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  :مقدمة

إن القطاع البنكي ىو من أىم القطاعات اخلدماتية يف النظام االقتصادي و ادلايل 
للدول حيث يساىم بنسبة كبَتة يف إشباع االحتياجات ادلالية و االئتمانية لألفراد 

لذا يتطلب على البنوك أن تعمل على زيادة فعاليتها وكفائتها فهذا سينعكس 
إغلابيا أو سلبيا على ربقيق التنمية يف الدول وذلك عن طريق تعيُت مسَتين يؤمنون 
بفكرة إرضاء الزبون وتلبية حاجاتو وحىت يتم ذلك خاصة أن اخلدمة البنكية تتميز 

.بالالملموسية   

وال ؽلكن للزبون احلكم على جودهتا قبل االستفادة منها ىذا ما حتم على البنوك 
التوجو إىل تبٍت فكرة التسويق يف عملها ، دلا لو من دور فعال يف إبراز خصائص 

اخلدمات ادلقدمة و العمل على إغلاد طرق وأساليب تساعدىا على جذب الزبائن 



و الزيادة يف حصتها التسويقية وىو ما يساعد البنوك على رسم و اختيار السياسة 
.األكثر صلاعة وفعالية يف ربقيق األىداف   

لذا يعترب التسويق البنكي مركز اىتمام ادلؤسسات البنكية حاليا شلا لو من تأثَت كبَت 
.على الزبائن   

: دوافع اختيار ادلوضوع   

إن التطرق ذلذا ادلوضوع واختياره ومعاجلة جوانبو جاء انطالقا من األعلية البالغة 
اليت يكتسبها التسويق باعتباره قضية العصر ، حبيث أصبح ؽلس عدة قطاعات 

 سلتلفة يف حياتنا اليومية وال سيما رلاالت األنشطة االقتصادية 

: أعلية البحث  

تكمن أعلية دراسة ىذا البحث يف زلاولة ربسيس متخذي القرار يف البنوك اجلزائرية 
بضرورة إعطاء أعلية للتسويق البنكي ، واعتباره أداة فعالة يف ربقيق الرحبية واحملافظة 

 . على بقاء البنك واستمراره من جهة ورضا ادلستهلك من جهة أخرى 

 : إشكالية البحث

 : فاإلشكالية اليت نريد معاجلتها تتجلى يف ما يلي

 ما ىو أثر التسويق البنكي على سلوك ادلستهلك ؟ 

 : وؽلكن معاجلة ىذه اإلشكالية من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية 



 ما ادلقصود بتسويق اخلدمات وماىي أعليتو ؟ -
 ما ادلقصود بالتسويق البنكي ؟وما العوامل ادلؤثرة فيو ؟ -
 ما ادلقصود بسلوك ادلستهلك ؟ -
 ما ىي الدوافع األساسية اليت ربرك الزبون ؟ -

 : فرضيات الدراسة 

على ضوء ما تقدم وبغية ربقيق أىداف البحث فقد وضعنا رلموعة من الفرضيات 
 نوردىا فيما يلي 

 . ال يوجد صعوبة يف تطبيق التسويق يف البنك  -
 . يؤثر التسويق يف البنك على سلوك ادلستهلك  -
ىناك تأثَت للعوامل احملددة اليت ربرك العميل الزباذ القرار الختيار البنك  -

 .ادلناسب

 

 

:تسويق اخلدمات  

يعرف تسويق اخلدمات على أنو منظومة من األنشطة ادلتكاملة و البحوث ادلستمرة 
اليت يشًتط فيها كل من العاملُت وزبص بإدارة مزيج تسويقي متكامل ومستمر 



لتحقيق انطباع إغلايب يف األجل الطويل هتدف إىل ربقيق ادلنافع و الوعود ادلتبادلة 
. لكل من أطراف تلك العالقات  

:أعلية تسويق اخلدمات  

فإن أعليتو تتمثل يف إرضاء حاجات الزبون الرئيسية من حسن ادلعاملة واالستقبال 
للزبون من طرف العاملُت ، تقدمي األمان طيلة ذبريبهم للخدمة ، إمكانية اإلجابة 

على الطلبات و الرغبات اخلاصة ، االستشارة وتقدمي النصائح و االستشارات 
.للزبون ، تسهيل العمليات الشرائية باستعمال خدمات اإلعالن   

: ماىية اخلدمة  

ىي عبارة عن نشاط أو منفعة غَت ملموسة هتدف إىل إشباع حاجة أو رغبة لدى 
العميل أو ادلستفيد دون أن يًتتب عن ذلك انتقال ادللكية وقد تكون مرتبطة أو 

.غَت مرتبطة دبنتج مادي ملموس  

 

:شليزات اخلدمة  

من شليزاهتا أهنا ال ملموسية دبعٌت ليس ذلا وجود مادي يتم االنتفاع منها عند 
تتميز بعدم االنفصال عن مقدميها سواء كانوا أشخاص أو آالت ، . احلاجة 



الصعوبة على مقدم اخلدمة أن يتعهد بأن تكون خدماتو متماثلة أو متجانسة على 
. الدوام ، ال ؽلكن زبزينها ، عدم احلصول على ادللكية   

: ماىية اخلدمة البنكية   

ىي عبارة عن رلموعة من األنشطة ذات مضمون منفعي كامن يف العناصر 
ادللموسة و ادلقدمة من طرف البنك واليت تشكل مصدر إلشباع حاجاهتم ورغباهتم 
ادلالية واالئتمانية احلالية و ادلستقبلية أو يف الوقت ذاتو تشكل مصدر ألرباح البنك 

. من خالل العالقة ادلتبادلية بُت الطرفُت   

: خصائص اخلدمة البنكية   

فإهنا تعتمد يف تقدمها يف التسويق الشخصي على مهارة و كفاءة مقدم اخلدمة 
كما ال ؽلكن إنتاج اخلدمة البنكية و زبزينها فهي تنتج و تستهلك يف نفس 

اللحظة اليت يتقدم فيها العميل لطلبو فإن جودهتا غَت قابلة للفحص قبل تقدؽلها 
.من طرف موظفو البنك إىل الزبون   

إن اخلدمات البنكية ليست زلمية برباءة اخًتاع وكل خدمة جديدة يقدمها البنك 
.ال ؽلكن لبنك آخر تقدؽلها   

ؽلكن تقدمي اخلدمات البنكية داخل حدود الدولة عرب سلتلف مناطقها وخارج 
حدود الدولة خاصة خدمات التحويالت ادلالية وإصدار البطاقات البنكية و 

. الشيكات السياحية ، حيث تقدم ىذه اخلدمات للزبون أين ما وجد   



: مفهوم التسويق البنكي   

فهو ؽلثل دراسة احتياجات الزبائن احلالية و تلبية ىذه االحتياجات مع االحتفاظ 
برحبية مناسبة من خالل نظام إداري شامل ومتكامل وبوجود الشعور بادلسؤولية 

. االجتماعية   

: أعلية التسويق البنكي   

لقد ازدادت أعلية التسويق البنكي يف اآلونة األخَتة خاصة يف ظل التغَتات 
السريعة اليت شاىدىا العامل يف رلال التطورات التكنولوجية واالنفتاح االقتصادي و 

العودلة حيث تكمن أعلية التسويق البنكي يف رسم صورة إغلابية يف يف أذىان 
الزبائن كما يلزم إشباع رغبات الزبائن وربقيق رضاىم بالرفع من مكانة البنك يف 

السوق العادلي بالتحسُت و التطوير و االبتكار وتوليد انطباعات أكثر إغلابية عن 
– القدرة التكيفية للبنك ، ومرونتو العادلية يف االستجابة دلتغَتات السوق البنكية 

يعترب احلافز على خلق وابتكار خدمات جديدة ، وترويج اخلدمات البنكية ومتابعة 
. النشاط البنكي   

: العوامل ادلؤثرة يف تسويق اخلدمة البنكية   

ىناك عدة عوامل تؤثر على تسويق اخلدمات البنكية إغلابيا أو سلبيا فدراستها 
ذبنب البنوك يف إمكانية الوقوع يف مشاكل قد تعرقل عملها يف رلال التسويق 
البنكي ومن بُت ىذه العوامل التغَت يف سلوك الزبون فهي ظاىرة واضحة يف 



التسويق البنكي فالزيادة احلاصلة يف معدل تشغيل النساء والتوجو ضلو استقطاب 
احلسابات اخلاصة باألطفال كلها عوامل أثرت يف تغَت سلوك الزبائن من وقت 
آلخر ، قلة القوانُت ة التدخالت احلكومية نظرا لوضوح صفة التعامل يف قطاع 

اخلدمات البنكية فإن ما يصدر من قوانُت وتشريعات تكون غالبا زلدودة نسبيا ، 
ادلنافسة ىي السمة الظاىرة يف ىذا القطاع نتيجة دلرونة التعامل يف ىذا اجلانب 
والسرعة يف التغيَت و التبديل وازباذ ادلواقف أمام أية مواقف تصدر من البنوك 

ادلنافسة األخرى ، اإلبداع التكنولوجي إن استخدام التكنولوجيا يسهم يف توسيع 
. ادلوارد وقدرة البنوك على ادلنافسة يف ىذه الصناعة ادلستقبلية   

تسعى البنوك بصفة عامة على تلبية حاجات ورغبات : ادلزيج التسويقي البنكي 
زبائنها  بطريقة ذبعلهم راضُت عن خدماهتا أكثر من منافسيها ولتحقيق ذلك فإهنا 

تقوم بتقييم مزيج تسويقي يتبع احتياجاهتم ويتناسب مع التغَتات ادلستمرة اليت 
تكتسب تلك االحتياجات ؽلكن تعريف ادلزيج التسويقي على أنو كافة العمليات و 
الفعاليات اليت تستهدف توفَت اخلدمات البنكية اليت تليب حاجات الزبائن احلاليُت 
و ادلستقبليُت باألسلوب الذي ػلقق احلد األعلى من الرضا ذلؤالء الزبائن ويعظم 

. أرباح البنك   

إن دورة حياة اخلدمة البنكية ال زبتلف عن دورة حياة السلع و اخلدمات األخرى 
ولكن االختالف يكون يف طبيعة اإلسًتاتيجية التسويقية ادلتبعة يف كل مرحلة من 



مراحل دورة حياة اخلدمة البنكية وفيما يلي استعراض أىم مراحل دورة حياة اخلدمة 
: البنكية   

يف ىذه ادلرحلة يكون الطلب على اخلدمة البنكية ضعيف : مرحلة التقدمي  – 1
لعدم معرفة األفراد هبا لكوهنا جديدة وتطرح إىل السوق ألول مرة لذلك يركز البنك 

. على األنشطة اإلعالنية هبدف تعريف األفراد باخلدمة ادلقدمة وفوائدىا   

يف ىذه ادلرحلة تصل كل األرباح وحجم ادلعامالت باخلدمة : مرحلة النضج  – 2
البنكية إىل أعلى مستوياهتا حبيث تبقى يف حالة ثبات واستقرار رغم الزيادة ادلستمرة 
يف حجم ادلعامالت وىذا ما يؤدي بالضغط على األسعار لتتجو إىل االطلفاض شلا 
يؤدي  إىل ارتفاع التكاليف مقارنة مع اإلرادات وىذا ما ينعكس سلبا على األرباح 

 . 

تعترب ىذه ادلرحلة من أىم مراحل دورة حياة اخلدمة البنكية : مرحلة النمو – 3
ومن أىم خصائصها إطالع الزبون على اخلدمة وزيادة معرفتو هبا شلا يؤدي إىل 

. زيادة التعامل هبا وارتفاع األرباح   

تعترب ىذه ادلرحلة من أطول مراحل حياة اخلدمة البنكية : مرحلة االضلدار  – 4
حبيث يكون فيها مستوى كل من األرباح و ادلبيعات يف تنافس مستمر ويلي ذلك 

.  تعثر اخلدمة يف رلال تنافسي وىنا يكون عادة ناذبا عن ظهور خدمات بديلة   

  



: إسًتاتيجيات ادلزيج التسويقي البنكي   

: اإلسًتاتيجية التسويقية يف مرحلة النمو -  

 تتصف ىذه ادلرحلة بزيادة الطلب على اخلدمة البنكية وزيادة األرباح كما تساعد 
. يف التطوير و التحسُت يف مالمح وجودة اخلدمة   

: اإلسًتاتيجية التسويقية يف مرحلة النضج -  

إن وصول اخلدمة البنكية إىل مرحلة النضج يعٍت أهنا قد عززت موقعها يف السوق 
يف ىذه ادلرحلة تزداد حدة ادلنافسة فتبدأ البنوك يف زبفيض أسعارىا وزيادة نفقاهتا 

. على اإلعالن وغَته من أساليب الًتويج   

  : االضلداراإلسًتاتيجية التسويقية يف مرحلة -

 كبَت يف ادلبيعات وذلك راجع إىل عدة عوامل منها باطلفاضتتميز ىذه ادلرحلة 
  .ادلنافسةدخول منتجات جديدة أفضل بسبب التطورات التكنولوجية وزيادة حدة 

: سلوك ادلستهلك البنكي   

إن دراسة سلوك ادلستهلك اخلدمايت بشكل عام و اخلدمات ادلصرفية بشكل خاص 
 الكايف إال يف وقت متأخر مقارنة بالدراسات ادلتعلقة بسلوك باالىتماممل ػلظى 

. الفرد اإلنساين   



 لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية و استجابة ىو كل :ادلستهلكمفهوم سلوك 
  .البيئةاخلارجية اليت يواجهها الفرد واليت يسعى من خالذلا إىل ربقيق توازنو مع 

: أعلية دراسة سلوك ادلستهلك   

إن دراسة سلوك ادلستهلك استحوذت على اىتمام العديد من األفراد وكافة رجال 
  .الطلبةالتسويق الباحثُت وادلستهلكُت و 

  .اخلدمة تساعد يف فهم عملية استهالك إن

  .النفسيةفهم العالقة بُت العوامل البيئية و الشخصية أو 

.تساعد يف فهم ودراسة ادلؤثرات على ىذا السلوك   

 

 القرار ادلناسب بالتعامل مع ىذا البنك الزباذالدوافع األساسية اليت ربرك للعميل 
: دون اآلخر   

 البنك ادلناسب يف أعلية شراء اخلدمة البنكية بل قد وجد أن اختيارال تقل أعلية 
من العوامل ادلؤثرة يف قرار يف  ىناك درجة عالية من التكامل بُت القرارين فالكثَت

. قرار الشراء اخلدمة البنكية ترتبط بالبنك نفسو   

  .اختيارهفإن مسعة البنك وشهرتو تعترب أحد العوامل الرئيسية يف 



موقع البنك يعترب قرب البنك أو بعده عن مقر إقامة العميل أو مكان عملو زلددا 
  .معو البنك الذي ينوي التعامل اختياررئيسيا يف 

:للعمالءمعاملة موظفو البنك   

فالكثَت من العمالء كانت الطريقة اليت يتعامل هبا موظفي البنك ىي ادلسار الوحيد 
  .لويف تعاملهم 

 العميل للبنك الذي يتعامل معو حيث أهنا الختيارادلالئمة ادلالية تعترب مددا آخر 
  .البنكسبثل بعدا ىاما من أبعاد ثقة العميل يف 

ؽلكن القول بأنو كلما زاد رضا الزبون عن البنك ومنتجاتو ، زاد : رضا الزبون 
.  بالعميل لفًتة طويلة وتتسٌت قدرة البنك على ربسُت الرتبة االحتفاظ  

: البنك اخلارجي اجلزائري وكالة مستغاًل   

ىي وكالة تابعة للمديرية اجلهوية للغرب ىي مؤسسة بنكية ذات طابع ذباري تعمل 
 الوطٍت ومن أىدافها مجع األموال عن طريق فتح  االقتصادعلى ادلساعلة يف تغيَت

. احلسابات الفردية و اجلماعية وعن طريق الفوائد من القروض ادلقدمة للزبائن   

: سلتلف اخلدمات البنكية يف الوكالة   

: وىنا نستعرض سلسلة يف اخلدمات اليت تقدمها الوكالة لزبائنها   



 واحد من أعمدة الفكر البنكي القائم على قبول األفراد و االدخاردفاتر  – 1
 يف أوقات الحقة إذ سبتلك الوكالة استغالذلا بغية االدخارالعائالت بالطبيعة إىل 

كفاءات بشرية متقدمة ومتمكنة يف األداء البنكي اجليد وقادرة على التحكم يف 
رلريات العمل البنكي داخل الوكالة دبختلف مصاحلها ، وإذا أسقطنا ىذا الكالم 

: زبائن نظريا فإننا نالحظ نقاط عديدة أعلها لعلى مهام ادلكلفُت با  

يعترب عدد الزبائن ادلنتمُت للوكالة عددا مهما جدا وىو يف تزايد مستمر وىذا مؤشر 
  .متصاعدإغلايب 

.  للمكلفُت فيها بالزبائن اجتهادتوسيع زلفظة الزبائن لدى الوكالة دليل على   

: رضا الزبون يف الوكالة   

 كمعيار لقياس درجة رضا الزبون يف الوكالة اعتمادىاىناك عناصر عديدة ؽلكن 
ومع أن ضبط درجات وىنا الزبون ػلتاج إىل سلم دقيق نظرا لنسبية العنصر ادلراد 

قياه ، والوصول إىل درجة اإلتباع يبقى األمر غَت مطلق لكونو عنصر ذو خلفيات 
. نفسية زبتلف من الزبون آلخر   

نظرا لتداخل اخلدمات البنكية وتكاملها مع بعضها فإن رغبات الزبائن كثَتا ما 
. تلتقي مع بعضها لتكون مفهوم الرغبة العامة   

: يتدفق رضا الزبون يف الوكالة على ثالثة عناصر أساسية يف الغالب   



. نوعية اخلدمات – سرعة اخلدمات – توفر السيولة   

: الودائع لألجر - 2  

تعترب عملية اإليداع ألجل تعدد واحدة من ادلنتجات البنكية األساسية اليت يعتمد 
عليها البنك التجاري تقوم على مبدأ إيداع األموال يف حساب بنكي معُت لدى 
الوكالة مت اإليقاع على ذبميد تلك األرصدة لفًتة زمنية معينة لتكون بذلك عبارة 

. عن رأس بالنسبة للبنك   

  :اإللكًتوين السحببطاقات  – 3

تعترب حديثة العهد نسبيا ، يعتمد مبدأ السحب على ادلوزع اإللكًتوين البنكي 
. تتواجد على مستوى نقاط سلتلفة يف الوكالة تابعة للبنك   

 عنها يف الوظيفة البنكية و االستغناءالقروض ىي خدمة جوىرية ال ؽلكن  – 4
ذلذا ؼلصص ذلا مصلحة خاصة هبا نظرا لكونو عميد الوظيفة البنكية وأحد أىم 

. مصادر ادلوارد ادلالية   

: آليات تسويق اخلدمات البنكية يف الوكالة   

تراعي الوكالة يف تسويق خدماهتا طبيعة للخدمة البنكية لنفسها كما تتخذ قنوات 
. عديدة لتسويق خدماهتا   



مثال الشباك يعترب أكثر القنوات تدفقا نظرا لكونو الواجهة األمامية للوكالة و اجلهة 
 وأخذ االستعالماتادلباشرة اليت يقبل إليها الزبائن سواء كان ذلك من أجل 

التوجيهات أو من أجل عمليات بنكية على غرار السحب الفوري وإيداع السيولة 
 . 

: تقييم اجلهاز التسويقي يف الوكالة   

نسبيا ال ؽلكن وضع تقييم عام للوظيفة التسويقية للوكالة والًتويج خبالصة كالم 
حول فعالية للنظام التسويقي فيها واحلديث عن اآلفاق اليت ؽلكن تسطَتىا من 

 إال أنو ؽلكن الكلمة، فالوكالة ال سبتلك جهازا تسويقيا دبعٌت التقييم،خالل ىذا 
  .مباشرةبطريقة غَت 

 

  :عامةخاسبة 

 بتسويق اخلدمات بشكل عام واخلدمات البنكية بشكل خاص واحدا االىتماميعد 
 احلديثة اليت شهدت توسعا كبَتا يف السنوات األخَتة يف سلتلف االذباىاتمن أىم 

اجملتمعات حيث أن األمر مل يعد يقتصر على تقدمي اخلدمات البنكية بشكل واسع 
فحسب وإظلا يتعدى ذلك إىل البحث على األساليب والطرق اليت غلب أن يتم 

.  القرارات ازباذفيها   



 أن البنك نظاما مفتوحا يتأثر ويؤثر يف البيئة اليت يعيش فيها فقد تزايد وباعتبار
تأثره بتلك البيئة سواء كانت داخلية أو خارجية ، حيث يعترب الزبون جزءا ىاما 

منها والذي مل يعد يرضى دبا يقدم إليو ، بل أصبح يفرض شروطو ورغباتو ، ويرجع 
ذلك إىل زيادة اخليارات أمامو بسبب ادلنافسة اليت أصبحت السوق ادلصرفية 

. تشهدىا   

وذلذا أصبح من الضروري على البنوك أن هتتم بدراسة سلوك الزبون من أجل القيام 
باجلهود الالزمة لتعريفو باخلدمات ادلعروضة وإبراز مواصفاهتا ومزاياىا حيث أنو ال 
غلب أن يتوقف النشاط التسويقي للبنوك عند إنتاج اخلدمة البنكية وربديد سعرىا 

 بوضع خطة تسويقية متكاملة االىتماموطرق ومنافذ توزيعها وتروغلها بل يتعُت 
 وإقناعهم على اىتمامهمتشمل كل اجلهود ادلتعلقة بفن التأثَت على الزبائن وإثارة 

. سلوك اغلايب اذباه البنك وخدماتو   

: النتائج العامة للدراسة   

ؽلكن القول يف األخَت بأن الفرق بُت الفكر التسويقي البنكي وما ىو موجود يف 
أرض الواقع ، البنك اجلزائري ليس بسبب اإلمكانيات ادلادية والبشرية ، وادلشكلة 
ليست كذلك يف تبٍت إسًتاتيجية أو خطة تسويقية معينة بل اإلشكالية تكمن يف 

طريقة التفكَت واألداء والثقافة التسيَتية ، فالنظام البنكي مازال متأثر دبرحلة التسيَت 
. ادلوجو الذي يعتمد على الدوائر احلكومية واخلزينة يف تسيَت التنمية االقتصادية   



:فإن البنوك العمومية اجلزائرية يف الوقت احلايل تفتقر للعناصر التالية   

 االعتماد على وضعية االبتكار اليت مازال النظام االقتصادي يكفلها ذلذه البنوك 

. عدم وجود كفاءات بشرية مكونة تسويقيا النتقاء أسلوب جديد يف األداء   

التأخر التكنولوجي يف التجهيزات ادلستعملة يف البنوك، وأكرب دليل على ذلك عدم 
 توفر أي بنك على شبكة تربط الوكاالت فيما بينها لتسهيل معامالت الزبائن 

ادلستوى التعليمي ادلتدين ألغلب العاملُت وإطارات البنوك اجلزائرية وحىت اإلطارات 
. ذات الشهادات العالية ال تتوفر على تكوين متخصص يف التسويق  

وىو األمر الذي ال يسمح بدفع . عدم وجود منافسة حقيقية يف السوق البنكي 
. خطوات التطور يف البنوك اجلزائرية   

اعتماد البنوك اجلزائرية على استقبال ادلتعاملُت وعدم البحث عنهم خصوصا الذين 
. يقدمون مشاريع مهمة  

: توصيات البحث  

إن ىذا البحث ؽلثل دراسة متواضعة حاولنا من خالذلا البحث يف التسويق البنكي 
ومدى تأثَته على سلوك ادلستهلك ، ومازال ىناك عدة جوانب ىامة ذلا صلة 

بادلوضوع ربتاج إىل ادلزيد من التعمق ، ونقًتحها يف شكل عناوين تصلح أن تكون 
: إشكاليات موضوعات حبوث مستقبلية   



. أثار التكنولوجية ادلعلومات يف رفع أداء البنوك اجلزائرية-   

.التسويق البنكي وأثره على جودة اخلدمات البنكية -   

أثر االستثمار يف العنصر البشري يف رفع أداء البنوك اجلزائرية -   

القيم اإلسالمية يف التسويق وأثرىا على كسب رضا العميل يف الصناعة الصَتفة - 
.اإلسالمية   



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

باديسجامعة عبد الحميد بن 
التجارية وعلوم  وكلية العلوم االقتصادية 
التسيير 
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 خطة البحث



أساسيات التسويق البنكي : لفصل األول ا

مدخل لتسوٌق الخدمات : المبحث األول

أهمٌته  ومفهوم تسوٌق الخدمات : المطلب األول
مفهوم الخدمة ومن أهم ممٌزاتها : المطلب الثانً

الخدمات البنكٌة : الثانً المبحث 

مفهوم الخدمة البنكٌة وخصائصها : المطلب األول 



التسويق البنكي: المبحث الثالث 

أهمٌته  ومفهوم التسوٌق البنكً : المطلب األول 

العوامل المؤثرة فً التسوٌق البنكً : المطلب الثانً 

المزيج التسويقي البنكي : الرابع المبحث 

ومراحلهمفهوم المزٌج التسوٌقً البنكً : األول المطلب 
استراتٌجٌات المزٌج التسوٌقً البنكً : الثانً المطلب 

 



المستهلك البنكي : الثاني لفصل ا

سلوك المستهلك البنكي : األول المبحث 

مفهوم سلوك المستهلك : المطلب األول

أهمٌة دراسة سلوك المستهلك : المطلب الثانً



الدوافع األساسية اليت حترك العميل الختاذ القرار املناسب بالتعامل مع هذا البنك دون اآلخر: املطلب األول



تحقٌق رضا الزبون : المبحث الثالث 

رضا الزبون : المطلب األول 



أثرها على رضا الزبون  والخدمات التسوٌقٌة : الفصل الثالث 

البنك الخارجً الجزائري : المبحث األول

مستغامنمفهوم البنك اخلارجي اجلزائري وكالة : املطلب األول 



الخدمات البنكٌة فً الوكالة : المبحث الثانً 

( 066)مختلف الخدمات البنكٌة فً الوكالة : المطلب األول 

( 066)آلٌات تسوٌق الخدمات البنكٌة فً الوكالة : المطلب الثانً 

( 066)المزٌج التسوٌقً فً الوكالة : المطلب الثالث



الخدمات البنكٌة فً الوكالة وعالقتها برضا الزبون : المبحث الثالث 

(066)تقٌٌم الجهاز التسوٌقً فً الوكالة : المطلب األول

رضا الزبون يف الوكالة: املطلب الثاين 



ًفاإلشكالٌة التً نرٌد معالجتها تتجلى فً ما ٌل  :
 ما هو أثر التسوٌق البنكً على سلوك المستهلك ؟
 وٌمكن معالجة هذه اإلشكالٌة من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالٌة :
 أهمٌته ؟ وماهًما المقصود بتسوٌق الخدمات
ما المقصود بالتسوٌق البنكً ؟وما العوامل المؤثرة فٌه ؟
ما المقصود بسلوك المستهلك ؟
ما هً الدوافع األساسٌة التً تحرك الزبون ؟
 فرضٌات الدراسة :
 على ضوء ما تقدم وبغٌة تحقٌق أهداف البحث فقد وضعنا مجموعة من الفرضٌات

نوردها فٌما ٌلً 
 ال ٌوجد صعوبة فً تطبٌق التسوٌق فً البنك .
 ٌؤثر التسوٌق فً البنك على سلوك المستهلك  .
هناك تأثٌر للعوامل المحددة التً تحرك العمٌل التخاذ القرار الختٌار البنك المناسب.

: إشكالٌة البحث



 ًإن التطرق لهذا الموضوع واختٌاره ومعالجة جوانبه جاء انطالقا من األهمٌة البالغة الت

ٌكتسبها التسوٌق باعتباره قضٌة العصر ، بحٌث أصبح ٌمس عدة قطاعات مختلفة فً 
مجاالت األنشطة االقتصادٌة  سٌماحٌاتنا الٌومٌة وال 

: دوافع اختٌار الموضوع 



 متخذي القرار فً البنوك الجزائرٌة  تحسٌستكمن أهمٌة دراسة هذا البحث فً محاولة

بضرورة إعطاء أهمٌة للتسوٌق البنكً ، واعتباره أداة فعالة فً تحقٌق الربحٌة 

.  والمحافظة على بقاء البنك واستمراره من جهة ورضا المستهلك من جهة أخرى 

: أهمٌة البحث



 المالً للدول  وفً النظام االقتصادي  الخدماتٌةإن القطاع البنكً هو من أهم القطاعات

االئتمانٌة لألفراد لذا ٌتطلب على  وحٌث ٌساهم بنسبة كبٌرة فً إشباع االحتٌاجات المالٌة 

فهذا سٌنعكس إٌجابٌا أو سلبٌا على تحقٌق  وكفائتهاالبنوك أن تعمل على زٌادة فعالٌتها 

التنمٌة فً الدول وذلك عن طرٌق تعٌٌن مسٌرٌن ٌؤمنون بفكرة إرضاء الزبون وتلبٌة 
. بالالملموسٌةحاجاته وحتى ٌتم ذلك خاصة أن الخدمة البنكٌة تتمٌز 

 وال ٌمكن للزبون الحكم على جودتها قبل االستفادة منها هذا ما حتم على البنوك التوجه

إلى تبنً فكرة التسوٌق فً عملها ، لما له من دور فعال فً إبراز خصائص الخدمات 

الزٌادة فً  والعمل على إٌجاد طرق وأسالٌب تساعدها على جذب الزبائن  والمقدمة 

 نجاعةاختٌار السٌاسة األكثر  وحصتها التسوٌقٌة وهو ما ٌساعد البنوك على رسم 
.وفعالٌة فً تحقٌق األهداف 

 لذا ٌعتبر التسوٌق البنكً مركز اهتمام المؤسسات البنكٌة حالٌا مما له من تأثٌر كبٌر على
.الزبائن 

: مقدمة



 على ضوء ما تقدم وبغٌة تحقٌق أهداف البحث فقد وضعنا مجموعة من الفرضٌات
نوردها فٌما ٌلً 

 ال ٌوجد صعوبة فً تطبٌق التسوٌق فً البنك  .

 ٌؤثر التسوٌق فً البنك على سلوك المستهلك  .

هناك تأثٌر للعوامل المحددة التً تحرك العمٌل التخاذ القرار الختٌار البنك المناسب.

: فرضٌات الدراسة 



 البحوث المستمرة التً  وٌعرف تسوٌق الخدمات على أنه منظومة من األنشطة المتكاملة

ٌشترط فٌها كل من العاملٌن وتخص بإدارة مزٌج تسوٌقً متكامل ومستمر لتحقٌق 

الوعود المتبادلة لكل من  وانطباع إٌجابً فً األجل الطوٌل تهدف إلى تحقٌق المنافع 
أطراف تلك العالقات

:تسوٌق الخدمات



 بمعنى لٌس لها وجود مادي ٌتم االنتفاع منها عند الحاجة  ملموسٌةمن ممٌزاتها أنها ال  .

تتمٌز بعدم االنفصال عن مقدمٌها سواء كانوا أشخاص أو آالت ، الصعوبة على مقدم 

الخدمة أن ٌتعهد بأن تكون خدماته متماثلة أو متجانسة على الدوام ، ال ٌمكن تخزٌنها ، 
.  عدم الحصول على الملكٌة 

:ممٌزات الخدمة



 وكامن فً العناصر الملموسة  منفعًهً عبارة عن مجموعة من األنشطة ذات مضمون 

المقدمة من طرف البنك والتً تشكل مصدر إلشباع حاجاتهم ورغباتهم المالٌة واالئتمانٌة 

المستقبلٌة أو فً الوقت ذاته تشكل مصدر ألرباح البنك من خالل العالقة  والحالٌة 
.  بٌن الطرفٌن  المتبادلٌة

: ماهٌة الخدمة البنكٌة 



 كفاءة مقدم الخدمة كما ال  وفإنها تعتمد فً تقدمها فً التسوٌق الشخصً على مهارة

تستهلك فً نفس اللحظة التً ٌتقدم فٌها  وتخزٌنها فهً تنتج  وٌمكن إنتاج الخدمة البنكٌة 

العمٌل لطلبه فإن جودتها غٌر قابلة للفحص قبل تقدٌمها من طرف موظفو البنك إلى 
.الزبون 

 إن الخدمات البنكٌة لٌست محمٌة ببراءة اختراع وكل خدمة جدٌدة ٌقدمها البنك ال ٌمكن
.لبنك آخر تقدٌمها 

 ٌمكن تقدٌم الخدمات البنكٌة داخل حدود الدولة عبر مختلف مناطقها وخارج حدود الدولة

الشٌكات السٌاحٌة ، حٌث  وخاصة خدمات التحوٌالت المالٌة وإصدار البطاقات البنكٌة 

.  تقدم هذه الخدمات للزبون أٌن ما وجد 

: خصائص الخدمة البنكٌة 



 تلبٌة هذه االحتٌاجات مع االحتفاظ بربحٌة  وفهو ٌمثل دراسة احتٌاجات الزبائن الحالٌة
. مناسبة من خالل نظام إداري شامل ومتكامل وبوجود الشعور بالمسؤولٌة االجتماعٌة 

: مفهوم التسوٌق البنكً 



 لقد ازدادت أهمٌة التسوٌق البنكً فً اآلونة األخٌرة خاصة فً ظل التغٌرات السرٌعة

العولمة حٌث  والتً شاهدها العالم فً مجال التطورات التكنولوجٌة واالنفتاح االقتصادي 

تكمن أهمٌة التسوٌق البنكً فً رسم صورة إٌجابٌة فً فً أذهان الزبائن كما ٌلزم إشباع 

 ورغبات الزبائن وتحقٌق رضاهم بالرفع من مكانة البنك فً السوق العالمً بالتحسٌن 

للبنك ، ومرونته  التكٌفٌةاالبتكار وتولٌد انطباعات أكثر إٌجابٌة عن القدرة  والتطوٌر 
ٌعتبر الحافز على خلق وابتكار خدمات –العالمٌة فً االستجابة لمتغٌرات السوق البنكٌة 

. جدٌدة ، وتروٌج الخدمات البنكٌة ومتابعة النشاط البنكً 

: أهمٌة التسوٌق البنكً 



 هناك عدة عوامل تؤثر على تسوٌق الخدمات البنكٌة إٌجابٌا أو سلبٌا فدراستها تجنب

البنوك فً إمكانٌة الوقوع فً مشاكل قد تعرقل عملها فً مجال التسوٌق البنكً ومن بٌن 

هذه العوامل التغٌر فً سلوك الزبون فهً ظاهرة واضحة فً التسوٌق البنكً فالزٌادة 

الحاصلة فً معدل تشغٌل النساء والتوجه نحو استقطاب الحسابات الخاصة باألطفال كلها 

التدخالت الحكومٌة  ةعوامل أثرت فً تغٌر سلوك الزبائن من وقت آلخر ، قلة القوانٌن 

نظرا لوضوح صفة التعامل فً قطاع الخدمات البنكٌة فإن ما ٌصدر من قوانٌن 

وتشرٌعات تكون غالبا محدودة نسبٌا ، المنافسة هً السمة الظاهرة فً هذا القطاع نتٌجة 

التبدٌل واتخاذ المواقف أمام أٌة  ولمرونة التعامل فً هذا الجانب والسرعة فً التغٌٌر 

مواقف تصدر من البنوك المنافسة األخرى ، اإلبداع التكنولوجً إن استخدام التكنولوجٌا 
.  ٌسهم فً توسٌع الموارد وقدرة البنوك على المنافسة فً هذه الصناعة المستقبلٌة 

: العوامل المؤثرة فً تسوٌق الخدمة البنكٌة 



 ًتسعى البنوك بصفة عامة على تلبٌة حاجات ورغبات زبائنها  : المزٌج التسوٌقً البنك

بطرٌقة تجعلهم راضٌن عن خدماتها أكثر من منافسٌها ولتحقٌق ذلك فإنها تقوم بتقٌٌم 

مزٌج تسوٌقً ٌتبع احتٌاجاتهم وٌتناسب مع التغٌرات المستمرة التً تكتسب تلك 

الفعالٌات التً  واالحتٌاجات ٌمكن تعرٌف المزٌج التسوٌقً على أنه كافة العملٌات 

المستقبلٌٌن  وتستهدف توفٌر الخدمات البنكٌة التً تلبً حاجات الزبائن الحالٌٌن 
.  باألسلوب الذي ٌحقق الحد األعلى من الرضا لهؤالء الزبائن وٌعظم أرباح البنك 

 الخدمات األخرى ولكن  وإن دورة حٌاة الخدمة البنكٌة ال تختلف عن دورة حٌاة السلع

االختالف ٌكون فً طبٌعة اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة المتبعة فً كل مرحلة من مراحل 
:  دورة حٌاة الخدمة البنكٌة وفٌما ٌلً استعراض أهم مراحل دورة حٌاة الخدمة البنكٌة 

1– فً هذه المرحلة ٌكون الطلب على الخدمة البنكٌة ضعٌف لعدم : مرحلة التقدٌم

لكونها جدٌدة وتطرح إلى السوق ألول مرة لذلك ٌركز البنك على  بهامعرفة األفراد 
.  األنشطة اإلعالنٌة بهدف تعرٌف األفراد بالخدمة المقدمة وفوائدها 



2– فً هذه المرحلة تصل كل األرباح وحجم المعامالت : مرحلة النضج
بالخدمة البنكٌة إلى أعلى مستوٌاتها بحٌث تبقى فً حالة ثبات واستقرار 
رغم الزٌادة المستمرة فً حجم المعامالت وهذا ما ٌؤدي بالضغط على 

األسعار لتتجه إلى االنخفاض مما ٌؤدي  إلى ارتفاع التكالٌف مقارنة مع 
. اإلرادات وهذا ما ٌنعكس سلبا على األرباح 

3–تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل دورة حٌاة الخدمة : مرحلة النمو
 بهاالبنكٌة ومن أهم خصائصها إطالع الزبون على الخدمة وزٌادة معرفته 

.  وارتفاع األرباح  بهامما ٌؤدي إلى زٌادة التعامل 

4– تعتبر هذه المرحلة من أطول مراحل حٌاة الخدمة : مرحلة االنحدار
المبٌعات فً تنافس  والبنكٌة بحٌث ٌكون فٌها مستوى كل من األرباح 

مستمر وٌلً ذلك تعثر الخدمة فً مجال تنافسً وهنا ٌكون عادة ناتجا عن 
.   ظهور خدمات بدٌلة 



 

  تتصف هذه المرحلة بزٌادة الطلب على الخدمة البنكٌة وزٌادة األرباح كما
.  التحسٌن فً مالمح وجودة الخدمة  وتساعد فً التطوٌر 

- اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة فً مرحلة النضج :

 إن وصول الخدمة البنكٌة إلى مرحلة النضج ٌعنً أنها قد عززت موقعها
فً السوق فً هذه المرحلة تزداد حدة المنافسة فتبدأ البنوك فً تخفٌض 

.  أسعارها وزٌادة نفقاتها على اإلعالن وغٌره من أسالٌب التروٌج 

- اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة فً مرحلة االنحدار  :

 تتمٌز هذه المرحلة بانخفاض كبٌر فً المبٌعات وذلك راجع إلى عدة
عوامل منها دخول منتجات جدٌدة أفضل بسبب التطورات التكنولوجٌة 

.وزٌادة حدة المنافسة

: إستراتٌجٌات المزٌج التسوٌقً البنكً 



 الخدمات المصرفٌة بشكل  وبشكل عام  الخدماتًإن دراسة سلوك المستهلك

خاص لم ٌحظى باالهتمام الكافً إال فً وقت متأخر مقارنة بالدراسات المتعلقة 
.  بسلوك الفرد اإلنسانً 

وهو كل استجابة لفظٌة أو حركٌة للمؤثرات الداخلٌة : مفهوم سلوك المستهلك 
.  الخارجٌة التً ٌواجهها الفرد والتً ٌسعى من خاللها إلى تحقٌق توازنه مع البٌئة

 أهمٌة دراسة سلوك المستهلك  :

 إن دراسة سلوك المستهلك استحوذت على اهتمام العدٌد من األفراد وكافة رجال
. الطلبة والتسوٌق الباحثٌن والمستهلكٌن 

إن تساعد فً فهم عملٌة استهالك الخدمة .

 الشخصٌة أو النفسٌة وفهم العالقة بٌن العوامل البٌئٌة  .

 تساعد فً فهم ودراسة المؤثرات على هذا السلوك.

: سلوك المستهلك البنكً 



 تقل أهمٌة اختٌار البنك المناسب فً أهمٌة شراء الخدمة البنكٌة بل قد وجد أن
هناك درجة عالٌة من التكامل بٌن القرارٌن فالكثٌر من العوامل المؤثرة فً 

.  قرار فً قرار الشراء الخدمة البنكٌة ترتبط بالبنك نفسه 
 فإن سمعة البنك وشهرته تعتبر أحد العوامل الرئٌسٌة فً اختٌاره.
 موقع البنك ٌعتبر قرب البنك أو بعده عن مقر إقامة العمٌل أو مكان عمله

.  محددا رئٌسٌا فً اختٌار البنك الذي ٌنوي التعامل معه
معاملة موظفو البنك للعمالء:
 موظفً البنك هً المسار  بهافالكثٌر من العمالء كانت الطرٌقة التً ٌتعامل

.  الوحٌد فً تعاملهم له
 المالئمة المالٌة تعتبر مددا آخر الختٌار العمٌل للبنك الذي ٌتعامل معه حٌث

.  أنها تمثل بعدا هاما من أبعاد ثقة العمٌل فً البنك
 ٌمكن القول بأنه كلما زاد رضا الزبون عن البنك ومنتجاته ، : رضا الزبون

. زاد االحتفاظ بالعمٌل لفترة طوٌلة وتتسنى قدرة البنك على تحسٌن الرتبة 

: الدوافع األساسٌة التً تحرك للعمٌل التخاذ القرار المناسب بالتعامل مع هذا البنك دون اآلخر 



 مستغانمالبنك الخارجً الجزائري وكالة  :

 للغرب هً مؤسسة بنكٌة ذات طابع تجاري تعمل على  الجهوٌةهً وكالة تابعة للمدٌرٌة

المساهمة فً تغٌٌر االقتصاد الوطنً ومن أهدافها جمع األموال عن طرٌق فتح الحسابات 
. الجماعٌة وعن طرٌق الفوائد من القروض المقدمة للزبائن  والفردٌة 



 وهنا نستعرض سلسلة فً الخدمات التً تقدمها الوكالة لزبائنها  :

1– العائالت  ودفاتر االدخار واحد من أعمدة الفكر البنكً القائم على قبول األفراد

بالطبٌعة إلى االدخار بغٌة استغاللها فً أوقات الحقة إذ تمتلك الوكالة كفاءات بشرٌة 

متقدمة ومتمكنة فً األداء البنكً الجٌد وقادرة على التحكم فً مجرٌات العمل البنكً 

داخل الوكالة بمختلف مصالحها ، وإذا أسقطنا هذا الكالم على مهام المكلفٌن بالزبائن 
: نظرٌا فإننا نالحظ نقاط عدٌدة أهمها 

 ٌعتبر عدد الزبائن المنتمٌن للوكالة عددا مهما جدا وهو فً تزاٌد مستمر وهذا مؤشر
.  إٌجابً متصاعد

 توسٌع محفظة الزبائن لدى الوكالة دلٌل على اجتهاد للمكلفٌن فٌها بالزبائن .

 رضا الزبون فً الوكالة :

: مختلف الخدمات البنكٌة فً الوكالة 



 هناك عناصر عدٌدة ٌمكن اعتمادها كمعٌار لقٌاس درجة رضا الزبون فً الوكالة ومع

أن ضبط درجات وهنا الزبون ٌحتاج إلى سلم دقٌق نظرا لنسبٌة العنصر المراد قٌاه ، 

والوصول إلى درجة اإلتباع ٌبقى األمر غٌر مطلق لكونه عنصر ذو خلفٌات نفسٌة 
.  تختلف من الزبون آلخر 

 نظرا لتداخل الخدمات البنكٌة وتكاملها مع بعضها فإن رغبات الزبائن كثٌرا ما تلتقً مع
. بعضها لتكون مفهوم الرغبة العامة 

 ٌتدفق رضا الزبون فً الوكالة على ثالثة عناصر أساسٌة فً الغالب :

 نوعٌة الخدمات –سرعة الخدمات –توفر السٌولة .



2 - الودائع لألجر  :

 تعتبر عملٌة اإلٌداع ألجل تعدد واحدة من المنتجات البنكٌة األساسٌة التً ٌعتمد علٌها

البنك التجاري تقوم على مبدأ إٌداع األموال فً حساب بنكً معٌن لدى الوكالة تم اإلٌقاع 
. على تجمٌد تلك األرصدة لفترة زمنٌة معٌنة لتكون بذلك عبارة عن رأس بالنسبة للبنك 

3–ًبطاقات السحب اإللكترون :

 تعتبر حدٌثة العهد نسبٌا ، ٌعتمد مبدأ السحب على الموزع اإللكترونً البنكً تتواجد على
. مستوى نقاط مختلفة فً الوكالة تابعة للبنك 



 تعتبر عملٌة اإلٌداع ألجل تعدد واحدة من المنتجات البنكٌة األساسٌة التً ٌعتمد علٌها البنك
التجاري تقوم على مبدأ إٌداع األموال فً حساب بنكً معٌن لدى الوكالة تم اإلٌقاع على 

. تجمٌد تلك األرصدة لفترة زمنٌة معٌنة لتكون بذلك عبارة عن رأس بالنسبة للبنك 
3–ًبطاقات السحب اإللكترون  :

 تعتبر حدٌثة العهد نسبٌا ، ٌعتمد مبدأ السحب على الموزع اإللكترونً البنكً تتواجد على
. مستوى نقاط مختلفة فً الوكالة تابعة للبنك 

4– لهذا  والقروض هً خدمة جوهرٌة ال ٌمكن االستغناء عنها فً الوظٌفة البنكٌة
نظرا لكونه عمٌد الوظٌفة البنكٌة وأحد أهم مصادر الموارد  بهاٌخصص لها مصلحة خاصة 

. المالٌة 
 آلٌات تسوٌق الخدمات البنكٌة فً الوكالة :

 تراعً الوكالة فً تسوٌق خدماتها طبٌعة للخدمة البنكٌة لنفسها كما تتخذ قنوات عدٌدة
. لتسوٌق خدماتها 

 الجهة المباشرة  ومثال الشباك ٌعتبر أكثر القنوات تدفقا نظرا لكونه الواجهة األمامٌة للوكالة
التً ٌقبل إلٌها الزبائن سواء كان ذلك من أجل االستعالمات وأخذ التوجٌهات أو من أجل 

عملٌات بنكٌة على غرار السحب الفوري وإٌداع السٌولة

:  الودائع لألجر - 2



 نسبٌا ال ٌمكن وضع تقٌٌم عام للوظٌفة التسوٌقٌة للوكالة والتروٌج بخالصة كالم حول

فعالٌة للنظام التسوٌقً فٌها والحدٌث عن اآلفاق التً ٌمكن تسطٌرها من خالل هذا 

.التقٌٌم، فالوكالة ال تمتلك جهازا تسوٌقٌا بمعنى الكلمة، إال أنه ٌمكن بطرٌقة غٌر مباشرة

: تقٌٌم الجهاز التسوٌقً فً الوكالة 



 ٌعد االهتمام بتسوٌق الخدمات بشكل عام والخدمات البنكٌة بشكل خاص واحدا من أهم
االتجاهات الحدٌثة التً شهدت توسعا كبٌرا فً السنوات األخٌرة فً مختلف المجتمعات 

حٌث أن األمر لم ٌعد ٌقتصر على تقدٌم الخدمات البنكٌة بشكل واسع فحسب وإنما ٌتعدى 
. ذلك إلى البحث على األسالٌب والطرق التً ٌجب أن ٌتم فٌها اتخاذ القرارات 

 وباعتبار أن البنك نظاما مفتوحا ٌتأثر وٌؤثر فً البٌئة التً ٌعٌش فٌها فقد تزاٌد تأثره بتلك
البٌئة سواء كانت داخلٌة أو خارجٌة ، حٌث ٌعتبر الزبون جزءا هاما منها والذي لم ٌعد 

ٌرضى بما ٌقدم إلٌه ، بل أصبح ٌفرض شروطه ورغباته ، وٌرجع ذلك إلى زٌادة الخٌارات 
. أمامه بسبب المنافسة التً أصبحت السوق المصرفٌة تشهدها 

 ولهذا أصبح من الضروري على البنوك أن تهتم بدراسة سلوك الزبون من أجل القٌام
بالجهود الالزمة لتعرٌفه بالخدمات المعروضة وإبراز مواصفاتها ومزاٌاها حٌث أنه ال ٌجب 

أن ٌتوقف النشاط التسوٌقً للبنوك عند إنتاج الخدمة البنكٌة وتحدٌد سعرها وطرق ومنافذ 
توزٌعها وتروٌجها بل ٌتعٌن االهتمام بوضع خطة تسوٌقٌة متكاملة تشمل كل الجهود المتعلقة 

. بفن التأثٌر على الزبائن وإثارة اهتمامهم وإقناعهم على سلوك اٌجابً اتجاه البنك وخدماته 

: خاتمة عامة



 ٌمكن القول فً األخٌر بأن الفرق بٌن الفكر التسوٌقً البنكً وما هو موجود فً أرض

الواقع ، البنك الجزائري لٌس بسبب اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة ، والمشكلة لٌست كذلك 

فً تبنً إستراتٌجٌة أو خطة تسوٌقٌة معٌنة بل اإلشكالٌة تكمن فً طرٌقة التفكٌر واألداء 

، فالنظام البنكً مازال متأثر بمرحلة التسٌٌر الموجه الذي ٌعتمد على  التسٌٌرٌةوالثقافة 
.  الدوائر الحكومٌة والخزٌنة فً تسٌٌر التنمٌة االقتصادٌة 

 فإن البنوك العمومٌة الجزائرٌة فً الوقت الحالً تفتقر للعناصر التالٌة:

 االعتماد على وضعٌة االبتكار التً مازال النظام االقتصادي ٌكفلها لهذه البنوك

 عدم وجود كفاءات بشرٌة مكونة تسوٌقٌا النتقاء أسلوب جدٌد فً األداء .

 التأخر التكنولوجً فً التجهٌزات المستعملة فً البنوك، وأكبر دلٌل على ذلك عدم توفر
أي بنك على شبكة تربط الوكاالت فٌما بٌنها لتسهٌل معامالت الزبائن 

: النتائج العامة للدراسة 



 المستوى التعلٌمً المتدنً ألغلب العاملٌن وإطارات البنوك الجزائرٌة وحتى اإلطارات
.  ذات الشهادات العالٌة ال تتوفر على تكوٌن متخصص فً التسوٌق

 ًوهو األمر الذي ال ٌسمح بدفع خطوات . عدم وجود منافسة حقٌقٌة فً السوق البنك
.  التطور فً البنوك الجزائرٌة 

 اعتماد البنوك الجزائرٌة على استقبال المتعاملٌن وعدم البحث عنهم خصوصا الذٌن
. ٌقدمون مشارٌع مهمة

:  الودائع لألجر - 2



 إن هذا البحث ٌمثل دراسة متواضعة حاولنا من خاللها البحث فً التسوٌق البنكً ومدى

تأثٌره على سلوك المستهلك ، ومازال هناك عدة جوانب هامة لها صلة بالموضوع تحتاج 

إلى المزٌد من التعمق ، ونقترحها فً شكل عناوٌن تصلح أن تكون إشكالٌات 
:  موضوعات بحوث مستقبلٌة 

- أثار التكنولوجٌة المعلومات فً رفع أداء البنوك الجزائرٌة .

-  التسوٌق البنكً وأثره على جودة الخدمات البنكٌة.

-  أثر االستثمار فً العنصر البشري فً رفع أداء البنوك الجزائرٌة

-  الصٌرفةالقٌم اإلسالمٌة فً التسوٌق وأثرها على كسب رضا العمٌل فً الصناعة 
.اإلسالمٌة 

: توصٌات البحث



 

1 

 

  الفصل الثالث                   
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  BEAنظرة عامة حول البنك الخارجي الجزائري : المبحث األول
البنك اخلارجي اجلزائري ووكالة مستغازل، وكذا أىم ادلهام ونشأة  مفهوم      فمن خالل ىذا ادلبحث سنتطرق إذل 

. والوظائف اليت يقوم بو ىذا البنك ، واذليكل التنظيمي لو
  BEAالبنك الخارجي الجزائري : المطلب األول

 :BEAمفهوم البنك الخارجي الجزائري -1

وقد مّر بعدة مراحل ،  ي مليون دينار جزائر 20 برأمسال قدره 1967 أكتوبر 01البنك اخلارجي اجلزائري يف أنشأ    
، والتنمية يف رلال التخطيط الوطٍت والعالقات اإلقتصادية وادلالية  (تقدصل القروض )خالل تطوره ، فلعب دور التسهيل 

بُت اجلزائر والدول األخرى ، وسبثل دوره األساسي يف القيام بكل العمليات البنكية بُت ادلؤسسات الصناعية الكربى 
 .وادلؤسسات األجنبية 

 والذي يتعلق بإستقاللية 1988 جانفي 12 ادلؤرخ يف 02-88وخالل الثمانينات وبفضل تطبيق القانون         
ادلؤسسة ، عرف بنك اجلزائر اخلارجي تغَتات جديدة ، وىو يعترب من البنوك األوذل اليت ربولت إذل مؤسسات مستقلة 

. 1988 جانفي 12 يف 61-88ضمن مرسوم 
  الصادر يف67/204ىو مؤسسة حكومية مت إنشاؤىا يف فًتة االستقالل بعد تأميم البنوك األجنبية دبوجب ادلرسوم رقم 

 مقره الرئيسي يف اجلزائر العاصمة، وخيضع للقانون التجاري ، ، و يعترب بنك ودائع شللوكة للدولة1967 أكتوبر 01
كانت مهمتو عند إنشائو سبويل التجارة اخلارجية أما حاليا فيقوم بعدة اختصاصات كمنح اإلعتمادات عن اإلستَتادات 

 (1.)و إعطاء ضمانات للمصدرين اجلزائريُت لتسهيل مهامهم
 
 
 
 
 
                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 200، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "تقنيات البنوك " لطرش، لطاىر ا (1)
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 :  BEAالبنك الخارجي الجزائري خصائص-2-

القروض االستثمارية،  ) سبويل االستثمارات على ادلستوى اخلارجي و احمللي، منح أنواع سلتلفة من القروض 
  ويقوم كذلك بتسهيل العالقات اإلقتصادية مع .اخل (...االستهالكية، قروض تشغيل الشباب، إعتمادات مستندية

. سلتلف دول العادل 
 : أما بالنسبة لوكالة مستغانم -

و ىي مؤسسة مصرفية ذات طابع ذباري 1979مت إنشاؤىا سنة  للغرب   فهي وكالة تابعة للمديرية اجلهوية 
تعمل على ادلسامهة يف سَت االقتصاد الوطٍت، و من أىدافها مجع األموال عن طريق فتح احلسابات الفردية و 

 :اجلماعية و عن طريق الفوائد من القروض ادلقدمة للزبائن، من اخلدمات اليت تقدمها ما يلي

 سحب و إيداع النقود؛ -
 فتح احلسابات للعمالء؛ -
 دينح إعتمادات وضمانات للمصدرين وادلستوردين احملليُت؛ -

 استالم طلبات القروض و ادللفات ادلرتبطة هبا؛ -

 ...إيداع و استالم الصكوك البنكية -

        تقوم كذلك دبهام متعددة كمعاينة وربليل تسيَت ملفات قروض اخلواص و ادلؤسسات الصغَتة و الكبَتة، معاجلة 
 . عمليات الزبائن إداريا و زلاسبيا سواء بالدينار أو بالعملة األجنبية

 وهتدف ىذه الوكالة إذل: 
-

 . تطوير عمليات التجارة اخلارجية من خالل سبويل سلتلف عملياهتا 

-
 .(سونطراك)تسيَت حسابات الشركات الوطنية احملروقاتية منها  

-
 .صندوق النقد الدورل: تكوين عالقات عديدة مع البنوك واذليئات العادلية مثل 

 
  BEAمهام ووظائف البنك الخارجي الجزائري : المطلب الثاني

 :نذكر منها : المهام- 1
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 .تنمية العالقات التجارية بُت ادلتعاملُت اخلواص والقطاع العام -
 .دراسة القروض البنكية ادلمنوحة للعمالء وإخضاعها لشروط  ادلديرية يف حالة القروض ذات ادلبالغ ادلرتفعة  -

 .إستقبال سلتلف اإليداعات  -

 .سبويل ادلشاريع اإلقتصادية الكربى -

 .تقدصل خدمات لزبائن ادلؤسسات العمومية وكذا الزبائن اخلواص يف إطار العمل -

 .عمليات اإلستَتاد والتصدير مع اذليئات وشبكات البنك سبويل -

  وتتمثل يف:  الوظائف-2

 .تسهيل وتطوير العالقات اإلقتصادية بُت اجلزائر والدول األخرى-
تدخل بضمانو اإلحتياطي  وضمان الوفاء أو حىت بإتفاقيات القرض مع ادلراسلُت األجانب لًتقية الصفقات التجارية  -

 .مع الدول األخرى 

إعادة تسيَت ادلخازن العمومية أو القيام بشراء وكراء عمليات عقارية غَت متصلة بنشاط الشركة أو إزباذ إجراءات  -
 .إجتماعية لصاحل مستفيدىا

ينشئ ويضع ربت تصرف ادلؤسسات ادلهتمة مصلحة خدمة مركزية للمعلومات التجارية يف اخلارج  ومصلحة ترقية  -
 .    العمليات مع اخلارج
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 BEAالهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري : المطلب الثالث

 BEAالهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري يوضح  (1.3)الشكل 
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 -وكالة مستغانم–  BEAوثائق داخلية لبنك : المصدر

 مدير الوكالة

 مساعد المدير

مصلحة اإلنتاج 

 المصرفي

 قسم العمليات

 قسم وراء الشباك

قسم التجارة 

 الخارجية

مصلحة التسيير 

 اإلداري

 قسم تسيير الموارد

 قسم اإلعالم اآللي

 مصلحة كتابة

 قسم إدارة التعهدات

 قسم المنازعات

 مكلف بالزبائن

 مجموعة متعددة
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 (المنتجات  )الخدمات البنكية في الوكالة : المبحث الثاني 

عن غَتىا من الوكاالت و بغض النظر عن كون بنك اخلارجي اجلزائري   ( 066 ) ال زبتلف اخلدمات البنكية يف الوكالة 

بنكا ذا اىتمامات تنصب يف بالدرجة األوذل، إال أن كونو بنكا ذباريا يتيح لو الفرصة بأن يقدم منتوجات متنوعة على 

 .غرار باقي البنوك التجارية ادلنافسة يف السوق

" اخلدمة "  بإمكاننا اإلتفاق يف بادئ األمر على أن مصطلح  مختلف الخدمات البنكية في الوكالة: المطلب األول 

 .،     و عليو فإن ما ينطبق على ادلصطلح األول ينطبق على الثاشل"ادلنتوج " ىو الوجو اآلخر دلصطلح 

من مصلحة ألخرى، و اختالف طبيعة ادلصلحة ينتهي بنا إذل اختالف  ( 066 ) تتنوع اخلدمات البنكية يف الوكالة 

" اخلدمة البنكية " طبيعة ادلنتوج، إال أهنا يف النهاية ذبتمع كلها يف مفهوم 

:  و ىنا نستعرض سلسلة من ادلنتوجات اليت تقدمها الوكالة لزبائنها 

يعترب اإلدخار واحدا من أعمدة الفكر البنكي القائم على ميول األفراد و العائالت بالطبيعة  : دفاتر اإلدخار-1

و يوفر بنك اخلارجي اجلزائري  ىذه اإلمكانية لزبائنو حيث ديكن للزبون . إذل ادخار بغية استغالذلا يف أوقات الحقة

فتح حساب بنكي بسلسلة خاصة بدفاتر اإلدخار، حيث تتم العملية يف شكلها ادلبسط بالوكالة كمايلي يتقدم 

 .الزبون للوكالة مبديا رغبتو يف فتح حساب بنكي

بعد أن يستمع إليو ادلكلف بالزبائن، يقدم لو قائمة الوثائق الالزمة لفتح حساب اإلدخار مع معلومات عن نوع  -

                                                                                                  (1).احلساب و ادليزات اليت يستفيد منها الزبون زلسسا إياه دبدى أمهية اإلدخار و ادلبلغ لفتح حساب
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يتم فتح احلساب البنكي اخلاص باإلدخار بتسجيلو آليا يف النظام البنكي و يقدم للزبون دفًت توفَت فيو ادلعلومات    

 .يف كل مرة يف ذلك الدفًت (سحب أو إيداع  )اخلاصة بو و حبسابو مع تسجيل العمليات اليت يقوم هبا 

من  ( % 2.25 )يقوم مبدأ حسابات اإلدخار على الفائدة ادلقدمة بنسبة معينة و ىي نسبة مركبة  :  مالحظة

أربع مرات يف السنة ) حبساب ىذه الفوائد كل ثالثة أشهر  ( sybu(1) )رأس ادلال احلارل و يقوم النظام البنكي 

بصورة آلية دون تدخل الوكالة فيها، و ذبدر اإلشارة يف ىذا اجملال إذل أنو من بُت شليزات دفاتر اإلدخار،  (الواحدة 

وجود سلسلة خاصة بدفاتر ادخار بدون فوائد، حيث يتاح للزبون اختيار ما يرغب فيو يف حالة عدم رغبتو يف فتح 

 .حساب ادخار بفوائد

تعترب عملية اإليداع ألجل زلدد واحدة من ادلنتوجات البنكية   : Dépôts a termeالودائع ألجل -2

، و تقوم على مبدأ إيداع ( 066 ) اخلارجي اجلزائرياألساسية اليت تعتمد عليها البنوك التجارية دبا فيها بنك 

األموال يف حساب بنكي معُت لدى الوكالة مث اإلتفاق على ذبميد تلك األرصدة لفًتة زمنية معينة، لتكون بذلك 

 حسب جدول % 2.5عبارة عن رأس مال بالنسبة للبنك، على أن يستفيد الزبون من معدل فائدة مقداره 

زبتلف الفًتات الزمنية يف اإليداعات ألجل حسب رغبة الزبون نفسو، فهناك فًتات بستة أشهر، و أخرى .اإلتفاق

و ذبدر اإلشارة إذل أنو من حق الزبون .بإثٌت عشر شهرا، لتصل إذل فًتة زمنية غَت زلدودة حسب رغبة الزبون أيضا

. فسخ العقد ادلشار إليو على أن تًتتب على ذلك إجراءات تكون فيها للبنك عالوة يف ذلك

و زبتلف الودائع ألجل عن اإلدخار، يف كون اإلدخار غَت مقيد باتفاق و ال بفًتة زمنية، إضافة إذل أنو ديس فقط 

العملة احمللية، أما الودائع ألجل فهي زلددة بالفًتة الزمنية اليت خيتارىا الزبون إضافة إذل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

BEA (066 )  charge de clients 
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 أهنا سبس العملة احمللية و العملة األجنبية أيضا، زيادة على كون معدل الفائدة فيها سلتلف عن معدل الفائدة 

.  ادلقدم يف حسابات اإلدخار

تعترب بطاقات السحب اإللكًتونية حديثة العهد نسبيا، على األقل مقارنة  :  بطاقات السحب اإللكترونية-3

. بالشيك الذي يعترب من أقدم آليات الدفع يف البنوك

ادلتواجد على مستوى نقاط  ( D.A.B )و يعتمد مبدأ السحب بالبطاقات اإللكًتونية على ادلوزع اإللكًتوشل البنكي 

جبمع الطلبيات الكافية للزبائن،  ( 066 )تقوم الوكالة .الخارجي الجزائريسلتلفة يف الوكاالت التابعة لبنك 

مث إرساذلا إذل اإلدارة ادلركزية من أجل ذبهيزىا  ( convention interne )اجملسدة يف شكل اتفاقية داخلي 

للزبائن، و تقوم إدارة الوكالة بعد جاىزية الطلبيات بإشعار زبائنها بوصول بطاقاهتم اإللكًتونية اجلاىزة لالستعمال بعد 

تتميز عملية السحب .ربتوي كل بطاقة على رقم سري خاص بالزبون.   فرزىا و التأكد من سالمتها الفيزيائية

بالبطاقات اإللكًتونية بكوهنا سريعة، و تتم بآلية بسيطة غَت معقدة، و يف متناول كل شرائح الزبائن، كما أهنا زبتلف 

أن السحب غَت مقيد بفًتة زمنية، فيمكن السحب هبا ليال، كما ديكن  -:عن الشيك يف عدة عناصر من بينها 

استخدامها يف العطل السنوية   و األسبوعية و األعياد الوطنية و الدينية، و ىي غَت مرتبطة بالفًتات اليت يشتغل فيها 

ال يأخذ ادلوزع اإللكًتوشل اآلرل بعُت اإلعتبار الرصيد ادلارل للزبون، فيمكن للزبون أن يسحب مث يكون رصيده .البنك

دائنا بقيمة ادلبلغ ادلسحوب، على أن يتم بعدىا وضع القيمة ادلسحوبة يف سلسلة خاصة يف حساب الزبون من أجل 

. تعديل و تسوية وضعية احلساب يف وقت الحق لدى البنك عندما يصبح حساب الزبون مدينا
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إن انفتاح اإلقتصاد الوطٍت على العودلة اإلقتصادية أفرز الكثَت من التطورات، كما أنو كان لزاما على البنوك مواكبة كل 

 .التكنولوجيات اجلديدة، من أجل عصرنة أكثر للنظام البنكي الذي حيتاج مزيدا من ادلنتوجات ادلرنة

يف تسويق بطاقات السحب اإللكًتونية، فعرفت إقباال نسبيا من الزبائن على  ( 066 )و قد اجتهدت وكالة ذراع الربج 

ىذا ادلنتوج الذي أصبح ضروريا مع ارتفاع حاجات الزبائن إذل استغالل أمثل للوقت و الذي يعترب واحدا من العناصر 

 . و ىي يف مرحلة ترويج مستمرة.. اليت تتيحها من ىذه ادلنتوجات

القرض منتوج جوىري، ال ديكن اإلستغناء عنو يف الوظيفة البنكية،    و ذلذا  : Les Créditsالقروض  /ا

.  خيصص لو مصلحة خاصة بو، نظرا لكونو عصب الوظيفة البنكية، و أحد أىم مصادر ادلوارد ادلالية

زبتلف القروض باختالف طبيعة النشاط الراد ذبسيده و ادلشروع الذي يرغب العميل يف ربقيقو، فهناك قروض 

 .استغالل و ىناك قروض استثمار

يعترب القرض منتوجا بنكيا بامتياز، و حياط بأمهية بالغة و ديكن إدراجو ضمن قائمة ادلنتوجات لعدة أسباب منها 

. (مصادر سبويل  )كونو عبارة خدمة بنكية ذات خصائص معينة تعرض على الزبون :*

 .(معدالت الفوائد  )كونو حيتوي على عملية تسعَت مدروسة و زلددة *

إن احلديث عن القروض و خصائصها حيتاج إذل حبث أطول و دائرة ربليل أوسع، و لكن على العموم تقوم مصلحة 

بانتهاج سياسة إقراض خاصة و متنوعة، إضافة إذل كون الوكالة تقوم بدراسة  ( 066 )القرض التابعة لوكالة مستغازل 

 :ملفات القروض اخلاصة بزبائنها، فهي تقوم أيضا بدراسة ملفات القروض القادمة من 
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 (.ANSEJ  )الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  / أ

 (. ANGEM )الوكالة الوطنية لدعم القروض ادلصغرة  / ب     

 (.  CNAC )الصندوق الوطٍت للتأمُت على البطالة  / جـ     

و ىو إجراء مستحدث مؤخرا،  ( Crédit Rfig )إضافة إذل منح القروض اخلاصة ذباريف إطار القرض الرفيق      

. خاص بدعم النشاط التجاري  وفقا آلليات خاصة

و ذبدر اإلشارة أيضا إذل أن الوكالة تعتمد إضافة إذل كل ما سبق ذكره، نظام القرض باإلجيار              

 (Crédit Bail )  أو ما يسمى باللغة احلية (Leasing )  و الذي يقوم على مبدأ دراسة ملف قرض مفاده

بالتنسيق مع مؤسسات خاصة بإجيار العتاد، تنتهي خالذلا العملية بدفع  (إخل ... سيارات ، سكنات   )تدعيم الزبون 

. كأحد اخليارات ادلتاحة.. الزبون ألقساط القرض و حصولو يف آخر ادلطاف على عقد ملكية العتاد الذي يتم دعمو بو

 (  066 )آليات تسويق الخدمات البنكية في الوكالة : المطلب الثاني 

 تراعي الوكالة يف تسويق خدماهتا طبيعة ادلنتوج البنكي نفسو، و الذي خيتلف عن غَته من ادلنتوجات البنكية يف عناصر 

 .تركيبو، كما قد يتشابو معها يف عناصر أخرى

.  و تتخذ الوكالة لنفسها قنوات عديدة لتسويق خدماهتا
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أكثر القنوات تدفقا، نظرا لكونو الواجهة األمامية للوكالة و اجلبهة ادلباشرة اليت يقبل إليها الزبائن سواء " الشباك " و يعترب 
كان ذلك من أجل اإلستعالمات و أخذ التوجيهات أو من أجل عمليات بنكية على غرار السحب الفوري و إيداع 

 .السيولة

   للوظيفة البنكية،  و  (Opérationnelles  )تعتمد الوكالة يف تسويق خدماهتا على اآلليات العملياتية      
. مفهوم التسويق كلو يف اجلهد ادلبذول من طرف ادلوظف البنكي يف القيام بالعمليات البنكية ادلختلفة   ينصب 

   يعترب األداء ادلميز دلوظفي الوكالة اآللية األوذل و األكثر بروزا يف تسويق منتجات البنك، و نظرا لكون الوكالة غَت 

، (بدء من التكنولوجيا احلديثة وصوال إذل اذليكلة العامة دلصلحة التسويق  )رلهزة دبا فيو الكفاية بأدوات التسويق الكاملة 

فإن موازنة ىذا النقص ال يكون إال عن طريق الرفع من مستوى الكفاءة ادلهنية يف شلارسة الوظيفة، اليت من شأهنا ترسيخ 

. نظرة جيدة للزبون حول الوكالة و كذا توثيق ثقتو فيها

، لذا (L'agence principale  ( ) 104) فرعا تابعا للوكالة األساسية  ( 066 ) تعترب وكالة مستغازل 

فهي حبد ذاهتا سبثل واحدة من آليات تسويق اخلدمة البنكية، أال و ىي اعتماد البنوك على فروعها ادلوزعة يف إقليم 

تتلخص آليات التسويق البنكي يف . موحد، و اليت من شأهنا شلارسة العملية التسويقية من خالل شلارسة العملية البنكية

. كلها يف القدرة على إمكانية خلق قنوات بإمكاهنا اختزال ادلسافة بُت الوكالة و زبائنها ( 066 )الوكالة 

  و ذبند الوكالة ألجل ىذا كافة ادلستخدمُت، يف كافة ادلصاحل، و ديكن تلخيص بعض النقاط العملية اليت تقوم هبا 

السعي احلثيث إذل فتح حسابات بنكية جديدة، و بالتارل خلق عالقات جديدة، و اإلجتهاد يف -1:الوكالة كما يلي 

عدم رفض أي طلب خاص بفتح حساب بنكي سواء كان بالعملة احمللية أو بالعملة األجنبية، إال يف حاالت الضرورة 
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العمل على ربسيس الزبون بادلنتوج البنكي، عن طريق ادلكلفُت بالزبائن، فالزبون و بعد فتحو للحساب دفًت -2

ادخار على سبيل ادلثال، يتلقى كافة الشروحات اخلاصة بكيفية استخدام ىذا ادلنتج لفهم شليزاتو و اإلطالع على 

 .أكرب قدر شلكن من ادلعلومات بشأنو

  السعي إذل إعطاء ادلثل يف استخدام ادلنتج البنكي ادلتوفر يف الوكالة من طرف مستخدمي الوكالة أنفسهم، -3    

  تزداد ثقتو جبودة ادلنتج و شعوره بأمهيتو و قيمتو عندما يالحظ أن موظفي البنك أنفسهم يستخدمون ذلك    فالزبون 

 .ادلنتج و ديكن أن نسوق مثاال عن ذلك بدفاتر اإلدخار

 إن اآلليات ادلعتمدة يف تسويق ادلنتج البنكي داخل الوكالة ال تتلخص يف مجلة إجراءات مباشرة موجهة للتطبيق      

احلريف، و إمنا ىي يف احلقيقة سلسلة أداءات فردية و مجاعية تنصب كلها يف ربقيق معادلة إرضاء الزبون و إقناعو بالقيمة 

الكائنة يف ادلنتوج البنكي موضوع التسويق، من خالل بعث الفكر الوظيفي لدى ادلستخدمُت و اإلعتماد على مردودية 

ادلوظف و إنتاجيتو الوظيفية ادللخصة يف قدرتو على إقناع الزبون   و إرضاءه و إشباع رغباتو و توجيهو أحسن توجيو، و 

 . بالتارل ضمان ترويج أكثر للمنتوج البنكي

 (  066 )المزيج التسويقي في الوكالة : المطلب الثالث 

 :المنتج  -1

 "  يعتمد نشاط الوكالة اعتمادا كليا على تقدصل اخلدمات لزبائنها بالدرجة األوذل، و للفئة ادلصنفة ضمن الزبائن العابرين 

Clients De Passage "بالدرجة الثانية، و سبثل اخلدمات ادلقدمة مفهوم ادلنتج البنكي يف الوكالة .
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يعترب .وفقا لعدد ادلصاحل ادلوجودة فيها ( 066 )و يظهر اذليكل التنظيمي للوكالة توزيع أنواع اخلدمات البنكية يف الوكالة 

أو عمليات منح القروض اخلدمة األكثر بروزا يف النشاط اليومي للوكالة، حيث يًتدد الزبائن عليها بغية " القرض " 

. اإلستفادة من ىذه اخلدمة اليت أصبحت ضرورية يف حياهتم اليومية

. و ذبتهد الوكالة يف عرض خدماهتا اخلاصة دبجال منح القروض وفقا ألنواع القروض حبد ذاهتا

و ذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد، إذل أنواع القروض ادلوجودة يف الوكالة ديكن حصرىا فيما يلي 

 .القروض اليت تندرج ضمن الربامج اخلاصة بالعمل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -

 .القروض اليت تندرج ضمن الربامج اخلاصة بالعمل مع الوكالة الوطنية لدعم القروض ادلصغرة-

 .القروض اليت تندرج ضمن الربامج اخلاصة بالعمل مع الصندوق الوطٍت للتأمُت على البطالة-

 (.قرض دلدة سنة بدون فوائد ) ، و يدخل ضمن اخلدمات اخلاصة (Rfig  )القرض الرفيق -

 (. Crédit Bail) أو  ( Leasing )القرض باإلجيار -

 .الكفاالت دبختلف أنواعها-

 :  التسعير -2

عن غَتىا من البنوك التجارية األخرى يف سياسات تسعَت ادلنتج البنكي ادلقدم من  ( 066 )ال زبتلف وكالة مستغازل  
                            .فالفوائد و العموالت و الرسوم، سبثل ثالثية قوية يف معادلة تسعَت ادلنتج البنكي.طرفها
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. ادلقدمة (ادلنتج  )زبتلف شلارسة مبدأ التسعَت باختالف اخلدمة 

فالعمليات اخلاصة بالقروض يتم تسعَتىا اخلدمة فيها وفقا دلبدأ الفوائد، حيث خيتلف معدل الفائدة من نوع قرض  

 .آلخر، كما أن مدة القرض أيضا تفرض تسعَتا سلتلفا

: و اجلدول التارل يوضح سلتلف أنواع القروض مع نسب الفوائد احملصلة منها 

  نواع القروض مع نسب الفوائد: ( 2- 3)الشكل 

 

 نسبة الفائدة القرض

 

قرض استثمار 

قرض استغالل 

 

 

5.25 % 

8 % 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     .(مصلحة القروض  )وثائق خاصة بالوكالة،  : المصدر
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 كما أنو ذبدر اإلشارة إذل أن ىناك عموالت و رسوم يأخذىا البنك يف رلال القرض جراء تقدديو خدمات مثل 

الدراسات التقنية و التحليلية دللفات طلبات القروض، و كذا عمليات بررلة ادللفات ادلقبولة آليا يف النظام البنكي من 

. أجل تسجيل الزبون فيها

 بالنسبة دلصلحة الزبائن، فيختلف التسعَت فيها من عملية بنكية ألخرى، و فيما يلي جدول يلخص معظم العموالت 

: ادلأخوذة يف العمليات البنكية 
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  (.مصلحة القروض )وثائق خاصة بالوكالة،  : المصدر
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 العموالت المأخوذة في العمليات البنكية:(3-3)الشكل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (مصلحة الزبائن )وثائق خاصة بالوكالة، : المصدر 

 مقدار العمولة اخلدمة

 

: اإليداع بالسيولة إذل خارج الوكالة - 

 مليون دج 1اإليداع التلغرايف بقيمة أقل من / 1

 مليون دج 1اإليداع التلغرايف بقيمة أكرب من / 2

اإليداع غَت التلغرايف / 3

 

الشيكات ادلضمونة - 

السحب بالشيك من خارج الوكالة - 

 Relevet du ) خدمة مستخرج احلساب- 

compte) 

 إيداع شيك للقبض يف ادلقاصة اآللية- 

 

 

 دج، مضافا إليها الرسم على القيمة ادلضافة آليا 1000 

 دج، مضافا إليها الرسم على القيمة ادلضافة آليا 2500

 دج، مضافا إليها الرسم على القيمة ادلضافة آليا 250

 

 دج، مضافا إليها الرسم على القيمة ادلضافة آليا 500

 دج، مضافا إليها الرسم على القيمة ادلضافة آليا  500

.  حسب ادلدة ادلستخرجة

 

 دج، مضافا إليها الرسم على القيمة ادلضافة آليا 200 
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تعترب الفائدة عنصرا مزدوج اخلدمة، فكما أن ىناك فوائد يأخذىا البنك كتسعَتات خاصة باخلدمات : مالحظة - 

ادلقدمة بصفة مباشرة، ىناك فوائد يقدمها البنك و تعترب جزء ال يتجزأ من اخلدمة نفسها، كالفوائد اخلاصة يف عمليات 

و عمليات  (سواء بالعملة احمللية أو بالعملة الصعبة  )دفاتر اإلدخار دبختلف أنواعها، و كذا عمليات اإليداع ألجل 

. أوراق الصندوق، و كلها خدمات تعود بالفائدة على الزبون، و يستفيد منها البنك يف توسيع رأس مالو

ال سبلك الوكالة سياسة خاصة بالًتويج بشكل مباشر، نظرا لعدم ىيكلة نظام التسويق كمصلحة    :  الترويج -3  

 .مستقلة حبد ذاهتا

:  و يتحدد الًتويج يف الوكالة يف عنصرين أساسيُت مها 

، مراسالت إدارية (GRE ) عن طريق اجملمع اجلهوي لإلستغالل  ( 066 )حيث تتلقى الوكالة   :  اإلشهار-ا

خاصة دبنتجات بنكية معتمدة من طرف السلطات ادلركزية، متبوعة دبلصقات إشهارية لشرح ادلنتج لزبائن الوكالة، و 

 .بالتارل اإلطالع عليو بغية التعرف عليو و التماس فوائده و معرفة كيفية استخدامو

و أحسن مثال على ذلك، بطاقات السحب اإللكًتونية اليت عرفت بعد عمليات اإلشهار إقبال الزبائن على إمضاء 

. عقود خاصة مع الوكالة من أجل احلصول على نسخ شخصية منها، و بالتارل توثيق عالقاهتم مع البنك

  :الترويج عن طريق المكلفين بالزبائن -ب      

 حيث ذبند الوكالة كافة ادلستخدمُت فيها للًتويج للمنتجات اجلديدة، و حث الزبائن على اقتناءىا، و يف الوقت نفسو 
                                 .تعترب جودة اخلدمات ادلقدمة من طرف الوكالة عملية تسويق مباشرة ذلذه اخلدمات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
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، أين يتميز كل نوع فيها "بنوك واقفة " و " بنوك جالسة : " مبدئيا  و باعتبار وجود نوعُت من البنوك :التوزيع–  4

بتوزيع خاص للمهام داخل اذليكل التنظيمي، إضافة إذل اإلختالف النسيب يف آلية تقدصل اخلدمة البنكية، فالبنوك الواقفة 

 .عادة ما تتميز بتقدصل خدمات ال تكون فيها العملية التسويقية مؤطرة بالشكل الذي يتم بو تقدديها يف البنوك اجلالسة

.  غَت معنية بشكل مباشر بعملية التوزيع ( 066 )و عليو، فإن الوكالة 

.  و ديكن القول إن التوزيع فيها يتم بشمل نسيب، متوافق آنيا مع عملية تقدصل اخلدمة البنكية ذاهتا

الخدمات البنكية في الوكالة و عالقتها برضا الزبون  : المبحث الثالث 

مهام المكلفين بالزبائن : المطلب األول 

ىو مرآة الوكالة، و دوره تسويقي بالدرجة األوذل قبل  ( Chargé de la clientèle  )     ادلكلف بالزبائن 

: ينقسم ادلكلفون بالزبائن حسب زبصصاهتم إذل قسمُت رئيسيُت .     أن يكون أي شيء آخر

 –  Particuliers" - أفراد " ادلكلفون بالزبائن :        أوال

 –  Entreprises" - مؤسسات " ادلكلفون بالزبائن .      ثانيا

 )     يتوزع ىؤالء ادلكلفون بالزبائن بتخصصاهتم وفقا ذلرم توزيع ادلهام و السلطات داخل الوكالة البنكية، بإدارة مشرف 

Superviseur .) 
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 تتمثل ادلهمة احملورية للمكلف بالزبائن بإدارة و تسيَت و تنظيم زلفظة زبائن                    

   (   Un Portefeuille De Clientèle  )  مكونة إما من أفراد أو مؤسسات و شخصيات معنوية، و      

. يتعلق األمر ىنا بشرحية التجار و احلرفيُت و أصحاب ادلهن احلرة، حيث يتم التعاطي مع كل شرحية حسب طبيعتها

: ويسهر ادلكلف بالزبائن على عدة نقاط  منها 

العمل على جلب الزبائن إذل الوكالة من خالل السعي إذل معرفة حاجاهتم و اكتشاف رغباهتم   و من مث -

دعوهتم للتعرف على سلتلف ادلنتجات و اخلدمات البنكية اليت من شاهنا إشباع تلك الرغبات و تلبية تلك 

. احلاجات

 .اإلجتهاد يف تفعيل وفاء الزبون و إخالصو للوكالة-

السهر على تسيَت زلفظة الزبائن اخلاصة بو، و متابعة كل حساباهتم دون استثناء بدًء من معاينة احلسابات -

السليمة و اجليدة وصوال إذل احلسابات غَت السليمة، و اليت تقتضي بالضرورة تصرفا معينا و حكيما من ادلكلف 

 .بالزبائن

يعمل ادلكلفون بالزبائن داخل الوكالة على تقدصل أحسن خدمة للزبون و معاملتو أحسن ..      و إضافة إذل كل ىذا

معاملة، ربسينا لصورة البنك اليت ىي واحدة من أساليب الًتويج للخدمات البنكية اخلاصة ببنك الفالحة و التنمية 

و يعمل ادلكلفون بالزبائن أيضا على الًتويج للمنتجات البنكية اليت تعرضها الوكالة على زبائنها من خالل  .  الريفية
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. انتهاج سياسات تسويقية من شأهنا إقناع الزبون باختيار ادلنتج ادلعروض

     على ادلكلف بالزبائن أن يكون ملما بكل األمور اخلاصة بالبنك، بدء من عمليات الصندوق و الشباك، مرورا 

، وصوال إذل مصلحة القرض اليت ينبغي (إخل ... ربويالت، عمليات القبض، ذبارة خارجية  )بعمليات احملفظة البنكية 

على ادلكلف بالزبائن أيضا أن يكون كفؤاً فيهان لكون عملية الًتويج للقروض اليت تقدمها الوكالة ىي واحدة من بُت 

. مهامو

     ديكن ادلالحظة من خالل كل ىذا، أن ادلكلفُت بالزبائن ىم عصب الوكاالت البنكية و اجلسر السليم الرابط بُت 

و ديكن وضع ىذا . الزبون و بنكو، و أن عملية تسويق ادلنتج البنكي و الًتويج لو، يبدأ من مكتب ادلكلف بالزبائن

: اإلطار اخلاص بادلكلفُت بالزبائن يف ثالث نقاط ىي 

و ىنا تتلخص مهمة ادلكلف بالزبائن يف تقدصل النصائح و اإلرشادات لزبائن " : المرشد "  المكلف بالزبائن -1

الوكالة، و اإلستماع ادلركز إذل انشغاالهتم و من مث وضع تشخيص دلشاكلهم بغية إرشادىم إذل السلوك األفضل و 

 .التصرف السليم و اخلروج حبلول لتلك ادلشاكل

قد تذىب طبيعة العالقة بُت الزبون و ادلكلف بالزبائن إذل ما وراء الوظيفة داخل " : أمين السر" المكلف بالزبائن  -2

الوكالة، حيث يضطر الزبون يف أكثر من موضع إذل اإلدالء بأموره الشخصية، نظرا لكون ىذه األخَتة مرتبطة إذل 

حد ما بانشغاالتو البنكية، و ىنا يكون ادلكلف بالزبائن أمينا لسر الزبون، و ىذه الثقة من شأهنا أن تكون ورقة راحبة 

. لتفعيل إخالص الزبون لبنكو
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و ىذه وظيفة تقنية حبتة، حيث على ادلكلف بالزبائن العمل على التسيَت ادلثارل " : المسير" المكلف بالزبائن -3

. حملفظة زبائنو، و متابعة العمليات البنكية و معاينة األرصدة و اإلطالع على النتائج احملققة و تسيَت األخطار إن وجدت

مكلفُت بالزبائن إال مؤخرا، يف إطار بررلة مشروع ربويل البنوك التجارية  ( 066 )دل سبتلك وكالة مستغازل  : مالحظة- 

ادلختصرة  ( Organisation Commerciale Agence )إذل ما يسمى بالوكاالت التجارية ادلنظمة 

، نظرا لكون ىؤالء يشتغلون فيما يسمى نظريا بالبنوك اجلالسة، أما الوكالة  "O.C.A " باحلروف بـ 

فتعترب قبل ربويلها من البنوك الواقفة اليت تعتمد على ادلكلفُت بالدراسات التقنية، و الذين ديارسون وظيفتهم  ( 066) 

البنكية داخل ادلصاحل ادلعنية بعيدا عن منط توزيع ادلهام يف البنوك اجلالسة، و اليت تعتمد نظام ادلكلفُت بالزبائن بدال من 

. ادلكلفُت بالدراسات التقنية

 تقييم الجهاز التسويقي في الوكالة: المطلب الثاني 

ال ديكن وضع تقييم عام للوظيفة التسويقية للوكالة، و اخلروج خبالصة كالم حول فعالية النظام التسويقي فيها ..  نسبيا 

 .و احلديث عن اآلفاق اليت ديكن تسطَتىا من خالل ىذا التقييم، فالوكالة ال سبتلك جهازا تسويقيا دبعٌت الكلمة

فالوظيفة التسويقية يف الوكالة غَت مؤطرة، و ليست رلسدة يف مصلحة سبارس ىذا التخصص ..  و من زاوية أخرى

 .كوظيفة جزئية من التصميم العام للعمل البنكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مادامت الوكالة سبارس نشاطا بنكيا يعتمد على الًتويج للمنتج البنكي و السعي احلثيث على فرض   )غَت أنو ديكننا 

، ديكننا من خالل كل ىذا وضع (اجلودة يف تقدصل اخلدمة البنكية ادلتنوعة يف ظل منافسة زلسوسة من بنوك ذبارية أخرى 

رؤية تقييمية حول الصيغة اليت تتم هبا تسويق ادلنتج البنكي، و منو استخالص مدى فعالية اآلليات ادلتبعة من أجل ربقيق 

سبتلك الوكالة كفاءات بشرية متقدمة، و متمكنة يف األداء البنكي اجليد، و قادرة على التحكم يف . األىداف ادلسطرة

رلريات العمل البنكي داخل الوكالة دبختلف مصاحلها، و إذا أسقطنا ىذا الكالم على مهام ادلكلفُت بالزبائن نظريا، فإننا 

: نالحظ نقاط عديدة أمهها 

يعترب عدد الزبائن ادلنتمُت للوكالة عددا مهما جدا و ىو يف تزايد مستمر، و ىذا مؤشر إجيايب متصاعد، يعكس -

درجة اىتمام إدارة الوكالة باألخذ بعُت اإلعتبار انشغاالت الزبائن، و العمل على توجيههم و إرشادىم، و من ىنا 

دليل على الشعور احملسوس بقدرة الوكالة على  ( 066 )فميول األفراد و العائالت إذل فتح حسابات يف الوكالة 

. (قدرة ادلكلفُت بالزبائن على أداء مهامهم على أحسن شكل  )إشباع رغباهتم 

:  توسع زلفظة الزبائن لدى الوكالة، دليل على اجتهاد ادلكلفُت فيها بالزبائن على -

. استقطاب الزبائن و استخدامهم للوكالة-

 .العمل على كسب ثقة الزبائن و اإلحتفاظ هبم-            
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   (متمثلة يف العمليات البنكية اجلارية   و اإلعتيادية  ) بالنسبة لتسويق ادلنتجات البنكية، تعترب اخلدمات السريعة اآلنية 

الصفة الطاغية على العمل اليومي للوكالة، و لكون ادلوارد البشرية يف الوكالة ذات كفاءة عالية يف التحكم بالعمليات 

جل اخلدمات البنكية يف الوكالة ىي خدمات ذات جودة معتربة، على اعتبار أن رضا الزبون يبدأ من شعوره البنكية، فإن 

يليو شعوره جبودة تلك اخلدمة، و ىو أيضا العنصر ادلتوفر يف الوكالة نظرا دلعرفة العاملُت فيها  بسرعة تقدصل اخلدمة،

 .بتفاصيل العمليات البنكية و قرهبم الكبَت من زبائنهم

و مع ذلك ديكن القول أن ىناك سبايزا يف اإلقبال على ادلنتجات البنكية اليت تقدمها الوكالة، فهناك منتجات 

 و القروض ادلنتجات "دفاتر اإلدخار " تسوق بكثافة، و ىناك منتجات تعرف درجة أقل كثافة يف التسويق، و تعترب 

فتعرف إقباال ضئيال و يعترب ىذا انعكاسا " أوراق الصندوق " األكثر تروجيا يف الوكالة، أما باقي ادلنتجات على غرار 

طبيعيا يف سلوك الزبائن، عائدا إذل التغَتات اإلقتصادية و السياسة اليت عرفتها اجلزائر، و اليت من بُت إفرازاهتا، احلاجة 

.  الدائمة إذل التمويل، شلا رفع من ميول األفراد و العائالت حنو اإلقراض و اإلدخار

على غرار بطاقات السحب اإللكًتونية، ال تشهد  (ادلستحدثة  )     و ذبدر اإلشارة إذل أن ادلنتجات احلديدة نسبيا 

إقباال كبَتا للزبائن عليها، و من ىنا ديكن القول أن تسويق ىذا ادلنتج بالذات دل يكن فعاال، و أن ىناك الكثَت من 

العناصر اليت جيب أخذىا بعُت االعتبار، كنشأة الزبون و درجة ثقافتو و مستواه التعليمي   و التكويٍت، إضافة إذل 

اإلجتهاد يف إجياد معادلة توازن بُت التسويق للمنتج اجلديد و ربسيس الزبون بأمهيتو من جهة، و من جهة أخرى اإلبقاء 

. على ادلنتجات اليت اعتاد الزبون عليها
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 و باإلضافة إذل كل ما سبق ذكره، فإن ادلوقع االسًتاتيجي للوكالة يعترب عنصرا إضافيا مهما ساعد كثَتا على تسويق 

 .ادلنتجات البنكية و إقبال الزبائن عليها نظرا للموقع اجليد الذي ربتلو الوكالة مقارنة بالبنوك التجارية األخرى

رضا الزبون في الوكالة  : المطلب الثالث 

 ىناك عناصر عديدة ديكن اعتمادىا كمعايَت لقياس درجة رضا الزبون يف الوكالة، و مع أن ضبط درجات رضا الزبون 

حيتاج إذل سلم دقيق نظرا لنسبية العنصر ادلراد قياسو، و لكون الوصول إذل درجة إشباع هنائية يبقى أمر غَت مطلق يف 

 )مجيع احلاالت، لكونو عنصر ذو خلفيات نفسية زبتلف من زبون آلخر، إال أن الظروف العامة اليت سبارس فيها الوكالة 

الوظيفة البنكية، مضافا إليها رلموع العوامل اخلارجية األخرى قد ساعد على وضع قاعدة عامة ىي بالنسبة  ( 066

إن تقسيم . إلدارة البنك مرجعية ديكن العودة إليها لوضع تقييم عام دلعرفة مدى رضا الزبائن ادلًتددين على الوكالة يوميا

الزبائن وفقا لطبيعة حساباهتم البنكية يعترب تقسيما صائبا، على اعتبار أن طبيعة احلساب البنكي عادة ما تكون نتيجة 

فإن  (و نظرا لتداخل اخلدمات البنكية و تكاملها مع بعضها  )مباشرة بشكل أو بآخر لطبيعة احلاجة ادلرغوبة، على أنو 

". الرغبة العامة " رغبات الزبائن كثَتا ما تلتقي مع بعضها لتكون مفهوم 

:  يتوقف رضا الزبون يف الوكالة على ثالثة عناصر أساسية يف الغالب 

. توفر السيولة:  أوال

 .سرعة اخلدمات:ثانيا

 .نوعية اخلدمات:ثالثا
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  و بالعودة إذل تقسيم الزبائن وفقا لطبيعة حساباهتم، و بإسقاط ىذا ادلعيار على النقاط الثالثة السابقة، فإنو ديكن 

 .اخلروج بنظرة عامة مفادىا أم مدى رضا الزبون يف الوكالة قد بلغ مستويات جيدة و أن درجة الرضا يف تصاعد مستمر

أن الوكالة قادرة على احتواء الكم اذلائل من  ( 066 ) فادلالحظ من خالل ادلمارسة اليومية للوظيفة البنكية يف الوكالة 

الطلبات اليومية بصورة مرنة، و أن إشباع رغبات الزبائن من أجل كسب رضاىم و وفاءىم للبنك يتم بشكل آرل، و ىذا 

. راجع بطبيعة احلال إذل مستوى األداء الوظيفي الذي يقدمو فريق ادلستخدمُت

 تكتسب شرحية احلسابات البنكية اخلاصة بالتجار كشخصيات طبيعية و بادلؤسسات اإلقتصادية         و التجارية 

كشخصيات معنوية، ميوال حنو البحث عن السيولة النقدية، و ىذا ناتج عن نوعية النشاط الذي سبارسو ىذه الشرحية، و 

. الذي يقتضي توفر السيولة النقدية يف كل حُت

تعترب أىم البنوك التجارية بالوالية على اإلطالق فيما خيص القدرة على  ( 066 )أن الوكالة ..  و اجلدير بالذكر ىنا 
توفَت السيولة للزبائن، و تتعدى ىذه القدرة على تغطية زبائنها، إذل إمكانية سبوين بنوك ذبارية أخرى و توفَت خدمات 

 Les Mises a  )منح السيولة حىت للزبائن الوافدين من بنوك ذبارية أخرى و ادلوضوعُت ربت تصرف الوكالة 

Disposition) . و يالحظ ارتياح كبَت لدى شرحية التجار الذين ال جيدون أدسل صعوبة يف إشباع رغباهتم يف
احلصول على السيولة النقدية الكافية من أجل شلارسة نشاطاهتم التجارية و اإلقتصادية، و إذا كان ىذا يدل على شيء 

فإمنا يدل على احلرص التام للوكالة على التسيَت اجليد لرؤوس األموال من أجل ذبسيد رضا زبائنها من خالل القدرة على 
 .إشباع رغباهتم
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 و ال تقتصر ميزة توفَت السيولة النقدية على شرحية احلسابات .  ( 066 )ىو أمر ملموس بصورة مطلقة يف الوكالة 

ذات الطبيعة التجارية لكون كل الزبائن حباجة إذل سيولة، غَت أن احلاجة إليها تتناقص كلما تعلق األمر بشرحية الزبائن 

ذوي احلسابات ذات 

 الطبيعة غَت التجارية، كاجلمعيات الثقافية و النشاطات الرياضية و ادلوظفُت و أصحاب دفاتر اإلدخار الذين يكتسبون 

 .ميوال أكثر حنو اإلدخار

  من جهة أخرى، يصر الزبائن دائما على قضاء انشغاالهتم البنكية و اإلدارية يف أقصر وقت شلكن،    و يلحون على 

و من ادلالحظ أن .أن تكون اخلدمة ادلقدمة سريعة نظرا اللتزاماهتم الوظيفية و ارتباطاهتم ادلهنية و الشخصية ادلختلفة

ال توفر جهدا يف ربقيق ذلك لزبائنها، و ىناك خدمات بنكية تقدم للزبائن يف أوقات قياسية و  ( 066 )الوكالة 

: إحساس الزبون بسرعة تقدصل اخلدمة، ينتهي بو إذل عنصرين جوىريُت 

 .سرعة تقدصل اخلدمة، دليل رغبة البنك يف منح اعتبار أكرب للزبون -ا

 سرعة تقدصل اخلدمة، دليل كفاءة ادلوظف البنكي، و ىذا من شأنو توثيق ثقة الزبون يف البنك، و منو احلصول -ب

ىو عنصر  (سرعة تقدصل اخلدمة  )غَت أنو جيب اإلشارة إذل أن احلديث عن عنصر الزمن  .على درجة رضا أعلى

 فعمليات الصندوق و الشباك و احملفظة البنكية، كلها عمليات ذات طبيعة ، خيتلف باختالف اخلدمة البنكية ذاهتا

 )آنية، و القدرة على منحها يف زمن أقل يتوقف على قدرة ادلوظف يف التحكم بآليات النظام البنكي اآلرل ادلعتمد 

SYBU ) .  كما أن عمليات فتح احلسابات البنكية ادلختلفة، و تسجيل الزبائن آليا يف النظام
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مع احًتام نظامها و مراعاة  )البنكي ىي أيضا عمليات تعتمد على معرفة ادلوظف هبا، و توفَت ىذه اخلدمة بسرعة 

خيلق يف الزبون اجلديد ادلقدم على تأسيس عالقة جديدة مع الوكالة، رغبة أقوى يف البقاء، و ىو  (تركيز أعلى فيها

الشيء الذي تعرب عنو شرحية كبَتة من الزبائن، على اعتبار أن رضا الزبون يبدأ من أول مالحظة لو حول البنك، أما 

اخلدمات اخلاصة بالقروض، فهي خدمات ذلا حيز زمٍت أوسع، نظرا حلاجة الوكالة إذل دراسة ملفات طلبات 

  . ادلختلفة، و لكون طبيعة اخلدمة البنكية فيما خيص القروض تتطلب الفحصالتجارية القروض 

قبل الشروع يف الدراسة التقنية   ادليداشل لعمليات االستثمار و االستغالل، إضافة إذل إخضاعها للخربة يف حاالت سلتلف

و اإلقتصادية اليت من شأهنا ضبط مدى مردودية ىذه ادلشاريع، و بالتارل ازباذ قرار التمويل من عدمو، فإن ادلدة الزمنية 

تكون أطول، و ديكن دلس ارتياح الزبائن خلدمات منح القروض ادلختلفة نسبيا و يبقى ادلشكل الوحيد ىو احلاجة إذل 

 .دعم فريق ادلستخدمُت بيد عاملة كافية

، ىي خدمة ذات جودة معتربة، و يالحظ يف زبائن الوكالة ( 066 )فإن نوعية اخلدمة ادلقدمة يف الوكالة ..      أخَتا

تقديرىم للسلوك العام الذي ديارسو فريق ادلوظفُت معهم و طريقة التعاطي مع انشغاالهتم،  و عدم تسجيل ذباوزات 

بصورة أحسن يف شكلها النظري و بصورة أحسن  (اخلدمة البنكية  )أخالقية معهم، و اإلجتهاد يف تقدصل ادلنتج البنكي 

. يف شكلها التقٍت و بإخضاعها بطريقة احًتافية للصورة العامة ادلًتمسة يف ذىن الزبون
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   :خاتمة

ليس مؤطرا يف شكل مصلحة مستقلة، إال أن كل ادلنتجات البنكية  ( 066 )رغم أن النظام التسويقي يف الوكالة 

خاضعة دلفهوم التسويق و ال تكون ادلمارسة اليومية للوظيفة البنكية يف معزل عن شلارسة التسويق كآلية ضرورية لتجسيد 

 .إسًتاتيجية العمل ادلوضوعة

 انتهينا يف آخر ادلطاف، إذل أن الوكالة تتفرد بطبيعتها بتقدصل خدمات خاصة من جهة، و تسويق منتجات بنكية أخرى 

و يعترب ادلزيج التسويقي يف الوكالة خاضعا للنظام العام الذي تقوم عليو . على غرار تلك ادلقدمة يف بنوك ذبارية أخرى

البنوك التجارية بدء من ادلنتج البنكي ادلتلخص بصورة عامة يف مفهوم اخلدمة البنكية، مرورا بنظام التسعَت القائم على 

قواعد بنكية حبتة كالفوائد و العموالت و الرسوم، وصوال إذل الًتويج و التوزيع ادلعتمدين كليا على السياسة العامة لبنك 

 .ارجي اجلزائري اخل

   و إذا كانت مهمة ادلكلفُت بالزبائن ىي احتواء كل رغبات الزبائن و تسليط الضوء عليها من أجل اإلجتهاد يف 

ربقيقها، فإن ذلك يعتمد اعتمادا كليا على تطبيق آليات التسويق البنكي اليت من شأهنا توسيع احملفظة البنكية من جهة، 

فإن التقييم العام للجهاز التسويقي .. و على اجلملة . و ضمان بقاء الزبائن و حفاظهم على حساباهتم من جهة أخرى

و بتعبَت أصح تقريب . قد ساعد على معرفة الكثَت من النقاط ادلعتمدة عمليا يف كسب رضا الزبون ( 066 )يف الوكالة 

. الصورة أكثر من أجل معرفة النظرة ادليدانية للبنك اليت تساعد على كسب رضا الزبون

أن درجة رضا الزبائن باخلدمات ادلقدمة قد بلغت مستويات مقبولة جدا، و أن فعالية التسويق ..  و خالصة القول 

يبقى أن رغبات الزبائن تتطور بتطور آفاقهم و انشغاالهتم، و .البنكي ادلمارس ذات نتائج ملموسة و يف تطور ملحوظ

 .ىذا يعٍت بالنسبة للوكالة مزيدا من ادلتابعة و اإلجتهاد
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 :مقدمة الفصل الثالث 

 
   بذلت السلطات اجلزائرية  بعد اإلستقالل مباشرة  كل ما يف وسعها إلستعادة رلمل حقوق سيادهتا يف ذلك حقها    

فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق تأميم الفروع البنكية األجنبية  ، يف إصدار النقود وإنشاء عملة وطنية
 . طريق تأسيس بنوك جديدة لتحقيق تلك األىداف ادلسطرة للتمويل،  وبالتارل مت إنشاء البنك اخلارجي اجلزائري أو عن
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 :الفصل االولمقدمة 

تعترب البنوؾ يف أي اقتصاد العمود الفقري والركيزة األوذل لتحقيق توجهو ومصَته وربقيق أىدافو                     
ومن مث فنجاحها ضرورة ملحة، وتطورىا شرطا أوليا، إذ أهنا تساىم يف تعبئة اؼبدخرات وجعلها ربت تصرؼ 

 .األعواف االقتصاديُت بغية استغبلؽبا بأكثر إنتاجية، فبا يؤدي إذل وضع قطار التنمية على الطريق اؼببلئم 

فهدؼ التسويق البنكي ىو مساعدة اؼبؤسسات اؼبالية والبنكية على التأقلم مع التحديات اؼبتعددة اليت تعًتضها، 
واؼبؤسسة البنكية كغَتىا من اؼبؤسسات اػبدماتية عرفت تأخرا يف استعماؿ التسويق كأداة تسيَتية بسبب طبيعة 

 . (النقود )وخصوصية منتجاهتا 

وبناءا على ىذا يستوجب على البنوؾ أف تقتنع بأنبية الزبائن ودرجة الرضا اؼبطلوبة من طرفهم واحملافظة عليهم 
وإنتاج ما يبكن بيعو حسب حاجاهتم ، ورغباهتم، وىذا ال يتم إال باستخداـ آليات وتقنيات وإجراءات تسويقية 

 .مكيفة حسب متطلبات السوؽ
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 . مدخل لتسويق الخدمات: المبحث األول

يعترب التفكَت يف تسويق اػبدمات واحدا من االذباىات اؼبهمة اغبديثة اليت عرفت توسعا يف السنوات              
األخَتة والسبب يرجع لتزايد الدور الكبَت للخدمات يف اغبياة اؼبعاصرة وخاصة بعد تكاملها مع اؼبنتجات اؼبادية 

                                                                                       .لتحقيق اؼبنفعة اؼبطلوبة
وتزايد االىتماـ باػبدمات يف الوقت اغباضر أدى إذل ضرورة دراسة موضوع تسويق اػبدمات لتصيح أداة فعالة 

                                                       . يبكن من خبلؽبا الفهم العميق ؽبذا اؼبوضوع اغبيوي

. مفهوم تسويق الخدمات : المطلب الثاني

:   تسويق الخدمات ماىية - 1

يعرؼ التسويق يف ؾباؿ اػبدمات على أنو منظمة أو منظومة من األنشطة اؼبتكاملة والبحوث اؼبستمرة اليت يشًتؾ 
فيها كل من العاملُت يف اؼبنظمة وزبص بإدارة مزيج تسويقي متكامل ومستمر من خبلؿ البناء واغبفاظ على 
تدعيم عبلقات مستمرة ومرحبة مع العمبلء هتدؼ لتحقيق انطباع اهبايب يف األجل الطويل، هتدؼ إذل ربقيق 

   .(1) اؼبنافع والوعود اؼبتبادلة لكل أطراؼ تلك العبلقات

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ

(1)
 

  .185 ، ص2002سعيد محمد المصري، إدارة وتسويق األنشطة الخدمية، الدار الجامعية، مصر، 
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. أىمية تسويق الخدمات  - 2

من بُت أىم التحويبلت اليت طرأت على عادل األعماؿ يف اآلونة األخَتة االىتماـ  بتسويق اػبدمات نظرا          
   :ألنبيتو، واليت تتمثل يف

 اػبدمات احمليطة جانبية، حيث أف اػبدمة ال تقتصر على منتج واحد فقط، بل على منتجات أو خدمات  -
أخرى، إذ أف اػبدمات األساسية ىي السبب الرئيسي، والذي أدى باؼبؤسسة اػبدماتية إلرضاء حاجات الزبوف 

   .(1 )  الرئيسية

:  الذىاب إذل مطعم لتناوؿ وجبة ال يبكن أف يتحقق، إال بوجود خدمات ثانوية ىي :مثاؿ

اليت تقـو بتسهيل العمليات الشرائية باستعماؿ خدمات إعبلف الزبائن باػبصائص ويتحصل : المعلومات -2-1
. عليها الزبوف، قبل وأثناء وبعد الشراء 

مثبل حجز مكاف الغذاء أو تأشَتة الطَتاف  : الحجز -2-2

توضح ىذه اػبدمة للزبوف معلومات كافية وواضحة عن ما هبب دفعو وكيفية الدفع للحصوؿ : الفاتورة -2-3
على اػبدمة 

تقدـ ىذه اػبدمة اػبيارات بُت الطريق السهلة والبسيطة للشراء والدفع  : الدفع -2-4

 ىذه اػبدمة تتعلق بإمكانية اؼبؤسسة يف تقدًن النصائح واإلرشادات للزبوف، من أجل االس: االستشارة -2-5

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1)
 

 28 ، ص2003نظام موسى سويدان، التسويق مفاىيم معاصرة، دار حامد للنشر والتوزيع، مصر،

 

 



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

4 

 

تتمثل يف حسن اؼبعاملة واالستقباؿ للزبوف من طرؼ األعواف اؼبتواجدين : الضيافة وحسن االستقبال -2-6
                                                                                                 . لتقدًن اػبدمة

تكمن يف تقدًن األماف للزبائن طيلة ذبريبهم للخدمة، ويف تقدير الوقت واغبفاظ على اؼبنتجات، :  األمان-2-7
                                                                       . اػباصة مثل ضماف اػبدمة ما بعد البيع

ىي إمكانية اإلجابة عن الطلبات والرغبات اػباصة، عن طريق إهباد اغبلوؿ : تسيير الحاالت الخاصة -2-8
                                                         وامتصاص غضب الزبوف، مع تقدًن لو اػبربة مقابل اػبلل

                                                                                         .أنواع تسويق الخدمات  - 3
تعترب اػبدمػػات ؿبرؾ النشاط االقتصادي دبا ؽبا من أنبية بالغة يف اغبياة االقتصادية، وال معٌت إلنتاج اػبدمة إذ دل 

                                          : يرافقو نشاط تسويقي فعاؿ، ومن أىم أنواع تسويق اػبدمات مايلي 
 :تسويق خدمات التأمين -3-1

يعمل التسويق يف ؾباؿ التأمُت على نشر الوعي التأميٍت من خبلؿ توسيع البحوث والدراسات، ونشر           
مفاىيم التأمُت عرب ـبتلف وسائل اإلعبلـ، وكذا تشجيع االدخار كما وبتاج تسويق خدمة التأمُت إذل منافذ توزيع 
تسلكها يف طريقها من ىيئة، التأمُت إذل اؼبؤمن لو، ويف أغلب األحياف يتم بيع عقود التأمُت باالتصاؿ اؼبباشر مع 

العمبلء، عن طريق مندويب مؤسسات التأمُت اؼبوزعُت يف صبيع أكباء الدولة أو من خبلؿ الوكبلء يف حالة 
 .( 1) اؼبؤسسات الكبَتة

   : تسويق خدمات الطيران -3-2

يساعػػػد التسويق علػػى معرفة حاجات ورغبات الركاب اغباليُت واؼبرتقبُت، والتعرؼ أكثر على البيئػػػة         
التسويقية التنافسيػة ،  فنجد الشركات العاؼبية للطَتاف تستخدـ اسًتاتيجيات لكل من التسعَت، والًتويج والتوصيل 
وخطوط اػبدمات، فالتسويق يف ىذا اجملاؿ ذو أبعاد متكاملة وضرورية لتحليل الطلب والتنبؤ باؼببيعات من أجل 

  .(2)وضع جداوؿ زمنية للرحبلت 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1)Philip Kotler Dubois, Monceau, Merketing Management, Pearson éducation, 12 
ème Edition, 2004, P23 
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مبكرا، حيث يبكن التخطيط وربقيق األىداؼ التسويقية وىذا ال وبدث إال بالدقة واعبودة والسرعة يف تقدًن 
 .اػبدمة

  : تسويق الخدمات الصحية -3-3

ربتاج اؼبستشفيات إذل تطبيق التسويق على خدماهتا الطبية، العبلجية والوقائية، ولقد تطور مفهـو            
. التسويق يف ىذا القطاع من الًتكيز على اػبدمة إذل الًتكيز على اؼبريض، وىذا بدراسة أنواع اؼبرض 

واغباالت االجتماعية ؽبم، إضافة إذل ربليل البيئة التنافسية احمليطة للتعرؼ على األمراض وأسباهبا وتوفَت األدوية 
البلزمة واؼبناسبة ؽبا، من أجل ربقيق الفوائد اؼبرجوة، كما بدأت اؼبستشفيات هتتم بالًتويج والتعريف خبدماهتا 

 .                                                                                                            (1) لزيادة عدد اؼبتعاملُت معها

:   تقديم الخدمات السياسية -3-4

دل وبض تسويق اػبدمات السياسية بأنبية كبَتة من قبل الدارسُت مقابلة باألنواع األخرى من تسويق             
  اػبدمات، وىو ىبص األحزاب السياسية اليت تستعملو كوسيلة للتعريف بربناؾبها ، نشاطها والتأثَت على اؼبوظفُت 

  :   تسويق الخدمات السياحية-3-5

يهتم ىذا النوع من تسويق اػبدمات بكيفية جلب السائحُت واؼبستثمرين لبلد معُت، وىو يتضمن              
التعريف باؼبقومات واؼبوارد األساسية وكذا اؼبتغَتات الداخلية واػبارجية واؼبتمثلة يف االستقرار السياسي، 

  .(2) االقتصادي، والعبلقات مع الدوؿ  

ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 165 ،ص 2002سعيد محمد المصري، إدارة وتسويق األنشطة الخدمية، الدار الجامعية، مصر، - (1)

  .199 ،ص1999عبد السالم أبو قحفا، إدارة النشاط التسويقي، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، - (2)
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 : تسويق الخدمات البنكية  -3-6

مع تعدد اػبدمات البنكية أصبح التسويق يف ىػػذا اجملاؿ يشكل الوظيفة األساسية يف البنوؾ، وخاصة يف         
ظل اؼبنافسة احمللية والعاؼبية فهو يهتم بتحليل السوؽ اغبارل واؼبتوقع بكل فروع البنك، وتوجيو اعبهود إلرضاء 

  .          (1) العمبلء وإشباع حاجاهتم بغية ربقيق أىداؼ البنك 

                                                                            .      ماىية الخدمة  : المطلب الثاني 
                                                                                         :  الخدمةمفهوم - 1.

لقد تعددت تعار يف ومفاىيم اػبدمة، وبالتارل سوؼ نعطي بعض التعاريف اليت أظهرهتا أدبيات التسويق 
                                                                                                           :كاأليت

النشاطات أو اؼبنافع اليت تعرض للبيع أو : " عرفت اػبدمة من طرؼ اعبمعية األمريكية للتسويق بأهنا-  1  –1
.                                                                                                     (1)اليت تعرض الرتباطها بسلعة معينة 

أي نشاط أو ا قباز منفعة يقدمها طرؼ ما لطرؼ آخر وتكوف أساسا : "  أما كوتلر فقد عرفها على أهنا 2 – 1
دبنتج مادي ملموس أو ال ( ) 2غَت ملموسة،وال ينتج عنها أية ملكية ،وأف إنتاجها أو تقديبها قد يكوف مرتبطا 

    .(2) " يكوف

منتج غَت ملموس، وبقق منفعة مباشرة للمستهلك كنتيجة ألعماؿ :" على أهنا Skinner  عرفها - 3- 1
   .(3)   " جهد بشري أو ميكانيكي لؤلفراد واألشياء

النشاطات الغَت اؼبلموسة اليت ربقق منفعة للزبوف أو العميل واليت : " بأهنا Stamton كما عرفها - 4 -1
ليست بالضرورة مرتبطة ببيع سلعة أو خدمة أخرى، أي أف إنتاج وتقدًن خدمة معينة ال يتطلب استعماؿ سلعة 

 . (4)مادي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .20 ،ص2008ىاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة،عمان ، (1)

 . 165 ،ص 2002سعيد محمد المصري، إدارة وتسويق األنشطة الخدمية، الدار الجامعية، مصر،  (2)

 .265 ،ص1997عمر وخير الدين، التسويق المفاىيم واالستراتيجيات، دار النشر مكتبة عين الشمس، مصر ، (3)

 .36 ،ص2007بشير عباس العالق، تسويق الخدمات، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان،  (4)
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عملية إنتاج منفعة غَت ملموسة بالدرجة األساس، إما حبد : " بأهنا polmer et adrain  وعرفها -1-5
ذاهتا أو كعنصر جوىري من منتج من حيث يتم من خبلؿ شكل من أشكاؿ التبادؿ إشباع حاجة أو رغبة 

   .(1)  مشخصة، لدى العميل أو اؼبستفيد 

عبارة عن تصرفات وأنشطة، أو أداة تقدـ من طرؼ إذل : " أما من الناحية التسويقية فقد عرفت اػبدمة بأهنا
أخر، وىذه األنشطة تعترب غَت ملموسة، وال يًتتب عنها نقل ملكية أي شيء، كما أف تقدًن اػبدمة يكوف 

وعلى ضوء ما مت عرضو من تعار يف، يبكن أف نستخلص التعريف  مرتبطا أو غَت مرتبط دبنتج مادي ملموس
 : األيت 

اػبدمة ىي عبارة عن نشاط أو منفعة غَت ملموسة هتدؼ إذل إشباع حاجة أو رغبة لدى العميل أو اؼبستفيد 
 ."دوف أف بًتتب عن ذلك انتقاؿ اؼبلكية، وقد تكوف ىذه اػبدمة مرتبطة أو غَت مرتبطة، دبنتج مادي ملموس

  :خصائص الخدمة - 2

   تنفرد اػبدمة باؼبقارنة مع السلعة بعدد من السمات واػبصائص اؼبتفق عليها من قبل الباحثُت اؼبختصُت من أنبها

 :  الالملموسيــــة  -2-1

إف أبرز ما يبيز اػبدمة عن السلعة، أف اػبدمة غَت ملموسة دبعٌت ليس ؽبا وجود مادي أبعد من أهنا تنتج أو ربضر 
مث تستهلك، أو يتم االنتفاع منها عند اغباجة إليها، ومن الناحية العملية فاف عملية اإلنتاج واالستهبلؾ ربدثاف 
يف آف واحد، ويًتتب على ذلك خاصية فرعية أخرى وىي صعوبة معاينة ذبربة اػبدمة قبل شرائها، دبعٌت آخر أف 
اؼبستفيد من اػبدمة لن يكوف قادر على إصدار قرارات وأحكاـ مستندة على تقييم ؿبسوس، من خبلؿ حواس 
البصر، الشم والتذوؽ قبل شرائو للخدمة كما يفعل لو أنو اشًتى سلعة مادية، وؽبذا نقوؿ أف قرار شراء السلعة 

   .(3) يكوف أسهل بكثَت من قرار شراء اػبدمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 48 ،ص1999عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، البيان للطبع والنشر، الطبعة األولى ، القاىرة ، - (1)

 .54 ، ص2006قاسم نايت علوان المحياوي، إدارة الجودة في الخدمات، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، األردن ،  - (2)

 .32 ،ص 2007بشير عباس العالق، تسويق الخدمات، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان،  (3)
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    وتعٍت درجة الًتابط بُت اػبدمة ذاهتا، وبُت الشخص الذي يتوذل تقديبها فهي تتميز بعدـ :التالزميــــة -2-2
وينتج عن ىذا الًتابط يف كثَت من اػبدمات ضرورة حضور . االنفصاؿ عن مقدميها سواء كانوا أشخاص أو آالت

إال أف ىناؾ خدمات . اخل...طالب اػبدمة إذل أماكن تقديبها، مثل اػبدمات الطبية، خدمات اغببلقة والتجميل
ال تتطلب بالضرورة حضور اؼبستفيد شخصيا ؼبصنع اػبدمة، مثل تلك اؼبوجهة ؼبمتلكات اؼبستفيد، كتصليح 

 (1 ).السيارة 

 : عدم التجانس أو عدم التماثل-2-3

   نعٍت هبذه اػباصية الصعوبة البالغة أو عدـ القدرة يف كثَت اغباالت، على تنميط اػبدمات وخاصة تلك اليت 
يعتمد تقديبها على األفراد بشكل كبَتو واضح، وىذا يعٍت ببساطة أنو يصعب على مقدـ اػبدمة أف يتعهد بأف 

وبالتارل فهو ال يستطيع ضماف مستوى جودة اػبدمة مثلما يفعل  .تكوف خدماتو متماثلة أو متجانسة على الدواـ
   .(2)  منتج السلع

:  (الهالمية والفناء ): غياب المخزون-2-4

دل يتم استخدامها، إذ يتعذر زبزينها، بسبب عدـ ملموسيتها ويًتتب    تتميز اػبدمة بفقداهنا بعد اإلنتاج، ما
على عدـ إمكاف التخزين ، اعتبارات تسويقية مهمة، فاػبدمة اليت ال تباع يف مدة زمنية معينة تعد خسارة وفرصة 

. يعترب خسارة طاؼبا ال يبكن خزنو، وبيعو الحقا : ضائعة ال تعوض، وعليو فاف اؼبقعد اػبارل يف الطائرة مثبل

:   عدم الحصول على ملكية الخدمة -2-5

  إف عدـ انتقاؿ اؼبلكية سبثل صفة واضحة سبيز بُت اإلنتاج السلعي واإلنتاج اػبدمي، وذلك ألف اؼبستهلك لو 
غرفة فندؽ أو مقعد يف طائرة فالدفع يكوف هبدؼ : فقط اغبق باستعماؿ خدمة معينة دوف أف يبتلكها مثاؿ

   .(3)  االستعماؿ أو االستئجار للشيء، بينما يف حالة شراء السلعة، فاؼبستهلك لو حق التصرؼ هبا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .24، ص 2008ىاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة،عمان ،(  ( 1
 . 29-27 ، ص 2007بشير عباس العالق، تسويق الخدمات، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان،  (2)

  . 27 ، ص 2008ىاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة،عمان ، (3)
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: واعبدوؿ التارل يوضح خصائص اػبدمة باؼبقارنة مع السلع اؼبلموسة 

. خصائص الخدمة بالمقارنة مع السلع  : (1 – 1)الجدول رقم  

 السلع اػبدمات

قيمة اػبدمة تعتمد على اػبربة : غَت ملموسة- - 1
. من استخدامها 

 . ال سبتلك ويصعب زبزينها - 2

. ال يبكن فصلها عن مقدمها  - 3

زبتلف يف جودهتا حىت لنفس اؼبنتج ولنفس  - 4
 . اػبدمة

مواد أولية، سلع جاىزة، وتعتمد قيمتها : ملموسة - 1
.  على اؼبلكية 

  . لربط العرض بالطلب: زبزف - 2

  . يبكن فصلها عن منتجها - 3

يبكن اغبكم على جودهتا وقياس ىذه اعبودة من  - 4
 . خبلؿ استخداـ نظم الرقابة على اإلنتاج 

 

 ،   2002ىاني حامد الضمور، إدارة قنوات التوزيع، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية،األردن، ، : المصدر
   .297ص 

  . المزيج التسويقي للخدمات - 4  

كوف اػبدمة غَت ملموسة فاف اؼبزيج التسويقي ؽبا يبتاز بصعوبة أكرب فبا ىو عليو بالنسبة للمنتجات اؼبادية        
اؼبنتج، الًتويج، التسعَت،  : اؼبلموسة، بالرغم من التماثل فيما بينهما، حيث تتجسم العناصر األربعة وىي

والتوزيع، لتشكيل اؼبزيج التسويقي لكل من اػبدمات واؼبنتجات اؼبادية كما يبكن إضافة عناصر أخرى إذل اؼبزيج 
، الشهادات الطبيعية، (الناس)العمليات، األفراد : التسويقي للخدمات لتزيد من سعة نطاقو، وىذه العناصر ىي 

                                                                                  : وسنتطرؽ لكل منها كاأليت 
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حيث يتم تصنيفها على حسب استخدامها إما تكوف استهبلكية أو صناعية كما يبكن   : الخدمة -4-1
                                                                    : تقسيمها بناء على السلوؾ الشرائي لطلب اػبدمة كما يلي 

وىي اليت يغلب عليها طابع التكرار، واليت وبصل عليها العميل بأقل ؾبهود ومن أقرب : لخدمة الميسرةا- أ 
                                                                          .خدمات تنظيف اؼببلبس : مكاف مثل

 وىي اليت يقـو العميل بإجراء مقارنة يف السعر واعبودة، واؼببلئمة قبل القياـ بعملية :خدمات التسوق- ب 
                                                        .اخل...خدمات النقل، خدمات االتصاالت: الشراء مثل

وىي اليت يبذؿ مستخدمها يف سبيل اغبصوؿ عليها ؾبهودا خاصا أو يتحمل تكلفة : الخدمات الخاصة - ت
                                                         .ما يقدمو طبيب ـبتص أو ؿباـ مشهور: إضافية مثل

 (2): وىناؾ عدة تقسيمات للمنتجات اػبدمية نبُت أنبها يف اعبدوؿ التارل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( 1 ) Marian Burk Wood, Marketing planning stratégie mise en œuvre et contrôle, ed Pearson, 2005, 
P25. 

. ( 2 ) – Philip Kotler, op, cit, P24. 
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. تقسيمات المنتجات الخدمية  ( 2 – 1)الجدول رقم 

 أمثلة التقسيمات

  نوع السوؽ - 1

استهبلكي  -

 . ناعي -

 صبلح خدمات قانونية -

استشارات، أمن، تركيب  -

. درجة كثافة العمالة  - 2

 كثيف العمالة  -

كشف اؼبعدات   -

لتعليم، اغببلقة  -

االتصاالت، النقل العاـ، مراكز الصحة  -

درجة االتصاؿ بالعميل  - 3

اتصاؿ عارل  -

اتصاؿ منخفض  - 

 خدمة صحية، فنادؽ، النقل اعبوي -

 . نقل عاـ، خدمات الربيد، التنظيف  -

:  مهارة مقدـ اػبدمة - 4

.  ؿبًتؼ -

. غَت ؿبًتؼ -  

نقل عاـ، خدمات منزلية  - . خدمات قانونية، صحية، ؿباسبة -

: ىدؼ مقدـ اػبدمة  - 5

 . يهدؼ للربح -

 . ال يهدؼ للربح -

ػبدمات اؼبصرفية، التأمينية 

الصحية  -

اػبدمات اغبكومية، التعليمية   -

                                     .270 ،ص1997المفاىيم واالستراتيجيات، مكتبة عين الشمس، القاىرة، مصر، :عمر وخير الدين، التسويق: المصدر
: وقبد أف اؼبنظمة اليت تتعامل يف أكثر من خدمة يكوف لديها ما يعرؼ دبزيج اػبدمة، والذي يبكن تعريفو بأنو

ؾبموع اػبدمات اليت تقدمها اؼبنظمة اػبدماتية يف آف واحد، اليت تندرج ربت كل منها ؾبموعة من اػبدمات اليت "
. تتصف بدرجة من التمثل والتكامل والًتابط فيما بينها 



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

12 

 

ونشَت ىنا إذل وجود فرؽ بُت ما يسمى دبزيج اػبدمات وخط اؼبنتجات، فهذا األخَت يبثل ؾبموعة من اؼبنتجات 
. اؼبتكاملة واؼبًتابطة 

أما اؼبزيج اػبدمي فلو أربعة أبعاد رئيسية وىي  

 ويشَت إذل عدد اػبدمات اليت تقدمها اؼبنظمة اػبدمية : االتســـاع -

 يشَت إذل إصبارل عدد اػبدمات اؼبقدمة واليت تتكوف من كافة خطوط اؼبنتجات بالنسبة للخدمات: الطــــول -
.  

وىو درجة الًتابط بُت ـبتلف خطوط اػبدمة سواء كاف من حيث استعماؽبا من قبل : لتوافــق أو االتســاعا -
 العميل الذي يطلبها أـ من حيث أسلوب توزيعها 

  .(1)يتحدد عمق مزيج اػبدمة من خبلؿ التشكيلة اػبدمية اليت يتكوف منها خط اػبدمة الواحد : العمـــق   -

 السعر ىو فن ترصبة القيمة يف وقت معُت ومكاف معُت للسلعة واػبدمة إذل قيمة نقدية وفقا .  التسعير-4-2
للقيمة اؼبعروضة يف اجملتمع، وتزداد أنبية السعر كعنصر أساسي يف اؼبزيج التسويقي ألية مؤسسة وذلك لؤلسباب 

:  اآلتية 

 .إف أية سلعة أو خدمة ؽبا سعر معُت، حىت ولو كانت تقدـ بالتكلفة إذا كانت الدولة تسعرىا  -

 . إف قرارات التسعَت ؽبا تأثَت مباشر على رحبية اؼبؤسسة -

اف قرارات التسعَت ؽبا تأثَت ىاـ على عناصر اؼبزيج التسويقي األخرى، مثل اإلعبلف، وتنشيط اؼببيعات  -
   .(2) والتوزيع

أما بالنسبة لتسعَت اػبدمة فعدـ كوهنا ملموسة يؤدي هبا إذل تعقيد ربديد أسعارىا، لكن العديد من مقدمي 
اػبدمات يسعر خدماتو على أساس التكاليف اؼبرتبطة بأدائها، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 Philip Kotler , Op, cit, 50. (1 )

 .384 ،ص1996سعد طلعت عبد الحميد، التسويق، األساسيات والتطبيق، الطباعة المتقدمة لإلعالن، مصر،ا(2)
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والبعض األخر يسعر على أساس اؼبنافسة أو حجم الطلب يف السوؽ، وتؤدي خاصية تقلب الطلب على اػبدمة 
إذل قياـ العديد من اؼبؤسسات اػبدمية باستعماؿ اػبصومات السعرية ، لتنشيط الطلب على اػبدمة يف أوقات 

الفنادؽ وشركات الطَتاف، ودور العرض، وشركات االتصاالت السلكية والبلسلكية : البفاض الطلب عليها، مثل

وما يبيز تسعَت اػبدمات ىو بروز التفاوض حوؿ السعر، وبشكل خاص فيما يتعلق بالصيانة والتصليح،  . 
السيما وأف تسعَت اػبدمة يتأثر دبكاف أدائها ووقت العمل، كما يتأثر السعر دبهارة ومكانة وإبداع مقدـ اػبدمة، 

  .(1)  إذل جانب عوامل أخرى تتمثل يف عدد اؼبتقدمُت لشراء اػبدمة ومستوى اؼبنافسة يف السوؽ 

 :التوزيع - 4-3

  .(2)   التوزيع ىو الكيفية اليت تصل هبا السلع واػبدمات إذل العميل اؼبرتقب يف اؼبكاف والوقت اؼبناسبُت       

وعملية اختيار قناة توزيع معينة ربكمها عوامل كثَتة، فالقناة الفعالة ىي تلك القناة اليت ربقق التوازف بُت مصلحة  
اؼبستهلك واؼبؤسسة واؼبوزع، ومن ناحية أخرى ىي اليت تتبلءـ مع طبيعة الظروؼ احمليطة دبوقف التوزيع ومتطلباتو 
من فًتة ألخرى ومن سوؽ آلخر، فضبل عن مدى التغطية اليت ربققها كل قناة، تتصف قنوات التوزيع بأهنا أكثر 
بساطة ومباشرة من تلك اؼبستخدمة يف توزيع السلع ألف اػبدمات غَت ملموسة، وؽبذا فاف مستوى اػبدمات أقل 

اىتماما دبواضيع التخزين والنقل ومراقبة اؼبخزوف وبالتارل تستخدـ قنوات أقصر، والسبب األخر ىو لضرورة 
 :ومن الطرؽ الشائعة لتوزيع اػبدمات .استمرار العبلقة بُت مقدـ اػبدمة ومستخدميها

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)

  .43-42 ،ص 1996سعد طلعت عبد الحميد، التسويق، األساسيات والتطبيق، الطباعة المتقدمة لإلعالن، مصر،ا( 2)
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 :طريقة التوزيع المباشر- أ 

 ويتم التوزيع اؼبباشر من اؼبنتج إذل اؼبستهلك بدوف وسيط ، ويعترب ىذا الطريق أقصر طرؽ التوزيع        
وأكثرىا بساطة، وىو مرور اػبدمات من اؼبنتج إذل اؼبستهلك النهائي، بدوف وسيط ويبكن تقسيم أنواع 

التوزيع اؼبباشر إذل مايلي 

 .لطواؼ على منازؿ اؼبستهلكُت  -
 .لبيع اؼبباشر بواسطة الربيد، مثل بيع وثائق التأمُت  -
 .لبيع يف اؼبكاتب التابعة للمؤسسة  -

                                                                           : طريقة التوزيع غير المباشر– ب 
أي إمكانية استخداـ الوكبلء لتوزيع اػبدمات، كما ىو قائم يف مؤسسات النقل والتأمُت والسياحة ومكاتب 

. تأجَت اؼبساكن والبنوؾ ودور العرض، حيث تستخدـ ىذه اؼبؤسسات وكبلء يف عملية التوزيع 

 :الترويج -4-4

يقصد بالًتويج استخداـ اؼبؤسسة عبميع اعبهود واألساليب الشخصية وغَت الشخصية إلخبار الزبوف         
باػبدمة، وشرح مزاياىا وخصائصها، وكيفية االستفادة منها، وإقناعو بالتعامل معها واقتناء مبيعاهتا وللًتويج 

 (1) :مزيج يتكوف من

  : اإلعالن- أ 

ىو أحد العناصر اؼبهمة يف اؼبزيج الًتوهبي الذي تعتمد عليو اؼبؤسسة يف تقدًن اؼبعلومات عنها وعن خدماهتا 
الصحف، اجملبلت، اإلذاعة : إذل زبائنها يف السوؽ، يبكن اإلعبلف عن اػبدمات من خبلؿ عدة وسائل منها

. اؼبرئية واؼبسموعة، اؼبلصقات والربيد اؼبباشر، االنًتنيت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .135 ،ص2007بشير عباس العالق، تسويق الخدمات، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان، (1)
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 : البيع الشخصي - ب

يبثل أحد العناصر األساسية يف اؼبزيج الًتوهبي ألي مؤسسة ، ويعتمد تقدًن اؼبنتجات الغَت اؼبلموسة على األفراد الذين يتم       
تدريبهم وإعدادىم لتقدًن اػبدمات، ومقابلة الزبائن والرد على استفساراهتم والتعرؼ على رغباهتم، وشرح اؼبزايا اليت تعود عليهم 

                                                                                                .من استخدامهم ىذه اػبدمات 
 :  تنشيط المبيعات- ت

يهدؼ ىذا النشاط إذل زيادة مبيعات الشركة يف األجل القصَت، من خبلؿ حث اؼبستهلكُت اعبدد على اقتناء اػبدمات       
اعبديدة وتقدًن حوافر للمستهلكُت اؼبداومُت على استهبلؾ خدمات اؼبؤسسة، كما يستخدـ لتحفيز اؼبوزعُت ورجاؿ البيع على 

تقدًن عينات : تصريف اػبدمات وزيادة فعالية أدائهم، ولتنشيط اؼببيعات تستخدـ اؼبؤسسة عدة وسائل موجهة للمستهلكُت مثبل
. اخل ...ؾبانية ومسابقات تقدًن ىدايا مرتبطة بشراء أكثر من وحدة من اػبدمة

  : اإلعالم- ث

يستعمل كوسيلة لًتويج اػبدمات، باستخداـ وسائل اإلعبلـ اعبماىَتي، واليت من خبلؽبا تتم إذاعة معلومات تأخذ الطابع        
اإلخباري عن اؼبؤسسة وقدراهتا، دوف مقابل مادي مدفوع من اؼبؤسسة كطريقة مباشرة، وينظر الزبوف للمعلومات واألخبار اؼبنشورة 

على أهنا حقيقة كاملة، وليس على أهنا إعبلف مدفوع األجر، خاصة أف اإلعبلـ ال تتحكم اؼبؤسسة يف صياغتها أو ؿبتواه، بل 
 (1) .يقـو بصياغتو ؿبرر اػبرب يف وسيلة اإلعبلـ

   :المزيج التسويقي الموسع-4-5

 لتطبيقيها على اؼبوقع االسًتاتيجي للخدمة او اؼبنتج يف السوؽ  P4ىو ربديد واستعماؿ مبادئ       

 :  العمليات– أ 

إف وظيفة الشراء واالستهبلؾ مهمة يف كل األسواؽ، سواء بالنسبة للمجاالت الصناعية أو اػبدمية لذلك      
فاف االحتواء اؼبباشر للمستهلك فيما يتعلق بإنتاج أغلب اػبدمات واإلمكانات الفنية، ؼبكانة اػبدمة تتعاظم 

 :خبلؿ العمليات اليت يتم إجراؤىا عند أداء اػبدمة، مثل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .211 ، ص2003نظام موسى سويدان، التسويق مفاىيم معاصرة، دار حامد للنشر والتوزيع، مصر، (1)
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ؼبودة والعبلقة الطيبة بُت مقدمي اػبدمة، غزارة اؼبعلومات واؼبهارات اليت يبتلكوهنا، وتؤثر إهبابا يف إدراؾ 
  .(1) اؼبستهلك، دبا هبعل اإلنتاج الئقا ومقبوال

 : الشهادات الطبيعية - ب

وىي الشهادات الناصبة على حصوؿ شخص ما على خدمة ورضاه عنها، حيث يبثل جرء للًتويج عن تلك 
اػبدمة من خبلؿ إعطائو أو قيامو بإدالء الرأي عن كفاءة ونوعية تلك اػبدمة، وىو بذلك يبثل أحد عناصر اؼبزيج 

. التسويقي للخدمات 

 :  (األفراد  )الناس – ت

الزبوف يقدـ بإخبار اآلخرين عن اػبدمات اؼبعروضة، من طرؼ اؼبؤسسة، والعاملُت فيها أيضا ىبربوف اآلخرين عن 
طبيعة خدماهتا، وىكذا اؼبعلومات اؼبنقولة عن خدمات اؼبؤسسة تشكل عنصرا مضافا من عناصر اؼبزيج التسويقي 

. للخدمات 

  :اإلنتاجية، المرد ودية والجودة - ث

اليت زبص العمبلء األكفاء وتبذؿ ما يف  (اخل...ربفيزات، ترقيات )تتوقف على كيفية تعامل اؼبؤسسة مع عماؽبا
وسعها من أجل بقائهم يف اؼبؤسسة اليت تعترب مؤسستهم ألهنم يعتربوف مورد ربح وقباح اؼبؤسسة وألهنم يبثلوف 

قباح جودة اػبدمة، وذلك من خبلؿ تعاملهم مع الزبائن بطريقة الئقة من حسن الضيافة والتسيَت اعبيد للشكاوي 
  .(2)  اخل...وجلب الزبائن اعبدد واحملافظة عليهم

 

 

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 peterdoyle , Marketing, Manggement and strategy, prenticeholl 1997, p200.( 1 )

Livitt, theodore, Marketing concept, and strategy, usa, honyhton miffim, 1994, p90.( 2 )
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الخدمات البنكية  : المبحث الثاني

فبا ال شك فيو أف صبيع فروع النشاط االقتصادي يف الوقت اغبارل وبصفة أساسية تعتمد على اػبدمات البنكية، والواقع أف        
ىذه اػبدمات اؼبتنوعة اليت يتيحها اعبهاز اؼبصريف ىي اليت جعلت من اؼبمكن تطوير االقتصاديات اغبديثة  

. الخدمات البنكية مفاىيم عامة : المطلب األول

سبثل اػبدمات البنكية أحد األنشطة اؽبامة يف أي دولة ، واذا نظرنا إليها كنشاط اقتصادي قبد أنو ينطوي      
على العديد من اػبصائص وال شك أف توافر ىذه اػبصائص يعٍت ضرورة مواكبة النشاط البنكي ؼبتطلبات التطور 

يف صبيع أوجو النشط االجتماعي واالقتصادي  يف أي دولة بغض النظر عن طبيعة نظامها االقتصادي أو فلسفتها 
. السياسية 

عبارة عن ؾبموعة األنشطة والعمليات ذات : "يبكن تعريف اػبدمات البنكية بأهنا:  مفهوم الخدمة البنكية – 1
اؼبضموف اؼبنفعي الكامن يف العناصر اؼبلموسة واؼبقدمة من طرؼ البنك، واليت يدركها اؼبستفيدوف من خبلؿ 

مبلؿبها وقيمها اؼبنفعية واليت تشكل مصدر إلشباع حاجاهتم ورغباهتم اؼبالية و االنتمانية اغبالية واؼبستقبلية أو يف 
 (1 )."الوقت ذاتو تشكل مصدر ألرباح البنك من خبلؿ العبلقة التبادلية بُت الطرفُت

أف اػبدمة البنكية مصدرا إلشباع الذي يسعى إذل ربقيقو  العميل غباجاتو ورغباتو، أما من : " ويعترب ناجي معبل
 .                                                                                         (2) " منظور البنك فإهنا سبثل مصدرا للربح

عبارة عن : وىناؾ تعريف أمشل قدمو عوض بدير اغبداد، حيث عرؼ اػبدمات البنكية من الناحية التسويقية بأهنا
تصرفات وأنشطة و أداءات  تقدـ من طرؼ إذل أخر، وىذه األنشطة غَت ملموسة وال يًتتب عليها نقل ملكية 

  .(3)  "مادي ملموسشيء، كما أف تقدًن اػبدمة قد يقًتف أوال عند تقديبها دبنتج 

:  ويشمل مفهـو اػبدمة البنكية على بعدين أساسيُت نبا 

.  يشتمل يف ؾبموعة اؼبنافع اليت يسعى العميل إذل ربقيقها من استخدامو للخدمة:البعد المنفعي–  1-1

                                                                                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .32 ،ص2005تيسير العجارمة ، التسويق المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،    (1)

 .51 ، ص1994ناجي معال، أصول التسويق المصرفي، دار الصفاء للنشر، لبنان،(2) 

. 62،ص1999عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، البيان للطبع والنشر، الطبعة األولى ، القاىرة ، (3 )



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

18 

 

 ويتمثل يف ؾبموعة اػبصائص والسمات اليت تتصف هبا اػبدمة :البعد السماتي أو ألخصائصي- 1-2
 . البنكية

  :ومن ىذا قبد بأف اػبدمة البنكية سبثل

 . نشاط أو عمل يقدـ إذل اؼبستفيد من قبل األفراد واألجهزة -

حصوؿ اؼبستفيد على اؼبعلومات اليت وبتاجها من : تقديبها قد يرتبط، أو ال يرتبط بسلعة فعلى سبيل اؼبثاؿ -
 . خبلؿ التقائو بالعاملُت يف البنك هبعل ىذا النوع من اػبدمة مرتبط بالشخص الذي يقدمها 

 . عملية استقباؿ اؼبستفيد وأسلوب اؼبعاملة مرتبطة بالشخص الذي يقدمها -

 . سحب اؼبستفيد النقود عن طريق الصراؼ اآلرل يرتبط باستخداـ ىذا الصراؼ -

ملئ استمارة السحب أو اإليداع يرتبط باألفراد الذين يتعاملوف مع اؼبستفيد، وخدمات مساعدة وىي  -
 . مستندات السحب واإليداع

مستوى إشباع اؼبستفيد يرتبط دبدى كفاءة العاملُت ومستوى تطور اآلالت واألجهزة اؼبستخدمة واليت تساعد  -
  .(1) على سرعة اقبازه وتقدًن اػبدمة 

 :تطور الخدمات البنكية عبر التاريخ  - 2

إف تطور اؼبفهـو التسويقي أثر بطبيعة اغباؿ على تطور اػبدمات اؼبقدمة ومنها اػبدمات البنكية لذلك       
نستعرض تطور مفهـو اػبدمات عرب مراحل التطور االقتصادي وتطور األنشطة التسويقية، واليت حددت 

  :ىذه اؼبراحل دبا يلي

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف، التسويق المصرفي، مدخل استراتيجي ،كمي، تحليلي ، دار المناىج للنشر والتوزيع، الطبعة  محمود (1)
 .59 ،ص 2005األولى ، عمان،
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 : الخدمات البنكية في مرحلة ما قبل التصنيع - 2-1

حيث اعتمدت اجملتمعات يف ىذه اؼبرحلة على الزراعة والصيد يف توفَت احتياجاهتا ولقد سبيزت ىذه اؼبرحلة 
 :باػبصائص التالية

:   االكتفاء الذاتي  – أ 

حيث أف كل أسرة تنتج ما ربتاجو من سلع وخدمات لذلك تتصف ىذه اؼبرحلة بعدـ وجود أي نشاط     
 . تسويقي وعدـ وجود أي نشاط مارل أو بنكي

 :  تبادل الفائض من اإلنتاج – ب

حيث اذبهت األسر إذل التخصص باإلنتاج ، فبا أحدث فائضا يف اإلنتاج دفعهما إذل القياـ بعملية اؼببادلة      
بالسلع، وذلك من خبلؿ مقايضة سلعة بسلعة أخرى، واػبدمات اؼبقدمة فكانت بسيطة وشخصية وطوعية، أما 

 .   اػبدمات البنكية فلم تظهر معاؼبها

  :ظهور النقود - ت

نظرا لصعوبة إجراء عملية التبادؿ واؼبقايضة وذلك لعدـ تكافؤ السلع واػبدمات من حيث اعبودة والقيمة       
اغبقيقية، فاف ذلك دفع إذل إهباد سلعة وسيطة سبكن األفراد من التوصل إذل عملية تبادؿ مرضية ما أدى إذل 

. ظهور النقود، والذي حقق ربوؿ كبَت يف طبيعة األنشطة اؼبالية 

:  اإليداع    - ث

بعد ظهور اؼبسكوكات الذىبية والفضية والنقود، وبعد أف أصبح ىناؾ أفراد يبتلكوف ثروات وأصبحوا ىبشوف      
عليها من السرقة والضياع قاموا بإيداعها يف اؼبعابد، وبذلك تعترب ىذه اؼبرحلة البداية لفكرة البنوؾ واػبدمات 

  .(1) البنكية بشكل بسيط وىو اإليداع 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

محمود جاسم الصميدعي ،ردينة عثمان يوسف، التسويق المصرفي، مدخل استراتيجي ،كمي، تحليلي ، دار المناىج للنشر والتوزيع، الطبعة  (1)
 . 47-45 ،ص 2005األولى ، عمان،
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 : اإليداع والقروض  – ج

لقد عبأ أصحاب الثروات إذل إيداع ثرواهتم لدى صائغي الذىب وأف ىؤالء أخذوا يقوموف بإعطاء     
 . القروض لقاء فائدة معينة، ويكوف القرض لفًتة قصَتة، ويف ىذه اؼبرحلة ظهر إيداع القروض والفائدة

 :   بدايـــة المصارف  - ح

تطور عمل الصياغ من اإليداع والقروض والتحصيل على الفائدة، إذل التنسيق والتعاوف فيما بينهم وقاموا      
بإنشاء اؼبصارؼ وإصدار أوراؽ البنكنوت إلجراء عملية اؼبقايضة، لذلك فاف األنشطة اؼبصرفية يف ىذه الفًتة 

. اقتصرت على اإليداع القروض، الفائدة، إصدار أوراؽ البنكنوت 

  :الخدمــات البنكية في مرحلــة التصنيع  – 2-2

تتميز ىذه اؼبرحلة بًتاكم رأ س اؼباؿ فبا دفع أصحاهبا إذل استثمارىا يف اؼبشاريع الصناعية فبا أدى إذل زيادة       
الثروات، وىنا ظهرت اغباجة بشكل أكرب إذل مصارؼ أكثر زبصصا من الفًتة السابقة بالشكل الذي جعلها سبثل 
مؤسسات ذات كياف، ؽبا تنظيم إداري لديو خربة بالعمل، وذلك نتيجة لزيادة مبالغ اإليداع وزيادة رأظباؿ للبنوؾ 

                                                       .، زيادة إمكانيتها يف منح القروض وإعطاء االستثمارات 
  :الخدمــات البنكية في مرحلة التقدم الصناعــي – 2-3

تتميز ىذه اؼبرحلة باستخداـ التكنولوجيا اؼبتطورة يف تقدًن اػبدمات البنكية، ولقد أصبحت اؼبؤسسات      
تتسابق فيما بينها يف استخداـ األساليب اغبديثة والتقنيات اؼبتطورة، لكي تتمكن من تلبية حاجات ورغبات 

الزبائن وجلب أكرب قدر فبكن من الزبائن، ألف عملية اإليداع واالقًتاض واالستثمار أصبحت غَت مقتصرة على 
أصحاب الثروات الطائلة، وإمبا أصبح أغلب األفراد يطلبوف اػبدمات البنكية وذلك من خبلؿ اإليداع، طلب 

  .(1) القروض، ربويل األجور إذل البنوؾ، طلب بطاقة االئتماف وغَتىا من اػبدمات البنكية

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .60 ،ص2003محمد محمود مصطفى، التسويق االستراتيجي للخدمات، دار المناىج، األردن ، (1)
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إف ما يبيز القطاع اؼبصريف  :الخدمات البنكية في مرحلة ما بعد التقدم الصناعية والظروف الحالية  – 2-4
يف ىذه اؼبرحلة، ىو تعاظم دور التكنولوجيا البنكية، والعمل على ربقيق االستفادة القصوى من شبار تكنولوجيا اؼبعلومات 
واالتصاالت، بغية تطوير نظم ووسائل تقدًن اػبدمات البنكية وابتكار تطبيقات، جديدة للخدمة البنكية تتسم بالكفاءة 

                                                                                                        .والسرعة يف األداء
 : وتتميز ىذه اؼبرحلة ب

 .تزايد الطلب على اػبدمات البنكية- 

. زيادة عدد البنوؾ وتنوع اػبدمات اؼبقدمة -

 . زيادة عدد الفروع التابعة للبنك-

 .اتساع الرقعة اعبغرافية اليت تنتشر عليها ىذه البنوؾ وفروعها -

 .استخداـ اغباسوب اآلرل يف تنفيذ العمليات البنكية -

                                              . االشًتاؾ يف شبكة االنًتنيت لتسهيل عملية الًتويج واالتصاؿ بالزبائن-
                                                                 .الخدمة البنكية ومميزاتها: المطلب الثاني

اؼبتعاملُت مباشرة مع العمبلء )أساسيات اؼبهارة يف اتقاف فن تقدًن اػبدمات البنكية ىي ادراؾ موظفي البنك من      
                                                                                    للطبيعة اؼبتميزة للخدمة البنكية (وغَتىم 

                                                                                : أنواع الخدمات البنكية - 1
من الصعب أف نقـو حبصر صبيع اػبدمات البنكية اليت أصبحت تقدمها البنوؾ نظرا لتعدد وتنوع اػبدمات 
البنكية، اليت أصبحت خاضعة لتطورات مستمرة نتيجة الستخداـ الوسائل التكنولوجية يف تقدًن اػبدمات 

                                                            :البنكية، وعموما يبكن تقسيم أنواع اػبدمات البنكية على النحو التارل

                                                               . الخدمات الموجهة لقطاع األفراد-  1-1
                                       تسعى البنوؾ إذل إمتبلؾ شبكة من الفروع يف شكل متناسب مع تقدًن اػبدمة البنكية 

:   التحويالت  – أ 

  . شيكات عند الطلب وربويبلت سريعة بالتلكس ؼبختلف العمبلت -

  .(الدوالر األمريكي، األورو)شيكات سياحية بكل العمبلت  -

 .بيع وشراء العمبلت األجنبية نقدا   -

  .(األجنبية)شراء وربصيل الشيكات بالعملة الصعبة  -
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 .تقبل التعليمات الثابتة فيما يتعلق بالدفعات الدورية  -

 . تقبل اغبواالت الواردة باسم الزبوف من البنوؾ اؼبرسلة من اػبارج  -

 :  خدمات البطاقات  – ب

 .بطاقة الفيزا أي ائتماف تنقل يف كافة أكباء العادل  -

 .بطاقة البنك اآلرل ألي سحب نقدي فوري، واالستفسار عن الرصيد ولطلب كشف اغبساب ودفًت  -

 .الودائع بالعملة احمللية أو األجنبية  -

  متوفر للزبائن أصحاب الوظائف الثابتة، وبفوائد منخفضة : القروض الشخصية  – ت

 .إهبار سنوي مقابل رسـو بسيطة  :   صناديق إيداع اإلعانات  – ث

  :  الحسابات  – ج

 .غبسابات اعبارية بالعمبلت األجنبية أو احمللية  -

 .حسابات التوفَت بالعمبلت األجنبية أو احمللية  -

 . حسابات ربت الطلب بالعمبلت األجنبية أو احمللية -

 : خصائص الخدمات البنكية -  2 -

نظرا ػبصوصية وحساسية اػبدمات البنكية إذا ما قورنت باػبدمات األخرى من حيث أهنا متعددة ومتنوعة وخاضعة لتغَتات  -
. مستمرة، والتوسع يف استخداـ الوسائط التكنولوجية تقدًن اػبدمات البنكية 

 .ستعرض اآلف خصائص اػبدمات البنكية حسب وجهات نظر بعض اؼبختصُت يف ؾباؿ التسويق البنكي -

 (1) :يرى ؿبسن أضبد اػبضري أف اػبدمات البنكية تتميز باػبصائص التالية -

 ػ

ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 26- 21ص    ،1982محسن أحمد الخضيري، التسويق المصرفي، المدخل المتكامل لحل المشكالت البنكية، مكتبة األنجلو المصرية،مصر، (1)
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 .اػبدمات البنكية ليست مادية ملموسة وبالتارل ال يبكن زبزينها  -

 .اػبدمات البنكية غَت قابلة للتجزئة أو التقسيم أو االنفصاؿ عند تقديبها  -

 .اػبدمات البنكية ليست ؿبمية برباءة اخًتاع وكل خدمة جديدة يقدمها بنك ما يبكن لبنك آخر تقديبها -

 .تعتمد اػبدمة البنكية يف تقديبها على التسويق الشخصي وعلى مهارة وكفاءة مقدـ اػبدمة  -

 (1) :كما يعدد عوض بدير اغبداد اػبصائص التالية للخدمات البنكية -

 . ال يبكن إنتاج اػبدمة البنكية وزبزينها، فهي تنتج وتستهلك يف نفس اللحظة اليت يتقدـ فيها العميل لطلبو -

تقدًن اػبدمة البنكية ال يأخذ شكبل مبطيا ؿبددا حيث زبتلف طريقة تقدًن اػبدمة ودرجة تفاعل موظف  -
 .البنك من زبوف آلخر 

 .جودة اػبدمة البنكية غَت قابلة للفحص، قبل تقديبها من طرؼ موظف البنك إذل الزبوف  -

  :باإلضافة إذل ىذه اػبصائص ىناؾ خصائص أخرى نوجزىا فيما يلي -

 : االنتشار الجغرافي-2-1

حيث يبكن تقدًن اػبدمات البنكية داخل حدود الدولة عرب ـبتلف مناطقها وخارج حدود الدولة خاصة خدمات 
 التحويبلت اؼبالية، وإصدار البطاقات البنكية والشبكات السياحية، حيث تقدـ ىذه اػبدمات للزبوف أين ما وجد 

(2).  

 
 

 

 

ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 54 – 53 ،ص1999 عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، البيان للطبع والنشر، الطبعة األولى ، القاىرة ، (1

بريش عبد القادر، التحليل المصرفي ومتطلبات الخدمة المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك، أطروحة الدكتوراه دولة في العولمة االقتصادية  (2 )
  .234 ،ص2006وعلوم التسيير، فرع نقود ومالية ، الجزائر، 
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 . الخدمات المقدمة للتجار والشركات- 3

تتضمن اػبدمات البنكية اؼبقدمة للهيئات و الشركات تقدًن تسهيبلت مادية وقروض للمشارع             
. التجارية وكذلك خدمة التحويل البنكي 

 : االعتماد ألمستندي - 3-1

إلجراء الدفع لغاية اؼببلغ اؼبتفق عليو وذلك  (اؼبستفيد)وىو تعهد خطي صادر عن البنك، للبائع             
. مقابل تقدًن اؼبستندات والشروط اؼبنصوص عليها يف كتاب االعتماد 

 : التحصيل ألمستندي  - 3-2

وىو طلب البائع إذل البنك القياـ بتسليم مستندات للمشًتي عند القبوؿ أو الدفع، بفضل التحصيل            
أؼبستندي وبقق الشحن للمشًتي اختيار الدفع عند وصوؿ اؼبستندات  

 .أو البضاعة، دبوجب االتفاؽ مع البائع

  : خطابات الضمان - 3-3

ىو تعهد خطي صادر عن البنك للمستفيد، ضمانا دفع مبالغ ؿبددة عند اؼبطالبة هبا خبلؿ فًتة            
 . صبلحية الكفالة اؼبتعلقة باقباز شيء معُت

  :تصاعـــد أىميـــة العنصـر البشـري- 4-

حيث أف طبيعة التعامل البنكي وما يتطلبو من السرعة يف األداء والسرية واألمانة وجب على البنوؾ      
 .تدريب اؼبوظفُت والرفع من كفاءهتم

. ارتباط اػبدمات البنكية باسم البنك مقدـ اػبدمة ودرجة الثقة ؼ 
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:  مميزات الخدمة البنكية  - 4

 :يبكن للخدمة البنكية أف تتميز إذا ما توفرت على ىذه العناصر

 : جودة الخدمة  - 4-1

  .يعتمد إشباع الزبوف ودرجة الرضا على اذباىات موظفي البنك قبل أف يعتمد على نوعية اػبدمة اؼبقدمة      

إف الزبوف يبٍت تعاملو يف اػبدمة على الضرورة الذىنية واالنطباع اعبيد اؼبكوف عن البنك،ومدى قدرة اؼبوظف على 
تقديبها إليو، فشعور الزبوف باأللفة داخل البنك وإمكانيات ربقيق راحتو ضرورة لتدعيم تقدًن أي خدمة، لذا فاف 

 :من الضروري

. معرفة مدى اؼبرونة اليت تبذؽبا يف التعامل وإمكانيات اػبدمة ومن خبلؿ األوراؽ واؼبستندات 

  .ودرجة تعقيدىا

. هبب أف يشعر الزبوف بأف موظف البنك متخصص وخبَت، ومرف ومتكيف مع واقعو وحاجاتو 

  .(1) اف جودة اػبدمات تتأكد من خبلؿ نظاـ تسليمها للعمبلء وكيفية ىذا التسليم -

:  التطوير المستمر  - 4-2

إف االستمرار يف مواجهة اؼبنافسة لن يأيت إال بتقدًن خدمات جديدة أو التطوير اؼبستمد ؼبا يقدـ حاليا، كما أف 
  ارتباط اؼبوظف بالزبائن يتطلب منو دائما االرتباط بالتقدـ يف 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 71 – 70 ،ص2008صباح محمد أبو تايو، التسويق المصرفي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، (1)
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مفاىيمهم وتسهل عملية اإلشباع بالنسبة ؽبم، ودبا يضمن الوالء من طرؼ الزبائن السم البنك وخدماتو 
وللحصوؿ على زبائن جدد مرتبط أكثر خبدمات جديدة، إذ أف على موظف البنك أف يغَت مفاىيمو باستمرار 

 :للحصوؿ على زبائن جدد ذوي األفكار اؼبختلفة واؼبتحددة، وبالتارل هبب التأكد من

 .قدًن تطويرا جديدا يف اػبدمات تتناسب مع األسواؽ اعبديدة  -

 .تقدًن خدمات جديدة لؤلسواؽ اغبالية  -

 .تطوير اػبدمات القديبة بغرض ربسُت جودة األداء أو التقليل من التكلفة  -

 .البحث باستمرار لتحديد رغبات الزبائن ، والتغَت يف اػبدمات اليت تدعم حاجاهتم  -

:  خلق عالقات طويلة األجل  - 4-3

حيث كلما قبحت البنوؾ يف صياغة خدمات بنكية مبلئمة لرغبات اؼبتعاملُت رخيصة التكلفة كلما ضمنت والء 
  .وعبلقة طويلة األجل، مع طبقات ـبتلفة من اؼبتعاملُت

وعليو فانو ال بد من إهباد عبلقات مع العمبلء ووضع سياسات تسويقية معهم على أساس أف يتم اتساع 
حاجاهتم يف اؼبراحل األوذل، من حياهتم العملية، أو يف بدء نشاط أعماؽبم، مثبل إعطائهم حسابات جارية ببل 

 .أي تكلفة
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 . التسويق البنكي والعوامل المؤثرة فيو:  المبحث الثالث

تعترب مهمة التسويق من أىم الوظائف يف أية مؤسسة سواء كانت مؤسسة صناعية أو ذبارية أو مصرفية،         
فإدارة التسويق تساعد اؼبؤسسة على ربديد احتياجات العميل ورغباتو، ىذا ما جعل البنوؾ هتتم بالتسويق، وتقدر 

 . على أنو وظيفة مهمة يف تقدًن اػبدمات إذل زبائنو

  .مفهوم التسويق البنكي: المطلب األول

   : التسويق البنكيماىية - 1

  :ىناؾ عدة تعار يف للتسويق البنكي من بينها

الطريقة اليت من خبلؽبا تستطيع البنوؾ ربقيق أىدافو وتلبية حاجات السوؽ وربويل " : على أنو  Marsh عرفو
  .( 1) " ىذه اغباجات إذل طلب حقيقي
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 .48 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)
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زبطيط منظم ومتواصل ومتكامل لدراسة اغباجات اؼبالية اؼبتغَتة اليت تقدمها : " كما عرفو البساط على أنو      
فانو هبد أف  Hodges أما بالنسبة إذل " اؼبؤسسات اؼبصرفية إلشباع حاجات اؼبستفيدوف من خبلؿ برامج فعالة

إهباد وابتكار وأداء اػبدمات البنكية اليت ربقق الرضا والقناعة لدى اؼبستفيد مع ربقيق " : التسويق البنكي يبثل 
ؾبموعة من األنشطة اؼبتكاملة اليت ذبري من أجل دراسة سوؽ اػبدمة : " ويبكن تعريفو أيضا بأنو ."الربح للبنك

البنكية وخاصة عمبلء البنك اغباليُت واؼبرتقبُت، للتعرؼ على رغباهتم، والعمل على إشباعها، وذلك من خبلؿ 
تقوًن أفضل مزيج من اػبدمات البنكية بأقل تكلفة وذلك بتحقيق البنك ألىدافو، اؼبتمثلة يف الرحبية بالشكل 

  .(1)  "الذي وبقق مصاحل اجملتمع واؼبتعاملُت

فهو يبثل دراسة احتياجات الزبائن  :من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن إعطاء تعريف شامل للتسويق البنكي
اغبالية، وتلبية ىذه االحتياجات مع االحتفاظ برحبية مناسبة من خبلؿ نظاـ إداري شامل ومتكامل وبوجود 

. الشعور باؼبسؤولية االجتماعية 

  : مراحل تطور التسويق البنكي - 2

ىناؾ اختبلؼ يف عدد مراحل اليت مر هبا التسويق البنكي عن اؼبراحل اليت مر هبا تسويق السلع اؼبلموسة       
 :وبشكل عاـ يبكن أف نقيم تلك اؼبراحل على النحو التارل

  :مرحلة الترويج - 2-1

بدأت ىذه اؼبرحلة يف أوائل الستينات وكانت سبثل بداية اىتماـ البنوؾ بالتسويق يف ىذه اؼبرحلة اإلعبلف       
والعبلقات العامة معا، وبالتارل فالوظيفة األساسية للتسويق ىي القياـ باألنشطة الًتوهبية من إعبلف وترويج 

اػبدمات وذلك هبدؼ جذب زبائن جدد واحملافظة على حجم الزبائن اغباليُت وقد قامت البنوؾ يف ىذه اؼبرحلة 
بإنشاء وحدات تنظيمية خاصة للتسويق أو بتغيَت إدارات العبلقات العامة باسم إدارات التسويق وهبذا فاف مفهـو 

  .(2 ) التسويق يف ىذه اؼبرحلة من وجهة نظر البنوؾ ىو مرادفا ؼبفهـو الًتويج
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  .176 ،ص2000عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة، عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (1)

-21 ،ص 1982محسن أحمد الخضيري، التسويق المصرفي، المدخل المتكامل لحل المشكالت البنكية، مكتبة األنجلو المصرية،مصر، (2)
26 .  
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ىذه اؼبرحلة بدأت مع بداية اقتناع البنوؾ بعدـ جدوى من   :مرحلة االىتمام الشخصي بالزبائن - 2-2
النشاط الًتوهبي فبا يصاحبو تغَت يف كيفية اليت يتم هبا معاملة البنوؾ لزبائنو معاملة حسنة ومنسقة عن طريق 

 . (1)تكوين العماؿ وإدخاؿ اغبيوية بينهم 

  :مرحلة التجديد واالبتكار- 2-3

نظرا للتطور السريع يف اجملتمعات والذي أثر بشكل كبَت على تطوير أذواؽ وحاجات اؼبستفيدين من       
  .(2)اػبدمات فبا دفع اؼبؤسسات اؼبصرفية إذل إهباد خدمات جديدة لكي تتمكن من مواكبة ىذا التطور 

  :مرحلة التركيز على قطاع محدد من السوق-  2-4

انتشرت اػبدمات البنكية اعبديدة وأدركت أهنا الستطيع تلبية رغبات كل فئات الزبائن، وأنو هبب عليها أف        
تتخصص بفئات معينة من السوؽ،وعليو بدأت البنوؾ تتسابق يف البحث عن أساليب وأسس جديدة لكي ربقق 

أكرب وأعلى درجة من التميز يف السوؽ، وىكذا حاولت البنوؾ خلق صورة فبيزة للبنك لدى فئات ـبتارة من 
 (3) .السوؽ وىذا من خبلؿ برنامج تسويقي معُت يوحي ؽبم بتميز اػبدمات البنكية للبنك عن البنوؾ اؼبنافسة

تتصف ىذه اؼبرحلة بقياـ البنوؾ دبمارسة النشاط التسويقي يف إطار    : مرحلة نظم التسويق  - 2-5
أنظمة متكاملة للمعلومات،وإعداد اػبطط التسويقية والرقابة عليها، واىتمت البنوؾ يف ىذه اؼبرحلة بإعداد 

وتطوير أنظمة حبوث التسويق واؼبعلومات التسويقية وتدعيم أنظمة االتصاالت التسويقية،ىذا فضبل عن زيادة 
اقتناع البنوؾ بأنبية وجود مثل ىذه األنظمة، ألف العمل باؼبفاىيم السابقة للتسويق البنكي ال يؤدي إذل ربقيق 

  .أىدافها من حيث االستمرار والتطور
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  .4 ،ص1999عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، البيان للطبع والنشر، الطبعة األولى ، القاىرة ،  (1)

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2)

 . 4 ،ص1999عوض بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، البيان للطبع والنشر، الطبعة األولى ، القاىرة ،  (3)
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  :مرحلة المفهوم االجتماعي للتسويق-  2-6

سبثل ىذه اؼبرحلة أحدث يف تطوير التسويق البنكي، حيث كانت نتيجة لنمو حركة ضباية اؼبستهلك       
واغبركات االجتماعية األخرى، يقـو مفهـو التسويق يف ىذه اؼبرحلة على ضرورة أخذ اؼبصلحة العامة 

  .(1)  للمجتمع ككل يف االعتبار، حيث ربقيق البنك ألىداؼ الزبائن عامل أساسي يف ربقيق أىدافو

 :أىمية التسويق البنكي  - 3

 لقد ازدادت أنبية التسويق البنكي يف اآلونة األخَتة، خاصة يف ظل التغَتات السريعة اليت شهدىا      
العادل يف ؾباؿ التطورات التكنولوجية واالنفتاح االقتصادي والعوؼبة، حيث تكمن أنبية التسويق البنكي 

  :يف

 . لتسويق البنكي ىو اغبافز على خلق وابتكار خدمات جديدة -

 .إشباع رغبات الزبائن وربقيق رضاىم  -

 .رسم صورة اهبابية يف أذىاف الزبائن  -

 . الرفع من مكانة البنك يف السوؽ العاؼبي بالتحسُت والتطوير واالبتكار -

توليد انطباعات أكثر اهبابية عن القدرة التكيفية للبنك، ومرونتو العالية يف االستجابة ؼبتغَتات  -
 .السوؽ البنكية 

  .تكامل العمل البنكي وانسجاـ أنشطتو -

  .(2)  ترويج اػبدمات البنكية ومتابعة النشاط البنكي -
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  .121 ،ص1981الدسوقي حامد أبوزيد، إدارة البنوك، مدخل تطبيقي، مكتبة الجامعة،مصر،  (1)

 .38 ،ص2005ناجي معال، رائق توفيق، أصول التسويق، الجامعة األرضينية ، عمان، ( 2)
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يتضمن التسويق البنكي ؾبموعة من األنشطة اليت تضمن .خصائص وأىداف التسويق البنكي : المطلب الثاني
وبالتعاوف مع الوظائف األخرى يف البنك استمرار تقدًن اػبدمات البنكية اذل العميل يف الوقت واؼبكاف اؼبناسب 

كما يرتكز اذل ربقيق أىداؼ البنك الرئيسة و اليت يأيت يف مقدمتها زيادت الرحبية وقد زبتلف تلك  األىداؼ من 
                                        .بنك إذل آخر 

إف التقنيات اؼبستعملة يف التسويق البنكي ىي تقنيات التسويق بصفة عامة : خصائص التسويق البنكي-  1    
 (1) :يلي لكن يوجد بعض خصائص اليت سبيزه عن تسويق اؼبؤسسات الصناعية والتجارية نلخصها فيما 

 .لنقود تعترب اؼبادة األولية للتسويق البنكي  -

 . احتكار كل مؤسسة بنكية لشبكة خاصة هبا -

تؤثر اللوائح والقوانُت والتشريعات اغبكومية يف اؼبؤسسات اؼبالية والبنكية يف تقدًن عروضها وربديد  -
 .أسعارىا

 .تعدد أنواع األفراد الذين يتعاملوف مع البنك من موردين، زبائن، ومستهلكُت  -

 .الدورة التوزيعية للخدمات البنكية تكوف من اؼبستثمر إذل اؼبستهلك إذل البنك  -

 الوكاالت البنكية تكوف قريبة من الزبائن أما مراكز القارات البنكية تكوف بعيدة عن انشغاالهتم وتطلعاهتم  -

 . اؼبنفعة غَت كاملة لوجود قوانُت ربدد القدرات اؼبختلفة -

 . وجود تعامل دائم مع الزبوف وعبلقة مستمرة بينو وبُت البنك -

أماكن اإلنتاج ىي نفسها أماكن التوزيع اليت تتمثل يف نقاط بيع اػبدمة البنكية وىي وكاالت وفروع  -
 .البنك 

 سوؽ االستعبلمات، سوؽ اؼبوارد،حبيث يتم تفاعل بُت ىذين السوقُت  (سوؽ/بنك)ازدواجية العبلقة  -

                                .كرة اؼبخاطر قوية على النشاط البنكي فبا يصعب عملية التجديد ؼ -
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:  إن خصائص التسويق البنكي تدور حول نكرتين رئيسيتين وىما 

 .تشابك العبلقات اليت تربط البنك مع مكونات احمليط اؼبختلفة  -

 .تعدد العبلقات اليت تربط البنك مع مكونات احمليط اؼبختلفة  -

 :أىداف التسويق البنكي  - 2

إف أىداؼ التسويق البنكي توصف بأهنا خاصة ومرتبطة بالنشاط البنكي وؽبا صلة وثيقة خبصائص التسويق 
 ( 1) :البنكي، لذلك فاف ذبسيد أىدافو تكمن فيما يلي

دراسة السوؽ والزبوف األكثر رحبية وربديد رغباتو واحتياجاتو اغبالية واؼبستقبلية من أجل تصميم وتقدًن  -
 .اػبدمات البنكية اليت يرغب يف اغبصوؿ عليها يف الوقت اؼبناسب واؼبكاف اؼببلئم 

 االطبلع الدائم واؼبستمر على البنوؾ اؼبنافسة ومعرفة قدراتو على التأثَت يف السوؽ  -
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 .368 ربحي كريمة، تسويق الخدمات المصرفية، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية، الواقع والتحديات، ص(1)
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بناء صورة اهبابية عن البنك وخدماتو وعن العاملُت فيو واحملافظة اؼبستمرة على ظبعة وصورة البنك أماـ  -
 .زبائنو 

 .اؼبسانبة يف عملية التجديد والتطوير البنكي واؼبارل  -

 .تسيَت ـبتلف اؼبنتجات واػبدمات البنكية بصفة أكثر اهبابية وتقديبها على أكمل وجو للزبائن  -

  . تكيف البنوؾ وجعلها ذات مرونة عالية يف االستجابة ؼبتغَتات السوؽ وتطورات احتياجات الزبائن -

خلق أسواؽ بنكية وفبارسة العمل فيها عن طريق اكتشاؼ أنواع جديدة من اػبدمات البنكية يرغب فيها  -
. 

اؼبسانبة يف اكتشاؼ الفرص االستثمارية، ودراستها وربديد اؼبشاريع اعبديدة اليت يبكن إقامتها يف نطاقها  -
 .وتأسيس وترويج ىذه اؼبشاريع 

يعترب أداة ربليلية رئيسية يف فهم النشاط البنكي ويساعد العاملُت يف البنوؾ على رسم السياسات مع  -
 .وضع التكتيكات 

. العوامل المؤثرة في تسويق الخدمة البنكية : المطلب الثالث

ىناؾ عدة عوامل تؤثر على تسويق اػبدمات البنكية اهبابا أو سلبا، فدراستها ذبنب البنوؾ من إمكانية        
 (1 ):الوقوع يف مشاكل قد تعرقل عملها يف ؾباؿ التسويق البنكي، ومن بُت ىذه العوامل مايلي

 : التغير في سلوك الزبون  - 1

وىي ظاىرة واضحة يف التسويق البنكي فالزيادة اغباصلة يف معدؿ تشغيل النساء والتوجو كبو استقطاب        
اغبسابات اػباصة باألطفاؿ، والًتكيز على األفراد والراغبُت يف امتبلؾ بيوت للسكن، والبيع والشراء عن طريق 

. التقسيط لدى العديد من اؼبؤسسات والزيادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .32 ،ص2005تيسير العجارمة ، التسويق المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،(1)
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العامة يف الدخل وارتفاع مستوى اؼبعيشة وغَتىا من الظواىر األخرى، كلها عوامل أثرت يف تغيَت سلوؾ الزبائن 
. من وقت ألخر 

ولعل أكثر الظواىر اػباصة بالتغيَت يف سلوؾ الزبائن تلك اليت تتطلب اكتساب اؼبعرفة يف كيفية استخداـ اآللة 
والتعامل مع األجهزة اغبديثة والبطاقات البنكية، عند طلب كمية من النقود وإيداعها أو ربويلها فبا يعٍت ضرورة 

التوجو كبو الزبائن وتعليمهم كيفية استخداـ ىذه التقنيات والتعامل مع آلياهتا  

 : قلة القوانين والتدخالت الحكومية   -  1-1

نظرا لوضوح صفة التعامل يف قطاع اػبدمات البنكية، فاف ما يصدر من قوانُت وتشريعات تكوف غالبا ؿبدودة 
نسبيا، كما أف التشريعات اغبكومية ىي األخرى تكوف قليلة لوضوح الصورة يف التعامل وإعطاء الوحدات البنكية 

. اغبرية يف استخداـ ماتراه مناسبا ؼبعاعبة أية ظواىر 

  : المنافسة - 1-2

وىي ظبة الظاىرة يف ىذا القطاع نتيجة ؼبرونة التعامل يف ىذا اعبانب والسرعة يف التغيَت والتبديل وازباذ      
اؼبواقف أماـ أية مواقف تصدر من البنوؾ اؼبنافسة األخرى، ومع اقتناء التقنيات اغبديثة ولتشجيع على 

. استخدامها، حبيث ينتج عن ذلك التنويع يف اػبدمة وتطويرىا دبرور الوقت 

 : اإليداع التكنولوجي  - 1-3

. إف استخداـ التكنولوجيا يسهم يف توسيع اؼبوارد وقدرة البنوؾ على اؼبنافسة يف ىذه الصناعة اؼبتقلبة 

وتعد أنظمة اؼبدفوعات اعبديدة إطارا جديدا للتوزيع والتسليم وتعزيز إدارة اؼبعلومات، ىذا ما هبعل الطلب ىائبل 
على التكنولوجيا وىي من األدوات اليت تقلل من التكاليف، وستعتمد الرحبية يف اؼبستقبل على تقليل تكاليف 

. التجهيز 
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 : عالقات الزبون والجودة  -  1-4
تكمن اؼبهمة الرئيسية للتسويق يف جذب الزبوف واستمرارية تعزيز العبلقات معو، وهتدؼ إذل بناء عبلقات          

اػبدمة اؼبتعددة على اؼبدى الطويل، وربصيل الرضا الكلي للزبوف عن طريق اػبدمات البنكية اؼبقدمة، فالزبوف دل 
يعد ذلك الفرد التقليدي يف التعامل، وإمبا العكس إذ وباوؿ يف تعاملو أف يضع جانب جودة اػبدمة يف مقدمة 

. األمور اؼبطلوبة

فاإليداع والسحب والتحويل مثبل كلها أمور ترتبط بعنصر اعبودة من حيث السرعة والدقة والكفاءة يف العمل،  
وىنا نرى أف اؼببيعات الشخصية سيتم الًتكيز عليها من أجل التقدـ يف عبلقات البيع االستشارية، وتطوير اؼبزيد 

  .(1)  من العبلقات الشخصية مع الزبائن لكوهنا ذات أنبية مستقبلية
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 32 ،ص2005تيسير العجارمة ، التسويق المصرفي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،
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   : خاتمة

اف من أىم أسباب قباح وشهرة اؼبؤسسات اؼبالية والبنكية الدولية ىو ربليلها اعبيد للمحيط بكل ما يتطلبو        
من دراسات للسوؽ اغبارل واؼبرتقب، إذ أف ىذه اؼبؤسسات ال تبحث عن البيع ؼبا تنتجو وىذا ما كاف يسعى إليو 

الفكر التقليدي للبنوؾ، حيث كاف االىتماـ بتنمية اػبدمات البنكية وتنوعها كأساس عبذب الزبائن بل اذبهت 
 . إذل إنتاج ما تستطيع بيعو

ومن ىنا يلعب التسويق البنكي دوره باعتباره أداة فعالة يف تنمية مرد ودية البنوؾ حيث يعمل على ربديد حاجات 
. ورغبات الزبائن مث اقًتاح حلوؿ ناجحة ؽبا 

كما ينبغي أف يكوف سعي اؼبؤسسة اؼبالية أو البنكية لتحقيق الوفاء لزبائنها، وىذا بارتكاز على سياسة ذبارية 
تسعى إذل منح خدمات بنكية كاملة وجديدة تسمح بتبٍت كل العمليات اليت يقدـ عليها الزبوف، كما يعترب تأىيل 

. اؼبوظفُت وتثقيفهم مسلك إجباريا يف ميداف اؼبنافسة اؼبالية والبنكية 
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  .سلوك الزبون البنكي: المبحث دراسة 

يسعى البنك إذل جعل الزبوف راض عن خدماتو، وىذا يتطلب منو معرفة حاجاتو ورغباتو والعمل على إشباعها، 
وتعترب مرحلة دراسة سلوؾ الزبوف مرحلة مهمة يف التسويق ويف نفس الوقت ىي أصعب مرحلة يبكن أف تواجو 

مسؤوؿ التسويق، ذلك أف عملية ربديد حاجات ورغبات الزبوف تتعلق بالسلوؾ الذي يتبعو، خاصة وأف الزبوف 
. يتأثر دبجموعة من العوامل ويبر دبجموعة من اؼبراحل قبل أف يقـو بازباذ قرار الشراء 
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   تعددت التعاريف اليت أعطيت لسلوؾ اؼبستهلك بصفة عامة  مفهوم سلوك الزبون البنكي: المطلب األول
  :بغض النظر إف كاف قرار شرائو يتعلق خبدمة أو سلعة، حيث يعرؼ على أنو

 .صبيع التصرفات واألفعاؿ اليت يسلكها األفراد يف زبطيط وشراء اؼبنتج ومن مث استهبلكو  -

التصرفات اليت يتبعها األفراد بصورة مباشرة للحصوؿ على السلع واػبدمات واستعماؽبا، دبا يف اإلجراءات اليت  -
  (1). تسبق ىذه التصرفات وتعددىا 

كافة التصرفات السلوكية اليت يقـو هبا اؼبشًتي فردا أو مؤسسة وىو بصدد البحث عن السلع واػبدمات  -
 (2). لشرائها بقصد ربقيق اؼبستوى اؼبرغوب فيو من اإلشباع 

ذلك التصرؼ الذي يربزه اؼبستهلك يف البحث عن شراء أو استخداـ السلع أو اػبدمات أو األفكار أو  -
  (3). اػبربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباتو وحاجاتو حسب إمكانياتو الشرائية 

من خبلؿ ما سبق يبكن تكييف ىذه التعاريف مع خصائص النشاط البنكي، حيث يبكن تعريف سلوؾ الزبوف 
ؾبموعة التصرفات اليت يبديها الزبوف ػبدمة أو ؾبموعة من اػبدمات البنكية واليت يسعى من : "البنكي على أنو

 ."خبلؽبا إذل إشباع حاجاتو ورغباتو اؼبالية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 327ؿبمود جاسم الصميدعي، ردينة عثماف يوسف، مرجع سابق، ص (1)

 2008عيشوش عبدو، تسويق اػبدمات اؼبصرفية يف البنوؾ اإلسبلمية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت، زبصص تسويق، جامعة باتنة ، (2)
 .92،ص

 .13 ،ص2004ؿبمد إبراىيم عبيدات، سلوؾ اؼبستهلك، مدخل اسًتاتيجي، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، عماف،  (3)

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

إف دراسة وربليل سلوؾ الزبوف تتضمن طرح ؾبموعة من األسئلة اليت يستفاد منها عند اإلجابة عنها يف ربسُت 
(  1 : ) وتطوير اػبدمات والعبلقات واالتصاالت البنكية، وتتمثل ىذه األسئلة يف

من ىو الزبوف البنكي؟ ماذا يشًتي؟ ؼباذا يتم الشراء؟ كيف يتم الشراء؟ مىت يتم الشراء؟ أين يقع الشراء؟ 
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 (2) : من ىو الزبون البنكي- أ 

 وسبد اإلجابة على ىذا السؤاؿ رجل التسويق البنكي باؼبعرفة عن األفراد الذين يشًتكوف يف عملية الشراء من 
البنك يف مراحلها اؼبختلفة وما ىي مواصفاهتم وخصائصهم العامة واػباصة واليت يبكن تقسيمهم وتصنيفهم 

  (اخل  ....متجانسة أفراد، مؤسسات، مودعوف، مقًتضوف ؿبليوف، أجانب)وفقا ؽبا ووضعهم يف ؾبموعات 

تتناوؿ اإلجابة على ىذا السؤاؿ التعرؼ على احتياجات الزبوف وكذا األنواع والتقسيمات : ماذا يشتري - ب 
  . األساسية للخدمات البنكية اؼبتواجدة حاليا موضوع الشراء

تقدـ اإلجابة على ىذا السؤاؿ األىداؼ اليت من أجلها يتم الشراء والدوافع اليت ربرؾ : لماذا يتم الشراء - ت 
  . الزبوف الزباذ قرار التعامل مع البنك ما دوف غَته

  : متى يتم الشراء-  ث 

يشَت ذلك إذل األوقات اليت يتم فيها التعامل مع البنك، أي ما إذا كاف الشراء يتكرر باستمرار أـ أنو 
وبدث يف مناسبات خاصة وىذا يساعد البنك يف ضبط، عملييت اإلنتاج والتوزيع ، وكمثاؿ على ذلك 

 .ىو ما نراه اآلف من استحداث بعض البنوؾ ألنظمة السحب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 93 ،ص2001أضبد ؿبمود أضبد، تسويق اػبدمات اؼبصرفية، مدخل نظري تطبيقي، دار الربكة للنشر والتوزيع، عماف،  (1)

سليم حَتش ،واقع التسويق اؼبصريف يف اعبزائر،دراسة حالة بنك الفبلحة و التنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت،زبصص تسويق  (2)
 .84-83، ػص2007، جامعة بليدة ،

 

 

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

  .  ساعة بعد أف اكتشف حاجة الزبائن إذل ذلك خارج أوقات العمل االعتيادية24واإليداع اآلرل على مدار اؿ 

  :أين يتم الشراء - ج  
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. ويشَت ذلك إذل منافذ التوزيع اليت يتم منها الشراء وتفضيبلت الزبوف اؼبتعلقة بذلك 

  . مراحل اتخاذ قرار الشراء: المطلب الثاني

من اؼبؤكد أف قباح مهمة رجل التسويق البنكي ال تتوقف عند اإلجابة على األسئلة اليت مت التطرؽ إليها سابقا ، 
ولكن من اؼبفيد أيضا أف يبحث يف الكيفية واػبطوات اليت يسلكها الزبوف أثناء ازباذ قراره الشرائي وذلك من 

خبلؿ ربديد ـبتلف األدوار اليت يؤديها، وكذا ربديد نوع القرار اؼبتخذ، ومن ىم اؼبسئولوف عنو وـبتلف اؼبراحل 
  . اليت تسبق ذلك

. أدوار الشراء البنكي : الفرع األول

يتوجب على رجل التسويق البنكي ربديد األشخاص الذين يشًتكوف يف عملية الشراء، واألدوار اليت يقوموف هبا 
. وكذلك درجة التأثَت الذي يبارسونو على النتيجة النهائية لقرار التعامل مع البنك 

( 1): وقد أوضح كوتلر بأنو ىناؾ طبسة أدوار يبكن أف يؤديها األفراد يف عملية الشراء البنكي على النحو التارل 

  :المبادر -1

اقًتاح االبن األكرب للعائلة اقًتاض : وىو أوؿ شخص يفكر أو يقًتح فكرة شراء اػبدمة من البنك مثبل
  . من البنك، شراء سيارة جديدة

ىو الشخص الذي يكوف لنصيحتو أو وجهة نظره األثر األكرب يف قرار الشراء نظرا ػبربتو وإؼبامو : المؤثر  -2
  . قياـ صديق العائلة أو الوالد بالنصح حوؿ نوع القرض والبنك صاحب اػبدمة: بالبدائل اؼبتاحة، مثبل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .85سليم حَتش،مرجع سابق،ص (1)
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 : المقرر  -3
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  . ىو صاحب الكلمة األخَتة يف قرار الشراء

 : المشتري  -4

. ىو ذلك الشخص الذي ينفذ عملية الشراء من البنك 

  : المستخدم -5

 . (استفادة أفراد العائلة من القرض)وىو الشخص أو األشخاص الذين يستفدوف من اػبدمة 

  . أنواع قرار الشراء، الخدمات والمنتجات البنكية: الفرع الثاني

تتضمن عملية ازباذ القرار الشرائي ؾبموعة من العمليات الذىنية اؽبادفة واؼبوجهة للوصوؿ إذل حل مناسب ؼبشكل 
( 1): ناجم عن حالة غَت مشبعة لدى الزبوف وتنقسم قرارات شراء اػبدمات واؼبنتجات البنكية إذل ثبلثة أنواع 

:  شراء معقد  - 1

ويكوف يف حالة االىتماـ الكبَت الذي يبديو الزبوف حوؿ اػبدمة، حيث ىبصص وقتا أكرب عبمع اؼبعلومات حوؿ 
خصائصو، قبل قيامو بازباذ قرار شرائو، ويف ىذه اغبالة يركز مسؤوؿ التسويق على معرفة الطرؽ اليت وبصل من 
خبلؽبا الزبوف على معلوماتو ومن مث العمل على توضيح خصائص اػبدمة البنكية ، وفبيزاهتا باستخداـ الوسائل 

اليت تؤثر على سلوؾ الزبوف كاإلشهار والدعاية  

  : شراء روتيني - 2

التحويبلت اؼبالية )وينحصر ىذا النوع من الشراء يف اػبدمات البنكية األقل تكلفة من حيث اؼباؿ والوقت واعبهد 
. ويتم التعامل هبا بصورة متكررة وسهلة  (مثل

:  شراء متنوع  - 3

  . ؿباولة ترسيخ عادات استهبلؾ اػبدمة باإلشهار لغرض التذكَت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .101 -100عيشوش عبدو،مرجع سابق ،ص (1)
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  . مراحل اتخاذ قرار الشراء: الفرع الثالث

  :سبر عملية ازباذ قرار الشراء من طرؼ الزبوف البنكي خبمسة مراحل يبكن توضيحها يف اؼبخطط التارل

 ( 1 – 1) الشكل رقم .مراحل اتخاذ قرار الشراء البنكي : 1شكل رقم 

 

مراحل ما  

قبل الشراء     

       

مرحلة           عدـ الرضا  

الشراء  

مرحلة   

 مابعد الشراء  الرضا    

 . 87سليم حَتش، مرجع سابق، ص: المصدر

:  من اؼبخطط السابق قبد بأف مراحل ازباذ قرار الشراء يبكن إهبازىا فيمايلي 

يعترب الشعور باغباجة نقطة البدء يف عملية ازباذ القرار الشرائي واليت تنعكس من خبلؿ شعور  :الشعور بالحاجة
الزبوف التوتر نتيجة االختبلؼ بُت اغبالة الفعلية واغبالة واغبالة اؼبرغوبة، وىذا التوتر يصبح عامبل على إهباد 
الدافع الذي يؤدي إذل ربريك الزبوف كبو إشباع ىذه اغباجة، وىنا يربز دور التسويق البنكي يف إظهار ىذه 

اغباجات إذل حيز الوجود من خبلؿ استعماؿ اؼبؤثرات اليت يتعرض ؽبا الزبوف، ويتم ذلك باستخداـ جهود الًتويج 
 (1). من إعبلف وتنشيط اؼببيعات وغَتىا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 212ص،2010االسكندرية،| ،|صفيح أضبد،يقور اضبد،التسويق اؼبصريف وسلوؾ اؼبستهلك،مؤسسة الثقافة اعبامعية  (1)

حالة مالية غير مشبعة 
�  

 ��� ��� 

�  

 � �� ��� 

 

 البحث عن المعلومات

 تقييم البدائل المتاحة

 اتخاذ قرار الشراء

 تقييم قرار الشراء
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  :البحث عن المعلومات – 2

بعد أف يتأكد الزبوف من حاجتو ػبدمة ما فانو يقـو جبمع اؼبعلومات عن لبدائل اؼبختلفة إلشباع اغباجة،وتتم ىذه 
األوذل يعطي االىتماـ لئلعبلنات عن اػبدمات وذبارب األصدقاء واآلخرين، أما يف اؼبرحلة : اػبطوة على مرحلتُت

الثانية فاف الزبوف يعطي وقت وجهد كبَت لعملية البحث عن اؼبعلومات، ويأيت ىنا دور التسويق يف التأثَت على 
 :مصادر اؼبعلومات، وبصفة عامة يبكن التمييز بُت مصادر اؼبعلومات التالية

 .العائلة واألصدقاء واعبَتاف : اؼبصادر الشخصية مثل -

 . اإلعبلنات، رجاؿ البيع، اؼبوزعوف: اؼبصادر التجارية مثل -

 . اعبمعيات، التنظيمات اػباصة باؼبستهلك الصحف واجملبلت، اؼبكاتب االستشارية: اؼبصادر العامة مثل -

  :تقييم البدائل-  3

بعد أف يقـو الزبوف البنكي جبمع اؼبعلومات عن ـبتلف البدائل اؼبتاحة فانو يصبح يف موقف متخذ القرار، وىنا 
تبدأ عملية التقييم حيث يتم ذلك عن طريق مقارنة مواصفات وخصائص كل بديل من بدائل اػبدمة اؼبصرفية 

 (1). اؼبتاحة وما تتضمنو من منافع وفوائد باؼبعايَت اليت يكوف قد طورىا لنفسو يف إطار توقعاتو وأىدافو 

  :اتخاذ قرار الشراء-  4

يف ىذه اؼبرحلة يتم ازباذ القرار النهائي خبصوص الشراء من البنك، وذلك باختيار البديل الذي وبقق للزبوف أقصى 
  .منفعة وإشباعا فبكنا بأقل تكلفة ودرجة ـباطرة، ويف ىذه اؼبرحلة تتدخل عوامل أخرى

وتتوسط بُت النية للشراء والقرار الفعلي، ومن ىذه العوامل قبد وجهات نظر اآلخرين اذباه نية الشراء مثل أفراد 
 (2). العائلة أو األصدقاء وقد يكوف ؽبم دور كبَت يف إسباـ أو إلغاء عملية الشراء 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .88سليم حَتش، مرجع سابق، ص (1)

  .114صفيح أضبد، يقور اضبد، مرجع سابق، ص (2)
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وىناؾ بعض الظروؼ غَت متوقعة تظهر بشكل مفاجئ تؤثر على ازباذ القرار النهائي مثل خربة بعض األصدقاء 
. وعدـ رضاىم،أو ظهور بدائل أخرى أكثر أنبية للشراء أو اغبصوؿ على بيانات جديدة 

ويتجلى دور رجل التسويق يف التأثَت على الزبوف للتسهيل مهمتو يف ازباذ قرار الشراء الفعلي للخدمة وبصفة 
. سريعة، ذلك من خبلؿ توفَت البيانات الكافية عن اػبدمة حىت يتخذ القرار بثقة كبَتة 

( 1 ):تقييم قرار الشراء-  5

بعد إسباـ عملية الشراء وتكوين خربة عن اػبدمة البنكية يظهر الزبوف إما شعورا بالرضا، أو عدـ الرضا، والذي 
كما تعترب ىذه اؼبرحلة حرجة أيضا بالنسبة . ينعكس يف بعض السلوكات مثل تكرار التعامل مع البنك أو تغيَته

لرجل التسويق البنكي، إذ يلزمو تتبع ىذه اؼبرحلة حبذر وحرص شديدين للتأكد من مدى رضا الزبوف أو البحث 
عن كل األسباب اليت جعلتو غَت راض فهذه اؼبرحلة تعد دبثابة التفدية العكسية اليت تتزود من خبلؽبا مصلحة 

التسويق البنكي باؼبعلومات البلزمة إلحداث التغيَت اؼببلئم يف الربامج التسويقية  

. العوامل المؤثرة في سلوك الزبون البنكي : المطلب الثالث

ىبتلف سلوؾ الفرد وتصرفاتو كزبوف بنكي من خدمة إذل أخرى، واألمر نفسو نبلحظو عندما زبتلف شخصية 
الزبوف أو الدافع أو الطبعة االجتماعية أو توقيت الشراء، فهذا يعود لوجود عوامل خارجية واألخرى داخلية، تؤثر 

:  بشكل كبَت على قرار الشراء للزبوف البنكي مثلما يبينو الشكل التارل 
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.  العوامل المؤثرة في سلوك الزبون البنكي 2:الشكل رقم 

 ( 2 – 2)الشكل 

     

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  .93صفيح صادؽ، مرجع سابق، ص: اؼبصدر

يعرب الشكل السابق ؾبمل العوامل اؼبؤثرة يف السلوؾ الشرائي للخدمة البنكية حيث تقع ىذه العوامل يف ؾبموعتُت 
العوامل اػبارجية ، والعوامل الداخلية، وسنحاوؿ التعريف بكل ىذه العوامل ودرجة التأثَت الذي : أساسيتُت نبا

. سبارسو على قرارات الزبوف، وأثر ذلك على النشاط التسويقي يف البنك 

العوامل الخارجية  

  .عوامل ثقافية -

 . عوامل اجتماعية -

 الطبقة االجتماعية 

  الجماعات

  المرجعية

 األسرة.  

 

 

 

 

 

 سلوك الزبون البنكي 

 . العوامل الداخلية

  .عوامل نفسية -

الحاجات  -

 . والدوافع

 اإلدراك. 

 التعلم.  

 لمعتقداتا .  

 االتجاهات.  

  . عوامل شخصية -
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. العوامل الداخلية اؼبؤثرة يف سلوؾ الزبوف البنكي : الفرع األوؿ

   تتضمن ىذه اجملموعة كبل من الدوافع واغباجات، اإلدراؾ، التعلم، االذباىات، اؼبعتقدات:العوامل النفسية - 1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .93 - 90سليم حَتش، مرجع سابق، ص (1)
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:  الدوافع والحاجات  - 1 – 1

حاجة داخلية دافعة من شأهنا توجيو الفرد إذل انتهاج سلوؾ معُت، على النحو الذي وبقق : "تعرؼ الدوافع بأهنا
ومن ىذا التعريف يتضح أف احتياجات الفرد وأىدافو ىي اؼبصدر الرئيسي للدوافع، فشعور الفرد ". لو ىدفا ما

بوجود حاجة مالية غَت مشبعة تدفعو للبحث عن اػبدمة البنكية اؼبناسبة لتحقيق اإلشباع اؼبطلوب، وىنا تربز 
حاجة البنك للقياـ بدراسة وتفهم ىذه الدوافع اليت توصل الزبوف إذل ازباذ قرار معُت للشراء باالعتماد على حبوث 

اليت تعرؼ البنك على ما هبب إشباعو من حاجات، وصياغة  (حبوث الزبوف وبالضبط حبوث الدافعية)التسويق 
  . الرسائل اإلعبلنية بالشكل الذي يثَت تلك الدوافع لدى الزبوف

:  اإلدراك   – 2–  1

العملية اليت يقـو من خبلؽبا األفراد بإعطاء معٌت ؿبدد للمؤثرات التسويقية اليت ربيط : " يعرؼ اإلدراؾ على أنو
فعلى الصعيد البنكي قبد بأف الزبوف يتعرض للعديد من اؼبؤثرات اليت تؤثر على ادراكاتو اما ". هبم ويتعرضوف إليها 

  : بالرضا والراحة وأما بالنفور واإلحباط وىذه اؼبؤثرات تتمثل يف

إدخاؿ أجهزة الصرؼ اآلرل لتأدية بعض اػبدمات البنكية أدى إذل : خصائص ومواصفات اػبدمة فمثبل -
باإلضافة إذل اؼبظهر الداخلي للبنك،  .إدراؾ الزبائن ألنبيتها و سرعتها يف اقباز اػبدمات اليت توفرىا

تصميم وتنظيم إجراءات العمل اإلعبلنات االشهارية اليت يقدمها البنك، مظهر اؼبوظفُت وطريقة تعاملهم 
 مع الزبائن 
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ونظرا ألنبية اعبانب النفسي يف قرار الشراء اػبدمة البنكية، فإننا قبد إدارات البنوؾ ربرص دائما على نوعية 
اػبدمة كميزة تنافسية بالنسبة للخدمات واؼبنتجات البنكية اليت يقدمها البنك، فالزبائن هبب أف يكوف لديهم 

. ادراكات جيدة ؼبا يقدمو البنك من خدمات جديدة أو أي تطوير يف اػبدمات البنكية اغبالية 
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 : التعلم  – 3 -1

صبيع التغَتات اليت تطرأ على السلوؾ ؼبواقف متشاهبة، فالتعلم يتعلق بعملية اغبصوؿ على : "يعرؼ التعلم على أنو 
اؼبعلومات واػبربات اؼبختلفة نتيجة للتعرض ؼبواقف متشاهبة ومن ذلك فهو التغَت الدائم يف السلوؾ الذي وبدث 

التكرار ودوافع الفرد، ووجود بيئة : وىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على التعلم منها.نتيجة التجربة واػبربة 
صاغبة للتعلم وتعريض الفرد ؼبؤثرات معينة حىت يستجيب ؽبا، لذلك يقع على عاتق رجاؿ التسويق البنكي 

مسؤولية تدعيم والء الزبوف للخدمة البنكية وحثو على مداومة الشراء من خبلؿ الوسائل التسويقية اؼبناسبة، وال 
 (1) . سيما الًتوهبية منها

:  االتجاىات  – 4 – 1

     تتضمن االذباىات اؼبشاعر االهبابية أو السلبية اليت يبديها الزبائن اذباه البنك، خدماتو، موظفيو وغَتىا من 
العناصر  األخرى احمليطة بالنشاط البنكي، فهي بذلك تعرب عن ميوالت واستعدادات الزبائن للتصرؼ بطريقة 

معينة كبو ما يقدمو البنك، ومن ىنا يتجلى، حرص اؼبسوؽ البنكي على جعل زبائنو وبملوف اذباىات اهبابية عن 
ا ػبدمات اليت يقدمها بنكو، من خبلؿ األحباث والدراسات التسويقية السلوكية للتعرؼ على ىذه االذباىات 

 (2).وقياسها 
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  :الديانة والمعتقدات - 5 – 1

       ىبتلف مبط االستهبلؾ داخل اجملتمع وبُت األفراد تبعا للديانة واؼبعتقدات اليت يعتنقها ىؤالء األفراد ويظهر 
ذلك يف نوعية اػبدمات اؼبعروفة من جهة ونوعية االستهبلؾ من جهة أخرى، ففي اجملتمعات اإلسبلمية مثبل 

ىناؾ من يعتقد من الناحية الدينية أف القروض اليت سبنحها البنوؾ ىي قروض ربوية وبـر الدين اإلسبلمي التعامل 
 (3).هبا وىذا ما يؤثر على سلوؾ أفراد اجملتمعات اإلسبلمية يف التعامل مع البنوؾ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .97 - 96صفيح صادؽ، مرجع سابق، ص (1)

 .94سليم حَتش، مرجع سابق، ص (2)

  .98صفيح صادؽ، نفس اؼبرجع أعبله ، ص (3)

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

  :العوامل الشخصية-  2

  . العمر، مبط اؼبعيشة، الشخصية:  يفوتتمثل

  : العمر – 1  -2

يؤثر العمر كثَتا على نوعية القرار الشرائي اؼبتخذ، إذ كلما زاد عمر اإلنساف زاد اعتماده على نفسو يف 
الطفل الصغَت الذي ال يستطيع اختيار البنك الذي سيفتح فيو حسابا لو : ازباذ قراره الشرائي، فمثبل

وإمبا يتوذل ذلك أبويو، ويكوف للطالب حرية نسبية يف اختيار التعامل مع فرع معُت، أو خدمة معينة 
  . وذلك على حسب ارتباطو بأسرتو وىكذا تزيد ىذه اغبرية مع تزايد عمر الفرد

:  نمط المعيشة  - 2 – 2

ويتمثل يف أسلوب الذي يبارسو الفرد يف حياتو ويظهر ذلك جليا من خبلؿ األعماؿ اليت يقـو هبا 
.  واالىتمامات واألراء اليت  وبملها لآلخرين واغبياة ككل  

:  الشخصية  – 3–  3
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وتتمثل يف ؾبموعة اػبصائص اليت ذبعل الفرد متميزا عن غَته، واليت تظهر من خبلؿ استجابتو للمتغَتات 
تلك : " اػبارجية وكيفية توافقو معها، أما من الناحية التسويقية فاف الشخصية تعرؼ على أهنا

  : ، إذ أهنا تتأثر بعاملُت نبا" اإلحساسات الداخلية للفرد وما تنعكس عليها

 .السمات اؼبميزة للفرد وإما اكتسبو من خربة خبلؿ حياتو  -

 (1).اؼبؤثرات اػبارجية احمليطة بو واليت تفرض عليو ما يتخذ موقفا اذباىها  -

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .96عيشوش عبدو، مرجع سابق، ص (1)
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  . العوامل الخارجية المؤثرة في سلوك الزبون البنكي: الفرع الثاني

. وىي ؾبموعة العوامل البيئية احمليطة بالفرد، حيث تشمل العوامل الثقافية، والعوامل االجتماعية 

  :العوامل الثقافية - 1

يطور الفرد سلوكياتو منذ الوالة من خبلؿ ثقافة اجملتمع الذي يعيش فيو حيث سبثل تلك الثقافة القيم والعادات 
. والفنوف واؼبهارات اؼبشًتكة بُت األفراد يف ؾبتمع معُت واليت يتم انتقاؽبا من جيل إذل آخر 

وتعترب الثقافة عامبل مهما يؤثر على الزبوف أثناء ازباذه قرار الشراء إذ تساىم يف قبوؿ أو رفض الزبوف التعامل يف 
خدمات البنك، وذلك على حسب مبلئمة تلك اػبدمات للثقافة اليت يؤمن هبا الزبوف ، فنجد مثبل أف الكثَت من 

( 1). األفراد يفضلوف التعامل مع البنوؾ اليت تنتمي جنسية الدولة اليت ينتموف إليها 
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كما قبد أف ثقافة الفرد ىي األخرى تتأثر ببعض عناصر التسويق وخاصة اإلعبلف الذي يعترب وسيلة فعالة للتغيَت 
. يف ثقافة األفراد ومعتقداهتم وتشجيعهم على القياـ بتغيَت قيمهم  وتصرفاهتم عن طريق ما يسمى بالغزو الثقايف 

(2 )

  :العوامل االجتماعية - 2

تتعدد العوامل االجتماعية اليت تؤثر يف سلوؾ الزبوف البنكي حيث تتمثل ىذه العوامل يف الطبقة االجتماعية، 
( 3). األسرة، اعبماعات اؼبرجعية 

:  الطبقة االجتماعية  – 1 – 2

وىي تشَت إذل ترتيب مكانة أو موقع جملموعة من األفراد يف ؾبتمع ما بناء على العديد من العوامل أنبها الدخل، 
اؼبهنة،اؼبستوى التعليمي، وىذا يعٍت أف أفراد نفس الطبقة يظهروف سلوكا شرائيا متقارب ويتأثروف إذل حد كبَت 

. بالطبقة االجتماعية اليت ينتموف إليها
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .93عيشوش عبدو، مرجع سابق، ص (1)

  .102 صفيح صادؽ، مرجع سابق، ص(2)

 .91 سليم حَتش، مرجع سابق، ص(3)
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وىكذا فاف سلوؾ شراء اػبدمات البنكية يتأثر إذل حد كبَت بالطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها الزبوف البنكي، 
وىبتلف الطلب على اػبدمات من طبقة إذل أخرى،ورغم أف معظم الطبقات االجتماعية أصبحت تقـو بشراء 

. اػبدمات البنكية إال أنو يبقى ىناؾ فصل بينهما من حيث كثافة استعماؽبا لتلك اػبدمات 

:  األسرة  – 2 – 2

ف تأثَت األسرة على تكوين القيم واالذباىات وأمباط الشراء لؤلفراد شيء ال يبكن ذباىلو، كما تعترب مصدرا 
أساسيا للتأثَت االجتماعي على السلوؾ الشرائي لؤلفراد، فهي أوؿ إطار لبلتصاؿ اؼبباشر بُت الفرد والنظاـ 

اػبارجي الذي يعيش فيو ىذا الفرد،وىبتلف الدور التأثَتي لؤلسرة باختبلؼ ىيكل األدوار اؼبسندة لكل من 
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أفرادىا ويف ىذا الصدد أشارت نتائج إحدى الدراسات بأف أثر الوالدين يف قرار فتح اغبساب البنكي بالنسبة 
 (1). لؤلبناء جاء يف الًتتيب الثاين بعد القرب من موقع البنك 

وىنا على مصلحة التسويق بالبنك التعرؼ على عدد األسر و تركيباهتا لتقدير حجم الطلب على اػبدمات البنكية 
وكيفية تصميمها، كما يساعد ربليل أدوار األسرة البنك يف زبطيط النشاط اإلعبلين اؼبوجو إذل العناصر األكثر 

 (2) .تأثَتا يف صنع قرار الشراء

  :الجماعات المرجعية  - 3 – 2

تلك اعبماعات اليت سبتلك تأثَتا مباشرا أو غَت مباشر على اذباىات األفراد : " تعرؼ اعبماعات اؼبرجعية على أهنا
وسلوكهم، وقد تكوف ىذه اعبماعات قريبة إذل الفرد أو بعيدة نسبيا عنو، فالقريبة منو تتمثل يف األسرة اعبَتاف 

اخل، أما البعيدة منو فتتمثل يف اعبماعات الدينية واؼبهنية، والنقابات العمالية واعبماعات اليت سبيل ...وزمبلء العمل
 (3) .العبلقات فيها إذل أف تكوف أكثر رظبية وتتطلب تفاعل أقل 

وبذلك فالفرد يلجأ إذل ىذا النوع من االستدالؿ ، عندما يكوف بصدد القياـ بتصرؼ شرائي معُت، كما يبدو أف 
تأثَت الزبوف جبماعتو اؼبرجعية يكوف أكثر يف مرحلة تقييم البدائل  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .103صفيح صادؽ، مرجع سابق ، ص (1)
 .92سليم حَتش، مرجع سابق، ص  (2)

  .95عيشوش عبدو، مرجع سابق، ص  (3)
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اػبدمية حيث يقـو ىذا األخَت بتقييم تصرفاتو على ضوء اؼبعايَت اليت يتبناىا أفراد اعبماعة اؼبرجعية اليت يقتدي هبا 
 . (السلب عدـ الشراء)أو  (الشراء)ومن مث يتحدد االذباه الذي يكونو الزبوف كبو اػبدمة إما اإلهباب

ومنو فاعبماعات اؼبرجعية أصبحت سبثل موردا أساسيا للمعلومات اليت يتزود هبا الزبوف عن البنك، وؽبذا على 
رجاؿ التسويق البنكي التعرؼ على اعبماعات اليت يتأثر هبا ومن مث توجيو الربامج الًتوهبية اؼبناسبة كبوىم دبا يًتؾ 

( 1). انطباعات اهبابية من شأهنا إقناع الزبوف اؼبستهدؼ بالتعامل مع بنوكهم 
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 . رضا الزبون عن الخدمة البنكية: المبحث الثاني

يعد الرضا عن اػبدمات البنكية عامل أساسي لقياس جودة اػبدمات اؼبقدمة، حيث أصبح وبتل مركزا ؿبوريا يف 
. دراسة سلوؾ الزبوف هبدؼ التعرؼ على األسواؽ ووضع اػبطط التسويقية 

 . مفاىيم أساسية حول الرضا عن جودة الخدمة: المطلب األول

 . تعريف الرضا وأىميتو: الفرع األول

  : يعرؼ الرضا على أنو :تعريف - 1

  "الناتج النهائي للتقييم الذي هبريو الزبوف لعملية تبادؿ معينة " 

( 2 ). "الفرؽ بُت اؼبزيج اؼبثارل والفعلي جملموعة من الصفات واػبصائص اليت وبصل عليها الفرد " 

( 3)" . اغبالة النفسية لئلنساف اليت يشعر هبا عندما وبصل على مكافئة كافية مقابل  التضحية بالنقود واجملهود " 

( 4)" . إحساس الفرد الناتج عن اؼبقارنة بُت أداء اؼبنتج اؼبدرؾ وبُت توقعات ىذا الفرد " 

" .  ناتج لعملية الشراء واالستخداـ ويظهر عند مقارنة اؼبشًتي بُت تكلفة وعائر عملية  "" 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
  .92 - 91سليم حَتش، مرجع سابق، ص  (1)

 . 351تيسَت العجارمة ، مرجع سابق، ص (2)

 . 122 – 121 ، ص 1998عائشة مصطفى اؼبيناوي، سلوؾ اؼبستهلك، مكتبة عُت الشمس، الطبعة الثانية، القاىرة (3)

 .123ؿبمد فريد الصحن، مرجع سابق، ص (4)
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( 1 . )"الشراء وعبلقتهما بالنتائج اؼبتوقعة 

  :أىمية رضا الزبون  - 2

:  إف رضا الزبوف عن اػبدمة البنكية أنبية بالغة تتمثل يف 



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

53 

 

 .رسم برنامج وخطط العمل باؼبنظمة  -

 .  تطوير جودة اػبدمة وربقيق ميزة تنافسية للبنك يف السوؽ -

 . قباح البنك يف ربقيق األرباح من خبلؿ إشباع حاجات الزبوف ومتطلباتو  -

 .خلق والء من قبل الزبوف للبنك  -

 (2). زيادة تكرار تعامبلت الزبوف مع البنك  -

  .محددات الرضا وعدم الرضا: الفرع الثاني

 : تتمثل ؿبددت الرضا وعدـ الرضا يف

    ويقصد بالتوقع تقدير الزبوف وقت الشراء او قبل االستخداـ حوت قدرة او عدـ قدرة اػبدمة :التوقع  – 1
  .لتوفَت منافع تو وىناؾ ثبلثة انواع من التوقع

  :  التوقع التنبؤي - 1 – 1

. وىو يوضح مستوى اػبدمة الذي يعتقد الزبائن بأنو يبكن أف وبدث  

  : التوقع المعياري -  2 – 1

 (اؼبعيار الذي عنده تتحقق حالة القبوؿ عند الزبائن  )وىو اؼبستوى اؼبارل الذي يكوف الزبائن على استعداد لتقبلو
( .3   )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 351تيسَت العجارمة، مرجع سابق، ص( 1)

 .  50 ، ص 2003جيبية كشيدة، إسًتاتيجية رضا العميل، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَت، زبصص تسويق، جامعة البليدة ،  (2)

 . 128-126عائشة مصطفى اؼبيناوي،مرجع سابق ، ص (3)

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

:  التوقع المقارن  - 3 – 1
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.        وىو يبثل أداء اػبدمة معينة مقارنة باػبدمات األخرى 

:  وىناؾ ثبلثة ابعاد للتوقع 

  توقع حول طبيعة وأداء الخدمة : 

اؼبنافع اليت يتوقع الزبوف اغبصوؿ عليها من شراء واستخداـ اػبدمة :         وىذا التوقع يبُت اػبربة السابقة وىي
  .نفسها

  التكلفة المتوقعة : 

.        وىي التكاليف اليت يتوقع الزبوف أف يتحملها من أجل اغبصوؿ على اػبدمة 

  المنافع االجتماعية : 

      من شراء واستخداـ اػبدمة ربقق منافع اجتماعية مستقلة سباما عن خصائص وصفات اػبدمة وىو رد 
  .الفعل اؼبتوقع لؤلفراد اآلخرين وذلك عند شراء الفرد للخدمة

  :  األداء الفعلي  -2

  .        إف األنبية لؤلداء للوصوؿ إذل الرضا ىي معيار اؼبقارنة وغالبا ما يفًتض أف زيادة األداء تزيد درجة الرضا

:   المطابقة أو عدم المطابقة -  4

          إف عملية اؼبطابقة تتحقق بتساوي األداء الفعلي للخدمة مع األداء اؼبتوقع، واليت تولد الشعور بالرضا عن 
اػبدمة، أما حالة عدـ اؼبطابقة يبكن تعريفها بأهنا درجة اكبراؼ أداء اػبدمة عن مستوى التوقع الذي يظهر قبل 

  .عملية الشراء فيتولد عنها عدـ الرضا 
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  . السلوكيات الناجمة عن الرضا أو عدم الرضا : المطلب الثاني

. السلوك المشترك على حدوث الرضا : الفرع األول 

 :سلوك تكرار الشراء  - 1

         سلوؾ تكرار الشراء ىبتلف عن سلوؾ الوالء بالرغم أف البعض يعرؼ سلوؾ الوالء بأنو تكرار الشراء 
ولكن يف اغبقيقة ىناؾ فرؽ بينهما من حيث أف سلوؾ تكرار الشراء يكوف بدوف االلتزاـ نفس اػبدمة يف كل 

 (1) . مرحلة شراء، أما الوالء فهو االلتزاـ بشراء نفس اػبدمة يف كل مرحلة شراء

  :سلوك التحدث بكالم ايجابي -  2

      يعد سلوؾ التحدث بكبلـ اهبايب أحد أىم سلوكيات ما بعد الشراء اؼبًتتبة عن الرضا، فالرضا يعد مقدمة 
ىامة لسلوؾ التحدث االهبايب عن اػبدمة وعليو يبكننا القوؿ أف سلوؾ التحدث بكبلـ ؾباين يبثل وسيلة اتصاؿ 

ؾبانية ذات فعالية ؼبا تتميز بو من مصداقية، ألهنا ناذبة عن ذبربة نتجت عنها صورة اهبابية تنتقل من الفم إذل 
 (2) .األذف مباشرة

    يعد سلوؾ الوالء أحد السلوكيات اؼبًتتبة على الرضا وىو يتميز بأنو التزاـ عميق بتكرار  :سلوك الوالء - 3
 (3) .الشراء أو إعادة التعامل على الدواـ من اػبدمة اؼبفضلة يف اؼبستقبل

  . السلوك المترتب على حدوث عدم الرضا: الفرع الثاني

   يعد ربوؿ الزبوف رد فعل سلوكي ناتج عن حدوث : التحول عن التعامل مع البنك إلى بنوك أخرى  - 1
عدـ الرضا عن اػبدمة فبا ينتج منو حاالت، وىذا عن ىروب الزبائن، لذا هبب على البنك الوصوؿ إذل الصفر 

  :عيب أو رضا بنسبة طريق القضاء عن كل أسباب التحوؿ واليت نذكر منها

 عدـ إظهار اىتماـ الزبائن الداخلُت الذين وبتلوف الواجهة األمامية بالزبوف اػبارجي  -
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .58حبيبة كشيدة، مرجع سابق، ص (1)

  .61 ، ص1999ؿبمد إبراىيم عبيدات، مبادئ التسويق، دار اؼبستقبل للنشر والتوزيع، عماف،  (2)

  .62 -58حبيبة كشيدة ، نفس اؼبرجع اعبله،ص (3)



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

56 

 

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

 .استغراؽ وقت طويل لبلستجابة ؼبتطلبات الزبوف  -

  . عدـ توفر اػبدمة اؼبطلوبة -

 .مستوى اعبودة متقارب مع مستوى اؼبنافسُت مع سعر أعلى  -

 :  سلوك الشكوى - 2

     يعد سلوؾ الشكوى، رد فعل وبدث نتيجة عدـ الرضا الذي يشعر بو الزبوف عن اػبدمة بسبب وجود أخطاء 
التأخَت يف تسليم اػبدمة أو تقدًن خدمة دل يطلبها الزبوف ، عدـ توفَت ما يطلبو الزبوف يف : عن تقدًن اػبدمة مثل

. الوقت واؼبكاف اؼبتفق عليو  

:  غياب رد الفعل   - 3

   ىناؾ زبائن ال وببذوف فكرة تقدًن الشكاوي أي ال يكوف ؽبم سلوؾ رد الفعل، وىنا يكوف البنك معرض ػبطر 
  . فقداف الزبوف 

. أساليب وخطوات قياس رضا الزبون : المطلب الثالث

  . أساليب قياس رضا الزبون: الفرع األول

 (1): ىناؾ عدة أساليب لقياس رضا الزبوف واليت تتمثل يف 

:  إف القياسات الدقيقة متعددة يبكن ذكر البعض منها  :القياسات الدقيقة -  1

إف قياس اغبصة السوقية نسبيا سهل إذا كانت ؾبموعة الزبائن أو ذبزئة السوؽ :  الحصة السوقية - 1 – 1
ؿبددة، فهناؾ من يقيس ىذه اغبصة بتحديد عدد الزبائن إال أف قباح ىذه اغبالة يكوف يف اؼبدى القصَت أف 

 .يكوف ىدؼ البنك كبو رقم أعماؽبا، اؼبر دودية عوائد رأس اؼباؿ اؼبستخدـ مقابل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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مليكة بوزياف، بن العريب سليمة، جودة اػبدمة اؼبصرفية كألية لتدعيم اؼبيزة التنافسية للبنوؾ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس ،  (1)
 .69 ،ص2009زبصص نقود مالية والبنوؾ، جامعة اؼبدية، 

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

تقدًن أسعار تنافسية أي أف عدد الزبائن ال يعرب حقيقة عن اغبصة السوقية، وىناؾ من يقيس ىذه األخَتة من 
  .خبلؿ الزبائن الذين ؽبم عبلقات طويلة مع البنك

:  معدل االحتفاظ بالزبائن  - 2 – 1

     إف أحسن طريقة للحفاظ أو مبو اغبصة السوقية ىي االحتفاظ بالزبائن اغباليُت، ويعتمد قياس رضا أو عدـ 
. رضا الزبائن على درجة ربديد الزبائن سواء كانوا مؤسسات أو أفراد 

  : جلب عمالء جدد - 3 – 1

.      تسعى البنوؾ لتوسيع قاعدهتا من الزبائن من أجل مبو مقدار النشاط 

:  المر دودية  – 4 – 1

 .     يبكن حساب اؼبر دودية من خبلؿ قياس الربح الصايف الناتج عن كل زبوف أو صنف من الزبائن

 :عدد الخدمات المستهلكة من قبل الزبون  - 5 – 1

   إذا كاف الزبوف يقتضي أكثر من خدمة للبنك يف ظل سوؽ غَت احتكارية، فهذا خَت دليل على أنو راض عن 
  .البنك وخدماتو

:  تطور عدد الزبائن  - 6 – 1

 .       حيث يبكن اعتبار عدد الزبائن أداة للتعبَت عن رضاىم 

 . (القياسات التقريبية)  :البحوث الكيفية - 2

   ( 1):       إف القياسات التقريبية تعتمد على انطباعات الزبائن من خبلؿ االستماع ؽبم وىي تتمثل يف 

  : تسيير الشكاوي للزبائن - 1 – 2
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  اف البنوؾ اؼبوجهة بالزبائن تشجع عمبلئها على التقدـ لتسجيل الشكاوي عند تعاملهم مع البنك، وتعترب 
. الشكاوي منجم ذىب بالنسبة للبنك، فالزبوف الذي يشتكي يبقى دائما زبوف إذا استطاع البنك إرضاؤه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .128ؿبمد فريد الصعن، مرجع سابق، ص (1)

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

:  بحوث حول الزبائن المفقودين  - 2 – 2

     ىذا النوع من البحوث يهتم بتحليل الزبائن اؼبفقودين عن طريق ربليل أسباب توقفهم عن التعامل مع البنك 
وؿباولة إزالة ىذه األسباب والعمل على ربقيق رضاىم من خبلؿ االتصاؿ بالزبائن الذين توقفوا عن التعامل مع 

البنك وىذا من أجل معرفة ىذا التغيَت  

وتتجسد يف استخداـ حبوث الرضا من خبلؿ االستقصاء ؼبعرفة مدى رضا الزبوف عن :البحوث الكمية  - 3
جودة اػبدمة اؼبقدمة من طرؼ البنك باإلضافة إذل معرفة نية الزبوف يف إعادة شراء اػبدمة ومعرفة النظرة االهبابية 

 (1).أو السلبية اليت يقدمها الزبائن اؼبرتقبُت وعبلقة الرضا بتقدًن الشكاوي 

    ف إعداد حبوث الرضا يتم من خبلؿ عدة خطوات اليت تتمثل يف  

  : تحديد أىداف البحث - 1 – 3

:  تتمثل األىداؼ يف النتائج اؼبتوقعة اغبصوؿ عليها من البحث واليت نذكر منها  

 .معرفة أسباب عدـ الرضا   -

  . قياس درجة رضا الزبائن  -

 . معرفة وضعية البنك   -

 :  إعداد االستقصاء حول رضا الزبون - 2 – 3
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  .           ىبضع لنفس القواعد اليت زبضع ؽبا االستقصاءات اؼبتعلقة بدراسة السوؽ

:  يبكن استخداـ منهجُت لصياغة األسئلة  : صياغة األسئلة - 3 – 3

 .يعتمد على قياـ الزبوف بتقييم اػبدمة يف ضوء كل اػبَتات اؼبتعلقة بشرائو واستخدامو:المنهج اإلجمالي  -

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   . 73حبيبة كشيدة ،مرجع سابق، ص (1)

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

 : المنهج التفصيلي  -

يعتمد على قياس رضا الزبوف على كل مكوف من مكونات اؼبنهج على أساس أف ىناؾ دوافع متعددة لسلوؾ 
  .الزبوف

إف إحصاء أراء اجملتمع ككل ىو عمل طويل ومكلف لذا نقـو بأخذ أراء عينة من اجملتمع والنتائج نقـو بتعميمها 
  .على اجملتمع ككل

 :  تجميع البيانات - 5 – 3

    ىناؾ عدة طرؽ لتجميع البيانات وىي مرتبطة مباشرة بتكلفة البحث، حجم العينة، شكل األسئلة واليت نذكر 
  .اؼبقابلة، الشخصية، اؽباتف، الربيد: منها

 .   بعد القياـ جبمع البيانات، نقـو بتحليلها وفقا للغرض اؼبدروس : تحليل البيانات   - 6 – 3

    عرض النتائج اليت يبكن اغبصوؿ عليها ال سبثل فقط يف جدوؿ وإمبا قد تكوف يف :  عرض النتائج - 7 – 3
  .شكل سبثيل بياين فيتمثل الرضا باؼبقاطع

  . خطوات قياس رضا الزبون: الفرع الثاني

  :لقياس رضا الزبوف نقـو بعدة خطوات كاأليت

ؼباذا هبب القياس؟   - 1
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 .  اذباىات وأراء وتفصيبلت الزبائن -

 .نواحي القوة والضعف   -

 .تشخيص احتياجات الزبائن  -

 (1). فرص التطوير والتحسُت  -
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  .85صباؿ الدين ؿبمد مرسي، دليل فن خدمة العمبلء ومهارات البيع، الدار اعبامعية، مصر، ص (1)

 

العملية التسويقية البنكية          الفصل الثاين                                                          

ما الذي يجب قياسو ؟  -  2

  . اإلتاحة، السرعة . أ

  . السعر، اػبدمات . ب

  . االستجابة، اؼببلئمة . ت

  . االعتمادية، الدقة . ث

كيف يمكن القياس؟   - 3

  . االستقصاءات، اؼبقاببلت .1

 .اجملموعات اؼبوجهة  .2

 .تقرير الصناعة  .3

  : تحليل البيانات-  5

 .األسباب الوضعية  -

 .األساليب الكمية  -
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  .  نشر النتائج -

 .لوحدات ذات العبلقة خبدمة الزبائن  -

الوحدات األخر -
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 . المزيج التسويقي البنكي: المبحث الرابع

تسعى البنوؾ بصفة عامة إذل تلبية حاجات ورغبات زبائنها بطريقة ذبعلهم راضُت عن خدماهتا أكثر       
منافسيها، ولتحقيق ذلك فإهنا تقـو بتقسيم مزيج تسويقي يشبع احتياجاهتم ويتناسب مع التغَتات اؼبستمرة اليت 

  .تكتسي تلك االحتياجات

كافة العمليات والفعاليات اليت تستهدؼ توفَت اػبدمات البنكية اليت : " ويبكن تعريف اؼبزيج التسويقي على أنو
تليب حاجات الزبائن اغباليُت واؼبستقبليُت باألسلوب الذي وبقق اغبد األعلى من الرضا ؽبؤالء الزبائن ويعظم أرباح 

 . (1)  البنك  

، السعر، الًتويج والتوزيع، إذا ما روعي يف تصميم ىذا اؼبزيج (اػبدمة البنكية)ويشمل اؼبزيج التسويقي على اؼبنتج 
درجة من التناسق والتوافق، فانو يكوف الوسيلة الفعالة يف ربقيق أىداؼ البنك بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية، 

ونظرا لزيادة االىتماـ بتطبيق مفهـو التسويق يف البنوؾ فاف ذلك أدى إذل استعماؿ جهود الباحثُت من أجل 
ربديد العناصر اليت هبب أف يتضمنها مزيج التسويقي البنكي واليت دل يستطيع اؼبزيج التسويقي التقليدي استيعاب 

العاملوف بالبنك،  :صبيع العمليات اؼبؤثرة البلزمة لتسويق اػبدمات البنكية ومن ىنا سبت إضافة العناصر التالية
. الدليل اؼبادي، عملية تقدًن اػبدمة البنكية 

 . الخدمة البنكية  : المطلب األول

يعترب اؼبنتج البنكي من أىم عناصر اؼبزيج التسويقي بالنسبة للبنك، واليت من خبلؽبا يستطيع ىذا األخَت       
  .مواجهة حاجات ورغبات زبائنو والعمل على إشباعها

 : الخدمة البنكية مفهوم  - 1

ؾبموعة من األنشطة والفعاليات اػبدمية اليت يقدمها البنك : "  باإلمكاف تعريف اؼبنتج البنكي على أنو     
  .(2) " لغرض تلبية حاجات ورغبات الزبائن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ

 ، 2006مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية والتقليدية، دار تسنيم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى ، عمان (1)
 . 81ص 

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،( 2)
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 :  مزيج الخدمة البنكية - 1-2

يبثل مزيج اػبدمة البنكية ؾبموعة متكاملة من اػبدمات اليت تنتجها وتقدمها البنوؾ لسوؽ الزبائن، ويشمل تركيبة 
:  مزيج اػبدمات على أبعاد رئيسية وىي 

 . اتساع مزيج اػبدمة  -

 .عمق مزيج اػبدمة  -

 .طوؿ مزيج اػبدمة - -

 .تناسق مزيج اػبدمة  -

:  اتساع مزيج الخدمة  - أ  

       يعٍت بعد االتساع اػباص باؼبزيج اػبدمي عدد خطوط اػبدمات اليت يقدمها البنك فعلى سبيل اؼبثاؿ تعترب 
. القروض اليت يقدمها خط خدمة مستقل وكذلك تعترب حسابات التوفَت خط خدمة مستقل 

 :  عمق مزيج الخدمة - ب

     يعٍت عمق اؼبزيج اػبدمي التشكيلة اػبدمية اليت يتكوف منها خط اػبدمات الواحدة، فإذا كاف مثبل أحد 
   . البنوؾ يقدـ عدة أنواع من القروض، فهذا التنوع داخل اػبط الواحد يشَت إذل عمق اػبط 

 :  طول مزيج الخدمة - ت

       طوؿ اؼبزيج اػبدمي للبنك ىو إصبارل عدد اػبدمات اليت تتكوف منها كافة اػبطوط اػبدمية ومتوسط طوؿ 
  .اؼبزيج اػبدمي يبكن حسابو بقسمة طوؿ اؼبزيج اػبدمي على مدى اتساعو
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:  تناسق مزيج الخدمة  - ث 

 ويعٍت درجة الًتابط واالنسجاـ بُت ـبتلف خطوط اػبدمة البنكية اليت يقدمها البنك سواء من حيث      
  .(1 ) استعماؽبا من بل الزبوف الذي يطلبها أو مستلزمات تقديبها أو حىت أسلوب توزيعها 

   :مراحل دورة حياة الخدمة البنكية - 2

إف دورة حياة اػبدمة البنكية ال زبتلف عن دورة حياة السلع واػبدمات األخرى ولكن االختبلؼ يكوف يف       
   .طبيعة اإلسًتاتيجية التسويقية اؼبتبعة يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة اػبدمة البنكية 

.  و فيما يلي استعراض ألىم مراحل دورة حياة اػبدمة البنكية 

:  مرحلة التقديم  - 2-1

  يف ىذه اؼبرحلة يكوف الطلب على اػبدمة البنكية ضعيف لعدـ معرفة األفراد هبا لكوهنا جديدة وتطرح إذل    
  .(2)السوؽ ألوؿ مرة، لذلك يركز البنك على األنشطة اإلعبلنية هبدؼ تعريف األفراد باػبدمة اؼبقدمة وفوائدىا 

وأىم ما يبيز ىذه اؼبرحلة أيضا النمو البطيء للمبيعات فيها ىذا إذل جانب البفاض معدؿ الرحبية أو انعدامو 
   (تكاليف البحث والتطوير، تكاليف التوزيع والًتويج )بسبب ارتفاع التكاليف اؼبًتتبة عن طرح اػبدمة يف السوؽ 

تعترب ىذه اؼبرحلة من أىم مراحل دورة حياة اػبدمة البنكية، ومن أىم خصائصها اطبلع   : مرحلة النمو  – أ
الزبوف على اػبدمة وزيادة معرفتو هبا، فبا يؤدي إذل زيادة التعامل هبا وارتفاع األرباح، وأىم ما يبيز ىذه اؼبرحلة ىو 

زيادة حدة اؼبنافسة فبا يتطلب إبراز اؼبيزة التنافسية يف اػبدمة البنكية اؼبقدمة مقارنة باػبدمة اؼبقدمة من البنوؾ 
  .(3)  األخرى وذلك من خبلؿ ربسُت مستويات أداء اػبدمة وربسُت وضعها يف السوؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 1)

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2 )

 سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  (3)

 . 84- 83 ، ص 2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
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عن طريق ربسُت جودهتا وتطوير خصائصها وتعزيز شبكة توزيعها باإلضافة إذل توسيع أسواقها حبيث يبكنها 
 الوصوؿ إذل قطاعات جديدة وبالتارل الوصوؿ إذل جديدة من الزبائن 

 :  مرحلة النضج - ب

يف ىذه اؼبرحلة تصل كل األرباح وحجم اؼبعامبلت باػبدمة البنكية إذل أعلى مستوياهتا حبيث تبقى يف حالة      
ثبات واستقرار رغم الزيادة اؼبستمرة يف حجم اؼبعامبلت وىذا ما يؤدي بالضغط على األسعار لتتجو إذل 

االلبفاض فبا يؤدي إذل ارتفاع التكاليف مقارنة مع اإلرادات وىذا ما ينعكس سلبا على األرباح، لذلك على 
البنك يف ىذه اؼبرحلة تقدًن خدماتو بأسعار منخفضة ومغرية للجمهور الستمالتهم باإلضافة إذل تكثيف اعبهد 

  .(1) الًتوهبي من أجل إبراز سبيز خدمات البنك وتأكيد اؼبكانة التنافسية لو  

  :مرحلة االنحدار-  ت

تعترب ىذه اؼبرحلة من أطوؿ مراحل حياة اػبدمة البنكية حبيث يكوف فيها مستوى كل من األرباح       
واؼببيعات يف تناقص مستمر، ويعٍت ذلك تعثر اػبدمة يف ؾباؿ التنافسي وىذا يكوف عادة ناذبا عن ظهور 

خدمات بديلة، وما يبلحظ يف ىذه اؼبرحلة أف اإلدارة عادة ما تتخذ قرارات بإسقاط ىذه اػبدمة من اؼبزيج 
الذين يتعاملوف نظر لتقودىم على )اػبدمي البنكي، لكن ىذا القرار قد يفقد البنك جزءا ىاما من زبائنو، 

 . (استعماؿ تلك اػبدمة ؼبدة طويلة

   : االستراتيجيات التسويقية المصاحبة لدورة حياة الخدمة البنكية - 3

لكل مرحلة من دورة حياة اػبدمة البنكية إسًتاتيجية تسويقية تتناسب وطبيعة ىذه اؼبرحلة، ويبكن        
 :إهباز ىذه االسًتاتيجيات كما   يلي 

  :استراتيجيات مرحلة التقديم - 3-1

       تنطوي عملية تقدًن اػبدمة اؼبصرفية إذل السوؽ على ـباطر قد تؤدي هبا إذل الفشل كوهنا جديدة وؽبذا 
يتعُت على إدارة التسويق البنكي أف تتبٍت من األساليب والربامج التسويقية ما يضمن للخدمة البنكية عملية 

  :تقدًن، آمنة إذل السوؽ من خبلؿ اختيار إحدى االسًتاتيجيات البديلة التالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 1)
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تتضمن ىذه اإلسًتاتيجية تقدًن اػبدمة اعبديدة إذل السوؽ بأسعار مرتفعة    :إستراتيجية الكشط السريع  - أ
وجبهود تروهبية مكثفة، وذلك هبدؼ تغطية تكاليف التقدًن اؼبرتفعة وربصيل ىامش ربح معقوؿ إذل جانب إقناع 

 :الزبائن بأنبية اػبدمة، ويبكن استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية يف حالة 

 .عدـ إدراؾ جزء كبَت من اعبمهور باػبدمة البنكية اعبديدة  -

 .استعداد وربمس الزبائن الذين يدركوف اػبدمة على اقتنائها وربمل السعر اؼبطلوب لذلك  -

  .(1 ) توقع البنك مواجهة منافسة كبَتة مستقببل  -

     :إستراتيجية الكشط البطيء - ب

وتتمثل يف تقدًن اػبدمة البنكية بسعر مرتفع وجبهود تروهبية منخفضة تعد زبفيض التكاليف، حيث تطبق         
                                                                                                  :يف اغباالت التالية 

                                                                                .صغر حجم السوؽ اؼبستهدؼ -
                                                                 .وجود معرفة باػبدمة البنكية من قبل اعبمهور -
                                                                          .استعداد اعبمهور لدفع السعر اؼبرتفع -
  .(2)  انعداـ اؼبنافسة الشديدة -

     : إستراتيجية التغلغل السريع -  ت

تتميز ىذه اإلسًتاتيجية بالدخوؿ إذل السوؽ بسعر منخفض مع بذؿ جهود تروهبية كبَتة، حيث تطبق         
ىذه اإلسًتاتيجية، عندما تكوف األسواؽ كبَتة، واؼبنافسة التشعر بنزوؿ اػبدمة البنكية،وأف أغلب اؼبستفيدين 

يكونوف حساسُت ذباه ىذه اػبدمة ومن اؼبتوقع أف تكوف اؼبنافسة قوية يف اؼبستقبل وذلك عندما يدرؾ اؼبنافسوف 
 .                                   (3) أنبية ىذه اػبدمة، ويكوف سعر اػبدمة منخفض ويناسب مع اؼبنافع اؼبتحققة منها 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                             سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة (1)

                                                                                   . 84- 83 ، ص 2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، جامعة (2)

  .140ق، ص  .92 ، ص 2008باتنة ، 

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (3)
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  : إستراتيجية التغلغل البطيء- ث

وترتكز على الدخوؿ اذل السوؽ بسعر منخفض وجبهود تروهبية منخفضة، حيث تكوف ىذه اإلسًتاتيجية         
مقبولة يف حالة ما إذا كاف حجم السوؽ كبَتا، وجود إدراؾ للخدمة يف السوؽ، حساسية السوؽ للسعر وأيضا 

  .(1) إمكانية ظهور اؼبنافسة

 :اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة النمو -  3-2

 تتصف ىذه اؼبرحلة بزيادة كمية الطلب على اػبدمة البنكية وزيادة األرباح وتكوف األنشطة الًتوهبية قد      
عرفت األفراد على ىذه اػبدمة وأصبحوا على علم هبا ، لذلك يقـو البنك بزيادة تقدًن ىذه اػبدمة عن طريق 

توسيع عدد فروعها هبدؼ إهباد أسواؽ جديدة ، والًتكيز على اإلعبلف التنافسي بإبراز منافع اػبدمة لكي 
 (2) : باإلضافة إذل  .سبيزىا عن اػبدمات البنكية اؼبنافسة

 .تطوير وتعزيز شبكة توزيع اػبدمة وصوال إذل تغطية سوقية أكرب وأمشل  -

  . التطوير والتحسُت يف مبلمح وجودة اػبدمة -

  . خفض السعر يف بعض األحياف وذلك الستمالة عدد أكرب من الزبائن للتعامل باػبدمة البنكية -

  .(3) بيع اػبدمة إذل قطاعات عريضة يف السوؽ -
   

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، جامعة (1)
 .140ق، ص  .92 ، ص 2008باتنة ، 

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2)

 سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  (3)

 . 84- 83 ، ص 2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

42 

 

  :اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة النضج- 3-3

       إف وصوؿ اػبدمة البنكية إذل مرحلة النضج يعٍت أهنا قد عززت موقعها يف السوؽ، والبفاض معدالت 
التعامل هبا يف ىذه اؼبرحلة يزيد من حدة اؼبنافسة فتبدأ البنوؾ يف زبفيض أسعارىا وزيادة نفقاهتا على اإلعبلف 

وغَته من أساليب الًتويج، كما تلجأ إذل تدعيم ميزانياهتا اػباصة بالبحث والتطوير من أجل الوصوؿ إذل 
ىذه اؼبمارسات قد تؤدي إذل البفاض ىوامش األرباح فبا . خدمات بنكية مطورة تعزز هبا مكانتها التنافسية

وعلى ىذا فاف لقدرات  الدفاعية للبنك من تكوف سهلة . يؤدي بدوره إذل خروج البنوؾ الصفيحة من السوؽ
  :اؼبناؿ، وأفضل وسيلة للدفاع عن موقعو التنافسي واألخذ بعُت االعتبار اغبدى االسًتاتيجيات التالية
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وذلك من خبلؿ الزيادة يف عدد الزبائن الذين يتعاملوف باػبدمة اغبالية أو   :إستراتيجية تعديل السوق - أ
 .زياد ة اػبدمات البنكية اليت يتعامل هبا الزبائن اغباليوف

-
الوصوؿ باػبدمة إذل قطاعات سوقية جديدة أو إعادة النظر يف اػبدمة اغبالية من خبلؿ إعادة تقديبها إذل  

  .(1)  ويلعب اإلعبلف يف ىذه اإلسًتاتيجية دورا كبَتا. السوؽ بطرؽ تروهبية جديدة 

  :إستراتيجية تعديل الخدمة البنكية - ب

        وذلك من خبلؿ تطوير جودهتا وزيادة مستوى أدائها بتحسُت أسلوب تقديبها وشروط اغبصوؿ عليها من 
جانب الزبائن، أو عن طريق تطوير خصائصها وذلك بإضافة خصائص جديدة تستطيع خلق منافع جديدة 

  .للزبائن

 وفيها يلجأ مسؤوؿ التسويق إذل زيادة اغبصة السوقية من خبلؿ :إستراتيجية تعديل المزيج التسويقي - ت
تغيَت عناصر اؼبزيج التسويقي األخرى لتخفيض السعر، تغيَت قنوات التوزيع، تغيَت طرؽ الًتويج، واالعتماد على 

  .(2) اإلعبلف 

تتميز ىذه اؼبرحلة بالبفاض كبَت يف اؼببيعات وذلك راجع : اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة االنحدار - ث  
إذل عدة عوامل منها دخوؿ منتجات جديدة أفضل بسبب التطورات التكنولوجية واليت ذبعل تلك اػبدمة قديبة، 

اغبضاري لؤلفراد وما يبليو عليهم من تغيَت أولوياهتم، أو كذلك زيادة حدة اؼبنافسة، لذلك فانو  (3)وإما التطور
 (4) :على البنك ا تباع إحدى االسًتاتيجيات التالية  

  . حذؼ اػبدمة من حزمة اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ البنك -
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                                .212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 1)
 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، جامعة (2)

                                                                                                                      .140ق، ص  .92 ، ص 2008باتنة ، 

                               .212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية  (3)
  . 32 ، ص 2005 تيسير العجارمة، التسويق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، األردن ، (4)
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زبفيض األسعار إذل أدىن حد فبكن، وزبفيض تكاليف التوزيع والًتويج، و االستمرار يف تقدًن اػبدمة  - 
  .بسبب أنبيتها لبعض الزبائن، أو أهنا مكملة لبعض أصناؼ أخرى عن اػبدمات

 :تطوير الخدمات البنكية  – 4

      تعترب عملية تطوير اػبدمات البنكية عملية شاملة ومتكاملة وترتبط بنشاط التسويق لدى البنك كما أهنا 
عملية ضرورية وحيوية يف ظل تزايد اؼبنافسة اليت تدفع البنك إذل تطوير خدماتو البنكية لتصل إذل إشباع 

                                                      .حاجات الزبائن وضماف عدـ ربوؽبم إذل بنوؾ أخرى 
                                                                      : مفهوم تطوير الخدمة البنكية-4-1

إضافة مزايا جديدة لتلك اػبدمات حبيث تؤدي ىذه اؼبزايا إذل زيادة : " يقصد بتطوير اػبدمات البنكية
       .                                                                                                     (1)   « الطلب على ىذه اػبدمات

عبارة عن تطوير وإيصاؿ اػبدمات وفوائدىا للزبائن بصورة جديدة ومتفوقة، حبيث : " كما تعرؼ على أهنا
                                                     تقدـ أفضل اغبلوؿ اؼبمكنة لتلبية االحتياجات اغبالية

عملية تقدًن خدمات بنكية جديدة سواء : " وبناءا على ما سبق يبكن تعريف تطوير اػبدمة البنكية على ،ىا
كاف ذلك بإجراء ربسينات أو تعديبلت على خصائص ومنافع اػبدمة اغبالية، أو إضافة خدمة بنكية جديدة 

  .(2)كليا  

                                                                      : أىمية تطوير الخدمة البنكية-4-2
                                                        : تتمثل أنبية تطوير اػبدمة البنكية يف النقاط التالية

اؼبساعدة على التكيف مع التطورات والتغَتات اليت ربدث يف حاجات ورغبات الزبائن، فبا يساىم يف اغبفاظ 
  .عليهم واعبذب العديد منهم

 : اؼبسانبة يف زيادة حجم التعامل واؼببيعات يف السوؽ اغبالية وذلك من خبلؿ - 

 .(3) امتبلؾ شبكة من الفروع ورصيدا من الزبائن الذين يروروف ىذه الفروع بانتظاـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                  .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)
 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص (2)

                                                                                                                   .140ق، ص  .92 ، ص 2008تسويق ، جامعة باتنة ، 
  . 212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 3)
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السعي إذل تطوير خدمات بنكية تستهدؼ إقناع الزبائن لدى البنوؾ اؼبنافسة بتحويل حساباهتم إذل بنوؾ أخرى -
. 

 .تطوير منتجات بنكية وعرضها للبيع لزبائن البنوؾ اؼبنافسة بشكل مستقل عن جوىر اغبساب  -

 .زبفيض تكلفة تقدًن خدمات بنكية مشاهبة تقدمها البنوؾ اؼبنافسة األخرى  -

  :مراحل عملية تطوير الخدمة البنكية- 4-3

         تتم عملية تطوير اػبدمات البنكية من خبلؿ ؾبموعة من اػبطوات يطلق عليها خطوات تطوير اػبدمات 
  :اعبديدة وىذه اػبطوات ىي

   :مرحلة توليد األفكار - أ

        يف ىذه اؼبرحلة يتم ذبميع عدد كبَت من األفكار اليت تصلح لتطوير أو تنمية أو ابتكار خدمة ما، وهبب 
خلق أكرب عدد منها حىت يتسٌت االختيار منها، فكلما زاد عدد ىذه األفكار زاد عدد احتماؿ اغبصوؿ على 

الزبائن، أقساـ البحوث والتطوير، )أنسبها وأفضلها ويعتمد البنك يف حبثو على تلك األفكار اليت يكوف مصدرىا 
  .(1)   (اخل ...مندويب البيع والتوزيع اؼبنافسوف

   :مرحلة تصفية األفكار- ب 

      وتتضمن عملية فرز األفكار وزبفيض عددىا إذل أقل عدد فبكن لكي يتم ربديد اػبدمات اعبديدة ذات 
  .(2)  اعبودة العالية

   :مرحلة تقييم األفكار - ت

الغرض من ىذه اؼبرحلة ىو التنبؤ حبجم اؼببيعات اليت يبكن أف وبققها البنك إذا ما حولت الفكرة إذل حيز        
  .(3)  التطبيق، والتعرؼ على تكاليفها ورحبيتها

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 1)

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2)

  . 212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 3)
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:  إخراج الفكرة إلى حيز التطبيق  - ث

     بعد تقسيم األفكار وإسقاط ما كاف غَت مبلئم منها، واختيار األفكار القيمة تأيت مرحلة إخراج الفكرة إذل 
حيز التطبيق واليت ربمل بعض الصعوبات، ويتطلب ذلك تضافر جهود إدارات التسويق والبحوث والتطوير وغَتىا 

  .من اإلدارات اؼبعنية من أجل ربويل اػبدمة من فكرة إذل خدمة حقيقية

     :االختبار السوقي  - ج

  وفيها يتم ذبربة اػبدمة، حيث عادة ما تقـو البنوؾ باختيارىا يف بعض الفروع الرئيسية ؼبعرفة رد فعل الزبائن 
ومدى تقبلهم ؽبا، إذ يبكنهم يف ىذه اغبالة إبداع مبلحظاهتم اليت يبكن من خبلؽبا ربسُت مستوى اػبدمة، وتعترب 

  .(1) ىذه اؼبرحلة من أىم مراحل عملية تطوير اػبدمات باعتبار أف قباح فكرة اػبدمة يكوف غَت مؤكد يف البداية

   :تقديم الخدمة للسوق  - ح

     عند التأكد من سبلمة النتائج يف التجارب السابقة يقرر البنك طرح اػبدمة اعبديدة يف السوؽ ونشرىا على 
  .( 2) كافة الفروع واؼبناطق اعبغرافية

   : وعلى البنك

  . البحث عن منافذ التوزيع اليت يستند اليها توزيع اػبدمة -

  . تدريب مندويب البيع على خصائص اػبدمة وطرؽ البيع الفعالة -

  .(3)  اختيار نوعية اغبملة الًتوهبية اليت تستخدـ عند تقدًن اػبدمة اذل السوؽ  -
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، جامعة (1)
 .140ق، ص  .92 ، ص 2008باتنة ، 

 سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  (2)

 . 84- 83 ، ص 2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 

  . 212،  ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 3)
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يعترب السعر بالنسبة للبنوؾ العنصر اؼبؤثر بصورة مباشرة على الرحبية أـ أنبيتو بالنسبة للزبائن فتكمن كونو         
العنصر الكمي يف اؼبزيج التسويقي ، وبالتارل يتمكن الزبوف من تقييمو بصورة أكثر دقة عن بقية العناصر األخرى، 

ومقارنتو دبا تقدمو البنوؾ اؼبنافسة من أسعار  

. مفهوم التسعير البنكي  - 1

  " .للتبادؿ  أخرى القيمة اليت يتم التعبَت عنها بصورة نقدية أو وسيلة مالية : "يعرؼ السعر على أنو         

   : السعرماىية - 1-1

  .(1)  "القيمة ؿبل الشيئ الذي يتم تبادلو: "  كما عرفو أخروف بأنو

 بصورة أوسع فانو يبكن القوؿ (2)  ."القيمة النقدية أو العينة اليت يدفعها الزبوف مقابل حصوؿ على اػبدمة: " و يعرؼ السعر بأنو
 ."ؾبموع كل القيم اليت يستند عليها الزبوف من فوائد امتبلؾ أو استخداـ أو االستفادة من سلعة ما أو خدمة ما: " بأف السعر ىو

معدؿ الفوائد عل الودائع، القروض، الرسـو للعموالت واؼبصروفات : " وتطبيقا على اػبدمة البنكية فاف تسعَتىا يعرؼ على أنو
  .( 3 ) األخرى اليت يتحملها البنك لقاء تقدًن اػبدمة 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .670 ،ص2007 طارق طو، إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنيت،دار الفكر الجامعي، االسكندرية، (1)

 مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ،  (2)

 .82 ، ص 2006الطبعة األولى ، عمان 

 .42 ،ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (3)
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السعر نوعاف  : أنواع السعر –  1-2

                                                                                               : السعر األسمى للصرف  –أ 
ىو عبارة عن مقياس  يقـو بقياس قيمة عملة سبتلكها دولة معينة واليت تكوف من اؼبمكن القياـ بعملية مبادلتها بعملة أخرى 

لدولة ما ذات قيمة ـبالفة ؽبا ، ويبكن القياـ بعملية ربديد ذلك السعر األظبى للصرؼ بعملة معينة عن طريق داليت الطلب و 
العرض على تلك العملة يف األسواؽ اػباصة بالصرؼ وذلك يف غبظة ما غَت معروفة وبالتارل ومن منطلق ىذا فيمكننا القوؿ 

بأف سعر الصرؼ قد يتغَت بأي وقت وذلك تباعا للتغَت الذي قد يطرأ يف داليت العرض و الطلب وعلى صعيد أخر فإنو يبكن 
أف ينقسم سعر الصرؼ إذل السعر األظبى للصرؼ وىو اؼبعًتؼ بو يف كافة اؼبعامبلت التجارية واليت تكوف بشكل رظبي ، النوع 
الثاين ىو السعر اؼبوازي للصرؼ وىو سعر ـبصص للعمل يف تلك األسواؽ اؼبوازية ، أضف على ذلك أف ذلك السعر األظبى 

للصرؼ يتم تغيَته بصفة متكررة يوميا إذ قد يتغَت بشكل وصورة إهبابية أو شكل وصورة سلبية ، ذلك يتوقف على القوة 
 .اػباصة للعملة أماـ كل العمبلت اليت تنافسها  

                                                                                         : السعر الحقيقي للصرف - ب 
يبكن تعريف السعر اغبقيقي للصرؼ على أنو عدد تلك الوحدات من تلك السلع األجنبية و اليت تكوف الزمة للقياـ بشراء 

وحدة واحدة فقط لتلك السلع احمللية ، فعلى سبيل اؼبثاؿ إرتفاع معدالت الصادرات وذلك بالتزامن والتوافق مع إرتفاع 
التكاليف اػباصة بإنتاج تلك اؼبواد اليت يتم تصديرىا وذلك بإستخداـ نفس ذلك اؼبعدؿ والذي يعمل على عدـ الزيادة يف 

   .الصادرات وذلك بأف ىذا التقدـ واإلرتفاع يف تلك العوائد لن يؤدي إذل وجود إختبلؼ وكذلك تغيَت بأرباح اؼبصدرين 
وعلى صعيد أخر فإف تلك التطورات والتغَتات اليت صاحبت كل اؼبعدالت الفائدة و مستويات األسعار وذلك يف كافة الدوؿ 
، أضف على ىذا سلوؾ ىؤالء اؼبتعاملُت يف تلك األسواؽ اؼبخصصة للصرؼ  اليت نتجت من تلك العوامل النفعية وؽبذا فإف 
السعر األظبى للصرؼ لن يقـو بالتعبَت على السعر اغبقيقي للصرؼ و يرجع ذلك بسبب أف السعر اغبقيقي للصرؼ سوؼ 

يقـو جبمع التقلبات يف السعر األظبى للصرؼ وكذلك كافة معدالت التضخم فإف السعر  الصريف اغبقيقي سوؼ يقـو بالتعبَت 
                                            .عن مستوى اػباص بالقدرة التنافسية وذلك لكافة اسعار السلع اػباصة بالدولة 

تسعى البنوؾ إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ من وراء عملية التسعَت ويبكن   :أىداف التسعير البنكي - 1-3
 .األىداؼ اؼبرتبطة بالتعامل -: تقسيمها إذل ثبلث ؾبموعات وىي 

. األىداؼ اؼبرتبطة باألرباح  -

  .(1 ) األىداؼ ؼبواجهة مواقف معينة  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 2006 ، الطبعة األولى ، عمان مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع   (1)
 .82، ص 
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   :األىداف المرتبطة بالتعامل- أ

:  وتتمثل يف 
-

 .الوصوؿ إذل أكرب عدد من الزبائن  

-
ربقيق أكرب حصة موقية من خبلؿ تقدًن خدمات بنكية متعددة ومتنوعة بأعلى مستويات من اعبودة  

  .(1 ) وبأسعار منخفضة 

:  األىداف المرتبطة باألرباح  - ب  
-

  .ربقيق نسبة من األرباح على اؼبدى القصَت 

-
  .تعظيم األرباح على اؼبدى الطويل 

-
 .تعظيم العائد على االستثمار  

:  األىداف لمواجهة مواقف معينة   - ت 
-

 .تقدًن خدمات بنكية فبيزة من أجل احملافظة على الصورة الذىنية لدى الزبائن وتعزيز مكانة البنك  

-
تقدًن خدمات بنكية تستطيع من خبلؽبا الصمود بوجو اؼبنافسة من قبل البنوؾ األخرى، وىذا اليبكن أف  

  . يتم إال من خبلؿ تقدًن خدمات بنكية بنفس مستوى ما تقدمو البنوؾ اؼبنافسة أو دبستوى أكثر جودة

-
 .احملافظة على اغبصة السوقية للبنك والعمل على تعظيمها  

تتأثر قرارات التسعَت يف البنك بالعديد من العوامل اليت : العوامل المؤثرة في تسعير الخدمات البنكية  -  2
هبب أخذىا بعُت االعتبار عند رسم ىذه السياسة، فبعضها داخلي يرتبط بظروؼ البنك والبعض اآلخر خارجي 

    يتعلق بالسوؽ، وفيما يلي دراسة ألىم ىذه العوامل

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ،  (1)

 .82 ، ص 2006الطبعة األولى ، عمان 
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   :واليت تتمثل فيما يلي : العوامل الداخلية- 2-1

يسعى البنك إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ واليت البد من ربديدىا بشكل دقيق حىت تسهل عملية         
فمثبل إذا ما انتهج البنك سياسة سعريو مرتفعة، ىذا يعٍت أف ىدفو ىو إنتاج خدمات ذات جودة . ربديد األسعار

عالية ؼبواجهة اؼبنافسة من جهة، وربقيق أرباح مرتفعة من جهة أخرى، أما إذا كاف أسعاره منخفضة فهذا يعٍت أنو 
  .(1)   يهد ؼ إذل زيادة حصتو السوقية، وكلما كانت األىداؼ واضحة كلما كاف من السهل ربديد األسعار

  :اإلستراتيجية التسعيرية للبنك - أ  

يتوقف تنفيذ اإلسًتاتيجية على اؼبزيج التسويقي اؼبتبع، وباعتبار أف السعر ىو أحدىا، فانو يتأثر بباقي         
عناصر ذلك اؼبزيج، ذلك أف قباح اإلسًتاتيجية التسويقية إمبا يعتمد على مدى تكامل وتبلئم وتفاعل عناصر 

اؼبزيج التسويقي، إضافة إذل أف الزبوف يضع أساس عند االختيار قبل ازباذ القرار الشرائي وذلك من خبلؿ 
  .(2) اؼبقارنة ما بُت السعر وجودة اؼبنتج واؼبنافع اليت سوؼ وبققها  

 : التكاليف  - ب

تعترب التكاليف عامبل أساسيا من عوامل ربديد السعر للخدمة البنكية فيجب أف يكوف السعر كافيا        
من الربح وبصفة عامة ( 3)لتغطية التكاليف اػباصة بإنتاج وتوزيع وترويج اػبدمة باإلضافة إذل ىامش مقبوؿ 

فاف الكثَت من البنوؾ تعمل لكي تكوف خدماهتا ذات كلفة منخفضة أو مقبولة، حىت تستطيع البيع بأسعار 
  .(4)  منخفضة تؤدي بدورىا إذل مبيعات أعلى 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، (1)
 . 174 ، ص 2008جامعة باتنة ، 

  .268 ، ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2)

 .74 – 73، ص 2010, اإلسكندرية / صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية ( 3)

  .268 ، ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (4)
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   :االعتبارات التنظيمية  - ت

      وتعٍت اعبهة اؼبسؤولة عن ربديد السعر، فيما إذا كانت اإلدارة العليا أو اإلدارات الفرعية، ونظرا ألنبية ىذا 
القرار وحساسيتو فانو عادة ما يتم وضع االسًتاتيجيات التسعَتية وربديدىا من طرؼ اإلدارة العليا، وغالبا ما 

  .(1 ) توافق على األسعار اؼبفتوحة من قبل اإلدارة يف اؼبستويات األدىن يف البنك أو البائعُت

:   تتمثل العوامل اػبارجية يف :العوامل الخارجية- 2-2

 :  إدراك الزبون - أ  

        عادة يبر الزبوف دبجموعة من اؼبراحل قبل ازباذ قرار الشراء وذلك انطبلقا من مبدأ الرشادة والعقبلنية اليت 
هبب أف يتحلى هبا الزبوف يف سلوكو، وىذا هبعل من الضرورة دبكاف معرفة قدراتو الشرائية وإدراكو للخدمة وما 

  .تشكلو لو من منفعة حيث تعترب ىذه العوامل مرجعا أساسيا الزباذ قرار التسعَت

   :مرونة الطلب - ب 

      تؤثر مرونة الطلب البنكي على قرار تسعَته وتشَت مرونة الطلب إذل مقدار التغَت يف اإليراد وفقا للتغَت يف 
السعر ، فالطلب يتصف باؼبرونة عندما يزداد عند ارتفاع السعر، ويقل عند البفاضو وىناؾ عوامل كثَتة تشكل 
وتؤثر على مبط الطلب البنكي، منها دخل الزبوف، تفضيبل تو، عاداتو االدخارية عدد وقوة البنوؾ اؼبنافسة ، لذا 

  .(2 ) هبب عند ربديد رسـو اػبدمة البنكية دراسة الطلب عليها ومرونتو 

:  الظروف االقتصادية  - ت  

   تتباين قدرة البنوؾ على ربديد أسعارىا تبعا الختبلؼ الظروؼ االقتصادية اليت تتسم هبا البيئة اليت يعمل هبا 
البنك، فمثبل يف حاالت الرواج تزيد قدرة البنوؾ على ربديد أسعار الفائدة على ضوء الظروؼ التنافسية اؼبوجودة 

، عكس حاالت الكساد اليت ذباوؿ فيها البنوؾ أف تزيد الطلب على اػبدمة البنكية، من خبلؿ زبفيض سعر 
. الفائدة على القروض، أو رفعها على الودائع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (1)
  .175 ، ص 2008جامعة باتنة ، 

  .676 – 675 ، ص 2007طارق طو، إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنيت،دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  (2)
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 : المنافسة :- ث

سبثل البنوؾ اؼبنافسة عامبل مؤثرا على قدرة البنك على ربديد أسعاره، حيث هبب على البنك عند ربديد 
أسعار خدماتو البنكية مبلحظة أسعار تلك البنوؾ، والعمل على التنبؤ بسلوؾ ىؤالء اؼبنافسُت وتتبع بعض 

البنوؾ مدخل يف التسعَت تعتمد على اؼبنافسُت ، وخاصة القائدين يف األسواؽ، فهي إما تضع أسعارا أقل من 
منافسيها أو مستواىم، أو أعلى منهم، كما توجد بنوؾ أخرى تضع أسعارىا وفقا ألسعار ىذه البنوؾ 

 . وتسمى بالبنوؾ التابعة . (القائدة)

   :لسوق والطلب  - ج  

     يعترب السوؽ والطلب على اػبدمات البنكية من االعتبارات اليت يورل ؽبا االىتماـ يف ربديد اؼبستويات 
القصوى ألسعار اػبدمات البنكية، فمستهلكو اػبدمات يقوموف دبطابقة أسعارىا باؼبنافع اليت يبكنهم اغبصوؿ 
عليها ، وؽبذا وجب على إدارة البنك قبل ربديد السعر أف تدرس جيدا طبيعة العبلقة بُت سعر اػبدمة البنكية 

 (1 ).والطلب عليها  

      :التدخالت الحكومية - ح

   تؤثر القرارات اغبكومية اؼبختلفة يف قدرة البنوؾ على ربديد أسعار خدماهتا، فعندما تضع اغبكومة تشريعات 
معينة على النشاط البنكي فإهنا تعد دبثابة قيود على البنك هبب االلتزاـ هبا، فمثبل ربدد حكومات بعض الدوؿ 

 (2 ).أسعار الفوائد، وأسعار لصرؼ العموالت األجنبية، وىذا ينبغي على إدارات البنوؾ التقيد بتلك األسعار 

  :ىناؾ عدة طرؽ لتسعَت اػبدمات البنكية واليت تتمثل يف:طرق تسعير الخدمات البنكية  - 3

تعترب طريقة التسعَت على أساس التكلفة من أكثر الطرؽ شيوعا   : التسعير على أساس التكلفة -3-1
 واستخداما من قبل البنوؾ ذلك ألهنا تتمتع بالبساطة والسهولة وكذا السرعة يف التطبيق ، فبمقتضاىا يتحدد سعر 

(3)                                                      .  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                                  ػػػػػػػػػػػػػػ

                                    .74 ، ص2010, اإلسكندرية /  صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية (1)
                                .676 ، ص2010, اإلسكندرية /  صفيح صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية (2)
 سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، تخصص (3)

  .138 ، ص2007تسويق ، جامعة بليدة ، 
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اػبدمة البنكية باحتساب كافة التكاليف اليت صرفت على اػبدمة مضافا إليها ىامش ربح معُت لتصبح العبلقة 
 : كما يلي 

 

 :التسعير على أساس المنافسة  - 2-

     سبثل أسعار اػبدمات البنكية اؼبنافسة البديلة لبعض البنوؾ نقطة توجيو يسًتشد هبا البنك يف وضع أسعار 
 . (1)    خدماتو

   :التسعير على أساس السوق - 3-3 

تقـو ىذه الطريقة على ربديد األسعار بناء على طبيعة الطلب على اػبدمة أو يف ضوء رؤية السوؽ إليها، 
ففي ىذه اغبالة يعتمد البنك على السعر الذي يبكن أف يقبلو السوؽ وحبيث يتحدد مقدار أرباحو أو 

( 2 ):  ومعادلة السعر حينئذ تكوف .خسائره تبعا ؼبستوى التكاليف اػباصة بإنتاج وتسويق اػبدمة البنكية

 

 يف ىذه الطريقة يتحدد السعر على أساس تقييم العبلقة    :التسعير على أساس العالقة مع الزبون - 3-4
 . (3) اإلصبالية مع الزبوف فقد سبنح إدارة البنك زبفيضات كبَتة مقابل االحتفاظ بالزبوف

وفيها يتم ربديد قيمة اؼبنافع اليت سيحصل عليها الزبائن أو اليت   :التسعير على أساس منافع الزبائن  - 3-5
يرغبوف فيها، كالسرعة، اعبودة، األماف، الثقة واؼبكاف، وتكوف أسعار اػبدمات يف ىذه اغبالة أعلى من السعر 

 .                                                                                                                       (4)   السائد يف السوؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                .276 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  (2)

                                                                                 .140 - 139، ص 2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
،  2010, اإلسكندرية / صادق، يقور أحمد، التسويق المصرفي وسلوك المستهلك ، وؤسسة الثقافة الجامعية صفيح  (3)صفيح  (3)

                  .77ص

  .276 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،(4) 

 

هامش الربح+ التكاليف اإلدارية + تكلفة التسويق + تكلفة اإلنتاج = سعر البيع  

الربح أو الخسارة = (التكاليف اإلدارية + تكاليف التسويق + تكاليف اإلنتاج –  )السعر   
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  :استراتيجيات تسعير الخدمات البنكية -  4

      ىناؾ ثبلث اسًتاتيجيات يتبعها البنك عند ربديد أسعار خدماتو واليت يسعى من خبلؽبا إذل ربقيق ؾبموعة 
:  من األىداؼ التسويقية واليت تتمثل فيما يلي 

  : إستراتيجية الكشط - 4-1

             وتعٍت الدخوؿ إذل السوؽ بأعلى سعر فبكن لتعظيم الرحبية، حيث تشًتط ىذه اإلسًتاتيجية يف 
البداية توفر زبائن قادرين ومستعدين لدفع ذلك السعر يف ىذه السوؽ، وذلك نتيجة لرغبتهم اعبامعة يف اغبصوؿ 

 تشمل زبائن آخرين فبن ؽبم قدرات أقل للدفع أو  على تلك اػبدمة، ليتم بعدىا زبفيض السعر تدرهبيا كي
 ىذا النوع من االسًتاتيجيات يصلح أكثر بالنسبة للخدمات . ( 1)  رغبات أقل للحصوؿ على تلك اػبدمة

  : اعبديدة اليت تكوف يف مرحلة التقدًن ذلك أف 

 .اؼببيعات ؽبذه اػبدمات لن تتأثر سلبا بالتغَتات يف السعر يف اؼبراحل اؼبقبلة  (1)

 .جذب اؼبزيد من العمبلء عند القياـ بتخفيض السعر كإجراء يأخذ شكل إغراء تسويقي  (2)

  . السعر اؼبرتفع قد ينشئ انطباع جيد حوؿ جودة اػبدمة (3)

يبكن استخداـ كشط األسعار الختبار الطلب على اػبدمة، إذ من األفضل أف نبدأ برفع األسعار  (4)
مث زبفيضها بدال من أف نضطر إذل رفع األسعار لتغطية التكاليف غَت اؼبتوقعة أو الستثمارىا 

  . بالكامل على ترويج اػبدمة

تستخدـ ىذه اإلسًتاتيجية عند تقدًن خدمة جديدة للسوؽ واؽبدؼ  :إستراتيجية التغلغل في السوق  - 4-2
منها ىو التغلغل والنمو السريع يف السوؽ واغبصوؿ على أكرب حصة فبكنة فيو، بالشكل الذي يؤدي إذل زيادة 

وتصلح ىذه اإلسًتاتيجية أكثر يف  .وذلك من خبلؿ استخداـ ساسة األسعار اؼبنخفضة.الرحبية يف األمد الطويل
 ( .                                                                                                2) حالة ما إذا كاف الطلب ذو مرونة عالية وكذلك عدـ تشجيع ذلك 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، (1)
                                                                                                                                  .178 ، ص2008جامعة باتنة ، 

  .278 ، ص 2000 محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،(2)
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 االلبفاض يف األسعار على ظهور اؼبنافسة الفعلية أو احملتملة يف األسواؽ اغبالية دبا يؤدي إذل نشوب حرب سعرية
(1)                                                                                                            .  

:  إستراتيجية قيادة السعر  - 4-3

تتجسد ىذه اغبالة عندما يكوف ىنالك بنك أو فرع معُت مقبوال يف السوؽ على أنو القائد لؤلسعار حبيث 
  : ىو الذي وبدد السعر ، وبشكل عاـ ىناؾ نوعُت من قيادة السعر

  . مبادرة البنك القائد بتغيَت األسعار ليتبعو البنوؾ األخرى يف القياـ بذلك (5)

لبنك صغَت إال أنو يعترب القائد يف عملية التسعَت، وذلك إذا ما استطاع أف يثبت جدارتو يف ربليل  (6)
السوؽ وتشخيص تغَتاتو، وقدرتو على وضع ىيكل األسعار حيث تسمح قيادة السوؽ بتجنب 

 ( .2) اؼبشاكل اؼبؤدية إذل حروب األسعار 

       باإلضافة إذل ىذه االسًتاتيجيات فقد يلجأ البنك إذل تبٍت اسًتاتيجيات أخرى كإسًتاتيجية التسعَت 
تعتمد على )التسعَت اؼبهٍت  .(وضع عدة أسعار لنفس اػبدمة)النفسي، التسعَت الرمزي، التسعَت حسب اػبطوط 

مقدمي اػبدمات كاالستثمارات اؼبالية أو العقارية، والذين يبذلوف جهودا ال تقدر بالوقت أو ساعات العمل يقدر 
 ( .3)ماىي قيمة ومفيدة للزبوف واليت يصعب اغبصوؿ عليها من جهة أخرى 

    : ترويج الخدمات البنكية: المطلب الثالث

     يعترب الًتويج البنكي أحد العناصر األساسية للمزيج التسويقي البنكي ألي بنك، ذلك أنو من أىم العناصر 
اليت تعمل على تعريف الزبائن خبدمات البنك وإقناعهم دبزايا التعامل معو واؼبنافع اليت يبكن أف يتحقق من ذلك 

. ومن مث دفعهم إذل ازباذ قراراهتم بالتعامل مع البنك يف الوقت اغبارل أو يف اؼبستقبل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .302 - 301  ، ص 2005 تيسير العجارمة،  التسويق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، األردن ، (1)

  .279، ص  2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2)

  .303 – 302  ، ص 2005 تيسير العجارمة،  التسويق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، األردن ، (3)
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:  مفهوم الترويج البنكي وأىميتو  -  1 

يعترب الًتويج أحد العناصر األساسية يف اؼبزيج و التسويق ألي بنك من البنوؾ ، و يرجع ذلك إذل الدور اغبيوي الذي يلعبو 
. الًتويج من تعريف الزبائن خبدمات البنك وإقناعهم دبزايا التعامل معو 

  :  توجد عدة تعار يف للًتويج نذكر بعضها بإهباز: تعريف الترويج البنكي- 1-1

لًتويج ىو اعبهد اؼببذوؿ من طرؼ البائع إلقناع اؼبشًتي اؼبرتقب بقبوؿ معلومات معينة عن سلعة أو خدمة أو "  (7)
 ( .1)" حفظها يف ذىنو بشكل يبكنو من اسًتجاعو 

ىو عملية تقدًن وعرض ؾبموعة من احملفزات إذل السوؽ لغرض إثارة أو استمالة ؾبموعة من االستجابات ضمن  (8)
 ( .2)"تلك السوؽ وذلك لغرض تعديل رسائل اؼبؤسسة اغبالية وتشخيص فرص اتصاؿ جديدة

الًتويج ىو ؾبموعة االتصاالت اليت هبريها اؼبنتج للوصوؿ إذل اؼبشًتين اؼبرتقبُت بغرض تعريفهم بالسلع "   (9)
 ( .3)"واػبدمات ، وإقناعهم بضرورة الشراء 

الًتويج البنكي عبارة عن نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصاؿ إقناعي يتم من خبلؽبا التفريق : "    وبناءا على ما تقد ـ فاف
  .(4)" بالبنك وخدماتو هبدؼ التأثَت على أذىاف الزبائن اغباليُت واؼبرتقبُت الستمالة استجابتهم السلوكية إزاء ما يروج لو 

:  أىمية ترويج الخدمات البنكية  - 1-2

    ازدادت أنبية الًتويج يف ؾباؿ الصناعات اؼبصرفية منذ بداية السبعينات حُت وجدت البنوؾ نفسها مضطرة إذل إنفاؽ اؼببالغ 
  .(5)الضخمة على اإلعبلف والعبلقات العامة والبيع الشخصي من أجل تعريف اعبمهور خبدماهتا اؼبقدمة للسوؽ 

 .(6) :وفيما يلي أىم النقاط اليت تربز أنبية ترويج اػبدمات البنكية

ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                    .38 ،ص2005ناجي معال، رائق توفيق، أصول التسويق، الجامعة األرضينية ، عمان،  (1)
                   .20 ،ص2006بشير عباس العالق، االتصاالت التسويقية االلكترونية الوراق لنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،  (2)
                  233 ،ص 2001توفيق محمد عبد المحسن، التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير، د ر ا النهضة العربية، بيروت،  (3)
 ،مذكرة 748رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة   (4)

                                                        .53 ،ص2009 /2008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 
                          .302 ، ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (5)
عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (6)

  .186 ، ص 2008جامعة باتنة ، 



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

57 

 

تزايد حدة اؼبنافسة بُت ـبتلف البنوؾ خاصة مع صعوبة سبييز اػبدمات عن اؼبنافسة وسرعة تقليدىا فبا يتطلب 
 .جهودات تروهبية لزيادة اغبصة السوقية 

اؼبسانبة يف زيادة الثقافة والوعي لدى األفراد باػبد مات البنكية من خبلؿ اؼبعلومات والبيانات  (10)
 . اؼبتعلقة بتلك اػبدمات

يساىم يف التأثَت وبشكل كبَت على القرار الشرائي للزبوف من حيث أنو غالبا ما يشًتي  (11)
  .اػبدمات متأثرا يف ذلك باعبهود الًتوهبية

:  أىداف ترويج الخدمات البنكية  – 1-3

 (1) :تتمثل أىداؼ ترويج اػبدمات البنكية يف

إمداد الزبائن اغباليُت واؼبرتقبُت باؼبعلومات عن اػبدمات البنكية اليت يقدمها البنك مع إظهار  (12)
  .خصائصها وفبيزاهتا وأماكن اغبصوؿ عليها

 .تذكَت الزبائن باػبدمات اؼبوجودة بالسوؽ من أجل تعميق درجة الوالء للبنك  (13)

 .إرشاد الزبائن لكيفية اغبصوؿ على اػبدمة البنكية وـبتلف التقنيات اؼبتعلقة بذلك  (14)

 .تغيَت اآلراء واالذباىات السلبية للزبائن اؼبستهدفُت إذل أراء واذباىات اهبابية  (15)

إقناع الزبائن اؼبستهد فُت بالفوائد واؼبنافع اليت يبكن اغبصوؿ عليها عند شراء اػبدمة إلشباع  (16)
 .حاجاهتم ورغباهتم 

  . التصدي ؼبواجهة اغبمبلت الًتوهبية اؼبنافسة (17)

ىذه األىداؼ تعترب أىداؼ عامة، وىناؾ أىداؼ أخرى خاصة زبتلف من بنك ألخر من خدمة بنكية إذل أخرى 
  .وذلك حسب الظروؼ اليت يعمل فيها البنك وبالتارل اليبكن ربديدىا بشكل دقيق

 

                              ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،مذكرة ضمن 748رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة  (1)
  .53 ، ص 2009 /2008متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 
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إف الًتويج يف اغبقيقة ما ىو إال عملية اتصالية متبادلة بُت :  عالقة الترويج البنكي بنموذج االتصال   -  1-4
البنك والزبوف لتحقيق مصاحل الطرفُت فالزبوف مصلحتو تكمن يف تلقي اػبدمات اليت يرغب فيها ووبتاجها أما البنك 

  :فمصلحتو تكمن يف زيادة أحجاـ التعامل خبدماتو واالستمرار يف ذلك، وىذه العملية االتصالية تتكوف مثلما يبينو الشكل 

( 1) (  4 – 1)الشكل : عناصر الشبكة الًتوهبية  :04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التغذية العكسية 

  .159سليم حيرش، مرجع سابق، ص: المصدر

   وىو البنك أو اعبهة اؼبسؤولة عن إيصاؿ اؼبعلومات أو اؼبؤثرات إذل اعبهة اؼبرغوب الوصوؿ إليها، وينبغي أف   :المرسل - أ
                                                                          (2)يكوف اؼبرسل على دراية هبدؼ عملية االتصاؿ والذي يعد نقطة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                       ػػػػػ

سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، (1)   
                                                                                                                    .158، ص 2007تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 

 ،مذكرة 748 رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة  (2)
  .54، ص2009 /2008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 

(لمستقبل  )لزبونا قنوات االتصال  (المرسل )البنك  

 االعالن  -

 البيع الشخصي  -

 تنشيط المبيعات  -

 الدعاية و النشر  -

  العالقات العامة -

الرسالة 
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البدء ؽبذه العملية وأف يدرؾ سباما طبيعة اؼبشكلة اليت يكوف هبا الطرؼ اآلخر وماىي اؼبنفعة اليت سيحصل عليها 
  .من وراء ىذه العملية

يتم  (صور، أرقاـ، كلمات)ىي ترصبة ذات داللة ومعٌت جملموعة من األفكار يف شكل بيانات  : الرسالة  – ب
نقلها إذل الزبائن اؼبستهدفُت باػبدمة اؼبراد الًتويج ؽبا، لذا فبل بد أف ربوز الرسالة على االىتماـ وأف تستعمل لغة 

  .(1 ) واضحة ومفهومة تثَت اغباجة لدى الزبائن وتقًتح كيفية تلبية ىذه اغباجات 

عند ربديد الشكل الرمزي للرسالة الًتوهبية تنتقل ىذه األخَتة عرب وسيلة أو عدة :قناة وسيلة االتصال - ت
وسائل هبب أف يبلءـ كل منها طبيعة وخصائص الزبوف اؼبراد نقل الرسالة إليو وكذلك طبيعة اػبدمة اؼبراد االتصاؿ 

  .بشأهنا

اخل، ويرتبط ...وىو اؽبدؼ الذي توجو إليو الرسالة الًتوهبية وىو اؼبستفيد أو اؼبستقبل أو اجملتمع:المستقبل  – ث
مدى قباح االتصاؿ الًتوهبي بقدرة البنك على ربديد صفات اؼبرسل إليو ، احتياجاتو، ورغباتو، وأخذىا بعُت 

االعتبار عند القياـ بالتخطيط للربنامج الًتوهبي يف البنك، كما هبب األخذ بعُت االعتبار مدى تعلم وثقافة 
اؼبستقبل وحالتو النفسية وميولو إضافة إذل ذلك فاف اؼبستقبل يبكن أف يتأثر سواء سلبا أو إهبابا بالتشويش ودرجة 

  .(2) اخل ...انتمائو واعبماعة اليت ينتمي إليها

:  التغذية العكسية  – ج

فهي بذلك غاية يف  (البنك)إذل مراسل الرسالة  (الزبوف)ويقصد هبا االستجابة اؼبنعكسة من مستقبل الرسالة 
األنبية وسبكن البنك من الوقوؼ على مدى قباح جهوده االتصالية أي فهم الزبائن ؽبا واإلقناع هبا وإجراء 

 .                                                                                                     (3)  التعديبلت اؼبناسبة مستقببل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                          ػػػػػػػػػػ       
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ،  (1)

                                                                                                                    .159، ص 2007تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
 ،مذكرة 748 رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة  (2)

                                                                   .55، ص2009 /2008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، ( 3)

  .159، ص 2007تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
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        :                                                           المزيج الترويجي للخدمة البنكية  -2
تستخدـ البنوؾ العديد من األدوات االتصالية للًتويج عن خدماهتا ، وتساىم كل أداة يف ربقيق اؽبدؼ العاـ 
للًتويج وىو التأثَت على الزبوف اؼبستهدؼ لتحقيق عملية التبادؿ، وىذا يف ظل التنسيق اؼبتبادؿ الذي يقـو بو 
رجل التسويق داخل إطار إسًتاتيجية معينة، وتتمثل أىم عناصره يف اإلعبلف البيع الشخصي، ترويج اؼببيعات 

                                                                                              .والعبلقات العامة 
                                                                                  : (اإلشهار  )اإلعالن  – 2-1
                                                                                         :  اإلعالن مفهوم – أ

وسيلة غَت شخصية لتقدًن األفكار أو سلع واػبدمات بواسطة جهة معلومة مقابل : " يعرؼ اإلعبلف على أنو
  .(1)أجر معُت 

 .( 2) "وسيلة اتصاؿ اليت تقـو هبا اؼبؤسسة للوصوؿ إذل اعبماىَت الكبَتة  العدد: " كما يعرؼ على أنو

الوسيلة غَت الشخصية اليت تتوذل تقدًن السلع واػبدمات إذل األسواؽ هبدؼ الًتويج : " ويعرؼ أيضا على أنو
 ( .3)عنها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع 

 (4) :ومنو فاف اإلعبلف عن اػبدمات البنكية يتميز باػبصائص التالية

اإلعبلف عبارة عن وسيلة غَت شخصية لبلتصاؿ يتميز دبخاطية عدد كبَت من الزبائن يف نفس  (18)
 .الوقت 

 .يتم اإلعبلف نظَت أجر مدفوع يتحملو البنك  (19)

يهدؼ اإلعبلف إذل تعريف الزبائن باػبدمات البنكية اؼبقدمة من طرؼ البنك وإقناعهم بشرائها  (20)
 .والتعامل معو 

يتم اإلعبلف من طرؼ جهة معلومة سواء كاف البنك أو الوكالة اؼبختصة يف اإلشهار لضماف  (21)
                                                                                               .اؼبصداقية وااللتزاـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                       ػػػػػػػػػػػػػػػ
                                        .15 ،ص 2007 بشير عباس العالق، الترويج واإلعالن التجاري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، (1)
                                         .43 ،ص1998 طلعت أسعد عبد الحميد، التسويق الفعال، األساسيات والتطبيق، مكتبة األىرام، مصر، (2)
                                                                      .341 ،ص1997 محمد فريد الصعن، التسويق، الدار الجامعية ، مصر، (3)
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رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة   (4)
  .65، ص2009 /2008 ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 748

 .يعترب اإلعبلف نوع من االتصاؿ الغَت مباشر 

  :أنواع اإلعالن عن الخدمات البنكية - ب  

 (1) :       يبكن تقسيم اإلعبلف عن اػبدمات البنكية حسب الوظيفة اليت يؤديها كما يلي

:  اإلعالمي التعليمي  -  

  .    ويقصد بو إمداد الزبوف بكافة اؼبعلومات اليت زبص البنك وخدماتو

 :  اإلعالن اإلرشادي -   

      ويعٍت توفَت اؼبعلومات للزبائن دبا يسهل عليهم اغبصوؿ على اػبدمة اؼبعلن عنها بأقل جهد ويف أقصر وقت 
. فبكن وبأقل تكلفة 

:  اإلعالن ألتذكيري  - 

  .    ىو الذي يسعى إذل تذكَت الزبوف باػبدمة وخصائصها، دبا وبافظ على استمرارية التعامل هبا

:  اإلعالن التنافسي  –  

.   ىو الذي يتم الًتكيز فيو على اؼبزايا اليت تتمتع هبا اػبدمات اليت يقدمها البنك باؼبقارنة مع اؼبنافسة 

:  وسائل اإلعالن  – ت

     قـو اإلعبلف على استخداـ ؾبموعة من الوسائل من أجل إيصاؿ رسالتو اليت يتم تصميمها وفقا للهدؼ 
التلفزيوف، الصحف، اجملبلت، الربيد اؼبباشر واإلذاعة : والوسيلة ونوع الزبوف اؼبستهدؼ، ومن بُت الوسائل قبد

:  إضافة إذل االنًتنت ، وفيما يلي جدوؿ يوضح بشكل ـبتصر مزايا وعيوب كل منها  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (1)
 .191 – 190، ص  2008جامعة باتنة ، 

  . المزايا والعيوب النسبية ألىم وسائل اإلعالن البنكي  :(4-1 )الجدول رقم 

 العيوب اؼبزايا الوسيلة

 . مرنة ويبكن توقيتها (22) الصحف

 . تغطي األسواؽ احمللية بكثافة (23)

 .ذات استعماؿ وقبوؿ واسعُت  (24)

 .اؼبصداقية الكبَتة للكلمة اؼبكتوبة  (25)

 .التكلفة منخفضة نسبيا  (26)

 .مدهتا قصَتة  (27)

تقرأ بسرعة تفقد القارئ  (28)
 .أنبية الرسالة 

قلما يفكر اعبمهور يف نقل  (29)
 .اػبرب

تقتصر على فئة معينة من  (30)
 .اجملتمع 

اعتبار دقيق للجمهور اؼبستهدؼ  (31) اجملبلت
. 

 .مدهتا طويلة مقارنة بالصحف  (32)

 .طبلع عدد كبَت من األفراد  (33)

يبكن استخدامها يف إثارة  (34)
االحتجاجات اؼبالية والبنكية لفئات 

 معينة

ربتاج لفًتة طويلة لظهور  (35)
 .اإلعبلف 

 .انتشار أقل من الصحف  (36)

ارتفاع تكاليف اإلعبلف يف  (37)
 .اجمللة مقارنة بالصحيفة 

الصوت والصورة واغبركة يف نفس  (38) التلفزيوف
  . الوقت

  . تغطية واسعة (39)

  . تكلفة اإلعبلنات عالية (41)

اؼبدة الزمنية لئلعبلف قصَتة  (42)
. 

صعوبة اختيار صبهور  (43)
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 اؼبشاىدين اؼبستهدؼ  .يستقطب كافة اغبواس  (40)

 .موجهة إذل صبهور واسع  (44) اإلذاعة

اختيار اعبمهور حسب نوع  (45)
  . الربنامج

  . تكلفة منخفضة نسبيا (46)

  . يغطي مناطق جغرافية واسعة (47)

اإلعبلف ؿبدد بوقت قصَت  (48)
 .جدا 

الًتكيز عليها أقل بكثَت من  (49)
 .التلفزيوف 

ؿبدود الفعالية لغياب  (50)
 اعبانب اؼبرئي 

  . الدقة يف اختيار اعبمهور اؼبستهدؼ - (51) الربيد اؼبباشر 

 .مرونة الرسالة اإلعبلنية  (52)

 .وسيلة فعالة لقطاع الزبائن األفراد  (53)

يساعد البنوؾ يف ترويج العديد من  (54)
 اػبدمات البنكية 

  . ذو تكلفة عالية (55)

ال وبظى  باالىتماـ يف الكثَت من  (56)
 األحياف 

البفاض االستجابة الستقصاءات  (57)
 الربيد 

  . يغطي مناطق جغرافية واسعة (58) االنًتنيت 

  . تكلفة قليلة نسبيا (59)

وسيلة فعالة يف ترويج ـبتلف اػبدمات  (60)
 .البنكية 

اؼبرونة يف تغيَت أو تعديل الرسالة اإلعبلنية  (61)
 . (التحديث )

سهولة وسرعة اسًتجاع اإلعبلف للمزيد  (62)
  . من اؼبعلومات

 موجهة إذل فئة معينة من اعبمهور (63)
.  

نقص الثقة يف اؼبعامبلت البنكية  (64)
 .باستخداـ ىذه الوسيلة 

ال ربظى باالىتماـ يف كثَت من  - (65)
 األحياف

عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة : المصدر
  .191 ، ص2008الماجيستير تخصص تسويق ، جامعة باتنة ، 
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ضافة إذل ىذه الوسائل قبد أيضا ما يسمى باإلعبلنات الطليقة واليت تشمل على اؼبلصقات اؼبعروضة على اؼبساحات إ       
اعبدارية أو اليت تكوف يف شكل لوحات ضوئية متواجدة يف أماكن مهمة من اؼبدف، أو على منت اغبافبلت أو القطارات أو حىت 

 ( 2) اؼبناسبة تلعب اؼبيزانية اؼبخصصة ىنا لئلعبلف دورا ىاما يف اختيار الوسيلة اإلعبلنية و .(1)البالونات الطائرة  وغَتىا

                                                                                                                                                           ػػػػ(                                                      3) :ولكي وبقق اإلعبلف أىدافو بفعالية يتحتم على البنك إتباع اػبطوات اآلتية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػ

                              .258، ص   2005تيسير العجارمة،  التسويق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، األردن ، ( 1)
عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ، جامعة (2)

                                                                                                                                 .192 ، ص2008باتنة ، 
  .305 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (3)

التخطيط السليم للحمبلت اإلعبلنية من حيث نوعها وحجمها وتوقيتها ومكاهنا واؼبنطقة اؼبراد توجيو وإيصاؿ 
 .اإلعبلف ؽبا

قياـ البنك بتصميم الرسالة اإلعبلنية بشكل علمي وفعلي ومؤثر وسهل الفهم، ألهنا سبثل ما يراد  (66)
  إيصالو إذل اعبمهور  

  . اختيار الوسيلة اؼبناسبة واؼبؤثرة إليصاؿ ىذه الرسالة إذل اعبمهور اؼبستهدؼ (67)

 .مراع السياسات العامة للبنك واسًتاتيجياتو التسويقية عند وضع اعبملة اإلعبلنية  (68)

ضرورة مراعاة دراسة السوؽ، الزبائن، األوضاع االقتصادية وخطط اؼبنافسة قبل إعداد اغبملة  (69)
 .اإلعبلنية 

  . مراعاة الصدؽ واألمانة يف وصف اػبدمة البنكية والبنك ككل (70)

مراعاة اؼببادئ األخبلقية والعلمية والثقافية للمجتمع أثناء اختيار الوسيلة اإلعبلنية أو صياغة  (71)
  . الرسالة اإلعبلنية

                                                                           : البيع الشخصيمفهوم  – 1 – 2: البيع الشخصي  –2
اتصاؿ شخصي بُت رجل البيع وبُت زبوف أو أكثر من الزبائن اؼبرتقبُت من : " يبكن تعريف البيع الشخصي بأنو

 . (1)  " أجل إسباـ عملية التعامل 
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ذلك النشاط الشخصي من األنشطة الًتوهبية الذي يتضمن إجراء مقابلة بُت رجاؿ البيع : " كما يعرؼ على أنو
  .(2)  والزبائن وجها لوجو بغرض تعريفهم باػبدمات البنكية وؿباولة إقناعهم  بشرائها 

 (3) :ويتميز البيع الشخصي بعدد من اؼبميزات ىي       

  . اتصاؿ شخصي ومباشر (72)

                                                                 .الزبائنيعمل على تقوية العبلقات مع  (73)
                                                                                                                                ػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                      ػػػػػػػ
                                  .306، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،   (1)
 ،مذكرة 748رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة   (2)

                                                              .75، ص 2009 /2008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 

  .307، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (3)

 .يستطيع الزبوف اغبصوؿ على صبيع اؼبعلومات اليت يرغب اغبصوؿ عليها من خبلؿ االتصاؿ بالعاملُت 

 العاملُت الذين يتحملوف مسؤولية مباشرة عن البيع،  :ويتمثل اؼبسؤوؿ عن عملية البيع الشخصي يف
، اؼبسؤولُت عن فتح (الشباؾ)والذين يكوف ؽبم اتصاؿ مباشر بالزبائن، كموظفُت الصف األوؿ بالبنك

حسابات جديدة واؼبسؤولُت عن اغبسابات الشخصية، كما يبكن أف يتمثل اؼبسؤوؿ عن عملية البيع 
: الشخصي أيضا يف العاملُت الذين يكونوف على اتصاؿ بالزبائن يف عبلقاهتم اؼبستمرة بالبنك مثل

  .(1)  موظفي االستقباؿ واغبراس

     سبر عملية البيع الشخصي يف البنوؾ بعدة مراحل يبكن  :مراحل عملية البيع في البنوك - 2 – 2
 : تلخيصها فيما يلي 

     سبثل اػبطوة األوذل يف عملية البيع الشخصي حيث يلجأ البنك إذل : البحث عن الزبائن  - 1 – 2 – 2
  . البحث اؼبكثف عن الزبائن الذين تتوفر فيهم اغباجة، القدرة والصبلحية الزباذ قرار الشراء

:  الوصول إلى الزبون وااللتقاء بو  - 2 – 2 – 2
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، الزبوف وكيفية ؿبادثتو لو وذلك عن (اؼبسؤوؿ عن عملية البيع)    ويتضمن الطريقة اليت يلتقي هبا موظف البنك 
طريق جذب انتباىو ، إبراز اؼبنافع اؼبًتتبة عن اػبدمة وكذلك إسباـ الصفقة، وىذا يتطلب من اؼبوظف اإلعداد 

  . اؼبسبق لو من خبلؿ صبع اؼبعلومات اليت وبتاجها عن الزبوف

:  عرض الخدمات البنكية  - 3 – 2- 2

  وفيها يتم الًتكيز على اؼبنافع اليت تقدمها اػبدمة ألف الزبائن ال يشًتوف اػبدمة البنكية بذاهتا وإمبا يشًتوف منافع 
  . وحلوؿ ؼبشكبلهتم

    وفيها يستخدـ وفيها يستخدـ اؼبواطن ؾبموعة من األساليب : الرد على اعتراضات الزبائن - 4- 2- 2
. اللباقة واغبرص على إتباع اذباه اهبايب يف الرد على االعًتاضات : مثل

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (1)
  ..195 - 193، ص 2008جامعة باتنة ، 

  : إتمام الصفقة البيعية5- 2 – 2

     تتم ىذه اؼبرحلة من خبلؿ سؤاؿ أو تصرؼ البنك الذي يهدؼ بو إذل حث الزبوف على اقتناء وشراء اػبدمة 
. كأف هبعلو ىبتار نوعا معينا من اػبدمات البنكية اؼبعروضة 

:  المتابعة  – 6 – 2- 2

    وىي اؼبرحلة األخَتة، حيث يسعى موظف البنك فيها إذل التأكد من رضا الزبوف وتكراره التعامل مع البنك، 
. إذ تشمل اعبوانب اؼبتعلقة دبواعيد إهناء اػبدمة وشروط التعاقد وغَتىا 

:  العالقات العامة  - 3

اعبهود : "   تعرؼ العبلقات العامة حسب معهد العبلقات العامة بأهنا : تعريف العالقات العامة - 1 – 3
 ( .1) " إلهباد التفاىم والثقة واحملافظة على التفاىم بُت البنك وصباىَته ( 1(اؼبخططة واؼبقصودة 
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ؾبموعة اعبهود اليت يقصد هبا بناء السمعة اعبيدة للبنك بُت أوساط معينة أو اؽبيئات، : "  وتعرؼ أيضا على أهنا
 ( .2) "  تساعده يف ربقيق أىدافو بسهولة وسرعة 

وبناءا على ذلك فاف ىدؼ نشاط العبلقات العامة ىو خلق التفاىم اؼبشًتؾ والثقة اؼبتبادلة من ناحية واألطراؼ 
زبائن )أو من خارجو  (موظفوف، زبائن حاليوف) .سواء كانوا من داخل البنك. اؼبتعاملة معو من ناحية أخرى

بل واحملافظة على ذلك بشكل مستمر قدر اإلمكاف حىت  (ؿبتملوف، وسائل اإلعبلـ، األجهزة والدوائر اغبكومية
 ( .3)تتكوف الصورة الطيبة للبنك  يف أذىاف اجملتمع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .257 ،ص 2009علي فالح الزغبي، إدارة الترويج واالتصاالت التسويقية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  (1)

عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (2)
  .196 ، ص 2008جامعة باتنة ، 

سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  ( 3)

  .173، ص  2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 

  : وظائف العالقات العامة- 2 – 3

 (1) :     يبكن تلخيص أىم الوظائف اليت تقع ضمن مسؤولية إدارة العبلقات العامة فيما يلي

 : تنمية العالقة بالمجتمع  - 1 – 3-2

          سواء كانت ؿبلية أو جهات خاصة أو حكومية أو اعبمعيات األىلية، حيث تكوف مهمة بناء وتنمية 
تلك العبلقة من وظائف إدارة العبلقات العامة ويتم ربقيق ذلك من خبلؿ دراسة اذباه العبلقة مع اغبكاـ وصناع 

  . القرار وكذلك اذباىات الرأي العاـ، كما هتدؼ إذل كسب تأييد ىذه الفئات

:   جماعات الضغط : - 2 - 2– 3

   وىي اعبماعات اليت سبارس ضغوطا على البنك سواء سبثلت يف رجاؿ الدين، قادة الرأي يف ؾبتمع ما، إعبلميُت 
صناع القرار وغَتىم، إذ تتمثل مهمة العبلقات العامة التسويقية يف السعي إذل بناء عبلقات اهبابية وكسب 

. تأييدىم عن طريق اغبوار اؼبتبادؿ معهم  
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  : إدارة األحداث الخاصة - 3 – 2- 3

   هتتم أيضا العبلقات العامة التسويقية بتنظيم اؼبؤسبرات واالجتماعات وىي من األحداث الداخلية، كما هتتم 
أيضا بأحداث أخرى خارجية عبذب انتباه وسائل اإلعبلـ واالستفادة من تغطيتها ؽبا كالبطوالت الرياضية، 

. األحداث الفنية والثقافية والسياحية وغَتىا 

  :تنمية العالقة مع الجمهور الداخلي - 4 – 2 – 3

:  وذلك من خبلؿ توطيد عبلقة البنك مع موظفيو 

 .تدريب اؼبوظفُت وتوفَت العناية الصحية والًتفيهية ؽبم ولعائلتهم  (74)

إعبلمهم أيضا بكل التغَتات وما ينجم عنها من تغيَت يف السياسات والقرارات اؼبتخذة وذلك دبا  (75)
 .يساىم يف استيعاهبا وقبوؽبا ومن مث تنفيذىا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (1)
  .197 – 196 ، ص 2008جامعة باتنة ، 

  :تنمية العالقة مع الجمهور المالي للمؤسسة - 5 – 2 – 3

للبنوؾ األخرى، شركات  (اغباليوف منهم واحملتملوف)ومنهم الشركاء، الزبائن سواء اؼبودعُت أو اؼبستثمرين         
:  التأمُت، واؼبستشاروف اؼباليوف، حيث تقـو إدارة العبلقات العامة التسويقية بػػػػػػ 

 .بناء وترسيخ العبلقة مع ىذا اعبمهور لكسب ثقتو وتقديره وتأييده  (76)

 .إمداده باؼبعلومات البلزمة عن أنشطة البنك وموقفها اؼبارل  (77)

. ربسُت صورة البنك لديو من خبلؿ التزامها دبسؤوليتها ومصداقيتها داخل اجملتمع اؼبارل  (78)

:  األزمة إدارة  - 6 – 2 – 3 

  .       كما تلعب أيضا العبلقات العامة دورا ىاما يف حل ومواجهة اؼبشاكل اليت يتعرض ؽبا البنك

:  وسائل العالقات العامة  - 3 – 3
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  :يبكن استعراض أىم الوسائل اؼبستخدمة يف العبلقات العامة فيما يلي      

  : وسائل االتصاالت الشخصية  - 1 -3 – 3

       وتتمثل يف الوسائل الشخصية كاؼبقاالت الشخصية واللجاف والندوات واؼبؤسبرات والزيارات، وتعترب من أىم 
وأبرز الوسائل اؼبستخدمة يف العبلقات العامة لكوهنا ذات أثر كبَت ومباشر يف عملية االتصاالت ويبكن من خبلؽبا 

  .(1)قياس رد الفعل أو مستوى االستجابة ؼبا يتم عرضو من أفكار وتوجهات 

 :  الوسائل المطبوعة : - 2- 3 – 3

الربيد اؼبباشر، التقارير، النشرات، :       وىناؾ أشكاؿ متنوعة يبكن استخدامها يف ؾباؿ اؼبطبوعات مثل
والكتالوجات، اعبرائد، اجملبلت، واللوحات اػبشبية، وىذه األدوات يبكن أف ربتوي، على عدة معلومات أخرى 

  . تصب يف تعزيز مكانة وظبعة البنك لدى اعبمهور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 748رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة   (1)
  .90، ص 2009 /2008،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 

   :وسائل االتصاالت المرئية - 3- 3 – 3

وىي ؾبموعة االتصاالت اليت تتم عربا استخداـ حاسة البصر لكي تتم التعرؼ من قبل اؼبستهدؼ عن        
الصور الفوتوغرافية، األفبلـ، التلفزيوف، : الشيء اؼبقصود بشكل دقيق وواضح ومن أبرز الوسائل اؼبستخدمة ىي

 ( .1) اؼبعارض

:  تنشيط المبيعات  - 4

  :  تنشيط المبيعاتمفهوم - 1 – 4

كافة األساليب غَت اؼبعتادة يف عملية الًتويج للخدمة البنكية  واليت ال تدخل : "        يقصد بتنشيط اؼببيعات
  .(2)" ضمن عملية اإلعبلف أو البيع الشخصي أو العبلقات العامة 

النشاط أو اؼبواد اليت تستخدـ كحافز مباشر لشراء أو ذبربة منتج أو خدمة اليت : "       ويعرؼ كذلك على أنو
  .(3)يبكن توجيهها إذل كل من اؼبستهلكُت والوسطاء والبائعُت 
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شيء ما لو قيمة مادية ومعنوية تضاؼ إذل العرض لتشجيع استجابة سلوكية معينة : "       ويعرؼ أيضا على أنو
 "(4).  

   :ومنو فبا سبق يبكن استخبلص بعض العناصر اػباصة بتنشيط اؼببيعات وىي

أنشطة ترقية اؼببيعات ليست دائمة فهي متغَتة حسب الظروؼ احمليطة وتنفذ خبلؿ فًتة زمنية  (79)
  . معينة

تقدـ منافع إضافية واليت قد تكوف اغبصوؿ على زبفيضات يف األسعار أو إضافة وقت  (80)
 (5)اخل ...للتسديد، أو خدمات إضافية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                 .344 ،ص 2007 ناجي معال، الترويج التجاري، مدخل اتصالي بتسويق متكامل، الطبعة الثانية، األردن، (1)
                             .228 ،ص2004 ثامر البكري، االتصاالت التسويقية للترويج، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األردن، (2)
                                     .40، ص 2007 بشير عباس العالق، الترويج واإلعالن التجاري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  (3)
                            .309 ، ص 2000 محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،(4)
 ،مذكرة 748 رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة  (5)

  .94، ص 2009 /2008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 

 (1) :تتمثل أىداؼ تنشيط اؼببيعات يف النقاط التالية : أىداف تنشيط المبيعات  -  4-2

  . زبفيض التقلبات اؼبوظبية يف اؼببيعات (81)

 .شحن العاطفة والوجداف ػبلق استخداـ متكرر للخدمة البنكية  (82)

  . إضعاؼ أثر اغبمبلت الًتوهبية للمنافسُت (83)

 :  أدوات تنشيط المبيعات المستخدمة في البنوك - 3 – 4

 (2) :أىم األدوات اؼبستخدمة يف تنشيط مبيعات اػبدمات البنكية ىي كاأليت    

:  تخفيف األسعار  – 1 – 3 – 4

.       ووبدث ىذا يف حالة تذبذب الطلب على اػبدمات البنكية 
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:  الهدايا التذكارية  – 2 – 3 – 4

       وتساىم ىذه الوسيلة بتعميق الثقة بُت البنك والزبائن من خبلؿ قياـ البنك بتوزيع اؽبدايا التذكارية اليت 
  .ربمل اسم البنك أو شعاره

:  المسابقات والحوافز  – 3 – 3 – 4

وتعد وسيلة مهمة تستخدمها البنوؾ لًتويج خدماهتا إذ يتم إجراء مسابقات ىبصص ؽبا جوائز ضخمة       
تغري الزبائن على التعامل مع البنك، وكذلك تلجأ بعض البنوؾ إذل زبصيص حوافز ومكافآت للموظفُت الذين 

كما تعترب النشاطات الرياضية والثقافية اليت تتم ربت رعاية . يقوموف بفتح عدد معُت من حسابات التوفَت للزبائن
البنك كنوع متميز من أنواع تنشيط اؼببيعات، وقد قبحت الكثَت من البنوؾ يف ربقيق فوائد كبَتة يف ىذا اجملاؿ 

                                                                                                                                                      ػػػػػػػػػػػػػ(                                                                                                                              3) .بالذات
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ،  (1)

                                                                                                                   .172، ص  2007تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
                        .310 - 309 ، ص 2000 محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،(2)
 ،مذكرة 748 رجم نور الدين، دور سياسة الترويج في تسويق الخدمات المصرفية، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، الوكالة  (3)

  .96، ص 2009 /2008ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي ر ، جامعة سكيكدة، 

ومنو فاف تنشيط مبيعات اػبدمة البنكية ليست سهلة كما ىو اغباؿ يف ؾباؿ السلع اؼبادية، وترجع ذلك الصعوبة 
إذل كوف اػبدمات البنكية ىي أشياء غَت ملموسة، يصعب  عرضها ويصعب أخذ عينات منها لغرض فحصها أو 

  .تقديبها كهدايا

:  توزيع الخدمات البنكية : المطلب الرابع

تعترب القرارات اػباصة بتوزيع اػبدمات البنكية من أىم اؼبوضوعات اليت تعاعبها إدارات التسويق البنكي يف        
البنوؾ وذلك لتأثَتىا اؼبباشر والكبَت على صبيع القرارات التسويقية األخرى، باإلضافة إذل كوف اػبدمات غَت 

. ملموسة ىذا ما يفرض الكثَت من القيود على عملية توزيعها 

   : توزيع الخدمات البنكيةمفهوم- 1- 1  : وأىمية توزيع الخدمات البنكيةماىية-1 

صبيع القرارات واألنشطة اليت هتدؼ إذل جعل اػبدمة البنكية يف يد اؼبستفيدين : "يعرؼ التوزيع البنكي بأنو      
  .(1) ."وذلك من خبلؿ قنوات التوزيع
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ؾبموعة من النشاطات اؼبخططة اليت ستؤدي بدورىا إذل انتقاؿ اػبدمة من نقطة اإلنتاج : " كما يعرؼ على أنو
  .(2) "  (الزبوف )إذل نقطة البيع  (البنك)

  .(3)" . صبيع األنشطة اليت يتخذىا البنك عبعل خدماتو متاحة لزبائنو اؼبستفيدين : "ويعرؼ أيضا بأنو

   :أىمية التوزيع البنكي-  1-2

 يلعب العاملُت يف البنوؾ الدور األساسي يف إقباح السياسة البنكية ويف اتصاؿ اػبدمات إذل الزبائن لذلك      
  : فاف للتوزيع البنكي أنبية مثلى تتمثل فيما يلي

 .التنبؤ حبجم الطلب اؼبتوقع عل اػبدمات البنكية  (84)

 .                                                         (4 ) فهم طبيعة الزبائن والتعرؼ على حاجاهتم ورغباهتم اؼبالية (85)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                    ػػػػػػػػػػػػ
                            . 310 ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)
                          .285 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (2)
                              .679 ، ص 2007طارق طو، إدارة البنوك في بيئة العولمة واالنترنيت،دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  (3)
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ( 4)

  .148، ص 2007الماجستير ، تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 

 .تقرير ردود أفعاؿ الزبائن اذباه اػبدمات اعبديدة 

 .ومواقف الزبائن اذباىو  (اػبدمات اؼبنافسة )التعرؼ على عرض السوؽ  (86)

مبو ورفع مبيعات البنك بنسبا معينة من خبلؿ توسيع شبكة فروع البنك وبالتارل ربقيق درجة  (87)
 .أكرب من االنتشار والتوسع 

  . احملافظة على والء الزبائن ػبدمات البنك وسبسكهم هبا (88)

خلق الثقة واالستقرار النفسي لدى اؼبستفيدين وإدامة صلتهم بالبنك وذلك من خبلؿ اؼبعاملة  (89)
  .(1) اغبسنة والتسهيبلت اؼبمنوحة

  . حملافظة على اغبصة السوقية والصمود بوجو اؼبنافسة (90)



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

73 

 

 .تقدًن اػبدمات باعبودة واؼبيزة واؼبكاف والزماف اؼبناسبُت  (91)

 يعتمد قباح البنك يف ربقيق أىدافو عل اختيار منفذ توزيع مبلئم   : قنوات توزيع الخدمات البنكية-2
. يستطيع من خبللو تقدًن خدماتو البنكية وإيصاؽبا إذل الزبائن بالشكل اؼبناسب الذي يشبع حاجاهتم ورغباهتم

أي وسيلة يتم من خبلؽبا توصيل اػبدمة البنكية إذل الزبائن يف : " وعلى ىذا يبكن تعريف قناة التوزيع البنكي بأهنا
 .                                                                              (2) اؼبكاف والزماف اؼبناسبُت بصورة تساعد على زيادة التعامل هبا وزيادة اإليرادات  اؼبتولدة عنو 

وبشكل عاـ تقـو البنوؾ باستخداـ عدة قنوات أو طرؽ لتوزيع وإتاحة خدماهتا للجمهور، حيث يوجد نوعاف من 
                                                                                   : قنوات التوزيع اػبدمات البنكية

                                                                                      .قنوات التوزيع اؼبباشرة  - أ
                                                                           .قنوات التوزيع الغَت مباشرة  - ب

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                   .288 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)
مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان  (2)

 .83 ، ص 2006

   :قنوات التوزيع المباشرة - 2-1

     وتشمل ىذه القنوات التعامل اؼبباشر بُت موظفي البنك والزبائن لبيع منتجاتو وخدماتو حيث تتمثل ىذه 
 (1): القنوات يف 

  تعترب فروع البنك صورة مصغرة عن البنك حيث تقدـ فيو كافة اػبدمات البنكية :فروع البنك - 1 -2-1
اليت يقدمها البنك وبنفس األسلوب الذي تودي بو اؼبركز الرئيسي وكذلك تعترب فروع البنك صورة البنك اليت 
وبملها اعبمهور يف أذىاهنم عنو، وىنا ال بد من الًتكيز على االختيار اعبيد ؼبوقع الفرع ليكوف مناسبا ػبدمة 

  .(2)الزبائن اغباليُت واؼبرتقبُت 

:  ىذا ويبكن تصنيف فروع البنك إذل ثبلثة أنواع رئيسية ىي 

   :فروع الدرجة األولى-  
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وىي الفروع اليت تقدـ كافة اػبدمات البنكية اليت وبتاجها الزبائن من األفراد واؼبؤسسات ، وىذه الفروع غالبا ما 
  .(3 ) تتوفر يف مراكز النشاط االقتصادي 

   :فروع الدرجة الثانية-  

وىي الفروع ذات اػبدمات احملدودة وىي بذلك أقل حجما من فروع الدرجة األوذل تقـو بتقدًن األنشطة الرئيسية 
  .(4) للبنك يف األقاليم واؼبناطق اغبضرية اليت ال تزاؿ قيد التطوير 

  :فروع الدرجة الثالثة-  

يقتصر عمل ىذه الفروع على تقدًن بعض اػبدمات البنكية دوف غَتىا مثل خدمات قبوؿ الودائع وتقدًن القروض 
دببالغ صغَتة أو ؿبدودة، وتوجد ىذه الفروع غالبا يف اؼبناطق الريفية أو النائية حيث يقل عدد السكاف واغبركة 

                                                                                                        . االقتصادية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                       .290 ، ص2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)
مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان  (2)

                                                                                                                                             84 ، ص 2006
                                            .292محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان،، ص  (3)
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، تخصص ( 4)

  .149، ص  2007تسويق ، جامعة بليدة ، 

  : قنوات التوزيع الغير مباشرة - 2 – 2

:  تشمل قنوات التوزيع الغَت مباشرة كل من 

:  وحدات التعامل اآللي   – 1–  2- 2

    يتم التعامل مع ىذا النوع من قنوات التوزيع عندما يكوف ىناؾ صعوبة يف إنشاء فرع يف منطقة ما، أو 
الستخدامها يف اؼبواعيد اليت يغلق فيها البنك، أو للتخفيف على عاتق الفرع يف األعماؿ البنكية العادية اؼبقدمة 

  . عمليات اإليداع أو السحب، النقود والشيكات أو طلب البيانات اػباصة بالزبوف: للزبائن مثل

  : نظام التوكيالت البنكية - 2-2-2
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   نشأ ىذا النظاـ بسبب قصور أحد البنوؾ يف تقدًن خدماتو البنكية، فلجأ إذل توكيل أحد األفراد، أو الشركات 
. أو وحدات النشاط االقتصادي للقياـ بتقدًن بعض اػبدمات البنكية نيابة عنو 

   :نظام التعامل بالمقاصة  - 2-2-3

حيث تقـو البنوؾ وفروعها بتأدية بعض اػبدمات للزبوف نيابة عن البنك " اعبَتو"   يطلق على ىذا النظاـ نظاـ 
اؼبعٍت لتتم تسوية اغبسابات فيما بعد مع بنك الزبوف باعتماد أسلوب اؼبقاصة،حيث يفيد ىذا النظاـ يف تسيَت 

  .(1 ) اؼبعامبلت البنكية ونشر الوعي البنكي بُت الزبائن فضبل عن السرعة يف تسوية اؼبعامبلت 

:  تقديم الخدمات البنكية المتطورة تكنولوجيا  - 2-2-4

   ظبحت األساليب التكنولوجية من إيصاؿ خدمات البنك بطريقة أكثر سهولة وراحة للزبائن، كما سانبت أيضا 
يف زبفيض التكاليف من خبلؿ تقليل االعتماد على عنصر العمل واإلجراءات اليدوية ومن مث ربسُت مستوى أداء 

  : ومن بُت األثار التكنولوجية على اؼبعامبلت البنكية ىو توسيع نطاؽ السوؽ اؼبستخدـ وذلك من خبلؿ. اػبدمة
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ،  ( 1)

 .84، ص  2006الطبعة األولى ، عمان 

   :توفير أجهزة الصراف اآللي- أ

القياـ بعمليات السحب واإليداع يف حدود مبالغ مالية :          يقدـ الصراؼ اآلرل خدمات عديدة للزبائن مثل
  .(1)  معينة، ربويل مبالغ مالية إذل حساب زبوف آخر بنفس البنك

  :التحويل االلكتروني لألموال عند نقاط البيع - ب

.        ىي العمليات اليت تسمح للزبوف بدفع ما عليو للبائع بالتجزئة عن طريق بطاقة الدفع 

  : البنك الهاتفي  – ت
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     ىي خدمة ؾبانية الكًتونية متطورة سبكن زبائن البنك بواسطة اؽباتف من إدارة حساباهتم دوف اغباجة إذل 
  .(2)   مراجعة البنك

   أصبحت الكثَت من البنوؾ تقدـ خدماهتا عرب مواقعها على شبكة االنًتنيت وذلك بدال من :االنترنت –  ث 
التفاعل الشخصي بُت مقدـ اػبدمة ومتلقيها ، وقد شجع األمر الكثَت من الزبائن على إسباـ معظم تعامبلهتم 

      .البنكية من خبلؿ االنًتنيت كاالستعبلـ عن الرصيد، طباعة كشوؼ اغبسابات

 : العوامل المؤثرة في اختيار قنوات التوزيع البنكي -3 

   :يتأثر اختيار وقنوات التوزيع للبنك دبجموعة من العوامل نوجزىا فيما يلي

:  طبيعة الخدمة البنكية  - 3-1

تؤثر خصائص اؼبنتج البنكي على تصميم واختيار منفذ التوزيع، فاذا كاف حجم اػبدمات البنكية اؼبطلوب تقديبها 
. (3)كبَتا وكانت تتطلب توافر مستوى فٍت معُت ، كلما تطلب األمر استخداـ قنوات توزيع حديثة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 291 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (1)

عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير تخصص تسويق ،  (2)
  .206 ، ص 2008جامعة باتنة ، 

  .287 – 286 ، ص 2000محمود جاسم الصميدعي، مداخل التسويق المتقدم، دار الزىران ، الطبعة األولى، عمان، (3)

 

 : طبيعة السوق البنكية   - 3-2

    إف تصميم واختيار قناة التوزيع للخدمة البنكية ىبتلف طبقا لطبيعة السوؽ وحجمو، وألف البنوؾ تعمل يف 
أسواؽ واسعة ومنتشرة جغرافيا وتتباين يف خصائصها فاف ذلك يستدعي من البنك تصميم قناة توزيع تبلئم 

  . خصائص كل منطقة

  : قنوات توزيع البنوك المنافسة - 3-3
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    تؤثر اؼبنافسة على قرار البنك يف اختيار قناة التوزيع للخدمة نفسها أو نفس اؼبنطقة، وهبب أال يقل منفذ 
. التوزيع على مستوى اؼبنفذ التوزيعي للبنوؾ اؼبنافسة يف اؼبنطقة نفسها 

  : المتطلبات القانونية - 3-4

    أحيانا قد تتطلب عملية توفَت اػبدمة البنكية شروطا معينة خاصة باألمن، واغبجم، والتجهيزات ، لذا على 
  . البنك مراعات تلك اؼبتطلبات القانونية عند اختيار منفذ التوزيع للبنك

:  القدرة المالية للبنك  - 3-5

   يرتبط قرار اختيار منفذ التوزيع بقدرة البنك اؼبالية ، فكلما كانت القدرة اؼبالية للبنك عالية كلما كاف ذلك 
مبلئما على البنك، اختيار مباين مناسبة وأكثر مبلئمة للتعامل يف خدماتو، واستخداـ وسائل توزيع حديثة 

. ومتطورة 

تعددت األراء لدى الكثَت من الباحثُت والكتاب حوؿ مدى  .المزيج التسويقي الموسع: المطلب الخامس
تشابو اؼبزيج التسويقي للسلع مع اؼبزيج التسويقي للخدمات ومنها اػبدمات البنكية من حيث العناصر األساسية 
اليت يتكوف منها اؼبزيج ، فبالرغم من أف أكثرىم يتفق مع وجود أربعة مكونات أساسية للمزيج التسويقي، إال أف 
الواقع يبُت أف طبيعة التنفيذ يف القطاع البنكي تتطلب ضرورة توسيع وتطوير أنشطة وعناصر اؼبزيج التسويقي ، 

  : لتتضمن عناصر أخرى إضافية على النحو التارل

 .األفراد / لعنصر البشري (92)

  . (التسهيبلت اؼبادية)الدليل اؼبادي  (93)

 .العمليات  (94)

يعد العنصر البشري من أىم العناصر اؼبؤثرة على إدراؾ         :(PEOPLE )األفراد /  العنصر البشري -
الزبائن عبودة اػبدمة اؼبقدمة إليهم والعنصر البشري يشمل كافة األفراد والوحدات التنظيمية داخل البنك اليت ربت 
بشكل مباشر أو غَت مباشر مع الزبائن واليت يتوجب على اإلدارة القياـ بتنمية مهاراهتم عن طريق التكوين اؼبستمر 

فيما ىبص التسهيبلت اؼبادية أو معاملة الزبائن واستقباؽبم، حيث من اؼبتفق عليو أف ىناؾ ؾبموعة من اؼبهارات 
  .( 1)  والقدرات اليت هبب أف يتصف هبا العاملوف بالبنك وخاصة أولئك فبن لديهم اتصاؿ مباشر بالزبائن



 انفصم األول                                                                  أساسيات انتسويق انبنكي 

 

78 

 

ومن الصفات أو السمات اؼبميزة يف الكثَت من البنوؾ ، أف اؼبوظفُت يقوموف بأدوار مزدوجة فمن جهة يقوموف 
باقباز اػبدمة وأدائها ببلضافة إذل د ورىم يف بيع اػبدمة من خبلؿ االحتكاؾ والتفاعل بالزبوف والتفنن يف خدمتو 

  .(2)   دبختلف التقنيات واؼبهارات

وعليو فاف نوعية العبلقة بُت مقدـ اػبدمة ومتلقيها ىي اليت تقرر احتمالية التبادؿ  اؼبستمر بُت الطرفُت يف 
ال يبكن . لذا أصبح من الضروري العناية واالىتماـ بالعنصر البشري من قبل البنوؾ نظرا ألنبيتو إذ .اؼبستقبل

ربقيق أىداؼ البنك بدوف توفره للموارد البشرية، فالبنوؾ تنمو وتتطور جبهود وأفكار موظفيها ولكي وبققوا ىذا 
  .(3)  الدور ينبغي أف يكونوا على مستوى عارل من الكفاءة والفعالية والتحفيز يف أداء وظائفهم 

بسبب خاصية عدـ اؼبلموسية للخدمات بشكل عاـ البد من : (التسهيالت المادية )الدليل المادي -2
االىتماـ بالدليل اؼبادي للخدمة أو خدمة الزبوف وذلك إلظهار مستوى اعبودة اليت تتمتع هبا اػبدمة واليت من 

الصعوبة اغبكم عليها بسبب عدـ ملموسيتها من قبل الزبوف، ويكوف ذلك بتوفَت قدر من اؼبستلزمات والتجهيزات 
اغباسبات ، أجهزة الصرؼ اآلرل، الربامج ووسائل اإلتصاؿ، األثاث، : اليت تستخدـ يف إنتاج أو تقدًن اػبدمة مثل

  ...الديكور وغَتىا

وال بد من اإلشارة إذل أف الدليل اؼبادي من العوامل ذات التأثَت الواضح لتسهيل عملية اإلدراؾ لزبوف البنك حوؿ 
   .                                            (4) اػبدمة البنكية وكذلك تسهيل عملية اػبدمة وخاصة يف اغبمبلت  الًتوهبية 
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سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، تخصص ( 1)
                                                                                                                    .178، ص  2007تسويق ، جامعة بليدة ، 

مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان  (2)
                                                                                                                                                   .87 ، ص 2006

                                              .307، ص  2005تيسير العجارمة،  التسويق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، األردن ، ( 3)
  .317، ص  2005تيسير العجارمة،  التسويق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، األردن ، ( 4)
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وىو يدفعنا إذف للحديث عن ضرورة وجود توازف بُت ىذا الدعم والنظاـ الداخلي للبنك وأفراده، حيث يؤدي  
وفقا ؼبا سبق نستنتج بأف التسهيبلت  . ذلك إذل تسهيل تدفق اػبدمة البنكية وفق ما تتطلبو السياسة العامة للبنك

اؼبادية ال تقل أنبية عن وجود اػبدمة البنكية أو سعرىا عند تسويقها ولذلك من الضروري العناية هبا من طرؼ 
البنوؾ، وخاصة وأف حكم الزبائن على جودة أداء العديد من اػبدمات أصبح يستند يف الوقت اغباضر إذل العديد 

  .(1)  من اؼبعايَت واليت من أبرزىا توافر التسهيبلت اؼبادية بالبنك 

كافة األنشطة واألساليب اليت يتم هبا الوصوؿ إذل اؼبواصفات أو اػبصائص : " يقصد بالعمليات :  العمليات-3
  "اليت يرغبها الزبوف يف اػبدمة البنكية

وتعد كيفية تقدًن اػبدمة البنكية حاظبة بالنسبة للبنوؾ، كما أف تقدًن اػبدمة البنكية تضم أشياء يف غاية األنبية 
السياسات واإلجراءات اؼبتبعة من قبل البنك لضماف تقدًن اػبدمة إذل الزبائن، كما تشتمل ىذه العملية : مثل

ماؿ مكنة، وتدفق النشاطات وحرية التصرؼ أو االختيار اؼبمنوحة : على نشاطات وبروتوكوالت أخرى مثل
  للعاملُت يف البنك، وكيفية توجيو الزبائن ومعاملتهم، وربفيزىم على اؼبشاركة يف عملية اغبصوؿ على اػبدمة البنكية

(2).  

فكل ىذا يعطي إشارة نفرية للبنك إذل ضرورة االىتماـ بعملية تصميم اػبدمة ودبا يسمح بانسياهبا بسرعة لتليب 
 (3) :طلبات الزبوف ؽبا وذلك من خبلؿ

 .تقليص دورة العمليات الطويلة  -

 .تبسيط اإلجراءات الروتينية  -

 .زبفيض وقت انسياب العمل من إدارة إذل أخرى  -

                                                                  .األخذ برأي الزبائن يف ربديد العمليات اػباصة بأداء كل خدمة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                                                                                                                             ػػػػػػػػ
سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ، ( 1)

                                                                                                   .180 – 179، ص  2007تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
مروان محمد أبو عرابي، الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمي و التقليدية ، دار التسليم للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان  (2)

                                                                                                                                        .88 ، ص 2006
الماجستير ،  سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر ، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ( 3)

  .180، ص 2007تخصص تسويق ، جامعة بليدة ، 
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  :الفصل االول  خاتمة

اف من أىم أسباب قباح وشهرة اؼبؤسسات اؼبالية والبنكية الدولية ىو ربليلها اعبيد للمحيط بكل ما        
يتطلبو من دراسات للسوؽ اغبارل واؼبرتقب، إذ أف ىذه اؼبؤسسات ال تبحث عن البيع ؼبا تنتجو وىذا ما كاف 

يسعى إليو الفكر التقليدي للبنوؾ، حيث كاف االىتماـ بتنمية اػبدمات البنكية وتنوعها كأساس عبذب الزبائن 
 . بل اذبهت إذل إنتاج ما تستطيع بيعو

ومن ىنا يلعب التسويق البنكي دوره باعتباره أداة فعالة يف تنمية مرد ودية البنوؾ حيث يعمل على ربديد حاجات 
. ورغبات الزبائن مث اقًتاح حلوؿ ناجحة ؽبا 

كما ينبغي أف يكوف سعي اؼبؤسسة اؼبالية أو البنكية لتحقيق الوفاء لزبائنها، وىذا بارتكاز على سياسة ذبارية 
تسعى إذل منح خدمات بنكية كاملة وجديدة تسمح بتبٍت كل العمليات اليت يقدـ عليها الزبوف، كما يعترب تأىيل 

 اؼبوظفُت وتثقيفهم مسلك إجباريا يف ميداف اؼبنافسة اؼبالية والبنكية
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  سلوك المستهلك البنكيالفصل الثاني                                                                         

: الفصل الثاني  مقدمة

 

إن دراسة سلوك اؼبستهلك اػبدمات بشكل عام واػبدمات اؼبصرفية بشكل خـاص لـم وبظـى باإلىتمام الكايف إال يف 
وقت متأخر مقارنة بالدراسات اؼبتعلقة بسلوك الفـرد اإل نسـاين وسـلوك الفـرد الشرائي للسلع اؼبلموسة ، إال أن زيادة 
وتنوع اػبدمات اؼبصرفية اؼبقدمة وزيادة إشـتداد اؼبنافسـة فـي السوق اؼبصرفية أدى إىل زيادة اإلىتمام بدراسة سلوك 

  . اؼبستهلك اؼبصريف والعوامل اليت تؤثر عليو

وتعترب دراسة سلوك اؼبستهلك اؼبصريف من اؼبهام الصعبة واؼبعقـدة واغبيويـة فـي نفـ ـس الوقـت، لذلك رباول إدارة اؼبنظمات 
اؼبصرفية فهم ىذا السلوك والوقوف على العوامل اليت تؤثر عليـو ألن ىذه العوامل عديدة ومتداخلة يف التأثَت فبا هبعل من 
الصعب الفصل فيما بينها ، كما ال يبكـن مـن الوصول بدقة إىل ما يدور بذىن الشخص فيما ىبص القرارات اليت سينوى 

  . إزباذىا بشأن مشًتياتو

ذلك ألن الكثَت من األفراد ال يعرفون حقيقة دوافعهم ، كما أن الكثَت من األفراد كذلك ال يرغبون بالتصريح عن 
دوافعهم ، وبالتايل فإن ؿباولة معرفة رغبات ودوافع اؼبستهلكُت وسلوكاهتم تقودنا حتمـا إىل وضع إسًتاتيجية تسويقية 

فعالة ، فبا يؤدي إىل ربقيق اؼبصرف ألىدافو ويف نفس الوقـت ربقيـق مصاحل اجملتمع ، ومن ىذا القبيل فسنخصص ىذا 
الفصل لدراسة سلوك اؼبستهلك بصفة عامة واؼبستهلك اؼبصريف بصفة خاصة ، وذلك من خبلل التعرض إىل مفهوم 
سلوك اؼبستهلك وأنبيـتو فـي اؼببحـث األول ، مث إىل العوامل احملددة ؽبذا السلوك يف اؼببحث الثاين ويف اؼببحث الثالث 

 . فقد خصصناه لدراسـة كيفية ربقيق رضا العميل اؼبصريف
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يبثل اؼبستهلك الطرف الثاين للعملية اؼبصرفية إىل جانب طرفها األول     : البنكيسلوك المستهلك : المبحث األول 
 أن إرضـاءه باعتباراؼبصرف ، فقـد يكـون مدخرا وقد يكون مستثمرا كما يعترب اؼبستهلك أيضا سيد السوق اؼبصرفية 

وإشـباع حاجاتو ورغباتو تعد عوامل بالغة األنبية للمصارف ، لذا فإن مهمة إدارة التسويق يف اؼبصارف التعرف على 
 بأنبية اؼبستهلكُت مع إدراك التفاوت اؼبوجود يف االعًتافكما أن  . ىؤالء اؼبستهلكُت ودراستهم بالشكل اعبيد

حاجاهتم ورغبـاهتم يعتبـر نقطة بداية التعرف على بعض األبعاد الرئيسية لسلوك اؼبستهلك اؼبصريف ، والكيفية اليت يقوم 
الطريقة اليت من خبلؽبا تساىم اؼبنتوجات  ودراسة ربليل سلوك اؼبستهلك تعترب . من خبلؽبا بإشباع حاجاتو ورغباتو

 ( .1)  لؤلفرادواالجتماعيةوتشكيل اؽبوية الشخصية  واػبدمات يف رسم 

 : سلوك المستهلك : المطلب األول 

 : نتعرف على سلوك اؼبستهلك وأنواعو 

الشخص الذي يشًتي ويستهلك واحد أو عدة سلع "يعرف اؼبستهلك بأنو   :   سلوك المستهلكمفهوم -1
  .(2) " وخدمات من عند اؼبنـتج أو اؼبوزع

اػبارجية اليت   لفظيـة أو حركيـة للمـؤثرات الداخليـة أ واستجابةكل "ويعرف سلوك اؼبستهلك كذلك على أنو 
 .   (3)" يواجهها الفرد واليت يسعى من خبلؽبا اىل ربقيق توازنو مع البيئة

يضم ؾبموع األنشطة اليت تسبق وترافق وتتبـع قـرار الشراء ، ومن خبلؽبا " سلوك اؼبستهلك بأنو  lambin ويعرف
 . الشراء وليس بطريقتو العشوائية  من خبلل معرفة السبب الذي دفع بو إىل القيـام بعمليـةاالختياريقوم الفرد بعملية 

 القـرارات اليت تتعلق بتوجيو بازباذطبقا ؽبذا التعريف فالدراسة سلوك اؼبستهلك تتعلق بالتعرف على كيفية قيامو (4)
 السلع واػبدمات اليت تشـبع حاجاتو ، لذلك وباول رجل واستهبلكاؼبوارد اؼبتاحة لو من وقت وجهد ومال لشراء 

  .التسويق أن يقدم السلع واػبدمات اليت ترض اؼبستهلكُت فبا يسـهل شـرائها منهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Michel Solomon .- Comportement du Consommateur - 6 eme Edition Pearson Education. France 2005 ; 

Préface . 

(2)  ) Claude demeur -, marketing - 4ém édition . Ed Dalloz. Paris 2003. P 29. 

  . 176 ، ص 2000ران ، عمان ھدار ز- مدخل التسویق المتقدم -  محمود جاسم الصمیدي (3)

(4)  Lambli (J J ) - Le marketing Stratégie – 4 eme édition. Edixience international 1999 . P 72 
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 اليت مـن خبلؽبا الفرد ىبتار ، واالنفعاليةؾبموعة األنشطة العقلية "وىناك تعريف أخر يرى بأن سلوك اؼبستهلك ىو 
كما يبكن تعريف سلوك اؼبستهلك بأنو األفعال (1) . يشًتي ، ويستعمل السلع واػبدمات إلشباع رغباتو وحاجاتو

وهبب مبلحظة أن (2) .  قرارات الشراءازباذأو خدمة واليت تتضمن  والتصرفات اؼبباشرة لؤلفراد للحصول على سـلعة 
 دبا االىتمام القرار ، وعنـد دراسـة سـلوك اؼبستهلك هبب علينا ليس فقط ازباذالشراء الفعلي ىو جزء فقط من عملية 

أين وكيف وربت أي ظرف سبت عملية الشراء ؟ وؼباذا يتصرف  : اآلتيةيشًتيو اؼبستهلك ولكن اإلجابة على األسئلة 
اؼبستهلك بالطريقة اليت يتصرف هبا ؟ ال بد مـن ؿباولة الوصول اىل إجابات عن تلك األسئلة حىت نتمكن من تفهم 

لذلك هبب أن ننظر اىل ما وبتاجو اؼبستهلك وكيف تتشكل ىذه  . االجتماعيةالعملية التسويقية من الزاوية اإلداريـة أو 
وينجم سلوك اؼبستهلك عن التأثَتات الشخصية وعوامل احمليط اليت يبكن  . اغباجات وكيـف تـرتبط بالنشاط التسويقي

 (3) . اؼبختصرة التالية واليت تدعى دبعادلة السلوك صبعها فـي اؼبعادلـة

C =ƒ( P , E ) 

  .يعرب عن سلوك اؼبستهلك : C : حيث

      P :  الـدوافع ، اإلدراك ، الـتعلم ، الشخصية، اإلذبهات: ىي التأثَتات أو العوامل النفسية للفـرد منهـا.  

     E :  اعبماعات االجتماعيةالثقافـة ، الطبقة : ىي الضغوط اليت تأثر على اؼبستهلك من طرف قوي احمليط ومنها ، 
  .اؼبرجعية ، العائلية

ويبقى ربديد اإلستجابة الناذبة عن اؼبؤثرات اليت ىبضع ؽبا اؼبستهلك ليس باألمر اؽبُت ، الشيء الذي جعل بعض علماء 
السلوك يطلقون تسمية العلبة السوداء على السـلوك اإلنسـاين نتيجـة صـعوبة اإلطبلع على أسراره الكثَتة ، دبعٌت أن العقل 

البشري أصبح كوحدة لتشغيل البيانـات يقـوم بإ سـتقبال اؼبداخبلت واليت سبثل اؼبثَتات ، كما أن لو ـبرجات تتمثل 
وؽبذا فقـد كـان لعلم النفس دورا بارزا يف تفسَت قوة اؼبؤثرات على سلوك اؼبستهلك ، وقد . اإلستجابات أو التصرفات 
  .قدم الباحثُت يف ىذا اجملـال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  Petigren (D) , zouiten (S) , menvielle(W) - Le consommateur acteur clé en marketing. – les éditions S M G .2002, P 

62.  

                                                              . 43، ص . 1992دار الجامعـیة، بیـروت، لبنان - إدارة التسویق - محمد عبد الفتاح –  عبد الفتاح محمد (2)

 تلمسان رسالة ماجستر ، كلیة العلوم اإلقتصادیة علوم التسییر والعلوم التجاریة ، جامعة- لك الجزائريھتأثیر اإلعالن على سلوك المست-  بوعناني حكیمة (3)
   .13 ، ص 2006/ 2005
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على تصرفات األشـخاص موضع التجربة "  أو رد الفعل االستجابةاؼبثَت و " مبوذج الصندوق األسود و الذي يفسر دور 
 . ، والشكل اؼبوايل يوضح ىذا اؼبفهوم

  .االستجابةنموذج الصندوق األسود للمثیر و  :  (1- 2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .1997عمان – مكتبة دار الثقافة للنشر – سلوك المستهلك – محمد صالح المؤدن :  المصدر

نستخلص من ىذا الشكل بأن ىناك مداخبلت تتمثل يف ؾبموعة من اؼبثَتات اػبارجية  

وىي دبثابة مثَت لسلوك اؼبستهلك سبر عرب الصندوق األسود اػباص بكل فرد فتــنتج إستجابة  (مثَتات تسويقية و بيئية  )
 باعتمادفالدارس لسلوك الفرد يف ىذه اغبالة يتمكن من ضبط اؼبثَت مث يستنتج مـا يـدور يف ذىن اؼبستهلك  . (ـبرجات )

 اليت تصدر االستجاباتعلى نظريات علم النفس ، إال أن ىناك صعوبة يف مثل ىذه الدراسة تتمثل فـي تعدد و تنوع 
عن بعض اؼبثَتات ، وكذلك صعوبة مراقبة ىذه اؼبثَتات من جهـة و تنوعها من جهة أخرى ، كلها أسباب ربول بُت 

  . الدارس سلوك اؼبستهلك و حقيقة السلوك

 

 

 

 (المداخالت )المثيرات الخارجية

 

المثٌرات 
 .التسوٌقٌة

لمثٌرات 
 البٌئٌة 

المنتجات 
 

السعر 
 

لتوزٌع 
 

  التروٌج -

 اقتصادٌة
 

 اجتماعٌة
 

  سٌاسٌة
 

  ةتكنولوجً

 

 عقل المستهلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La boite noire  

 

 (المخرجات )ستجابة المستهلكا

 .إختٌار المنتج
 

إختٌار العالمة 
 

  .إختٌار السعر المناسب
 

  .إختٌار وقت الشراء
 

  إلخ . . . .

 

 

الصندوق 

 األسود
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و نستنتج فبا تقدم أن سلوك اؼبستهلك يعرب عن التصرفات و األفعال اليت يسـلكها الفـ رد مـن زبطيط و شراء للمنتج 
وىذه التعريفات سالفة الذكر كثَتة ولكن .  دبعٌت قبل وخبلل و بعد اغبصول على اؼبنتجاستخدامووحىت إستهبلكو و 

  .سلوك اؼبستهلك ىو نتاج تفاعبلت العوامل الداخلية و اػبارجية- :  أبعدىا و مضامينها ىي

  . الدقيق ؼبضمون الرسالة الًتوهبية اؼبطروحةاالختيار -

  .اإلختيار اؼبناسب للوقت -

  . بُت البدائل اؼبطروحةاختيارسلوك اؼبستهلك ىو عملية  -

  .قرار الشراء وبتاج إىل معلومات واضحة و دقيقة -

  . اؼببلئم لو و لقدراتواختياريقوم الفرد جبمع اؼبعلومات و ربليلها و  -

  .قرار الشراء يتضمن الكثَت من اؼبخاطر و عدم التأكيد -

 (1 . )اؽبدف من البحث عن اؼبنتج ىو إشباع اغباجات و الرغبات - -

 تقييم قرار الشراء اؼبتخذ ، ىل ىو قرار صائب أم ال ؟ وىل وبقق اإلشباع أم ال ؟ -

  : المستهلكین أنواع–  2

 علـى اؼبنظمة أن أستوجب ذلك على سلوك كل منهما ، انعكاس اؼبوجودة بُت األسواق و لبلختبلفاتنظرا 
ربدد مند البداية السوق الذي تعمل فيو وربتل أكرب قسط منو ، و بالتايل التميز بـُت أنـواع اؼبستهلكُت الذين 

  . ستتعامل معهم ، وإعداد الربامج التسويقية اؼببلئمة لكل منهم
 (2 . ) السلع و اػبدماتاستهبلكو يف ىذا الصدد مبيز بُت نوعُت من اؼبستهلكُت وذلك حسب 

 استخدامو اػباص أو الستخدامو وىو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو اػبدمة ما و شراؤىا :المستهلك الفرد - 2-1
  .  هنائيااستعماالالعائلي ، أي إشباع اغباجات و الرغبات اؼبباشرة ، أي 

وىو يضم كافة اؼبؤسسات اػباصة و العامة، حيث تقـوم ىـذه اؼبؤسسـات بالبحث وشراء السلع و اؼبواد  :  المستهلك الصناعي-2-2
كما إن اؼبؤسسات الصناعية تقوم بشراء اؼبواد اػبام    .أو اؼبعدات اليت سبكنها مـن تنف يـذ أىـدافها اؼبقـررة فـي خططهـا أو إسًتاتيجياهتا

أما . األولية و مكونات أخرى نصـف مصـنعة وذلك من أجل إنتاج و تسويق سلع هنائية كل من اؼبستهلك النهائي أو اؼبستهلك الصناعي
  .اؼبشـًتي

ػبدمايت فغالبا ما يقوم بشراء ـبتلف األدوات و اؼبعدات اليت سبكن مؤسستو من تقدًن خدماهتا لكل مـن اؼبستهلك الفرد 
 .أو اؼبؤسسات اليت قد ربتاجها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                   

                                                                     . 92 ، ص 2009دار الصفاء ، عمان ، - أدارة الترویج و اإلتصالت التسویقیة - علي قالح الزعبي  (1)
  .15 ، ص 2004دار وائل للنشر ، الطبعة الرابعة ، عمان – لك ھسلوك امست– یم عبیدات ھ محمد إبرا(2)
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  :  أىمیة دراسة سلوك المستهلك-: المطلب الثاني 

 العديد من األفراد وخاصة اؼبستهلكُت والطلبـة والباحثُت اىتمام على استحوذتإن دراسة سلوك اؼبستهلك 
 (1): يورجال التسويق ، ويبكن بيان الفوائد اليت ربققها دراسة سـلوك اؼبستـهلك لكـل طــرف كما يل

  : أىمیة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمستهلكین-1

 للسلع واػبدمات ، وباػبصـوص يف معرفة ماذا واستهبلكوتساعد اؼبستهلك على التبصر يف فهم عملية شرائو     
يشًتي وؼباذا وكيف وبصل عليها ، كما تساعده على إدراك العوامل أو اؼبـؤثرات التـي تؤثر على سلوكو الشرائي 

  .  واليت ذبعلو يشًتي أو يستهلك سلعة أو عبلمة أو خدمة معينةواالستهبلكي
  : أىمیة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للطلبة-2

تفيد دراسة سلوك اؼبستهلك الطلبة يف فهم العبلقة بُت العوامل البيئية والشخصية أو النفسية اليت تؤدي ؾبتمعة إىل 
 تصرف معُت ، كمـا تسـمح بـتفهم سـلوك اإلنسان كعلم حيث أن سلوك ازباذالتأثَت يف سلوك الفرد وتدفعو إىل 

  . اؼبستهلك ىو جزء من السلوك العام
  : أىمیة دراسة سلوك المستهلك بالنسبة لرجال التسویق-3

تساعد دراسة سلوك اؼبستهلك رجال التسويق يف تصميم اإلسًتاتيجيات التسـويقية التـي ال تـتم بدون الوصول اىل 
التفهم الكامل لسلوك اؼبستـهلك ، كما تفيد يف فهم ؼباذا ومىت يتم القـرار مـن قبـل اؼبستهلك والتعرف على أنواع 

السلوك اإلستهبلكي والشرائي للمستهلكُت ، وأخَتا تسـاعدىم فـي فهـم ودراسة اؼبؤثرات على ىذا السلوك ، فرجل 
  . التسويق الذي يفهم سلوك مستهلكيو سيحقق أو يـدعم مركـز اؼبؤسسة التنافسي يف السوق

  : أىمیة دراسة سلوك بالنسبة لمسؤولي المؤسسات-4

  : دراسة سلوك اؼبستهلك تساعد مسؤويل اؼبؤسسات يف اؼبيادين التالية
  .:  الفرص التسویقیة المناسبةاكتشاف . أ

ففي ظل اؼبنافسة القوية اليت تشهدىا األسواق يبكن للمؤسسة أن تستفيد من الفـرص التسـويقية اؼبتاحة أمامها يف السوق هبدف 
تقدًن منتجات جديدة أو إهباد : ربقيق التكيف بينها وبُت احمليط ، وىذا يتم بواسطة حبوث التسويق ومن الفرص اؼبمكنة 

  .  جديدة يف أسواقها اغباليةاستخدامات أو استعماالت
  :تقسیم السوق . ب

يهدف تقسيم السوق إىل ذبزئتو إىل ؾبموعات أو قطاعـات متميـزة مـن اؼبسـتهلكُت الـذين يتشاهبون فيما بينهم داخل كل قطاع 
  .ولكنهم ىبتلفون من قطاع اىل أخر ، ويبكـن للمؤسسـة أن زبتـار

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22 ، 21ص ص 2003اعبزء الثاين ، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر - لك ، عوامل التأثَت النفسية ھسلوك اؼبست– عناين بن عيسى (1)
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واحدة أو أكثر من ىذه القطاعات ، ويبكن أن تعتمد اؼبؤسسة يف تقسيم السوق على عـدة معـ ايَت مثـل اؼبعايَت النفسية 
وفبا ال شك فيو فإن اؼبؤسسات مطالبة بتحليل أسواقها واإلؼبـام خبصـائص اؼبستهلكُت ، والتعرف على . والسلوكية 

  . حاجاهتم ورغباهتم وسلوكهم الشرائي واإلستهبلكي بصـفة منتظمـة حتـى تضمن بقائها ومبوىا يف السوق

ن تقسيم السوق إىل قطاعات ال يضمن بقاء اؼبؤسسة يف السوق  ا :تصمیم الموقع التنافسي لسلع المؤسسة- ت 
ولن يتأتى ذلك إال بالفهم الكامل والدقيق لسلوك قطاعها اؼبسـت . فحسب بل يبكنهـا أ ن زبتـا ر موقعا تنافسيا لسلعها

ىدف ، وقـد تلجـأ اؼبؤسسة اىل الرسائل اإلعبلنية أو أي وسيلة أخرى إلخبار اؼبستهلكُت عن مدى سبييز سـلعها 
  . بصـفات معينة قادرة على إشباع حاجاهتم ورغباهتم أحسن من غَتىا

  : اإلستجابة السریعة للتغیرات التى تحدث في حاجات ورغبات المستهلكین- ث 

ن الضروري أن تقوم اؼبؤسسة بدراسة سلوك اؼبستهلك الشرائي واإلستهبلكي بصـفة منتظمـة هبدف مسايرة التغَتات    
  . اليت تطرأ على حاجات اؼبستهلكُت

  :تطویر وتحسین الخدمات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها- ج 

من الطبيعي أن يتأثر سلوك اؼبستهلك بالسياسات التسويقية اليت تصممها اؼبؤسسات ، إذ ربـاول كل مؤسسة على    
جذب أكرب عدد من اؼبستهلكُت إليها دون غَتىا من اؼبؤسسات اؼبتنافسة ، ولتحقيق ذلك فإن كل مؤسسة تسعى إىل 

  :تقدًن اؼبنتجات اليت تشبع حاجات ورغبات اؼبستهلكُت مع تطـوير وربسـُت اػبدمات اؼبصاحبة ؽبا ، مثل

  . وتتمثل يف الًتكيب ، التدريب ، وتوفَت قطع الغيار والصيانة : الخدمات الفنیة -

 :  ومنها:الخدمات الغیر الفنیة  -

 تقدًن تسهيبلت إئتمانية وشروط سداد ميسرة.  

 توفَت خدمة نقل وتوصيل اؼبشًتيات إىل اؼبنازل ؾبانا .  

 قبول اؼبرذبعات وإستبدالو بوحدات أخرى أو رد الثمن للمشًتي .  

  متابعة اؼبستهلك بعد الشراء ، كشكره على قيامو بالشراء ، والتأكيـد مـن رضـائو عـن اؼبنتجـات واػبدمات اؼبقدمة
  . لو
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تفيد دراسة سلوك اؼبستهلك يف فهم األدوار اؼبختلفة اليت   : تفهم أدوار أعضاء العائلة في عملیة إتخاذ القرار- ح 
يلعبها كل فرد من أفراد العائلة الواحـدة عند إزباذ قرار شراء السلع واػبدمات ، ولقد تغَتت األدوار التقليدية ألعضاء 

العائلة بصـورة مدىشـة خبلل العشرية األخَتة يف ؾبتمعاتنا ، لذا وبتاج رجال التسويق إىل معرفة التغَتات التـي طـرأت فـي 
التغَتات بصفة عامة  ىيكل األدوار يف العائلة وإجراء التعديبلت اؼبناسبة لرباؾبهم التسويقية ، فبا يكفـل ؽبـم مسـايرة ىـذه

  وتصميم الرسائل اإلعبلنية اؼبناسبة ، هبدف ـباطبة كل عضو من أعضاء العائلـة حسب دوره وأنبيتو يف إزباذ القرار

  :  الفرد بجماعات عدیدةواحتكاكالتعرف على أثر تفاعل - خ 

 واعبماعات اؼبرجعية ، ويظهـر ىـذا التأثَت يف القرارات االجتماعيةيتأثر الفرد جبماعات كثَتة مثل العائلة والطبقات   
   .   ويبكن للمؤسسة أن تقوم بتصميم سياسـاهتا التسويقية وفقا ؽبذه التأثَتات. الشرائية اليومية اليت يتخذىا اؼبستهلك 

 أصبحت تعترب نقطـة البداية ألية خطة تصرفاتوإذن ومن خبلل ماتقدم نستخلص بأن دراسة سلوك اؼبستهلك ، وفهم 
  . تسويقية تنفذىا اؼبنظمة ، بل من اؼبستلزمات اؼبلحة و اغباسـمة فـي رسـم البـرامج وزبطيط إسًتاتيجيات الفعالة
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  :  تطور سلوك المستهلك-5

أنبها  لقد تطور حقل سلوك اؼبستهلك كنظام تسويقي متكامل وذلك نتيجة أسباب كثَتة وعوامل عديـدة  
  : مايلي

قصر دورة حياة السلعة ، والفشل الكبَت يف تسويق السلع ، وخاصة تلك اليت مت إنتاجها وتقـديبها دون دراسات وفية -ا
لسلوك اؼبستهلك ، حيث أن الكثَت من السلع مت تطويرىا دون مراعاة غباجات وأذواق اؼبستهلكُت وإمكانياهتم الشرائية 
، فبا قلل فرص تسويقها ، والسلع اليت مت تسويقها منها كـان بتكـاليف تسويقية عالية وهبامش ربح قليل األمر الذي أدى 

 (1 ). اىل فشل خطط الكثَت من اؼبؤسسات التسويقية
إن الكثَت من السلع اؼبقدمة للمستهلك كانت ؽبا أضرار كبيـرة ، وخاصـة اؼبنظمـات الكيماويـة والعبوات والنفايات -ب

وغَتىا ، وؽبذا توجب القيام بالدراسات حول سلوك اؼبستهلك وكل ما يهمـ ه ؾبـال السلع وخاصة بعد إزدياد دور صبعية 
ضباية اؼبستهلك يف اؼبراقبة الصـارمة علـى السـلع واػبـدمات اؼبقـدمة ، وتنامي دور مؤسسات ضباية البيئة يف فرض شروطها 

  . على اؼبنتجُت بشكل عام ، األمر الذي قلل من مساحة حرية اإلنتاج والتوزيع إىل حد كبَت
لدور الفعال عبمعيات ضباية اؼبستهلك ، واليت أخذت سبارس ضغوط كبَتة ومؤثرة على اؼبنتجـُت واؼبسوقُت ، لذلك -ت

توجب اإلىتمام بدراسة سلوك اؼبستهلك وذلك هبدف إنتـاج وتقـدي م سـل ع وخـدمات بالكميات والنوعيات واألسعار 
  . اؼبناسبة

اإلىتمام اؼبتزايد للحكومات باؼبستهلكُت الذي أجرب رجال التسويق والشركات اؼبعنية إىل الًتكيـز على دراسات -ث
  .اؼبستهلك بالشكل الذي ينسجم مع التعليمات والقوانُت اغبكومية الصادرة غبمايـة مصـلحة اؼبستهلك

تزايد أنبية قطاع اػبدمات يف حياة الفرد واعبماعة ، أدى إىل تزايد عدد اػبدمات وتنوعهـا فبـا أجرب الشركات اؼبعنية -ج
  إىل إجراء الدراسات الوافية إلمكانيات الشراء لـدى اؼبسـتهلكُت فـي األسـواق اؼبستهدفة

إىتمام اؼبنظمات غَت الرحبية يف دراسات سلوك اؼبستهلك ، نتيجة تشابك العوامل البيئية حول تلك اؼبؤسسات -ح
 .وتطبيقها مفاىيم التسويق اغبديث

اغباجة اؼبتزايدة أمام صبيع الشركات العامة بنجاح لدخول األسواق اػبارجية ، دفع هبا إىل إجـراء دراسات دقيقية عن - خ
  . حىت ال يكون الـدخول فيها ؾبرد مغامرة فاشلة, األسواق اؼبستهدفة دبا يف ذلك اؼبستهلكُت يف تلك األسواق 
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  .152 ، ص 2006دار حامد ، الطبعة األوىل ، عمان ، - لك ، مدخل اإلعبلن ھسلوك اؼبست- كاسر نصر اؼبنصور (1)
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 .البنكي  العوامل المحددة لسلوك المستهلك : المبحث الثاني 

 ، و معرفـة دوافعو الشرائية ، تعترب من سلوكياتوبعد ما تعرفنا يف اؼببحث السابق بأن تفهم تصرفات اؼبستهلك و ـبتلـف 
و نقطة , اؼبستلزمات األساسية و اغباظبة يف بناء نظام تسويقي قـادر علـى ربقيـق األىداف اليت تسعى إليها اؼبنظمة 

 .  اؼبختلفـة لتلبية ـبتلف حاجات و رغبات اؼبستهلكُت اؼبستهدفُتاالقتصاديةحيوية يف زبصيص و توزيع اؼبوارد 

و ىذا ما يعٍت أنو من العوامل اؽبامة اليت أصبحت تساعد على قباح أي منظمـة ىـي معرفـة األسباب و الدوافع اليت 
أي معرفة السبب , تؤدي باؼبستهلكُت إىل شراء سلعتو أو خدمة دون أخرى أو التعامل مع مصـرف معُت دون غَته 

و ىذا ما , والسبب الذي هبعلو يغَت وجهتو يف ظرف أخر , الذي يدفع باؼبستهلك إىل تبٍت سلوك معُت يف ظرف معُت 
اليت تريد ، حبيث تقوي الرغبة يف تكرار السلوك اؼبرغوب ، وتضعف  يساعد اؼبنظمات يف تغيَت السلوك و توجيهـو الوجـو

 (1) . تكرار السلوك غَت اؼبقبول

وعليو فسنحاول التطرق من خبلل ىذا اغبث إىل أىم العوامل احملددة لسلوك اؼبسـتهلك ، وعـن كيفية إزباذ القرار الشراء 
  عند اؼبستهلك ، وكذا ألىم العوامل احملـددة إل ختيـار اؼبسـتهلك للمصـرف اؼبناسب
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  .1997عمان، األردن – مكتبة دار الثقافة للنشر – سلوك المستهلك – محمد صالح المؤدن  (1)



90 
 

الفصل الثاني                                                                     سلوك المستهلك البنكي     

 

 :بنكي  مستهلك اللالعوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة على سلوك ا: المطلب األول 

يتأثر سلوك شراء اؼبنتج أو اػبدمة اؼبصرفية دبجموعتُت من العوامل ، وىـي عوامـل داخليـة وأخرى خارجية كما 
   : األيتىو موضح يف الشكل 

 البنكي   العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك  (2 – 2)الشكل 
 

 

 

 سلوك اؼبستهلك اؼبصريف

 

 

 

 

   1994دار الصـفاء ، عـمان ، األردن - أصـول الـتسویق المصـرفي – ناجي معال  :المصدر 
 القرار الشرائي ازباذن العوامل اؼبشار إليها سابقا تتفاعل مع بعضها البعض بصورة مستمرة ، ويظهر تأثَتىا علـى مراحل إ

 تؤثر على األفراد اجملتمع ومـن ثـم تتفاعل مع الداخلية للفرد من حيث دوافعو االجتماعية، فعوامل الثقافة والعوامل 
ىذه العوامل يبكن ؼبديري التسويق التنبؤ بسلوك اؼبستهلك   وشخصيتو ، وعن طريق مبلحظة أمباط التفاعل بُتواذباىاتو

.                                                                                                   اؼبرتقب وزبطيط اإلسًتاتيجيات التسويقية
 ــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Monique zolliger .Eric Lamarque - Marketing et stratégie de la banque - 1999 .P 5
(  1) 

  : العوامل الخارجٌة

  .الثقافٌة -

  االجتماعٌة. 

  األسرة. 

 الجماعات المرجعٌة  

 الطبقة االجتماعٌة  

 

 سلوك

 المستهلك

 البنكً 

 :  العوامل الداخلٌة

  .النفسية -

 الحاجات والدوافع  

 اإلدراك  

 التعليم 

 المعتقدات 

 اإلتجاھات 

 الشخصية -
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 :يوجد عاملُت  :  بنكيالعوامل الداخلیة المؤثرة في سلوك المستهلك ال - 1

للسـلوك بإ يبكن تعريف الدوافع بأهنا القوة احملركة الكامنة يف األفراد ، والتـي تـدفع ىم  : العوامل النفسیة – 1- 1
 اؼبنبهات اليت يتعرض ؽبا األفراد مـع اغباجـات الكامنة لديهم ، واليت وانسجامذبـاه معـُت ، وتتولد ىذه القوة الدافعة نتيجة تبلقي 

كما أن األىداف . تؤدي هبم حاالت من التوتر تدفعهم اىل ؿباولة إتباع كل األنشطة اؼبمكنـة اؽبادفـة إىل إشباع حاجاهتم ورغباهتم 
 تتفـق مـع قـدراهتم ومواردىم ، وقد تكون نتاج تفكَت مستمر من قبلهم أو نصائح وإرشادات يتم أن هبـب ألنفسهماليت وبددوهنا 

وبناءا على ذلك فالدوافع تعرب عن إحساس    (1) .اؼبرجعية احمليطة هبم واؼبؤثرة عليهم واؼبقبولة منهم  تقديبها من قبـل اعبماعـات
  . داخلي عند الفرد بوجود حاجة غَت مشبعة فيتولد عنده طاقة داخلية ربركو وتدفعو كبو اؽبدف بغية إشباع ىذه اغباجة

 عام وقاطع حول تقسيم اغباجات اإلنسانية ، ولعل أىم النظريات اليت وردت حول مفهوم اغباجات تلك اليت اتفاقوال يوجد ىناك       
واليت عرفت بنظرية ماسلو للحاجات حيث يـر ى أن ىناك طبس مستويات من اغباجات البشرية اليت تأخذ  Maslow هبا الباحث

  .ترتيبها شكبل ىرميا كما ىو موضح يف الفصـل األول

 اػبدمات اؼبصرفية ، فإن من الصعب أن تقع ىذه اغباجات ضمن ؾبموعة من ىذه اذباهوإذا ما نظرنا إىل حاجة الفرد أو ؾبموعة حاجاتو 
 األمان قد اعتبارات اغباصـل فـي طبيعـة الفـرد وإمكاناتو فاغباجة إىل طعام ال ىبتلف فيها إثنان ، ولكن لبلختبلفاجملموعات ، وذلك 

تظهر يف جانب اػبـدمات ، فقد يلجأ الفرد للتعامل مع اؼبصارف أمبل يف احملافظة على أموال من السرقة أو الضـياع ، وقـد يأخـذ جانب 
يف جانب األمان عند الفرد واليت قد   عديدة أخرى كلها تدخلواعتباراتاألمان شعارا يف كثَت من اغباالت عند العديد من اؼبصارف ، 

 (2.)تولد لديو الدوافع للتعامل مع اؼبصرف واحملافظة على أموالو

تعترب الدوافع القوة اليت تدفع الفرد لتصرف ، فهي تعطيو الطاقة وتوجو سلوك اؼبستهلك ، وفـي أصل ىذه القوة قبد اغباجيات ولكن عند 
اليت )معرفتها من طرف اؼبستهلك زبلق فرق بـُت اغبالـة اغبقيقيـة واغبالة اؼبتوقعة ، إن الدوافع ىي ناتج كذلك عن فرق بُت اغبالة اؼبثالية 

 . واغبالة اؼبلموسة من طرف اؼبستهلك ( الوصول إليها االعتقاديتمٌت اؼبستهلك على األقل 
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 .                                                   76، ص . 2007دار وائل للنشر ، األردن –  (األخضر و البیئة)التسویق اإلجتماعي – محمد إبراىیم عبیدات  (1)
 .45ص  .2005 التسویق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، األردن ، تیسیر العجارمة، (2)
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والدوافع تصنف  (1) . ىذا الفرق ىبلق نوع من اإلحساس بالنقص وحالة من التوتر وباول الفرد التقليص من حدتو      
 وأخرى عقبلنية ، فالعاطفية تظهر يف جوانب تتعلق حبب الظهور والتباىي والتسلية انفعاليةعادة إىل دوافع عاطفية أو 

 اليت ال ذبد ؽبـا اؼبكانـة فـي اػبـدمات اؼبصرفية ، بل العكس فإن األفراد غالبا ما يبيلون إىل عـدم االعتباراتوغَتىا من 
اإلفصـاح عـن أرصـدهتم وتعـامبلهتم اؼبصرفـية ، ما هبعل ىذا العامل معطبل يف اػبدمات اؼبصرفية ، بينما تأخذ الدوافع 

العقبلنيـة مكانتهـا يف ربقيق اؼبزايا واؼبكاسب اليت تعد بالفائدة أو عدم الفائدة من التعامل يف اػبـدمات اؼبصـرفية ، ومـا 
  .  اػبدمة اؼبصرفية اؼبتاحة يف اؼبصارفاستخداميبكن أن تًتكو من أثر على عمل الفرد ونشاطو جراء 

 ، وتنظيم وتفسَت ما وبصل عليو باختياريعرف اإلدراك بأنو تلك العملية اليت يقوم الفرد بفضلها   :  اإلدراك-1-1-1
اؼبعلومات اليت يتلقاىا الفرد من اؼبصادر : كما يقصد بو  . من اؼبعلومات لتكوين صورة واضحة عن األشياء احمليطة بو

 وفهمها بطريقتو اػباصة ، متأثرا دبا لديو مـن واستيعاهبا منها وتفسَتىا باالنتقاءاؼبختلفة إىل نسـقو الفكـري ، ويقـوم 
فاألشياء بصفة عامة تدرك من خبلل اغبواس ، ولكن يف اػبدمات ال (2) .  وتصورات وانطباعاتخبـرات ومعلومـات

يبكن أن تتحقـق العمليـة اإلدراكية وفق ىذه اؼبعايَت ، وخاصة إذا ما علمنا بأن اػبدمة اؼبصرفية غَت ملموسة ، فتنعـدم 
حالـة الشم والتذوق واللمس يف حالة ربقيق اإلدراك ىذا ، ولكن اؼبهم اإلشارة اىل اعبوانب اغبسية اليت تـدرك اػبدمة 

 اعبوانب الًتوهبية من قبل اؼبصارف قد ال يكون كفيبل بتحقيق حالـة اإل دراك عند الفرد ، ونقلو من فاستخداماؼبصرفية 
حالة كونو فردا ال يتعامل مع اؼبصارف اىل زبون يتعامل دبثـل ىـذه اػبـدمات اؼبصرفية ، وىذا ما يعٍت أن اػبدمة 

االملموسة ستفسر وتظهر بشكل أو صورة أو عبـارات ـبتلفـة أو أي شكل أخر من أشكال الظهور ، واليت تعٍت أن 
 (3.) اإلدراك ينتج من تفاعل نوعُت من العوامل وىي

 فاػبدمات تتجلى أساسا من قدرة اؼبصارف على إستقطاب الزبائن بإستخدام وسـائل احملفزة ، :العوامل المحفزة - 1-1-2
وىذه الوسائل غالبا ما تأخذ أشكاال عديدة ، مثل إستخدام اإلعـبلن ، فعمليـة كسـب الزبـائن وربقيق حالة الرضا لديهم 

 . يف التعامل مع اػبدمة اؼبصرفية يتطلب باألساس األخذ برسالة إعبلنيـة التـي من شأهنا ربقيق ىذا اؼببتغى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1) Denis Darpy .Pierre Volle - Comportement du Consommateur , Concepts et outils -2 eme édition 

dunod , paris , 2007.p28.                                                                                                                            
   .               85ص، 2003 ،دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائر 2ج-سلوك المستهلك، عوامل التأثیر النفسیة – عناني بن عیسى (2.)

.  45ص  .2005 التسویق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، األردن ،تیسیر العجارمة، (3)  
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فهي تظهر من خبلل ذبارب الفرد وقدرتو يف تقبل الرسـائل اإلعبلنيـة :  (الفردیة)العوامل الشخصیة -1-1-3
اؼبختلفة ، وإمكانية تفسَتىا وترصبتها ودبا ربقق الفائدة اؼبتوقعة ، وىذه اؼبسألة تستند باألسـاس علـى قدرات الفرد 

 . وإمكاناتو العلمية وذبربتو يف اغبياة وخربتو

  : االتجاىات-1-1-4

كما     عن تلك اغباالت اليت تعكس التوجيهات اإلهبابية أو السلبية للمسـتهلك إ ذبـاه شيء معُتاالذباىاتتعترب       
باإلهباب أو السلب  التوجهات اؼبسبقة لتقييم بعض اغبـاالت"  من الناحية التسويقية بأهنا االذباىاتيبكن تعريف 

فاؼبواقف إذباه اػبدمات اؼبصرفية و التعامل مع اؼبصارف يتباين من الوقـت إلـى أخـر، إ ذ (   1) . للمنتوج أو عبلمة معينة
 حالة التعامل مع اؼبصارف وتنمو دبرور األيام ، ويستمر اؼبوقف على كبو إهبـايب ، أو يكـون عكس ذلك ، وىذا ما تعزر

 موقفا يتخذ مباشر مع الزبائن يف تعاملو اؼبصريف بسبب أن من السهولة على الزبون أن احتكاكهبعل إدارة اؼبصارف يف 
 إىل مصـرف أخـر منافس وقد ال يكلف ذلك الوقت أو اعبهد ما يستحق وانتقالوسلبيا يف عدم التعامل مع مصرف ما 

 تتباين عند واالذباىاتوغالبية اؼبصارف عرفت خبدمتها األساسية اليت باتـت تأخـذ شـكبل مبطيـا لكـن اؼبواقـف  الذكر
الزبائن تبعا ألسباب عديدة ، فمثبل سرعة يف تقدًن اػبدمة وإقبازىا أو أسـعارىا ما يعٍت أن يقدم اؼبصرف جهده يف 

  . إمكانية تعزيز عبلقاتو بزبائنو وإستمراراىا

التعليم ىو أي تغَت دائم يف اؼبعرفة أو السـلوك وبـدث نتــيجة للـ تدرب أو اػبـربة أو ، ويتحقق  : التعلیم- 1-1-5
 الدراسة واؼبصرف من شأنو أن وبقق التعلم  ،التعلم عن طريق اػبربة اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ، فالتعامل اؼبستمر بـُت الزبـون

بأحسن صورة ، كما أن التعلم من شأنو أن يبنع من وقوع الزبون يف متاىات أو حاالت من األخطاء اليت غالبا ما تظهر 
 البطاقة اؼبصرفية أو الشيك اؼبصريف أو الربيد اإللكًتوين يفًتض أن استخداميف العمليات اؼبصرفية ، فالتعلم يف كيفيـة 

ولكن من اؼبهم اإلشارة  (2) . يتحقق بكامل صوره دون نقص أو زيادة ما دام األمر متعلقا باعبوانب اؼبالية والنقدية
كذلك إىل أن اؼبصارف قد تبذل اعبهد والوقت ألجل أن يكتسب الزبـون تعلما معينا يف كيفية التعامل مع اػبدمات 

اؼبتاحة ، وعلى الرغم من أن األنشطة متماثلة فـي اؼبصـارف اؼبختلفة إال أن اؼبصرف الواحد قد ينفرد بتعامبلت وحاالت 
معينة يفًتض فهمها وتعلمها من قبل الزبـون حىت تستكمل العمليات والتعامبلت على كبو مبلئم كما ىو اغبال يف 

  . االنًتنت شبكة استخدام البطاقـات اؼبصـرفية أو استخدام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Denis Darpy .Pierre Volle -. Comportement du consommateur- OP. Cit. P 118.(1                             ) 

  .152 ، ص 2006دار الحامد ، الطبعة األولى ، عمان – لك ، مدخل اإلعالن ھسلوك المست–  كاسر نصر المنصور (2)
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قد ىبتلف سلوك اإلستهبلك األفراد داخل اجملتمع ، وذلك تبعا للديانة واؼبعتقدات التـي  :المعتقدات- 1-1-6
ينتمـون إليها ، ففي اجملتمعات اإلسبلمية مثبل ىناك من يعتقد أن القروض ذات فائدة اليت سبنحها اؼبصارف ىـي 

قروض ربوية وبرم الدين اإلسبلمي التعامل هبا ، وىذا ما يؤثر على سلوك أفراد اجملتمعات اإلسـبلمية يف التعامل مع 
 .اؼبصارف

اؼبشًتي ، ونذكر بـاأل خص  إن قرارات الشراء تكون موجهة عموما خبصائص شخصية :العوامل الشخصیة   -1-2
فعمبلء  .، ومبط معيشتو وشخصيتو  (الدخل)اؼبستهلك ومراحل دورة حياتو ووظيفتو ووضعو اإلقتصادي ) 1)سـن 

اؼبصارف يستجبون بدرجات متفاوتة للمنتجات واػبدمات اؼبصرفية اؼبقدمـة مـن قبـل اؼبصارف ، وذلك ناتج لئلختبلف 
فإعتبار الدخل قد يقًتن  . يف أعمارىم ، جنسهم ، ومستويات دخوؽبم ومستوى التعلـيم وغَتىـا من اؼبتغَتات األخرى

كمـا أن اعبـزء اؼبخصص لئلدخار قد أصبح موضع إىتمام اؼبصارف ، . غبجم القرض الـذي يبنحـو اؼبصـرف للمسـتفيد 
. حيث تسعى جادة وبإستعمال ـبتلـف ال تقنيـات واألساليب الًتوهبية إلستمالة ىؤالء األفراد إلدخار أمواؽبم لديها 

ومستوى التعلـيم يعـد كـذلك مـن اؼبؤشرات الفاعلة يف ربسُت وتنويع اػبدمة اؼبقدمة من طرف اؼبصرف ، أما فيما يتعلق 
بـاعبنس فقـد أدت زيادة اؼبشاركة اؼبرأة يف اغبياة العملية و مساواهتا للرجل يف الفرص الوظيفية إىل فتح آفاق جديـدة أمام 

وىكذا نبلحظ أن ىناك عبلقة .صانعي اإلسًتاذبية التسويقية للمصرف ، وىذا نظرا ؼبا سبثلو اؼبرأة من قطاع سوقي جديد
وطيدة بُت شخصية اؼبستهلكُت وكيفية تصرفاهتم الشـرائية ، فبـا يلزم على اؼبصارف األخد بعُت اإلعتبار ىذه العوامل 

باإلضافة إىل العوامل سابقة الذكر ، فيمكن  .بشكل فعال إذا ما أرادت تقدًن خدماهتا اؼبختلـ ـفة و احملافظ على زبائنها
   : ربديد طبسة أصناف من اؼبستهلكُت وىم

، ومرتبطـون بالتقاليد و  (احملافظون)وىم أشخاص يبتازون باحملافظة  : (confiants les  )  :المحتاطون-1-2-1
فهـؤالء األ شـخاص متقدمون يف السن ، و ؽبم ميزة  العائلة واؽبيئات ، فالنقود تعترب بالنسبة ؽبم شبينة و ال ينبغـي تبـديرىا

 .                                           البساطة وقاطنون يف منطق ريفية ، يفضلون الدفع نقدا بدال من إسـتعمال البطاقة اؼبصرفية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

(1)
Kotler (P) . dubois (B) – Marketing Management – OP. CIT .P 21 

(2)  Zollinger Monique - Marketing Bancaire, vers une banque du troisième type - Dunod , Paris 1985 ,P16. 
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وىم أفراد ؽبم ميزة احملافظة علـى التقاليـد و القـيم اؼبعنوية   les dominateurs) :)  المسیطرون-1-2-2
 أ فكـارىم ، فالنجاح لديهم باستغبلل، لديهم طموح كبَت يدفعهم للبحث عن اؼبسؤوليات اليت تسمح ؽبم علـى 

 . قائم على أساس اؼبال ، فالزبائن من ىذا الصنف ىم أفراد ميسوري اغبال و قاطنُت باؼبدن الصغَتة

ميزة ىذا النوع من الزبائن أهنم منطوون على أنفسهم،   les planificateurs)  :  )المخططون -1-2-3
و أسرارىم، قليلو الطموح، أوفياء ؼببادئهم و عادهتم، وؽبم تصرفات حاظبة بكل ما يتعلق باؼبال، فهـم ال يتقبلون 

  .اػبطأ أو التزوير، وىم شباب يف أغلب األحيان من دوي الدخول احملدودة و اؼبتوسطة

ىم أفراد مرتبطون باغبريات الفردية ، ويرفضون القيـود و وببون   mal aimés-)) :غیر المرغبین- 1-2-4
التمتع باغبياة ، وينفقون كل دخوؽبم من أجل ذلك ، كما أن حساهبم اؼبصريف بدون رصـيد فـي أغلب األحيان ، 

 . يف ىذا الصنف قبد إطـارات سـامية و متوسـطة يقطنـون باؼبناطق العمرانية . االئتمانويفضلون بطاقة 

 القوانُت و استعمالىم أفراد واقعيون جدا ، يعرفون و وبسنون  les joueurs)  : )نالمخاطر و -1-2-5
 من اغبياة مع تفادي كل أنواع القيود ، ىم أفراد صغار السـن من االستفادةالتعليمات لصاغبهم ، طموحهم ىو 

  . و اؼبهنيةاالجتماعيةـبتلف الطبقات 

ومن خبلل ىذا التصنيف للزبائن تستطيع اؼبصارف أعداد منتجات و خدمات تتماشـي مـع كـل صنف ، كما 
  .  اإلسًتاذبية اؼبناسبة لكل جزء من السوقاختياريبكنها 

إن األصناف سابقة الذكر نتيجة لدراسة ميدانية أجراىا مصرف فرنسي ، و ترتبط ىذه األصـناف بدرجة التكوين و 
ثقافة اجملتمع ، ألنو كلما كان اجملتمع يتمتع دبستوى تكويٍت كاف وثقافة عاليـة فـإ ن األفراد ال هبدون صعوبة يف 

 ، و استعماؽبا تعرضها اؼبنظمة من جهة ، ويف فهم طرق اليت األشياء اليت وبتاجوهنا من السلع و خدمات اقتناء
  .إدراك الدعاية ؽبا و إشهارىا من جهة أخرى
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 :  العوامل الخارجیة المؤثرة في سلوك المستهلك-  2

إن العوامل واؼبؤثرات الداخلية ىي نابعة من داخل الفرد نفسو ، ولذلك فإن تأثَتىا يكون فبيـزا لكل فرد من 
حيث تكوين وتوجيو السلوك ، أما العوامل اػبارجية فهي تصدر عن العامل اػبارجي الـذي وبيط بالفرد و اليت 

 .اجتماعيةتنقسم بُت العوامل ثقافية و أخرى 

 :  الثقافیةالعوامل - 2-1

 و الرمـوز الًتاكمية و اؼبتطورة مع االذباىاتتعرف الثقافة جملتمع ما بأهنا ؾبموعة القيم و األفكـار و الفلسـفات و    
 (1).اجملتمعات األخرى  تطور األمة ، و اليت ربدد األمباط السلوكية ألفرادىا و سبيـزه عـن أفـراد 

ؾبتمع معُت و اليت توجو  كما يبكننا أن نعرف الثقافة على أهنا ؾبموعة اؼبعتقدات و القيم و العادات اليت يتعلمهـا أفـراد
ذن فالقيم و التقاليد تشكل مرجع لسلوك أفراد اجملتمع، فهي ربـدد أمبـاط سـلوكهم الشـرائي ا(2) .سلوكهم كمستهلكُت

 هبدا العامل كأسـاس فـي زبطـيط السياسات و االىتمام و تفضيبلهتم ، لذا هبب على اإلدارة اؼبصرفية واذباىاهتم
 . معيارا لتقسيم عمبلئها إىل قطاعـات طبقا لثقافة كل قطاعاعتبارهاإلسًتاذبيات التسويقية باػبدمات اؼبصرفية ، و 

 ، االجتماعية يف ثبلث صــفات و ىـي الطــبقة االجتماعيةغالبا ما ذبتمع الـعوامل :  االجتماعیة العوامل-  2-2
 . واألسـرة ، و اعبماعات اؼبرجعية

 دبجموعة األفراد اؼبتجانسون و لديهم تقاربا واضحا يف االجتماعيةيقصد بالطبقات  : الطبقة االجتماعیة-2-2-1
العديـد مـن النواحي يف حياهتم اليومية ، كطريقة العيش و القيم واؼبنافع و السلوك ، و عادة يقسم اجملتمع إىل ثـبلث 

 : ، الطبقة العليا و الطبقة الوسطى و الدنيا كما ىو موضح يف الشكل التايلاجتماعيةطبقات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .180ص .2006 دار حامـد، الطبـعة األولى، عمـان، األردن- سلوك المسـتهلك، مدخل اإلعـالن - كاسر نصر المنصور (1)

(2)  Schiffman (L) ,Kanuk (L) - Consumer Behavior – Prentice Hall Englewood Cliffs , N .J. 5 ed 1994 , P 392. 
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تقسیم المجتمع الى ثالث طبقات اجتماعي  (3- 2)الشكل 

 

الطبـقة                                                                                   

العـليا                                                                                  

 

الطــبقة اؼبتـوسطة 

 

 الطــــبقة الدنــــــــيا

 

  179 ص2002دار الكتب، مصر - التسویق النظریة والتطبیق- شریف أحمد العاصي: المصدر

  يف التعرف على كيفية تقدًن اػبـدمات اؼبصرفية ؽبده الفئاتاالجتماعيةو تنعكس األنبية التسويقية للتميز بُت الطبقات 

. 

من اؼبعروف أن لؤلسرة تأثَت كبَت على سلوك و أمباط الشراء لؤلفراد، ذلك أن األسـرة تعلـم أفرادىا  : األسرة -2-2-2
   .  من السلع او اػبدماتاستخدامو أو استهبلكو ما هبب استخدام أو استهبلك

 وغَتىا ، واالقتصادي اجتماعيكما تقدم األسرة ألفرادىا وخاصة يف اؼبراحل األوىل ، العديد من القيم ذات الطـابع اإل 
 ،  اجتماعية قيمةوذلك من خبلل اؼبنظورات النفسـية ، وبأبعـاد 

 وسـياسية ، ربدد فيما بعد مواقفهم كبو كل ما يهمهم من أمور سلع واػبدمات والقضايا يف احمليط الذي اقتصاديةوإ 
يعيشون بو ، يضاف إىل ذلك أن األسرة تقدم ألفرادىا أيضا العديد من اإلرشادات أو النصـائح بالنسـبة للقرارات اؼبرتبطة 

   .  باؼبفاىيم السلع واػبدمات اؼبطروحة للتداول

 ىدفا كبَتا وباول التسويق الوصول إليهـا والتأثَت على قراراهتا من واقتصادية اجتماعيةوبناء عليو فاألسرة تعترب كوحدة 
   .  ؼبختلف األساليب التسويقية والًتوهبية اؼبتاحةوالكفء الفعال االستخدامخبلل 
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 :   الجماعات المرجعیة-2-2-3

لؤلفراد يف قراراهتم الشرائية  تعرف اعبماعات اؼبرجعية بأهنا تلك اجملموعات البشرية اليت يبكن أن تستخدم كإطار مرجعـي  
 (1) . ، وتشكيل مواقفهم وسلوكهم

 (2) .األفراد ويبكن التمييز بُت ثبلثة أنواع من اعبماعات اؼبرجعية واليت تظهر كل منها تأثَتا ـبتـلفا علـى 

  وىي اليت تعترب الفرد عضوا رسـميا فيهـا ، مثـل ؾبــموعة األ صـ ـدقاء واعبَتان ، وإنضمام الفرد :جماعات عضویة 
  . ؼبثل ىذه اعبماعات قد يؤثر يف سلوكو الشرائي

 وىي تلك اعبماعات اليت يتم إنشاؤىا دبقتضى قرار من سلطة رظبية بغـرض ربقيق ىدف  : الجماعات الرسمیة
معُت ، فهي سبتلك أىداف مسطرة ، ومن أمثلتها األحزاب السياسية واعبمعيـات اػبَتيـة ، والفرق الرياضية 

 وعناية العاملُت يف ؾبال التسويق وذلـك ؼبا ؽبا من تأثَت يف قيم باىتماموغَتىا ، ولقد حضيت ىذه اعبماعات 
  . السلوكية ، وكذلك قراراهتم الشرائيةواذباىاهتماألعضاء 

  االنتماءوىي تلك اعبماعات اليت يتفاداىا الفرد وال يرغـ ب يف  : االنفصالیةجماعات التجنب أو الجماعات 
إليها أو أن يدركو اآلخرون بأنو عضوا فيها ، وعليو فإن الفرد يتصرف بطريقة ـبتلفة عـن ىذه اعبماعة وينطبق 

 . ذلك حىت على سلوكاتو الشرائية

إذن فإنتماء الفرد ألي صباعة من اعبماعات السابقة الذكر ستشبع لديو حاجات متعـددة ويشـعره باآلمان ، األمر    
الذي هبعل تصرفاتو يف العديد من نواحي حياتو دبا فيها قراراتو الشرائية إذباه اػبـدمات اؼبصرفية تتوقف كثَتا على مبط 

  .السلوك الذي تشًتك فيو اجملموعة اليت ينتمي إليها

لذى يتوجب على ـبططي اإلسًتاتيجية التسويقية اؼبصرفية أن يأخذوا بعُت اإلعتبار مدى تـأثَت ىذه اعبماعات اؼبرجعية 
  .                                                             وسلوكات الشرائية للمستهلكُتاذباىاتعلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 .222 دار حامـد، الطبـعة األولى، عمـان، األردن- سلوك المسـتهلك، مدخل اإلعـالن -  كاسر نصر المنصور(1)

 .81 ، ص 2005رسالة ماجستر ، جامعة تلمسان - لك ھدور اإلعالن في تغییر سلوك المست-  عیاد لیلى (2)
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 :  البنكیة  إتخاذ القرار الشرائي للخدمات : الثاني  المطلب

بعد أن شرحنا أىم العوامل احملددة واؼبؤثرة يف سلوك اؼبستهلك ، سننتقل الآلن للتطرق ألكثـر ما يهم رجال - 
التسويق عن سلوك اؼبستهلك ، وىو عملية إزباذ القرار الشراء أو اإلمتناع عن ذلك ، وؽبذا سنتطرق يف ىذا اؼبطلب 

   . اىل معرفة أنواع قرارات شراء اػبدمات اؼبصرفية مث اىل أىم اػبطوات التـي يبر هبا العميل عند إزباذه لقرار الشراء

عادة ىناك ثبلثة أنواع من القرارات الشراء عند الفرد عند تعاملو يف  : بنكیة أنواع قرارات شراء الخدمات ال  -1
  :القرارات تتمثل يف  ؾبال اػبدمات اؼبصرفية وىـذه 

وتظهر ىذه القرارات عادة يف اجملال اؼبصريف عندما تظهـر حالـة التكـرار فـي إسـتخدام :  القرارات الروتینیة- 1-1
اػبـدمـة ، كقيام الزبون بإجراء عملية السحب أو اإليداع ؼببالغ لرصيده كلما شعر باغباجة اىل اؼبـال ، أو توفر لديو 

 التفكَت يف إزباذىا من عدمو ،  اومال فائض وىذه القرارات باتت معروفة وتتخذ على كبو ال يأخذ الوقت الطويل
 (1 ). كما أن اؼبصارف إعتادت أن تتلقى مثل ىذه الطلبات يوميا دبعدالت عالية نسبيا

من ظبات ىذه القرارات أهنا ؿبددة بوقت معُت أو يف ظرف ما ، فاػبـدمات التـي : القرارات المحددة-1-2
يعرضـها اؼبصرف قد تكون حديثة العهد على الزبائن ، ما يتطلب أن يتخذ ىـؤال ء الزبـائن القـرارات اؼبناسـبة 

لؤلستفادة من اػبدمة اؼبعروضة ، فمثبل اإلستفادة من البطاقة اؼبصرفية العاؼبية واليت يبكـن إ سـتخدامها دوليا يبكن أن 
يقبل على إقتنائها الذين يبيلون للسفر على كبو متكرر ، وكذلك البطاقات اػباصة دبتـاجر التسوق واليت ترتبط أساسا 

  . باغبسابات اؼبصرفية للزبائن

ويتم ىذا النوع من القرارات عندما تتميز الصفقة الواحـدة بكبـر حجمهـا وإ رتفاعهـا درجـة اؼبخاطرة   : القرارات الواسعة-  1-3  
، أو كوهنا حالة منفردة تتطلب الدراسة والتمحيص قبل إزباذ ىذه القرارات ، ويضع الزبـون العديد من اإلحتماالت واإلفًتاضات يف إزباذه 
مثل ىذه القرارات ، إذ قد يًتتب على النتائج القرار العديد من التبعات اليت بقدر ما يتوقع أن تكون إهبابية فإهنا قد تسَت بإذباه السلب ، 

   . كالقروض وما يتبعهـا مـن مشكبلت تقًتن بالفوائد العالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                     
 .57ص  .2005 التسویق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، األردن ،تیسیر العجارمة، (1)
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على أن ىذه القرارات ومهما كانت طبيعتها يفًتض أن تستند علـى جوانـب عديـدة قبـل إ زباذىـا وخباصة تلك اؼبتعلقة 
  : بكل من

  . اػبربة السابقة يف ؾبال التعامل مصرفيا -

  .  كمية البيانات واؼبعلومات اؼبنشورة ، واليت مت إعبلهنا ونشرىا عن اػبدمات اؼبصرفية وفـي ـبتلـف وسائل االعبلم -

  .شخصية اؼبستهلك ومدى قدرتو على إزباذ القرار اؼبناسب يف اإلستفادة مـن اػبـدمات اؼبصــرفية اؼبتاحة -

  .  ومدى اإلستفادة الفعلية منهالبنكية تقوًن عملية شراء اػبدمة ا -

  : خطوات إتخاذ قرار الشراء - 2

األفراد يف حالة ) 1)إجراءات إزباذ قرار الشراء على أهنا اػبطوات أو اؼبراحل اليت يبر هبا ( FredL )لقد عرف
 (.1) . القيام بإختيار سلعة أو خدمة

  : ويبكن توضيح خطوات قرار الشراء يف اؼبخطط التايل

مراحل عملیة الشراء  (4- 2)الشكل 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Source : Kotler (P) , dubois (B) – Marketing mangement – op . cit , P 229. (1) 

  328مرجع سابق ، ص - الشریف المصرفي ، مدخل استراتیجي ، كمي ، تحلیلي - محمود جاسم الصمیدي ، ردینة عثمان یوسف  (2)

 الشعور

جةبالحا  

البحث عن 

 المعلومات
 تقٌٌم

 المعلومات

 قرار 

 الشراء

 شعور

 ما بعد الشراء
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احملفزات واؼبؤثرات  نقطة البداية يف عملية إزباذ الشراء ىي الشعور باغباجة ، واغباجة يبكن أن تظهر باإلجابة على  :  الشعور بالحاجة(أ
وعلى مسؤول التسويق العمل على إخراج وإظهار اغباجات لدى اؼبستهلكُت ودراسة الدوافع اليت تؤدي إىل ربريك  (1.) الداخلية واػبارجية

  . اؼبستهلك من أجل إشباع رغباتو

عندما يوقن اؼبستهلك أن لديو حاجة للشراء ، يبحث عن طريقة للبحث عن اؼبعلومات ، ويف ىذه     :  البحث عن المعلومات(ب
واليت قد تؤثر على قراره النهائي ويبكن  اؼبرحلة فمن اؼبهم لرجل التسويق معرفة ـبتلف اؼبصادر اؼبعلومات اليت يبكن أن يلجأ ؽبـا اؼبسـتهلك

  : ترتيب ىذه اؼبصادر كما يلي

 .......(عائلة ، أصدقاء ، أقارب)اؼبصادر الشخصية  -

 ........ ( اإلعبلنات ، مواقع األنًتنت ، رجال البيع)اؼبصادر التجارية  -

 ( اؼبقاالت الصحفية ، اجملاالت)اؼبصادر العامة  - -

 ( إستهبلك اؼبنتجات من قبل)اؼبصادر اؼبرتبطة بالتجربة  -

 (2) . ن تأثَت ىذه اؼبصادر اؼبختلفة تتغَت بطبيعة اػبدمات اؼبصرفية وخصائص الفردا

 :  تقییم البدائل(ت

ويعتمد تقييم البدائل على نتائج اؼبعلومات اليت صبعها، فإذا مل وبصل اؼبستهلك على اؼبعلومـات سليمة فسوف تكون عملية التقييم     
  : على اؼبستهلك أن يقوم باآليت والتقييم السليم وبتاج إىل التحليل السليم، ولكي يتم ذلك هبـب.غَت سليمة

 .ترتيب اؼبعلومات -

  .وضع أسس معينة لئلختيار -

  .ربديد أشكال البدائل وأنواعها -

 (3) .اؼبقارنة بُت البدائل -

وإذا نظرنا إىل اػبطوات األربعة السابقة قد يكون أصعب تلك اػبطوات ىو وضع أسس اإلختيار عند الشراء ، فقد يضع اؼبستهلك السعر 
، ورغم ذلك فإن ىذا اؼبتغَت لو بعض اإلستثناءات إذ قد قبد  (على أساس أن شبن الشراء ىو اؼبتغَت اغبساس عند الشراء)يف اؼبقام األول 

                      .                                                          مستهلكا يفضـل اػبدمـة ذات جودة فبتازة رغم أن سعرىا أعلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                             

(1) Kotler (P) , dubois (B) – Marketing mangement – op . cit , P 229.                                                                       
(2)Kotler (P) , dubois (B), Ibid, P229 .                                                                                                                                               

60ص .1992دار الجامعـیة، بیـروت، لبنان - إدارة التسویق - محمد عبد الفتاح –  عبد الفتاح محمد    (3)                   
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 وحصر البدائل اؼبتاحة أمامو ، وبعد ذلك وبُت الوقت للمقانة بينها ويكون ىذا مفتـاح لعمليـة إزباذ القرار ضاستعراا
  . الشراء

   :    إتخاذ قرار الشراء (ث

ويعٍت قرار الشراء إختيار بديل واحد بُت البدائل اؼبعروضة ، ويف ىذه اغبالـة ىنـاك بعـض العوامل اؼبوقفية اليت قد تتدخل 
وتتوسط بُت النية للشراء والقرار الفعلي ، ومن ىذه العوامل وجهات نظر األخرين مثل أفراد العائلة أو األصدقاء فقد 

يكون ؽبم دور كبَت يف إسبام أو إلغاء عملية الشـراء ، و ىنـا يظهر دور رجل التسويق يف التأثَت على اؼبستهلك من خـبلل 
 . التكـرار اإل عبلنـي ، وتـدريب العمـال وربفيزىم للتحدث بشكل اهبايب مع العمبلء

  : تقییم قرار الشراء(ج

ن عملية الشراء ال تنتهي بإزباذ قرار الشراء ، ولكن تشمل كـذ لك الشـعور مـا بعـد الشـراء ويتضمن مدى رضا اؼبستهلك 
عن اػبدمات اؼبصرفية ، ومدى ربقيقها للتوقعات التـي يأملهـا ، ومـدى إستعداده لتكرار عملية الشراء وحاجتو ػبدمات 

  .  ما بعد الشراء ، وكثَتا ما يهتم رجـال التسـويق بقيـاس رضا اؼبستهلك عن اػبدمة اؼبقدمة ونوياه لتكرار الشراء

ويف األخَت فهناك نقطة مهمة هبب أن نشَت إليها وىي أن ىذه اؼبراحل اػبمسة للشـراء إ مبـا سبثل مبوذجا تقليديا  
للمستهلك ، ولكن ال يبكن تصور أن كل مستهلك سيسَت وفق ىذا النمـوذج بطريقـة مطابقة لو ، فالبنسبة لقرارات 

الشراء اؼبتكررة يتخذ القرار أوتوماتيكيـا ، وفـي ىـذه اغبالـة تخ تصـر اػبطوات فيقوم اؼبستهلك هبا أو ببعضها دون إدراك 
 . وبالتـايل فـإن النموذج ال يبكن أن يعول عليو ولكنو مفيد عند دراسة سلوك اؼبستهلك. منو أنو يقوم بعملية إزباذ القـرار 
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 .المؤثرات الخارجیة والداخلیة وتأثیرىا علـى سـلوك(5 - 2)الشكل

 

 : العوامـل والمؤثـرات الخارجــیة               : العوامـل والمؤثـرات الداخــلیة    

 .العوامل اإلجتماعية       - . الشخصية -

  .لتكنولوجيا      - .اغباجات والدوافع -

  .اعبماعات ونفوذىا       - .التعليم -

  .الثقافة       - .اإلذباىات -

 

 

          التأ

            

 

 

 

 

 

 

 محمد مولود غزیل ، التسویق اإللكتروني في الجزائر ، ماجستر في العلوم: المصدر 

 174 ، ص 2006اإلقتصادیة ، جامعة تلمسان ،

 تكــويـن إدراك المستــهلك

لسـلوك الشـرائـي للمستـهلكا  

  : خطوات الشراء

  .التعرف على الحاجات الغٌر المشبعة-  

  .البحث عن المعلومات- 

  .تقٌٌم البدائل- 

  .إتخاذ قرار الشراء- 

الشعور ما بعد الشراء-  . 
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  : المناسببنك ختیار العمیل للا: المطلب الثالث 

 اؼبناسب عن أنبية شراء اػبدمة اؼبصرفية ، بل قد وجد أن ىناك درجة عالية من بنكال تقل أنبية إختيار ال
التكامل بُت القراريُت ، فالكثَت من العوامل اؼبؤثرة يف قرار شراء اػبدمـة اؼبصـرفية ترتبط باؼبصرف نفسو ، فسمعة 

اؼبصرف والصورة اليت وبملها اعبمهور يف أذىـاهنم باإلضـافة إ لـى موقعو والطريقة اليت يتعامل هبا موظفوه مع 
العمبلء ، تعترب ؿبددات رئيسية لقـرار إ ختيـار اؼبصـرف الذي يتعامل معو ، وسنقوم فيما يلي بتوضيح أىم 

 (1)  . اؼبناسب العوامل اؼبؤثـرة فـي إ خـ ـتيار العميـل للمصـرف

 وشهرتو تعترب أحد العوامل الرئيسية يف إختياره ، فالطريقة اليت يتعامل بنكن ظبعة الا :  وشهرتوبنكسمعة ال-  1
وقـوة مركزه اؼبايل بنك  مع العمبلء تعترب أحد مكونات ظبعتو ، باإلضافة اىل ذلك فإن مبلءة البنكهبـا موظفوا ال

 قبـل الت تعامـل معو ، كما تعترب الصورة بنكيعترب من أىم الوسائل اليت يستخدمها العميل للتعرف على ظبعة ال
اليت وبملها أفراد اعبمهور يف أذىاهنم عنو من احملددات الرئيسـية لئلختيـار اؼبناسب ، وما ىذه الصورة إال تعبَت 

 اليت تعترب أحد اؼبدخبلت اؽبامة يف تكوين تلك الصورة ، وؼبا كان الكثَت من مكوناهتا ىو بنكعن ظبعة ال
 يف ؾبال التفعيـل عبلقاهتا مع اجملتمع الذي يتواجد فيو ، فإن ىذا يعزز بنكؿبصلة اعبهود اليت تبذؽبا إدارة ال

   .  اغبديثبنكالدور الفاعل الذي هبب ان يسند لوظيفة العبلقـات العامة يف ال

، ومدى تقديبو للهدايا عند فتح اغبساب بنكوقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات أنبية اؼبظهر العام لل
والسحب على حسابات التوفَت ومنح اعبوائز قيمة للفائزين ، كل ىذه تعترب معايَت يستخدمها العميل يف إختيار 

 من قبل أفراد بنك الذي سيتعامل معو ، كما أوضحت ذات الدراسات أن اإلحًتام الذي يتمتع بـو اللبنكا
 . اعبمهور يعترب أحد العوامل األساسية يف تشكيل ظبعتو

 بنكلا أو بعده عن مقر إقامة العميل أو مكان عملو ؿبددا رئيسـيا فـي إختيـار بنكيعترب قرب ال : بنكموقع ال -2
الذي ينوي التعامل معو ، وقد أوضحت نتائج بعض الدراسات أن نسبة كبَتة من العمبلء كانـت تفضل التعامل 

 القريب من مكان اؼبسكن ، خاصة بالنسبة لذوي الدخل و اؼبستوى التعليمـي اؼبنخفض ، أما معيار بنكمع ال
القرب من مكان العمل فقد أستخدم من قبل األفراد غَت اؼبتزوجُت ، وىذا يوضـح العبلقة اؼبوجودة بُت إختيار 

  . وبعض اػبصائص الديبغرافيةبنك ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 206 -205 ، ص ص 2007/2008ران ، ھمذكرة ماجستر، جامعة و– تطویر المنتوجات البنكیة في البنوك العمومیة الجزائریة – قسول سفیان  (1)
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  : للعمالء بنكمعاملة موظفي ال - 3

 أهنا غَت ؿبسوسة ، ولذلك فإهنا زبضع ألبعاد ذات طابع بنكيةإن من أىم اػبصائص األساسية للخدمة ال
 ىـي اؼبعيـار الوحيد يف تعاملهم معو ، بنكشخصي ، فالكثَت من العمبلء كانت الطريقة اليت يتعامل هبا موظفو ال

 اىل التعامل مع مصرف بنكوقد تكون ىذه اؼبعاملة ىي السبب الوحيد لتحول العميل من التعامـل مـع ىـذا ال
أخر ، حيث أن اللباقة وحسـن الًتحيـب واإل سـتقبا ل الـذي يبديـو اؼبوظفون تعترب من أىم اؼبعايَت اليت ربكم 

  .  الذي يتعامل معوبنكإختيار العميل لل

  : la solvabilité المالیة لمالءةا - 4

 الـذي يتعامل معو ، حيث أهنا سبثل بنك واليت سبثل قدرتو اؼبالية ، ؿبددا أخر إلختيار العميل للبنكتعترب اؼببلءة ال
 ما يتمتع دببلءة عالية ، فإن ذلك بنكا ، فمتـى إعتقـد العمـبلء أ ن بنكبعدا ىاما من أبعاد ثقة العميل يف ال

يعترب لديهم اؼبكان الذي إئتمنوه على أمواؽبم ، زيادة بنك يولد لديهم شعور باألمان واإلطمئنان خاصة وأن ال
على ذلك فإن العمبلء كثَتا ما يعتربون عنصـري الثقـة واآلمان كمؤشرين للمبلءة يف تقييم جودة اػبدمات 

  . واؼبنتجات اليت يقدمها
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 :  الزبون تحقیق رضا: المبحث الثالث 

إن ربقيق رضا العمبلء وؿباولة كسب والئهم بصفة دائمة عرب معرفة حاجاهتم ورغباهتم ، يعترب من أىم مفاتيح رسم      
فعدم رضا   . قباح أي منظمة ،كما أن ربقيق ىذا الرضا يعد خطوة كبـو مواجهـة التطـورات اؼبختلفة غباجيات السوق

العمبلء يؤدي اىل إرتفاع تكلفة األعمال ، بسبب إلبفاض مشًتيات ىؤالء العمـبلء ، وتعدد شكواىم وربوؽبم للتعامل 
 . والشراء من اؼبنافسُت

فالعميل عادة ما ىبتار اؼبنتج ذو اعبودة العالية والذي يولد لو أعظم قيمـة بإ عـ ـتبار دخـ ـلو وجهـده ، وكذا اؼبعلومات 
اؼبتاحة إليو من وسائل اإلعبلن واألصدقاء ، وهبذا يكـون ؾبمو عـات مـن التوقعات اليت يتصرف على أساسها للحصول 

  .يبحث عنها من اؼبنتج يتولد لديو إحساس أو الشعور بالرضا  على ىذا اؼبنتج ، وعندما وبصل على القيمـة التـي كـان

(1) 

ومن مث يبكن القول بأنو كلما زاد رضا العميل عن اؼبصرف ومنتجاتو ، زاد اإلحتفـاظ بالعميـل لفتـرة طويلة وربسنت قدرة 
  . اؼبصرف على ربسُت الرحبية

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 Kotler (P), dubois (B) . op . cit . P 169. 
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  : الزبون مفهوم الرضا لدى :  المطلب األول 

لقد أعطيت عدة تعاريف ومفاىيم خاصة بالرضـا ، إختلفـت وتباينـت حسـب أ راء اؼبفكـرين والباحثُت يف اؼبيدان التسويقي 
خاصة ما يتعلق منها باؼبنظمات اػبدمية ، ذلك أن عناصر تقيـيم اػبدمـة لدى الزبون تعد أكثر صعوبة من تقييم اؼبنتجات 

يعرف الرضا بأنو مستوى إحساس الفرد الناجم عن اؼبقارنة  :  ويبكن أن نوجز أىم التعاريف اػباصة بالرضا فيما يلي . السلعية
 (1) . الفرد بُت أداء اؼبنتج اؼبدرك وبُت توقعات ىـذا

إحساس إهبايب أو سليب يشعر بو العميل إذباه ذبربـة شـراء أو إستهبلك معينة ، والناذبة عن مقارنة " الرضا بأنو  KOTLER ويعرف -
 ( 2) . بُت توقعاتو وأداء اؼبنتج

  : ومن خبلل التعاريف السابقة الذكر فيمكن أن نستنتج خاصيتُت أساسيتُت ؼبفهوم الرضا ونبا

يعرب الرضا عن شعور معُت حاصل عن ذبربة معينة لدى الزبون ، من خبلل اؼبقارنة بُت التوقعـات وإدراكات أداء العملية أو التجربة ، -
 . فهو يبثل مقارنة بُت اػبدمة اؼبنتظرة واػبدمة اؼبدركة

  .يعرب الرضا عن أبعاد شعورية وإدراكية تتبع عملية أو ذبربة معينة ، كما يتأثر بعوامل خاصة بالزبون اليت زبتلف من زبون إىل أخر-

 : ا ىناك عدة أساليب لتحقيق رضا العمبلء أنبو : أسالیب تحقیق رضا العمالء-  1

  .اإلىتمام بأوجو األنشطة اليت تسبق البيع ، وأثناءه وبعده -

 اإلىتمام خبدمة اؼبستهلك وتوطيد العبلقة معو -

  .دراسة شكاوي ومقًتحات وإنتقادات العمبلء -

  : إحًتام حقوق العميل األساسية يف صبيع تعامبلتو مع اؼبصرف ، واليت تتضمن اغبقوق التالية -

 . وإحتياجاتو.اإلنتاج وفقا ؼبواصفات العميل ورغباتو . إحًتام وقتو وعدم إضاعتو يف اإلنتظار أو يف إتباع إجراءات روتينية معقدة وطويلة-
(3) 

 ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 71 ص. 2002الدار الجامعیة ، اإلسكندریة، مصر - إدارة التسویق - محمد سعید فرید الصحن (1)

(2)Kotler (P), dubois (B) . op . cit . P172. 

 78 ، 2005منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مصر - التسویق بالعالقات - منى شفیق (3)
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  : الزبائنمؤشرات رضا  -2

  :  ىيبنكعلى الزبون من بُت أىم اؼبؤشرات الدالة على رضا ال       

  .زيادة التعليقات واػبطابات اللطيفة من العمبلء -

  .  على الرغم من إغراءات اؼبنافسُتبنكإصرارىم على التعامل مع ال- 

  . تزكيتهم للمصرف لدى أصدقائهم ، وعائبلهتم ، ومعارفهم- 

  .لبفاض يف نسبة شكواىم مع عدم تصعيدىا إىل اعبهات األعلىا- 

 (1) . تقديبهم لبعض اؼبقًتحات اػباصة بتحسُت اػبدمة- 

 : زبائن نتائج رضا ال-  3

  :  ومن أىم ىذه النتائج ما يليبنكن ربقيق رضا العمبلء يعود بعدة نتائج إهبابية لل ا

  .قيام العمبلء بشراء منتجات أكثر من إحتياجاهتم فبا يؤدي إىل زيادة العائد- 

إلبفاض درجة إعًتاض العمبلء على إرتفاع األسعار منتجات ، أو على األقل تنخفض ضغوط العميـل لتخفيض - 
  .أسعار منتجاهتا لو

  .  التنافسيبنكتقوية وضع ال- 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79ص . 2005.منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مصر- التسویق بالعالقات -  منى شفیق (1)
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وبظى موضوع اعبودة بإىتمام متزايد يف كل اؼبنظمات ، خاصة بعدما إنتبهت ىـذه   :بنكیة جودة الخدمات ال: المطلب الثاني 
اؼبنظمـات إىل أنبية تطوير وربسُت اعبودة أصبح كمدخل أساسي ؼبواجهة التحديات الداخلية واػبارجية اليت بـدأت يف مواجهتها ، خاصة 

بعد ظهور التكتبلت اإلقتصادية فضبل عـن الت طـورات التكنولوجيـة اؼبتبلحقـة واإلىتمام بقضايا البيئة ، والتغَت اغباصل يف سلوك 
أن ال ربكم على بنوك ومن ىنا وجب على ال .اؼبستهلك والذي بدأ ينظر للجودة كمعيار أساسي لتقيم وإختيار ما يشبع حاجاتو ورغباتو 

 يف السوق  وخدماهتا حسب ما تراه ىي ، ولكن أن يكون اغبكم عليها من طرف العمبلء وـبتلف األطراف اؼبتعاملة )1)اعبـودة منتجاهتـا 
.(  2 ) 

وىذا اإلىتمام أدى إىل تباين وإختبلف وصعوبة يف ربديد مفهوم اعبودة ، وتستمد ىذه الصـعوبة يف اػبصائص العامة اؼبميزة للخدمات 
قياسا إىل السلع اؼبادية ، وسبيل غالبية التعريفات اغبديثـة عبـودة اػبدمة على أهنا معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي للخدمة مع توقعات 

  . الزبائن ؽبذه اػبدمة ، وذلك علـى النحو الذي يعرضو الشكل التايل

مفهوم جودة الخدمة  (6- 2)الشكل 

 

 

 

 

 

ويبكن التعبَت  .373.ص.1999ة، مصر رالبیان للطباعة و النشر، الطبعة األولى، القـاه- تسویق الخدمات المصرفیة - عوض بدیر الحداد  :المصدر
 توقعات العميل ؼبستوى األداء- إدراك العميل لؤلداء الفعلي = جودة اػبدمة     :عن ذلك رياضيا كالتايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24 ، ص 2006دار الشروق ، عمان - یم وعملیات وتطبیقات ھإدارة الجودة في الخدمات ، مفا- قاسم نایف علوان المحیاوي  (1)

(2) Michel Goyhenetche , Jacques Bernard , Bouissierer ,Philippe Loup – La gestion de la relation client 
pour la maîtrise du marche – le pilotage par la valeur perçue , Sermes science , Lavoisier , Paris , 
2007 , P18 
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  : ويف ضوء اؼبعادلة السابقة يبكن تصور ثبلث مستويات للخدمة وىي

 وىي تلك اػبدمة اليت تتحقق عندما يتساوى إدراك العميل ألداء اػبدمة مع توقعاتو اؼبسبقة :الخدمة العادیة-1
  . عنها

وىي تلك اػبدمة اليت تتحقق عندما يتدىن األداء الفعلي للخدمة عـن مسـتويات التوقعات  :الخدمة الردیئة-2
  .بالنسبة ؽبا

 وىي تلك اػبدمة اليت تتحقق عندما يفوق أو يتجـاوز األداء الفعلـي للخدمـة توقعات العمبلء :لخدمة المتمیزةا-3
  : ويبكن حصر التعريفات اؼبقدمة يف ؾبال اػبدمة يف ثبلث ؾبموعات أساسية وىي .بالنسبة ؽبا

 ؾبموعة التعريفات اليت رباول أن تركز على جودة اػبدمة وربتوي يف طياهتا على طبيعة اػبدمـة وبالتايل تقوم بتقسيمها -
  .إىل ؾبموعة من أبعاد اعبودة

ؾبموعة التعريفات اليت قامت بالًتكيز على عملية أداء اػبدمة ذاهتا فاعبودة أو عدم اعبودة تعـرف بأهنا مدى وجود - 
  . فجوات بُت اؼبنظمة وبُت صبهورىا ، وتسعى اؼبنظمات دائما إىل ربقيق اعبودة وإغبلق ىذه الفجوات

ؾبموعة التعريفات اؼبوجهة للعمبلء سواء بشكل ضمٍت أو بشكل صريح ويركز التعريف بشكل عـام على أن اؽبدف -- 
  . النهائي ىو أن تعمل اؼبنظمة على إسعاد العميل

ويتطلب وضع تعريف للجودة اػباصة باػبدمات ضرورة التعرف مسبقا على ثـبلث ؾبموعـات من األبعاد عبودة اػبدمات 
  : وىي

  . لبعد الفٍت والذي يتمثل يف تطبيق العلم والتكنولوجيا ؼبشكلة معينة- 

  .وىو عبارة عن ذلك التفاعل النفسي واإلجتمـاعي بـُت اؼبقـدم اػبدمـة والزبون (غَت الفٍت)لبعد الوظيفي - 

  . اإلمكانيات اؼبادية وىي اؼبكان الذي تؤدي فيو اػبدمة- 

إذن فاعبودة اػبدمات اؼبصرفية ال بد أن تعكس ما إذا كانـت ىـذه اعبـود ة تشـبع متطلبـات اؼبستخدمُت ؽبا ، وإىل      
أي مدى يتحقق مثل ىذا اإلشباع ، وكذلك ما إذا كانت قد ربققت اؽبدف الذي مـن أجلو وجدت اػبدمة وإىل أي 

  . فخبلصة القول أن جودة اػبدمة ىي احملدد الرئيسـي لرضا العميل أو عدم رضاه. مدى مت ربقيق ذلك 
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لقد توصل ؾبموعة من الباحثُت إىل ربديد عشرة معايَت يلجأ إليها اؼبستهلك للحكم على    :  أبعاد جودة الخدمة-4
 (1) : اػبدمة اؼبقدمة إليو ، وىذه اؼبعايَت ىي جـودة

تشَت اإلعتمادية إىل قدرة مورد اػبدمة على إقبـاز أو أداء اػبدمـة اؼبوعودة بشكل   :Credible اإلعتمادیة-4-1
دقيق يعتمد عليو ، فاؼبستفيد يتطلع إىل مورد اػبدمة بأن يقدم لو خدمة دقيقة مـن حيـث الوقت واإلقباز سباما مثلما 

  .وعده

ويعكس ذلك بالدرجة األوىل خلو اؼبعامبلت مع منظمة اػبدمة من الشـك أو :  Sécurité األمان-4-2
  .اؼبخاطرة ، فمثبل فقد يتساءل اؼبستفيد من اػبدمة عن درجة األمان اؼبًتبة عـن إسـتخدام الصـراف األيل

ال يتضمن ىذا البعد اإلتصال فحسب ، ولكن كل ما مـن شأنو  : : Accessibilité سهولة الوصول-4-3
أن ييسر من اغبصول على اػبدمة ، مثل مبلئمة ساعات العمل ، وتوافر عدد كـاف مـن منافـذ اػبدمة ، ومبلئمة 

  .موقع اؼبصرف

وتعكس اعبهد اؼببدول للتعـرف علـى :  client du Compréhension فهم المستهلك-4-4
إحتياجات اؼبستهلك ، كما يتضمن ىذا اعبانب اإلىتمام الشخصي باؼبستهلك وسهولة التعرف عليو ، فمثبل كم من 

  الوقت واعبهد وبتاج مقدم اػبدمة لكي يفهم اؼبستهلك ؟

يتضمن ىذا البعد دبحاولة اإلستماع واإلصغاء للمسـتهلكُت وتقدًن  : Communication اإلتصال-4-5
 ؽبم اؼبعلومات بصفة منتظمة ، فمثبل ىل يتم إبلغ اؼبستفيد باألعطال أو العراقيل اليت قد ربصل يف نظام تقدًن اػبدمة

. 

غالبا ما يتم تقييم جودة اػبدمة من قبل اؼبستهلك يف ضـوء مظهر  : Tangible األشیاء الملموسة-4-6
  .والتسهيبلت اؼبادية مثل اؼبقاعد ، اؼبصرف ، األضواء واؼبعدات واألجهـزة واألفـراد ووسـائل اإلتصال

وتعكس مستوى اعبدارة اليت يتمتع بو القائمون على تقدًن اػبدمة ، مـن حيث  : Fiabilité الجدارة-4-7
اؼبهارات والقدرات التحليلية واإلستنتاجية واؼبعارف اليت سبكنهم من أداء مهامهم بشكل أمثل ، ففـي حالة التعامل مع 

مقدم اػبدمة ما ألول مرة فإن اؼبستفيد غالبا ما يلجأ إىل معايَت مثل الكفاءات العلميـة أو العضوية صبعيات معينة 
  .لتقييم جدارة مقدم اػبدمة وجودة اػبدمة

وىي القدرة على تلبية إحتياجات اؼبستهلكُت من خبلل السـرعة واؼبرونة يف  : Réactivité سرعة األداء-4-8
  .إجراءات ووسائل تقدًن اػبدمة ، فمثبل ما ىو مدى إستعداد ورغبة اؼبصـرف فـي تقـدًن
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اؼبساعدة للمستهلكُت أو حل مشاكلو ؿبددة ؟ ىل اإلدارة مثبل قادرة ومستعدة وراغبة يف لقاء اؼبسـتهلك لديو مشكلة 
  عاجلة تتطلب مساعدهتا وتدخلها لتذليل ىذه اؼبشكلة ؟

تقدًن   وىي إمكانية تقدًن اػبدمة بطريقة فعالة ، كإمكانية مقـدم اػبدمـة   :Compétence التأىیل-
  . اؼبعلومات الكافية اليت يردىا اؼبستهلك

وتعٍت أن يكون مقدم اػبدمة على قدر مـن اإلحتـرام واأل داب ، وأن يتسم باؼبعاملة  : Courtoisie اللباقة-
 (1) . الودية مع اؼبستهلكُت ومن مت فإن ىذا اعبانب يشَت اىل الصداقة واإلحًتام والود بُت مقدم اػبدمة واؼبستهلك

إن ىذه اؼبعايَت العشرة اليت يعتمدىا اؼبستهلك لتقييم جودة اػبدمة ليسـت بالضـرورة أن تكـون مستقلة عن 
وقد  . بعضها البعض بل أن بعض اؼبعايَت متداخلة مع بعضها البعض وقد تكـون أحيانـا مكملـة لبعضها البعض

 قامت الدراسات اؼبتبلحقة بتلخيص ىذه األبعاد العشرة يف طبسة فقط ، أطلق عليها مبـوذج ، والشـكل التـايل
اعبودة اػبدمة وتشمل النواحي اؼبادية ، اإلعتمادية ، سرعة األداء ، األمان ، اللباقة يوضح ىذه األبعاد عبودة 

 (2) . اػبدمة

  .یوضح ىذه األبعاد لجودة الخدمة (7- 2)الشكل 

 

 

 

  

 

 .333ص .2005 التسویق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، األردن ،تیسیر العجارمة، : المصدر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـهادة دكتوراه دولة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر - آفاق تطبیق التسویق في المؤسسات المصرفیة العمومیة الجزائریة -  ساىل سیدي محمد(1)
 .112.ص. 2004 / 2003والعلوم التجاریة ، جامعة تلمسان 

 .333ص .2005 التسویق المصرفي ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، األردن ، تیسیر العجارمة، (2)

 

 جودة الخدمة

انــــاألم الملموسة  

 

 اإلعتمادية سرعة األداء
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ومن ناحية أخرى فقد أثبتت الدراسات يف ىذا اجملال أنو على الرغم مـن النظـر إلـى األبعـاد اػبمس على أهنا ضرورية إال 
أن الوزن النسيب ؽبا ىبتلف من مستهلك ألخر ، ومـن منظـ ـمة خدمـة ألخرى ، إال أن البعد اػباص باإلعتمادية يظل يف 

  .صبيع األحوال يف اؼبرتبة األوىل كأىم عنصر يعكـس جودة اػبدمة ، بغض النظر عن طبيعة اػبدمة

بأن األنبية النسبية لؤلبعاد اليت وبكم هبا اؼبستهلك على جودة اػبدمـة بغـض النـظر عن طبـيعة  kotler فقد رأى
 اؼبـادية،  (% 16 )الـلباقة،  ( % 19 ) األمـان،  (%22 )سرعـ ـة األداء،  (% 32)اإلعـتمـ ـادية : اػبــدمة كـاأليت 

(11 %. )  
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 :  الزبون أسالیب قیاس رضا: المطلب الثالث 

مدى قدرتو على خدمة  يتوقف بدرجة كبَتة علىبنك ىناك العديد من األساليب لقياس رضا العمبلء حيث أن قباح ال
  : عمبلئو وربقيق رضاىم وتتمثل أىم ىذه األساليب فيما يلي

  .ربليل شكاوي ومقًتحات العمبلء -

  . اليت هتدف إىل التعرف على مدى رضا العمبلءباالستقصاءاتالقيام  -

  .، وأسباب ذلكبنكربليل العمبلء الذين فقدىم ال -

 (1). زبائن ؽبم كبنك بتمثيل أدوار العمبلء ، ومبلحظة كيفية معاملة العاملُت بالبنكقيام بعض اؼبسؤولُت بال - -

  :زبائن أسباب اإلىتمام بشكاوي ال- 1

سنحاول فيمايلي تسليط الضوء على ربليل شكاوي العمبلء ، ذلك ألنو يعترب من أىـم العناصـر اليت سبكن    
يقوم بتحليل شكاوي العمبلء للتعرف على أرائهم ، ومدى رضاىم على بنك فال . من قياس رضا العمبلء

اػبدمة اؼبقدمة ، ويكشف ىذا التحليل عن اؼبعايَت اليت يستخدمها العمبلء غبكمهم عن جودة اػبدمة واليت تساعد مستوى 
  .يف رسم السياسات لتحسُت ىذه اعبودةبنك ال

ويبكن تعريف شكاوي العمبلء بأهنا توقعات العمبلء اليت مل يقم اؼبصرف بإشباعها ، وىي سبلح ذو حدين فإذا مت اإلىتمام هبا 
و يرجع اإلىتمام بشكاوي العمبلء لعدة أسباب  . وإذا مت عكس ذلـك تـ ـحول العـ ـمبلء إلـى منافسـُتبنك زاد والء العمبلء لل

  :أنبها

 .بنك  العميل غَت الراضي لن يصبح عميبل دائما كما سيشجع عمبلء أخرين على ترك ال -

  . فرد على األقل عن اؼبشكلة14لعميل غَت الراضي سوف يذكر ذلك إىل ا -

  . من تكلفة إهباد عميل جديد % 25 – 10تكلفة حل اؼبشكلة تًتاوح ما بُت  -

  . بنك العميل الذي يقوم بالشكوى ويتم حل مشكلتو يكون رضاه ثابتا ويصبح عميبل والؤه مرتفع لل -

  2)األقل  للتعامل معو إىل عشـرة أفراد جدد علبنكسوف يقوم العميل الذي يتقدم بالشكوى ، ويتم حل مشكلتو ، بًتشيح ال -

                                                                                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              .79ص. 2005منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مصر - التسویق بالعالقات -  منى شفیق (1)   
 .42ص. 2005منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مصر - التسویق بالعالقات -  منى شفیق (2)
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يوضح العمبلء الشاكون اؼبشاكل القائمة ، كما يوجهون عبلمات إنذار مبكرة تسـاعد اؼبصـرف فـي التغلب على  -
 ( 1) .الدائمُت ، وزيادة مبيعاتو  بنك عمـبلء الاكتساباؼبشاكل اليت ال يعرفها فبا يضيع الفرصة على منافسيها فـي 

 : زبائن  لشكاوي البنك نتائج إىمال ال - 2

  :  لشكاوي العمبلء فيما يليبنكتتمثل أىم نتائج إنبال ال

  . يف تطوير منتجاتوبنكفشل ال -

  . درجة رغبات العمبلءالبفاض -

  . اؼبنافسةبنوكربول العمبلء إىل ال -

 .بنكية  إيرادات الالبفاض -

  .زيادة قوة اؼبنافسة -

 .بنك  والء العاملُت يف الالبفاض -

  . يف العمل لدى اؼبنافسُتبنكرغبة العاملُت يف ال -

 

 

 

 

 

 ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Smith . Ian - Meeting Customer Needs- .Butterworth Heiremann , Boston . 2003. P 141 
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 . لشكاوي العمبلءبنكويوضح الشكل التايل نتائج إنبال ال

 .زبائن لشكاوي البنك نتائج إىمال ال(8 - 2)الشكل

 

 

  

 یؤدي إلى             

 

 

 

 

 

 

 یؤدي إلى 

 

 

 یؤدي إلى 

 

 

 

 

             یؤدي إلى

 44، ص 2005منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، مصر - التسویق بالعالقات - منى شفیق : المصدر

 زبائنھمال المصرف لشكاوي الإ

  في تطوير منتجاتهبنكفشل ال

إنخفاض درجة إشباع رغبات 

 الزبائن 

 تحول العمالء إلى المصارف المنافسة

 زيادة قوة المنافسة
 نخفاض إيرادات المنظمة

رغبة العاملين في المصرف في 

 العمل لدى المنافسين

إنخفاض والء العاملين في 

 المصرف
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 :  خاتمة الفصل الثاني

لقد زاد اإلىتمام بدراسة سلوك اؼبستهلك نتيجة إرتباطو باؼبفهوم التسويقي ، الذي ينص علـى أن اؼبهمة األساسية 
للمنظمات مهما كان نوعها ىي ربديد حاجات ورغبات اؼبستهلكُت والعمل بعد ذلـك على تكييف أوضاعها لتقدًن 
اؼبستوى اؼبطلوب من اإلشباع ؽبذه اغباجات بدرجة كفاءة وفعالية أعلى مـن تلك اليت يقًتحها اؼبنافسون ، وعليو فإن 

الربامج التسويقية لن تكلل بالنجاح إال إذا فهم رجال التسـويق أن معرفة دراسة اؼبستهلكُت من حيث إحتياجاهتم 
ورغباهتم وخصائصهم وربديد العوامل اليت تـؤثر علـى سلوكهم وتدفعهم إىل إزباذ تصرف معُت أصبح النقطة األساسية 

  .  اليت يبكن من خبلؽبا اغبكم على قبـاح الربامج التسويقية وبالتايل قباح نشاط اؼبنظمة

ومن ىذا اؼبنطق فقد تطرقنا يف ىذا الفصل إىل التعريف بالسلوك اؼبستهلك ، وأنبيتـو وكـذا التعرف إىل ـبتلف العوامل  
احملددة واؼبؤثرة ؽبذا السلوك وذلك بغرض التأثَت عليو يف ـبتلف اؼبراحل اليت يبر هبا القرار الشرائي من ظهور اغباجة إىل 

الشراء الفعلي ، كما إستعرضنا العوامل اؼبـؤثرة فـي سلوك اؼبستهلك يف إختيار اؼبصرف الذي يناسبو ، لنتناول بعدىا 
دراسة إىل كيفية ربقيق رضـا العميـل اؼبصريف بإعتباره يعد خطوة كبو مواجهة ـبتلف تطورات حاجيات السوق ، وأىـم 

وال يتحقق رضا العميل إال من خبلل تقدًن لو خدمات ذات جودة عاليـة ، فاؼبسـتهلك . مفـاتيح قبـاح أي منظمة 
اعبديـد أصبحت شروطو ورغباتو تتزايد وتتعقد يوما بعد يوم ، وأصبح ينظر للجـودة كمعيـار أساسـي لتقيـيم وإختيار ما 
يشبع حاجاتو ، كما أن ربليل شكاوي العمبلء والتعرف على أرائهـم ومـدى رضـاىم علـى مستوى اػبدمة اؼبقدمة يعترب 

   . كذلك من أىم اؼبعايَت اليت يستخدمها العمبلء غبكمهم عن جودة اػبدمة

اعبزائرية ، إخًتنا بنك القرض الشعيب بنوك وبغية إظهار مدى تقارب ما سبت دراستو نظريا وما هبري فعبل داخل ال
 . اعبزائري ليكون ؿبل دراستنا وذلك يف الفصل اؼبوايل
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برز القطاع البنكي كأىم القطاعات اخلدمية يف النظم االقتصادية و ادلالية للدول دلا لو من تأثَت إجيايب على 

التنمية االقتصادية حيث يساىم بنسبة كبَتة يف إشباع االحتياجات ادلالية لألفراد من خالل مجع ادلدخرات و 

. تعبئتها و توزيعها على االستثمارات ادلختلفة حسب أمهيتها

ونظرا للدور الذي تقوم بو البنوك يف اقتصاديات الدول فان كفاءهتا يف القيام بأنشطتها ووظائفها، سينعكس 

إجيابيا أو سلبا على ربقيق التنمية يف تلك الدول، شلا يتطلب من ىذه البنوك إن تعمل على زيادة فعاليتها، و 

ذلك من خالل الرفع من مستوى كفاءهتا و تبسيط إجراءات سَت عملها عن طريق تعيُت مسَتين بفكرة إرضاء 

. الزبون و تلبية حاجاتو دبا ينعكس على ربسُت و تطوير خدماهتا البنكية و ربقيق احتياجات زبائنها و رغبتهم

و حىت يتم إرضاء الزبون و إيصال ادلنتج إليو يف أحسن الظروف و بأنسب اإلمكانيات ادلتاحة، خاصة و إن 

اخلدمة البنكية تتميز بالالملموسية و ال ميكن للزبون احلكم على جودهتا قبل االستفادة منها، ىذا ما حتم على 

البنوك التوجو إىل تبٍت فكرة التسويق يف عملها، دلا لو من دور فعال يف إبراز خصائص اخلدمات ادلقدمة و العمل 

على إجياد طرق و أساليب ساعدىا على جذب الزبائن و زيادة حصتها التسويقية، و بناءا على ما سبق 

يستوجب على البنوك إن تقتنع بأمهية الزبائن و درجة الرضا ادلطلوبة من طرفهم و احملافظة عليهم، من خالل تقدمي 

خدمات تتماشى مع حاجاهتم و رغبتهم، و ىذا ال يتم إال من خالل استخدام آليات و ميكانيزمات ذبارية و 

تقنيات و إجراءات تسويقية مكيفة حسب متطلبات السوق، و من مث مراعاة ربسُت جودة اخلدمات البنكية و 

تطويرىا، فاحمليط التنافسي اجلديد يدفع إىل القيام بدراسات مسبقة حول البيئة البنكية و ادلالية و متطلباهتا، و  
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معرفة حاجات و رغبات زبائنها، و ردود أفعاذلم ذباه سلتلف ادلنتجات و اخلدمات، و ىو ما يساعدك 

. البنوك على رسم و اختبار السياسة األكثر صلاعة و فعالية يف ربقيق األىداف

ذلذا يعترب موضوع التسويق البنكي و تأثَتاتو على الزبائن مركز اىتمام على الزبائن مركز اىتمام ادلؤسسات 

. البنكية و ادلالية حاليا

: إشكالية البحث

:  فاإلشكالية اليت نريد أن نعاجلها استنادا على ما سبق عرضو و تتجلى يف ما يلي

ما ىو اثر التسويق البنكي على ادلستهلك؟  

:  و ميكن معاجلة ىذه اإلشكالية من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية

ما ادلقصود بتسويق اخلدمات و ما ىي أمهيتو؟  - 

ما اخلدمة البنكية؟ و ما ىي شليزاهتا؟  - 

و ما العوامل ادلؤثرة فيو؟ ! ما ادلقصود بالتسويق البنكي؟- 

ما ىي مكونات و إسًتاذبية ادلزيج التسويقي البنكي؟  - 

ما ادلقصود بالسلوك ادلستهلك؟ و ما ىي الدوافع األساسية اليت ربرك العميل الزباذ القرار بالتعامل مع - 

ىذا البنك دون أخر؟  

كيف ميكن للبنك من ربقيق رضا ادلستهلك - 

 ث
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:  فرضيات الدراسة

:  على ضوء ما تقدم و بغية ربقيق أىداف البحث فقد وضعنا رلموعة من الفرضيات نورىا فيما يلي

ال يوجد ىناك صعوبة يف تطبيق التسويق البنكي يف البنك - 

يؤثر تطبيق التسويق يف البنك على رضا ادلستهلك - 

ىناك تأثَت للخدمات البنكية على رضا ادلستهلك - 

 يؤثر أداء اخلدمة من طرف ادلوظفُت على رضا ادلستهلك- 

 

 

:  أهداف البحث

:  يهدف البحث إىل الوصول إىل النقاط التالية

.  اإلجابة على التساؤالت و التحقق من الفرضيات ادلقدمة- 

.  زلاولة إظهار أمهية تسويق اخلدمات و مكونات ادلزيج التسويقي للخدمة بصفة ىامة- 

.  التعرف على ادلقصود باخلدمات البنكية و أىم خصائصها- 

.  التعرف على التسويق البنكي و العوامل ادلؤثرة فيو- 
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.  إدراك أمهية ادلزيج التسويقي يف دراسة اإلسًتاذبية التسويقية للبنك- 

.  التعرف على أمهية دراسة سلوك ادلستهلك- 

 .التعرف على أمهية جودة اخلدمات يف جلب العمالء و رضاىم- 

:  أهمية البحث

تكمن أمهية دراسة ىذا البحث يف زلاولة ربسيس متخذي القرار يف البنوك اجلزائرية بضرورة إعطاء أمهية 

للتسويق البنكي و اعتباره أداة فعالة يف ربقيق الرحبية و احملافظة على بقاء البنك و استمراره من جهة و رضا 

ادلستهلك من جهة أخرى، خصوصا و إن االقتصاد اجلزائري على مسار اقتصاد السوق الذي يتميز باجلو 

التنافسي الشديد شلا سيضع البنوك اجلزائرية يف مواجهة غَت مسوقة مع ادلؤسسات األجنبية أكثر خربة و اكرب 

حجما يتمتعون بكفاءات عالية و يستطيعون بوسائلهم التسويقية احلديثة و ادلتطورة كسب السوق اجلزائرية و 

. االستيالء على حصص السوق بكل سهولة

:  دوافع اختيار الموضوع

إن التطرق ذلذا ادلوضوع و اختياره و معاجلة جوانبو جاء انطالقا من األمهية البالغة اليت يكتسبها التسويق باعتباره 

كما . قضية العصر، حبيث أصبح ميس عدة قطاعات سلتلفة يف حياتنا اليومية السيما رلاالت األنشطة االقتصادية

أضحى التسويق اآلن يطبق بنجاح ليس فقط يف رلال إنتاج السلع االستهالكية و الصناعية بل كذلك يف رلال 

. تسويق األفكار و اخلدمات
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:  صعوبات البحث

:  من أىم الصعوبات اليت واجهتنا خالل الدراسة اليت قمنا هبا ىي

قلة ادلراجع و الدراسات و البحوث ادلتخصصة و ادلعمقة يف ىذا اجملال - 

ندرة ادلعطيات و ادلعلومات أحيانا و صعوبة احلصول عليها أحيانا أخرى خاصة يف الدراسة ادليدانية و ذلك - 

حبجة ادلهنة  

و لعل أىم عائق سجلناه أثناء قيامنا بالبحث، يكمن بصفة أساسية يف ادلوضوع ذاتو التسويق البنكي و سلوك - 

.  ادلستهلك نظرا حلداثتو نظريا أو تطبيقيا

:  منهجية البحث

قصد اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة و إثبات مدى صحة الفرضيات فسنقوم باستخدام ادلنهج الوصفي التحليلي 

يف توصيف العملية التسويقية اليت تقوم هبا البنوك و ذلك االعتماد على ادلالحظة و الشخصية و الدراسات 

ادلتخصصة و ادلراجع العلمية باللغة العربية و األجنبية، كما سيتم معرفة آليات تسويق اخلدمات البنكية، و أثرت 

كل ذلك حملاولة التمكن من التحديد كافة اجلوانب ادلتعلقة بالتسويق البنكي و معرفة . على رضي ادلستهلك

.  حقيقتها على ارض الواقع، و عليو قمنا تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول

 حيث سنتعرض يف ىذا الفصل إىل تسويق اخلدمات و ىدف من وراء ذلك ىو زلاولة االدلام :الفصل األول

لنركز فيما بعد على اخلدمات  . دبفهوم تسويق اخلدمات و أمهيتو و كذا التعرف إىل مزجيو التسويقي بشكل عام
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البنكية و خصائصها األساسية، كما سوف نتطرق إىل مفهوم التسويق البنكي و العوامل ادلؤثرة فيو، و أخَتا 

.  سوف خنتم ىذا الفصل دبكونات ادلزيج التسويقي البنكي واىل اإلسًتاذبية ادلتبعة دلكوناتو

 و سنخصص ىذا الفصل لدراسة سلوك ادلستهلك و ذلك و ذلك من خالل التطرق إىل مفهومو، :الفصل الثاني

و أىم العوامل الداخلية و اخلارجية ادلؤثرة يف سلوكو مث إىل أىم ادلراحل اليت مير ادلستهلك يف ازباذ قرار الشراء، و 

.  أخَتا سنختم ىذا الفصل بالتطرق إىل كيفية ربقيق رضا العميل البنكي

 BEA سنقوم من خالل ىذا الفصل بدراسة ميدانية على مستوى وكالة البنك اخلارجي اجلزائري :الفصل الثالث

،حيث سنبدأ ىذا الفصل بالتطرق إىل نظرة عامة حول البنك اخلارجي اجلزائري ، مث سنقوم بعد ذلك بالتعرف إىل 

، كما سنتحدث عن ادلزيج التسويقي ادلقدم يف   (066)اخلدمات البنكية و أثرىا على الزبون يف وكالة مستغاًل 

      مستغاًل  BEA الوكالة، و يف األخَت سوف نتعرف على رضا الزبون يف الوكالة
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واخلدمات البنكية بشكل خاص واحدا من أىم االذباىات احلديثة  يعد االىتمام بتسويق اخلدمات بشكل عام

اليت شهدت توسعا كبَتا يف السنوات األخَتة يف سلتلف اجملتمعات ، حيث أن األمر مل يقتصر على تقدمي 

ادلنتجات واخلدمات البنكية بشكل واسع فحسب وإمنا يتعدى ذلك إىل البحث على األساليب والطرق اليت جيب 

.  أن يتم هبا ازباذ القرارات 

وباعتبار أن البنك نظاما مفتوحا يتأثر ويؤثر يف البيئة اليت يعيش فيها فقد تزايد تأثره بتلك البيئة سواء كانت 

داخلية أو خارجية حيث يعترب الزبون جزءا ىاما منها والذي مل يعد يرضى دبا يقدم إليو ، بل أصبح يفرض شروطو 

.  ورغباتو ، ويرجع ذلك إىل زيادة اخليارات أمامو بسبب ادلنافسة اليت أضحت السوق ادلصرفية اليت تشهدىا 

وذلذا أصبح من الضروري على البنوك أن هتتم بدراسة سلوك الزبون من أجل القيام باجلهود الالزمة لتعريفو 

باخلدمات ادلعروضة وإبراز مواصفاهتا ومزاياىا وادلضمون ادلنفعي الذي ربتويو ىذه اخلدمات واحلاجات اليت ميكن 

أن تلبيها ومن مث دفع الزبائن إىل ازباذ قراراهتم بالتعامل مع البنك ، وىذا يتحقق من خالل تصميم مزيج تسويقي 

يتناسب مع التغَتات ادلستمرة اليت تواجو تلك االحتياجات والذي مل يعد يتمثل يف العناصر األربعة ادلعروفة فقط 

، التسعَت ، التوزيع ، الًتويج ،  (اخلدمة  )ادلنتج : وإمنا سبدد ليصبح متكونا من سبع عناصر واليت تتمثل يف 

.  العنصر البشري ، الدليل ادلادي ، العمليات 

حيث أنو ال جيب أن يتوقف النشاط التسويقي للبنوك عند إنتاج اخلدمة وربديد سعرىا وطرق ومنافذ توزيعها 

وتروجيها بل يتعُت االىتمام بالعناصر الثالثة ادلضافة ذلذا ادلزيج يف إطار خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة اجلهود 

. ادلتعلقة بفن التأثَت على الزبائن وإثارة اىتمامهم وإقناعهم على سلوك إجيايب اذباه البنك وخدماتو 
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:  اختبار الفرضيات 

:  وعلى ضوء ما ورد يف ادلذكرة فقد أدلت النتائج اختبار الفرضيات إىل مايلي 

خبصوص الفرضية الرئيسية األوىل وادلتعلقة بأنو التوجد صعوبة يف تطبيق التسويق يف البنك فلم تتحقق ،  – 1

فبالرغم من األمهية البالغة للتسويق يف البنك حسب ما رأيناه نظريا حيث يعمل على زيادة مردوديتو وبقاءه 

واستمراره من جهة ويكسب رضا عمالئو من جهة أخرى ، إال ما دلسناه من خالل البحث ادليداين أنو توجد 

ىناك صعوبات كثَتة ربول دون تطبيق التسويق يف الوكالة البنك ، ويعد ذلك أساسا إىل مركزية يف ازباذ القرارات 

واليت تتحكم يف تسيَت الوكالة يف حد ذاهتا ، زيادة على ذلك فإن مديرية التسويق موجودة بادلديرية العامة وجل 

اإلسًتاتيجيات والسياسات التسويقية يتم بررلتها وإعدادىا يف ادلديرية العامة وما على الوكاالت التابعة ذلا إال 

تنفيذ تلك اإلسًتاتيجيات ، فهي تعترب مواقع توزيع للمؤسسة األم ، ضف إىل ذلك القوانُت الصارمة اليت ذلا تأثَت 

ومن . على ادلزيج التسويقي خاصة فيما يتعلق باألسعار ، حيث صلد ىذه األخَتة زلددىا البنك ادلركزي اجلزائري 

بُت الصعوبات تطبيق التسويق كذلك عدم فعالية السياسة الًتوجيية ادلعتمدة ألن اختيارىا ال يتم على أساس 

.  دراسات مسبقة ، إضافة إىل عدم االىتمام بالعنصر البشري داخل ادلصرف 

ولقد تأكدنا من عدم صحة ىذه الفرضية من خالل الدراسة ادليدانية كذلك حيث وجدنا درجة ادلوافقة على 

 2.831تطبيق التسويق يف البنك حسب العينة ادلستوجبة ضعيفة حيث بلغت 

أما خبصوص الفرضية الرئيسية الثانية واليت تنص على أن تطبيق يف البنك يؤثر على رضا ادلستهلك ، فلقد  – 2

 ل   ربققت وذلك من خالل دراستنا للتطور التارخيي للتسويق البنكي ورأينا كيفية توغل التسويق داخل اذلياك
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التنظيمية للمصارف إىل أن أصبحت خدمة وربقيق ورضا ادلستهلك ىو زلل االىتمام ادلشًتك لكل األنشطة 

 ومعامل 0.643وربققت ىذه الفرضية كذلك من خالل حبثنا ادليداين حيث وجدنا معامل االرتباط . ادلنظمة 

.   من التغَت يف رضا ادلستهلك يعود إىل التغَت يف تطبيق التسويق البنكي 41% دبعٌت أن 0.414التحديد 

أما خبصوص الفرضية الرئيسية الثالثة واليت كان فحواىا أن ىناك تأثَت للعوامل احملددة اليت ربرك العميل  – 3

الزباذ القرار باختيار البنك ادلناسب فقد ربققت حيث من أجل كسب الزبون واحملافظة عليو جيب على البنك 

معرفة العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر عليو ومن مث إعداد خطة تسويقية متكاملة من أجل التأثَت عليو وإقناعو 

.  انو البنك ادلناسب 

أما خبصوص الفرضية الرئيسية الرابعة اليت كان مضموهنا على أنو يؤثر أداء اخلدمة من طرف ادلوظفُت على  – 4

الرغبة العامة )رضا ادلستهلك فقد ربققت حيث يتبُت بأن رغبات الزبائن كثَتا ما تلتقي مع بعضها لتكون مفهوم 

االحًتام ، أخذ الزبون بعُت ) حيث يتوقف رضا الزبون يف سرعة اخلدمات ، التصرف الالئق من طرف ادلوظف  (

 .  (االعتبار ، التكلم عن امتيازات جديدة ، التسهيل يف عمليات اخلدمة البنكية 

:  النتائج العامة للدراسة 

ميكن القول يف األخَت بأن الفرق بُت الفكر التسويقي البنكي وما ىو موجود يف أرض الواقع ، البنك اجلزائري 

ليس بسبب اإلمكانيات ادلادية والبشرية ، وادلشكلة ليست كذلك يف تبٍت إسًتاتيجية أو خطة تسويقية معينة بل 

اإلشكالية تكمن يف طريقة التفكَت والداء والثقافة التسيَتية ، فالنظام البنكي اجلزائري ما زال متأثر دبرحلة التسيَت 

ادلوجو الذي يعتمد على الدوائر احلكومية واخلزينة يف تسيَت التنمية االقتصادية وإبعاد دور البنوك يف دراسة جدوى  
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االقتصادية للمشاريع االستثمارية والتنمية ، وإن ىذا الدور اذلامشي الذي استمر على مدار ثالثُت سنة تقريبا 

أكسب البنوك العمومية اجلزائرية طريق أداء وتفكَت متأخرة جدا مقارنة دبا وصلت إليها البنوك العادلية ويف كثَت من 

وان ىذه احلالة جعلت ىذه البنوك ال تتكيف مع ادلستجدات العادلية يف اجملال ال . الدول السائرة يف طريق النمو 

تتكيف مع ادلستجدات العادلية يف اجملال البنكي بسهولة وىو ما ميثل مشكلة كبَتة يف تسيَت سلططات التنمية 

:  االقتصادية والبنوك اجلزائرية يف الوقت احلايل تفتقر للعناصر التالية 

.  االعتماد على وضعية االحتكار اليت مازال النظام االقتصادي يكفلها ذلذه البنوك- 

.  عدم وجود كفاءات بشرية مكونة تسويقيا إلضفاء أسلوب جديد يف األداء - 

عدم البحث على تطوير التعامالت واخلدمات البنكية والتفتح أكثر على التعامالت البنكية اإلسالمية دلا ذلا - 

.  من دور يف جلب الكثَت من الزبائن 

التأخر التكنولوجي يف التجهيزات ادلستعملة يف البنوك، وأكرب دليل على ذلك عدم توفر أي بنك على شبكة - 

.  تربط الوكاالت يف ما بينها لتسهيل معامالت الزبائن

ادلستوى التعليمي ادلتدين ألغلب العاملُت وإطارات البنوك اجلزائرية، وحىت اإلطارات ذات الشهادات العالية ال - 

.  تتوفر على تكوين متخصص يف التسويق

.  عدم منح الوكاالت والفروع أكثر االستقاللية يف ازباذ القرارات - 

عدم وجود منافسة حقيقية يف السوق البنكي ، وىو األمر الذي ال يسمح بدفع خطوات التطور يف البنوك - 

. اجلزائرية 

149 



 الخاتمة العامة 
 

 

غياب الصرامة يف اسًتجاع  موارد البنوك من الكثَت يف ادلتعاملُت لسبب استعمال الطرق يف القدمية يف  - 

.  دراسات اجلدوى وكذا نوعية اخلدمة البنكية 

.  اعتماد البنوك اجلزائرية على استقبال ادلتعاملُت وعدم البحث عنهم خصوصا الذين يقدمون مشاريع مهمة- 

:توصيات البحث  

إن ىذا البحث ميثل دراسة متواضعة حاولنا من خالذلا البحث يف التسويق البنكي ومدى تأثَته على سلوك 
ادلستهلك ، ومازال ىناك عدة جوانب ىامة ذلا صلة بادلوضوع ربتاج إىل ادلزيد من التعمق ، ونقًتحها يف شكل 

: عناوين تصلح أن تكون إشكاليات موضوعات حبوث مستقبلية   

. أثار التكنولوجية ادلعلومات يف رفع أداء البنوك اجلزائرية-   

.التسويق البنكي وأثره على جودة اخلدمات البنكية -   

أثر االستثمار يف العنصر البشري يف رفع أداء البنوك اجلزائرية -   

  .القيم اإلسالمية يف التسويق وأثرىا على كسب رضا العميل يف الصناعة الصَتفة اإلسالمية - 
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