاصة اإللكترونية من الوسائل الحديثة وتعتبر          

بذلك  ، فقد كان الهدف منها هو تفادي نقل النقود و برمجياتها املستخدمة لتكنولوجيا املعلومات في وسائلها و

 . بين البنوك عن طريق البنك املركزي املقاصة اإللكترونية تقوم بتسوية املعامالت ما  تشجيع استعمال الشيك و

عالج ي،  ، الخزينة العامة ، مكاتب البريد فقد تم إدخال نظام املقاصة اإللكترونية في جميع الوكاالت البنكية         

محاربة  الثقة في التعامالت و ، فهو يحقق األمان و نسخ املعطيات رقميا و صور الشيك اأوتوماتيكيهذا النظام 

 . االختالس الغش و

  أوال: نظام عمل املقاصة اإللكترونية :

قد خصصت أرقام في  تعمل املقاصة اإللكترونية وفق منهج عمل مبرمج في الحاسوب مخصص للشيكات و         

 : الشيكات لتفادي الخلط بينها كما يلي

 002 :  ؛  البنك الخارجي الجزائري 

 003 : ؛  بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 004 :  ؛  القرض الشعبي الجزائري 

 005 : ؛  بنك التنمية املحلية 

 008 : ؛ الصندوق الوطني للتوفير االحتياط 

 011 :  البنك الوطني الجزائري . 
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 1: مراحل عمل املقاصة : ثانيا

 : هما إياب و فتعمل املقاصة اإللكترونية على مرحلتين ذهاب و         

 : مرحلة الذهاب -1

 : عملية تحويل الشيكات من خالل الخطوات املواليةتجري           

 يتقدم العميل الذي يمتلك حساب لدى البنك الوطني الجزائري للوكالة بغرض القيام  : الخطوة األولى

لقب  ، اسم و ، الرقم املبلغ بالتحويل فيقدم الشيك الخاص بالوكالة يحوي جميع البيانات املرفقة )

الختم الخاص  ( باإلضافة أنه يجب أن يكون الشيك ممض ى عليه و الحساب، رقم  ، العنوان املستفيد

 . إذا كان مؤسسة أو تاجر

 هي وثيقة يستوجب على العميل مأل بياناتها . تقدم الوكالة للعميل أمر بالتحويل و : الخطوة الثانية 

 : يتأكد موظف الوكالة من أن : الخطوة الثالثة  

 ؛  للتحويلأن رصيده كاف  للعميل حساب و -

 إذا كانت املعلومات اململوءة من طرف العميل صحيحة أم ال. -

 : اإلمضاء الخاص  هذه الخطوة تأتي بعد جمع الشيكات املراد تحويلها ثم وضع الختم و الخطوة الرابعة

 .البنك الوطني الجزائري ب

 : تتم عملية  ونية وهي تحويل الشيكات إلكترونيا لتتم عملية املقاصة اإللكتر و الخطوة الخامسة

 : التحويل من خالل جهاز الحاسوب الخاص وفق ما يلي

 ؛  مأل البيانات الخاصة باسم املوظف الذي سيقوم بعملية التحويل ) الرقم السري ( -

 اختيار نوع الوثيقة املراد ارسالها : -

 ؛ شيك 

 وثيقة نقل ؛ 

 فاتورة تحويل . 

 بعدها يظهر الشكل املوالي :
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 تايمثل القائمة الرئيسية لالختيار  ( :10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بناء على املعلومات املقدمة من برف قسم املقاصة املصدر : من إعداد الطالب

هي  من خالل الشكل يختار املوظف التعليمة الخاصة بعملية التحويل في نظام املقاصة اإللكترونية و و         

 1." إجراء العمليات "التعليمة الثانية 

 يقوم املوظف بملئها اعتمادا على الشيك الذي  بعدها تظهر البيانات الخاصة بالعميل صاحب الشيك و

 سيحوله حتى إكمال جميع الشيكات .

  يتم استقبال البيانات املحولة آليا للشيكات ثم يتم فرزها يدويا ملعرفة ما إذا كانت مقبولة في نظام

دج من أجل تمريرها  50000يجب أن يساوي أو يتجاوز املبلغ فيها املقبولة  ، و املقاصة اإللكترونية أم ال

 . في املاسح الضوئي

 يتم استقبال البيانات الخاصة بالشيكات املحولة في شكل الشيكات الخاصة . و 

 مرحلة اإلياب : -2

املراقبة اإللكترونية يتم التأكد من  استقبال ملفات الشيكات أوتوماتيكيا و وصول و  في هذه املرحلة يتم        

من ثم إرسال الشيكات املجردة ماديا إلى  ، كما يتم االقتطاع املالي للمبالغ في الحساب بطريقة آلية و للرصيد

خطوات عملية االستقبال هي نفس خطوات عملية اإلرسال لكن الفرق يكمن في  الوكاالت املسحوب عليها و

 . عملية اختيار التعليمة فقط

 االتصالسهولة  ، و خالل ما سبق يمكن قول أن املقاصة اإللكترونية تحقق مزايا أهمها ربح الوقتمن          

                                                           
 معطيات من البنك محل الدراسة . 1

 القائمة الرئيسية

فتح اليومية ؛  -1  
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تسليم األوراق املالية إال أنه على  الحد من املخاطر الناجمة عن إتمام عملية استالم و تسوية الشيكات و و

ترونية إلى حد اآلن كذلك وجود توجد لها عيوب كعدم التحكم في نظام املقاصة اإللك مستغانموكالة مستوى 

على وسائل تكنولوجية حديثة أهمها  مستغانموكالة يحتوي قسم املقاصة اإللكترونية لدى  ، و مشاكل تقنية

 . معدات مكتبية لحفظ املعلومات للوكالة ألة املاسح الضوئي و الحاسوب بكل لوازمه و

 BNAلبنك  البنكية: دور تكنولوجيا املعلومات في تطوير الخدمة  املطلب الثالش

 : ذلك من خالل و وكالة مستغانم في  البنكيةتطوير الخدمة  لعب تكنولوجيا املعلومات دورا كبيرا في تحسين و      

 1: إحصائيات عن تطور عدد وكاالت البنك الوبني الجزائري :  أوال 

 الجدول التالي يبين ذلك : الجزائري بتكثيف فروعه في معظم مناطق الوطن وقام البنك الوطني          

 ( تطور عدد الوكاالت البنكية للبنك الوبني الجزائري 06: ) الجدول رقم

 على معلومات مقدمة من برف الوكالة. ءاملصدر: بنا

وكالة موزعة في كامل  214ازداد عدد وكاالت البنك الوطني الجزائري من فترة إلى أخرى إلى أن حقق حيث          

 . التراب الوطني

 في وكالة البنكيةأثر تكنولوجيا املعلومات على تطوير الخدمة  : ثانيا

حيث تلعب تكنولوجيا يظهر جليا دور تكنولوجيا املعلومات من خالل الخدمات املقدمة من طرف الوكالة          

 :  املعلومات دورا بارزا من خالل ادخالها على

 أما الجديد  ، االستعمالصعب  الذي كان قديما ووكالة مستغانم اآللي املطبق في  نظام املعلومات الجديد و

 ؛ الجهد العتباره مجهز بالبرمجيات الخاصة فإنه يوفر الوقت و

 ؛ الحشود املنتظرين في الطوابير ذلك لتجنب راف اآللي وصاعتماد وسيلة ال 

 تطبيقية لتحسين في نوعية  تعزيز قدرات األشخاص العاملين بالوكالة من خالل بعثات تعليمية و

 الخدمات املطبقة ؛

 د ـــهــالج ان وــــكــــذي يقلص املــت الـــ، املتمثل في سويف املستندي ادــــباالعتماص ــــوب البريد الخــــاد أسلــــاعتم

 . يضمن وصول كل الوثائق و

 . البنكيةنقول أن تكنولوجيا املعلومات تؤثر ايجابا على تطوير الخدمة وكالة للمن خالل الدراسة امليدانية          

                                                           
1 www.banque centrle.dz consulte le 25/05/2019 

 2017 2007 1999 1966 السنوات

 214 200 132 53 عدد الوكاالت
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 : خالصة

وكالة  BNAفي ظل تكنولوجيا املعلومات البنك  البنكيةمن خالل هذا الفصل تم دراسة واقع تطوير الخدمات          

ي الجزائري حيث يلعب دورا مهما البنكفي الهيكل  الذي يعتبر بنك تجاري شامل يحتل مكانة متميزة  ، و  مستغانم

ذلك من خالل تشكيلة الخدمات التي يقدمها ملواكبة تطلعات  ، و الوطنية االقتصاديةفي مجال تمويل القطاعات 

تلبية حاجات  ى تمثيل البنك على املستوى الجهوي وعل مستغانموكالة ي فتعمل البنكمتطلبات السوق  الزبائن و

 . تقريب خدمات البنك من الزبون  األفراد في املنطقة و

نظرا للطلب املتزايد على خدمات البنك فإن معظم خدماته موجهة ملساعدة الزبائن في تجسيد طلباتهم فزاد  و         

ما  ، و االستثمارية بأنواعها من تمويل آلزم للعملية اإلنتاجية وهذا راجع إلى ما تقدمه هذه الخدمات  ، و من تطوره

السيولة املالية  رغم ذلك فهذه الخدمات تتأثر بالعوامل االقتصادية و ، و تعود بالنفع على املودع لألموال في البنك

عة من اإلجراءات ذلك بانتهاج مجمو  خالل الفترة األخيرة عمد البنك على تطوير خدماته و ، و في السوق الوطني

 . العمل داخل البنك التكنولوجية قصد ترقية الخدمة و اإلدارية و التنظيمية و

استخدام تكنولوجيا  ، و فسعى البنك في إطار تطوير الخدمات الى تحسين أداءه بما تفرضه التطورات الحالية         

ة تسهل ـــيــــترونــــــــات إلكـــم وآليـــإدخال نظــت التقليدية باء الخدماـــــأعب ي التقليل تكاليف والبنكاملعلومات في العمل 

 . سائل الدفع اإللكترونية املتوفرة تسرع التحويالت املالية عن طريق مختلف و و

الربحية ال بد على البنك من التوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات اإللكترونية  لزيادة فرص النمو و و         

 . أداء جيد للبنك بما يخدم حاجات الزبائن و البنكيةالذي يعتبر التوجه الحديث نحو عصرنة الخدمات  و
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ال يزال يشهد تطورا سريعا جدا في أشكال تكنولوجيا املعلومات التي  ، و شهد العالم خالل السنوات املاضية         

ي من تسعينات القرن املاض ي مجموعة من ظهرت خالل النصف الثانحيث ،  االقتصاديكان لها أثر على النشاط 

ة ـــاملعرف ادـــــاقتصح ــلــمثل مصط اديــــاالقتصاط ــــا املعلومات في النشـــــيــــوجــــــولــــنــير إلى دور تكـــات التي تشــــــلحـاملصط

التي تشهد تحديات  البنوكبصفة خاصة  ، و املعلومات ، فقد شمل هذا التطور جميع مجاالت الحياة اقتصادو 

تعمل  البنوك بداية القرن الحالي فأصبحت  هائلة في العقدين األخيرين من العقدين األخيرين من القرن املاض ي و

 . في ظل بيئة متغيرة تحت تأثير عدة عوامل منها تكنولوجيا املعلومات

حدثت تغيير في حجم تطلعاته للخدمات التي يقدمها لقد أصبح العميل أكثر إملاما بتكنولوجيا املعلومات التي أ         

، فالعميل يرغب في الحصول على الخدمات في املكان  املتزايد بالخدمات اإللكترونية اهتمامه، مما أدى إلى  البنكله 

إدماج تكنولوجيا املعلومات في  البنوك، مما أوجب على  عن طريق الوسائل التي يختارها يريدهما و الزمان الذي و

 البنكيةتطويرها ليس فقط للرفع من جودة الخدمات  و  منها االستفادة، حيث ساعدها هذا في  أعمالها اليومية

خدمات كصرفية  ابتكارإلى  البنوك اتجهتلهذا  ، و الجديدة البنكيةإنما كمصدر لكثير من الخدمات  التقليدية و

 البنوكمن ناحية أخرى . بدأت  بنكتحقيق الربح لل ، و طلبات عمالءه من جهة و اجاتاحتيإلكترونية بما تالءم 

لهذا تعمل جاهدة على  ، و منها االستفادة األخذ بمظاهرها و الجزائرية إدراك أهمية تكنولوجيا املعلومات و

ري ـــي الجزائكـــالبنة جديدة للسوق ـــكترونيــــات إلـــــال خدمــــإلدخعى ــــــســــ، فهي ت ورةــــطـــــتـــــامل البنوكبركب  اقــــــتحـــــاالل

 استخدامهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر  ، و من هذه الخدمات لالستفادةاستحداث قنوات إلكترونية  و

معرفة  ، ومستغانم  البنك الوطني الجزائري وكالةالتي يقدمها  البنكيةتكنولوجيا املعلومات على جودة الخدمات 

 . امل معهـــله من أجل التع اختيارهمتأثيرها على  باستخدام تكنولوجيا املعلومات و البنكمدى وعي عمالء 

 نتائج البحش :  

 : من خالل هذا البحث أمكننا التوصل إلى جملة النتائج التالية         

 نتائج الفصلين النظريين: -1

، كما أنها  و تنوعها البنوكعملت تكنولوجيا املعلومات على توسيع نطاق الخدمات املقدمة من قبل  -

، املوقع اإللكتروني  اآللية: املوزعات  من خالل منافذ توزيعية جديدة مثل البنكيةأتاحت تقديم الخدمات 

 ؛ ....إلخبنك لل

كذلك على  ، و املستهدف بالنسبة للبنوكساهمت أيضا تكنولوجيا املعلومات في توزيع حجم السوق  -

 ؛ أصبحت متاحة بشكل أكبر أمام العمالء البنكيةأن الخدمات  اعتبار

التي  البنكيةتكنولوجيا املعلومات إلى زيادة توقعات العمالء بشأن جودة الخدمة  استخدامساهم انتشار  -

 ؛ عمالءبالنسبة لل البنوك، حيث أصبح معيار املفاضلة بين البنوك تقدمها 
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اإللكترونية بالنسبة للعمالء على خمسة أبعاد رئيسية منها ما  البنكيةيعتمد قياس جودة الخدمات  -

منها ما يختص  ، و ، األمان الثقة االستجابة،  االعتماديةهي :  التقليدية و البنكيةتشترك فيه مع الخدمات 

 . اإللكترونيجمالية املوقع  هي الوصول و بالتكنولوجيا الحديثة و

 : نتائج الفصل التطبيقي -2

 البنكي؛باستمرار على مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العمل  البنك الوطني الجزائري يعمل  -

 درجة األولى على تكنولوجيا املعلومات منهالالتي تعتمد با مجموعة من الخدمات اإللكترونية و البنكيوفر  -

 ةــــالبنكيات ـــــاقـــــهو تبعا لذلك يوفر لعمالئه عدد من البط ، و ات األليةـــــــعبر الصراف البنكيةات ــــــ: الخدم

 ؛ التي تختلف خصائصها حسب حاجاتهم املختلفة و

ال ترقى إلى  إال أنها تبقى محدودة و البنكاإللكترونية املقدمة من قبل  البنكيةعلى الرغم من الخدمات  -

 ؛ العاملية البنكيةما تم مقارنتها بما تشهدها الساحة  ااملستوى املطلوب إذ

تكنولوجيا املعلومات في تحسين جودة الخدمات  استخدامأثر  البنك الوطني الجزائري يدرك عمالء  -

 استمرارعامل مهم في  البنكتكنولوجيا املعلومات في  استخدامبالتالي فهم يعتبرون أن  ، و املقدمة البنكية

 ؛ تعاملهم معه

 البنكمن خالل موقعه اإللكتروني عدد من الخدمات اإللكترونية في إطار ما يعرف بخدمة  البنكيقدم  -

 من بين هذه الخدمات ، و أيام 7/  7ساعة و   24/24البنكالذي يسمح للعمالء التواصل مع  اإللكتروني و

اوي ـــال الشكـــالء إرســـمـح للعــيـــتي تتــــال تروني وـــــد اإللكـــبريـــة الـــذا خدمـــك ، و دــيـــلى الرصـــع العــــاالطة ــــدمــــ: خ

 ؛  املقترحات و

اإللكترونية بمختلف أبعادها  البنكيةراضون على مستوى جودة الخدمة   البنك الوطني الجزائري عمالء  -

ضرورة  البنك( بدرجة متوسطة عموما مما يحتم على   ، الوصول  ، األمان الثقة االعتمادية،  االستجابة  )

 . العمل على تحسين جودة خدماته أكثر

 التوصيات : 

تنويع  البنك الوطني الجزائري ، حيث يجب على  بعدد محدود من الخدمات اإللكترونية االكتفاءعدم  -

 ؛ املنافسة البنوكمن خبرات  االستفادة ، و خدمات إلكترونية جديدة ابتكار خدماته اإللكترونية و

في مجال تكنولوجيا املعلومات الحديثة ملواكبة  االستثماردعم  البنك الوطني الجزائري على إدارة  -

 ؛ البنكيةلضمان بقاءه في السوق  ، و العاملية التطورات التكنولوجية املحلية و

ل ـــــة الحديثة مثـــوجيـــــــنولـــــــاألجهزة التك دامـــاستخادة في ـــــالزي التوسع و البنــــك الوطني الجزائـــري يجب على  -

،  تقديم خدمات حديثة باستخدام تكنولوجيا متطورة ، و ( ، بطاقات اإللكترونية آلليةالصرافات ا )

 ؛ تلبية تطلعات العمالء و البنككونها تمثل عامال رئيسيا في زيادة ربحية 

من ي البنكتشجيع القطاع  متكاملة من شأنها إزالة القيود و العمل على إيجاد منظومة تشريعية واضحة و -

 .البنكي ة الحاصلة في قطاع ـــــالدولي مواكبة التطورات اإلقليمية و ات وـــــومــــأجل توظيف تكنولوجيا املعل
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 آفاق البحش : 

 ؛ التجارية البنوكدور تكنولوجيا املعلومات في تحقيق امليزة التنافسية في  -

 . البنكيةدور إدارة املعرفة في تحسين جودة الخدمات  -
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  : باللغة العربية املراجع

 : الكتب 

مصر،  ، ، دار املعرفة الجامعية املجتمع منذ البداية حتى اآلن التكنولوجيا و ، العلم و ، جمال أبو شنب -1

1999. 

 ، القاهرة،  4، ط ، دار الثقافة العربية ( النظرية والتطبيق ، الدسوقي حامد ، إدارة البنوك ) أبوزيد -2

1998   . 

،  عمان ، األردن، موزعون  أكاديمية الفيصل العاملية، أساسيات تكنولوجيا املعلومات، زمزم ناشرون و -3

2009. 

 .1999  ، ، القاهرة1، ط النشر ، دار البيان للطبع و البنكية، تسويق الخدمات  ، عوف بدير الحداد -4

،  عمان ، ، القاهرة 1النشر، ط البيان للطبع و ، دار البنكية، عوف بدير، تسويق الخدمات  الحداد -5

2012  . 

، دار الراية  التدقيق في بيئة تكنولوجيا املعلومات عطاء هللا أحمد سويلم ، الرقابة الداخلية و الحسبان -6

 . 2009 ، ، األردن ، عمان للنشر

،  اإلسكندرية ، الجامعية ، الدار ( مدخل لتحقيق امليزة التنافسية ، نظم املعلومات ) معالي فهمي  حيدر -7

  . 2002،  مصر

 . 2007، مصر، التوريدات ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و نزار، التعايش مع التكنولوجيا  الرايس -8

 ، عمان النشر و ، دار وائل للطباعة ، االتجاهات املعاصرة في إدارة البنوك محفوظ جودة رمضان زیاد و -9

 . 2000 ، ، األردن

 .1997، ، عمان ، دار وائل للنشر االتصال ، تكنولوجيا املعلومات و ، عالء عبد الرزاق حميد ، السالمي -10

،  عمان ، دار صفاء للطباعة السامرائي إيمان فاضل ، الزعبي هيثم محمد ، نظم املعلومات اإلدارية -11

2004 . 

 .  2009 ، ، األردن ، عمان التوزيع ، دار الحامد للنشر و ، التسويق املعاصر نظام موس ى  سويدان -12

،  التوزيع و ، دار الصفاء للنشر ، إدارة املنشآت املعاصرة ، مروان محمد السنور  هيثم حمود شبلي -13

 . 2004،  السعودية ، الرياض

ر ـــللنش لـــــ، دار وائ ةــــيــــترونـــــة اإللكــــــيرفـــ، الص ، عبد الفتاح زهير العبد االت ، ناظم محمد نوري الشمري  -14

 . 2008،  ، عمان التوزيع و

 ، األردن عمان ، التوزيع مكتبة دار الثقافة للنشر و ، ( ماهيتها ومكوناتها ، نظم املعلومات ) الصباغ عماد -15

 ،2000 .  

،  التوزيع و النشر ، دار التواصل العربي للطباعة و البنكية، عوملة جودة الخدمة  الصرف رعد حسن -16

  . 2007،  دمشق
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 . 2009،  ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، إدارة تكنولوجيا املعلومات محمد  الصيرفي -17

 . 2005،  ، األردن ، عمان3 ، ط ، دار وائل للنشر ، تسويق الخدمات ، هاني حامد الضمور  -18

 ، عمان1 ، ط ، دار اليازوري العلمية للنشر ( مدخل شامل ، التسويق الحديث ) آخرون حميدا و الطائي -19

  . 2010،  ردن، األ 

 .2000 ، ، اإلسكندرية التوزيع و ، دار الكتب للنشر البنكيةنظم املعلومات  ، إدارة البنوك و طه طارق  -20

املنظمة  ، منشورات تطبيقاتها في مجال التجارة النقالة و االتصال ، تكنولوجيا املعلومات و بشير عباس -21

  . 2007،  ، مصر ، القاهرة العربية للتنمية اإلدارية

 . 2010 ، ، األردن ، عمان التوزيع ، دار أسامة للنشر و البنكية ، اإلدارة املالية و الخالق محمد عبد -22

 . 2005،  ، عمان التوزيع ، دار حامد للنشر و يالبنك، التسويق  تيسير  العجارمة -23

،  األردن ، ، عمان1، ط التوزيع ، دار الصفاء للنشر و ، أسس التسويق املعاصر ربحي مصطفى عليان -24

2010 . 

ع ــــــوزيــــتـــال و ، دار النشر ، نظم املعلومات اإلدارية ، عالء الدين عبد القادر الجنابي عامر إبراهيمي فتحي -25

 . 2008،  ، عمان03 ، ط الطباعة و

الوراق  مؤسسة ، تطبيقاتها ، تكنولوجيا املعلومات و ، إيمان فاضل السامرائي عامر إبراهيم قنديلجي -26

 . 2009،  ، األردن ، عمان التوزيع للنشر و

 . 2009،  ، عمان ، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر ، تسويق الخدمات فرید  كورتل -27

، دار املنهج  تطبيقات عملية تقنيات و مداخيل و ، إدارة التكنولوجيا باملفاهيم و غسان قاسم  الالمي -28

 .  2010،  ، األردن ، عمان للنشر

 . 2006 ، ، اإلسكندرية ، املكتب الجامعي الحديث اإلدارية ، نظم املعلومات نبيل محمد  املرس ي -29

،  للنشر الجامعة ، دار ، نظم املعلومات املحاسبة ، محمد سمير كامل الدهراوي كمال الدين  مصطفى -30

 . 2000،  مصر

 . 1994،  ، لبنان ، دار الصفاء للنشر يالبنك، أصول التسويق   ناجي معال -31

 ، لبنان الشروق محمد محمد ، التطورات الحديثة لنظم املعلومات املبنية على الكمبيوتر، دار  لهاديا -32

،  1993 . 

دار  ، تطبيقاتها املعاصرة اإلدارة اإللكترونية و ، املعرفة و ، بالل محمود الوادي محمد حسين الوادي -33

 . 2011،  ، عمان التوزيع صفاء للنشر و

،  عمان ، ، دار املناهج تكنولوجيا املعلومات أساسيات نظم املعلومات اإلدارية و،  سعد غالب  ياسين -34

 . 2006،  األردن

اهج للنشر ــــ، دار املن اتـــــــومـــلـــا املعــــــيـــوجـــــتكنول لومات اإلدارية وــــعـــ، أساسيات نظم امل غالب سعد یاسين -35

 . 2009،  ، عمان التوزيع و
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 املجالت :  

 ، مجلة تفعيل إدارة عالقات الزبائن ، دور تكنولوجيا املعلومات في تدعيم و ، محمد قريش ي عبد هللا غالم -36

 . 2011 ديسمبر ، 10 ، العدد  ، بسكرة ، جامعة محمد خيضر إدارية أبحاث اقتصادية و

، األكاديمية  الجزائري  يالبنكاإللكترونية في عصرنة الجهاز  البنكيةتكنولوجيا الخدمات  ، دور  عرابة رابح -37

 . 2012،  ، الجزائر 8 ، العدد  اإلنسانية و االجتماعيةللدراسات 

 . 2013،  الكويت ،12 ، العدد  ، مجلة إضاءات اإللكترونية البنكية، الخدمات  البنكيةمعهد الدراسات  -38

  املؤتمرات العلمية امللتقيات و  :  

مداخلة  ، لتفعيل امليزة التنافسية للبنك ليةآك البنكية، جودة الخدمات  سارة حليمي أحمد طرطار و -39

 . 2010 ، ، جامعة منتوري قسنطينة الخدمات امللتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة في قطاع

القطاع  -آفاق تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بالجزائر  ، واقع و الشامية بن عباس بوعيشة مبارك و -40

، جامعة  قطاع الخدمات امللتقى الدولي حول تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في ، مداخلة في - يالبنك

 . 2010 ، قسنطينة

، مداخلة في املؤتمر الدولي الثالث حول  البنكية، جودة الخدمات  ، قورين حاج قويدر زيدان محمد -41

  . 2007ماي   08 /07،  ، جامعة سكيكدة التميز في منظمات األعمال و  الجودة

ضمن  ، مداخلة دورها في بناء امليزة التنافسية ، تسيير الكفاءات و ، شابونية كريمة عبد الفتاح بوخمخم -42

، جامعة االقتصاديات  و للمؤسسات التحدي التنافس ي امللتقى الدولي حول املعرفة الركيزة الجديدة و

 . 2005،  بسكرة

 االقتصاد كمدخل لبناء البنكيةة في املؤسسات ، الصرافة اإللكتروني ، بومدين نورين عبد الكريم قندوز  -43

 ، جامعة الشلف الرقمياالقتصاد ، املعرفة في ظل  ، مداخلة ضمن امللتقى الدولي الثاني الرقمي في الجزائر

 ،2012 . 

،  املعرفةاقتصاد في  استراتيجيمدخل  االتصال ، تكنولوجيا املعلومات و أخرون عبد الفاتح و  عالوي  -44

ات ـــــســـــللمؤس س يـــــافـــــنـــــدي التــــحـــــتــال و  دةــــة الركيزة الجديــــرفــــعـــــول املـــدولي حــــقى الــــتــــلــــة ضمن املـــــلـــــداخــــم

 . 2005،  ، جامعة بسكرةاالقتصاديات  و

مداخلة في امللتقى الدولي حول إدارة ،  البنكية ، دور العمالء في تحسين جودة الخدمة نجاح بولودان -45

 . 2010ماي  11/10،  ، جامعة قسنطينة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات

  الرسائل الجامعية ألبروحات و  : 

التنافسية للبنوك  زيادة القدرة و البنكيةمتطلبات تطوير الخدمة  و  يالبنك، التحرير  بريش عبد القادر -46

 .2006،  الجزائر جامعة ، مالية ، تخصص نقود و في علوم التسيير، أطروحة دكتوراه  الجزائرية

شهادة  ، مذكرة مقدمة لنيل على تنافسية البنوك البنكية، تأثير تحرير تجارة الخدمات  رحال فؤاد -47

 . 2006-2005،  ، جامعة بسكرة مالية ، تخصص نقود واالقتصادية املاجستير في العلوم 
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 رسالة ماجستير ، دراسة ميدانية البنكيةإللكتروني على جودة الخدمات ، أثر التسويق ا شيروف فضيلة -48

 . 2010 ، ، جامعة قسنطينة ، تخصص تسويق علوم التسيير و االقتصادية ، كلية العلوم 

،  املتوسطة و في تسيير املعارف باملؤسسات الصغيرة  االتصال ، دور تكنولوجيا اإلعالم و فني فضيلة -49
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