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يعد القطاع البنكي ادلركز احليوي يف النظام اإلقتصادي و ادلايل، حبيث يعترب الركيزة اليت يقوم عليها نظام إقتصادي 
قادر على تلبية متطلبات و رغبات العمالء سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، كما تلعب البنوك دور رئيسي يف زيادة 

 .فعالية اإلقتصاد الوطٍت، و يتضح ىذا من خالل اخلدمات و التسهيالت البنكية اليت مينحها 

فالبنوك يف رلموعها تكون حلقة تتفاعل داخلها مجيع رلاالت النشاط اإلقتصادي، و كلما زاد ىذا النشاط زادت 
 .أمهية البنوك و اتسع رلال نشاطها و تعددت خدماهتا، لذا يعترب صلاحها ضرورة ملحة و تطورىا شرطا أوليا 

 النظام البنكي اجلزائري ميثل الواجهة احلقيقية حلالة االقتصاد اجلزائري، فأغلب دول العامل أولت أمهية قصوى 
لنظمها عند وضعها ألسس التحول ضلو إقتصاد السوق خاصة دول التوجو اإلشًتاكي السابق من خالل كسب 

ثقة العميل، لكن البنوك اجلزائرية تعودت على نظام إقتصادي قائم على أساس التخطيط ادلركزي شلا أدى إىل 
فقدان الدور الفعال لإلقتصاد، و أصبحت اآلن مضطرة دلواجهة التحديات يف ظل اقتصاد السوق الذي يهدف 

 . إىل وضع سياسة تسيَت اسًتاتيجية للموارد ادلالية و ادلادية و البشرية

 من أجل فهم أكثر دلتطلبات العميل أوجب على البنوك دراسة السوق البنكي بشكل أفضل ، األمر الذي أصبح 
ضرورة حتمية تقتضيها احلاجة بغرض احلصول على أكرب قدر شلكن من احلصة السوقية اليت تضمن أكرب عدد من 

 . كل بنك تقدمي ما ىو أفضل من أجل كسب رضا الزبائن و امتثاذلم لغرض التعامل معوةالعمالء، و زلاول

و تنعكس كفاءة البنوك بتحريك عجلة التنمية االقتصادية، و ىذا األمر يتطلب منها أن تعمل على زيادة فعاليتها 
من خالل رفع كفاءهتا و تطوير األساليب و الطرق البنكية بتبسيط إجراءات سَت عملها و اإلرتقاء مبستويات أداء 

موظفيها األمر الذي من شأنو أن ينعكس على حتسُت اخلدمات البنكية و حتقيق احتياجات الزبائن و رغباتو، 
 .ىذا ما جعلها قادرة على جذب أكرب عدد من الزبائن للتعامل معها مبعٌت التوجو لتطبيق التسويق البنكي

حتاول كل البنوك تقدمي ما ىو أفضل من أجل كسب رضا الزبائن و تطوير و تنويع خدماهتا البنكية و إلزاما 
البحث عن منتجات جديدة حىت دتكنها من دعم قدرهتا التنافسية إلجياد مكان ذلا يف ىذا الوضع اجلديد        

و ادلعقد الذي أفرزتو اإلصالحات البنكية ، كل ىذا أدى بالًتكيز أكثر على مفهوم التسويق احلديث كمحور 
نشاط أي بنك يف حتقيق أىدافو، فهو نشاط متعدد اجلوانب و األبعاد تتجو كل وظائفو إىل مسار واحد لتحقيق 

 .اذلدف النهائي، كما أنو أداة تساعد البنوك على التأقلم مع مجيع ادلتغَتات البيئية احلاصلة يف زليطو
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و نظرا دلا تتميز بو اخلدمات البنكية من منطية عالية يف مضموهنا فقد كان إلزاما على اإلدارة البنكية أن تبحث عن 
الوسائل و األساليب حىت تستطيع من خالذلا التنافس و احلصول على نتائج أفضل، فإذا كان من الصعب أن 

 التسويق من أجل إعطاء مكانة قوية للخدمة متكون كذلك فان نوعية اخلدمة و آداىا يستلزم بالضرورة تبٍت مفهو
 .يف السوق و دعم القدرة التنافسية للبنك من جهة أخرى

 :   إشكالية البحث 

من خالل ما سبق ميكننا طرح إشكالية أساسية تتعلق مبدى قدرة البنك على حتسُت اخلدمات البنكية  و جذب 
اكرب عدد من العمالء اجلدد للحصول على حصة سوقية يف ظل اشتداد ادلنافسة بُت البنوك من جهة و بُت تطبيق 

 : ادلفهوم التسويقي من جهة أخرى ، و من ىنا نطرح اإلشكالية التالية

 ما مدى قدرة التسويق البنكي على إكساب و زيادة ادليزة التنافسية للبنوك ؟

 :األسئلة الفرعية 

 :و تندرج ضمن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية

 ماىو التسويق البنكي ؟ و ماىي أمهيتو ؟ - 

 ماىي ادليزة التنافسية ؟وكيف ميكن للتسويق أن يكون أحد مقوماهتا يف كسب حصة أكرب يف السوق؟   - 

 ما واقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية ؟  - 

 :فرضيات البحث

 : ميكن صياغة الفرضيات التالية قصد طرحها للمناقشة و اختبار صحتها

يعترب التسويق البنكي ضروريا بالنسبة للبنك لكونو يعتمد عليو يف انسياب خدماتو ضلو سلتلف شرائح السوق،    - 
 . و يتمثل يف أنشطة دتارسها اإلدارة ألىداف و اسًتاتيجيات زلددة

إن تبٍت البنوك الفكر التسويقي احلديث يف تعاملها يؤدي إىل زيادة رحبيتها و يكسبها مركز تنافسي و يضمن - 
 .ذلا حصص معتربة داخل السوق و استمراريتها 
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يتبع بنك الفالحة و التنمية الريفية سياسات تسويقية فعالة تساعده على تقدمي خدمات متنوعة تليب حاجات - 
 .و رغبات عمالئو 

 :أهمية البحث 

تظهر أمهية الدراسة من خالل أمهية التسويق و دوره يف رلال البنوك من خالل الرجوع إىل مفهومو، و تكمن أمهيتو 
 :فيمايلي

تشجيع ادلؤسسات البنكية على التغيَت من األساليب اإلدارية ادلكتسبة و حترير الذىنيات لتمكُت إدراج التوجو - 
 .التسويقي يف النشاط البنكي، من أجل زيادة فعاليتها و حتسُت مردوديتها اليت ستؤدي إىل تنمية اإلقتصاد الوطٍت 

 . حترير اخلدمات البنكية بغية إعطاء البنوك اىتمام اكرب للتسويق البنكي- 

حث ادلؤسسات البنكية اجلزائرية على احًتام ادلعايَت ادلعمول هبا عادليا يف النشاط البنكي للرفع ن كفاءهتا - 
 .التنافسية

إظهار أمهية التسويق البنكي ضمن وظائف البنوك للقائمُت عليها، باعتباره أداة حتقق الرحبية و حتافظ على - 
 .مكانة البنك يف السوق 

 .على الرغم من حترر قطاع البنوك يف اجلزائر ما تزال البنوك اجلزائرية ال تعطي األمهية الالزمة للتسويق البنك- 

  :عأسباب إختيار الموضو

ىناك عدة أسباب دفعتٍت إىل اختيار البحث يف ىذا ادلوضوع، إنطالقا من ادلكانة اليت حيتلها التسويق حيث مل 
يعد التسويق تلك الوظيفة ادلكملة للوظائف األساسية للبنك بل أصبح وظيفة حيوية أساسية ذات إجتاه فكري 

 :لعالج ادلشكالت، و تتمثل أسباب إختيار ادلوضوع فيمايلي

 .يعترب التسويق أحد اإلجتاىات احلديثة يف إدارة التسويق- 

أمهية ادلوضوع بالنسبة للمؤسسات البنكية و ما ميكن أن يقدمو البحث من نتائج ختدم مصاحلها و مصاحل - 
 .زبائنها
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 .ادلسامهة يف دراسة التسويق البنكي و أمهيتو يف زيادة القدرة التنافسية للبنوك- 

 .ادليول و الرغبة الشخصية يف البحث- 

 .إثراء مكتبة الكلية مبرجع جديد من شأنو إعطاء سبل جديدة للمعرفة- 

يرجع سبب اختيارنا لبنك الفالحة و التنمية الريفية إىل أنو السباق يف تبٍت و شلارسة التسويق على مستوى - 
 .  أنشطتو إضافة إىل أنو البنك األكثر انتشارا عرب الًتاب الوطٍت و الذي حيوز على أكرب عدد من العمالء

 :أهداف البحث 

تغَتت قواعد ادلنافسة خاصة بعد ظهور احلاجة للرجوع إىل الزبون كمنطلق لتحديد ادلسار ادلستقبلي للبنك، فان 
ادلؤسسات اجلزائرية مل تدرك بعد األبعاد احلقيقية للتسويق، و من ىنا يتمثل ىدف البحث يف ىذا ادلوضوع أن 

 :نصل إىل حتقيق عدة نقاط تتمثل يف

 .اإلجابة عن التساؤالت و التحقق من الفرضيات- 

 .إظهار أمهية التسويق البنكي - 

زيادة فعالية التسويق البنكي لدى البنوك من خالل فهم الوظيفة التسويقية و معرفة طريقة أدائها شلا يساعدىا - 
 .على تنمية قدراهتا التنافسية و تعظيم دورىا يف التنمية االقتصادية يف ظل ادلناخ االقتصادي اجلديد

 .معرفة مدى اىتمام ادلوضوع لدى مسؤويل بنك الفالحة و التنمية الريفية - 

 :حدود الدراسة 

يتناول ىذا البحث أمهية التسويق البنكي يف دعم القدرة التنافسية للبنوك، و قد اقتصر اجملال ادلكاين على بنك 
 .الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغاًل، حيث ميكن اعتباره احد أىم البنوك السباقة يف شلارسة التسويق البنكي

 :منهج البحث

 على دبغرض اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة مت استخدام كل من ادلنهج اإلستقرائي و اإلستنباطي باإلعتما
 :أسلوبُت



 مقدمة عامة                                                                                               

 

 ه
 

يتم من خاللو التطرق إىل مفهوم و أمهية التسويق البنكي و دوره يف تنمية القدرة التنافسية،  : األسلوب النظري- 
و ذلك من خالل الرجوع إىل مصادر ادلعلومات الثانوية من كتب و دوريات و رلالت عربية و أجنبية باإلضافة 

 . ادللتقيات و خدمات األنًتنتجإىل االستعانة باألحباث و الدراسات السابقة و نتائ

نتطرق من خاللو إىل واقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية و ذلك من خالل : األسلوب ادليداين- 
استقراء ادلعلومات و ادلعطيات ادلوثوقة، و من خالل إجراء ادلقابالت الشخصية مع مسؤويل إدارة البنك من أجل 

 .احلصول على وجهات نظرىم و آرائهم حول ادلوضوع

:تقسيم البحث   

 :من أجل حتقيق أىداف البحث مت تقسيمو إىل ثالثة فصول 

 بعنوان ماىية التسويق لتناول الفصل األول مدخل إىل التسويق البنكي و الذي قسم إىل ثالثة مباحث األو
 .البنكي، و الثاين ادلزيج التسويقي البنكي، و الثالث بعنوان إدارة التسويق البنكي

أما الفصل الثاين فجاء حتت عنوان دتركز البنوك ضمن ادلنافسة و الذي قسم بدوره إىل ثالث مباحث حبيث يعاجل 
 مفاىيم حول ادلنافسة البنكي، و ادلبحث الثاين عموميات حول ادليزة التنافسية، أما ادلبحث الثالث لادلبحث األو

 .فتناول أمهية إكساب البنوك ادليزة التنافسية 

و أخَتا الفصل الثالث الذي يتمثل يف اجلانب التطبيقي و  الذي جاء بعنوان دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية 
 :الريفية و يشمل ثالث مباحث جاء على النحو التايل 

ادلبحث األول حملة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية، ادلبحث الثاين فخص تقدمي وكالة بنك الفالحة و التنمية 
الريفية مستغاًل، و ادلبحث الثالث فتناول واقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية و دوره يف تنمية القدرة 

 .التنافسية للبنك

 

 

 



 مقدمة عامة                                                                                               

 

 و
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 :تمهيد الفصل 

يعرف احمليط البنكي تغَتات سريعة و جذرية على مجيع ادلستويات اإلقتصادية و السياسية ىذا ما أوجب ضرورة 
م يعد التسويق البنكي نشاطا ساكنا كما يف التكيف مع ادلتغَتات احلالية على مستوى القوانُت و ادلعامالت، فل

فقد جاء دبفاىيم و سياسات و اسًتاتيجيات إقتصادية جديدة  من أجل بداية الثورة الصناعية و حىت التسعينات 
 . كسب أكرب عدد من الزبائن اذلامُت و تطوير و تنويع اخلدمات البنكية

 الرائدة فال يوجد بنكية و الصناعة الاإلدارية و العملية اإلداري بالغة يف التشكيل أعليةكما ػلتل التسويق البنكي 
 حيث يعترب من أىم الركائز اليت تورل لو الوظيفةاألساسية،بنك ؽلارس نشاطو بنجاح و فعالية بدون وجود ىذه 

 . كربى أعليةاجلهات و ادلصاحل ادلختصة 

 :و دلعاجلة ىذا ادلوضوع قمنا بتقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث كالتارل

 التسويق البنكيماىية :المبحث األول 

 ادلزيج التسويقي البنكي:المبحث الثاني 

 إدارة التسويق البنكي:المبحث الثالث 
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التسويق البنكي ماهية : المبحث األول 

إزداد اىتمام الباحثُت و مسؤورل البنوك بالتسويق يف اآلونة اخلَتة و يرجع ىذا اإلىتمام القتناعهم بأعلية التسويق 
يف ربقيق أىداف البنوك و تلبية متطلبات العمالء، ومن خالل ىذا ادلبحث سوف نتطرق إذل ماىية التسويق 

 .البنكي

 تعريف التسويق البنكي: المطلب األول 

 الكتاب وادلفكرين للتسويق البنكي، وذلك راجع إذل خلفياهتم وذبارهبم باإلضافة إذل فلقد تعددت تعاري
إختالف الزوايا اليت ينظرون من خالذلا إذل عملية التسويق البنكي ، خاصة وأن التسويق قد أخذ يف الفًتة األخَتة 

 .أبعاد ووظائف واسعة

 األخذأنو البحث عن احلاجات وعن ميوالت ادلستهلك وتلبيتها يف أحسن حال أكثر من :Y.Legalvanيعرفو
 .1بعُت االعتبار أىداف ومردودية البنك 

أن التسويق البنكي ىو رلموعة األنشطة ادلتكاملة اليت ذبري يف إطار زلدد، و تقوم على : Philip.Kolterو يرى
 .2توجيو انسياب خدمات البنك بكفاءة و مالءمة لتحقيق اإلشباع

فيعرف التسويق البنكي غلى أنو ىو ذلك اجلزء من النشاط اإلداري للبنك الذي : أما زلسن امحد اخلضَتي
يضطلع بتوجيو تدفق اخلدمات و ادلنتجات ادلصرفية عرب شبكة متكاملة من فروع البنك ووحداتو ادلسؤولة عن 

توزيعها، إلشباع رغبات الزبائن بالشكل الذي يؤدي إذل استقرار معامالت البنك،دبا ػلقق تعظيم رحبيتو و 
 .3استمراره يف السوق ادلصرفية

أنو نشاط متجدد و متطور ػلوي رلموعة من األنشطة ادلخططة و ادلتخصصة و اذلادفة، : و عرفو تيسَت العجارمة
اليت سبكن البنكي من إيصال اخلدمات اليت ينتجها اجلمهور البنكي بالشكل الذي يشبع احلاجات و يليب الرغبات 

 .4و يرضي الزبائن، و ػلقق ادلستوى ادلطلوب من الرحبية إلدارة البنك

                                       
1Y.LEGALVAN،Dictionnaire du Marketing Bancaire،Edition économico، Paris، p 77. 
2KOLTER P،Marketing Management AnalysisPlaningImplementationl،  New jesry 1999، ، p 8. 

 .71 ص ،1999 ، مصر، القاىرة،يًتاك للنشر و التوزيع،إالتسويق المصرفي،محد اخلضَتيأزلسن 3
 .15 ص ،2005 ، األردن، عمان،األردن، دار حامد للنشر و التوزيع،التسويق المصرفي،تيسَت العجارمة4
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التسويق البنكي ىو ذلك النشاط الرئيسي أو الوظيفة الفعالة اليت يتم على ضوئها ربديد سلتلف : أما سامر جلده
ادلعايَت و األسس اليت ربدد احتياجات السوق و رغباتو و ربديد اإلسًتاتيجيات الالزمة لبقاء الزبائن احلاليُت 

 .1وكسب زبائن جدد عن طريق فهم طريقة استنباط أسس معرفية لفهم ادلنافسُت احلاليُت و ادلرتقبُت

أن التسويق البنكي ىو حالة فكرية هتدف إذل توجيو سلتلف الوسائل و اإلمكانيات : Badoc Michelويرى 
 .2ادلتاحة للبنك لتلبية حاجات الزبون و إرضائو

على أنو فلسفة ربدد أىداف البنك : من التعاريف السابقة اليت أوردناىا ؽلكن تقدمي تعريف شامل للتسويق البنكي
و يعٍت خلق وتسليم و رضاء العميل من خالل األنشطة اليت يزاوذلا البنك، كما يهتم بدراسة السوق ادلصرفية يف 

 .عمالء البنك احلاليُت و ادلرتقبُت و ادلؤسساتادلصرفية ادلنافسة

 3:و إذا تأملنا التعاريف السابقة يتبُت أن للتسويق البنكي عدة جوانب و إبعاد ؽلكن ذكرىا فيمايلي

 التسويق البنكي من األنشطة الرئيسية يف البنوك. 
  يتم على أساسو رسم اخلطط و ازباذ القرارات خاصة يف اآلونة األخَتة أين يشهد العادل تطورات تكنولوجية و

 .ثورة معلوماتية و انفتاح اقتصادي
 أنو يقوم على إرضاء العميل، دبا يدفع البنك دائما إذل البحث و التعرف على احتياجات و رغبات العمالء. 
  إن النشاط التسويقي يف البنوك يتصف باحلركة و عدم الثبات نتيجة لتسارع ادلتغَتات احمليطة هبا خاصة و أن

التسويق يتعامل مع أكثر العناصر تغَتا وىو اإلنسان، فعلى اإلدارة التسويقية ادلصرفية البحث عن كيفية 
 . إلرضاء و إشباع رغبات العمالء

  إن التسويق الناجح و الفعال غلب أن يسعى إذل ربقيق ادلزيد من األرباح و ؼلدم العميل بعناية ألنو مصدر
 .األرباح

  يعد التسويق البنكي أداة ربليلية مهمة يف النشاط التسويقي، و مساعدة القائمُت على النشاط البنكي يف
 .رسم اإلسًتاتيجية الشاملة للبنك و مراقبة و متابعة ىذه اإلسًتاتيجية

                                       
 .191ص ،2009األوذل، الطبعة أسامة،األردن، دار ،البنوك التجارية و التسويق المصرفي،سامر جلده1

2Badoc Michel،Marketing Management pour les Société Financière،Paris، 1998، p 8. 
 .6، ص  1987،مصر،،منشوراسبعهدالدراساتادلصرفية،القاىرة،دراسةفيتسويقاالئتمانالمصرفيخليلحسنأبوراس3



 الفصل األول                                                                  مدخل إلى التسويق البنكي
 

12 
 

 العوامل التي أدت إلى تطبيق التسويق البنكي : المطلب الثاني 

تستمد البنوك حاجتها يف تطبيق مفهوم التسويق إذل عدة عوامل هبدف تنمية نشاطها، و ؽلكن تقسيم ىذه 
 1:العوامل إذل داخلية و أخرى خارجية

  :ىناك عدة عوامل  داخلية  دفعت بالبنوك إذل تبٍت سياسة التسويق نذكر منها:العوامل الداخلية -1
 و ذلك دلساعدهتا يف ترشيد قراراهتا اليت تتعلق ، يف التعرف إذل السوق و مكنوناتوالبنوكرغبة إدارات  -

 .باخلدمات ادلقدمة للجمهور 
بسبب عدم قدرة ادلوظفُت و معرفتهم (تأيت يف كثَت من األحيان)قناعة إدارة البنوك بأن اخلسائر الصامتة  -

لزاما عليها تأىيل ادلوظفُت و تدريبهم و حسن اختيارىم إبأسس التعامل اجلدي مع اجلمهور  لذا فقط وجدت 
 .و ىذا يستوجب جهودا تسويقية تنصب على تدريب العاملُت على وسائل التعامل اجليد مع اجلمهور 

ألن العميل يسعى ،فقد شعرت البنوك بأن تكون خدماهتا شليزة ، يف ضوء تشابو اخلدمات اليت تقدمها البنوك -
 و أصبحت ىذه ادلصارف تبحث عن أكثر اخلدمات فائدة لعمالئهاو ،دائما إذل اختيار األفضل بُت البنوك

 و أخذت تبحث عن أكثر الطرق سرعة يف تقدمي اخلدمات و ذلك باستخدام ،مدى قبوذلم ذلذه اخلدمات
أحدث وسائل التقنية البنكية و ىذا ال يتأتى إال جبهود و أحباث تسويقية مدروسة تشارك فيها كل الوحدات 

 .التنظيمية يف ادلؤسسة 
 أما جودة اخلدمة البنكية فإنو الؽلكن للعميل أن يلمسها ،اجلودة عامل مهم يف تسويق السلع ادلادية ادللموسة -

 .( ذلا يف التسعيناتإسًتاتيجيةالنوعية ك ) و ازبذت البنوك األجنبية ،إال من خالل تعاملو مع البنك 
 :و تتمثل يف  :لخارجيةالعوامال -2

 على مجع الودائع و تقدمي التسليفات و فتح الفروع و ربقيق اإلنتشار دلصرفيةادلنافسة الشديدة بُت ادلؤسسات ا -
 و لعل ىذا األمر ىو الذي دفع ادلصارف إذل اإلىتمام بدراسة األسواق و كيفية دخوذلا بعد ،يف مناطق سلتلفة 

 .أن كان األمر يف ادلاضي مقتصرا على دراسات أولية 
التغَتات ادلتالحقة يف الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية و طبيعة ادلنافسة و مدى تأثَت ذلك على  -

 . لتناسب أي تغَت جديد و متابعة ما غلري يف السوق دلعرفة تأثَته يف التنفيذ الفعليدلصرفيةشكل السوق ا

                                       
 .53،ص 2008،عمان،األردن، وائل للنشرردا،التسويق المصرفي بين النظرية و التطبيقصباح زلمد أبو تاىية،1
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 و تعدد و تشابك العمليات و تعقد العبء و استخدام اآلالت اإللكًتونية دلصريفالتطور السريع يف النشاط ا -
و اليت ػلتاج إذل حجم عمل اقتصادي لتشغيلها عن طريق جذب أكرب عدد من ، احلديثة ذات التكلفة العالية

العمالء اجلدد و خاصة بعد زيادة أعلية بنوك التجزئة البنوك اليت تعتمد على األفراد و ذلك الىتمام معظم 
 .ادلؤسسات باستثمار مواردىا ادلالية بأقصى كفاية شلكنة 

  ذلا يف الدول األخرى مصرفية فقد توسعت كثَت من البنوك يف فتح وحدات ،نتشار العادلي للبنوك  إلزيادة ا -
 شلا أضاف على تلك البنوك أعباء تسويقية جديدة صرفية، أو يف ادلناطق احلرة ادل،أو يف ادلراكز ادلالية العادلية 

 .جلذب النشاط ادلالئم الذي يغطي أىداف قيامها 
 و زيادة اإلىتمام يف ،توسع مفهوم التسويق البنكي وو ساعدت العوامل اآلتية على ظلو الفكر التسويقي احلديث

: تطبيقو يف البنوك 
 كما ربدد نوعية ،إمداد إدارة البنك ببحوث تسويقية منتظمة ربدد مركز البنك يف السوق بالنسبة لكل خدمة  -

 يف األخرىتفضيلهم البنك دون البنوك أسباب  و ،عمالء البنك و ميوذلم و مواصفاهتم و مهنهم و أعمارىم 
 .احلاضر و ادلستقبل 

سياسات اخلدمات اليت يقدمها البنك يف ضوء التطورات يف مفاىيم العمالء و التطورات العادلية يف الفن  رسم  -
 و ادلغريات ،اجلديدة للسوق و ربديد وقت التقدمي و كيفيتو البنكية  والعمل على تقدمي اخلدمات ،ادلصريف 

 و دراسة و تطوير اخلدمات احلالية للبنك هبدف جذب أكرب عدد من العمالء ،بالتعامل يف كل خدمة 
 مع دراسة اخلدمات ادلصرفية اليت تقدمها البنوك ادلنافسة و التعرف على  حجم نشاط ىذه ،للتعامل فيها 

 .البنوك و خططها ادلستقبلية 
  ىذا ، و إمكانية فتح وحدات مصرفية جديدة،دراسة اإلنتشار اجلغرايف لوحدات البنك يف السوق ادلصرفية  -

 ووضع ىيكل أسعار ،فضال عن متابعة نشاط الوحدات ادلصرفية احمللية و مدى تغطيتها لكافة أجزاء السوق
 .للخدمات ادلصرفية 

 و اجلمهور اخلارجي العام و ،إعداد و تنفيذ احلمالت الًتوغلية اخلاصة بنشاط البنك يف تعاملو مع العمالء  -
 ىذا فضال عن النشرات ، و ادلعارف اليت يعدىا البنك،اإلشراف على إعداد ادلواد الًتوغلية و اذلدايا التذكارية 

 .اليت تشرح مزايا و طريقة التعامل مع البنك 
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تقييم النشاط التسويقي خالل فًتات زمنية متقاربة و تقدمي تقارير منتظمة عن مواطن القوة و الضعف إلدارة  -
 على أعلية تطبيق ادلفهوم د و من ادلفضل أن تتبع إدارة التسويق مباشرة لإلدارة العليا للبنك تأك،البنك العليا 

  .1التسويقي يف تنظيم كافة أجهزة البنك

 أهمية التسويق البنكي: المطلب الثالث 

تزداد أعلية التسويق البنكي يوما بعد يوم و تنمو دبعدالت سريعة، و تتأكد ىذه األعلية من خالل األنشطة 
 :ادلختلفة اليت يقوم هبا داخل البنك و خارجو و تظهر أعلية التسويق البنكي يف 

التنبؤ حبجم اخلدمات البنكية يف ادلستقبل و ربديد الظروف و ادلتغَتات االقتصادية و االجتماعية ادلؤثرة يف  -
 .نشاط البنك

إمداد إدارة البنك ببحوث تسويقية منتظمة ربدد مركز البنك يف السوق بالنسبة لكل خدمة، كما ربدد نوعية  -
 .2عمالء البنك و ميوذلم و مواصفاهتم و عوامل تفضيلهم للبنك دون سواه

 .الرفع من مكانة البنك يف السوق العادلية بالتحسُت و التطوير و اإلبتكار -
 .إشباع رغبات الزبائن و نيل رضاىم و تكوين صورة اغلابية لديهم -
 .تكامل العمل ادلصريف و انسجام أنشطتو -
دراسة اخلدمات البنكية اليت تقدمها البنوك ادلنافسة و التعرف على حجم نشاطاهتا ووسائل جذب العمالء  -

 .           لإلستفادة من ذلك يف وضع سياستها و اخلدمات اليت تقدمها للعمالء
دراسة اإلنتشار اجلغرايف لوكاالت البنك يف السوق ادلصرفية لدراسة إمكانية فتح وكاالت جديدة و متابعة  -

 3.نشاط الوكاالت القائمة دلعرفة مدى تغطيتها للمنطقة احمليطة هبا

و أيضا تتأكد أعلية التسويق البنكي و دوره من خالل األنشطة التسويقية ادلختلفة اليت يقوم هبا التسويق و دبا 
 .يعمل على ربقيق اذلدف النهائي للبنك و ربقيق ادلنافع االقتصادية و االجتماعية

                                       
 .52 ص ،مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفي بين النظرية و التطبيق ، صباح زلمد أبو تاىية1
 .191ص ، 2005، دار ادلناىج للنشر و التوزيع،التسويق المصرفي، ردينة عثمان يوسف وزلمود جاسم الصميدعي2
 .52، ص 1994، دار الصفاء للنشر، لبنان، أصول التسويق المصرفي ناجي معال، 3
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و يتوقف صلاح التسويق البنكي على مدى قدرة البنك على اإلحتفاظ بعمالئو القائمُت إذل جانب قدرتو على 
جذب عمالء جدد من خالل تقدؽلو جملموعة واسعة و متنوعة من ادلنتجات البنكية دلقابلة اإلحتياجات ادلتنوعة 

 .من الرغبات
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 المزيج التسويقي البنكي: المبحث الثاني 

ادلزيج التسويقي البنكي ىو عبارة عن عملية دمج رلموعة من العناصر باعتبار أن ىذه العناصر تشكل إطار اخلطة 
التسويقية ادلتكاملة ويشتمل كل عنصر على رلموعة من العناصر الفرعية اليت تضمن صلاح كل عنصر يف ظروف 

 .التطبيق ادلختلفة بغرض ربقيق رضا الزبون و ضمان احلصص السوقية 

 :و تتمثل عناصر ادلزيج التسويقي البنكي يف 

  (اخلدمة  )ادلنتج البنكي.  
  التسعَت. 
  التوزيع. 
  الًتويج. 

 (الخدمة  )المنتج : المطلب األول 

يعد ادلنتج البنكي الوسيلة اليت يرتكز عليها البنك يف ربقيق رضا زبائنو و إشباع رغباهتم، و تبعا لذلك تسعى 
 .لبلوغ اذلدف الذي وجد من أجلو البنك 

 :تعريف المنتج البنكي -1

يعرف ادلنتج البنكي على أنو رلموعة من األنشطة و الفعاليات اخلدمية اليت يقدمها البنك لغرض تلبية حاجات  
 .1و رغبات الزبائن

و ؽلكن تعريفو على أنو خدمة أو حزمة من اخلدمات و اليت تقدم ألية جهة مستفيدة من بنك أو رلموعة من 
  .2البنوك ذلدف أو رلموعة من األىداف السوقية

 

 

                                       
 .234 ص ، مرجع سبق ذكره،مصرفيالتسويق ال، ردينة عثمانيوسف و زلمود جاسم الصميدعي1
 .24ص ، 2002 ،اإلسكندرية، الدار اجلامعية ، و تسويق الخدمات المصرفيةإدارة،زلمد سعيد ادلصري2
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 1: و تتميز اخلدمات بادلواصفات التالية 

 تتسم ادلنتجات البنكية لكوهنا يف طبيعتها غَت ملموسة و غَت مرئية ، و ال سبتلك أية مواصفات  : الالملموسية
 .مادية 

 الواقع أن اخلدمات البنكية غالبا ما تنجز و تتحقق للمستفيدين على ضلو الزم لإلنتاج ، أي أن  : التالزم
 .اخلدمات البنكية تنتج و تستهلك أو تستخدم  يف وقت واحد 

  تتصف اخلدمات البنكية بتنوعها و عدم ذبانسها ما غلعلها خدمات غَت معيارية،   : (عدم التجانس  )التنوع
من الصعب قياسها أو خضوعها للقياس ، ما دامت تستند يف أدائها على اعتبارات اخلربة و ادلهارة و النوعية 

 . يف تقدؽلها

 2:و تتصف اخلدمات البنكية باألشكال التالية 

 وىي اخلدمات اليت تكون يف متناول الزبون كل ما احتاج إليها ، و ال يالقي فيها أية  : خدمات ميسرة
 .مشكالت يف احلصول عليها لكوهنا ميسرة و متاحة و سهلة ادلنال كخدمات السحب و اإليداع

 عادة ما يبذل الزبون جهدا يف سبيل احلصول على ىذه اخلدمات و اليت قد ال يتكرر  : خدمات التسوق
 .استخدامها إال بفًتات زمنية متباعدة نسبيا 

 ىي خدمات زبتص هبا بعض البنوك ، يتم فيها تصميم اخلدمة وفق رغبة الزبون و حاجتو  : خدمات خاصة
 .ذلا و على النحو التارل يراه مناسبا لعملو أو نشاطو

 خصائص المنتجات البنكية -2

 :تتصف ادلنتجات البنكية دبجموعة من اخلصائص نذكر منها 

 عدم قابلية ادلنتجات البنكية لإلسًتداد. 
 سبيز الطلب على ادلنتجات البنكية بالتكرار. 
 عدم إمكانية توزيع ادلنتجات البنكية مرة أخرى. 

                                       
 .174ص ، 1990، القاىرة، منشورات معهد الدراسات ادلصرفية،تسويق الخدمات المصرفية،مجال الدين مرسي1

 .269،ص1999مطبعة جامعة عُت الشمس، القاىرة،التسويق، عبيد عنان وآخرون، 2
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 غالبا ما تكون ادلنتجات البنكية مشروطة بتشريعات بنكية أو جبائية. 
  إرتباط ادلنتج البنكي باسم البنك مقدم ادلنتج ، إذ أن البنك يرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية البنك كبائع للمنتج

 1.دون سواه
 اخلدمات البنكية ليست زلمية برباءة االخًتاع فكل خدمة جديدة يوجدىا بنك ما ؽلكن لبنك آخر تقدؽلها . 
   تعتمد على التسويق الشخصي بدرجة كبَتة حيث يعتمد تقدؽلها على اإلتصال الشخصي بُت مقدم اخلدمة

 2.و العميل
 جودة اخلدمة ادلصرفية غَت قابلة للفحص بواسطة موظف البنك قبل تقدؽلها للزبائن. 
  تقدمي اخلدمة ادلصرفية غَت ظلطي و زبتلف طريقة تقدمي اخلدمة من زبون آلخر حسب درجة التفاعل بُت

 3.موظف البنك و العميل
 مزيج المنتجات البنكية -3

ؽلثل مزيج ادلنتجات البنكية رلموعة اخلدمات اليت يقدمها البنك يف آن واحد للمستفيدين ، إذ يتكون من 
 4:العناصر التالية 

ويقصد باإلتساع اخلاص بادلزيج اخلدمي عدد خطوط اخلدمات اليت يقدمها البنك، فعلى سبيل :اإلتساع-1.3
ادلثال تعترب القروض دبختلف أنواعها خط خدمة مستقل وتعترب اإلعتماداتادلستندية خط خدمة آخر، وتعترب 

 .احلسابات اجلارية وحسابات التوفَت واإلدخار خطوط خدمة أخرى

يشَت طول ادلزيج اخلدمي إذل إمجارل عدد اخلدمات البنكية اليت تتكون منها كافة اخلطوط  : الطول- 2.3
وؽلكن حساب متوسط طول ادلزيج اخلدمي للبنك بقسمة طول ادلزيج اخلدمي على مدى إتساع ىذا ، اخلدمية

 .ادلزيج

يعرب عمق ادلزيج اخلدمي عن التشكيلة اخلدمية اليت يتكون منها خط اخلدمات الواحد فكلما  :العمق- 3.3
فمثال خدمة القروض قصَتة األجل . تعددت اخلدمات يف اخلط الواحد من اخلدمة كلما أشار إذل عمق ىذا اخلط

                                       
 .307 ص ،2000 ،األردن، دار وائل للنشر، البنوكإدارةاالتجاهات المعاصرة في ، زلفوظ جودة،زياد رمضان1
 .21 ص ،1982 ، مكتبة االصللو ادلصرية،التسوق المصرفي المدخل المتكامل لحل المشكالت البنكية،زلسن امحد اخلضَتي2
 .336 ، ص1999،البيان للطباعة و النشر، الطبعة االوذل، القاىرة، تسويق الخدمات المصرفية عوض بدير احلداد، 3
 .59 -58ص ، 2010،التسويق ادلصريف و سلوك ادلستهلك، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  يقور امحد،صفيح صادق4
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إخل، ...ؽلكن أن تأخذ أشكاال عديدة كالقرض الفالحي والقرض االستهالكي والقرض الدراسي اخلاص بالطلبة
 .اخل...وكذلك خدمة الودائع اإلدخارية اليت ؽلكن أن تأخذ شكل ودائع ألجل وودائع التوفَت 

وؽلكن حساب متوسط عمق ادلزيج اخلدمي عن طريق قسمة اجملموع الكلي لتشكيلة اخلدمات اليت تتكون منها 
  .خط اخلدمة على عدد اخلطوط الفرعية ادلوجودة يف اخلط الواحد

ويعٍت درجة الًتابط واإلنسجام بُت سلتلف خطوط اخلدمة البنكية اليت يقدمها  :(التناسق  )التوافق  - 4.3
. البنك سواء من حيث إستعماذلا من قبل العميل الذي يطلبها أو مستلزمات تقدؽلها أو حىت أسلوب توزيعها

وعلى العموم تستطيع إدارة البنك إستخدام مفهوم ادلزيج اخلدمي بأبعاده ادلختلفة فيإزباذ قرارات على درجة عالية 
 1: من األعلية يف اجملاالت التالية

  إضافة خطوط خدمة بنكية جديدة وبالتارل توسيع ادلزيج اخلدمي للبنك، وتساىم مسعة البنك ادلكتسبة من
 .خالل خطوط اخلدمة القدؽلة يف تبٍت إسًتاتيجية التنويع يف ما يقدمو البنك من خدمات

  إضافة خدمات بنكية جديدة إذل اخلدمات ادلصرفية ادلوجودة حاليا داخل اخلط اخلدمي دبعٌت تعميق اخلط
 .وتشكيلو 

  اإلبتعاد كلية عن بعض اخلدمات البنكية من بعض اخلطوط دبعٌت التبسيط يف اخلط اخلدمي. 

  إضافة تعديالت على اخلدمات البنكية احلالية وتطويرىا ألجل أن تكون قادرة على تلبية إحتياجات العمالء
 .ادلتطور

 دورة حياة المنتج البنكي -4

 و مرتبطة ببعضها البعض ،و فيمايلي سنستعرض أىم ةتتكون دورة حياة اخلدمة البنكية من أربع مراحل متسلسل
2:مراحل دورة حياة اخلدمة البنكية

 

 

                                       
 .62،  ص  ذكرهمرجع سبق، أصول التسويق المصرفي ، ناجي معال 1
 .71مرجع سبق ذكره ،ص ، أصول التسويق المصرفي،ناجي معال 2
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 : مرحلة التقديم- 1.4

 تبدأ ىذه ادلرحلة من الوقت الذي تقدم فيو اخلدمة البنكية إذل السوق حيث تستغرق وقتا طويال،  وبالتارل فإن 
توقيت ىذه ادلرحلة يعترب بعدا إسًتاتيجيا  يف صلاح اخلدمة واستمرارىا، ويف ىذه ادلرحلة يتم تعريف العمالء 

باخلدمة البنكية بوصف ميزاهتا وخصائصها وفوائد إستعماذلا، وسبتاز ىذه ادلرحلة باطلفاض نسبة ادلبيعات وارتفاع 
التكاليف خاصة الًتوغلية منها لعدم سبكن العديد من العمالء من التعرف على اخلدمة البنكية من جهة وعدم 

 .اقتناعهم التام هبا يف مرحلتها األوذل

 : ويهم اإلدارة معرفة ادلدة اليت تستغرقها ىذه ادلرحلة وذلك باستخدام معيارين أساسُت

  وصول حجم التعامل باخلدمة إذل األرقام ادلخططة من قبل البنك واخلاصة هبذه ادلرحلة، وىذا ما ربدده
 .الفرص التسويقية ادلتاحة وحدة ادلنافسة يف السوق ادلصرفية

 إن صلاح البنك يف توصيل خدمتو إذل هناية مرحلة التقدمي يعٍت قدرة ىذه : ظهور ادلنافسة وازدياد حدهتا
 .اخلدمة على ذباوز كافة الصعاب شلا يؤدي إذل قيام البنوك األخرى بادلواجهة

 :مرحلة النمو- 2.4

وفيها يزداد التعامل باخلدمة وتنمو ادلبيعات شلا يزيد من ، تعترب من أىم ادلراحل يف دورة حياة اخلدمة البنكية
إيرادات البنك وىو ما ػلفز ادلصارف األخرى على تقدمي اخلدمة، وتتميز ىذه ادلرحلة بإرتفاع األرباح وسعي البنك 

 .للمحافظة على حصة السوق وزيادهتا بشكل مستمر عن طريق ربسُت جودة ادلنتوج أو إضافة ظلاذج جديدة لو

وىذه ادلرحلة تستمر مادام حجم التعامل باخلدمة دل يصل إذل أعلى مستوياتو ادلوضوعة من طرف إدارة البنك ، 
وىناك مؤشرات تدل ،  وطادلا أن اخلدمة دل تصل يف عائداهتا إذل ذلك ادلستوى يعٍت أهنا ال تزال يف مرحلة النمو

 : على أن اخلدمة البنكية يف مرحلة ظلو نوجزىا فيما يلي

 التزايد يف معدالت ظلو حجم ادلبيعات واألرباح. 

 إشتداد حدة ادلنافسة بُت البنوك. 

 ربسُت جودة اخلدمة وزبفيض أسعارىا كلما أمكن. 
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 :مرحلة النضج- 3.4

تعترب ىذه ادلرحلة األطول زمنا من ادلراحل األخرى، حيث تتصف بوصول حجم التعامل واألرباح ادلتولدة عن 
ذلك إذل ادلستوى ادلتوقع الذي يصبح يف أحسن أوضاعو، ويأخذ بعد ذلك بالثبات  واالستقرار بالرغم من الزيادة 

ادلستمرة يف حجم التعامل وإذباىو إذل االطلفاض، حيث يصل العمالء إذل مرحلة التشبع من اخلدمة، وبسبب 
دخول البنوك ادلنافسة إذل السوق ويف ىذه ادلرحلة يصبح اجملال مفتوح لتحسُت اخلدمة وتطويرىا، وذلذا فإن أية 

 :إسًتاتيجية تسويقية يتبناىا البنك يف ىذه ادلرحلة غلب أن ترتكز على زلورين رئيسيُت علا

  أسعار منخفضة إلغراء اجلمهور وإستمالة رغباهتم. 

 ترويج كثيف يتم من خاللو تأكيد ادلكانة التنافسية للبنك وإبراز ادليزة النسبية فيما يقدمو من خدمات. 

 :مرحلة اإلنحدار- 4.4

ىذه ادلرحلة من أطول مراحل حياة اخلدمة البنكية حبيث يكون فيها مستوى األرباح يف تناقص مستمر، تبدأ ىذه 
ادلرحلة مع توقف اخلدمة البنكية عند مستوى تعامل ثابت وإذباىها بعد ذلك إذل اإلطلفاض، ىنا يفكر البنك 
جديا يف إلغاء اخلدمة والتفكَت باستحداث خدمات أخرى جديدة، إن على إدارة البنك أن تقوم بالدراسات 

 .1الزباذ القرار الرشيد إما باإلبقاء على اخلدمة أو سحبها من السوق واستحداث خدمات أخرى جديدة

 

 

 

 

 

                                       
 .73 ص ،نفس ادلرجغ السابق1
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 :1و ؽلكن سبثيل دورة حياة ادلنتج البنكي من خالل الشكل التارل 

 البنكيدورة حياة المنتج : 01الشكل رقم

 

 

 

 

  

 

 

 .174، ص1999البيان للطباعة والنشر،الطبعة األوذل،القاىرة،،تسويق اخلدمات ادلصرفية،عوض بدير احلداد:المصدر

 التسعير البنكي: لمطلب الثانيا

يعترب التسعَت من أىم القرارات اليت تنفذىا البنوك لتحقيق األىداف التسويقية ادلسطرة، و كونو العنصر الكمي يف 
 .2ادلزيج التسويقي ؽلكن الزبون من إعطاء صورة أكثر دقة مقارنة بالبنوك ادلنافسة من حيث السعر

 :تعريف السعر  -1

 :ؽلكن إعطاء عدة تعريفات للسعر نوجزىافيمايلي

السعر ىو ادلبلغ النقدي الذي يدفعو العميل إذل البنك مقابل حصولو على خدمة ، و ىنا نعٍت بالسعر القيمة  -
 3.اليت يكون العميل على استعداد لدفعها جراء حصولو على رلموع الفوائد ادلرتبطة باخلدمة

 1.و ؽلكن تعريفو على أنو مبلغ مارل يدفعو ادلستهلك للبائع نظَت حصولو على سلعة أو خدمة -
                                       

 .174 ، ص1999 ،البيان للطباعة و النشر الطبعة االوذل القاىرةتسويق الخدمات المصرفية،عوض بدير احلداد، 1
 .281ص ،  مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفي،تيسَت العجارمة2
 .149 ص ،بق ذكرهس مرجع ،أصول التسويق المصرفي، ناجي معال3

المبيعات 
 النضج واألرباح

 منحٌت ادلبيعات النمو

 منحٌت األرباح
 التقديم

 الزمن

 االضلدار



 الفصل األول                                                                  مدخل إلى التسويق البنكي
 

23 
 

السعر ىو فن ترمجة القيمة يف وقت معُت و مكان معُت للخدمة إذل قيمة نقدية وفقا للقيمة ادلعروضة يف  -
 :اجملتمع، و تزداد أعلية السعر كعنصر أساسي يف ادلزيج التسويقي ألي بنك و ذلك لألسباب التالية

 .إن أي منتج أو خدمة ذلا سعر معُت  -
 .إن قرارات التسعَت ذلا تأثَت مباشر على رحبية البنك  -
اإلعالن و تنشيط ادلبيعات       : إن قرارات التسعَت ذلا تأثَت ىام على عناصر ادلزيج التسويقي األخرى، مثل -

 .2و التوزيع
  أهداف التسعير البنكي -2

تشكل عملية تسعَت ادلنتجات البنكية ادلهمة األساسية للمخططُت االسًتاتيجيُت، ذلك ألن ربديد أىداف 
التسعَت بوضوح و بشكل مرن يساعد ادلخططُت يف وضع األطر النظرية و السياسات الواقعية اخلاصة بالتسعَت،   

 :و للبنوك أىداف تسعى لتحقيقها من عملية التسعَت تقسم لثالث رلموعات

 :األهداف المرتبطة بالتعامل- 1.2

 3:ربقيق أكرب عدد شلكن من العمالء 

ىذا اذلدف مرتبط باحلصة السوقية من العمالء يف السوق البنكي، أي حجم عمالء البنك بالنسبة إذل اجلمهور 
البنكي، فبعض البنوك هتدف من تسعَت خدماهتا احلفاظ على ىذه النسبة أو العمل على زيادهتا و يكون عنصر 

التسعَت أحد الطرق لتحقيق ذلك، و لعل ىذا اذلدف يتميز دبرونة السعر و قابليتو للتكيف مع أوضاع البنك 
التنافسية و قبول البنك خبسائر زلدودة بشكل مؤقت بغية تعظيم احلصة السوقية من العمالء و ربقيق األرباح 

 .على ادلدى الطويل

 

 
 احملافظة على احلصة السوقية للبنك يف السوق: 

                                                                                                                        
 .197 ص ،2010،األردن، دار ادليسرة، تسويق الخدمات،ردينة عثمان يوسفو  زلمود جاسم الصميدعي1
 .384 ص ،1996 ، مصرلإلعالن،الطباعة ادلتقدمة ، و التطبيقاألساسياتالتسويق ،سعد طلعت عبد احلميدأ2
 .285 ص ، مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفي،تسيَت العجارمة3
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بعض البنوك ترى أن وضعها مثارل يف السوق فتحاول احملافظة عليو بدون إغلاد صراعات مع ادلنافسُت و العمل 
على ربقيق نوع من االستقرار األمر الذي يؤدي لتوليد صورة اغلابية لدى العمالء نتيجة استقرار األسعار و ىو 

 .شيء يفضلو العميل

 :األهداف المرتبطة باألرباح- 2.2

 1:تعظيم األرباح 

يعترب الربح أحد األىداف األساسيةللبنك ،بتحقيق معدالت معقولة من األرباح للمساعلُت و ؼلتلف مستوى 
 .األرباح ادلطلوب من بنك آلخر

 تعظيم العائد على اإلستثمار: 

اذلدف من عملية التسعَت ىو ربقيق نسبة العائد ادلطلوبة على األموال ادلستثمرة يف البنك، لذا فقد تقوم إدارة 
 .البنك بتحديد األسعار على أساس ىذه النسبة دبعٌت أن يتم إضافة نسبة العائد ادلطلوبة لتكلفة اخلدمة

 :األهداف المرتبطة بالمحافظة على القيم -3.2
 2:احملافظة على الصورة الذىنية للبنك 

و ذلك من خالل التميز من تقييم اخلدمة البنكية يف أذىان العمالء ، والذي يؤدي بشكل ما إلدراك اإلختالف 
 .بُت ما يقدمو البنك من خدمات و البنوك األخرى

 ربقيق مستوى عارل من اجلودة: 

فقد يكون ىدف البنك شرػلة من اجملتمع تتصف بعدم حساسيتها للسعر، و ينصب اىتمامها على جودة اخلدمة 
 .اليت ػلصلون عليها، و ىذا اذلدف يتطلب جودة عالية للخدمة شلا يعٍت تكلفة عالية و بالتارل أسعار أعلى

 العوامل المؤثرة على قرارات التسعير -3

                                       
 .287ص نفس ادلرجع السابق، 1
 .191ص ،مرجع سبق ذكره، التسويق البنكي،زلمود جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف2
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العوامل ادلؤثرة على قرارات تسعَت ادلنتجات البنكية ال زبتلف كثَتا عن تلك اليت تؤثر على ادلنتجات بشكل عام و 
 :تنقسم إذل 

  ( خارجية –داخلية  )عوامل عامة. 
 عوامل خاصة. 

 1:و تنقسم إذل : العوامل العامة- 1.3

و ىي رلموعة العوامل ادلرتبطة بالبيئة الداخلية للبنك و تتضمن األىداف و اإلسًتاتيجيات  : عوامل داخلية
 . التسويقية و التكاليف

 .  يكون على البنك إعداد اإلسًتاتيجية ادلناسبة لتحقيق األىداف التسويقية و يعترب السعر أحد عناصرىا -
قد يقوم البنك يف بعض احلاالت بتحديد السعر أوال مث تصميم باقي عناصر اإلسًتاتيجية التسويقية على أساس  -

 .ىذا السعر و ىذا خاصة عندما تكون اخلدمة موجهة إذل فئة معينة من العمالء
 تعترب التكاليف عامال أساسيا من عوامل ربديد السعر اخلدمة البنكية، فيجب أن يكون السعر كافيا لتغطية  -

 .التكاليف اخلاصة بإنتاج و توزيع و ترويج اخلدمة باإلضافة إذل ىامش مقبول من الربح

 .و ىي العوامل ادلتعلقة بالبيئة اليت ؽلارس فيها البنك نشاطو : عوامل خارجية- 2.3

  يعد كل من  السوق و الطلب على اخلدمات البنكية من اإلعتبارات ادلستعملة لتحديد ادلستويات القصوى  -
ألسعار اخلدمات البنكية ، و ذلذا وجب على إدارة البنك أن تدرس جيدا طبيعة العالقة بُت سعر اخلدمة البنكية 

 .و الطلب عليهاقبل ربديد السعر
  غلب على إدارة البنك عند وضع اسًتاتيجيات متعلقة بتسعَت اخلدمات البنكية أن تأخذ بعُت االعتبار مدى  -

 .قبول العميل لذلك السعر ألنو يف النهاية ىو الذي ػلدد ما إذا كان السعر مناسبا أو ال
  ػلتاج متخد قرار التسعَت إذل معلومات مستمرة عما يقوم بو ادلنافسُت من قرارات تسعَتية ، ألن مثل ىذه  -

 .حسب الظروف (زيادة أو نقصان  )ادلعلومات تساعد يف مقارنة أسعاره بأسعارىم و إدخال التعديالت عليها 

 1:يوجد عناصر أخرى على البنك أن يهتم هبا ىي  : العوامل الخاصة
                                       

 .201 ص نفس ادلرجع أعاله،1
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 .إدراك مدى أعلية السعر بالنسبة للزبون  -
 .التميز بُت اخلدمات و عالقتها بالسعر  -
 .القدرة على توفَت بدائل للخدمة البنكية ادلقدمة من طرف البنك و ادلعروضة من قبل ادلنافسُت  -
 .كفاءة اإلدارة و جودة اخلدمة و ربقيق أىدافو بأقل تكلفة شلكنة  -

العوامل المؤثرة على اختيار قرارات التسعير البنكي :02 رقمالشكل

 العوامل العامة                                                                   العوامل الخاصة

 

 قرارات التسعَت

 

 

 .273زلمود جاسم الصميدعي ،مرجع سبق ذكره، ص : المصدر 

 :طرق تسعير المنتجات البنكية -4
 :تستعمل البنوك الطرق التالية يف تسعَت منتجاهتا 

 : التسعير طبقا لمدخل التكلفة  -1.4

تعد ىذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا يف ربديد األسعار خاصة يف األسواق اليت تتميز بادلنافسة، وذلك دلا سبتاز 
مث يضاف إليها ىامش بو من السهولة والبساطة يف التطبيق، حيث يتم دبوجب ىذه الطريقة ربديد تكلفة اخلدمة  

رحبية معُت ليؤدي إذل السعر النهائي، والفكرة األساسية من وراء ىذه الطريقة ىي أن كل خدمة غلب أن تساىم 
يف جزء معُت من إمجارل رحبية البنك وىو قائم على افًتاض أن البنك قادر على ربديد كلفة كل خدمة بشكل 

 2.دقيق

                                                                                                                        
 .107 ص ،2006، الطبعة الثانية، دار ادلناىج،األساليب الكمية في التسويق،زلمود الصميدعي وردينة عثمان يوسف1
 .290مرجع سابق، ص ،  التسويق في المفهوم الشامل،زكي خليل ادلساعد2

: لداخليةالعوامال
 األىداف و اإلسًتاتيجيات التسويقية 

 :العوامل الخارجية
 العوامل اإلقتصادية و ادلالية 

 و اإلجتماعية و السياسية و الثقافية

 درجة سبييز اخلدمة

 أعلية السعر

 مدى انتشار اخلدمة

 كفاءة اإلدارة
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 :ويف الواقع صلد أن الكثَت من إجراءات التسعَت يف البنوك ادلبنية على مدخل التكلفة تتحدد وفق ادلعادلة التالية

 

 1:وىناك العديد من ادلشاكل اليت تواجو طريقة التسعَت وفقا دلدخل التكلفة منها 

 أن ىذا ادلدخل يفًتض ربقيق حجم مبيعات معُت عند سعر معُت، بينما صلد أن السعر وحده لو تأثَت جزئي. 

  صعوبة التسعَت على أساس التكاليف الكلية فالتكاليف عادة ما تكون مشًتكة بُت العديد من اخلدمات
 .ادلصرفية اليت يقدمها البنك، شلا يؤدي إذل صعوبة زبصيص التكاليف وخاصة التكاليف غَت ادلباشرة

 :التسعير على أساس نقطة التعادل -2.4

و ىي النقطة اليت يصل عندىا مستوى نشاط البنك دون أن ػلقق ال خسارة و الربح ، أي نقطة تقاطع اذلامش 
 2.الكلي مع التكاليف ادلتغَتة و الثابثة

 

 

 

 
 تحليل نقطة التعادل:  03 شكل رقم

 
 

 

 الربح

 

                                       
 .220 صمرجع سبق ذكره، ،  تسويق الخدمات المصرفية،عوض بدير احلداد1
2

 .163،ص2004دار ادلسَتة ،عمان ،األردن،،(مدخل سلوكي) التسويق المعاصر يأساسيات التسعير ف،زلمد إبراىيم عبيدات

 

 نقطة التعادل

  الكليةالتكاليف
 

 يرادات الكليةاإل التكاليف واإليرادات و األرباح
 

. ىامش من الربح+ التكلفة اإلدارية + تكلفة التسويق + تكلفة اإلنتاج=سعر بيع اخلدمة البنكية  

 ىامش التكلفة ادلتغَتة                                                                              / رقم األعمال × التكاليف الثابثة =   نقطة التعادل 
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  الخسارة

 

 

 .163،ص2004دار ادلسَتة ،عمان ،،(مدخل سلوكي)أساسيات التسيَت يف التسويق ادلعاصر ،زلمد إبراىيم عبيدات:المصدر

 :التسعير على أساس المنافسة -3.4

 تقوم البنوك بتسعَت خدماهتا على أساس ما يفرضو ادلنافسُت من أسعار، فإن ىذا التوجو يطلق عليو التسعَت على 
أساس ادلنافسة، ويتم ربديد قيمة السعر إما مساويا ألسعار ادلنافسُت أو أعلى منها أو أقل، ومهما اختلفت 
التكاليف وأيضا الطلب فإن البنك ػلتفظ دبستوى السعر وذلك ألن ادلنافسُت ػلتفظون بذلك ادلستوى من 

السعر، وإذا قام ادلنافسون بتغيَت أسعارىم فإن البنك يقوم بتغيَت السعر حىت وإن دل تكن تكاليف اخلدمة أو 
 .الطلب عليها قد تغَت

:                                                                         التسعير على أساس السوق- 4.4
تقوم ىذه الطريقة على ربديد األسعار بناء على الطلب على ادلنتج أو يف ضوء رؤية السوق إليها، ففي ىذه احلالة 

و يتحدد مقدار أرباحو أو خسائره تبعا دلستوى يعتمد البنك على أساس السعر الذي ؽلكن أن يقبلو السوق،
 1.التكاليف اخلاصة بإنتاج و تسويق ادلنتج البنكي

تقوم ىذه الطريقة على ربديد األسعار بناء على الطلب على ادلنتج أو يف ضوء رؤية السوق إليها، ففي ىذه 
احلالة يعتمد البنك على أساس السعر الذي ؽلكن أن يقبلو السوق، و يتحدد مقدار أرباحو أو خسائره تبعا 

 2.دلستوى التكاليف اخلاصة بإنتاج و تسويق ادلنتج البنكي

 :و معادلة السعر تكون

                                       
 .350مرجع سابق ،ص ، مبادئ التسويق، عبيد زلمد عنان و آخرون 1
 .350مرجع سابق ،ص ، مبادئ التسويق، عبيد زلمد عنان و آخرون 2

 التكاليف الثابتة

 .الربح أو اخلسارة =(التكاليف اإلدارية+تكلفة التسويق+تكلفة اإلنتاج)-السعر
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 :التسعير على أساس العالقة مع الزبون- 5.4

يف ىذه الطريقة يتحدد السعر على أساس التقييم للعالقة اإلمجالية مع الزبون، فقد سبنح إدارة البنك زبفيضات 
 1.كبَتة مقابل االحتفاظ بالزبون

 :التسعير على أساس منافع الزبون- 6.4

و فيها يتم ربديد قيمة ادلنافع اليت سيحصل عليها الزبائن أو اليت يرغبون فيها كالسرعة ، اجلودة ،األمان و الثقة  
 2.و ادلكان ، و تكون ألسعار ادلنتجات يف ىذه احلالة أعلى من السعر السائد يف السوق

 التوزيع البنكي: المطلب الثالث 

ترتبط قدرة البنك على ربقيق أىدافو دبدى قدرتو على اتباع سياسة فعالة للتوزيع الذي يهدف كأحد عناصر ادلزيج 
 .التسويقي إذل إتاحة اخلدمات البنكية يف مكان و وقت مالئمُت للعمالء

 
 تعريف التوزيع البنكي -1

يعرف التوزيع البنكي على أنو ؽلثل القرارات و األنشطة اليت هتدف إذل جعل اخلدمة البنكية يف متناول يد 
 3.ادلستفيدين و ذلك من خالل قنوات التوزيع، و سبثل القناة التوزيعية حلقة الوصل مابُت البنك و الزبون

كما يعترب التوزيع البنكي أحد العناصر األساسية يف تسويق اخلدمات البنكية و يتضمن كافة اجلهود اليت تبذذلا 
 .4إدارة البنك من اجل توصيل خدماهتا البنكية إذل األماكن ادلناسبة يف األوقات ادلناسبة للعمالء 

 أهمية التوزيع البنكي -2

                                       
  .77 ص ، مرجع سبق ذكره،محدأصفيح صادق يقور 1
 .191ص ،مرجع سبق ذكره، التسويق البنكي،زلمود جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف2
 .95، ص 2008 الطبعة األوذل، دار وائل للنشر، األردن، التسويق المصرفي بين النظرية و التطبيق،صباح زلمود ابو تايو، 3
 .189 مرجع سابق ،ص ،أصول التسويق المصرفي، ناجي معال 4
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 1:ؽلكن إغلاز أعلية التوزيع البنكي فيمايلي 

 .التبؤ حبجم الطلب ادلتوقع على اخلدمات  -
 .فهم طبيعة الزبائن و التعرف على حاجاهتم و رغباهتم ادلالية  -
 .تقرير ردود أفعال الزبائن اذباه اخلدمات اجلديدة  -
 .و مواقف الزبائن اذباىو  (اخلدمات ادلنافسة)التعرف على عرض السوق  -
 . رفع مبيعات البنك بنسب معينة من خالل توسيع شبكة فروع البنك و بالتارل ربقيق درجة أكرب من التوسع -
 .احملافظة على والء الزبائن خلدمات البنك و سبسكهم هبا  -
خلق الثقة و االستقرار النفسي لدى ادلستفيدين و إدامة صلتهم بالبنك و ذلك من خالل ادلعاملة احلسنة       -

 .و التسهيالت ادلمنوحة 
 .ربقيق عملية االتصال ادلستمرة بادلستفيدين من اخلدمة البنكية و مجهور ادلستهلكُت  -
 .ربسُت الصورة الذىنية للبنك لدى ادلستفيدين  -
 .تقليل التكاليف السوقية  -
 .احملافظة على احلصة السوقية و الصمود بوجو ادلنافسة  -
 .تزويد البنك جبميع ادلعلومات عن ادلستفيدين و ردود أفعاذلم  -
 .ربقيق اإلشباع و الرضا للزبائن من اخلدمة البنكية ادلستفاد منها  -
 .إكساب الشهرة للبنك  -
 إستراتيجيات التوزيع البنكي -3

و يقصد هبا مدى التغطية اليت يوفرىا نظام توزيع السوق ، و كذلك كثافة عملية التوزيع يف السوق، و ظليز ثالث 
 2:أشكال من التغطية

 .و يقصد بو توزيع اخلدمات البنكية يف أكرب عدد شلكن من الفروع التابعة للبنك  :التوزيع المكثف- 1.3

                                       
  .288، مرجع سبق ذكره،  ص التسويق المصرفيزلمود جاسم الصميدعي و ردينة يوسف، 1
 .145،مرجع سبق ذكره،صالتسويقالمصرفيزلسنأمحداخلضَتي،2
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و ىو تقدمي اخلدمات البنكية من خالل عدد سلتار و زلدد من الفروع التابعة للبنك  : التوزيع االنتقائي- 2.3
 .مثال زلدودية منح القروض دلن تتوفر فيهم شروط معينة ػلددىا البنك 

و ىو تقدمي خدمات بنكية من قبل احد الفروع فقط، ىذا النوع من اخلدمة قد ال  : التوزيع المطلق- 3.3
 .تقوم هبا البنوك األخرى ؽلثل منح فيزا كارت

 قنوات التوزيع البنكي- 4

، وتستخدم البنوك 1تعرف قناة التوزيع على أهنا وسيلة لزيادة أو توافر إمكانية الوصول إذل اخلدمة من قبل العميل
 .عدة قنوات أو طرق لتوزيع و إتاحة خدماهتا للجمهور، حيث يوجد نوعان من قنوات التوزيع للخدمات البنكية

 .قنوات التوزيع المباشرة - 

 .قنوات التوزيع الغير مباشرة- 

 : وتتمثل يف:القنوات المباشرة لتوزيع الخدمات البنكية- 1.4

 :فروع البنك- 

حيث يتم من خالذلا إتاحة كافة اخلدمات البنكية اليت تتطلبها ادلنطقة وعمالئها ، وتعترب من أىم قنوات التوزيع 
، ونظرا ألن الفرع يعمل يف مكان ثابت، فيجب اإلعتناء باختيار موقع الفرع 2وخدمتها مصرفيا بالشكل ادلناسب

بشكل جيد حيث يكون مناسبا خلدمة العمالء احلاليُت وادلرتقبُت، وؽلكن تقسيم فروع البنك إذل ثالثة أنواع 
 :3ىي

 وىي تلك الفروع الرئيسية اليت سبارس األنشطة البنكية وتقوم بتقدمي سلتلف اخلدمات على :فروع الدرجة األولى
نطاق شامل ، وتوجد ىذه الفروع يف مراكز النشاطات االقتصادية الرئيسية سواءا التجارية أو الصناعية أو 

 .اخلدمية

                                       
 ،       1999-1998 جامعة سطيف، ، مذكرة ماجستار كلية العلوم اإلقتصادية،BNA، دراسة ميدانية لبنك التسويق البنكي لألنظمة و اإلستراتيجيات شاوش يوسف، 1

 .132ص 
 .47ص،2002،، األردن عمان، دار وائل، الطبعة الثانية، إدارة قنوات التوزيع، ىاين حامد الضمور 2
  .149سليم حَتش، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 وىي فروع تقل يف حجمها عن فروع الدرجة األوذل، وتقوم بتقدمي األنشطة الرئيسية :فروع الدرجة الثانية
 .األساسية للبنك، خاصة يف ادلناطق البعيدة

خدمات قبول :  وىي فروع يقتصر عملها على تقدمي بعض اخلدمات البنكية دون غَتىا مثل:فروع الدرجة الثالثة
الودائع سواء على شكل إيداعات جارية عادية أو حسابات توفَت أو إدخار، وتقدمي السلف والقروض دببالغ 
صغَتة أو زلدودة وفق نسب ربدد ذلا، وتوجد ىذه الفروع يف ادلناطق النائية والريفية  حيث يقل عدد السكان 
والنشاط اإلقتصادي، وؽلكن أن تشغل ىذه الفروع مبٌت ثابتا أو تكون فروعا متحركة حيث يقوم البنك بإعداد 

 .سيارات خاصة زبدم ىذه ادلناطق البعيدة

 :القنوات غير المباشرة لتوزيع الخدمات المصرفية-  2.4

       لقد أدى تطور خدمات البنوك وإتساعها إذل إستخدام الوسطاء يف بعض اخلدمات البنكية، حيث تتمثل 
 :1ادلنافذ غَت ادلباشرة فيما يلي

وتستخدم ىذه الوحدات للتعامل يف ادلناطق اليت يصعب إفتتاح فرع فيها أو : وحدات التعامل اآللي- 
: الستخدامها يف ادلواعيد اليت يغلق فيها البنك أبوابو أو للتخفيف عن الفروع يف األعمال ادلصرفية العادية مثل

 . ساعة يف اليوم24عمليات اإليداع أو عمليات السحب والصرف الذايت، وىي تعمل طوال 

 أو الشركات بالقيام نيابة عنو بتقدمي بعض د وفيها يقوم البنك بتوكيل بعض األفرا:نظام التوكيالت المصرفية- 
اخلدمات ادلصرفية وبإمسو، وذلك عندما يكون ىناك نقص لدى البنك يف العمالة أو الفروع ، أو قصور يف نظام 

 .شبكة توزيع اخلدمات البنكية

 من حيث معامالت ى  تقوم البنوك وفروعها بتسوية مديونياهتا لدى البنوك األخر:نظام التعامل بالمقاصة- 
 .زبائنها معهم، وفقا جملموعة من احلسابات اخلاصة بكل بنك لدى البنك اآلخر

 وىي مرحلة حديثة تتم بإستخدام احلاسب اآلرل، حيث ؽلكن :تقديم الخدمة المصرفية المتطورة تقنيا- 
للزبون إستخدام اإلمكانيات اليت يتيحها احلاسب من خالل عمليتُت أوذلما إتصال احلاسب اخلاص باحملل الذي 

                                       
 .282-281 ص ،2001ع،عمان،األردن، الربكة للنشر و التوزي،(مدخل نظري تطبيقي)تسويق الخدمات المصرفية ، أمحد زلمود أمحد1
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يتعامل معو العميل ويقوم ىذا احلاسب بتسوية احلسابات مع حاسب البنك ، وثانيهما إتصال من خالل حاسب 
 .شخصي ؽللكو العميل يف منزلو

 1العوامل المؤثرة على اختيار قنوات التوزيع- 5

 :طبيعة الخدمة البنكية المقدمة -1.5

حيث ؼلتلف حجم الفرع باختالف طبيعة اخلدمات البنكية اليت يقدمها ىذا الفرع، فبعض الفروع تتخصص يف 
خدمات الشركات فقط ، يف حُت أن البعض اآلخر غلمع بُت خدمة الشركات و خدمة العمالء من األفراد 

 .خاصة و أن بعض اخلدمات البنكية تتطلب مستوى فٍت خاص البد يتوفر يف الفرع الذي سيقدم ىذه اخلدمة

  :طبيعة السوق البنكي الذي سيخدمه الفرع -2.5

و يقصد مدى تركز عمالء الفرع ادلرتقبُت و مقدار تشتتهم،  حيث كلما كان السوق متسما بالًتكز كلما كان 
ذلك مشجعا على افتتاح فرع كبَت احلجم بعكس ما إذا كان السوق يتصف بالتشتت شلا يستلزم فتح وحدة بنكية 

 .صغَتة احلجم مثل فروع الدرجة الثالثة

 : قدرة البنك المالية -3.5
حيث كلما كانت قدرات البنك ادلالية و ادلخصصات اليت وضعها لفتح فروع لو  عالية كلما استطاع إختيار مكان 

بينما إذا كانت قدرتو زلدودة فإنو سوف يضطر ، مناسب ومباين أكثر مالئمة للتعامل البنكي احلارل وادلستقبلي 
 .إذل فتح وحدات بنكية صغَتة

 :المنافسة من قبل البنوك األخرى -5.4

حبيث تؤثر حدة ادلنافسة يف ادلنطقة بافتتاح وحدة بنكية هبا على اختيار حجم و نوع ىذه الوحدة ، ألنو ال غلب 
 . أن تقل ىذه الوحدة عن وحدات البنك ادلنافس من حيث احلجم أو من حيث مستوى تقدمي اخلدمة

 :اإلعتبارات القانونية -5.5

                                       
 .147 ص ، مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفي،زلسن امحد اخلضَتي1
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يتطلب قانون البنوك توفَت اخلدمات البنكية بطريقة معينة و شروط معينة ، كما قد يتطلب القانون أن تكون 
وحدات البنك أو فروعو تتميز ببعض الشروط كاألمن أو التجهيزات و من مث فانو من الضروري مراعاة االعتبارات 

 .القانونية عند إنشاء ىذه الوحدات

 الترويج البنكي : المطلب الرابع 

يعترب الًتويج البنكي أحد أىم عناصر ادلزيج التسويقي و ىذا راجع للدور احليوي الذي يلعبو يف جذب العمالء 
للبنك ادلتعامل معو من خالل إقناعهم دبيزة و جودة اخلدمة البنكية ادلقدمة و بالتارل إستمرار التعامل مع ىذا 

 .البنك مستقبال

 

 

 

 

 

 
 :تعريف الترويج البنكي -1

الًتويج البنكي ىو مجيع اجلهود التسويقية و األساليب الشخصية و الغَت شخصية إلخبار الزبون بادلعلومات 
 1.اخلاصة باخلدمة البنكية، وشرح مزاياىا و خصائصها و كيفية اإلستفادة منها و زلاولة إقناعهم بالتعامل معو 

و ؽلكن تعريفو على أنو شكل من أشكال اإلتصال ادلستخدمة من طرف البنك هبدف اإلخبار أو التذكَت أو 
 .إلقناع عمالئو ، إما لشراء خدمتو البنكية ادلقدمة أو لتعريفهم بالدور الفعال للبنك يف اجملتمع

 :و طبقا ذلذا فان عملية الًتويج تقوم على مايلي 

 عملية إتصال بُت البنك و عمالئو حيث يقوم الًتويج بنقل معلومات زبص اخلدمة. 
  الًتويج يؤثر على العمالء لتكوين إذباه إغلايب ضلو البنك و اخلدمات اليت يقدمها، و بالتارل إقباذلم لشراء

 . اخلدمات ادلقدمة

                                       
 ،       ص 1999-1998 مذكرة ماجستار كلية العلوم اإلقتصادية جامعة سطيف، ،BNA، دراسة ميدانية لبنك التسويق البنكي لألنظمة و اإلستراتيجياتشاوش يوسف، 1

136. 
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 يتناول الًتويج جانبُت علا اخلدمات البنكية اليت يقدمها البنك، باإلضافة إذل تكوين صورة ذىنية جيدة عنو. 
 إذن فالًتويج الفعال يكون لو أثر فعال على دفع الزبائن ادلرتقبُت إذل التعامل مع البنك عرب مراحلو . 
: ؽلكن تقسيم ىذه األىداف إذل أىداف عامة و أخرى خاصة  : أهداف الترويج -2

 1:تتمثل يف  : األهداف العامة- 1.2

 للعمالء احلاليُت أو ادلرتقبُت بنكية عن اخلدمة ال ذات طبيعة إخباريةإيصال معلومات  .

  إثارة إىتمام العمالء هبذه اخلدمة   .

  تغيَت إذباه العمالء وخلق تفضيالت لديهم .

  ستخدامهااالتأثَت على العمالء إما بشراء اخلدمة أو اإلستمرار يف  .

وتصنع ىذه األىداف العامة شكال ىرميا يبدأ بتوفَت ادلعلومات عن اخلدمة وينتهي بتحفيز العمالء على إزباذ قرار 
: شراء ىذه اخلدمة ، كما ؽلثل الشكل اآليت 

هيكل األهداف العامة للترويج : 04 الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

                                       
  .309، ص مرجع سبق ذكره، تسويق الخدمات المصرفيةأمحد زلمود أمحد، 1

 إزباذ

بشراء اخلدمةقرار  

 
 تغيَت اذباه العمالء

 إثارة اىتمام العمالء باخلدمة

 إمداد العمالء احلاليُت أو ادلرتقبُت بادلعلومات عن اخلدمة البنكية
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  .309 ، صمرجع سبق ذكره، تسويق اخلدمات ادلصرفية، أمحد زلمود أمحد:المصدر 

 1: و تتمثل يف  :األهداف الخاصة- 2.2

 يهدف إذل تكوين صورة اغلابية عن البنك. 
  إبراز ادليزة التنافسية للبنك. 
 زيادة حدة ادلنافسة بُت البنوك من جهة و بُت ادلؤسسات ادلالية الغَت مصرفية من جهة أخرى. 
  الًتويج يساىم يف احلفاظ على مستوى من الوعي والتطور يف حياة األفراد و ذلك من خالل ما ؽلدىم بو

 .البنكيةمن معلومات و بيانات عن كل مايتعلق باخلدمات 

 :يتكونادلزيج الًتوغلي من العناصر اآلتية : المزيج الترويجي للبنك-3

 . اإلعالن  .1
 . البيع الشخصي  .2
 .النشر  .3
 .تنشيط ادلبيعات  .4
 .العالقات العامة  .5
 : اإلعالن - 1.3

 :تعريفه- أ

اإلعالن من بُت األدوات اذلامة اليت تساىم مساعلة فعالة يف ربقيق أىداف السياسة الًتوغلية للخدمات البنكية 
 .2من خالل توصيل الرسالة اإلعالنية و دفع العميل إذل التعامل مع البنك بالتأثَت على تفكَته و اذباىاتو وسلوكو

                                       
 .229-228 ص ، مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفيأصول،ناجي معال 1

 
  .206، ص 2000الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، (عملياتها و إدارتها)البنوك الشاملة  عبد ادلطلب عبد احلميد، 2
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و أفكار لتقدمي األجرإلتصال الغَت الشخصي ادلدفوعة أشكاالنو شكل من أ على اإلعالنو ؽلكن تعريف 
 .1خدمات و تروغلها لدى اجلمهور ادلستهدف من وسائل اإلعالم واسعة النطاق

 :و تتمثل يف  : أنواع اإلعالن- ب

 .وىو إمدادالزبون بادلعلومات والبيانات عن البنك وخدماتو  : اإلعالن اإلعالمي

تعريفالزبائن باخلدمات اليت يقدمها البنك وخصائصها و شليزاهتا  سواء كانت جديدة كليا أو : اإلعالن التعليمي
 .2خدمات حالية مت تعديلها و تطويرىا بإضافة خصائص و شليزات جديدة

 .وىوتعريفالزبائن بأماكن التحصل على اخلدمة البنكية وتكلفتها: اإلعالن اإلرشادي

 .يعٌت إظهار اخلدمات اليت يقدمها البنك ذباه البنوك ادلنافسة: اإلعالن التنافسي

  ويتعلق بتذكَت الزبائن باخلدمات اليت يقدمها البنك وشليزاهتا حتىيكون الزبائن على صلة:اإلعالنالتذكيري

 .3 بالبنك

ؽلكن اإلعالن عن اخلدماتالبنكية من خالل عدة وسائل منها ادلقروءة كالصحف و :وسائل اإلعالن - ج
اجملالت و منها ادلسموعة و ادلرئية كاإلذاعة و التلفزيون و بعض الوسائل األخرى كالربيد ادلباشر و االنًتنت و 

 :ويعرض اجلدول ادلوارل ادلزايا والعيوب ألىم وسائل اإلعالن غَتىا، 

 المزايا والعيوب النسبية ألهم وسائل اإلعالن البنكي:01جدول رقم

 العيوب المزايا الوسيلة

 .مرنة وؽلكن توقيتها-  الصحف
 .تغطى األسواق احمللية بكثافة- 
 .ذات استعمال وقبول واسعُت- 

 

 .مدهتا قصَتة - 
 .تقرأ بسرعة - 
 .قلما يفكر اجلمهور يف نقل اخلرب - 

 

                                       
  .303، مرجع سبق ذكره، ص التسويق المصرفي زلمود جاسم الصميدعي و ردينة عثمان يوسف،1
  .127 ص 2006، رلموعة النيل العربية، القاىرة، اإلتصاالت التسويقية المتكاملة سادل شيماء السيد، 2
 .41  ص ،(واقع و ربديات)، ملتقى ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية و واقع االقتصادالتسويق في المؤسسة المصرفية الجزائرية مجعي عماري، 3
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 المجالت

 
 

 اختيار دقيق للجمهور ادلستهدف- 
 .مدهتا طويلة- 
 اطالع عدد كبَت من األفراد - 

 .ربتاج إذل فًتة طويلة لظهور اإلعالن - 
 .انتشار أقل من الصحف- 

 

 .الصوت والصورة واحلركة يف نفس الوقت-  التليفزيون
 .تغطية واسعة - 
  .يستقطب كافة احلواس- 

 .تكلفة اإلعالنات عالية - 
 .ادلدة الزمنية لإلعالن قصَتة - 
 .صعوبة اختيار مجهور ادلشاىدين ادلستهدف- 

البريد 
 المباشر

 .الدقة يف اختيار اجلمهور ادلستهدف- 
 .ادلرونة - 
 .وسيلة فعالة لقطاع العمالء األفراد - 

 .ذو تكلفة عالية - 
 .ال ػلظى باالىتمام يف كثَت من األحيان- 
 .اطلفاض االستجابة الستقصاءات الربيد- 

 .يغطي مناطق جغرافية واسعة-  األنترنيت
 .تكلفة قليلة نسبيا- 

 .موجهة إذل فئة معينة من اجلمهور- 
 .نقص الثقة يف ادلعامالت ادلصرفية - 

 .167مرجع سبق ذكره ، ص ،دور التسويق يف القطاع ادلصريف،زلمد زيدان:المصدر 

 :البيع الشخصي - 2.3

  :مفهوم البيع الشخصي- أ

ىو أحد العناصر األساسية للمزيج الًتوغلي للبنك، و يعتمد تقدمي اخلدمات البنكية على األفراد الذين يتم 
تدريبهم و إعدادىم لتقدمي ىذه اخلدمات و مقابلة الزبائن و الرد على إستفساراهتم و التعرف على رغباهتم       

 .و اطالعهم على ادلزايا اليت تعود عليهم من استخدامهم ذلذه اخلدمات

و يقوم نظام اخلدمات الشخصية أو البيع الشخصي على إعداد ادلوظفُت الذين يتعاملون مع اجلمهور إعدادا 
جيدا، و يقوم رجل البيع بالتعرف على حاجة العميل و مشكالتو و إمكانية إشباع ىذه احلاجات و حل تلك 

 .1ادلشكالت بتقدمي الرأي و النصيحة لو

  :مراحل عملية البيع الشخصي- ب

تشمل عملية البيع ستة مراحل أساسية ينبغي على رجل البيع تفهمها و االستعداد اجليد دلتطلبات كل مرحلة،و 
                                       

  .140، ص 2003، دار حورس للنشر، اإلسكندرية، مصر، التسويقعصام ابو علفة، 1
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 1:مايفرضو ذلك من معلومات و مهارات و تتمثل ىذه ادلراحل فيمايلي

 : و ينبغي توفر ثالث شروط يف العميل لكي يصبح عميال مرتقبا و ىي : البحث عن العمالء المرتقبين -1
 أن يكون قادر على الدفع. 
 توفر حاجة الشراء لديو للخدمة البنكية. 
 أن يكون لديو صالحية إزباذ قرار الشراء. 
 :و غلب إتباع اخلطوات التالية  : الوصول إلى العميل و االلتقاء به -2
 جذب االنتباه. 
 إبراز ادلنافع ادلًتتبة عن اخلدمة. 
 إسبام الصفقة البيعية. 
إن العمالء يف الواقع ال يشًتون اخلدمات البنكية ذاهتا، و إظلا يشًتون  : عرض الخدمات البنكية للعميل -3

منافع و حلوال دلشاكلهم ادلالية و البنكية، و لذلك ينبغي على مديري التسويق بالبنوك ربط خصائص و 
 .مواصفات اخلدمة البنكية بادلنافع و الفوائد ادلًتتبة عليها

 إن موظف البنك يستخدم بعض األساليب مثل اللباقة و احلرص على إتباع :الرد على اعترافات العمالء  -4
 .مدخل اغلايب يف الرد على اعًتاضات العمالء 

كلما كان عرض و تقدمي اخلدمة البنكية بصورة جيدة كلما كان العميل مقتنعا  : إتمام الصفقة البيعية -5
بالردود على االعًتاضات ادلثارة على تلك اخلدمة، شلا يؤدي إذل إسبام عملية البيع بطلب من العميل على احلصول 

 .على اخلدمة البنكية
يقوم موظف البنك بالتأكد من رضا العمالء و تكرار التعامل معهم، حيث يف ىذه ادلرحلة يتم  : المتابعة -6

 .استكمال النواحي ادلتعلقة دبواعيد إهناء اخلدمة و شروط التعاقد لديها

  : خصائص رجل البيع-  ج

 1:إن مقومات رجل البيع الناجح تتضمن رلموعة من اخلصائص اليت غلب توفرىا يف مندوب البيع منها 

                                       
 .182-180 ،ص 2007، ادلكتب العريب للمعارف، مصر،تفعيل التسويق لمواجهة الجاتسسامي أمحد مراد، 1
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 .ضرورة تفهم رجل البيع لطبيعة و أعلية وظيفة البيع يف البنك -
 .ضرورة إدلامو بادلعلومات عن العمالء و اخلدمات و ظروف العمل الداخلية يف البنك -
 .ضرورة توافر صفات و مقومات شخصية، كالوالء لكل من البنك و خدماتو و اخلدمة اليت يقدمها -
 .الثقة بالنفس و الثقة يف البنك الذي يعمل معو و احلماس و اإلخالص يف العمل -
 .ادلظهر اجليد لرجل البيع -
 .القدرة على التفاوض و اإلقناع و الشخصية اجلذابة -
القدرة على التعرف على حاجات العمالء و االتصال هبم و عرض خدمات البنك و إدلامو باألساليب  -

 .ادلختلفة لفن البيع

 
 

 :النشر - 3.3

 :مفهوم النشر -  أ

ىو دعاية غَت مباشرة للبنك تولد إيضاح جيد و تكون صورة ذىنية  للبنك لدى اجلمهور، و يعترب النشر وسيلة 
 .اتصالية ناجحة دلا ػلدثو  من أثر على الزبائن 

 2:و من أىم خصائصو :خصائص النشر -  ب

  أن النشر وسيلة تتمتع بثقة عالية من اجلمهور فادلتعاملُت مع البنك، ينظرون للمعلومات و األخبار ادلنشورة
 .بأهنا على درجة عالية من ادلصداقية و أهنا حقائق و ليست دعاية للبنك 

  صياغة تلك األخبار ال يتدخل فيها البنك، و إظلا يف الغالب يقوم بصياغتها و تنفيذىا احملرر اإلعالمي أو
 .زلددو األخبار يف الوسيلة اإلعالمية 

 إن النشر ؽلتاز عن اإلعالن بأنو يصل إذل اكرب عدد من اجلمهور و انو يًتك اثر اكرب و أعمق من اإلعالن. 

 :متطلبات النشر -  ج
                                                                                                                        

  .268،  مرجع سبق ذكره، ص تسويق الخدمات المصرفيةعوض بديراحلداد، 1
 .308، مرجع سبق ذكره، ص التسويق المصرفي يوسف، عثمان ردينة  وزلمود جاسم الصميدعي2



 الفصل األول                                                                  مدخل إلى التسويق البنكي
 

41 
 

 1:إن صلاح البنكي يف اإلستفادة من نشاط النشر كأداة تروغلية يتطلب توفر اآليت 

و يشًتط أن تكون ادلعلومات ادلراد نشرىا حقيقة صادقة و حديثة حبيث تلقى اىتمام مجاىَت  : المعلومات
 .الوسيلة اإلعالمية 

ويقصد بو إقناع رجل اإلعالم سواء أكان زلررا يف صحيفة أو مذيعا أو يف اإلذاعة أو التلفزيون بأعلية  : اإلقناع
 .اخلرب و ادلعلومات اليت يتلقاىا من البنك و اليت تتضمن إعالما عن ادلزيج اخلدمي

 
 
 

 :تنشيط المبيعات - 4.3

 :تعريفها - أ

يقصد هبا كافة األنشطة الًتوغلية األخرى خبالف األنشطة السابقة اليت من شأهنا جلب العمالء، ويهدف ىذا 
النشاط إذل زيادة ادلبيعات يف األجل القصَت من خالل حث ادلستهلكُت اجلدد على إقتناء اخلدمات اجلديدة 

للبنك، كما يستخدم لتحفيز ادلوزعُت و رجال البيع على زيادة فعالية أدائهم، و لتنشيط ادلبيعات تستخدم البنوك 
 .عدة وسائل موجهة كأن تقدم ىدايا متمثلة يف زبفيضات و تسهيالت  لتحفيز الزبائن على شراء أكثر من وحدة

 :ىناك عدة طرق يف تنشيط ادلبيعات منها  : أساليب تنشيط المبيعات- ب

 .زبفيض األسعار يف حالة تذبذب الطلب على اخلدمات البنكية  -
اذلدايا التذكارية و اليت تساىم يف تعميق الثقة بُت البنك و الزبائن، من خالل قيام البنك بتقدمي ىدايا تذكارية  -

 .اليت ربمل اسم البنك أو شعاره 
إستخدام البنوك ادلسابقات و احلوافز كوسيلة لًتويج اخلدمات إذ يتم إجراء مسابقات ؼلصص ذلا جوائز  -

 .1ضخمة تغري الزبائن على التعمل مع البنك

                                       
 .197-196، مرجع سبق ذكره، ص التسويق المصرفيزلسن أمحد اخلضَتي، 1
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 :العالقات العامة . 5

  :   تعريفها-  أ

ىي جهود إدارية سلططة و مستمرة هتدف إذل تعزيز التفاىم ادلتبادل بُت ادلنشاة و مجاىَتىا، و بناء على ذلك 
فالعالقات العامة تعترب جهود سلططة تستخدمها البنوك هبدف تنمية عالقات وطيدة بُت البنك و زبائنو و ربسُت 

 . صورة البنك و مسعتو يف أذىان الزبائن ، و ذلك من خالل اإلتصال ادلستمر ما بُت مقدم اخلدمة البنكية طالبها

و تعرفها مجعية العالقات العامة على أهنا نشاط موجو لبناء و تدعيم عالقات منتجة بُت البنك و مجهوره 
 .2كالعمالء و ادلواطنُت و ادلساعلُت هبدف تسهيل عملية صياغة سياستها حسب الظروف احليطة هبا

 :      3وؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية  :وظائف العالقات العامة-  ب

 .تعريف اجلمهور بالبنك و شرح خدماتو بأبسط لغة بغية اىتمام اجلمهور هبا -
 .توضيح سياسة البنك إذل اجلمهور و اطالعو على أي تعديل أو تغيَت فيها -
 . تزويد اجلمهور بكافة ادلعلومات احلقيقية و الواقعية هبدف مساعدتو على تكوين رأيو يف البنك -
 .مساعدة و تشجيع اإلتصال بُت ادلستويات اإلدارية ادلختلفة للبنك -
التنسيق بُت سلتلف اإلدارات يف البنك من اجل ربقيق اإلنسجام بُت بعضها البعض من جهة و بينها و بُت  -

 .اجلمهور الداخلي و اخلارجي من جهة أخرى
العمل على ربسُت العالقات بُت اإلدارة و العاملُت يف البنك و تطوير شعورىم باإلنتماء إليو، و كذلك  -

 .  العمل على تفهم مشاكلهم و ادلساعلة يف حلها

 

 

 

                                                                                                                        
  .386، ص 1997، مكتبة الشمس، القاىرة، (المفاهيم و اإلستراتيجيات )التسويقعمرو خَت الدين، 1
 .36، ص 2005، دار جديد للنشر و  التوزيع، عمان، العالقات العامة في التطبيق عبد الرزاق زلمد الدليمي، 2
  .315، مرجع سبق ذكره، ص اإلتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك زياد رمضان و زلمود جودة، 3
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 إدارة التسويق البنكي: المبحث الثالث 

تعترب إدارة التسويق البنكي احملرك الفعلي للعمليات البنكية دبوجبها تتم مراقبة و متابعة ادلعلومات ادلستمدة يف 
 . السوق ادلارل و البنكي، و معرفة االنطباع األورل و ادلتوارل عن اخلدمات البنكية اليت يقدمها البنك

 إختصاصات إدارة التسويق البنكي:المطلب األول 

 زبتص إدارة التسويق البنكي بدراسة اإلدارة التنظيمية ، و تطوير األداء يف البنك و تطوير اذليكل التنظيمي دبا 
يتناسب مع ضرورة تيسَت تدفق العمل و األوامر اإلدارية، و نوضح فيمايلي االختصاصات الرئيسية اليت تركز 

 1:عليها ىذه اإلدارة 

 .دراسة سلوك العمالء و اذباىاهتم و تصنيفهم  .1
 .إدارة الفروع و اختيار موقعها و توزيع اخلدمات البنكية .2
 .اإلعالن و الًتويج و اإلتصال و النشر عن اخلدمات البنكية .3
 .دراسة و تنمية و تطوير اخلدمات البنكية و اختيار اخلدمات  البنكية اجلديدة .4
 .تسعَت اخلدمات البنكية .5
 . ادلساعلة يف إعداد و تعريف اإلسًتاتيجية البنكية و إدارة و متابعة الربامج التسويقية .6
 .القيام ببحوث السوق و مجع و فحص و ربليل كافة البيانات اخلاصة بتطورات السوق .7
 .صناعة الفرص التسويقية و خلق العمالء .8

                                       
 .67، مرجع سبق ذكره، ص التسويق المصرفيزلسن اخلضَتي، 1
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 .وضع خطط دلبيعات فروع البنك مع مراعاة بيئة البنك .9
 .التدريب ادلستمر لرجال البيع .10
 .اختيار و تعيُت و ترقية األفراد و رفع أدائهم و تنمية مهاراهتم و قدراهتم .11

 

 
 

 :ووفقا ذلذه اإلختصاصات تتحدد مهام وواجبات و عمل إدارة التسويق يف البنك، و الشكل التارل يوضح ذلك

 االختصاصات الرئيسية إلدارة التسويق:05الشكل رقم
 التعرف على رغبات العمالء و احتياجاتهم الحالية

 
 

 للتنبؤ: تصميم و إعداد و تنمية و تطوير مزيج                      بحوث السوق و العميل البنكي
 من المنتجات البنكية بشكل مناسب                        و قياس و دراسة الموقف السوقي 

 لمقابلة احتياجات العمالء                                   و احتياجات السوق الحالية و المستقبلية
 
 

 إقامة قنوات وشبكة مناسبة: تحديد سعر و تكلفة المنتجات                    التوزيع : التسعير 
 و الخدمات المتطورة و رسوم تقديمها إلى                    من فروع البنك ووحداته لتقديم المنتجات

 العمالء                                                    البنكية
 
 

 اإلتصال و اإلعالن و ترويج المنتجات البنكية للعمالء
 الحاليين و المرتقبين

 .67 مرجع سبق ذكره، ص ،التسويق ادلصريف، زلسن اخلضَتي:  المصدر 

 الهياكل التنظيمية إلدارة التسويق البنكي: المطلب الثاني 
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تتحدد مسؤوليات إدارة التسويق و مدى ادلهام ادللقاة على عاتقها يف كوهنا مسؤولة عن العمالء و الزبائن، و ما 
ػلدث ذلم من تغَتات، ومن ىنا تتحدد اذلياكل التنظيمية إلدارة التسويق، و اليت ؽلكن لنا التعرف على بعض 

 1:ظلاذجها على النحو التارل 

 :وفقا للخدمات البنكية .1

وىو ظلوذج بسيط، يقوم على النظر إذل طبيعة ادلنتجات اليت يقدمها البنك، و يأخذ اذليكل التنظيمي الذي يظهره 
 :الشكل التارل 

  الهيكل التنطيمي إلدارة التسويق وفقا للخدمات :06الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .6مرجع سبق ذكره، ص ، التسويق المصرفي، زلسن اخلضَتي: المصدر

حيث يتضح لنا من الشكل أن مدير عام التسويق البنكي ىو من يرسم السياسة التسويقية ، و أنو يشرف على 
أربعة إدارات متخصصة ىي إدارة العالقات العامة ، و إدارة ادلنتجات و اخلدمات البنكية ، و إدارة حبوث السوق 

البنكي ، و إدارة اإلعالن ، و يقوم مدير اخلدمات البنكية باإلشراف على أنشطة تسويق خدمات اإلقراض، 
                                       

 .82-78 ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، (السياسات المصرفية، الجوانب التنظيمية)إدارة المصارف حنفي عبد الغفار، 1

مدير المنتجات و  مدير العالقات العامة
 الخدمات

 

 

 مدير اإلعالن    

 اإلقراض       

 

 المدخرات      

 

اإلئتمانبطاقات   

 مدير بحوث التسويق

 مدير عام التسويق
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وخدمات الودائع و ادلدخرات ، و خدمات بطاقة االئتمان، و من مث تأيت اخلدمات البنكية كمحور رئيسي 
. للنشاط التسويقي

 

 

 :وفقا للعمالء .2

ىذا النموذج يهتم بالعميل ، حيث صلد أن مدير عام التسويق ىو واضع السياسة التسويقية و يعاونو يف تنفيذ 
ىذه السياسة أربعة مديرين ، و يقوم مدير عمالء السوق باإلشراف على تنفيد سياسة البنك ضلو عمالئو الذين 

 :يقسمهم إذل ثالث أقسام ىي 

  سنة24الداخليُت اجلدد إذل رلتمع البنك ، أي العمالء الذين ػلتلون شرػلة العمالء ربت سن . 
  45الشرػلة الوسطى الرئيسية من عمالء البنك الذين يقعون ربت الشرػلة العمرية. 
  46.الشرػلة العليا من عمالء البنك الذين يقعون يف الشرػلة العمرية أكثر من 

و لكل عميل احتياجات معينة من اخلدمات البنكية و بصفة خاصة خدمات التجزئة البنكية، و ىو ما يوضحو 
 :الشكل التارل 

 الهيكل التنطيميالدارة التسويق وفقا للعمالء :07الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

مدير  عمالء  السوق  مدير البيع الشخصي 
                   

 مدير اإلعالن    

شرػلة الوسطىال الداخليُت اجلدد     

 

 الشرػلة العليا    

 مدير حبوث السوق

 مدير عام التسويق
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 .67مرجع سبق ذكره، ص ، التسويق المصرفي، زلسن اخلضَتي:المصدر

 

: البنكيةاإلستراتيجية التسويقية :المطلب الثالث 

تعد اإلسًتاتيجية التسويقية سبكن البنك و إدارتو التسويقية من التكيف مع التغَتات البيئية الداخلية و اخلارجية    
 .و دبا يوصلو لتحقيق أىدافو وفقا إلمكانيتو

  :مفهوم اإلستراتيجية التسويقية- 1

اإلسًتاتيجية التسويقية ىي ظلط ألىم األىداف و الغايات و السياسات و اخلطوط احليوية لتحقيق تلك 
تعٍت التطلع ضلو ادلدى البعيد يف األىداف، و معرفة ما ىو احلل و ما الشكل الذي يصبح عليو البنك مستقبال، و

 على أهنا تلك اإلسًتاتيجيةوتعرف " على عدد طويل من السنوات القادمة البنكإعداد اخلطط ورسم معادل 
القرارات اخلاصة بتوجيو النشاط ورسم إطار العمل وتوجيو اإلدارات والفروع واإلجابة عن التساؤالت ادلختلفة 

 1.ادلطروحة يف كافة األحوال

يف القيام هبذا لبنوك  تسويقية، وزبتلف اإسًتاتيجية دور للبنك يتعُت عليو شلارستو والقيام بو يف سبيل وضع يوجد
 ترتبط بشكل كبَت دبدى التنسيق بنك يف الإسًتاتيجيةالدور باختالف القائمُت عليها، وعليو فإن إعداد أي 

 العامة ومن مث اإلسًتاتيجية التسويقية تعترب جزءا من اإلسًتاتيجية، لذا فإن بنكوالتماشي مع األىداف الكلية لل
 2. يعتمد عليها يف إعداد اخلطة العامة لو بشكل عام واخلطة التسويقية بشكل خاصبنكفال

 : التسويقيةالخطة - 2

 تقوم ىذه اخلطة على الربرلة والتخطيط ادلارل دلصادر وموارد وإمكانيات البنك لتحقيق األىداف خالل فًتة زمنية 
، بنكي وربقيق أىداف البنك يف السوق البنكيةمعينة ودبا ػلقق احتياجات اإلدارة العامة من خالل العمليات ال

                                       
 .19ص ،2004،األردن، دار حامد للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية،استراتيجيات التسويق مدخل كمي و تحليلي،زلمود جاسم الصميدعي1
 .23 ص ،2001 القاىرة ، دار القباءللطباعة و النشر و التوزيع، اسًتاتيجية التسويق يف القرن الواحد و العشرين،امُت عبد العزيز حسن2
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 1: ىي خطة عامة زلكمة غلب أن ربتوي على العناصر الثالث التاليةبنكيةوبصفة عامة فإن اخلطة ال

 .وىي ادلهام اليت تشكل نوع النشاط البنكي اخلاص بالبنك: المهام االقتصادية- 1.2

إن إعداد اخلطة البنكية تعٍت القيام دبجموعة من اخلطوات كتحديد وتشكيل : إعداد الخطة البنكية- 2.2
أىداف التسويق وذلك وفق عدة عوامل كمزيج اخلدمات البنكية، أنواع العمالء، البدائل ادلتاحة، ربديد 

 .اإلحتياجات احلقيقية للسوق البنكي، ويتم ربديد ىذه اخلطة وفق ذلدف الرحبية وربقيق احلجم والنمو ادلناسب

ونعي بذلك ادلزيج التسويقي للبنك بتحديد ادلوارد ادلتاحة بشرية كانت أو : تخصيص الموارد التسويقية- 3.2
اخل، حيث يتم زبصيص ادلوارد يف البنك جلل تطوير اجلهاز التسويقي للبنك وكذا .... اإلداريةتمادية والكفاءا

 دنظام ادلعلومات ونظام التخطيط بالشكل الذي يفي باحتياجات ربقيق األىداف التسويقية، إذ أنو غلب إغلا
 .تركيبة متوافقة من ادلزيج التسويقي للخدمات البنكية بالتعامل مع األنشطة التسويقية بشكل ػلقق أىداف البنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .31ص، مرجع سبق ذكره،التسويق المصرفي،زلسن أمحد اخلضري1
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 :عناصر اإلستراتيجية التسويقية للبنك- 3

 : الشكل ادلوارل ؽلثل عناصر التخطيط اإلسًتاتيجي التسويقي داخل البنك

 عناصر التخطيط اإلستراتيجي التسويقي للبنك: 08 الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .41مرجع سبق ذكره، ص ، زلمود جاسم زلمد الصميدعي: المصدر

:وضع إستراتيجية التسويق  

.تقسيم السوق-   

. اختراق السوق-   

.حصة السوق -   

.مكانة السوق-   

:أهداف السوق تستلزم  

.مالئمة أهداف البنك و فرص التسويق-   

.وضع نظام المعلومات-   

.اختيار محدد للفرص البديلة - 

.تقدير المنافسة - 

-  
-  

:تحليل السوق من خالل  

.التحليل-   

.تقدير القيمة-   

.األهمية-   
 

 

 خطط سياسات تنفيذ
:التسويق  

.وضع المزيج التسويقي-   

.تخطيط المنتج-   

.اإلعالن و الترويج-   

.التسعير و إدارة المبيعات-   

.منافذ التوزيع-   

: التسويقإستراتيجيةمراقبة  

.انجاز الخطة اإلستراتيجية-   

.رصد و ضبط األداء -   

.المتابعة و التعديل-   

.استمرارية عملية التخطيط االستراتيجي-   

 

:النتائج  

.إشباع قناعة الزبون-   

.الربحية-   

.صورة أقوى للبنك-   

.حصة سوقية مقدمة  -   

.البقاء-   
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 :خالصة الفصل 

إن اإلىتمام بالتسويق على مستوى البنوك ىو زلاولة التعبَت عن سياسة البنك للفًتة القادمة يف زلاولة فهم أكثر 
للسوق البنكي و متابعة كل ماىو جديد سواء تعلق األمر خبدمات بنكية جديدة أو برغبات العمالء  أو دبحاولة 

إغلاد توليفة ما بُت اخلدمات اليت يقدمها البنك من جهة و احتياجات العمالء من جهة أخرى، حيث أن 
استيعاب ىذا األخَت يعد ضروريا ألن صلاح التسويق البنكي يكمن يف زلاولة فهم متطلبات سوق ادلستهلكُت من 

 . جهة و سوق ادلؤسسات ادلصرفية من جهة أخرى 

للتسويق البنكي أعلية بالغة جعلت أغلب اذليئات و ادلصاحل ادلختصة تورل إليو األعلية الكربى، و ذلك للتأثَت على 
رسم اإلسًتاتيجيات و األىداف ادلستقبلية ادلسطرة و سياسات ادلزيج التسويقي الفعال القادر على ربقيق أىداف 

 .البنك و التجديد يف خدماتو و ىذا من أجل كسب و إرضاء الزبائن 
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 :تمهيد الفصل

تعد البنوك أجهزة فعالة يعتمد عليها يف تطوير و تنمية سلتلف القطاعات اإلقتصادية، و تسعى يف ظل ادلتغَتات  
و التحوالت احلالية إىل ربقيق اذلدف اجلوىري الذي و جدت من أجلو و ىو احلصول على أكرب حصة يف 

 .  السوق

مل تعد البنوك تقوم بعملها التقليدي كوسيط مايل فقط، بل أصبحت تقوم بعدة مهام أخرى نتيجة اشتداد 
ادلنافسة شلا أوجب عليها ربسُت مستواىا التنافسي من خالل تطوير اخلدمات و إنتاج خدمات جديدة كليا، 

حيث صلد أن للمنافسة أثر مزدوج على البنوك من خالل  من خالل اكتسابو للميزة التنافسية من جهة           
 . و تدعيم مركزىا التنافسي و احلصول على حصة سوقية من جهة أخرى

 :قمنا بتقسيم ىذا الفصل إىل ثالث فصول كالتايل 

 مفاىيم حول ادلنافسة البنكية : المبحث األول

 عموميات حول ادليزة التنافسية : المبحث الثاني

 أعلية إكساب البنوك ادليزة التنافسية : المبحث الثالث
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 مفاهيم حول المنافسة البنكية:المبحث األول 

تعد ادلنافسة البنكية من أىم األسباب احملددة للمحيط الذي رباول من خاللو سلتلف ادلؤسسات اإلقتصادية 
ومنها ادلصرفية إثبات و تطوير تواجدىا داخل السوق من خالل عرض ما ربوزه من موارد و إمكانيات و مهارات 
دلواجهة منافسيها و السعي إىل التفوق عليهم، و تعترب وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية ألي قطاع بنكي و للرفع من 

 .مستوى جودة ادلنتجات

 تعريف المنافسة البنكية  :المطلب األول 

يرتبط لفظ ادلنافسة بشكل عام بالتنافس أو السباق للوصول إىل اذلدف ادلرغوب و من ىنا ؽلكن إعطاء رلموعة 
 :من التعاريف للمنافسة البنكية 

ادلنافسة ىي القدرة على الصمود أمام ادلنافسُت بغرض ربقيق الربح و النمو و اإلستقرار و التوسع و التجديد، - 
و سعي البنوك بصفة مستمرة إىل ربسُت ادلراكز التنافسية بشكل دوري نظرا للتغَتات ادلستمرة على ادلستوى احمللي 

  .1و العادلي

ادلنافسة عبارة عن عملية هتدف إىل ربقيق الفعالية احلركية و التنموية من خالل التطوير و الرفع من جودة - 
 .2اخلدمات ادلقدمة

ادلنافسة عملية ديناميكية يسعى من خالذلا ادلتعاملون اإلقتصاديون داخل سوق واحدة إىل تصريف اخلدمات - 
 .3اليت مت إنتاجها هبدف امتالك ميزة عن باقي ادلنافسُت 

 ادلنافسة انطالقا من ثالث عوامل السعر النوعية و الوظيفة و اليت تعرف بثالثية Robin Cooperو يصف 
 :االستمرار أو البقاء و الشكل التايل يوضح العالقة بُت ىذه العوامل 

 

                                       
 .11 ،ص 2000، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، مصر، المنافسةو الترويج التطبيقيفريد النجار، 1
، مداخلة ضمن ادللتقى الوطٍت حول ادلنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية، جامعة المنافسة بين البنوك الخاصة و العمومية في ترقية النشاط البنكيزلسن زوبيدة، 2

  .02، ص 2006ورقلة، 
3Laurence scialom،économie bancaire، paris، édition la découverte، 1999، p 25. 
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 ثالثية اإلستمرار و البقاء : 09الشكل رقم 

 X                                                         السعر 

 

 

 

 Z                                   الوظيفةY                                     اجلودة

 

Source: John L. Daly, Pricing for Profitability: Activity-Based Pricing for Competitive 
Advantage, John Wiley & Sons, Inc, New York, P42. 

و من التعاريف السابقة ؽلكننا أن نستنتج بأن ادلنافسة البنكية ىي عبارة عن قرارات تتخذىا رلموعة من البنوك 
تقدم منتجات مالية أو منتجات بديلة، هبدف التسابق للحصول على أكرب حصة من السوق حيث يسعى كل 

بنك إىل جلب أكرب عدد من العمالء و ذلك من خالل عدة وسائل كتحسُت جودة ادلنتجات و زبفيض 
 . التكاليف و إدخال منتجات جديدة و استعمال التكنلوجيا ادلتطورة

 أنواع المنافسة البنكية و أدواتها: المطلب الثاني 

  أنواع المنافسة البنكية1-

إن الفرص ادلتاحة أمام البنك يف السوق زبتلف باختالف طبيعة ادلنافسة فكلما زادت حدة ادلنافسة قلت الفرص 
ادلتاحة أمام البنك و أصبحت سياستها مقيدة وزبتلف ىذه ادلنافسة حسب طريقة ادلنافسة بُت البنوك و ادلنافسة 

 .حسب حاالت السوق
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 حسب طريقة المنافسة 1.1-

 :و تنقسم ادلنافسة حسب ىذه الطريقة إىل منافسة سعرية و أخرى غَت سعرية 

 :المنافسة السعرية-  
ترتكز على السعر الذي ؽلثل األداة النقدية اليت تعرب عن تكلفة اخلدمات البنكية لذلك على البنوك ربقيق األرباح 

 .1و ربمل ادلصاريف اليت قد تكون أعليتها مرتبطة باشتداد ادلنافسة 
و ادلنافسة السعرية تتجلى يف سعي ادلنافسُت إىل كسب حصص أكرب يف السوق البنكي من خالل زبفيض 

األسعار ففي حال تقدًن القروض غلب زبفيض معدالت الفائدة و يف حالة الودائع فيجب تقدًن معدالت فائدة 
 .2مرتفعة مقارنة دبا تقدمو البنوك األخرى

  3:المنافسة الغير سعرية- 
وىي ال ترتكز على السعر بل تعتمد على وسائل أخرى كاإلعالن و الًتويج للخدمات ذات اجلودة العالية و كدا 

العمل على توفَت الراحة للعمالء و إعطائهم صورة جيدة عن البنك من خالل تقدًن التسهيالت و حسن 
اإلستقبال و تعترب ىذه ادلنافسة أكثر فعالية ألهنا سبس العميل من اجلانب النفسي و ىي أفضل طريقة ؽلكن للبنوك 

 .استعماذلا للتنافس على جلب اكرب عدد من العمالء
 حسب حاالت السوق 2.1- 

 :ىناك شكلُت رئيسيُت ؽلكن أن تأخذىا ادلنافسة حسب حاالت السوق
يف ظل ىذه ادلنافسة ال ؽللك البنك حرية ربديد األسعار و الكميات ادلعروضة من ادلنتجات   المنافسة التامة - 

 ويتحقق ىذا النوع من 4و يعتمد يف ذلك على العرض و الطلب  و ىي حالة نادرة التحقق يف احلياة االقتصادية،
 5:ادلنافسة عندما يسود السوق صبلة من الشروط تتمثل يف 

                                       
 .59 ،ص 2000، الدار اجلامعية، مصر، ، التحليل الفني و األساسي لألوراق الماليةطارق عبد العال ضباد1
 .41 ،ص 2002، اإلسكندرية، العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعيةعبد ادلطلب عبد احلميد، 2
 .60، مرجع سبق ذكره، ص التحليل الفني و األساسي لألوراق الماليةطارق عبد العال ضباد، 3
 .164 ،ص 2003، دار ادلناىج للنشر و التوزيع، األردن ،مدخل في االقتصاد اإلداريالصميدعي زلمود جاسم، ردينة عثمان يوسف، 4
 .289-283 ،ص 2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مقدمة في االقتصاد الجزئيزلمد علي الليثي، زلمد فوزي أبو سعود، 5
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 و يف ىذه احلالة تعرض كمية قليلة من الكميات ادلنتجة يف :   وجود عدد كبير من البائعين و المشترين
السوق ، و يسود السوق يف سعر واحد ال ؽلكن التأثَت عليو ػلدده فقط العرض و الطلب حبيث يكون 

 .مساوي اإليراد احلدي و اإليراد ادلتوسط
 حبيث ال توجد أي حواجز تعيق دخول بنوك جديدة إىل السوق من : حرية دخول السوق و الخروج منها

طرف البنوك ادلنافسة ادلتواجدة حاليا و كذلك ال توجد أي عقبات أمام البنوك للخروج من السوق يف حالة 
 .عدم الربح 

 حيث أن ادلنتوج أو اخلدمة ادلعروضة تكون نفسها من طرف صبيع  :تماثل الخدمات المعروضة في السوق
 .البائعُت يف السوق ونظرا لذلك فادلستهلكون ال يهتمون يف ىذه احلالة هبوية ادلنتج

 حبيث يتوفر كل من مقدم اخلدمة و مستقبلها على ادلعلومات ادلعروضة و أسعارىا: شفافية السوق . 

 1: المنافسة الحرة- 

 :ادلنافسة احلرة ال زبتلف كثَتا عن ادلنافسة الكاملة و لكن مع وجود بعض االختالفات  ؽلكن إغلازىا فيمايلي

 عدد ادلنافسُت يكون أقل من ادلنافسة التامة. 
  يف حالة سباثل ادلنتجات من حيث اجلودة فإن األسعار ال زبتلف كثَتا. 
 ىناك بعض القيود على ربرك رأس ادلال بُت ادلنتجات و ادلشاريع. 

 2:و تتميز دبايلي: المنافسة اإلحتكارية- 

 وجود عدد كبَت من ادلنتجُت و ادلشًتين ففي حالة السوق البنكي يكون ىناك عدد كبَت من البنوك . 
  قدرة ادلنتجُت علة التحكم يف األسعار و اخلدمات ادلعروضة. 
  العلم التام بأحوال السوق. 
 رغم تشابو ادلنتجات و لكن ؽلكن إغلاد اختالفات سبيزىا عن بعضها البعض . 
 حرية الدخول و اخلروج من السوق. 

                                       
 .166، مرجع سبق ذكره، ص مدخل في االقتصاد االداريالصميدعي زلمود جاسم، ردينة عثمان يوسف، 1
 .321، مرجع سبق ذكره، ص مقدمة في االقتصاد الجزئيزلمد علي الليثي، زلمد فوزي ابو سعود، 2
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 : و ىو نوع من أنواع ادلنافسة الغَت كاملة و يتصف دبايلي :اإلحتكار- 

 ينفرد بتقدًن خدمة معينة و ال يوجد بدائل ذلا حيث يقبل عدد كبَت من ادلستهلكُت شراء ىذه اخلدمة. 
 تتفق رلموعة من البنوك على توحيد سياستهم التسويقية هبدف السيطرة على سوق معينة. 
  وجود الكثَت من العقبات للدخول إىل السوق كوجود تشريعات حكومية سبنعهم ن دخول السوق ألسباب

 .سياسية و اقتصادية فينفرد احملتكر بتقدًن تلك اخلدمة اليت ليس ذلا بدائل قريبة 

ىي احلالة اليت يسيطر فيها عدد قليل من البنوك الضخمة على حصص كبَتة من السوق : منافسة القلة- 
 :البنكي و تتصف ىذه ادلنافسة دبايلي

 وجود عدد قليل من ادلنتجُت الكبار أو عدد قليل من الباعة و ادلشًتين. 
 صعوبة دخول منتجُت جدد إىل السوق. 
 1يتصف الطلب على ادلنتجات بعدم ادلرونة إىل حد ما. 

 أدوات المنافسة بين البنوك- 2

تتنافس البنوك فيما بينها من أجل كسب أكرب عدد شلكن من العمالء و للوصول إىل ىذا اذلدف تستعمل 
 :رلموعة من الوسائل اليت يتم من خالذلا التنافس، و تتمثل ىذه األدوات يف

 :رأس المال - 1.2

يعد رأس ادلال عامل أساسي لزيادة تنافس البنوك فكلما كان رأس مال البنك كبَت زاد إقبال العمالء عليو نظرا 
لثقتهم فيو ألنو ػلمي البنوك من ادلخاطر اليت قد تتعرض ذلا لذا تتنافس البنوك على الرفع من نسب رؤوس 

 .أمواذلا من أجل جلب العمالء

 :ادلنافسة عن طريق السعر فياجملال البنكي تظهر فيمايلي : السعر- 2.2

تتنافس البنوك على زبفيض األسعار من اجل تشجيع العمالء على االقًتاض :أسعار الفائدة على القروض  -
 .حيث يزيد طلب ادلستثمرين على القروض كلما كانت معدالت الطلب على القروض كبَتة

                                       
 .169-167 مرجع سبق ذكره، ص مدخل في االقتصاد اإلداري،الصميدعي زلمود جاسم، ردينة عثمان يوسف، 1
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 يقوم البنك برفع نسبة الفائدة على ادلدخرات هبدف جلب اكرب عدد من : أسعار الفائدة على الودائع -
ادلدخرين فيوجد عالقة طردية بُت أسعار الفائدة و عدد ادلدخرين حيث كلما زادت أسعار الفائدة كلما زاد 

 . اإلقبال على االدخار
يف ىذه احلالة تكون ادلنافسة زلدودة و ىذا :تخفيض العموالت المفروضة على الخدمات البنكية الثانوية  -

راجع إىل رلموعة من القواعد و اللوائح اليت تضعها العديد من دول العامل من أجل ربديد احلدود القصوى     
و الدنيا ألسعار الفائدة هبدف ضباية ادلودعُت و البنوك نفسها من ادلنافسة اذلدامة و ىذا ما يقيد حرية البنوك 

 .يف التنافس باألسعار

 :تسويق الخدمات - 3.2

يعد تسويق اخلدمات البنكية بطريقة فعالة وسيلة تتنافس حوذلا البنوك حبيث يساىم تسويق اخلدمة البنكية        
 . و إيصاذلا للعمالء بأحسن السبل بشكل كبَت يف إثارة رغبات العمالء و جلب انتباىهم

و يشمل التسويق البنكي الًتويج للخدمة و توزيعها الذي يعتمد على االنتشار اجلغرايف للبنك و مدى مالءمة 
مواقعها و قرهبا من العميل حبيث تتجلى ادلنافسة يف ىذا اجملال يف التنافس على فتح اكرب عدد شلكن من الفروع، 

 .و انتشارىا بشكل واسع و كدا تقدًن اخلدمات يف أطول و أنسب الفًتات 

 :إستعمال التكنلوجيا - 4.2

 أصبحت التكنلوجيا أحد أىم األدوات ادلستعملة يف ادلنافسة بُت البنوك من أجل توسيع احلصة السوقية من 
خالل إدخال البنك وسائل تعمد على التكنلوجيا لتحسُت خدماتو و تسهيلها و زيادة سرعة األداء و ابتكار    

 . و تقدًن أفكار و خدمات جديدة و بفضل ىذا كلو يزيد إقبال العمالء على التعامل مع البنك

 :حسن المعاملة - 5.2

تلعب الناحية النفسية دور كبَت يف التأثَت على ميوالت و رغبات العمالء و يتوقف ذلك على مدى قدرة العاملُت 
بالبنك على حسن استقبال العمالء و التعامل معهم وكذا التأثَت على قراراهتم من خالل التشاور معهم و منحهم 

اإلحساس بالراحة و الثقة، و تتنافس البنوك على توفَت أحسن الوسائل من اجل خلق جو مريح للعمالء أثناء 
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تواجدىم بالبنك من خالل احًتام العمالء للمتعاملُت  و توطيد العالقات معهم و كدا مرافقة البنك لعمالئو 
 .ووقوفو معهم يف األوقات العصيبة

  العوامل المؤثرة على المنافسة البنكية :المطلب الثالث 

تتأثر ادلنافسة البنكية دبجموعة من العوامل تعمل بعضها البعض كمحدد لطبيعة و اذباىات التأثَت على رحبية 
البنوك فعندما تكون قوى و عوامل ادلنافسة مواتية أي يف صاحل البنك يقل الضغط أو التأثَت السليب على الرحبية    
و العكس و يوضح الشكل التايل ظلوذج القوى اخلمس لبورتر يف إطار ربليلو للبيئة التنافسية الذي يوضح العوامل 

 .ادلؤثرة على ادلنافسة 

 نموذج القوى الخمس لبورتر : 10      الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .222،ص 2007ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،،التسويق مدخل المعلومات و اإلستراتيجيات،منَت نوري:المصدر
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 1:و تتمثل العوامل ادلؤثرة على ادلنافسة البنكية يف

 : سبتاز القوة التفاوضية للزبائن بقيمة عالية و تظهر يف ىذه احلاالت:  قوة الزبائن .1
 عندما يكون العمالء على علم تام باخلدمة. 
       اخلدمات اليت تقدمها البنوك ظلطية و متشاهبة،و من مث فانو من السهل على العمالء ترك بنك معُت

 .و الذىاب آلخر بكلفة ربويل قليلة جدا
 احتواء القطاع ادلصريف على عدد كبَت من ادلصارف . 
 كرب حجم بدائل اخلدمات. 
 ارتفاع درجة حساسية الطلب للتغيَت يف أسعار اخلدمات. 

 :و من أفضل الوسائل جملاهبة ىذا النوع من التهديد مايلي

 .زبفيض التكاليف من خالل إتباع إسًتاتيجية القيادة الشاملة يف التكلفة -
تقدًن خدمات ذات جودة عالية ترتكز بشكل أساسي على تفهم رغبات الزبائن و ىذا ما يساعد على  -

تطوير اخلدمات ادلقدمة و ذلك العتبارين علا ما الذي يريد الزبائن شراءه ؟و كيف يريدون شراءه ؟ و ذلك 
 .من خالل تعزيز عملية البحث عن ادلعلومات اليت زبص الزبون 

 : قوة الموردين .2

 و يعٍت ازدياد قدرة ادلوردين على الضغط على البنك، و قد يكون ادلوردين للعمالة أو رأس ادلال و تزداد قوهتم 

 :يف احلاالت التالية 

 عدم قدرة السوق على تشجيع دخول بنوك جديدة إليو و كدا قلة البنوك خاصة ذات احلجم الكبَت. 
 عندما يزود ادلوردون البنك دبورد مهم ال ؽلكن االستغناء عنو. 
  عندما يكونون دبثابة التهديد ألية زلاولة للتكامل الراسي احللقي. 

 : تهديد الداخلين الجدد .3

                                       
 .31-27، ص1996،كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، التنافسية و تغيير قواعد اللعبة رؤية مستقبليةعبد السالم ابو قحف، 1
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و يتمثل يف التهديد بادلنافسة الذي يشكلو الداخلون اجلدد إىل السوق لتقدًن خدمات مالية، كشركات التأمُت   
و الشركات العقارية، شلا يؤدي إىل تضييق السوق على البنوك لتقدؽلهم خدمات ذات طبيعة مصرفية متمثلة يف 

ارتفاع التكاليف مقارنة بادلنافسُت احلاليُت و كذلك وجود مزايا تفاضلية يف عناصر التكاليف للمنافسُت احلاليُت  
و القيود احلكومية، ويف حالة صلاح إحدى البنوك لًتكيز تواجدىا يف السوق فإهنا رباول ربقيق األسعار لتقوية 

تواجدىا فيو، و كنتيجة ذلذه ادلنافسة ادلتزايدة يصبح من الواجب على البنوك تبٍت أساليب أكثر تكامل يف تقدًن 
اخلدمة، و توسيع ىذه اخلدمات بتوزيعها على شرائح السوق ادلختلفة و إعادة النظر إىل تكلفة خدماهتا لتحقيق 

 1.ادلنافسة الفعالة و ضمان والء الزبائن

 :وجود بدائل للخدمة  .4

وجود بدائل للخدمة يتيح للزبائن حرية االختيار و تزداد حدة تأثَت وجود البدائل يف حالة اعتياده على شراء 
منتجات بديلة أو عدم والئو و ىذا راجع النفتاح األسواق و ربرير ذبارة اخلدمات البنكية و التطور التكنلوجي   

 .2و على البنك يف ىذه احلالة البحث عن منتجات جيدة أو تطوير ادلنتجات احلالية

 : التنافس الحاد .5

ىذا النوع من ادلنافسة أكثر حدة من ادلنافسة العادية ففي التنافس تكون اخلدمة اليت يقدمها ادلنافس بديال كامال 
دلثلها كما يكون ىناك حرب أسعار بُت ادلنافسُت و تزداد تكاليف اإلعالن بدرجة كبَتة شلا يًتتب عنو اطلفاض 

 :3 األرباح  و ظليز ىنا نوعُت من ادلنافسة

 يف حال تعدد الوحدات البنكية يف السوق احمللي باإلضافة إىل وجود منافسة من البنوك :المنافسة الداخلية- 
 .األجنبية العاملة يف ذلك البلد 

 و ىي ادلنافسة من بنوك خارج البلد الواحد، و تتميز دبلكيتها دلوارد غَت زلدودة مدعومة :المنافسة الخارجية- 
دبعرفة فنية متقدمة، و تستفيد من مزايا االنفتاح و التحرر و مستحقات االنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة إىل 

 :جانب امتالكها ألحدث النظم ادلعلوماتية، و شلا سبق تواجو البنوك ضغوطا من قبل منافسيها و ىذا راجع لـ 
                                       

 171.، ص 1994، مركز الكتاب األردين، األردن،  مقدمة في  الصيرفةمظهر مصطفى، 1
 .426، ص 1998 العربية السعودية ،دراسةحالةدوريةاإلدارةالعامة ،العددالثاين،ادلملكة،نموذجتقييمأنظمةالمعلوماتكأداةتنافسيةفيالمصارفيوئيل،أميلعقيل،2
 .85، ص 2006، مكتب اجملتمع العريب، عمان، األردن، وجهة نظر مصرفيةعقل مفلح، 3
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  توفر عدد كبَت من البنوك ادلتقاربة يف احلجم و القدرة. 
  ارتفاع موانع اخلروج من السوق الن تكلفة اخلروج أكرب من تكلفة البقاء فيو. 
 اختالف البنوك يف اسًتاتيجياهتم و مصادرىم و بلد منشئهم. 
  التجانس التام بُت اخلدمات. 
  صعوبة يف تغطية التكاليف الثابتة و ىنا يسعى كل منافس إىل زبفيض السعر أو ربقيق أي زيادة يف الطلب

 .لتغطية ىذه التكاليف
 بطء و اطلفاض معدل التسويق. 
  صعوبة اخلروج من السوق البنكي ألسباب تفرضها القوانُت احلكومية. 
 عدم وجود بنك مسيطر على السوق و من مث ال يوجد من يفرض مستويات أو أظلاط معينة للمنافسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عموميات حول الميزة التنافسية للبنك: المبحثالثاني
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مل يظهر مفهوم ادليزة التنافسية صدفة و إظلا ىو نتاج التحوالت اليت عرفها العامل يف اجملال اإلقتصادي، و باعتبار  
 .القطاع البنكي أىم عنصر يف معادلة إقتصاديات الدول فًتتبط فعاليتو دبدى وجود ادلنافسة

 مفهوم الميزة التنافسية للبنك: المطلب األول 

للميزة التنافسية مفهوم اسًتاتيجي يعكس الوضع التنافسي اجليد و ادلستمر للبنك يف مواجهة منافسيها من خالل 
 .صبلة من اخلصائص سبيز البنك عن غَته من ادلؤسسات ادلصرفية

 تعريف الميزة التنافسية للبنك: الفرع األول 

 :تباينت تعاريف ادليزة التنافسية بُت الكتاب و الباحثُت، و سنحاول استعراض رلموعة من التعاريف

 يعرف طارق طو ادليزة التنافسية للبنك بأهنا الوضع الذي يتيح لو التعامل مع سلتلف األسواق :التعريف األول
ادلصرفية ومع عناصر البيئة احمليطة بو بصورة أفضل من منافسيو ، دبعٌت أن ادليزة التنافسية تعرب عن مدى قدرة 

 .1البنك على األداء بطريقة يعجز منافسيو عن القيام دبثلها

 أن ادليزة التنافسية تنشأ دبجرد توصل البنك إىل اكتشاف طرق جديدة M.PORTER  يرى:التعريف الثاني
أكثر فعالية من تلك ادلستعملة من قبل ادلنافسُت، حيث يكون دبقدورىا ذبسيد ىذا اإلكتشاف ميدانيا، ودبعٌت 

 .2آخر دبجرد إحداث عملية إبداع دبفهومو الواسع

عرفها نبيل مرسي خليلعلى أهنا ميزة أو عنصر تفوق البنك يتم ربقيقو يف حالة إتباعو إلسًتاتيجية :التعريف الثالث
 .3معينة للتنافس

أما علي السلمي فقد أعطى تعريفللقدرة التنافسية على أهنا ادلهارة أو التقنية أو ادلورد ادلتميز الذي يتيح للبنك 
إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمو ادلنافسون، ويؤكد سبيزه واختالفو عن ىؤالء ادلنافسُت من وجهة نظر 

                                       
 .117، مرجع سبق ذكره ،ص إدارة البنوك و نظم المعلومات المصرفيةطارق طو ،1

2M.porter,l'avantage concurrentiel , dunod , paris , 1999,p49 .                                                                              
 .37 ص، 1998 اإلسكندرية للكتاب، مصر، ز، مركالميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل، 3
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العمالء الذين يتقبلون ىذا االختالف والتميز حيث ػلقق ذلم ادلزيد من ادلنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمو 
 .1ذلم ادلنافسون اآلخرون

 حسب السيد أضبد مصطفى نقول أن ادليزة التنافسية عملية ديناميكية تتغَت باستمرار بتغَت :التعريف الرابع 
مكوناهتا الذاتية واليت تشمل ادلوارد التقنية والبشرية والنظم والنتائج ، وؽلكن اعتبار البنك قادر على ادلنافسة إذا 

 .2استطاع احملافظة على حصتو يف السوق أو زيادهتا عرب الزمن

كما يعرفها آخرون على أهنا سبثل قدرة البنك على اكتساح السوق ادلصرفية من خالل التحكم يف التكاليف 
 .وأسعار عرض اخلدمات مع احملافظة على جودة اخلدمات ادلقدمة

 :و بناءا على ما سبق من تعاريف ؽلكن استخراج النقاط التالية

  ادليزة التنافسية تعكس قدرة البنك على ربقيق قيمة مضافة للعميل، و أن ذلك يتطلب القدرة على تلبية
احتياجاتو بفعالية أكرب من ادلنافسُت من خالل تبٍت إسًتاتيجية تؤكد سبيزه، تضمن لو اكتساب حصة أكرب يف 

 .السوق البنكية، و سبكنو من ربقيق رحبية أعلى
 تتطلب ادليزة التنافسية توفر رلموعة من ادلوارد و ادلهارات و العمل على استغالذلا. 
 تعكس ربقيق حالة من التميز يف السوق. 

3:كما ربقق ادليزة التنافسية رلموعة من ادلزايا تتمثل يف 
 

 سبكن البنك من زيادة رحبيتو. 
 سبكن البنك من ضمان حصة سوقية أكرب. 
 ضمان والء الزبائن و تدعيم و ربسُت مسعة البنك يف أذىاهنم. 
 ضمان بقاء و استمرارية البنك. 

                                       
 104 ص، 2001، دار غريب، القاىرة، مصر،ـ الموارد البشرية اإلستراتيجيةة إدارعلي السلمي،1
 .12،ص 2003مصر، دار الكتب ، القاىرة ،التنافسية في القرن الحادي و العشرين ، أضبد سيد مصطفى ،2

3Charlene Rowena van, Intellectual Capital and Marketing Strategy Intersect for Increased Sustainable 
Competitive Advantage, Magister In Strategic Management, Faculty of Management, University ofLuxomburg. 
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و يوضح اجلدول اآليت وجهة نظرة أىم الباحثُت إىل ادليزة التنافسية كل حسب التوجو و الًتكيز الذي ينظر ذلا من 
 :خاللو 

 تعريف الميزة التنافسية : 02الجدول رقم 

 التوجه و التركيز تعريف الميزة التنافسية       الباحث 
Evams قيمة الزبون ىي تقدًن خدمة متفوقة للزبون 

Fahey       ادلكانة الذىنية شيء ؽليز البنك أو منتجاتو عن منافسيو من وجهة نظر الزبون 
Hofer       النشيط اجملاالت اليت يتفوق هبا البنك على منافسيو 

Tampo  ادلنافسة  ىي الوسيلة اليت سبكن البنك من ربقيق التفوق يف ميدان منافسيها 
Rappaport  قدرة البنك على تقليص الكلفة الكلية و ربقيق أرباح أكثر من

 خالل السعر مقارنة بادلنافسُت 
 الكلفة

 .194، ص 2008ثامر البكري، اسًتاتيجيات التسويق، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن، : ادلصدر

نالحظ من اجلدول أن للميزة التنافسية عدة تعاريف زبتلف حسب الباحثُت و حسب وجهة نظرىم و الًتكيز 
 .عليها

 :و انطالقا شلا سبق ؽلكن القول أن للميزة التنافسية شقُت

 . وىو قدرة التميز على ادلنافسُت: األول

 ىو القدرة على مغازلة فاعلية مؤثرة للعمالء ، وال شك أن النجاح يف الشق الثاين متوقف على النجاح : والثاني
يف الشق األول ، ويؤدي النجاح يف الشقُت معا إىل صلاح يف تقدًن منفعة أعلى للعميل، ومن مث إرضاءه وىذا 

 .بدوره يقود إىل والء العميل ومن مث إىل زيادة احلصة السوقية
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 أنواع الميزة التنافسية- 2

 :ظليز بُت نوعُت من ادليزة التنافسية

 :ميزةالتكلفة األقل- 1.2

 اخلدمة و تقدؽلها أقل من نظَتهتا بإنتاج ادلًتاكمة هؽلكن لبنك  ما أن ػلوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليف
لدى ادلنافسُت، وللحيازة عليها يتم االستناد إىل مراقبة عوامل تطور التكاليف، حيث أن التحكم اجليد يف ىذه 

حبيث أن التعلم :  ميزة التكلفة األقل، ومن بُت ىذه العوامل مراقبة التعلم البنكالعوامل مقارنة بادلنافسُت يكسب
ىو نتيجة للجهود ادلتواصلة وادلبذولة من قبل اإلطارات وادلستخدمُت على حد السواء، لذلك غلب أال يتم الًتكيز 

 العمال فحسب، بل غلب أن يتعداه إىل تكاليف اخلدمات ادلنتجة للقيمة، فادلسَتون مطالبون أجورعلى تكاليف 
بتحسُت التعلم وربديد أىدافو، وليتم ذلك يستند إىل مقارنة درجة التعلم بُت التجهيزات وادلناطق مث مقابلتها 

و حىت ؽلكن حيازة ميزة التكلفة األقل غلب التحكم اجليد يف ىذه ، 1 ادلصريفبادلعايَت ادلعمول هبا يف القطاع
 2:العوامل التالية 

سبثل اقتصاديات احلجم أكرب عائق للدخول أو احلركة يف السوق، و للوصول إىل احلجم :التحكم في الحجم -
 .أو التوسع يف السوق هبدف زبفيض التكاليف  (اخلدمات)ادلالئم ؽلكن للبنك التوسيع يف تشكيلة ادلنتجات

و يقصد بو استغالل الفرص ادلتاحة أمام البنك دلختلف عالقاتو مع األطراف ادلكونة : استغالل العالقات -
 .للمحيط دبا يسمح بتخفيض التكاليف

 من خالل تكثيف العمال جلهودىم ألن زبفيض التكاليف إىل حد أدىن لن يتحقق بصفة :مراقبة التعلم -
عفوية و إظلا ىو نتيجة التسيَت الفعال دلعارف و قدرات العمال من خالل رلموعة من العوامل كالتحفيز ادلادي 

 .و ادلعنوي و التكوين

                                       
 85،ص 1998  ، قسم إدارة األعمال ، جامعة اإلسكندرية ،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل ، 1
، 2006، رسالة ماجستار غَت منشورة يف علوم التسيَت،ـ كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيَتـ، جامعة سطيف، دور إدارة الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسيةكشاط أنيس، 2

 .47ص 
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تتحقق ميزة التكلفة األقل إذا أحسن البنك اختيار ادلوقع ادلناسب دلمارسة نشاطو، سواء كان بالنسبة :التموقع -
 .للموردين أو الزبائن كالتأثَت على مستوى األجور و إمكانية الوصول إىل ادلوردين

 أي ربسُت العالقات بُت العمال و ربط النشاطات ادلهمة فيما بينها ،واستغالل :تفعيل العالقات الداخلية -
 .اإلمكانيات ادلشًتكة من خالل نقل ادلعارف بُت الوحدات ادلكونة للبنك

أي شلارسة النشاط دبستويات مستقرة لضمان اإلستخدام األمثل لقدرات : مراقبة تأثيرات استعمال القدرات -
 .البنك

 .السعي لتخفيض مستوى التكاليف من خالل زلاولة زيادة أنشطة جديدة : مراقبة التكامل -
ؽلكن للبنك تغيَت بعض اإلجراءات و القرارات اليت يتخذىا بصفة عشوائية يف : مراقبة اإلجراءات التقديرية -

حالة ما إذا كانت ىذه اإلجراءات ال تساىم بصفة اغلابية يف ميزة التكلفة األقل بل تعمل على زيادهتا أكثر 
 . شلا غلب

 قد التكنلوجيا ادلستخدمة يف البنوك سريعة التغَت فدخول بنوك جديدة إىل السوق ادلصريف :مراقبة التكنلوجيا -
بتكنلوجيا جديدة تنافس هبا البنوك ادلتواجدة حاليا يف السوق يثكل خطرا على ىذه األخَتة لذا غلب االنتظار 
و عدم التسرع يف مثل ىذه احلالة بغرض اكتشاف نقاط القوة و الضعف و دراسة سلوكيات ادلنافسُت        

 .و بعدىا الدخول إىل القطاع بعرفة أكرب لألوضاع السائدة 

يتطلب ربقيق ميزة التكلفة األقل لدى البنوك مراقبة مستمرة لتكاليف األنشطة وازباذ القرارات ادلناسبة و التحكم 
اجليد فيها مقارنة بادلنافسُت، و يعد التعلم العامل األكثر أعلية فالعمال يتعلمون بالتكرار فتتحسن كفاءهتم       

 . و بالتايل يزيد إنتاجيتهم دبرور الزمن و تنخفض التكاليف

 :ميزة التميز- 2.2
يتميز البنك عن منافسيو عندما يكون دبقدوره احليازة على خصائص فريدة ذبعل الزبون يتعلق بو، وحىت يتم احليازة 
على ىذه ادليزة يستند إىل عوامل تدعى بعوامل التفرد، حبيث قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معُت، عندما ؽلارس 
التعلم بصفة جيدة، فاجلودة الثابتة يف انتاج اخلدمة و تقدؽلها للزبون ؽلكن تعلمها، ومن مث فإن التعلم الذي يتم 

 :1، و تتمثل عوامل التفرد فيمايلي1امتالكو بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إىل سبيز متواصل

                                       
 .85مرجع سبق ذكره، ص   ،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل ،1



 الفصل الثاني                                                            تمركز البنوك ضمن المنافسة

 

69 
 

 . يكتسب البنك ميزة التميز إذا أحسن اختيار ادلوقع ادلالئم دلمارسة نشاطاتو:التموقع -

هبدف ربقيق التفرد قد يلجا البنك إىل ضم أنشطة كانت سبارس من قبل ادلوردين أو قنوات التوزيع : التكامل- 
 . شلا يتيح لو القيام هبذه األنشطة بشكل أفضل ليصبح الوحيد الذي يقوم بو أو حىت غلعلو غَت قابل للتقليد

 :تساعد ىذه اإلجراءات البنك على ربقيق التميز و التفرد و تتمثل يف: اإلجراءات -
 كفاءة و خربة ادلسَتين و العمال. 
  جودة عوامل اإلنتاج. 
  كثافة النشاطات كاإلعالن و الًتويج للخدمات مثال  . 
 خصائص و كفاءة اخلدمات ادلقدمة. 

 ؽلارس التعلم بصفة جيدة لتحسُت جودة اخلدمة و طريقة تقدؽلها فالتعلم الذي يتم امتالكو بشكل :التعلم -
 . شامل كفيل بان يؤدي إىل التميز ادلتواصل

البنوك الكربى تساعد يف أداء النشاط بطريقة متفردة و ىو ما ال ؽلكن ربقيقو بالنسبة للبنوك الصغَتة : الحجم -
 .احلجم

قد يتصف البنك دبيزة التمايز بسبب التأخر يف الدخول إىل السوق بغية استعمال :التوقيت المناسب -
تكنلوجيا أكثر حداثة، و قد ػلصل عليها أيضا خبالف ذلك يف حال ما إذا كان السباق يف رلال نشاطو على 

 .منافسيو

 

 

 

 

                                                                                                                        
معموري صورية،الشيج ىجَتة، زلددات و عوامل صلاح ادليزة التنافسية يف ادلؤسسة اإلقتصادية، ادللتقى الدويل الرابع حول ادلنافسة و اإلسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية 1

 .7-6 ص 2011-2010خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة شلف، 
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 خصائص الميزة التنافسية-3

ؽلكننا أن ندرج أربعة خصائص للموارد والقدرات دبثابة زلــددات ىامة للحصول على درجة تواصل ادليزة التنافسية  
 1:وىي كالتايل

تعتمد ادليزة التنافسية على استهالك أو تقادم ادلوارد إذ يساىم تزايد معـدالت التغيَت :خاصية اإلستمرارية- 1.3
التكنولوجي إىل تقصَت ادلدى الزمٍت لإلنتفاع دبعظم ادلعدالت الرأمسالية ،وبصفة عــامة نقـول أن القدرات 

 .والكفاءات تتمتع باإلستمرارية أكثر من ادلواد ادلعتمد عليها
 يف مواصلة ميزتو التنافسية  علـى مدى البنك   تعتمد مقدرة :التقليد أو النقل الحرفي لإلستراتيجية- 2.3

سرعة ادلؤسسات ادلنافسة لو من تقليده ، وحىت تتمكن ىذه األخَتة ال بد عليها من التغلب على أمرين،فاألول 
؟  وأما الثاين فيتمثل يف مشكل ة ادلنافسيتمتع هبا ادلؤسساتيتمثل يف مشكل ادلعلومات، أي ما ىي ادليزة اليت 

 .نقل اإلسًتاتيجية أي احلصول على ادلوارد ادلطلوبة للتقليد
  ادلصرفية احلصول على ادلوارد لتقليد ادليزة التنافسية للمؤسسةالبنك إذا استطاع :إمكانية تحويل المواد- 3.3

 عدم ربويل ادلوارد ادلوجـودة بشكل كبَت احتمالالناجحة ، ىذا ما غلعل دورة حياة ادليزة أفضل عمرا، لكن ىناك 
: نظرا لـ

 . عدم إمكانية ادلعلومات الكافية عن إنتاجية ىذه ادلوارد - 
 . عدم إمكانية التحويل ادلكاين بسبب التكاليف ادلرتفعة- 
 . ، كاالسم والعالمةات ادلصرفيةخصوصية بعض ادلوارد للمؤسس-  

 إذا اعتمدنا يف كفاءاتنا على روتينات تنظيمية :إمكانية تحقيق التنمية الذاتية من الموارد والكفاءات- 4.3
 ادلقلد على تنمية ىذه البنكبدرجة عالية من التعقيد من احلصول على ادليزة التنافسية ،فإنو يصعب علـى 
 .الكفاءات ذاتيا ومثال ذلك جدولة الوقت احملدد ، حلقات أو دوائر اجلودة

 :وتتسم ادليزة التنافسية باخلصائص التالية اليت ؽلكن أن تأخد كوسيلة من قبل البنك لتقييم ميزتو التنافسية

 .تأخد من متطلبات و رغبات األفراد -
 .طويلة ادلدى و يصعب تقليدىا من قبل ادلنافسُت -

                                       
 .148،ص 2004، مكتبة االصللو، مصر، إدارة الجودة الشاملة كمدخل التنافسية في الصناعة المصرفيةاضبد سيد مصطفى، 1
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 .تقدم التوجيو و التحفيز للبنك -
 .تكون حامسة و تعطي األسبقية و التفوق على ادلنافسُت  -
 .تعتمد على التجديد و اإلبداع   -
 .تبٌت على اختالف ال على تشابو -
 .تأسس على ادلدى البعيد لالستفادة من الفرص ادلستقبلية  -

 بناء الميزة التنافسية : المطلب الثاني 

 مراحل بناء الميزة التنافسية- 1

إن ربقيق ادليزة التنافسية ػلتاج لفحص دقيق لكل اإلمكانيات و ادلصادر ادلتاحة لبنائها واليت تأخذ فًتة زمنية 
 . طويلة، و الشكل اآليت يوضح ادلراحل اليت سبر هبا ادليزة التنافسية يف عملية البناء

 مراحل بناء الميزة التنافسية: 11الشكل رقم 

 

                                                                                                     حجم الميزة                                            

                                                                    التنافسية                                                       2ميزة تنافسية 

 1ميزة تنافسية 

 

 

 المراحل                                

 الضرورة                       التقليد                التبني               التقديم                      

 .86مرجع سبق ذكره، ص ، ادليزة التنافسية يف رلال األعمال، نبيل خليل مرسي: المصدر
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 :مرحلة التقديم-1.1

تعد أطول ادلراحل بالنسبة للبنك ادلنشئ للميزة التنافسية، لكونو ػلتاج إىل الكثَت من التفكَت واالستعداد البشري، 
وتعرف عندىا ادليزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر؛ و بناء ادليزة التنافسية يف ىذه . ادلادي وادلايل

الفًتة يتطلب توافق كبَت مع عناصر ادلزيج التسويقي دلا ذلا من أثر على زيادة حجم ادليزة التنافسية يف السوق و 
ارتفاع ادلنحٌت بأقل فًتة زمنية شلكنة، و يتأثر خاصة يف فًتة التوزيع و مدى الدعم احملقق من قبل ادلوزعُت لتعزيز 

ادليزة التنافسية، و كذلك األمر بالنسبة للجانب الًتوغلي و ادلؤشر بفاعلية احلمالت و ادلؤشر بفاعلة احلمالت  و 
 .تأثَتىا يف اجلمهور و السوق ادلستهدف

 :مرحلة التبني- 2.1

تعرف ادليزة ىنا استقرارا نسبيا من حيث االنتشار باعتبار أن ادلنافسُت بدءوا يركزون عليها؛ و يسعى البنك ألن 
تكون أطول مدة شلكنة و يعمل على إدامتها من خالل زيادة درجة تعقيد ادليزة التنافسية دبا ال يتيح الفرص أمام 

 . ادلنافسُت لتقليدىا بسهولة

 :مرحلة التقليد- 3.1

 يًتاجع حجم ادليزة التنافسية وتتجو شيئا فشيئا ضلو الركود، لكون ادلنافسُت قاموا بتقليد ميزة البنك، وبالتايل 
تًتاجع أسبقيتها عليها و تفقد قوهتا التأثَتية يف السوق، و من أسباب ذلك امتالك ادلنافسون دليزات تنافسية 

 .أفضل و ؽلكن أن يكون منحٌت اإلضلدار للميزة التنافسية سريعا أو بطيئا حسب القوة التأثَتية للمنافسُت

 :مرحلة الضرورة- 4.1

 تأيت ىنا ضرورة ربسُت ادليزة احلالية وتطويرىا بشكل سريع، أو إنشاء ميزة جديدة على أسس زبتلف سباما عن 
وإذا مل يتمكن البنك من التحسُت أو احلصول على ميزة جديدة، فإنو سيفقد أسبقيتو سباما . أسس ادليزة احلالية

 .وعندىا يكون من الصعب العودة إىل التنافس من جديد
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 أسس بناء الميزة التنافسية- 2

اإلستخدام األمثل للموارد و الكفاءات و ادلعرفة يسمح للبنك بتصميم إسًتاتيجية لتحسُت ادلزايا التنافسية من 
خالل خفض التكاليف و سبيز اخلدمة ادلقدمة، و يتجسد ىذا من خالل أسس تنافسية توفر ادلوارد الضرورية 

 :12للبنك، و ؽلكن توضيح ىذه العناصر من خالل الشكل رقم 

 األسس العامة لبناء الميزة التنافسية : 12الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .204دار ادلريخ،الرياض،السعودية، ص ،اإلدارة اإلسًتاتيجية مدخل متكامل، زلمد رفاعي و زلمد سيد اضبد عبد ادلتعالرفاعي:المصدر

 :الكفاءة- 1.2

ىي اإلستخدام األمثل للموارد ادلتاحة يف زبفيض التكاليف و سبييز اخلدمة و التحسُت ادلستمر لوضعية السوق    
و تقدًن أفضل إشباع لرغبات الزبون و ضمان والئو، و يتجسد ىذا من خالل كفاءة كل عامل بالبنك مهما كان 

منصبو، و يستطيع البنك زيادة مستوى كفاءتو من خالل خفض تكاليف اخلدمات و زيادة نسبتها و تنمية 

 :ادليزة التنافسية
 التميز -
 التكلفة ادلنخفضة   -

 

 

 

 

 

 الكفاءة ادلتفوقة

 

 اإلستجابة لرغبات الزبون اجلودة العالية 

 التحديث و التجديد
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كفاءات العاملُت و اكتساهبم للخربة اليت تتطور بادلمارسة العملية ادلتكررة و تعلمهم الطريقة األكثر كفاءة ألداء 
 1.مهامهم، و ؽلكن للبنك استغالل أنشطة البحوث و التطوير لتحقيق كفاءة أكرب يف زبفيض ىيكل التكلفة

 :الجودة- 2.2

زادت أعلية اجلودة يف رلال بناء ادلزايا التنافسية بشكل كبَت يف السنوات األخَتة و الشك أن اىتمام الكثَت من 
البنوك جبودة اخلدمة ال ؽلكن النظر إليو على أنو رلرد طريقة الكتساب ادلزايا التنافسية فقد أصبح ذلك أمرا حتميا 

 . من أجل البقاء و اإلستمرار

ربسُت نوعية اخلدمة يسمح ببيعها بأسعار عالية، و عليو يتعُت على  البنك ربسُت اجلودة من خالل عمليات 
 2. البحث و التطوير

 :و يرتبط تأثَت اجلودة ادلرتفعة للخدمة على ادليزة التنافسية بعاملُت 

 توفَت اخلدمات ذات اجلودة العالية يزيد من قيمتها لدى الزبائن شلا ؽلنح البنك خيار فرض سعر أعلى . 
 تعد اجلودة مصدر الكفاءة العالية اليت تؤدي لتخفيض التكاليف  . 

 :التحديث- 3.2

و ىو ربويل ادلعارف ادلتمثلة يف براعاتاإلخًتاع و طرق التسيَت إىل خدمات، و يشمل التجديد لكل أنواع 
 .اخلدمات و تنظيمات اإلدارة و اذلياكل و االسًتاتيجيات اليت يعتمد عليها البنك

و يعد التحديث أىم مصادر بناء ادليزة التنافسية ألنو ؽلنح اخلدمة التفرد دبيزة يفتقر إليها ادلنافسون شلا غللب أنظار 
الزبائن إليها و ؽلنح البنك فرصة فرض أسعار عالية و خفض التكاليف دبعدالت عالية مقارنة بادلنافسُت 

 3.اآلخرين

 

                                       
 .196 ، دار ادلريخ للنشر،الرياض، السعودية ،ص -مدخلمتكامل-اإلستراتيجيةإلدارةا، زلمد رفاعي و زلمد سيد اضبد عبد ادلتعال رفاعي1
 .209، اإلدارة اإلسًتاتيجية مدخل متكامل، دار ادلريخ، الرياض،السعودية، ص  زلمد رفاعي و زلمد سيد اضبد عبد ادلتعال رفاعي2
 .68 ،ص 2006، دار ادليسرة، عمان، ،المدخل إلى إدارة المعرفةالعلي عبد الستار و آخرون، 3
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 :اإلستجابة لمتطلبات العميل-  4.2

من أولويات البنك أن يكون قادر على إشباع رغبات زبائنو ، مع مراعاة وقت اإلستجابة الذي ؽلثل الوقت الالزم 
 .لتقدًن اخلدمة كالوقت ادلستغرق يف معاجلة القرض أو الوقت الذي يقضيو العمالء يف الوقوف يف صف االنتظار

 1:و ربقيق اإلستجابة ادلتفوقة للعميل يتطلب رلموعة من الشروط

  الًتكيز على إشباع متطلبات العمالء من خالل معرفة احتياجاهتم. 
  الًتكيز على وقت االستجابة من خالل سرعة االستجابة و تقليص الوقت ادلستغرق ألداء اخلدمة. 

 إستراتيجيات الميزة التنافسية في البنوك:المطلب الثالث 

تعرف اإلسًتاتيجية التنافسية على أهنا رلموعة متكاملة من التصرفات اليت تسمح للبنك خبلق مواقع ىجومية أو 
 . دفاعية بغرض ربقيق األرباح و بالتايل سبكنو من التنافس بفعالية و ربقيق ، و ظليز ثالث اسًتاتيجيات

 إستراتيجيات الميزة التنافسية: 13الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

Source: Porter ME, CompetitiveAdvantage – Creating and Sustaining Superior 

Performance, The Free Press, New York, 1985, P. 12. 

 1:إستراتيجية قيادة التكلفة  -1
                                       

 .68 ،ص 2006، دار ادليسرة، عمان، المدخل إلى إدارة المعرفةالعلي عبد الستار و آخرون، 1

 

 السوق بالكامل      

 

                                          قطاع سوقي معين

 إستراتيجية التمايز إستراتيجية قيادة التكلفة

 إستراتيجية التمركز
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يف ظل تنافس البنوك مع ادلؤسسات األخرى العاملة يف نفس القطاع يلجا البنك لتخفيض التكاليف  و هتدف 
ىذه اإلسًتاتيجية إىل ربقيق تكلفة أقل مقارنة بادلنافسُت جللب العمالء و زيادة الطلب على اخلدمات و بالتايل 

 :الفوز حبصة يف السوق و ربقيق أرباح أكرب ، و يتطلب ربقيق ىذه اإلسًتاتيجية رلموعة من الشروط أعلها

 زبفيض األسعار مع احملافظة على جودة اخلدمة . 
  القدرة على توفَت ادلعلومات الكافية على عناصر التكلفة ادلختلفة. 
  تقليل أو االستغناء عن بعض اخلدمات اإلضافية. 
 تقليص النفقات ادلوجهة للبحث و التطوير . 
 الًتكيز على منحٌت اخلربة لتخفيض التكاليف. 

 : و تبٍت ىذه اإلسًتاتيجية من قبل البنك يوفر لو رلموعة من ادلزايا

  تعمل ىذه اإلسًتاتيجية على ضباية البنك من خطر اخلدمات البديلة اليت ؽلكن أن تنافس خدماتو، فالتهديد
يكمن يف أن ىذه اخلدمات ال ربوز فقط على نفس اخلدمة ادلراد تعويضها و إظلا أيضا يف قدرهتا على ادلنافسة 

 . السعرية، أي على مستوى التكاليف و ىو ما سيكون صعبا يف مواجهة بنك يعتمد على ىذه اإلسًتاتيجية
  تشكل حاجز دفاعي أمام أقوي ادلنافسُت، فإذا حاول احد ادلنافسُت زبفيض تكاليفهم بطريقة غَت كفأة

احلايل فسيكون ذلك على حساب أرباحهم و بالتايل خروجهم من السوق إما إذا فضوا البقاء على وضعهم 
فل يتمكنوا من ادلنافسة بسبب ارتفاع تكاليفهم األمر الذي ينعكس على مستوى األسعار و الذي يؤثر سلبا 

 .  على الطلب على اخلدمات
 ضباية البنك من الضغوط اليت يتعرض ذلا من قبل ادلؤسسات ادلصرفية لتخفيض أسعار اخلدمات. 

خدمات بأسعار  /وخالصةالقولفإنتبنيإسًتاتيجيةالريادةبالتكلفةيعنيقدرةالبنكعلىتقدؽلمنتجات
 بيعأقلمقارنةبادلنافسيننتيجةللتكاليفادلنخفضة شلايسمحللمؤسسةبتحقيقبعضادلزاياإذتتيحلها

 القدرةعلىمواجهةادلنافسينفيحالةحروباألسعار،معمنعدخودلنافسينجددكماتسمحبتقليلمخاطر
                                                                                                                        

1
أضبد باليل، إسًتاتيجية التنافس كأساس دليزة تنافسية مستدامة، ادلؤسبر العلمي الدويل حول األداء ادلتميز للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم اإلقتصادية، 

 .46، ص 2005 مارس 09قسم علوم التسيَت، 
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 ادلنتجاتالبديلة،وعلىاعتبارأنأكثرمايرتبطبتخفيضالتكلفةىوالسعرفهيتسمحبتسويقادلنتجات
وأننجاحهذىاإلسًتاتيجيةيتطلبمالحقةمستمرةللتكلفة هبدف تقليصها كما  .وبالتاليتحقيقميزةتنافسية

 .يتطلباألمراألخذبعيناالعتبارللمخاطرادلرتبطة هبا
 :إستراتيجية التمايز -2

ىي إسًتاتيجية هتدف لتقدًن خدمة زبتلف عن ما يقدمو ادلنافسون لتتناسب و رغبات و احتياجات الزبون و 
 الذي يهتم بالتميز و اجلودة أكثر من اىتمامو بالسعر حبيث غلعل البنك زبونو يرتبط هبا أكثر فأكثر،  

و تسمح ىذه اإلسًتاتيجية للبنك باحلصول على مركز تنافسي قوي ، فهي تركز يف األساس على كسب والء 
الزبون األمر الذي يعمل على زبفيف احلساسية اذباه السعر خاصة يف ظل مقارنة الزبون دلنتجات البنك ادلتعامل 

 :، لكن ما غلدر اإلشارة إليو أن استمرارية التميز مرتبط بأمرين اثنُت علا1معو و البنوك األخرى

 ضرورة إدراك القيمة من قبل ادلستهلكُت. 
 عدم إمكانية ادلنافسُت تقليدىا. 

و ػلقق البنك التميز عن منافسيو عندما يتمكن من كسب خاصية فريدة من خالل تقدًن خدمات ذات أعلية من 
 2:قبل الزبائن تتناسب و رغباهتم و تليب احتياجاهتم، و ػلقق ىذا من خالل سبكن البنك من 

 . تقدًن خدمة للزبون ذات قيمة أكرب من بقية اخلدمات ادلشاهبة -
 .تقدًن خدمات ذات جودة عالية -
 .العمل على تقدًن خدمات مساعدة للزبون -
قدرات تسويقية عالية دبعٌت أن صلاح التميز و ربقيق ميزة تنافسية يتطلب توفر قدرات كقدرات التوزيع و  -

 .الًتويج
 .فهم رغبات الزبائن و ربليل احتياجاهتم  -
 .قدرة البنك على تطوير اخلدمات و اإلنفاق على أحباث البحث و التطوير -
 .الًتكيز على اإلبداع و التطوير -

                                       
 .176، ص 2000األصول و األسس العلمية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، : زلمد أضبد عوض، اإلدارة اإلستلراتيجية1
 .202 ،ص 2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة و تسويق األنشطة الدميةزلمد سعيد ادلصري، 2
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إن تبٍت ىذه اإلسًتاتيجية من خالل ميزة التميز يهدف إىل خلق وضعية تنافسية مالئمة يف مواجهة القوى 
 1:التنافسية األخرى يف السوق، و لنجاح تطبيقها على البنك التقيد دبجوعة من الشروط

 .اإلستخدام األمثل للموارد و الكفاءات و ادلهارات لتقدًن خدمة متميزة - 

 .توافق استخدام اخلدمة مع احتياجات الزبون- 

 .أن تكون ىذه اإلسًتاتيجية غَت مطبقة من قبل ادلنافسُت- 

 .اعتماد التسويق الفعال يضمن توفر ادلعلومات الالزمة للبنك - 

 .ضرورة إدراك الزبون للفرق يف القيمة بُت خدمة البنك و اخلدمات النافسة ذلا- 

 .مراعاة قدرات الزبائن و احتياجاهتم و ربليل رغباهتم- 

تعترب إسًتاتيجية التمايز مصدر قوة للبنك أمام الزبائن على اعتبار انو يوجد خدمات تتمتع بنفس شليزات خدماتو 
من حيث نوعية اخلدمات ادلقدمة و جودهتا و كدا طريقة تقدؽلها، فهي تعتمد أساسا على كسب والء الزبائن 
بالدرجة األوىل، و صلاح البنك يف تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية يزيد من توافد العمالء عليو و بالتايل سيجد البنك 

 .نفسو زلصنا من ضغوط منافسيو شلا يؤدي لزيادة أرباحو

و شلا سبق نستنتج أن تبٍت ىذه اإلسًتاتيجية يؤدي لتميز البنك بتقدًن خدمات سلتلفة و متميزة عما يقدمو 
ادلنافسون، و يسمح خبلق وضعية تنافسية قوية أمام منافسيو، و أن صلاحها يتطلب الًتكيز على فهم احتياجات   

 .و رغبات و قدرات الزبائن 

 

 :إستراتيجية التمركز -3

التمركز يعٍت اختيار البنك جملال نشاط ػلقق لو ميزة تنافسية من خالل اختياره جلزء معُت من السوق بدال من 
التعامل مع السوق ككل، و تعتمد ىذه اإلسًتاتيجية على خدمة فئة معينة من العمالء أو قطاع سوقي معُت 

                                       
 .52 ،ص 2010، دار جرير للنشر و التوزيع، األردن، المنافسة التنافسية و البدائل اإلستراتيجيةزغدارأضبد،1
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لإلستفادة من ميزة تنافسية يف القطاع ادلستهدف، و يتحقق ىذا من خالل تقدًن خدمات ذات مواصفات      
 .1و جودة عالية و بأسعار و تكاليف أقل أي اعتماد سياسة اخلروج خبدمة متميزة نوعا و سعرا 

و تعتمد ىذه اإلسًتاتيجية على الًتكيز على خدمة جزء معُت من السوق شلا يشكل كفاءة دفاعية أكثر من خدمة 
السوق بالكامل، ألنو يف ىذه احلالة ال يستطيع ربقيق التميز يف ميزة اخلدمة و تكلفتها ، إال أنو بإمكانو ذلك إذا 
ركز على أىداف سوقية معينة و ىذا ما يعٍت سبتع البنك حبماية سوقية من القوى ادلنافسة مع ضرورة دراسة السوق 

 .ادلستهدف بعناية 

 :صلاح البنك يف تطبيق إسًتاتيجية التمركز مرتبط بعاملُت

 عدم وجود منافسة للبنك يف نفس رلال القطاع ادلصريف. 
 تعدد حاجات الزبائن دبا ؽلكن من الًتكيز على جزء منها. 

 :و تتحقق ادليزة التنافسية من خالل تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية على مستويُت

 سبيز اخلدمة من حيث النوعية و تقدؽلها بشكل أفضل دبا يتناسب مع ىذا الًتكيز. 
  عمل البنك على زبفيض التكاليف من خالل تركيز النشاط بطريقة ربقق تدين التكلفة عن طريق اتباع

 .2سياسة عوامل تطور التكلفة إىل أدىن حد شلكن

نستنتج أن ىذه اإلسًتاتيجية تعتمد أساسا على اختيار السوق ادلستهدف، و أكثر البنوك استعماال ذلذا النوع من 
االسًتاتيجيات ىي البنوك  الصغَتة و ادلتوسطة احلجم نظرا لعدم امتالكها ادلوارد الكافية اليت تتيح ذلا اجملاهبة على 

مستوى السوق ككل، فًتكز جهودىا على خدمة فئة معية أو قطاع معُت يصعب على البنوك  الكربى خدمتها 
 .بكفاءة نظرا لصغر حجمها و قلة أعليتها بالنسبة إليها و بسبب وجود أسواق أكرب تقدم ذلا مداخيل أفضل

 :و يوضح اجلدول التايل مقارنة بُت ادليزة التنافسية لإلسًتاتيجيات الثالث

 

                                       
 .54، مرجع سبق ذكره، ص المنافسة التنافسية و البدائل اإلستراتيجيةزغدار اضبد، 1
 .2008 ،1، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاىرة، طعبداحلكيماخلزامي :ترصبة،بناءالمزاياالتنافسية :اإلدارةاإلستراتيجيةروبرتبيتس،ديفيديل،2
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 مقارنة بين الميزة التنافسيةلإلستراتيجياتالثالت:14الشكل رقم

 ادليزة التنافسية اإلسًتاتيجية التنافسية
 حجم

 
 السوق

 
 ادلستهدف

إدراك الزبون الطلفاض أسعار  القيادة بالتكلفة صبيع قطاعات السوق
 خدمات البنك عن منافسيها

إدراك الزبون للشيء الفريد الذي  التميز
 يقدمو البنك

إدراك الزبون يف قطاع البنك  الًتكيز قطاع معُت من السوق
 للشيء الفريد الذي يقدمو البنك

 .120، ص 1999مكتبة اإلشعاع،اإلسكندرية إداري،نظم ادلعلومات اإلدارية مدخل،كمال عزاب: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية إكساب البنوك الميزة التنافسية: المبحث الثالث 

إن انتهاج سبل التنافسية و ربقيق مزاياىا ؽلنح البنك القدرة على جذب الزبائن و ؽلكنو من احتالل ادلكانة 
 . الذىبية

 أهمية الميزة التنافسية للبنك: المطلب األول 
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 1:سنستعرض فيمايلي األعلية اليت تكسبها ادليزة التنافسية للبنك

 . سبكن البنك من احلصول على حصة يف السوق ادلصريف اكرب من منافسيو .1
 .ضمان والء الزبائن من خالل تلبية متطلباهتم و احتياجاهتم  .2
 .تكسب البنك مسعة جيدة لدى الزبائن و تكون لديهم صورة أفضل يف أذىاهنم .3
 .سبكن البنك احمللي من التموقع يف األسواق العادلية .4
 . تقدًن خدمات متميزة غلعل الزبون راضي عن البنك .5
 . سبنح البنك ميزة القدرة على مواجهة التغَتات البيئية يف السوق و مواجهة اآلخرين .6
 .إمكانية التعامل مع نوعية جديدة من العمالء أو نوعية جديدة من اخلدمات  .7
 .زبلق لدى البنك فرص تسويقية جديدة .8
 .زيادة العوائد ادلالية احملققة و األرباح الصافية .9

 . سبكن البنك من دخول أسواق جديدة شلا يكسبها رلال تنافسي جديد .10
 . ربقيق أمسى األىداف و ىو البقاء و اإلستمرار يف شلارسة نشاطها .11
 . ذبعل البنك يتطلع ضلو األىداف ادلستقبلية اليت يريد ربقيقها .12
 .  ادليزة التنافسية سبثل القوة الدافعة اليت تؤثر على سلوك العميل للتعامل مع البنك دون غَته من ادلنافسُت .13

 

 

 تنمية و تطوير الميزة التنافسية في البنوك: المطلب الثاني 

 :مصادر الميزة التنافسية للبنك-  1

، اإلدارة اإلسًتاتيجية، إسًتاتيجية التنافس، تكنولوجيا ادلعلومات: مصادر ادليزة التنافسية متعددة نذكر منها 
 .اإلبتكار 

                                       
 .193 مرجع سبق ذكره، ص استراتيجيات التسويق،ثامر البكري، 1
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 :اإلدارة اإلستراتيجية-1.1

 ىي عملية مبادرة وفعل أكثر من رلرد زبطيط عمل فهي منظومة من العمليات ادلتكاملة ذات العالقة بتحليل 
البيئة الداخلية واخلارجية وصياغة إسًتاتيجية مناسبة وتطبيقها يف ضــوء ربليل أثر ادلغَتات ادلؤثرة عليها وذلك مــا 

 1.  ويعظم إصلازىا يف أنشطة األعمال ادلصرفيةيضمن ربقيق ادليزة التنافسية للمؤسسات
:  إستراتيجية التنافس- 2.1

معدل النمو البطيء الناجم عن حالة الكساد التضخمي اليت تسود : حاليا خطرين أساسُت علــابنوك تواجو ال
العامل، زيادة حدة ادلنافسة احمللية والعادلية شلا يدفعها للبحث عـن ميزة تنافسية قوية سبكنها من التفوق والتميز عن 

 .منافسيها والسيطرة على السوق
حيث تعرف إسًتاتيجية التنافس على أهنا رلموعــة متكاملة من التصرفات تؤدي إىل ربقيق ميزة متواصلة ومستمرة 

 2:عن ادلنافسُت ، وتتحدد من خالل ثالث مكونات أساسية ىي
 ... ، ادلوقع ، السعر ، التوقيع ،خلدمةوتشمل كل من إسًتاتيجية ا:  طريقة التنافس   -  
 .تتضمن اختيار ميدان التنافس ،األسواق ، ادلنافسُت: حلبة التنافس   - 
 . ادلتواصلة للعميلواليت تعترب أساس ادليزة التنافسيةبنك يشمل األصول وادلهارات اخلــاصة بال: أساس التنافس-  

 
 

:  تكنولوجيا المعلومات-3.1

، وإن بنوكمع تزايد التقدم يف تكنولوجيا ادلعلومات أصبح ىناك عدد ىائل مــن تكنولوجيا ادلعلومات متاح لل
 ،فاإلستثمار اخلاطئ ه أو إهنيارلبنكصعوبة الـقرارات ادلتعلقة بالتكنولوجيا تكمن أيضا يف أهنا قد تؤدي إىل صلاح ا

 ما يكون استثمار مكلف ، وأيضا فإن الوقت ادلتاح ألخذ القرارات التكنولوجية غالبإيف تكنولوجيا ادلعلومات ىو 
 اليت تفشل يف مالحقة التطور التكنولوجي ؤسسات ادلصرفيةضيق ألن ادلنافسُت األذكياء سوف يسبقون امل

 . على مكانتها يف السوقواحلفاظ
                                       

 .242 مرجع سبق ذكره، ص استراتيجيات التسويق،ثامر البكري، 1
 .140، مرجع سبق ذكره، ص المنافسة التنافسية و البدائل اإلستراتيجيةزغدار اضبد، 2
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 اليت ترى تكنولوجيـا ادلعلومات من منظور بنوكفالتكنولوجيا تتعلق باألفراد وقدرهتم على التكيف مــع التغَت فال
 شبار تكنولوجيا ادلعلومات عليو بنك ال غلٍتادلعدات والربرليات فقط غالبا ما تفشل يف ربقيق أىدافها ، ولكي

 .بالطمأنينةشعرىم  أن يالتعامل مع سلاوف العاملُت و

 :اإلبتكار- 4.1

يف ظل التنافسية مل يعد االبتكار ؼلص ادلؤسسات ادلصرفية الكبَتة فقط و اليت تنظر لالبتكار على أنو آلية للتقدم 
ادلفاجئ الذي يغَت القطاع بالكامل، بل تعدى إىل ادلؤسسات ادلصرفية الصغَتة و ادلتوسطة و اليت تنظر إىل 

 .اإلبتكار على أنو ربسُت خدمة

إن تزايد عدد ادلؤسسات ادلصرفية على ادلستويُت العادلي و الوطٍت أدى إىل زيادة ادلنافسة و تصاعد الًتكيز على 
اإلبتكار إىل درجة اعتباره من األسبقيات التنافسية إىل جانب اجلودة و التكلفة، و يرتبط ظلو البنك وقدرتو على 

 1.التنافس ارتباط وثيق بعملييت البحث و اإلبتكار لذا وجب على البنك اإلستجابة دلتطلبات العصر

 أساليب تطوير الميزة التنافسية للبنك-  2

يواجو البنك ضغوطات تنافسية يتصدى ذلا من خالل تعزيز قدرتو التنافسية لكي يصبح قادر على ادلنافسة يف أي 
 :وقت و ربت أي ظرف  و من بُت اآلليات اذلامة و الفعالة لتنمية ميزتو التنافسية مايلي

 

 تنمية القدرات التنافسية- 1.2

تعترب القدرات التنافسية عامال مهما يف ربديد مدى صلاح البنك، حيث تؤدي تنميتها إىل دعم قدرة البنوك على 
 :تقدًن خدمات متميزة و نيل رضا العمالء و اكتساب موقع يف السوق و تتمثل ىذه القدرات يف

وىي قدرة البنك على تنويع خدماتو و تسويقها يف الوقت ادلناسب لتلبية احتياجات الزبائن، كما أن : المرونة- 
 مرونة  التعامل مع ادلتغَتات التسويقية ربسن من مسعة البنك و صورتو لدى الزبون و تعزز والءه خلدماتو

                                       
 .246 مرجع سبق ذكره، ص استراتيجيات التسويق،ثامر البكري، 1
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 إن القدرة على تلبية متطلبات العميل يعرب عن جودة اخلدمة و اليت تتمثل يف حسن التصميم :الجودة العالية- 
 ادلوقف ةو التنفيذ و التقدًن ذلذا يسعى البنك إىل نيل رضاىم هبدف البقاء و االستمرار يف األسواق و تنمي

 التنافسي

 يعد اختصار الوقت كميزة تنافسية للخدمة ذا قيمة عالية و يتجسد ىذا من خالل الوصول إىل العميل :الزمن- 
أسرع من ادلنافسُت خاصة عند تسويق اخلدمات و يسعى البنك إىل زبفيض الوقت من اجل زيادة الرحبية و 

 : ىذا من خاللقيتحق

 إحًتام اآلجال داخل البنك و خارجو. 
 إختصار زمن دورة حياة ادلنتج . 
 زبفيض زمن الدورة للعميل وىي الفًتة ادلمتدة بُت تقدًن الطلب و تسليم اخلدمة ما يسمح بكسب ثقتو . 

 تلبية متطلبات العميل- 2.2

يف ظل التطورات االقتصادية اجلديدة فإن صلاح البنك يف اخًتاق األسواق البنكية مرتبط بتلبية متطلبات العمالء  
و اليت زبتلف من شخص آلخر و دبرور الزمن، و كدا لكسب والء الزبائن و ضمان استمراريتهم يف التعامل مع 

البنك شلا يستوجب دراسة و ربليل تلك اإلحتياجات و زلاولة تصميم خدمات قادرة على اإلشباع و يقتضي 
 :األمر مايلي

  تقدًن خدمات متطورة أي قيام موظفي البنك بتقدًن خدمات ذات جودة عالية تتماشى و التغَتات اليت
 . يعرفها العامل يف سلتلف اجملاالت

  سرعة اإلستجابة دلتطلبات العميل من خالل تقدًن خدمات مصرفية يف الوقت ادلناسب و ادلكان ادلناسب
 .تتصف بالتميز و اجلودة العالية و بأسعار جذابة يف حدود إمكانيات العمالء

  العمالء إن قدرة البنك على امتالك ميزة تنافسية مرىون بتحقيق رضا العمالء من خالل ربقيق رضا
 .  إشباع حاجاهتم ادلتنوعة و ادلتغَتة باستمرار

 تطوير الميزة التنافسية للبنك-  3
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 :1من بُت األسباب الرئيسية اليت ذبعل البنك ػلسن من ميزاتو و ينمي ميزات تنافسية جديدة

عادة ما تتأثر ادليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيَت جوىري يف تكاليف : تغير تكاليف المدخالت- 1.3
.. اليد العاملة، اآلالت، االتصاالت،: ادلدخالت مثل

وتتمثل ىذه التغَتات أساسا يف طبيعة القيود احلكومية يف رلاالت : التغير في القيود الحكومية- 2.3
 ...مواصفات اخلدمة، قيود الدخول إىل األسواق

عندما يقوم الزبائن بتنمية حاجات جديدة لـديهم أو تغيَت  :ظهور حاجات جديدة للزبون أو تغيرها- 3.3
 .أولويات احلاجات ، ففي مثل ىذه احلالة ػلدث تعديل يف ادليزة التنافسية أو ردبا تنمية ميزة تنافسية جديدة

 ؽلكن للتغَت التكنولوجي أن ؼللق فرصا جديدة يف رلاالت عديدة كتصميم :ظهور تكنولوجيا جديدة- 4.3
. ، طرق التسويق العصرية عرب اإلنًتنت، أو ما يسمى بالتسويق اإللكًتويناخلدمة باستعمال اإلعالم اآليل

وتظهر حاجة البنك إىل تقدًن تكنولوجيا جديدة عند آخر مرحلة من دورة حياة ادليزة التنافسية من أجل زبفيض 
 ومن ادلرحلة األخَتة يبدأ البنك يف ذبديد أو تطوير وربسُت ادليزة ،التكلفة و تدعيم ميزة سبييز اخلدمة ادلصرفية

 .احلالية أو تقدًن ميزة تنافسية جديدة ربقق قيمة أكرب للزبون

 

 

 شروط فعالية الميزة التنافسية للبنك: المطلب الثاني 

اكتساب البنك للميزة التنافسية يسمح لو باحلصول على نصيب من السوق و يضمن لو ربقيق أرباح عن طريق 
 :2التميز و ليتجسد ىذا البد من فعالية ادليزة التنافسية اليت تكتسب من خالل شروط نذكر منها

غلب أن ال تقتصر ادليزة التنافسية على اجملال اإلنتاجي للخدمات فقط بل غلب أن زبص أيضا رلال  -
 .التسويق

 .تقدًن الدولة للدعم و احلوافز و خدمات البنية التحتية و طرق اإلتصال و تدريب القوى العاملة -

                                       
 .172،ص 2004، مكتبة االصللو، مصر، إدارة الجودة الشاملة كمدخل التنافسية في الصناعة المصرفيةاضبد سيد مصطفى، 1
 43-42،مرجع سبق ذكره ص المنافسة التنافسية و البدائل اإلستراتيجيةزغدارأضبد،2
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خلق الدولة ألجواء و ظروف مساعدة على خفض التكاليف و ربقيق أرباح معقولة لبقاء البنك و ضمان  -
 .استمراريتو و ظلوه

 . ازباذ قرارات عقالنية و حل ادلشاكل يف أقصر وقت شلكن  -

ربقيق فعالية تشغيلية  أي اصلاز ادلهام اليت يقوم هبا ادلنافسون لكن بطريقة أفضل، و تأخذ الفعالية التشكيلية -  
عدة أشكال تتضمن التقنيات الفضلى و ادلدخالت الراقية و الكوادر ادلدربة و ادلؤىلة بشكل جيد باإلضافة 

 .إىل اذليكل اإلداري األكثر فعالية

 .ربليل ادلعلومات بشكل جيد يسمح دبواجهة ادلنافسُت بطريقة فعالة -
  . التحسُت ادلستمر لعالقات البنك مع زبائنو -  

:  فعالية غلب أن تكونأكثرحىت تكون ادليزة التنافسية 
 . أي سبنح األسبقية والتفوق على ادلنافسُت :حاسمة- 
 . خصوصا من تقليد ادلنافسُت ذلا :ممكن الدفاع عنها- 
 . أي إمكانية استمرارىا خالل الزمن :مستمرة- 

 حيث شرط احلسم مرتبط ،وتضمن ىذه الشروط الثالثة صالبة ادليزة التنافسية، ألن كل شرط مقرون باآلخر
. بشرط اإلستمرار وىذا األخَت مرتبط بشرط إمكانية الدفاع

 

 :خالصة الفصل 

تعترب ادلنافسة من أىم العوامل اليت ساعدت البنوك على النمو و التطور و التحفيز على ربسُت أداء خدماهتا     
 .و توسيع نشاطها و بالتايل التعزيز من قدرهتا التنافسية

تتم ادلنافسة بُت البنوك من خالل عدة أدوات و آليات ؽلتلكها البنك سبكنو من اكتساب و تطوير ميزتو التنافسية 
شلا يساعد على كسب رضا الزبائن و ضمان والئهم،  و ىذا ما يستوجب سرعة اإلستجابة لرغبات العمالء     

 . و ضرورة تقدًن خدمات بأساليب متطورة تفوق منافسيها 
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إن اتباع البنوك السًتاتيجيات ادليزة التنافسية يساعد على فهم السوق الذي يتنافس فيو، و كدا فهم أكرب لرغبات 
و احتياجات العمالء و التأثَت عليهم من أجل حثهم على التعامل معو، و صلد أن ما تتنافس من أجلو البنوك ىو 

 .احلصول على أكرب قدر من العمالء
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 : الفصل تمهيد

إف الظروؼ االقتصادية اعبديدة اليت تشهدىا الساحة اؼبصرفية احمللية و العاؼبية ربتم على البنوؾ عامة و على بنك 
الفالحة و التنمية الريفية خاصة، أف ذبتهد يف سبويل اإلقتصاد الوطٍت من جهة و تدعم مركزىا التنافسي من جهة 

أخرى، و من أجل التماشي و التغَتات اغباصلة يف الصناعة اؼبصرفية العاؼبية قاـ بنك بدر إذل إعادة ىيكلة 
سياستو و اسًتاتيجيتو من أجل االستفادة من الفرص اليت تتيحها التطورات و إدارة التحديات لزيادة فرص النمو 

 .و الرحبية

و باعتبار التسويق آلية من اآلليات اعبديدة اليت تعمل على تدعيم اؼبركز التنافسي للبنوؾ، أردنا التطرؽ من خالؿ 
 .ىذا الفصل إذل واقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية و إبراز أمهيتو يف إكساب و زيادة اؼبيزة التنافسية

 :قمنا بتقسيم الفصل إذل ثالث مباحث كالتارل 

 . حملة حوؿ بنك الفالحة و التنمية الريفية:المبحث األول 

 .تقدمي وكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية مستغازل : المبحث الثاني

 .واقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية و دوره يف تنمية القدرة التنافسية للبنك : المبحث الثالث
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 لمحة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية : المبحث األول 

سنتطرؽ يف اؼببحث األوؿ إذل تقدمي البنك اعبزائري للفالحة و التنمية الريفية من خالؿ عرض معلومات زبص 
 .نشأتو و مراحل تطوره و ىيكلو التنطيمي 

 نشأة و تطور بنك الفالحة و التنمية الريفية: المطلب األول 

 :نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية - 1

عرفت اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية سلسلة من اإلصالحات أشبرت ميالد بنوؾ ؽبا دور يف تفعيل اؼبهنة اؼبصرفية منها 
بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي عرؼ النور بعد إعادة ىيكلة البنك الوطٍت اعبزائري دبقتضى اؼبرسـو رقم   

 11/03/1982.1 اؼبوافق ؿ 1402 صبادى األوؿ12 الصادر يف 82-106

 .حيث اعترب آنذاؾ  وسيلة من الوسائل الرامية إذل اؼبشاركة يف تنمية القطاع الزراعي وترقية الريف

 دبرسـو مرقم ربت على أنو مؤسسة عمومية ذات طابع مارل وذباري يتمتع 11/03/1982أنشء البدر بتاريخ 
بالشخصية اؼبعنوية و اإلستقالؿ اؼبارل موضوع ربت وصاية وزارة اؼبالية، وطبقا ؽبذه القوانُت يلتـز بتنفيذ صبيع 

 . العمليات البنكية، ودينح السلفيات والقروض جبميع أشكاؽبا وللمسامهة وفقا لسياسة اغبكومة

يسَت البنك مدير عاـ متواجد دبقره دبدينة اعبزائر العاصمة ويشرؼ عليو ؾبلس اإلدارة ديثل فئة العماؿ األجراء، 
 .اإلدارات، اؼبديريات، اؼبستخدمُت

 وكالة وىي وحدات إنتاج 322 مديرية جهوية ىي ؾبمعات جهوية لإلستغالؿ و 41كما يتشكل البنك من 
. الوطٍتؿبلية لإلستغالؿ موزعة على الًتاب 

 
 

 

                                       
 .1982-12-11. 16، اؼبتعلق بإنشاء بنك الفالحة و التنمية الريفية ، اعبريدة الرظبية ، العدد 1982 مارس 11 اؼبؤرخ يف 106-82مرسـو رقم  1
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 :مراحل تطور بنك الفالحة و التنمية الريفية - 2

 1:مر بنك الفالحة و التنمية الريفية بثالث مراحل ديكن تقسيمها كالتارل

 : 1990- 1982مرحلة ما بين 

كاف ىدؼ بنك الفالحة و التنمية الريفية خالؿ الثماين سنوات األوذل من إنشائو ىو فرض وجوده ضمن العادل 
الريفي بفتح العديد من الوكاالت يف اؼبناطق ذات الصبغة الريفية، حيث اكتسب خالؿ ىذه الفًتة ظبعة و كفاءة 

عالية يف ميداف سبويل القطاع الزراعي ، قطاع الصناعة الغذائية و الصناعة اؼبيكانيكية الفالحية، ىذا التخصص يف 
ؾباؿ التمويل فرضتو آلية االقتصاد اؼبخطط الطي اقتضى زبصص كل بنك يف سبويل قطاعات ؿبددة، و خالؿ 

ىذه اؼبرحة دل يكن دور بنك الفالحة و التنمية الريفية فعاال ألف أغلب اؼبشاريع اليت كاف ديوؽبا كانت ذات طابع 
 .عمومي و كاف ربصيل القروض اؼبمنوحة صعبا

  1999-1991مرحلة ما بين 

 الذي ينص على زبصص كل بنك يف نشاط معُت، توسع نشاط بنك الفالحة و التنمية 90/10بصدور قانوف 
الريفية ليشمل ؾباالت أخرى من النشاط االقتصادي خاصة قطاع اؼبؤسسات االقتصادية اؼبتوسطة و الصغَتة دوف 

 .االستغناء عن القطاع الفالحي 

أما يف اجملاؿ التقٍت فكانت ىذه اؼبرحلة أىم مرحلة سبيزت بإدخاؿ تكنلوجيا إعالـ اآلرل متطورة هتدؼ إذل تسهيل 
 :تداوؿ العمليات البنكية و تعميمها عرب ـبتلف وكاالت البنك، ىذه اؼبرحلة شهدت مايلي

 . لتسهيل معاعبة و تنفيذ عمليات التجارة الدوليةSwiftتطبيق نظاـ : 1991

وضع برؾبيات مع فروعو اؼبختلفة للقياـ بالعمليات البنكية إذل جانب تعميم استخداـ اإلعالـ اآلرل يف : 1992
عمليات التجارة اػبارجية خاصة يف ؾباؿ اإلعتمادات اؼبستندية و اليت أصبحت معاعبتها يف الوقت اغباضر ال 

 . ساعة24تتعدى 

 .إهناء عملية إدخاؿ اإلعالـ اآلرل يف صبيع العمليات البنكية على مستوى شبكات البنك: 1993
                                       

 118،ص2008ادريس حليمة، أمهية تبٍت التسويق اؼبصريف يف ربسُت العالقة مع الزبوف، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، جامعة تلمساف ، 1
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 .تقدمي خدمة جديدة تتمثل يف بطاقة التسديد و السحب بدر: 1994

 .إدخاؿ عملية الفحص السلكي لفحص و اقباز العمليات عن بعد و يف الوقت اغبقيقي : 1996

 .بدء العمل ببطاقة السحب ما بُت البنوؾ: 1998

  :2006- 2000مرحلة ما بين 

اتسمت ىذه اؼبرحلة دبوجب التدخل الفعلي و الفعاؿ للبنوؾ العمومية لبعث نشاط جديد فيما يتعلق دبجاالت 
االستثمار اؼبربح و جعل نشاطها و مستوى مردوديتها يساير قواعد اقتصاد السوؽ، و يف ىذا الصدد رفع بنك 

الفالحة و التنمية الريفية إذل حد كبَت من القروض لفائدة اؼبؤسسات االقتصادية الصغَتة و اؼبتوسطة يف شىت 
 .ؾباالت النشاط االقتصادي إضافة إذل رفعو ؼبستوى مساعداتو للقطاع الفالحي و فروعو

بصدد مسايرة التحوالت االقتصادية و االجتماعية العميقة و من أجل االستجابة لتطلعات الزبائن، وضع بنك 
البدر برنامج طباسي يًتكز على عصرنة البنك و ربسُت خدماتو و القياـ بتطهَت يف ميداف احملاسبة و يف اؼبيداف 

 :اؼبارل، و من أىم اإلصالحات اليت حققها

 .فحص دقيق لنقاط القوة و الضعف و اقباز ـبطط تسوية للبنك ؼبطابقة القيم الدولية: 2000

القياـ بالتطهَت احملاسيب و اؼبارل، و زبفيف اإلجراءات اإلدارية و التقنية اليت زبص ملفات القروض، مع : 2001
 .ربقيق مشروع البنك اعبالس باإلضافة للخدمات اؼبشخصة ببعض الوكاالت الرائدة

 .تعميم مفهـو بنك اعبلوس و اػبدمات اؼبشخصة على مستوى صبيع وكاالت البنك: 2002

إدخاؿ نظاـ سَتات لتغطية األرصدة عن طريق الفحص السلكي دوف اللجوء إذل النقل اؼبادي للقيم فبا : 2003
 .يسمح بتقليص فًتات تغطية الصكوؾ و األوراؽ التجارية

تعميم استعماؿ الشبابيك اآللية لألوراؽ النقدية اؼبرتبطة ببطاقات الدفع اليت تشرؼ عليو شركة النقد : 2004
 .اآلرل و العالقات التلقائية بُت البنوؾ خاصة يف اؼبناطق اليت تتميز بكثافة سكانية كبَتة
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مت إدخاؿ اؼبقاصة اإللكًتونية و إدخاؿ نظاـ جديد و ذلك من أجل ربقيق األماف و الثقة              : 2006
 .و الشفافية و ؿباربة الغش و اإلختالسات من جهة أخرى

:  بنك الفالحة والتنمية الريفيةقديمت:المطلب الثاني

 :التعريف ببنك الفالحة و التنمية الريفية - 1

   BADR ىو ـبتصر اإلسم باللغة الفرنسية الذي جيمع اغبروؼ األوذل إلسم اؼبؤسسة" بدر " إسم 

Banque de L’Agriculture et Développement Rural . 

 ويعترب بنك الفالحة و التنمية الريفية من البنوؾ التجارية اعبزائرية، حيث يتخذ شكل شركة ذات أسهم تعود  
    وهتدؼ ىذه الوكالة لتحقيق أغراض معينة تكمن يف تقدمي اػبدمات لزبائنها و ربسُتملكيتو للقطاع العمومي، 

اليت تقدمها سواًءا  صورهتا على الصعيد الداخلي و اػبارجي معتمدة يف ذلك على الطرؽ ـبتلفة للتعريف خبدمات

اإلستقباؿ اعبيد للزبوف فبا جيعلو ال يتعامل   جانبإذلعن طريق اإلتصاؿ الشخصي أو عن طريق وسائل متنوعة 
 1.مع وكالة أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 www.badr-bank.net اؼبوقع اإللكًتوين لبنك الفالحة و التنمية الريفية 1

http://www.badr-bank.net/
http://www.badr-bank.net/
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 .الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية- 2

 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية : 15الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.badr-bank.net اؼبوقع اإللكًتوين لبنك الفالحة و التنمية الريفية: المصدر 

 

 

 

 

 المدير

 الفرع الفالحي

 نائب المدير

مصلحة 
 اإلعالم اآللي

 السكريتاريا

 الفرع التجاري

 الفرع العمومي

 فرع التحويالت

 فرع المحفظة

 فرع الشباك

 فرع المحاسبة

 المصلحة القانونية

المصلحة 
 اإلدارية

مصلحة 
 القرض

مصلحة 
 المقترضين

http://www.badr-bank.net/
http://www.badr-bank.net/
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 .وظائف وأىداف بنك الفالحة والتنمية الريفية:المطلب الثالث

 1:تتمثل وظائف بنك بدر فيمايلي : وظائف بنك الفالحة والتنمية الريفية- 1

 :وضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق األىداف المخططة من خالل- 1.1

 .العمل على مواجهة ـباطر الصرؼ على القروض اػبارجية بصفة عقالنية- 

 .تطوير مستوى ىيئة اؼبوظفُت وإعطاء األولوية غباملي الشهادات- 

 .إعطاء الدعم اإلعالمي- 

 :عرض المنتجات والخدمات الجديدة من خالل- 2.1

 .تصفية اؼبشاكل اؼبالية- 

 .أخذ الضمانات اؼبالئمة وتطبيقها ميدانيا- 

 .سبويل التجارة اػبارجية- 

 .اإلستقباؿ اعبيد للزبائن واحًتامهم والرد على طلباهتم جبدية- 

 .سبويل اؼبشاريع الداخلية يف إطار تشغيل الشباب- 

 :تطبيق الخطط والبرامج الداخلية وفق سياسة الحكومة وىذا لـ- 3.1

 .تطوير اؼبوارد والعمل على رفعها وربسُت تكاليفها- 

 .االستعماؿ الرشيد لإلمكانيات اليت سبنحها السوؽ اؼبالية- 

 .مسايرة التطور اغباصل يف عادل اؼبهنة اؼبصرفية وتقنياهتا- 

 

                                       
 124ادريس حليمة، أمهية تبٍت التسويق اؼبصريف يف ربسُت العالقة مع الزبوف، مرجع سبق ذكره ،ص 1
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 :أىداف البنك-2

 :وتتمثل أىدافو الرئيسية فيما يلي

ربسُت نوعية اػبدمات والعالقات مع الزبائن وذلك بالرفع من اؼبوارد وجعلو يتمتع دبردودية القروض اإلنتاجية - 
 .ذات صحة متنوعة يف احًتاـ قواعد اغبيطة

البقاء ضمن أكرب البنوؾ يف البلد بالتسيَت الصاـر للخزينة سواء بالدينار أو العملة الصعبة مع الديناميكية يف - 
ؾباؿ التحليل اؼبارل، ربقيق مرد ودية أكرب  بتحسُت اإلنتاج على مستوى عمليات اؼبعاعبة اليومية،دينح البنك 
لصاحل زبائنو أفضل اػبدمات، وخاصة بواسطة التكنولوجيا والوسيلة اإلعالمية اؼبتعددة الغايات مع اإلمتداد 

 .(إخل......كاحملاماة، الطب

 . اغبصوؿ على أكرب حصة يف السوؽ- 

 .تطوير العمل اؼبصريف قصد اغبصوؿ على مردودية أكرب- 

و بغية ربقيق تلك األىداؼ استعاف البنك بتنظيمات و ىياكل داخلية ووسائل تقنية حديثة بلجوئو إذل صيانة و 
ترميم فبتلكاتو و تطوير أجهزة اإلعالـ اآلرل، كما بذؿ القائموف على البنك ؾبهودات كبَتة لتأىيل موارده البشرية 
و ترقية االتصاؿ داخل و خارج البنك، كما سعى البنك للتقرب أكثر من العمالء و ذلك بتوفَت مصاحل تتكفل 

 .دبطالبهم، و التعرؼ على حاجاهتم و رغباهتم
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 تقديم وكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية مستغانم: المبحث الثاني 
 .سنتطرؽ يف اؼببحث الثاين إذل تقدمي بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغازل مقر إجراء الًتبص 

 .تعريف وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية مستغانم: المطلب األول 

 . بوالية مستغازل4 وكاالت موجودة بوالية غليزاف، 6 وكاالت،منها 10تضم اعبهوية لوالية مستغازل 

تقع وكالة مستغازل وسط اؼبدينة على الطريق اؼبؤدي إذل والية غليزاف للجهة الشمالية للبلدية، على بعد حوارل 
 . مًت من اؼبديرية اعبهوية التابعة ؽبا600

تقدـ الوكالة خدماهتا لسكاف البلديات التابعة لدائرة مستغازل، ويعمل هبذه الوكالة موظفوف أغلبيتهم ؽبم ذبربة ال 
 عاـ من اػبدمة بعضهم حاصل على شهادة الكفاءة اؼبهنية و أغلبيتهم تربصات تكوينية من عدة 20تقل عن 

 .مدف كاعبزائر العاصمة

تقـو وكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية بالتعامل اؼبباشر مع العمالء و تقدـ كافة العمليات البنكية مثل السحب 
 ...و الدفع و تقدمي القروض و صبع الودائع 

عند تواجدنا دبقر الوكالة، دل  نستقر يف مصلحة معينة بل تنقلنا يف كل اؼبصاحل و ىذا حىت يتسٌت لنا اإلطاحة 
 1.الشاملة و اؼبعرفة الكاملة دبهاـ كل مصلحة

 

 

 

 

 

                                       
 .اؼبديرية العامة لبنك الفالحة و التنمية الريفية 1
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 الهيكل التنظيمي لوكالة بدر: المطلب الثاني 

 الهيكل التنظيمي العام لبنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغانم : 16الشكل رقم  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . اؼبديرية العامة لبنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغازل:المصدر

 األمانة العامة المفتشية العامة

 مدير المراقبة الداخلية

 مصلحة اإلتصاالت

 مجلس النقابة و اللجان

 المستشارين

نيابة المديرية العامة 
موارد القروض 

 التتالقروضالقرروض
 مديرية تمويل المؤسسات

مديرية تمويل المؤسسات 
 المتربصة

 مديرية النشاطات

 مديرية دراسات السوق

مديرية المتابعة          
 و التغطية

نيابة المديرية العامة 
  محاسبة و خزينة

مديرية اإلعالم اآللي  
 المركزي

مديرية المصلحة 
 الشخصية

 مديرية الوكالة

مديرية المراقبة   
 و اإلحصاء

مديرية العالقات 
 الدولية

مديرية الفرع 
 الرئيسي

مديرية العمليات 
 التقنية مع الخارج

مديرية التقسيم 
 الدولي

 شبكة التشغيل

مراقبة التسيير       المديرية
 و التقييم

مديرية التعديل   و 
 دراسات قانونية

مديرية الوسائل 
 العامة

مديرية تقييم الموارد 
 البشرية

نيابة المديرية العامة 
 و اإلدارة

مديرية االتصال عن 
 بعد و صيانة اإلعالم

مديرية المحاسبة 
 العامة

 المدير العام
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 المهام و األىداف التسويقية لوكالة بدر: المطلب الثالث 

 :المهام التسويقية للوكالة- 1

تبقى اؼبهمة األساسية لوكالة بدر تطوير القطاع الزراعي و الفالحي للمنطقة التابعة لو، و تلبية متطلبات الزبائن 
 1:لذا يعمل البنك عرب الوكالة لتقدمي عدة مهاـ نذكر منها

 .فتح اغبسابات لكل الزبائن الذين يتقدموف لطلب ذلك - 
 .معاعبة العمليات اػباصة باإلقًتاض و ربويل العمالت و عمليات اػبزينة- 
 .استقباؿ الودائع بنوعيها - 
 .تطوير األعماؿ الفالحية و الزراعية- 
 .التعاوف مع الدولة من أجل الرقابة على حركة األمواؿ - 
  :يف تتمثل األىداؼ: األىداف التسويقية للوكالة- 2
تلبية و إشباع حاجات الزبائن من خالؿ تقدمي تشكيلة من اػبدمات ذات النوعية اعبيدة و السرعة يف األداء  -

 .لكسب والء الزبائن و ضماف حصة يف السوؽ
 .الزيادة من حجم اؼبوارد بأقل التكاليف وأفضل مردودية- 
 .تطوير نشاطها يف ؾباؿ التعامالت البنكية- 
 .اغبصوؿ على أكرب حصة يف السوؽ و ربقيق اؼبيزة التنافسية - 

     

 

 

 

 

                                       
 .نفس اؼبرجع السابق 1



 الفصل الثالث                                             دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية

 

100 
 

 واقع التسويق في بنك الفالحة و التنمية الريفية و دوره في تنمية القدرة التنافسية للبنك: المبحث الثالث

يهتم بنك الفالحة و التنمية الريفية بالتسويق البنكي لتلبية حاجات الزبائن و ؿباولة كسب ثقتهم ووالئهم يف ظل 
 .اؼبنافسة القوية اليت يعرفها السوؽ البنكي 

 المزيج التسويقي المطبق من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية: المطلب األول 

من أجل اإلستجابة ؼبتطلبات و رغبات العمالء فاف بنك التنمية الريفية يسعى إذل استحداث خدمات جديدة   
 ...و يعمل جاىدا على تنويعها من قروض وبطاقات بنكية و اؼبوزعات اآللية لألوراؽ النقدية

ال ديكن القوؿ أف التسويق البنكي دبفهومو التقليدي و اغبديث غائب يف البنك بالرغم من اقتصاره على اعبهود 
الًتوجيية اليت ال تتعدى يف ؾبملها إجراء بعض البحوث و الدراسات السوقية  و ترصبتها إذل معلومات تبٍت أساسها 

ضبلة إشهارية تتمثل يف بعض اإلعالنات و اؼبلصقات، و حىت ىذه العملية تبقى احتكارا على اؼبستوى 
اإلسًتاتيجي من طرؼ اإلدارة العامة و من اؼبالحظ أنو بالرغم من اغبرص التنامي للبنك على ربقيق التميز       

و التطور لنشاطاتو و أعمالو كإقامة دورات تدريبية ىدفها تدريب الكوادر بشكل يتفاوؽ مع اذباه البنك كبو 
الزبوف، إال أف ىذا اغبرص دل يًتجم يف الواقع العملي اؼبلموس إف هتميش ىذا اؼبفهـو اغبقيقي ؽبذه الوظيفة عموما 
 و ديكن القوؿ انو بالرغم أننا ؼبسنا رؤية اسًتاتيجية لدى مسؤورل البنك إال أف ىذه الرؤية ال تفتقر إذل األساليب 
و التقنيات اغبديثة سواء كانت تسيَتية أو تسويقية و التسويق على اؼبستوى االسًتاتيجي ال يطبق بطريقة علمية 

حديثة فالبنك يف ىذا الصدد يطبق اإلسًتاتيجية اؽبجومية اؼبعتمدة على اؼببادرة بالعصرنة         و التحديث أماـ 
نظاـ اؼبعلومات التسويقية فهو نظاـ غائب يف البنك و أسلوب حبوث التسوؽ يقتصر على دراسة السوؽ، و عليو 

سوؼ نتطرؽ من خالؿ ىذا اؼبطلب إذل تشخيص واقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية من خالؿ 
 .دراسة عناصر اؼبزيج التسويقي 
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 1:و تتمثل عناصر اؼبزيج التسويقي لبنك الفالحة و التنمية الريفية فيمايلي

 :منتجات وخدمات بنك الفالحة والتنمية الريفية- 1

يهدؼ بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالؿ وضع سياسات تتعلق باؼبنتجات واػبدمات إذل الرفع من اغبصة 
السوقية والعمل على إرضاء الزبائن عرب االىتماـ بتوقعاهتم وإشباع حاجاهتم ورغباهتم أكثر، و نتيجة لذلك 

اكتسب ميزة تنافسية ذبعلو قادر على منافسة البنوؾ التجارية من جهة و احملافظة على حصة سوقية مهمة من 
 :السوؽ البنكي، و من أىم ىذه اػبدمات

 :المنتجات و الخدمات المقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية- 1.1

 :وتتمثل أىم ىذه اػبدمات يف

 :الحساب الجاري- 1.1.1

ذبار صناعيُت، مؤسسات ذبارية، )يكوف مفتوحا لألشخاص الطبيعيُت واؼبعنويُت الذين ديارسوف نشاطا ذباريا 
 .ىذا اؼبنتج البنكي بدوف فائدة (إخل...فالحوف

 : (الشيكات)حساب الصكوك- 2.1.1

تكوف اغبسابات مفتوحة عبميع األفراد أو اعبماعات اليت ال سبارس أي نشاط ذباري وذوي األجور الراغبُت يف 
 .اإلستعانة بالشيكات لتصفية اغبسابات

 :Livret d’épargne Badrبدر  دفتر التوفير- 3.1.1

وىو عبارة عن منتج مصريف ديكن للراغبُت من إدخار أمواؽبم الفائضة عن حاجاهتم على أساس فوائد ؿبددة من 
طرؼ البنك أو بدوف فائدة حسب رغبات اؼبدخرين وباستطاعة ىؤالء اؼبدخرين اغباملُت لدفًت التوفَت  القياـ 
بعمليات دفع وسحب األمواؿ يف صبيع الوكاالت التابعة للبنك، وبذلك فإف ىذا اؼبنتج جينب أصحاب دفاتر 

 .التوفَت مشاكل وصعوبات نقل األمواؿ من مكاف ألخر 

                                       
 مديرية بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة ستغازل 1
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 : Livret d’épargne Junior دفتر التوفير أشبال -4.1.1

إف دفًت توفَت .ـبصص ؼبساعدة أبناء اؼبدخرين للممارسة والتدريب على االدخار يف بداية حياهتم االدخارية
 سنة من طرؼ فبثليهم الشرعيُت، حيث حدد الدفع األورل 19الشباب يفتح للشباب الذين ال تتجاوز أعمارىم 

 دينار كما ديكن أف يكوف الدفع يف صورة نقدية أو عن طريق ربويالت تلقائية أو أوتوماتيكية 500بػػػػ 
 سنوات من 05كما يستفيد الشاب صاحب الدفًت عند بلوغو األىلية القانونية ذو األقدمية اليت تزيد عن .منظمة

 .قروض مصرفية تصل إذل مليونُت دينار جزائري

 :Carte Badrبطاقة بدر - 5.1.1

تعترب بطاقة بدر منتج بنكي طرح يف منتصف التسعينات تسهيال للحياة االقتصادية و االجتماعية للمتعاملُت 
معو، حيث يسمح لعمالء البنك بإجراء عملية سحب ألمواؽبم على مستوى اؼبوزع اآلرل لألوراؽ النقدية اؼبتواجد 

 .يف وكاالت بدر 
 :les dépôts à termeاإليداعات ألجل - 6.1.1

ىي خدمة تسهل على األشخاص إيداع أمواؽبم الفائضة عن حاجاهتم إذل آجاؿ ؿبددة بنسبة فوائد متغَتة من 
 .طرؼ البنك

 : les comptes devisesحساب بالعملة الصعبة - 7.1.1
 .خدمة تسمح جبعل نقود اؼبدخرين بالعملة الصعبة متاحة يف كل وقت مقابل عائد ؿبدد حسب شروط البنك

 :les crédit d’investissements القروض اإلستثمارية- 8.1.1

ىي خدمة موجهة إذل فئات معينة لتشجيعهم يف حياهتم اؼبهنية كقروض اإلستثمار يف القطاع الفالحي، قروض 
اإلستثمار يف ؾباؿ الصيد البحري، قروض اإلستثمار يف القطاع الصحي، و ديوؿ ىذا النوع من القروض اؼبتوسطة 

 .و الطويلة األجل
  : les crédits à la consommationالقروض الموجهة لإلستهالك - 9.1.1

يعترب ىذا النوع من القروض اليت يلجا إليها العميل دبثابة قروض من اجل مساعدة اؼبواطنُت أصحاب الدخل 
احملدود و الثابت على اقتناء منتجات االستهالؾ الدائمة بإشراؼ البنك، و ذلك من خالؿ اتفاقية يعقدىا البنك 

 . شهرا36 إذل 12 مع الباعة اػبواص يف مدة تًتاوح بُت
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 :المقاصة - 10.1.1
تعترب اؼبقاصة من الناحية العملية كرابطة بُت اؼبناخ اػبارجي و اؼبناخ الداخلي حيث تقـو بتسهيل اؼبعامالت بُت 

البنوؾ، و اليت تتمثل يف كل العمليات اػباصة هبا، كل ىذا يتم يف غرفة اؼبقاصة اؼبوجودة يف البنك اؼبركزين ىذا ال 
يعٍت اف البنوؾ احمليطة هبذا اػبَت ال توجد فيها اؼبقاصة، حيث توجد هبذه البنوؾ إال أهنا تقل أمهية من الناحية 

 .الوظيفية مقارنة مع البنك اؼبركزي
 :المحفطة- 11.1.1

تدعيما لعملية الشباؾ و تسهيال لرفع اغباجز بُت البنك و الزبوف قبد احملفطة و اليت تتمثل أمهيتها يف  تسعَت 
 . العملية التجارية

 :كما توجد عدة منتجات أخرى لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية تتمثل يف 

الدفًت اؼبخصص للسكن إضافة إذل اإلعتمادات والقروض اليت دينحها البنك لزبائنو، و اليت تكوف وفق  - 
 . دراسات وشروط مسبقة، من بينها قروض االستثمار وقروض اإلستغالؿ

 .خدمة كراء اػبزائن اغبديدية- 

خدمة البنك للمعاينة اليت سبكن الزبائن من معاينة ومراجعة التحويالت اليت طرأت على أرصدهتم عرب استعماؿ - 
 .األرقاـ الشخصية والسرية اؼبعطاة ؽبم من طرؼ البنك،من خالؿ استعماؿ أجهزة اإلعالـ اآلرل اؼبتاحة

خدمات الفحص السلكي اليت تسمح خبدمة أحسن الزبائن باستعماؿ شبكة الفحص السلكي يف تنفيذ - 
 .العمليات 

 .وىي عبارة عن تفويض ألجل، وبعائد موجو لألشخاص اؼبعنويُت والطبيعيُت سندات الصندوؽ- 

 :أبعاد المزيج الخدمي في بنك الفالحة و التنمية الريفية- 2.1
 .يتكوف اؼبزيج اػبدمي يف بنك بدر من ثالثة أبعاد كغَته من البنوؾ األخرى و ىي االتساع و العمق و التوافق

إف اتساع اؼبزيج اػبدمي لبنك بدر يتكوف من الودائع ، القروض ، التحويالت و اإلعتمادات و كل ؾبموعة من 
ىذه اجملموعات ربتوي على ؾبموعة من اػبدمات احملددة، يتم التعامل هبا يف ـبتلف وكاالت البنك يًتاوح عددىا 

  خدمات فرعية تكوف عمق اؼبزيج اػبدمي يف البنك، كما انو يتميز بالتوافق اإلنتاجي4 إذل 2ما بُت 
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و التسويقي، حيث أف صبيع خدمات البنك تعتمد على إمكانيات إنتاجية تسويقية مشًتكة، و ىذا التوافق ديكن  
 .البنك من زيادة رحبيتو

 : و ديكن تلخيص أبعاد اؼبزيج اػبدمي يف بنك الفالحة و التنمية الريفية يف اعبدوؿ التارل
 أبعاد المزيج الخدمي في بنك البدر : 03جدول رقم  

                                                   إتساع اؼبزيج  
 اإلعتمادات التحويالت القروض الودائع

 جارية ربت الطلب
 قصَتة األجل

 توفَت
 آجلة

 قصَتة األجل
 متوسطة األجل
 طويلة األجل

 تسهيالت ائتمانية

 داخلية
 خارجية

 القطاع اغبكومي
 القطاع اػباص

  مديرية بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغازل:المصدر 

 :تطوير الخدمات البنكية في بنك البدر- 3.1
سباشيا مع التغَتات و التطورات اليت تشهدىا الساحة البنكية اعبزائرية قاـ بنك الفالحة و التنمية الريفية بإعادة 
تصميم ىياكلو و أنشطتو آخذا يف اعتباره عالقة البنك بالعمالء إذل جانب اػبدمات اليت يقدمها يف السوؽ، 

 .هبدؼ مواجهة اؼبنافسة و اغبفاظ على مكانتو يف السوؽ البنكية اعبزائرية 
  :la banque assiseبنك الجلوس - أ

و ىو تنظيم جديد ألنشطة البنك هبدؼ ربقيق الفعالية يف األداء و العمل على راحة العميل، و ىو عبارة عن 
مساحة واسعة ؾبهزة بكاتب الستقباؿ العمالء يف وسط مريح و يف أجواء مكيفة، و أطلق عليو ىذا االسم ألنو 

 .يتم استقباؿ العميل فيو باعبلوس حيث يواجو مباشرة موظف البنك
 : la banque deboutبنك الوقوف - ب

و ىو بنك يتم فيو استقباؿ العمالء عن طريق شبابيك منتظمة، و ىو يقـو بنفس النشاط الذي يقـو بو بنك 
اعبلوس، و أطلق عليو ىذا االسم ألنو يتم استقباؿ العميل فيو و ىو واقف، و ىذا البنك موجو لفئة من العمالء 

 .كاألجراء و اؼبتقاعدين
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  :les services personnalisés الخدمات المشخصة- جـ 
سبثل اػبدمات اليت يقدىا البنك للزبوف عن طريق موظفيو الذين قاـ البنك بتكوينهم وفق منطور جديد و متطور  
و يهدؼ إذل اإلحتفاظ بالعمالء اغباليُت و جذب عمالء جدد، ـ قد مكنت ىذه اػبدمة البنك من ربقيق ميزة 

 .تنافسية اكرب و جعلتو يستقطب عددا ىاما من العمالء
 :télé compensationالمقاصة اإللكترونية  - د

 تعترب اؼبقاصة االلكًتونية نظاـ جديد يعاجل اؼبعلومات أوتوماتيكيا، خيص معاعبة كل عمليات الدفع على ـبتلف 
 .الوسائل، حيث يعطي األولوية للشيكات اليت سبنح لألفراد و اؼبؤسسات مث تليها االيداعات

من اجيابيات ىذا النظاـ انو حيقق األماف، الثقة و الشفافية يف التعامالت، و اؽبدؼ األساسي منو ىو ؿباربة الغش 
 . و اإلختالسات

 : السعر لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية- 2

تعترب سياسة التسعَت من أىم السياسات البيعية ؼبا ؽبا من تأثَت على مدى ربقيق اؼبؤسسة ألىدافها ولكن قبد 
دورىا جد ؿبدود يف التسويق اؼبصريف لعدـ وجود حرية كاملة للبنوؾ يف ربديد أسعارىا فمعظم األسعار ربدد من 

طرؼ السلطات النقدية،فبنك اعبزائر يتدخل يف ربديد أسعار اؼبنتجات واػبدمات ويقدـ ؾباال ؿبدودا للبنوؾ 
 .تضع على أساسو معدؿ الفائدة اليت سبنحها للزبائن

فيما خيص ربديد أسعار منتجات بنك بدر، فلو إمكانية ؿبدودة كما ىو اغباؿ يف صبيع البنوؾ وىذه األسعار 
تتحدد على أساس معدؿ األفضلية الذي يصدره بنك اعبزائر بالنسبة لتحديد أسعار اػبدمات ربدد أيضا من 

 :طرؼ بنك اعبزائر لكنها تكوف على شكل

 ؾباالت تًتؾ فيها حرية ؿبدودة للبنوؾ يف ربديد السعر على مستوى ىذا اجملاؿ. 
 أسعار ثابتة. 

كما يقـو بنك بدر بتحديد أسعار بعض اؼبنتجات واػبدمات دوف اؼبساس بالسقوؼ االئتمانية اليت حيددىا بنك 
اعبزائر، حيث تقـو اإلدارة العامة بتحديد ىوامش ؿبددة هبدؼ ربقيق الرحبية من جهة واغبفاظ على الزبائن 

 .اغباليُت واستقطاب زبائن جدد من جهة أخرى
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  :التوزيع- 3

يعتمد بنك بدر يف توزيع خدماتو اؼبصرفية على التوزيع اؼبباشر من خالؿ شبكة من الوكاالت اؼبنتشرة عرب كامل 
 وكالة هبدؼ الوصوؿ إذل أكرب عدد من الزبائن ىذا فيما خيص التوزيع اؼبباشر، 300الًتاب الوطٍت واليت تتعدى 

أما بالنسبة للتوزيع غَت اؼبباشر فوضع بنك بدر ربت تصرؼ زبائنو نظاـ توزيع إلكًتوين وذلك عن طريق اؼبوزعات 
 .اآللية لألوراؽ النقدية أو عن طريق الشبابيك اآللية لألوراؽ النقدية

يوفر أيضا البنك للزبائن  خدمات مصرفية عرب اؽباتف لكنها ؿبدودة جدا،إضافة إذل صفحات الويب اليت ال 
 .ترتقي اػبدمات هبا إذل اؼبستوى اؼبطلوب

ما ديكن استخالصو أف بنك الفالحة والتنمية الريفية يعتمد يف سياسة التوزيع على الوكاالت اؼبصرفية لإلستغالؿ 
بشكل كبَت، لذا كاف من الضروري أف تتضمن سياسة إنشاء وكاالت جديدة للبنك القياـ بالدراسات الدقيقة 

واؼبستمرة ؼبدى حاجة اؼبناطق اؼبختلفة ؼبنتجات البنك وخدماتو، حيث جيب أف تأخذ ىذه السياسة يف اإلعتبار 
 .أف اإلنتشار اعبغرايف لفروع البنك ىو ضرورة لتأمُت نشاطو وزيادة مبيعاتو وبالتارل أرباحو

 :وؽبذا خيتار البنك مقاييس مهمة عند تأسيس وكالة جديدة من بينها 

 .دراسة السوؽ ؼبعرفة احتياجات الزبائن- 

 .دراسة اؼبردودية حبساب تكاليف االستغالؿ اؼبتوقعة- 

 .األخذ بعُت االعتبار القدرة اؼبالية للسوؽ، القدرة اؼبالية للزبائن،القدرة على صبيع اإلدخارات -

 :(اإلتصال  )الترويج - 4

يهدؼ بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالؿ السياسة اإلتصالية إذل إلغاء التباعد بينو وبُت األطراؼ اػبارجية 
والداخلية خاصة الزبائن منهم، وإذل رسم صورة إجيابية للبنك من خالؿ إعالـ األفراد دبنتجاتو وخدماتو، أفراد 
بنك الفالحة والتنمية الريفية يشكلوف مديرية زبتص بالسياسات اإلتصالية والتسويقية تدعى دبديرية اإلتصاؿ 

 .والتسويق
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 :العالقات العامة - 1.4
و يعتمد بنك بدر يف تروجيو ػبدماتو على العالقات العامة اليت تعترب من عناصر اؼبزيج الًتوجيي اليت يعتمد عليها 
و اليت هتدؼ إذل تنمية العالقات مع ـبتلف اؽبيئات اليت يتعامل معها إلعطاء صورة جيدة عن البنك، و يتضمن 

 :نشاط العالقات العامة اعبوانب التالية
من أجل تقدمي خدمات بنكية ذات جودة عالية يعمل بنك الفالحة : العالقات مع العاملين بالبنك- 1.1.4

و التنمية الريفية على جعل موظفو عبارة عن أسرة واحدة تعمل لتحقيق ىدؼ واحد و ىو إقباح البنك، و من 
اجل ربقيق ذلك قاـ بنك بدر بتكوين أغلب عمالو لكي يكونوا مؤىلُت لشغل اؼبناصب ضمن اسًتاتيجيتو 

 .اعبديدة
 حيث يقـو موظفي البنك ببناء عالقة قوية مع العمالء، و من اجل ربقيق :العالقات مع العمالء- 2.1.4

 .ذلك مت ذبسيد فكرة بنك اعبلوس، و إلغاء العمل بفكرة الشبابيك
 :اإلتصال الخارجي - 2.4

فيما خيص اإلتصاؿ اػبارجي  اىتماـ البنك بو أكثر من اإلتصاؿ الداخلي، إذ يعتمد على اإلشهار قصد إقامة 
عالقة دائمة مع الزبائن اغباليُت واحملافظة عليها وتنميتها بصورة تضمن استمرار تعاملهم مع البنك وإقباؽبم على 

 :اػبدمات اعبديدة اليت يقدمها مستعملة يف ذلك عدة وسائل اتصالية نذكر منها

وىي عبارة عن ؾبلة تصدر كل شهرين تتطرؽ ؼبختلف نشاطات البنك " : أخبار البنك"مجلة البنك - 1.2.4
يف تلك الفًتة يتم من خالؽبا التعريف دبختلف اؼبنتجات واػبدمات اؼبصرفية، وىي ذات استعماؿ مزدوج حيث 

 .توجو للموظفُت والزبائن يف نفس الوقت

وىي عبارة عن وسيلة تستخدـ للتعريف دبنتجات وخدمات البنك عن طريق  : منشورات خاصة- 2.2.4
إلصاؽ لوحات إشهارية دبحاذاة فروع البنك أو داخلو، كما تقومي  الوكالة بتقدمي رزنامات حامالت مفاتيح، 
ؿبافظ ومذكرات إذل زبائنها واليت ربمل صبيعها شعار بنك بدر، وعلى الرغم من أمهيتو، إال أف ىناؾ قصورا يف 

نشاط اإلشهار كوسيلة تروجيية يف الوكالة بسبب عدـ وجود منافسة فعلية بُت ـبتلف البنوؾ، وعدـ انتشار الوعي 
 .اؼبصريف لدى الكثَت من الزبائن، خاصة إذا تعلق األمر يف اإلعالف عن التكنولوجيا اؼبستعملة من طرؼ البنك
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 كوسيلة من وسائل www.badr-bank.net يستخدـ البنك اؼبوقع موقع البدر على شبكة األنترنت- 3.2.4
 .اإلشهار للتعريف بالبنك، و عرض أىم خدماتو

 .باإلضافة إذل ذلك فاف وكالة بدر تقدـ لعمالئها األوفياء يوميات و مذكرات و رزنامات ربمل شعار البنك

 المزيج التسويقي الموسع في بنك الفالحة و التنمية الريفية : المطلب الثاني 

 المكونات المادية في بنك الفالحة و التنمية الريفية- 1

قاـ بنك الفالحة و التنمية الريفية بتحديث طرؽ تقدمي اػبدمات البنكية من خالؿ الًتكيز على أمهية هتيئة مباين 
 :البنك مع توفَت كل ما يستلزمو تقدمي اػبدمات و من أىم ىذه التسهيالت اؼبادية نذكر

 la banque assiseبنك الجلوس - 1.1

ىو منوذج حديث يف اعبزائر عبارة عن واجهة ـبصصة و مؤثثة بديكور حديث يضمن للزبائن حسن اإلستقباؿ          
و حسن اؼبعاملة و جيعل العميل يف صورة مباشرة مع مقدـ اػبدمة، و من ىنا يكوف بنك بدر قد زبلص من 

 .التنظيم الذي يعتمد على الشبابيك و اليت تنعكس سلبا على عالقة العميل بالبنك

 و جاء هبذه الفكرة الرئيس اؼبدير العاـ،     2003-01-17بدا العمل يف بنك بدر بطريقة البنك اعبالس يف 
و الغرض من اتباع ىذه السياسة اعبديدة ىو تقدمي خدمات ذات جودة عالية و بلوغ اؼبستوى التنافسي         

 نتائج جد مرضية مع احتفاضو يف نفس 2003و اكتساب مكانة مرموقة، و سجل بنك بدر يف غضوف سنة 
الوقت بطابعو الرئيسي كمسَت للقطاع الفالحي و عنصر يف تنمية القطاع الريفي و النهوض باالقتصاد الوطٍت كما 

 .  انو استمر يف تدعيم مكانتو التنافسية بفضل ربقيق األىداؼ اليت سطرىا
إف قدرة بنك بدر يف االستجابة بطريقة عقالنية للمتطلبات اؼبستقبلية للزبائن تتمثل يف اتباعو أفضل طرؽ التنظيم 

 .لفريق العمل

 ميدانيا عرض خدمات على الزبائن و التأكيد على توسيع نظاـ االسًتجاع،     2003جسد البنك خالؿ سنة 
و االستناد التدرجي على نظاـ اؼبعاعبة عن بعد للملفات وتعميم مبدأ اعتبار الوكاالت كبنوؾ معقدة تتميز 

 . على استمرار وتَتة تلك التغَتات2003بتقدديها خدمات مشخصة، و تدؿ النتائج اؼبسجلة خالؿ السنة اؼبالية 

http://www.badr-bank.net/
http://www.badr-bank.net/
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 تصور بنك الجلوس - 2.1
 بالنظر للمحيط التنافسي اؼبتزايد و تنوع متطلبات الزبائن فقد أصبح من الالـز على بنك :الخدمة المشخصة 

البدر أف يبحث عن عرض خدمات جديدة و يزيد من مراكزه ، و يف ىذا الصدد قاـ البنك بتبٍت ىذه 
اإلسًتاتيجية التنموية بالنظر لعدـ تطابق اؽبياكل القاعدية و عدـ تفعيل القدرات يف اجملاؿ التكنلوجي و اإلداري 
باإلضافة  إذل تردي مستوى التكفل حباجات الزبائن و خاصة ىيمنة ظاىرة التسيَت البَتوقراطي عوض االعتماد 

 .على نظرة مقاربة العالقات
 أىداف بنك البدر من بنك الجلوس- 3.1

إف بنك اعبلوس يعكس التطور اغباصل يف العمل البنكي و الذي تبناه بنك الفالحة و التنمية الريفية بغية ربقيق 
 :األىداؼ التالية

 ربقيق ميزة تنافسية و إعطاء صورة جيدة عن البنك- 
 البحث عن الفعالية- 
 جذب اكرب عدد فبكن من العمالء للتعامل مع البنك- 
 زيادة موارد و أرباح البنك عن طريق كثافة العمليات البنكية - 
 ربقيق اؼبنفعة الزمانية و اؼبكانية لعمالء البنك- 
 ربسُت أداء موظفي البنك-  
 اغبصوؿ على منتوج بنكي خاـ معترب- 

 اآلمال التي يبنيها بنك البدر من بنك الجلوس- 4.1
تأخذ اآلماؿ من أجل بلوغ نظاـ متوازف بعُت االعتبار اىتمامات اؼبتعاملُت و اؼبسامهُت و البنك ؼبصلحتو 
الشخصية من ناحية الًتتيبات التطبيقية، فقد باشر البنك يف ربسُت ىياكلو و تنظيمو و الرفع من مستوى 

األساليب العملية و يعرض منتجات ذبارية ذبذب الزبائن و يقدـ خدمات نوعية مع احتفاظو دببادئو كالعمل 
اعبماعي و األىلية و التخصص اؼبهٍت، حيث يقصد من وراء ىذا كلو بلوغ رضا الزبوف الذي ديثل أساس 

 .اىتمامات البنك
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من ناحية اؼببادئ فاف تطور بنك اعبالس ذات خدمات : المبادئ التي يقوم عليها بنك الجلوس - 5.1
 :مشخصة يرتكز على 

تقدمي خدمات نوعية خالية من العيوب و اػبفة يف معاعبة العليات سواء يف واجهة مكاتب االستقباؿ أو يف - 
 .خلفيتها

 .إزالة اغبواجز عن األىلية اؼبهنية و تنوعها لدى اؼبستخدمُت - 
 .ربسُت نوعية التسيَت و التخصص اؼبهٍت للمستخدمُت- 
إدماج التكنلوجيا اغبديثة و اإلمنائية كوهنا مصدر للعائدات البنكية و أداة تساىم يف التحكم و زبفيض - 

 . اؼبصاريف اؼبالية 
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 :الهيكل التنظيمي الجديد لوكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية- 6.1

 -البنك الجالس- التنظيم الهيكلى لوكالة بدر المحلية لإلستغالل : 17الشكل رقم 
 
 
 
 
 

            اعبهة اػبارجية                                                  اعبهة الداخلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغازل:المصدر 

 
 
 

 سكريتاريا مدير الوكالة

 اؼبكلف الثاين بالزبائن

 اؼبكلف االوؿ بالزبائن

 مستشار الزبائن

 مصلحة الشخصية

 مصلحة احملاسبة و اؼبراقبة

 مصلحة القضاء و اؼبنازعات

 مصلحة التجارة اػبارجية

 مصلحة اؼبقاصة

 مصلحة اغبقيبة اؼبالية

 مصلحة القروض

 مصلحة التحويالت

مصلحة 
 اغبرة

 موجو إضايف

 نسخ حساب الزبوف

جهاز كمبيوتر ـبصص 
 للزبائن لفحص أرصدهتم

 اؼبكلف الرابع بالزبائن

 اؼبكلف الثالث بالزبائن

 موزع آرل

صندوؽ 
 رئيسي

 نائب مدير الوكالة

 موجو إضايف

 اؼبكلف اػبامس بالزبائن
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 :  يقـو مدير الوكالة بنقل اؼبهاـ بفعالية و خيتص يف تسيَت اؼبهمات التالية:مدير الوكالة- 1.6.1
 ديثل البنك أماـ اإلدارة و الشركاء. 
 السهر على حجز أماف العمليات اؼبنجزة يوميا. 
 يسهر على اغبافظة على علو صورة و ىيئة البنك. 
  يدرس تقارير اؼبفتشية العامة. 
 إعداد اؼبداخيل التقديرية لعملية االستثمار. 
 ربيد و تنسيق ـبطط تسامهي و أىداؼ العمل. 
 تفسَت النصوص النظامية للموظفُت ووضع تنظيم ـبتلف اػبدمات اؼبستعملة و السهر على تطبيقها. 
  يثبث قرار عمل الوكالة أي دراسة نشاط العمل من طرؼ اؼبدير. 
 السهر على ربصيل الديوف بطريقة سليمة و ربقيق اؼبعمولة ؽبذا االذباه . 

و ىو مسَت العمليات و اؼبكلف دبساعدة مدير الوكالة و اؼبنسق لكل خدمات : مدير مساعد الوكالة- 2.6.1
 :الوكالة مكلف بالزبائن و خيتص يف

 اغبضور يف صبيع اؼبهمات. 
 ينوب عن مدير الوكالة يف حالة غيابو. 
 السهر على اعبرد الدوري للسلع البنكية. 
 التأكد من اؼبخالفات و األخطاء الغَت متوقعة. 
 السهر على تطبيق النظاـ الداخلي و تسيَت اؼبوارد البشرية. 
 إعداد شهريا اغبسابات ؼبدير الوكالة و تطور عالقات عمليات الوكالة. 
 تسَت اؼبوارد البشرية. 
 ضماف اػبدمات اؼبقدمة للزبائن ذو النوعية الصعبة و الغامضة. 
 ترابط اػبدمات بطريقة منظمة. 
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 FRONT OFFICEواجهة المكتب الجهة المقابلة - 3.6.1

تقـو واجهة اؼبكتب بتقدمي اػبدمة للزبائن و اإلىتماـ هبم و معاعبة االتفاقيات و التبادالت البنكية، و تضمن 
سرعة اإلقباز و السرية اؼبطلوبة يف الدخوؿ إذل اؼبعلومات اإلعالنية النقدية و احملاسبة بالنسبة للصندوؽ و يشرؼ 

 :عليها مشرؼ يضم
  فضاء اػبدمة اغبرة الذي ديكن الزبائن بشكل مستقل من السحب اؼبباشر عربDAB و تسجيل تنقالت 

 .أمواؽبم أو طلب تسليمهم دفًت الصكوؾ
 مستخدمي االستقباؿ يسهروف على مساعدة و توجيو الزبائن. 
 حجرة للخدمات اؼبشخصة أين يستقبل اؼبكلفُت بالزبائن و يعاعبوف طلباهتم اؼبباشرة و صبيع عملياهتم. 

 :و تتكوف اعبهة اؼبقابلة من اؼبوجو اإلضايف و مستشار الزبائن و اؼبصلحة الشخصية و أشخاص اإلرتباط

 و ىو مكلف بتعيُت نشاطات اؼبصلحة اؼبقابلة و ضماف العالقة بُت اؼبصلحة اؼبقابلة      :الموجو اإلضافي- أ
و اؼبصلحة الداخلية و خيتص يف ربقيق األوامر يف اؼبصلحة اؼبقابلة و أف الزبوف مرحب بو و كدا التوزيع اعبيد 

 .غبجم العمل ؼبصلحة الزبائن
 . و ىو ـبتص يف تسيَت اغبقيبة اؼبالية يقـو بإعطاء رؤية كاملة ؼبختلف األسواؽ :مستشار الزبائن- ب
و فيها يقـو اؼبكلفوف بالزبائن بالتكلف جبميع عمليات الزبائن الذين يعملوف ربت : اؼبصلحة الشخصية - جـ

 األولوية اؼبباشرة للموجو اإلضايف 
 .  مكلفُت بتبادؿ اؼبلفات و اإلعالنات ما بُت اؼبصلحة اؼبقابلة و اؼبصلحة الداخلية:أشخاص اإلرتباط- د 
 و يقـو باستقباؿ الزبوف بكل احًتاـ و ؿببة و السهر على رفاىيتو و خدمتو و تقدمي :موظف االستقبال- ه

 . اؼبساعدات اإلشهارية من إعالنات و شروط البنك 

 BACK OFFICE (المكتب الخلفي  )الجهة الداخلية - 4.6.1

اؼبكتب اػبلفي ديكن اعتباره كمصنع يعمل يف اػبفاء و خيضع لسلطة احد اؼبشرفُت و ديثل التكملة الضرورية 
لواجهة اؼبكتب حيث انو يساعدىا و يقدـ ؽبا التوجيهات و يتكفل دبعاعبة العمليات التقنية و يتكوف من اؼبصاحل 

 التالية
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 يتوذل مهمة مراقبة عمليات اعبهة الداخلية و يضمن الًتابط بُت ـبتلف مراكز العمل أين :الموجو اإلضافي- أ
 :توجد اؼبهمة و خيتص بػػ 

 ضماف تقسيم العمل يف اعبهة الداخلية. 
 يضمن االحتفاظ يف أحسن شروط و امن تسجيالت الربؾبة. 
 يؤكد على النظاـ و الًتتيب يف اعبهة الداخلية. 
 حيرص على صبيع الوثائق التحاليل اؼبركزية و ربويل اؼبعلومات اإلحصائية إذل مصلحة اإلستقباؿ . 
 يضع ـبطط صالحية تقدير اؼبعاونُت يف تنقيطهم و كذلك تكوين إعادة توجههم داخل البنك . 

 تتوذل دراسة اؼبلفات اؼبقدمة من طرؼ الزبائن و يف ىذا اإلطار يقـو شخص مصلحة :مصلحة القروض- ب
 :القروض باؼبهمات التالية 

  مراقبة ملفات القروض. 
 وضع ملفات القرض للموجو اإلضايف لتقدديو للجنة القرض. 
 يعطي لكل األنظمة اؼبخصصة معلومات و إحصائيات اليت تفيده يف نشاطو. 
 ينبو على اتباع النظاـ التسلسلي لكل خطر يتعرض لو الزبوف مند بداية إتالؼ الوضعية اؼبالية. 

 :يتمثل دورىا يف دفع حسابات الزبائن كل التحويالت التالية : مصلحة التحويالت- جـ
 متابعة العمليات و حسابات التحويالت اؼبستعملة. 
 يراقب التنفيذ األحسن للتحويالت اآللية. 
  ربصيل الصكوؾ و مراقبتها، و يضمن إرجاع إعالنات الصكوؾ اؼبدفوعة بالشكل اؼبطلوب من طرؼ

 .اؼبسؤوؿ
 يضمن رجوع الصكوؾ الغَت مدفوعة اؼبرافقة لشهادات الغَت مدفوعة مكتوبة من طرؼ اغباسوب اآلرل . 

يعترب دبثابة وسيط يربط بُت واجهة اؼبكتب و اعبهة الداخلية حيث يأخذ عينة من اإلجابات : عامل اإلرتباط- د
 .و الوثائق اؼبوجودة لرئيس مصلحة اعبهة الداخلية للمكاف اؼبقصود لواجهة اؼبكتب

يقـو بضبط و معاعبة عمليات اؼبقاصة او مبادالت مباشرة مع البنوؾ يف نفس اؼبكاف : المكلف بالمقاصة- ه
 : من خالؿ

 فصل الصكوؾ اؼبوصولة لواجهة اؼبكتب و برؾبتها. 
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 وصل تبادؿ مباشر بُت البنكُت. 
 اقباز اؼبقاصة و حساب القيمة اؼبوصولة. 
 ضبط الصكوؾ الغَت مدفوعة و حسابات اؼبقاصة يف توازهنا يوميا. 

 مكلف بالعمليات التجارية ؼبهمة مصاغبة كل العمليات اؼبوصولة من :مصلحة العمليات التجارية الخارجية- و
 طرؼ الزبائن وفقا لتقنيات اؼبهنة و تنظيمات البنك اؼبركزي

 . يتوذل اؼبكلف بالصكوؾ اؼبالية ربصيل الصكوؾ البنكية و معاعبة الصكوؾ الغَت مدفوعة:الحقيبة المالية-  ي
و فيها تتم احملاسبة اليومية للوكالة من خالؿ أوراؽ التحقيق كالصكوؾ      : مصلحة المحاسبة و المراقبة- ن

و األوراؽ احملاسبية و عمليات اؼبعاعبة خالؿ اليـو من طرؼ واجهات اؼبكتب و اعبهة الداخلية من اجل مهمة 
 .األنظمة لألوراؽ و استعماؿ حاسبات و كلمات سر عمليات صحيحة 

 :المكونات المادية األخرى- 2
 :استعمال اإلعالم اآللي- 2.1

 من بُت التسهيالت اؼبادية استعماؿ اإلعالـ اآلرل على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية، وقد مت استخداـ 
أجهزة الكمبيوتر األكثر تطورا وقاـ كذلك بنك بدر باستخداـ وسائل تكنلوجية حديثة من موزعات آلية نقدية 

 . GAB و الشبابيك اآللية لتوزيع األوراؽ النقدية DABاليت تقع خارج البنك 
 :برامج التشغيل- 2.2

 . و تتمثل يف نظم التشغيل اليت يتم إعدادىا و تشغيلها عن طريق أجهزة الكمبيوتر
 :وسائل اإلتصاالت- 3.2

 لتبادؿ البيانات و التحويالت اؼبالية من و إذل SWIFT من بُت الوسائل اؼبتطورة اليت يستعملها بنك بدر نظاـ 
 .WESTER UNIUNاػبارج كما يسعى البنك إذل إبراـ عقد مع مؤسسة 

 دور العنصر البشري في تسويق خدمات بنك الفالحة و التنمية الريفية- 3
يعد العنصر البشري من أىم وسائل ربقيق األرباح لذا أصبح من الضروري اإلىتماـ هبم من خالؿ نظم التحفيز  

و اؼبكافات خاصة و أف إدخاؿ  التقنيات التكنلوجية اغبديثة ال بد ؽبا من برامج تدريب و تكوين العماؿ من 
أجل التعرؼ على ىذه التقنيات و استخدامها بالطريقة اليت تسمح بتحقيق اؼبردودية و ذبنب اؼبخاطر،  يف ىذا 

الصدد قاـ بنك الفالحة و التنمية الريفية خالؿ السنوات األخَتة إذل إدخاؿ نظاـ معلومايت جديد يسهل  عملية 
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الًتكيب و فيما خيص اعبانب القانوين و التشريعي فبا يسهل تسيَت اؼبستقبل اؼبهٍت للموظفُت باإلضافة إذل وضع 
 .برامج تكوين واسعة اؼبدى سبس كل مستوياتو اإلدارية 

و سطر بنك بدر العديد من الربامج التكوينية ذات اؼبدى القصَت و اؼبتوسط و تأيت يف شكل عمليات تأطَتية   
و ملتقيات و أياـ إعالمية و تربصات تدريبية، و سبس ىذه التكوينات كل مستويات البنك من اؼبكلفُت بالزبائن 

 .اؼبكلفُت باالستقباؿ واؼبكلفُت بالدراسات و اؼبدراء 
 أىم اإلصالحات التي ينتهجها بنك بدر في المجال التسويقي لتطوير قدرتو التنافسية: المطلب الثالث 

إف بنك الفالحة و التنمية الريفية يقـو على أساس الثقة اؼبتبادلة مع عمالئو و تكتسب الثقة و تنمو من خالؿ 
طريقة تقدمي اػبدمة يف البدر اليت تتميز بالسرعة و الدقة و النوعية و تلبية كافة احتياجات الزبائن من أجل ضماف 

 .استمرارية التعامل مع البنك
 1:و يف ىذا الصدد يعتمد بنك الفالحة و التنمية الريفية على ثالث قواعد أساسية

 .  يستمد موظفي بنك بدر اػبربة و اغبكمة يف التسيَت من خربات ماضي البنك:أوال
 أوضاع بنك الفالحة و التنمية الريفية يف الوقت الراىن و مكانتو يف السوؽ البنكية و تأثَت البنوؾ األخرى :ثانيا
 . عليو
 طموحات بنك البدر و األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها مستقبال و إصرار العاملُت فيو على قدرة ربمل :ثالثا

 .اؼبسؤولية و قبوؿ التحديات
وتعترب ىذه القواعد الثالثة دبثابة أساس لبناء ميزة تنافسية لبنك البدر، فمع التطورات اليت تعرفها الساحة 

اإلقتصادية و خاصة البنكية كاف من الضروري على بنك الفالحة و التنمية الريفية تطوير قدرتو التنافسية خاصة 
خالؿ السنوات األخَتة و ىذا ؼبواكبة التغَتات اغباصلة يف التكنلوجيا و اإلتصاؿ و اؼبعلومات لإلرتقاء دبستوى 

 :تقدمي اػبدمة و جودهتا ومن أىم اإلصالحات اليت قاـ هبا بنك بدر مايلي
بادر مسؤولو بنك الفالحة و التنمية الريفية إذل إعادة النظر يف أمناط و طرؽ تقدمي اػبدمات البنكية من حيث - 

 .الًتكيز على هتيئة مباين الوكالة و توفَت صبيع الوسائل لتقدمي اػبدمة لضماف راحة الزبوف
 .توفَت أجهزة اإلعالـ اآلرل ذات السعة الكبَتة و اؼبتطورة بكميات كبَتة تتناسب و موظفي البنك- 
 .توفَت وسائل تكنلوجية متطورة كالشبابيك اآللية لتوزيع األوراؽ اؼبالية- 

                                       
 مديرية بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغازل 1
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 .تطبيق الدديقراطية يف تقدمي اػبدمة للزبوف حىت ال يشعر انو غَت مرحب بو- 
 .السرعة يف االستجابة ؼبتطلبات العميل- 
تطبيق مبدأ التخصص اؼبهٍت و تقسيم العمل كل حسب مسؤولياتو و يظهر ىذا من خالؿ اؽبيكل التنظيمي - 

 .لبنك بدر
 . التعليم و التدريب و الًتبص للموظفُت من أجل تطوير القوى العاملة و إكساهبم اػبربة - 
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 :خالصة الفصل

ال شك أف فبارسة األنشطة التسويقية على مستوى البنوؾ تساعد البنوؾ على تلبية احتياجات و متطلبات الزبائن 
من جهة، و مواجهة تغَتات السوؽ من جهة أخرى، و عند دراستنا لواقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية 
الريفية لوكالة مستغازل و أمهيتو يف دعم اؼبيزة التنافسية للبنك اتضح أنو على الرغم من الدور الذي يلعبو اؼبزيج 
.      التسويقي يف إقباح اإلسًتاتيجية التسويقية يف البنوؾ إال أف التسويق يف بنك البدر ال حيظى باإلىتماـ الكايف

و ديكن القوؿ أف تطبيق التسويق  فيو غَت عملي و ؼبسنا ىذا على صبيع اؼبستويات التنظيمية منها اإلسًتاتيجية   
و العملية ىذا ما يطرح تساؤؿ جديد حوؿ الكيفية اليت ديكن للبنوؾ بواسطتها تبٍت إدارة التسويق بشكل رظبي 
كمفهـو شامل إذ على اؼبسؤولُت يف البنك تغيَت النظرة التقليدية للتسويق و تبٍت ثقافة رائدة توحي دبدى البعد 

االسًتاتيجي لتفكَتىا  تتوافق مع الطرؽ التسيَتية اغبديثة اليت تضمن لو البقاء مع متغَتات احمليط يف ظل اؼبنافسة 
 .البنكية

أما بالنسبة لعالقة اؼبوظفُت بالزبائن يف الوكالة فنستنتج أف اغلب اؼبوظفُت يدركوف أمهية الدقة يف أداء اػبدمات   
 .و دورىا يف تفعيل نشاط بنك البدر كما أهنم يدركوف أمهية الزبائن و يعملوف على ربسُت صورة الوكالة لديو
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إحتوت الدراسة اليت قمنا هبا على ثالثة فصول فصلُت نظريُت حاولنا من خالذلما التعرض إىل عدة جوانب تتعلق 
بالتسويق البنكي و أمهيتو يف دعم ادليزة التنافسية ، باإلضافة إىل فصل تطبيقي تناول تشخيص تطبيق بنك 

 .الفالحة و التنمية الريفية للتسويق البنكي كمدخل لتحقيق ادليزة التنافسية 

 لفهم زلور النشاط التسويقي يف البنك من خالل ربديد مفهوم ةلقد جاء الفصل األول من الدراسة يف زلاول
 من خالل االتسويق البنكي و أمهيتو يف زيادة احلصة السوقية باعتباره وسيلة وصول اخلدمة للزبائن و تعرفهم عليو

أدوات النشاط التسويقي، و يقتضي تسويق اخلدمة البنكية إعداد العدة إلستقبال الزبائن و كسبهم لصاحلو من 
 . جهة و احملافظة عليهم من جهة أخرى

جاء الفصل الثاين من الدراسة لتسليط الضوء على سبركز البنوك يف ظل ادلنافسة و زلاولة البنك كسب أكرب حصة 
يف السوق من خالل اعتماد سياسة تسويقية فعالة تبٌت على أساس تقدمي البنك خلدمات تتوافق و متطلبات 

 .العصر من ناحية النوعية و السرعة يف اإلستجابة دلتطلبات العميل

لعبت تقنيات التسويق و التسيَت احلديث دورا رياديا يف إعداد اسًتاتيجيات تنافسية، فاحمليط التنافسي اجلديد دفع 
بالبنوك إىل القيام بدراسات مسبقة حول السوق البنكي و متطلباتو و معرفة ردود أفعال العمالء اذباه سلتلف 
اخلدمات اليت يقدمها، و ىو ما ساعد على رسم سياسة فعالة ووضع اسًتاتيجيات قوية لتحقيق أىدافها،و 

يكتسب البنك ادليزة التنافسية ادلستدامة بتطبيق اإلسًتاتيجيات التنافسية ادلتمثلة يف ميزة اخلدمة ادلقدمة بتكلفة أقل 
، أي اإلستغالل األمثل و الفعال دلوارد وكفاءات البنك و يو ميزة جودهتا و ميزة التمركز يف ربديد السوق البنك

اليت تتصف خباصية الندرة و صعوبة التقليد و اإلحالل ، و الن ادلوارد و الكفاءات تكتسي أمهية قصوى يف البنك 
 .  على ىذه األخَتة أن تعمل على تقييمها باستمرار و هتتم بتجديدىا و تنميتها

دعمت الدراسة النظرية بدراسة تطبيقية سبت ببنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغاًل حول واقع التسويق فيها 
 البنكية بعيدة عن التطورات العادلية بالرغم من اجملهودات اليت ةو أمهيتو يف دعم ميزهتا التنافسية ، و تبقى اخلدم

يبذذلا بنك بدر يف ىذا اجملال زلاوال منو تطوير خدماتو و جعلها رباكي ادلواصفات العادلية و كسبها ميزة تنافسية  
ذبعلها قادرة على ادلنافسة، و يعد بنك البدر من البنوك اليت تسعى لتحقيق التميز يف الوسط البنكي إال أنو حيتاج 

 .إىل فعالية يف تطبيق التسويق 
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و يف األخَت ميكن القول أن القطاع البنكي يف اجلزائر مازال حيتاج إلصالحات و رلهودات أخرى حىت يتوفر فيو 
اجلو التنافسي الذي يساعده على تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات البنكية ادلوجودة فيو ، لتتمكن من مواجهة 

 .البنوك العادلية الكربى خاصة يف ظل التطور التكنلوجي

 :إختبار صحة الفرضيات 

 :مت التوصل من خالل دراسة موضوع ادلذكرة إىل مايلي 

 يعترب التسويق البنكي ضروريا بالنسبة للبنك لكونو يعتمد عليو يف انسياب خدماتو حنو سلتلف :الفرضية األولى 
 . شرائح السوق،  و يتمثل يف أنشطة سبارسها اإلدارة ألىداف و اسًتاتيجيات زلددة

نؤكد صحة الفرضية و ذلك من خالل التعريفات و األمهية اليت مت عرضها يف الفصل األول، حيث البنك يعتمد 
على التسويق البنكي من اجل دراسة سوق اخلدمة و خاصة الزبائن احلاليُت و ادلرتقبُت للتعرف على رغباهتم      

 .و العمل على إشباعها وفق اسًتاتيجيات التسوق البنكي

 إن تبٍت البنوك الفكر التسويقي احلديث يف تعاملها يؤدي إىل زيادة رحبيتها و يكسبها مركز :الفرضية الثانية 
 .تنافسي و يضمن ذلا حصص معتربة داخل السوق و استمراريتها 

ىذه الفرضية صحيحة، ألن انتهاج البنك للتسويق البنكي الفعال يضمن لو احملافظة على زبائنو احلاليُت و يعمل 
 .على جلب اكرب عدد من الزبائن ادلرتقبُت و ىذا ما يكسبها ميزة تنافسية داخل السوق 

 يتبع بنك الفالحة و التنمية الريفية سياسات تسويقية فعالة تساعده على تقدمي خدمات متنوعة :الفرضية الثالثة 
 .تليب حاجات و رغبات عمالئو 

ىذه الفرضية خاطئة ، فرغم إقناع مسؤويل بنك الفالحة و التنمية الريفية بأمهية التسويق إال إن إدارة البنك ال تويل 
 .لو أمهية بدرجة كافية ، حيث ال تزال حباجة لتوسيع ادلزيج اخلدمي ليشمل مجيع شرائح السوق
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 :نتائج البحث 

من خالل دراستنا لواقع التسويق يف بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة مستغاًل توصلنا إىل مجلة من النتائج 
 :أبرزىا مايلي 

أغلبية القرارات ادلتعلقة بالوكالة تأيت من ادلقر الرئيسي للبنك و ىذا يعٍت أن الفرع ال يساىم يف ربديد ادلزيج - 
 .التسويقي للخدمات اليت يقوم هبا

يرتكز النشاط الًتوجيي يف الوكالة بكثرة على جهود البيع الشخصي أي اجلهود اليت يقوم هبا ادلوظفون داخل - 
 . و ادلطويات ادلتوفرة على مستوى الوكالةتالبنك، إىل جانب ادللصقا

ميكن القول أن وكالة بدر ليست ىي من تتحكم بشكل رئيسي يف سياسة التسعَت، ألهنا زبضع لشروط         - 
 .و زلددات البنك ادلركزي يف اجلزائر

 .السرعة يف أداء العمليات و اإلجراءات البنكية ىذا ما حقق رضا الزبائن يف الوكالة- 

 .  أوضحت الدراسة أن ىناك حاجة ماسة إىل اإلعتماد على األساليب التحفيز- 

أوضحت الدراسة أن البنك حباجة لتوسيع ادلزيج اخلدمي للوكالة ليشمل مجيع شرائح السوق من خالل تنويع  - 
 .و تطوير اخلدمات البنكية 

 .ساعد بنك اجللوس الوكالة على جذب الزبائن نظرا حلسن اإلستقبال الذي يتلقاه من طرف موظفي البنك - 

 :التوصيات 

يف ضوء النتائج اليت توصلنا إليها ارتأينا أن نقوم بتقدمي رلموعة من اإلقًتاحات و التوصيات اليت نراىا مناسبة،    
 :و نرجو أن تأخذ بعُت االعتبار

 التسويق احلديث بشكل أوسع يف أداء خدماهتا ميتطلب من مسؤويل بنك البدر العمل على تطبيق مفهو- 
 .البنكية، و منو االىتمام دبختلف األنشطة التسويقية
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ضرورة االرتقاء دبستوى أداء رجال البيع على مستوى الوكالة عن طريق التدريب و التأىيل و التحفيز من أجل - 
 .الوصول إىل األداء الفعال

السعي خللق مصلحة هتتم باألنشطة الًتوجيية و اختيار أفضل الوسائل الًتوجيية من أجل ضمان وصول الرسائل - 
 .اإلشهارية إىل الزبون بالشكل الذي ميكن أن يتأثر بو

 .توسيع مكان الوكالة دبا يساىم يف ترسيخ صورة إجيابية لدى الزبون- 

 :آفاق البحث 

 : فتحت دراستنا آفاق و تساؤالت جديدة ذلا صلة بادلوضوع حيث ميكن إدراج ىذه التساؤالت يف ادلواضيع التالية

 .دور ادلزيج التسويقي يف كسب والء الزبون- 

 .دور التكنلوجيا يف ربسُت أداء البنوك اجلزائرية- 

 .التخطيط اإلسًتاتيجي للتسويق البنكي و دوره يف إكساب البنوك ميزة تنافسية- 

 .تأثَت جودة اخلدمات البنكية على زيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية- 
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