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 الخاتمة العامة

شهدت الساحة البنكية العاملية تغريات يف اآلونة األخرية نتيجة للتطورات اليت انعكست على النظام البنكي      

، فكان ضرورة حتمية  لتبين اجلزائر اقتصاد السوق حيث شهد نظام الدفع حركية على مستوى مجيع العاملي

يتجلى من خالل االنسجام التدرجيي للسياسة اجلديدة، وذلك من خالل قيام النظام البنكي خبوصصة  مكوناته،

البنوك وفتح رأس املال بينها وإنشاء سوق ما بني البنوك من أجل تقوية القطاع البنكي، ومنه حاولت اجلزائر متديد 

وسائل  دخالإمعامالت البنكية وجعلها الكرتونية، بوحتديث اخلدمات البنكية وحتريرها بتبين بنية حتتية معلوماتية لل

الدفع الكرتونية كاستعمال الشيك االلكرتوين والبطاقات البنكية وإقامة نظام دفع الكرتوين كنظام التسوية املركزية 

 للمبالغ اإلمجالية يف الوقت احلقيقي وطريق املقاصة االلكرتونية لكوهنا ميكانيزمات بسيطة االستعمال وقليلة

 .التكاليف تسيري ومعاجلة وسائل الدفع

التطور يف منظومة الدفع وجب الرتكيز البنكي االهتمام بالتسويق الذي يعد ثقافة راقية يف التعامالت البنكية      

رجال التسويق يف ظروف خاصة االلكرتونية من أجل كسب ثقة العمالء والوصول إىل اهلدف املرتبط مبدى وعي 

باستخدام األساليب التسويقية اليت متكن من تلبية رغبات العمالء ومتكن من كسب أكرب حصص املنافسة احلادة 

يف السوق البنكية لكون التكنولوجية احلديثة سامهت يف تنامي حدة املنافسة يف السوق املالية والبنكية، وأصبحت 

 .وأّن اخلدمات البنكية تتسم بالنمطيةامليزة التنافسية أحد أهم العوامل الستقطاب العمالء واالحتفاظ هبم خاصة 

إّن التنافس جعل البنوك تتسابق للوصول إىل سوق االدخار قصد جلب أكرب عدد ممكن من املدخرين عن      

طريق تطبيق أحسن االسرتاتيجيات لتطوير خدماهتا البنكية حسب خصوصية البنوك وهذا ما جنده خاصة يف 

 .البنوك األجنبية اجلزائرية
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  : ائج اختبار الفرضياتنت -1

الصريفة االلكرتونية جتمع بني السرعة والفعالية، مثل وسائل الدفع احلديثة هي من خدمات : الفرضية األولى

املعامالت  وهي حجر الزاوية لنجاح وتطور... البطاقات االئتمانية و الشيك االلكرتوين والنقود االلكرتونية

 .االلكرتونية وبذلك تتميز بتكاليف منخفضة

اخلدمة البنكية هي األداة اليت يعتمد عليها البنك إلشباع رغبات عمالئه، وجودهتا هي  :الفرضية الثانية

أساس كسب ثقتهم وتسويقها لوصوهلا إىل العميل هي ثقافة راقية خاصة يف التعامالت اخلدمات االلكرتونية من 

الوسائل التكنولوجية ونظم التعامل اآليل والتحويالت االلكرتونية ومنه تسويقها جودة ينمي مردودية  خالل أحدث

 .البنك

تعترب السياسات التسويقية هلا دور فعال يف جمال النشاط املوجه واملساعد على تنفيذ  :الفرضية الثالثة

أسعار مع املنافسني فهي بذلك سياسات حمكمة  القرارات التسويقية اخلاصة باملنتج، ترويج وتوزيع وتسعري بأقل

ومهمة، حققت جممل تطلعات وأهداف العمالء خاصة رجال األعمال وأصحاب الشركات الكربى مثال 

 .للموظفني هذه الشركات إصدار البطاقات هلم التسهيالت يف منح القروض وغريها

نك أن يتميز هبا متييزا اجيابيا، من خالل صنعها القدرة التنافسية هي قيمة مميزة يستطيع الب :الفرضية الرابعة

لعمالئه حبيث تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة للمنافسني أو التميز والتنوع والتعدد يف املنتجات احلديثة، حبيث 

 .تعكس كفاءة أداء البنوك يف أنشطته مؤديه إىل حتقيق أفضلية والتميز بني املنافسني

إّن بنك التنمية احمللية يعتمد على أساليب تسويقية لوسائل دفع احلديثة من أجل إرضاء  :الفرضية الخامسة

العمالء للرفع من مركزه التنافسي وهي حمققه ألّن بنك التنمية احمللية اعتمد على أسلوب البيع الشخصي لكون 
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مل على تقليل التكاليف رجال البيع بالوكاالت تتميز مبهارات رجال البيع، وسعر مناسب وصرافات آلية تع

 .   والسرعة الكبرية

 : نتائج الدراسة -2

البنوك يف القضاء على نوع من املشاكل كانت تعاين منها منظومة  09/09ساعد اإلصالح البنكي  -

 .الدفع وبذلك القضاء على مشاكل كان يعاين منها االقتصاد اجلزائري

لبنوك وقياس كفاءهتا، ومصدرا إلشباع احلاجات وسائل الدفع احلديثة هي الركيزة األساسية لنشاط ا -

 .والرغبات اليت يسعى إليها العمالء خاصة البنوك األجنبية

يعد تبين وظيفة التسويق يف البنك من أهم الوظائف اليت تساعده على حتقيق أهدافه وتلبية حاجات  -

 .متطلبات البنكعمالئه واحملافظة عليهم باستمرار، وكذلك حتقيق 

 .بالرتويج باعتباره وسيلة ختلق الثقة بني العميل البنكياالهتمام  -

ما تزال البنوك العمومية بعيدة عن ما هو معمول به دوليا بالنسبة لتوفري وسائل الدفع وأنظمة الدفع  -

احلديثة رغم كل اجلهود املبذولة وذلك بسبب غياب اإلطارات املتخصصة وكذا عدم ثقة العمالء يف وسائل الدفع 

 .نيةااللكرتو 

على البنوك الوطنية اإلسراع مبحاولة اإلصالح أوضاعها الداخلية أكثر ورفع كفاءهتا بتقدمي أفضل  -

 .اخلدمات خاصة املعامالت االلكرتونية وبأسعار تنافسية أمام البنوك األجنبية

وبالتايل إشباع حاجات  إّن حدة املنافسة يؤدي إىل التحسني والتطوير املستمر للخدمات املقدمة، -

 .العمالء
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أغلب البنوك اجلزائرية غري مستعدة ملواجهة املنافسة الخنفاض رأمساهلا وتواضع أحجامها، وقلة تنوع  -

 .منتجاهتا، مقارنة بغريها من البنوك األجنبية، وبالتايل فاملنافسة هنا غري متكافئة

اسة الدولة، فوجود بنوك أجنبية وتقدمي خدماهتا إّن حترير جتارة اخلدمات البنكية له أكرب األثر على سي -

املتطورة، وسياستها املرتبطة باتفاقات دولية قد تؤثر على السياسة االقتصادية الكلية للدولة خاصة من خالل 

 .ازدواج املعاملة بني البنوك الوطنية واألجنبية

جنبية متلك موارد ومؤهالت ذلك أيضا يف ازدواجية القطاع البنكي داخل اجلزائر، بنوك أ ببقد يتس -

         .وبنوك وطنية تعاين من اختالالت داخلية

 :االقتراحات والتوصيات -3

اليت توصلنا إليها إّن العميل هو حمور االهتمام والرتكيز يف النشاط التسويقي وعليه جيب أن بناءا على النتائج      

تبىن اخلطط والربامج والسياسات اليت يتبناها البنك على ضوء دراسة سلوك العميل ورغباته والتنبؤ باحتياجاته، 

ب جيدة للبنك، وبذلك ميكن طرح حيث تعترب هذه الدراسة من مرتكزات بناء أي اسرتاتيجية تسويقية بأسالي

بصفة عامة للبنوك األجنبية وبصفة خاصة البنوك الوطنية  جمموعة من االقرتاحات والتوصيات للبنوك اجلزائرية

 :التالية

على البنوك اجلزائرية خاصة الوطنية اتباع سبل وآليات لالرتقاء مبستوى وسائل الدفع احلديثة اليت تقدمها  -

عدة أساليب كمواكبة التطورات التكنولوجية يف اجملال البنكي، وكذا األخذ ا من خالل إىل مستوى أحسن، وهذ

بأساليب ترويج وتوزيع وإعطاء اخلدمات بأسعار مناسبة لتكون يف يد العمالء وكسب ثقتهم سواء العمالء 

 .احلاليني أو املرتقبني
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ة وجب منح االستقاللية واحلرية للبنوك من أجل تفعيل املنافسة يف السوق البنكي السيما املنافسة السعري -

يف حتديد األسعار، ويف انتظار ذلك فعلى البنك ختفيض تكلفة التشغيل، فالبنك الذي يستطيع ختفيض التكاليف 

 .ميكنه االعتماد على اسرتاتيجية املنافسة السعرية حىت يف ظل تدخل البنك املركزي يف حتديد األسعار

ث والتطوير واإلبداع لتقدمي اجلديد والتجديد وكذا إتاحة خدمات املوزع اآليل إنشاء خاليا يف البنوك للبح -

 .لألوراق النقدية على مستوى كل الوكاالت وذلك لتخفيف الضغط عن الشبابيك

ضرورة تبين البنك لسياسة تروجيية فعالة تستخدم مجيع عناصر املزيج الرتوجيي مع وضع برامج تروجيية  -

 .املناطق اجلغرافية، ووضع ميزانية خاصة هبذا اجملال حتت تصرف الوكالة أو الفروع ختتلف باختالف خصوصيات

التقرب من العمالء نفسيا وماديا وذلك باالستقبال اجليد هلم وكذا إمكانيات سحب النقود من كل  -

 .البنكيةمكان واألخذ بآراء اقرتاحات العمالء باعتبارها أحد املصادر اهلامة ألفكار حتسني اخلدمات 

توفر املعلومات، وهذا بغرض عرض املنتجات البنكية بكل وضوح وشفافية ويكون هذا باحلوار  -

 .واالتصال

 .االقتداء باألنظمة البنكية العاملية خاصة للبنوك الوطنية -

 . ضرورة البنوك األجنبية فتح املعلومة إىل طاليب البحث فيما خيص األعمال البنكية التابعة هلا -

يب موظفي جهاز البيع بالبنك مبختلف تقنيات تسويق اخلدمات لكوهنم على اتصال مباشر ضرورة تدر  -

 . بالعمالء يتسىن هلم تقدمي صورة جيدة للبنك وذلك لدور الذي يلعبه التسويق يف رفع القدرات التنافسية

وحتسني  اجلو املهين املشجع نفسيا على العطاء والبقاء وذلك بتشجيع االتصاالت العمل على هتيئة -

 .املتواصل على حسن اإلصغاء والتواصلالقرارات اإلدراكية للموظفني عن طريق التدريب والتكوين 

توسيع دائرة املشاركة يف اختاذ القرارات وتفويض السلطات وحتمل املسؤوليات خاصة بني املديرية العامة  -

 .وباقي فروعها وبني موظفي البنك الواحد
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خل البنك كاجلرائد، النشرات الداخلية، األوامر والنقاط التوضيحية وأال االهتمام بوسائل االتصال دا -

 .تقتصر على فئة معينة كاإلطارات

إنشاء مصلحة للتسويق على مستوى الوكاالت الرئيسية توكل إليها مهمة وضع سياسات تسويقية تراعي  -

 .خصوصيات املنطقة

  :     آفاق البحث -4

يبقى موضوع نظام الدفع احلديث وتسويقه يف القطاع البنكي جماال خصبا للبحث و اإلثراء  بعد هذه الدراسة

من طرف الباحثني والدارسني وبغية فتح باب البحث والدراسة من جديد، نقرتح بعض اآلفاق للبحث يف شكل 

 :عناوين تصلح ألن تكون اشكاليات ملوضوعات حبوث تسويقية

 .كاليف املعامالت املصرفيةآثار حتديث نظام الدفع على ت -

 .تكوين وتأهيل عمال البنك يف ظل تطوير تسويق نظام الدفع -

              .يف ظل استخدام خمتلف التكنولوجية البديلةمستقبل اليد العاملة البنكية  -
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 :مة الفصل األولدمق

متزايد بقطاع اخلدمات بدءا من منتصف التسعينات أين أضحى مجيع  اهتماما، عرفت الدراسات املعاصرة     

فروع النشاط االقتصادي، يف الوقت احلايل بصفة أساسية تعتمد على اخلدمات البنكية، حيث جند أن 

ة اليت يتيحها اجلهاز البنكي، مما جعل البنوك تعمل االقتصاديات متطورة، وذلك ناتج عن تطور اخلدمات البنكي

على تطوير وحتسني خدماهتا املقدمة لعمالئها باستعمال سياستها ومناهج خمتلفة، لوجهات نظر املستهلكني 

وذلك باالعتماد على ما أنتجته التكنولوجيا وثورة املعلومات من أنظمة ووسائل حديثة، أدت إىل االستغناء عن 

ت التقليدية، وتعويضها خبدمات الكرتونية، حيث أن تطوير نظام الدفع يؤدي بدوره إىل تطوير و بعض اخلدما

حتديث وسائل الدفع التقليدية، اليت مل تعد فعالة يف عصر يتطلب السرعة يف معاجلة املعامالت والصفقات، وهذا 

اجتهت إىل وضع برامج ألمهية التسويق،  التطوير يؤدي إىل خلق وسائل دفع الكرتونية، هنا وكنتيجة إلدراك البنوك

وتبين أساليب وسياسات تسويقية حديثة هلذه الوسائل، ومن حيث تأهيل املوظفني واكتساهبم مهارات التعامل 

اجليدة مع العمالء وجلذب عمالء جدد، فالبنوك تتمايز فيما بينها من حيث عنصر اجلودة يف خدماهتا، وذلك 

لتنسيق وإدارة التسويق لعناصر املزيج اخلدمي وتقدميها للمنتجات البنكية بأسعار راجع إىل كيفية التخطيط وا

مناسبة وعرضها بأساليب تروحيية مالئمة، تلقي اهتمام من طرف العميل طالب اخلدمة وذلك إلعطاء البنك قدرة 

 :تنافسية خاصة يف البنوك األجنبية حيث تناولنا يف

 . لبنكيةمدخل لوسائل الدفع ا: املبحث األول

 .مدخل لتسويق اخلدمات البنكية: املبحث الثاين

          ".      املزيج التسويقي للبنوك"مدخل ألساليب تسويق الدفع احلديثة  : املبحث الثالث
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 مدخل لوسائل الدفع البنكية : المبحث األول

الت والقرض، وهذه التعامالت ال يتم يف االقتصاد يوميا إجراء املاليني من التعامالت والصفقات واملعام     

تكون بشكل تباديل عيين، إمنا بشيء يتخذ القبول العام، وأصبحت النقود مبختلف أنواعها أهم أداة للتعامل يف 

اجملتمع كافة ولقد محلت التطورات االقتصادية واالجتماعية البنوك على ابتكار وسائل وأساليب قانونية تتماشى 

 .   احلالية اليت تتمثل يف وسائل الدفع مع املتطلبات االقتصادية

 وسائل الدفع البنكيةتعريف وأنواع : المطلب األول

 تعريف وسائل الدفع البنكية :الفرع األول

وسيلة الدفع تطلق على كل شيء ميكن قبوله اجتماعيا من خالل منح الثقة يف هذه األدوات، من طرف      

اة اليت حتظى بالقبول العام وتلعب دورها يف تسهيل التبادل السلع تلك األد: " أفراد اجملتمع، وتعرف أهنا

 1". وااللتزاماتواخلدمات، وكذلك تسديد الديون 

     D'hoir L'aupretre Cathrine وسائل تتمتع بتحويل األموال لكل شخص مهما  : " عرفها بأهنا

، ودور ( لسند ألمر، حتويالت بنكية سند بنكي كالشيكات اخلاصة، بطاقات الدفع، ا )كان السند املستعمل 

البنكي هو مشرف خصوصا يف إصدار الشيكات وأيضا بإصدار وحتصيل األوراق التجارية األخرى باسم 

 2". وحلساب العميل 

                                                           
 .   01، ص 2102سليمان ناصر، تقنيات بنكية وعمليات االئتمان، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة  - 1

2  - D'hoir L'aupretre Cathrine, Droit du crédit, Edition ellipses, Lyon, 1999, p 11.   
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تعترب : " من قانون النقد والقرض كما يلي 001أما املشرع اجلزائري فقد عرف وسائل الدفع يف نص املادة      

أهنا مجيع الوسائل اليت متكن من حتويل األموال مهما كان الشكل واألسلوب التقين  وسائل الدفع على

    1".املستعمل

 :من خالل التعاريف السابقة التعريف الشامل لوسائل الدفع

أدوات ووسائل حتظى بالقبول العام االجتماعي، وهي تسمح لألشخاص بتحويل األموال بني على أهنا  "     

نظر على شكل السند املستخدم، ينظر هلا أهنا أدوات وساطة مهمتها تسهيل التداول، وإجراء األفراد، بغض ال

الصفقات مثل النقود املعاصرة، وأدوات الدفع العاجل مثل الشيكات والنقود، وأدوات متكن من نقل االنفاق يف 

ل ثقة األفراد أو نتيجة إبداع الزمن، سواء إنفاق حايل أو مستقبلي واختيارها أما نتيجة إبداع اجتماعي من خال

النظام الذي يصدرها، وهي أدوات تتميز بالبساطة والفائدة كبرية يف عرضها وهي أما سندات، شيكات،  

      ".          كمبياالت، أو قيود حتويل، أو الكرتونية كاباطاقات البنكية 

 أنواع وسائل الدفع البنكية :الفرع الثاني

ملة مراحل تاريخية، وهي تعرف بوسائل الدفع الكالسيكيةن واليت ظهرت يف القرون إن الوسائل مرت جب     

الوسطى، وهي النقود والسفتجة، الشيك، والسند ألمر، والتحويالت البنكية واليت سنتناوهلا فيما يلي اليت متكن 

 :الصفقات والتبادالت بسهولة وسري وأمان وهي كما يلياألفراد من إبرام 

 

  
                                                           

، السنة السابعة 01، الصادر اجلريدة الرمسية العدد 0001أفريل  01، املؤرخ يف 01/01، قانون النقد والقرض لرقم 001املادة  -1
         . 01/11/0001والعشرون بتاريخ 
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وهي وسيلة الدفع الوحيدة التامة السيولة، وهي أكثر استخداما من بني وسائل الدفع األخرى بل إن   :دالنقو  -1

 1.كل وسائل الدفع األخرى تتحول لنقود

 :وميكن تصنيف هذه النقود إىل

ا وهي النقود الورقية واملعدنية املساعدة، اليت تصدرها من طرف البنك املركزي وتسمى أيض :النقود القانونية -

، بعد حصوله غطاء اإلصدار النقدي من ذهب، وعمالت أجنبية، سندات اخلزينة، أو سندات 2النقود املركزية

 . جتارية

أو نقود الودائع أحدث أشكال النقود وأكثرها تطورا وارتقاء، وأوسعها انتشارا كوسيلة  :النقود البنكية -

قود البنكية هي احلسابات اجلارية الودائع حتت الطلب، الدفع، وإبرام الذمم يف التعامل يف الدول املتقدمة، والن

تنتقل من شخص آلخر بواسطة الشيكات، فالنقود البنكية هي جمرد قيود تكتب يف دفاتر البنوك اليت تصدرها 

 . فهي تسمى النقود الدفرتية

ل يف تاريخ االستحقاق هي ورقة جتارية ثالثية األطراف، فهي متثل أمر بالدفع من املا (السفتجة: )الكمبيالة -2

 3.معني من شخص الساحب إىل شخص ثان يسمى املسحوب عليه، لفائدة شخص ثالث يسمى املستفيد

املنصوص  111إىل  101مل يقم املشرع اجلزائري بتعريف الكمبيالة، غري أنه تناول أحكامها من خالل املواد      

فهي حمرر مكتوب وفق شرائط " ، 0057سبتمرب  21يف  املؤرخ 57/70عليها يف القانون التجاري اجلزائري رقم 

مذكورة يف القانون، ويتضمن أمرا صادرا من شخص وهو الساحب إل شخص آخر وهو املسحوب عليه بأن 

 ".يدفع ألمر شخص ثالث وهو املستفيد مبلغا معينا جملرد االطالع 
                                                           

 .   15األكادميية العربية يف الدمنارك، ص طارق حممد خليل األعرج، اقتصاديات النقود والبنوك،  -1
 .    15، ص 2111الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة  -2
      .11، ص 2111االسكندرية، سنة  امساعيل أمحد الشناوي وعبد النعيم مبارك، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق العاملية، الدار اجلامعية، - 3
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ومن خالل التعريف نستنتج عناصر  كما يطلق عليها اسم الكمبيالة، أو سند السحب، أو البوليصة،      

 :الكمبيالة وهي

 .وهو من حيرر الورقة ويصدر األمر الذي يتضمنه: الساحب -

 .وهو من يصدر إليه األمر: املسحوب عليه -

         1.وهو من يصدر األمر لصاحله: املستفيد -

ص آخر يف تاريخ ويعرف أنه عبارة عن تعهد كتايب، من شخص ما بأن يدفع لشخ (األذني: )سند ألمر -3

استحقاق معني ألمر شخص والطرف األول، يف هذه احلالة مدين وسند ألمر بالنسبة له ميثل ضمان خصوم 

أوراق الدفع، يف حني الطرف الثاين يسمى املستفيد، ويعترب السند ألمر بالنسبة له أحد بنود أصول أوراق 

 2.القبض

غري أنه ذكر األحكام املنظمة له من ه يف السفتجة والشيك، املشرع اجلزائري مل يعرف السند ألمر كمسلك     

، يتم إنشاء السند بتوفر شروط موضوعية السيما  فيما 3من القانون التجاري اجلزائري 711إىل  152املواد 

 الورقة يتعلق باألهلية والتوقيع، أما عن الشروط الشكلية تتمثل يف البيانات معينة، البيانات االلزامية واجبة الذكر يف

شرط األمر أو عبارة سند ألمر، تعهد غري معلق على شرط بدفع مبلغ معني من النقود، : تتمثل هذه البيانات يف

تاريخ االستحقاق، اسم من جيب الوفاء له أو ألمره، تاريخ ومكان إنشاء السند، مكان الوفاء، توقيع منشئ 

      (.     احملرر)السند 
                                                           

 . 11الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
بدر حممد علوان، احملاسبة املالية يف القياس واالعرتاف واإلفصاح احملاسيب، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، اجلزء الثاين، سنة : وليد اجلاين - 2

 .     001، ص 2112
سائل الدفع التقليدية بااللكرتونية دراسة حالة اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجيسرت، ختصص علوم التسيري عبد الرحيم وهيبة، إحالل و  - 3

        .21، ص 2117-2111فرع نقود ومالية، جامعو اجلزائر، مسة 
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وثيقة دفع أو تسديد أو أداة تسوية، وهو : " الدفع انتشارا ويعرف الشيك بأنههو أكثر وسائل  :الشيك -4

عبارة عن أمر مكتوب بواسطته حمدد للسحب من املال املوجود يف احلساب يعطي صاحب احلساب ويسمى 

  1.صاحب األمر ملصرفه ويسمى املسحوب عليه مبلغا حمدد للسحب من املال املوجود يف احلساب

من القانون التجاري  150إىل  117ول املشرع اجلزائري األحكام املنظمة للشيك من خالل املواد حيث تنا     

 2.اجلزائري غري أنه مل يتطرق لتعريف الشيك

 :والبيانات االلزامية الواجب اظهارها يف ورقة الشيك هي

توبا باحلروف واألرقام، كلمة الشيك مكتوبة يف منت الصك أمر غري معلق على شرط الوفاء معني من النقود مك

 3.، اسم وتوقيع من اصدر الشيكاسم البنك املسحوب عليه، مكان الوفاء، تاريخ ومكان إصدار الشيك

هو كذلك سند ألمر خاص بالقروض اليت مينحها شخص لبنك أو منشأة فسند الصندوق  :سند الصندوق -5

معني أو ألمره أو حلامل السند، يكون سند الصندوق يلزم البنك و املنشأة دفع املبلغ املذكور يف السند يف أجل 

وسيلة تسمح للبنك أو املنشأة باحلصول على أموال ذات أجل قصري أقل من سنة أشهر مقابل حجز هذه 

         4.األموال ملدة ما يدفع البنك فائدة لصاحب السند

حويل مبلغ من حساب حلساب نفس تتمثل يف قيام البنك وبناء على طلب العميل بت: التحويالت البنكية -6

البنك أو يف بنك آخر داخل حدود الدولة الواحدة وإىل بنوك أخرى يف دول العامل، وتشكل خدمة احلواالت اليت 

                                                           
 .  11، ص 0001جمدي حمب حافظ، جرائم الشيك، دار الفكر اجلامعي، مصر، مسة  - 1
 .   22جع سبق ذكره، ص عبد الرحيم وهيبة، مر  - 2
 .   211مصطفى كامل طه، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 .  50، ص 2111أمحد هين، العملة والنقود، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، سنة  - 4
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يقدمها البنك للجمهور املتعاملني معه مورد هام وغري مكلف، يتمثل يف بدل احلواالت الليت يتم إرساهلا أو 

           1.ما تكون هذه التبادالت تصاعدية أي تتزايد بتزايد عدد معني استقباهلا من قبل البنك، وعادة

 تعريف وخصائص وسائل الدفع الحديثة :المطلب الثاني

يف العصر احلديث كان ظهور وسائل الدفع العصرية بآلية جديدة هو نتيجة لتجديدات املالية بفعل الصريفة      

نت نتيجة لثروة التكنولوجيات اجلديدة يف االعالم واالتصال وعوملة أو مصارف االنرتنت اليت كااإللكرتونية، 

اليت كانت سبب حتول النقود من شكلها املادي امللموس لتصبح تيار  اإللكرتونية،األسواق البنكية وبروز التجارة 

ا إىل غري مرئي من االلكرتونيات احملفوظة يف بطاقات أو على قرص الكومبيوتر أي تبخر األموال وحتويله

 .  الكرتونيات

 تعريف وسائل الدفع الحديثة: الفرع األول

وسيلة متكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع املباشر، عن : " عرفها قانون التجارة االلكرتونية التونسي أهنا     

 2".بعد عرب الشيكات العمومية لالتصاالت 

اليت تصدرها البنوك ومؤسسات االئتمان، وبسبب تنوع  جمموعة األدوات والتحويالت االلكرتونية: " وتعرف     

 ".هذه الوسائل واختالف خصائصها أصبح من الصعب تقدمي تعريف موحد للنقد االلكرتوين 

 3". أنظمة الدفع اليت تتسم الكرتونيا عرب حسابه البنكي اخلاص : " تعرف أيضا بأهنا     

                                                           
، 2111ر وائل للنشر والطباعة، األردن، سنة نائل عبد الرمحان، صاحل طويل، دارد رياح ناجح، األعمال املصرفية واجلرائم الواقعة عليها، دا -1

 .   11ص 
 .   011، ص 2111حجازي بيومي عبد الفتاح، مقدمة يف التجارة االلكرتونية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، سنة  - 2
    . 201، ص 2111صاحل اجلداية، سناء جودت خلف، التجارة االلكرتونية، دار حامد لنشر والتوزيع، األردن، سنة  - 3
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ل السحب والدفع أو االئتمان أو التحويل بالتعامل باألوراق وتعددت أشكال وسائل الدفع العصرية من خال     

املالية وغري ذلك من أعمال البنوك، ويرجع استخدام النقد االلكرتوين مع بداية الثمانينات،غري أن استخدام 

استخدم البطاقات بدل النقد االئتماين يرجع يف الواقع يف بداية القرن املاضي يف فرنسا، وظهور أول بطاقة كرتونية 

يف اهلاتف ويف الواليات املتحدة األمريكية من خالل البطاقات املعدنية اليت تستعمل يف تعريف الزبون على 

مستوى الربيد، ونتيجة لثروة االلكرتونيك مث تزويد البطاقات مبسارات مغناطيسية يف الكثري من الدول الصناعية ما 

 . املخزنة فيها اإلجراءات عمليات الدفع مييزها هو أهنا حتوي ذاكرة وميكن جتزئة القيمة

 خصائص وسائل الدفع الحديثة: الفرع الثاني

اخلصائص اليت متيزها عن وسائل الدفع التقليدية واليت ميكن تلخيصها  ديثةما زاد من أمهية وسائل الدفع احل     

 :فيما يلي

مجيع الدول، حيث يتم استخدامه  أي أنه وسيلة مقبولة من: يتسم الدفع االلكتروني بالطبيعة الدولية -

 .لتسوية احلساب يف املعامالت اليت تتم عرب فضاء الكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل

وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة هبا ذاكرة رقمية أو : يتم الدفع من خالل استخدام النقود االلكترونية -

 .رة عملية التبادلالذاكرة الرئيسية للمؤسسة اليت هتيمن على إدا

حيث يتم إبرام العقد بني أطراف : يستخدم هذا األسلوب لتسوية المعامالت االلكترونية عن بعد -

متباعدين يف املكان، ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنيت، أي من خالل املسافات بتبادل املعلومات االلكرتونية 

قا ملعطيات الكرتونية تسمح باالتصال املباشر بني بفضل وسائل االتصال الالسلكية، يتم إعطاء أمر الدفع وف

 1.طريف العقد

                                                           
 . 10عبد الرحيم وهيبة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 :يتم الدفع االلكتروني بأحد األسلوبين -

 الدفع عرب شبكة االنرتنيت، وذلك )من خالل نقود خمصصة سلفا هلذا الغرض : األسلوب األول

ال يتم إال بعد اخلصم من ، ومن مث فإن الدفع (بتبادل املعلومات االلكرتونية بفضل وسائل االتصال الالسلكية

فيها  الثمن هذه النقود، وال ميكن تسوية املعامالت األخرى عليها بغري هذه الطريقة، ويشبه ذلك العقود اليت يكون

 .مدفوعا مقدما

 من خالل البطاقات البنكية العادية، حيث ال يوجد مبالغ خمصصة مسبقا هلذا : األسلوب الثاني

بلة للسحب عليها بوسائل أخرى كالشيك لتسوية قاتم السحب عليها هبذه البطاقات ن املبالغ اليت يأالغرض، بل 

 .مالية ةأي معامل

أي توافر أجهزة تتوىل إدارة هذه العمليات اليت تتم عن بعد : يلزم تواجد نظام مصرفي معد إلتمام ذلك -

 .لتسهيل تعامل األطراف وتوفري الثقة فيما بينهم

 :ل نوعين من الشبكاتيتم الدفع االلكتروني من خال -

  يقتصر االتصال هبا على أطراف التعاقد، ويفرتض ذلك وجود معامالت  ،شبكة خاصة: النوع األول

 .وعالقات جتارية ومالية مسبقة بينهم

 التعامل بني العديد من األفراد ال توجد  االتصال هبا على أطراف شبكة عامة، حيث يتم: النوع الثاني

، هذه اخلصائص بالتأكيد تسمح بتقليل وختفيض تكاليف العمليات التجارية، إضافة عينةبينهم قبل ذلك روابط م

 1.ألهنا تنظم الوقت عالوة على ذلك حتسني إدارة النقد أو الشراكة التجارية بني املمولني والعمالء

 

                                                           
1
 .12عبد الرحيم وهيبة، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 أنواع وسائل الدفع الحديثة: المطلب الثالث

 من أحد الشواهد هذا التطور، هو السماح لعمالء البنوك بإجراء لقد شهدت احلركة البنكية حديثا تطور كبري     

العمليات البيع والشراء من خالل شبكة اتصاالت واسعة، وذلك باستخدام وسائل الدفع احلديثة كبديل لوسائل 

 ...الدفع التقليدية نظرا الرتفاع تكلفتها باإلضافة الحتماالت تزوير هذه الوسائل كالشيكات

 النقود االلكترونية :الفرع األول

 النقود االلكترونيةتعريف  -1

إّن النقود االلكرتونية واحدة من االبتكارات اليت أفرزها التقدم التكنولوجي وأحدث االجنازات اليت توصلت      

ط إليها الصناعة البنكية يف حتديث أنظمة تسوية املبادالت التجارية، واليت كان اهلدف منها تسهيل انتقال الوسائ

      1.من جهة وختصيص اإلصدار من جهة أخرى

هي قيمة نقدية بطريقة الكرتونية على وسيلة الكرتونية لبطاقة ذاكرة الكومبيوتر : " تعريف املفوضية األوروبية     

ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غري املؤسسة اليت أصدرهتا، ويتم وضعها يف متناول املستخدمني 

كبديل عن العمالت النقدية والورقية، وذلك هبدف إحداث حتويالت الكرتونية للمدفوعات ذات قيمة الستعماهلا  

 2".نقدية حمددة 

                                                           
وم غامن عبد اهلل، فريد عمر، مستقبل سوق النقود االلكرتونية، مداخلة موجهة حنو ملتقى الدويل حول سياسة التمويل يف اجلزائر، كلية العل - 1

 .     020لوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص االقتصادية والتجارية ع
اضي شايب حممد، تأثري النقود االلكرتونية على دور البنوك املركزي يف إدارة السياسة النقدية، امللتقى الدويل اخلامس حول االقتصاد االفرت  - 2

 .    01، ص 2102مارس، سنة  01-01وانعكاساته على اقتصاديات الدولية، املركز اجلامعي ملدية، اجلزائر، يومي 
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يصدرها البنك يف شكل وسائط جترى على شرائح ممغنطة وتدعى ببطاقات القيمة املخزنة، يقابلها مقدار من      

ع جهاز الصرف اآليل من أجل السحب النقدي الوحدات النقدية حبيث نوضع حتت تصرف العمالء للتعامل م

 1.ساعة، وهي ال تصدر من البنك املركزي 21وهذا على مدار 

 :أنواع النقود االلكترونية -2

ختتلف صورة النقود االلكرتونية وأشكاهلا تبعا للوسيلة اليت تتم من خالهلا ختزين القيمة النقدية، وكذلك وفقا      

 .ونة على تلك الوسيلة التكنولوجية، هناك معيارين معيار الوسيلة ومعيار القيمة النقديةحلجم القيمة النقدية املخز 

 :ويتم استخدام هذا املعيار وفق األشكال التالية :معيار الوسيلة  -1

ويتم مبوجب هذه الوسيلة ختزين القيمة اللنقدية على البطاقات على الشرحية : البطاقات سابقة الدفع -

لبطاقات اليت لى بطاقة بالستيكية وتأخذ هذه البطاقات صورا متعددة، وأبسط أشكال هذه اااللكرتونية مثبتة ع

تسجل عليها القيمة األصلية ومبلغ الذي مت إنفاقه مثل البطاقات الذكية املنتشرة يف الواليات املتحدة األمريكية، 

املنتشرة يف فلندا  Abant Cardsوبطاقة دامونت سابقة الدفع يف الدامنارك، وبطاقات اخلصم مثل بطاقات 

 .والعديد من الدول األوربية األخرى

ويتم ختزين النقود على القرص الصلب للكومبيوتر الشخصي ليقوم الشخص  :القرص الصلب -

باستخدامها مىت يريد من خالل شبكة االنرتنت، ويطلق عليها أيضا النقود الشبكية فإن مالك النقود االلكرتونية 

شراء ما يرغب فيه من سلع وخدمات من خالل شبكة االنرتنت، على أن يتم خصم مثن يف  يقوم باستخدامها

 .هذه السلع واخلدمات يف ذات الوقت من القيمة النقدية املخزنة على ذاكرة الكومبيوتر الشخصي

                                                           
 .     12، ص 2111جالل عايدة الشورة، وسائل الدفع االلكرتوين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة  - 1
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هي خليط مركب من الطريقتني السابقتني، حيث مبوجبها شحن القيمة النقدية  :الوسيلة المختلطة -

دة على البطاقة االلكرتونية سابقة الدفع على ذاكرة احلاسب اآليل الذي يقوم بقراءهتا وبثها على شبكة املوجو 

           .       االنرتنت إىل الكومبيوتر الشخصي لبائع السلع واخلدمات

 :ويتم استخدام هذا املعيار وفق شكلني :معيار القيمة النقدية  -2

بطاقات صاحلة للوفاء بأمثان السلع واخلدمات اليت ال يتجاوز  هي: بطاقات ذات قيمة نقدية ضعيفة -

 . قيمتها دوالرا واحدا فقط

 011وهي تلك اليت تزيد قيمتها عن دوالر ولكنها ال تتجاوز : بطاقات ذات قيمة نقدية متوسطة -

  1.دوالر

 الكمبيالة االلكترونية: الفرع الثاني

 الكمبيالة االلكترونيةتعريف  -1

ر شكلي ثالثي معاجل الكرتونيا بصورة كلية أو جزئية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب هي حمر      

لشخص يسمى املسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث يسمى املستفيد لدي االطالع أو تاريخ 

طلعت حماولة حل املشاكل بالتجربة الفرنسية وكنتيجة جلهود جلان اليت اض الكمبيالة االلكرتونيةمعني، وترتبط نشأة 

الناجتة عن التعامالت بالكمبيالة، كرغبة يف االستفادة من الوسائل املعلوماتية احلديثة والتجهيز االلكرتوين يف ظل 

يف  بالكمبيالة االلكرتونيةوجود احلاسب اآليل للمقاصة املوجودة بالبنك املركزي بفرنسا ويرجع تاريخ البدء العمل 

                                                           
نية  ، جملة دورية تصدرها أكادميية ديب، السنة الثا(ماهيتها، خماطرها وتنظيمها القانوين)حممد ابراهيم حممود الشافعي، النقود االلكرتونية  - 1

 .      ، بدون ذكر الصفحة2111عشر، العدد األول، سنة 
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املتعلقة بتخفيض االئتمان قصري األجل ومن الناحية القانونية ال مينع  Giletرة جهود جلنة فهي مث 0051يونيو 

 .بني أفراد والشركات من خالل شبكة االنرتنت الكمبيالة االلكرتونيةأن توجد 

 :أنواع الكمبيالة االلكترونية -2

ن البداية على شكل م وهي اليت تصدر LCR PAPIERبالرمز  يرمز هلا: رقمية الكترونيةكمبيالة  -

  .  ورقة، مث معاجلتها الكرتونيا عند تقدميها لدى البنك لتحصيلها أو باملناسبة لتظهريها ألي طرف آخر

يختفي أي دور للورق  LCR MAGNETIQUEويرمز هلا بالرمز : ممغنطة الكترونيةكمبيالة  -

  .ويصدر من البداية على دعامة ممغنطة

ا الكمبيالة النقدية واليت اليت ختضع هللقواعد ضع الكمبيالة االلكرتونية خت: نيةالكمبيالة االلكترو خصوصية  -3

  : تتمثل يف

الورقية تصدر عادة منوذج مطبوع يسمح باإلطالع عليه بواسطة احلاسب، وهو يثري  الكمبيالة االلكرتونية -

 .فكرة الشكلية املادية والشكلية القانونية هلذا النوع من الكمبياالت

ال بّد من توافر بيانات الزامية ويف هذا النوع وجود بيانات أخرى مثل اسم  لكرتونيةشأ كمبيالة الكي تن -

 .البنك املسحوب، وقم حسابه، واسم الفرع الذي يوجه لديه احلساب

تكتسب بعض البيانات االختيارية أمهية خاصة مثل شرط الرجوع بال مصاريف، شرط عدم اإلخطار يف  -

      .لكرتونيةالكمبيالة االجمال 

       1.مثل التطهري والقبول الكمبيالة االلكرتونيةصعوبة تصور قيام بعض العمليات الواردة على  -

 
                                                           

 .     12-21، ص 2111وائل بندق، وسائل الدفع االلكرتونية، دون ذكر دار النشر، دون ذكر بلد النشر، سنة  -1
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 السند ألمر االلكتروني: الفرع الثالث

هو حمرر ثنائي األطراف معاجل بصورة كلية أو جزئية تتضمن تعهد من حمرره بدفع مبلغ النقود يف تاريخ معني      

آخر يسمى املستفيد، لقد كانت الصورة التقليدية للسند االلكرتوين تتمثل يف أن يقوم احملرر بتحرير ألذن شخص 

سند يف صورة ورقية مث يسلمه إىل املستفيد الذي يسلمه إىل بنكه، هذا األخري يقوم بنقل البيانات على الشريط 

يتضمن بيانات السندات من البنك املستفيد املمغنط مث حيتفظ لديه وبعد ذلك يتم تناول الشريط املمغنط الذي 

    1.إىل احلاسب اآليل للمقاصة مثّ إىل البنك احملرر امللتزم بالوفاء هلا وغريها اليت يتم الوفاء هبا

 الشيك االلكتروني: الفرع الرابع

الشيك  رسالة موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم: " يعرف بأنّه: الشيك االلكترونيتعريف   -1

ويقدمه للبنك الذي يعمل عرب االنرتنت ليقوم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك، 

وبعدها يقوم بإلغاء الشيك وإعادته الكرتونيا إىل مستلم الشيك حامله ليكون دليال على أنه قد مت صرف الشيك 

     2".الفعل حتويل املبلغ حلسابه فعال، وميكن ملستلم الشيك أن يتأكد من أنه قد مت ب

   :ولكونه وثيقة الكرتونية حيتوي على البيانات التالية

وحدة  -القيمة اليت ستدفع -اسم املستفيد -اسم املصرف -رقم حساب الدافع -اسم الدافع -قم الشيكر 

 . التوقيع االلكرتوين -تاريخ الصالحية -العملة املستعملة

 

                                                           
 . 11وائل بندق، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
      .200، ص 2111بلد النشر، سنة منري اجلنبيهي، البنوك االلكرتونية، دار الفكر اجلامعي، دون  - 2
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 :يف النقاط التلية الشيك االلكرتوينتكمن مزايا : نيالشيك االلكترو مزايا  -2

من الرسوم التشغيل إىل ختفيض النفقات اليت يتحملها  %71ة حوايل االلكرتوني اتالشيكيوفر التعامل ب -

 .املتعاملون

 .يتم حتويل الشيكات املرجتعة عن طريق االنرتنت بالرسوم اليت قد تتحملها الشيكات املرجتعة الورقية -

ساعة فقط مقارنة بالشيكات العادية  11ة يف االلكرتوني اتالشيكية املدفوعات من خالل يتم تسو  -

 .مدهتا أطول خالل غرفة املقاصة

ة للقضاء على املشاكل اليت تواجهها الشيكات العادية مثل الضياع االلكرتوني اتالشيكيتم التعامل ب -

  1.والتأخري

 ةالتحويالت المالية االلكتروني: الفرع الخامس

تعترب التحويالت بني املؤسسات البنكية والنقدية من أهم العمليات والنشاطات اليت تركز عليها لتحقيق      

جمموعة القواعد واإلجراءات املعتمدة يف حتويل األموال عرب البنوك : " األهداف املسطرة، فهي تعرف بأهنا

ة، ويتم إصدار أمر حتويل عن طريق الكومبيوتر واهلاتف االلكرتونية وبنوك االنرتنت املرخص هلا القيام هبذه العملي

بفضل تعزيز أنظمة األمن، وأصبحت التحويالت املالية االلكرتونية حتظى أكثر فأكثر باملصداقية واألمان لدى 

  2".املتعاملني هذا فضال عما ينتجه هذا النظام من اختصار للزمن ووفر اجلهد والتكلفة 

     

                                                           
 .   275 -277، ص 2111زهري بنشق، العمليات املصرفية االلكرتونية، احتاد املصارف العربية، بريوت، سنة  - 1
 البنوك رحيم حسني، هواري معراج، الصريفة االلكرتونية مدخل لعصرنة البنوك اجلزائرية، امللتقى الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف - 2

      .122، ص 2100أفريل  25 -21اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز اجلامعي مليانة، اجلزائر، 
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 افظ االلكترونيةالمح: الفرع السادس

احلركات املالية حيث احملفظة االلكرتونية هي عبارة عن تطبيق الكرتوين يقوم أساس ترتيب وتنظيم إىل مجيع      

  1".وسيلة افرتاضية تستخدم يف سداد املبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر أو غري مباشر : " عرفت بأهنا

يع بيانات املستخدم لتلك البطاقة، ومث يثبتها على الكمبيوتر فمن خالل هذا جند أن حمفظة حتتوي على مج     

الشخصي أو ختزينها على أحد األقراص املشفرة املرنة واستخدامها لدفع عن طريق شبكة االنرتنت يف مجيع 

 .حاالت الشراء

الستخدام تلك إن يف ظل االستخدام اليومي لعمليات الشراء احمللية والعاملية أصبحت احلاجة امللحة جدا      

التقنية ملا هلا من سهولة التواصل يف االنرتنت، وما يرتتب عليها من تسهيل لعمليات الشراء اليت حتتوي يف 

 .مضموهنا حتويالت نقدية كانت أو كبرية وسرعة وصوهلا لطرف اآلخر بفضل التكنولوجيات املتقدمة

 البطاقات البنكية :بعالفرع السا

على يد  0001اء واالئتمان نشأة بنكية إمنا نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية عام بطاقات الوفمل تنشأ      

شركات البرتول، اليت أصدرت هذه البطاقات لعمالئها لشراء ما حيتاجونه من منافذ التوزيع التابعة هلا يف تسوية 

   .احلساب يف هناية كل مدة زمنية تطورت واستخدمت يف احملالت التجارية الفنادق

 

                                                           
 .  02، ص 2111غنام شريف حممد، حمفظة النقود االلكرتونية، دار النهضة، مصر، سنة  - 1
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تعرف بأهنا أداة بنكية للوفاء بالتزامات تصدرها مؤسسة لشخص طبيعي أو  :تعريف البطاقات البنكية -1

اعتباري، متكنه من إجراء سحب نقدي من البنوك أو شراء سلع وخدمات من التجار مع التزامه بالسداد للبنك 

  1.املصدر، بالشروط والقواعد الواردة بالعقد املربم بينهما

 :هناك ثالثة أطراف هم :راف البطاقات البنكيةأط -2

وهي البنوك النتشرة يف مجيع أحناء العامل حيث تتعاقد مع املركز العاملي للبطاقة لالشرتاك  :مصدر البطاقة -

يف عضوية إصدارها، مّث االتفاق مع التجار احملليني لقبول البيع مبوجبها والتوزيع للبطاقة لدى األفراد للحصول 

 . عليها

هو اصطالح يطلق على الشركات واملؤسسات اليت يتم االتفاق املصدر معها على قبول البيع  :التاجر -

 .  حلامل البطاقة مث الرجوع على املصدر بالثمن املستحق

وهم األفراد الذي يوافق املصدر على طلبهم باحلصول على البطاقة باستخدامها للحصول  :حملة البطاقة -

   2 .تجار، جملرد تقدمي البطاقة أو سحب نقدية من آالت السحب النقدي أو البنوكعلى السلع واخلدمات وال

ميكن متييز عدة أنواع من البطاقات ختتلف يف بينها تبعا للخدمات املقدمة وهي  : أنواع البطاقات البنكية -3

 :كالتايل

 

                                                           
واج، النقود البالستيكية وأثر املعامالت االلكرتونية على املراجعة الداخلية يف البنوك التجارية، دار ثناء علي القباين، نادر شعبان، ابراهيم الس - 1

 .     01، ص 2111اجلامعية، مصر، سنة 
رابع حول عصرنة جليدة نور الدين، بركان أمينة، بطاقة االئتمان وإدارة خماطر استعماهلا كوسيلة يف ظل التجارة االلكرتونية، امللتقى الدويل ال - 2

، 2100أفريل  25-21نظام الدفع يف ابنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز اجلامعي، مخيس مليانة، اجلزائر، 
 .     11ص 
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 :وظائفها بصنفني اليت تصدرها البنوك من خالل 1ميكن أن نصنف البطاقات :حسب معيار الوظيفة -1

وهي بطاقات وظيفتها الوحيدة السحب النقدي من املوزعات اآللية للنقود  :بطاقات السحب -

االطالع على الرصيد، إجراء : األوتوماتيكية للبنك املصدر، وميكن أن تتضمن خدمات أخرى مثلوالشبابيك 

     .حتويالت، طلب كشف حساب، طلب دفرت شيكات واستالمه

 :ميكن أن منيز من خالل املعايري والعمليات املنجزة على البطاقة عدة أنواع وهي: بطاقات الدفع -

حبسابات جارية مدينة مفتوحة لدى البنك املصدر هلا،  هي بطاقة مرتبطة: بطاقة الخصم الفوري -

  .حيث ختضع املبالغ املستحقة مباشرة من الرصيد يف حلظة استخدام البطاقة وحتول إىل حساب التاجر

األصل يف بطاقات االئتمان على أساس الدفع الشهري أن يقوم البنك املصدر : قة الدفع األجلبطا -

جبمع فواتري املوقعة من قبل حامل، ومطالبته هلا دوريا مرة كل شهر يف تاريخ االستحقاق الذي حيدده البنك 

ثبوت الدين يف ذمة حاملها،  املصدر ميتد هذا التاريخ حلوايل شهرين يف أفضل احلاالت وذلك ابتدءا من تاريخ

مبوجب استخدام البطاقة أو يف بعض األحيان األخرى من تاريخ اإلرسال البنك املصدر لكشف حاالت ومطالبة 

     .    العميل بالسداد، ومتثل هذه الفرتة السماح اليت يستفيد هبا حامل البطاقة جمانا دون احتساب أي فوائد عليها

كن حاملها من شراء السلع واخلدمات باستخدام هذه البطاقة يتحصل واليت مت :بطاقة االئتمان -

 .التاجر على مثن من البنك الذي يتوىل تسويق البطاقة مث يقوم البنك بعد ذلك مبطالبة العميل بالسداد

لكي تؤدي بطاقة االئتمان وظيفتها كوسيط للتبادل، جيب أن حتظى بالقبول العاملي  :حسب جهة اإلصدار -2

 :لك، فإن بعض البنوك الكبرية تصدر بطاقات معتمدة على مركزها العاملي وميكن تقسيمها إىل نوعنيهلا ذ

                                                           
بنوك لحول عصرنة نظام الدفع يف ا محد، رشام كهينة، بطاقة االئتمان كوسيلة من وسائل الدفع يف اجلزائر، امللتقى الدويل الرابعأمجيل  -1

، 2100  أفريل 25-21املركز اجلامعي، مخيس مليانة، اجلزائر، عرض جتارب دولية، اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، 
  .       15ص 
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مثل بطاقات الصادرة من أمريكان : بطاقات ائتمان صادرة مباشرة من مؤسسات مالية عالمية -

قبل اجلهاز والداينرز كلوب، وكل منهما احلق والصالحية وإدارة عمليات اصدار وقبول البطاقة مباشرة من 

 . الوظيفي، ال متنح هذه الشركات تراخيص إصدار بطاقاهتا ألي بنك أو مؤسسة مالية أخرى

ومنها بطاقات الفيزا واملاسرت  : برعاية وترخيص من منظمات وهيئات عالميةبطاقات ائتمان صادرة  -

اقة، ومهما كان نوع البطاقة كارد فهي صادرة من بنوك ومؤسسات مالية برتخيص من املنظمة العاملية الراعية للبط

فإهنا مرتبطة حبساب بنكي يفتحه حاملها لدى البنك املصدر هلا ويستطيع استخدامها يف عمليات الشراء لدى 

       1.التجار واملؤسسات التجارية واخلدمية

 البطاقات الذكية: الفرع الثامن 

شرحية الكرتونية ذات سعة كبرية لتخزين هي عبارة عن بطاقة بالستيكية تضم : تعريف البطاقات الذكية -1

البيانات مقارنة بتلك اليت تستوعبها البطاقات ذات الشرائح املمغنطة، وتقدم هذه البطاقة العديد من اخلدمات، 

التاريخ الطيب للشخص ومعلومات عن حساباته املصرفية : منها بعض البيانات الشخصية اخلاصة حباملها مثل

يستطيع  EFTPOSو الــــ  ATMي يتعامل معه وباستخدام البطاقة الذكية يف أجهزة املختلفة يف البنك الذ

حاملها أن يقوم بتحويل األرصدة وسداد الفواتري املختلفة وحجز تذاكر الطائرات وشراء املنتجات املالية واملنتجات 

كن تضمني البطاقة األخرى، كما ميكن استخدامها كبطاقة ائتمان وخصم، وأيضا سحب نقدية بواسطتها، ومي

 2.حدا ائتمانيا يف شرحية الذاكرة املوجودة هبا، وتغطية قيمة املعاملة من احلد االئتماين الذي تتضمنه

ويعين هذا املصطلح الوسائل اليت ميكن  BIMETRICباإلضافة إىل قدرهتا على ختزين املدخل البيولوجي      

مسح شبكة العني، هندسة اليد أو بصمة األصبع، ومن : لعن طريقها التعرف على السمات الشخصية للفرد مث

                                                           
 .       11محد، رشام كهينة، مرجع سبق ذكره، ص أمجيل  - 1
    .111، ص 2110قنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، سنة مدحت صادق، أدوات وت - 2
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أشهر أنواعها هي بطاقة موندكس الذكية حتمل وتوزع النقد االلكرتوين وهي منتج ملؤسسة ماسرت كارد العاملية 

ليظهر برنامج هونغ كونغ الرائدة  0001وتكتسب القبول على االنرتنت ويف موقع السوق العام وقد ظهرت سنة 

عميل يف هونغ كونغ حيملون بطاقة املوندكس  17111أكثر من  0005ويف سنة  0001نة ملوندكس س

دوالر ببطاقة املوندكس األكرب الرائد  011دوالر معظمهم وأقلهم اشرتوا بضائع فوق  011ملشرتيات أقل من 

       1.ملنتج النقد االلكرتوين

 :يف العامل يف جماالت متعددة منها لذكيةالبطاقة اتستخدم : مجاالت استخدامات البطاقات الذكية -2

 .ودمن النق حلافظة الكرتونية متأل وتفرغ لهايحتو  -

املالية داخل االنرتنت وبعد استخدامها يف احلسابات تستخدم كذلك يف تأمني إجراءات التحويالت  -

رية اآلن، إذ يستطيع العاملون املتنقلة، أو اهلواتف النقالة للدخول إىل الشيكات االلكرتونية أحد أهم تطويراهتا اجلا

املتنقلون االتصال باستخدام بطاقات حتمل برامج خاصة يتم ختزينها داخل البطاقات العاملون املتنقلون ميكن 

 .االتصال من أي موقع باستخدام بطاقات حتمل برامج خاصة يتم ختزينها داخل البطاقات

 2.تذكرة للتنقل بوسائل نقل عموميو أو بطاقة أمنيةحتويلها إىل بطاقة لتعريف اهلوية أو بطاقة صحية أو  -

وجتدر اإلشارة بأن أعوان البنوك يستخدمون البطاقة الذكية مع الرمز السري إلمضاء أوامر الدفع العاملية اليت      

  .من بنوك العامل %01، لنقل األموال واليت تربط أكثر من SWIFTمتر عرب أكرب شبكة عاملية 

 

 

    

                                                           
 .   111مدحت صادق، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
    .011، ص 2110أمري فرج يوسف، عاملية التجارة االلكرتونية وعقودها، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، سنة  - 2



 مفاهيم حول تسويق وسائل الدفع البنكية:                                            الفصل األول
 

  
- 21 - 

 
  

 اآلليات البنكية لعمل وسائل الدفع الحديثة: رابعالمطلب ال

 آلية عمل النقود االلكترونية: الفرع األول

مع النقود العادية كوهنما كالمها وسيلة دفع ومتتعها بقدر كاف من القبول، وكون إن النقود االلكرتونية تتشابه      

متقدمة، ال تكون متوافرة إال يف الدول املتقدمة  النقود االلكرتونية ألهنا أكثر حداثة العتمادها على تكنولوجيا

بكثرة ولكون أن مصدر النقود االلكرتونية هي مؤسسات ائتمانية خاضعة لرقابة األجهزة احلكومية املعنية يف 

  .  الواقع

 :متر عرب ثالثة مراحل وهي: تعريف النقود االلكترونية -1

 .اإلصدار لصاحل صاحب البطاقة -

 .البطاقة إىل الطرف الثالث باسرتدادها عن طريق النقود االلكرتونية من املصدراالنتقال من صاحب  -

 .تدمري النقود االلكرتونية عن طريق قيام الطرف الثالث باسرتدادها عن طريق النقود التقليدية من املصدر -

  :آلية الدفع باستخدام النقود االلكترونية -2

ة االلكرتونية بني أطراف املتعاملني هلا ومع التاجر ومقدم اخلدمة على يتم استخدام كوسيلة للمبادالت التجار      

 .شبكة االنرتنت، واملستهلك تستعمل كوسيلة دفع وفقا آللية الطلب تتطلب تدخل البنوك التجارية كوسيط

 إىل نأخذ مثال الشراء باستعمال النقد االلكرتوين حيث تنقسم عملية الشراء باستعمال النقد االلكرتوين     

 :مهامرحلتني 

 :السابقة لعملية الشراء :المرحلة األولى

باقتناء النقد االلكرتوين من أحد البنوك املصدرة بالقدر الكايف الحتياجاهتا وتكون على  يقوم املشرتي -

 .شكل وحدات صغرية جدا
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 Cyberة يتم احلصول عليه من شرك اينج جماقتناء برنامج خاص بإدارة النقد االلكرتوين وهو برنام -

Cach  الذي حيمي برنامج من احملو أو النسخ ويعمل على حساب األرصدة يف ضوء عمليات االقتناء النقد

 .االلكرتوين

جيب على البائع أن يشرتك يف أحد البنوك اليت تتعامل يف النقد االلكرتوين وهذه البنوك تعمل عرب شبكة  -

 1.االنرتنت

الربنامج خاص إلدارة النقد االلكرتوين، هذا الربنامج جماين  اخلطوة األخرية تتضمن حصول البائع على  -

كذلك حيصل عليه من نفس الشركة، ويعمل هذا الربنامج على تسجيل املتحصالت من البائع وإضافتها إىل 

 .رصيده كما يقوم بالسيطرة على عملية التحويل األرصدة من نقدي الكرتوين إألى نقدي حقيقي

 :الشراءعملية : المرحلة الثانية

اخلطوات املتعلقة بعمليات إدارة النقد االلكرتوين فيما يخص العمليات املتعلقة بآلية الشراء واليت تبدأ بعد  تعد     

قيام املشرتي بتصفح مقر البائع واختيار السلع والتعرف على أسعارها، خالل هذه املرحلة يقوم املشرتي باختاذ قرار 

 :نية بالقيمة املطلوبة فيقوم الربنامج اإلداري للنقد كما يليالدفع من خالل النقود االلكرتو 

 .اختيار الرصيد إلمكانية السماح بالسداد أو عدمه -

إذا كان الرصيد يسمح بالسداد فيقوم الربنامج باختيار وحدات النقد اليت سيقوم الدفع هبا حيث يتم  -

 .للبائع عن طريق البنك املصدر حتديد هذه الوحدات بالقيم اخلاص لكل وحدة يف كشف خاص إلرساله

يتلقى البنك كشف الدفع املشرتي، ويتأكد من صحة النقود االلكرتونية بطرق التأكد املختلفة يتم إرسال  -

 .وحدات النقد اجلديدة بأرقامها وعالمات التأمني اخلاصة هبا إىل خزينة البائع الرقمية

                                                           
     www.alqabas.com: على املوقع 2101/00:11-2-22يوم  02710لكرتونية، رقم العدد أسامة الكسواين، تقنية احملفظة اال - 1



 مفاهيم حول تسويق وسائل الدفع البنكية:                                            الفصل األول
 

  
- 23 - 

 
  

املشرتي بتمام عملية السداد مث يقوم نظام القد  يقوم برنامج إدارة النقد االلكرتوين للبائع باختيار -

 1.االلكرتوين للمشرتي مبحو هذه الوحدات املخصصة هلذا الكشف من خمصصات املشرتي بصورة هنائية

      :         وتلخص عملية الشراء وفق النقد االلكرتوين يف الشكل التايل

 راءاته  دورة حياة استخدام النقد االلكتروني وإج: 1الشكل رقم 

 

       

 

 

 

 

 .12، ص  0000راقت رضوان، عامل التجارة االلكرتونية، القاهرة، سنة : المصدر

 آلية الدفع باستخدام المحفظة االلكترونية : الفرع الثاني

 :عند نقاط البيع -1

السلع املراد شراؤها وتبدأ يقوم حامل احملفظة االلكرتونية عند الوصول إىل النقطة اخلاصة بالشراء بإظهار  -

 .عملية مجع املتتالية بقيمة البضاعة

                                                           
 .مة الكسواين، املرجع السابقاأس - 1

 التحقق من سالمة النقد االلكتروني

    الدفع            شراء                                                                                     اشتراك لدى البنك

 النقد                                  تمام الدفع                              

 

 اختيار األصناف وتجميع أسعارها                                        

 نظام إدارة النقد                                                                          نظام إدارة النقد االلكتروني      

 المشتري                                                                                   البائع                   

 

 بنك مصدر للنقد االلكتروني بنك يتعامل

 المشتري البائع
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عادة تكون خمزنة يف أجهزة املوبايل أو )ومتركزها على إظهار اجلهاز املعد لقراءهتا  ewelletإظهار الـــــ  -

 (.البطاقات الذكية

 :عند نقطة الشراء -2

ية، وذلك  بتمرير بصمة أو وضع الكود اجلهاز بطلب تأكيد اهلوية من صاحب احملفظة االلكرتونيقوم  -

اخلاص به ويف حال تعدي الثالث حماوالت فإن البطاقة يتم جتميدها، وهذا أمر جيد يف حال متت سرقة البطاقة 

 .  وعمل عدة حماوالت من طرف آخر غري صاحب البطاقة املزعزم

 .فعة املراد البدء هبابإظهار رسالة خاصة الختيار نوع الد وية يقوم اجلهازاهلتأكد من البعد  -

يقوم االختيار من أحد أمرين، إما عن طريق استخدام القيمة املخزنة باحملفظة االلكرتونية أو االختيار  -

الثاين وهو عن طريق بطاقة االئتمان، يف حالة االختيار األول استقطاع من القيمة املخزنة إن مل حتتوي على رصيد  

 . وعليه أن يقوم باختيار الطريقة الثانية يف الدفع كاف، فإنّه يقوم بإظهار رسالة بذلك

 .تظهر رسالة تأكيد من صحة العملية اليت متت والقيمة املراد وفعلها وحتويلها إىل حساب الطرف الثاين -

 .القيمة مت خصمها من حسابك( متت العملية بنجاح)ظهور رسالة تأكيد  -

          1(.املشرتي)يتم استخراج وطبع االيصال للطرف األول  -

 آلية دفع الشيكات الكترونية: الفرع الثالث

 :عمليا يتم التعامل بني املشرتي والبائع على النحو التايل

الشيك االلكرتوين ويقوم بتوقيعه الكرتونيا، مث يقوم بإرسال هذا الشيك بالربيد  تحريريقوم املشرتي ب -

 .االلكرتوين املؤمن إىل البائع

                                                           
 .أسامة الكسواين، مرجع سابق - 1
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يك االلكرتوين ويقوم بالتوقيع عليه كمستفيد بتوقيعه الكرتونيا ويقوم بإرساله إىل يقوم البائع باستالم الش -

 .البنك

البنك مبراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة والتوقيعات وبناء على ذلك يقوم بإخبار كل من  ميقو  -

   .املشرتي والبائع بتمام إجراء املعامالت

  كترونيلآلية العمل بالشيك اال: 2الشكل رقم 

       

 

 

 

 

 

، النقود االلكرتونية واألساليب البنكية يف الدفع والتسديد وخماطرها وطرق محايتها، صورية بوطرفة، برحومة عبد احلميد: المصدر

جلزائر، املركز اجلامعي، بنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف الامللتقى الدويل الرابع حول عصرنة نظام الدفع يف ا

 .  17، ص 2100أفريل  25-21مخيس مليانة، اجلزائر، 

 آلية دفع التحويالت االلكترونية : الفرع الرابع

 .أصول وقوانني تضبطه وتسريه من أجل الوصول لغايته ومن هنا مت وضع التحويل اآليللكل شيء ناجح      

وينجح هذا النموذج باقتطاع القيمة ( التاجر مثال)اجلهة املستفيدة يوقع العميل منوذجا معتمدا واحدا ملنفعة     

شهري، وحيقق منوذج التحويل املايل  –أسبوعي  –احملددة من حساب العميل وفق ترتيب زمين معني يومي 

االلكرتوين يف البنك حيث أن صالحيته سرتى ألكثر من عملية حتويل واحدة، يف العادة يتعامل البنك والعميل 

 

 مصدر الشيك

البنك يحقق صرف 
 الشيك أو إلغاؤه

 التأكد من سالمة الشيك والتوقيع االلكتروني إلغاء الشيك وإعادته لحامله

 حامل الشيك

 إرسال الشيك االلكتروني



 مفاهيم حول تسويق وسائل الدفع البنكية:                                            الفصل األول
 

  
- 26 - 

 
  

ا الوسطاء وظيفتهم توفري الربجميات الالزمة على شبكة االنرتنت ويقوم العميل بناء إرسال التحويل املايل عن مع

طريق املودم إىل الوسيط ويقوم األخري بتجميع التحويالت االلكرتونية وإرساهلا إىل دار املقاصة اآللية اليت بدورها 

ن بنك العميل التحويل الوارد من دار املقاصة برصد العميل يف ترسل النموذج االلكرتوين إىل بنك العميل، ويقار 

حالة عدم تغطيته لقيمة التحويل املايل يتم إرسال أسعار لعدم الكفاية إىل الوسيط الذي بدوره يقوم بإعادة إرساله 

حساب املستفيد إىل العميل، أما إذا كان الرصيد لتغطية عندها يتم اقتطاع قيمة التحويل املايل منه وحتويله إىل 

   1.يف وقت السداد احملدد للنموذج( البنك أو التاجر)

 آلية استخدام بطاقة االئتمان الكترونيا: الفرع الخامس

إن ثورة التكنولوجيا هلا دور يف أداء القطاع البنكي خاصة إذا مت استخدام هذه الثورة يف تطور وسائل الدفع      

 .امات الكرتونيةخاصة بطاقة االئتمان نتجت عن استخد

إّن بطاقة االئتمان تستخدم كـأداة لتحويل األموال وفق  :التحويل المالي االلكتروني باستخدام البطاقة -1

 :عمليتني

خاصة  هي عملية سحب أوراق نقدية من آلة تسمى املوزع اآليل، تكون هذه األجهزة :عملية السحب -

 .ية للبطاقة فيقال إن السحب مت بصورة مباشرةبالبنك املصدر للبطاقة أو مرتبطة بالشبكة الرئيس

أما احلالة الثانية قد تكزن أجهزة تابعة لبنوك أحرى زميلة يف عضوية البطاقة اليت يعرب عنها بالسحب احملول،      

فيمكن حلامل أن يسحب أمواال من رصيده املوجودة بالبنك مبجرد إدخال هذا العميل لبطاقته يف اجلهاز اخلاص 

اخلاصة بواسطة لوحة مفاتيح املوجودة يف املوزع وتسجيل  pinالذي يتعامل معه، وتسجيل رقمه السري  بالبنك

                                                           
   .11ثناء علي القباين، نادر شعبان إبراهيم سواج، مرحع سابق، ص  -1
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املبلغ املطلوب صرفه فورا يتم اتصال آيل من اجلهاز إىل الكومبيوتر الشبكية مث إىل كومبيوتر بالبنك املصدر للبطاقة 

 1.وبعدها حيصل حامل البطاقة على أمواله

 .يمثل السحب النقدي من أجهزة الصرف اآللية من صرف محلي مصدر للبطاقة: 3الشكل رقم 

 

 

 

       

 

 .1بركان أمينة، مرجع سابق، ص  الدين ،نورجليدة  :المصدر

  .مصدر للبطاقةغير ي أجنبيمثل السحب النقدي من أجهزة الصرف اآللية من صرف : 4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  .0بركان أمينة، مرجع سابق، ص  الدين ،نورجليدة  :المصدر

هي العمليات األساسية للعمل البنكي فهي الربط بني العمالء والبنك، وبالتايل تكون عملية  :عملية الدفع -

الدفع متطورة كلما كانت العالقة بني البنك والعمالء كبرية يف درجة الثقة، إن عملية الدفع تتم باستخدام 

                                                           
 . 1، بركان أمينة، مرجع سابق، ص لديننور اجليدة  - 1

 

 مركز البطاقات

 حامل البطاقة

 الصراف اآللي

 مصدر البطاقات

 تمركز البطاقا

 حامل البطاقة

 الصراف اآللي

 المنظمة العالمية



 مفاهيم حول تسويق وسائل الدفع البنكية:                                            الفصل األول
 

  
- 28 - 

 
  

أو األسلوب غري  onlineأسلوبني، إما عن طريق األسلوب املباشر أو داخل شبكة البطاقات االئتمان وفق 

 .اخل.......أو خارج شبكة  of lineمباشر 

يف هذا األسلوب يكون اجلهاز البنكي مرتبط بشكل مباشر مع مركز البطاقات  :األسلوب المباشر -

ألموال من حساب البطاقة إىل حساب مورد بواسطة شبكة االتصاالت، اليت تسمح بإجراء التحويل االلكرتوين ل

كبطاقة خصم اخلدمة أو السلعة أو التاجر بطريقة مباشرة، وتستخدم بطاقة االئتمان يف الواليات املتحدة األمريكية  

حيث تستخدم يف حمطات البنزين ويف املتاجرة والسوبر  EFTPOSيف موقع البيع ويطلق عليها اختصارا 

     . ماركات

أساسها اجلهاز غري مرتبط بشكل مباشر مع مركز البطاقات وميكن استخدام هذا : ر مباشراألسلوب غي -

األسلوب عن طريق البطاقات املمغنطة والذكية، فبعد إدخال البطاقة يف اجلهاز الطريف يتم التعرف عليها وتسجل 

تصال املباشر بني بنك التاجر البيانات كل يوم بإرسال إشعارات البيع وملحقة بيانات العميل إىل بنكه، ويتم اال

يف مركز البطاقات إىل بنك العميل فيحول املبلغ من بنك العميل لبنك التاجر وإجراءات املقاصة االلكرتونية يف 

  .حال بنكني خمتلفني والعكس ال

  :استخدام بطاقات االئتمان لتحويل االلكتروني عبر االنترنت -2

ة االئتمانية على شبكة االنرتنت يقصد بالدفع احلاصل بأنّه وسيلة الكرتونية، آلية الدفع االلكرتوين بالبطاق     

فعليه يف حني يتيح حامل البطاقة رقما أو رمزا سريا يستخدمه يف عملية الدفع أو التحويل أو السحب لألموال 

 1الشبكات اخلاصةالنقدية وغري ذلك من اخلدمات اليت حتصل مجيعها عن بعد إما عرب الشبكات البنكية أو عرب 

املختلفة وإما أيضا عرب الشبكات العاملية، منها بالتأكيد شبكة االنرتنت وذلك باستخدام رقم سري للدفع 

  :بالبطاقة والتوقيع االلكرتوين ويتم الدفع عن طريق شبكة االنرتنت مبراحلها أمهها

                                                           
 . 00-0، بركان أمينة، مرجع سابق، ص نور الدين جليدة - 1
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 .للمورد webالدخول على موقع  -

   . اختيار املنتوج -

 ...(.االسم ، اللقب، تاريخ ومكان االزدياد) اصة مبعلومات العميل ملئ وثيقة مؤمنة خ -

    1.تعترب هذه الطريقة سهلة وغري مكلفة والصفقة آمنة

 تقنية وآلية استخدام البطاقة الذكية: الفرع السادس

 :بعدة مراحل تتمثل يف استخدام البطاقة الذكيةمتر عملية 

 .يفتح املستخدم حسابا ويتلقى بطاقة ذكية -

 .يفرغ املستخدم العملة يف البطاقة -

 (.قارئ البطاقة ) يدخل املستخدم البطاقة يف القارئ  -

 .تتحول العمل من بطاقة املستخدم إىل بطاقة البائع -

 .سرد البائع العملة -

     . تسلم البطاقة ماديا -

توجد عليها مشفرة مثال  متثل البطاقة الذكية أقصى محاية ضد إساءة االستخدام، وذلك ألّن املعلومات اليت     

سرقة االئتمان ال ميكن يف البطاقة الذكية ألّن املفتاح لفتح املعلومات املشفرة مطلوب، وال يوجد رقم خارجي 

  2.للص من التعرف عليه وال يوجد توقيع مادي للص أن يزورهميكن 

 

 
                                                           

 .00، بركان أمينة، مرجع سابق، ص نور الدين جليدة - 1
2
ختصص مالية سلطاين خدجية، إحالل وسائل الدفع التقليدية بوسائل الدفع احلديثة، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية،  - 

 .   11، ص 2101 -2012ونقود، جامعة وهران، مسة 
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  البطاقة الذكيةب لمالعآلية : 5الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطاين خدجية، إحالل وسائل الدفع التقليدية بوسائل الدفع احلديثة، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية،  :مصدرال

 .   11، ص 2101 -2012ختصص مالية ونقود، جامعة وهران، مسة 
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 بائع

 بطاقة ذكية

 قارئ
 حاسوب

 بطاقة ذكية

 بنك
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 .تسويق الخدمات البنكيةى لإمدخل : المبحث الثاني

ز وحتديد مفهوم اخلدمة البنكية وأهم مميزات وكيف يكون تسويقها، باإلضافة إىل يهدف هذا املبحث إىل إبرا     

جودهتا اليت تعترب عنصر هاما من عناصر حتديد املركز التنافسي للبنوك، وما يتبعه من حتديد احلصة السوقية 

 .واألرباح

 الخدمات البنكية: المطلب األول

الئها قصد تلبية رغباهتا على اختالف أشكاهلم فسنحاول التطرق هلا تتنافس البنوك يف تقدمي خدماهتا إىل عم     

 .  من خمتلف اجلوانب

 تعريف الخدمة البنكية: الفرع األول

جمموعة من العمليات ذات املضمون املنفعي الذي يتصف بتغلب العناصر غري : " عرفها ناجي معال بأهّنا     

قبل األفراد واملؤسسات، من خالل داللتها وقيمتها املنفعية اليت ملموسة على العناصر امللموسة واليت تدرك من 

تشكل مصدرا إلشباع حاجياهتم املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية واليت تشكل يف نفس الوقت مصدرا لرحبية 

  1.البنك، وذلك من خالل عالقة تبادلية بني الطرفني

ات االيداع، معاجلة الشيكات، خدمات حفظ األمانات والقروض حسابات التوفري، شهاد) اخلدمة البنكية      

األنشطة تتعلق بتحقيق ، وهي عبارة عن منتجات، وعليه فإّن املنتجات البنكية هي عبارة عن جمموعة (وغريها 

                                                           
 .   12، ص 2115ناجي معال، األصول العلمية للتسويق املصريف، املكتبة الوطنية، عمان، الطبعة الثانية، سنة  - 1
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منافع معينة للعميل سواء كان ذلك مبقابل مادي أو بدون مقابل مادي، فقدم يقدم البنك أحيانا خدمات جمانية 

       1.ون مقابل لعمالئهبد

 خصائص الخدمة البنكية: الفرع الثاني

من أساسيات املهارة يف إتقان فن تقدمي اخلدمات البنكية يف إدراك موظفي البنك يف خط املواجهة أي  لعل     

ميكن املتصلني مباشرة بالعمالء يف البنك للطبيعة املتميزة بصفة عامة وخصائص اخلدمات البنكية بصفة خاصة و 

 :تلخيص أهم خصائصها فيما يلي

من املستحيل إنتاج اخلدمة مقدما وختزينها حلني طلب  :ال يمكن صنع الخدمة مقدما أو تخزينها -1

العميل، فاملوظف يصنع اخلدمة مبجرد أن يظهر العميل أمامه، ويف حلظات قليلة يبدأ جتهيز املواد اخلام وبقية 

 .   يتم إعداد مبا يناسب طلب العميلعناصر إنتاج اخلدمة ويف نفس اللحظات 

يقوم املوظف بإنتاج وتقدمي خدمات وهي عبارة عن  :من الخدمة تال يمكن للموظف إنتاج عينا -2

خربة ومعايشة، فهو ال يستطيع أن يتيح عينات من هذه اخلدمة لكي يرسلها إىل املستهلك وحيصل منه على 

هلا، كما أنه ال يستطيع أن يوصل هذه اخلدمة شفهيا إىل  موافقة مسبقة عن جودة هذه اخلدمة قبل استعماله

أن يصفها له فإن املعايشة شيء آخر ومن غري املتصور إرسال عينة من نوعية اخلدمة  العميل، ومهما حاول

للعميل قبل أن حيصل عليها حني حضوره للبنك وألن كل عميل له حساسيات استقبال خاصة به ختتلف عن 

وفري منوذج موحد يعلنه البنك لكي يرضي عمالئه، ويفرض ذلك بطبيعة احلال ضرورة االهتمام غريه فإنه العسري ت

          2.الشخصي بكل عميل على حده

                                                           
     .115، ص 2111سنة زيان رمضان، حمفوظ جودت، االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، دار وائل للنشر والطباعة، عمان،  - 1

 .  020، ص 2100وصفي عبد الرمحان نعسة، التسويق املصريف، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، سنة  - 2
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ألن اخلدمة بطبيعتها ليست شيئا ملموسا ميكن احلكم على  :التأكد من تقديم ما يطلبه العميل -3

احلكم النهائي على ما يقدمه موظف البنك سوف يرتبط مبا مبعايري مطلقة وثابتة بني العمالء، فإن مواصفاته 

يطلبه ويتوقعه العميل عن هذه اخلدمة، واحلقيقة أن موظف الشباك يف البنك ال يبيع اخلدمة احلساب اجلاري 

 .لعميل حساب اجلاري ولكنه يدير حلظات هامة من جتربة العميل أثناء املعايشة للخدمات اليت يتلقاها من البنك

مبجرد  :مات البنكية التي تنتج وتستهلك في نفس الوقت وغير قابلة لالستدعاء مرة أخرىالخد -4

أن تقدم اخلدمة للعميل فإنه يستهلكها يف اللحظة اليت تقدم له وبالتايل فإن العميل ال يستطيع تداول هذه اخلدمة 

خمتلفة، من حيث أهنا غري قابلة  من طرف ثالث، وبالتايل كما أن اخلدمة البنكية اليت تقدم للعميل هلا طبيعة

  1.لالستدعاء مرة أخرى بعد تقدميها ومبجرد أن تقدم اخلدمة للعميل يستهلكها يف التو واللحظة

ليس هناك حدود جغرافية للمطالب واالحتياجات البنكية للعمالء فهناك طلب : التفتت الجغرافي -5

ك طلب خارجي يتمثل يف الطلب على التحويالت حملي موزع على أماكن جغرافية متفرقة داخل أي بلد، وهنا

البنكية بني الدول وبعضها واستخدام بطاقات االئتمان البنكية خارج حدود الدولة املصدرة للبطاقة، وعلى هذا 

فإّن كافة اخلدمات على اختالف أنواعها جيب تقدميها للعميل حيث يطلبها يف أقرب مكان يناسبه مبا جيذب 

  .التعامل مع البنك على استمرارالعميل 

أن اإلنتاج واالستهالك للخدمة البنكية متزامنان، حيث إن االهتمام الرئيسي لرجل التسويق  :التالزم -6

هو يف العادة خلق املنفعة الزمانية واملكانية، هذا يعين أن اخلدمة مالئمة يف املكان والزمان الصحيحني وهذا يعين 

ئمة للقناة التوزيعية وللتغلب على عامل الزمن هو استخدام بطاقات ضمنيا أن البيع املباشر هو األكثر مال

   2. االئتمان اليت بواسطتها تنقل اخلدمة بشكل أكثر سالمة

                                                           
 .011وصفي عبد الرمحان نعسة، نرجع سابق، ص  - 1
 .    75، ص 2115نة سامي أمحد مراد، تفعيل التسويق املصريف ملواجه آثار اجلاتس، املكتب العريب للمعارف، س - 2
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املؤسسة البنكية تعمل على تقدمي مدى واسع للخدمات واملنتجات ملالقاة احلاجات  (:التمايز)التغاير  -7

ناطق خمتلفة، حيث تقدم من جهة خدمة خاصة للعميل الصناعي البنكية املتنوعة من قبل العمالء خمتلفني يف م

  . مثال ويف اجلهة األخرى تقدم خدمة للعميل فرد عادي

قد حيدث تقلب يف أصناف معينة من اخلدمة ألسباب طارئة أو ظروف مومسية مثل  :تقلبات الطلب -8

وض الطلبة عند كل فصل جامعي أو الطلب على القروض واملشاريع السياحية املومسية وبطاقات االئتمان أو قر 

   1.مواسيم زراعية معينة، مما يوجد ضغطا كبريا على وظائف التسويق يف البنوك

 مميزات الخدمة البنكية: الفرع الثالث

إن للخدمات املصرفية مواصفات خاصة جتعلها عن غريها من اخلدمات األخرى، وهذا ما سنحاول إبرازه      

 :   فيما يلي

حيرص كل بنك على تقدمي تشكيلة واسعة من اخلدمات البنكية : د الخدمات المقدمةتنوع وتعد -1

يلقى على حبيث يكون لكل خدمة خصوصيتها وفئة من العمالء ذوي خصائص ورغبات معينة، األمر الذي 

عاتق موظفي البنك بذل جمهودات يف سبيل التعرف على هذه اخلصائص والرغبات، وحماولة االستجابة هلا 

  . قيقها للعميل يف الوقت واملكان املالئمني وبالسعر املناسب واجلودة املطلوبةوحت

إن اخلدمات اليت يقدمها أي بنك، يقدر أي من البنوك األخرى  :تشابه ما تقدمه البنوك من خدمات -2

عن الكثرية تقدميها، وهذه أول مشكلة تسويقية تعرتض أي بنك، مما يدفع به للعمل جاهدا لتحقيق التميز 

       2.منافسيه من البنوك مبستوى خدمات تتصف باجلودة العالية

                                                           
 .   12، ص 2117تيسري العجارمة، التسويق املصريف، دار حامد للنشر، عمان، األردن، سنة  - 1
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم (دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية)حممد زيدان، دور التسويق يف القطاع املصريف  - 2

 .     15، ص 2111/2117، كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري، جامعة اجلزائر، مسة االقتصادية، فرع ختطيط
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تتم املنافسة بني البنوك من أجل االنفراد بتقدمي خدمات متميزة للعمالء  :شدة المنافسة بين البنوك -3

 وجلب أكرب عدد منهم، األمر الذي يزيد من صعوبة مهمة البنك يف احملافظة على مستوى معني من املنافسة، نظرا

   .للظروف البيئية املتغرية اليت ينشط فيها البنك

مما ال شك فيه أن التعامل يف األموال، هو تعامل على مستوى عال من  :أهمية عنصر الثقة في البنك -4

احلساسية، وعليه فإّن خسارة البنك يف إحدى العمليات املالية قد تولد ختوفا لدى العمالء مما يؤدي إىل عجز 

لسيولة الالزمة ملواجهة حركة السحب غري العادية اليت تنجم عن ختوف العمالء، وحتوهلم إىل البنك عن توفري ا

على حتقيق االيرادات واألرباح املناسبة قد بنوك أخرى توفر هلم األمان أكثر زيادة على ذلك، فإن عدم قدرة البنك 

   .   معهيؤدي إىل اهتزاز صورة البنك ونقص الثقة لدى العمالء الذين يتعاملون 

البنك إنتاج اخلدمة مركزيا وتوزيعها عرب قنوات توزيع   ليس يف مقدور :العتماد على التوزيع المباشرا -5

كما هو احلال من السلع املادية، بل أنه يقدم خدماته مباشرة بواسطة فروعه املنتشرة من أجل تلبية رغبات 

ة يف تقدمي اخلدمة يلجأ البنك إىل استخدام الطرق العمالء، حيث يكون قريب منهم نظرا ألمهية الناحية الشخصي

  .  احلديثة يف تقدمي بعض اخلدمات

إن العالقة الوثيقة اليت تربط بيم اجلهاز  :ارتباط نشاط البنك بالسياسة االقتصادية والنقدية للدولة -6

صادية للدولة يقوم البنك البنكي والنشاط االقتصادي، جتعل كل منها يؤثر ويتأثر باآلخر، فعلى أساس احلالة االقت

ويستعمل من الناحية األخرى مجلة من األدوات النقدية واالئتمانية هبدف التأثري على املركزي باختاذ القرارات، 

النواحي وفقا لألهداف املسطرة، ومن خالل ذلك تتأثر البنوك هبذه القرارات واألدوات، ويظهر ذلك من خالل 

    1.طبيعة املنتجات واخلدمات البنكية اليت تقدمها فيما بعد

 
                                                           

1
 .     10-11، ص مرجع سابقحممد زيدان،  - 
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 البنكيةات الخدمأنواع : الفرع الرابع

اخلدمات البنكية منتجات غري ملموسة يتم التعامل هبا يف أسواق معينة هتدف لتلبية حاجات ورغبات      

 :املستفيدين وتقدم هلم املنفعة وهي تقسيماهتا كالتايل

قوم هبا اخلدمات البنكية اليت متارسها البنوك لصاحل للعمالء، وتتقاضى عليها عمولة بوصفها أجرة عمل ي     

البنك بتقدمي خدمات عدة يف هذا اجملال منها حتصيل الشيكات واحلواالت وحتصيل الكمبياالت، إضافة إىل 

ات املستندية وخطابات تقدمي خدمات تويف منها الكسب عن طريق بيع وشراء األوراق املالية وعمليات االعتماد

 :وفيما يلي شرحها كالتايلالضمان والكفاالت وغريها، إضافة لقبول الودائع بأنواعها 

يقبل البنك الودائع من عمالئه ويصنفها من ناحية مدى قدرة املودع على  :خدمات قبول الودائع البنكية -1

سحبها إىل ودائع حتت الطلب وهي ما يطلق عليها باسم احلساب اجلاري والودائع ألحل اليت تتسم بطابع 

 .  االدخار وودائع التوفري

يعرف احلساب اجلاري بأنّه عقد ميثل االتفاق بني (: الحساب الحاري)الطلب خدمات الودائع تحت  -

، على ما سلمه كل منهما لآلخر بدفعات خمتلفة من نقود وأموال أو سندات (العميل)البنك وصاحب احلساب 

لبة جتارية قابلة للتملك تسجل يف حساب ملصلحة الدافع ودينا على القابض، دون أن يكون ألي منهما حق مطا

اآلخر يسلمه كل دفعة على حدة حبيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا احلساب دينا مستحقا 

  1. ومهيئا لألداء

                                                           
يف العلوم  ماجسترية لنيل شهادة مذكر ، (دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية) النظم املعاصرة لتوزيع املنتجات املصرفية، فهيمة سواملي - 1

      (.غري منشورة)، 11، ص 2115/2111ة ن، سحممد خيضر قتصادية، جامعةاال
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أصحاهبا من وضعها يف البنك للحصول على فوائدها ما دام مبلغ يستهدف  :خدمات الودائع ألجل -

إال بعد مدة يتفق عليها العميل مع البنك وحيدد ليسوا حباجة إليها يف الوقت القريب، وال جيوز سحبها من البنك 

 . عقد ايداعها هناية املدة إذا رغب املودع يف ابقاء الوديعة ملدة أخرى

يقصد هبا كل حساب يف دفرت واجب التقدمي عند كل سحب أو ايداع وهي  :خدمات ودائع التوفير -

رين من السحب عليها مىت شاء أو ضمن شروط قسم من الودائع االدخارية، غري أّن العادة جرت على متكني املوف

 .حسب النسب املقررةخاصة، ومينح البنك الودائع بفائدة 

وهي أشياء معينة يود أصحاهبا أن حيافظوا عليها ويتجنبوا خماطر السرقة والضياع  :خدمات األمانات -

املادي، ويقوم البنك  واحلريق وحنو ذلك، فيودعوهنا لدى البنوك على أن يستودعها بعد ذلك بنفس مظهرها

 . بإعداد خزائن خاصة هلذا الغرض لعمالئه ويتقاضى من لقاء ذلك أجرا

متارس البنوك تسوية الديون عن طريق املقلصة أو الرتحيل يف احلساب دون  :خدمات التحصيل الداخلية -

ض ملخاطر السرقة ر احلاجة إىل التداول كميات كبرية من العملية، وما يرتتب على ذلك من نقل وتكاليف وتع

 1. ....حتصيل الشيكاتوالضياع، وتتمثل التسويات اليت تقوم هبا املصارف يف 

تقدم البنوك إىل  :خدمات تقديم القروض والتسهيالت لمنظمات األعمال وتتقاضى البنوك فوائد -2

    :جانب خدماهتا السابقة بتسهيالت بنكية وتقدمي قروض وأهم هذه اخلدمات هي

تقسم القروض البنكية عادة إىل القروض طويلة األجل ومتوسطة : لقروض االستهالكيةخدمات تقديم ا -

التسليف هذه تارة صورة قرض عادي يتقدم العميل بطلبه إىل البنك،  لياتم، وتتخذ عاألجل وقصرية األجل

تصرف عميله وتسلم مبوجبه مقدارا حمددا من النقود وتتخذ أخرى صورة فتح اعتماد، ويقصد به وضع البنك حتت 

  .مبلغا معينا من النقود ملدة حمددة ويكون للعميل حق السحب منه
                                                           

 .11، ص مرجع سابق، فهيمة سواملي - 1
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خصم األوراق التجارية هو شكل من أشكال التسليف البنكي أن  :خدمات خصم األوراق التجارية -

ا يتقدم املستفيد بالورقة التجارية ذات األجل احملدد قبل حلول موعد وفائها إىل البنك معني، ليحصل على قيمته

له البنك قيمتها بعد خصم املبلغ معني يتكون من فائدة املبلغ املذكور يف الورقة التجارية من يوم الدفع حىت تاريخ 

 . االستحقاق

يقوم املستفيد بتقدمي الكمبيالة إىل البنك طالبا  :الكمبياالت على أساس البيعخدمات خصم  -

هذا البيع الذي كان املستفيد ميلكه يف ذمة حمور خصمها، أي بيع الذي متثله الورقة فيملك البنك مبوجب 

     1.الكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه فعال إليه

 البنكية اتتعريف وأهمية تطوير الخدم: الفرع الخامس

 : تعريف تطوير الخدمات البنكية -1

تماشى واحتياجات املقصود بتطوير اخلدمات البنكية إدخال مزايا جديدة للخدمات البنكية القائمة مبا ي     

 :العمالء، مما يؤدي إىل زيادة الطلب على هذه اخلدمات مثل

 .إدخال تعديالت وحتسينات على اخلدمة القائمة يف طريقة تقدميها أو توزيعها إىل العمالء -

 .استحداث خدمات جديدة وتقدميها ضمن مزيج اخلدمات احلالية للبنك -

 2.ية جديدة وتوسيعها إىل شرائح جديدة من العمالءمد اخلدمة البنكية القائمة إىل مناطق جغراف -

 :إّن تطوير الكفاءات البشرية يتوقف على ثالثة دعائم رئيسية

                                                           
 . 17 -11، ص مرجع سابق، سواملي فهيمة - 1
ختصص تسويق،  ،يةر تجايف العلوم ال ماجسترية لنيل شهادة مذكر ، دور تسويق اخلدمات االلكرتونية يف تفعيل النشاط البنكي، سليمة عبد اهلل - 2

 .11، ص 2111/2110ة نس باتنة، ،احلاج خلضر جامعة
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تطوير الكفاءات البشرية ألن اخلدمات البنكية تعتمد على العنصر البشري وبالتايل أي تطوير جيب أن  -

 .ميثل العنصر البشري هو األساس واملنطلق فيه

 .إلجراءات واملنافذ اليت متر هبا اخلدمة إىل العميلتطوير األساليب وا -

التطري املستمر يف التكنولوجيا املستخدمة يف البنوك بإدخال كل التقنيات واألنظمة االلكرتونية اليت  -

   1.أصبحت البنوك تتنافس فيما بينها على االستثمار فيها من أجل تطوير تقدمي خدماهتا

 :أهمية تطوير الخدمات البنكية -2

اليت تكتسبها عملية التطوير كون أن البنك يعمل يف بيئة متغرية وأّن رغبات العمالء يف تغري دائم،  إّن األمهية     

وعلى البنك مالحقة تلك التطورات والتغري يف الرغبات للمحافظة على احلصة السوقية واالستمرار يف ظل 

 :بارات أمههااملنافسة، وتتبع أمهية االبتكار والتطوير يف جمموعة اعت

يف أذواق ورغبات الزبائن وبالتايل تطوير اخلدمات البنكية يصبح ضروري لضمان االستقرار التغري املستمر  -

 .يف السوق وجلب زبائن جدد

 .االستفادة من تطورات تكنولوجية يف جمال العمل البنكي وتسخريها خلدمة العمالء -

تعمم املنافسة يف البنوك على جوانب االبتكار والتطوير مواجهة املنافسة احملتدمة يف السوق البنكية حيث  -

          2.وإجياد أفكار جديدة ترتجم يف شكل خدمات لتحقيق رضا العمالء

 :الخدمات االلكترونية -3

الصناعة البنكية خالل السنوات األخرية بشكل مل يسبق له مثيل، ومتيز العمل البنكي يف العصر  طورتلقد ت     

على التكنولوجيا واالتصال بغية تطوير نظم ووسائل تقدمي اخلدمات البنكية ورفع كفاءة أدائها، مبا  هذا باالعتماد

                                                           
 . 10سليمة عبد اهلل، مرجع سابق، ص  - 1
 .  05، ص 2111حامد ضمور، تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر، األردن، سنة  - 2
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يتماشى مع هذا التقدم املتسارع وتطوير جودة اخلدمات البنكية املقدمة من أجل مواكبة الدخول يف عصر التجارة 

    1. االلكرتونية والصرفةااللكرتونية 

 تسويق البنكيماهية ال: المطلب الثاني

إّن اجتاه البنوك إىل تبين فكرة التسويق مع بداية التسعينات فهي تعد أحد أهم التطورات الوعي البنكي لدى      

األفراد وظهر تلبية للكثري من االحتياجات املالية واالئتمانية، ما كانت لتليب لو مل يستجيب النظام البنكي هلا 

اليت استطاعت ... طبيقات وممارسات فهو مدين إىل تطور نظم االنتاجورغم ما وصل له السوق البنكي من ت

 .      استمالة درجة عالية من املنافسة

 تعريف ونشأة التسويق البنكي: الفرع األول

وتنوعت واختلفت  تسويق البنكيلناولت العديد من األدبيات تعاريف لت :تعريف التسويق البنكي -1

 : االجتاهات أمهها

نشاط ديناميكي حركي الذي يشمل كافة اجلهود اليت تؤدي يف البنك أو املؤسسة البنكية وإىل : " بأنّهيعرف      

تكلفة ترفق اخلدمات واملنتجات البنكية اليت يقدمها البنك إىل العميل سواء اقرتاضا أو ايداعا، وخدمات بنكية 

لعميل بشكل مستمر يكفل رضاه عن متنوعة، حيث يعمل التسويق على اشباع رغبات وحاجات ودوافع هذا ا

 2".البنك واستمرار تعامله معه 

                                                           
     .11ص  ،2111عبد الفتاح الصرييف، إدارة البنوك، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، سنة  - 1

2- Michel Badoc, Marketing management pour la banque et l'assurance européene, les 
éditions d'organisation, 1985, p 60.     
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هو دراسة أسواق خمتلف اخلدمات البنكية بتحديد دراسة العمالء احلاليني واملتوقعني : " يعرف أيضا بـأنّه     

ميكن للبنك للبنك، بغية التعرف على رغباهتم الالهنائية مع العمل على اشباعه بأقصى قدر ممكن من الكفاءة، مما 

 1".من حتقيق أهدافه من ناحية اجملتمع وتنميته من ناحية أخرى

      Deruk Rander  ذلك النشاط االداري الذي يعمل على تدفق وانسياب خدمات : " فقد عرفه بأنه

 2".البنك إىل جمموعة حمددة من العمالء مع حتقيق أرباح 

اط هام إلدارة خدمات البنك عن طريق تصميم وتنفيذ برامج نش: " ومنه نستنتج بأّن التسويق البنكي هو     

من أجل اشباع حاجات العمالء احلاليني وكسب عمالء متوقعني لتحقيق أرباح لكسب درجة عالية من قدرات 

 . تنافسية

 :نشأة ومراحل تطور التسويق البنكي -2

 :نشأة التسويق البنكي -1

تفاعلهما مع القدرات االبداعية يف األفراد أدى إىل تطور فكرة التسويق وتراكم اخلربة وكذا  ن توسع املعرفةإ     

من خالل تبادل  USAالبنكي، فأصبح التسويق مرشدا أساسيا لألسواق، حيث بدأ االهتمام بالتسويق يف بنك 

ها من األفكار واملعلومات ذات الطابع االعالين من خالل مجعية االعالنات املالية، واملؤسسات املالية كغري 

السوق العمالء واملردودية : املؤسسات األخرى خاصة البنوك حتاول فصل نشاطها من حمورين أساسني مها

باستعمال التسويق وبذلك ظهر الفكر التسويقي يف البداية لدى النشاطات البنكية ومل يفرض وجوده إال ما بني 

                 ،ملؤسسات املالية لوظائفهاعن طريق حاجة ا 0051-0051ورأى تطورا حقيقيا سنيت   0011-0015

                                                           
  .  71، ص 0005كمال محزاوي، اقتصاديات االئتمان املصريف، منشأة املعارف، االسكندرية، سنة   -1

2- Durek Rander, Marketing in banking, the institute of bankus, London, 1969, p 20.  
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، كمضاعفة بنكيةالدمات اخلوتبنت تقنياته البنوك األمريكية وذلك من أجل إرضاء السوق اجلديد بتوسيع تشكيلة 

وذلك ... القروض املخصصة لنوع معني من النشاطات وكثافة شبكات التوزيع فيما يخص شهادات االيداع

ذا كله داللة على وجود فكرة جديدة ألصحاب البنوك األمريكية من أجل إرضاء العمالء باملراسلة يف املنازل ه

   1.ورفع املردودية وقدرهتا التنافسية

عرض املراحل اهلامة اليت مر هبا التسويق البنكي ليصل إىل ما هو وفيما يلي  :مراحل تطور التسويق البنكي -2

 :احل إىل مخسة مراحل أساسية كاآليتعليه يف الوقت احلايل، وقسم كوتلر هذه املر 

يف بداية اخلمسينات متيز التسويق البنكي ببعده البيعي حيث مارست البنوك أعماهلا يف  :مرحلة االعالن -

سوق اتصفت بأهّنا سوق البائعني، وكانت احلاجة املالية واالئتمانية ال تزيد عما تنتجه من اخلدمات وتبيع وتروج 

لى العمالء أن يقبلوا هبا، ولكن ويف أواخر اخلمسينات ازدادت حدة املنافسة بني البنوك هذه اخلدمات اليت كان ع

على حسابات التوفري واالدخار وبدأت حتذو املؤسسات الصناعية يف استخدام خمتلف أساليب الرتويج كاإلعالن 

 .  وغريه

النشاط ما مل يواكبه تغري  بدأت مع بداية اقتناع البنوك بعدم فعالية :مرحلة البيع الشخصي للعمالء -

مماثل يف الكيفية اليت يتم هبام عاملة البنك لعمالئه، مع ظهور هذا املفهوم بدأ التسويق البنكي يأخذ منحى آخر 

تدعيم مفهوم توجيه : ئه وأخذ هذا االجتاه عدة صور أمههاعمالو يتمثل يف كيفية خلق جو من الصداقة بني البنك 

البنوك وحتديث أنظمة وأساليب العمل بالبنوك، يؤدي إىل سرعة اخلدمات وحتديث العمالء لدى املتعاملني ب

أماكن تأدية اخلدمات وقاعات االنتظار العمالء مما جيعلها أكثر جاذبية، وتقدمي خدمات استشارية ومعاونتهم يف 

    .      اختاذ القرارات املالية بطريقة سليمة

                                                           
   .   01، ص 0000حمسن أمحد اخلضريي، التسويق املصريف، دار النشر والتوزيع، القاهرة، سنة  -1
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م التسويق البنكي على تطوير وابتكار اخلدمات البنكية اجلديدة، ارتكز مفهو  :مرحلة االبتكار واإلبداع -

فبعد أن سادت العمليات البنكية درجة منطية أدركت بعض البنوك احلاجة إىل متييز نفسها وخدماهتا، وهذا يؤكد 

  .وسوقها يف الوقت املناسب دمةأّن موظف البنك هم منتج اخل

التسويق  مفهوم ولية االجتماعية متثل بعدا اسرتاتيجيا يفاملسؤ  :مرحلة المفهوم االجتماعي للتسويق -

ألهدافها، أصبح يعتمد وبدرجة كبرية يف قدرهتا على املوازنة  امةاملصلحة اهلالبنكي وهنا يقوم على أنّه ضرورة أخذ 

   . بني حتقيق األهداف عمالئها من ناحية وحتقيق أهداف الصاحل العام للمجتمع من ناحية

مع تزايد اهتمام البنوك بالتسويق كعامل أساسي يف حتقيق االستقرار والنمو  :ه بالتسويقمرحلة التوجي -

خاصة يف ظل الظروف البيئية املتغرية، واليت اصبحت تعمل فيها البنوك وتتسم هذه املرحلة بقيام البنوك مبمارسة 

سويق واملعلومات التسويقية وتدعيم النشاط التسويقي يف ايطار أنظمة متكاملة للمعلومات وتطوير أنظمة حبوث الت

    1.بالكيفية املطلوبةأنظمة االتصاالت التسويقية وأنظمة التخطيط وأنظمة وأساليب الرقابة لتحقيق أهداف البنك 

 أهداف ووظائف التسويق البنكي: لفرع الثانيا

 :يهدف البنك من خالل التسويق البنكي إىل حتقيق مايلي: أهداف التسويق البنكي -1

وحتديد رغباته واحتياجاته احلالية واملستقبلية قصد تصميم وتقدمي رحبية دراسة السوق والعميل األكثر  -

 .اخلدمات البنكية اليت يرغب يف احلصول عليها يف الوقت املناسب واملكان املالئم

صورة البنك بناء صورة اجيابية على البنك وخدماته وعن العاملني فيه واحملافظة املستمرة على السمعة و  -

 .أمام عمالئه

                                                           
ملنظومة البنكية بن نافل قدور، عرابة رابح، التسويق البنكي وقدرته على اكتساب ميزة تنافسية، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الوطين حول ا - 1

 .701-710 ، ص 211ديسمرب  07-01اجلزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وحتديات، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، اجلزائر، 
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 .االطالع الدائم على البنوك واملنافسة ومعرفة قدرهتا على التأثري يف السوق -

 .املسامهة يف عملية التطوير والتجديد البنكي واملايل -

 .تسيري خمتلف املنتجات واخلدمات البنكية بصفة أكثر اجيابية وتقدميها على أكمل وجه للعمالء -

 .كثر مرونة يف االستجابة ملتغريات السوق وتطورات احتياجات العمالءتكييف البنوك وجعلها أ -

خلق أسواق بنكية وممارسة العمل فيها عن طريق اكتشاف أنواع جديدة من اخلدمات البنكية يرغب فيها  -

 . العمالء

نطاقها  املسامهة يف اكتشاف الفرص االستثمارية، ودراستها وحتديد املشاريع اجلديدة اليت ميكن إقامتها يف -

 1.وتأسيس وترويج هذه املشاريع

 :وظائف التسويق البنكي -2

التسويق البنكي هو نشاط يعمل على املالئمة والتكييف املستمر بيت البيئة الداخلية املتحركة للبنك واليت      

وتوقعاهتم تتصل باحتياجات ورغبات وتطلعات العاملني، وكذا باحتياجات ورغبات املتعاملني، وتطلعات العمالء 

املستقبلية والبيئة اخلارجية األكثر حركة احمليطة بالبنك واليت تتصل مبتغريات املعامالت املعرفية البنكية ومتغريات 

السوق احمللية والعاملية، ومتغريات تكنولوجيا البنوك، هذا النشاط جيعل البنوك دائمة التجديد والبحث عن األفكار 

خلدمات البنكية اليت تقدمها للعمالء، ووفقا هلذا املفهوم التسويقي للعمل البنكي اجلديدة لتطبيقها يف منظومة ا

                                                           
، 2111لعلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة هواري معراج، التسويق البنكي وتأثرياته على الزبائن، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف ا - 1

 (.   غري منشورة)، 11ص 
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أهم وظائف دائرة التسويق يف ميكن حتديد مهام وواجبات وعمل وإرادة التسويق يف البنك، وبشكل عام فإّن 

     1.البنك

 .البيئة التسويقية للبنوك: المطلب الثالث

ويق يعد أكثر األنشطة اإلدارية تأثرا وتأثريا بالبيئة وأّن جناح وبقاء البنوك ومنوها التسويق أّن التسيرى خرباء      

يعتمد بدرجة أوىل على قدرهتا على التكيف والتفاعل مع الظروف البيئة احمليطة هبا وهي عوامل وظروف ميكن أن 

 .  تكون داخلية وخارجية

 تعريف البيئة التسويقية: الفرع األول

مجيع العوامل واملتغريات والقوى والعناصر املؤثرة يف نشاط منشأة : " لر يؤكد أّن البيئة التسويقية هيفيليب كوت     

 2".األعمال وفعاليتها من خالل فرتة زمنية معينة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر 

وى واملؤثرات اخلارجية اليت ال كافة الق: " بأهّنا مد مرسيحمثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين يعرفها      

ختضع لسيطرة إدارة التسويق ولكّنها تؤثر يف قدرهتا على احلفاظ مبعامالهتا الناجحة مع عمالئها يف أسواقها 

    3". املستهدفة 

 

 

                                                           
حممد خلضر بوساحة، تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك االسالمية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف االقتصاد واإلدارة، ختصص اقتصاد  - 1

 .     70، ص 2115-2111ر للعلوم االسالمية، قسنطينة، سنة إسالمي، جامعة األمري عبد القاد
 .  01، ص 0000حممد صاحل املؤمن، مبادئ التسويق، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة  - 2
     .001، ص 2117ثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد مرسي، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، االسكندرية، سنة  - 3
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 .مكونات البيئة التسويقية: الفرع الثاني

 : البيئة الداخلية للبنك -1

ى اليت تقع داخل البنك وبالتايل فهي تسري إىل املتغريات اليت ميكن عن العناصر واملكونات والقو  وهي عبارة     

التحكم فيها وهي جمموعة العناصر املكونة إلسرتاتيجية البنك واليت حتديدها من قبل اإلدارة واملسؤولني عن 

ع، اخلدمة، السعر، التوزي) يف مكونات املزيج التسويقي وعناصره األربعة التسويق وهو يظهر بشكل واضح 

وبشرية وجتهيزات ومعدات موقع البنك القدرة على االبتكار  إضافة إىل موارد البنك من موارد مالية، (والرتويج 

والتجديد، مسعة البنك وحتليل األنشطة اإلدارية من أجل حتديد عناصر القوة والضعف الداخلية الستغالل الفرص 

 1.يةاملتاحة بأقصى كفاءة ومواجهة هتديدات البيئة اخلارج

 :البيئة الخارجية للبنك -2

عبارة عن القوى واملتغريات اليت تقع خارج البنك، األمر الذي نتج عنه فقدان البنك قدرة الرقابة عليها  وهي     

والتحكم فيها، وبالرغم من أّن مكونات البيئة اخلارجية خارجة عن سيطرة البنك وإدارة التسويق إال أّن البنك ومن 

وتنقسم عوامل . تغريات هذه البيئة ومراقبة اجتاهاهتا ومجع البيانات عنها ميكنه التكيف معهاخالل متابعة م

 :ومتغريات البيئة اخلارجية إىل جمموعتني

العناصر اليت ترتبط بشكل مباشر مع البنك واليت تؤثر على قدرته يف  وهي :البيئة الخارجية الجزئية -

العمالء، املنافسون، الوسطاء )  األطراف الوثيقة االتصال بالبنك خدمة األسواق اليت يتعامل معها وهي متثل

 .(التسويقيون، املوردون، اجلمهور 

                                                           
 .  021، ص 2110أمحد حممود أمحد، تسويق اخلدمات املصرفية، مدخل نظري تطبيقي، دار الربكة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة  - 1
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تتفاعل عوامل البيئة التسويقية اجلزئية مع عوامل البيئة الكلية وتشكل للبنك  :البيئة الخارجية الكلية -

ة، البيئة االجتماعية والثقافية، البيئة البيئة االقتصادي)  فرص وهتديدات ما يتطلب منه استجابة جلميع القوى

        1.(التكنولوجية، البيئة التنافسية، البيئة السياسية والقانونية 

 .جودة الخدمات البنكية: المطلب الرابع

ازدادت أمهية جودة اخلدمة وتعددت مفاهيمها وتصدرت اهتمام الباحثني كأساس لتحقيق التميز واملواجهة      

البنوك واملؤسسات املالية من أجل النمو واالستقرار ومنه تعبري اجلودة يشري قدرة على انتاج سلعة أو  املنافسني يف

 .   تقدمي خدمة تكون قادرة على الوفاء حلاجات العمالء

 تعريف جودة الخدمات البنكية: الفرع األول

لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة  معيار: " عرفت جودة اخلدمة من منظور الدكتور عوض بدير حداد بأهّنا     

  2".مع توقعات العمالء هلذه اخلدمة 

اجملموع الكلي للمزايا واخلصائص اليت تؤثر يف مقدرة : " أهّنا ASOعرفتها اجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودة      

 3".سلعة أو خدمة معينة على تلبية وأهّنا تسليم خدمة ممتازة أو متوقعة 

لبنك إلظهار جودة خدماته إىل عدة عناصر تبني القيمة اخليالية للمنتج أو خدمة معينة املعروضة يلجأ ا     

 :وميكن أن يستعمل البنك عدة سياسات إلعطاء صورة جيدة عن خدمة سريعة وفعالة تتمثل أمهها

 . حيث يهتم البنك هبيأهتم، لباقتهم، لباسهم، بكشف هويتهم للعميل، وبكفاءهتم: العمال -

 . حيث يهتم البنك بتحديث أجهزته ومعداته إلعطاء صورة املؤسسة املتطورة :جهزةاأل -

                                                           
، فريد عمر، دور األنشطة التسويقية املتكاملة يف تطوير خدمات املؤسسة املصرفية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية - 1

       .01-02، ص 2111-2111ختصص نقود ومتويل، جامعة حممد خيضر بسكرة، سنة 

 .   111، ص 0000عوض بدير حداد، تسويق اخلدمات املصرفية، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، سنة  - 2
    .01، ص 0001فريد عبد الفتاح، إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية، دار الكتب، القاهرة، سنة  - 3
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 .  وهو توفري معلومات واضحة ومشجعة الختاذ القرارات الصحيحة :املعلومات -

 . حيث يضع البنك شعارات ورموز للتعبري عن ثقافته التنظيمية :الشعارات -

من الداخل واخلارج وبتخصيص أماكن الستقبال البنك بإعادة تنظيم احملالت حيث يهتم  :احملالت -

 .العمالء، وبتكوين العمال يف خمتلف العمليات البنكية لتقليل انتظار العمالء

     .حيث يضع البنك األسعار بشكل واضح وشفاف للعمالء: األسعار -

 .يوضح مفهوم جودة الخدمة: 6الشكل رقم 

 

 

 

 

 . 210، ص سامي امحد مراد، مرجع سابق: المصدر 

 .أبعاد جودة الخدمات البنكية: الفرع الثاني

يبين العمالء توقعاهتم وإدراكاهتم وبالتايل حكمهم على جودة اخلدمة حتقق لتشمل عشرة أبعاد  إّن معايري     

 :رئيسية وهي

الوعد  وتعين االتصاف يف األداء واجناز اخلدمة كما مت (:االعتمادية)درجة الثقة والمصداقية في األداء  -

 .بذلك وأداء بالطريقة الصحيحة من أول مرة

وتشري إىل املبادرة وإىل مساعدة العمالء والرد السريع على استفساراهتم واحلساسية  :سرعة االستجابة -

 .  اجتاه حاجات العمالء، والسرعة يف أداء اخلدمة

 الخدمة المقدمة

 

 

   إدراك العميل ألداء الناتج            مستوى الجودة              للخدمة توقعات العميل



 مفاهيم حول تسويق وسائل الدفع البنكية:                                            الفصل األول
 

  
- 49 - 

 
  

من توافر معلومات واإلملام على أداء اخلدمة واليت تستمد  تعكس املهارة واخلدمة :الكفاءة أو القدرة -

 .بظروف وطبيعة العمل وامتالك كافة املهارات الضرورية لتحقيق األداء السليم للخدمة

ال يتضمن هذا اجلانب سهولة االتصال فحسب ولكن كل ما من شأنه أن ييسر من  :الوصول للخدمة -

خلدمة ومالئمة موقع البنك ووجود احلصول على اخلدمة، مثل مالئمة ساعات العمل وتوافر عدد كاف من منافذ ا

 .  مناسب من آالت الصرف آليل

 .وتشمل األمانة والثقة الواسعة والسمعة يف كل من البنك ومقدم اخلدمة :المصداقية -

ويعين الدوام إمداد العمالء باملعلومات، وخماطبة العميل باللغة اليت يفهمها، واالتصاالت  :االتصال -

 . ت املرتدةوتأمني للحصول على املعلوما

 . ويعكس ذلك بالدرجة خلو املعلومات مع املؤسسة اخلدمية من الشك أو املخاطرة أو اخلطورة :األمان -

ويعكس اجلهد املبذول للتعرف على احتياجات العميل، ومالئمة اخلدمة يف ضوء تلك املعرفة،   :الفهم -

 . ف عليهكما يتضمن هذا اجلانب توفري االهتمام الشخصي للعميل وسهولة التعر 

وتعين أن يكون مقدم اخلدمة على قدر من االحرتام واألدب وأن يتسم باملعاملة الودية مع  :اللباقة -

 .   العمالء ومن مثّ فإّن هذا اجلانب يشري إىل املصداقية واالحرتام والود بني مقدم اخلدمة والعميل

العاملني على مستوى التكنولوجيا وتشري إىل مظهر التسهيالت واملعدات و  :النواحي المادية الملموسة -

   1. اخل.....وتصميم املباين

 

 

                                                           
 . 217-211محد مراد، مرجع سابق، ص أسامي  - 1
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   "المزيج التسويقي للبنوك" الدفع الحديثةوسائل ساليب تسويق إلى أمدخل : لمبحث الثالثا

يعترب التسعري عنصرا من عناصر املزيج التسويقي للبنك واحد السياسات التسويقية املهمة للمنتوج اخلدمي      

ؤثرة على رحبية البنك، باعتباره يستخدم كإسرتاتيجية يف دخول األسواق ويف اكتساب امليزة التنافسية واملاملصريف 

   . وتنميتها

 .تسعير الخدمات البنكية: المطلب األول

 تعريف وأهداف تسعير الخدمات البنكية: الفرع األول

 : تعريف تسعير الخدمات البنكية -1

مة البنكية يقوم بعملية مطابقة سعر اخلدمة مع املنافع أو العوائد اليت حتققها تلك إّن الزبون عند شرائه للخد     

اخلدمة يف حالة شرائها، وعليه فإّن البنك الناجح هو الذي يضع السعر الذي يعكس قيمة اخلدمة احلقيقية لدى 

 .  العميل

 .ه البنك نظري حصوله على خدمةومنه فإّن تسعري اخلدمة البنكية هي املقابل املادي الذي حيصل علي     

 :يهدف البنك من خالل تسعري منتجاته إىل مايلي :أهداف تسعير الخدمات البنكية -2

 .حتقيق أرباح يف األجل الطويل، وحتقيق معدل عائد على االستثمار -

 .يهدف البنك بآلية التسعري إىل مقابلة املنافسة وحتقيق استقرار يف السوق املصرفية -

 1.الذهين لدى العمالء، أين يقوم البنك بوضع أسعار مناسبة تروجييا خلدماتهدعم انطباع  -

 .    يهدف كذلك يف زيادة حجم تعامالته السوقية كتخفيض أسعار الفائدة على شهادة االدخار -
                                                           

1
 .  151، ص 2115طه طارق، إدارة البنوك واملعلومات املصرفية، دار الكتاب للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة  - 
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 طرق تسعير الخدمات البنكية: الفرع الثاني

مات املتشاهبة إال أّن بعضها بقي له بعض من أن أغلب البنوك قد قدمت العديد من أصناف اخلدعلى الرغم      

اخلصوصية ومت الرتكيز على خدمات مستقلة، فمثال هناك بعض البنوك ركزت على القروض السكنية دون غريها أو 

السلف الشخصية، ويالحظ أّن لكل خدمة من هذه اخلدمات طريقة تسعري تالئمها دون غريها، ومن طرق 

 :التسعري ما يلي

 : أساس التكلفة التسعير على -1

يعترب إحدى الطرق الشائعة لالستعمال خاصة مع سوق يتميز باملنافسة ويتميز بالبساطة والسهولة يف      

التطبيق، ويتحدد سعر بيع اخلدمات البنكية عن طريق جعل سعر بيع اخلدمة مساويا لتكلفة انتاجها مضافا إليها 

 .وامل املؤثرة يف السوق البنكيةهامش الربح احملدد إداريا أو الذي حتدده الع

   

تسمح هذه الطريقة مبعرفة تكاليف اخلدمات داخل البنك دون احلاجة للتنبؤ بظروف السوق ومنه جتنب      

 1.املنافسات السعرية

 (التسعير على أساس الربح المستهدف: ) تحليل نقطة التعادل التسعير على أساس -2

نقطة التعادل أو الربح املستهدف انطالقا من خريطة التعادل، هذه اخلريطة السعر الذي حيقق  فالبنك يضع     

 :تبني التكلفة واإليرادات الكلية املتوقعة عند مستويات خمتلفة من املبيعات حبيث حتسب نقطة التعادل كما يلي

                                                           
حول اجلودة والتميز يف منظمات زيدان حممد، قورين احلاج قويدر، جودة اخلدمات املصرفية، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر الدويل الثالث  - 1

      . 2115ماي  1-5، سكيكدة، يومي 77أوت  21األعمال، جامعة 

 هامش الربح(+ مصروفات إدارية + تكلفة التسويق + تكلفة االنتاج = ) سعر ال
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 :وإذا أراد البنك أن حيقق رحبا مستهدفا فإنّه حيسب الربح كما يلي

 

   1.ل إذا زادت مبيعاته فإنّه حيقق أرباح وإذا اخنفضت يتحمل خسائروعند نقطة التعاد

 :متوسط أسعار المنافسين التسعير على أساس -3

بتطبيقه هلذه الطريقة يضع أسعاره على أساس اسعار املنافسني أي على أساس السعر السائد يف  فالبنك     

ل أو أعلى، وقد يقوم بتعديل أسعاره تبعا لتغري أسعار السوق، وقد يصنع أسعارا مساوية ألسعار املنافسني أو أق

   .     املنافسني الرئيسيني له، هذه الطريقة شائعة االستخدام بسبب صعوبة تقدير التكاليف ومرونة الطلب

  : السوق التسعير على أساس -4

د السعر األدىن الذي جيب أن فإنّه ينظر إىل التكاليف باعتبارها نوعا من القيود يف حتدي على هذا األساس     

يتقاضاه البنك يف مقابل اخلدمات البنكية اليت يعرضها يف السوق، وتشري املعادلة اآلتية إىل مدخل التسعري حسب 

 2.اعتبارات السوق

         

 

                                                           
 .    51، ص 0001ناجي معال، أصول التسويق، دار صفاء أتراك للنشر والتوزيع، األردن، سنة  - 1
ية املصرفية لإلذاعة املسموعة، رسالة مقدمة، فرع إدارة ميلودي أم اخلري، حتليل نشاط التسويقي للخدمات اإلشهارية يف املؤسسة العموم - 2

 (.      غري منشورة)، 11،ص 2112-2110األعمال، جامعة اجلزائر، سنة 

 حجم المبيعات(/ التكاليف المتغيرة + التكاليف الثابتة = ) السعر الذي يحقق نقطة التعادل 

 التكاليف الكلية –االيرادات الكلية = الربح المستهدف 

 

 ( تكاليف التسويق+  التكاليف اإلدارية+  الخدمات انتاج اليفتك)  -هامش الربح  =السعر 

 



 مفاهيم حول تسويق وسائل الدفع البنكية:                                            الفصل األول
 

  
- 53 - 

 
  

 العوامل المؤثرة على تسعير الخدمات البنكية: الفرع الثالث

التسويقي وحتليل السوق البنكية فإّن هناك عوامل كثرية تؤثر على  مبا أن السعر ميثل عنصر هام يف التخطيط     

 .التسعري وتنقسم إىل عوامل داخلية وعوامل خارجية

العوامل الداخلية املؤثرة على التسعري تتمثل يف جودة اخلدمة البنكية وتكلفة املنتجات  :العوامل الداخلية -1

 .  البنكية، واإلسرتاتيجية التسويقية للبنك

أما العوامل اخلارجية املؤثرة على التسعري جيب على إدارة التسويق بالبنك عند تسعريها : العوامل الخارجية -2

ملختلف منتجاهتا البنكية األخذ يف احلسبان عدة عوامل هلا تأثري واضح على حجم مبيعاته وبالتايل على رحبيته 

       1.قتصادية والتدخالت احلكوميةومن بني أهم هذه العوامل هي املنافسة، الطلب، الظروف اال

 .توزيع الخدمات البنكية: المطلب الثاني

تكتسب إسرتاتيجية التوزيع كأحد عناصر املزيج التسويقي مكانة خاصة نظرا ألمهية إتاحة اخلدمات البنكية      

 .يف مكان ووقت مالئمني للعمالء

 تعريف وأهداف التوزيع: الفرع األول

 :تعريف التوزيع -1

جمموعة من األنشطة احملققة من : " ة التوزيع حيث ميكن تعريفه على أنّههناك العديد من التعاريف لوظيف     

طرف املنتج مع أو بدون تدخل الوسطاء من وقت إنتاج املنتوج النهائي حىت الوصول إىل املستهلك النهائي يف 

     .حلاجيات املستهلكاملكان والزمان املناسبني حتت أشكال وكميات تكون موافقة 
                                                           

 . 27معاريف فريدة، مرجع سابق، ص  - 1
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 :عدة أهداف تؤثر يف رسم السياسات التوزيعية ميكن إجيازها مبا يلي هناك: أهداف التوزيع -2

 .توفري السلع واخلدمات حيث حدوث الطلب عليها باألسعار والنوعيات املطلوبة -

 .الزمان واملكان املناسبني حتقيق املنفعة الزمنية واملكانية من خالل جتهيز املستهلكني بالكميات املطلوبة يف -

 .تقليل التكاليف التسويقية مما يساعد على خفض األسعار زيادة املبيعات -

خلق الثقة واالستقرار النفسي لدى املستهلك وإدارة صلة املنظمة وذلك من خالل ضمان استمرار تدفق  -

 .املنتجات إىل أكرب عدد ممكن من املستهلكني

        1. يف تقدمي منتجات بإيصاهلا إىل سوق جديدةالصمود أمام املنافسة والتوسع  -

 منافذ توزيع الخدمات البنكية: الفرع الثاني

 :تعريف منافذ توزيع الخدمات البنكية -1

املباشر أو التوزيع املباشر يتم عن طريق قدوم العميل للحصول على اخلدمة مثل كراء السيارات،  البيع     

ذهاب للزبون كاخلدمات الكهربائية، هذه الطريقة تضمن للمؤسسة اخلدمات خدمات السينما أو الطب، أو ال

، كوكالت السفر، (التوزيع غري املباشر)املراقبة اجليدة جبودة اخلدمة والكثري من املؤسسات تستخدم الوسطاء 

ات غري ملموسة، ومبا أّن اخلدم. والنقل والتأمني واإلعفاءات، خدمات التصريح باملداخيل، العقارات إىل غري ذلك

 2.فمفهوم التوزيع املادي، غري موجود يف توزيع اخلدمات

                                                           
شر والتوزيع، األردن، ، دار املناهج للن(مدخل اسرتاتيجي كمي وحتليلي)حممد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، التسويق املصريف  - 1

 .    071، ص 2117سنة 
2 - Darmon et autres, Le Marketing, Fondements et Applications, 4éme édition, Mc, 1990, p 837. 
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أي وسيلة تستخدم لتوصيل اخلدمات البنكية إىل العمالء يف املكان والوقت املناسبني : " ويقصد مبنفذ التوزيع     

     1".وباجلودة املطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة 

 : أهم منافذ توزيع الخدمات البنكية -2

تعترب فروع البنوك أهم منافذ التوزيع بالنسبة للبنك على اإلطالق حيث يعترب كل فرع من : وع البنوكفر  -

هذه الفروع صورة مصغرة من البنك، حيث يتم من خالهلا إتاحة معظم أو كافة اخلدمات البنكية اليت تتطلبها 

      2.املنطقة وعمالئها، وذلك اختيار موقعه بشكل جيد

مع زيادة مستويات األنظمة والتكنولوجيا مث التوسع يف خدمات الصرفة املباشرة : اآللي وحدات التعامل -

وحدة  07111إىل حوايل  0002املتحدة عام  يف اململكةATM حيث وصل عدد أجهزة الصراف اآليل 

صراف يف جيعل العميل ال يضطر إىل مراجعة الفرع نفسه بل يتعامل معه من خالل التعامل مع ال والصراف اآليل

العديد من اخلدمات اليت حيتاجها، ومبا أّن اهلدف األساسي للتوزيع هو توفري التكاليف ووقت الكادر القائم على 

خدم وتزويد العميل بوسائل راحة أكثر تتخذ هلا أماكن معينة غالبا ما تكون يف البناء البنكي من اخلارج، حبيث 

ساعة،  21ن اليوم الواحد إذ أهّنا تكن جاهزة للعمل طوال الـــــ ميكن للزبون من استخدامها يف أي وقت يشاء م

      3.وذلك عن طريق استخدام البطاقة الذكية اليت حيصل عليها العميل من البنك

نشأ هذا النظام نتيجة للقصور يف نظام شبكة توزيع اخلدمات البنكية لدى  :نظام التوكيالت البنكية -

عض األفراد، شركات أو وحدات النشاط االقتصادي األخرى نيابة عنه بتقدمي بعض البنوك مما أدى إىل توكيله لب

 .  اخلدمات البنكية وباسم البنك بعض البنوك مازالت تعمل كوكاالت لتقدمي خدمات البنوك أخرى

                                                           
 . 100زياد رمضان، وحمفوظ جودت، مرجع سابق، ص  - 1
 . 21أمحد حممود أمحد، مرجع سابق، ص  - 2
  .211ص  تيسري العجارمة، مرجع سابق، - 3
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حيث تقوم البنوك وفروعها بتسوية  -نظام اجلريو –ويطلق على هذا النظام  :نظام التعامل بالمقاصة -

اخلاصة لكل ا لدى البنوك األخرى وبالتايل معامالت عمالء كل منهم معها وفقا جملموعة من احلسابات مديوناهت

  .بنك لدى البنك اآلخر وهذا النظام يسهل التعامل البنكي بني العمالء فضال على السرعة يف تسوية املعامالت

سيلة من وسائل توزيع اخلدمات ازداد استخدام هذه الو  :تقديم الخدمة البنكية المتطورة تكنولوجيا -

نتيجة ادخال احلاسب اآليل يف أعمال البنوك، وطبقا هلذه الوسيلة فإنّه ينمكن للعميل استخدام  البنكية

أوال اتصال من احلاسب : االمكانيات اليت يتيحها احلاسب اآليل يف أعمال البنوك من خالل عمليتني أساسيتني

ه العميل ويقوم هذا احلاسب بتسوية احلسابات مع حاسب البنك، وثانيا اآليل اخلاص باملتجر الذي يشرتي من

           1.اتصال من خالل حاسب شخصي ميلكه العميل يف منزله

 المعايير التي تحكم اختيار منافذ توزيع الخدمات البنكية: الفرع الثالث

 : معايير متعلقة بالعمالء -1

التوزيع الذي يستخدمه البنك هو أن يتمكن من الوصول إىل العميل  بالنسبة ملنفذ ينهائيعترب اهلدف ال     

مبوظفي البنك  بطريقة تتناسب مع رغبات ومتطلبات العمالء، ولتحقيق عنصر املالئمة املرتتب على االلتقاء

ف وتوجيه األسئلة واالستفسارات هلم أثناء إجراء املعامالت البنكية، ونفس الشيء يقال بالنسبة ألجهزة الصر 

     2.اآليل حبيث أن تكون متوفرة يف األماكن اليت تالئم العمالء مثل املراكز التجارية، املطارات

 :وتشمل ما يلي :معايير متعلقة بالبنك -2

 .فهي اختيار مكان مناسب ومباين أكثر مالئمة للتعامل البنكي: قدرة البنك المالية -
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العاملة يف املنطقة املزعم افتتاح وحدة بنكية هبا يف اختيار تؤثر املنافسة من قبل البنوك األخرى : المنافسة -

 .حجم ونوع هذه الرحدة

على اختيار حجم الفرع وخاصة وإّن بعض اخلدمات البنكية  تؤثر: طبيعة الخدمة البنكية المقدمة -

خدمات االعتمادات املستندية : تتطلب مستوى فين خاص أو بعض املناطق حباجة إىل خدمات مميزة مثل

    .وكفاءات إدارية عاليةالعمالت األجنبية، ومنه ال بّد من فتح فرع به خربات و 

ويقصد بطبيعة السوق البنكي مدى تركز عمالء الفرع  :طبيعة السوق البنكي الذي سيخدمه الفرع -

 وحدة على افتتاح املرتقبني أو مقدار تشتتهم يف السوق، فكلما كان السوق متسما بالرتكز كلما كان مشجعا

بنكية ذو حجم كبري، وذلك بعكس األمر إذا كان السوق يتصف بتشتت العمالء حيث قد يستلزم األمر فتح 

  .وحدات بنكية صغرية احلجم مثل فروع الدرجة الثالثة أو استخدام التوكيالت

تتطلب عملية فتح فرع للبنك أو توفري أجهزة الصرف اآليل ضرورة توفر شروط أمنية  :اعتبارات أمنية -

 1.منفذ التوزيع عينة أو جتهيزات أمنية معينة لكي يشعر العمالء باألمن عند تعاملهم معم

 .ترويج الخدمات البنكية: المطلب الثالث

يعد الرتويج سالح االتصال اخلاص باملزيج التسويقي والدور األساسي للنشاط الرتوجيي هو القيام بإخبار      

    .ا باالستجابة للخدمات اليت تقدمها املؤسسةواقناع، وتذكري املستهلكني حىت يقومو 
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 تعريف وأهداف ترويج الخدمات البنكية: الفرع األول

 :تعريف الترويج البنكي -1

جمموعة االتصاالت اليت جتريها البنوك مع العمالء احلاليني واملرتقبني بغرض تعريفهم : " يعرف الرتويج بأنّه     

قدمة هلم ودفعهم لشرائها وتتمثل هذه االتصاالت يف عناصر املزيج الرتوجيي وهي وإقناعهم باخلدمات البنكية امل

 .     االعالن، الدعاية، البيع الشخصي، والعالقات العامة

إّن الرتويج شكل من أشكال االتصال بالعمالء، يتم من خالله ايصال املعلومات : أهداف الترويج البنكي -2

 :اختيار ما يناسبهم من خدمات ومنه فإّن الرتويج حيقق عدة أهداف منهااملناسبة هلم واليت تدفعهم على 

تعريف العمالء باخلدمات خاصة إذا كانت جديدة يف السوق حيث يعمل الرتويج على تعريفهم باخلدمة  -

 .وخبصائصها وأماكن احلصول عليها

 .إثارة اهتمام العمالء باخلدمات اليت يقدمها البنك -

 .ات السلبية للعمالء إىل آراء واجتاهات اجيابيةتغيري اآلراء واالجتاه -

    1. التأثري على العمالء باختاذ قرار إما بشراء اخلدمة أو االستمرار يف استخدامها -

 عناصر المزيج الترويجي: الفرع الثاني

ناصر اليت ميكن ترب النشاط الرتوجيي من أهم األنشطة املوكلة إلدارة التسويق يف البنك وهناك جمموعة من العيع     

 :استخدامها كلها أو بعضها لتحقيق أهداف البنك الرتوجيية ويطلق عليها عناصر املزيج الرتوجيي وتشمل ما يلي
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يعد وسيلة اتصال غري شخصية واهلدف منه هو ترويج سلعة أو خدمة أو فكرة ويتخذ أشكاال  :اإلعالن -

 .  هي املرئية واملسموعة وااللكرتونية

ة فاعلة واملثمرة يف جمال تعريف اخلدمات البنكية خاصة يف الوسائل االعالنية هو وسيل :النشر -

 .وااللكرتونية على حنو يتيح للعمالء التعرف على النشاط البنكي

 .هو اتصال شخصي بني البائع للخدمة ومقدمها من جهة :البيع الشخصي -

ال يتجزأ من البيئة االقتصادية وميتلك متثل جانبا مهما يف النشاط البنكي فالبنك جزء  :العالقات العامة -

  1.عالقات وروابط مع جهات حكومية مصرفية وزبائن وفئات السوق األخرى اليت تتطلب توثيق العالقة معها

 العوامل المؤثرة في عناصر المزيج الترويجي: الفرع الثالث

النفقات الرتوجيية،األهداف  :هناك عوامل هلا تأثري واضح على املزيج الرتوجيي للخدمات نذكر منها     

والسياسات اليت ينفرد البنك عن تلك اليت يف البنوك األخرى من ناحية األهداف أو السياسة األفقية أو العمودية، 

باإلضافة إىل خصائص اهلدف السوقي هناك تقسيمات سوقية معروفة تسعى البنوك إىل زيادة األفراد أو تنويعا 

هو جديد مثل دخول الفرد يف تقسيم السوقي اخلاص حبملة البطاقات الذكية،  خلدمات أو االستعانة بكل ما

وكذلك صفة اخلدمات هلا أثر على تركيب ونوعية الوسيلة الرتوجيية وعلى غرار هذا كله الكلف وتوفر وسائل 

عالية  الرتوجيية هناك بعض الدول ال تسمح باإلعالن عن بعض اخلدمات كالربا أو إّن تكاليف اإلعالن تكون

       2.  يصعب استخدامه
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 :األول خالصة الفصل

إّن اخلدمة البنكية هي ضرورة حتمية من ناحية تطويرها وحتسينها من طرف البنوك نظرا للظروف املتغرية اليت      

وجيا شهدها العامل وعلى رأسها املنافسة القوية املتوقعة من جانب البنوك واملؤسسات املالية، فكان دخول التكنول

وتغريات السوق املتواصلة خاصة على اخلدمات البنكية ومنها خدمة وسائل الدفع االلكرتونية اليت تعترب الوسيلة 

املثلى اليت يقوم من خالهلا األفراد بدفع أمثان السلع واخلدمات اليت حيصل عليها، حيث أصبح االعتماد على 

من ايداع وسحب وحتويل، وذلك من خالل االستخدام الشبكات االنرتنت وغريها للقيام مبختلف املعامالت 

الضروري للبطاقات االلكرتونية وتسويق هذا النوع من اخلدمات منبع للبنوك من أجل اكتساب ميزة وقدرة على 

مواجهة باقي البنوك املنافسة وتقليل من املخاطر عكس اخلدمات األخرى، لكن يبقى االختالف بني البنوك 

بنكية هو من خالل األساليب التسويقية من ترويج وجودة وسعر مناسب للوقوف يف هذا للبقاء يف السوق ال

      .   السوق بقدرة عالية من التنافسية
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 :مقدمة الفصل الثالث

إّن توجه اجلزائر حنو الدخول لالقتصاد املعريف، فرض على البنوك اجلزائرية سواء حملية أو خاصة مواجهة      

والقوانني املقدمة  09/09التغريات املستجدة اليت شهدهتا يف العقدين األخريين من خالل قوانني النقد والقرض 

لبنكي، حيث ما مييز العمل البنكي يف عصر املعرفة هو تفاقم التكنولوجيا واملعدلة له وذلك لعصرنة النظام ا

البنكية، فانتقال البنوك اجلزائرية إىل عصر املعلوماتية أوجب عليها بالضرورة التكيف مع تغريات وتطورات احمليط 

يا هائال ساهم يف حتسني اجلديد، وبنك التنمية احمللية كسائر البنوك التجارية شهد تغريات سريعة وتقدما تكنولوج

وابتكار منتجات واخلدمات املقدمة خاصة فيما خيص منظومة الدفع، هذه التغريات كان هلا األثر األكرب على 

 .اشتداد املنافسة مع البوك األخرى

سنحاول يف هذا اجلزء التطبيقي دراسة التقنيات وأحدث وسائل الدفع املستعملة لديه وأهم األساليب      

قية املعتمدة اليت يستخدمها يف خلق القدرة التنافسية وذلك من خالل قيامنا بدراسة تطبيقية لدى بنك التسوي

 :ويف هذا الصدد قسمنا هذا الفصل إىل مبحثنيالتنمية احمللية، 

 . لبنك التنمية احمللية بطاقة تعريفية: املبحث األول       

 . بلة وأهم وظائفهاالتعريف بالوكالة املستق: املبحث الثاين       

 .لقدرة التنافسيةاملالية ل شؤشراتاملستمارة و االعرض وحتليل نتائج : املبحث الثاين       

 

 

 



 وكالة مستغانم -دراسة حالة بنك التنمية المحلية           :                                   الفصل الثالث
 

  
- 119 - 

 
  

 . تقديم عام لبنك التنمية المحلية: المبحث األول

 .  سنقوم يف هذا املبحث بتقدمي نبذة تارخيية عن بنك التنمية احمللية، باإلضافة إىل مهامه املختلفة

 نبذة تاريخية عن بنك التنمية المحلية وتعريفها: األولالمطلب 

 1.سنتطرق يف هذا املطلب إىل النبذة التارخيية لبنك التنمية احمللية وأهم خصائصه

 :لنبذة التاريخية لبنك التنمية المحليةا: الفرع األول

و نشاطاته للشبكة  ن هياكلانطالقا م 0091أبريل  09لقد مت إنشاء بنك التنمية احمللية عن طريق األمر      

   .(cpa القرض الشعيب اجلزائري )

 :وقد طرأت بعض التعديالت عليها عن طريق األمرين التاليني      

 .و املتعلق بالبنوك و القروض 0098أوت  00بتاريخ  01-98األمر  -           

 .  لقرضو املتعلق بالنقد و ا 0009ابريل  09بتاريخ  09-09اآلمر  -           

دج و مل يتوقف  00009999مليون دينار جزائري ،مث تطوير إىل  199وقد قدر رأس ماله عند إنشائه      

 .وكالة عرب كافة الرتاب الوطين  010دج موزع يف  0.1999.999.999 عن االرتفاع إىل أن وصل حاليا إىل

أجل حتسني نوعية عروضه للزبائن، كما مر لقد عرف بنك التنمية احمللية عدة تطورات يف جمال تطوره من      

مبراحل عديدة باعتباره مرتبطا باالقتصاد الوطين ابتداء من مرحلة الرتكيز مرورا بالتخصيص إىل استقاللية 

 .املشؤسسات وكذا اإلصالحات االقتصادية اليت أحدثت عدة تغيريات على املستويني اإلداري واهليكلي للبنوك
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 : بنك التنمية المحليةتعريف  :الفرع الثاني

بنك التنمية احمللية هو مشؤسسة مالية تقوم جبمع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل يف شكل قروض      

 :قطاعات النشاط االقتصادي وذلك ألجل خمتلفة ويتميز حاليا البنك باخلصائص التالية

 .معاجلة جممل احلسابات عن طريق اإلعالم اآليل -

 .كل العمليات أو القطاعات االقتصاديةبنك شامل يتدخل يف   -

 .القيام بالعمليات البنكية يف الوقت احلقيقي والالزم -

 .دراسة وترتيب القروض -

 أهم مهام بنك التنمية المحلية    : المطلب الثاني

 1:من أهم املهام اليت يقوم هبا بنك التنمية احمللية

 .القات جتارية معهممعاجلة العمليات البنكية املتعلقة بالعمالء وتطوير ع -

 . حتقيق خمطط العمل التجاري -

 .استقبال دراسة اختاذ القرارات وتنفيذها فيما يتعلق بالقرض يف احلدود ما هو مسموح به -

 .تأمني تسيري ومتابعة القروض املمنوحة بالضمانات املطلوبة -

حرتام الدقيق والكامل معاجلة عمليات التجارة اخلارجية يف إطار احلدود املسموح هبا والسهر على اال -

 .لتنظيمات الصرف واإلجراءات السارية املنظمة لعمليات التجارة اخلارجية

السهر على التسيري العقالين مليزانية املبالغ من طرف املوارد البشرية املوظفة واملعدالت املوضوعة حتت  -

 .تصرفهم
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  .من طرف رئيس مصلحة القروض لبنك التنمية احمللية وثيقة -
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آجاهلا ومن األشخاص الطبيعية  من األفراد الذين لديهم فائض مايل مبختلف( الودائع)مجع األموال  -

 .واملعنوية

 (.الطبيعي واملعنوي)تقدمي القروض مبختلف أشكاهلا لكل األشخاص  -

 .  تطوي وسائل الدفع -
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 . التعريف بالوكالة المستقبلة وأهم وظائفها: المبحث الثاني

أهم مهامها ومصاحلها باإلضافة إىل يف هذا املبحث سنقوم بتعريف بنك التنمية احمللية وكالة مستغامن و      

 .هيكلها تنظيمي

 تعريف الوكالة المستقبلة ومهامها: المطلب األول

 والهيكل التنظيمي لهاتعريف الوكالة المستقبلة : الفرع األول

 تعريف الوكالة المستقبلة: أوال

خصوصا التمويل عن طريق  هو بنك مملوك للدولة، خاضع للقانون التجاري، يهتم بكل العمليات املصرفية     

قروض طويلة و متوسطة األجل و عمليات التصدير و االسترياد، كما خيص فعاليات اهليئة العانة احمللية إىل 

 .اخلدمات للقطاع اخلاص

مساعدة السلطات احلكومية :وكنظائره من البنوك فان بنك التنمية احمللية له دور بنك تقليدي كالسيكي أي      

 . من أدوات مراقبة الكتلة النقدية على مستوى االقتصاد الكلي بصفتها أداة

وكذلك قرض السكن  وبنك التنمية احمللية هو بنك جتاري تتمثل مهامه اإلسرتاتيجية يف متويل القطاع العام      

  .املمول األول للقطاع

غامن ،غليزان ،تيارت ، سوقر ، مست: وكاالت هي  9وأخذنا على سبيل املثال فرع مستغامن الذي حيتوي على      

 1.سيدي علي ، مازونة و عني تادلس

 
                                                           

 .وثيقة من طرف رئيس مصلحة القروض لبنك التنمية احمللية -1
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 مهام الوكالة المستقبلة: اثاني

 :تتمثل هذه املهام األساسية يف النقاط األساسية

 .دراسة العمليات البنكية املقدمة من طرف الزبون بدراسة العالقات االقتصادية املتبعة مع هذا األخري -

 .للديون املقدرة والضمانات املشروطة تأمني التسيري واملتابعة -

 .السهر على املسك اجليد للحسابات الزبائن الداخلية وضمان مصداقيتها وفعاليتها -

 .جيب التسيري العقالين للميزانية ولإلمكانيات البشرية واألجهزة املوضوعة حتت تصرفهم -

 الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية وكالة مستغانم: الفرع الثاني

 الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية( : 91)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وثيقة من طرف رئيس مصلحة القروض لبنك التنمية احمللية: المصدر

  العامة مانةاأل

 رئيس مصلحة المحفظة رئيس مصلحة الصندوق رئيس مصلحة القرض

 سحب و إيداع المكلف بالدراسات

 التجارة الخارجية

 قروض العقار

 المؤسسات المصغرة

 القرض التجاري
 تحويل

 االتصال

 المراقب

 

 المدير

 

 نائب المدير
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 :من الشكل نالحظ أن بنك التنمية احمللية يتمثل أساس يف 

 ا تسيري اإلدارة ، كما انه يعترب صاحب القرار فيما خيص  من ضمن األعمال اليت يقوم هب:  المدير العام

كل املعامالت مع الزبائن أو مع املشؤسسات سواء كانت اقتصادية أو مالية باإلضافة إىل انه يعد املشرف الرئيسي 

 .على كل مصلحة

  ثائق اخلاصة تقوم بتحرير مجيع العقود و االلتزامات اخلاصة بالقروض و كدا الو :  (األمانة ) السكرتارية

 .مبختلف الضمانات املتقدمة

 مصلحة القرض ، مصلحة الصندوق ، مصلحة : ينطوي حتت تصرفه ثالثة مصاحل :  نائب المدير

 .احملفظة

  أهم مصالح الوكالة المستقبلة: الثالث الفرع

  1:هلذه الوكالة مجلة من املصاحل منها

باملكلف بالدراسات يقوم بعدة أعمال ختص يوجد حتت هذه املصلحة مكلف يدعى :  مصلحة القروض -1

 :بالقروض و هو يسريه إىل أربعة أشكال من القروض 

 .و هي قروض تتجه حنو متويل التجارة :القرض التجاري  -

 .تعترب هذه القروض االعتماد األساسي هلذه املشؤسسات املصغرة:  المؤسسة المصغرة -

العقار من حيث بناء أو شراء أو توسيع و هي قروض موجهة لتمويل كل أنواع :  قروض العقار -

 .السكن

                                                           
  .وثيقة من طرف رئيس مصلحة القروض لبنك التنمية احمللية -1
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فرع القروض و فرع االعتماد، تقوم هذه املصلحة : تتكون من فرعني مها :  مصلحة التجارة الخارجية - 2

 .بتنظيم املعامالت مع اخلارج باستعمال التقنيات اخلاصة باالعتماد املستند و تقنيات الصرف

 .تصال بزبائن البنكتقوم بكل أنواع اال:  مصلحة المحفظة - 3

 :تتكون من :  مصلحة الصندوق - 4

 .مهمته التعامل مع الزبائن و ذلك يف سحب إيداع األموال: قسم السحب و اإليداع  -

 .يهتم باستقبال أوامر التحويل من حساب ألخر سواء داخل البنك أو خارجه: قسم التحويل  -

 حلية ومختلف أساليب التسويق فيهوسائل الدفع الحديثة لبنك التنمية الم: نيالمطلب الثا

 في بنك التنمية المحلية وسائل الدفع الحديثة: ولالفرع األ

  1:يعتمد بنك التنمية احمللية على تشكيلة خمتلفة من طرق ووسائل دفع خمتلفة أمهها

هي بطاقات للسحب والدفع بالعملة األجنبية يف اخلارج، (: MASTER CARD)بطاقة ماستركارد  -1

 :ماهلا على شبكة االنرتنت حمليا أو أجنبيا ويقرتح بنك التنمية احمللية بطاقات ماسرتكارد بثالثة أنواعميكن استع

هي بطاقة غري شخصية صاحلة ملدة ثالثة سنوات، الشحن األقصى للبطاقة : ماسرتكارد مسبقة الدفع -1-1

البطاقة مبجرد فتح احلساب دينار الشهر إال يف حالة موافقة مدير الوكالة واالستفادة من / دوالر أمريكي 0999

 .وحساب الدوالر تسليم البطاقة يكون فوري

دوالر  0999هي بطاقة شخصية صاحلة ملدة سنتني والشحن األقصى هلا : ماستركارد الكالسيكية -1-2

يوم بعد  19أمريكي ومتكن من االستفادة من البطاقة مبجرد فتح حساب بدينار وحساب بالدوالر تسلم البطاقة 

    .دج 1999دج وجتديد البطاقة  0999تكاليفها، إصدار البطاقة  الطلب

                                                           
 . وثيقة مقدمة من طرف البنك -1
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دوالر أمريكي، وكذلك  1999هي نفس الكالسيكية ختتلف يف الشحن األقصى : ماستركارد الذهبية -1-3

 .  دج 0999دج وإعادة الشحن  0999دج وإعادة إصدار البطاقة  8999يف تكاليف إصدار البطاقة 

هي بطاقة سحب ودفع دولية صاحلة ملدة سنتني، بدأ استخدامها (: CARTE VISA)بطاقة الفيزا  -2

، وتسمح أيضا VISAاحلاملة لعالمة  DAB، تسمح بسحب األموال يف اخلارج غري أجهزة 1900سنة 

، وتسمح أيضا بالتسوق عرب شبكة VISAبتسديد مثن املشرتيات يف اخلارج لدى احملالت املعتمدة من طرف 

وهي بطاقة دولية : بطاقات فيزا غولد وكالسيك والبطاقة مسبقة الدفع وهي كالتايل االنرتنت، كما تقدم أيضا

سحب من ماكينات الصراف اآليل اليت حتمل شعار فيزا ومقبولة للدفع يف املشؤسسات التجارية اليت ومقبولة لل

عادة شحنتها بكل شهرا ويتم إ 10حتمل نفس الشعار وأيضا مقبولة للدفع عرب شبكة االنرتنت وهي صاحلة ملدة 

 .  بساطة

بطاقة جديدة مبتكرة وسهلة االستعمال وهي بطاقة جمانية للسحب اآليل، متصلة حبساب  :بطاقة التوفير -3

، 10/سا 0، 10/أيام 0توفري الكالسيكي أو التسامهي تسمح بإجراء عمليات السحب من أي صراف آيل 

 .اجملهزين مبحطة الدفع االلكرتوين ومتكن من تسديد املشرتيات على مستوى التجار واحلرفيني

هو وسيلة بنكية إجراءاته تتم بشكل الكرتوين عن طريق وسائل الكرتونية وهذا ما ال  :الشيك االلكتروني -4

جنده يف الشيك التقليدي الذي يشرتط أن يكون مكتوبا وموقعا بشكل يدوي لكي تكون له احلجية القانونية 

قول بأّن الشيك االلكرتوين يتضمن نفس الشروط وإجراءات الشيك التقليدي أنا املقررة، وبناء على ذلك ميكننا ال

هو رقمي غري ملموس إال أنّه يتم بوسيلة الكرتونية، فكما أّن الشيك التقليدي هو سند يطلب فيه شخص هو 

الساحب إىل مصرف هو املسحوب عليه دفع مبلغ معني إىل شخص آخر هو املستفيد لدى اإلطالع، فكذلك 

بالنسبة للشيك االلكرتوين الذي يكون له نفس األطراف ويتضمن التزام قانوين من قبل الساحب يشؤديه إىل 
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املستفيد عن طريق املصرف املسحوب عليه وتتم تسوية يف املقاصة بشكل الكرتوين عملت به البنوك اجلزائرية يف 

 .1991سنة 

 1 ةأساليب التسويق في بنك التنمية المحلي: الفرع الثاني

تعترب القرارات املتعلقة بالتسعري من القرارات اهلامة يف صياغة االسرتاتيجية التسويقية ملا هلا  :سياسة التسعير  -1

 .من تأثري مباشر على أرباح البنك وعلى جودة اخلدمة واستمراره يف السوق البنكية

نها معدالت الفائدة على القروض والودائع، كما جتدر اإلشارة إىل أّن التسعري يف البنوك يأخذ صورا عديدة م      

وكان حتديد الرسوم واألتعاب والعموالت اليت يتقاضاها البنك مقابل اخلدمة البنكية هي تلك املتعلقة مبعدالت 

أن دور البنك يف حتديد األسعار خاصة املتعلقة مبعدالت الفائدة جد حمدود لعدم وجود حرية   هنا نشريالفائدة، 

قيود بنك اجلزائر يف حتديدها، حيث حيد من قدرة البنوك التجارية على التحكم يف أسعار خدمتها  كاملة للبنوك

الذي يتدخل يف حتديد أسعار املنتجات البنكية، ويتيح جماال حمدودا جدا للبنوك يف حتديد معدل الفائدة الذي 

 .متنحه لعمالئها

شطة التسويقية املتكاملة يف كونه خيلق املنفعة الزمنية تربز أمهية عنصر التوزيع ضمن األن: سياسة التوزيع -2

واملكانية للخدمات البنكية، أي أن عنصر التوزيع يضمن إتاحة اخلدمات للعميل يف الوقت واملكان املناسبني، 

ويتوقف جناح البنك يف الوصول إىل أكرب عدد من العمالء على حسن اختياره ملنافذ التوزيع وهذا ما يفرض على 

نك أن خيتار منافذ توزيع اخلدمة البنكية بعناية وبالشكل الذي يليب احتياجات ومتطلبات العمالء، ويعتمد بنك الب

التنمية احمللية يف توزيع خدماته البنكية على التوزيع املباشر وغري املباشر، أما التوزيع املباشر فيتمثل يف الوكاالت 

الرتاب الوطين، والتوزيع غري املباشر يتمثل يف املوزعات اآللية لألوراق الفروع املختلفة للبنك واملنتشرة عرب كامل 

                                                           
 . البنك بناءا على وثيقة مقدمة من طرف -1
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النقدية اليت تقع خارج مبىن البنك، والشبابيك اآللية لألوراق النقدية اليت تقع خارج مبىن البنك و الشبابيك اآللية 

 .لألوراق النقدية واليت تقع داخل مبىن البنك

أهم العناصر يف املزيج التسويقي، ويرجع ذلك الدور احليوي يف تعريف  يعترب الرتويج من: سياسة الترويج -3

خبدمات البنك، فبعد حتديد رغبات العميل وتصميم املنتجات البنكية املناسبة يأيت دور الرتويج يف إخباره العميل 

ة يف ظل املنافسة، خاصوإقناع العميل خبصائص ومزايا اخلدمات البنكية املقدمة له، ورغم أمهية النشاط الرتوجيي 

وعليه تبىن بنك التنمية احمللية لوالية مستغامن سياسة تروجيية فعالة جد متواضعة يعتمد باألساس على العميل، فعن 

طريق االعتناء به وتوفري كل الظروف للحصول على خدمة جيدة فهو بطريقة غري مباشرة يقوم برتويج منتجاته عن 

سوف حيصل اخلدمات حملافظة على العمالء واالعتناء هبم والتوفري هلم أحسن طريق هذا العميل ألنّه يعلم أن ا

على عمالء جدد من خالهلم وأيضا من وسائل الرتويج لديهم اإلعالن يف مجيع اجلرائد دون استثناء وعرب 

 .االنرتنت والوسيلتني هي البيع الشخصي واإلعالن يف مكان البيع
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 االستمارة ودراسة المؤشرات المالية لبنك التنمية المحلية  نتائج تحليل: المبحث الثالث

 الموجهة لموظفي البنك االستمارة نتائج تحليل عرض و: المطلب األول

 .موظفني 09والبالغ عددهم  -وكالة مستغامن-وزعت هذه االستمارة على موظفي بنك التنمية احمللية 

 تحليل نتائج االستمارة : الفرع األول

 :   في البنك( االلكترونية)يفية تسويق الموظفين لوسائل الدفع الحديثة إدراك ك -1

    السن: السؤال األول

 %النسبة  التكرار (بالفئات)السن 

[ 19 – 09 ] 

[ 00 – 09 ] 

[ 00 – 19 ] 

 [سنة  19أكثر من  ]

91  

90 

90 

99 

19  

09 

09  

99 

 % 111 11 المجموع

 .  ى االستمارة املقدمةمن إعداد الطالب بناءا عل: المصدر

من خالل اجلدول نالحظ أّن الفئات العمرية للموظفني حيث يوجد مخسة موظفني يف الفئة العمرية        

وال يوجد موظف  [ 19 – 00 ]وموظف واحد يف فئة  [ 09 – 00 ]، وأربعة يف الفئة العمرية [19-09]

 .سنة 19أكثر من 
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 المستوى التعليمي: السؤال الثاني 

 %النسبة  التكرار المستوى الجامعي

 جامعي

 ثانوي

 مستوى آخر

90  

90 

99 

09  

09 

99 

 % 111 11 المجموع

 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

من اجملموع، وثالث  % 09يف مستوى اجلامعي بنسبة موظفني  90نالحظ من خالل اجلدول أّن هناك       

، ومن خالل اجلدول نالحظ حرص البنك على اكتساب يد عاملة % 09وى ثانوي أي بنسبة موظفني يف مست

 .مشؤهلة ذات كفاءة متحصلة على املعارف األكادميية يف جمال العمل البنكي

   الخبرة المهنية: السؤال الثالث

 %النسبة  التكرار الخبرة المهنية
 عام

 عامني
 ثالث سنوات
 أربعة سنوات

 مخس سنوات 
 سنوات ستة

 اثنا عشرون سنة

90  
91 
90 
91 
91 
90  
90 

09 
19 
09 
19  
19  
09  
09 

 % 111 11 المجموع
 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر
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، %09من خالل اجلدول الذي ميثل مدة ممارسة هذا النوع من املهنة، فنجد املوظف ملدة عام متثل نسبة      

، أما موظفني آخرين ملدة %09، وموظف ملدة ثالث سنوات ومتثل نسبة %19مني ومتثل نسبة وموظفني ملدة عا

ملدة ست سنوات بنسبة  وموظف %19وموظفني ملدة مخس سنوات نسبته أيضا  %19أربعة سنوات ونسبته 

هم ، ومن خالل هذه جند أن أغلبية املوظفني يف البنك لدي%09وموظف ملدة اثنا عشرون سنة بنسبة  09%

      . خربة يف ممارسة هذه املهنة

 موقع الوكالة: السؤال الرابع

 %النسبة  التكرار موقع الوكالة
 غري مناسب

 وسط 
 جيد
 ممتاز

99 
90 
90 
91 

99 
09  
09  
19 

 % 111 11 المجموع
 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر 

منهم أنّه جيد، أما  %09أّن موقع البنك ممتاز، يف حني يرى ما نسبته  %19يرى أغلبية املوظفني مبا نسبته      

 .وهم أقلية فريون أّن موقع البنك وسط %09بقية املوظفني مبا نسبته 

 التربص في مجال التسويق البنكي: خامسالسؤال ال

 %النسبة  التكرار التربص في مجال التسويق البنكي
 نعم
 ال

90  
90 

09  
09 

 % 111 11 المجموع
 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر
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استفادوا من برامج تكوينية يف التسويق البنكي، وثالث موظفني  %09واليت تقدر نسبتهم أغلب املوظفني      

 .   مل يتم تدريبهم يف هذا اجملال %09بنسبة 

 التقسيم الداخلي للوكالة    : سسادلسؤال الا

 %النسبة  التكرار م الداخليالتقسي
 غري مناسب

 وسط 
 جيد
 ممتاز

99 
91 
90 
90 

99 
19  
09  
09 

 % 111 11 المجموع
 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

وجيد   %09من خالل اجلدول نالحظ أّن أغلبية املوظفني يرون أّن التقسيم الداخلي للوكالة هو ممتاز بنسبة      

منهم يرون أّن التقسيم وسط وذلك نظرا ألنّه ال توجد مكاتب  %19، أما  %09كذلك بنسبة تقدر 

 .     مبعىن مكتب واحد تكون فيه عمل عدة مكاتب.... متخصصة مثال يف احملاسبة أو التسويق

 ؟  ( االلكترونية)ما القيم الجوهرية لتسويق وسائل الدفع الحديثة  -2

 ز على تطلعات العمالء بشكل محوريالتركي: السؤال األول

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 عايل جدا

 عايل
 متوسط

 منخفض
 منخفض جدا

90  
90  
99  
99  
99  

09  
09  
99  
99  
99  
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  99  99 ال أعرف
 % 111 11 المجموع

 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

 %09الرتكيز يكون عايل جدا، ونسبة  %09لرتكيز على تطلعات نسبة من خالل هذا اجلدول جند أن ا     

 .الرتكيز عايل ويبقى أغلب املوظفني يبذلون جمهودات أساسية بالرتكيز على تطلعات العمالء لكسب ثقتهم

 التزام التركيز على تطلعات األطراف المنافسة  : السؤال الثاني

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 عايل جدا
 عايل

 توسطم
 منخفض

 منخفض جدا
 ال أعرف

98  
91  
91  
99  
99  
99  

89  
19  
91  
99  
99  
99  

 % 111 11 المجموع

    .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

مهمتهم التزام مبعرفة أغلب تطلعات األطراف املنافسة والرتكيز  %89من خالل اجلدول املوظفني بنسبة 

 .يف حالة الرتكيز يكون عايل و الرتكيز يكون متوسط %19ية جدا، ونسبة بنسبة عال

 التزام البنك بتوفير متطلبات السياسات التسويقية لمنتجاتها الحديثة: السؤال الثالث

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 عايل جدا
 عايل

99  
91  

99  
19  



 وكالة مستغانم -دراسة حالة بنك التنمية المحلية           :                                   الفصل الثالث
 

  
- 134 - 

 
  

 متوسط
 منخفض

 منخفض جدا
 ال أعرف

99  
99  
99  
99  

99  
99  
99  
99  

 % 111 11 المجموع

 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

البنك بتوفري متطلبات السياسة التسويقية  عايل جدا من طرف التزام %99جند من خالل اجلدول نسبة 

    .  يرون أّن التزامات البنك عالية %19ملنتجاهتا احلديثة ونسبة 

 ون أن الخدمات المقدمة للعمالء ذات جودة عاليةتعتبر : السؤال الرابع

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 عايل جدا
 عايل

 متوسط
 منخفض

 منخفض جدا
 ال أعرف

99  
91  
99  
99  
99  
99  

99  
19  
99  
99  
99  
99  

 % 111 11 المجموع

    .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

بأّن بنك التنمية احمللية يقدم خدمات ذات جودة عالية  %99ظفني يف البنك مبا نسبته يشؤكد أغلبية املو 

بشكل عايل جدا، فحىت وإن كان هشؤالء ال حييطون مبعرفة كل منتجات وخدمات البنك، خاصة من ناحية 

من  %19بته يف حني ترى األقلية مبا نساخلدمات بشكل الكرتوين والسياسة الرتوجيية املتبعة هلا بشكل جيد، 
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املوظفني أّن البنك يقدم خدمات ذات جودة عالية بشكل عايل فقط، وتبقى وجهة النظر مهما كانت أن جودة 

 .خدمات بنك التنمية احمللية وكال مستغامن يف مستويات تكسب رضا وثقة العمالء

 لموظفين هل يتم شرح فوائد ومزايا استخدام الوسائل الحديثة للدفع من طرف ا: السؤال الخامس

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 عايل جدا
 عايل

 متوسط
 منخفض

 منخفض جدا
 ال أعرف

09  
99  
99  
99  
99  
99  

099  
99  
99  
99  
99  
99  

 % 111 11 المجموع

 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

عبارة عن املساعد والناصح لنسبة للعمالء أّن دور املوظفني عايل جدا با %099بنسبة  من خالل اجلدول

منها وسائل الدفع احلديثة اليت تتميز بالعمل االلكرتوين كون بعض خاصة يف تسيري بعض معامالت العمالء 

        .العمالء جيدون صعوبات خاصة يف عمليات السحب والدفع بالبطاقات ومنه دور املوظفني لإلرشاد والنصح

  بالقيم الجوهرية لتسويق وسائل الدفع الحديثةلتزم يبنك الأن  هل ترى: السؤال السادس

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 ضروري نوعا ما
 غري ضروري
 ضروري جدا

 ضروري

99  
99  
09  
99  

99  
99  

099  
99  
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  99  99 ال أعرف
 % 111 11 المجموع

    .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

إّن التزام البنك بعمليات التسويق لوسائل الدفع  %099من خالل اجلدول يشؤكد املوظفني جلهم بنسبة جند 

      .  من ترويج وتوزيع وتسعري خاصة أي جعل إدارة تسويقية فعالة ضروري جدا

 القيم الداعمة لسياسات وأساليب التسويق وسائل الدفع البنكية من طرف الوكالة  -3

  لى ماذا يعتمد البنك في تقديم وسيلة الدفع الحديثةع: السؤال األول

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 دراسة السوق
 منتوج املنافس

 اقرتاحات العمالء

90  
91  
90 

09  
19  
09 

 % 111 11 المجموع
    .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

ث منتجاهتا خاصة وسائل الدفع وجعلها من تقليدي إىل إّن البنك من خالل اجلدول يعتمد يف حتدي

من مراعاة املنتجات املنافسة للبنوك  %19من دراسة السوق، ونسبة  %09من خالل املوظفني وبنسبة الكرتوين 

 .  هي اقرتاحات العمالء %09األخرى واعتربها املفتاح األساسي يف تقدمي منتجات أحدث والباقي وبنسبة 
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 ا اللكترونية هل هناك إقبال على استخدام البطاقات: السؤال الثاني

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 نعم
 ال 

09   
99 

099  
99 

 % 111 11 المجموع
   .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

  .   ل الدفع احلديثةأّن إقبال العمالء كبري فيما خيص وسائ %099يرى جل موظفي البنك وبنسبة 

 يتيح البنك أسلوب السعر المنخفض لالحتفاظ وجذب العمالء: السؤال الثالث

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 نعم
 ال 

90   
90 

09  
09 

 % 111 11 المجموع
  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

  .   ال يتفق على ذلك %09ّن السعر منخفض بينما بأ %09يتفق موظفي بنك التنمية احمللية بنسبة 

 هل هناك منافذ توزيع الوسائل المستخدمة في البنك تمكن من الوصول لرغبة العميل : السؤال الرابع

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 جيد
 ممتاز

 مناسب
 غري مناسب

90 
98  
90  
99 

09 
89  
09  
99 

 % 111 11 المجموع
    .  الب بناءا على االستمارة املقدمةمن إعداد الط: المصدر
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ترى منافذ التوزيع ممتازة للوصول إىل  %89أّن أسلوب التوزيع املستخدم جيد، ونسبة  %09يرى بنسبة 

 .    فريون أنه مناسب %09العميل لكافة متطلباته أما الباقي 

 هئما هي وسائل االتصال بين البنك وعمال: السؤال الخامس

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 امللصقات
 الصحف
 اجملالت

 االتصال املباشر مع العميل
 مجيع العناصر

 

99 
99 
99 
99 
09 

 

99 
99 
99 
99 

099 

 % 111 11 المجموع
    .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: المصدر

مستخدمة يف  يتفقون على أن مجيع العناصر واألساليب املذكورة %099مجيع موظفي البنك بنسبة 

 .االتصال مع العمالء وخصوصا االنرتنت

 كيف يمكن االستدالل على زيادة القدرة التنافسية لبنك التنمية المحلية : السؤال السادس

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 .  زيادة القدرة ومنو األرباح السنوية

 . منو احلصة السوقية للبنك واستهداف أسواق جديدة
 .اسبة يف السوق احمللية والعربيةقدرة البنك املن

 .تعدد وتنوع منتجات البنك احلديثة اليت يقدمها

90 
99 
99 
90 

 

09 
99 
99 
09 

 
 % 111 11 المجموع

  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا
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املنافسة من من موظفي البنك يرون أّن يستطيعون االستدالل على زيادة قدرات البنك على  %09نسبة 

يعتربون أن تعدد وتنوع منتجات البنك  %09خالل زيادة القدرة التنافسية بنمو األرباح السنوية، أما نسبة 

 .احلديثة اليت يقدمها هي مفتاح أساسي عى زيادة القدرة التنافسية ملواجهة املنافسني يف السوق

 نتائج االستمارة الموجهة للموظفين بالبنك: الفرع الثاني

مت تقسيم االستمارة املوجهة للموظفني بالبنك إىل حماور تغطي موضوعنا، كما تضمنت أسئلة ومت تقسيمها      

 :   إىل احملاور التالية

 .املعلومات الشخصية باملوظف -

 .القيم اجلوهرية لتسويق وسائل الدفع احلديثة الكرتونية -

 (.ملزيج التسويقيا)القيم الداعمة يف عملية تسويق وسائل الدفع االلكرتونية  -

 :انطالقا من هذه احملاور مت حتليل االستمارة املتعلقة بالعمالء للوصول إىل النتائج التالية

إّن معظم موظفي البنك متحصلني على مستوى جامعي، ومنه جند أّن البنك يعمل على كسب  -

خربة لسنوات يف ممارسة  يد عاملة ومشؤهلة ذات كفاءة متحصلة على معارف أكادميية وأغلب موظفي البنك ذوي

 .مهنة العمل البنكي

يعترب موقع البنك من أهم املواقع املمتازة مقارنة مبوقع وكاالت البنوك األخرى بوالية مستغامن، كما  -

 .  أن التقسيم الداخلي للوكالة تقسيم ممتاز إال أن لديه بعض السلبيات هو ال يوجد ختصص يف عمل املكاتب

وهرية لتسويق وسائل الدفع االلكرتونية، حيث يعمل املوظف على الرتكيز يعتمد البنك على قيم ج -

لتطلعات العمالء بشكل حموري وبنسب عالية جدا، وذلك من خالل جمهودات تبذل من أجل كسب ثقة ورضا 
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العميل احلايل وجذب عمالء مرتقبني، وكذلك يعمل الرتكيز على األطراف املنافسة بنسبة عالية أيضا جدا وكذا 

 .توفري متطلبات تسويقية مثلى خاصة خلدمة وسائل الدفع االلكرتونية بنسبة عالية جدا

يعترب البنك االلتزام يف وجود إدارة تسويقية خلدمة وسائل الدفع ضرورية جدا، إضافة إىل منتجات  -

 .%19احلديثة من ناحية وسائل الدفع اعترب أن أحدث وسائله هي ماسرتكارد والوسيلة األحدث بنسبة 

يعترب البنك أن العامل األساسي املعتمد عليه يف طرح هذا النوع من الوسائل من أجل املنافسة هو  -

 .%09دراسة املنتج املنافس أي مراعاة وجود املنتجات املنافسة للبنوك األخرى وكذا دراسة السوق بنسبة 

 عرض وتحليل نتائج االستمارة الموجهة لعمالء البنك: المطلب الثاني

عميل، تضمنت  19استمارة على  19هي استمارة وجهت إىل عينة من عمالء البنك، هلذا الغرض مت توزيع      

 .سشؤال 90كل استمارة 

 تحليل نتائج االستمارة الموجهة لعمالء البنك: الفرع  األول

 سبب اختيارك لبنك التنمية المحلية: السؤال األول

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 .مسعة البنك

 .يحة صديقنص
 .قربه من مكان العمل أو السكن

 .مفروض من قبل املشؤسسة اليت تعمل هبا

00  
91  
91  
99 

81  
11  
09  
99 

 % 111 21 المجموع
  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا
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ظرا للسمعة اجليدة فأنصب اختيارهم لبنك التنمية احمللية ن %81العمالء البنك مبا نسبته  حسب رأي جل

اليت يتمتع هبا البنك مقارنة بالبنوك األخرى من ناحية األمان والسرعة واحلداثة وتنوع يف املنتجات وطرق 

مقرب ملا له من خربة التعامل مع فريدون سبب تعاملهم مع البنك إىل نصيحة صديق  %11استعماهلا، أما نسبة 

هو  أن سبب توجههم واختيارهم التعامل مع البنك %09سبة هذا البنك، يف حني ترى أقلية من العمالء بن

     .العمل أو السكن القرب من مكان

 هل السياسات التسويقية المتبعة في البنك أدت إلى تحقيق أهدافك :السؤال الثاني

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 نعم 

 ال
09  
91 

09  
09 

 % 111 21 المجموع
 . ا على االستمارة املقدمةمن إعداد الطالب بناء: لمصدرا

دور السياسات التسويقية املتبعة من طرف البنك يف حتقيق كافة  %09وبنسبة  أغلب العمالء يشؤكدون

متطلبات والتطلعات واألهداف املرسومة خاصة لرجال األعمال وأصحاب الشركات منهم يف حتقيق الربح وتسيري 

    .       مل يوافق على ذلك %09نح القروض التجارية، أما نسبة ششؤوهنم مع موظيفهم من ناحية منح البطاقات أو م

 من طرف البنك (الوسائل الحديثة) ما رأيك في المنتجات البنكية المقدمة :السؤال الثالث

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 جيد

 مقبول
 سيئة

08  
90 
99 

99  
19 
99 

 % 111 21 المجموع
 . االستمارة املقدمة من إعداد الطالب بناءا على: لمصدرا
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مقتنعني بالوسائل احلديثة املستخدمة بأهنا جيدة ومدى التميز الذي تنفرد  %99من خالل اجلدول وبنسبة 

      . فريون أهنا مقبولة %19به خاصة من ناحية البطاقات واخلدمات اجملانية اليت يقدمها، أما نسبة 

 نك من حيث السعرنظرتك للمنتجات التي يقدمها الب :السؤال الرابع

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 مرتفع

 مناسب
 منخفض

99  
19  
99 

99  
099 

99 
 % 111 21 المجموع

  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا

 %099اليت يعرضها البنك مناسب حسب رأي أغلب عمالء البنك وهذا بنسبة  إن سعر اخلدمات

ار اخلدمات اليت تقدمها كل البنوك التجارية اجلزائرية خاصة التكاليف املفروضة على خدمة والسبب هو متاثل أسع

الدفع والسحب بالبطاقات احمللية جمانية معظم خدماته، أما بالنسبة للبطاقات األجنبية هي ذات تكاليف مناسبة 

     .البنك متواصل بصورة جيدةجدا هلم وهذا ما يدل على بقاء نشاط 

 رأيك في موقع البنك :الخامسالسؤال 

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 مناسب جدا

 مناسب نوعا ما
 غري مناسب

09  
98  
90 

19  
09  
19 

 % 111 21 المجموع
  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا
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أن املوقع  %09نسبته  أّن موقع البنك مناسب جدا، يف حني يرى ما %19يرى أغلبية زبائن البنك بنسبة 

وهم أقلية فريون أن املوقع غري مناسب ويتمنون لو أنّه تفتح  %19مناسب نوعا ما، أما بقية العمالء مبا نسبته 

 .خاصة وأهنم يقطعون مسافة طويلة لبلوغ الوكالةهلم وكاالت أخرى يف األماكن اليت يقطنوهنا 

 يثة للبنكمصدر معلوماتك حول المنتجات الحد :السؤال السادس

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 اإلعالنات املكتوبة

 اإلعالنات املرئية
 عن طريق التعامل املباشر مع املوظفني

 االنرتنت
 عن طريق األصدقاء

 مجيع العناصر 

99 
99 
09  
91  
91  
99 

99  
99 
19  
11  
11  
99 

 % 111 21 المجموع
  .  ملقدمةمن إعداد الطالب بناءا على االستمارة ا: لمصدرا

اليت حيصل منها العمالء الذين لديهم فكرة كاملة عن اخلدمات اليت يقدمها  اختلفت مصادر املعلومات

عن طريق التعامل املباشر مع املوظفني كون لديهم ميزة يف تقدمي اخلدمة، حيث يعمل  %19البنك فنسبة 

يرون االنرتنت الوسيلة املثلى يف  %11ونسبة  املوظف على أن يسود بينه وبني العميل جو من االحرتام والتبادل،

حيتوي على كافة املعلومات اخلاصة به من مجيع نواحي خدماته،  لبنكااللكرتوين ل وقعاملجلب املعلومات كون 

 . يرون أن نقطة كسب املعلومة الصحيحة ثقتهم يف تعامالت أصدقائهم واعتربوه مصر جيد %11ونسبة 
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 سلوب التعامل مع الزبون في حال القيام بعمليات السحب والدفعأ :السؤال السابع

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 جيد 
 مقبول
 سيئة

19  
99  
99 

099  
99  
99  

 % 111 21 المجموع
 .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا

جيد، حيث يسود بني الطرفني االحرتام  أن تعامل املوظفني معهم %099يعترب جل زبائن البنك مبا نسبته 

 .والتبادل، وهو ما يوثق العالقة وجيعلهم يستمرون يف التعامل بينهم وبني البنك

 تقييمك للمركز التنافسي للبنك مقارنة بوكاالت البنوك األخرى :السؤال الثامن

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 جيد 
 مقبول
 سيئة

19 
99  
99 

099  
99  
99 

 % 111 21 المجموع
  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا

مستغامن مقارنة بوكاالت  BDLمن خالل اجلدول جند أّن مجيع العمالء يقيمون املركز التنافسي لوكالة 

   .البنوك األخرى باجليد، وذلك نظرا للمستوى اجليد الذي يقدمه البنك
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 التعامل مع بنك التنمية المحليةهل ستستمر في  :السؤال التاسع

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 نعم 

 ال
19  
99 

099  
99 

 % 111 21 المجموع
  .  من إعداد الطالب بناءا على االستمارة املقدمة: لمصدرا

 .ضرورة االستمرار يف التعامل مع بنك التنمية احمللية %099يشؤكد كل زبائن البنك مبا نسبته 

  تائج االستمارة الموجهة لعمالء البنكن: الفرع الثاني

تغطي موضوعنا وهي  وكالة مستغامن إىل حماور -مت تقسيم االستمارة املوجهة لعمالء بنك التنمية احمللية      

 :كاآليت

 .أسباب اختيار العميل لبنك التنمية احمللية  -

 .املزيج التسويقي للبنك وتقييمه من قبل الزبائن  -

 .العميل للتعامل معه دور البنك ومدى وفاء  -

 .املركز التنافسي للبنك  -

 :انطالقا من هذه احملاور مث حتليل االستمارة املتعلقة بالعمالء للوصول إىل النتائج التالية     

لتعاملهم مع بنك التنمية احمللية هو مسعة هذا األخري، وهذا ملا يرى أغلبية العمالء أن السبب الرئيسي   -

 .نوع على مستوى منتجاته وهياكله ومستوى األمان والكفاءة مقارنة بالبنوك األخرىيعرف عنه من جتديد وت

العمالء جممل تطلعات وأهداف  %09السياسات التسويقية املنتهجة من طرف البنك حققت بنسبة   -

 .خاصة رجال األعمال وأصحاب الشركات الكربى
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ألخرى واخلدمات اجملانية هذا ما جعله أكد أغلب العمالء أّن سعر اخلدمات مناسب مقارنة بالبنوك ا -

 .متواصل ومستمر

إّن موقع بنك التنمية احمللية مناسب جدا إىل مناسب نوعا ما من وجهة نظر أغلبية العمالء، ولو أّن  -

بعض الزبائن يرونه غري مناسب وهشؤالء يأملون أن تضاعف املديرية من عدد الوكاالت لتسهيل تنقلهم واستفادهتم 

 .اليت يعرضهامن خدماته  

يعترب أغلب العمالء أن املصدر املثايل للحصول على املعلومات الصحيحة هو التعامل املباشر مع  -

املوظفني، كون أن املوظف يقدم املعلومة بشكل صحيح وبأسلوب جيد اكسبه ثقة كبرية، وأّن التعامل بطريقة 

من خالل خدمات رتنت الوسيلة السريعة والسهلة مباشرة يساعد يف منح النصائح واإلرشاد، والبعض اعترب أن االن

 .البنك املنشورة على مواقعه

اعترب أغلب العمالء أّن بنك التنمية احمللية يف مركز جيد للمنافسة من خالل اخلدمات اليت يقدمها  -

 .باملقارنة مع البنوك األخرى
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 وكالة مستغانم –التنمية المحلية  دراسة وتحليل المؤشرات المالية للقدرة التنافسية لبنك: المطلب الثالث

 وكالة مستغانم –دراسة المؤشرات المالية للقدرة التنافسية لبنك التنمية المحلية : الفرع األول

 . مليار دج: الوحدة           BDL (2112-2112   .) بنكل العامة ميزانيةال(: 8-3)جدول رقم 

 السنوات           
 البيان

2112 2111 2111 2112 

 موال احلاضرةاأل
 القروض

 أصول أخرى

08.099.091  
11.000.098  

0.019.019 

11.998.010  
18.101.900  

0.098.008  

10.980.981  
00.810.008  

0.000.100  

00.010.091  
80.080.000  

1.910.191  
 091.100.181 01.100.091 10.099.080  08.100.009 إمجايل األصول
 ودائع العمالء
 ودائع أخرى

 خصوم أخرى

10.009.100  
811.100  

10.090.818 

08.990.100  
0.090.810  

00.011.109 

09.009.910  
0.100.010  

11.190.090 

81.010.011  
090.090.910  

1.088.099 
 091.100.181 01.100.091 10.099.080  08.100.009 إمجايل اخلصوم

 .من طرف البنك من إعداد الطالب بناءا على ميزانيات مقدمة: لمصدرا

    : تحليل المزانية -1

يتضح لنا أن أصول البنك يف زيادة كل عام تزيد تقريبا بضعف السنة اليت قبله، وهذا هذه األرقام  من خالل     

يعين أّن البنك يف نشاط متزايد كما أن الودائع تزيد كل سنة بقيمة ضعف ودائع السنة اليت قبلها تقريبا، إضافة إىل 

مليار دج يف سنة  80.080.000إىل  1990 مليار دج يف سنة 11.000.098ض املمنوحة فمن كمية القرو 

  .وهذا يشري إىل زيادة معامالت األفراد واملشؤسسات مع هذا البنك 1901
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          .   مليار دج: الوحدة   . (2112-2112)جدول حسابات النتائج لبنك التنمية المحلية (: 2-3)جدول رقم 

 السنوات           
 البيان

2112 2111 2111 2112 

  0.900190 190.090 0.918.990 املنتجات البنكية
  099.101 010.001 011.000 تكاليف االستغالل
  991.808 010.001 000.191 املنتجات األخرى

 0.181.010 0.981.818 1.010.010 0.000.100 املنتجات البنكية الصافية
بة نتيجة قبل دفع الضري

 على األرباح
1.901.110  1.000.000 0.119.910 1.190.090  

دفع الضريبة على أرباح 
 الشركات

109.990 000.090  000.100 0.199.889  

 0.000.999 1.100.108 1.900.910 0.081.111 النتيجة الصافية
  .  لبنكمن طرف ا وثيقة جدول حسابات النتائج مقدمةمن إعداد الطالب بناءا على : لمصدرا
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 المؤشرات المالية للقدرة التنافسية للبنك(: 11-3)جدول رقم 

 السنوات           
 البيان

2112 2111 2111 2112 

  %81  %10  %08  %00 إمجايل األصول/القروض
إمجايل /األموال اخلاصة

 (الرفع املايل= )األصول
11%  10%   00%  00%  

  %11  %18  %01  %00 وضالقر /األموال اخلاصة
إمجايل /النتيجة الصافية

 (عائد األصول=)األصول
0.08%  0.10%  0.00%  0.00%  

 األموال/النتيجة الصافية
العائد على =)اخلاصة

 (حقوق امللكية

00%  0%  00%  11%  

  %09  %9  %09  %0 القروض /الناتج اإلمجايل
األموال /الناتج اإلمجايل

 اخلاصة
00% 11% 09% 01% 

/ نتيجة االستغالل
 املنتجات الصافية البنكية 

80% 80% 89% 80% 

املنتجات /النتيجة الصافية
هامش  =الصافية البنكية

 الربح

00% 00% 08% 00% 

/ نتيجة االستغالل
 األصول اإلمجالية

00% 80% 89% 80% 

املنتجات الصافية 
 األصول اإلمجالية/ البنكية

0.00% 0.00% 0.00% 0.9% 

 %09 %01 %00 %01 معدل منو رقم األعمال
 .من إعداد الطالب بناءا على وثيقة جدول حسابات النتائج مقدمة من طرف البنك: لمصدرا    
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 :تحليل مؤشرات القدرة التنافسية للبنك -2

أّن قيمة األرباح متزايدة ( 1901-1990)جند من خالل اجلدول أعاله وخالل السنوات : الربحية -1

 :رباح البنك من خالل مشؤشرات عديدة منهاوتقاس أ

حقق هذا املشؤشر يف بنك التنمية احمللية خالل :  ROE مؤشر العائد على حقوق الملكية -

وأكرب عائد سنة  %0بنسبة  1909تزايد مستمر خاصة حيث كان أقل عائد سنة ( 1901-1990)السنوات 

 . %11بنسبة  1901

املشؤشر يف بنك التنمية احمللية خالل السنوات حقق هذا : ROAمؤشر العائد على األصول  -

 .    %0.00معدالت متزايدة بتباطشؤ وأعلى نسبة تقدر بـــ ( 1990-1901)

خالل هذه السنوات حقق بنك التنمية احمللية (: مضاعف حقوق الملكية)مؤشر الرفع المالي  -

 %00وأقل نسبة تقدر بـــ  1990سنة  % 11نسبة رفع مايل متناقصة مبعدل متزايد حيث حقق أعلى نسبة بــــــ 

           .   1901سنة 

من خالل مشؤشر هامش الربح وخالل السنوات  BDLتقاس تكاليف البنك ومنه بنك  :التكاليف -2

وهي يف تزايد إىل  %00بنسبة  1990املذكورة أعاله حقق هامش الربح معدالت متزايدة وبشكل كبري سنة 

     .%00بنسبة  1901غاية 

هو أساس كل بنك جلعله يف مستوى التميز والكفاءة والفعالية يعترب اهليكل املايل  :كل الماليالهي -3

والقدرة على املنافسة من خالل مشؤشر العائد على حقوق امللكية واليت هي يف تزايد مستمر، أما نتيجة 

والرجوع  1901و 1909مث اخنفضت سنيت  %00بنسبة  1990إمجايل األصول فهي يف تزايد سنة /االستغالل

 .   1901سنة  %89لالرتفاع بنسبة 
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 :  نتائج تحليل ميزانية ومؤشرات بنك التنمية المحلية -3

القيام بأعمال كبرية يف البنك وذلك بسبب يعد تطور والتحسن التدرجيي لعائد حقوق امللكية  :الربحية -1

من خالل أيضا التوسع يف شبكة البنك من خالل  والقيام بتوزيع األرباح احملققة، وارتفاع حجم األموال اخلاصة

 .  تقدمي منتجات بنكية متنوعة وحديثة ذات جودة

أموال املسامهني باإلضافة إىل األداء اجليد  على األصول يدل قدرة البنك على استثمار مشؤشر العائدوتباطشؤ 

در متويل بالديون على اقرتاض أو مصادر للبنك، أما بالنسبة للرافعة املالية اليت تقيس مدى اعتماد البنك على مصا

مل يعتمد على متويالت بالديون وبذلك نسبة  1901-1990خارجية، وكان بنك التنمية احمللية خالل السنوات 

     .     املخاطرة البنك كنتيجة لتمويل استثماراته بأموال الغري قليلة جديدة

تكاليف )لية أكثر كفاءة يف التحكم يف تكاليفه يبني مشؤشر هامش الربح أن بنك التنمية احمل: التكاليف -2

مقارنة بالبنوك اجلزائرية وهذا يعود لقلة عدد فروع ووكاالت هذا  1901-1990خالل السنوات ( منخفضة

 .   البنك

 أثر المنافسة خدمات الدفع بنك التنمية المحلية: الفرع الثاني

ائرية ومنذ حتديد األفضليات والقدرات التنافسية لبنك التنمية بتناولنا لكل من املنافسة يف البنوك خاصة اجلز      

احمللية الذي يتمتع هبا ومدى أثر املنافسة البنكية بني البنوك خاصة يف اخلدمات البنكية االلكرتونية، لكون البنوك 

النوع من اخلدمات  اجلزائرية يف السابق كانت ضعيفة مقارنة بالسنوات احلالية، ومتيز بنك التنمية احمللية يف هذا

 .املرتتبة عن القرضلكثرة املخاطر ( البطاقات االلكرتونية)

عمل بنك التنمية احمللية يف هذا الصدد على العديد من االجراءات، وهي تقوية البنية التحتية للعمل البنكي      

اليت تتالءم مع  من خالل استخدام شبكة معلومات واتصاالت أي شبكة االنرتنت ووفر العديد من اخلدمات

العميل وجذب عمالء جدد كان منها استخدام أسلوب السعر املناسب وذلك لتماثل بعض اخلدمات مع البنوك 
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وسياسة تروجيية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا وخدمات الكرتونية، وتوطيد العالقات مع العمالء دون تفضيل 

 .ص بطاقة االئتمانأحد عن اآلخر، أي منح حتفيزات للتجار خاصة فيما خي

إّن املنافسة بني البنوك كان هلا أثر على تقوية قدرة البنك على املنافسة، وذلك جبعل أساليب تسويقية مالئمة      

وهي زيادة أرباحه وتدين التكاليف أي كفاءة يف  1901-1990جعلت له مشؤشرات تدل خالل السنوات 

ث على حتقيق األفضلية والتميز يف خدماته البنكية وأساليب يبحالعمل البنكي، ومازال بنك التنمية احمللية 

         .   تسويقها، لتكون هلا القدرة على املواجهة ويكون األول يف الصدارة بني البنوك اجلزائرية
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 :خالصة الفصل الثالث

 

زعت على عمالء وموظفي البنك ودراسة انطالقا من النتائج اليت توصلنا إليها من خالل االستثمارات اليت و      

املشؤشرات القدرة التنافسية، اتضح أّن بنك التنمية احمللية ككل البنوك اجلزائرية اليت تسعى إىل تقدمي باقة متنوعة 

ومتطورة من اخلدمات واملنتجات البنكية واليت هتدف إىل اشباع حاجات ورغبات مجيع العمالء، وبالسعر املناسب 

البالد، فبنك التنمية احمللية اآلن يسعى إىل وات التوزيع اليت تضمن وصول اخلدمات إىل كل أرجاء مع اختيار قن

توسيع شبكة وكاالته والعمل بقنوات توزيع متطورة أي استخدام أحدث أجهزة صرف وذلك لتقليص الوقت 

            . والسرعة

االلكرتونية، ولكن أحسن وسيلة ترويج لديهم هي البيع كما أنه يعتمد يف الرتويج على كل الوسائل احلديثة و       

الشخصي، ألّن رجال البيع بالوكاالت يتميزون بكل املهارات اليت جيب أن تتوفر يف رجل البيع، كذلك حسن 

واملشورة هلم كله هي مشؤشرات على كفاءة للبنك ما اكسبه أرباح عالية استقباهلم وتعاملهم اجليد، وتقدمي النصائح 

 .دية وبأقل خماطرومردو 

إّن بنك التنمية احمللية وإن كان يطبق هذه التقنيات املتطورة للخدمات البنكية كتجزئة السوق وتقدمي خدمات      

والرتكيز على اإلعالن، إاّل أّن هذا غري كاف خاصة إذا تعلق األمر بالتسهيالت ( البطاقات االلكرتونية)جديدة 

صة أو االستثمار األجنيب يف هذا اجملال، ما يعين أّن املنافسة ستكون على أشدها اليت تقدمها الدولة للبنوك اخلا

وبأسعار  وبالتايل فالبقاء ملن يعتمد على أساليب تسويقية حمكمة لتقدمي خدمات بنكية متنوعة وذات جودة عالية

 .يقبلها العمالء احلاليني وجذب عمالء مرتقبني
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 :مقدمة الفصل الثاني

إّن التسارع والتقدم التكنولوجي يف ظل العوملة واشتداد املنافسة، اليت فرضت على البنوك االستجابة      

القتصاد السوق ومن بينها البنوك اجلزائرية، اليت عمدت على حتديث خدماهتا للمتطلبات البيئية احمليطة والتحول 

مات بنكية حديثة، وكذا تطوير أساليب تسويق تقدميها من ترويج وتسعري وتطويعها بكفاءة عالية، البتكار خد

وتوزيع لوصوهلا إىل العميل بسهولة وبدقة، وهذا ما حيقق للبنك منو يف حجم عملياته، وأرباحه خاصة يف أنظمة 

 .الدفع وعصرنة املعامالت البنكية، ومعاجلة املعلومات بواسطة املقاصة االلكرتونية

وسائل الدفع املستعملة يف النظام البنكي اجلزائري، بأهنا تقليدية خاصة يف البنوك العمومية، وهي ال ومتيزت      

تتناسب مع الواقع العاملي، الذي فرض على البنوك تطوير هذا النوع من اخلدمات، وتبين وسائل دفع حديثة 

ى أساليب التسويق األحدث، من طرف شركة ساتيم، واالعتماد عل CIBوخاصة إنتاج بطاقات مثل بطاقات 

وذلك برتوجيها من خالل االعتماد على االشهار وشبكة االنرتنت، باإلضافة إىل توزيعها لتكون اخلدمة سريعة 

وسهلة، خاصة يف الدفع والسحب، من خالل املوزعات اليت اعتمدت البنوك كأساس جلذب العمالء وهي 

DAB  وTPE يقيس مدى كفاءة أداء البنوك اجلزائرية خاصة األجنبية،  وغريها من الصرافات اآللية، هذا كله

 :وجناعة البنوك اجلزائرية وقدرهتا على التنافس يف السوق اجلزائرية، حيث تناولنا يف

 .09/09إصالحات النظام البنكي : املبحث األول

 .أنظمة الدفع وأساليب التسويق يف البنوك اجلزائرية: املبحث الثاين

  .      البنوكلقدرة التنافسية يفا: املبحث الثالث
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 .09/09إصالحات النظام البنكي : المبحث األول

تدخل ضمن اإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر عرف اجلهاز املصريف اجلزائري، إصالحات هامة منذ التسعينات،      

إىل اقتصاد السوق، وميثل  منذ هناية الثمانينات من القرن العشرين، من أجل ضمان االنتقال من االقتصاد املوجه

والذي يعترب من القوانني ، 09/09النقد والقرض هذا اإلصالح أساسا يف إدراج قانون جديد يعرف بقانون 

التشريعية األساسية لإلصالحات حيث محل معه أفكارا جديدة، فيما يتعلق تنظيم النظام البنكي اجلزائري، وإنشاء 

 .  ة الكرتونيةنظام الدفع جديد وناجح قائم على شبك

  09/09قانون النقد والقرض : المطلب األول

منعطفا حامسا فرضه منطق التحول إىل اقتصاد السوق، حيث محل هذا  09/09النقد والقرض ميثل قانون      

يف طياته مبادئ وميكانيزمات جديدة للعمل البنكي واليت ترتجم إىل حد كبري يف الصورة اليت  09/09القانون 

  . اجلهاز البنكي اجلزائري يف املستقبل إضافة إىل أنه يهدف إىل حتقيق أهداف يهالن عسوف يكو 

  09/09أهداف قانون النقد والقرض : الفرع األول

 1:يهدف قانون النقد والقرض إىل حتقيق ما يلي     

 .وضع حد لكل تدخل إداري يف القطاع املصريف واملايل -

 .تسيري شؤون النقد والقرض رد االعتبار لدور البنك املركزي يف -

 .إعادة تقييم العملة الوطنية -

 .ضمان تسيري مصريف جيد النقود -
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل 8992-0009عقبة سحنون، املنافسة يف اجلهاز املصريف اجلزائري من خالل قوانني النقد والقرض يف الفرتة ما بني  - 1
 (.        غري منشورة)، 09، ص 8909-8990شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد صناعي، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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 .تشجيع االستثمارات اخلارجية والسماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة وأجنبية -

 .تطهري الوضعية املالية ملؤسسات القطاع العام -

 .واهليئات املالية إلغاء مبدأ ختصص البنوك وحتديد وتوضيح النشاطات املنوطة بالبنوك -

 تنويع مصادر التمويل للمتعاملني االقتصاديني خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق -

 .  املايل وبورصة القيم املنقولة

     .اجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

   09/09مبادئ قانون النقد والقرض : الفرع الثاني

النقد والقرض، بعدة أفكار جديدة تصب معظمها يف إعطاء املنظومة البنكية مكانتها احلقيقية يف  جاء قانون     

االقتصاد، ومن أهم مبادئ هذا القانون إىل جانب األهداف اليت سعت السلطة النقدية من خالله تفعيلها يف 

 :الصناعة البنكية اجلزائرية تكمن يف

 :القرار في الدائرة النقديةعزل قرار في الدائرة الحقيقية عن  -0

تبىن هذا القانون مبدأ الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية حيث تتخذ القرارات على أساس األهداف      

النقدية اليت حيددها البنك اجلزائري، هذا األخري الذي منحت له مبوجب هذا القانون السلطة التامة يف وضع 

ود الكتابية وتنظيم العمل البنكي واإلشراف عليه وضمان السري اجليد لنظام الدفع، يف معايري اإلصدار وخلق النق

     1.للبنوك التجارية وظائف اإلبداع يف تسيري وسائل الدفع 09/09النقد والقرض حني أوعز قانون 

 

                                                           
 .  09-82ة سحنون، مرجع سابق، ص عقي - 1
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 :الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة -2

نظام السابق تلعب دورا أساسيا يف تدبري التمويل الالزم على اللجوء إىل عمليات كانت اخلزينة العمومية يف ال     

القرض عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد وقد واجه تداخال بني صالحيات اخلزينة وصالحيات السلطة النقدية 

 .وإجياد تداخال بني أهدافهما اليت ال تكون دوما متجانسة

، فقد مت الفصل بني الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة، فقد مت وضع 09/09 النقد والقرضيف إطار قانون      

قيود على احلرية اليت تتميز هبا اخلزينة يف النظام السابق من أجل متويل عجزها ويف هذا الشأن فقد منح قانون 

   1.استقاللية البنك املركزي لتمويل عجز اخلزينة 09/09النقد والقرض 

 :دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض الفصل بين -3

لقد تعاظم دور اخلزينة العمومية يف التمويل الغري متوازن لالقتصاد الوطين، وخاصة متويل االستثمارات      

املخططة حىت أصبحت ال تدخل بصفتها كموزع للدخل فقط ولكن أصبحت تتدخل كأكرب مقرض وأكرب 

ين أساسيني وهي أداة لضبط االقتصاد وأداة لتخصيص املوارد، مستثمر ومجعت بفضل هذا السلوك بني دور 

غموض  حلل النقد والقرضوأصبحت يف ذات الوقت مالكة القرار الفعلي لنظام التمويل ومنه من خالل قانون 

الكبري على مستوى نظام التمويل أبعدت اخلزينة العمومية عن منح قروض االقتصاد ليبقى دورها يقتصر على 

ستثمارات العمومية املخططة من طرف الدولة ومنه اصبح النظام البنكي هو املكلف مبنح القروض يف متويل اال

  2. اطار مهامه التقليدية ومسح الفصل بني هذين الدائرتني

                                                           
 . 008الطاهر لطرش، مرجع سابق،  - 1
2
يف  دكتوراه، مذكرة مقدمة لنيل شهادة (8990-0009)ظل االصالحات املالية واملصرفية حالة اجلزائر يف متويل االقتصاد، حياة بن مساعني - 

 (.غري منشورة)، 333، ص 8900-8909، جامعة حممد خيضر بسكرة، مقود ومتويلالعلوم االقتصادية ختصص 
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 :  إنشاء سلطة وحيدة ومستقلة -4

املالية تتحرك على أهّنا إللغاء التعدد يف مراكز السلطة النقدية حيث كانت وزارة  جاء قانون النقد والقرض     

السلطة النقدية واخلزينة تلجأ يف أي وقت إىل البنك املركزي لتمويل عجزها، وتتصرف كما لو كانت هي السلطة 

النقدية والبنك ميثل سلطة نقدية الحتكاره امتياز إصدار النقود وعليه أنشأ قانون النقد والقرض سلطة نقدية 

وحيدة لضمان : اها لجلس النقد والقرض وجعل القانون هذه السلطة النقديةوحيدة ومستقلة ووضعها يف هيئة أمس

    1.انسجام السياسة النقدية، منحها االستقاللية يف إعداد السياسة النقدية وأدائها

قانون النقد والقرض كل القوانني واألحكام اليت تتعارض مع األحكام الواردة فيه واعترب القانون الوحيد  ألغى     

لذي ينظم الوظيفة البنكية ويضبط قواعد العمل البنكي وجند أنه ركز بصورة كبرية على عصرنة اجلهاز البنكي ا

اجلزائري وإدخال التكنولوجيا وتنمية نظام املعلومات اخلاصة بالبنك املركزي رغم اعتبار أن قانون النقد والقرض 

ة نوعية وعمالقة يف التشريع البنكي تبقى نتائجه حمتشمة ول قانون يصدر القتحام اجلزائر يف اقتصاد السوق، وقفز أ

وبطيئة ومل ترقى إىل مستوى طموحات نصوصه، فقد متيزت هذه الفرتة بالسيطرة الكلية للبنوك العمومية اليت 

    2.عجزت على القيام بوظائفها األساسية وأمهها الوساطة املالية

 

 

  

                                                           
1- Conseil de la monnaie de la crédit, date 22-2-2014/h11:00.  

استقاللية البنك املركزي وأثرها على فعالية السياسة النقدية، ملتقى الوطين األول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت واقع ، الزين منصور - 2
 .13، ص 8991ديسمرب 01و 01يومي  ،شلفجامعة  وحتديات،
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  09/09النقد والقرض  النظام البنكي في ظل قانون: الفرع الثالث

قانون النقد والقرض ادخل تعديالت مهمة يف النظام البنكي، سواء تعلق األمر بالبنك املركزي كسلطة نقدية      

   .  أو هبيكل البنوك

 : بنك الجزائر -0

ة، ومنذ بأنه مؤسسة تتمتع بشخصية معنوية واستقاللية مالي 00قانون النقد والقرض بنك اجلزائر يف مادته      

صدور هذا القانون أصبح البنك املركزي يسمح يف تعامالته مع غري بنك جزائري، وخيضع بنك اجلزائر إىل قواعد 

احملاسبة التجارية باعتباره تاجرا وتعود ملكية رأس ماله بالكامل إىل الدولة وهو ال خيضع للتسجيل يف السجل 

والذي يتكون  1.لني أو ممثلني يف أي نقطة من الرتاب الوطينالتجاري، ويستطيع أن يفتح فروع له أو خيتار مراس

  :من جهازين مها

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يتم انتهاء مهامه  8ويعني مبرسوم رئاسي ملدة  :المحافظ ونوابه -أ

لتجديد مرة سنوات وهي قابلة ل 1يعينون مبرسوم رئاسي وملدة ( 93)مبرسوم رئاسي، أما النواب وعددهم ثالثة 

واحدة، كما ال خيضع احملافظ ونوابه إىل قواعد الوظيفي العمومي للمحافظ يف إدارة أعمال البنك املركزي اختاذ 

خمتلف اإلجراءات التنفيذية، بيع وشراء األمالك املنقولة وغري املنقولة، تعيني ممثلي البنك يف لجالس املؤسسات كما 

والبنوك املركزية التابعة لدول أخرى واهليئات املالية الدولية، كما ميكن أن  يقوم بتمثيله لدى السلطات العمومية

    2. تستشريه احلكومة يف سائر املسائل املتعلقة بالنقد والقرض

                                                           
 .    01/91/0009الصادر يف  09/09من قاون النقد والقرض  00املادة  - 1
عبد القادر مطاي، اإلصالحات املصرفية ودورها يف جلب وتفعيل االستثمار األجنيب املباشر حالة اجلزائر، قسم العلوم االقتصادية، ختصص  - 2

 .    080، ص 8998ليدة، جوان نقود ومالية وبنوك، جامعة سعد دحلب،الب
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، باألغلبية على أمر رئاسي يعدل قانون النقد والقرض 8900-93-81كما صادق الربملان اجلزائري يوم       

البنك )ضمن القانون يف صيغته اجلديدة عدة تعديالت أمهها أن حمافظ بنك اجلزائر ويت 0009الساري منذ أفريل 

                 1.لن يعني ملدة مخس سنوات بل خيضع إلدارة رئيس الدولة مثله مثل نواب احملافظ( املركزي

ا قانون من العناصر الضرورية اليت جاء هب يعترب إنشاء لجلس النقد والقرض :مجلس النقد والقرض -ب

أوكلت إليه والسلطات الواسعة اليت منحت له ويؤدي لجلس النقد والقرض النقد والقرض بالنظر إىل املهام اليت 

    2. دوين أو وظيفتني، وظيفة لجلس إدارة بنك اجلزائر ووظيفة السلطات النقدية يف البالد

 :  هيئات الرقابة في النظام البنكي الجزائري -2

م اجلديد للنظام املصريف اجلزائري والذي مبوجبه فتح اجملال أمام البنوك اخلاصة الوطنية واألجنبية إّن التنظي     

والذي يعتمد على قواعد السوق، يتطلب أن تكون للسلطة النقدية آليات وهيئات للرقابة لضمان االنسجام 

 .    وانضباط السوق البنكي واحملافظ على استقرار النظام البنكي

البنكية دائما تعترب جهازا حسب قانون النقد والقرض إّن اللجنة  :ابة في احترام القوانين واألنظمةالرق -أ

 3.ملراقبة البنوك واملؤسسات املالية وتراقب كذلك كيفية ممارسة املهنة البنكية

 

                                                           
، العدد 8900مارس  81خضي بوقايلة، قانون جديد للنقد والقرض حيد من صالحيات حمافظ البنك اجلزائر، جريدة الشرق األوسط،  - 1

2013   . 
   .   08، اجلريدة الرمسية العدد 01/91/0009الصادر يف تاريخ  09/09من قانون النقد والقرض  11املادة  - 2

 .08، اجلريد الرمسية، العدد 01/91/0009املتعلق بالنقد والقرض، املؤرخ يف  09/09من قانون  089 - 3
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مبركز هيئة تقوم بتجميع املعلومات مسيت  089أسس قانون النقد والقرض يف مادته  :مركزية المخاطر -ب

والصادرة عن بنك اجلزائر تنظيم مركز املخاطر  0008مارس  88املؤرخ يف  90-08املخاطر، وتتضمن الالئحة 

  .وطرق عمله

هيكلها املايل وكشف وتدارك املخاطر بالقرض ومنح البنوك واملؤسسات وتتمثل مهمته احلفاظ على اتزان      

      . والزبائن اليت تشكل خماطر خمتلفة حمتملة املالية باملعلومات الضرورية املرتبطة بالقروض

يف احمليط االقتصادي واملايل اجلديد الذي يتميز بالتغري واالستقرار، تقوم البنوك  :مركزية عوارض الدفع -ج

واملؤسسات املالية بأنشطتها يف منح القروض إىل الزبائن وأثناء ذلك من احملتمل أن حتدث بعض املشاكل على 

مارس  88املؤرخ يف  98-08بنك اجلزائر مبوجب النظام رقم جاع هذه القروض، لذلك فقد قام مستوى اسرت 

بإنشاء مركزية لعوارض الدفع وفرض على كل الوسائط املالية االنضمام إىل هذه املركزية وتقدمي كل  0008

      .  املعلومات الضرورية

جاء  مكافحة إصدار الشيكات بدون مئونةإّن جهاز  :جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مئونة -د

املؤرخ يف  93-08ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم وسائل الدفع وهي الشيك، وقد مت إنشاء مبوجب نظام رقم 

هذا اجلهاز على جتميع املعلومات املرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام  0008مارس  88

سطاء املعنيني، ويهدف إىل تطهري النظام البنكي من املعلومات اليت تنطوي على بتبليغ هذه املعلومات إىل الو 

         1.عنصر الغش، وأيضا إىل وضع آليات الرقابة

    (السوق ما بين البنوك)السوق النقدية في الجزائر : المطلب الثاني

األجل، وتداول رؤوس األموال القصرية  تعترب السوق النقدي امليكانيكية اليت يتم مبوجبها ومن خالهلا إصدار     

 .ففي هذا السوق يرتكز عرض والطلب األموال القابلة لإلقراض لفرتة تقل عن عام

                                                           
      .  380-388حياة بن مساعني، مرجع سابق، ص  - 1
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    سير السوق النقدية وأشكال عملياتها    : الفرع األول

 :السوق النقدية -0

ملؤسسات النقدية ممثلة يف العمليات االئتمانية قصرية األجل غالبا، واليت تسمح بتدخل خمتلف ا هي سوق     

شركات التأمني، : البنك املركزي والبنوك التجارية، إىل جانب بعض املؤسسات املالية غري البنكية كذلك مثل

   1. اخل...اخلزينة العمومية، مؤسسات التوفري واالحتياط

ركزي واخلزينة العمومية وكذا بني وجتدر اإلشارة هنا أّن السوق النقدية فيما بني البنوك قد جتمع بني البنك امل     

هذه األخرية والنظام البنكي، وتتمثل العالقة األوىل يف تنفيذ إرادات ونفقات الدولة، والثانية من خالل العمليات 

 .االكتتاب يف سندات اخلزينة اليت تقوم هبا البنوك لصاحلها أو لصاحل عمالئها

كمكان لتبادل   0020جوان  02ة لإلصالحات البنكية يف السوق النقدية يف اجلزائر فقد أنشأت نتيج     

املؤرخ يف  08-28السيولة بني خمتلف املتدخلني من العارضني والطالبني هلا، وذلك مبوجب املرسوم القانوين رقم 

املعدل واملتمم  0022جانفي  08املؤرخ يف  98-22املتعلق بنظام البنوك والقروض، وقانون  0028أوت  00

سابق املتعلق باستقاللية البنوك، واعتربت السوق النقدية كإحدى السياسات النقدية املسطرة واملهمة بعد للقانون ال

 .  إعادة االعتبار إىل الدور الشرعي للبنك املركزي يف وضع ومتابعة السياسة النقدية للبالد

 : اإلطار التنظيمي ألداء السوق النقدية الجزائرية -2

 01اهتماما أكرب يف تنظيمها وتوسع دورها بصدور قانون النقد والقرض املؤرخ يف  ديةالنقالسوق وعرفت      

، حيث متيزت الفرتة بالتعديل اهليكلي واإلصالح املايل ومنه اإلطار التنظيمي وأداء السوق النقدية 0009أفريل 

 :اجلزائرية حتكمها لوائح وتنظيمات قانونية هي

 .املتعلق بالعملة واالئتمان 8993سطس أغ 88املؤرخ يف  00-93األمر رقم  -
                                                           

1- Amour Ben Halima, Pratique des technique bancaire, avec reference a l'Algérie: ed dahlab, 1997, 
p 44.    
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 .املتعلق بتنظيم السوق النقدية 0000أغسطس  01املؤرخ يف  92-00تنظيم رقم  -

املتعلق بتنظيم  0000أغسطس  01املؤرخ يف  92-00املكمل لتنظيم رقم  91-8998تنظيم جوان  -

 .النقداملتعلق بتنظيم سوق  0001أبريل  88املؤرخ يف  01-82السوق النقدية، رقم 

على األخذ باالستئناف للسيولة يف سوق  8998أبريل  00املؤرخ يف  8998-98تعليمات رقم  -

على البنوك التجارية فقط دون املؤسسات املالية حيث اعتربت خالل هذه  0000النقد، منذ نشأهتا وإىل غاية 

دال من املواجهة بيم طلبات للسيولة قوية يف سوق النقدية بامتياز، بالفرتة سوقا نقدية بني البنوك حيث هي قطعة 

 1.يف البنوك واملؤسسات املالية وغريها من املتدخلني

املتعلق بتنظيم السوق النقدية والذي  0000أوت  91املؤرخ يف  92-00من القانون  8وحسب املادة      

وق ما بني البنوك يكلف بنك اجلزائر بضمان سري السوق النقدية والقيام بدور الوسيط، ومنيز على مستوى س

شراء وبيع السندات العامة أو اخلاصة، األمانات وهي تعترب : اجلزائرية ثالث أنواع من تقنيات تبادل السيولة وهي

من أشهر العمليات يف السوق النقدية باإلضافة إىل عمليات على بياض وهي تبادل النقود املركزية بني املقرض 

   2.واملقرتض بدون أي ضمان

 تأطير السوق ما بين البنوك : ثانيالفرع ال

 : بنك اجلزائر السوق النقدي حول حمورين مها حمور التعاون وحمور التنافسينظم      

بني البنوك باجتاه تنظيم محاية املودعني والعمالء، بأخذ لجموعة من اإلجراءات تساعد  :محور التعاون -0

وتنظيم بنكه بإنشاء  018منظمي مجعية البنكية املادة  على ضمان مالءة سيولة نظام الدفع، تنظيم مهنة بإنشاء

 .غرفة مقاصة وإنشاء مراكز واإلخطار

                                                           
1- Le Rapport annuel de BC 2003, Le marche monétaire, Cadre règlementaire et fonctionnement.   

 . 309حياة بن مساعني، مرجع سابق، ص  - 2
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وضع الشروط التنافسية للبنوك قصد بروز خدمات بنكية نوعية وفتح القطاع البنكي  :محور المنافسة -2

 1. للمنافسة

  2900السوق النقدية إلى غاية : الفرع الثالث

، وهي الفرتة اليت متيزت بالتعديل اهليكلي 0009سوق النقدية خالل سنوات إّن التطور التدرجيي لل     

واإلصالح املايل، قد أتاح مصدرا إضافيا للسيولة يف البنوك وضاعف تدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية، 

وضع وسائل المتصاصها مثلما كان عليه خالل السنوات  8998وبوجود فائض السيولة بنك اجلزائر عام 

اجلزائر ومنه السوق النقدية عرفت  ، حيث مل تلجأ البنوك واملؤسسات إلعادة التمويل لدى بنك8998-8990

 .8992انتعاشا يف نشاطها مقابل التكوين املتعاظم للسيولة يف النظام البنكي خالل سنة 

املتعلق  8990ماي  88املؤرخ يف  8990-98أصدر لجلس النقد والقرض النظام رقم  8990ويف سنة      

بعمليات السياسة النقدية حيدد هذا النظام بشكل خاص إجراءات حركة األموال اخلاصة بعمليات السياسة 

النقدية واليت تتم حصريا يف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبرية واملدفوعات املستعجلة الذي يوجد يف العمل منذ 

         2. 8998فيفري 

   العامة في الجزائرخوصصة البنوك : المطلب الثالث

اخلوصصة هو أحد أبرز التغريات اليت أدخلت على اقتصاديات العامل املتقدم واملتنامي خالل العقدين      

 .األخريين، وهي عملية ذات أمهية سياسية، اقتصادية، اجتماعية، مالية، إدارية، تقنية وتسويقية

ية االقتصادية، وتلجأ الدولة إىل خوصصة مصارفها إّن خوصصة املصارف هي وسيلة من وسائل الدميقراط     

 .بطرق وأساليب متنوعة، تتوافق مع أهدافها املسطرة فتعترب عملية اخلوصصة عملية معقدة وذات أبعاد هامة
                                                           

مصطفى عبد اللطيف، بلعور سليمان، النظام املصريف بعد اإلصالحات، مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول اإلصالحات التسويقية،  - 1
 .        80، ص 8991أفريل  89/80ركز اجلامعي بشار، يومي امل
 . 300حياة بن مساعني، مرجع سابق، ص  - 2
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 تعريف واألساس القانوني لخوصصة البنوك في الجزائر: الفرع األول

 :تعريف الخوصصة البنوك -0

تعين اخلوصصة زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف اإلدارة وملكية األنشطة : " ملفهوم التايلعرفها البنك العاملي با     

 1".واألصول اليت تسيطر عليها الدولة أو ممتلكاهتا 

قيام الدولة بتحويل ملكية املؤسسات جزئيا أو كليا إىل القطاع اخلاص : " تتمثل عملية اخلوصصة كذلك يف     

منوه، وإدارته من خالل آليات السوق، وفتح أسواق جديدة حمليا وخارجيا أمام قطاع األعمال هبدف تطوير 

اخلدمات املقدمة، كما أهنا اندماج وتكامل بني اإلمكانيات اهلائلة املتاحة لدى القطاع العم واخلاص من حرية يف 

 ".اإلدارة، وسرعة اختاذ القرارات يف توجيه وتوظيف املوارد البشرية 

ج أّن اخلوصصة وسيلة وليست غاية حيث هتدف إىل خلق بنيان اقتصادي تتسم فيه املشروعات ومنه نستنت     

بالكفاءة، وتقوم بإنتاج سلع وخدمات ذات جودة مرتفعة، وخدمات عند مستوى أسعار حقيقية أقل، حيث تعود 

 .     املنفعة على أفراد اجملتمع

    :    األساس القانوني لخوصصة البنوك في الجزائر -2

املتدهورة للمؤسسات العمومية االقتصادية ومجود االقتصاد الوطين برزت مساعي خلوصصة  يف ظل الظروف     

 . املؤسسات العمومية وتقومي االقتصاد الوطين

 :مفهوم الخوصصة وفق القانون للخوصصة

ية التكميلي لسنة ظهرت عمليات اخلوصصة يف اجلزائر مع برنامج التصحيح اهليكلي، من خالل قانون املال

 %10من رأمسال املؤسسة، مع بقاء  %10، الذي فتح اجملال لالستثمار األجنيب والوطين الكتساب 0001

                                                           
 .    03، ص 0001ايهاب دسوقي، اخلوصصة واإلصالح االقتصادي يف الدول النامية مع دراسة جتربة مصرية، دار النهضة العربية،  - 1
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عملية اخلوصصة  احتكارا على الدولة، حيث تناول املشرع اجلزائري مفهوم اخلوصصة من خالل القانون التشريعي ل

 :كالتايل

واملتعلق خبوصصة  0001أوت  88املوافق لــــ  00-08األول عام ربيع  80املؤرخ يف  01/88عرف األمر      

 :املؤسسات العمومية يف اجلزائر اخلوصصة وفق أسلوبني

نقل امللكية من القطاع العمومي للقطاع اخلاص وذلك بتحويل ملكية كل أو جزء من  :األسلوب األول

لعمومية لصاحل أشخاص ماديني أو معنويني خواص األصول املادية أو املعنوية أو الرأمسال االجتماعي للمؤسسات ا

 .وهو ما يعرف خبوصصة البنكية

إدخال تقنية التسيري اخلاص ونقل تسيري املؤسسات العمومية إىل أشخاص مادين أو  :األسلوب الثاني

ة أو االقتصادية إىل أشخاص أو هيئات أجهز /معنويني خواص عن طريق التقاعد، حبيث تتحول السلطة النقدية و

تابعة للدولة ومؤسسة على شكل مدين أو جتاري، كما تأخذ اخلوصصة شكال آخر يتمثل يف فتح القطاع 

العمومي التنافسي للرأمسال اخلاص هبدف توسيع قاعدة القطاع اخلاص مما ميكن هذا القطاع من ممارسة التسيري، 

املتعلق بتسيري رؤوس  01/81رقم واألمر  92-23املشاركة، واالستثمار وهذا حبسب املرسوم الشريعي رقم 

   1.األموال التجارية للدولة

                                                           
 . 91مفتاح صاحل، مرجع سابق، ص  - 1
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مؤسسة مت  801مؤسسة عمومية حملية من  899ومست  0008عملية اخلوصصة األوىل سنة  مت إجراء  

مرسسة عمومية من خمتلف القطاعات ومت اإلعالن عن القائمة بواسطة  21تصفيتها، أما الثانية مت خوصصة 

       0002.1جوان  90املؤرخ يف  02/001املرسوم رقم 

 : المراسيم التشريعية والقانونية لعملية الخوصصة في الجزائر

فيما يتعلق باملسار الذي اختذته عملية تشريع اخلوصصة باجلزائر فيمكن تناوهلا من خالل القوانني واملراسيم      

 :التشريعية التالية واليت تعترب الدعامة األساسية هلذه العملية

 22/91، ألغى هذا املرسوم القانوين القانون رقم 0003أفريل  81املؤرخ يف  03/92املرسوم القانوين رقم      

حبيث تعكس أحكامه توجها جديدا يقلص من دور تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، من خالل اعتماد مبدأ 

 .ق املسامهكة يف الرأمسالفتح الرأس املال االجتماعي للمؤسسة االقتصادية العمومية عن طري

، اليت تعرف املؤسسة العمومية 0001ماي  88املؤرخ يف  01/92من املرسوم القانوين رقم  81املادة      

االقتصادية من الناحية القانونية على أهّنا شركات رؤوس أموال متتلك الدولة أو أشخاص معنويون آخرون من 

 .  أو احلصص االجتماعية هلا القطاع اخلاص األغلبية القصوى من األسهم

 :وتبعا لذلك تأخذ املؤسسة أحد الشكلني التاليني

 .شركة رأمسال عمومي كليا -

للمسامهني اخلواص الوطنيني  %10والباقي  %10شركة رأمسال عمومي جزئي، تكون حصة الدولة فيها  -

   .أو األجانب

                                                           
 سامية، التأهيل املصريف للخوصصة دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، قسم العلوم االقتصادية، ختصص نقود نزايل - 1

      .898، ص 8991مالية وبنوك، جامعة دحلب، البليدة، جوان 
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يري رؤوس األموال التجارية للدولة حيث أهنى واملتعلق بتس 0001أفريل  03املؤرخ يف  01/81األمر رقم      

هذا األمر تدخل الدولة يف تسيري املؤسسات العمومية االقتصادية، وألغى صناديق املسامهة اليت جرى استبداهلا 

 .بالشركات العمومية القابضة اليت متتلك كلية لجموع أسهم املؤسسات العموميةاالقتصادية

، املتعلق بشروط وكيفيات امتالك الشعب لألسهم والقيم 0008أفريل  03يف  املؤرخ 08/031املرسوم رقم      

املالية األخرى للمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة، وقد مت تنازل من خالله على حق الدولة يف االحتفاظ 

 .بسهم نوعي

علق هذه تت: 0008مارس  00، املؤرخة يف 091/098، 08/08، 08/091املراسيم التنفيذية رقم      

 :املراسيم الثالثة على التوايل بسري ومهام كل من

 .اجمللس الوطين للخوصصة -

 .جلنة املراقبة عمليات اخلوصصة -

 .اهليئة املكلفة بتنفيذ عمليات اخلوصصة -

محل هذا املرسوم شروط املنح أو االمتيازات االجيابية : 0000سبتمرب  09املؤرخ يف  00/380املرسوم رقم      

  1. و املختصة، وكذا كيفيات الدفع بالقسط ألرباح املشرتين للمؤسسات العمومية االقتصادية املخوصصةالنوعية أ

الذي أعطى تعريف جديد للخوصصة على  03يف مادته  8990أوت  89املؤرخ يف  90/91األمر رقم      

ن اخلاص من غري املؤسسات أهنا كل صفقة تتجسد يف نقل امللكية إىل أشخاص طبيعيني ومعنويني خاضعني للقانو 

أنّه ال  01/88فيه على إلغاء رقم  18العمومية، وما ميكن مالحظته على التشريع اجلديد الذي نصت املادة 

                                                           
1
 .   98-91حل، مرجع سابق، ص مفتاح صا - 
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يشري إىل خوصصة تسيري بالطرق التعاقدية واليت أتى على ذكرها التشريع امللغى واقتصر يف تعريفه للخوصصة على 

    1.اخلاص شخاص القانونألعملية لنقل امللكية 

ومع هذا تبقى سياسة اخلوصصة يف اجلزائر تسري خبطى ثابتة، ولقد أكد وزير املسامهات أن ّ احلكومة غري      

مليار دينار يف  299مليار دينار بعد أن أنفقت  199مستعدة ملسح ديون املؤسسات العمومية واملقدرة بـــــ 

 .عمليات التطهري املايل

 مال البنوك العامة   فتح رأس: الفرع الثاني

يوجد عدة عراقيل تواجه التحول االقتصادي يف اجلزائر وعلى رأسها القطاع البنكي الذي ال يساعد على      

، كما طالب صندوق النقد االستثمار إطالقا، لذا دعا الكري من املختصني إىل خوصصة عاجلة هلذا القطاع

طاع البنكي لضمان تسيري جتاري للبنوك إذ تستمر البنوك العامة والدويل اجلزائر بضرورة تشجيع مسار خوصصة الق

حسب صندوق النقد الدويل باحتكارها للسوق البنكي، وحسب تقريره حول القطاع املايل البنكي، الرقابة البنكية 

              2.فإنّه يفرض على اجلزائر خوصصة بنكني عموميني األكثر صحة من الناحية املالية

، أي كان يسجل نتائج سلبية، فإّن التنازل BDL، اختذ قرار خبوصصة مصرف التنمية احمللية 0000سنة يف      

عن عدد من الفروع هلذا املصرف ميكن أن يشكل عامل جذب للمستثمرين األجانب، أما بالنسبة لفتح رأس مال 

ه، وارتفاع نسبة مالءته، إذ أنه القرض الشعيب اجلزائري، فهو األكثر جوهرية للخوصصة خاصة بعد تطهري حمفظت

جتربة فاشلة  8990التحديث سنة قد حقق نتائج اجيابية ملدة سنتني، وبالتايل فإّن فتح رأمساله يستجيب حلتمية 

 Société Généraleبعد مفاوضات متقدمة، لقد عرف القرض الشعيب اجلزائري مع الشركة العامة الفرنسية 

                                                           
يف اجملال املصريف وأثرها على أعمال البنوك دراسة حالة اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف خاطر طارق، قوى التغيري االسرتاتيجية  - 1

 .     013، ص 8998العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومتويل، جامعة خيضر بسكرة، جوان 
 . 880نزايل سامية، مرجع سابق، ص  - 2
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من رأمسال املصرف على أن يشمل ذلك  %19 أخذ حصة ال تقل عن واليت أبدت استعدادا فيما سبق يف

 .الشبكة القائمة بأكملها

مت إعادة إحياء املشروع إذ كلف مصرف اإلخوان الزار الفرنسي عملية فتح رأمسال  8998ديسمرب  01ويف      

متعاملني مهتمني القرض الشعيب اجلزائري، من خالل قيامه بدراسة جدوى وتدقيق حسايب، فضال عن اجياد 

من رأمساله كأول إجراء من نوعه يف اجلزائر هذا وجتدر اإلشارة إىل  %10باملشروع الذي سيفضي إىل خوصصة 

مليار دينار، خاصة  399إىل  819فيها واملقدرة ما بني أن القرض الشعيب اجلزائري يعاين من الديون املشكوك 

      1.ر دعم تشغيل الشبابملشاكل ملفات القروض املصغرة يف إطا مع تعرضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                           
   .018-011خاطر طارق، مرجع سابق، ص  - 1
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 .أنظمة الدفع وأساليب التسويق في البنوك الجزائرية: المبحث الثاني

متاشيا مع ما يعرفه ويعيشه العامل من تطورات هامة يف اجملال التكنولوجي والذي استفادت منه البنوك بصورة       

جودة ومالئمة الحتياجات العمالء ظهرت ا وتنويع خدماهتا اليت أصبحت أكثر كبرية واستطاعت توسيع تعامالهت

احلاجة املاسة لعصرنة البنوك اجلزائرية اليت تعاين تأخر كبري يف لجال  كبري يف لجال إدخال التقنية يف خمتلف لجاالت 

أبدت البنوك  8993و  8990باإلضافة إىل قانون النقد والقرض املعدل واملتمم  0009العمل البنكي ويف عام 

واملؤسسات العمومية اجلزائرية االستفادة من التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف نظم تسيريها وتعميم 

 .        استعمال اإلعالم اآليل فيما خيص منظومة الدفع

 أساليب التسويق وسائل الدفع البنكية: المطلب األول

ينها اجلزائر جهودا معتربة لتشجيع التنافس وفتح اقتصادها مبا يتطلبه السوق تبذل العديد من الدول ومن ب     

العاملي وذلك من خالل القيام حبركة إصالح واسعة يف حتديث نظام الدفع وشروعها يف جتسيد العديد من املشاريع 

 .   اهلامة واملتنوعة

        2992إلى  2999التعديالت التي أجريت على قانون النقد والقرض : الفرع األول

بعد قانون النقد والقرض أجريت عدة تعديالت خاصة مع حدوث املشاكل اليت خلفها إفالس كل من بنك      

 . اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري

 : 2999التعديالت التي أدخلت على قانون النقد والقرض سنة   -0
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واملتعلق بعمليات اخلصم والقرض للبنوك مع  8990 جانفي 88املؤرخ يف  90-99رقم  نص القرار     

املؤشرات املالية، والذي اشتمل على مقاييس شروط عمليات إعادة اخلصم لألوراق املالية سواء تعلق األمر 

       1.باملؤسسات العمومية أو اخلاصة وكذا أسس منح القروض للبنوك واملؤسسات املالية

 : 2990ون النقد والقرض التعديالت التي أدخلت على قان -2

الصادر  90-99من خالل األمر  8990إّن التعديالت اليت أدخلت على قانون النقد والقرض خالل سنة      

 :، هتدف أساسا إىل تقسيم لجلس النقد والقرض إىل جهازين8990يف فيفري 

ي ضمن احلدود املنصوص يتكون من لجلس اإلدارة الذي يشرف على إدارة وتسيري شؤون البنك املركز  :األول

 .عليها يف القانون

يتكون من لجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس إدارة  :الثاني

  .  البنك اجلزائر

من قانون النقد والقرض تعدل أحكام الفقرتني  83تعدل املادة  90-90من األمر  93ث أّن املادة يح     

، واليت تنص على أنّه ال ختضع وظائف احملافظ ونواب احملافظ إىل قواعد الوظيفي 83والثانية من املادة األوىل 

 2.العمومي وتتناىف مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية

 

 

 

                                                           
  .     08، اجلريدة الرمسية، العدد 91/0009/ 01املتعلق بالنقد والقرض الصادر يف  09/09رقم القانون  -1
–ة كمال رزيق، عبد احلليم فوضيلي، حتديات النظام املصريف اجلزائري، امللتقى الوطين األول  حول املنظومة املصرفية والتحوالت االقتصادي  - 2

    .303، ص 8991ديسمرب  01و 01واقع وحتديات، جامعة شلف، يومي 
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 :93/00التعديالت التي جاء بها األمر الرئاسي  -3

 8993أوت  88الصادر يف  00-93صرفية وفقا لألمر رقم مت إجراء عدة تعديالت على املنظومة امل     

 .1املتعلق بالنقد والقرض

ميثل السبب املباشر لصدور هذا التشريع البنكي يف الصدمة البنكية اليت تلقتها ألول مرة منذ استقالل      

ي والتجاري اجلزائري، وذاك الصناعة البنكية يف اجلزائر سببها إفالس بنكني جتاريني مها بنك اخلليفة والبنك الصناع

مبراجعة القوانني والتشريعات اليت تنظم العمل البنكي وإخضاع النظام البنكي إىل قواعد واملعايري البنكية العاملية 

واالستمرار يف تعميق مسار اإلصالحات، حيث مست هذه التعديالت مجلة من املواد كانت هتدف أساسا إىل 

 :حتقيق األهداف التالية

 .ح لبنك اجلزائر مبمارسة أحسن صالحياتهالسما  -

 .تقوية االتصال والتشاور بني بنك اجلزائر واحلكومة -

 2.توفري أحسن محاية للبنوك والدخار اجلمهور -

هو فك التنازع بني وزير املالية  00-93باألمر  09/09وعلى غرار اهلدف من تعديل قانون النقد والقرض      

يص الصالحيات اليت كان يتمتع هبا حمافظ بنك اجلزائر واليت هي حمل النزاع بينهما، وحمافظ بنك اجلزائر وذلك بتقل

باإلضافة إىل تدعيم  09-09قانون  وبالتايل تقليص استقاللية بنك اجلزائر الذي كان يتمتع هبا وفقا لنص

والبنك الصناعي والتجاري اإلشراف والرقابة الدورية على البنوك خاصة بعد األزمة اليت أحدثها إفالس بنك اخلليفة 

                   3. اليت أثرت كثريا على أداء املنظومة البنكية

                                                           
 .      18، اجلريدة الرمسية، العدد 8993أوت  88، املتعلق بالنقد والقرض الصلدر يف 00-93األمر رقم  -1
إدريس رشيد، اسرتاتيجية تكييف املنظومة املصرفية اجلزائرية يف ظل اقتصاد السوق، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع ختطيط،  -2

 .    83، ص 8990اجلزائر، ة عجام
 .   ، اخلاص بتحديد احلد األدىن للبنوك واملؤسسات املالية8991مارس  91الصادر عن بنك اجلزائر يف  90-91النظام رقم  -3
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 التسويق في البنوك الجزائرية : الفرع الثاني

إّن الفكر التسويقي البنكي وما هو موجود يف الواقع البنكي اجلزائري بعيد كل البعد يف حتقيق قفزة يف حتسني      

اجلزائرية واملشكلة ليست تبين خطة أو إسرتاتيجية معينة املشكلة تكمن يف طريقة التفكري  األداء تسويق البنوك

  .   وحلول البنوك اجلزائرية تكمن يف فتح حتالفات والشراكات اإلسرتاتيجية مع البنوك العاملية واجلهوية... واألداء

 :أسلوب ترويج اخلدمات البنكية :أوال

املشرتك للمنتجات بني البنوك وهي تسمح باكتساب معرفة وطرق تروجيية حديثة يف عدة تطرق للرتويج  هناك     

 :بنكي اجلزائري وهيالسوق ال

ترويج بطرق خمتلفة للمنتجات باستعمال إعالنات  ذلك هو حتقيقالفكرة األساسية من  :اإلشهار المشترك  -0

 يتالار قوي وكبري للمؤسسات البنكية اجلزائرية إشهارية مشرتكة والفائدة األساسية من ذلك هو تكوين وإجياد إشه

  .هلا أي إعالن يف السوق احمللي ال نرى

إّن املشاركة يف التظاهرات التجارية واملعارض : الحضور المشترك في المحافل التجارية والمعارض الدولية -2

سمح هلذه البنوك باملشاركة يف هدفا مناسبا للبنوك اجلزائرية، التحالفات والشراكات التجارية ت دولية ميثللا

التظاهرات واملعارض وذلك حسب البعد اإلسرتاتيجي هلذه املشاركات وأّن جناح هذا النوع من الشراكة يعطي 

    1. عمليات التعاون يف هذا اجملال الدميومة والتوسع ويكون حضور دائم للبنوك اجلزائرية يف املعارض العاملية

ي مفتاح الرتويج األساسي من خالل التكنولوجيات املتطورة ومنها تطور شبكة ه: الصيرفة االلكترونية -3

التأخر الكبري يف قطاع التكنولوجيا واالتصال واإلعالم بطريقة سلبية على أداء االنرتنت يف البنوك اجلزائرية، لقد أثر 

هذا القطاع السيما يف لجاالت اهلاتف اخلدمات البنكية اليت تقدمها البنوك اجلزائرية، إاّل أنّنا نشيد بداية حترير 

                                                           
ية واقع وحتديات، االقتصاد  ، امللتقى الوطين األول  حول املنظومة املصرفية والتحوالتةاجلزائري ةاملصرفي التسويق يف املؤسسة، مجعي لعماري -1

  .10، ص 8991ديسمرب  01و 01جامعة شلف، يومي 
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عن طريق ايطاليا يف إطار التعاون مع  0001النقال وشبكة االنرتنت، وقد مت ربط اجلزائر بشبكة االنرتنت سنة 

منظمة اليونسكو هبدف إقامة شبكة معلوماتية يف إفريقيا تسمى ريناف، وتكون اجلزائر هي نقطة حمورية يف مشال 

 .إفريقيا

 :وب توزيع الخدمات البنكيةأسل: ثانيا

يعترب عنصر التوزيع يف البنوك اجلزائرية ضمان حتقيق وصول السلع واخلدمات إىل العميل يف الوقت واملكان      

 :املناسبني والبنوك اجلزائرية اعتمدت على منافذ كانت أمهها

س كافة األنشطة البنكية وخاصة يعترب كل فرع من فروع البنك هو صورة مصغرة من البنك ميار  :فروع البنك  -0

 .  أن اجلزائر جل بنوكها لديهم فروع يف كافة الرتاب الوطين مثل بنك الفالحة والتنمية الريفية

اعتمدت اجلزائر على أجهزة الصرف اآليل، ونظم حتويل األموال  :األساليب االلكترونية لتوزيع الخدمات -2

 . آليات عمل البطاقات البنكيةالكرتونيا واملوزعات اآللية وهي موضحة يف 

يقوم الشريك الذي له معرفة  وهي أن :توزيع الخدمات البنكية على أسلوب التحالفات والشراكة التجارية -3

يضع يف السوق بتوزيع اخلدمات البنكية وذلك وفق عقد التوزيع أو وكالة أو عقد اإلعفاء التجاري فالشريك 

 .تصرف البنكشبكة ومعارفه يف لجال التوزيع حتت 

وهي اشرتاك البنك مع الشريك يف العالمة التجارية ومن مث تكوين شبكة توزيع مشرتكة حيث  الطريقة الثانية     

   1.يقوم الشريك ببيع سلسلة خدماته بعالمة الشريك

 العمل بوسائل الدفع الحديثة في الجزائر: الفرع الثالث

وسائل الدفع وجعلها الكرتونية لذلك تعترب وسائل الدفع االلكرتونية  إّن التطور التكنولوجي ساعد على تطوير     

تعريف لوسائل وأدوات الدفع يكتسي طابعا  0009من أهم وسائل يف الوقت الراهن، لذا قدم القانون لسنة 

                                                           
 .   12-10مجعي لعماري، مرجع سابق، ص  -1
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وال ميكن اعتبار وسيلة دفع أداة دفع تسمح ألي كان بتحويل األم: " من هذا القانون 008عامليا، وتنص املادة 

إّن تطوير النقد االلكرتوين له دور فعال يف ترقية العمل البنكي ". الركيزة أو اإلجراء التقين املستعمل مهما كانت 

ويساهم يف جعل الصورة املعاصرة للنظام البنكي، ويعترب رهان من رهانات صعب املنال فقامت البنوك بالتعاون 

  : كل من  مع وزرة املالية بإنشاء

 : SATIMصفقات بين البنوك وهي شركة ال  -0

، هي شركة مسامهة رأمساهلا مشرتك ما بني املصارف 0001مارس  81اليت أنشأت يف " ساتيم" إّن شركة      

بنوك عمومية وتسعة بنوك خاصة وبريد  92عضو ويساهم يف رأمساهلا  00العمومية التجارية اجلزائرية، تتكون من 

 .ون دينارملي 880اجلزائر ويبلغ رأمساهلا 

املعامالت البنكية وتعد عنصرا هاما ضمن اإلصالح وعصرنة  من أجل آلية ورقمنة" ساتيم"ت شركة أنشأ     

القطاع البنكي يف اجلزائر مهمتها حتقيق مشروع ربط بني كل املؤسسات البنكية عرب شبكة بنكية متخصصة، هذا 

" ساتيم"بنوك واملؤسسات املالية، وتعمل شركة منظمة ال ABEFوانطلق بواسطة  0008املشروع أعد يف سنة 

 :عدة مهام تكمن فيما يلي" ساتيم"، ولشركة 8998على إدخال وظيفة الدفع االلكرتوين عمليا منذ سنة 

 .العمل على تطوير استعمال أدوات الدفع االلكرتونية

 .املشاركة يف وضع القوانني بني البنكية لتسيري منتجات بنكية لكوهنا قوة دفع -

تنظيم وإدارة البنية التحتية التقنية والتنظيمية لضمان التوافقية الكاملة بني كل متعاملي الشبكة النقدية يف  -

 .اجلزائر

 .مرافقة البنك يف إصدار وتطوير املنتجات البنكية االلكرتونية -
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   1. ختصيص الشيكات وبطاقات الدفع والسحب النقدي -

النظام الدفع مبختلف مكوناته مبا فيها مراقبة التكنولوجيا، إمتام  تنفيذ مجيع إجراءات اليت حتكم سري عمل -

 .اخل....اإلجراءات وسرعة املعامالت

اليت تشرف عليه  DABفتتمثل يف إدماج املوزعات اآللية " ساتيم"أما األعمال اليت تضطلع عليها شركة      

الذي حيدد التزام الطرفني " ساتيم"ع شركة ومنح الرمز السري، وتنشأ هذه اخلدمة عن طريق عقد يربمه البنك م

خاصة فيما يتعلق بآجال وإجراءات التسليم، باإلضافة إىل عملية الربط بني أجهزة املوزعات اآللية ومصاحل 

، حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب سواء كانت (PAC DZ –X25)بواسطة شبكة اتصال " سايتم"

 .       صل هبيئة املقاصة لتصفية احلسابات ما بني البنوكداخلية أو حمولة، باإلضافة إىل سجل مت

 :  RMIالشبكة النقدية ما بين البنوك الجزائرية  -2

إىل إعداد مشروع إلجياد حل للنقد بني البنوك سنة " ساتيم"قصد تطوير النقدية باجلزائر، قامت شركة      

متثلت يف إعداد شبكة نقدية  0000ل سنة ، حيث كانت أول مرحلة هلذا املشروع الذي بدأ يف العم0008

الكرتونية بني البنوك يف اجلزائر، هذه الشبكة ال تغطي إاّل اخلدمات املتعلقة بإصدار بطاقات السحب البنكية 

اخلاصة بالسحب من املوزع  اآليل حمليا، وبالتايل ميكن للبنوك الوطنية واألجنبية اخلاصة أو العامة، أن يقدموا إىل  

هم خدمة سحب األموال بواسطة املوزع اآليل، كما تعمل على ضمان حسن سري عملية السحب كل زبائن

وتكامل املوزعات اآللية مع عدد من البنوك، هذا باإلضافة إىل تأمني قبول البطاقة يف مجيع البنوك املنخرطني، 

ية بني املنخرطني واملؤسسة إجراء عملية املقاصة لصفقات السحب بني املصارف حيث تؤمن تبادل التدفقات املال

                                                           
دراسة حالة اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستري قسم العلوم االقتصادية، جامعة سعد دحلب، -عامر بشري، حتديث البنوك التجارية  -1

  . 001، ص 8991البليدة، 
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املسؤولة عن املقاصة، كذلك تعمل هذه الشبكة على مراقبة البطاقات املزورة، وكشف حاملي البطاقات إذا كانوا 

        .السوداء يف القائمة

 :المعالجة النقدية ما بين البنوك -3

ؤسسات املشاركة لوظيفة السحب، وتعمل على ربط مراكز التوزيع مع خمتلف امل" ساتيم"تشرف عليه شركة      

عرب الشبكة  x25بواسطة خطوط " front office"حيث يتوىل هذا املركز ربط املوزع اآليل مبقدم اخلدمة 

      1.ومراكز االعرتاض على البطاقات الضائعة أو املزورة( dz-pac)الوطنية 

   مشروع البطاقة البنكية في الجزائر: الفرع الرابع

االئتمان يف اجلزائر، هي بطاقات تستعمل أساسا لسحب النقود من املوزعات اآللية، فتسمية بطاقات      

، وكان صاحب 0001بطاقات السحب أنسب وأصلح، إذ ظهرت بطاقات السحب ألول مرة يف بلدنا سنة 

اصة بالبنك، ، لكن استعماهلا كان مقتصرا على بعض الوكاالت اخلBADRاملبادرة بنك الفالحة والتنمية الريفية 

لبطاقات سحب ما بني  SATIMمع إصدار املؤسسة املالية  0000لكن أهم حدث يف هذا اجملال كان سنة 

 .البنوك متكن حامليها من سحب أمواهلم من أي موزع آيل داخل اجلزائر

ة استعمال وحسب موقع االنرتنت اخلاص بربيد اجلزائر، فإنذ بلدنا يعرف تأخر كبري فيما خيص انتشار وتري      

بطاقات الدفع مقارنة مع بلدان احلوض األبيض املتوسط، فحسب ذات املصدر يفوق استعمال هذه البطاقات يف 

مرة، ففي فرنسا  019مرة ما هو عليه يف اجلزائر، أما البلدان األوروبية فهي تتجاوز بلدنا مبتوسط قدره  01تونس 

يف السوق، بينما ال يتجاوز هذا العدد يف اجلزائر حسب آخر  مليون بطاقة ائتمان ودفع 11مثال هناك ما يقارب 

 2.ألف بطاقة صادرة 819االحصائيات 

                                                           
  . 000-008مرجع سابق، ص ، بشري عامر -1

 .  92ظافر زهري، بوترفاس اهلامشي، واقع بطاقة االئتمان يف اجلزائر، املركز اجلامعي، بشار، ص  -2
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مبشاركة شركة  8993عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية على جتاوز املشاكل السابقة من خالل قيامه سنة      

بلني للتعامل معه، ومت ألجل توزيعها على التجار القا TPE 199على طلب  Aci World Wideأمريكية 

 2مبشاركة  SATIM، وهذا ما أعلنت عنه شبكة 8991حتقيق مشروع الدفع بالبطاقات االئتمانية يف فيفري 

بنك  CNMAبريد اجلزائر و  ،CNEP ،BEA ،BDL ،BNAمؤسسات مالية أغلبها بنوك من بينهم بنك 

 .Algerie ABC ،BNP Paribas ALالربكة باإلضافة إىل 

املشاركة، ما بني البنوك هلما نفس املظهر اخلارجي لكل البنوك  بطاقة السحب ما بني البنوك وبطاقة الدفعإّن      

باإلضافة إىل رمز البنك املصدر للبطاقة وتسمح حلاملها باحلصول على مشرتيات وخدمات خمتلفة من جتار 

سفر، دفع فواتري اهلاتف، الكهرباء، الغاز، الفنادق، املطاعم، الصيدلية، حمطة اخلدمات، وكاالت ال: متعددين مثل

                                   1.اخل...املاء، اقتناء بعض املشرتيات من حمالت متفق معهم

    أنواع البطاقات البنكية في الجزائر: الفرع الخامس

، 0000مل هبا سنة وبدأ الع" ساتيم"مؤسسة  أت هذه البطاقة بواسطةأنش(: CIB)بطاقة الصرف اآللي  -0

تستعمل هذه البطاقات خاصة للسحب من أجهزة الصرف اآليل وهي حمددة املدة واملكان ألهنا صاحلة فقط يف 

 un microصغري يسمى واسم البنك املصدر هلا وهي حتتوي على معاجل  CIBاجلزائر، حتمل شعار 

processeur  يسمى الرقاقةpuce لدفع وتسمح البطاقة حلاملها هذا األخري يضمن عمليات السحب وا

بدفع مثن املشرتيات من سلع وخدمات خمتلف األماكن بالفنادق واحملالت والصيدليات وغريها من جتار املتعاملني 

 .البالد CIBبني شبكة البنوك وكذا الصرافات احلاملة لشعار 

                                                           
ميهوب مساح، االجتاهات احلديثة للخدمات املصرفية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف البنوك والتأمينات، قسم العلوم االقتصادية،  -1

 .      18-11، ص 8991ري قسنطينة، جامعة منثو 
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وهي أيضا وفق  iso 0209شكل البطاقة البنكية مصنوعة من مادة بالستيكية وفق مقاييس عاملية      

، طوهلا 0001سبتمرب  82املؤرخ يف  81/01مقاييس، وكذا املقاييس احملددة من بنك اجلزائر وذاك وفق منشور 

مم، حتتوي على شريط مغناطيسي خاص بعمليات السحب  0,76مم ومسكها  54,3مم وعرضها  85,72

        1.وخلية الكرتونية خاصة بالدفع

 ضح التطور الملحوظ للبطاقات يو (: 3-2)الجدول رقم 

 البطاقات المتداولة السنة

8992 
8990 
8909 
8900 

330301 
180112 
000033 
200218 

                                                            http://joomla.satimdz.comSource: 

 لمعامالت بين البنوكصاءات لإح(: 4-2)الجدول رقم 

 المجموع الدفع السحب السنة
8992 0008199 8910 0001110 
8990 8803002 0119 8801082 
8909 3083001 0291 3081129 
8900 1390210 1000 1201818 

                                                           http://joomla.satimdz.comSource:  

الدولية، وهي بطاقة للسحب والدفع متنح للعمالء ذوي  visaبطاقة  (:VISA)البطاقات البنكية الدولية  -2

احلسابات بالعملة الصعبة صاحلة على مستويني احمللي والدويل، لكن إصدار هذه البطاقة كان بعدد ضعيف جدا 

                                                           
 .   89مجيل أمحد، ؤشام كهينة، مرجع سابق، ص  -1

http://joomla.satimdz.com/
http://joomla.satimdz.com/
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، وهذا بالرغم من انتشار الواسع هلذه البطاقة على 8991ماليني سنة  0و 8993ماليني بطاقة سنة  8بلغ 

املستوى العاملي، ومتنح هذه البطاقة من طرف بنك حملي لزبون جزائري للسماح بتسوية معامالته من مشرتيات 

أجل سحب وخدمات جتارية من اخلارج أو لعمالء أجانب أو غري مقيمني بالوطن رحالت جتارية أو سياحية من 

 1.املبالغ بالعمالت األجنبية وهذا وفق ما يسمح به القانون

فنجد البنك اخلارجي اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائري هم البنكني الذين يعرضان لعمالئهم خدمات البطاقة      

 :الدولية ومن بني شروط احلصول على هذه اخلدمة ما يلي

 .أورو 0081حساب بالعملة الصعبة يقدر بــــــ  -

 .دج 89999حساب بالدينار يقدر بـــــ  -

 .          وتبقى هذه األرصدة لجمدة لدى البنك ككفالة حىت هناية مدة البطاقة واليت تقدر بسنة واحدة

باإلضافة إىل بطاقة السحب ما بني البنوك وبطاقة االئتمانية اليت أصبح تقدمها البنوك  :بطلقة سابقة الدفع -3

ك اخلارجي اجلزائري على إدخال بطاقة سابقة الدفع يف إطار الشراكة مع نفطال، حيث تعترب مؤخرا، عمل البن

فكرة استعمال هذه البطاقة يف حمطات اخلدمات من العوامل املساعدة على تطوير اخلدمات البنكية يف اجلزائر، 

 .باإلضافة إىل أهنا حتقق العديد من املزايا لشركة نفطال

تكاليف هذا املشروع من قبل نفطال والبنك، وبدأ العمل هبذه البطاقة يف حمطتني، ومن أجل ولقد مت متويل      

تشجيع التعامل هبا مت دفع عمولة على مبلغ املعامالت املقبولة على الشبكة على شكل مكافأة على هذه اخلدمة، 

يث حققت هذه التجربة ، حBEAوالغرض من إقامة هذه التجربة هو تنشيط تعبئة البطاقات من طرف وكاالت 

            2.حمطة خاصة بنفطال 0299نتائج موجبة حسب رأي نفطال، وسيتم استعمال البطاقة بشكل موسع يف حوايل 

                                                           
1 - Mansouri Mansour, Système et pratiques bancaire en algérie, ed houma, Alger, 2006, p 260.      

 .11ميهوب مساح، مرجع سابق، ص   -2
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 آلية عمل البطاقات البنكية في الجزائر: المطلب الثاني

 عملية السحب بالبطاقة البنكية في الجزائر: الفرع األول

اجلزائرية يف لجال استخدام أدوات الدفع، استعمال بطاقات السحب اخلاصة بالشباك  وتعترب أول جتربة للبنوك     

 :ومت ذلك على مراحل( DAB)واملوزع اآليل للبنوك ( GAB)اآليل البنكي 

كانت تستعمل بطاقة سحب إال يف الشباك اآليل البنكي واملوزع اآليل للنقود اخلاص  :المرحلة األولى -

  . ىن ال يستطيع حامل البطاقة السحب من جهاز بنك آخربالبنك مصدر للبطاقة مبع

، حيث مت ربط الشبكة البنكية اجلزائرية من خالل 0000بدأت هذه املرحلة سنة  :المرحلة الثانية -

اليت تسمح بإمكانية إجراء السحب من أي موزع آيل للنقود سواء كان تابع ملصدر  SATIMاستعمال شبكة 

سحب ما بني  CIB بطاقة السحب العادية إىل بطاقة SATIMحولت شبكة  البطاقة أو لبنك آخر وبذلك

ألجل تقليص دوران النقود السائلة وتعميم  8993مليون أورو سنة  3,6ولقد عملت على استثمار  البنوك

ند البنكية يف اجلزائر، حيث عملت على زيادة عدد املوزع اآليل للنقود وكذا إقامة طرفيات دفع ع البطاقة استعمال

خمتصة يف  Ingencoمع مؤسسة فرنسية  8993التجار، وألجل نفس الغرض مت عقد اتفاقية يف شهر أفريل 

البنوك املسامهة وهي أورو، ولقد مول هذا العقد من طرف  199.999مببلغ  SATIM طرفيات البطاقاتصنع 

 1.الصندوق الوطين للتعاون الفالحي وبنك الربكة

، فعملية السحب تتم بطلب ترخيص 8993ات اآللية للنقود املوجودة يف اجلزائر سنة د مت ربط كل املوزعولق     

يوجه إىل مركز الرتخيص بالوكالة الذي يقبل أن يرفض الطلب ويف حالة القبول يراقب املركز السقف املسموح به 

طاقة ال ميكن الرجوع فيه أسبوعيا لكل زبون كما يراقب هذا املركز اإلشارة السرية، كما أن السحب الذي يتم بالب

يف ذلك اليوم وتنظمها حسب كل بعد ذلك وعلى الساعة الصفر يقوم املركز مبعاجلة كل الصفقات اليت قامت 

                                                           
  .11ميهوب مساح، مرجع سابق، ص  -1
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البنوك ويتم إجراء عملية بنك موجود يف الشبكة بني املركز ومجيع البنوك املشاركة وتسجل العمليات لدى مجيع 

هلا كل حسابات البنوك، وهبذا ميكن القول أن عملية السحب تتم بأسلوب  املقاصة يف مركز الصكوك الربيدية اليت

نصف مباشر، فتوجد شبكة املوزعات اآللية وشركة ساتيم لكن ال توجد شبكة بني البنوك وساتيم، وهذا ما خيلق 

ىل هذا نوع من املخاطر تتمثل يف عدم معرفة املبلغ املوجود يف احلساب بصفة آلية يف كل عملية سحب، أضف إ

            1.اآلجال املطبقة تكون بيوم بعد عملية السحب

 سير عملية السحب من خالل بطاقة البنكية في الجزائر  (: 09-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            http://joomla.satimdz.comSource:  

من محلة  1099يف اجلزائر وملدة ستة أشهر مت اختيار " ساتيم"من خالل التجارب اليت قامت هبا شركة      

 :هنائي الدفع مطارف كما يلي 0809البطاقات ومت تركيب 

 

                                                           
حنو مناخ استثماري وأعمال مصرفية "كمال، زيان حورية، الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر، مداخلة إىل مؤمتر العلمي اخلامس آيت زيان   -1

 .   98، ص 8990جوان  1و  1، جامعة فيالدلفيا، عمان، "الكرتونية

 

2           

  3                                            طلب     

 صدر البطاقة    0                                             4          قبول            منح األموال 

 إرسال البيانات                         5

 المقاصة

 

 حامل البطاقة الموزع اآللي

بتك 
 مصدر

 بنك مستقبل

SATIM 

http://joomla.satimdz.com/


 أساليب تسويق وسائل الدفع لرفع القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية:                    الفصل الثاني
 

  
- 91 - 

 
  

  -مطارف–يوضح حملة البطاقات ونهائي الدفع (: 5-2)الجدول رقم 

 -المطارف–نهائي الدفع  حملة البطاقات البنوك
 89 899 بنك الربكة

 199 8990 بنك الفالحة والتنمية الريفية
 399 002 بنك التنمية احمللية

 019 099 بنك الوطين اجلزائري
 899 899 بنك اخلارجي اجلزائري

 199 8990 القرض الشعيب اجلزائري
 (.  ينة، مداخلة مجيل أمحد، رشام كه) من إعداد الطالب بناءا على معلومات 

، ويتم تركيب هذه املطارف EMVيوجد نوعني من املطارف الثابت واحملمول وكالمها مطابق ملقاييس      

حسب ما يطلبه البنك، حتتوي هذه املطارف على برامج تقوم مبعاجلة البطاقات الوطنية والدولية، وتسمح القيام 

 :بالنسبة للبطاقات بالعمليات التالية

 .مليات الدفعالقيام بع -

 .إلغاء العمليات يف حال عدم جتسيدها -

 .الرتخيص والتأكيد اجناز العملية تعويض عملية الدفع -

 .طبع التذاكر مزدوجة للتجار والعميل -

 .دفع الفواتري -
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 .TPEونقاط نهائي البيع  DABفي أجهزة الصراف اآللي  CIBإحصائيات الستخدام بطاقة (: 2-2)الجدول رقم 

   

         

 

 
 

Source: http://www.satim-dz.com 
 عملية الدفع بالبطاقة البنكية في الجزائر: الفرع الثاني

 يوضح كيفية سير عملية الدفع بواسطة البطاقة البنكية في الجزائر(: 03-2)الشكل رقم 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 003عامر بشري، مرجع سابق، ص : المصدر

 DAB TPE السنوات
8992 111 0021 
8990 108 8830 
8909 838 8018 
8900 810 3931 

 تقديم البطاقة

 

 تقديم السلع بطاقة

 إصدار البطاقة                                                                                     الصفقات طلب  تسليم

 طلب ترخيص                          

 

 

 

 إرسال                                         تسليم الصفقات

 

 

 الجهاز الطرفي

VISA 
MASTERCARD 

 حامل البطاقة

 بنك مصدر

SATIM 

 بنك مستقبل

 غرفة المقاصة
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 .تدل على املسار املرئي: الخطوط المستقيمة: مالحظة

 .املسار غري املرئي من خالل شبكة االتصاالت تدل على: الخطوط المتقطعة          

 :من خالل هذا الشكل توضيح عملية الدفع :عملية الدفع من خالل البطاقة

بعد إصدار البطاقة من قبل بنك املصدر، يقوم حاملها : حامل البطاقة والتاجر ينتميان إلى نفس البلد -

باشر تنقل البيانات البطاقة إىل مركز وباتصال مبتقدميها إىل التاجر واليت يضعها يف اجلهاز الطريف، بعد ذلك 

يشري اجلهاز الطريف، بالقبول ويسلم التاجر  وبعد التأكد من صالحية البطاقة ويف دورة عكسية" ساتيم"البطاقة 

السلعة املطلوبة، يف نفس الوقت يرسل مركز البطاقة معلومات عن الصفقة املنجزة كمبلغ الصفقة وصاحب البطاقة 

 .إىل البنك املصدر وبنك التاجر، مث حتدث عملية املقاصة بني البنكني يف بنك اجلزائر

عندما يضع التاجر البطاقة يف اجلهاز الطريف، وباتصال مباشر مع  :حامل البطاقة أجنبي والتاجر محلي -

نالحظ أن هذه األخرية ال ميكنها التعرف على البطاقة وال على صاحبها ألن البطاقة صادرة " ساتيم"مركز البطاقة 

، اليت VISA MASTERCARDبطلب ترخيص إىل املنظمة الدولية " ساتيم"من مركز أجنيب، وبالتايل تقوم 

بدورها ترسل القبول إىل اجلهاز " ساتيم"عرف على البنك املصدر للبطاقة ويف دورة عكسية، متنح القبول لشركة تت

       1.الطريف، ويسلم التاجر السلعة املطلوبة

 أنظمة الدفع البنكية في الجزائر: المطلب الثالث

أقل فاعلية يف عصر يستوجب  التقليدية الوسائل الدفعبعد حتديث أنظمة الدفع أولوية هامة، ما دام أّن      

 .السرعة، ومنه يف هذا املطلب توضيح ذلك

 

 

                                                           
 . 001عام بشري، مرجع سابق، ص  -1
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 تعريف نظام الدفع ومكوناته: الفرع األول

 :تعريف نظام الدفع -0

املستعملة  واهليئات واإلجراءات وكذا املنظومة اإلعالمية ووسائل االتصالتشمل منظومة الدفع مجيع األدوات      

ليمات وإرساء معلومات بني املدين والدائن حول املدفوعات والقيام بتسويتها مبعىن حتويل إعطاء تع من أجل

 .األموال املناسبة

لجموعة التسويات جملموعة دوائر متعاملني وذلك من أجل حتويل قيم بني طرفني : " عرف نظام الدفع بأّنه     

      1.ما تسمح به التكنولوجيا املتوفرة يف الوقت معنيعلى األقل بأقل تكلفة وبأقل خماطر ويف وقت تسريع يف حدود 

 :األهداف الرئيسية في إطار هذا المشروع -2

إطار لزيادة الكفاءة يف جتهيز العمليات املشرتكة بني البنوك واألسواق املالية، وأساسا وضع نظام لدفع  تنفذ     

هري معامالت مبالغ الصغرية، كشرط أساسي لتنميتها، مبالغ كبرية، وضع القواعد واملعايري للنظام املستقبلي لتط

ترقية نظام املعلومات من بنك اجلزائر كمكمل ضروري ودعم نظم الدفع وعمليات السياسة النقدية، ومعاملة 

 .اخل، تعزيز البيئة األساسية لالتصاالت السلكية والالسلكية...غطاء العمالت األجنبية

التسويات الدولية بنك اجلزائر لوائح املتعلقة بالتوحيد القياسي لصكوك  أصدرت اللجنة املخصصة ملصرف     

الدفع، وجب التقيد بتوصياهتا وحددت إنشاء بيان هوية البنك، قواعد ومعايري للتجارة تتحدد تدرجييا لكل مكون 

بوجود شبكة  من مكونات نظام الدفع، ويتطلب نظام املدفوعات للمبالغ الكبرية يف الوقت احلقيقي كشرط مسبق

 .االتصاالت السلكية والالسلكية موثوقة وآمنة وتتسم بالكفاءة

ن بنك اجلزائر قد وقع اتفاقا مع وزارة الربيد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، لتنفيذ لصاحل أيف هذا اإلطار      

 .8998 اجملتمع البنكي بسرعة مغلقة، عالية، شبكة موثوقة وفعالة وآمنة للمشرتكني يف عام

                                                           
 .    81، ص 0000، 98لة، العدد لجلة التمويل والتنمية، إصالح أنظمة الدفع باجلم -1
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لضمان كفاءة وشفافية عنصر التحكم يف هذا املشروع اهلام بنك اجلزائر قد تنفذ مشروع نظام مدفوعات مع      

، بتشكيل فريق متعدد التخصصات من املديرين التنفيذيني، واملسؤولة عن 8993تعيني مدير للمشروع يف جوان 

ظم الدفع وهذه األنظمة اليت حتققت يف البلدان تنفيذ املشروع، واستخدم فريق املشروع خطة لتدريب على ن

 1.املتقدمة وبعض البلدان املتقدمة

 أنواع نظام الدفع في الجزائر: الفرع الثاني

 :نظام الدفع بالبطاقة في الجزائر -أوال

ة لنظام الدفع أن ينجح إال إذا كانت لجاالت القبول واسعة وأن تغطي أغلبية كل التجار باألجهز  ال ميكن     

الطرفية، ويف هذا السياق أحس النظام البنكي اجلزائري احلاجة إىل تطوير وسائل الدفع البنوك لتلبية حاجات 

يف مشروع بوضع نظام دفع " ساتيم"يف أحسن الظروف، وهبذا أدخلت البنوك وبالتعاون مع شركة املستهلكني 

ت البنكية وسوف يتم العمل هبذا النظام يف الكرتوين ومع اتصاالت باستعمال اهلاتف لتلبية متطلبات املؤسسا

الوطين بربط خمتلف  SERVEURبوضع واستغالل جهاز " ساتيم"، يف لجال اهليكلة تتكلف 8991بداية 

نقاط البيع ومعاجلة الصفقات، أما البنوك األعضاء فسوف تتكفل مبهمة تعريف ونشر وتطوير املنتج للعمالء 

حامل للبطاقة سوف يكون يف مقدوره السحب والدفع إذا ما وافق البنك  والتجار املسجلني يف مؤسساهتم وكل

املنتمي إليه، أن هدف مشروع ونظام الدفع بالبطاقة يف اجلزائر هو توحيد التقنيات املكونة للجهاز والطريقة املثلى 

مؤمنة بالنسبة  ، وهي وسيلة(الكرتوين+خط دفع)للدفع هي تلك اليت تتميز بالبساطة يف االستعمال ومنوذج هو 

 .حلامل البطاقة وهلا جهاز مقاصة الكرتونية يتميز بالسرعة

 199أو  399بداية املشروع بثالثة أو أربعة بنوك يركزون يف املرحلة األوىل على " ساتيم"لقد قررت شركة      

على شركة ويكونون على مساحة أربع إىل مخس كيلومرتات حول اجلزائر العاصمة، ويتضمن ( جتار)قابلني  

                                                           
1- Le Rapport Annuel de BC 2003, Le Système de paiement gros montants, p 29.   
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واملعدات الضرورية ملركز املعاجلة، أجهزة  SERVEURبوضع هذا النظام أن حتصل على موزعات آلية " ساتيم"

موجهة للتجار من بداية عمل املشروع، ويتوفر هذه الشروط فإن تسيري هذا النظام  299إىل  199طرفية ما بني 

 :يكون على جبهتني

ع دليل دفع الكرتوين وقواعد تعامل التجار والعاملني وفك تكوين جلنة بنوك وذلك بوض :اإلجرائية -

 ... .النزاعات

متابعة العمليات على مستوى الوكاالت والتجار، فإّن العملية تبدأ بوضع دفرت الشروط للحصول : التقنية -

         1. بإقامة مركز معاجلة بني البنوك 8990على حل نقدي كامل واستكمل يف أفريل 

 :   RTGSئح اإلجمالية في الوقت الحقيقي من المدفوعات العاجلة وذات القيمة الكبيرة نظام اللوا -2

 :تعريفه - أ

نظام دفع مبالغ كبرية يف الوقت احلقيقي، ونظام فيما بني فيما بني البنوك، ونظام دفع حيث تصنع    

     2. نكيكميات كبرية أو املدفوعات العاجلة، يتم سداد املدفوعات فقط عن طريق التحويل الب

نوع من نظام تسوية املبالغ الضخمة : " بأنّه RTGSمن نفس القانون تعرف نظام  93ويف املادة          

ويف الوقت الفعلي ( بدون مقاصة)واالستعجالية يف نظام الدفع، عمليات الدفع ما بني البنوك تنجز إمجاال 

 .حلسابات التسوية املفتوحة يف النظام للمشاركني

 : RTGSالقانوني لنظام اإلطار  - ب

سريان نظام اللوائح اإلمجالية للمبالغ كبرية يف الوقت احلقيقي، تدخلت عمليا بأحكام الالئحة رقم         

هذا النظام يفي مجيع املبادئ اليت أوصلت هبا اللجنة املعنية . 8991أكتوبر  03الصادر يف  91 -91
                                                           

  . 000عامر بشري، مرجع سابق، ص  -1

2- Le Rapport Annuel de BC 2005, Le Système de paiement de gros montants en temps reel 
RTGS, p 114.     
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، على مستوى اإلطار التنظيمي والبنية التحتية لإلنتاج واملساعدة، باملدفوعات والتسويات البنك التسويات الدولية

باستمرار ويف الوقت  RTGSوكذلك على مستوى النهائي من املدفوعات، ومرافق ملمارسة عملها، يعمل نظام 

ساعة، قبل وبعد افتتاح يوم التبادل، ومميزات الساعات هي بدء  00ساعات إىل  2احلقيقي كل يوم العمل 

النظام على التوايل بالتقنية احملجوزة وتنفيذ اإلجراءات التطبيقية بعد وقف العمل باملبادلة، كما أنه دخل  تشغيل

           1. 8998فيفريي  2حيز التنفيذ يف 

  :  RTGS مكونات نظام  -3

افة إىل وباإلض. على مستوى البنوك" مشارك "يتكون من منصة االرسال متصلة برتكيب منصات ما يسمى      

الدفعات، ويف حالة حدوث مشاكل  ملنصة املساعدة الساخنة اليت يتطابق RTGSذلك يدعم ميزات نظام 

، من املستحسن عموما أن (يف اجملموعة)واجتمع مع وفاق على منصة اإلرسال تلقائيا استمرار العمليات 

RTGS رخيية املتعلقة باملدفوعات، وتؤيد عن بعد الذي يضمن أرشفة مجيع البيانات التا لديها نظام املساعدة

يف املنطقة حيث يتم تثبيت منصة اإلرسال واملنصة ...( كوارث، زالزل،)املدفوعات يف حال صعوبات جدية 

    2.املساعدة الساخنة

 :  RTGSالمشاركون في النظام  -4

واملشاركون غري ،  RTGSبنظام  املشاركون مباشرة، املتصلني مباشرة: املشاركون املؤهلني يف هذا النظام مها     

باستخدام خدمات املشرتكني مباشرة، هذان النوعان من املشاركني  RTGS، يكون الوصول إىل نظام املباشر

                                                           
1- Le Rapport Annuel de BC 2006, Le Système de regalement brut en temps reel de gros 
montants et paiements urgents, p 107.    
2- Le Rapport Annuel de BC 2005, Le Système de paiement de gros montants en temps 
reel RTGS, composition de systéme RTTS, p 115.     
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يف بنك اجلزائر العمليات  واحملاسبة RTGSيف  املالية الكاملة حلساباهتم يف نظام القانوين املقرتححتمل املسؤولية 

    :عمليات السحب وهي RTGSيف نظام كني اليت جتري فيما بني املشرت 

 .التحويالت من بنك إىل بنك  -

 .التحويالت حلسب العمالء  -

هذه العمليات تنطوي على مبالغ كبرية أو عمليات عاجلة أو حمفوفة باملخاطر على املشاركني وعمالئها      

 : اركون مباشرون وهمكلهم مش  RTGSاستعداد لدفع تكاليف اإلدارة، املشاركني احلاليني يف نظام 

زائر هو املمثل املايل للدولة واملسؤول على معاجلة كافة عمليات الصندوق، بنك اجل :البنك المركزي -0

يضمن بنك اجلزائر تسيري ومتابعة ومراقبة هذا النظام الذي يسمح بتحديد مجيع عمليات الدفع، باإلضافة لتسيري 

 ARTSالدفع، بنك اجلزائر هو الذي يتوىل التوافق بني  ، فيما خيص فعالية نظامARTSتكاليف وضع نظام 

الداخلي خصوصا احملاسيب وجيب عليه أيضا محاية الروابط املوجودة بني النظام املركزي لـــ  املعلومايت هونظام

ARTS وقاعدة املشاركني   .          

من األمر رقم  09للمادة  تلعب البنوك التجارية دور الوسيط يف نظام الدفع طبقا :البنوك التجارية -2

واملتعلقة بالنقد والقرض، كل عمليات البنوك تتمثل يف استقبال األموال،  8993أوت  88املؤرخ يف  93-00

  . عمليات القرض ووضع وسائل الدفع حتت تصرف العمالء

ماعات احمللية تضمن اخلزينة العمومية دور تنفيذ ميزانية الدولة، واخلدمات املالية للج :الخزينة العمومية -3

اتصال ، اخلزينة العمومية تستعمل شبكة  ARTSواهليئات العمومية، مثل على عكس كل املشاركني يف نظام 

    .خاصة من أجل إرسال أوامر الدفع
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تقوم بريد اجلزائر بعملية مجع األموال، تسيري وسائل الدفع وتسيري احلسابات اجلارية،  :بريد الجزائر -4

   1.ائر موضوعة حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصالاملختلفة وبريد اجلز 

هي شركة ذات أسهم أنشأت من طرف البنوك العمومية والشركات املسجلة يف  :الجزائرية للمقاصة -5

، وختضع لرقابة جلنة تنظيم 8998جانفي  90واليت بدأت نشاطها يف  8990نوفمرب  00البورصة بتاريخ 

البورصة ويتمثل دورها يف حفظ األوراق، إدارهتا وتسهيل تنقلها يف شكل منزوع الفة املادية ومتابعة عمليات 

 .      ولفائدة حامل معروف لألوراق املالية

وهو مسري  ية اجلزائريلهو املتعامل التقين لنظام املقاصة اآل : مركز المقاصة المسبقة ما بين البنوك -2

ث أن رأمساله مفتوح لكل املشاركني يف نظام الدفع املكثف الشامل عمليات الدفع املرسلة يف النظام، حي

(ATCI) Alerie Telecompensation Interbancaire  91/98من القانون  91، فحسب املادة 

املتعلق مبقاصة الصكوك ووسائل الدفع املكثفة األخرى فهي فرع لبنك اجلزائر املسؤول عن تسيري نظام الدفع 

 .   املكثف

 SATIM  .2" ساتيم" فة إىل مؤسسة باإلضا

  : RTGSآلية عمل نظام  -5

 ،إىل لنقل املدفوعاتنظام  ARTSللوائح اإلمجالية يف الوقت احلقيقي للمدفوعات الكبرية  النظام اجلزائري     

ولذلك ال يتم تعويض  األخرى، ويف الوقت احلقيقي ىيتم إجراء هذه األوامر بالدفع يف منظومة واحدة تلو 

 . ملدفوعاتا

                                                           
1- Le Rapport Annuel de BC 2006, Le Système de regalement brut en temps reel de gros montants 
et paiements urgents, article 09.   
2- Le Rapport Annuel de BC 2006, Le Système de regalement brut en temps reel de gros montants 
et paiements urgents, article 09.  
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املدفوعات يف النظام قابلة لإللغاء لضمان استخدام األموال اليت تلقتها مشارك يف تنفيذ العمليات اخلاصة هبا      

لجانا، يف حالة الدفع عن طريق اخلطأ املشارك املعين جيب أن يسأل املشارك الذي تلقي نقل له العودة لتصحيح 

املشرتكني يف النظام الذين جيب ضمان إجناز معامالت الدفع اليت هي اخلطأ وهكذا، املسؤولية تقع على عاتق 

، بدأت، ويربز النظام أوامر قائمة االنتظار لنقل أحد املشاركني يف عندما ال تكون هناك أحكام كافية يف التسوية

ن موثوقية ، وباإلضافة إىل ذلك ضماSwiftافتتح يف حساب النظام ألوامر التحويل املشاركني استخدام رسالة 

 .عموما تستخدمها ابنوك املركزية Swiftاإلرسال ومعيار الرسائل وسالمة املدفوعات نظام 

هو نظام ذاتية للبنوك املركزية، اليت تدير إدارته بالنيابة عنهم، ويف إطار حساباهتم البنكية  RTGSنظام      

وتلقائيا بطريقة آلية  البنوك تتم حصرا للبنوك معناه العمليات مع البنك املركزي، حيث أّن املعامالت بني

RTGS  لوائح واضحة، )ونفذ بنك التسويات الدولية لإلدارة السليمة للمخاطر، ومعايري السلوك الرشيد

ألنظمة ( معلومات للمشاركني عن املخاطر، وتنفيذ نظم للمعونة، والقروض البينية يوميا، ونظم األمن

RTGS.1       

 :   ARTSهندسة تشغيل نظام  -2

            :ARTSآلية عمل نظام (: 04-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

                                                           
1- Le Rapport Annuel de BC 2005, Le Système de paiement de gros montants en temps reel 
RTGS, composition de systéme RTTS, p 116.  
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Source: Le Rapport Annuel de BC 2005, Le Système de paiement de gros 

montants en temps réel RTGS, p 116.       

هو نظام األول لنظام املدفوعات الكبرية املشغل يف مشال إفريقيا، جتدر اإلشارة  ARTSومنه نستنتج أّن      

إىل أّن كذلك اجلزائر بلد عضو يف لجلس التعاون اخلليجي واألردن، تشكل نظام عصري للمدفوعات من املهم أن 

لوطنية، وسوف يتبعه األساس إلصالح نظم نالحظ أن سريان نظام الكبرية يف الوقت احلقيقي الوطين بالعملة ا

 . الدفع متصل بنظام التعويض عن بعد

 

 

 

 

 

 

 منصة المشارك        

 Réseau privé                                                                                منصة المشارك          

Consoltion et elchergement     

Réseau privé                                                                        fichier 

Consoltion et elchergement                fichier 

  

 منصة                  

 

متصل مع  0بنك 
 جهاز كومبيوتر

 نظام خارجي

 

جهاز +بنك مركزي
 كومبيوتر 

متصل مع  0بنك 
 كومبيوتر  بجهاز

 نظام خارجي

Swift 
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 :   ACTI( المقاصة االلكترونية في الجزائر)نظام الدفع الشامل : ثالثا

  :تعريف نظام الدفع الشامل -0

البطاقة )االلكرتونية  يتعلق هذا النظام بتطوير وسائل الدفع وعمليات معاجلتها سواء وسائل الدفع التقليدية أو     

مت وضع لجموعة عمل تولت تسطري االسرتاتيجيات املتعلقة بعمليات الدفع والدفع  8998، ويف سنة (البنكية

الشامل ويتعلق األمر بصفة خاصة باملقاصة االلكرتونية والتفكري يف وضع النصوص القانونية ملثل هذا التطور، 

اركني أو املنخرطني يف النظام، كذلك وضع الشروط املالئمة لتطوير ووضع شبكة للتحويل ونظام معلومايت للمش

 1.خصوصا الوسائل االلكرتونيةوسائل الدفع، 

شركة فرعية ما  8991ويف إطار حتديث نظم الدفع الكميات الكبرية أو بالتجزئة، بنك اجلزائر أنشأ يف أوت      

حملكمة اجلنائية الدولية وبنك اجلزائر هو املساهم يف ا présentation inter bancaire( CPI)بني البنوك مركز 

هذه الشركة لضمان حتقيق نظام املقاصة وهو استجابة إىل عملية حتديث نظام املدفوعات وتكامال مع نظام 

 .التسوية اإلمجالية

ر لجلس ، كما قر ATCI، قام بنك اجلزائر بالتحضري ملشروع نص املرسوم املتعلق بالنظام 8991خالل سنة      

املتعلق بنظام مقاصة الشيكات ووسائل الدفع  98-91القانون رقم  8991سبتمرب  01النقد والقرض يف 

ديسمرب  82واملقرر يف  91/90األخرى، كما كمل هذا النص القانوين بإقرار قانون آخر يتمثل يف القانون رقم 

                 2.املتعلق بأمان أنظمة الدفع 8991

 :حيتوي هذا النظام على لجموعة من اخلصائص أمهها :ام الدفع الشاملخصائص نظ -2

                                                           
1- Le Rapport Annuel BC 2002, Le systéme de paiement de masse.   
2- Le Rapport annuel BC 2005, La Tél compensation: ALGERIE TELé- compensation.   
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نظام مثبت يف مبىن بنك اجلزائر يتكون من موقع امسي، هذا اهليكل املعتمد لضمان التوافر العايل من  -

 .النظام

يديره بنك  ARTSحيسب هناية كل يوم مقاصة أرصدة متعددة أطراف املشاركني ويصب يف نظام  -

 .اجلزائر

مى ذاتيا من خالل حتديد احلدود القصوى لألرصدة متعددة األطراف اليت ترصد باستمرار ويرسل تنبيه حم -

 .هجر رصيد بنكيملسؤول املشاركني يف حال ما سيكون 

تأمني ضد خماطر االحتيال ألن التبادل يتم عن طريق نقل ملفات خمتومة ومشفرة وتوقيعها باستخدام  -

 . مدلجة وأشكال مسطحة لالتصال يف النظام املركزيبروتوكول األمن يقودها شاشة 

 .تأمني ضد املخاطر التشغيلية من خالل تنفيذ املساعدة الساخنة والباردة والتحكم عن بعد -

   (.  نظام التبادل ال ورقي االلكرتوين)تشغيل النظام بالكامل عن طريق املعامالت االلكرتونية  -

سوف يكون الداعم ألي نوع من تعليمات الدفع  ATCIام يتميز نظ :وظائف نظام الدفع الشامل -3

 :الشامل ومن أهم مهامه هي

التحكم يف العناصر، معاجلة األخطاء، التحقق من انتقال )إدارة اخلصوم املنقولة من املشاركني  -

 (.اخلصومات

ر يعاد إىل املشارك وتشا ATCIلكل خصم انتقل من أحد املشاركني يتم إنشاء ملف يدار من قبل  -

 .فيه انتقال نتيجة معاملة اخلصم

إصدارات املرتبطة بكل عملية دفع، إعادة خصم يف كل هناية جلسة املقاصة وتسريها لكل مستلم، )إدارة  -

 (.طلبات إلغاء الدفع

 .إدارة املخاطر املالية والوقاية من خماطر إخفاق أحد املشاركني -
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       1. اركنيحساب األرصدة وتوفري املعلومات املالية الفنية للمش -

 : المشاركون في نظام الدفع الشامل -4

أما اهليئات اليت تتدخل يف نظام املقاصة االلكرتونية من أجل عمليات الدفع الشامل مرتبطة بالنظام       

كمشاركني مباشرة وغري مباشرة، فاملشارك املباشر متصل بالنظام عرب منصة املشاركة واملشارك غري مباشر يستخدم 

 :فهي. املشاركني مباشرةأحد 

بنك اجلزائر، البنوك التجارية، بريد اجلزائر، اخلزينة العمومية، اجلزائرية للمقاصة، مركز املقاصة املسبقة ما بني البنوك 

       2.والشركة اآللية والنقدية للمعامالت ما بني البنوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Le Rapport annuel BC 2005, La Tél compensation: ALGERIE TELé- compensation,p120.   

2
- Le Rapport Annuel BC 2004, Le systéme de paiement de masse, p 97.   
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 .القدرة التنافسية في البنوك: الثالث المبحث

يف لجاالت اقتصاديات األعمال وميثل امتالكها هدف تسعى إليه كل  القدرة التنافسية أحد اهتمامات تعد     

وهلا عدة أنواع  89املؤسسات االقتصادية حتديد مفهومها اهتمام الباحثني منذ عقد الثمانينات من القرن 

    .   ومؤشرات اليت تدل على متتع البنك بقدرة تنافسية من عدمها

 القدرة التنافسيةمفهوم : األولالمطلب 

 القدرة التنافسيةتعريف : الفرع األول

يف استخدام مصطلح القدرة التنافسية، إال أنّه مل حيصل اتفاق حول تعريفها وحتديد معناها  رغم توسع    

 :فتعددت تعريفاهتا ومنها

بشرية والتقنية، والنظم والنتائج وتعترب عملية ديناميكية تتغري باستمرار مكوناهتا الذاتية واليت تشمل املوارد ال -

 1.إذا استطاعت احملافظة على حصتها السوقية أو زيادهتا عرب الزمن املنظمة قادرة على املنافسة

حددت اللجنة األوروبية تعريف هلا من حيث انطباقه على الشركات والقطاعات واملناطق ومن حيث  -

افسة الدولة على تأمني عائدات عالية نسبيا استنادا لعوامل االنتاج ارتباطه بقدرة هذه الكيانات عند تعرضها للمن

وإبقاء على مستويات توظيفه عمالة نسيب، وأهنا القدرة املستمرة للمؤسسات على بيع السلع واخلدمات برحبية يف 

 .األسواق املفتوحة

 

 

 

                                                           
 .   010، ص 8990حممود أمحد التوين، االندماج املصريف، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  -1
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فشل مؤسسة، فهي تعترب عن  ومنه نستنتج أّن القدرة التنافسية مبثابة عامل هام يف حتديد مدى جناح أو

جوانب التميز فها والقدرة التنافسية تستند جملموعة سبل اليت جتعل املؤسسة صامدة يف بيئة مضطربة وهي ختص 

 1. بيع السلع واخلدمات مثل السعر واجلودة ومرونتها والوقت

 كيفية تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسة(: 05-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

             .39، ص 8998نبيل مرسي، إسرتاتيجيات اإلنتاج والعمليات، الدار اجلامعية اجلديدة، مصر، : المصدر

 القدرة التنافسيةالقدرات التي تشكل منها : الفرع الثاني

ن قدرة يف إّن بناء القدرة التنافسية للبنك يتجاوز النظر إىل املظاهر املنفردة لبعض ما قد يتميز به البنك م     

لجاالت معينة، ولكن األهم هو النظر إىل القدرات الكلية واليت تشكل منها القدرة التنافسية يف معناها الشامل، 

 2:وهي التايل

                                                           
 باسل فار قنديل ناثر، تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على السياسات التنافسية يف املنشآت الصناعية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف إدارة -1

         .10، ص 8998األعمال، كلية التجارة اجلامعة االسالمية، غزة، 

  . 018مرجع سابق، ص  حممود أمحد التوين، -2

 السعر

 الجودة

 التنافسية

 لمقدرةا

 المرونة

 التوقيت

 التميز
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نظم املعلومات واالتصاالت الفعالة، ورصيد املعرفة املتاح عن عناصر نظام األعمال  :قدرات معلوماتية -0

 .ومتغريات السوق

 .ظيم الشبكي املرن املبىن على أساس معلومايت واملنفتح على البيئةالتن :قدرات تنظيمية -2

الطاقات االنتاجية والنظم واإلمكانيات البحثية والتطويرية القادرة على انتاج سلع  :قدرات إنتاجية -3

 .وخدمات متميزة

 . املوارد املالية واملادية املناسبة :قدرات تمويلية -4

تصال بالسوق والوصول إىل العمالء لتحقيق تدفق السلع أساليب وإمكانيات اال :قدرات تسويقية -5

 .واخلدمات إليهم حبسب متطلباهتم ووفقا لتوقعاهتم

 . املوارد البشرية املدربة واملتحمسة والطاقات الذهنية املبدعة والرغبة يف املشاركة :قدرات بشرية -2

     .التطوير واملرونةالقيادات املتفوقة ذات الرؤية وااللتزام باالبتكار و  :قدرات قيادية -7

 القدرة التنافسيةأنواع ومحددات : المطلب الثاني

 القدرة التنافسيةأنواع : الفرع األول

القدرة التنافسية تتجسد يف ميزهتا فنجد نفس األنواع اليت تكون باملؤسسات مثلها يف البنوك وهي على  أنواع     

 1:نوعني

 . درة املؤسسة على انتاج وتسويق منتجاهتا بأقل تكلفة ممكنةواليت حتقق كنتيجة لق :ميزة التكلفة بأقل -0

                                                           
1

، متجغدين نور الدين، وظيفة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية جديدة يف املؤسسات االقتصادية، امللتقى الوطين، عرابة احلاج -
  .      90، ص 00/8990/ 80/82املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة شلف، 
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على املنافسني بتقدمي منتج متميز وعايل اجلودة وله قيمة  حيث تتفوق املؤسسة  :ميزة الجودة العالية -2

كبرية يف نظر املستهلك، وتعترب هذه األخرية مكلفة بسبب تكلفة االنفراد يف لنشاطات منتجة للقيمة أفضل من 

 .سني كمساعدة العمالء يف توفري خمتصني اضافيني وتصنيع منتجات أكثر دواما واستمراراملناف

امليزة مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرائق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل  وتنشأ

داع املنافسني، حيث تكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا مبعىن آخر مبجرد أحداث عملية إب

        .باملفهوم الواسع

 القدرة التنافسيةمحددات : الفرع الثاني

 1:القدرة التنافسية من التميز والكفاءة، هلا بعدين هامني مها تنشأ

احملافظة على ميزة التكلفة بأقل ومتيز  تتحقق االستمرارية للميزة التنافسية من خالل :حجم الميزة التنافسية -0

افسني املوجودين يف قطاع النشاط ومثلما هو احلال لدورة حياة املنتجات للميزة التنافسية املنتج يف ظل مواجهة املن

   :دورة حياة ممثلة كما يلي

تعد أطول املراحل لكوهنا حتتاج للكثري من اإلمكانيات املادية واملالية والبشرية، وحجم : مرحلة التقديم -

 . امليزة التنافسية يأخذ دالة متزايدة

تشهد استقرارا نسبيا من حيث االنتشار، إذ أّن حجم امليزة التنافسية يبلغ أقصاه هنا : نيمرحلة التب -

 .  بسبب حجم امليزة العالية يبدأ املنافسون البحث عن مصادر امليزة التنافسية اليت امتلكتها املؤسسة

ميزة اليت حصلت عليها تبدأ امليزة التنافسية يف الرتاجع، وهذا بسبب تقليد املنافسني لل: مرحلة التقيد -

 .  املؤسسة وحماولة التفوق عليها

                                                           
1

شهادة املاجستري   ، امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية مصادرها ودور االبداع التكنولوجي يف تنميتها، أطروحة لنيلحجاج عبد الرؤوف -
  .    80يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة، جامعة سكيكدة، ص 
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يتواصل تراجع حجم امليزة التنافسية، وذلك كون املنافسني أصبحوا ميلكون نفس امليزة  :مرحلة الضرورة -

   1.أو أحسن منها، وبالتايل أصبح من الضروري على املؤسسة حتسن يف ميزهتا وتطويرها أو تقدمي إبداع

   محددات القدرة التنافسية (: 02-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   28، ص 0008نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف لجال األعمال، الدار اجلامعية للطباعة، مصر،  :المصدر

عن مدى اتساع أنشطة املؤسسة بغرض حتقيقها ملزايا يعرب النطاق  :نطاق التنافس أو السوق المستهدفة -2

النطاق الضيق للمؤسسة يف حتقيق ذلك من خالل الرتكيز على قطاع معني وخدمته بأقل أو مبنتج ويساعد  تنافسية

سواء خدمة أو سلعة متميز وميكن اجياد أربعة أبعاد لنطاق التنافس اليت من شأهنا تؤثر يف امليزة التنافسية وهي كما 

  : يلي

الء الذين يتم خدمتهم أو ما يتم يعكس مدى تنوع خمرجات املؤسسات والعم: نطاق القطاع السوقي -

 . الرتكيز على قطاع سوقي معني من السوق أو كل السوق

                                                           
شهادة املاجستري   ودور االبداع التكنولوجي يف تنميتها، أطروحة لنيلحجاج عبد الرؤوف، امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية مصادرها  -1

 .    80يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة، جامعة سكيكدة، ص 

 حجم الميزة التنافسية                                                                                                                                

 ( 2)ميزة تنافسية                             

 ( 0)ميزة تنافسية                                                                                                    

                                                      

 

 التقديم                     التبني          التقليد           الضرورة               المرحلة                          
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أو خارجيا باالعتماد على ( قرار التصنيع)يعرب عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا  :النطاق الرأسي -

قد حيقق مزايا التكلفة املنخفضة  ، فالتكامل األمامي املرتفع مقارنة باملنافسني(قرار الشراء)مصادر التوريد املختلفة 

 .   أو التمييز

يعكس مدى املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تتنافس فيها املؤسسات، وتتحقق امليزة  :النطاق الجغرافي -

 .   التنافسية من خالل تقدمي املنتجات على نطاق عايل

املؤسسات، فوجود روابط بني  تعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها :نطاق الصناعة -

األنشطة املختلفة عرب عدة صناعات من شأهنا إتاحة فرص حتقيق مزايا تنافسية عديدة، فقد ميكن استخدام نفس 

التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو املوارد عرب الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها املؤسسة وبالتايل على 

        1.تبار من أجل احملافظة على ميزهتا التنافسية وتعزيز موقفها التنافسياملؤسسة األخذ بعني االع

 القدرة التنافسيةمصادر ومبادئ ومؤشرات تطوير : المطلب الثالث

 القدرة التنافسيةمصادر : الفرع األول

 :املصادر يف األسس العامة لبناء املزايا التنافسية هيتتمثل 

القدرة اليت يظهرها الفرد يف وضع معارفه حيز التنفيذ وهي متثل  هي IS9000حسب مواصفة  :الكفاءة -

امليزة التنافسية املبنية عليه ستكون  وبالتايل جوهر ولب امليزة التنافسية لكوهنا مورد غري منظور زادت صعوبة تقييدها

  .  الدراية، الدراية الفنية، الدراية الذاتية: دائمة وهي هبا ثالث أبعاد

، تشبع احتياجات وتوقعات (السلعة، اخلدمة، الفكرة)توافر خصائص ووصفات يف املنتج وهي  :الجودة -

   . العميل ويتأتى ذلك برتمجة توقعاته إىل تصميم املنتج جبودة عالية وتعرف وفقا ألبعاد تتعلق برضا املستهلك

   . والسرعة التنافسية األساسية يف املنتج أو اخلدمة مثل التشطيب النهائي، ويشري إىل اخلصائص :األداء -
                                                           

  .  09ل مرسي خليل، مرجع سابق، ص بين -1
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 .جيب أن تكون هناك درجة من االعتمادية والثقة يف أداء املنتج أو اخلدمة :االعتمادية -

األمان وسهولة االستخدام : وهي أن يتصف املنتج أو اخلدمة خبصائص مثل: الخصائص الخاصة -

 .والتكنولوجيا العالية

ع توقعات املستهلك وماله من أثر يف حتسني فعالية األداء الصحيح ألول مرة يف توافق املنتج م :التوافق -

   .العملية العالية

 .  ويشري إىل مدة بقاء املنتج أو اخلدمة :الصالحية -

البعد إىل بعض أنواع اخلدمات بعد البيع مثل معاجلة الشكاوي أو  يشري هذا :خدمات ما بعد البيع -

  . التأكد من رضا املستهلك

، ويرجع البعض "عملية ترمجة األفكار اجلديدة إىل تطبيقات يف البنوك: " نّهطارق طه يعرفه بأ :االبتكار -

سبب التفوق االبتكاري لبعض البنوك وختلف البعض اآلخر إىل منط اإلدارة، ويأخذ االبتكار شكالن أساسيان، 

دة اليت ختتلف كليا ويتمثل يف التوصل إىل املنتج اجلديد أو العملية اجلدي( االخرتاق)األول هو االبتكار اجلذري 

وهو التوصل إىل ( التدرجيي)عما سبقها وحتقق وثبة اسرتاتيجية كبرية يف السوق، والثاين هو االبتكار التحسني 

منتج جديد جزئيا من خالل التحسينات الكثرية والصغرية اليت يتم إدخاهلا على املنتجات احلالية، وقد تكون 

        1.ها ابتكارا جذريابعض هذه التحسينات جوهرية وحيقق تراكم

ويقصد هبا قدرة البنك على حتديد حاجات ورغبات العمالء والعمل على  :االستجابة لحاجات العمالء -

 . اشباعها واالستجابة هلا بشكل أفضل من املنافسني

                                                           
 .     00-08وردة شناقر، مرجع سابق، ص  -1
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لى جودة االستجابة حلاجات العمالء واليت تضعها إدارة البنك بغية خدمة العمالء بأع وترتكز اسرتاتيجية     

حتسني جودة : وبطريقة تتواءم مع متطلباهتم وهذا قصد حتقيق رضاهم ومن مث احلفاظ عليهم بعدة عوامل منها

     1.وتطوير وتصميم املنتجات بشكل يتوافق ويتالءم مع حاجات ورغبات العمالء

 القدرة التنافسيةمبادئ تطوير : الفرع الثاني

 :املؤسسة الرتكيز على النقاط التاليةالقدرة التنافسية ال بّد على  لتطوير

تعمل أي مؤسسة على معرفة العرض والطلب واحلاجة للمنتجات،   :المواصفات الدولية للجودةالتزام  -

كما تعمل على االلتزام باجلودة يف االنتاج، فاجلودة مطلوبة سواء حمليا أو دوليا عندما تكون هناك إمكانية 

 .ة، وذلك بنوعية انتاج معينة وسعر مناسبللتصدير والوصول إىل أسواق خارجي

بقصد بالتكنولوجيا هنا أهنا ختلق فرصا جديدة يف لجاالت تصميم املنتج، طرق  :التطور التكنولوجي -

 .التسويق، االنتاج والتسليم واخلدمات املقدمة للزبون

يب ملتطلبات استعمال تكنولوجيا حديثة ومتطورة يتطلب يد عاملة مؤهلة تستج :تطور اليد العاملة -

 .السوق

حيث جيب أن تكون نظم تعليم املؤسسة متوافقة مع  :تكييف نظام التعليم مع احتياجات السوق -

 .   احتياجات سوق العمل، وحسب الطلب املستقبلي على العمل والتوجيهات التكنولوجية املستقبلية

ألحباث، ويعترب العنصر البشري وذلك بتفعيل العالقة بني املؤسسة ومركز ا :االهتمام بالبحث والتطوير -

املؤهل له الدور األكرب يف تنشيط البحوث العلمية، وذلك لدورها األساسي من خالل توفري العوائد اليت تساهم يف 

 . تنمية وتطوير القدرة التنافسية

                                                           
   .018حممود أمحد التوين، مرجع سابق، ص  -1
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 تعترب السوق احمللية سوقا حمدودة وال بّد من خيارات وأسواق أكثر تطورا :دراسة األسواق الخارجية -

وتوازنا وأسواق حمدودة املخاطر، وهنا تربز املسؤولية احلكومية عن طريق توفري كافة املعلومات عن اجتاهات الطلب 

  1.ونوعية املخاطرة اليت ميكن التعرض إليه

 القدرة التنافسيةمؤشرات : الفرع الثالث

ى قدرة البنك على املنافسة من خالل دراسة مؤشرات قياس التنافسية على مستوى البنك ميكن حتديد مد     

 :واملؤشرات كالتايل

نقول أّن املؤسسة تنافسية إذا كان معدل رحبيتها أعلى من املتوسط السائد يف قطاعها وتشكل  :الربحية -0

ميكن أن يكون تنافسيا يف سوق تتجه بذاهتا حنو ( املؤسسة)لكن املشروع ... الرحبية مؤشرا كافيا للتنافسية احلالية

 .   ، وبذلك فإّن تنافسيتها احلالية لن تكون ضامنة لرحبيتها املستقبليةالرتاجع

تقيس القدرة على حتويل املشروع جملموعة  (PTF)إّن اإلنتاجية الكلية للعوامل  :اإلنتاجية الكلية للعوامل -2

ا أّن اإلنتاجية عوامل االنتاج إىل منتجات، لكن هذا املفهوم ال يوضح مزايا وعيوب تكلفة عناصر االنتاج، كم

 .     اإلمجالية ال توضع شيئا حول جاذبية املنتجات املعروضة

ميكن اعتبار تكلفة الصنع املتوسطة بالقياس إىل تكلفة املنافسني كمؤشر كايف عن التنافسية  :تكلفة الصنع -3

لمؤسسة وميكن يف فروع نشاط ذو انتاج متجانس، ما مل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية املستقبلية ل

بديال جيدا عن تكلفة الصنع متوسطة، وهذا عندما تشكل تكلفة اليد العاملة النسبة لتكلفة العمل أن تكون 

                                                           
   .  02مرسي خليل، مرجع سابق، ص  لبين -1
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األكرب من التكلفة اإلمجالية، لكن هذه الوضعية يتناقض وجودها يف ظل التسارع حنو االعتماد على التكنولوجيا 

      1. االلكرتونيةلتقليل اليد العاملة باالعتماد على التجهيزات 

هي اجلزء من السوق الذي تغطيه املؤسسة، وتعترب مؤشرا على تنافسية املؤسسة، بالنظر  :الحصة السوقية -4

إىل حجم اجلزء الذي تغطيه املؤسسة مقارنة مبا يغطيه منافسوها، أي رقم أعمال باقي املنافسني يف السوق ما 

االت اليت تكون حصة املؤسسة من السوق احمللي كبرية إال أنّنا ال يعاب على هذا املؤشر أنّه ال توجد بعض احل

أو أهّنا مستفيدة من كوهنا ( براءة اخرتاع، احتكار)نعتربها ذات تنافسية عالية ألهّنا قد تكون حممية بأحكام قانونية 

ه ال يضمن استمرارها الداخل األول للسوق، كما أّن هذا املؤشر وإن كان يعرب عن تنافسية املؤسسة احلالية فإنّ 

 .  مستقبال

 :يعترب هو اآلخر أحد مؤشرات قياس القدرة التنافسية والذي ميثل: TOBINمؤشر توبين  - 5

 .النسبة السوقية للدين ورؤوس األموال اخلاصة -

فإّن مشروع املؤسسة ليس تنافسيا وبالتايل فيدل على  0تكلفة استبدال األصول فإذا كانت أقل من  -

     2. للمؤسسة والعكس صحيح ضعف املنافسة

 العالقة بين أساليب التسويق ووسائل الدفع لرفع القدرة التنافسية للبنوك: المطلب الرابع

اجلزائر القتصاد السوق من خالل إصالحات النظام البنكي وذلك وفق قانون النقد والقرض  يعد تبين     

تصاد السوق وفتح لجال املنافسة، اضافة إىل نيتها منعطف حامسا فرضه منطق التحول الق، الذي يعترب 09/09

يف االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وما يرتتب عنها من حترير جتارة اخلدمات املالية والبنكية فهي أحد 

األسباب اليت تؤدي إىل رفع أداء البنوك للوصول إىل مستويات العاملية وتسريع املنافسة يف األسواق البنكية 
                                                           

 جنوى حبة، تأثري املنافسة يف القطاع على حتقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة شركة موبيليس، مذكرة ماجستري يف -1
 .       90، ص 8992-8990العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

  . 09مرجع سابق، ص جنوى حبة، -2
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ائرية، وذلك بوضع شروط تنافسية للبنوك قصد بروز خدمات ذات نوعية، وكذلك اخلوصصة اليت تعترب وسيلة اجلز 

وليست غاية هتدف إىل خلق بنيان اقتصادي تتم فيه املشروعات وتقوم بسلع وخدمات ذات جودة مرتفعة 

 .وخدمات عند مستوى أسعار حقيقية أقل حيث نعود املنفعة على أفراد اجملتمع

خاصة فيما خيص حتديث اخلدمات البنكية، ومن بني ومن جتد البنوك اجلزائرية نفسها لجربة على هذا التطور      

أهم عناصر التحديث للخدمات البنكية تطوير نظام الدفع وعصرنة املعامالت البنكية ومعاجلة املعلومات كون 

كل، وأصبح هذا التحديث والتطور مبثابة   نظام الدفع يعترب مؤشر لدى فعالية نشاط البنوك واقتصاد الدول

التحدي احلقيقي بني البنوك وعلى اخلصوص وسائل الدفع مبختلف أنواعها اليت ال تتناسب مع الواقع العاملي 

اجلديد وجعلها وسائل الدفع االلكرتونية كالشيك االلكرتوين، والبطاقات مثل املاسرتكارد، وبطاقة الفيزا 

األداء )عناصر احملددة للقدرة التنافسية حيث أضحى التنافس على جودهتا والتميز فيها واملوندكس، وهي كأحد ال

من التحديات اليت تواجه البنوك، فاجلودة هي مفتاح الدخول للسوق البنكية والتميز هو مثن النجاح هذا ( البنكي

ن التسويق احتل مكانة ال يستهان التطور والتحديث يف اخلدمة البنكية كان لزاما له إدارة تسويقية فعالة وذلك أ

 .هبا يف البنوك خاصة يف الدول املتقدمة

البنوك اجلزائرية حديثة يف ذلك بسبب احتياجات العمالء واملنافسة العظمى بني البنوك، فأساليب ومبا أّن      

السوق من جهة  من وجهة ومتغرياتالتسويق رائدة يف خدمة الدفع وذلك لزيادة مقدرهتا على مقابلة احتياجات 

أخرى هذا كله الستمرارها وبقائها ولجاهبة منافسة البنوك األخرى، فأساليبه  فعالة منها السعر والرتويج واإلشهار 

تلك الوسائل عرب البنوك على سلعة أو خدمة ما حتميا يف عامل شعاره قانون األقوى ومتيز  وكذلك منافذ التوزيع

نتجني سلوكيات تنافسية تنمي فيهم روح اإلبداع واعترب السعر األسلوب واملنافسة الشرسة، هذا كله يكسب امل

الفعال يف البنوك اجلزائرية، فبعد أن يفرض البنك تكاليف وعموالت منخفضة على اخلدمات البنك خاصة فيما 

مناسبة وتزيد من خيص عملية الدفع والسحب بوسائل الدفع ويساعد هذا على جذب عمالء كوهنا تكاليف 
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الت الرحبية للبنك والسعر له تأثري على اإليرادات من خالل السياسة السعرية املتبعة فهي تزيد من أرباحه ومنه معد

تزيد قدرته التنافسية، أما بالنسبة ألسلوب التوزيع فكان التطور اهلائل يف إطار تكنولوجيا االتصال واملعلومات 

 .خيص خدمة وسائل الدفعباعتبارها السالح األساسي يف املنافسة خاصة فيما 

فاعتماد البنوك اجلزائرية ذلك ملواكبة تطورات العاملية الراهنة وذلك بتقدمي واخلدمات واملتطلبات البيع والشراء      

بطريقة معاصرة يف أقرب مكان رغم التباعد ويف أقصر وقت، فكانت شبكة االنرتنت والصرافات اآللية واملوزعات 

سواء للبنوك العامة أو اخلاصة من أجل القيام بعمليات التحويل أو السحب، هذا كله " ساتيم"اآللية التابعة لشركة 

االنرتنت واهلاتف والدعاية عن يقلل تكاليف االنتقال وأما الرتويج واإلشهار فهو الصورة األحدث، فعم جيمع 

ملنافسني له يف السوق، ومن طريق التلفزيون كل هذا ساهم بطريقة فعالة من إعطاء للبنك قدرة على مواجهة ا

خالل الرقمنة يف اجلزائر لبنوكها ساهم يف حتسن وإعطاء جودة ألنظمتها وأصبح معاجلة املعامالت وتنظيم 

الصفقات بطريقة سريعة فجعل نظام الدفع االلكرتوين أكسبها منافسة أكثر فأكثر من خالل نظام املدفوعات 

بصورة الكرتونية للبطاقات وغريها، هذا كله أعطى واجهة فعالة للبنوك العاجلة ونظام التسوية أي الدفع الشامل 

 .اجلزائرية ألن تكون رائدة على الولوج بني البنوك يف السوق البنكية من خالل املقدرة التنافسية
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 :خالصة الفصل الثاني

التطورات العاملية الراهنة بقيام البنوك اجلزائرية من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل تبني لنا مدى مسامهة      

من أجل اكتساب قدرة تنافسية ومنها التحول إىل اقتصاد السوق مجلة اإلصالحات بغية تطوير النظام البنكي 

الذي كان له أثر اجيايب خلوصصة البنوك وإنشاء سوق ما بني البنوك، وهذا ساهم يف البنوك لعصرنة نظام الدفع 

وعرض منتجات متنوعة والكرتونية، وتبين إدارة تسويقية  ARTGSو  ACTI الكرتونيا كنظام وجعله مسري

وأساليب ذات جودة، حيث كان لنجاح التسويق البنكي يف البنوك اجلزائرية يكون بفعل الشراكات والتحالفات 

قوم بنشر املوزعات اآللية يف اليت ت" ساتيم"خاصة يف اإلشهار والتوزيع، وتطوير التسويق ونظام الدفع بفعل شركة 

كافة البنوك اجلزائرية، وحتاول إنشاء بطاقات بنكية ذات جودة، هذه السبل كلها من أجل دعم القرارات التنافسية 

للبنوك اجلزائرية وكذا اإلسرتاتيجيات التنافسية، وذلك بغية إثبات جدارهتا يف السوق يف ظل انفتاح السوق البنكية 

 .حدة املنافسة من طرف البنوك األجنبية اليت متتلك اخلربة والتكنولوجية البنكيةوزيادة اجلزائرية 

، اليت تتماشى مع ...(من جودة وتكلفة أقل)فعلى البنوك أن تراعي وتبحث عن مؤشرات فرص التميز      

            .  إمكانياهتا املالية والبشرية مبا يضمن هلا الرفع من قدراهتا التنافسية
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    العامةالمقدمة 

يعيشعاملناالربعاألخري،منالقرناملاضيحتوالتكربىوتطوراتهائلة،متسارعةعلىخمتلفاألصعدة

السياسيةواالجتماعية،،وقدسامهتهذهاملتغرياتوالتطوراتالتكنولوجية،التأثريخاصةعلىالساحةالبنكية

ولقدفرضتهذهالتطوراتجعلالسوقالبنكيةالدوليةسوقبنكيةواحدة،العاملية،أيعوملةالنشاطالبنكي،

ممافتحاجملالإىلمنافسةحادةبنيالبنوك،ممااضحىباألمهيةماكانعلىالبنوكتطويرمستوىأداءخدماهتا

نوسائلوأساليبختتلفعماكانتعليهمنقبل،ويفاطارمايعرفبالصريفةوالبنوكااللكرتونيةوماحتملهم

بتسويقها واالهتمام إىلالتحديثوإدخالخدماتالكرتونية، أيالتوجهخبدماهتا تسريالكرتونيا دفعحديثة،

.لتنميةأرباحها

مباأّناهلدفاألساسيللبنك،هودراسةاشباعحاجاتومطالبالعمالءوكسبثقتهم،كعاملأساسي

تب لزاما أصبح السوق، يف اخلدماتدورللبقاء من النوع هذا تسويق يعد لكونه البنكي، التسويق مفهوم ين

العصباحليوييفدعمكياناتالبنوكللبقاءواالستمرار،واحدأهماألسباباليتجتعلالبنوكرائدةوناجحة

منطيةعاليةومتنحهاوضعيةوقدرةتنافسية،وتكسبهاوالءاملستثمرينواألفراد،ولكونخدماتوسائلالدفعذات

العملياتالبنكية علىالبنوكبالتخطيطاجليد،ألساليبالتسويقوإجراء وحمتواها،فقدكانلزاما يفمضموهنا

بطرقتكنولوجيةسواءتعلقاألمربالسحبوالدفعواالئتمان،كميزةتستطيعمنخالهلاالتنافسواحلصولعلى

اجملالالوحيدللتنافس،خاصةللبنوكاألجنبيةمنأجلالسيطرةنتائجأفضل،أّنجودةاخلدمةوأسلوبتقدميها

.بنيالبنوكاحملليةيفالسوقاحمللية
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فقامتبإصالحاتقانونالنقدوالقرض ب، الراهنة التطوراتالعاملية اجلزائرسعتلتتأقلممع 09إّن

يرتتبعليه09/ وما فتحجمالاملنافسة السوقو يؤديإىللتبيناقتصاد املالية، منحتريراخلدماتالبنكية ا

 جمربة نفسها البنوكاجلزائرية جتد يفالسوقاجلزائرية املنافسة علىتسريع التنافسيومنغريالسوقيفالتطور

البنوك فمستقبل العاملية اليتتعدسالحأساسييفاملنافسة احلالية التكنولوجية املمكنجتاهلمؤشراتالثروة

واألسلوبالتسويقيSATIMاجلزائريةيتوقفعلىمدىفعاليتهايفتوظيفالتكنولوجياحيثبادرتبإنشاء

.اجليد

 :اشكالية البحث

اجهاالقتصادالعامليمنتطوراتهامةأفرزهتااملتغرياتاملختلفة،جعلدخولالبنوكاألجنبيةيففأماممايو

السوقاملنافسةاحملليةبنيخمتلفاملتدخلني،يفالسوقجلذبالعمالءوذلكمنخاللالسياساتاليتتعتمدها

تطلباتالقدرةالتنافسيةهناتتبلورغيتسويقخدماهتاخاصةوسائلدفعهايفالسوق،وذلكمنأجلحتقيقم

:االشكاليةالرئيسية

كيف يمكن استخدام الطرق الحديثة في تسويق المنتجات البنكية لرفع القدرة التنافسية للبنك وهيكل " 

  ".   التمويل وتعزيز ثقة العمالء 

 :الفرعية التالية ولإلجابة على هذه االشكالية تطرح الفرضيات التساؤالت

 .؟وسائلالدفعاحلديثةبمااملقصود -

 .ومااملقصودبالتسويقالبنكي؟؟جودةاخلدمةالبنكيةماهي -

 .؟ماهيأهمالسياساتالتسويقيةيفالبنوكوماهوواقعها -
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 .؟ماذانعينبالقدرةالتنافسيةيفالبنوك -

يفتسويقوسائلالدفعاحلديثةلرفعمركزهالتنافسيالتنميةاحملليةماهياألساليباليتيعتمدعليهابنك -

 .بنيالبنوك؟

 :الفرضياتلإلجابة على هذه التساؤالت نعتمد على هذه 

 .ميكنوجوداملنتجاتالبنكيةطبقملتطلباتاحلياةالتكنولوجيةواالقتصاديةملسايرةالركباحلضاري -

يفالعمل - الرئيسية القاعدة البنكية بالتعاملمعتعترباخلدمة العمالء هيأساسثقة البنكيوجودهتا

 .البنكوتسويقهاتنميمردوديةللبنوك

حىتيتمكنالبنكمناحملافظةعلىالعمالءالبّدأنيسطرسياساتالتسويقيةحمكمةومهمةللغرض -

 .املعدمنأجله

عمالءاليتتعطيهمكانةسوقيةالقدرةالتنافسيةللبنكهيمتيزيفأداءوجودةاخلدمةوفهماحتياجاتال -

 .لسيطرةيفالسوقالبنكية

يعتمدعلىأساليبتسويقيةمتنوعةلوسائلالدفعاخلدماتإلرضاءالعمالءوتقليلالتنميةاحملليةإّنبنك -

 .التكاليفللرفعمنمركزهالتنافسي

:يهدفالبحثللعديدمناألهدافتكمنفيمايلي :دراسةأهداف ال

 .علىالتسويقاحلديثللبنوكوالذييعرفبالتسويقالبنكيالتعرف -

 .رفعلىاملنظومةالبنكيةاجلزائريةبعدالدخولإىلاقتصادالسوقعالت -

 .إظهارمدىتبينالبنوكاألجنبيةالسياساتالتسويقيةبكفاءة -

 .سيةيفالسوقالتعرفعلىأهمالعناصراألساسيةاليتتعطيالبنوكميزةلرفعقدرهتاالتناف -
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توضيحللبنوكاحملليةاجلزائريةعلىرفعقدرهتاالتنافسيةللبنوكمنخاللانتهاجكفاءةعاليةيفأساليب -

.تسويقية

 :دراسةأهمية ال

 أتتجسد مهية هلذه بالنسبةالدراسةالعملية الدفع وسائل اخلدماتخاصة تلعبه الذي الدور خالل من ،

يفالسوقاحملليةيفظلمالتصبحأكثرقدرةعلىمنافسةاملؤسساتالبنكيةبنيالبنوكاحمللية،للبنوكاألجنبية،

سنوصلإليهمننتائجوتوصيات،نأملأنتستفيدمنهاالبنوكاحملليةمنأجلالوقوفأمامهذهالبنوكاألجنبية

العصرالذيمنتفيهلتكونأكثرمنافسةيفالسوقلكنسوقالتنافسواحدمنأهمالقضايا املاليةيفهذا

أساليبوسياساتأي على األجنبية البنوك اعتماد كيفية قضية يفخمتلفاجلوانبوهي احلديثة التكنولوجيا

يف مالئمة بأساليبتروجيية وعرضها مناسبة بأسعار وتقدميها دفعها وسائل التسويقيإىلتطور املزيج عناصر

ييرضيعمالئهابكفاءةعاليةوالتعرفعلىمدىاهتماماملسؤولنيجلذبالعمالءالوقتواملكاناملناسبالذ

للتعامليفهذهالبنوكبوضعأمواهلموالدخوليفمشاريعاستثماريةحتققأرباحللبنوكوترفعقدرهتاالتنافسيةبني

.البنوك

 :دراسةمنهج ال

:ةالطرحبشكلمفصل،ومتذلكباالعتمادعلىيتمثلعملناهذايفاالجابةعلىاألسئلةالسالف

موضوع:المنهج التاريخي  - أو عنظاهرة ودقيقة علىمعلوماتكافية أساليباملرتكزة أسلوبمن أنّه

خاللفرتاتزمنيةمعلومةوذلكمنتقيدهابطريقةموضوعيةمتاستخدامهيفالفصلاألولحولنشأةوسائل

.الدفعوالتسويقالبنكي
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استخدملعرضخمتلفأبعاداملوضوعللوصولأمااجلانبالتطبيقيمتالعمل:المنهج الوصفي التحليلي -

باملنهجالتحليليألنهميكننامنجتزئةالظاهرةودراستهابعمق،فالتحليليعتربآلةتفسريحيثميكنللباحثمن

 .ئلةواالستفساراتالغامضةاألسالتعمقواالندماج،يفصلباملوضوعيوصلهإىلاالجابةعلى

 :هناكحدودمكانيةوزمنيةهلذهالدراسةجنملهافيمايلي :دراسةحدود ال

البنك5902–5902خاللالفرتةوكالةمستغامنالتنميةاحملليةتتمهذهالدراسةيفبنك واختريهذا

لكونهمنالبنوكاألجنبيةيفاجلزائرالرائدةبكفاءةعاليةفيماخيصالتكنولوجيااحلديثةيفجمالالبنوكخاصةيف

 .التسويقبفضلاألساليبعمليةاجليدةواملتطورةاملواكبةلتطوراتالعصرواحتياجاتالعمالء

 :دراسةهيكل ال

أننقسمعملناإىلثالثفصولمنأجلاالجابةعلىاشكاليةالبحثوالتساؤالتالفرعيةواختبار ارتأينا

  :الفرضياتمنحيثصحتهاحيثمتالتطرقإىلمايلي

الفصلأهممايتعلق:الفصل األول بعنوانمفاهيماساسيةحولتسويقوسائلالدفعالبنكية،تناولنايفهذا

سويقالبنكيمنتعريف،خصائص،أمهيةوتقنياتعملوسائلالدفعباإلضافةإىلمربراتبوسائلالدفع،والت
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 :قائمة المراجع

 :المراجع باللغة العربية -1

 :الكتب - أ
 .0221، دار الربكة للنشر والتوزيع، األردن، مدخل نظري تطبيقي، تسويق اخلدمات املصرفية، أمحد حممود أمحد .1
 .0222، اجلزائر، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، العملة والنقود، الوجيز أمحد هين .0
االسكندرية،  دار اجلامعة،ال، واألسواق املالية النقود والبنوك اقتصاديات، اوي وعبد النعيم مباركامساعيل أمحد الشن .3

0222. 
 .0229، مصر، املكتب اجلامعي احلديث، عاملية التجارة االلكرتونية وعقودها، أمري فرج يوسف .4
 .1995لعربية، النهضة ا، دار التخصيصية واإلصالح االقتصادي يف الدول النامية، إيهاب دسوقي .5
 .0225عمان،  دار حامد للنشر والتوزيع، ،التسويق املصريف، تيسري العجارمة .2
 .0225مصر، ية، امعدار اجلال، التسويق املعاصر، ثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد مرسي .7
كرتونية على املراجعة الداخلية يف النقود البالستيكية وأثر املعلومات االل ،ثناء علي القباين، نادر شعبان، إبراهيم سواج .8

 .0222، مصر، الدار اجلامعية البنوك التجارية،
 .0228، للنشر والتوزيعالثقافة  دار، وسائل الدفع االلكرتوين، جالل عايدة الشورة .9

  . 0224 ، األردن،دار وائل، تسويق اخلدمات، حامد منصور .12
 .0223، االسكندرية، نية، دار الفكر اجلامعيمقدمة يف التجارة االلكرتو ، حجازي بيومي عبد الفتاح .11
 .1999، قاهرة، العامل التجارة االلكرتونية، رأفت رضوان .10
 .0222، بريوت، احتاد املصارف العربية، العمليات املصرفية االلكرتونية، زهري بنشق .13
 .0222، األردن، للنشر والطباعة وائل، دار االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، زياد رمضان، حمفوظ جودت .14
 .0227 سامي أمحد مراد، تفعيل التسويق املصريف ملواجهة أثار اجلاتس، املكتب العريب للمعارف، .15
 .0210، ديوات املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،تقنيات بنكية وعمليات االئتمان، سليمان ناصر .12
 . 0228، األردن، لتوزيعدار حامد للنشر وا، التجارة االلكرتونية، صاحل اجلداية، سناء جودت خلف .17
 .0223، االسكندرية، الدار اجلامعية، التجارة االلكرتونية، طارق عبد العال محاد .18
 .بدون سنة نشر، األكادميية العربية يف الدمنارك، اقتصاديات النقود والبنوك، طارق حممد اخلليل األعرج .19
 .0223ة، نيالطبعة الثا اجلزائر، طاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، .02
 .1989، شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر .01
 .0227، القاهرة ،دار الكتاب للنشر والتوزيع، إدارة البنوك واملعلومات املصرفية، طه طارق .00
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 .0222، دناألر ، التوزيعللنشر و  ناهج، دار املإدارة البنوك، عبد الفتاح الصرييف .03
 .1999، القاهرة، البيان للطباعة والنشر، تسويق اخلدمات املصرفية، عوض بدير حداد .04
 .       0223، مصر، نهضة، دار الحمفظة النقود االلكرتونية، غنام شريف حممد .05
 .1992 القاهرة، ،دار الكتب، إدارة اجلود الشاملة يف املؤسسات العربية، فريد عبد الفتاح .02
 .1997 منشآت املعارف، االسكندرية،، اقتصاديات االئتمان املصريف، كمال محزاوي .07
 .1992اجلامعي، مصر،  الفكر ، دارجرائم الشيك، جمدي حمب حافظ .08
 . 1999، مصر، ايرتاك للنشر والتوزيع، التسويق املصريف، حمسن أمحد اخلضريي .09
 .0225، األردن، للنشر والتوزيع املناهج، دار التسويق املصريف، حممد جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف .32
 .1999، عمان، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع مبادئ التسويق،، حممد صاحل املؤمن .31
 .0227، الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، دار االندماج املصريف، حممود أمحد التوين .30
 .0221، القاهرة، دار غريب للنشر والطباعة، أدوات وتقنيات مصرفية، مدحت صادق .33
 .0222، الفكر اجلامعي، دار البنوك االلكرتونية، منري اجلبيهي .34
 . 0227، ، عمان، الطبعة الثانيةاملكتبة الوطنية، األصول العلمية للتسويق املصريف، ناجي املعال .35
 .1994، األردن، دار صفاء أتراك للنشر والتوزيع، أصول التسويق، ناجي املعال .32
األعمال املصرفية واجلرائم الواقعة عليها، دار وائل للنشر والطباعة، ، اود رياح ناجحد، صاحل طويل، نائل عبد الرمحان .37

 .0222، األردن
 .االسكندرية، الدار اجلامعية للطباعة، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، نبيل مرسي خليل .38
 .0228، دون ذكر دار النشر وبلد النشر، وسائل الدفع االلكرتونية، وائل بندق .39
 .0211، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، التسويق املصريف، ي عبد الرمحان نعسةوصف .42
احملاسبة املالية يف القياس واالعرتاف واإلفصاح احملاسيب، الوراق للنشر والتوزيع، اجلزء ، بدر حممد علوان ،وليد اجلناين .41

 .0220الثاين، عمان، 
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 :المذكرات  - ب
أطروحة دكتوراه يف العلوم ، كييف املنظومة املصرفية اجلزائرية يف ظل اقتصاد السوقاسرتاتيجية ت، إدريس رشيد .1

 .0227، جامعة اجلزائر، فرع ختطيط، االقتصادية
 امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية مصادرها ودور االبداع التكنولوجي يف تنميتها، حجاج عبد الرؤوف، .0

  .سكيكدةجامعة العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسة،  يف ماجستري
دكتوراه  أطروحة لنيل شهادة، متويل االقتصاد يف ظل اإلصالحات املالية واملصرفية حالة اجلزائر، حياة بن مساعني .3

 .0211 – 0212 بسكرة، ،جامعة حممد خيضر، نقود ومتويل، ختصص يف العلوم االقتصادية
أطروحة لنيل ، قوى التغيري االسرتاتيجية يف اجملال املصريف وأثرها على أعمال البنوك حالة اجلزائر، خاطر طارق .4

 .0222 – 0225 بسكرة، ،جامعة حممد خيضر، نقود ومتويل، ختصص ماجستري يف العلوم االقتصادية شهادة
سعد جامعة ، علوم االقتصاديةاليف ، مذكرة ماجستري حتديث البنوك التجارية دراسة حالة اجلزائر، عامر بشري .5

 .0225، دحلب البليدة
، ختصص مالية قتصاديةعلوم االال، مذكرة ماجستري يف إحالل وسائل التقليدية بوسائل الكرتونية، عبد الرحيم وهيبة .2

 .0225سعد دحلب البليدة، ، جامعة وبنوك
علوم ال، مذكرة ماجستري يف يدور تسويق اخلدمات االلكرتونية يف تفعيل النشاط البنك، سليمة عبد اهلل .7
 .0229 – 0228، احلاج خلضر باتنة، جامعة تسويق، ختصص قتصاديةاال
 .0222هواري معراج، التسويق البنكي، مذمرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  .8
شهادة ماجستري يف العلوم  يلبنوكنزايل سامية، التأهيل املصريف للخوصصة دراسة حالة اجلزائر، مذكرة لن .9

 .0225نقود ومالية البنوك، جامعة سعد دحلب البليدة، االقتصادية، ختصص 
جنوى حبة، تأثري املنافسة يف القطاع على حتقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة شركة  .12

صاد وتسيري املؤسسة، جامعة بسكرة، موبيليس، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقت
0227-0228    .    
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  :المؤتمرات والملتقيات -ج
حنو مناخ  املؤمتر العلمي اخلامس، مداخلة إىل ،الصريفة االلكرتونية يف اجلزائر، آيت زيان كمال، آيت زيان حورية .1

 .    25/27/0227-24جامعة فيالدلفيا األردنية، يومي  استثماري وأعمال مصرفية الكرتونية،
، النقود االلكرتونية واألساليب البنكية يف الدفع والتسديد وطرق محايتها، برحومة عبد احلميد، صورية بوطرفة .0

لعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز امللتقى الدويل الرابع 
 .    07/24/0211-02 زائر،اجلامعي مخيس مليانة، اجل

، عصرنة وسائل الدفع مدخل لتطوير األداء والفعالية املصرفية للبنوك اجلزائرية، بن باير حلبيب، بن كاملة عبد العزيز .3
امللتقى الدويل الرابع لعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز 

 . 07/24/0211-02 ي مخيس مليانة، اجلزائر،اجلامع
امللتقى ، بطاقة االئتمان وإدارة خماطر استعماهلا كوسيلة يف ظل التجارة االلكرتونية، جليدة نور الدين، بركان أمينة .4

اجلامعي  الدويل الرابع لعصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز
 .   07/24/0211-02 مخيس مليانة، اجلزائر،

مجعي لعماري، التسويق يف املؤسسة املصرفية اجلزائرية، مداخلة ملتقى يف املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت  .5
 .0224ديسمرب  15و  14االقتصادية، واقع وحتديات، جامعة الشلف، يومي 

امللتقى الدويل الرابع لعصرنة نظام ، ن كوسيلة من وسائل الدفع يف اجلزائر بطاقة االئتما، مجيل أمحد، رشام كهينة .2
-02 الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر،

07/24/0211 . 
امللتقى الدويل الرابع لعصرنة نظام ، بنوك اجلزائريةالصريفة االلكرتونية مدخل لعصرنة ال، رحيم حسني، هواري معراج .7

-02 الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر،
07/24/0211. 
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 :المجالت -د
، جملة دورية تصدرها أكادميية (ماهيتها، خماطرها وتنظيمها القانوين) نيةو النقود االلكرت  ،حممود الشافعي ابراهيممد حم .1

 .0224 جانفي ديب، السنة الثانية عشر، العدد األول،
، جملة دورية تصدر عن مركز البصرية للبحوث ، دراسات اقتصاديةعلى االقتصاد الوطين ةمراد، حتديات العومل ناصر .0

   .0222 جانفي السابع، دار اخللدونية للنشر والتوزيع اجلزائر،واالستشارات اخلدمات التعليمية، العدد 
     .0228، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، العدد األول، جانفي النظام املصريف وحتديات العوملة ،دمراناص  .3
 :القوانين والتشريعات -ه
 .50اجلريدة الرمسية، العدد : 02/28/0223، املتعلق بالنقد والقرض الصادر يف 11-23 قمر مر األ  .1
 .14/24/1992، املؤرخ يف نقد والقرضلااملتعلق ب، 92/12قانون  .0
 .24/23/0224 بنك اجلزائر الصادر عنسسات املالية، ؤ للبنوك وامل احلد األدىن دي، املتعلق بتحد24/21رقم قرار  .3
 .14/24/1992الصادر يف  92/12من قانون النقد والقرض  11املادة  .4
، 12الصادر باجلريدة الرمسية العدد  14/24/1992، املؤرخ يف 92/12رقم من قانون النقد والقرض ل 113املادة  .5

 .18/24/1992السنة السابعة والعشرون بتاريخ 
 .12يف اجلريدة الرمسية العدد  14/24/1992الصادر بتاريخ  92/12 النقد والقرض نونمن قا 55املادة  .2
   .ظام التأمني على الودائع البنكيةبإنشاء نتعلق ، امل24/23/0224املؤرخ يف  23-24رقم النظام  .7
    :نيةو االلكتر  المواقع -و

1. http://www.alqabas.com. 
2. http://www.awsat.com.   

 :  المراجع باللغة الفرنسية -2

 : الكتب - أ
1. Amour Ben Halima, Pratique des technique bancaire, avec référence a 
l'Algerie, édition dahlab, 1997. 
2. Dqr;on et qutres, Le Marketing, Fondements et Applications, 4éme 
édition, 1990. 
3. Deruk Rander, Marketing in banking, the institute of bankus, 
London, 1969.   

http://www.alqabas.com/
http://www.awsat.com/
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4. D'hoir L'aupretre Catherine, droit de crédit, édition ellipses, Lyon, 
1999. 
5. Mansouri Mansour, Système et pratiques bancaire en Algerie, ed 
houma, Alger, 2006. 
6. Michel Badoc, Marketing Mangement pour la banque et l'assurance 
européene, les éditions d'organisation, 1985. 

  :يةالسنو ر قاريالت - ب
1. Les rapport annuel de BC (2002-2011). 
2. Lea rapport annuel de AGB (2009-2012).  



 والجداول األشكال قائمة

  
 :قائمة الجداول. 1

 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول
 78 التطور الملحوظ للبطاقات 1
 78 إحصاءات للمعامالت بين البنوك 2
 11 -مطارف – حملة البطاقات ونهائي الدفع 3
وأجهزة الصرف اآللي  CIBإحصاءات الستخدام بطاقة  4

DAB البيع  ئيونقاط نهاTPE    
12 

 148    (2012-2001)المحلية  ةك التنمينالميزانية العامة لب 5
 147   (2012-2001) يةنك التنمية المحلجدول حسابات النتائج لب 6
 141 سيةالمؤشرات المالية للقدرة التناف 8

 

  : قائمة األشكال. 2

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
 23 دورة استخدام النقد االلكتروني وإجراءاته 1
 25 بالشيك االلكتروني ية العمللآ 2
ة من مصرف محلي النقدي من أجهزة الصرف اآلليالسحب  3

  مصدر البطاقة
28 

 يأجنبة من مصرف النقدي من أجهزة الصرف اآلليالسحب  4
 مصدر البطاقة غير

28 

 30 ية العمل بالبطاقة الذكيةلآ 5
 47 مفهوم جودة الخدمة 6
 10 السحب من خالل بطاقة البنكية في الجزائر 8
 12  البطاقة البنكية في الجزائر بواسطة عكيفية سير عملية الدف 7
 ARTS  100آلية عمل نظام  1

 106  سسةؤ للم نافسيةتكيفية تحقيق القدرة ال 10
 101 محددات القدرة التنافسية 11
 123 ك التنمية المحليةنتنظيمي لبلالهيكل ا 12
 


