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با€ش₫ر ا€جزيل ₫€ل اأساتذة من ا€طور اابتدائي إ€ى ا€طور ا€نهائي.
وا€ش₫ر ا€جزيل ₫€ل من قدم €ي يد ا€عون وا€مساعدة من قريب أو من بعيد راجيا من اه عز وجل أن يجازيهم
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إ€ى من أ₫ن €ها ااحترام وا€تقدير "بوراوي فاطمة.
وا₫€نز ا€ثمين وسندي في ا€حياة إخوتي "عبد ا₫€ريم ضياء وزوجته ،حمزة ،ضياء ا€دين،محمد ا€طاهر .
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سارة ،حنان ،دال ،أمال  ،وداد ،ماك ،إيمان
إ€ى من قضيت معهم أجمل اأوقات وا€ساعات رفقاء دربي أتمنى ا€سعادة €هم هناء ،نور اإيمان ،يسرى،حدة
،نجاح ،عماد،مسعودة ،صبرينة ،نبي₭ة ،ربيعة ا€عدوية ،منال ،فراح  ،إشراق ،وردة  ،حفيظة ,
إ€ى ₫ل أفراد عائ₭ة سا€م وا€ى ₫ل ط₭بة ا€دفعة ثانية ماستر ما€ية ونقود وا€ى ₫ل من أ₫ن €ه بذرة حب من
قريب أو بعيد ومن تذ₫رهم ق₭بي ونساهم ق₭مي.
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المقدمة
يعيش عا€منا ا€ربع اأخير ،من ا€قرن ا€ماضي تحوات ₫برى وتطورات هائ₭ة  ،متسارعه ع₭ى مخت₭ف
ااصعد₲ ا€سياسية وااجتماعية ،وقد ساهمت هذ₲ ا€متغيرات وا€تطورات ا€ت₫نو€وجية

 ،ا€تأثير خاصة ع₭ى

ا€ساحة ا€بن₫ية ا€عا€مية  ،أي عو€مة ا€نشاط ا€بن₫ي ،و€قد فرضت هذ₲ ا€تطورات جعل ا€سوق ا€بن₫ية ا€دو€ية
سوق بن₫ية واحد ،مما فتح ا€مجال إ€ى منافسة حادة بين ا€بنوك ،مما أضحي باا هميه ،ما ₫ان ع₭ى ا€بنوك
تطوير مستوى أداء خدماتها تخت₭ف عما ₫انت ع₭يه من قبل ،وفي إطار ما يعرف با€صيرفة وا€بنوك
اا₫€ترونية وما تحم₭ه من وسائل وأسا€يب دفع حديثة  ،تسير ا₫€ترونيا أي ا€توجه بخدماتها إ€ى ا€تحديث
وادخال خدمات ا₫€ترونية ،وااهتمام بتسويقها €تنمية أرباحها.
بما إن ا€هدف اأساسي ₭€بنك  ،هو دراسة إشباع حاجات  ،ومطا€ب ا€عماء و₫سب ثقتهم ₫ ،عامل
أساسي ₭€بقاء في ا€سوق ،أصبح €زاما تبني مفهوم ا€تسويق ا€بن₫ي ₫€ ،ونه يعد تسويق هذا ا€نوع من ا€خدمات
دور ا€عصب ا€حيوي  ،في دعم ا₫€يانات ا€بنوك ₭€بقاء وااستمرار ،واحد أهم اأسباب ا€تي تجعل ا€بنوك رائدة
وناجحة ،وتمنحها وضعية وقدرة تنافسية  ،وت₫سبها واء ا€مستثمرين واأفراد ،و₫€ون خدمة وسائل ا€دفع ذات
نمطيه عا€يه في مضمونها ومحتواها ،فقد ₫ان €زاما ع₭ى ا€بنوك با€تخطيط ا€جيد  ،أسا€يب ا€تسويق واجراء
ا€عم₭يات ا€بن₫ية بطرق ت₫نو€وجيه سواء تع₭ق اأمر با€سحب وا€دفع واائتمان

₫ ،ميزة تستطيع من خا€ها

ا€تنافس وا€حصول ع₭ى نتائج أفضل ،ان جودة ا€خدمة وأس₭وب تقديمها ا€مجال ا€وحيد ₭€تنافس

 ،خاصة

₭€بنوك ااجنبيه من اجل ا€سيطرة  ،بين ا€بنوك ا€مح₭ية في ا€سوق ا€مح₭ية.
إن ا€جزائر سعت €تتأق₭م مع ا€تطورات ا€عا€مية ا€راهنة

 ،فقامت بإصاحات قانون ا€نقد وا€قرض

€10/90تبني اقتصاد ا€سوق وفتح مجال ا€منافسة وما يترتب ع₭يها من تحرير ا€خدمات ا€بن₫ية ا€ما€ية،
يؤدي إ€ى تسريع ا€منافسة في ا€سوق ا€جزائرية تجد ا€بنوك ا€جزائرية نفسها مجبرة ع₭ى ا€تطور في ا€سوق
ا€تنافسي ومن غير ا€مم₫ن تجاهل مؤشرات ا€ثروة ا€ت₫نو€وجية ا€حا€ية ا€تي تعد ساح أساسي في ا€منافسة
ا€عا€مية فمستقبل ا€بنوك ا€جزائرية يتوقف ع₭ى مدى فعا€يتها في توظيف ا€ت₫نو€وجيا حيث بادرت بإنشاء
 SATIMواأس₭وب ا€تسويقي ا€جيد.

أ

المقدمة
إش ا يـــــــــــــــــــة:
فأمام ما يواجه ااقتصاد ا€عا€مي  ،من تطورات هامه أفرزتها ا€متغيرات ا€مخت₭فة  ،جعل دخول ا€بنوك
ااجنبيه في ا€سوق ا€منافسة ا€مح₭ية بين مخت₭ف ا€متدخ₭ين

 ،في ا€سوق €جذب ا€عماء وذ€ك من خال

ا€سياسات ا€تي تعتمدها ،في تسويق خدماتها خاصة وسائل دفعها في ا€سوق ،وذ€ك من اجل تحقيق متط₭بات
ا€قدرة ا€تنافسية هنا تتب₭ور ااش₫ا€يه ا€رئيسية  :يف يم ن استخدام ا طرق ا حديثة في تسويق ا منتجات
ا بن ية رفع قدرة ا تنافسية بنك وهي ل ا تمويل وتعزيز ثقة ا عماء ؟
و اجابه ع ى هذ ااش ا يه تطرح ا فرضيات ا تساؤات ا فرعية ا تا ية :
 .1ما ا€مقصود €وسائل ا€دفع ا€حديثة ؟
 .2ما هي جودة ا€خدمة ا€بن₫ية ؟ وما ا€مقصود با€تسويق ا€بن₫ي ؟
 .3ما هي أهم ا€سياسات ا€تسويقية في ا€بنوك وما هو واقعها ؟
 .4ماذا نعني با€قدرة ا€تنافسية في ا€بنوك؟
 .5ما هي اأسا€يب ا€تي يعتمد ع₭يها بنك ا€خ₭يج ا€جزائر في تسويق وسائل ا€دفع ا€حديثة €رفع مر₫ز₲
ا€تنافسي بين ا€بنوك؟
إجابة ع ى هذ ا تساؤات نعتمد ع ى هذ ا فرضيات :
 .1ي₫من وجود ا€منتجات ا€بن₫ية طبق €متط₭بات ا€حياة ا€ت₫نو€وجية وااقتصادية €مسايرة ا€ر₫ب ا€حضاري.
 .2تعتبر ا€خدمه ا€بن₫ية ا€قاعدة ا€رئيسية في ا€عمل ا€بن₫ي وجودتها هي أساس ثقة ا€عماء با€تعامل مع
ا€بنك وتسويقها تنمي مرد ودية ₭€بنوك .
 .3حتى يتم₫ن ا€بنك من ا€محافظة ع₭ى ا€عماء ابد أن يسطر سياسات ا€تسويقية مح₫مة ومهمة ₭€غرض
ا€معد من اج₭ه.
 .4ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنك هي تميز في أداء وجودة ا€خدمة وفهم احتياجات ا€عماء ا€تي تعطيه م₫انه
سوقية €سيطرة في ا€سوق ا€بن₫ية.

ب
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 .5إن بنك ا€خ₭يج ا€جزائر يعتمد ع₭ى أسا€يب تسويقية متنوعة €وسائل ا€دفع ا€خدمات إرضاء ₭€عماء
وتق₭يل ا€ت₫ا€يف ₭€رفع من مر₫ز₲ ا€تنافسي.
أهداف ا دراسة :يهدف ا€بحث ₭€عديد من اأهداف ت₫من فيما ي₭ي :
ا€تعرف ع₭ى ا€تسويق ا€حديث ₭€بنوك وا€ذي يعرف با€تسويق ا€بن₫يا€تعرف على ا€منظومة ا€بن₫ية ا€جزائرية بعد ا€دخول إ€ى اقتصاد ا€سوقإظهار مدى تبني ا€بنوك ااجنبيه ا€سياسات ا€تسويقية ب₫فاءة .ا€تعرف ع₭ى أهم ا€عناصر اأساسية ا€تي تعطي ا€بنوك ميزة €رفع قدرتها ا€تنافسية في ا€سوق.توضيح ₭€بنوك ا€مح₭ية ا€جزائرية ع₭ى رفع قدرتها ا€تنافسية ₭€بنوك من خال انتهاج ₫فاءة عا€ية فيأسا€يب تسويقية.
أهمية ا دراسة:
تتجسد أهمية ا€عم₭ية€ ،هذ₲ ا€دراسة من خال ا€دور ا€ذي ت₭عبه ا€خدمات خاصة  ،خدمة وسائل ا€دفع
با€نسبة ₭€بنوك اأجنبية € ،تصبح أ₫ثر قدر₲ ع₭ى منافسة ا€مؤسسات ا€بن₫ية بين ا€بنوك ا€مح₭ية  ،في ا€سوق
ا€مح₭ية في ظل ما سنوصل إ€يه من نتائج وتوصيات ،نأمل أن تستفيد منها ا€بنوك ا€مح₭ية من اجل ا€وقوف
أمام هذ₲ ا€بنوك اأجنبية €ت₫ون أ₫ثر منافسه في ا€سوق ₫€ون سوق ا€تنافس واحد من أهم ا€قضايا ا€ما€ية في
هذا ا€عصر ا€ذي نمت فيه ا€ت₫نو€وجيا ا€حديثة في مخت₭ف ا€جوانب وهي قضية ₫يفية اعتماد ا€بنوك اأجنبية
€ت₫ون ا₫تر منافسه في ا€سوق ₫€ون سوق ا€تنافس واحد من أهم ا€قضايا ا€ما€ية في هذا ا€عصر ا€ذي نمت
فيه ا€ت₫نو€وجيا ا€حديثة ا€جوانب ا€حديثة ،وهي قضية ₫يفية اعتماد ا€بنوك اأجنبية ع₭ى أسا€يب وسياسات أي
عناصر ا€مزيج ا€تسويقي إ€ى تطور وساءل دفعها وتقديمها بأسعار مناسبة وعرضها بأسا€يب ترويجية مائمة
في ا€وقت وا€م₫ان ا€مناسب ا€ذي يرضي عمائها ب₫فاءة عا€ية وا€تعرف ع₭ى مدى ،اهتمام ا€مسؤو€ين €جذب
ا€عماء ₭€تعامل في هذ₲ ا€بنوك بوضع أموا€هم وا€دخول في مشاريع استثماريه تحقق أرباح ₭€بنوك وترفع
قدرتها ا€تنافسية بين ا€بنوك .
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منهج ا دراسة :
يتمثل عم₭نا هذا في اإجابة ع₭ى اأسئ₭ة ا€سا€فة ا€طرح بش₫ل مفصل ,وتم ذ€ك بااعتماد ع₭ى:
 ا€منهج ا€تاريخي :أنه أس₭وب من أسا€يب ا€مرت₫زة ع₭ى مع₭ومات ₫افية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوعخال فترات زمنية مع₭ومة وذ€ك من تقيدها بطريقة موضوعية تم استخدامه في ا€فصل اأول حول نشأة
وسائل ا€دفع وا€تسويق ا€بن₫ي .
ا€منهج ا€وصفي ا€تح₭ي₭ي :استخدم €عرض مخت₭ف أبعاد ا€موضوع ₭€وصول أما ا€جانب ا€تطبيقي تم ا€عملبا€منهج ا€تح₭ي₭ي أنه يم₫ننا من تجزئه ا€ظاهرة ودراستها بعمق

 ،فا€تح₭يل يعتبر آ€ة تفسير حيث يم₫ن

ا€باحث من ا€تعمق وااندماج ،في ص₭ب ا€موضوع يوص₭ه إ€ى اإجابة ع₭ى اأسئ₭ة وااستفسارات ا€غامضة.
حدود ا دراسة :هناك حدود م₫انية و زمنيه €هذ₲ ا€دراسة نجم₭ها في ما ي₭ي :
تتم هذ₲ ا€دراسة في بنك خ₭يج ا€جزائر -و₫ا€ة بس₫رة –خال ا€فتر₲

2012-2009واختير هذا ا€بنك ₫€ونه

من بين ا€بنوك اأجنبيه في ا€جزائر ا€رائدة ب₫فاءة عا€يه فيما يخص ا€ت₫نو€وجيات ا€حديثة في مجال ا€بنوك
خاصة في ا€تسويق بفضل اأسا€يب عم₭يه ا€جيدة وا€متطورة ا€موا₫بة €تطورات ا€عصر واحتياجات ا€عماء .
ا دراسات ا سابقة :
سوا مي فهيمه ،ا نظم ا معاصرة توزيع ا منتجات ا مصرفية ،حا ه بنك ا فاحة وا تنمية ا ريفيه
،جامعه بس ر (،2008/2007،غير منشورة ).
ترمي هذ₲ ا€دراسة أهداف هي ا€تعرف ع₭ى اانظمه ا€معاصرة ا€مستعم₭ة من طرف ا€بنوك
€مواجهة ا€تحوات ا€عا€مية ،ا€تعريف با€تقنيات ا€حديثة وا€وسائل ا€مستعم₭ة داخل ا€بنوك €توزيع خدماتها إبراز
أهمية ا€ت₫نو€وجيا من خال دورها في تحسين خدماتها واستخدمت ا€منهج ا€وصفي ا€تح₭ي₭ي،من ا€نتائج
ا€متوصل €ها من خال دراسته هي ي₭عب ا€تسويق ا€بن₫ي دور₲ أداة فعا€ه في تنمية باعتبار₲ مردودية ا€بنوك
حيث يعمل ع₭ى تحديد حاجات ورغبات ا€زبائن ثم اقتراح ح₭ول ناجحة €ها .
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تعتبر جود₲ ا€خدمة هي أساس ثقة ا€عماء با€تعامل مع ا€بنك  ،وان فهم احتياجات ا€عماء وا€تميز
في خدمتهم يعتبر ا€مصدر ا€حقيقي €تحقيق ا€ميزة وقدرة ا€تنافسية دائمة وا€تحسين وا€تطوير في أ داء ت₭ك
ا€خدمات ا€بن₫ية ي₫من في تحقيق ا€جودة وا€تر₫يز ع₭ى ا€عميل ومتط₭باته مما يساهم في تعظيم ربح ا€بنك
وي₫سبه حصة سوقيه ويزيد قدرته ا€تنافسية وتؤثر ا€ت₫نو€وجيا ع₭ى توزيع ا€خدمات ا€بن₫ية ذ€ك أن استخدام
ا€ت₫نو€وجيا جعل ا€عا€م ₫قرية صغير₲ انع₫س ع₭ى مفهوم ا€تسويق ا€بن₫ي وأصبح من ا€ضروري تطوير₲
واستخدام ت₫نو€وجيا في توزيع خدماتها .
معارفي فريدة  ،جودة ا خدمات ا مصرفية وعاقتها بتنافسية ا بنوك في ظل إدارة ا جودة ا شام ة  ،حا ة
ا قرض ا شعبي ا جزائري باتنه  ،جامعة بس ر 2008/ 2007،ن(غير منشورة ).
ترمي هذ₲ ا€دراسة أهداف هي توضيح مفهوم ا€جودة في ا€خدمات ا€مقدمة ₭€عماء سواء من ا€ناحية
توقعاتهم أو من ناحية إدرا₫هم ا€فع₭ي €مستوياتهم  .تحديد ااهميه ا€نسبية ₭€معايير ا€تي يستخدمها ا€عماء
تقييمهم €جودة ا€خدمات ا€بن₫ية،وي₫من ا€منهج ا€متبع ا€تاريخي وا€منهج ا€وصفي ا€تح₭ي₭ي واإحصائي
واهم ا€نتائج ا€محققة من ا€دراسة من أهم نتائج تتحقق جودة ا€خدمة ا€بن₫ية بمدى  ،وان ي₫ون هذا ا€تصميم
ينسجم مع ااحتياجات ا€مط₭وبة €هم وانها تأثر بااستراتيجيات ا€تسويقية ₭€خدمات ا€بن₫ية وا€ذي تجه₭ه ا€عديد
من ا€بنوك عند تخطيط خدماتها ا€بن₫ية وتساهم في تحسين سمعة ا€بنك تعزيز ا€تنافسية أمام ا€بنوك
وا€مؤسسات ا€ما€ية اأخرى و₫عامل منافسة .
هي ل ا دراسة:
ارتأينا أن نقسم عم₭نا إ€ى ثاث فصول من أجل اإجابة ع₭ى إش₫ا€ية ا€بحث وا€تساؤات ا€فرعية
واختبار ا€فرضيات من حيث صحتها حيث تم ا€تطرق إ€ى ما ي₭ي:
ا فصل اأول :بعنوان مفاهيم أساسية حول تسويق وسائل ا€دفع ا€بن₫ية  ،تناو€نا في هذا ا€فصل أهم ما يتع₭ق
بوسائل ا€دفع  ،وا€تسويق ا€بن₫ي من تعريف ،خصائص أهمية وتقنيات عمل وسائل ا€دفع باإضافة إ€ى
مبررات ،ومحاور وتطوير ا€خدمة ا€مصرفية.
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ا فصل ا ثاني :أسا€يب  ،وسائل ا€دفع €رفع ا€قدرة ا€تنافسية في ا€بنوك ا€جزائرية  ،تناو€نا إصاحات ا€جزائر
₭€منظومة ا€دفع ا€بن₫ية في ا€جزائر ،و₫يفية تسويق وسائل ا€دفع ،باإضافة إ€ى مفاهيم حول ا€قدرة ا€تنافسية.
ا فصل ا ثا ث  :فتعرضنا من خا€ه إ€ى تقديم €محة حول بنك ا€خ₭يج ا€جزائر

 ،من حيث أهم ا€خدمات

ا€مقدمة من طرفه ،وجهود ا€بنك في رفع من قدرته  ،ومهمته في تطوير جودة ا€خدمات ا€بن₫ية ₫ ،ما تم إجراء
دراسة ميدانية مست عينة من موظفي ،وعماء ا€بنك ودراسة أهم مؤشرات ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنك.

و
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ا فص اأو :

عرفت ا€دراسات ا€معاصرة اهتماما  ،متزايد بقطاع ا€خدمات بدءا  ،من منتصف ا€تسعينات أين أضحى ،
جميع فروع ا€نشاط ااقتصادي  ،في ا€وقت ا€حا€ي ،بصفة أساسية تعتمد ع₭ى ا€خدمات ا€بن₫ية

 ،حيث نجد أن

ااقتصاديات متطورة ،و ذ€ك ناتج عن تطور ا€خدمات ا€بن₫ية  ،ا€تي يتيحها ا€جهاز ا€بنكي ،مما جعل ا€بنوك تعمل
ع₭ى تطوير ،و تحسين خدماتها ا€مقدمة €عماتها باستعمال سياسات و مناهج مخت₭فة € ،وجهات نظر ا€مسته₫₭ين و
ذ€ك بااعتماد ع₭ى ما أنتجته ا€ت₫نو€وجيا ن و ثورة ا€مع₭ومات من أنظمة ووسائل حديثة  ،أدت إ€ى ااستغناء عن
بعض ا€خدمات ا€تق₭يدية ،و تعويضها بخدمات ا₫€ترونية  ،حيث أن تطوير نظام ا€دفع يؤدي بدور₲ إ€ى تطوير و
تحديث وسائل ا€دفع ا€تق₭يدية  ،ا€تي €م تعد فعا€ة في عصر  ،يتط₭ب ا€سرعة في معا€جة ا€معامات و ا€صفقات  ،و
هذا ا€تطوير يؤدي إ€ى خ₭ق وسائل دفع ا₫€ترونية

،هنا و ₫نتيجة إدراك ا€بنوك أهمية ا€تسويق  ،اتجهت إ€ى

وضع برامج و تبني أسا€يب و سياسات تسويقية حديثة €هذ₲ ا€وسائل ،ومن حيث تأهيل ا€موظفين وا₫تسابهم مهارات
ا€تعامل ا€جيدة مع ا€عماء و€جذب عماء جدد  ،فا€بنوك تتمايز فيما بينها من حيث عنصر ا€جودة في خدماتها،
وذ€ك راجع إ€ى ₫يفية ا€تخطيط وا€تنسيق إدارة ا€تسويق € ،عناصر ا€مزيج ا€خدمي وتقديها ₭€منتجات ا€بن₫ية بأسعار
مناسبة وعرضها بأسا€يب ترويجية مائمة  ،ت₭قي اهتمام من طرف ا€عميل طا€ب ا€خدمة وذ€ك إعطاء ا€بنك قدرة
تنافسية خاصة في ا€بنوك اأجنبية .حيث تناو€نا في:
 ا€مبحث اأول :مدخل €وسائل ا€دفع ا€بن₫يةا€مبحث ا€ثاني :مدخل €تسويق ا€خدمات ا€بن₫يةا€مبحث ا€ثا€ث :مدخل أسا€يب تسويق وسائل ا€دفع ا€حديثة "ا€مزيج ا€تسويقي ₭€بنوك"وسيتم من خال هذا ا€فصل محاو€ة إبراز مفاهيم حول وسائل ا€دفع ا€مصرفية وا€تطرق إ€ى تسويق ا€خدمة ا€بن₫ية
و₫ذا ابرز ا€مفاهيم حول ا€منافسة وا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنوك  ،وا€تي يم₫ن معا€جتها من خال ثاث مباحث
يتم في ا€مبحث اأول إيضاح ماهية وسائل ا€دفع ا€بن₫ية وا€مبحث ا€ثاني سوف نتطرق فيه إ€ى ماهية تسويق
ا€خدمة ا€بن₫ية أما ا€مبحث ا€ثا€ث سيتم ا€تطرق إ€ى ا€مزيج ا€تسويقي ₭€خدمات ا€بن₫ية.

2
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ا فص اأو :
ا مبحث اأول :مدخل لوسائل ا دفع ا بن ية

يتم في ااقتصاد يوميا إجراء ا€مايين من ا€تعامات وا€صفقات وا€معامات وا€قرض  ،وهذ₲ ا€تعامات ا
ت₫ون بش₫ل تبادل عيني  ،إنما بشئ يتخذ ا€قبول ا€عام  ،وأصبحت ا€نقود بمخت₭ف أنواعها أهم أداة ₭€تعامل في
ا€مجتمع ₫افة و€قد حم₭ت ا€تطورات ااقتصادية وااجتماعية ا€بنوك ع₭ى ابت₫ار وسائل وأسا€يب قانونية تتماشى مع
متط₭بات ااقتصادية ا€حا€ية ا€تي تتمثل في وسائل ا€دفع .
ا مط ب (:)1تعريف وأنواع وسائل ا دفع ا بن ية
ا فرع (:)1تعريف وسائل ا دفع ا بن ية
وسي ة ا دفع تط₭ق ع₭ى ₫ل شئ  ،يم₫ن قبو€ه اجتماعيا من خال منح ا€ثقة في هذ₲ اأدوات  ،من طرف
أفراد ا€مجتمع ؛ وتعرف أنها "هي ت₭ك اأداة ا€تي تحظى  ،با€قبول ا€عام وت₭عب دورها  ،في تسهيل ا€تبادل ا€س₭ع
وا€خدمات ،و₫ذ€ك تسديد ا€ديون واا€تزامات".

1

 D’hoiR L’auprétre Cathrineعرفها" أنها وسائل تتمتع بتحويل اأموال ₫€ل شخص مهما ₫ان ا€سند
ا€مستعمل (سند بن₫ي ₫ا€شي₫ات ا€خاصة  ،بطاق ات ا€دفع،ا€سند أمر،تحويات بن₫ية )"ودور ا€بن₫ي هو مشرف
خصوصا في إصدار ا€شي₫ات وأيضا بإصدار،وتحصيل اأوراق ا€تجارية اأخرى باسم و€حساب ا€عميل" .

2

أما ا€مشرع ا€جزائري فقد عرف وسائل ا€دفع ،في نص ا€مادة 113من قانون ا€نقد وا€قرض ₫ما ي₭ي :
تعتبر وسائل ا دفع ع₭ى أنها "جميع ا€وسائل ا€تي تم₫ن  ،من تحويل اأموال مهما ₫ان ا€ش₫ل واأس₭وب ،
ا€تقني ا€مستعمل" .

3

من خال ا€تعاريف ا€سابقة ا تعريف ا شامل وسائل ا دفع :
1

س₭يمان ناصر  ،تقنيات بن ية وعم يات اائتمان ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية،ا€جزائر،2012 ،ص.18

D’hoir l’auprétre Catherine ,droit du crédit,Edition ellipses, lyon , 1999,p11.
3

ا€مادة ،113قانون ا نقد وا قرض رقم ،10/90ا€مؤرخ في 14افريل 1990ا€صادر با€جريدة ا€رسمية ا€عدد ،16ا€سنة ا€سابعة وا€عشرون بتاريخ 1990/4/18

3

2

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ع₭ى أنها أدوات ووسائل  ،تحظى با€قبول ا€عام ااجتماعي  ،وهي تسمح €أشخاص بتحويل اأموال بين اأفراد،
بغض ا€نظر ع₭ى ش₫ل ا€سند ا€مستخدم ،ينظر €ها أنها أدوات وساطة مهمتها تسهيل ا€تداول ،واجراء ا€صفقات مثل
ا€نقود ا€معاصرة ،وأدوات ا€دفع ا€عاجل مثل ا€شي₫ات وا€نقود،وأدوات تم₫ن من نقل اإنفاق في ا€زمن  ،سواء إنفاق
حا€ي أو مستقب₭ي واختيارها أما نتيجة إبداع اجتماعي من خال ثقة اأفراد أو نتيجة إبداع ا€نظام ا€ذي يصدرها،
وهي أدوات تتميز با€بساطة وا€فائدة ₫بيرة في عرضها وهي أما سندات  ،شي₫ات ₫ ،مبياات  ،أو قيود تحويل  ،أو
ا₫€ترونية ₫ ،ا€بطاقات ا€بن₫ية.
ا فرع (:)2أنواع وسائل ا دفع ا تق يدية
إن ا€وسائل مرت بجم₭ة مراحل تاريخية

،و₲ ي تعرف بوسائل ا€دفع ا₫€اسي₫ية ،وا€تي ظهرت في ا€قرون

ا€وسطى وهي ا€نقود وا€سفتجة ،ا€شيك  ،وا€سند أمر وا€تحويات ا€بن₫ية وا€تي سنتناو€ها فيما ي₭ي ا€تي تم₫ن اأفراد
من إبرام ا€صفقات وا€تبادات بسهو€ة وسير وأمان وهي ₫ما ي₭ي :
 .Iا نقود
:1 .Iتعريفها "وهي وسي₭ة ا€دفع ا€وحيدة ا€تامة ا€سيو€ة  ،وهي أ₫ثر استخداما من بين وسائل ا€دفع اأخرى بل إن ₫ل
وسائل ا€دفع اأخرى تتحول €نقود".

1

:2 .Iأنواع ا نقود
:1-2ا نقود ا قانونية:وهي ا€نقود ا€ورقية وا€معدنية ا€مساعدة ،ا€تي تصدرها من طرف ا€بنك

وتسمى

أيضا ا€نقود ا€مر₫زية 2،بعد حصو€ه غطاء اإصدار ا€نقدي من ذهب  ،وعمات أجنبية ،سندات ا€خزينة ،أو سندات
تجارية .
:2-2ا نقود ا بن ية :أو نقود ا€ودائع احدث أش₫ال ا€نقود وأ₫ثرها تطو ار وارتقاء

 ،وأوسعها انتشا ار ₫وسي₭ة ا€دفع ،

وابراء ا€ذمم في ا€تعامل في ا€دول ا€متقدمة 1 ،وا€نقود البن₫ية هي ا€حسابات ا€جارية ا€ودائع تحت ا€ط₭ب  ،تنتقل من
1

طارق محمد خ₭يل اأعرج  ،اقتصاديات ا نقود وا بنوك ،اأ₫اديمية ا€عربية في ا€دنمارك ،ص ص .8-7

 2ا€طاهر €طرش  ،تقنيات ا بنوك ،ديوان ا مطبوعات ا جامعية ،ط،2بن ع₫نون  ،ا€جزائر ،2003،ص ص .38-37

4

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

شخص آخر بواسطة ا€شي₫ات ،فا€نقود ا€بن₫ية  ،هي مجرد قيود ت₫تب في دفاتر ا€بنوك ا€تي تصدرها فهي تسمى
ا€نقود ا€دفترية .
 .Iا مبيا ة (ا سفتجة ) :هي ورقة تجارية ثاثية اأطراف ،فهي تمثل أمر با€دفع من ا€مال في تاريخ ااستحقاق معين
من شخص ا€ساحب إ€ى شخص ثان يسمى ا€مسحوب ع₭يه€ ،فائدة شخص ثا€ث يسمى ا€مستفيد .

2

€م يقم ا€مشرع ا€جزائري بتعريف ا₫€مبيا€ة  ،غير انه تناول أح₫امها من خال ا€مواد

390ا€ى  460ا€منصوص

ع₭يها ،في ا€قانون ا€تجاري ا€جزائري رقم 59/75ا€مؤرخ في  26سبتمبر " 1975فهي محرر م₫توب وفق شرائط
مذ₫ورة في ا€قانون ،ويتضمن أم ار صاد ار من شخص وهو ا€ساحب إ€ى شخص أخر وهو ا€مسحوب ع₭يه بان يدفع
أمر شخص ثا€ث وهو ا€مستفيد مب₭غا معينا €مجرد ااطاع .
₫ما يط₭ق ع₭يها اسم ا₫€مبيا€ة ،أو سند ا€سحب أو بو€يصة ،ومن خال ا€تعريف نستنتج عناصر ا₫€مبيا€ة وهي
ا€ساحب :وهو من يحرر ا€ورقة ويصدر اأمر ا€ذي يتضمنه .ا€مسحوب ع₭يه :وهو من يصدر إ€يه اأمر.-ا€مستفيد :وهو من يصدر اأمر €صا€حه.

3

ا€بيانات ا€واجبة ا€ذ₫ر في هذ₲ ا€ورقة :
اسم ا₫€مبيا€ة ع₭ى متن ا€سند،أمر صريح وقاطع با€دفع (ادفعوا،)......اسم من يحب ع₭يه ا€دفع (مسحوب ع₭يه)،تاريخ ااستحقاق م₫ان ا€دفع،اسم ا€مستحق (ا€مستفيد )،تاريخ وم₫ان تحرير ا€سند ،توقيع من اصدر ا€سند
،ا€ساحب .

1

 3إسماعيل أحمد ا€شناوي وعبد ا€نعيم مبارك  ،اقتصاديات ا نقود وا بنوك واأسواق ا ما ية  ،اإس₫ندرية ،ا€دار ا€جامعية،2000 ،ص .48
2ا€طاهر €طرش ،مرجع سابق ،ص.2
3صا€ح ا€ياس ،مستقبل وسائل ا تق يدية في ظل وجود ا وسائل ا حديثة  ،مداخ₭ة ا€م₭تقى ا€ع₭مي ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنه نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية
واش₫ا€ية ا€تجارة اا₫€ترونية ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة ،ا€جزائر،2011/4/27-26 ،ص.5

5

ا فص اأو :
.II

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا سند أمر ( ااذني )
ويعرف أنها "انه عبارة عن تعهد ₫تابي  ،من شخص ما بان يدفع €شخص أخر  ،في تاريخ استحقاق معين أمر
شخص أخر وا€طرف اأول ،في هذ₲ ا€حا€ة مدين وا€سند أمر ( ااذني )با€نسبة €ه يمثل ضمان خصوم أوراق
ا€دفع ،في حين ا€طرف ا€ثاني يسمى ا€مستفيد ،ويعتبر ا€سند ااذني با€نسبة €ه احد بنود أصول أوراق ا€قبض.

2

ا€مشرع ا€جزائري €م يعرف ا€سند أمر ₫مس₫₭ه في ا€سفتجة وا€شيك  ،غير انه ذ₫ر اأح₫ام ا€منظمة €ه في ا€مواد
472ا€ى 543من ا€قانون ا€تجاري ا€جزائري 3،يتم إنشاء ا€سند بتوفر شروط موضوعية اسيما فيما يتع₭ق باأه₭ية
وا€توقيع ،أما عن ا€شروط ا€ش₭₫ية تتمثل في ا€بيانات معينة،ا€بيانات اإ€زامية واجبة ا€ذ₫ر في ا€ورقة تتمثل هذ₲
ا€بيانات في :شرط اأمر أو عبارة سند أمر ،تعهد غير مع₭ق ع₭ى شرط بدفع مب₭غ معين من ا€نقود،تاريخ
ااستحقاق،اسم من يجب ا€وفاء €ه أو أمر₲،تاريخ وم₫ان إنشاء ا€سند ،م₫ان ا€وفاء ،توقيع منشئ ا€سند ( ا€محرر).
 .IIIا شيك:هو أ₫ثر وسائل ا€دفع انتشا ار ويعرف ا€شيك بأنه "وثيقة دفع أو تسديد،أو أداة تسوية،وهو عبارة عن أمر
م₫توب بواسطته محدد ₭€سحب من ا€مال ا€موجود في ا€حساب يعطي صاحب ا€حساب ويسمى ساحب اأمر
€مصرفه ويسمى ا€مسحوب ع₭يه مب₭غا محدد ₭€سحب من ا€مال ا€موجود في ا€حساب "

4

حيث تناول ا€مشرع ا€جزائري اأح₫ام ا€منظمة ₭€شيك من خال ا€مواد

465ا€ى غاية 471من ا€قانون ا€تجاري

ا€جزائري غير انه €م يتطرق €تعريف ا€شيك .

5

وا€بيانات اإ€زامية ا€واجب إظهارها في ورقة ا€شيك هي :

1

شا₫ر ا€قزويني ،محاضرات في اقتصاد ا بنوك ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ،ا€جزائر ،1989 ،ص.113

2

و€يد ا€جناني  ،بدر محمد ع₭وان ،ا محاسبة ا ما ية في ا قياس وااعتراف واإفصاح ا محاسبي ،ا€وراق ₭€نشر وا€توزيع ،ا€جزء ،2عمان ،2002،ص.196

3

عبد ا€رحيم وهيبة  ،إحال وسائل ا دفع ا تق يدية باا ترونية دراسة حا ة ا جزائر  ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير ،تخصص ع₭وم ا€تسيير فرع نقود وما€ية،جامعة

ا€جزائر،2005-2004ص.24
4

مجدي محب حافظ  ،جرائم ا شيك ،دار ا€ف₫ر ا€جامعي ،مصر ،1996 ،ص.38

5

عبد ا€رحيم وهيبة ،مرجع سابق ،ص .22

6

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

₭₫مة ا€شيك م₫توبة في متن ا€صك أمر غير مع₭ق ع₭ى شرط ا€وفاء معين من ا€نقود م₫توبا با€حروفواأرقام،اسم ا€بنك ا€مسحوب ع₭يه،م₫ان ا€وفاء،تاريخ وم₫ان إصدار ا€شيك،اسم وتوقيع من اصدر ا€شيك .

1

 .IVسند ا صندوق
هو ₫ذ€ك سند أمر خاص با€قروض ا€تي يمنحها شخص €بنك أو منشاة فسند ا€صندوق ي₭زم ا€بنك وا€منشاة دفع
ا€مب₭غ ا€مذ₫ور في ا€سند في اجل معين أو أمر₲ أو €حامل ا€سند ،ي₫ون سند ا€صندوق وسي₭ة تسمح ₭€بنك أو
ا€منشاة با€حصول ع₭ى أموال ذات اجل قصير اقل من ستة أشهر مقابل حجز هذ₲ اأموال €مدة ما يدفع ا€بنك فائدة
€صاحب ا€سند .

2

 .Vا تحويات ا بن ية :تتمثل في قيام ا€بنك وبناء ع₭ى ط₭ب ا€عميل بتحويل مب₭غ من حساب €حساب نفس ا€بنك أو في
بنك أخر داخل حدود ا€دو€ة ا€واحدة وا€ى بنوك أخرى في دول ا€عا€م

،وتش₫ل خدمة ا€حواات ا€تي يقدمها ا€بنك

₭€جمهور ا€متعام₭ين معه مورد هام وغير م₭₫ف ،يتمثل في بدل ا€حواات ا€تي يتم إرسا€ها أو استقبا€ها من قبل
ا€بنك ،وعادة ما ت₫ون هذ₲ ا€بدات تصاعدية أي تتزايد بتزايد عدد معين .

3

ا مط ب (:)2تعريف وخصائص وسائل ا دفع ا حديثة
في ا€عصر ا€حديث ₫ان ظهور وسائل ا€دفع عصرية بآ€ية جديدة هو نتيجة €تجديدات ا€ما€ية بفعل ا€صيرفة
اا₫€ترونية،أو مصارف اانترنت ا€تي ₫انت نتيجة €ثورة ا€ت₫نو€وجيات ا€جديدة في اإعام وااتصال وعو€مة
اأسواق ا€بن₫ية وبروز ا€تجارة اا₫€ترونية،ا€تي ₫انت سبب تحول ا€نقود من ش₭₫ها ا€مادي ا€م₭موس €تصبح تيار
غير مرئي من اا₫€ترونيات ا€محفوظة في بطاقات أو ع₭ى قرص ا₫€مبيوتر أي تبخر اأموال وتحوي₭ها إ€ى
ا₫€ترونيات .

1

مصطفى ₫مال طه ،مرجع سابق ،ص .234

2

احمد هني ،ا عم ة وا نقود ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ،ط ،2ا€جزائر  ،2006،ص ص .80-79

3

نائل عبد ا€رحمان ،صا€ح طويل ،داود رياح ناجح ،اأعمال ا مصرفية وا جرائم ا واقعة ع يها ،دار وائل ₭€نشر وا€طباعة ،عمان اأردن ،2000،ص.44

7

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ا فرع( :)1تعريف وسائل ا دفع ا حديثة عرفها قانون ا€تجارة اا₫€ترونية ا€تونسي " :أنها وسي₭ة تم₫ن صاحبها من
ا€قيام بعم₭يات ا€دفع ا€مباشر،عن بعد عبر ا€شي₫ات ا€عمومية €اتصاات".

1

وتعرف " مجموعة اأدوات وا€تحويات اا₫€ترونية ا€تي تصدرها ا€بنوك ومؤسسات اائتمان ،وبسبب تنوع هذ₲
ا€وسائل واختاف خصائصها أصبح من ا€صعب تقديم تعريف موحد ₭€نقد اا₫€تروني ".
تعرف أيضا بأنها " أنظمة ا€دفع ا€تي تتسم ا₫€ترونيا عبر حسابه ا€بن₫ي ا€خاص ".

2

وتعددت إش₫ال وسائل ا€دفع ا€عصرية من خال ا€سحب وا€دفع أو اائتمان أو ا€تحويل با€تعامل باأوراق ا€ما€ية
وغير ذ€ك من أعمال ا€بنوك ،ويرجع استخدام ا€نقد اا₫€تروني ،مع بداية ا€ثمانينات غير أن استخدام ا€بطاقات بدل
ا€نقد اائتماني يرجع في ا€واقع في بداية ا€قرن ا€ماضي في فرنسا ،وظهور أول بطاقة ₫رتونية استخدم في ا€هاتف
وفي ا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية من خال ا€بطاقات ا€معدنية ا€تي تستعمل في تعريف ا€زبون ع₭ى مستوى ا€بريد،
ونتيجة €ثورة اإ₫€ترونيك ثم تزويد ا€بطاقات بمسارات مغناطيسية في ا₫€ثير من ا€دول ا€صناعية ما يميزها هو أنها
تحوي ذا₫رة ويم₫ن تجزئة ا€قيمة ا€مخزنة فيها اإجراءات عم₭يات ا€دفع .
وشرعت ا€دول اأوروبية في تزويد غرف ا€هاتف ا€عمومي بأجهزة قارئة €بطاقات ا€ذا₫رة ،ومع بداية ا€تسعينات
أصبحت ₫ل بطاقة دفع وا€سحب في تسمح با€تعريف ع₭ى سامة ا€بطاقة وع₭ى هوية صاحبها.
وما يميز نهاية ا€تسعينات تحوات عميقة في مجال ا€صيرفة نتيجة انتشار اانترنت €يظهر بذ€ك أول بنك
افتراضي في ا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية 3 ،وي₭ز فارجو ا€ذي راود₲ مارك فتربك وزماء₲ ،في اختيار ا€بطاقات ا€ذ₫ية
وان تأخذ نصيبا ا₫بر في ا€سوق وفي طرق ا€سداد وان يقنعوا ا€عماء ا€مترددين باستخدام بطاقاتهم اائتمانية ع₭ى

1

حجازي بيومي عبد ا€فتاح  ،مقدمة في ا تجارة اا ترونية ،دار ا€ف₫ر ا€جامعي ،اإس₫ندرية ،2003 ،ص.163

2

صا€ح ا€جداية ،سناء جودت خ₭ف  ،ا تجارة اا ترونية ،دار حامد €نشر وا€توزيع ،اأردن ،2008 ،ص .213

3

بن باير €حبيب ،بن ₫ام₭ة عبد ا€عزيز  ،عصرنة وسائل ا دفع مدخل تطوير اأداء وا فعا ية ا مصرفية بنوك ا جزائرية  ،مداخ₭ة م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول

عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر ،ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة ،ا€جزائر  ،2011/4/27-26 ،ص.4-3

8

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

اانترنت بان يتحو€وا إ€ى بطاقات رقمية جديدة ا€تي تمثل نجاحا اقتصاديا في ا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية ،وهي
تستخدم بانتظام في أروبا وهذا ما قد يتأتى با€جماهير إبقائها ع₭ى قيد ا€حياة .

1

ا فرع( :)2خصائص وسائل ا دفع ا حديثة
تعددت خصائص وسائل ا€دفع نذ₫ر منها:
يتسم ا€دفع اا₫€تروني با€طبيعة ا€دو€ية  :أي انه وسي₭ة مقبو€ة من جميع ا€دول وذ€ك €تسوية ا€حساب فيا€معامات ا€تي تتم عبر فضاء ا₫€تروني بين ا€مستخدمين في ₫ل أنحاء ا€عا€م .
يتم ا€دفع باستخدام ا€نقود اا₫€ترونية  :وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة ذا₫رة رقمية أو ذا₫رة رئيسية ₭€مؤسسة ا€تيتهيمن ع₭ى إدارة عم₭ية ا€دفع وا€تبادل .
يستخدم هذا اأس₭وب €تسوية ا€معامات اا₫€ترونية عن بعد حيث تم إبرام عقد من أطراف متباعدة في ا€م₫ان ويتم
ا€دفع عبر شب₫ة اانترنت ،وذ€ك بفضل وسائل ااتصال ا€اس₫₭ية تم إعطاء أمر ا€دفع وفقا €معطيات ا₫€ترونية
تسمح بااتصال ا€مباشر بين طرفي ا€عقد .
ي₭زم تواجد نظام بن₫ي معد إتمام ذ€ك :أي توافر أجهزة تتو€ى هذ₲ ا€عم₭يات ا€تي تتم عن بعد €تسهيل ا€تعامل بيناأطراف وتوفير ا€ثقة بينهم .
يتم ا€دفع اا₫€تروني بأخذ أس₭وبين :اأول  :من خال ا€نقود ا€مخصصة س₭فا €هذا ا€غرض ،ومن ثم ا€دفع ا يتم إا بعد ا€خصم من هذ₲ ا€نقود،ا
يم₫ن تسوية ا€معامات اأخرى ع₭يها بغير هذ₲ ا€طريقة ويشبه ذ€ك ا€عقود ا€تي ي₫ون ا€ثمن ا€مدفوع مقدما .
ا€ثاني :من خال ا€بطاقات ا€بن₫ية ا€عادية ،حيث ا توجد مبا€غ مخصصة مسبقا €هذا ا€غرض،بل أن ا€مبا€غ ا€تي
يتم ا€سحب ع₭يها €هذ₲ ا€بطاقات قاب₭ة ₭€سحب ع₭يها بوسائل اأخرى ₫ا€شيك €تسوية أي معام₭ة ما€ية.
1

طارق عبد ا€عال حماد  ،ا تجارة اا ترونية ،ا€دار ا€جامعية ،اإس₫ندرية ،2003-2002 ،ص.101
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :
-يتم ا€دفع اا₫€تروني من خال نوعين من ا€شب₫ات:

1

أوا :شب₫ة خاصة تقتصر ااتصال بها ع₭ى أطراف ا€تعاقد  ،وتقترض ذ€ك وجود معامات وعاقات تجارية ،
وما€ية مسبقة بينهم .
ثانيا :شب₫ة عامة حيث يتم ااتصال بها ع₭ى أطراف ا€تعامل بين ا€عديد من اأفراد ا توجد بينهم قبل ذ€ك روابط
معينة هذ₲ ا€خصائص با€تأ₫يد تسمح بتق₭يل وتخفيض ت₫ا€يف ا€عم₭يات ا€تجارية ،إضافة أنها تنظم ا€وقت عاوة
ع₭ى ذ€ك تحسين إدارة ا€نقد أو ا€شرا₫ة ا€تجارية بين ا€ممو€ين وا€عماء .

2

ا مط ب ( :)3أنواع وسائل ا دفع ا حديثة
€قد شهدت ا€حر₫ة ا€بن₫ية حديثا تطور ₫بير من احد ا€شواهد هذا ا€تطور ،هو ا€سماح ₭€عماء ا€بنوك بإجراء
ا€عم₭يات ا€بيع وا€شراء من خال شب₫ة اتصاات واسعة  ،وذ€ك باستخدام وسائل ا€دفع ا€حديثة ₫بديل ₭€وسائل ا€دفع
ا€تق₭يدية نظ ار ارتفاع ت₭₫فتها باإضافة احتماات تزوير هذ₲ ا€وسائل ₫ا€شي₫ات ..............
 .Iا نقود اا ترونية
:1تعريف ا نقود اا ترونية
إن ا€نقود اا₫€ترونية واحدة من اابت₫ارات ا€تي افرزها ا€تقدم ا€ت₫نو€وجي واحدث اانجازات ا€تي توص₭ت
إ€يها ا€صناعة ا€بن₫ية في تحديث أنظمة تسوية ا€مبادات ا€تجارية ،وا€تي ₫ان ا€هدف منها تسهيل انتقال ا€وسائط
من جهة وتخصيص اإصدار من جهة أخرى .

3

عبد الرحي وهيب ،مرجع سابق ،ص .31 2عبد ا€رحيم وهيبة  ،مرجع سابق ،ص .32-31

1

3

غانم عبد اه ،قريد عمر  ،مستقبل سوق ا نقود اا ترونية ،مداخ₭ة موجهة نحو م₭تقى ا€دو€ي حول سياسة ا€تمويل في ا€جزائر ₭₫،ية ا€ع₭وم ااقتصادية

وا€تجارية وع₭وم ا€تسير ،جامعة محمد خيضر ،بس₫رة ،ص .121

10

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

تعريف ا€مفوضية ااروبية " :هي قيمة نقدية مخزنة بطريقة ا₫€ترونية ع₭ى وسي₭ة ا₫€ترونية €بطاقة ذا₫رة ا₫€مبيوترومقبو€ة ₫وسي₭ة ₭€دفع بواسطة متعهدين غير ا€مؤسسة ا€تي أصدرتها ،ويتم وضعها في متناول ا€مستخدمين
استعما€ها ₫بديل عن ا€عمات ا€نقدية وا€ورقية  ،وذ€ك بهدف إحداث تحويات ا₫€ترونية ₭€مدفوعات ذات قيمة
نقدية محددة".

1

يصدرها ا€بنك في ش₫ل وسائط تجرى ع₭ى شرائح ممغنطة وتدعى ببطاقات ا€قيمة ا€مخزنة ،يقاب₭ها مقدار من
ا€وحدات ا€نقدية بحيث توضع تحت تصرف ا€عماء ₭€تعامل مع جهاز ا€صرف اآ€ي من اجل ا€سحب ا€نقدي وهذا
ع₭ى مدار 24ساعة2،وهي ا تصدر من ا€بنك ا€مر₫زي .
 :2أنواع ا نقود اا ترونية
تخت₭ف صورة ا€نقود اا₫€ترونية وأش₫ا€ها تبعا ₭€وسي₭ة ا€تي تتم من خا€ها تخزين ا€قيمة ا€نقدية ،و₫ذ€ك وفقا
€حجم ا€قيمة ا€نقدية ا€مخزونة ع₭ى ت₭ك ا€وسي₭ة ا€ت₫نو€وجية هناك معيارين معيار ا€وسي₭ة ومعيار ا€قيمة ا€نقدية .
:1-2معيار ا وسي ة :ويتم استخدام هذا ا€معيار وفق اأش₫ال ا€تا€ية :
-1ا بطاقات سابقة ا دفع  :ويتم بموجب هذ₲ ا€وسي₭ة تخزين ا€قيمة ا€نقدية ع₭ى ا€بطاقات ع₭ى ا€شريحة اا₫€ترونية
مثبتة ع₭ى بطاقة باستي₫ية وتأخذ هذ₲ ا€بطاقات صو ار متعددة ،وابسط أش₫ال هذ₲ ا€بطاقات ا€تي تسجل ع₭يها
ا€قيمة ا€نقدية اأص₭ية ومب₭غ ا€ذي تم إنفاقه مثل ا€بطاقات

ا€ذ₫ية ا€منتشرة في ا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية،وبطاقة

دامونت سابقة ا€دفع في ا€دانمارك و بطاقات ا€خصم مثل بطاقات ABANT CARDSا ا€منتشرة في ف₭ندا وا€عديد
من ا€دول من ا€دول ااروبية اأخرى.
-2ا قرص ا ص ب :ويتم تخزين ا€نقود ع₭ى ا€قرص ا€ص₭ب ₫₭€مبيوتر ا€شخصي €يقوم ا€شخص باستخدامها متى
يريد من خال شب₫ة اانترنت ،ويط₭ق ع₭يها أيضا ا€نقود ا€شب₫ية فان ما€ك ا€نقود اا₫€ترونية يقوم باستخدامها في
1

شايب محمد ،تأثير ا نقود اا ترونية ع ى دور ا بنك ا مر زي في إدارة ا سياسة ا نقدية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€خامس حول ااقتصاد اافتراضي وانع₫اساته ع₭ى

اقتصاديات ا€دو€ية ،ا€مر₫ز ا€جامعي €مدية ،ا€جزائر يومي 14-13مارس  ، ،2012ص . 90
2

جال عايدة ا€شورة  ،وسائل ا دفع اا تروني ،دار ا€ثقافة €نشر وا€توزيع ،2008 ،ص ص .65-62
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ا فص اأو :

شراء ما يرغب فيه من س₭ع وخدمات من خال شب₫ة اانترنت ،ع₭ى أن يتم خصم ثمن هذ₲ ا€س₭ع وا€خدمات في
ذات ا€وقت من ا€قيمة ا€نقدية ا€مخزنة ع₭ى ذا₫رة ا₫€مبيوتر ا€شخصي .
-3ا وسي ة ا مخت طة :هي خ₭يط مر₫ب من ا€طريقتين ا€سابقتين ،حيث يتم بموجبها شحن ا€قيمة ا€نقدية ا€موجودة
ع₭ى ا€بطاقة اا₫€ترونية سابقة ا€دفع ع₭ى ذا₫رة ا€حاسب اآ€ي ا€ذي يقوم بقراءتها وبثها ع₭ى شب₫ة اانترنت إ€ى
ا₫€مبيوتر ا€شخصي €بائع ا€س₭ع وا€خدمات .
:2-2معيار ا قيمة ا نقدية  :ويتم استخدام هذا ا€معيار وفق ش₭₫ين :
-1بطاقات ذات قيمة نقدية ضعيفة  :هي بطاقات صا€حة ₭€وفاء بأثمان ا€س₭ع وا€خدمات ا€تي ا تتجاوز قيمتها
دوا ار واحدا فقط.
-2بطاقات ذات قيمة نقدية متوسطة :وهي ت₭ك ا€تي تزيد قيمتها عن دوار و₫€نها ا تتجاوز100دوار.

1

 .IIا مبيا ة اا ترونية (ا سفتجة اا ترونية ).
:1تعريف ا مبيا ة اا ترونية.
هي محرر ش₭₫ي ثاثي معا€ج ا₫€ترونيا بصورة ₭₫ية أو جزئية تتضمن أم ار من شخص يسمى ا€ساحب
€شخص يسمى ا€مسحوب ع₭يه بان يدفع مب₭غا من ا€نقود €شخص ثا€ث يسمى ا€مستفيد €دي ااطاع أو تاريخ
معين ،وترتبط نشأة ا₫€مبيا€ة اا₫€ترونية با€تجربة ا€فرنسية و₫نتيجة €جهود €جان ا€تي اضط₭عت محاو€ة حل
ا€مشا₫ل ا€ناتجة عن ا€تعامل با₫€مبياات ،و₫رغبة في ااستفادة من ا€وسائل ا€مع₭وماتية ا€حديثة وا€تجهيز
اا₫€تروني في ظل وجود ا€حاسب اآ€ي ₭€مقاصة ا€موجودة با€بنك ا€مر₫زي بفرنسا ويرجع تاريخ ا€بدء ا€عمل

1

محمد إبراهيم محمود ا€شافعي  ،ا نقود اا ترونية (ماهيتها ،مخاطرها وتنظيمها ا قانوني )،مج₭ة دورية تصدرها أ₫اديمية دبي ،ا€سنة ا€ثانية عشر،ا €عدد اأول

 ،جانفي ،2004بدون ذ₫ر صفحة .

12

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

با₫€مبيا€ة اا₫€ترونية في يونيو 1973فهي ثمرة جهود €جنه GILETا€متع₭قة بتخفيض اائتمان قصير اأجل ومن
ا€ناحية ا€قانونية،ا يمنع أن توجد ₫مبيا€ة ا₫€ترونية بين أفراد وا€شر₫ات من خال شب₫ة اانترنت.
 :2أنواع ا مبيا ة اا ترونية
 :1-2مبيا ة ا ترونية رقمية :يرمز €ها با€رمز  LCR PAPIERوهي ا€تي تصدر من ا€بداية ع₭ى ش₫ل ورقة،
ثم يتم معا€جتها ا₫€ترونيا عند تقديمها €دى ا€بنك €تحصي₭ها أو با€مناسبة €تظهيرها أي طرف أخر .
 :2-2مبيا ة ا ترونية ممغنطة :ويرمز €ها با€رمز LCR MAGNETIQUEيختفي أي دور ₭€ورق ويصدر من
ا€بداية ع₭ى دعامة ممغنطة.
:3خصوصية ا مبيا ة.
تخضع ا₫€مبيا€ة €قواعد ا€تي تخضع €ها ا₫€مبيا€ة ا€نقدية وا€تي تمثل في:
ا₫€مبيا€ة اا₫€ترونية ا€ورقية تصدر عادة نموذج مطبوع يسمح بااطاع ع₭يه بواسطة ا€حاسب ،وهو يثير ف₫رةا€ش₭₫ية ا€مادية وا€ش₭₫ية ا€قانونية €هذا ا€نوع من ا₫€مبياات .
₫€ي تنشا ₫مبيا€ة ا₫€ترونية ابد من توافر بيانات إ€زامية وفي هذا ا€نوع وجود بيانات أخرى مثل اسم ا€بنكا€مسحوب ،رقم حسابه ،واسم ا€فرع ا€ذي يوجه €ديه ا€حساب.

1

 ت₫تسب بعض ا€بيانات ااختيارية أهمية خاصة مثل شرط ا€رجوع با مصاريف ،شرط عدم اإخطار في مجالا₫€مبياات اا₫€ترونية .
-صعوبة تصور قيام بعض ا€عم₭يات ا€واردة ع₭ى ا₫€مبيا€ة اا₫€ترونية مثل ا€تظهير وا€قبول .

1

وائل بندق  ،وسائل ا دفع اا ترونية ،دون ذ₫ر دار ا€نشر  ،دون ذ₫ر ب₭د ا€نشر  ،2008،ص ص .32-28
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ا فص اأو :

 .IIIا سند أمر ا تروني  :هو محرر ثنائي اأطراف معا€ج بصورة ₭₫ية أو جزئية تتضمن تعهد من محرر₲ بدفع مب₭غ
ا€نقود في تاريخ معين أذن شخص أخر يسمى ا€مستفيد€ ،قد ₫انت ا€صورة ا€تق₭يدية ₭€سند اا₫€تروني تتمثل في إن
يقوم ا€محرر بتحرير سند في صورة ورقية ثم يس₭مه إ€ى ا€مستفيد ا€ذي يس₭مه إ€ى بن₫ه هذا اأخير ،يقوم بنقل
ا€بيانات ع₭ى ا€شريط ا€ممغنط ثم يحتفظ €ديه وبعد ذ€ك يتم تناول ا€شريط ا€ممغنط ا€ذي يتضمن بيانات ا€سندات
من ا€بنك ا€مستفيد إ€ى ا€حاسب اآ€ي ₭€مقاصة ثم إ€ى ا€بنك ا€محرر ا€م₭تزم با€وفاء €ها وغيرها ا€تي ا يتم ا€وفاء
بها .

1

.IV

ا شيك اا تروني
:1تعريف ا شيك اا تروني  :يعرف "بأنه رسا€ة موثقة ومؤمنة يرس₭ها مصدر ا€شيك إ€ى مست₭م ا€شيك ويقدمه ₭€بنك
ا€ذي يعمل عبر اانترنت €يقوم ا€بنك أوا بتحويل قيمة ا€شيك ا€ما€ية إ€ى حساب حامل ا€شيك ،وبعدها يقوم بإ€غاء
ا€شيك واعادته ا₫€ترونيا إ€ى مست₭م ا€شيك حام₭ه €ي₫ون د€يا ع₭ى انه قد تم صرف ا€شيك فعا ،ويم₫ن €مست₭م
ا€شيك إن يتأ₫د من انه قد تم با€فعل تحويل ا€مب₭غ €حسابه" .

2

و₫€ونه وثيقة ا₫€ترونية يحتوي ع₭ى ا€بيانات ا€تا€ية :
رقم ا€شيك –اسم ا€دافع –رقم حساب ا€دافع –اسم ا€مصرف –اسم ا€مستفيد –ا€قيمة ا€تي ستدفع – وحدة ا€عم₭ة
ا€مستعم₭ة تاريخ ا€صاحية – ا€توقيع اا₫€تروني.
:2مزايا ا شيك اا تروني.
-يوفر ا€تعامل با€شي₫ات اا₫€ترونية حوا€ي

% 50من ا€رسوم ا€تشغيل إ€ى تخفيض ا€نفقات ا€تي يتحم₭ها

ا€متعام₭ون
-يتم تحميل ا€شي₫ات ا€مرتجعة عن طريق اانترنت با€رسوم ا€تي قد تتحم₭ها ا€شي₫ات ا€مرتجعة ا€ورقية .

وائل بندق ،مرجع سابق ،ص .34
 2منير ا€جنبيهي  ،ا بنوك اا ترونية ،دار ا€ف₫ر ا€جامعي ،دون ب₭د ا€نشر ،2006 ،ص.219

1
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ا فص اأو :
-يتم تسوية ا€مدفوعات من خال ا€شي₫ات اا₫€ترونية في

48ساعة فقط مقارنة با€شي₫ات ا€عادية مدتها أطول

خال غرفة ا€مقاصة .
-يتم ا€تعامل با€شي₫ات اا₫€ترونية ₭€قضاء ع₭ى ا€مشا₫ل ا€تي تواجهها ا€عادية مثل ا€ضياع وا€تأخير .

1

 .Vا تحويات ا ما ية اا ترونية  :تعتبر ا€تحويات بين ا€مؤسسات ا€بن₫ية وا€نقدية من أهم ا€عم₭يات وا€نشاطات ا€تي
تر₫ز ع₭يها €تحقيق اأهداف ا€مسطرة ،ومنه تعتبر ا€تحويات ا€ما€ية بين ا€مؤسسات ا€بن₫ية وا€نقدية من أهم
ا€عم₭يات وا€نشاطات ا€تي تر₫ز ع₭يها €تحقيق اأهداف ا€مسطرة ،فهي تعرف بأنها "مجموعة ا€قواعد واإجراءات
ا€معتمدة في تحويل اأموال عبر ا€بنوك اا₫€ترونية وبنوك اانترنت ا€مرخص €ها ا€قيام بهذ₲ ا€عم₭ية ،ويتم إصدار
أمر تحويل عن طريق ا₫€مبيوتر وا€هاتف بفضل تعزيز أنظمة اأمن ،وأصبحت

ا€تحويات ا€ما€ية اا₫€ترونية

تحظى أ₫ثر فأ₫ثر با€مصداقية واأمان €دى ا€متعام₭ين هذا فضا عما ينتجه هذا ا€نظام من اختصار ₭€زمن ووفر
ا€جهد وا€ت₭₫فة ".

2

.VI

ا محافظ اا ترونية
ا€محفظة اا₫€ترونية هي عبارة عن تطبيق ا₫€تروني يقوم ع₭ى أساس ترتيب وتنظيم إ€ي €جميع ا€حر₫ات ا€ما€ية
حيث عرفت بأنها " وسي₭ة افتراضية تستخدم في سداد ا€مبا€غ ق₭ي₭ة ا€قيمة بش₫ل مباشر أو غير مباشر .

3

فمن خال هذا نجد إن ا€محفظة تحتوي ع₭ى جميع بيانات ا€مستخدم €ت₭ك ا€بطاقة ،وثم يثبتها ع₭ى ا₫€مبيوتر
ا€شخصي أو تخزينها ع₭ى احد اأقراص ا€مشفرة ا€مرنة واستخدامها €دفع عن طريق شب₫ة اانترنت في جميع
حاات ا€شراء .

1

زهير بنشق ،ا عم يات ا مصرفية اا ترونية ،اتحاد ا€مصارف ا€عربية ،بيروت ،2006 ،ص ص .257-255

2

رحيم حسين ،هواري معراج ،ا صيرفة اا ترونية مدخل عصرنه ا بنوك ا جزائرية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية

اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر ،ا€مر₫ز ا€جامعي م₭يانة ،ا€جزائر ،2011/4/27-26 ،ص.322
3

غنام شريف محمد  ،محفظة ا نقود اا ترونية ،دار ا€نهضة ،مصر ،2003 ،ص.12
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إن في ظل ااستخدام ا€يومي €عم₭يات ا€شراء ا€مح₭ية وا€عا€مية أصبحت ا€حاجة ا€م₭حة جدا استخدام ت₭ك ا€تقنية
€ما €ها من سهو€ة ا€تواصل في اانترنت ،وما يترتب ع₭يها من تسهيل €عم₭يات ا€شراء ا€تي تحتوي في مضمونها
تحويات نقدية ₫انت أم ₫بيرة وسرعة وصو€ها €طرف اأخر بفضل ا€ت₫نو€وجيات ا€متقدمة .
 .Iا بطاقات ا بن ية € :م تنشا بطاقات ا€وفاء واائتمان نشأة بن₫ية إنما نشأت في ا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية عام
 1914ع₭ى يد شر₫ات ا€بترول ،ا€تي أصدرت هذ₲ ا€بطاقات €عمائها €شراء ما يحتاجونه من منافذ ا€توزيع ا€تابعة
€ها في تسوية ا€حساب في نهاية ₫ل مدة زمنية تطورت واستخدمت في ا€محات ا€تجارية وا€فنادق
 :1تعريف ا بطاقات ا بن ية  :تعرف بأنها أداة بن₫ية ₭€وفاء با€تزامات تصدرها مؤسسة ما€ية €شخص طبيعي أو
اعتباري ،تم₫نه من إجراء سحب نقدي من ا€بنوك أو شراء س₭ع وخدمات من ا€تجار مع ا€تزامه با€سداد ₭€بنك
ا€مصدر ،با€شروط وا€قواعد ا€واردة با€عقد ا€مبرم بينهما.

1

:2أطراف ا بطاقات ا بن ية :هناك ثاثة أطراف هم :
مصدر ا بطاقة :و هي ا€بنوك ا€منتشرة في جميع أنحاء ا€عا€م حيث تتعاقد مع ا€مر₫ز ا€عا€مي ₭€بطاقة €اشتراكفي عضوية إصدارها ،ثم ااتفاق مع ا€تجار ا€مح₭يين €قبول ا€بيع بموجبها وا€توزيع ₭€بطاقة €دى اأفراد ₭€حصول
ع₭يها .
ا تاجر  :هو اصطاح يط₭ق ع₭ى ا€شر₫ات وا€مؤسسات ا€تي يتم ااتفاق ا€مصدر معها ع₭ى قبول ا€بيع €حاملا€بطاقة ثم ا€رجوع ع₭ى ا€مصدر با€ثمن ا€مستحق .
حم ة ا بطاقة :وهم اأفراد ا€ذي يوافق ا€مصدر ع₭ى ط₭بهم با€حصول ع₭ى ا€بطاقة باستخدامها ₭€حصول ع₭ىا€س₭ع وا€خدمات وا€تجار€ ،مجرد تقديم ا€بطاقة أو سحب نقدية من آات ا€سحب ا€نقدي أو ا€بنوك .

2

1

ثناء ع₭ى ا€قباني ،نادر شعبان ،إبراهيم ا€سواج  ،ا نقود ا باستي ية واثر ا معامات اا ترونية ع ى ا مراجعة ا داخ ية في ا بنوك ا تجارية ،دار ا€جامعية

،مصر ،2006،ص.18
2

ج₭يدة نور ا€دين ،بر₫ان أمينة  ،بطاقة اائتمان وادارة مخاطر استعما ها وسي ة في ظل ا تجارة اا ترونية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنه نظام ا€دفع في

ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة  ،ا€جزائر ،2011/4/27-26،ص.3
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ا فص اأو :
:3أنواع ا بطاقات ا بن ية

يم₫ن تمييز عدة أنواع من ا€بطاقات تخت₭ف في بينها تبعا ₭€خدمات ا€مقدمة وهي ₫ا€تا€ي:
:1-3حسب معيار ا وظيفة  :يم₫ن إن نصنف ا€بطاقات ا€تي تصدرها ا€بنوك من خال وظائفها بصنفين :
بطاقات ا سحب  :وهي بطاقات وظيفتها ا€وحيدة ا€سحب ا€نقدي من ا€موزعات اآ€ية ₭€نقود وا€شبابيك ااتوماتي₫ية₭€بنك ا€مصدر ،ويم₫ن أن تتضمن خدمات أخرى مثل  :ااطاع ع₭ى ا€رصيد  ،إجراء تحويات  ،ط₭ب ₫شف
حساب  ،ط₭ب دفتر شي₫ات واستامه .
بطاقات ا دفع :يم₫ن أن نميز من خال ا€معايير وا€عم₭يات ا€منجزة ع₭ى ا€بطاقة عدة أنواع وهي :بطاقة ا خصم ا فوري  :هي بطاقة مرتبطة بحسابات جارية مدينة مفتوحة €دى ا€بنك ا€مصدر €ها،حيث تخضع
ا€مبا€غ ا€مستحقة مباشرة من ا€رصيد في €حظة استخدام ا€بطاقة وتحول إ€ى حساب ا€تاجر.
بطاقة ا دفع اأجل  :اأصل في بطاقات اائتمان ع₭ى أساس ا€دفع ا€شهري أن يقوم ا€بنك ا€مصدر بجمع فواتير
ا€موقعة من قبل حامل ،ومطا€بته €ها دوريا مرة ₫ل شهر في تاريخ ااستحقاق ا€ذي يحدد₲ ا€بنك ا€مصدر يمتدد هذا
ا€تاريخ €حوا€ي شهرين في أفضل ا€حاات وذ€ك ابتداء من تاريخ ثبوت ا€دين في ذمة حام₭ها ،بموجب استخدام
ا€بطاقة أو في بعض اأحيان اأخرى من تاريخ اإرسال ا€بنك ا€مصدر ₫€شف حاات ومطا€بة ا€عميل با€سداد،
وتمثل هذ₲ ا€فترة ا€سماح ا€تي يستفيد بها حامل ا€بطاقة مجانا دون احتساب أي فوائد ع₭يها
بطاقة اائتمان :وا€تي تم₫ن حام₭ها من شراء ا€س₭ع وا€خدمات باستخدام هذ₲ ا€بطاقة يتحصل ا€تاجر ع₭ى ثمن من
ا€بنك ا€ذي يتو€ى تسويق ا€بطاقة ثم يقوم ا€بنك بعد ذ€ك بمطا€بة ا€عميل با€سداد .
:2-3حسب جهة اإصدار
₫€ي تؤدي بطاقة اائتمان وظيفتها ₫وسيط ₭€تبادل يجب أن تحظى با€قبول ا€عا€مي €ها ذ€ك فان بعض ا€بنوك
ا₫€بيرة تصدر بطاقات معتمدة ع₭ى مر₫زها ا€عا€مي ويم₫ن تقسيمها €نوعين :
17
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ا فص اأو :
-1بطاقة ائتمان صادرة مباشرة من مؤسسات ما ية عا مية

:مثل بطاقات ا€صادرة من ا€صادرة من أمري₫ان

وا€داينرز ₭₫وب ،و₫ل منهما ا€حق وصاحية وادارة عم₭يات إصدار وقبول ا€بطاقة مباشرة من قبل ا€جهاز ا€وظيفي،
ا تمنح هذ₲ ا€شر₫ات تراخيص إصدار بطاقاتها أي بنك أو مؤسسة ما€ية أخرى .
-2بطاقة ائتمان صادرة برعاية وترخيص من منظمات وهيآت عا مية :ومنها بطاقات ا€في از وا€ماستر ₫ارد فهي
صادرة من بنوك ومؤسسات ما€ية بترخيص من ا€منظمة ا€عا€مية ا€راعية ₭€بطاقة،ومهما ₫ان نوع ا€بطاقة فإنها
مرتبطة بحساب بن₫ي يفتحه حام₭ها €دى ا€بنك ا€مصدر €ها ويستطيع استخدامها في عم₭يات ا€شراء €دى ا€تجار
وا€مؤسسات ا€تجارية وا€خدمية 1.وهي :
-3بطاقة ا في از ( :)visa cartهي أ₫ثر ا€بطاقات اائتمانية انتشا ار ع₭ى اإطاق وهي بطاقة متجددة وأعداد
حم₭تها با€مايين وتتعامل مع مايين من ا€مؤسسات وا€محات ا€تجارية وأجهزة ا€صرف اآ€ي .
-4بطاقة ا ماستر ارد :هذ₲ ا€بطاقة تأتي في ا€مرتبة ا€ثانية بعد بطاقة ا€في از من حيث درجة انتشارها ،فهي تتعامل
مع ا€مايين من ا€مؤسسات وا€محات ا€تجارية وهي بطاقة متجددة ،أيضا مثل بطاقة في از و€هذ₲ ا€بطاقة عدة أش₫ال
مثل ماستر₫ارد ا€ذهبية ،وا€ماستر₫ارد ا€فضية ،وماستر₫ارد €رجال اأعمال وا€مدينة .

2

-4بطاقة اميري ا ا سبريس  :تصدر عن بنك أميري₫ان ا₫سبريس وهي مؤسسة ما€ية ₫بيرة تزاول أنشطة بن₫ية
ويوجد ثاث أنواع :
بطاقة اأمري ان ا سبريس ا خضراء  :تمنح ₭€عماء ا€ذين يمتازون بماءة ₫بيرة وتحدد تسهياتها اائتمانيةا€ممنوحة ₭€عميل بسقف ائتماني محدد

1

جميل احمد ،رشام ₫هينة  ،بطاقة اائتمان وسي ة من وسائل ا دفع في ا جزائر ،ا€م₭تقى ا€ع₭مي ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية

واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية _عرض تجارب دو€ية -ا€مر₫ز ا€جامعي م₭يانة ا€جزائر ،2011/4/27-26،ص ص .8-7
2

عبد ا€قادر بودي ،عبد ا€صمد بودي  ،ت نو وجيا اانترنت أداة تمييز ا خدمات ا مصرفية مع اإشارة إ ى حا ة ا بنوك ا جزائرية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول

عصرنه نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر –عرض تجارب دو€ية –ا€مر₫ز ا€حامعي م₭يانة ا€جزائر ن -26
 ،2011/4/27ص ص .8-7
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بطاقة اأميري ان ا سبريس ا ذهبية :تمنح ₭€عماء ا€ذين يتمتعون بماءة عا€ية وتمتاز بان ا€تسهيات ا€ممنوحة₭€عميل
غير محدد بسقف ائتماني معين ،ويشترط أن ي₫ون €دى ا€بنك ا€مصدر €هذ₲ ا€بطاقة حساب ₭€عميل ،وان ي₫ون
ا€بنك ضامنا €ه.
 بطاقة اأميري ان ا سبريس ا ماسية :تشرف ع₭ى إصدارها مباشرة بدون أن تمنح تراخيص إصدارها أيمصرف أو مؤسسة أخرى ،وبواسطتها يتم تحصيل حقوق ا€تجار وا€مؤسسات ا€تي تقبل ا€بطاقة €حقوقهم منها مباشرة
با€نيابة عن حم₭ة ا€بطاقة ،وا ت₭زم حم₭ة بطاقتها بفتح حساب €ديها بل ي₫فيها أن تتأ₫د من ماءة ا€ما€ية ₭€عميل .

1

بطاقة داينرز وب :هي بطاقة ائتمانية غير متجددة إذ يشترط في استمرارها €مدة سماح جديدة تسديد ا€تزاماتهاخال مدة سماح وحم₭ة هذ₲ ا€بطاقة با€مايين أيضا ₫€ن اقل من حم₭ة ا€بطاقات اائتمانية ا€سابقة ،تتميز هذ₲
ا€بطاقات با€عديد من ا€مزايا منها توفير ₫€ل من ا€مسته₭ك وا€تاجر وام₫انيات ا€قيام با€مشتريات ا€فورية وا€مدفوعات
اآج₭ة ،باستخدام ا€عم₭ة ا€مح₭ية سواء ₫انت ا€قيمة ا€منصرفة مح₭يا أو خارجيا ،وتسمح هذ₲ ا€بطاقة €معرفة حام₭ها
باستخدام ا€معا€ج ا₫€تروني ا€موجود بداخ₭ها ₫ما تتميز هذ₲ ا€بطاقات بإم₫انية شحنها عدة مرات .

2

ا ش ل رقم (:)1-1ش ل بطاقة ا بن ية ا في از

1

ع₭ى عبد اه  ،ا€عيداني ا€ياس  ،ا تسويق اا تروني في ا جزائر وسبل تفعي ه في ظل تطورات ا ت نو وجية وتحديات ا منافسة ا عا مية  ،ا€م₭تقى ا€ع₭مي

ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر –عرض تجارب دو€ية –ا€مر₫ز ا€جامعي م₭يانة ،ا€جزائر
4/27-26،م،2011ص .10
2

عبد ا€قادر بودي ،عبد ا€صمد بودي،مرجع سابق ،ص .14
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Source:http://www. moiegypt.gov.eg/Arabic/Departments+Sits 23.3.2014

 .IIا بطاقة ا ذ ية
:1تعريف ا بطاقات ا ذ ية  :هي عبارة عن بطاقة باستي₫ية تضم شريحة ا₫€ترونية ذات سعة ₫بيرة €تخزين ا€بيانات
مقارنة بت₭ك ا€تي تستوعبها ا€بطاقات ذات ا€شرائح ا€ممغنطة.وتقدم هذ₲ ا€بطاقة ا€عديد من ا€خدمات ،منها بعض
ا€بيانات ا€شخصية ا€خاصة بحام₭ها مثل :ا€تاريخ ا€طبي ₭€شخص و مع₭ومات عن حساباته ا€مصرفية ا€مخت₭فة في
ا€بنك ا€ذي يتعامل معه وباستخدام ا€بطاقة ا€ذ₫ية في أجهزة ATMوال EFTPOSيستطيع حام₭ها أن يقوم بتحويل
اأرصدة وسداد ا€فواتير ا€مخت₭فة وحجز تذا₫ر ا€طائرات وشراء ا€منتجات ا€ما€ية و ا€منتجات اأخرى ₫.ما يم₫ن
استخدامها ₫بطاقة ائتمان وخصم ،وأيضا سحب نقدية بواسطتها.ويم₫ن تضمين ا€بطاقة حدا ائتمانيا في شريحة
ا€ذا₫رة ا€موجودة بها،وتغطية قيمة ا€معام₭ة من ا€حد اائتماني ا€ذي تتضمنه.باإضافة إ€ى قدرتها ع₭ى تخزين
ا€مدخل ا€بيو€وجي  ،BIMETRICويعني هذا ا€مصط₭ح ا€وسائل ا€تي يم₫ن عن طريقها ا€تعرف ع₭ى ا€سمات
ا€شخصية ₭€فرد مثل:مسح شب₫ة ا€عين،هندسة ا€يد أو بصمة اإصبع  ،1ومن أشهر أنواعها هي بطاقة موند س
ا€ذ₫ية تحمل وتوزع ا€نقد اا₫€تروني وهي منتج €مؤسسة ماستر₫ارد ا€عا€مية وت₫تسب ا€قبول ع₭ى اانترنت وفي
موقع ا€سوق ا€عام وقد ظهرت سنة € 1990يظهر برنامج هونغ ₫ونغ ا€رائدة €موند₫س سنة 1996وفي سنة 1997
أ₫ثر من 45000عميل في هونغ ₫ونغ يحم₭ون بطاقة ا€موند₫س €مشتريات اقل من

100دوار معظمهم واق₭هم

اشتروا بضائع فوق 100دوار ببطاقة ا€موند₫س فهو ا€برنامج اأ₫بر ا€رائد €منتج ا€نقد اا₫€تروني .

2

:2مجاات استخدامات ا بطاقة ا ذ ية :تستخدم ا€بطاقة ا€ذ₫ية في ا€عا€م في مجاات متعددة منها:
-تحوي₭ها €حافظة ا₫€ترونية تما وتفرغ من ا€نقود.

.مدح صادق ،أدوا وتقنيا مصرفي ،دار غري ل طباع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2001،ص303
1
مدحت صادق ،مرجع سابق ،ص.303
1
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تستخدم ₫ذ€ك في تامين إجراءات ا€تحويات ا€ما€ية داخل اانترنت وبعد استخدامها في ا€حسابات ا€متنق₭ة أوا€هواتف ا€نقا€ة ₭€دخول إ€ى ا€شي₫ات اا₫€ترونية احد أهم تطويراتها ا€جارية اآن ،إذ يستطعون ا€عام₭ون ا€متنق₭ون
ااتصال باستخدام بطاقات تحمل برامج خاصة يتم تخزينها داخل ا€بطاقات ا€عام₭ون ا€متنق₭ون يم₫ن ااتصال من
أي موقع باستخدام بطاقات تحمل برامج خاصة يتم تخزينها داخل ا€بطاقات .
 -تحوي₭ها إ€ى بطاقة €تعريف ا€هوية أو بطاقة صحية أو تذ₫رة ₭€تنقل بوسائل نقل عمومية أو بطاقة أمنية .

1

و تجدر اإشارة بأن أعوان ا€بنوك يستخدمون ا€بطاقة ا€ذ₫ية مع ا€رمز ا€سري إمضاء أوامر ا€دفع ا€عا€مية
ا€تي تمر عبر أ₫بر شب₫ة عا€مية (€ ،)SWIFTنقل اأموال و ا€تي تربط أ₫ثر من  %90من بنوك ا€عا€م.
ا مط ب(:)4اآ يات ا بن ية عمل وسائل ا دفع ا حديثة
ا فرع( :)1آ ية عمل ا نقود اا ترونية .
إن ا€نقود اا₫€ترونية تتشابه مع ا€نقود ا€عادية ₫ونهما ₫اهما وسي₭ة دفع وتمتعها بقدر ₫اف من ا€قبول
و₫ون ا€نقود اا₫€ترونية أنها أ₫ثر حداثة اعتمادها ع₭ى ت₫نو€وجيا متقدمة ،ا ت₫ون متوافرة إا في ا€دول ا€متقدمة
ب₫ثرة و₫€ون أن مصدر ا€نقود اا₫€ترونية هي مؤسسات ائتمانية خاضعة €رقابة اأجهزة ا€ح₫ومية ا€معنية في ا€واقع.
 .Iحياة ا نقود اا ترونية :تمر عبر ثاث مراحل وهي :
اإصدار €صا€ح صاحب ا€بطاقةاانتقال من صاحب ا€بطاقة إ€ى ا€طرف ا€ثا€ث باستردادها عن طريق ا€نقود اا₫€ترونية من ا€مصدر .-تدمير ا€نقود اا₫€ترونية عن طريق قيام ا€طرف ا€ثا€ث باستردادها عن طريق ا€نقود ا€تق₭يدية من ا€مصدر .

2

1

أمير فرج يوسف  ،عا مية ا تجارة اا ترونية وعقودها ،ا€م₫تب ا€جامعي ا€حديث ،مصر ،2009 ،ص ص.105-104

2

أسامة ا₫€سواني  "،تقنية ا محفظة اإ ترونية " رقم ا€عدد  ،12531يوم 11:30/2014-2-22ع₭ى ا€موقع :

. http://www.alqabas.com.kw/node/254218
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :
 .IIآ ية ا دفع باستخدام ا نقود اا ترونية.

يتم استخدام ₫وسي₭ة ₭€مبادات ا€تجارية اا₫€ترونية بين أطراف ا€متعام₭ين €ها ومع ا€تاجر ومقدم ا€خدمة
ع₭ى شب₫ة اانترنت ،وا€مسته₭ك تستعمل ₫وسي₭ة دفع وفقا آ€ية ا€ط₭ب تتط₭ب تدخل ا€بنوك ا€تجارية ₫وسيط .
نأخذ مثا ا€شراء باستعمال ا€نقد اا₫€تروني حيث تنقسم عم₭ية ا€شراء باستعمال ا€نقد اا₫€تروني إ€ى مرح₭تين و₫ل
مرح₭ة إ€ى أربع خطوات وهي ₫ا€تا€ي :

:1ا مرح ة اأو ى :ا سابقة عم ية ا شراء .
يقوم ا€مشتري باقتناء ا€نقد اا₫€تروني من احد ا€بنوك ا€مصدرة با€قدر ا₫€افي احتياجاتها وت₫ون ع₭ى ش₫لوحدات صغيرة جدا .
اقتناء برنامج خاص بإدارة ا€نقد اا₫€تروني وهو برنامج مجاني يتم ا€حصول ع₭يه من شر₫ة Cyber cachا€ذييحمي برنامج من ا€محو أو ا€نسخ ويعمل ع₭ى حساب اأرصدة في ضوء عم₭يات ااقتناء ا€نقد اا₫€تروني .
يجب ع₭ى ا€بائع أن يشترك في احد ا€بنوك ا€تي تتعامل في ا€نقد اا₫€تروني وهذ₲ ا€بنوك تعمل عبر شب₫ةاانترنت .

1

 ا€خطوة اأخيرة تتضمن حصول ا€بائع ع₭ى ا€برنامج خاص إدارة ا€نقد اا₫€تروني هذا ا€برنامج مجاني ₫ذ€كيحصل ع₭يه من نفس ا€شر₫ة ،ويعمل هذا ا€برنامج ع₭ى تسجيل ا€متحصات من ا€بائع واضافتها إ€ى رصيد₲ ₫ما
يقوم با€سيطرة ع₭ى عم₭ية ا€تحويل اأرصدة من نقدي ا₫€تروني إ€ى نقدي حقيقي.
:2ا مرح ة ا ثانية :عم ية ا شراء .

1اسام الكسواني ا€مرجع ا€سابق.
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

تعد ا€خطوات ا€متع₭قة بعم₭يات إدارة ا€نقد اا₫€تروني فيما يخص ا€عم₭يات ا€متع₭قة با€ية ا€شراء وا€تي تبدأ
بعد قيام ا€مشتري بتصفح مقر ا€بائع واختيار ا€س₭ع وا€تعرف ع₭ى أسعارها ،خال هذ₲ ا€مرح₭ة يقوم ا€مشتري باتخاذ
قرار ا€دفع من خال ا€نقود اا₫€ترونية با€قيمة ا€مط₭وبة فيقوم ا€برنامج اإداري €نقد ₫ما ي₭ي :
اختيار ا€رصيد إم₫انية ا€سماح با€سداد أو عدمه .إذا ₫ان ا€رصيد يسمح با€سداد فيقوم ا€برنامج باختيار وحدات ا€نقد ا€تي سيقوم ا€دفع بها حيث يتم تحديد هذ₲ا€وحدات با€قيم ا€خاص ₫€ل وحدة في ₫شف خاص إرسا€ه ₭€بائع عن طريق ا€بنك ا€مصدر.

1

يت₭قى ا€بنك ₫شف ا€دفع ا€مشتري  ،ويتأ₫د من صحة ا€نقود اا₫€ترونية بطرق ا€تأ₫د ا€مخت₭فة يتم إرسال وحداتا€نقد ا€جديدة بأرقامها وعامات ا€تامين ا€خاصة بها إ€ى خزينة ا€بائع ا€رقمية .
 يقوم برنامج إدارة ا€نقد اا₫€تروني ₭€بائع باختيار ا€مشتري بتمام عم₭ية ا€سداد ثم يقوم نظام ا€نقد اا₫€تروني₭€مشتري بمحو هذ₲ ا€وحدات ا€مخصصة €هذا ا₫€شف من مخصصات ا€مشتري بصورة نهائية
وت₭خص عم₭ية ا€شراء وفق ا€نقد اا₫€تروني في ا€ش₫ل ا€تا€ي:
ا ش ل رقم ( :)2-1يوضح دورة استخدام ا نقد اا تروني واجراءاته

1اسامة ا₫€سواني  ،ا€مرجع ا€سابق .

23

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ا تحقق من سام ة ا نقد اا تروني

بنك يتعامل

بنك مصدر نقد

با نقد

اا تروني

االكتروني

اشتراك دى ا بنك

شراء
تمام ا دفع

ا بائع
اختيار اأصناف وتجميع أسعارها
نظام إدارة ا نقد ا تروني

ا دفع

ا نقد

ا مشتري

نظام إدارة ا نقد
اا ترون ا مشتري

ا بائع
ا مصدر :راقت رضوان ،عا م ا تجارة اا ترونية ،ا€قاهرة،1999 ،ص.32

ا فرع(:)2آ ية ا دفع باستخدام ا محفظة اا ترونية .
 .Iعند نقاط ا بيع.
- 1يقوم حامل ا€محفظة اا₫€ترونية عند ا€وصول إ€ى ا€نقطة ا€خاصة با€شراء بإظهار ا€س₭ع ا€مراد شراءها وتبدأ عم₭ية
جمع ا€متتا€ية بقيمة ا€بضاعة .
-2إظهار ال  ewelletوتمر₫زها ع₭ى إظهار ا€جهاز ا€معد €قراءتها (عادة ت₫ون مخزنة في أجهزة ا€موبايل أو
بطاقات ا€ذ₫ية ).

1

 .IIعند نقطة ا شراء .

1

اسام الكسواني ،مرجع سابق .
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

 -1يقوم ا€جهاز بط₭ب تأ₫يد ا€هوية من صاحب ا€محفظة اا₫€ترونية ،وذ€ك بتمرير بصمة أو وضع ا₫€ود ا€خاص
به وفي حال تعدي ا€ثاث محاوات فان ا€بطاقة يتم تجميدها ،وهذا أمر جيد في حال تمت سرقة ا€بطاقة وعمل
عدة محاوات من طرف أخر غير صاحب ا€بطاقة ا€مزعوم.
-2بعد تأ₫د من هوية يقوم ا€جهاز بإظهار رسا€ة خاصة اختيار نوع ا€دفعة ا€مراد ا€بدء بها.
-3يقوم ااختيار من احد أمرين أما عن طريق استخدام ا€قيمة ا€مخزنة با€محفظة اا₫€ترونية أو ااختيار ا€ثاني
وهو عن طريق بطاقة اائتمان ،في حا€ة ااختيار اأول استقطاع من ا€قيمة ا€مخزنة إن €م تحتوي ع₭ى رصيد
₫اف ،فانه يقوم بإظهار رسا€ة بذ€ك وع₭يه إن يقوم باختيار ا€طريقة ا€ثانية في ا€دفع.
-4تظهر رسا€ة تأ₫يد من صحة ا€عم₭ية ا€تي تمت وا€قيمة ا€مراد وفع₭ها وتحوي₭ها إ€ى حساب ا€طرف ا€ثاني .
-5ظهور رسا€ة تأ₫يد (تمت ا€عم₭ية بنجاح ) ا€قيمة تم خصمها من حسابك.
-6يتم استخراج وطبع اإيصال ₭€طرف اأول ( ا€مشتري ).

1

ا فرع (:)3آ ية دفع ا شي ات اا ترونية.
عم₭يا يتم ا€تعامل بين ا€مشتري وا€بائع ع₭ى ا€نحو ا€تا€ي:
يقوم ا€مشتري بتحرير ا€شيك اا₫€تروني ويقوم بتوقيعه ا₫€ترونيا ثم يقوم بإرسال هذا ا€شيك با€بريد اا₫€ترونيا€مؤمن إ€ى ا€بائع .
 -يقوم ا€بائع باستام ا€شيك اا₫€تروني ويقوم با€توقيع ع₭يه ₫مستفيد بتوقيعه ا₫€ترونيا ويقوم بإرسا€ه إ€ي ا€بنك

.

 يقوم ا€بنك بمراجعة ا€شيك وا€تحقق من صحة اأرصدة وا€توقيعات وبناء ع₭ى ذ€ك يقوم بإخطار ₫ل من ا€مشتريوا€بائع بتمام إجراء ا€معامات وانهائها.
ا ش ل رقم ( :)3-1آ ية ا عمل با شيك اا تروني

1

اسامة ا₫€سواني ،مرجع سابق.
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

حامل ا شيك

مصدر ا شيك

إرسال ا شيك

ا بنك يحقق

اا تروني

صرف ا شيك أو

(يقدمه ا€بنك )

إ غاؤ
إ غاء ا شيك
واعادته حام ه

ا تأ د من سامة ا شيك
وا توقيع اا تروني ا قيام

بصرف ا€شيك €صا€ح
حام₭ه ،ا نقود اا ترونية وأسا يب ا بن ية في ا دفع وا تسديد ومخاطرها وطرق حمايتها  ،ا€م₭تقى ا€دو€ي
ا مصدر :برحومة عبد ا€حميد ،صورية بوطرفة
ا€رابع €عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة ،ا€جزائر،

-26

،2011/4/27ص.5

وتعتمد ا€شي₫ات اا₫€ترونية ع₭ى أنظمة تعمل وفقها واهم ا€نظامين تم اعتمادها ₭€شي₫ات اا₫€ترونية
 -نظام ) :) fsc financial service technologie corporation

هو نظام من قبل ااتحاد ا€ما€ي

€مجموعة ₫بيرة من ا€هيئات ا€بن₫ية اأمري₫ية ،وهو يوفر ₭€مسته₭ك إم₫انية اختيار بين مجموعة من وسائل ا€دفع
اا₫€تروني أهمها ا€شيك اا₫€تروني ا€قياس وآات ا€صرف ا€ذاتي ،وذ€ك باستعمال نفس دفاتر ا€شي₫ات اا₫€ترونية
ا€ذي يرصد ₫ل ا€معامات في نفس ا€مستوى ا€حساب ا€بن₫ي.
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

-نظام :cyber cachهو عبارة ع₭ى نظام دفع يعتمد ع₭ى شي₫ات اا₫€ترونية €شر₫ة

cyber cachاأمري₫ية

تستعمل به مجموعة من ا€بنوك وا€مؤسسات ا€تجارية ا€مشتر₫ة €هذا ا€نظام ،وس₭بياته ا يوفر إم₫انية ااختيار بين
مجموعة من وسائل ا€دفع اا₫€ترونية ₫نظام أول.

1

ا فرع( :)4آ ية دفع ا تحويات ا ما ية اا ترونية .
₫€ل شئ ناجح أصول وقوانين تضبطه وتسير₲ من اجل ا€وصول €غايته ومن هنا تم وضع ا€تحويل
اآ€ي:
يوقع ا€عميل نموذجا معتمدا واحدا €منفعة ا€جهة ا€مستفيدة (ا€تاجر مثا) وينجح هذا ا€نموذج باقتطاع ا€قيمةا€محددة من حساب ا€عميل وفق ترتيب زمني معين يومي –أسبوعي -شهري ويحقق نموذج ا€تحويل ا€ما€ي
اا₫€تروني في ا€بنك حيث إن صاحيته سترى أ₫ثر من عم₭ية تحويل واحدة ،في ا€عادة يتعامل ا€بنك وا€عميل مع
ا€وسطاء وظيفتهم توفير ا€برمجيات ا€ازمة ع₭ى شب₫ة اانترنت ويقوم ا€عميل بناء إرسال ا€تحويل ا€ما€ي عن طريق
ا€مودم إ€ى ا€وسيط ويقوم اأخير بتجميع ا€تحويات اا₫€ترونية وارسا€ها إ€ى دار ا€مقاصة اآ€ية ا€تي بدورها ترسل
ا€نموذج اا₫€تروني إ€ى بنك ا€عميل ،ويقارن بنك ا€عميل ا€تحويل ا€وارد من دار ا€مقاصة برصد ا€عميل في حا€ة
عدم تغطيته €قيمة ا€تحويل ا€ما€ي يتم إرسال أسعار €عدم ا₫€فاية إ€ى ا€وسيط ا€ذي بدور₲ يقوم بإعادة إرسا€ه إ€ى
ا€عميل ،أما إذا ₫ان ا€رصيد €تغطية عندها يتم اقتطاع قيمة ا€تحويل ا€ما€ي منه وتحوي₭ها إ€ى حساب ا€مستفيد
(ا€بنك أو ا€تاجر )في وقت ا€سداد ا€محدد ₭€نموذج.

2

ا فرع( :)5آ ية استخدام بطاقة اائتمان ا ترونيا .
إن ثورة ا€ت₫نو€وجيا €ها دور ₫بير في أداء ا€قطاع ا€بن₫ي خاصة إذا تم استخدام هذ₲ ا€ثورة في تطور
وسائل ا€دفع خاصة بطاقة اائتمان نتجت عن استخدامات ا₫€ترونية.

1

برحومة عبد ا€حميد ،صورية بوطرفة  ،ا نقود اا ترونية واأسا يب ا بن ية ا حديثة في ا دفع وا تسديد مخاطرها وطرق حمايتها ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع €عصرنة

نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة ،ا€جزائر،2011/4/27-26 ،ص.5
2

ثناء ع₭ى ا€قباني ،نادر شعبان إبراهيم سواج  ،مرجع سابق ،ص .30
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

 .Iا تحويل ا ما ي اا تروني باستخدام ا بطاقة:إن بطاقة اائتمان تستخدم ₫أداة €تحويل اأموال وفق عم₭يتين :
:1عم ية ا سحب :هي عم₭ية سحب أوراق نقدية من آ€ة تسمى ا€موزع اآ€ي ت₫ون هذ₲ اأجهزة خاصة با€بنك
ا€مصدر ₭€بطاقة أو مرتبطة با€شب₫ة ا€رئيسية ₭€بطاقة فيقال إن ا€سحب تم بصورة مباشرة .
أما ا€حا€ة ا€ثانية قد ت₫ون أجهزة تابعة €بنوك أخرى زمي₭ة في عضوية ا€بطاقة ا€تي يعبر عنها با€سحب ا€محول،
فيم₫ن €حامل أن يسحب أمواا من رصيد₲ ا€موجودة با€بنك بمجرد إدخال هذا ا€عميل €بطاقته في ا€جهاز ا€خاص
با€بنك ا€ذي يتعامل معه ،وتسجيل رقمه ا€سري  pinا€خاصة بواسطة €وحة مفاتيح ا€موجودة في ا€موزع وتسجيل
ا€مب₭غ ا€مط₭وب صرفه فو ار يتم اتصال إ€ي من ا€جهاز إ€ى ا₫€مبيوتر ا€شب₫ية ثم إ€ى ا₫€مبيوتر با€بنك ا€مصدر
₭€بطاقة وبعدها يحصل حامل ا€بطاقة ع₭ى أموا€ه.

1

ا ش ل رقم (:)4-1يمثل ا سحب ا نقدي من أجهزة ا صرف اآ ية من مصرف مح ي مصدر ا بطاقة

مر₫ز ا€بطاقات
ا€صراف اآ€ي
حامل ا€بطاقة
ا مصدر :ج₭يد₲ نور ا€دين ،بر₫ان أمينة ،مرجع سابق ،ص.8

-1ج₭يد₲ بر₫ان ،بر₫ان أمينة ،مرجع سابق ،ص .80
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ا فص اأو :

ا ش ل قم ( :)5-1يمثل ا سحب ا نقدي من أجهزة ا صرف اآ ية من مصرف أجنبي غير مصدر بطاقة

مصدر

ا منظمة ا عا مية

ا€بطاقات
ا صراف
اآ ي
مر ز ا بطاقات
حامل ا بطاقة

ا مصدر :ج₭يد₲ نور ا€دين ،بر₫ان أمينة ،مرجع سابق  ،ص .9

:2عم ية ا دفع
هي ا€عم₭يات اأساسية ₭€عمل ا€بن₫ي فهي ا€ربط بين ا€عماء وا€بنك ،وبا€تا€ي ت₫ون عم₭ية ا€دفع متطورة
₭₫ما ₫انت ا€عاقة بين ا€بنك وا€عماء ₫بيرة في درجة ا€ثقة  ،إن عم₭ية ا€دفع تتم باستخدام ا€بطاقات اائتمان وفق
أس₭وبين أما عن طريق اأس₭وب ا€مباشر أو داخل شب₫ة  onlineأو اأس₭وب ا€غير مباشر of lineأو خارج شب₫ة
............ا€خ .
:1-2اأس وب ا مباشر:في هذا اأس₭وب ي₫ون ا€جهاز ا€بن₫ي مرتبط بش₫ل مباشر مع مر₫ز ا€بطاقات بواسطة
شب₫ة اتصاات ،ا€تي تسمح بإجراء ا€تحويل اا₫€تروني €أموال من حساب ا€بطاقة إ€ى حساب مورد ا€خدمة أو
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ا€س₭عة أو ا€تاجر بطريقة مباشرة ،وتستخدم بطاقة اائتمان في ا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية ₫بطاقة خصم في موقع
ا€بيع ويط₭ق ع₭يها اختصا ار EFTPOSحيث تستخدم في محطات ا€بنزين وفي ا€متاجرة وا€سوبر مار₫ات .
في حال إذا ان حامل ا بطاقة أو ا عميل ومورد ا س عة أو ا خدمة ( ا تاجر )ينتميان نفس ا بنك:بعد تقديم ا€بطاقة من حام₭ها إ€ى ا€مورد ا€تاجر يقوم هنا بإدخال بطاقته في ا€جهاز ا€طرفي ،ويسجل
ا€عميل رقمه ا€سري وا€مب₭غ ا€مراد إدخا€ه ₭€تأ₫د من صحة ا€بيانات ومعرفة حامل ا€بطاقة بعد تنقل عبر شب₫ة
اتصاات إ€ى مر₫ز ا€بطاقات €معرفة حدود ا€مب₭غ ا€مسموح به وا€توقيع  ،واذا ₫انت ضمن ا€بطاقات ا€سوداء يسجل
ا€جهاز ا€طرفي ا€قبول أو ا€رفض فإذا ₫ان ا€قبول يتم ااتصال با€بنك مصدر ا€بطاقة وتحويل ا€مب₭غ ا€س₭عة أو
ا€خدمة من حساب حامل ا€بطاقة €حساب ا€مورد بش₫ل إ€ي وفي وقت حقيقي .

1

في حال إذا ان حامل ا بطاقة وا تاجر ينتميان إ ى بن ين مخت فين فان عم ية ا دفع تتم با طريقة ا تا ية :ت₫ون نفس ا€خطوات ا€سابقة إا أنها تخت₭ف ₫ونه يتم ا€تحويل من حساب حامل ا€بطاقة من بن₫ه و€ي₫ن(
أ)إ€ى حساب ا€تاجر مصرفه( ب) ا€ذي يتعامل معه مع إجراء عم₭ية ا€مقاصة اا₫€ترونية بين ا€مصرفين ،وهذا بعد
موافقة مر₫ز ا€بطاقات ع₭ى إجراء عم₭ية ا€بيع واإباغ بين ا€بن₫ين مباشرة وا€ى يحول ا€مب₭غ من بنك حامل ا€بطاقة
إ€ى بنك ا€تاجر بصفة آ€ية ومباشرة .
إذا انت ا بطاقة مصدرها من مصرف مح ي وا تاجر أجنبي عم ية ا دفع تتم ا تا ي :يتم إدخال ا€بطاقة في ا€جهاز ا€طرفي ₭€تاجر ₭€تأ₫د من أن ا€بطاقة تستخدم خارج ا€حدود بااتصال اآ€ي وا€مباشر
با€منظمة ا€دو€ية €بطاقة (ا€في از  ،ماستر ₫ارد) ،وبعد ا€تعرف ع₭يها واعطاء ا€موافقة تتصل بمر₫ز ا€بطاقات ،ثم
ا€بنك ا€مصدر ₭€بطاقة يب₭غه با€عم₭ية وا€مب₭غ ا€مدفوع ثم تحويل ا€مب₭غ من حساب حامل ا€بطاقة إ€ى حساب ا€تاجر
مع إجراء ا€مقاصة ا₫€ترونية بين ا€بن₫ين من خال نظام BASSLLفي 10ثواني فقط .

1

ج يدة نور الدين ،بركان أمين ،مرجع سابق ،ص .10-9
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ا فص اأو :

:2-2اأس وب ا غير مباشر  :أساسها ا€جهاز غير مرتبط يش₫ل مباشر مع مر₫ز ا€بطاقات ويم₫ن استخدام هذا
اأس₭وب عن طريق ا€بطاقات ا€ممغنطة وا€ذ₫ية ،فبعد إدخال ا€بطاقة في ا€جهاز ا€طرفي يتم ا€تعرف ع₭يها وتسجل
ا€بيانات ₫ل يوم بإرسال إشعارات ا€بيع وم₭حقة بيانات ا€عميل إ€ى بن₫ه ،ويتم ااتصال ا€مباشر بين بنك ا€تاجر في
مر₫ز ا€بطاقات إ€ى بنك ا€عميل فيحول ا€مب₭غ من بنك ا€عميل €بنك ا€تاجر واجراءات ا€مقاصة اا₫€ترونية في حال
بن₫ين مخت₭فين وا€ع₫س ا .
إذا ان ا عميل ه بطاقة مح ية وا تاجر أجنبي  :بنفس مبدأ ا€عم₭ية في اأس₭وب ا€مباشر إن ا€جهاز ا€طرفي €يس€ه اتصال مباشر مع بن₫ه،

1

وبا€تا€ي يبين هذا ا€نظام إن حساب حامل ا€بطاقة ا€عميل €م يتم ا€تحقق منه و€هذا

تعمل ا€بنوك ع₭ى استعمال ا€بطاقة بوضع مب₭غ أقصى يم₫ن صرفه ،ويرسل هذ₲ ا€مع₭ومة إ€ى مر₫ز ا€بطاقات
وعم₭ية ا€تحويل ستعرف أيام مقارنه باأس₭وب ا€مباشر .
 .IIاستخدام بطاقات اائتمان تحويل اا تروني عبر اانترنت :
آ€ية ا€دفع اا₫€تروني با€بطاقة اائتمانية ع₭ى شب₫ة اانترنت يقصد با€دفع ا€حاصل بأنه وسي₭ة ا₫€ترونية
فع₭يه ،في حين يتيح حامل ا€بطاقة رقما أو رم از سريا يستخدمه في عم₭ية ا€دفع أو

ا€تحويل أو ا€سحب €أموال

ا€نقدية وغير ذ€ك من ا€خدمات ا€تي تحصل جميعها عن بعد إما عبر ا€شب₫ات ا€بن₫ية أو عبر ا€شب₫ات ا€خاصة
ا€مخت₭فة واما أيضا عبر ا€شب₫ات ا€عا€مية ،منها با€تأ₫يد شب₫ه اانترنت وذ€ك باستخدام رقم سري ₭€دفع با€بطاقة
وا€توقيع اا₫€تروني ويتم ا€دفع عن طريق شب₫ه اانترنت بمراحل أهمها:
ا€دخول ع₭ى موقع ₭€WEBمورد ،اختيا ار €منتوج ،ملء وثيقة مؤمنة خاصة با€مع₭ومات ا€عميل ااسم،ا₭€قب ،تاريخوم₫ان اازدياد ..............
تعتبر هذ₲ ا€طريقة سه₭ة وغير م₭₫فة وا€صفقة أمنة .

2

ا فرع( :)6تقنية وا ية استخدام ا بطاقة ا ذ ية

ج يدة نور الدين ،بركان أمين ،مرجع سابق ،ص ص .12-10
 2ج₭يدة نور ا€دين  ،بر₫ان أمينة ،المرجع سابق ،ص.13

1
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ا فص اأو :
ا ش ل رقم ( :)6-1يتضح نا آ ية ا عمل با بطاقة ا ذ ية

بنك

5

2

بائع

بطاقة

4

ذ ية

بطاقة ذ ية

6

3
حاسوب
قارئ

ا مصدر  :س₭طاني خديجة ،إحال وسائل ا دفع ا تق يدية بوسائل دفع ا ترونية ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماستر في ا€ع₭وم ااقتصادية

تخصص ما€ية ونقود ،جامعة محمد خيضر بس₫رة ،2013-2012،ص ص .60-59
- 1يفتح ا€مستخدم حسابا ويت₭قى بطاقة ذ₫ية .
- 2يفرغ ا€مستخدم ا€عم₭ة في ا€بطاقة .
- 3يدخل ا€مستخدم ا€بطاقة في ا€قارئ ( قارئ ا€بطاقة ).
- 4تتحول ا€عم₭ة من بطاقة ا€مستخدم إ€ى بطاقة ا€بائع .
- 5سرد ا€بائع ا€عم₭ة .
- 6تس₭م ا€بطاقة ماديا .

1

تمثل ا€بطاقة ا€ذ₫ية أقصى حماية ضد إساءة ااستخدام ،وذ€ك ان ا€مع₭ومات ا€تي توجد ع₭يها مشفرة مثا
سرقة اائتمان ا يم₫ن في ا€بطاقة ا€ذ₫ية ان ا€مفتاح €فتح ا€مع₭ومات ا€مشفرة مط₭وب ،وا يوجد رقم خارجي يم₫ن
1

س₭طاني خديجة  ،إحال وسائل ا دفع ا تق يدية بوسائل دفع ا ترونية ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماستر في ا€ع₭وم ااقتصادية تخصص ما€ية ونقود ،جامعة محمد -1

خيضر بس₫رة ،2013-2012،ص ص .60-59
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ا فص اأو :
₭€ص من ا€تعرف ع₭ية وا يوجد توقيع مادي ا₭€ص أن يزور₲ .

1

1

س₭طاني خديجة ،مرجع سابق،ص .60
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ا فص اأو :
ا مبحث ا ثاني:مدخل إ ى تسويق ا خدمات ا بن ية .

يهدف هذا ا€مبحث إ€ى إبراز وتحديد مفهوم ا€خدمة ا€بن₫ية واهم مميزات و₫يف ي₫ون تسويقها ،باإضافة
إ€ى جودتها ا€تي تعتبر عنصر هاما من عناصر تحديد ا€مر₫ز ا€تنافسي ₭€بنوك ،وما يتبعه من تحديد ا€حصة
ا€سوقية واأرباح .
ا مط ب ( :)1ا خدمات ا بن ية
تتنافس ا€بنوك في تقديم خدماتها إ€ى عمائها قصد ت₭بية رغباتهم ع₭ى اختاف أش₫ا€هم فسنحاول ا€تطرق
€ها من مخت₭ف ا€جوانب :
ا فرع( :)1تعريف ا خدمة ا بن ية
عرفها ناجي معا :بأنها مجموعة من ا€عم₭يات ذات ا€مضمون ا€منفعي ا€ذي يتصف بتغ₭ب ا€عناصر ا€غيرم₭موسة ع₭ى ا€عناصر ا€م₭موسة وا€تي تدرك من قبل اأفراد وا€مؤسسات ،من خال دا€تها وقيمتها ا€منفعية ا€تي
تش₫ل مصد ار إشباع حاجياتهم ا€ما€ية واائتمانية ا€حا€ية وا€مستقب₭ية وا€تي تش₫ل في نفس ا€وقت مصد ار €ربحية
ا€بنك ،وذ€ك من خال عاقة تباد€ية بين ا€طرفين .

1

 ا€خدمة ا€بن₫ية ( حسابات ا€توفير –شهادات اإيداع –معا€جة ا€شي₫ات –خدمات حفظ اأمانات وا€قروض وغيرها) وهي عبارة عن منتجات ،وع₭يه فان ا€منتجات ا€بن₫ية هي عبارة عن مجموعة اأنشطة تتع₭ق بتحقيق منافع معينة
₭€عميل سواء ₫ان ذ€ك بمقابل مادي أو بدون مقابل مادي ،فقد يقدم ا€بنك أحيانا خدمات مجانية بدون مقابل €عمائه
.

2

ا فرع(:)2خصائص ا خدمة ا بن ية.

1

ناجي معا ،اأصول ا ع مية تسويق ا مصرفي ،ا€م₫تبة ا€وطنية  ،ط ،2عمان ، 2007،ص .42

2

زياد رمضان ،محفوظ جودت  ،ااتجاهات ا معاصرة في إدارة ا بنوك ،دار وائل ₭€طباعة وا€نشر ،عمان ،2000 ،ص.307
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ا فص اأو :

€عل من أساسيات ا€مهارة في إتقان فن تقديم ا€خدمات ا€بن₫ية في إدراك موظفي ا€بنك في خط ا€مواجهة أي
ا€متص₭ين مباشرة با€عماء في ا€بنك ₭€طبيعة ا€متميزة بصفة عامة وخصائص ا€خدمات ا€بن₫ية بصفة خاصة ويم₫ن
ت₭خيص أهم خصائصها فيما ي₭ي :
 .Iا يم ن صنع ا خدمة مقدما أو تخزينها :من ا€مستحيل إنتاج ا€خدمة مقدما وتخزينها €حين ط₭ب ا€عميل فا€موظف
يصنع ا€خدمة بمجرد أن يظهر ا€عميل أمامه ،وفي €حظات ق₭ي₭ة يبدآ في تجهيز ا€مواد ا€خام وبقية عناصر إنتاج
ا€خدمة وفي نفس ا₭€حظات يتم إعداد بما يناسب ط₭ب ا€عميل .
 .IIا يم ن موظف إنتاج عينات من ا خدمة :يقوم ا€موظف بإنتاج وتقديم خدمات وهي عبارة عن خبرة ومعايشة،
فهو ا يستطيع إن يتيح عينات من هذ₲ ا€خدمة ₫€ي يرس₭ها إ€ى ا€مسته₭ك ويحصل منه ع₭ى موافقة مسبقة عن
جودة هذ₲ ا€خدمة قبل استعما€ه €ها₫ ،ما انه ا يستطيع إن يوصل هذ₲ ا€خدمة شفهيا إ€ى ا€عميل ،ومهما حاول أن
يصفها €ه فان ا€معايشة شئ آخر ومن غير ا€متصور إرسال عينة من نوعية ا€خدمة ₭€عميل قبل أن يحصل ع₭يها
حين حضور₲ ₭€بنك وان ₫ل عميل €ه حساسيات استقبال خاصة به تخت₭ف عن غير₲ فانه ا€عسير توفير نموذج
موحد يع₭نه ا€بنك ₫€ي يرضي عمائه ،ويفرض ذ€ك بطبيعة ا€حال ضرورة ااهتمام ا€شخصي ب₫ل عميل ع₭ى حد₲
.
.III

ا تأ د من تقديم ما يط به ا عميل  :ان ا€خدمة بطبيعتها €يست شيئا م₭موسا يم₫ن ا€ح₫م ع₭ى مواصفاته

بمعايير مط₭قة و ثابتة بين ا€عماء ،فان ا€ح₫م ا€نهائي ع₭ى ما يقدمه موظف ا€بنك سوف يرتبط بما يط₭به ويتوقعه
ا€عميل عن هذ₲ ا€خدمة ،وا€حقيقة إن موظف ا€شباك في ا€بنك ا يبيع ا€خدمة ا€حساب ا€جاري €عميل حساب
ا€جاري و₫€نه يدير €حظات هامة من تجربة ا€عميل أثناء ا€معايشة ₭€خدمات ا€تي يت₭قاها من ا€بنك .
 .IVا خدمات ا بن ية ا تي تنتج وتسته ك في نفس ا وقت وغير قاب ة استدعاء مرة أخرى :

1

بمجرد أن تقدم ا€خدمة ₭€عميل فان يسته₫₭ها في ا₭€حظة ا€تي تقدم €ه وبا€تا€ي فان ا€عميل ا يستطيع تداول هذ₲
ا€خدمة من طرف ثا€ث ،وبا€تا€ي ₫ما إن ا€خدمة ا€بن₫ية ا€تي تقدم ₭€عميل €ها طبيعة مخت₭فة،

1

من حيث إنها غير

قاب₭ة €استدعاء مرة أخرى بعد تقديمها وبمجرد أن تقدم ا€خدمة ₭€عميل يسته₫₭ها في ا€تو وا₭€حظة .

1

وصفي عبد ا€رحمان نعسة  ،ا تسويق ا مصرفي ،دار ₫نوز ا€معرفة ا€ع₭مية €نشر وا€توزيع ،2011 ،ص ص .130-129
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ا تفتت ا جغرافي€ :يس هناك حدود جغرافية ₭€مطا€ب وااحتياجات ا€بن₫ية ₭€عماء فهناك ط₭ب مح₭ي موزع ع₭ى
أما₫ن جغرافية متفرقة داخل أي ب₭د ،وهناك ط₭ب خارجي يتمثل في ا€ط₭ب ع₭ى ا€تحويات ا€بن₫ية بين ا€دول
وبعضها واستخدام بطاقات اائتمان ا€بن₫ية خارج حدود ا€دو€ة ا€مصدرة ₭€بطاقة ،وع₭ى هذا فان ₫افة ا€خدمات ع₭ى
اختاف أنواعها يجب تقديمها ₭€عميل حيث يط₭بها في اقرب م₫ان يناسبه بما يجذب ا€عميل ع₭ى استمرار ا€تعامل
مع ا€بنك .

.VI

ا تازم  :ان اإنتاج وااستهاك ₭€خدمة ا€بن₫ية متزامنان ،حيث إن ااهتمام ا€رئيسي €رجل ا€تسويق هو في ا€عادة
خ₭ق ا€منفعة ا€زمانية وا€م₫انية ،هذا يعني إن ا€خدمة مائمة في ا€م₫ان وا€زمان ا€صحيحين وهذا يعني ضمنيا أن
ا€بيع ا€مباشر هو اأ₫ثر مائمة ₭€قناة ا€توزيعية و₭€تغ₭ب ع₭ى عامل ا€زمن هو استخدام بطاقات ائتمان ا€تي
بواسطتها تنقل ا€خدمة بش₫ل أ₫ثر سامة.

.VII

ا تغاير (ا تمايز) :ا€مؤسسة ا€بن₫ية تعمل ع₭ى تقديم مدى واسع ₭€خدمات وا€منتجات €ماقاة ا€حاجات ا€بن₫ية
ا€متنوعة من قبل ا€عماء مخت₭فين في مناطق مخت₭فة ،حي
تقدم من جهة خدمة خاصة ₭€عميل ا€صناعي مثا وفي ا€جهة اأخرى تقدم خدمة ا€عميل فرد عادي
.VIII

تق بات ا ط ب :قد يحدث تق₭ب في أصناف معينة من ا€خدمة أسباب طارئة أو ظروف موسمية مثل ا€ط₭ب

ع₭ى ا€قروض وا€مشاريع ا€سياحية ا€موسمية وبطاقات اائتمان أو قروض ا€ط₭بة عند ₫ل فصل جامعي أو مواسيم
زراعية معينة ،مما يوجد ضغطا ₫بي ار ع₭ى وظائف ا€تسويق في ا€بنوك .

2

ا فرع (:)3مميزات ا خدمة ا بن ية
إن ₭€خدمات ا€مصرفية مواصفات خاصة تجع₭ها تخت₭ف عن غيرها من ا€خدمات اأخرى ،وهذا ما ستحاول
إب ارز₲ فيما ي₭ي:

1
2

سامي احمد مراد ،تفعيل ا تسويق ا مصرفي مواجهة أثار ا جاتس  ،ا€م₫تب ا€عربي ₭€معارف ،2007 ،ص .57
تيسير ا€عجارمة  ،ا تسويق ا مصرفي  ،دار حامد ₭€نشر ،عمان ،اأردن، 2005 ،ص ص .33-32
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 .Iتنوع وتعدد ا خدمات ا مقدمة :يحرص ₫ل بنك ع₭ى تقديم تش₫ي₭ة واسعة من ا€خدمات ا€بن₫ية بحيث ي₫ون ₫€ل
خدمة خصوصيتها وفئة من ا€عماء ذوي خصائص ورغبات معينة،اأمر ا€ذي ي₭قى ع₭ى عاتق موظفي ا€بنك بذل
مجهودان في سبيل ا€تعرف ع₭ى هذ₲ ا€خصائص وا€رغبات ،ومحاو€ة ااستجابة €ها وتحقيقها ₭€عميل في ا€وقت
وا€م₫ان ا€مائمين وبا€سعر ا€مناسب وا€جودة ا€مط₭وبة.
.II

تشابه ما تقدمه ا بنوك من خدمات  :إن ا€خدمات ا€تي يقدمها أي بنك،يقدر أي من ا€بنوك اأخرى ا₫€ثيرة

تقديمها،وهذ₲ أول مش₭₫ة تسويقية تعترض أي بنك ،مما يدفع به ₭€عمل جاهدا €تحقيق ا€تميز عن منافسيه من ا€بنوك
بمستوى خدمات تتصف با€جودة ا€عا€ية.
 .IIIشدة ا منافسة بين ا بنوك :تتم ا€منافسة بين ا€بنوك من اجل اانفراد بتقديم خدمات متميزة ₭€عماء وج₭ب ا₫بر
عدد منهم ،اأمر ا€ذي يزيد من صعوبة مهمة ا€بنك في ا€محافظة ع₭ى مستوى معين من ا€منافسة ،نظ ار ₭€ظروف
ا€بيئية ا€متغيرة ا€تي ينشط فيها ا€بنك.
 .IVأهمية عنصر ا ثقة في ا بنك :مما ا شك فيه أن ا€تعامل في اأموال ،هو تعامل ع₭ى مستوى عال من ا€حساسية،
وع₭يه فان خسارة ا€بنك في إحدى ا€عم₭يات ا€ما€ية قد تو€د تخوفا €دى ا€عماء مما يؤدى إ€ى عجز ا€بنك عن توفير
ا€سيو€ة ا€ازمة €مواجهة حر₫ة ا€سحب غير ا€عادية ا€تي تنجم عن تخوف ا€عماء ،وتحو€هم إ€ى بنوك أخرى توفر
€هم اأمان أ₫ثر زيادة ع₭ى ذ€ك فان عدم قدرة ا€بنك ع₭ى تحقيق اإيرادات واأرباح ا€مناسبة،قد يؤدي إ€ى اهتزاز
صورة ا€بنك ونقص ا€ثقة €دى ا€عماء ا€ذين يتعام₭ون معه.
.V

ااعتماد ع ى ا توزيع ا مباشر€ :يس في مقدور ا€بنك إنتاج ا€خدمة مر₫زيا وتوزيعها عبر قنوات توزيع ₫ما هو
ا€حال من ا€س₭ع ا€مادية ،بل انه يقدم خدماته مباشرة بواسطة فروعه ا€منتشرة من اجل ت₭بية رغبات ا€عماء ،حيث
ي₫ون قريب منهم ونظ ار أهمية ا€ناحية ا€شخصية في تقديم ا€خدمة ي₭جأ ا€بنك إ€ى استخدام ا€طرق ا€حديثة في تقديم
بعض ا€خدمات.

 .VIارتباط نشاط ا بنك با سياسة ااقتصادية وا نقدية دو ة :إن ا€عاقة ا€وثيقة ا€تي تربط بين ا€جهاز ا€بن₫ي وا€نشاط
ااقتصادي،تجعل ₫ل منها يؤثر ويتأثر باأخر ،فع₭ى أساس ا€حا€ة ااقتصادية ₭€دو€ة يقوم ا€بنك ا€مر₫زي باتخاذ
ا€ق اررات ،ويستعمل من ا€ناحية اأخرى جم₭ة من اأدوات ا€نقدية واائتمانية بهدف ا€تأثير ع₭ى ا€نواحي ااقتصادية

37

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

وفقا €أهداف ا€مسطرة ،ومن خال ذ€ك تتأثر ا€بنوك بهذ₲ ا€ق اررات واأدوات،ويظهر ذ€ك من خال طبيعة
ا€منتجات وا€خدمات ا€بن₫ية ا€تي تقدمها فيما بعد.

1

ا فرع( :)4أنواع ا خدمات ا بن ية
ا€خدمات ا€بن₫ية منتجات غير م₭موسة يتم ا€تعامل بما في اأسواق معينة تهدف €ت₭بية حاجات ورغبات
ا€مستفيدين وتقدم €هم ا€منفعة وهي تقسيماتها ₫ا€تا€ي:
ا€خدمات ا€بن₫ية ا€تي تمارسها ا€بنوك €صا€ح ا€عماء ،وتتقاضى ع₭يها عمو€ة بوصفها أجرة عمل يقوم بها ا€بنك
بتقديم خدمات عدة في هذا ا€مجال منها تحصيل ا€شي₫ات وا€حواات وتحصيل ا₫€مبياات ،إضافة إ€ى تقديم
خدمات توفي منها ا₫€سب عن طريق بيع وشراء اأوراق ا€ما€ية وعم₭يات ااعتمادات ا€مستندية وخطابات ا€ضمان
وا₫€فاات وغيرها إضافة €قبول ا€ودائع بأنواعها وفيما ي₭ي شرحها ₫ا€تا€ي:
 .Iخدمات قبول ا ودائع ا بن ية :يقبل ا€بنك ا€ودائع من عمائه ويصنفها من ناحية مدى قدرة ا€مودع ع₭ى سحبها إ€ى
ودائع تحت ا€ط₭ب وهي ما يط₭ق ع₭يها باسم ا€حساب ا€جاري وا€ودائع أجل ا€تي تتسم بطابع اادخار وودائع
ا€توفير.
 :1خدمات ا ودائع تحت ا ط ب (ا حساب ا جاري

) :يعرف ا€حساب ا€جاري بأنه عقد يمثل ااتفاق بين ا€بنك

وصاحب ا€حساب( ا€عميل) ،ع₭ى ما س₭مه ₫ل منهما €أخر بدفعات مخت₭فة من نقود وأموال أو سندات تجارية قاب₭ة
₭€تم₭ك تسجل في حساب €مص₭حة ا€دافع ودينا ع₭ى ا€قابض ،دون أن ي₫ون أي منهما حق مطا€بة اأخر يس₭مه
₫ل دفعة ع₭ى حدة بحيث يصبح ا€رصيد ا€نهائي وحد₲ عند إقفال هذا ا€حساب دينا مستحقا ومهيئا €أداء.

1

محمد زيدان  ،دور ا تسويق في ا قطاع ا مصرفي ،دراسة حا ة بنك ا فاحة وا تنمية ا ريفية  ،أطروحة €نيل شهادة د₫تو ار دو€ة في ا€ع₭وم ااقتصادية ،فرع

تخطيط₭₫ ،ية ا€ع₭وم ااقتصادية وع₭وم ا€تسيير ،جامعة ا€جزائر ،2005/2004 ،ص.67
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 :2خدمات ا ودائع أجل  :مب₭غ يستهدف أصحابها من وضعها في ا€بنك ₭€حصول ع₭ى فوائدها مادام €يسوا بحاجة
إ€يها في ا€وقت ا€قريب ،وا يجوز سحبها من ا€بنك إا بعد مدة يتفق ع₭يها ا€عميل مع ا€بنك ويحدد عقد إيداعها في
نهاية ا€مدة إذا رغب ا€مودع في إبقاء ا€وديعة €مدة أخرى.
:3خدمات ودائع ا توفير  :يقصد بها ₫ل حساب في دفتر واجب ا€تقديم عند ₫ل سحب أو إيداع وهي قسم من
ا€ودائع اادخارية ،غير أن ا€عادة جرت ع₭ى تم₫ين ا€موفرين من ا€سحب ع₭يها متى شاء أو ضمن شروط خاصة،
ويمنح ا€بنك ا€ودائع فائدة حسب ا€نسب ا€مقررة.

1

:4خدمات اأمانات  :وهي أشياء معينة يود أصحابها إن يحافظوا ع₭يها ويتجنبوا مخاطر ا€سرقة وا€ضياع وا€حريق
ونحو ذ€ك ،فيودعونها €دى ا€بنوك ع₭ى أن يستودعها بعد ذ€ك بنفس مظهرها ا€مادي ،ويقوم ا€بنك بإعداد خزائن
خاصة €هذا ا€غرض €عمائه ويتقاضى من €قاء ذ€ك أج ار .
:5خدمات ا تحصيل ا داخ ية :تمارس ا€بنوك تسوية ا€ديون عن طريق ا€مق₭صة أو ا€ترحيل في ا€حساب دون
ا€حاجة إ€ى ا€تداول ₫ميات ₫بيرة من ا€عم₭ية ،وما يترتب ع₭ى ذ€ك من نقل وت₫ا€يف وتعرض €مخاطر ا€سرقة
وا€ضياع ،وتتمثل ا€تسويات ا€تي تقوم بها ا€مصارف في تحصيل ا€شي₫ات............
أ-خدمات تحصيل ا€شي₫ات
ب-خدمات خطابات ا€ضمان ا€مصرفية
ج-خدمات ااعتمادات ا€مستندية
د-خدمات عم₭يات ا€صرف ا€خارجية
ق-خدمات بيع وشراء ا€عمات اأجنبية

1سوا€مي فهيمه  ،ا نظم ا معاصرة توزيع ا منتجات ا مصرفية ،دراسة حا€ة بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية
،جامعة محمد خيضر ،2008-2007 ،ص ص)،43غير منشورة(.
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 .IIخدمات تقديم ا قروض وا تسهيات منتظمات اأعمال وتتقاضى ا بنوك ا فوائد
تقوم ا€بنوك إ€ى جانب خدماتها ا€سابقة بتسهيات بن₫ية وتقديم قروض واهم هذ₲ ا€خدمات هي:
 :1خدمات تقديم ا قروض وا تسهيات :تقسم ا€قروض ا€بن₫ية عادة إ€ى ا€قروض طوي₭ة اأجل ومتوسطة اأجل
وقصيرة اأجل 1،وتتخذ عم₭يات ا€تس₭يف هذ₲ تارة صورة قرض عادي يتقدم ا€عميل بط₭به إ€ى ا€بنك ،وتس₭م بموجبه
مقدا ار محددا من ا€نقود وتتخذ أخرى صورة فتح اعتماد ،ويقصد به وضع ا€بنك تحت تصرف عمي₭ه مب₭غا معينا من
ا€نقود €مدة محددة وي₫ون ₭€عميل حق ا€سحب منه.
:2خدمات خصم اأوراق ا تجارية :خصم اأوراق ا€تجارية هو ش₫ل من أش₫ال ا€تس₭يف ا€بن₫ي أن يتقدم ا€مستفيد
با€ورقة ا€تجارية ذات اآجل ا€محدد قبل ح₭ول موعد وفائها إ€ى ا€بنك معين€ ،يحصل ع₭ى قيمتها €ه ا€بنك قيمتها
بعد خصم ا€مب₭غ معين يت₫ون من فائدة ا€مب₭غ ا€مذ₫ور في ا€ورقة ا€تجارية من يوم ا€دفع حتى يوم ااستحقاق.
:3خدمات خصم ا مبياات ع ى أساس ا بيع  :يقوم ا€مستفيد بتقديم ا₫€مبيا€ة إ€ى ا€بنك طا€با خصمها ،أي بيع
ا€ذي تمث₭ه ا€ورقة فيم₭ك ا€بنك بموجب هذا ا€بيع ا€ذي ₫ان ا€مستفيد يم₫₭ه في ذمة محور ا₫€مبيا€ة €قاء ا€ثمن ا€ذي
يدفعه فعا إ€يه.
:4استثمار جزء من موارد ا بنك في ااتجار اأوراق ا ما ية وغيرها:

يقصد بااستثمار توظيف ا€بنك بجزء من

أموا€ها ا€خاصة أو اأموال ا€مودعة €ديه في شراء اأوراق ا€ما€ية ،وا€تي يقصد إن ت₫ون غا€با ع₭ى ش₫ل سندات أو
أسهم بهدف ا€ربح وحفاظا ع₭ى درجة من ا€سيو€ة ا€تي بها ت₭ك اأوراق ا€ما€ية ،ومن خال ما تطرقنا إ€يه سابقا
تعتبر مخت₭ف ا€خدمات هي خدمات بن₫ية تق₭يديه ₫€ن نظ ار ₭€تطورات ا€ت₫نو€وجية وا€صناعات ا€بن₫ية ا€متطورة،
تحو€ت ا€خدمات ا€بن₫ية إ€ى خدمات مستحدثة تعددت وتنوعت ا€خدمات ا€مقدمة من طرف ا€بنوك ،وبا€تا€ي أس₭وب
تقديمها ₭€عماء ا€ذين تخدمهم نظ ار €تزايد ا€مستمر في إعداد ا€عماء وتنوع حاجياتهم وتوسيع نشاط ا€بنوك €يس
€جميع شرائح ا€مجتمع ،و€تحقيق ₫ل ذ€ك وجب ابت₫ار خدمات جديدة وحديثة تقدم ₭€عماء منها استحداث وسائل

1

سوالمي ف يم ،مرجع سابق  ،ص ص 46، 44
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ا€دفع ا€تق₭يدية وجع₭ها وسائل ا€دفع ا₫€ترونية حديثة مثل ا€بطاقات ا€بن₫ية وا€بطاقات ا€ذ₫ية ونظام ا€تحويل
اأوتوماتي₫ي €أموال .

1

و₫ذا خدمات ا€بيع :حيث توضع ع₭ى مستوى ا€محات ا€تجارية محطات بيانات متص₭ة بشب₫ة ا€حساب
ا€بنك أو أ₫ثر,يتيح تسديد فواتير ا€شراء ا₫€ترونيا  ,تتميز بانخفاض ت₭₫فه ا€عامات با€نسبة ₭€بنوك ان ا€نقد ا
يدخل في معاد€ة ا€ت₭₫فة ،مما يوفر ع₭ى ا€عماء حمل ₫ميات ₫بيرة من ا€نقود أو يتيح ₭€تجار إيداع حصي₭ة
مبيعاتهم مباشرة في حساباتهم ا€بن₫ية.

2

ا فرع( :)5تعريف وأهمية تطوير ا خدمات ا بن ية .
 .Iتعريف تطوير ا خدمات ا بن ية.
ا€مقصود بتطوير ا€خدمات ا€بن₫ية إدخال مزايا جديدة ₭€خدمات ا€بن₫ية ا€قائمة بما يتماشى واحتياجات ا€عماء،
مما يؤدي إ€ى زيادة ا€ط₭ب ع₭ى هذ₲ ا€خدمات مثل:
إدخال تعديات وتحسينات ع₭ى ا€خدمة ا€قائمة في طريقة تقديمها أو توزيعها إ€ى ا€عماء.استحداث خدمات جديدة وتقديمها ضمن مزيج ا€خدمات ا€حا€ية ₭€بنك.مد ا€خدمة ا€بن₫ية ا€قائمة إ€ى مناطق جغرافية جديدة وتوسيعها إ€ى شرائح جديدة من ا€عماء.إن تطوير ا₫€فاءات ا€بشرية يتوقف ع₭ى ثاث دعائم رئيسية:
تطوير ₫فاءات ا€بشرية ان ا€خدمات ا€بن₫ية تعتمد ع₭ى ا€عنصر ا€بشري وبا€تا€ي أي تطوير يجب أن يمثلا€عنصر ا€بشري هو اأساس وا€منط₭ق فيه.
تطوير اأسا€يب واإجراءات وا€منافذ ا€تي تمر بها ا€خدمة إ€ى ا€عميل .سوالمي ف يم ،مرجع سابق ،ص ص .46-45
 2سوا€مي فهيمه  ،مرجع سابق ،ص .47

1
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ا€تطوير ا€مستمر في ا€ت₫نو€وجيا ا€مستخدمة في ا€بنوك بإدخال ₫ل ا€تقنيات واأنظمة اا₫€ترونية ا€تي أصبحتا€بنوك تتنافس فيما بينها ع₭ى ااستثمار فيها من اجل تطوير طرق تقديم خدماتها.

1

 .IIأهمية تطوير ا خدمات ا بن ية
إن اأهمية ا€تي ت₫تسبها عم₭ية تطوير ₫ون إن ا€بنك يعمل في بيئة متغيرة وان رغبات ا€عماء في تغير دائم،
وع₭ى ا€بنك ماحقة ت₭ك ا€تطورات وا€تغير في ا€رغبات ₭€محافظة ع₭ى ا€حصة ا€سوقية وااستمرار في ظل
ا€منافسة ،وتتبع أهمية اابت₫ار وا€تطوير في مجموعة اعتبارات أهمها:
ا€تغير ا€مستمر في أذواق ورغبات ا€زبائن وبا€تا€ي تطوير ا€خدمات ا€بن₫ية يصبح ضروري €ضمان ااستمرار فيا€سوق وج₭ب زبائن جدد.
ااستفادة من تطورات ا€ت₫نو€وجية في ا€مجال ا€عمل ا€بن₫ي وتسخيرها €خدمة ا€عماء.مواجهة ا€منافسة ا€محتدمة في ا€سوق ا€بن₫ية حيث تعمم ا€منافسة في ا€بنوك ع₭ى جوانب اابت₫ار وا€تطوير وايجادأف₫ار جديدة تترجم في ش₫ل خدمات €تحقيق رضا ا€عماء.

2

 .IIIا خدمات اا ترونية
€قد تطورت ا€صناعة ا€بن₫ية خال ا€سنوات اأخيرة بش₫ل €م يسبق €و مثيل ،وتميز ا€عمل ا€بن₫ي في ا€عصر
هذا بااعتماد عم ل ا€ت₫نو€وجيا و ااتصال بغية تطوير نظم ووسائل تقديم ا€خدمات ا€بن₫ية ورفع ₫فاءة أدائيا ،بما
ا€بن₫ي ا€مقدمة من أجل موا₫بة ا€دخول في عصر ا€تجارة
ة
يتماشى مع قذا ا€تقدم ا€متسارع وتطوير جودة ا€خدمات
اإ₫€ترونية و ا€صيرفة اا₫€ترونية.

1

س₭يمة عبد اه  ،دور تسويق ا خدمات اا ترونية في تفعيل ا نشاط ا بن ي  ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ا€تجارية تخصص تسويق ،جامعة ا€حاج

€خضر ،باتنة ،2009-2008،ص ص .9-8
2

حامد ضمور  ،تسويق ا خدمات ،دار وائل  ،اأردن ،2004،ص.17
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ا فص اأو :

-1تعريف ا بنك اا تروني :يقصد با€بنوك اإ₫€ترونية ":هي ت₭ك ا€بنوك ا€تي تقدم خدماتها ا₫€ترونيا عن بعد عن
طريق شب₫ة مع₭ومات ا€بنك ا€داخ₭ية"1 ،وتستخدم ا€بنوك عدة أسا€يب إ₫€ترونية وتعد اإنترنت أش₫ا€ها ،ويم₫ن
ا€حصول ع₭ى خدمات هذ₲ ا€بنوك عن طريق ا€ضغط ع₭ى مجموعة أزرار في ا€هاتف أو ا₫€مبيوتر من أي م₫ان،
مما أدى إ€ى تغيير ا€مفهوم ا€تق₭يدي ا€بنك،إن عنوان ا€بنك اا₫€تروني أصبح عبارة عن رقم ُم َخ َزن في ذا₫رة هاتف

ا€عميل يتصل به من خال هذا ا€رقم ،أو عبارة عن عنوان إ₫€تروني على شب₫ة اإنترنت ا€عا€مية.

2

-2ا صيرفة اا ترونية :وقد عرف بنك ا€تسوية ا€دو€ية ا€صيرفة اا₫€ترونية على أنيا :تقديم ا€خدمات عن بعد أو
عبر ا€خط أو من خال قنوات ا₫€ترونية سواء ₭€مقيمين أو غير ا€مقيمين ،داخل أو خارج ا€ب₭د.
₫ما عرفها طارق طه ع₭ى أنها :توظيف قدرات اانترنت في تقديم خدمات ا€بن₫ية متنوعة داخل ا€منازل أو
ا€م₫اتب.
باختصار فإن ا€صيرفة اإ₫€ترونية هي إجراء ا€عم₭يات ا€بن₫ية بطرق إ₫€ترونية ،سواء
تعمق اأمر با€سحب أو ا€دفع أو اائتمان أو با€تحويل أو با€تعامل في اأوراق ا€ما€ية أو غير ذ€ك من أعمال
ا€بنوك  ،وذ€ك بتجاوز بعدي ا€زمان و ا€م₫ان أي أن ا€عميل يستفيد من
ا€خدمات ا€بن₫ية من م₫ان إقامته أو عم₭ه أو أي م₫ان تتوفر فيه خدمة اانترنت ،ويستغني بذ€ك عن ا€ذهاب إ€ى
نقطة ا€بيع وهذا طوال ساعات ا€يوم وطوال أيام ا€سنة فا€عميل €ه ₫ل ا€حرية باختيار ا€م₫ان وا€زمان ،ما يعني
تجاوز بعدي ا€م₫ان وا€زمان.

3

 _3ا خدمة ا بن ية اا ترونية :أدت ثورة ا€مع₭ومات إ€ى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة عمل ا€قطاع ا€بن₫ي

1
2

عبد ا€فتاح ا€صيرفي  ،إدارة ا بنوك  ،دار ا€مناهج ₭€نشر وا€توزيع  ،اأردن ،2006 ،ص.68
معطي خير ا€دين بومقموم محمد ،ا مع وماتية وا جهاز ا بن ي (حتمية تطوير ا خدمات ا بن ية ) ،مداخ₭ة مقدمة في م₭تقى ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية

وا€تحوات ااقتصادية (ا€واقع وا€تحديات)،جامعة ش₭ف ،ا€منعقد يومي 15|-14ديسمبر،2004ص.197
3

رحيم حسين وهواري معراج،مرجع سابق ،ص .197
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و با€تا€ي ظهور خدمات بن₫ية إ₫€ترونية ،إذن فا€خدمات ا€بن₫ية اإ₫€ترونية هي

تقديم ا€خدمات ا€خاصة

با€معامات ا€بن₫ية عن طريق قنوات توصيل إ₫€ترونية .
فا€خدمات ا€بن₫ية اإ₫€ترونية تتميز با€خصائص ا€تا€ية:
أ .خدمات تتم عن بعد و بدون اتصال مباشر بين أطراف ا€خدمة.
ب .خدمات ا تعرف قيودا جغرافية.
ج .خدمات تقوم ع₭ى ا€تعاقد بدون مستندات ورقية.
د .يتم ا€دفع عن طريق ا€نقود اإ₫€ترونية.
و من بين أهم أنواع ا€خدمات ا€بن₫ية اإ₫€ترونية هي :أجهزة ا€صراف اآ€ي ،بطاقات ا€خصم ا€مباشر في موقع
ا€بيع،ا€بطاقة ا€ذ₫ية،ا€بطاقة ا€مدفوعة مقدما ،نظام اإيداع ا€مباشر،نظام ا€سحب اآ€ي ا€مباشر (ا€مدفوعات
اإ₫€ترونية)،خدمات سداد ا€فواتير با€هاتف خطوط ا€مع₭ومات ا€خاصة با€حسابات،ا€خدمات ا€بن₫ية ا€منز€ية و
ا€م₫تبية.
ماهية تسويق ا بن ي
ـ
ا مط ب (:)2
إن اتجا₲ ا€بنوك إ€ى تبني ف₫رة ا€تسويق مع بداية ا€تسعينات فهي تعد احد ا€تطورات ا€وعي ا€بن₫ي €دي
اأفراد وظهر ت₭بية ₫₭€ثير من ااحتياجات ا€ما€ية واائتمانية ،ما ₫انت €ت₭بى €و €م يستجب ا€نظام ا€بن₫ي €ها ورغم
ما وصل €ه ا€سوق ا€بن₫ي من تطبيقات وممارسات فهو مدين إ€ى تطور نظم اإنتاج ...ا€تي استطاعت استما€ة
درجة عا€ية من ا€منافسة.
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ا فص اأو :
ا فرع( :)1تعريف ونشأة ا تسويق ا بن ي
 .Iتعريف ا تسويق ا بن ي

تناو€ت ا€عديد من اأدبيات تعاريف €تسويق ا€بن₫ي وتنوعت واخت₭فت ااتجاهات أهمها :
يعرف بأنه "نشاط دينامي₫ي ا€حر₫ي ا€ذي يشمل ₫افة ا€جهود ا€تي تؤدي في ا€بنك أو ا€مؤسسة ا€بن₫ية وا€ى ت₭₫فةترفق ا€خدمات وا€منتجات ا€بن₫ية ا€تي يقدمها ا€بنك إ€ى ا€عميل سواءا اقتراضا أو إيداعا ،وخدمات بن₫ية متنوعة
حيث يعمل
ا€تسويق ع₭ى إشباع رغبات وحاجات ودوافع هذا ا€عميل بش₫ل مستمر ي₫فل رضا₲ عن ا€بنك واستمرار تعام₭ه معه"
.

1

يعرف أيضا بأنه " هو دراسة أسواق مخت₭ف ا€خدمات ا€بن₫ية با€تحديد دراسة ا€عماء ا€حا€يين وا€متوقعين ₭€بنك،بغية ا€تعرف ع₭ى رغباتهم ا€انهائية مع ا€عمل ع₭ى إشباعه بأقصى قدر مم₫ن من ا₫€فاءة ،مما يم₫ن ا€بنك من
تحقيق أهدافه من ناحية ا€مجتمع وتنميته من ناحية أخرى.

2

-اماrander

Derukفقد عرفه بأنه"ذ€ك ا€نشاط اإداري ا€ذي يعمل ع₭ى تدفق وانسياب خدمات ا€بنك إ€ى

مجموعة محددة من ا€عماء مع تحقيق أرباح .

3

ومنه نستنتج بان ا تسويق ا بن ي هو نشاط ا€هام إدارة خدمات ا€بنك عن طريق تصميم وتنفيذ برامج من اجل
إشباع حاجات ا€عماء ا€حا€يين و₫سب عماء متوقعين €تحقيق أرباح ₫€سب درجة عا€ية من قدرات تنافسية.

Michel Badoc ,Marketing management pour la banque et l’assurance européene ,les editions
d’organisation ,1985.P60.

1

2

₫مال حمزاوي  ،اقتصاديات اائتمان ا مصرفي ،منشاة ا€معارف  ،اإس₫ندرية ،1997،ص .50

Deruk Rander ,M ,Marketing in banking ,the institute of bankus , London ,1969, p20.
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ا فص اأو :
 .IIنشأة ومراحل تطور ا تسويق ا بن ي .
:1نشأة ا تسويق ا بن ي.

إن توسع ا€معرفة وترا₫م ا€خبرة و₫ذا تفاع₭هما مع ا€قدرات اإبداعية في اأفراد أدي إ€ى تطور ف₫رة ا€تسويق
ا€بن₫ي فأصبح ا€تسويق مرشدا أساسيا €أسواق ،حيث ابدي ااهتمام با€تسويق في بنك

 USAمن خال تبادل

اأف₫ار وا€مع₭ومات ذات ا€طابع اإعاني من خال جمعية اإعانات ا€ما€ية ،وا€مؤسسات ا€ما€ية ₫غيرها من
ا€مؤسسات اأخرى خاصة ا€بنوك تحاول فصل نشاطها من محورين أساسين :هما ا€سوق ا€عماء وا€مردودية
باستعمال ا€تسويق وبذ€ك ظهر ا€ف₫ر ا€تسويقي في ا€بداية €دى ا€نشاطات ا€بن₫ية و€م يفرض وجود₲ إا مابين
 1967-1966ورأى تطو ار حقيقيا سنتي 1974-1973عن طريق حاجة ا€مؤسسات ا€ما€ية €وظائفه ،وتبنت تقنياته
ا€بنوك اأمري₫ية وذ€ك من اجل إرضاء ا€سوق ا€جديد بتوسيع تش₫ي₭ة خدمات ا€بن₫ية ₫،مضاعفة ا€قروض
ا€مخصصة €نوع معين من ا€نشاطات و₫ثافة شب₫ات ا€توزيع فيما يخص شهادات اإيداع ....وذ€ك با€مراس₭ة في
ا€منازل هذا ₭₫ه دا€ة ع₭ى وجود ف₫رة جديدة أصحاب ا€بنوك اأمري₫ية من اجل إرضاء ا€عماء ورفع ا€مردودية
وقدرتها ا€تنافسية .1
:2مراحل تطور ا تسويق ا بن ي
وفيما ي₭ي عرض مراحل ا€هامة ا€تي مر بها ا€تسويق ا€بن₫ي €يصل إ€ى ما هو ع₭يه في ا€وقت ا€حا€ي
وقسم ₫وت₭ر هذ₲ ا€مراحل إ€ى خمسة مراحل أساسية وهي :
:1-2مرح ة اإعان :في بداية ا€خمسينات تميز ا€تسويق ا€بن₫ي ببعد₲ ا€بيعي حيث مارست ا€بنوك أعما€ها في
سوق اتصفت بأنها سوق ا€بائعين ،و₫انت ا€حاجات ا€ما€ية واائتمانية ا تزيد عما تنتجه من ا€خدمات وتبيع وتروج
هذ₲ ا€خدمات ا€تي ₫ان ع₭ى ا€عماء أن يقب₭وا بها ،و₫€ن وفي أواخر ا€خمسينات ازدادت حدة ا€منافسة بين ا€بنوك
ع₭ى حسابات ا€توفير واادخار وبدأت تحذو ا€مؤسسات ا€صناعية في استخدام مخت₭ف أسا€يب ا€ترويج ₫اإعان
وغير₲.
1

إيراك ₭€نشر وا€توزيع ،ا€قاهرة،1999 ،ص.1
محسن احمد ا€خضيري  ،ا تسويق ا مصرفي  ،ت

46

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

:2-2مرح ة ا بيع ا شخصي عماء :بدأت مع بداية اقتناع ا€بنوك بعدم فعا€ية ا€نشاط ما €م يوا₫به تغير مماثل في
ا₫€يفية ا€تي يتم بها معام₭ة ا€بنك €عمائه مع ظهور هذا ا€مفهوم بدا ا€تسويق ا€بن₫ي يأخذ منحنى أخر يمثل في
₫يفية خ₭ق جو من ا€صداقة بين ا€بنك وعمائه واخذ هذا ااتجا₲ عدة صور أهمها :تدعيم مفهوم توجيه با€عماء
€دى ا€متعام₭ين با€بنوك وتحديث أنظمة وأسا€يب ا€عمل با€بنوك ،يؤدي إ€ى سرعة ا€خدمات وتحديث أما₫ن تأدية
ا€خدمات وقاعات اانتظار ا€عماء مما يجع₭ها أ₫ثر جاذبية ،وتقديم خدمات ااستشارية ومعاونتهم في اتخاذ
ا€ق اررات ا€ما€ية بطريقة س₭يمة.

1

:3-2مرح ة اابت ار واإبداع :ارت₫ز مفهوم ا€تسويق ا€بن₫ي ع₭ى تطوير وابت₫ار ا€خدمات ا€بن₫ية ا€جديدة ،فبعد أن
سادت ا€عم₭يات ا€بن₫ية درجة نمطية أدر₫ت بعض ا€بنوك ا€حاجة إ€ى تمييز نفسها وخدماتها ،وهذا يؤ₫د أن موظف
ا€بنك هو منتج ا€خدمة وسوقها في ا€وقت ا€مناسب .
:4-2مرح ة ا مفهوم ااجتماعي تسويق :ا€مسؤو€ية ااجتماعية تمثل بعدا استراتيجيا في مفهوم ا€تسويق ا€بن₫ي
وهنا يقوم ع₭ى انه ضرورة اخذ ا€مص₭حة ا€هامة أهدافها ،أصبح يعتمد وبدرجة ₫بيرة في قدرتها ع₭ى ا€موازنة بين
تحقيق اأهداف عمائها من ناحية وتحقيق أهداف ا€صا€ح ا€عام ₭€مجتمع من ناحية.
:5-2مرح ة ا توجيه با تسويق :مع تزايد اهتمام ا€بنوك با€تسويق ₫عامل أساسي في تحقيق ااستقرار وا€نمو
خاصة في ظل ا€ظروف ا€بيئية ا€متغيرة ،وا€تي أصبحت تعمل فيها ا€بنوك وتتسم هذ₲ ا€مرح₭ة بقيام ا€بنوك بممارسة
ا€نشاط ا€تسويق في إطار أنظمة مت₫ام₭ة ₭€مع₭ومات وتطوير أنظمة بحوث ا€تسويق وا€مع₭ومات ا€تسويقية وتدعيم
أنظمة ااتصاات ا€تسويقية وأنظمة ا€تخطيط وأنظمة وأسا€يب ا€رقابة €تحقيق أهداف ا€بنك با₫€يفية ا€مط₭وبة.

2

ا فرع(:)2أهداف ووظائف ا تسويق ا بن ي
 .Iأهداف ا تسويق ا بن ي :يهدف ا€بنك من خال ا€تسويق ا€بن₫ي إ€ى تحقيق ما ي₭ي :

1

نافل قدور ،عرابة رابح  ،ا تسويق ا بن ي وقدرته ع ى ا تساب ميزة تنافسية ،مداخ₭ة مقدمة إ€ى ا€م₭تقى ا€وطني حول ا€منظومة ا€بن₫ية ا€جزائرية وا€تحوات
بن ة

ااقتصادية واقع وتحديات ،جامعة حسيبة بن بوع₭ي ،ش₭ف ،ا€جزائر 15-14 ،ديسمبر ،2004ص .509
2

المرجع سابق ،ص ص.510-509
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-1دراسة ا€سوق وا€عميل اأ₫ثر ربحية وتحديد رغباته واحتياجاته ا€حا€ية وا€مستقب₭ية قصد تصميم وتقديم ا€خدمات
ا€بن₫ية ا€تي يرغب في ا€حصول ع₭يها في ا€وقت ا€مناسب وا€م₫ان ا€مائم.
-2ااطاع ا€دائم ع₭ى ا€بنوك وا€منافسة ومعرفية قدرتها ع₭ى ا€تأثير في ا€سوق.
-3بناء صورة ايجابية ع₭ى ا€بنك وخدماته وعن ا€عام₭ين فيه وا€محافظة ا€مستمرة ع₭ى
ا€سمعة وصورة ا€بنك أمام عمائه.
- 4ا€مساهمة في عم₭ية ا€تجديد وا€تطوير ا€بن₫ي وا€ما€ي.
-5تسيير مخت₭ف ا€منتجات وا€خدمات ا€بن₫ية بصفة أ₫ثر ايجابية وتقديمها ع₭ى أ₫مل وجه ₭€عماء.
-6ت₫ييف ا€بنوك وجع₭ها ذات مرونة عا€ية في ااستجابة €متغيرات ا€سوق وتطورات

احتياجات

ا€عماء.
-7خ₭ق أسواق بن₫ية وممارسة ا€عمل فيها عن طريق ا₫تشاف أنواع جديدة من ا€خدمات ا€بن₫ية يرغب
فيها ا€عماء.
-8ا€مساهمة في ا₫تشاف ا€فرص ااستثمارية ،ودراستها وتحديد ا€مشاريع ا€جديدة ا€تي يم₫ن إقامتها في نطاقها
وتأسيس وترويج هذ₲ ا€مشاريع.
-9يعتبر أداة تح₭ي₭ية رئيسية في فهم ا€نشاط ا€بن₫ي ويساعد ا€عام₭ين في ا€بنوك ع₭ى رسم ا€سياسات مع وضع
ت₫تي₫ات ₫ما يقوم بمراقبة ومتابعة ا€عمل ا€بن₫ي.

1

.II

1

وظائف ا تسويق ا بن ي

هواري معراج ،ا تسويق ا بن ي و تأثيراته ع ى ا زبائن،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستر في ا€ع₭وم ااقتصادية ،جامعة ا€جزائر ،2000،ص( ،68غير منشورة).
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ا€تسويق ا€بن₫ي هو نشاط يعمل ع₭ى ا€مواءمة وا€ت₫ييف ا€مستمر بين ا€بيئة ا€داخ₭ية ا€متحر₫ة ₭€بنك وا€تي
تتصل باحتياجات ورغبات وتط₭عات ا€عام₭ين ،و₫ذا باحتياجات ورغبات ا€متعام₭ين ،وتط₭عات ا€عماء وتوقعاتهم
ا€مستقب₭ية وا€بيئة ا€خارجية اأ₫ثر حر₫ة ا€محيطة با€بنك وا€تي تتصل بمتغيرات ا€معامات ا€معرفية ا€بن₫ية
ومتغيرات ا€سوق ا€مح₭ية وا€عا€مية ،ومتغيرات ت₫نو€وجيا ا€بنوك،هذا ا€نشاط يجعل ا€بنوك دائمة ا€تجديد وا€بحث عن
اأف₫ار ا€جديدة €تطبيقها في منظومة ا€خدمات ا€بن₫ية ا€تي تقدمها ₭€عماء ،ووفقا €هذا ا€مفهوم ا€تسويقي ₭€عمل
ا€بن₫ي يم₫ن تحديد مهام وواجبات وعمل إدارة ا€تسويق في ا€بنك  ،1وبش₫ل عام فإن أهم وظائف دائرة ا€تسويق في
ا€بنك .
ا مط ب( :)3ا بيئة ا تسويقية بنوك.
يرى خبراء ا€تسويق إن ا€تسويق يعد أ₫ثر اأنشطة اإدارية تأث ار وتأثي ار با€بيئة وان نجاح وبقاء ا€بنوك ونموها يعتمد
بدرجة أو€ى ع₭ى قدرتها ع₭ى ا€ت₫يف وا€تفاعل مع ا€ظروف ا€بيئة ا€محيطة بها وهي عوامل وظروف يم₫ن إن ت₫ون
داخ₭ية وخارجية .
ا فرع (:)1تعريف ا بيئة ا تسويقية.
تعريف ا بيئة ا تسويقية.
ف₭يب ₫وت₭ر يؤ₫د إن ا€بيئة ا€تسويقية هي "هي جميع ا€عوامل وا€متغيرات وا€قوى وا€عناصر ا€مؤثرة
في نشاط منشاة اأعمال وفعا€يتها من خال فترة زمنية معينة سواء ₫ان ذ€ك بش₫ل مباشر أو غير مباشر" .

2

1

محمد €خضر بوساحة  ،تسويق ا خدمات ا مصرفية في ا بنوك اإسامية  ،مذ₫رة ماجستير في ااقتصاد واإدارة ،تخصص اقتصاد إسامي ،جامعة اأمير

عبد ا€قادر ₭€ع₭وم اإسامية ،قسنطينة ، 2006،2007 ،ص .51:
2

محمد صا€ح ا€مؤمن،مبادئ ا تسويق ،م₫تب دار ا€ثقافة €نشر وا€توزيع،عمان،1999 ،ص.94
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يعرفها ثابت عبد ا€رحمان إدريس وجمال ا€دين احمد مرسي "ا€بيئة ا€تسويقية بأنها ₫افة ا€قوى وا€مؤثرات
ا€خارجية ا€تي ا تخضع €سيطرة إدارة ا€تسويق و₫€نها تؤثر في قدرتها ع₭ى ا€حفاظ بمعاماتها ا€ناجحة مع عمائها
في أسواقها ا€مستهدفة .

1

ا فرع( :)2م ونات ا بيئة ا تسويقية
 .Iا بيئة ا داخ ية بنك.
وهي عبارة عن ا€عناصر وا€م₫ونات وا€قوى ا€تي تقع داخل ا€بنك وبا€تا€ي فهي تسير إ€ى ا€متغيرات ا€تي يم₫ن
ا€تح₫م فيها وهي مجموعة ا€عناصر ا€م₫ونة إستراتيجية ا€بنك وا€تي تحديدها من قبل اإدارة وا€مسؤو€ين عن
ا€تسويق وهو يظهر بش₫ل واضح في م₫ونات ا€مزيج ا€تسويقي وعناصر₲ اأربعة (ا€خدمة  ،ا€سعر ،ا€توزيع ،
وا€ترويج ) ،إضافة إ€ى موارد ا€بنك من موارد ما€ية وبشرية وتجهيزات ومعدات موقع ا€بنك ا€قدرة ع₭ى اابت₫ار
وا€تجديد ،سمعة ا€بنك وتح₭يل أنشطة اإدارية من اجل تحديد عناصر ا€قوة وا€ضعف ا€داخ₭ية استغال ا€فرص
ا€متاحة بأقصى ₫فاءة ومواجهة تهديدات ا€بيئة ا€خارجية .

2

 .IIا بيئة ا خارجية بنك.
وهي عبارة عن ا€قوى وا€متغيرات ا€تي تقع خارج ا€بنك اأمر ا€ذي نتج عنه فقدان ا€بنك قدرة ا€رقابة ع₭يها
وا€تح₫م فيها .وبا€رغم من أن م₫ونات ا€بيئة ا€خارجية خارجة عن سيطرة ا€بنك وادارة ا€تسويق إا أن ا€بنك ومن
خال متابعة متغيرات هذ₲ ا€بيئة ومراقبة اتجاهاتها وجمع ا€بيانات عنها يم₫نه ا€ت₫يف معها وتنقسم عوامل ومتغيرات
ا€بيئة ا€خارجية إ€ى مجموعتين:
-1ا بيئة ا خارجية ا جزئية.

1

ثابت عبد ا€رحمان إدريس،جمال ا€دين محمد مرسي ،ا تسويق ا معاصر ،ا€دار ا€جامعية،اإس₫ندرية،2005 ،ص.116

2احمد محمود احمد ،تسويق ا خدمات ا مصرفية ،مدخل نظري تطبيقي،دار ا€بر₫ة €نشر وا€توزيع،عمان،2001 ،ص .124
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وهي ا€عناصر ا€تي ترتبط بش₫ل مباشر مع ا€بنك وا€تي تؤثر ع₭ى قدرته في خدمة اأسواق ا€تي يتعامل
معها وهي تمثل ت₭ك اأطراف ا€وثيقة ااتصال با€بنك وهي:
:1-1ا سوق (ا عماء):ا سوق عبارة عن مجموعة من اأفراد و ا€مشروعات ا€تي €ديها حاجات ورغبات يم₫ن
إشباعها و أموال يم₫نهم ا€تصرف بها وع₭يه فع₭ى ا€بنك دراسة مخت₭ف احتياجاتهم ورغباتهم و ا€عمل ع₭ى إشباعها
من خال تقديم مخت₭ف ا€خدمات ا€بن₫ية.
 :2-1ا منافسون  :يجب ع₭ى إدارة ا€تسويق في أي بنك أن تعمل ع₭ى دراسة خطط وقدرات ا€منافسين وحجم
تعام₭هم وأسا€يبهم في ااتصال با€سوق وخدماتهم وما يط أر ع₭يها من تعديل وابت₫ار وأسا€يبهم اإعانية ا€مستخدمة
وسياساتهم ا€سعرية وطرق تصريف منتجاتهم وبذ€ك تستطيع إدارة ا€تسويق ا€تخطيط ا€س₭يم €مواجهة ا€منافسة في
اأسواق.

1

:3-1ا وسطاء ا تسويقيون :هم ا€وسطاء مابين ا€بنك وا€مؤسسات ا€مزودة ،و₫ذ€ك مع ا€جهات ا€تي ترغب في
ا€حصول ع₭ى خدمات ا€صرف مثل ا€وسيط بين ا€بنك وا€شر₫ة ا€ما₫€ة €بطاقات اائتمان ا€تي تتعامل بها ا€بنك،
₫ذ€ك مؤسسات ا€دعاية واإعان و₫ذ€ك ا€حال €شر₫ات ا€تامين وا€مؤسسات ا€ما€ية .
 :4-1ا مجهزون (ا موردون ):وهم ا€جهات ا€تي تزود ا€بنك بمست₭زمات إنتاج ا€خدمات سواء مست₭زمات مادية أو
خدمية .
 :5-1ا جمهور :وهم أصناف مخت₭فة من ا€جمهور ا€ذي يتعامل معه ا€بنك ويهتمون با€خدمات ا€تي يقدمها ا€بنك
و€هم تأثير مباشر أو غير مباشر ع₭ى ا€بنك وهم (ا€جمهور ا€ما€ي،

اإسامي وا€داخ₭ي ا€عام₭ون في ا€بنك،

وا€جمهور ا€ح₫ومي باإضافة إ€ى منظمات حماية ا€مسته₭ك وعامة ا€جمهور أفراد ا€شعب وا€مجتمع .

2

:2ا بيئة ا خارجية ا ية.
1

قريد عمر،دور اانشطة ا تسويقية ا مت ام ة في تطوير خدمات ا مؤسسات ا مصرفية ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية،تخصص نقود

وتمويل،جامعة محمد خيضر بس₫رة ،2004-2003 ،ص ص .93-92
2

تيسير ا€عجارمة ،مرجع سايق.421-420 ،
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تتفاعل عوامل ا€بيئة ا€تسويقية ا€جزئية مع عوامل ا€بيئة ا₭₫€ية وتش₫ل ₭€بنك فرص وتهديدات ما يتط₭ب منه
استجابة €جميع ا€قوى ا€متمث₭ة في ا€متغيرات ا€تا€ية :
:1-2ا بيئة ااقتصادية  :تؤثر ا€بيئة ااقتصادية ع₭ى ا€قوة ا€شرائية €أفراد وطريقة إنفاقهم وتأثيرها ا₫€بير ع₭ى
نجاح أو فشل اإستراتيجية ا€تسويقية ،فا€قوة ا€شرائية هي دا€ة €عدد من ا€متغيرات ااقتصادية ا€تي تمثل في دورة
اأعمال ،ا€دخل ،أسعار ا€فائدة ،ا€تضخم .
:2-2ا بيئة ا ثقافية وااجتماعية :تتأثر ا€بيئة ا€تسويقية ₭€بنك بثقافة ا€مجتمع ا€متع₭قة با€عادات وا€تقا€يد ااجتماعية
واأخاقية ،وتأثيرها واضح ع₭ى ا€برامج ا€تسويقية حيث يتط₭ب من إدارة ا€تسويق دراسة هذا ا€مدخل وتحسين
ا€صورة ا€ذهنية عن نشاط ا€بنك €دى عمائه من خال تح₭يل قيمهم واتجاهاتهم ومحاو€ة تقديم خدمات تتوافق
ومعتقداتهم.

1

 :3-2ا بيئة ا ت نو وجية€ :قد أثر ا€تطور ا€ت₫نو€وجي بدرجة ₫بيرة ع₭ى توزيع ا€خدمات ا€مصرفية حيث تعمل
ا€عديد من ا€بنوك ع₭ى توصيل خدماتها €زبائنها و با€ذات ا€هامين من خال شب₫ة ا€حاسب اآ€ي ا€تي تربطها به،
باإضافة إ€ى توفير أجهزة إ₫€ترونية حديثة تجعل ا€فرد يقوم ب₫افة ا€عم₭يات ا€مصرفية ا€تي يحتاجها من حسابه
ا€جاري با€بنك من خال آات ا€صرف اآ€ي ATMو ا€ت₭يفون...ا€خ.
و هذا ا€تطور ا€ت₫نو€وجي يفرض ع₭ى ا€بنك موا₫بة هذا ا€تقدم فيما يقدمه من خدمات €استمرار في ا€سوق،
با€مقارنة با€فرص ا€متاحة أمام ا€بنوك اأخرى ا€تي توا₫ب ا€ت₫نو€وجيا.
:4-2ا بيئة ا تنافسية :يصعب ع₭ى ا€بنك ا€تح₫م في عوامل ا€منافسة و تصرفات ا€منافس ،إا انه يجب ع₭يه أن
يع₭م جيدا ماذا يفعل ا€منافسون؟ و موقفه با€نسبة €ها و ₫يفية ا€تصرف و ا€تحرك في هذ₲ ا€ظروف ،و في ظل
ا€منافسة نميز بين عدة حاات ₭€سوق تخت₭ف فيه درجة ا€منافسة من ب₭د آخر€ .ذ€ك يجب ع₭ى إدارة ا€تسويق أن
تدرس هي₫ل ا€منافسة في ا€سوق ،مع ترتيب ا€منافسين و تحديد أيهم يمثل تحديا حقيقيا ₭€بنك.

1

معا رفي فريدة  ،جودة ا خدمات ا مصرفية وعاقتها بتنافسية ا بنوك في ظل إدارة ا جودة ا شام ة ،دراسة حا€ة ا€قرض ا€شعبي ،و₫ا€ة بس₫رة ،مذ₫رة €نيل شهادة

ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية،جامعة محمد خيضر ،بس₫رة .2008-2007 ،ص ( ،16غير منشورة).
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:5-2ا بيئة ا سياسية وا قانونية  :تعد اتجاهات و ردود أفعال ا€ح₫ومات عنص ار هاما أي مؤسسة ما€ية ،حيث
أنها تؤثر ع₭ى ا€بيئة ا€سياسية خاصة حدود حرية ا€مؤسسات ا€بن₫ية؛إجراءات تحديد ا€قيود ا€تنظيمية €ممارسة
ا€نشاط ا€بن₫ي تعد ا€بيئة ا€قانونية عنص ار هاما و م₭زما ₫€افة ا€مؤسسات ،و منها ا€بنوك في ا€سوق .و يصعب ع₭ى
أي بنك أو مؤسسة ما€ية مخا€فة ا€قواعد و ا€قوانين و ق اررات ا€بنوك ا€مر₫زية حيث إن في ذ€ك ضر ار ع₭يها.

1

ا مط ب(:)4جودة ا خدمات ا بن ية
ازدادت أهمية جودة ا€خدمة وتعددت مفاهيمها وتصدرت اهتمام ا€باحثين ₫أساس €تحقيق ا€تميز وا€مواجهة ا€منافسين
في ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية من اجل ا€نمو وااستمرار ومنه تعبير ا€جودة يشير إ€ى قدرة ع₭ى إنتاج س₭عة أو
تقديم خدمة ت₫ون قادرة ع₭ى ا€وفاء €حاجات ا€عماء .
ا فرع (:)1تعريف جودة ا خدمة ا بن ية
عرفت جودة ا€خدمة من منظور ا€د₫تور عوض بدير حداد "إنها معيار €درجة تطابق اأداء ا€فع₭ي ₭€خدمة مع
توقعات ا€عماء €هذ₲ ا€خدمة ".

2

عرفتها ا€جمعية اأمري₫ية €مراقبة ا€جودة " ASOبأنها ا€مجموع ا₭₫€ي ₭€مزايا وا€خصائص ا€تي تؤثر في مقدرة س₭عة
أو خدمة معينة ع₭ى ت₭بية وانها تس₭يم خدمة ممتازة أو متوقعة "

3

ي₭جا ا€بنك إظهار جودة خدماته إ€ى عدة عناصر تبين ا€قيمة ا€خيا€ية ₭€منتج أو خدمة معينة ا€معروضة ويم₫ن إن
يستعمل ا€بنك عدة سياسيات إعطاء صورة جيدة عن خدمة سريعة وفعا€ة تتمثل أهمها :
ا€عمال :حيث يهتم ا€بنك بهيأتهم€ ،باقتهم€ ،باسهم ،ب₫شف هويتهم ₭€عميل ،وب₫فاءتهم.

1

هواري معراج،تأثير ا سياسات ا تسويقية ع ى تطوير ا خدمات ا مصرفية في ا مصارف ا تجارية ا جزائرية –دراسة ميدانية – أطروحة €نيل شهادة ا€د₫تورا₲

ا€دو€ة في ع₭وم ا€تسيير جامعة ا€جزائر،ص ص (.65-64غير منشورة ).
2
3

عوض بدير حداد  ،تسويق ا خدمات ا مصرفية  ،ا€بيان ₭€طباعة وا€نشر ،ا€قاهرة ،1999 ،ص .336
فريد عبد ا€فتاح  ،إدارة ا جودة ا شام ة في ا مؤسسات ا عربية ،دار ا₫€تب  ،ا€قاهرة ،1996 ،ص .10
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اأجهزة :حيث يهتم ا€بنك بتحديث أجهزته ومعداته إعطاء صورة ا€مؤسسة ا€متطورة.
ا€مع₭ومات :وهو توفير مع₭ومات واضحة ومشجعة اتخاذ ا€ق اررات ا€صحيحة.
ا€شعارات :حيث يضع ا€بنك شعارات ورموز ₭€تعبير عن ثقافته ا€تنظيمية.
ا€محات :حيث يهتم ا€بنك بإعادة تنظيم ا€محات من ا€داخل وا€خارج وبتخصيص أما₫ن استقبال ا€عماء،
وبت₫وين ا€عمال في مخت₭ف ا€عم₭يات ا€بن₫ية €تق₭يل انتظار ا€عماء.
اأسعار :حيث يضع ا€بنك اأسعار بش₫ل واضح وشفاف ₭€عماء .

ا ش ل رقم ( :)7-1يوضح مفهوم جودة ا خدمة.
ا€خدمة ا€مقدمة

توقعات ا€عميل ₭€خدمة

مستوى ا€جودة

إدراك ا€عميل

أداء ا€ناتج
ا مصدر :سامي احمد مراد ،مرجع سابق ،ص.231
ا فرع(:)2أبعاد جودة ا خدمة ا بن ية
إن معايير ا€تي يبني ا€عماء توقعاتهم وادرا₫اتهم وبا€تا€ي ح₫مهم ع₭ى جودة ا€خدمة تحقق €تشمل عشرة أبعاد
رئيسية وهي :
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

-1درجة ا ثقة وا مصداقية في اأداء (ااعتمادية ) :وتعني ااتصاف في اأداء وانجاز ا€خدمة ₫ما تم ا€وعد بذ€ك
وأداء با€طريقة ا€صحيحة من أول مرة .
-2سرعة ااستجابة :وتشير إ€ى ا€مبادرة وا€ى مساعدة ا€عماء وا€رد ا€سريع ع₭ى استفساراتهم وا€حساسية تجا₲
حاجات ا€عماء ،وا€سرعة في أداء ا€خدمة.
-3ا فاءة أو ا قدرة :تع₫س ا€مهارة وا€قدرة ع₭ى أداء ا€خدمة وا€تي تستمد من توافر مع₭ومات واإ€مام بظروف
وطبيعة ا€عمل وامتاك ₫افة ا€مهارات ا€ضرورية €تحقيق اأداء ا€س₭يم ₭€خدمة.
-4ا وصول خدمة  :ا يتضمن هذا ا€جانب سهو€ة ااتصال فحسب و₫€ن ₫ل ما من شانه إن ييسر من ا€حصول
ع₭ى ا€خدمة ،مثل مائمة ساعات ا€عمل وتوافر عدد ₫اف من منافذ ا€خدمة ومائمة موقع ا€بنك ووجود مناسب من
آات ا€صرف اآ€ي .
-5ا مصداقية :وتشمل اأمانة وا€ثقة ا€واسعة وا€سمعة في ₫ال من ا€بنك ومقدم ا€خدمة.

1

-6ااتصال:ويعني ا€دوام إمداد ا€عماء با€مع₭ومات ،ومخاطبة ا€عميل با₭€غة ا€تي يفهمها ،وااتصاات وتامين
ا€حصول ع₭ى ا€مع₭ومات ا€مرتدة.
-7اأمان :ويع₫س ذ€ك با€درجة خ₭و ا€مع₭ومات مع ا€مؤسسة ا€خدمية من ا€شك أو ا€مخاطرة أو ا€خطورة .
-8ا فهم  :ويع₫س ا€جهد ا€مبذول ₭€تعرف ع₭ى احتياجات ا€عميل ،ومواءمة ا€خدمة في ضوء ت₭ك ا€معرفة ₫،ما
يتضمن هذا ا€جانب توفير ااهتمام ا€شخصي ₭€عميل وسهو€ة ا€تعرف ع₭يه .
_9ا باقة  :وتعني أن ي₫ون مقدم ا€خدمة ع₭ى قدر من ااحترام واأدب وان يتسم با€معام₭ة ا€ودية مع ا€عماء ومن
ثم فان هذا ا€جانب يشير إ€ى ا€مصداقية وااحترام وا€ود بين مقدم ا€خدمة وا€عميل -10.ا نواحي ا مادية ا م موسة:
وتشير إ€ى مظهر ا€تسهيات وا€معدات وا€عام₭ين ع₭ى مستوى ا€ت₫نو€وجيا وتصميم ا€مباني .....ا€خ .

1

1

سامي احمد مراد ،مرجع سابق ،ص ص .235-23
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ا مبحث ا ثا ث :مدخل إ ى أسا يب تسويق وسائل ا دفع ا حديثة 'ا مزيج ا تسويقي بنوك '
يعتبر ا€تسعير عنص ار من عناصر ا€مزيج ا€تسويقي ₭€بنك واحد ا€سياسات ا€تسويقية ا€مهمة ₭€منتوج ا€خدمي
ا€مصرفي وا€مؤثرة ع₭ى ربحية ا€بنك ،باعتبار₲ يستخدم ₫إستراتيجية في دخول اأسواق وفي ا₫تساب ا€ميزة ا€تنافسية
وتنميتها..
ا مط ب ( :)1تسعير ا خدمات ا بن ية.
ا فرع (:)1تعريف وأهداف تسعير ا خدمات ا بن ية :
إن ا€زبون عند شرائه ₭€خدمة ا€بن₫ية يقوم بعم₭ية مطابقة سعر ا€خدمة مع ا€منافع أو ا€عوائد ا€تي تحققها ت₭ك
ا€خدمة في حا€ة شرائها ،وع₭يه فإن ا€بنك ا€ناجح هو ا€ذي يضع ا€سعر ا€ذي يع₫س قيمة ا€خدمة ا€حقيقية €دى
ا€عميل.
ومنه فإن تسعير ا€خدمة ا€بن₫ية هي ا€مقابل ا€مادي ا€ذي يحصل ع₭يه ا€بنك نظير حصو€ه ع₭ى خدمة.

2

أهداف ا€بنك €تسعير منتجاته إ€ى ما ي₭ي :
يهدف €تحقيق أرباح في اأجل ا€طويل ،وتحقيق معدل عائد ع₭ى ااستثمار.يهدف ا€بنك با€ية ا€تسعير إ€ى مقاب₭ة ا€منافسة وتحقيق استقرار في ا€سوق ا€مصرفية .دعم انطباع ا€ذهني €دى ا€عماء ،أين يقوم ا€بنك بوضع أسعار مناسبة ترويجيا €خدماته.يهدف ₫ذ€ك فيزيادة حجم تعاماته ا€سوقية ₫تخفيض أسعار ا€فائدة ع₭ى شهادة اادخار.
ا فرع(:)2طرق تسعير ا خدمات ا بن ية

1

عوض بدير حداد ،مرجع سابق ،ص ص .345 -344

2

طه طارق ،إدارة ا بنوك وا مع ومات ا مصرفية  ،دار ا₫€تاب ₭€نشر وا€توزيع  ،ا€قاهرة ،2007 ،ص .670
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ع₭ى ا€رغم من أن أغ₭ب ا€بنوك قد قدمت ا€عديد من أصناف ا€خدمات ا€متشابهة إا أن بعضها بقي €ه بعض
ا€خصوصية وتم ا€تر₫يز ع₭ى خدمات مستق₭ة ،فمثا هناك بعض ا€بنوك ر₫زت ع₭ى ا€قروض ا€س₫نية دون غيرها
أو ا€س₭ف ا€شخصية ،وياحظ أن ₫€ل خدمة من هذ₲ ا€خدمات طريقة تسعير تاؤمها دون غيرها ،ومن طرق
ا€تسعير ما ي₭ي:
 .Iا تسعير ع ى أساس ا ت فة:
يعتبر إحدى ا€طرق ا€شائعة €استعمال خاصة مع سوق يتميز با€منافسة ويتميز با€بساطة وا€سهو€ة في
ا€تطبيق ،ويتحدد سعر بيع ا€خدمات ا€بن₫ية عن طريق جعل سعر بيع ا€خدمة مساويا €ت₭₫فة إنتاجها مضافا إ€يها
هامش ا€ربح ا€محدد إداريا أو ا€ذي تحدد₲ ا€عوامل ا€مؤثرة في ا€سوق ا€بن₫ية.

1

ا سعر=(ت فة اإنتاج +ت فة ا تسويق+مصروفات إدارية)+هامش ا ربح
تسمح هذ₲ ا€طريقة بمعرفة ت₫ا€يف ا€خدمات داخل ا€بنك دون ا€حاجة ₭€تنبؤ بظروف ا€سوق ومنه تجنب ا€منافسات
ا€سعرية.
 .IIا تسعير ع ى أساس تح يل نقطة ا تعادل(:ا تسعير ع ى أساس ا ربح ا مستهدف )
فا€بنك يضع ا€سعر ا€ذي يحقق نقطة ا€تعادل أو ا€ربح ا€مستهدف انطاقا من خريطة ا€تعادل ،هذ₲ ا€خريطة تبين
ا€ت₭₫فة واإيرادات ا₭₫€ية ا€متوقعة عند مستويات مخت₭فة من ا€مبيعات بحيث تحسب نقطة ا€تعادل ₫ما ي₭ي:
ا سعر ا ذي يحقق نقطة تعادل=ا ت ا يف ا ثابتة +ا ت ا يف ا متغيرة/حجم ا مبيعات .
بحا مستهدفًا فإنه يحسب ا€ربح ₫ما ي₭ي :ا ربح ا مستهدف = اإيرادات ا ية – ا ت ا يف
واذا أراد ا€بنك أن يحقق ر ً

ا ية

1

زيدان محمد،قورين ا€حاج قويدر  ،جودة ا خدمات ا مصرفية ،مداخ₭ة مقدمة إ€ى ا€مؤتمر ا€دو€ي ا€ثا€ث حول ا€جودة وا€تميز في منظمات اأعمال،جامعة 20اوت

،55س₫ي₫دة ،يومي 8-7ماي .2007
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

وعند نقطة ا€تعادل إذا زادت مبيعاته فانه يحقق أرباح واذا انخفضت يتحمل خسائر.

1

 .IIIا تسعير ع ى أساس متوسط أسعار ا منافسين:
فا€بنك بتطبيقه €هذ₲ ا€طريقة يضع أسعار₲ ع₭ى أساس أسعار ا€منافسين أي ع₭ى أساس ا€سعر ا€سائد في
€تغير أسعار
ًا
ا€سوق ،وقد يصنع
أسعار مساوية أسعار ا€منافسين أو اقل أو أع₭ى ،وقد يقوم بتعديل أسعار₲ تبعاً ّ
ا€منافسين ا€رئيسيين €ه ،هذ₲ ا€طريقة شائعة ااستخدام بسبب صعوبة تقدير ا€ت₫ا€يف ومرونة ا€ط₭ب.

 .IVا تسعير ع ى أساس ا سوق:
نوعا من ا€قيود في تحديد ا€سعر اأدنى ا€ذي يجب أن
ع₭ى هذا اأساس فإنه ينظر إ€ى ا€ت₫ا€يف باعتبارها ً

يتقاضا₲ ا€بنك في مقابل ا€خدمات ا€بن₫ية ا€تي يعرضها في ا€سوق ،وتشير ا€معاد€ة اآتية إ€ى مدخل ا€تسعير حسب
اعتبارات ا€سوق
ا سعر = هامش ا ربح – (ت ا يف إنتاج ا خدمات  +ا ت ا يف اإدارية  +ت ا يف ا تسويق).

2

ا فرع( :)3ا عوامل مؤثرة ع ى تسعير ا خدمات ا بن ية
بما أن ا€سعر يمثل عنصر هام في ا€تخطيط ا€تسويقي وتح₭يل ا€سوق ا€بن₫ية فإن هناك عوامل ₫ثيرة تؤثر
ع₭ى ا€تسعير وتنقسم إ€ى عوامل داخ₭ية وعوامل خارجية.
ا€عوامل ا€داخ₭ية ا€مؤثرة ع₭ى ا€تسعير تتمثل ا€عوامل ا€داخ₭ية في جودة ا€خدمة ا€بن₫ية وت₭₫فة ا€منتجات
ا€بن₫ية ،واإستراتيجية ا€تسويقية ₭€بنك أما ا€عوامل ا€خارجية ا€مؤثرة ع₭ى ا€تسعير يجب ع₭ى إدارة ا€تسويق با€بنك

1

ناجي معا،أصول ا تسويق ،دار صفاء أتراك €نشر وا€توزيع،اأردن،1994 ،ص.76

2

مي₭ودي أم ا€خير ،تح يل نشاط ا تسويقي خدمات ااشهارية في ا مؤسسة ا عمومية ا مصرفية إذاعة ا مسموعة  ،رسا€ة مقدمة ،فرع إدارة أعمال،جامعة

ا€جزائر، 2002-2001 ،ص( ،36غير منشورة).

58

مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

عند تسعيرها €مخت₭ف منتجاتها ا€بن₫ية اأخذ في ا€حسبان عدة عوامل €ها تأثير واضح ع₭ى حجم مبيعاته وبا€تا€ي
ع₭ى ربحيته ومن بين أهم هذ₲ ا€عوامل هي ا€منافسة،ا€ط₭ب ،ظروف ااقتصادية،ا€تدخات ا€ح₫ومية.

1

ا مط ب ( :)2توزيع ا خدمات ا بن ية.
ت₫تسب إستراتيجية ا€توزيع ₫أحد عناصر ا€مزيج ا€تسويقي م₫انة خاصة نظ ار أهمية إتاحة ا€خدمات ا€بن₫ية
في م₫ان ووقت مائمين ₭€عماء.
ا فرع(:)1تعريف وأهداف ا توزيع وأهدافه .
 .Iتعريف ا توزيع :هناك عدة تعاريف €وظيفة ا€توزيع ندرج ا€بعض منها "مجموعة اأنشطة ا€محققة من طرف ا€منتج
مع أو بدون تدخل ا€وسطاء من وقت إنتاج ا€منتوج ا€نهائي حتى ا€وصول إ€ى ا€مسته₭ك ا€نهائي في ا€م₫ان وا€زمان
ا€مناسبين تحت أش₫ال و₫ميات ت₫ون موافقة €حاجيات ا€مسته₭ك.

2

 .IIأهداف ا توزيع:
هناك عدة أهداف تؤثر في رسم ا€سياسات ا€توزيعية يم₫ن إيجازها بما ي₭ي:
 توفير ا€س₭ع وا€خدمات حين حدوث ا€ط₭ب ع₭يها باأسعار وا€نوعيات ا€مط₭وبة. تحقيق ا€منفعة ا€زمنية وا€م₫انية وذ€ك من خال تجهيز ا€مسته₫₭ين با₫€ميات ا€مط₭وبة في ا€زمان وا€م₫انا€مناسبين.
 تق₭يل ا€ت₫ا€يف ا€تسويقية مما يساعد ع₭ى خفض اأسعار زيادة ا€مبيعات. خ₭ق ا€ثقة وااستقرار ا€نفسي €دى ا€مسته₭ك وادارة ص₭ة ا€منظمة وذ€ك من خال ضمان استمرار تدفق ا€منتجات(س₭ع وخدمات) إ€ى أ₫بر عدد مم₫ن من ا€مسته₫₭ين.
-ا€صعود أمام ا€منافسة و ا€توسع في تقديم منتجات بإيصا€ها إ€ى سوق جديدة.

1

1
2

معارفي فريدة ،مرجع سابق ،ص.25
سوا€مي فهيمة  ،مرجع سابق ،ص .72

59
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ا فص اأو :
ا فرع(:)2منافذ توزيع ا خدمات ا بن ية.
 .Iتعريف منافذ توزيع ا خدمات ا بن ية .

ا€بيع ا€مباشر أو ا€توزيع ا€مباشر يتم عن طريق قدوم ا€عميل ₭€حصول ع₭ى ا€خدمة مثل ₫راء ا€سيارات ،خدمات
ا€جيدة
ا€سينما أو ا€طب ،أو ا€ذهاب ₭€زبون ₫ا€خدمات ا₫€هربائية ،هذ₲ ا€طريقة تضمن ₭€مؤسسة ا€خدمات ا€مراقبة ّ
بجودة ا€خدمة وا₫€ثير من ا€مؤسسات تستخدم ا€وسطاء(ا€توزيع غير ا€مباشر)₫ ،و₫ات ا€سفر ،وا€نقل وا€تأمين

واإعفاءات( ،)Les Framehiresخدمات ا€تصريح با€مداخيل ،ا€عقارات إ€ى غير ذ€ك.

2

وبما أن ا€خدمات غير م₭موسة ،فمفهوم ا€توزيع ا€مادي ،غير موجود في توزيع ا€خدمات.
ويقصد بمنفذ ا€توزيع"أي وسي₭ة تستخدم €توصيل ا€خدمات ا€بن₫ية إ€ى ا€عماء في ا€م₫ان وا€وقت ا€مناسبين وبا€جودة
ا€مط₭وبة وبأقل ت₭₫فة مم₫نة".3
 .IIأهم منافذ ا توزيع خدمات ا بن ية.
:1فروع ا بنوك  :تعتبر فروع ا€بنك أهم منافذ ا€توزيع با€نسبة ₭€بنك ع₭ى اإطاق حيث يعتبر ₫ل فرع من هذ₲
ا€فروع صورة مصغرة من ا€بنك حيث يتم من خا€ها إتاحة معظم أو ₫افة ا€خدمات ا€بن₫ية ا€تي تتط₭بها ا€منطقة
وعمائها ،وذ€ك اختيار موقعه بش₫ل جيد.

4

 :2وحدات ا تعامل اآ ي  :مع زيادة مستويات اأنظمة وا€ت₫نو€وجيا ثم ا€توسع في خدمات ا€صيرفة ا€مباشرة حيث
وصل عدد أجهزة ا€صراف اآ€ي  ATMفي ا€مم₫₭ة ا€متحدة عام  1992إ€ى حوا€ي  15000وحدة وا€صراف اآ€ي
ا€صراف في ا€عديد من
يجعل ا€عميل ا يضطر إ€ى مراجعة ا€فرع نفسه بل يتعامل معه من خال ا€تعامل مع ّ
1

محمد جاسم ا€صميدعي ،ردينة عثمان يوسف  ،ا تسويق ا مصرفي (مدخل استراتيجي مي وتح ي ي )،دار ا€مناهج ₭€نشر وا€توزيع ،اأردن ،2005 ،ص .158

Darmon et autres , Le Marketing, Fondements et Applications , 4 éme édition,Mc,1990 ,p837-838 .
3

زياد رمضان ،ومحفوظ جودت مرجع سابق،2000،ص .311

4

أحمد محمود أحمد مرجع سابق ،2001،ص .28
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ا فص اأو :

ا€خدمات ا€تي يحتاجها ،وبما أن ا€هدف اأساسي ₭€توزيع هو توفير ا€ت₫ا€يف ووقت ا₫€ادر ا€قائم ع₭ى خدم وتزويد
ا€عميل بوسائل راحة أ₫ثر تتخذ €ها أما₫ن معنية غا€باُ ما ت₫ون في ا€بناء ا€بن₫ي من ا€خارج  ،بحيث يم₫ن ₭€زبون
من استخدامها في أي وقت يشاء من ا€يوم ا€واحد إذ أنها ت₫ن جاهزة ₭€عمل طوال ا€ػ  24ساعة ،وذ€ك عن طريق
استخدام ا€بطاقة ا€بن₫ية ا€تي يحصل ع₭يها ا€عميل من ا€بنك.

1

:1-2انواعه
ا موزع اآ ي أوراق(  :)DABوهو عبارة عن صورة بسيطة ا€م م₫نة في ا€بنوك ،فهو عبارة عن آ€ة أوتوماتي₫ية
تستخدم عن طريق بطاقة إ₫€ترونية تسمح ₭€مسته₭ك بسحب مب₭غ من ا€مال دون ا₭€جوء إ€ى ا€فرع
ا جدول رقم ( :)1-1مبادئ وتقنيات عمل ا موزع اآ ي أوراق DAB
ا مبادئ ا عامة
ا موزع
اآ ي
DAB

يسمح با سحب

ل حائز ع ى

بطاقة ا سحب .
يوجد

في

ا تقنية

ا نتائج

جهاز موصول بوحدة

تخفيض

مراقبة ا ترونية تق ار
ا بنوك،

ا شوارع،ا محطات ،و أما ن
أخرى.

ا مدارات ا مغناطيسية
بطاقة.

نشاط
ا سحب في
ا فروع

يعمل دون انقطاع
ا مصدر:معارفي فريدة و مفتاح صا€ح ،ا بنوك اإ ترونية ،ا€مؤتمر ا€ع₭مي ا€خامس،جامعة فياد€فيا₫ ،مية ا€علوم اإدارية وا€ما€ية،
ص.12

ا شباك اأوتوماتي ي أوراق ( :)GABهذا ا€شباك هو أيضا جهاز أوتوماتي₫ي يقدم خدمات أ₫ثر تعقيدا وأ₫ثر
تنوعا با€نسبة ₭€موزع اآ€ي €أوراق ( ،)DABفهنا يتع₭ق اأمر بجهاز أوتوماتي₫ي متصل بشب₫ة تستخدم عن طريق
بطاقات إ₫€ترونية وا€ذي يسمح باإضافة إ€ى مهمة سحب اأموال ا€قيام با€عديد من ا€عم₭يات تشمل مثا "قبول
1

تيسير ا€عجارمة ،مرجع سابق ،ص .204
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

ا€ودائع ،ط₭ب صك 1 ،عم₭يات تحويل من حساب إ€ى حساب...ا€خ" فا€شباك اأوتوماتي₫ي €أوراق متصل مباشرة
با€حاسوب ا€رئيسي ₭€بنك ،ويق أر ا€مدارات ا€مغناطيسية ₭€بطاقة ا€تي تسمح بمعرفة ا€زبون بفضل رمز سري ،ويم₫ن
₭€زبائن استعمال هذا ا€جهاز في أوقات غ₭ق ا€بنوك وخاصة إذا ₫ان ا€زبون مستعجا.

2

ا جدول رقم( :)2-1ا مبادئ وتقنيات ا شابك ااتوماتي ي GAB
ا€شباك

ا€مبادئ ا€عام ة

ا€نتائج

ا€تقنية

ااتوماتي₫ي
GAB
يخول ₫€ل حائز ع₭ى

جهاز

ا€بطاقة ا€قيام با€عديد من

با₫€مبيوتر ا€رئيسي
₭€بنك

يقر ا€مدارات

ا€مغناطيسية ₭€بطاقة

ا€عم₭يات منها:
ا€سحب ،معرفة ا€رصيد ،
ا€قيام
بتحويات

موصول يستعمل من طرف

ا€تي

تسمح بمعرفة

بفضل رمز

ا€عماء
في أوقات غ₭قا€بنوك
-ا€عميل ا€مستعجل

،

ط₭ب

ا€شي₫ات
ا مصدر:معارفي فريدة و مفتاح صا€ح ،ا بنوك اإ ترونية ،ا€مؤتمر ا€ع₭مي ا€خامس. ،جامعة فياد€فيا₫ ،مية
ا€عموم اإدارية وا€ما€ية ،ص.12

1

خير ا€دين معطى اه  ،بوقموم محمد  ،ا مع وماتية و ا جهاز ا بن ي  ،حتمية تطوير ا€خدمات ا€مصرفية ،في مداخات ،م₭تقى ا€منظومة ا€مصرفية

ا€جزائرية،واقع وتحديات₭₫ ،ية ا€ع₭وم اإنسانية وااجتماعية ،جامعة حسيبة بن بوع₭ي ،أيام  15،14ديسمبر ،2004ص.198
2

خير ا€دين معطى اه ،بوقموم محمد ،مرجع سابق ،ص .198
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

نهائي نقطة ا بيع اإ ترونية( :)T.P.Vإذا ₫ان العميل يحمل بطاقة ائتمان فإم₫ان موظف نقطة ا€بيع أن يمررا€بطاقة ع₭ى ا€قارئ اإ₫€تروني ا€خاص ببطاقة اائتمان وا€موصول مباشر ة مع ا€حاسوب ا€مر₫زي ₭€بنك
ا€رصيد ا€خاص با€زبون بعد أن يدخل ا€عميل
ا€رصيد وخصم ا€قيمة من ّ
ا€معني،وا€ذي بدور₲ يقوم با€تأ₫د من ₫فاية ّ

رم از أو رقما سريا خاص به وا€ذي يعرف برقم ا€تعرف ا€شخصي ا€سري(  ،)PINويقوم ا€حاسوب ا€مر₫زي بإضافة
ا€قيمة €رصيد حساب ا€م₫ان ا€ذي تم منه ا€شراء ،ويوضع ا€جهاز ا€ذي يستطيع قراءة بطاقة اائتمان عادة في
ا€محات فيسمح ذ€ك ₭€عميل بتسوية عم₭ياته ا€تجارية با€بطاقة أثناء ا€تسديد ،وهو بهذا يحل مشا₫ل نقل اأموال
ا€شيء ا€ذي يوفر اأمان ₭€عميل.

1

 :3نظام ا تو يات ا بن ية  :نشأ هذا ا€نظام نتيجة ₭€قصور في نظام شب₫ة توزيع ا€خدمات ا€بن₫ية €دى ا€بنوك مما
أدى إ€ى تو₫ي₭ه €بعض اأفراد ،شر₫ات أو وحدات ا€نشاط ااقتصادي اأخرى نيابة عنه بتقديم بعض ا€خدمات
ا€بن₫ية وباسم ا€بنك بعض ا€بنوك مازا€ت تعمل ₫و₫اات €تقديم خدمات €بنوك أخرى مثل:
و₫ا€ة بيع وصرف شب₫ات سياحية ₭€جمهور وا€تي تصدرها بنوك أخرى متخصصة.-و₫ا€ة بيع وصرف €بطاقات اائتمان وا€تي تصدرها بنوك أخرى.

2

 :4نظام ا تعامل با مقاصة :ويط₭ق ع₭ى هذا ا€نظام -نظام ا€جيرو -حيث تقوم ا€بنوك وفروعها بتسوية مديوناتها
€دى ا€بنوك اأخرى وبا€تا€ي معامات عماء ₫ل منهم معها وفقا €مجموعة من ا€حسابات ا€خاصة ₫€ل بنك €دى
ا€بنك اآخر وهذا ا€نظام يسهل ا€تعامل ا€بن₫ي بين ا€عماء فصا ع₭ى ا€سرعة في تسوية ا€معامات.

3

 :5تقديم ا خدمة ا بن ية ا متطورة ت نو وجيا :ازداد استخدام هذ₲ ا€وسي₭ة من وسائل توزيع ا€خدمات ا€بن₫ية نتيجة
إدخال ا€حاسب اآ€ي في أعمال ا€بنوك وطبقا €هذ₲ ا€وسي₭ة فإنه يم₫ن ₭€عميل استخدام اإم₫انيات ا€تي يتيحها
ا€حاسب اآ€ي في أعمال ا€بنوك ،وطبقا €هذ₲ ا€وسي₭ة فإنه يم₫ن ₭€عم₭ي استخدام اإم₫انيات ا€تي يتيحها ا€حاسب
1

خير ا€دين معطي اه ،بوقموم محمد ،ا€مرجع ا€سابق ،ص .198

2

محسن أحمد ا€خضيري،مرجع سابق،ص .142

3

عوض بدير ا€حداد ،مرجع سابق ،ص .309
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

اآ€ي من خال عم₭يتين أساسيتين أو €هما اتصال من ا€حاسب ا€خاص با€متجر ا€ذي يشتري منه ا€عميل ويقوم هذا
ا€حاسب بتسوية ا€حسابات مع حاسب ا€بنك وثانيهما :اتصال من خال حاسب شخصي يم₫₭ه ا€عميل في منز€ه
.Home bonking
ا فرع(:)3ا معايير ا تي تح م اختيار منافذ توزيع ا خدمات ا صرفية :
 .Iمعايير متع قة با عماء:
يعتبر ا€هدف ا€نهائي با€نسبة €منفذ ا€توزيع ا€ذي يستخدمه ا€بنك هو أن يتم₫ن من ا€وصول إ€ى ا€عميل
بطريقة تتناسب مع رغبات ومتط₭بات ا€عماء ،و€تحقيق عنصر ا€مائمة ا€مترتب ع₭ى اا€تقاء بموظفي ا€بنك
وتوجيه اأسئ₭ة وااستفسارات €هم أثناء إجراء ا€معامات ا€بن₫ية ،ونفس ا€شيء يقال با€نسبة أجهزة ا€صرف اآ€ي
بحيث أن ت₫ون متوفرة في اأما₫ن ا€تي تاءم ا€عماء مثل ا€مرا₫ز ا€تجارية ،ا€مطارات.

1

.II

معايير متع قة با بنك:
ي اختيار م₫ان مناسب ومباني أ₫ثر مائمة ₭€تعامل ا€بن₫ي .
-1قدرة ا بنك ا ما ية :ف
-2ا منافسة :تؤثر ا€منافسة من قبل ا€بنوك اأخرى ا€عام₭ة في ا€منطقة ا€مزعم افتتاح وحدة بن₫ية بها في اختيار
حجم ونوع هذ₲ ا€وحدة .
-3طبيعة ا خدمة ا بن ية ا مقدمة  :تؤثر ع₭ى اختيار حجم ا€فرع وخاصة وان بعض ا€خدمات ا€بن₫ية تتط₭ب
مستوى فني خاص أن وبعض ا€مناطق بحاجة إ€ى خدمات مميزة مثل خدمات ااعتمادات ا€مستندية وا€عمات
اأجنبية ،ومنه ا بد من فتح فرع به خبرات و₫فاءات إدارية عا€ية.
-4طبيعة ا سوق ا بن ي ا ذي سيخدمه ا فرع  :ويقصد بطبيعة ا€سوق ا€بن₫ي مدى تر₫ز عماء ا€فرع ا€مرتقبين أو
مقدار تشتتهم في ا€سوق ،ف₭₫ما ₫ان ا€سوق متسما با€تر₫ز ₭₫ما ₫ان مشجعا ع₭ى افتتاح وحدة بن₫ية ذو حجم ₫بير،
وذ€ك بع₫س اأمر إذا ₫ان ا€سوق يتصف بتشتت ا€عماء حيث قد يست₭زم اأمر فتح وحدات بن₫ية صغيرة ا€حجم
مثل فروع ا€درجة ا€ثا€ثة أو استخدام ا€تو₫يات.
1

عوض بدير حداد ،مرجع سابق ،ص ص .304-303
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :

-5اعتبارات أمنية :تتط₭ب عم₭ية فتح فرع ₭€بنك أو توفير أجهزة ا€صرف اآ€ي ضرورة توفر شروط أمنية معينة أو
تجهيزات أمنية معينة ₫€ي يشعر ا€عماء باأمن عند تعام₭هم مع منفذ ا€توزيع.
ا مط ب( :)3ترويج ا خدمات ا بن ية
يعد ا€ترويج (  )promotionساح ااتصال ا€خاص با€مزيج ا€تسويقي وا€دور اأساسي ₭€نشاط ا€ترويجي
هو ا€قيام بإخبار واقناع ،وتذ₫ير €مسته₫₭ين حتى يقوموا بااستجابة ₭€خدمات ا€تي تقدمها ا€مؤسسة .
ا فرع( :)1تعريف وأهداف ترويج ا خدمات ا بن ية.
.I

تعريف ا ترويج ا بن ي .
يعرف ا€ترويج ا€بن₫ي بأنه" :مجموعة ااتصاات ا€تي تجريها ا€بنوك مع ا€عماء ا€حا€يين وا€مرتقبين بغرض

تعريفهم واقناعهم با€خدمات ا€مقدمة €هم ودفعهم €شرائها وتتمثل هذ₲ ااتصاات في عناصر ا€مزيج ا€ترويجي وهي
اإعان ،ا€دعاية ،ا€بيع ا€شخصي ،وا€عاقات ا€عامة.

1

.II

أهداف ا ترويج ا بن ي .
إن ا€ترويج ش₫ل من أش₫ال ااتصال با€عماء ،يتم من خا€ه إيصال ا€مع₭ومات ا€مناسبة €هم وا€تي تدفعهم

ع₭ى اختيار ما يناسبهم من خدمات ومنه فإن ا€ترويج يحقق عدة أهداف منها:
تعريف ا€عماء با€خدمات خاصة إذا ₫انت جديدة في ا€سوق حيث يعمل ا€ترويج ع₭ى تعريفهم با€خدمةوبخصائصها وأما₫ن ا€حصول ع₭يها.
إ-ثارة اهتمام ا€عماء با€خدمات ا€تي يقدمها ا€بنك.
تغيير اآراء وااتجاهات ا€س₭بية ₭€عماء إ€ى آراء واتجاهات ايجابية.-ا€تأثير ع₭ى ا€عماء باتخاذ قرار إما بشراء ا€خدمة أو ااستمرار في استخدامها.

1

1عوض بدير حداد ،مرجع سابق ،ص .251
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :
ا فرع( :)2عناصر ا مزيج ا ترويجي.

يعتبر ا€نشاط ا€ترويجي من أهم اأنشطة ا€مو₭₫ة إدارة ا€تسويق في ا€بنك وهناك مجموعة من ا€عناصر
ا€تي يم₫ن استخدمها ₭₫ها أو بعضها €تحقيق أهداف ا€بنك ا€ترويجية ويط₭ق ع₭يها عناصر ا€مزيج ا€ترويجي وتشمل
ما ي₭ي:
اإعان :يعد وسي₭ة اتصال غير شخصية وا€هدف منه هو ترويج س₭عة أو خدمة أو ف₫رة ويتخذ أش₫اا هي ا€مرئية
وا€مسموعة واا₫€ترونية .
ا نشر  :هو وسي₭ة فاع₭ة وا€مثمرة في مجال تعريف ا€خدمات ا€بن₫ية خاصة في ا€وسائل اإعامية واا₫€ترونية
ع₭ى نحو يتيح ₭€عماء ا€تعرف ع₭ى ا€نشاط ا€بن₫ي .
ا بيع ا شخصي:هو اتصال شخصي بين ا€بائع ₭€خدمة ومقدمها من جهة
ا عاقات ا عامة:تمثل جانبا مهما في ا€نشاط ا€بن₫ي فا€بنك جزء ا يتج أز من ا€بيئة ااقتصادية ويمت₭ك عاقات وروابط
مع جهات ح₫ومية مصرفية وزبائن وفئات ا€سوق اأخرى ا€تي تتط₭ب توثيق ا€عاقة معها .
ا فرع(:)3ا عوامل ا مؤثرة في عناصر ا مزيج ا ترويجي
هناك عوامل €ها تأثير واضح ع₭ى ا€مزيج ا€ترويجي ₭€خدمات نذ₫ر منها :ا€نفقات ا€ترويجية اأهداف
،

وا€سياسات ا€تي ينفرد ا€بنك عن ت₭ك ا€تي في ا€بنوك اأخرى من ناحية اأهداف أو ا€سياسة اأفقية أو ا€عمودية
باإضافة إ€ى خصائص ا€هدف ا€سوقي هناك تقسيمات سوقية معروفة تسعى ا€بنوك إ€ى زيادة اأفراد أو تنويعا
€خدمات أو ااستعانة ب₫ل ما هو جديد مثل دخول ا€فرد في تقسيم ا€سوقي ا€خاص بحم₭ة ا€بطاقات ا€بن₫ية،

و₫ذ€ك

صفة ا€خدمات €ها اثر ع₭ى تر₫يب ونوعية ا€وسي₭ة ا€ترويجية وع₭ى غرار هذا ₭₫ه ا₭₫€ف وتوفر وسائل ا€ترويجية
هناك بعض ا€دول ا تسمح باإعان عن بعض ا€خدمات ₫ا€ربا أو إن ت₫ا€يف اإعان ت₫ون عا€ية يصعب
استخدامه.

2

1

 -عوض بدير حداد  ،مرجع سابق ،ص .251

 -2تيسير ا€عجارمة،مرجع سابق،ص ص .237-231
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مفاهيم حو تسويق وسائ ا دفع ا بن ية

ا فص اأو :
خاصة ا فصل :

إن ا€خدمة ا€بن₫ية هي ضرورة حتمية من ناحية تطويرها وتحسينها من طرف ا€بنوك نظ ار ₭€ظروف ا€متغيرة
ا€تي شهدها ا€عا€م وع₭ى رأسها ا€منافسة ا€قوية ا€متوقعة من جانب ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية ،ف₫ان دخول
ا€ت₫نو€وجيا وتغيرات ا€سوق ا€متواص₭ة خاصة ع₭ى ا€خدمات ا€بن₫ية ومنها خدمة وسائل ا€دفع ا€بن₫ية ا€تي تعتبر
ا€وسي₭ة ا€مث₭ى ا€تي يقوم من خا€ها اأفراد بدفع أثمان ا€س₭ع وا€خدمات ا€تي يحصل ع₭يها،حيث أصبح ااعتماد
ع₭ى ا€شب₫ات اانترنت وغيرها ₭€قيام بمخت₭ف ا€معامات من إيداع وسحب وتحويل ،وذ€ك من خال ااستخدام
ا€ضروري ₭€بطاقات اا₫€ترونية وتسويق هذا ا€نوع من ا€خدمات منبع ₭€بنوك من اجل ا₫تساب ميزة وقدرة ع₭ى
مواجهة باقي ا€بنوك ا€منافسة وتق₭يل من ا€مخاطر ع₫س ا€خدمات اأخرى ₫€ ،ن يبقى ااختاف بين ا€بنوك ₭€بقاء
في ا€سوق ا€بن₫ية هو من خال اأسا€يب ا€تسويقية من ترويج وجودة وسعر مناسب ₭€وقوف في هذ₲ ا€سوق بقدرة
عا€ية من ا€تنافسية .

67

ا€فصل ا€ثاني:

أسا€يب تسويق وسائل ا€دفع €رفع ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنوك ا€جزائرية

إن ا€تسارع وا€تقدم ا€ت₫نو€وجي في ظل ا€عو€مة ،واشتداد ا€منافسة ،ا€تي فرضت ع₭ى ا€بنوك ااستجابة
₭€متط₭بات ا€بيئية ا€محيطة ،وا€تحول اقتصاد ا€سوق ،ومن بينها ا€بنوك ا€جزائرية ،ا€تي عمدت ع₭ى تحديث خدماتها
وتطويعها ب₫فاءة عا€ية ،ابت₫ار خدمات بن₫ية حديثة ،و₫ذا تطوير أسا€يب تسويق تقديمها من ترويج وتسعير وتوزيع
€وصو€ها إ€ى ا€عميل بسهو€ة وبدقة ،وهذا ما يحقق ₭€بنك نمو في حجم عم₭ياته ،وأرباحه خاصة في أنظمة ا€دفع
وعصرنة ا€معامات ا€بن₫ية ،ومعا€جة ا€مع₭ومات بواسطة ا€مقاصة اا₫€ترونية ،وتميزت وسائل ا€دفع ا€مستعم₭ة في
ا€نظام ا€بن₫ي ا€جزائري ،بأنها تق₭يدية خاصة في ا€بنوك ا€عمومية ،وهي ا تتناسب مع ا€واقع ا€عا€مي ،ا€ذي فرض
ع₭ى ا€بنوك تطوير هذا ا€نوع من ا€خدمات ،وتبني وسائل دفع حديثة وخاصة إنتاج بطاقات مثل بطاقات  CIBمن
طرف شر₫ة ساتيم ،وااعتماد ع₭ى أسا€يب ا€تسويق اأحدث ،وذ€ك بترويجها من خال ااعتماد ع₭ى اإشهار
وشب₫ة اانترنت ،باإضافة إ€ى توزيعها €ت₫ون ا€خدمة سريعة وسه₭ة ،خاصة في ا€دفع وا€سحب ،من خال
ا€موزعات ا€تي اعتمدت ا€بنوك ₫أساس €جذب ا€عماء وهي

DABوTPEوغيرها ،من ا€صرافات اآ€ية ،هذا ₭₫ه

يقيس مدي ₫فاءة أداء ا€بنوك ا€جزائرية خاصة اأجنبية ،ونجاعة ا€بنوك ا€جزائرية وقدرتها ع₭ى ا€تنافس في ا€سوق
ا€جزائرية  ،حيث تناو€نا في :
ا€مبحث اأول:إصاحات ا€نظام ا€بن₫ي 10/90-ا€مبحث ا€ثاني:أنظمة ا€دفع وأسا€يب ا€تسويق في ا€بنوك ا€جزائرية

-ا€مبحث ا€ثا€ث:ا€قدرة ا€تنافسية في ا€بنوك
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ا مبحث اأول  :اإصاحات ا نظام ا بن ي ا جزائري في ظل قانون ا نقد وا قرض 10/90
عرف ا€جهاز ا€مصرفي ا€جزائري  ،إصاحات هامة منذ ا€تسعينات  ،تدخل ضمن اإصاحات ا€تي تبنتها
ا€جزائر منذ نهاية ا€ثمانينات من ا€قرن ا€عشرين ،من أجل ضمان اانتقال من ااقتصاد ا€موجه إ€ى اقتصاد ا€سوق،
وتمثل هذا اإصاح أساسا في إدراج قانون جديد يعرف بقانون ا€نقد وا€قرض

 ،10/90وا€ذي يعتبر من ا€قوانين

ا€تشريعية اأساسية €إصاحات حيث حمل معه أف₫ا ار جديدة ،فيما يتع₭ق تنظيم ا€نظام ا€بن₫ي ا€جزائري ،وانشاء
نظام ا€دفع جديد وناجع قائم ع₭ى شب₫ة ا₫€ترونية.
ا مط ب(: )1قانون ا نقد وا قرض 10/90
يمثل قانون ا€نقد وا€قرض 10/90منعطفا حاسما فرضه منطق ا€تحول إ€ى اقتصاد ا€سوق ،حيث حمل هذا
ا€قانون  10/90في طياته مبادئ ومي₫انيزمات جديدة ₭€عمل ا€بن₫ي وا€تي تترجم إ€ى حد ₫بير في ا€صورة ا€تي
سوف ي₫ون ع₭يها ا€جهاز ا€بن₫ي ا€جزائري في ا€مستقبل إضافة إ€ى أنه يهدف إ€ى تحقيق عدة أهداف.
ا فرع(:)1أهداف قانون ا نقد وا قرض10/ 90
يهدف قانون ا€نقد وا€قرض إ€ى تحقيق ما ي₭ي:
وضع حد ₫€ل تدخل إداري في ا€قطاع ا€مصرفي وا€ما€ي.رد ااعتبار €دور ا€بنك ا€مر₫زي في تسيير شؤون ا€نقد وا€قرض .إعادة تقييم ا€عم₭ة ا€وطنية.ضمان تسيير مصرفي جيد ₭€نقود.تشجيع ااستثمارات ا€خارجية وا€سماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة وأجنبية.تطهير ا€وضعية ا€ما€ية €مؤسسات ا€قطاع ا€عام.إ€غاء مبدأ تخصص ا€بنوك وتحديد وتوضيح ا€نشاطات ا€منوطة با€بنوك وا€هيئات ا€ما€ية.1-تنويع مصادر ا€تمويل ₭€متعام₭ين ااقتصاديين خصوصا با€نسبة ₭€مؤسسات عن طريق إنشاء ا€سوق

 1ع ة سحن ،ا منافسة في ا جهاز ا مصرفي ا جزائري من خال قوانين ا نقد وا قرض في ا فترة ، 2008-1990مذ₫رة مقدمة نيل شهادة ماجستير في ا€ع₭وم
ااقتصادية تخصص اقتصاد صناعي ،جامعة محمد خيضر بس₫رة  ،2010-2009 ،ص(،70غير منشورة ).
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ا€ما€ي وبورصة ا€قيم ا€منقو€ة.
إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر ا€فائدة من قبل ا€بنوك.ا فرع (: )2مبادئ قانون ا نقد وا قرض 10/90
جاء قانون ا€نقد وا€قرض ،بعدة أف₫ار جديدة تصب معظمها في إعطاء ا€منظومة ا€بن₫ية م₫انتها ا€حقيقة في
ااقتصاد ،ومن أهم مبادئ هذا ا€قانون إ€ى جانب اأهداف ا€تي سعت ا€س₭طة ا€نقدية من خا€ه تفعي₭ها في
ا€صناعة ا€بن₫ية ا€جزائرية ت₫من في :
 .Iعزل قرار في ا دائرة ا حقيقية عن ا قرار في ا دائرة ا نقدية
تبنى هذا ا€قانون مبدأ ا€فصل بين ا€دائرة ا€نقدية وا€دائرة ا€حقيقة حيث تتخذ ا€ق اررات ع₭ى أساس اأهداف
ا€نقدية ا€تي يحددها ا€بنك ا€مر₫زي  ،هذا اأخير ا€ذي منحت €ه بموجب هذا ا€قانون ا€س₭طة ا€تامة في وضع معايير
اإصدار وخ₭ق ا€نقود ا₫€تابية وتنظيم ا€عمل ا€بن₫ي واإشراف ع₭يه وضمان ا€سير ا€جيد €نظام ا€دفع  ،في حين
أوعز قانون ا€نقد وا€قرض ₭€10-90بنوك ا€تجارية وظائف اإبداع في تسيير وسائل ا€دفع .

1

 .IIا فصل بين ا دائرة ا نقدية ودائرة ميزانية ا دو ة
₫انت ا€خزينة ا€عمومية في ا€نظام ا€سابق ت₭عب دو ار

iأساسيا في تدبير ا€تمويل ا€ازم ع₭ى با₭€جوء إ€ى

عم₭يات ا€قرض عن طريق اإصدار ا€نقدي ا€جديد وقد اوجد تداخا بين صاحيات ا€خزينة وصاحيات ا€س₭طة
ا€نقدية و إيجاد تداخا بين أهدافهما ا€تي ا ت₫ون دوما متجانسة .
في إطار قانون ا€نقد وا€قرض ،فقد تم ا€فصل بين ا€دائرة ا€نقدية ودائرة ميزانية ا€دو€ة  ،فقد تم وضع قيود ع₭ى
ا€حرية ا€تي تتميز بها ا€خزينة في ا€نظام ا€سابق من اجل تمويل عجزها وفي هذا ا€شأن فقد منح قانون ا€نقد وا€قرض
استقا€ية ا€بنك ا€مر₫زي €تمويل عجز ا€خزينة .

2

1عقبة سحنون  ،ا€مرجع ا€سابق ،ص ص70- 68
 3ا€طاهر €طرش  ،مرجع سابق  ،ص .196
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 : .IIIا فصل بين دائرة ميزانية ا دو ة ودائرة ا قرض
€قد تعاظم دور ا€خزينة ا€عمومية في ا€تمويل ا€غير متوازن €اقتصاد ا€وطني  ،وخاصة تمويل ااستثمارات
ا€مخططة حتى أصبحت ا تدخل بصفتها ₫موزع ₭€دخل فقط و₫€ن أصبحت تتدخل ₫أ₫بر مقرض وا₫بر مستثمر
وجمعت بفضل هذا ا€س₭وك بين دورين أساسين وهي أداة €ضبط ااقتصاد وأداة €تخصيص ا€موارد ،وأصبحت في
ذات ا€وقت ما₫€ة ا€قرار ا€فع₭ي €نظام ا€تمويل ومنه ومن خال قانون ا€نقد وا€قرض €حل غموض ا₫€بير ع₭ى مستوى
نظام ا€تمويل أبعدت ا€خزينة ا€عمومية عن منح قروض ااقتصاد €يبقى دورها يقتصر ع₭ى تمويل ااستثمارات
ا€عمومية ا€مخططة من طرف ا€دو€ة ومنه أصبح ا€نظام ا€بن₫ي هو ا€م₭₫ف بمنح ا€قروض في إطار مهامه ا€تق₭يدية
وسمح ا€فصل بين هذين ا€دائرتين.

1

: .IVإنشاء س طة وحيدة و مستق ة
جاء قانون ا€نقد و ا€قرض إ€غاء ا€تعدد في مرا₫ز ا€س₭طة ا€نقدية حيث ₫انت و ازرة ا€ما€ية تتحرك ع₭ى أنها
ا€س₭طة ا€نقدية و ا€خزينة ت₭جأ في أي وقت إ€ى ا€بنك ا€مر₫زي €تمويل عجزها ،وتتصرف ₫ما €و ₫انت هي ا€س₭طة
ا€نقدية و ا€بنك يمثل س₭طة نقدية احت₫ار₲ امتياز إصدار ا€نقود و ع₭يه أنشأ قانون ا€نقد و ا€قرض س₭طة نقدية
وحيدة و مستق₭ة و وضعها في هيئة أسماها مج₭س ا€نقد و ا€قرض و جعل ا€قانون هذ₲ ا€س₭طة ا€نقدية :وحيدة
€ضمان انسجام ا€سياسة ا€نقدية  ،منحها ااستقا€ية في إعداد ا€سياسة ا€نقدية وأدائها .

2

أ€غى قانون ا€نقد و ا€قرض ₫ل ا€قوانين و اأح₫ام ا€تي تتعارض مع اأح₫ام ا€واردة فيه و أعتبر ا€قانون ا€وحيد ا€ذي
ينظم ا€وظيفة ا€بن₫ية و يضبط قواعد ا€عمل ا€بن₫ي ونجد انه ر₫ز بصورة ₫بيرة ع₭ى عصرنة ا€جهاز ا€بن₫ي ا€جزائري
و إدخال ا€ت₫نو€وجيا و تنمية نظام ا€مع₭ومات ا€خاصة با€بنك ا€مر₫زي رغم اعتبار إن قانون ا€نقد وا€قرض 10/90
أول قانون يصدر اقتحام ا€جزائر في اقتصاد ا€سوق و قفزة نوعية و عماقة في ا€تشريع ا€بن₫ي تبقى نتائجه

1حياة بن سماعين ،تمويل ااقتصاد في ظل اإصاحات ا ما ية وا مصرفية حا ة ا جزائر ( ، ) 2009-1990أطروحة €نيل شهادة ا€د₫تورا₲ في ا€ع₭وم ااقتصادية
تخصص نقود وتمويل ،جامعة محمد خيضر،بس₫رة،2011ً_2010 ،ص(.333غير منشورة).
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محتشمة و بطيئة و €م ترقى إ€ى مستوى طموحات نصوصه .فقد تميزت هذ₲ ا€فترة با€سيطرة ا₭₫€ية ₭€بنوك ا€عمومية
ا€تي عجزت ع₭ى ا€قيام بوظائفها اأساسية و أهمها وظيفة ا€وساطة ا€ما€ية .

1

ا فرع( :)2ا نظام ا بن ي في ظل قانون ا نقد وا قرض
قانون ا€نقد وا€قرض ادخل تعديات مهمة في ا€نظام ا€بن₫ي  ،سواء تع₭ق اأمر با€بنك ا€مر₫زي ₫س₭طة
نقدية أو بهي₫ل ا€بنوك .
 .Iبنك ا جزائر
يعرف قانون ا€نقد وا€قرض بنك ا€جزائر في مادته )  ( 11بأنه مؤسسة تتمتع بشخصية معنوية واستقا€ية
ما€ية ،ومنذ صدور هذا ا€قانون أصبح ا€بنك ا€مر₫زي يسمح في تعاماته مع غير بنك جزائري ،ويخضع بنك
ا€جزائر إ€ى قواعد ا€محاسبة ا€تجارية باعتبار₲ تاج ار وتعود م₫₭ية رأس ما€ه با₫€امل إ€ى ا€دو€ة وهو ا يخضع
₭€تسجيل في ا€سجل ا€تجاري ،ويستطيع أن يفتح فروع €ه أو يختار مراس₭ين أو ممث₭ين €ه في أي نقطة من ا€تراب
ا€وطني.

2

وا€ذي يت₫ون من جهازين :
:1ا محافظ ونوابه :ويعين بمرسوم رئاسي €مدة  6سنوات قاب₭ة ₭€تجديد مرة واحدة آما يتم انتهاء مهامه بمرسوم
رئاسي  ،أما ا€نواب و عددهم ثاثة )  ( 03يعينون بمرسوم رئاسي و €مدة  5سنوات وهي قاب₭ة
₭€تجديد مرة واحدة₫،ما ا يخضع ا€محافظ و نوابه إ€ى قواعد ا€وظيفي ا€عمومي ₭€محافظ في إدارة أعمال ا€بنك
ا€مر₫زي اتخاذ مخت₭ف اإجراءات ا€تنفيذية ،بيع وشراء اأماك ا€منقو€ة وغير ا€منقو€ة ،تعيين ممث₭ي ا€بنك في
مجا€س ا€مؤسسات ₫ما يقوم بتمثي₭ه €دى ا€س₭طات ا€عمومية وا€بنوك ا€مر₫زية ا€تابعة €دول أخرى وا€هيئات ا€ما€ية
ا€دو€ية₫ ،ما يم₫ن أن تستشير₲ ا€ح₫ومة في سائر ا€مسائل ا€متع₭قة با€نقد وا€قرض.

1

3

منصور ا€زين  ،استقا ية ا بنك ا مر زي وأثرها ع ى فعا ية ا سياسة ا نقدية  ،م₭تق ا€وطني اأول ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية وا€تحوات ااقتصادية ،واقع

وتحديات  ،جامعة ا€ش₭ف ،يومي  14و  15ديسمبر ،2004ص .43
2

ا€مادة  11من قانون ا نقد وا قرض  10-90ا€صادر في .1990/04/ 14

3

عبد ا€قادر مطاي  ،اإصاحات ا مصرفية ودورها في ج ب وتفعيل ااستثمار اأجنبي ا مباشر –حا ة ا جزائر –قسم ا€ع₭وم ااقتصادية ،تخصص نقود ،ما€ية

وبنوك ،جامعة سعد دح₭ب€ ،ب₭يدة ،جوان .2006ص،ص.161،162
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₫ما صادق ا€بر€مان ا€جزائري ،يوم

،2011-3-24باأغ₭بية ع₭ى أمر رئاسي يعدل قانون ا€نقد وا€قرض

ا€ساري منذ افريل  1990ويتضمن ا€قانون في صيغته ا€جديدة عدة تعديات أهمها أن محافظ بنك ا€جزائر (ا€بنك
ا€مر₫زي )€ن يعين €مدة خمس سنوات بل يخضع إرادة رئيس ا€دو€ة مث₭ه مثل نواب ا€محافظ.

1

مج س ا نقد وا قرض
يعتبر إنشاء مج₭س ا€نقد وا€قرض من ا€عناصر ا€ضرورية ا€تي جاء بها قانون ا€نقد وا€قرض با€نظر إ€ى
ا€مهام ا€تي أو₭₫ت إ€يه وا€س₭طات ا€واسعة ا€تي منحت €ه ويؤدي مج₭س ا€نقد وا€قرض دورين أو وظيفتين،وظيفة
مج₭س إدارة بنك ا€جزائر ووظيفة ا€س₭طات ا€نقدية في ا€باد.

2

:2هيئات ا رقابة في ا نظام ا بن ي ا جزائري
إن ا€تنظيم ا€جديد ₭€نظام ا€مصرفي ا€جزائري وا€ذي بموجبه فتح ا€مجال أمام ا€بنوك ا€خاصة ا€وطنية
واأجنبية وا€ذي يعتمد ع₭ى قواعد ا€سوق ،يتط₭ب أن ت₫ون ₭€س₭طة ا€تنفيذية آ€يات وهيئات ₭€رقابة €ضمان اانسجام
وانضباط ا€سوق ا€بن₫ي وا€محافظة ع₭ى استقرار ا€نظام ا€بن₫ي.
:1-2ا رقابة في احترام ا قوانين واأنظمة :حسب قانون ا€نقد وا€قرض 10/90ان ا₭€جنة ا€بن₫ية دائما تعتبر جها از
€مراقبة ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية وتراقب ₫ذ€ك ₫يفية ممارسة ا€مهنة ا€بن₫ية .3
:2-2مر زية ا مخاطر:أسس قانون ا€نقد وا€قرض في مادته

160هيئة تقوم بتجميع ا€مع₭ومات سميت بمر₫ز

ا€مخاطر وتتضمن ا€ائحة 01-92ا€مؤرخ في 22مارس 1992وا€صادرة عن بنك ا€جزائر تنظيم مر₫ز ا€مخاطر
وطرق عم₭ه  4 ،وتتمثل مهمته وا€حفاظ ع₭ى اتزان هي₭₫ها ا€ما€ي و₫شف وتدارك ا€مخاطر ا€مرتبطة با€قرض ومنح
ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية با€مع₭ومات ا€ضرورية ا€مرتبطة با€قروض وا€زبائن ا€تي تش₫ل مخاطر مخت₭فة محتم₭ة.
:3-2مر زية عوارض ا دفع :في ا€محيط ااقتصادي وا€ما€ي ا€جديد ا€ذي يتميز با€تغير وعدم ااستقرار ،تقوم
ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية بأنشطتها في منح ا€قروض إ€ى ا€زبائن واثناء ذ€ك من ا€محتمل أن تحدث بعض ا€مشا₫ل
1

خضير بو قاي₭ة  ،قانون جديد نقد وا قرض يحد من صاحيات محافظ بنك ا جزائر ،جريدة ا€شرق ااوسط 25 ،مارس ،2011ا€عدد 8153

www.awsat.com/details.asp?section=6etissueno=813etarticle=31968et feature=4-3-2014/4:00
2

ا€مادة 55من قانون ا نقد وا قرض 10-90ا€صادر في تاريخ 1990/4/14في ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد .16

3

قانون 10/90ا متع ق با نقد وا قرض 114ا€مؤرخ في ،1990/4/14ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد .16

4
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ع₭ى مستوى  1992استرجاع هذ₲ ا€قروض €ذ€ك فقد قام بنك ا€جزائر بموجب ا€نظام رقم  02-92ا€مؤرخ في
22مارس 1992بانشاء مر₫زية €عوارض ا€دفع وفرض ع₭ى ₫ل ا€وسائط ا€ما€ية اانضمام إ€ى هذ₲ ا€مر₫زية وتقديم
₫ل ا€مع₭ومات ا€ضرورية ،وتقوم مر₫زية عوارض ا€دفع ع₭ى مهمة تت₭خص في عنصرين:
اأول هو إنشاء بطاقة مر₫زية عوارض ا€دفع وتتضمن هذ₲ ا€بطاقة ₫ل ا€حوادث ا€مسج₭ة بشان مشا₫لا€دفع أو تسديد ا€قروض.
ا€ثاني هو نشر قائمة عوارض ا€دفع وما يم₫ن أن ينجم عنها من تبعات وذ€ك بطبيعة دورية وتب₭يغها إ€ىا€وسطاء ا€ما€يين وا€ى أي س₭طة أخرى معينة.1
:4-2جهاز م افحة إصدار ا شي ات بدون مئونة :إن جهاز م₫افحة إصدار ا€شي₫ات بدون مئونة جاء €يدعم
ضبط قواعد ا€عمل بأهم وسائل ا€دفع وهي ا€شيك،وقد تم إنشاء بموجب نظام 03-92ا€مؤرخ في 22مارس 1992
هذا ا€جهاز ع₭ى تجميع ا€مع₭ومات ا€مرتبطة بعوارض دفع ا€شي₫ات €عدم ₫فاية ا€رصيد وا€قيام بتب₭يغ هذ₲ ا€مع₭ومات
إ€ى ا€وسطاء ا€معنيين ،2ويهدف إ€ى تطهير ا€نظام ا€بن₫ي من ا€معامات ا€تي تنطوي ع₭ى عنصر ا€غش  ،وأيضا
إ€ى وضع آ€يات ا€رقابة.
ا مط ب ( :)2ا سوق ا نقدية في ا جزائر( ا سوق مابين ا بنوك ).
تعتبر ا€سوق ا€نقدي ا€مي₫اني₫ية ا€تي يتم بموجبها ومن خا€ها إصدار وتداول رؤوس اأموال ا€قصيرة
اأجل .ففي هذا ا€سوق يرت₫ز عرض وط₭ب اأموال ا€قاب₭ة €إقراض €فترة تقل عن عام.

-Abdelkrim sadeg, le system bancaire algérien-la nouvelle réglementation , sans maison ditition,p 36.
2

-حياة بن سماعين،مرجع سابق ،ص.367
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ا فرع (:)1سير ا سوق ا نقدية (مابين ا بنوك )وأش ال عم ياتها.
 .Iا€سوق ا€نقدية
هي سوق ا€عم₭يات اائتمانية قصيرة اأجل غا€با ،وا€تي تسمح بتدخل مخت₭ف ا€مؤسسات ا€نقدية ممث₭ة في ا€بنك
ا€مر₫زي وا€بنوك ا€تجارية ،إ€ى جانب بعض ا€مؤسسات ا€ما€ية غير ا€بن₫ية ₫ذ€ك مثل₫ :شر₫ات ا€تأمين ،ا€خزينة
ا€عمومية ،مؤسسات ا€توفير وااحتياط...ا€خ.

1

وتجدر اإشارة هنا أن ا€سوق ا€نقدية فيما بين ا€بنوك قد تجمع بين ا€بنك ا€مر₫زي وا€خزينة ا€عمومية و₫ذا
بين هذ₲ اأخيرة وا€نظام ا€بن₫ي ،وتتمثل ا€عاقة اأو€ى في تنفيذ إرادات ونفقات ا€دو€ة ،وا€ثانية من خال عم₭يات
اا₫تتاب في سندات ا€خزينة ا€تي تقوم بها ا€بنوك €صا€حها أو €صا€ح عمائها.ا€سوق ا€نقدية في ا€جزائر فقد أنشأت
نتيجة €إصاحات ا€بن₫ية في 18جوان ₫ 1989م₫ان €تبادل ا€سيو€ة بين مخت₭ف ا€متدخ₭ين من ا€عارضين
12-86في 19اوت 1986ا€متع₭ق بنظام ا€بنوك

وا€طا€بين €ها ،وذ€ك بموجب ا€مرسوم ا€قانوني رقم :

وا€قروض،وقانون 06-88ا€مؤرخ في 12جانفي 1988ا€معدل وا€متمم ₭€قانون ا€سابق ا€متع₭ق باستقا€ية ا€بنوك،
واعتبرت ا€سوق ا€نقدية ₫إحدى ا€سياسات ا€نقدية ا€مسطرة وا€مهمة بعد

إعادة ااعتبار إ€ى ا€دور ا€شرعي ₭€بنك

ا€مر₫زي في وضع ومتابعة ا€سياسة ا€نقدية ₭€باد .
 .IIاإطار ا تنظيمي أداء ا سوق ا نقدية ا جزائرية
وعرفت ا€سوق ا€نقدية اهتماما ا₫بر في تنظيمها وتوسع دورها بصدور قانون ا€نقد ا€مؤرخ في
1990ا€متع₭ق بقانون ا€نقد وا€قرض حيث

تميزت ا€فترة ا€تي با€تعديل ا€هي₭₫ي

14افريل

واإصاح ا€ما€ي ومنه اإطار

ا€تنظيمي وأداء ا€سوق ا€نقدية ا€جزائرية تح₫مها €وائح وتنظيمات قانونية هي:
اأمر رقم  11-03ا€مؤرخ  26أغسطس  2003ا€متع₭قة ا€عم₭ة واائتمان.-تنظيم رقم 8-91في  14أغسطس  1991ع₭ى تنظيم ا€سوق ا€نقدية.

-Amour Ben Halima, Pratique des technique bancaire: avec référence a l’Algérie: ed dahlab, 1997, P.44

1
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ا€فصل ا€ثاني:

تنظيم جوان  04-2002ا€م₫مل €تنظيم رقم  08-91في  14أغسطس  1991ع₭ى تنظيم ا€سوق ا€نقد- ،تع₭يمةرقم  95-28في  22أبريل  1995في تنظيم سوق ا€نقد .
 تع₭يمات رقم  2002-02من  11أبريل  2002ع₭ى اأخذ بااستئناف ₭€سيو€ة في سوق ا€نقد  ،منذ نشأتها وا€ىغاية  1991ع₭ى ا€بنوك ا€تجارية فقط دون ا€مؤسسات ا€ما€ية حيث اعتبرت خال هذ₲ ا€فترة سوقا نقدية بين ا€بنوك
حيث هي قطعة قوية في سوق ا€نقدية بامتياز ،بداً من ا€مواجهة بين ط₭بات ₭€سيو€ة في ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية
وغيرها من ا€متدخ₭ين.

1

ومهمة ا€بنك ا€جزائر تتمثل في تقديم ا€سيو€ة بسعر فائدة واحد ومنخفض بسبب ق₭ة ا€معروض

ا€نقدي من ا€سيو€ة

ومنذ عام 1992خصت €هيئات أخرى با€تدخل في ا€سوق ا€نقدية .
يشتغل ا€سوق مابين ا€بنوك من ا€ساعة  9صباحا إ€ى ا€ساعة 3.30زواا بدون انقطاع ا ذ يقوم ا€متدخ₭ون
بإيداع ط₭باتهم وعروضهم من ا€سيو€ة

إ€ى مصا€ح مديرية اأسواق ا€نقدية وا€ما€ية €بنك ا€جزائر ،وقانونيا تتم

ا€صفقات أجال تتراوح بين 24سا وسنتين ،و₫€ن عم₭يا تتم ا€صفقات خوصا بين 24سا و 4أشهر
وحسب ا€مادة 2من ا€قانون  8-91ا€مؤرخ في  4أوت  1994ا€متع₭ق بتنظيم ا€سوق ا€نقدية وا€ذي ي₭₫ف بنك
ا€جزائر بضمان سير ا€سوق ا€نقدية وا€قيام بدور ا€وسيط  2،ونميز ع₭ى مستوى سوق مابين ا€بنوك ا€جزائرية ثاث
أنواع من تقنيات تبادل ا€سيو€ة وهي :
شراء وبيع ا€سندات ا€عامة أو ا€خاصة  ،اأمانات وهي تعتبر من أشهر ا€عم₭يات في ا€سوق ا€نقدية باإضافة إ€ى
عم₭يات ع₭ى بياض وهي تبادل ا€نقود ا€مر₫زية بين ا€مقرض وا€مقترض بدون أي ضمان .

3

- Le Rapport annuel de BC 2003 ,le marche monétaire: Cadre réglementaire et fonctionnement .

1

 2حياة بن سماعين ،مرجع سابق ،ص ص.391 -390،
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ا فرع (:)2أتطير ا سوق مابين ا بنوك
ينظم بنك ا جزائر ا سوق ا نقدي حول محورين هما محور ا تعاون ومحور ا تنافس :
محور ا تعاون  :بين ا€بنوك باتجا₲ تنظيم حماية ا€مودعين وا€عماء بأخذ مجموعة من اإجراءات تساعد ع₭ىضمان ماءة –سيو€ة نظام ا€دفع –تنظيم مهنة بإنشاء منظمي جمعية ا€بن₫ية ا€مادة  142وتنظيم بن₫ه بإنشاء غرفة
مقاصة وانشاء مرا₫ز واإخطار.
-محور ا منافسة  :وضع ا€شروط ا€تنافسية ₭€بنوك قصد بروز خدمات بن₫ية نوعية وفتح ا€قطاع ا€بن₫ي ₭€منافسة .

1

ا فرع (:)3ا سوق ا نقدية إ ى غاية2011
إن

،1990وهي ا€فترة ا€تي تميزت با€تعديل ا€هي₭₫ي

ا€تطور ا€تدريجي ₭€سوق ا€نقدية خال سنوات

واإصاح ا€ما€ي ،قد أتاح مصد ار إضافيا ₭€سيو€ة في ا€بنوك وضاعف تدخل بنك ا€جزائر في ا€سوق ا€نقدية
،وبوجود فائض ا€سيو€ة بنك ا€جزائر عام 2002وضع وسائل امتصاصها مث₭ما ₫ان ع₭يه خال ا€سنوات -2002
 2007حيث €م ت₭جا ا€بنوك وا€مؤسسات إعادة ا€تمويل €دى بنك ا€جزائر ومنه ا€سوق ا€نقدية عرفت انتعاشا في
نشاطها مقابل ا€ت₫وين ا€متعاظم ₭€سيو€ة في ا€نظام ا€بن₫ي خال سنة  2008وفي سنة  2009اصدر مج₭س ا€نقد
وا€قرض ا€نظام رقم 2009-02ا€مؤرخ في 26ماي 2009ا€متع₭ق بعم₭يات ا€سياسة ا€نقدية يحدد هذا ا€نظام بش₫ل
خاص :
 إجراءات حر₫ة اأموال ا€خاصة بعم₭يات ا€سياسة ا€نقدية وا€تي تتم حصريا في نظام ا€دفع ا€فوري ₭€مبا€غ ا₫€بيرةوا€مدفوعات ا€مستعج₭ة ا€ذي يوجد في ا€عمل منذ فيفري .2006
وبهذا يعتبر تحسين اإطار ا€عم₭ي ₭€نشاط ا€بن₫ي في سنة  2009بمثابة م₫سب معتبر استقرار ا€ما€ي
₭€بنك ومنه نستنتج إن ا€سوق مابين ا€بنوك تش₫ل ا €م₫ان ا€مفضل إعادة تش₫يل ا€سيو€ة ا€بن₫ية وتوفير أدوات ا€دفع
₭€بنوك وهو ما يجعل من ا€سوق ا€نقدية متطورة ومنظمة إجراء هاما في طريق تدعيم إجراءات ا€تنافسية وتسهيل دور
ا€س₭طات ا€نقدية في ممارسة ا€رقابة ا€فعا€ة وا€ى جانب سوق مابين ا€بنوك ا€تي يعتمد ع₭يها ا€بنك ا€مر₫زي بش₫ل

 1مصطفى عبد ا₭€طيف ،ب₭عور س₭يمان ،ا نظام ا مصرفي بعد اإصاحات ،مداخ₭ة في ا€م₭تقى ا€وطني اأول حول اإصاحات ا€تسويقية ،ا€مر₫ز ا€جامعي بشار،
يومي 21/20افريل .2004ص.61
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أساسي €تدخاته يتعين إنشاء سوق سندات ا€دين ا€قاب₭ة ₭€تداول وا€تي من شانها تش₫ل مع سوق مابين ا€بنوك سوق
نقدية موسعة وجديدة إذ تعد هذ₲ ا€سوق نقطة ا€تقاء مابين سوق رؤوس اأموال قصيرة اأجل وطوي₭ة اأجل .

1

ا مط ب ( :)3خوصصة ا بنوك ا عامة في ا جزائر
ا€خوصصة هو أحد أبرز ا€تغيرات ا€تي أدخ₭ت ع₭ى اقتصاديات ا€عا€م ا€متقدم و ا€متنامي خال ا€عقدين
اأخيرين  ،و هي عم₭ية ذات أهمية سياسية ،اقتصادية  ،اجتماعية  ،ما€ية  ،تقنية  ،إدارية و تسويقية.
إن خوصصة ا€مصارف هي وسي₭ة من وسائل ا€ديمقراطية ااقتصادية  ،و ت₭جأ ا€دو€ة إ€ى خوصصة مصارفها
بطرق و أسا€يب متنوعة  ،تتوافق مع أهدافها ا€مسطرة فتعتبر عم₭ية ا€خوصصة عم₭ية معقدة و ذات أبعاد هامة.
ا فرع(:)1تعريف واأساس ا قانوني لخوصصة ا بنوك في ا جزائر
 .Iتعريف ا خوصصة بنوك.
عرفها ا€بنك ا€عا€مي با€مفهوم ا€تا€ي "  :تعني ا€خوصصة زيادة مشار₫ة ا€قطاع ا€خاص في اإدارة و م₫₭يةاأنشطة و اأصول ا€تي تسيطر ع₭يها ا€دو€ة  ،أو ممت₫₭اتها" .

2

تتمثل عم₭ية ا€خوصصة ₫ذ€ك في "  :قيام ا€دو€ة بتحويل م₫₭ية ا€مؤسسات جزئيا أو ₭₫يا إ€ى ا€قطاع ا€خاصبهدف تطوير قطاع اأعمال و نمو₲  ،و إدارته من خال آ€يات ا€سوق  ،و فتح أسواق جديدة مح₭يا و خارجيا أمام
ا€خدمات ا€مقدمة ₫ ،ما أنها اندماج و ت₫امل بين اإم₫انيات ا€هائ₭ة ا€متاحة €دى ا€قطاع ا€عام و ا€خاص من حرية
في اإدارة  ،و سرعة اتخاذ ا€ق اررات في توجيه و توظيف ا€موارد ا€بشرية ".
ومنه نستنتج إن ا€خوصصة وسي₭ة و €يست غاية حيث تهدف إ€ى خ₭ق بنيان اقتصادي تتسم فيه ا€مشروعات
با₫€فاءة  ،و تقوم بإنتاج س₭ع و خدمات ذات جودة مرتفعة  ،و خدمات عند مستوى أسعار حقيقية أقل  ،حيث تعود
ا€منفعة ع₭ى أفراد ا€مجتمع.
 .IIاأساس ا قانوني خوصصة ا بنوك في ا جزائر.
في ظل ا€ظروف ا€متدهورة ₭€مؤسسات ا€عمومية ااقتصادية وجمود

ااقتصاد ا€وطني برزت مساعي

€خوصصة ا€مؤسسات ا€عمومية وتقويم ااقتصاد ا€وطني .
1

حياة بن سماعين ،مرجع سابق ،ص ص.392-391

2

إيهاب دسوقي،ا تخصيصية واإصاح ااقتصادي في ا دول ا نامية مع دراسة تجربة مصرية  ،دار ا€نهضة ا€عربية .1995 ،ص.13
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-1مفهوم ا خوصصة وفق ا قانون ا جزائري خوصصة
ظهرت عم₭يات ا€خوصصة في ا€جزائر مع برنامج ا€تصحيح ا€هي₭₫ي  ،من خال قانون ا€ما€ية
ا€ت₫مي₭ي €سنة  1994 ،ا€ذي فتح ا€مجال €استثمار اأجنبي و ا€وطني ا₫تساب حصة  49 %من
.رأس مال ا€مؤسسة  ،مع بقاء حصة  51 %احت₫ا ار ع₭ى ا€دو€ة،حيث تناول ا€مشرع ا€جزائري مفهوم ا€خوصصة
من خال ا€قانون ا€تشريعي €عم₭ية ا€خوصصة ₫ا€تا€ي :
عرف اأمر" 22/95ا€مؤرخ في  29ربيع اأول عام  19-16ا€موافق €ػ 26أوت "1995وا€متع₭ق بخوصصةا€مؤسسات ا€عمومية في ا€جزائر ا€خوصصة وفق أس₭وبين :
نقل ا€م₫₭ية من ا€قطاع ا€عمومي ₭€قطاع ا€خاص وذ€ك بتحويل م₫₭ية ₫ل أو جزء من اأصول ا€مادية أو ا€معنويةأو ا€رأسمال ااجتماعي ₭€مؤسسات ا€عمومية €صا€ح أشخاص ماديين أو معنويين خواص وهو ما يعرف بخوصصة
ا€بن₫ية.
-إدخال تقنيات ا€تسيير ا€خاص ونقل تسيير ا€مؤسسات ا€عمومية

إ€ى أشخاص ماديين أو معنويين خواص عن

طريق ا€تقاعد  ،بحيث تتحول ا€س₭طة ا€نقدية و /أو ااقتصادية إ€ى أشخاص أو هيئات أجهزة تابعة ₭€دو€ة ومؤسسة
ع₭ى ش₫ل مدني أو تجاري ₫ ،ما تأخذ ا€خوصصة ش₫ا أخر يتمثل في فتح ا€قطاع ا€عمومي ا€تنافسي ₭€رأسمال
ا€خاص بهدف توسيع قاعدة ا€قطاع ا€خاص مما يم₫ن هذا ا€قطاع من ممارسة ا€تسيير ،ا€مشار₫ة ،وااستثمار وهذا
بحسب ا€مرسوم ا€تشريعي رقم " "8/93واأمر رقم ""25/95ا€متع₭ق بتسيير رؤوس اأموال ا€تجارية ₭€دو€ة .

1

تم إجراء عم₭ية ا€خوصصة اأو€ى سنة 1996ومست 200مؤسسة عمومية مح₭ية من 694مؤسسة تم تصفيتها.أما ا€عم₭ية ا€ثانية تم خوصصة 84مؤسسة عمومية من مخت₭ف ا€قطاعات وتم اإعان عن ا€قائمة بواسطة ا€مرسوم
رقم 194/98ا€مؤرخ في 7جوان .1998

2

1

مفتاح صا€ح ،مرجع سابق ،ص .5

2

نزا€ي سامية ،ا تأهيل ا مصرفي خوصصة ،دراسة حا ة ا جزائر  ،مذ₫رة مقدمة €نيل شهادة ا€ماجستير  ،قسم ا€ع₭وم ااقتصادية  ،تخصص نقود ما€ية وبنوك

،جامعة دح₭ب،ا €ب₭يدة ،جوان ،2005ص.206
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-2ا مراسيم ا قانونية وا تشريعية عم ية ا خوصصة في ا جزائر :
فيما يتع₭ق با€مسار ا€ذي اتخذته عم₭ية تشريع ا€خوصصة با€جزائر فيم₫ن تناو€ها من خال ا€قوانين
وا€مراسيم ا€تشريعية ا€تا€ية وا€تي تعتبر ا€دعامة اأساسية €هذ₲ ا€عم₭ية :
1-2ا€مرسوم ا€قانوني رقم " 8/93ا€مؤرخ في 25افريل :"1993ا€غي هذا ا€مرسوم ا€قانوني ا€قانون رقم 4/88بحيث
تع₫س أح₫امه توجها جديدا يق₭ص من دور وتدخل ا€دو€ة في ا€حياة ااقتصادية  ،من خال اعتماد مبدأ فتح ا€رأس
ا€مال ااجتماعي ₭€مؤسسة ااقتصادية ا€عمومية عن طريق ا€مساهمة في ا€رأسمال .
2-2ا€مادة 25من ا€مرسوم ا€قانوني رقم

8/94ا€مؤرخ في 26ماي :1994ا€تي تعرف ا€مؤسسات ا€عمومية

ااقتصادية من ا€ناحية ا€قانونية ع₭ى أنها شر₫ات رؤوس أموال تمت₭ك ا€دو€ة أو أشخاص معنويون آخرون من
ا€قطاع ا€خاص اأغ₭بية ا€قصوى من اأسهم أو ا€حصص ااجتماعية €ها .
وتبعا €ذ€ك تأخذ ا€مؤسسة احد ا€ش₭₫ين ا€تا€ين :
شر₫ة رأسمال عمومي ₭₫يا .
شر₫ة رأسمال عمومي جزئيا  ،ت₫ون حصة ا€دو€ة فيها %51وا€باقي₭€49%مساهمين ا€خواص ا€وطنيين أو اأجانب
3 -2اأمر رقم 25/95ا€مؤرخ في 25سبتمبر :1995وا€متع₭ق بتسيير رؤوس اأموال ا€تجارية ₭€دو€ة حيث أنهى
هذا اأمر تدخل ا€دو€ة في تسيير ا€مؤسسات ا€عمومية ااقتصادية

وا€غي صناديق ا€مساهمة ا€تي جرى استبدا€ها

با€شر₫ات ا€عمومية ا€قابضة ا€تي تمت₭ك ₭₫ية مجموع أسهم ا€مؤسسات ا€عمومية ااقتصادية .
3-2ا€مرسوم رقم 134/96ا€مؤرخ في 13افريل :1996ا€متع₭ق بشروط و₫يفيات امتاك ا€شعب €أسهم وا€قيم
ااحتفظ
ا
ا€ما€ية اأخرى ₭€5مؤسسات ا€عمومية ا€قاب₭ة ₭€خوصصة  ،وقد تم تنازل من خا€ه ع₭ى حق ا€دو€ة في
بسهم نوعى .
4-2ا€مراسيم ا€تنفيذية رقم  ،106/105،96/96،104/96ا€مؤرخة في 11مارس :1996تتع₭ق هذ₲ ا€مراسيم
ا€ثاثة ع₭ى ا€توا€ي بسير و مهام ₫ل من :
ا€مج₭س ا€وطني ₭€خوصصة .€-جنة ا€مراقبة عم₭يات ا€خوصصة .
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-ا€هيئة ا€م₭₫فة بتنفيذ عم₭يات ا€خوصصة .

1

5-2ا€مرسوم رقم 329/97ا€مؤرخ في 10سبتمبر :1997حمل هذا ا€مرسوم شروط ا€منح
اايجابية ا€نوعية أو ا€مختصة ،و₫ذا ₫يفيات ا€دفع با€قسط

أو اامتيازات

أرباح ا€مشترين ₭€مؤسسات ا€عمومية ااقتصادية

ا€مخوصصة .

2

6-2اأمر رقم 04/01ا€مؤرخ في 20اوت 2001في مادته 13ا€ذي أعطى تعريف جديد ₭€خوصصة ع₭ى أنها
₫ل صفقة تتجسد في نقل ا€م₫₭ية

إ€ى أشخاص طبيعيين و معنويين خاضعين ₭€قانون ا€خاص من غير

ا€مؤسسات 5ا€عمومية وما يم₫ن ماحظته ع₭ى تشريع ا€جديد ا€ذي نصت ا€مادة

42فيه ع₭ى إ€غاء رقم

22/95انه ا يشير إ€ى خوصصة تسيير با€طرق ا€تعاقدية وا€تي أتى ع₭ى ذ₫رها ا€تشريع ا€م₭غى واقتصر في
تعريفه ₭€خوصصة ع₭ى عم₭ية €نقل ا€م₫₭ية اشخاص ا€قانون ا€خاص.

3

و مع هذا تبقى سياسة ا€خوصصة في ا€جزائر تسير بخطى بطيئة  ،و €قد أ₫د وزير ا€مساهمات أن
ا€ح₫ومة غير مستعدة €مسح ديون ا€مؤسسات ا€عمومية و ا€مقدرة ب  500م₭يار دينار بعد أن أنفقت  800م₭يار
دينار في عم₭يات ا€تطهير ا€ما€ي  ،و اقترح ا€سيد " تمار " وزير ا€مساهمات مقابل .ذ€ك دفع هذ₲ ا€ديون عبر
صيغة تعاقدية مع ا€شريك ا€راغب في شراء ا€مؤسسة.
ا فرع( :)2فتح رأسمال ا بنوك ا عامة
أ₫د وزير ا€خارجية اأمري₫ي " إيزنستات " في عدة حوارات أن ثمة عراقيل تواجه ا€تحول ااقتصادي في
ا€جزائر و ع₭ى رأسها ا€قطاع ا€بن₫ي ا€ذي ا يساعد ع₭ى ااستثمار إطاقا € ،ذا دعا إ€ى خوصصة عاج₭ة €هذا
ا€قطاع في ا€مقابل ترى ح₫ومة بيتور أن ا€خوصصة واردة ₫€ن بعد تطهير ا€بنوك ₫،ما طا€ب صندوق ا€نقد
ا€دو€ي ا€جزائر بضرورة تشجيع مسار خوصصة ا€قطاع ا€بن₫ي €ضمان تسيير تجاري ₭€بنوك إذ تستمر ا€بنوك

1مفتا صا ،مرجع سابق .،ص .5
 2مفتاح صا€ح ،مرجع سابق ،ص .6
3

خاطر طارق  ،قوى ا تغيير اإستراتيجية في ا مجال ا مصرفي وأثرها ع ى أعمال ا بنوك –دراسة حا ة ا جزائر –مذ₫رة مقدمة €نيل شهادة ا€ماجستير ،تخصص

نقود وتمويل ،قسم ا€ع₭وم ااقتصادية ،جامعة محمد خيضر بس₫رة ، 2006- 2005 ،ص.143
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ا€عامة حسب صندوق ا€نقد ا€دو€ي باحت₫ارها ₭€سوق ا€بن₫ي  ،و حسب تقرير₲ حول ا€قطاع ا€ما€ي ا€بن₫ي  ،ا€رقابة
ا€بن₫ية  ،فإنه يفرض ع₭ى ا€جزائر خوصصة بن₫ين عموميين اأ₫ثر صحة من ا€ناحية ا€ما€ية.

1

ورأسمال مناسب وتضمن تغطية جغرافية واسعة ابتدءا من عام ،1998عرفت ا₫€ثير من ا€دول ا€تأخر وعدم ا€جدية
في ا€تنفيذ وا€بنوك ا€ثاثة ا€تي تم اختيارها €عم₭ية ا€خوصصة ₫مرح₭ة

أو€ى هي ا€بنك ا€وطني ا€جزائري

(،)BNAا€قرض ا€شعبي(  ،)CPAبنك ا€تنمية ا€مح₭ية (،)BDLفيما تقرر ااحتفاظ ب₫ل من بنك ا€فاحة وا€تنمية
ا€ريفية(  ،)BADRوا€بنك ا€خارجي ا€جزائري ()BEAوصندوق ا€توفير وااحتياط (.)CNEP
وقد سجل تقدم ا€عديد من ا€بنوك اأجنبية واهتمامها بعروض فتح رؤوس أموال ا€بنوك ،ومن هذ₲ ا€بنوك
نجد ا€بنوك ا€فرنسية ₫بنك باريباس وبنك سوسيتي جنرال و₫ذا روتشي₭د فرانس ₫،ما أبدت فورتس ا€ب₭جي₫ية اهتماما
با€مشروع باإضافة إ€ى عدد من ا€بنوك ا€عربية وا€تي من بينها هاوسينغ بنك اأردني .
و في سنة  1997 ،اتخذ قرار بخوصصة مصرف ا€تنمية ا€مح₭ية،BDLأي ₫ان يسجل نتائج س₭بية  ،فحسب ا€وزيرة
"منثوري " ا€م₭₫فة باإصاح ا€ما€ي  ،فإن ا€تنازل عن عدد من ا€فروع €هذا ا€مصرف يم₫ن أن يش₫ل عامل جذب
₭€مستثمرين اأجانب أما با€نسبة €فتح أرس مال ا€قرض ا€شعبي ا€جزائري  ،فهو اأ₫ثر جوهرية ₭€خوصصة  ،خاصة
بعد تطهير محفظته  ،و ارتفاع نسبة ماءته  ،إذ أنه قد حقق نتائج إيجابية €مدة سنتين  ،و با€تا€ي فإن فتح رأسما€ه
يستجيب €حتمية ا€تحديث سنة  2001تجرب ة فاش₭ة بعد مفاوضات متقدمة )€ (CPAقد عرف ا€قرض ا€شعبي
ا€جزائري مع ا€شر₫ة ا€عامة ا€فرنسية (( société généraleو ا€تي أبدت استعدادا فيما سبق في أخذ حصة ا
تقل عن  50 %من رأس مال ا€مصرف ع₭ى أن يشمل ذ€ك ا€شب₫ة ا€قائمة بأ₫م₭ها  ،و في 15ديسمبر  2002تم
بتطير عم₭ية فتح رأس مال €قرض ا€شعبي ا€جزائري
إعادة إحياء ا€مشروع إذ ₭₫ف مصرف اإخوان ازار ا€فرنسي ا
 ،من خال قيامه بدراسة جدوى و تدقيق حسابي  ،فضا عن إيجاد متعام₭ين مهتمين با€مشروع ا€ذي سيفضي إ€ى
خوصصة  49 %من رأسما€ه ₫أول إجراء .من نوعه في ا€جزائر هذا و تجدر اإشارة إ€ى أن ا€قرض ا€شعبي
ا€جزائري يعاني من ا€ديون ا€مش₫وك فيها و ا€مقدرة ما بين  250إ€ى  300م₭يار دينار  ،خاصة مع تعرضه
€مشا₫ل م₭فات ا€قروض ا€مصغرة في إطار دعم تشغيل ا€شباب وفي نفس ا€موضوع صرح مدير ا€بنك ا€وطني
ا€جزائري أمام مؤتمر ا€وطني ا€ثا€ث €تطوير هذا ا€بنك بان عم₭ية خوصصته ستتم في غضون سنتين ع₭ى
1

نزا€ي سامية ،ا€مرجع ا€سابق ،ص.221
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2007فيما سجل من جهة
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أخرى قيام ا€شر₫ة ا€جزائرية ₭€تامين

 LA CAARبإعادة م₭ف

واعادة ا€تامين

خوصصتها شهر جوان 12005وهو اإجراء اأول من نوعه ا€ذي يخص مؤسسات قطاع ا€تامين في ا€جزائر ويأتي
ا€شروع في عم₭يات ا€خوصصة أو€ى ا€بنوك ا€عمومية ضمن مرح₭ة جديدة من مراحل اإصاح ا€بن₫ي بهدف رفع
ا€قدرة ا€تنافسية ا€قطاع ا€بن₫ي ودفع ا€بنوك ا€عمومية اأخرى نحو رفع وتحسين أدائها .

2

ا مبحث ا ثاني  :أنظمة ا دفع ا حديثة وأسا يب تسويقها في ا بنوك ا جزائرية
تماشيا مع ما يعرفه ويعيشه ا€عا€م من تطورات هامة في ا€مجال ا€ت₫نو€وجي وا€ذي استفادت منه ا€بنوك
بصورة ₫بيرة واستطاعت توسيع تعاماتها وتنويع خدماتها ا€تي

أصبحت أ₫ثر جودة ومائمة احتياجات ا€عماء

ظهرت ا€حاجة ا€ماسة €عصرنة ا€بنوك ا€جزائرية ا€تي تعاني تأخر ₫بير في مجال إدخال ا€تقنية في مخت₭ف مجاات
ا€عمل ا€بن₫ي وفي عام 1990بااضافة إ€ى قانون ا€نقد وا€قرض ا€معدل وا€متمم
وا€مؤسسات ا€عمومية ا€جزائرية ااستفادة من ا€ت₫نو€وجيات ا€حديثة

2001ءو 2003أبدت ا€بنوك

€إعام وااتصال في نظم تسييرها وتعميم

استعمال اإعام اآ€ي فيما يخص منظومة ا€دفع .
ا مط ب( :)1أسا يب ا تسويق وسائل ا دفع ا بن ية
تبذل ا€عديد من ا€دول ومن بينها ا€جزائر جهودا معتبرة €تشجيع ا€تنافس وفتح اقتصادها بما يتط₭به ا€سوق
ا€عا€مي وذ€ك من خال ا€قيام بحر₫ة إصاح واسعة في تحديث نظام ا€دفع وشروعها في تجسيد ا€عديد من ا€مشاريع
ا€هامة وا€متنوعة.
ا فرع( :)1ا تعديات ا تي أجريت ع ى قانون ا نقد وا قرض 2000ا ى 2006
بعد قانون ا€نقد وا€قرض أجريت عدة تعديات خاصة مع حدوث ا€مشا₫ل ا€تي خ₭فها إفاس ₫ل من بنك
ا€خ₭يفة وا€بنك ا€تجاري وا€صناعي ا€جزائري.
 .Iا تعديات ا تي أدخ ت ع ى قانون ا نقد وا قرض خال سنة2000

 1خاطر طارق  ،مرجع سابق ،ص ص .146-144
 2خاطر طارق  ،مرجع سابق ،ص .146
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نص ا€قرار رقم 01 - 00ا€مؤرخ في2000 /01 /26وا€متع₭ق بعم₭يات ا€خصم وا€قرض ₭€بنوك مع
ا€مؤشرات ا€ما€ية ،وا€ذي اشتمل ع₭ى مقاييس شروط عم₭يات إعادة ا€خصم €أوراق ا€ما€ية سواء تع₭ق اأمر
با€مؤسسات،
ا€عمومية أو ا€خاصة و₫ذا أسس منح ا€قروض ₭€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية.1
 .IIا تعديات ا تي أدخ ت ع ى قانون ا نقد وا قرض خال سنة2001
إن ا€تعديات ا€تي أدخ₭ت ع₭ى قانون ا€نقد وا€قرض خال سنة  2001من خال اأمر  0-01ا€صادر في
فيفري  ، 2001تهدف أساسا إ€ى تقسيم مج₭س ا€نقد وا€قرض إ€ى جهازين :
اأول يت₫ون من مج₭س اإدارة ا€ذي يشرف ع₭ى إدارة وتسيير شؤون ا€بنك ا€مر₫زي ضمن ا€حدود ا€منصوصع₭يها في ا€قانون.
ا€ثاني يت₫ون من مج₭س ا€نقد وا€قرض وهو م₭₫ف بأداء دور ا€س₭طة ا€نقدية وا€تخ₭ي عن دور₲ ₫مج₭س إدارة €بنكا€جزائر.
حث أن ا€مادة  03من اأمر 01-01تعدل ا€مادة  23من قانون ا€نقد وا€قرض تعدل أح₫ام ا€فقرتين اأو€ى
وا€ثانية من ا€مادة  ، 23وا€تي تنص ع₭ى أنه ا تخضع وظائف ا€محافظ ونواب ا€محافظ إ€ى قواعد ا€وظيفي
ا€عمومي وتتنافى مع ₫ل نيابة تشريعية أو مهمة ح₫ومية أو وظيفة عمومية.
وا يم₫ن ₭€محافظ أو نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما ت₫ن أثناء ممارسة وظائفهم ما عدا تمثيل
ا€دو€ة €دى مؤسسات عمومية دو€ية ذات طابع ما€ي أو نقدي أو اقتصادي₫.ما أن تعديل  2001أ€غى ا€فقرة ا€ثا€ثة
من ا€مادة  23من قانون ا€نقد وا€قرض ،وهذ₲ ا€فقرة ₫انت تتضمن عدم ا€سماح ₭€محافظ ونوابه ااقتراض من أية
مؤسسة جزائرية ₫انت أو أجنبية₫ ،ما ا تقبل ا€تعهدات ا€صادرة في محفظة ا€بنك ا€مر₫زي وا في محفظة أي بنك
عامل داخل ا€تراب ا€وطني ،وقد ي₫ون هذا اإجراء حاج از €عدم استغال ا€محافظ ونوابه ₭€منصب في ا€حصول ع₭ى
قروض أو تمويات بتعهدات شخصية ،وبزوال هذا ا€قيد وفق تعديل  2001قد يتاح ₭€محافظ ونوابه تحصيل
قروض وتمويات سواء من مؤسسات أجنبية أو جزائرية ،و₫ذا ا€تعامل في محفظة بنك ا€جزائر ومحافظ بقية ا€بنوك
ا€عام₭ة في ا€جزائر.
1

ا قانون رقم  10-90ا€متع₭ق با€نقد وا€قرض ا€صادر في ،1990/4/14 :ا€جريدة ا€رسمية ،ا€عدد .16
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ا€مادة  13من اأمر رقم 01 -01وا€تي ت₭غي أح₫ام ا€مادة  22من قانون  10-90وا€تي تنص ع₭ى أنه يعين
ا€محافظ €مدة ستة سنوات ويعين ₫ل من نواب ا€محافظ €مدة خمس سنوات ،ويم₫ن تجديد واية ا€محافظ ونوابه مرة
واحدة ،تتم إقا€ة ا€محافظ ونوابه في حا€ة ا€عجز ا€صحي ا€مثبت قانونا أو ا€خطأ ا€فادح بموجب مرسوم يصدر₲ رئيس
ا€جمهورية ،ا يخضع ا€محافظ ونوابه €قواعد ا€وظيفة ا€عمومية ،ويعد إ€غاء هذ₲ ا€مادة €ه تأثير واضح ع₭ى درجة
استقا€ية بنك ا€جزائر.1
 .IIIا تعديات ا تي جاء بها اأمر ا رئاسي 11/03
تم إجراء عدة تعديات ع₭ى ا€منظومة ا€مصرفية وفقا €أمر رقم 11-03ا€صادر في
2003/08/26ا€متع₭ق با€نقد وا€قرض  .2يمثل ا€سبب ا€مباشر €صدور هذا ا€تشريع ا€بن₫ي في ا€صدمة ا€بن₫ية ا€تي
ت₭قتها أول مرة منذ استقال ا€صناعة ا€بن₫ية في ا€جزائر سببها

إفاس بن₫ين تجاريين هما بنك ا€خ₭يفة وا€بنك

ا€صناعي وا€تجاري ا€جزائري ،3وذ€ك بمراجعة ا€قوانين وا€تشريعات ا€تي تنظم ا€عمل ا€بن₫ي واخضاع ا€نظام ا€بن₫ي
إ€ى ا€قواعد وا€معايير ا€بن₫ية ا€عا€مية وااستمرار في تعميق مسار اإصاحات ،حيث مست هذ₲ ا€تعديات جم₭ة
من ا€مواد ₫انت تهدف أساسا إ€ى تحقيق اأهداف ا€تا€ية:
ا€سماح €بنك ا€جزائر بممارسة أحسن صاحياته .تقوية ااتصال وا€تشاور بين بنك ا€جزائر وا€ح₫ومة .-توفير أحسن حماية ₭€بنوك وادخار ا€جمهور.

4

وع₭ى غرار ا€هدف من تعديل قانون ا€نقد وا€قرض 10-90باامر 11-03هوفك ا€تنازع بين وزير ا€ما€ية
ومحافظ بنك ا€جزائر وذ€ك بتق₭يص ا€صاحيات ا€تي ₫ان يتمتع بها محافظ بنك ا€جزائر وا€تي هي محل ا€نزاع
بينهما  ،وبا€تا€ي تق₭يص استقا€ية بنك ا€جزائر ا€ذي ₫ان يتمتع بها وفقا €نص قانون 10-90بااضافة إ€ى تدعيم

1

₫مال رزيق وعبد ا€ح₭يم فوضي₭ي ،تحديات ا نظام ا مصرفي ا جزائري ،ا€م₭تقى ا€وطني اأول حول ا€منظومة ا€مصرفية وا€تحوات ااقتصادية  -واقع وتحديات،

جامعة ا€ش₭ف ،يومي  14و  15ديسمبر ، 2004 ،ص.373 ،
2

اأمر رقم ،11 - 03ا€متع₭ق با€نقد وا€قرض ا€صادر في : 2003/08/ 26ا€جريدة ا€رسمية ،ا€عدد.52

3

عقبة سحنون  ،مرجع سابق ،ص .138

4

إدريس رشيد ،إستراتيجية ت ييف ا منظومة ا مصرفية ا جزائرية في ظل اقتصاد ا سوق ،أطروحة د₫تورا₲ في ا€ع₭وم ااقتصادية ،فرع تخطيط ،جامعة ا€جزائر،

 ،2007ص ص.24-23
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ا€فصل ا€ثاني:

اإشراف وا€رقابة ا€دورية ع₭ى ا€بنوك خاصة بعد اأزمة ا€تي أحدثها إفاس بنك ا€خ₭يفة وا€بنك ا€صناعي وا€تجاري
ا€تي أثرت ₫ثي ار ع₭ى أداء ا€منظومة ا€بن₫ية .
 .IVا قوانين ا صادرة من 2004ا ى 2006
باإضافة إ€ى اأهداف ا€سابقة ا€ذ₫ر عن أهم ا€تعديات ا€تي أجريت فإنها تعمل ع₭ى تدعيم استقرار ا€نظام
ا€بن₫ي  ،باإضافة ا€عمل ع₭ى تحقيق اأمن ا€ما€ي وذ€ك بسن ا€قوانين ا€محددة ₭€شروط وا₫€يفية ا€خاصة بحر₫ة
ا€تحويات ا€ما€ية نحو ا€خارج ،و₫ذ€ك إصدار قانون م₫افحة تبييض اأموال ،وتم إصدار هذ₲ ا€قوانين ₫ما ي₭ي:
-1ا قانون ا صادر رقم :01/04ا صادر في  04مارس 2004
ا خاص با حد اأدنى رأس مال ا بنوك وا مؤسسات ا ما ية ا تي تنشط داخل ا جزائر ،فقانون ا ما ية سنة
1990يحدد ا حد اأدنى رأس مال ا بنوك ب  500م يون دج وب  10م يون دج مؤسسات ا ما ية ،بينما
ا حد اأدنى رأس ا مال ا خاص با بنوك سنة 2004قدر ب  2.5م يار دج بنوك و  500م يون دج
مؤسسات ا ما ية.

1

-2ا قانون ا صادر رقم 02/04ا€صادر في  04مارس 2004
ا ذي يحدد شروط ت وين ااحتياطي اإجباري دى دفاتر بنك ا جزائر ،وبصفة عامة يتراوح معدل ااحتياطي
اإجباري بين  0%و  15 %حد أقصى.2
-3ا قانون ا صادر رقم :03/04ا€صادر في  04مارس 2004
ا€ذي يخص نظام ضمان ا€ودائع ا€بن₫ية ويهدف هذا ا€نظام إ€ى تعويض ا€مودعين في حا€ة عدم إم₫انية
ا€حصول ع₭ى ودائعهم من بنو₫هم ،يودع ا€ضمان €دى بنك ا€جزائر حيث تقوم بتسيير₲ شر₫ة مساهمة
تسمى"شر₫ة ضمان ا€ودائع ا€بن₫ية "تساهم فيه بحصص متساوية ،وتقوم ا€بنوك بإيداع عاوة نسبية €صندوق
ضمان ا€ودائع ا€بن₫ية تقدر بمعدل سنوي 01%من ا€مب₭غ اإجما€ي ₭€ودائع ا€مسج₭ة في  31ديسمبر من ₫ل

1

ا€نظام رقم 1-4ا€صادر عن بنك ا€جزائر في  04مارس  ، 2004ا€خاص بتحديد ا€حد اأدنى ₭€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية .

2

ناصر مراد  ،تحديات ا عو مة ع ى ااقتصاد ا وطني ،دراسات اقتصادية ،مج₭ة دورية تصدر عن مر₫ز ا€بصيرة ₭€بحوث وااستشارات ا€خدمات ا€تع₭يمية ،ا€عدد

ا€سابع ،دار ا€خ₭دونية ₭€نشر وا€توزيع ا€جزائر ،جانفي ،2006ص.51
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سنة با€عم₭ة ا€مح₭ية ،وي₭جأ إ€ى استعمال هذا ا€ضمان عند ما ي₫ون ا€بنك غير قادر ع₭ى تقديم ا€ودائع
₭€مودعين.1
-4ا قانون ا صادر رقم :10-05ا صادر في  06فيفري 2005
وا€ذي يخص م₫افحة تبييض اأموال وتمويل اأنشطة غير ا€مشروعة ،إضافة €تنظيم بنك ا€جزائر -05
 05ا€صادر في  15ديسمبر  2005وا€متع₭ق با€تصريح في حا€ة ا€شك في وجود ا€ظاهرة من طرف ا€بنوك
ا€تجارية₫ ،ما عرف ا€قطاع ا€تقني أنظمة ا€دفع  ،تأمينا عن طريق وضع هندسة وظيفية €تحديد إخطار ا€دفع
واإطار ا€قانوني ا€عام و ا€ذي ا₫تمل أيضا في 2005عن طريق نصوص منظمة تحدد مسؤو€ية ا€متعام₭ين في
نظام ا€دفع وفي هذا ا€قانون اقر مج₭س ا€نقد وا€قرض

إن هذا ا€قانون خاص بنظام مقاصة ا€شي₫ات وأدوات

ا€دفع .
- 5ا قانون ا صادر رقم : 01-06ا صادر في  20فيفري 2006
وا€متع₭ق با€وقاية من ا€فساد وم₫افحته ،إضافة إ€ى ذ€ك عصرنة أنظمة ا€دفع في ا€بنوك وذ€ك خال نفس ا€سنة.2
ا فرع (:)2ا تسويق في ا بنوك ا جزائرية
إن ا€ف₫ر ا€تسويقي ا€بن₫ي وماهو موجود في ا€واقع ا€بن₫ي ا€جزائري بعيد ₫ل ا€بعد في تحقيق قفزة في تحسين
اأداء تسويق ا€بنوك ا€جزائرية وا€مش₭₫ة €يست تبني خطة أو إستراتيجية معينة ا€مش₭₫ة ت₫من في طريقة ا€تف₫ير
واأداء  .....وح₭ول ا€بنوك ا€جزائرية ت₫من في فتح تحا€فات وا€شرا₫ات اإستراتيجية مع ا€بنوك ا€عا€مية وا€جهوية .
 .Iأس وب ترويج ا خدمات ا بن ية
هناك عدة طرق ₭€ترويج ا€مشترك ₭€منتجات بين ا€بنوك وهي تسمح با₫تساب معرفة وطرق ترويجية حديثة
في ا€سوق ا€بن₫ي ا€جزائري وهي :
-1اإشهار ا مشترك :ا €ف₫رة اأساسية من ذ€ك هو تحقيق ترويج بطرق مخت₭فة ₭€منتجات باستعمال إعانات
اشهارية
1

ا€نظام رقم 03 -04ا€مؤرخ في  04مارس ، 2004ا€متع₭ق بإنشاء نظام ا€تامين ع₭ى ا€ودائع ا€بن₫ية .

2

ا€تقرير ا€سنوى €بنك ا€جزائر €سنة .2009
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مشتر₫ة وا€فائدة اأساسية من ذ€ك هو ت₫وين وايجاد إشهار قوي و₫بير ₭€مؤسسات ا€بن₫ية ا€جزائرية ا€تي ا نرى €ها
أي إعان في ا€سوق ا€مح₭ي .
-2ا حضور ا مشترك في ا محافل ا تجارية وا معارض ا دو ية(ا عاقات ا عامة

):إن ا€مشار₫ة في ا€تظاهرات

ا€تجارية وا€معارض ا€دو€ية يمثل هدفا مناسبا ا€بنوك ا€جزائرية ،ا€تحا€فات وا€شرا₫ات ا€تجارية تسمح €هذ₲ ا€بنوك
با€مشار₫ة في ا€تظاهرات وا€معارض وذ€ك حسب ا€بعد ااستراتيجي €هذ₲ ا€مشار₫ات وان نجاح هذا ا€نوع من ا€شرا₫ة
يعطي عم₭يات ا€تعاون في هذا ا€مجال ا€ديمومة وا€توسع وي₫ون حضور دائم ₭€بنوك ا€جزائرية في ا€معارض ا€عا€مية
.

1

-3ا صيرفة اا ترونية :هي مفتاح ا€ترويج اأساسي من خال ا€ت₫نو€وجيات ا€متطورة ومنها تطور شب ة اانترنت

في ا بنوك ا جزائر €قد أثر ا€تأخر ا₫€بير في قطاع ا€ت₫نو€وجيا وااتصال واإعام بطريقة سلبية على
أداء
ق ا€بنوك ا€جزائرية  ،إا أننا نشيد بداية تحرير هذا ا€قطاع اسيما في
ا€خدمات البن₫ية ا€تي تقدم ا
مجاات ا€هاتف ا€نقال و شب₫ة اانترنت،وقد تم ربط ا€جزائر بشب₫ة اانترنت عام  1994عن طريق
ايطا€يا في إطار ا€تعاون مع منظمة ا€يونس₫و بهدف إقامة شب₫ة مع₭وماتية في إفريقيا تسمى ريناف
وت₫ون ا€جزائر هي نقطة محورية في شمال إفريقيا ونظ ار €دورها ا€متطور

فبا€نسبة ₭€بنوك ا€جزائرية €ها

مواقع تظهر فيه مجموعة www.bank.of.algeria.dz ،ع₭ى شب₫ة اانترنت ،حيث نجد بنك ا€جزائر موقعه
من ا€معطيات وا€بيانات عن ا€سياسة ا€نقدية وا€ما€ية واحصائيات متع₭قة و₫€نها غير متجددة.
₫ذ€ك ا€صندوق ا€وطني ₭€توفير وااحتياط ،ا€قرض ا€شعبي ا€جزائري ،بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية €ها مواقع
ا₫€ترونية تعرض مجموعة من ا€مع₭ومات عن نفسها ومعظمها €م يتجدد منذ مدة ،إضافة إ€ى ذ€ك تجربة" بريد
ا€جزائر "بتقديمه خدمات عبر ا€شب₫ة مثل اإطاع ع₭ى ₫شف ا€حساب ا€بريدي وط₭ب ا€صك ا€بريدي باإضافة إ€ى
إم₫انية تسديد فاتورة ا€هاتف ا€نقال ا€خاص بفرع موبي₭يس "عبر ا€حساب ا€بريدي وانشاء خدمة ا€موزع ا€صوتي
 1جمعي €عماري ،ا تسويق في ا مؤسسة ا مصرفية ا جزائرية ،مداخ₭ة م₭تقى ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية وا€تحوات ااقتصادية -واقع وتحديات  -جامعة
ا€ش₭ف ،يومي  14و  15ديسمبر ،2004ص.47
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€استعام حول ا€حساب ا€بريدي،ومنه تعتبر شب₫ة اانترنت في ا€بنوك ا€جزائرية نافذة إعامية €تعزيز ا€شفافية وذ€ك
من خال ا€تعريف بهذ₲ ا€بنوك وترويج خدماتها واإعام با€نشر وتطورات مؤشرات ا€ما€ية بوضعها تحت تصرف
ا€باحثين وسائر اأطراف ا€معنية باأمر.
 .IIأس وب توزيع ا خدمات ا بن ية
يعتبر عنصر ا€توزيع في ا€بنوك ا€جزائرية ضمان تحقيق وصول ا€س₭ع وا€خدمات إ€ى ا€عميل في ا€وقت
وا€م₫ان ا€مناسبين وا€بنوك ا€جزائرية اعتمدت ع₭ى منافذ ₫انت أهمها :
-1فروع ا بنك :يعتبر ₫ل فرع من فروع ا€بنك هو صورة مصغرة من ا€بنك يمارس ₫افة اأنشطة ا€بن₫ية وخاصة أن
ا€جزائر جل بنو₫ها €ديهم فروع في ₫افة ا€تراب ا€وطني مثل بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية.
-2اأسا يب اا ترونية توزيع ا خدمات :اعتمدت ا€جزائر ع₭ى أجهزة ا€صرف اآ€ي

،ونظم تحويل اأموال

ا₫€ترونيا وا€موزعات اآ€ية DAB.TPEوهي موضحة في آ€يات عمل ا€بطاقات ا€بن₫ية.
-3اعتمدت من اجل ا قيام بعم يات توزيع ا خدمات ا بن ية ع ى أس وب ا تحا فات وا ش ار ات ا تجارية وهي :
أ ن يقوم ا€شريك ا€ذي €ه معرفة في ا€سوق بتوزيع ا€خدمات ا€بن₫ية وذ€ك وفق عقد ا€توزيع أو و₫ا€ة أو عقد اإعفاء
ا€تجاري فا€شريك يضع شب₫ة ومعارفه في مجال ا€توزيع تحت تصرف ا€بنك .
ا€طريقة ا€ثانية وهي اشتراك ا€بنك مع ا€شريك في ا€عامة ا€تجارية ومن ثم ت₫وين شب₫ة توزيع مشتر₫ة حيث يقوم
ا€شريك ببيع س₭س₭ة خدماته بعامة ا€شريك .

1

ا فرع( :)3ا عمل بوسائل ا دفع ا حديثة في ا جزائر
إن ا€تطور ا€ت₫نو€وجي ساعد ع₭ى تطوير وسائل ا€دفع وجع₭ها ا₫€ترونية €ذ€ك تعتبر وسائل ا€دفع اا₫€ترونية
من أهم وسائل في ا€وقت ا€راهن € ،ذا قدم ا€قانون €سنة

 1990تعريفا €وسائل وأدوات ا€دفع ي₫تسي طابعا عا€ميا

وتنص ا€مادة 112من هذا ا€قانون "يم₫ن اعتبار وسي₭ة دفع أداة دفع تسمح أي ₫ان بتحويل اأموال مهما ₫انت
ا€ر₫يزة أو اإجراء ا€تقني ا€مستعمل " إن تطوير ا€نقد اا₫€تروني €ه دور فعال في ترقية ا€عمل ا€بن₫ي ويساهم في
جعل ا€صورة ا€معاصرة ₭€نظام ا€بن₫ي

،ويعتبر رهان من رهانات صعب ا€منال فقامت ا€بنوك با€تعاون مع و ازرة

ا€ما€ية بإنشاء:
1

جمعي €عماري ،مرجع سابق ،ص ص.48-47
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 .Iشر ة تا ية ا صفقات بين ا بنوك وهي.SATIM
إن شر₫ة "ساتيم" ا€تي أنشأت في 25مارس ،11995هي شر₫ة مساهمة رأسما€ها مشترك ما بين ا€مصارف
ا€عمومية ا€تجارية ا€جزائرية ،تت₫ون من 19عضو ويساهم في رأسما€ها 8بنوك عمومية( :بنك ا€بر₫ة ا€جزائري ،بنك
ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية ،بنك ا€جزائر ا€خارجي ،ا€بنك ا€وطني ا€جزائري ،ا€صندوق ا€وطني ا€جزائري ،ا€صندوق
ا€وطني ₭€توفير وااحتياط ،بنك ا€تنمية ا€مح₭ية ،ا€قرض ا€شعبي ا€جزائري ) ،وتسعة بنوك خاصة وبريد ا€جزائر ووهي
ويب₭غ رأسما€ها  267م₭يون دينار.

2

أنشئت

ساتيم من اجل آ€ية ورقمنه ا€معامات ا€بن₫ية وتعد عنص ار هاما ضمن اإصاح وعصرنة ا€قطاع

ا€بن₫ي في ا€جزائر ومهمتها تحقيق مشروع ربط بين ₫ل ا€مؤسسات ا€بن₫ية عبر شب₫ة بين بن₫ية متخصصة هذا
ا€مشروع اعد في سنة 1996وانط₭ق بواسطة  ABEFمنظمة ا€بنوك وا€مؤسسات ا€ما€ية وتعمل ساتيم ع₭ى إدخال
وظيفة ا€دفع اا₫€تروني عم₭يا منذ سنة .32002و€شر₫ة ساتيم عدة مهام ت₫من فيما ي₭ي :
ا€عمل ع₭ى تطوير استعمال أدوات ا€دفع اا₫€ترونية .ا€مشار₫ة في وضع ا€قوانين بين ا€بن₫ية €تسيير منتجات بن₫ية ₫€ونها قوة دفع .تنظيم وادارة ا€بنية ا€تحتية ا€تقنية وا€تنظيمية €ضمان ا€توافقية ا₫€ام₭ة بين ₫ل متعام₭ي ا€شب₫ة ا€نقدية في ا€جزائر.مرافقة ا€بنك في إصدار وتطوير ا€منتجات ا€بن₫ية اا₫€ترونية .تخصيص ا€شي₫ات وبطاقات ا€دفع وا€سحب ا€نقدي .تنفيذ جميع إجراءات ا€تي تح₫م سير عمل ا€نظام ا€دفع بمخت₭ف م₫وناته بما فيها :مراقبة ا€ت₫نو€وجيا ،اإجراءات وسرعة ا€معامات......................ا€خ .

إتمام

4

أما اأعمال ا€تي تضط₭ع بها "ساتيم" فهي:

1

ا€قانون اأساسي €شر₫ة " ساتيم " ا€شر₫ة ا€عمومية ااقتصادية  /شر₫ة مساهمة رقم  95 / 103ا€مؤرخ في  29مارس و  6آفريل .1995

http://www.satim-dz.com/qui-sommes.29.3.2014h10.30
3

نور ا€دين إيمان ،تطوير ا خدمات في ا قطاع ا بن ي في ظل اقتصاد ا سوق ا معرفة-دراسة حا ة بنك ا فاحة وا تنمية ا ريفية BADRو ا ة ومديرية

بس رة، -مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في إطار مدرسة ا€د₫تورا₲ في ااقتصاد ا€تطبيقي و تسيير منظمات قسم ع₭وم ا€تسيير ،تخصص اقتصاد وادارة ا€معرفة
وا€معارف ،جامعة محمد خيضر –بس₫رة  ،2012-2011-ص(،88غير منشورة).
www :satim.dz.com
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إدماج ا€موزعات اآ€ية ( )DABفي وا€تي تشرف ع₭يه و منح ا€رمز ا€سري ،وتنشأ هذ₲ ا€خدمة عن طريق عقديبرمه ا€بنك مع شر₫ة "ساتيم" ا€ذي يحدد ا€تزام ا€طرفين خاصة فيما يتع₭ق بآجال واجراءات ا€تس₭يم ،باإضافة إ€ى
عم₭ية ا€ربط بين أجهزة ا€موزعات اآ€ية ( )DABومصا€ح ساتيم بواسطة شب₫ة اتصال ( PAC

، )X25 – DZ

حيث تسمح با€قيام بعم₭يات ا€سحب سواء ₫انت داخ₭ية أو محو€ة ،باإضافة إ€ى سجل متصل بهيئة ا€مقاصة
€تصفية ا€حسابات ما بين ا€بنوك .

1

 .IIا شب ة ا نقدية ما بين ا بنوك ا جزائرية
قصد تطوير ا€نقدية با€جزائر ،قامت شر₫ة

:RMI
تا€ية ا€صفقات ا€بن₫ية ا€مشتر₫ة وا€نقدية "ساتيم" إ€ى إعداد

مشروع إيجاد حل ₭€نقد بين ا€بنوك سنة  ،1996حيث ₫انت أول مرح₭ة €هذا ا€مشروع ا€ذي بدأ في ا€عمل سنة
 1997تمث₭ت في إعداد شب₫ة نقدية إ₫€ترونية بين ا€بنوك في ا€جزائر ،هذ₲ ا€شب₫ة ا تغطي إا

ا€خدمات ا€متع₭قة

بإصدار بطاقات ا€سحب ا€بن₫ية ا€خاصة با€سحب من ا€موزع اآ€ي مح₭يا ،وبا€تا€ي يم₫ن €بنوك ا€وطنية واأجنبية
ا€خاصة ،أو ا€عامة ،أن يقدموا إ€ى ₫ل زبائنهم خدمة سحب اأموال بواسطة ا€موزع اآ€ي ₫ما تعمل ع₭ى ضمان
حسن سير عم₭ية ا€سحب وت₫امل ا€موزعات اآ€ية مع عدد من ا€بنوك ،هذا باإضافة إ€ى تأمين قبول ا€بطاقة في
جميع ا€بنوك ا€منخرطين ،إجراء عم₭ية ا€مقاصة €صفقات ا€سحب بين ا€مصارف حيث تؤمن تبادل ا€تدفقات ا€ما€ية
بين ا€منخرطين ،وا€مؤسسة ا€مسؤو€ة عن ا€مقاصة ₫ذ€ك تعمل هذ₲ ا€شب₫ة ع₭ى مراقبة ا€بطاقات ا€مزورة ،و₫شف
حام₭ي ا€بطاقات إذا ₫انوا في ا€قائمة ا€سوداء 2.إن أما عن انضمام ا€مؤسسات إ€ى ا€شب₫ة ي₫ون بإمضاء اتفاقية بين
البنوك .
.III

1

معا جة ا نقدية ما بين ا بنوك.

عامر بشير  ،تحديث ا بنوك ا تجارية –دراسة حا ة ا جزائر ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير قسم ا€ع₭وم ااقتصادية  ،جامعة سعد دح₭ب ا€ب₭يدة ،جانفي 2005

،ص.175

Société Satim, rapport sur le réseau monétique interbancaire (RMI)- carte de retrait, mai 2002, P15.
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تشرف ع₭يه شر₫ة ))SATIMوتعمل ع₭ى ربط مرا₫ز ا€توزيع مع مخت₭ف ا€مؤسسات ا€مشار₫ة €وظيفة
ا€سحب حيث يتو€ى هذا ا€مر₫ز ربط ا€موزع اآ€ي بمقدم ا€خدمة ”” front officeبواسطة خطوط x25عبر ا€شب₫ة
ا€وطنية ()DZ - PACومرا₫ز ااعتراض ع₭ى ا€بطاقات ا€ضائعة أو ا€مزورة.

1

ا فرع ( :)4مشروع ا بطاقة ا بن ية في ا جزائر .
بطاقات اائتمان في ا€جزائر ،هي بطاقات تستعمل أساسا €سحب ا€نقود من ا€موزعات اآ€ية ،فتسمية
"بطاقات ا€سحب "أنسب و أص₭ح .إذن ظهرت بطاقات ا€سحب أول مرة في ب₭دنا سنة  ، 1994و ₫ان صاحب
مقتصر ع₭ى بعض ا€و₫اات ا€خاصة با€بنك .
ًا
ا€مبادرة بنك ا €فاحة وا€تنمية ا€ريفية ₫€، BADRن استعما€ها ₫ان

₫€ن أهم حدث في هذا ا€مجال ₫ان سنة  1997مع إصدار مؤسسة ا€ما€ية € SATIMبطاقات سحب مابين ا€بنوك

 LA CARTE DE RETRAIT INTERBANCAIREتم₫ن حام₭يها من سحب أموا€هم من أي موزع آ€ي داخل
ا€جزائر .
₫بير فيما يخص انتشار وتيرة استعمال
تأخر ًا
و حسب موقع اإنترنت ا€خاص ببريد ا€جزائر ،فإنا ب₭دنا يعرف ًا

بطاقات ا€دفع مقارنة مع ب₭دان ا€حوض اأبيض ا€متوسط ،فحسب ذات ا€مصدر،يفوق استعمال هذ₲ ا€بطاقات في

تونس  15مرة ما هو ع₭يه في ا€جزائر ،أما ا€ب₭دان اأوروبية فهي تتجاوز ب₭دنا بمتوسط قد ر₲  750مرة .ففي فرنسا
مثا ،هناك ما يقارب  45م₭يون بطاقة ائتمان و دفع" في ا€سوق" ،بينما ا يتجاوز هذا ا€عدد في ا€جزائر حسب
آخر اإحصائيات250 ،أ€ف بطاقة صادرة .

2

عمل ا€بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية ع₭ى تجاوز ا€مشا₫ل ا€سابقة من خال قيامه سنة  2003بمشار₫ة
شر₫ة أمري₫ية

 Aci World Wideع₭ى ط₭ب ( TPE 500طرفيات اا₫€ترونية ₭€دفع ) أجل

توزيعها ع₭ى ا€تجار ا€قاب₭ين ₭€تعامل معه  ،وتم تحقيق مشروع ا€دفع با€بطاقات اائتمانية في فيفري2005

1عامر بشير  ،مرجع سابق ،ص ص.170-169
2

ظافر زهير ،بوترفاس ا€هاشمي  ،واقع بطاقة اائتمان في ا جزائر ،ا€مر₫ز ا€جامعي بشار ،ص ص 9-8 :

 '2014_3-2ا€ساعة http //www .neevia .com 5:00
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وهذا ما أع₭نت عنه شب₫ة  SATIMبمشار₫ة  8مؤسسات ما€ية – أغ₭بها بنوك -من بينهم بنك BEA ، CNEP
 BNA،BDL ،بريد ا€جزائر و ، CNMAبنك ا€بر₫ة باإضافة إ€ى- BNP Paribas AL ،Algeria ABC
 ،DJAZAIRا€مؤسسة ا€عامة ا€جزائرية) فرع مؤسسة فرنسية (.ا€تي تحتاج إ€ى هذا ا€نظام وتم إصدار هذ₲ اأخيرة
₭€بطاقات في شهر أفريل . 2005
إن بطاقة ا€سحب ما بين ا€بنوك وبطاقة ا€دفع ما بين ا€بنوك(بطاقة اائتمان) €هما نفس ا€مظهرا€خارجي ₫€ل ا€بنوك ا€مشار₫ة  ،باإضافة إ€ى رمز ا€بنك ا€مصدر ₭€بطاقة وتسمح €حام₭ها با€حصول
ع₭ى مشتريات وخدمات مخت₭فة من تجار متعددين مثل  :ا€فنادق  ،ا€مطاعم  ،ا€صيد€ية  ،محطة
ا€خدمات  ،و₫اات ا€سفر  ،دفع فواتير ا€هاتف  ،ا₫€هرباء  ،ا€ماء  ،ا€غاز  ،اقتناء بعض ا€مشتريات من
محات متفق معهم ...ا€خ.1
ا فرع (:)5أنواع ا بطاقات ا بن ية في ا جزائر
 .Iبطاقة ا صرف اآ ي ()CIB
أنشئت هذ₲ ا€بطاقة بواسطة مؤسسة ساتيم وبدا ا€عمل بها سنة

 ،1997تستعمل هذ₲ ا€بطاقات خاصة

₭€سحب من أجهزة ا€صرف اآ€ي وهي محددة ا€مدة وا€م₫ان أنها صا€حة فقط في ا€جزائر2.تحمل شعار CIBواسم
ا€بنك ا€مصدر €ها وهي تحتوي ع₭ى معا€ج صغير يسمى un micro processeurيسمى ا€رقاقة puceهذا اأخير
يضمن عم₭يات ا€سحب وا€دفع وتسمح ا€بطاقة €حام₭ها بدفع ثمن ا€مشتريات من س₭ع وخدمات مخت₭ف أاما₫ن
با€فنادق وا€محات وا€سوبر مار₫ت وا€صيد€يات وغيرهم من تجار ا€متعام₭ين بين شب₫ة ا€بنوك و₫ذا ا€صرافات
ا€حام₭ة €شعار CIBا€باد.3
ش₫ل ا€بطاقة ا€بن₫ية مصنوعة من مادة باستي₫ية وفق مقاييس عا€مية  iso 7810وهي ايضا وفق مقاييس و₫ذا
ا€مقاييس ا€محددة من بنك ا€جزائر وذ€ك وفق منشور
1

94/64ا€مؤرخ في 1994/9/28طو€ها 85,72مم

ميهوب سماح  ،ااتجاهات ا حديثة خدمات ا مصرفية  ،مذ₫رة مقدمة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€بنوك وتأمينات ،فرع بنوك وتأمينات قسم ا€ع₭وم اقتصادية

،جامعة منثوري ،قسنطينة،2005-2004 ،ص ص.46-45:
2

س₭يمان ناصر ،ا نظام ا مصرفي وتحديات ا عو مة ،مج₭ة ا€دراسات ااقتصادية وا€ما€ية ،ا€عدد اأول ،جانفي ،2008ص ص.15-14
3

http://joomla.satimdz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58#ixzz1gEjWQo7P
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وعرضها54,3مم وسم₫ها 0,76ممتحتوي ع₭ى شريط مغناطيسي خاص بعم₭يات ا€سحب وخ₭ية ا₫€ترونية خاصة
با€دفع.1
ا جدول رقم (:)3-2يوضح ا تطور ا م حوظ بطاقات

ا

ا€سنة

ا€بطاقات ا€متداو€ة

2008

339374

2009

569558

2010

979933

2011

811846

:

Source

http://joomla.satimdz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=130&lang=fr#ix
.zz1jWpDzsb4

ا€ش₫ل رقم ( :)8-2ا€تمثيل ا€بياني €عدد بطاقات متداو€ة CIB

Source: http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html date 13/5/2014 h 2:22

1
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ا جدول رقم (:)4-2إحصاءات معامات بين ا بنوك
ا سنة

ا€سحب

ا€دفع

ا€مجموع

2008

1 912 400

2 051

1 914 451

2009

2 613 718

1 450

2 615 168

2010

3 763 775

1 805

3 765 580

2011

4 307 859

4 171

4 894 642

Source: http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html

ا ش ل رقم ( :)9-2تمثيل بياني ا فرق بين عم يات ا سحب وا دفع ا تي تتم مابين ا بنوك

Source: http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html

 .IIا بطاقات ا بن ية ا دو ية ()visa
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بطاقة VISAا€دو€ية وهي بطاقة ₭€سحب وا€دفع تمنح ₭€عماء ذوي ا€حسابات با€عم₭ة ا€صعبة صا€حة ع₭ى
مستويين ا€مح₭ي وا€دو€ي ₫€ن إصدار هذ₲ ا€بطاقة ₫ان بعدد ضعيف جدا ب₭غ 6مايين بطاقة سنة 2003و7مايين
سنة 2004وهذا با€رغم من انتشار ا€واسع €هذ₲ ا€بطاقة ع₭ى ا€مستوى ا€عا€مي .وتمنح هذ₲ ا€بطاقات :
_من طرف بنك مح₭ي €زبون جزائري ₭€سماح بتسوية معاماته من مشتريات وخدمات تجارية من ا€خارج أو €عماء
أجانب أو غير مقيمين با€وطن رحات تجارية أو سياحية من اجل سحب ا€مبا€غ با€عمات اأجنبية وهذا وفق ما
يسمح به ا€قانون  .1فنجد ا€بنك ا€خارجي ا€جزائري وا€قرض ا€شعبي ا€جزائري هم ا€بن₫ين ا€ذين يعرضان €عمائهم
خدمات ا€بطاقة ا€دو€ية ومن بين شروط ا€حصول ع₭ى هذ₲ ا€خدمة  VISAما ي₭ي:
حساب با€عم₭ة ا€صعبة يقدر ب  1725أرو.حساب با€دينار يقدر ب  20.000دج جزائريوتبقى هذ₲ اأرصدة مجمدة €دى ا€بنك ₫₫فا€ة حتى نهاية مدة ا€بطاقة وا€تي تقدر بسنة واحدة.

2

 .IIIبطاقة سابقة ا دفع
باإضافة إ€ى بطاقة ا€سحب ما بين ا€بنوك وبطاقة اائتمانية ا€تي أصبح تقدمها ا€بنوك مؤخ ار عمل ا€بنك
ا€خارجي ا€جزائري ع₭ى إدخال بطاقة سابقة ا€دفع في إطار ا€شرا₫ة مع نفطال ،حيث تعتبر ف₫رة استعمال هذ₲
ا€بطاقة في محطات ا€خدمات station-serviceمن ا€عوامل ا€مساعدة ع₭ى تطوير ا€خدمات ا€بن₫ية في ا€جزائر،
باإضافة إ€ى أنها تحقق ا€عديد من ا€مزايا €شر₫ة نفطا ل.
و€قد تم تمويل ت₫ا€يف هذا ا€مشروع من قبل نفطا ل وا€بنك ،وبدأ ا€عمل بهذ₲ ا€بطاقة في محطتين ،ومن
أجل تشجيع ا€تعامل بها تم دفع عمو€ة ع₭ى مب₭غ ا€معامات ا€مقبو€ة ع₭ى ا€شب₫ة ع₭ى ش₫ل م₫افأة
ع₭ى هذ₲ ا€خدمة ،وا€غرض من إقامة هذ₲ ا€تجربة هو تنشيط تعبئة ا€بطاقات من طرف و₫ااتBEA
حيث حققت هذ₲ ا€تجربة نتائج موجبة حسب رأي نفطا ل ،وسيتم استعمال ا€بطاقة بش₫ل موسع في
حوا€ي  1800محطة خاصة بنفطال في بداية ا€سداسي اأول €سنة .2005

3

Mansouri Mansour ,Système et pratiques bancaire en algerie, ed houma ,Alger,2006,p260.
2
3
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1

ا€فصل ا€ثاني:
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وحسب إحصائيات ساتيم فقد تم توزيع 420ا€ف بطاقة دفع ا₫€ترونية ₫اسي₫ية و 52ا€ف بطاقة ذهبية
قو€دن منذ  ،2004وقد ب₭غت قيمة ا€تعامات عبر هذ₲ ا€بطاقات 7500عم₭ية يوميا تتم عبر 2120نهائيا ₭€دفع
اا₫€تروني ا€موزعة ع₭ى ا€تجار و 640موزعا ا€يا ₭€نقود متواجد أمام و₫اات 17مؤسسة بن₫ية وتتوقع ساتيم توزيع
850ا€ف بطاقة جديدة سنة

2009ورفع عدد ا€موزعات

اآ€ية ب 720ا€ة جديدة وتوزيع

4300نهائي ₭€دفع

اا₫€تروني €دى ا€تجار.1
وفي هذا اإطار دعا محافظ بنك ا€جزائر "محمد ₫€صاسي "إ€ى تعامل أ₫بر با€ص₫وك وا€بطاقات ا€بن₫ية
€سيما في ا€معامات ا€تجارية وا€عقارية ،وأوضح خال اجتماعه ا€سنوي مع مدراءفروع وو₫اات بنك ا€جزائر أن
تحسن ا€تداول ا€نقدي سنة  2012وفي ا€ثاثي اأول من سنة 2013ا ينبغي أن يغطي ع₭ى فرصة وضرورة
تطوير أدوات ا€دفع غير ا€نقدي ع₭ى غرار ا€صك وا€بطاقة ا€بن₫ية ،وأضاف في هذا ا€خصوص أن أنظمة ا€دفع
ا€مناسبة أو ا€تحويل ا€بن₫ي ا€ذي تم إنشاؤ₲ سنة 2006ا يستعمل إا بنسبة  10 %من طاقته ،مؤ₫دا ع₭ى
ضرورة أن يحظى هذا ا€نظام باأفض₭ية في استعمال أنظمة ا€دفع ا€حديثة يضمن تأمينا ما€يا أ₫بر وسمح ب₭عب
دور هام فيما يسمى" ااشتمال ا€ما€ي "€سيما €فائدة اأسر.
ا مط ب ): (2آ ية عمل ا بطاقات ا بن ية في ا جزائر
ا فرع (:)1عم ية ا سحب با بطاقة ا بن ية في ا جزائر
وتعتبر أول تجربة ₭€بنوك ا€جزائرية في مجال استخدام أدوات ا€دفع ،استعمال بطاقات ا€سحب ا€خاصة
با€شباك اآ€ي ا€بن₫ي )(GABوا€موزع اآ€ي ₭€بنوك ( ( DABوتم ذ€ك ع₭ى مراحل:
.I

ا مرح ة اأو ى ₫ :انت تستعمل بطاقة سحب إا في ا€شباك اآ€ي ا€بن₫ي وا€موزع اآ€ي ₭€نقود

ا€خاص با€بنك مصدر ا€بطاقة بمعنى ا يستطيع حامل ا€بطاقة ا€سحب من جهاز بنك آخر.
.II

ا مرح ة ا ثانية  :بدأت هذ₲ ا€مرح₭ة سنة  ، 1997حيث تم ربط ا€شب₫ة ا€بن₫ية ا€جزائرية من

خال استعمال شب₫ة  Satimا€تي تسمح بإم₫انية إجراء ا€سحب من أي موزع آ€ي ₭€نقود سواء ₫ان تابع €مصدر
ا€بطاقة أو €بنك آخر وبذ€ك حو€ت شب₫ة  Satimبطاقة ا€سحب ا€عادية إ€ى بطاقة La carte interbancaire
1

نوال  ،تعميم استعماات بطاقات ا دفع اا ترونية ابتداء من شهر جوي ية ،جريدة ا€مساء ا€جزائرية ،ا€عدد ا€صادر بتاريخ .2009/6/7 :
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 de retrait CIBسحب ما بين ا€بنوك و€قد عم₭ت ع₭ى استثمار 3,6م₭يون أرو سنة  2003أجل تق₭يص دوران
ا€نقود ا€سائ₭ة وتعميم استعمال ا€بطاقة ا€بن₫ية في ا€جزائر ،حيث عم₭ت ع₭ى زيادة عدد ا€موزع اآ€ي ₭€نقود و₫ذا
إقامة طرفيات دفع عند ا€تجار  T erminaux depaiementوأجل نفس ا€غرض تم عقد اتفاقية في شهر أفريل
2003مع مؤسسات فرنسية Ingencoمختصة في صنع طرفيات ا€بطاقات و Satimبمب₭غ  400.000أرو ،و€قد
مول هذا ا€عقد من طرف ا€بنوك ا€مساهمة في€ Satimهي ا€صندوق ا€وطني ₭€تعاون ا€فاحي
)Algéro-saudianوبنك ا€بر₫ة)( Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA
.و€قد تم ربط ₫ل ا€موزعات اآ€ية ₭€نقود ا€موجودة في ا€جزائر سنة  ، 12003فعم₭ية ا€سحب تتم بط₭ب ترخيص
يوجه إ€ى مر₫ز ا€ترخيص با€و₫ا€ة ا€ذي يقبل أن يرفض ا€ط₭ب وفي حا€ة ا€قبول يراقب ا€مر₫ز ا€سقف ا€مسموح به
أسبوعيا ₫€ل زبون ₫ما يراقب هذا ا€مر₫ز اإشارة ا€سرية₫ ،ما أن ا€سحب ا€ذي يتم با€بطاقة ا يم₫ن ا€رجوع فيه بعد
ذ€ك وع₭ى ا€ساعة ا€صفر يقوم ا€مر₫ز بمعا€جة ₫ل ا€صفقات ا€تي قامت في ذ€ك ا€يوم وتنظمها حسب ₫ل بنك
موجود في ا€شب₫ة بين ا€مر₫ز وجميع ا€بنوك ا€مشار₫ة وتسجل ا€عم₭يات €دى جميع ا€بنوك ويتم إجراء عم₭ية
ا€مقاصة في مر₫ز ا€ص₫وك ا€بريدية ا€تي €ها ₫ل حسابات ا€بنوك .وبهذا يم₫ن ا€قول ان عم₭ية ا€سحب تتم باس₭وب
نصف مباشر فتوجد شب₫ة ا€موزعات اا€ية وشر₫ة ساتيم ₫€ن ا توجد شب₫ة بين ا€بنوك وساتيم وهذا ما يخ₭ق نوع
من ا€مخاطر تتمثل في عدم معرفة ا€مب₭غ ا€موجود في ا€حساب بصفة

إ€ية في ₫ل عم₭ية سحب  ،أضف إ€ى هذا

اآجال ا€مطبقة ت₫ون بيوم بعد عم₭ية ا€سحب (يوم.)1 +

2

ا ش ل رقم( :)10-2سير عم ية ا سحب من خال بطاقة ا بن ية في ا جزائر

1
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موزع اآ€ي

منح اأموال

حامل ا بطاقة
3
قبول 4
إرسال ا€بيانات

5
ا€مقاصة

.III

SATIM

1

اصدرا€بطاقة

بنك مصدر

بنك مستقبل

يفية استخدام بطاقة CIBفي ا صراف اآ ي اتباع ا€مراحل ا€تا€ية :
رسا ة ترحيب

اختيار ا غة

إدخال ا رقم ا سري

اختيار ا عم ية
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اختيار ا حساب
اختيار ا مب غ

سحب ا مال وانتظار ا تذ رة
معا جة ا مع ومات

نهاية عم ية ا سحب

اقتراح ا مواص ة
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ا€فصل ا€ثاني:

Source:http://joomla.satimdzcom/index.php?option=com

dqte:2.5.2014h 12;3

من خال ا€تجارب ا€تي قامت بها ساتيم في ا€جزائر و€مدة ستة أشهر تم اختيار 5700من حم₭ة ا€بطاقات
وتم تر₫يب 1670نهائي ا€دفع مطارف ₫ما ي₭ي:
ا جدول رقم(: )5-2يوضح حم ة ا بطاقات ونهائي ا دفع –مطارف-
ال ن

ح لة
ال طاقا

ن ائي
–
ال فع
ال طارف-

بنك ا€بر₫ة

600

20

بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية 2001

500

بنك ا€تنمية ا€مح₭ية

198

300

بنك ا€وطني ا€جزائري

700

150

بنك ا€خارجي ا€جزائري

200

200

ا€قرض ا€شعبي ا€جزائري

2001

500

-من إعداد ا€طا€بة بناءا ع₭ى مع₭ومات (جميل احمد ،رشام ₫هينة،مداخ₭ة )

يوجد نوعين من ا€مطارف ا€ثابت وا€محمول و₫اهما مطابق €مقاييس  ، EMVويتم تر₫يب هذ₲ ا€مطارف حسب ما
يط₭به ا€بنك تحتوي هذ₲ ا€مطارف ع₭ى برامج تقوم بمعا€جة ا€بطاقات ا€وطنية وا€دو€ية ،وتسمح ا€قيام با€نسبة
₭€بطاقات با€عم₭يات ا€تا€ية :
ا€قيام بعم₭يات ا€دفع .إ€غاء ا€عم₭يات في حال عدم تجسيدها.102
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ا€ترخيص وا€تأ₫يد انجاز ا€عم₭ية تعويض عم₭ية ا€دفع.طبع ا€تذا₫ر مزدوجة ₭€تجار وا€عميل .-دفع ا€فواتير.

1

ا جدول رقم (:)6-2إحصائيات استخدام بطاقة  CIBفي أجهزة ا صراف اآ ي DABونقاط نهائي ا بيع TPE
ا سنوات

DAB

TPE

2008

544

1 984

2009

572

2 639

2010

636

2 946

2011

647

3 035

: http://www.satim-dz.com/chiffres-cles.html2.4.2014 h2;00 source

ل€بحث عن ا€تجار ا€ذين يتعام₭ون با€بطاقة ا€بن₫ية ما ع₭يك سوى اختيار ا€واية ثم تحصل ع₭ى قائمة
ا€تجار ا€متعام₭ين با€بطاقة ثم انقر ع₭ى ثم قم باختيار ا€ب₭دية يظهر €ك ا€عنوان .
ا ش ل رقم( :)12-2قائمة ا موزعين في ل واية

- 1جميل احمد ،رشام ₫هينة ،مرجع سابق .20 ،

103

أسا€يب تسويق وسائل ا€دفع €رفع ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنوك ا€جزائرية

ا€فصل ا€ثاني:

Source : http://www.satim-dz.com/trouver-un-distributeur-dab.html

ا فرع (:)2عم ية ا دفع با بطاقة ا بن ية في ا جزائر
ا ش ل رقم (:)13-2يوضح يفية سير عم ية ا دفع بواسطة ا بطاقة ا بن ية في ا جزائر
تقديم ا€بطاقة
حامل ا بطاقة

ا جهاز ا طرفي
تقديم ا€س₭ع بطاقة
تس₭يم ا€صفقات ط₭ب

SATIM

إصدار بطاقة

ط₭ب ترخيص
VISAتزويد ا€صفقات
قبول
MASTERCA
تس₭يم ا€صفقات

بنك مستقبل

ا€مصدر

إرسال

غرفة ا مقاصة

:عامر بشير ،مرجع سابق ،ص .173

ماحظة :ا خطوط ا مستقيمة :تدل ع₭ى ا€مسار ا€مرئي .
ا خطوط ا منحنية :تدل ع₭ى ا€مسار ا€غير مرئي من خال شب₫ة ااتصاات
عم ية ا دفع من خال ا بطاقة :من خال هذا ا€ش₫ل توضيح عم₭ية ا€دفع :
.I

حامل ا بطاقة وا تاجر ينتميان إ ى نفس ا ب د :
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بنك مصدر
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بعد إصدار ا€بطاقة من قبل بنك ا€مصدر ،يقوم حام₭ها بتقديمها

إ€ى ا€تاجر وا€تي يضعها في ا€جهاز

ا€طرفي ،بعد ذ€ك وباتصال مباشر تنقل ا€بيانات ا€بطاقة إ€ى مر₫ز ا€بطاقة ساتيم وبعد ا€تأ₫د من صاحية ا€بطاقة
وفي دورة ع₫سية يشير ا€جهاز ا€طرفي ،با€قبول ويس₭م ا€تاجر ا€س₭عة ا€مط₭وبة ،في نفس ا€وقت يرسل مر₫ز ا€بطاقة
مع₭ومات عن ا€صفقة ا€منجزة ₫مب₭غ ا€صفقة وصاحب ا€بطاقة إ€ى ا€بنك ا€مصدر وبنك ا€تاجر ،ثم تحدث عم₭ية
ا€مقاصة بين ا€بن₫ين في بنك ا€جزائر .
 .IIحامل ا بطاقة أجنبي وا تاجر مح ي :
عندما يضع ا€تاجر ا€بطاقة في ا€جهاز ا€طرفي ،وباتصال مباشر مع مر₫ز ا€بطاقة ساتيم ناحظ

أن هذ₲

اأخيرة ا يم₫نها ا€تعرف ع₭ى ا€بطاقة وا ع₭ى صاحبها ان ا€بطاقة صادرة من مر₫ز أجنبي ،وبا€تا€ي تقوم ساتيم
بط₭ب ترخيص إ€ى ا€منظمة ا€دو€ية ،VISA ,MASTERCARDا€تي تتعرف ع₭ى ا€بنك ا€مصدر ₭€بطاقة وفي
دورة ع₫سية ،تمنح ا€قبول €شر₫ة ساتيم بدورها ترسل ا€قبول إ€ى ا€جهاز ا€طرفي ،ويس₭م ا€تاجر ا€س₭عة ا€مط₭وبة.

1

ا مط ب(:)3أنظمة ا دفع ا بن ية في ا جزائر
يعد تحديث أنظمة ا€دفع أو€وية هامة  ،مادام إن وسائل ا€دفع ا€تق₭يدية اقل فاع₭ية في عصر يستوجب ا€سرعة ومنه
في هذا ا€مط₭ب توضيح ذ€ك .
ا فرع (-)1تعريف نظام ا دفع وم وناته :
- .Iتعريف نظام ا دفع :
تشمل منظومة ا€دفع جميع

اأدوات وا€هيئات واإجراءات و₫ذا ا€منظومة

اإعامية ووسائل ااتصال

ا€مستعم₭ة من اجل إعطاء تع₭يمات وارساء مع₭ومات بين ا€مدين وا€دائن حول ا€مدفوعات وا€قيام بتسويتها بمعنى
تحويل اأموال ا€مناسبة .
عرف نظام ا€دفع بأنه  :مجموعة ا€تسويات €مجموعة دوائر متعام₭ين وذ€ك من اجل تحويل قيم بين طرفين
ع₭ى اأقل بأقل ت₭₫فة وبأقل مخاطر وفي وقت تسريع في حدود ما تسمح به ا€ت₫نو€وجيا ا€متوفرة في ا€وقت معين .

2

1

عامر بشير  ،مرجع سابق ،ص .174

2
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تحديث ا بنية اأساسية نظام ا مدفوعات ا جزائرية  :جودة نظام ا€مدفوعات مؤشر جيد أداء ااقتصاد ،حيث إن
باإضافة

تطوير ا€مؤسسات وا€منافسة ا€تي تح₫م ا€سوق ا€بن₫ية ،أدى €تطور وتنوع أدوات ووسائل ا€دفع

€ت₫نو€وجيات ا€جديدة في نقل ا€بيانات وأوجه ا€تقدم في ت₫نو€وجيا ا€مع₭ومات هي اأساس €تحسين إجراءات ا€دفع
واانتعاش في ا€ب₭دان ا€متقدمة ونمو ا€ب₭دان ا€ناشئة.
يت₫ون نظام مدفوعات-:ا€مؤسسات ،وا€وسطاء ا€ما€يين-ص₫وك ا€دفع-واجراءات ا€سداد وااسترداد في هذ₲
ا€عناصر ا€ثاثة ،إذ يجب دمج نظام ا€مع₭ومات وااتصاات داخل وبين ا€مؤسسات ،وا€وسطاء ا€ما€ين حيث أن بنك
ا€جزائر قد ا€تزم بمساعدة ا€بنك ا€دو€ي مشروعا €تطوير ا€بنية ا€تحتية ₭€نظام ا€ما€ي ا€جزائر (نظام ا€دفع )حيث ت₭قى
بنك ا€جزائر قرضا بقيمة16,5م₭يون دوار .
 .IIاأهداف ا رئيسية في إطار هذا ا مشروع  · :تنفذ إطار €زيادة ا₫€فاءة في تجهيز ا€عم₭يات ا€مشتر₫ة بين ا€بنوك
واأسواق ا€ما€ية ،وأساساً وضع نظام €دفع مبا€غ ₫بيرة؛ · وضع ا€قواعد وا€معايير ₭€نظام ا€مستقب₭ي €تطهير
معامات مبا€غ ا€صغيرة ،كشرط أساسي €تنميتها؛ · ترقية نظام ا€مع₭ومات من "بنك ا€جزائر" ₫م₫مل ضروري
ودعم نظم ا€دفع وعم₭يات ا€سياسة ا€نقدية ،ومعام₭ة غطاء ا€عمات اأجنبية ،إ€خ  ،تعزيز ا€بنية اأساسية
€اتصاات ا€س₫₭ية وا€اس₫₭ية .
أصدرت ا ا₭€جنة ا€مخصصة €مصرف ا€تسويات ا€دو€ية بنك ا€جزائر €وائح ا€متع₭قة با€توحيد ا€قياسي €ص₫وك
ا€دفع (ا€شي₫ات وا€حواات ا€بن₫ية وبطاقة اائتمان)،وجب ا€تقيد بتوصياتها وحددت إنشاء بيان هوية ا€بنك ،قواعد
ومعايير ₭€تجارة تتحدد تدريجيا ₫€ل م₫ون من م₫ونات نظام ا€دفع .ويتط₭ب نظام ا€مدفوعات ₭€مبا€غ ا₫€بيرة في
ا€وقت ا€حقيقي )₫ (RTGSشرط مسبق بوجود شب₫ة ااتصاات ا€س₫₭ية وا€اس₫₭ية موثوقة وآمنة وتتسم با₫€فاءة.
في هذا اإطار أن "بنك ا€جزائر" قد وقعت اتفاقا مع و ازرة ا€بريد و "ت₫نو€وجيات ا€مع₭ومات" وااتصاات (مبتيك)
€تنفيذ €صا€ح ا€مجتمع ا€بن₫ي بسرعة مغ₭قة ،عا€ية ،شب₫ة موثوقة وفعا€ة وآمنة ₭€مشتر₫ين في عام .2002

1

€ضمان ₫فاءة وشفافية عنصر ا€تح₫م في هذا ا€مشروع ا€هام بنك ا€جزائر قد تنفذ مشروع "نظام مدفوعات"
مع تعيين مدير ₭€مشروع في حزيران/يونيه

 ،2003بتش₫يل فريق متعدد ا€تخصصات من ا€مديرين ا€تنفيذيين،

Le Rapport Annuel de BC 2002, Système de Paiement : Développement De L’infrastructure ,p13 .
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وا€مسؤو€ة عن تنفيذ ا€مشروع .واستخدم فريق ا€مشروع خطة €تدريب ع₭ى نظم ا€دفع وهذ₲ اأنظمة ا€تي تحققت في
ا€ب₭دان ا€متقدمة وبعض ا€ب₭دان ا€ناشئة

1

هذا ا€تحديث في ا€بنية ا€تحتية يهدف انشاء نظام ا€مدفوعات ا€جزائري ذو ₫فاءة بين ا€بنوك فعال وامن
وسريع وتامين ا€تحويات با€تقيد بتوصيات ا₭€جنة ا€مخصصة من ا€بنك ا€عا€مي ا€تسويات ا€دو€ية )(BIS/CPSS
منها €وائح إجما€ية ₫ميات ₫بيرة في ا€وقت ا€حقيقي (ا€مشار إ€يها في"ا€جزائر ا€وقت ا€حقيقي تسوية ا€فورية) ،عموما
ا€مشار إ€يها

 ،RTGSونظام ا€ذي يدير ص₫وك ا€دفع ا€شامل مر₫ز بين ا€بنوك

(TELéCOMPOSATIONا€مشار إ€يها في ا€جزائر ا€دعم بين ا€بنوك  .)ACTIاإطار ا€قانوني €هذين ا€نظامين
دخ₭ت حيز اإنتاج في عام  ،2006اقيم نظام ₭€مدفوعات اإجما€ية ب₫ميات ₫بيرة في ا€وقت ا€حقيقي  (RTGSفي
 8شباط/فبراير )ومقاصة إ₫€ترونية ₭€مدفوعات ₭€مبا€غ ا€صغيرة  15ACTIمايو . 2006

2

بنك ا€جزائر ا€مسؤول عن ضمان ا€تشغيل ا€جيد واأمن €نظم ا€دفع في إطار هذ₲ ا€بعثة،ا€تي عهد بها إ€ى
"بنك ا€جزائر" حسب ا€قانون،جع₭ت ا€مديرية ا€عامة ₭€مفتشية ا€عامة خال عام  2007دفع أنظمة ا€تح₫م في ا€بعثة
أنها مهمة عبر برنامج ا€تشغيل في ا€بنوك خمسة واختيارها €ت₫ون جزءا من ا€عينة (ا€بنوك ا€عامة ا€ثاثة واثنين من
ا€بنوك ا€خاصة) ،إن ا€دروس ا€مستفادة من هذا ا€تقييم ا€بعثة ا€تر₫يز ع₭ى ا€حاجة إ€ى تحسين ا€دعم ا₫€امل أمن
ا€عم₭يات واإشراف ع₭يه فيما يتع₭ق با€هيا₫ل ا€تشغي₭ية في ا€مصارف ا€خاضعة ₭€رقابة وادارة ا€مراقبة ا€داخ₭ية €هذ₲
اأقسام بش₫ل دفع نظم ا€تح₫م في ا€بعثة .3تعريف أفضل ₭€بعثات €هيا₭₫ها ا€تشغي₭ية ،إن هذ₲ ا€بعثة زادت ₭€بنوك
ا€خاضعة ₭€رقابة ا€سامة ا€تشغي₭ية وتنظيم هيا₭₫ها من حيث اإشراف تساهم في تطوير ا€رصد ا€دينامي₫ي ا€دائم
€نظم ا€دفع وساهمت ا€مديرية ا€عامة ا€مفتشية ا€عامة بوضع عنصر
بمستوى ا€مشار₫ة ا€بنوك €نظم ا€دفع .

تح₫يم يدوي أنظمة ا₫€مبيوتر فيما يتع₭ق

4

1

Le Rapport Annuel de BC 2003 ,Le Système de paiement gros montants ,P29-30.
Le Rapport Annuel de BC2006,Modernisation de l’infrastructure des paiement ,p107 .
2
Le Rapport Annuel de BC2008 ,Système de Paiement ,p117-118 .
4
Le Rapport Annuel de BC 2009 ,Système de paiement ,p128
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₫ذاك في سنة  2010من خال (ا€مادة 52من ا€مرسوم )11-3ا€متع₭ق با€عم₭ة واائتمان أعطى بنك
ا€جزائر تشريعات واح₫ام جديدة في ما يتع₭ق بإصاحات أوسع في هذا ا€مجال خاصة عم₭ة رصد
ا€دفع وتميزت سنة2010جهاز قانوني مدعم رئيسي €مشروع ا€تحديث وا€تطوير مر₫زية ا€مخاطر.

واأمن €نظم

1

وع₭يه نستنتج انه سوف تسهل تطوير ا€وساطة ا€بن₫ية وادارة ا€مخاطر ،اندماجات جديدة من ا€خدمات
ا€بن₫ية €أفراد مثل بطاقات اائتمان وبطاقات ا€شحن ،تعزيز ا€روابط ا€مؤسسية وا€ما€ية مع اأسواق ا€ما€ية ا€عا€مية
وتهيئة بيئة مواتية €مشار₫ة ا€بنوك اأجنبية في ا€سوق ا€ما€ية ا€جزائرية.

2

ا فرع (:)2أنواع نظام ا دفع في ا جزائر
 .Iنظام ا دفع با بطاقة في ا جزائر
ا يم₫ن €نظام ا€دفع أن ينجح إا إذا ₫انت مجاات ا€قبول واسعة وان تغطي أغ₭بية ₫ل ا€تجار باأجهزة
ا€طرفية ،وفي هذا ا€سياق أحس ا€نظام ا€بن₫ي ا€جزائري ا€حاجة

إ€ى تطوير وسائل ا€دفع ا€بنوك €ت₭بية حاجات

ا€مسته₫₭ين في أحسن ا€ظروف  ،وبهذا أدخ₭ت ا€بنوك وبا€تعاون مع شر₫ة ساتيم في مشروع بوضع نظام دفع
ا₫€تروني ومع اتصاات باستعمال ا€هاتف €ت₭بية متط₭بات ا€مؤسسات ا€بن₫ية وسوف يتم ا€عمل بهذا ا€نظام في بداية
،2005في مجال ا€هي₭₫ة تت₭₫ف ساتيم بوضع واستغال جهاز

SERVEURا€وطني بربط مخت₭ف نقاط ا€بيع

ومعا€جة ا€صفقات أما ا€بنوك اأعضاء فسوف تت₫فل بمهمة تعريف ونشر وتطوير ا€منتج ₭€عماء وا€تجار ا€مسج₭ين
في مؤسساتهم و₫ل حامل ₭€بطاقة سوف ي₫ون في مقدور₲ ا€سحب وا€دفع إذا ما وافق ا€بنك ا€منتمي إ€يه ،أن هدف
مشروع ونظام ا€دفع با€بطاقة في ا€جزائر هو توحيد ا€تقنيات

ا€م₫ونة ₭€جهاز وا€طريقة ا€مث₭ى ₭€دفع هي ت₭ك ا€تي

تتميز با€بساطة في ااستعمال ونموذج هو (خط دفع +ا₫€تروني )  ،وهي وسي₭ة مؤمنة با€نسبة €حامل ا€بطاقة و€ها
جهاز مقاصة ا₫€ترونية يتميز با€سرعة .

Le Rapport annuel de BC 2010 ,Modernisation de l’infrastructure bancaire :système de paiement et centrale
des risque et des impays,p88-89 .
2
Le Rapport annuel de BC 2005, Modernisation de l’infrastructure du système bancaire ,p113-114 .
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€قد قررت شر₫ة ساتيم بداية ا€مشروع بثاثة

اأو€ى ع₭ى 300او

أو أربعة بنوك ير₫زون في ا€مرح₭ة

400قاب₭ين (تجار) وي₫ونون ع₭ى مساحة أربع إ€ى خمس ₫ي₭ومترات حول ا€جزائر ا€عاصمة  ،ويتعين ع₭ى شر₫ة
ساتيم بوضع هذا ا€نظام أن تحصل ع₭ى :
-موزعات آ€ية

SERVEURوا€معدات ا€ضرورية €مر₫ز ا€معا€جة  ،أجهزة طرفية مابين 500ا€ى 800موجهة

₭€تجار من بداية عمل ا€مشروع .،وبتوفر هذ₲ ا€شروط فان تسيير هذا ا€نظام ي₫ون ع₭ى جبهتين:
اإجرائية :ت₫وين €جنة بنوك وذ€ك بوضع د€يل دفع ا₫€تروني وقواعد تعامل ا€تجار وا€عام₭ين وفك ا€نزاعات ......ا تقنية :متابعة ا€عم₭يات ع₭ى مستوى ا€و₫اات وا€تجار فان ا€عم₭ية تبدأ بوضع دفتر ا€شروط ₭€حصول ع₭ى حلنقدي ₫امل واست₫مل في افريل  2001باقامة مر₫ز معا€جة بين ا€بنوك .
إن هذا ا€تح₭يل مرتبط بدراسة تقنية اقتصادية €سوق ا€حام₭ين ،و€هذا يستوجب دراسة حاجيات ا€بنوك ودراسة
ا€حام₭ين وا€تجار  ،وبذ€ك وضعت ساتيم دفتر اانجاز وبعد دراسة ا€سوق ا€جزائري يتم في ا€مرح₭ة ا€ثانية وضع
ا€معدات وا€عتاد وتحضير نقاط تمر₫ز ا€تجار وا€و₫اات من طرف مر₫ز

ا€نقدية بين ا€بنوك ومجموع مؤسسات

ا€مشتر₫ة ،وتشرف شر₫ة ساتيم ع₭ى ا€عم₭ية ا€تقنية ويتعين ع₭ى ا€تنظيم إدماج ا€هيا₫ل ا€موجودة مع ا€شب₫ة ا€نقدية
بين ا€بنوك ع₭ى ضمان ا€مبادات في جهاز  SERVEURوجهاز ا€مع₭ومات €مخت₭ف ا€بنوك  ،ومفهوم ا€بطاقة
مفهوم جديد ع₭ى ا€جزائريين يجب إن يوا₫ب هذا اانجاز ا€عمل اإعامي وا€تحسيسي وت₫وين ا€تطبيقي ومهني
يشمل إدارات جهاز ا€دفع ا€مستعم₭ين ا€ساهرين ع₭ى اإنتاج وتسيير  ، SERVEURوفي اأخير إن شر₫ة ساتيم
وجميع ا€بنوك ا€منخرطة يتعين إن تنظم شب₫ات ا€دفع ا€دو€ية

بإصدار بطاقات دفع ا€في از وا€ماستر ₫ارد ا€قاب₭ة

€استعمال ع₭ى ا€مستوى ا€وطني وا€دو€ي .

1

 .IIنظام ا وائح اإجما ية في ا وقت ا حقيقي من ا مدفوعات ا عاج ة وذات ا قيمة ا بيرةRTGS
:1تعريفه
نظام دفع مبا€غ ₫بيرة في ا€وقت ا€حقيقي ،ونظام فيما بين فيما بين ا€بنوك  .ونظام دفع حيث تصنع ₫ميات
₫بيرة أو ا€مدفوعات ا€مدفوعات ا€عاج₭ة .يتم سداد ا€مدفوعات فقط عن طريق ا€تحويل ا€بن₫ي.

2

1

عامر بشير ،مرجع سابق،ص ص .173-171

Le Rapport Annuel de BC 2005 ,Système de paiement de gros montants en temps réel RTGS , p114.
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وفي ا€مادة  03من نفس ا€قانون تعرف نظام " ARTSبأنه نوع من نظام تسوية ا€مبا€غ ا€ضخمة وااستعجا€ية
 " ، " RTGSفي نظام ا€دفع  ،عم₭يات ا€دفع ما بين ا€بنوك تنجز إجماا ( بدون مقاصة) وفي ا€وقت ا€فع₭ي
€حسابات ا€تسوية ا€مفتوحة في ا€نظام ₭€مشار₫ين .

1

:2اإطار ا قانوني نظام RTGS
سريان نظام ا₭€وائح اإجما€ية ₭€مبا€غ ₫بيرة في ا€وقت ا€حقيقي ،ونظام ا€مدفوعات ا€عاج₭ة
يسمىARTS

RTGS

(ALGIRIAN REAL TIME SETTLEMENTا€جزائر في ا€وقت ا€حقيقي) تدخ₭ت عم₭يا

بأح₫ام ا€ائحة رقم  04-05ا€صادر في  13أ₫توبر  .2005هذا ا€نظام يفي بجميع ا€مبادئ ا€تي أوصت بها
ا₭€جنة ا€معنية با€مدفوعات وا€تسويات ا€بنك ا€تسويات ا€دو€ية ،ع₭ى مستوى اإطار ا€تنظيمي ،وا€بنية ا€تحتية €إنتاج
وا€مساعدة  ،و₫ذ€ك ع₭ى مستوى ا€نهائي من ا€مدفوعات ،ومرافق €ممارسة عم₭ها يعمل نظام ARTSباستمرار وفي
ا€وقت ا€حقيقي ₫ل يوم ا€عمل من  8ساعات إ€ى  17ساعة  ،قبل وبعد افتتاح يوم ا€تبادل ،ومميزات ا€ساعات هي
بدء تشغيل ا€نظام ع₭ى ا€توا€ي با€تقنية ا€محجوزة وتنفيذ اإجراءات ا€تطبيقية بعد وقف ا€عمل با€مباد€ة (اإباغ،
واأرشفة ،وبيانات ا€نسخ ) ₫ما انه دخل حيز ا€تنفيذ في  8فيفري .2006

2

يخص هذا ا نظام ماي ي :
 اأموال ا€محو€ة بين ا€بنوك أو مع ا€بنك ا€مر₫زي ،مما يسمح بتحسين طريقة تسيير ا€سيو€ة وااحتياط اإجباريبتق₭يل ا€مخاطر ا€تنظيمية.
 ا€معا€جة ا€سريعة ₭€مدفوعات ا€تجارية بين ا€مؤسسات و ا€تي €ها أهمية ₫بيرة نظ ار أنها تساهم في ترقية ا€تجارة وتطوير ااقتصاد .
 تنظيم ا€صفقات ا€تي تتم في أسواق رأس ا€مال ₫ا€بورصة و ا€سوق ا€نقدي ،مما يزيد في تطورها. -و يسمح هذا ا€نظام بتنظيم أوامر تحويل اأموال ا€تي تعادل و تفوق

 1م₭يون دينار و معا€جتها في ا€وقت

ا€حقيقي ع₭ى أنها عم₭يات استعجا€ية و فورية و بصورة إجما€ية (عم₭ية بعم₭ية ) و ذ€ك دون تأجيل ،أي أنه يخص
Règlement de la Banque d'Algérie № 05-04 du 13 octobre 2005 portant sur le system de règlement brut en
temps réel de gros montants et paiements urgents
2
Le rapport annuel de BC 2006,Système de régalement brut en temps réel de gros montants et paiement
urgents ,p107 .
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فقط عم₭يات ا€دفع ا€تي تتم با€تحويات.

1

:3م ونات نظام  : RTGSيت₫ون من منصة اإرسال (ا€برمجيات دفع ومعدات ا₫€مبيوتر ) متص₭ة بتر₫يب
منصات ما يسمى "مشارك" ع₭ى مستوى ا€بنوك  .وباإضافة إ€ى ذ€ك ،يدعم ميزات نظام € RTGSمنصة
ا€مساعدة ا€ساخنة ا€تي يتطابق ا€دفعات ،وفي حا€ة حدوث مشا₫ل واجتمع مع وفاق ع₭ى منصة

اإرسال

ت₭قائياً استمرار ا€عم₭يات (في ا€مجموعة) .من ا€مستحسن عموما أن € RTGSديها نظام ا€مساعدة عن بعد
(منصة ا€مساعدة ا€باردة) ا€ذي يضمن أرشفة جميع ا€بيانات ا€تاريخية ا€متع₭قة با€مدفوعات ،وتؤيد ا€مدفوعات
في حال صعوبات جدية (ا₫€وارث ،ا€زازل ،وا€فيضانات ،انقطاع ا€تيار ا₫€هربائي ).في ا€منطقة حيث يتم
تثبيت منصة اإرسال وا€منصة ا€مساعدة ا€ساخنة.

2

:4ا مشار ون في ا نظام RTGS
ا€مشار₫ون

ا€مؤه₭ين في هذا ا€نظام · :ا€مشار₫ون مباشرة متص₭ة مباشرة بنظام)· ( RTGS

ا€مشار₫ون غير ا€مباشر( :ا€وصول إ€ى نظام  RTGSاستخدام خدمات ا€مشتر₫ين مباشرة) .هذان ا€نوعان من
ا€مشار₫ين تحمل ا€مسؤو€ية ا€ما€ية ا₫€ام₭ة

€حساباتهم في نظام ا€قانوني ا€مقترح في

RTGSوا€محاسبة في بنك

ا€جزائر ا€عم₭يات ا€تي تجري فيما بين ا€مشتر₫ين في نظام  RTGSعم₭يات ا€سحب ،وهي:
_ا€تحويات من بنك إ€ى بنك ·
_ا€تحويات €حساب ا€عماء.
هذ₲ ا€عم₭يات تنطوي ع₭ى مبا€غ ₫بيرة أو عم₭يات عاج₭ة أو محفوفة با€مخاطر ع₭ى ا€مشار₫ين وعمائها استعداد
€دفع ت₫ا€يف اإدارة،

1

Le Rapport annuel de BC 2002 ,le système de paiements de gros montants et /ou paiements urgents en
temps réel RTGS .
3
Le Rapport Annuel de BC 2005 , le système de paiements de gros montants temps réel RTGS :composition
de système ARTS ,p115 .
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ا€فصل ا€ثاني:
ا€مشار₫ين ا€حا€يون

أسا€يب تسويق وسائل ا€دفع €رفع ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنوك ا€جزائرية
في نظام₭₫ RTGSهم مشار₫ون مباشرون وهم :

ا بنك ا مر زيبنك ا€جزائر هو ا€ممثل ا€ما€ي ₭€دو€ة و ا€مسؤول ع₭ى معا€جة ₫افة عم₭يات ا€صندوق .،يضمن بنك ا€جزائر
تسيير  ،متابعة ومراقبة هذا ا€نظام ا€ذي يسمح بتحديد جميع عم₭يات ا€دفع،

باإضافة €تسيير ت₫ا€يف وضع نظام

. ARTSفيما يخص فعا€ية نظم ا€مع₭ومات  ،بنك ا€جزائر هو ا€ذي يتو€ى تطوير ا€توافق بين نظام

ARTS

ونظامه ا€مع₭وماتي ا€داخ₭ي خصوصا ا€محاسبي و يجب ع₭يه أيضا حماية ا€روابط ا€موجودة بين ا€نظام ا€مر₫زي €ػ
 ARTSو قاعدة ا€مشار₫ين .
 ا بنوك ا تجاريةت₭عب ا€بنوك ا€تجارية دور ا€وسيط في نظام ا€دفع طبقا ₭€مادة  70من اأمر رقم  11-03ا€مؤرخ قي 26
أوت  2003وا€متع₭قة با€نقد وا€قرض ₫ .ل عم₭يات ا€بنوك تتمثل في استقبال اأموال  ،عم₭يات ا€قرض و وضع
وسائل ا€دفع تحت تصرف ا€عماء.
ا خزينة ا عموميةتضمن ا€خزينة ا€عمومية دور تنفيذ ميزانية ا€دو€ة ،وا€خدمات ا€ما€ية ₭€جماعات ا€مح₭ية وا€هيئات ا€عمومية
مثل ع₭ى ع₫س ₫ل ا€مشار₫ين في نظام  ، ARTSا€خزينة ا€عمومية تستعمل شب₫ة اتصال خاصة من أجل إرسال
أوامر ا€دفع.
 بريد ا جزائرتقوم بريد ا€جزائر بعم₭ية جمع اأموال  ،تسيير وسائل ا€دفع و تسيير ا€حسابات ا€جارية
ا€جزائر موضوعة تحت وصاية و ازرة ا€بريد و ت₫نو€وجيات اإعام و ااتصال.
 -ا جزائرية مقاصة
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ا€مخت₭فة و بريد
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ا€فصل ا€ثاني:

هي شر₫ة ذات أسهم أنشأت من طرف ا€بنوك ا€عمومية و ا€شر₫ات ا€مسج₭ة في ا€بورصة بتاريخ
نوفمبر  2001و ا€تي بدأت نشاطها في

19

 07جانفي  2002وتخضع €رقابة €جنة تنظيم و متابعة عم₭يات

ا€بورصة و يتمثل دورها في حفظ اأوراق إدارتها و تسهيل تنق₭ها في ش₫ل منزوع ا€صفة ا€مادية و €فائدة حامل
معروف €أوراق ا€ما€ية .
 مر ز ا مقاصة ا مسبقة مابين ا بنوكهو ا€متعامل ا€تقني €نظام ا€مقاصة اآ€ية ا€جزائري و هو مسير عم₭يات ا€دفع ا€مرس₭ة في ا€نظام ،حيث أن
رأسما€ه مفتوح ₫€ل ا€مشار₫ين في نظام ا€دفع ا€م₫ثف ا€شامل (ATCI) ALERIE TELECOMPENSATION
INTERBANCAIRE
حسب ا€مادة  04من ا€قانون  06/05ا€متع₭ق بمقاصة ا€ص₫وك و وسائل ا€دفع ا€م₫ثفة اأخرى فهي فرع €بنك
ا€جزائر ا€مسؤول عن تسيير نظام ا€دفع ا€م₫ثف .
-باإضافة إ ى مؤسسة ساتيم " ."SATIM

1

:5آ ية عمل نظام : RTGS
ا€نظام ا€جزائري ₭€وائح اإجما€ية في ا€وقت ا€حقيقي ₭€مدفوعات ا₫€بيرة ARTSنظام إ€ي €نقل ا€مدفوعات.
يتم إجراء هذ₲ أوامر ا€دفع في منظومة واحدة ت₭و اأخرى ،وفي ا€وقت ا€حقيقي .و€ذ€ك ا يتم تعويض ا€مدفوعات.
ا€مدفوعات في ا€نظام قاب₭ة €إ€غاء €ضمان استخدام اأموال ا€تي ت₭قتها مشارك في تنفيذ ا€عم₭يات ا€خاصة بها
مجاناً ،في حا€ة ا€دفع عن طريق ا€خطأ ا€مشارك ا€معني يجب أن يسأل ا€مشارك ا€ذي ت₭قي نقل €ه ا€عودة €تصحيح
ا€خطأ وه₫ذا ،ا€مسؤو€ية تقع ع₭ى عاتق ا€مشتر₫ين في ا€نظام ا€ذين يجب ضمان إنجاز معامات ا€دفع ا€تي هي
بدأت ،ويبرز ا€نظام أوامر قائمة اانتظار €نقل أحد ا€مشار₫ين في عندما ا ت₫ون هناك أح₫ام ₫افية في ا€تسوية،
افتتح في حساب ا€نظام

أوامر ا€تحويل ،ا€مشار₫ين استخدام رسا€ة  ،Swiftوباإضافة إ€ى ذ€ك ،ضمان موثوقية

وسامة ا€مدفوعات نظام اإرسال ومعيارا€رسائل  Swiftعموما تستخدمها ا€بنوك ا€مر₫زية .نظام  RTGSهو نظام

Règlement de la Banque d'Algérie № 05-04 du 13 octobre 2005, portant sur le système de règlement brut
en temps réel de gros montants et paiements urgents article 09.

1
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ذاتية ₭€بنوك ا€مر₫زية ،ا€تي تدير إدارته با€نيابة عنهم ،وفي إطار حساباتهم ا€بن₫ية ₭€بنوك معنا₲ العم₭يات مع ا€بنك
ا€مر₫زي حيث أن ا€معامات بين ا€بنوك تتم حص ار وت₭قائياً بطريقة آ€ية  RTGSونفذ بنك ا€تسويات ا€دو€ية €إدارة
ا€س₭يمة ₭€مخاطر ،ومعايير ا€س₭وك ا€رشيد (€وائح واضحة ،مع₭ومات ₭€مشار₫ين عن ا€مخاطر ،وتنفيذ نظم ₭€معونة،
وا€قروض ا€بينية يوميا ،ونظم اأمن) ،أنظمة. RTGS

1

في ا€سنوات ا€سابقة نجدد إن نظام  ARTSفي سنة 2006إ€ى غاية و2011هي ا€سنة ا€سادسة من نشاط
ا€نظام ARTSفي تطور مستمر في مخت₭ف ا€معامات ع₭ى ا€نظام حيث سجل معدل توافر هذا ا€نظام %99.77
ضد  %99.93في عام  ،2010هذ₲ ا€نسبة هي نتيجة ₭€نسبة بين مدة ااسمية فتح ا€نظام ₭€مباد€ة وأن اإخفاقات
ا€تي أعربت في ساعات وا€تقرير ا€ناتج عن ذ€ك متسقة مع ا€معايير

ا€مقبو€ة عموما ₭€موثوقية ا€تشغي₭ية €نظم

ا€مدفوعات اإجما€ية في ا€وقت ا€حقيقي ₫بيرة بش₫ل عام .واهم ا€معامات ا€بن₫ية ا€تي استعم₭ت خال ا€سنة،نجد
سجل نظام ا€فنون  311 237تسوية ا€معامات في دفاتر "بنك ا€جزائر" (  211 561في عام ،)2010أن ا€نظام
قد افتتح في عام  .2011أيام  .251مقارنة با€عام ،2010و قد شهد نمواً في عدد ا€دفعات من ،% 12.8وزيادة
في ا€قيمة بنسبة  ،%15.8و₫ان متوسط حجم ا€تداول يومي  945ا€معامات مع قيمة متوسطة من  710ب₭يون
دينار مقارنة مع ا€معامات € 833مب₭غ متوسط يومي  313 2م₭يار دينار في عام .2010
ا€تحويات ا€ما€ية إ€ى ا€بنوك ا€عماء ( %61مقابل % 55.7في .)2010

2

:6هندسة تشغيل نظام ARTS
ا ش ل رقم (:)14-2آ ية عمل نظامARTS

Le Rapport Annuel de BC 2005 , le système de paiements de gros montants temps réel RTGS , P114-115.
Le Rapport Annuel de BC 2011 , le système de paiements de gros montants temps réel ,p87 .
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ا€فصل ا€ثاني:

بنك 1متصل مع
جهاز مبيوتر

بنك 2متصل

SWIFT

بجهاز ₫مبيوتر

منصة ا€مشارك
منصة ا€مشارك

Réseau privé

consoltation et elchargemen

بنك مر₫زي +جهاز
₫مبيوتر
fichier

Réseau privé
consoltation et elchargement1

fichier

منصة مر₫زية
نظام

نظام
خارجي

خارجي

Source : Rapport Annuel de BC 2005 , le système de paiements de gros montants temps réel
Le -RTGS,p 116 .

ومنه نستنتج آن
إ€ى أن

ARTSهو نظام اأول €نظام ا€مدفوعات ا₫€بيرة ا€مشغل في شمال أفريقيا تجدر اإشارة

₫ذ€ك ا€جزائر ب₭د عضو في مج₭س ا€تعاون ا€خ₭يجي واأردن ،تش₫ل نظام عصري ₭€مدفوعات من ا€مهم
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أن ناحظ أن سريان نظام ا₫€بيرة في ا€وقت ا€حقيقي ا€وطني با€عم₭ة ا€وطنية  ،وسوف يتبعه اأساس إصاح
نظم ا€دفع متصل بنظام ا€تعويض عن بعد.

1

 .IIIنظام ا دفع ا شامل (ا مقاصة اا ترونية في ا جزائر )ACTI
:1تعريف نظام ا دفع ا شامل
يتع₭ق هذا ا€نظام بتطوير وسائل ا€دفع و عم₭يات معا€جتها سواء وسائل ا€دفع ا€تق₭يدية

أو اا₫€ترونية (

ا€بطاقات ا€بن₫ية )  ،و في سنة  2002تم وضع مجموعة عمل تو€ت تسطير ااستراتيجيات ا€متع₭قة بعم₭يات ا€دفع
و ا€دفع ا€شامل و يتع₭ق اأمر بصفة خاصة با€مقاصة اا₫€ترونية و ا€تف₫ير في وضع ا€نصوص ا€قانونية €مثل هذا
ا€تطور ،و وضع شب₫ة ₭€تحويل و نظام مع₭وماتي ₭€مشار₫ين أو ا€منخرطين في ا€نظام ₫ ،ذ€ك وضع ا€شروط
ا€مائمة €تطوير وسائل ا€دفع  ،خصوصا  ،ا€وسائل اا₫€ترونية

2

وفي إطار تحديث نظم ا€دفع ا₫€ميات ا₫€بيرة أو با€تجزئة بنك ا€جزائر انشأ في أوت 2004شر₫ة فرعية مابين ا€بنوك
مر₫ز ) précomposation inter bancaire (cpiا€مح₫مة ا€جنائية ا€دو€ية وبنك ا€جزائر هو ا€مساهم في هذ₲
ا€شر₫ة €ضما ن تحقيق نظام ا€مقاصة وهو استجابة إ€ى عم₭ية تحديث نظام ا€مدفوعات وت₫اما مع نظام ا€تسوية
اإجما€ية .RTGS

3

خال سنة  2005قام بنك ا€جزائر با€تحضير €مشروع نص ا€مرسوم ا€متع₭ق با€نظام ALERIE ( ATCI
₫ )TELECOMPENSATION INTERBANCAIREما قرر مج₭س ا€نقد و ا€قرض في
ا€قانون رقم  06-05ا€متع₭ق بنظام مقاصة ا€شي₫ات و وسائل ا€دفع اأخرى

 15ديسمبر 2005

₫ما ₫مل هذا ا€نص ا€قانوني بإقرار

قانون آخر يتمثل في ا€قانون رقم  07/05و ا€مقرر في  28ديسمبر  2005ا€متع₭ق بأمان أنظمة ا€دفع.

1

Le Rapport Annuel de BC 2005 , le système de paiements de gros montants temps réel RTGS : La Banque
d'Algérie : l'opérateur p119 .
2
Le Rapport Annuels BC 2002,le système de paiement de masse .
3
Le Rapport Annuels BC 2005 ,La Tél compensation :ALGERIA TELé-COMPENSATION
INTERBANCAIRE,P120.
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وفي ا€واقع تحديث نظام ا€دفع ا€شامل في ا€جزائر يمثل عنصر هام

إصاح نظام ا€دفع ₫₫ل تم إعداد

نظام ا€مقاصة ₭€مدفوعات بشي₫ات وفواتير وا€تحويات وا€سحوبات وا€دفع عن طريق بطاقة اائتمان وهو حيز ا€تنفيذ
في 15ماي 1.2006من قبل ا€وزير ا€منتدب ا€م₭₫ف باإصاح ا€ما€ي .
و في إطار هذا ا€مشروع يقوم بنك ا€جزائر مع ا€مجموعة ا€بن₫ية با€تخطيط €ما ي₭ي:
هندسة نظام ا€مقاصة و ذ€ك بوضع تبادل وسائل ا€دفع تحت ا€ش₫ل اا₫€ترونيو مجردة من ا€ش₫ل ا€مادي ،وضع أرشيف €وسائل ا€دفع ا€ورقية ا€تي سيتم معا€جتها باستخدام أجهزة س₫ا نير،
ا€نظام ا€مع₭وماتي₫ ،يفية إدارة و تسيير ا€مقاصة. )...
ا€تعريف با€نظام و بأهدافه تحديد نوع ا€مشار₫ين و إبراز ا€دور و ا€جهات ا€مسيرة ₭€نظام و نوع ا€وسائلا€معا€جة وفق ا€نظام  ،باإضافة إ€ى مراقبته و سن قوانين اأمان و تحديد ا€شروط ا€تقنية ₭€دخول إ€ى
ا€نظام...ا€خ.
-تقدير اأسعار ا€م₭₫فة ₭€نظام.

2

:2خصائص نظام ا دفع ا شامل ACTI
نظام مثبت في مبنى بنك ا€جزائر يت₫ون من موقع اسمي وهي back up chaud et back up froidهذاا€هي₫ل ا€معتمد €ضمان ا€توافر ا€عا€ي من ا€نظام .
يحسب نهاية ₫ل يوم مقاصة أرصدة متعددة أطراف ا€مشار₫ين ويصب في نظام ARTSيديرقبنك ا€جزائر.-محمى ذاتيا من خال تحديد ا€حدود ا€قصوى

€أرصدة متعددة اأطراف ا€تي ترصد باستمرار ويرسل تنبيه

₭€مسئول ا€مشار₫ين في حال ما سي₫ون هجر رصيد بن₫ي .
 تامين ضد مخاطر ااحتيال ان ا€تبادل يتم عن طريق نقل م₭فات مختومة ومشفرة وتوقيعها باستخدامبروتو₫ول اأمن يقودها شاشة مدمجة وأش₫ال مسطحة €اتصال في ا€نظام ا€مر₫زي .
-تامين ضد ا€مخاطر ا€تشغي₭ية من خال تنفيذ ا€مساعدة ا€ساخنة وا€باردة وا€تح₫م عن بعد .

Le Rapport Annuel de BC 2010 ,Système de telécompensation des paiement de masse ,p91.
Système RTGS", Document Interne De La Banque D'Algérie, 13 Mai 2005, p 34.
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-تشغيل ا€نظام با₫€امل عن طريق ا€معامات اا₫€ترونية (نظام ا€تبادل ا ورقي اا₫€تروني ).

 :3وظائف نظام ا دفع ا شامل ATCI

يتميز نظام  ATCIسوف ي₫ون ا€داعم أي نوع من تع₭يمات ا€دفع ا€شامل ومن أهم مهامه هي :

إدارة ا€خصوم ا€منقو€ة من ا€مشار₫ين (.ا€تح₫م في ا€عناصر  ،ا€تحقق من انتقال ا€خصومات  ،معا€جةاأخطاء ).

₫€ل خصم انتقل من احد ا€مشار₫ين يتم إنشاء م₭ف يدار من قبل ATCIيعاد إ€ى ا€مشارك وتشار فيه انتقالنتيجة معام₭ة ا€خصم .

-إدارة ( إصدارات ا€مرتبطة ب₫ل عم₭ية دفع  ،إعادة خصم في ₫ل نهاية ج₭سة ا€مقاصة وتسيرها ₫€ل مست₭م

،ط₭بات إ€غاء ا€دفع )

تنفيذ خدمة ا€مراس₭ة فيما بين ا€مصارف ا€مؤمنة باستم ار ر :توجيه صور ا€شي₫ات و₫ذ€ك ورسائل ا€مع₭وماتبين ا€مشار₫ين وتوزيع هذ₲ ا€رسائل بين جميع ا€مشار₫ين .وتباد€ها ا€ع₫س با€ع₫س بين ا€مشار₫ين .ATCI

إدارة ا€مخاطر ا€ما€ية وا€وقاية من مخاطر إخفاق احد ا€مشار₫ين .-حساب اأرصدة وتوفير ا€مع₭ومات ا€ما€ية ا€فنية ₭€مشار₫ين .

1

:4ا مشار ون في نظام ا دفع ا شامل ACTI

أما ا€هيئات ا€تي تتدخل في نظام ا€مقاصة اا₫€ترونية من أجل عم₭يات ا€دفع ا€شامل

مرتبطة با€نظام

₫مشار₫ين مباشرة وغير مباشرة ،فا€مشارك ا€مباشر متصل با€نظام عبر منصة ا€مشار₫ة وا€مشارك ا€غير مباشر

يستخدم احد ا€مشار₫ين مباشرة .

فهي - :بنك ا€جزائر - ،ا€بنوك ا€تجارية - ،بريد ا€جزائر - ،ا€خزينة ا€عمومية

 ,2ا€جزائرية ₭€مقاصة Algérie

 ،clearingمر₫ز ا€مقاصة ا€مسبقة ما بين ا€بنوك و ا€شر₫ة اآ€ية و ا€نقدية ₭€معامات مابين ا€بنوك ، SATIM

1

Le Rapport Annuel de BC2005, La Télecompensation :ALGERIA TELé-COMPENSATION
INTERBANCAIRE ,p120-123 .
2
Le Rapport Annuel de BC 2004 ,système paiement de msse,p97 .
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ا مبحث ا ثا ث  :ا قدرة ا تنافسية في ا بنوك
تعد ا€قدرة ا€تنافسية احد اهتمامات في مجاات اقتصاديات اأعمال ويمثل امتا₫ها هدف تسعى إ€يه ₫ل
ا€مؤسسات ااقتصادية تحديد مفهومها شغل اهتمام ا€باحثين منذ عقد ا€ثمانينات من ا€قرن

 20و€ها عدة أنواع

ومؤشرات ا€تي تدل ع₭ى تمتع ا€بنك بقدرة تنافسية من عدمها .
ا مط ب ( :)1مفهوم ا قدرة ا تنافسية
 .Iتعريف ا قدرة ا تنافسية
إا انه €م يحصل اتفاق حول تعريفها وتحديد معناها

رغم توسع في استخدام مصط₭ح ا€قدرة ا€تنافسية
فتعددت تعريفاتها منها :
ا€قدرة ا€تنافسية هي :

 عم₭ية دينامي₫ية تتغير باستمرار بتغير م₫وناتها ا€ذاتية وا€تي تشمل ا€موارد ا€بشرية وا€تقنية ،وا€نظم وا€نتائج وتعتبرا€منظمة قادرة ع₭ى ا€منافسة إذا استطاعت ا€محافظة ع₭ى حصتها ا€سوقية آو زيادتها عبر ا€زمن .

1

حددت ا₭€جنة ااروبية تعريف €ها من حيث انطباقه ع₭ى ا€شر₫ات وا€قطاعات وا€مناطق ومن حيث ارتباطه بقدرةهذ₲ ا₫€يانات عند تعرضها ₭€منافسة ا€دو€ة ع₭ى تامين عائدات عا€ية نسبيا استنادا €عوامل
مستويات توظيفه عما€ة نسبيا
ا€مفتوحة.

اإنتاج وابقاء ع₭ى

وأنها ا€قدرة ا€مستمرة ₭€مؤسسات ع₭ى بيع ا€س₭ع وا€خدمات بربحية في

اأسواق

2

ومنه نستنج أن ا€قدرة ا€تنافسية بمثابة عامل هام في تحديد مدي نجاح

أو فشل مؤسسة فهي تعبر عن

جوانب ا€تميز فيها وا€قدرة ا€تنافسية تستند €مجموعة سبل ا€تي تجعل ا€مؤسسة صامدة في بيئة مضطربة وهي تخص
بيع ا€س₭ع وا€خدمات مثل ا€سعر وا€جودة ومرونتها وا€وقت .

1

محمود احمد ا€توني  ،ااندماج ا مصرفي ،دار ا€فجر ₭€نشر وا€توزيع ،ا€قاهرة ،2007 ،ص .141

2باسل فار قنديل ناثر ،تطبيق إدارة ا جودة ا شام ة ع ى ا سياسات ا تنافسية في ا منشات ا صناعية مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في إدارة اأعمال ₭₫،ية
ا€تجارة ا€جامعة اإسامية ،غزة ،2006 ،ص.59
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ا ش ل رقم ( :)15-2يفية تحقيق قدرة تنافسية مؤسسة
ا€سعر
ا توقيت
ا€مقدرة
ا€تنافسية
ا€مرونة

ا€جودة
تميز

ا مصدر :نبيل مرسي  ،إستراتيجية اإنتاج وا عم يات (مدخل استراتيجي) ،دار ا€جامعية ا€جديدة ،مصر ،2002،ص.30
 .IIا قدرات ا تي تش ل منها ا قدرة ا تنافسية
إن بناء ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنك يتجاوز ا€نظر إ€ى ا€مظاهر ا€منفردة €بعض ما قد يتميز به ا€بنك من قدرة في
مجاات معينة ،و₫€ن اأهم هو ا€نظر إ€ى ا€قدرات ا₭₫€ية وا€تي تتش₫ل منها ا€قدرة ا€تنافسية في معناها ا€شامل ،وهي
ا€تا€ي:

1

-1قدرات مع₭وماتية  :نظم ا€مع₭ومات وااتصاات ا€فعا€ة ،ورصيد ا€معرفة ا€متاح عن عناصر نظام اأعمال
ومتغيرات ا€سوق.
-2قدرة تنظيمية :ا€تنظيم ا€شب₫ي ا€مرن ا€مبنى ع₭ى أساس مع₭وماتي وا€منفتح ع₭ى ا€بيئة.
-3قدرة إنتاجية :ا€طاقات اإنتاجية وا€نظم واإم₫انيات ا€بحثية وا€تطويرية ا€قادرة ع₭ى إنتاج س₭ع وخدمات متميزة.
-4قدرة تموي₭ية :ا€موارد ا€مادية وا€ما€ية ا€مناسبة.

1

محمود احمد ا€توني ،ا€مرجع ا€سابق ،ص .142
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-5قدرة تسويقية  :أسا€يب وام₫انيات ااتصال با€سوق وا€وصول إ€ى ا€عماء €تحقيق تدفق ا€س₭ع وا€خدمات إ€يهم
بحسب متط₭باتهم ووفقا €توقعاتهم.
-6قدرة بشرية :ا€موارد ا€بشرية ا€مدربة وا€متحمسة وا€طاقات ا€ذهنية ا€مبدعة وا€رغبة في ا€مشار₫ة.
-7قدرة قيادية :ا€قيادات ا€متفوقة ذات ا€رؤية واا€تزام باابت₫ار وا€تطوير وا€مرونة.
ا مط ب (:)2أنواع ومحددات ا قدرة ا تنافسية
 .Iأنواع ا قدرات ا تنافسية
أنواع ا€قدرة ا€تنافسية تتجسد في ميزتها فنجد نفس اأنواع ا€تي ت₫ون با€مؤسسات مث₭ها في ا€بنوك وهي ع₭ى نوعين
_1ميزة ا ت فة بأقل :
وا€تي تتحقق ₫نتيجة €قدرة ا€مؤسسة ع₭ى إنتاج وتسويق منتجاتها بأقل ت₭₫فة مم₫نة .
-2ميزة ا جودة ا عا ية :
حيث تتفوق ا€مؤسسة ع₭ى ا€منافسين بتقديم منتج متميز وعا€ي ا€جودة و€ه قيمة ₫بيرة في نظر ا€مسته₭ك  ،وتعتبر
هذ₲ اأخيرة م₭₫فة بسبب ت₭₫فة اانفراد في €نشاطات منتجة ₭€قيمة أفضل من ا€منافسين ₫مساعدة ا€عماء في توفير
مختصين اضافين وتصنيع منتجات أ₫ثر دواما واستمرار .
وتنشا ا€ميزة بمجرد توصل ا€مؤسسة إ€ى ا₫تشاف طرائق جديدة أ₫ثر فعا€ية من ت₭ك ا€مستعم₭ة من قبل ا€منافسين ،
حيث ت₫ون بمقدورها تجسيد هذا اا₫تشاف ميدانيا بمعنى أخر بمجرد أحداث عم₭ية إبداع با€مفهوم ا€واسع .

1

: .IIمحددات ا قدرة ا تنافسية
تنشا ا€قدرة ا€تنافسية من ا€تميز وا₫€فاءة €،ها بعدين هامين هما :
-1حجم ا ميزة ا تنافسية :تتحقق ااستم اررية ₭€ميزة ا€تنافسية من خال ا€محافظة ع₭ى ميزة ا€ت₭₫فة

بأقل وتميز

ا€منتج في ظل مواجهة ا€منافسين ا€موجودين في قطاع ا€نشاط ومث₭ما هو ا€حال €دورة حياة ا€منتجات ₭€ميزة ا€تنافسية
دورة حياة ممث₭ة ₫ما ي₭ي:

 1عرابة ا€حاج ،تمجغدين نور ا€دين  ،وظيفة ا بحث وا تطوير أساس تحقيق ميزة تنافسية جديدة في ا مؤسسات ااقتصادية ،ا€م₭تقى ا€وطني ،ا€معرفة في ظل
ااقتصاد ا€رقمي ومساهمتها في ت₫وين ا€مزايا ا€تنافسية ₭€ب₭دان ا€عربية ،جامعة ش₭ف ،2007/11/28-27 ،ص.9
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-مرح ة ا تقديم  :تعد أطول ا€مراحل ₫€ونها تحتاج ₫₭€ثير من

اإم₫انيات ا€مادية وا€ما€ية وا€بشرية  ،وحجم ا€ميزة

ا€تنافسية يأخذ دا€ة متزايدة.
مرح ة ا تبني  :تشهد استق ار ار نسبيا من حيث اانتشار إذ أن حجم ا€ميزة ا€تنافسية يب₭غ أقصا₲ هنا بسبب حجما€ميزة ا€عا€ية يبدأ ا€منافسون ا€بحث عن مصادر ا€ميزة ا€تنافسية ا€تي امت₫₭تها ا€موئسة .
مرح ة ا تقيد  :تبدأ ا€ميزة ا€تنافسية في ا€تراجع ،وهذا بسبب تق₭يد ا€منافسين ₭€ميزة ا€تي حص₭ت ع₭يها ا€مؤسسةومحاو€ة ا€تفوق ع₭يها .
مرح ة ا ضرورة :يتواصل تراجع حجم ا€ميزة ا€تنافسية ،وذ€ك ₫ون ا€منافسين أصبحوا يم₫₭ون نفس ا€ميزة أو أحسنمنها ،وبا€تا€ي أصبح من ا€ضروري ع₭ة ا€مؤسسة تحسن في ميزتها وتطويرها أو تقديم إبداع .

1

ا ش ل رقم ( :)16-2يوضح محددات ا قدرة ا تنافسية

ا مصدر :نبيل مرسي خ₭يل،ا ميزة ا تنافسية في مجال اأعمال ،ا€دار ا€جامعية ₭€طباعة ،اإس₫ندرية ،مصر،1996 ،ص86

-2نطاق ا تنافس أو ا سوق ا مستهدفة :
يعبر ا€نطاق عن مدي اتساع

أنشطة ا€مؤسسة بغرض تحقيقها €مزايا تنافسية ويساعد ا€نطاق ا€ضيق

₭€مؤسسة في تحقيق ذ€ك من خال ا€تر₫يز ع₭ى ع₭ى قطاع معين وخدمته

بأقل أو بمنتج سواء خدمة أو س₭عة

متميز ويم₫ن إيجاد أربعة أبعاد €نطاق ا€تنافس ا€تي من شانها تؤثر في ا€ميزة ا€تنافسية وهي ₫ما ي₭ي :

1حجا ع الرؤوف  ،الميزة التنافسية في المؤسسة ااقتصادية مصادرها د ر اإبداع التكن ل جي في تنميت ا ،أطروحة لنيل ش ادة
ال اجستير في العل ااقتصادية وعل التسيير ،ت صص اقتصاد وتسيير مؤسسا ،جامعة 20او  55بسكيك ة ،ص.21
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ا نطاق ا قطاع ا سوقي  : :يع₫س مدى تنوع مخرجات ا€مؤسسات و ا€عماء ا€ذين يتم خدمتهم أو ما يتم ا€تر₫يزع₭ى قطاع سوقي معين من ا€سوق أم ₫ل ا€سوق.
ا نطاق ا رأسي :يعبر عن مدى أداء ا€مؤسسة أنشطتها داخ₭يا (قرار ا€تصنيع) أو خارجيا بااعتماد ع₭ى مصادرا€توريد ا€مخت₭فة (قرار ا€شراء) فا€ت₫امل اأمامي ا€مرتفع مقارنة با€منافسين قد يحقق مزايا ا€ت₭₫فة ا€منخفضة أو
ا€تمييز.
ا نطاق ا جغرافي :يع₫س مدى ا€مناطق ا€جغرافية أو ا€دول ا€تي تتنافس فيها ا€مؤسسػػات ،و تتحقق ا€ميزة ا€تنافسيةمن خال تقديم ا€منتجات ع₭ى نطاق عا€ي.
نطاق ا صناعة :تعبر عن مدى ا€ترابط بين ا€صناعات ا€تي تعمل في ظ₭ها ا€مؤسػػسات  ،فوجود روابط بيناأنشطة ا€مخت₭فة عبر عدة صناعات من شأنها إتاحة فرص تحقيق مزايا تنافسية عديدة  ،فقد يم₫ن استخدام نفس
ا€تسهيات أو ا€ت₫نو€وجيا أو اأفراد أو ا€موارد عبر ا€صناعات ا€مخت₭فة ا€تي تنتمي إ€يها ا€مؤسسة وبا€تا€ي ع₭ى
ا€مؤسسة اأخذ بعين ااعتبار من اجل ا€محافظة ع₭ى ميزتها ا€تنافسية وتعزيز موقفها ا€تنافسي .

1

ا مط ب(:)3مصادر ومبادئ ومؤشرات تطوير ا قدرة ا تنافسية.
ا فرع( :)1مصادر ا قدرة ا تنافسية.
تتمثل ا€مصادر في اأسس ا€عامة €بناء ا€مزايا ا€تنافسية هي :
ا فاءة :حسب مواصفة  IS9000هي ا€قدرة ا€تي يظهرها ا€فرد في وضع

م عارفه حيز ا€تنفيذ وهي تمثل جوهر

و€ب ا€ميزة ا€تنافسية ₫€ونها مورد غير منظور زادت صعوبة تقييدها وبا€تا€ي ا€ميزة ا€تنافسية ا€مبنية ع₭يه ست₫ون
دائمة وهي بها ثاث أبعاد  :ا€دراية ،ا€دراية ا€فنية ،ا€دراية ا€ذاتية .
ا جودة :وهي توافر خصائص وصفات في ا€منتج (ا€س₭عة ،ا€خدمة ،ا€ف₫رة)تشبع احتياجات وتوقعات ا€عميل ويتأتىذ€ك بترجمة توقعاته إ€ى تصميم ا€منتج بجودة عا€ية وتعرف وفقا أبعاد تتع₭ق برضا ا€مسته₭ك وهي :
اأداء  :ويشير إ€ى ا€خصائص اأساسية في ا€منتج أو ا€خدمة مثل ا€تشطيب ا€نهائي ،وا€سرعة ا€تنافسية .-ااعتمادية :يجب أن ت₫ون هناك درجة من ااعتمادية وا€ثقة في أداء ا€منتج أو ا€خدمة .

1

نبيل مرسي خ₭يل ،مرجع سابق ،ص.90
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ا€خصائص ا€خاصة :وهي أن يتصف ا€منتج أو ا€خدمة بخصائص مثل اأمان وسهو€ة ااستخدام وا€ت₫نو€وجيا
ا€عا€ية
ا توافق :اأداء ا€صحيح أول مرة في توافق ا€منتج مع توقعات ا€مسته₭ك وما€ه من اثر في تحسين فعا€ية ا€عم₭يةا€تسويقية .
ا صاحية:ويشير إ€ى مدة بقاء ا€منتج أو ا€خدمة .خدمات ما بعد ا بيع :يشير هذا ا€بعد إ€ى بعض أنواع ا€خدمات بعد ا€بيع مثل معا€جة ش₫اوي ا€مسته₫₭ين أو ا€تأ₫د
من رضا ا€مسته₭ك .
إن اأبعاد اأداء وا€توافق وا€خصائص ا€خاصة تستخدم في ا€ح₫م ع₭ى مائمة ا€منتج €استخدام بواسطة ا€مسته₭ك
،وا€بعد ا€خاص با€ثقة وااعتمادية في ا€ح₫م ع₭ى جودة ا€س₭عة أو ا€خدمة  ،فغا€با ما يهتم ا€مسته₭ك بقدر ا€مؤسسة
ع₭ى أداء ا€خدمة بش₫ل ا€ذي يوفر درجة عا€ية من ا€صحة وا€دقة وا€خ₭و من اأخطاء.
 اابت ار  :طارق طه فيعرف اابت₫ار ا€مصرفي "أنه عم₭ية ترجمة اأف₫ار ا€جديدة إ€ى تطبيقات فيا€بنوك".ويرجع ا€بعض سبب ا€تفوق اابت₫اري €بعض ا€بنوك وتخ₭ف ا€بعض اآخر إ€ى نمط اإدارة ،ويأخذ اابت₫ار
ش₫ان أساسيان ،اأول هو اابت₫ار ا€جذري (ااختراق) ويتمثل في ا€توصل إ€ى ا€منتج ا€جديد أو ا€عم₭ية ا€جديدة
ا€تي تخت₭ف ₭₫يا عما سبقها وتحقق وثبة إستراتيجية ₫بيرة في ا€سوق ،وا€ثاني هو اابت₫ار ا€تحسين (ا€تدريجي) وهو
ا€توصل إ€ى منتج جديد جزئيا من خال ا€تحسينات ا₫€ثيرة وا€صغيرة ا€تي يتم إدخا€ها ع₭ى ا€منتجات ا€حا€ية ،وقد
ت₫ون بعض هذ₲ ا€تحسينات جوهرية ويحقق ترا₫مها ابت₫ا ار جذريا.

1

إن عم₭ية اابت₫ار ا€بن₫ي ا€تي تحرزها ا€بنوك تم₫نها من طرح منتجات جديدة وفريدة تم₫نها من تمييز نفسها ،ومن
ثم ااختاف عن غيرها من ا€منافسين فضا عن فرض أسعار عا€ية €منتجاتها₫ ،ما يم₫ن أن ي₫ون اابت₫ار سببا
في تخفيض ت₫ا€يفها مقارنة بغيرها.
ااستجابة حاجات ا عماء  :ويقصد بها ا€قدرة ا€بنك ع₭ى تحديد حاجات ورغبات ا€عماء وا€عمل ع₭ى إشباعهاوااستجابة €ها بش₫ل أفضل من ا€منافسين .

1
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وترت₫ز إستراتيجية ااستجابة €حاجات ا€عماء وا€تي تضعها إدارة ا€بنك بغية خدمة ا€عماء بأع₭ى جودة وبطريقة
تتواءم مع متط₭باتهم وهذا قصد تحقيق رضاهم ومن ثم ا€حفاظ ع₭يهم بعدة عوامل منها:
تحسين جودة وتطوير وتصميم ا€منتجات بش₫ل يتوافق ويتاءم مع حاجات ورغبات ا€عماء.
تق₭يص وقت ا€خدمة.
₫ما تعتبر ا ت ا يف وا وقت مصدرين ₭€ميزة ا€تنافسية ،فاأو€ى إذ تم₫ن ا€بنك من تخفيض ت₫ا€يف خدماته وهذا ما
يساعد ا€بنك ع₭ى رفع أو خفض أسعار₲ ب₫ل حرية دون أن يؤثر ذ€ك ع₭ى أرباحه،وا€وقت حيث يتع₭ق بمجاات
متعددة منها ا€مجال اأول بمدى قدرة ا€بنك ع₭ى سرعة تقديم ا€خدمة ،وانضباط مواعيد تقديم ا€خدمات ،أما ا€مجال
ا€ثاني فيتع₭ق با€مدة ا€زمنية ا€تي يستغرقها ا€بنك €تقديم خدمة جديدة ₭€سوق ،وا€مجال ا€ثا€ث يتمثل في معدل سرعة
ا€تحسين.

1

ا فرع ( :)2مبادئ تطوير ا قدرة ا تنافسية.
€تطوير ا€قدرة ا€تنافسية ابد ع₭ى ا€مؤسسة ا€تر₫يز ع₭ى ا€نقاط ا€تا€ية :
ا تزام ا مواصفات ا دو ية جودةتعمل أي مؤسسة ع₭ى معرفة ا€عرض وا€ط₭ب وا€حاجة ₭€منتجات₫ ،ما تعمل ع₭ى اا€تزام با€جودة في اإنتاج،
فا€جودة مط₭وبة سواء مح₭يا أو دو€يا عندما ت₫ون هناك إم₫انية ₭€تصدير وا€وصول إ€ى أسواق خارجية ،وذ€ك بنوعية
إنتاج معينة وسعر مناسب.
ا تطور ا ت نو وجييقصد با€ت₫نو€وجيا هنا أنها تخ₭ق فرصا جديدة في مجاات تصميم ا€منتج ،طرق ا€تسويق،اإنتاج وا€تس₭يم وا€خدمات
ا€مقدمة ₭€زبون.
تطور ا يد ا عام ةاستعمال ت₫نو€وجيا حديثة ومتطورة يتط₭ب يد عام₭ة مؤه₭ة تستجيب €متط₭بات ا€سوق.
ت ييف نظام ا تع يم مع احتياجات ا سوق1
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حيث يجب أن ت₫ون نظم تع₭يم ا€مؤسسة متوافقة مع احتياجات سوق ا€عمل ،وحسب ا€ط₭ب ا€مستقب₭ي ع₭ى ا€عمل
وا€توجيهات ا€ت₫نو€وجية ا€مستقب₭ية.
ااهتمام با بحث وا تطويروذ€ك بتفعيل ا€عاقة بين ا€مؤسسة ومر₫ز اأبحاث ،ويعتبر ا€عنصر ا€بشري ا€مؤهل €ه ا€دور اأ₫بر في تنشيط
ا€بحوث ا€ع₭مية ،وذ€ك €دورها اأساسي من خال توفير ا€عوائد ا€تي تساهم في تنمية وتطوير ا€قدرة ا€تنافسية.1
دراسة اأسواق ا خارجيةتعتبر ا€سوق ا€مح₭ية سوقا محدودة وابد من خيارات وأسواق أ₫ثر تطو ار وتوازنا وأسواق محدودة ا€مخاطر ،وهنا تبرز
ا€مسؤو€ية ا€ح₫ومية عن طريق توفير ₫افة ا€مع₭ومات عن اتجاهات ا€ط₭ب ونوعية ا€مخاطرة ا€تي يم₫ن ا€تعرض
إ€يها
ا فرع): (3مؤشرات ا منافسة ا تنافسية
من خال دراسة مؤشرات قياس ا€تنافسية ع₭ى مستوى ا€بنك يم₫ن تحديد مدى قدرة ا€بنك ع₭ى ا€منافسة وا€مؤشرات
₫ا€تا€ي :
 .Iا ربحية:نقول أن ا€مؤسسة تنافسية إذا ₫ان معدل ربحيتها أع₭ى من ا€متوسط ا€سائد في قطاعها وتش₫ل
ا€ربحية مؤش ار ₫افيا ₭€تنافسية ا€حا€ية₫€...ن ا€مشروع (ا€مؤسسة) يم₫ن أن ي₫ون تنافسيا في سوق تتجه بذاتها
نحو ا€تراجع ،وبذ€ك فإن تنافسيتها ا€حا€ية €ن ت₫ون ضامنة €ربحيتها ا€مستقب₭ية.
 .IIاإنتاجية ا ية عوامل :إن اإنتاجية ا₭₫€ية ₭€عوامل (  )PTFتقيس ا€قدرة ع₭ى تحويل ا€مشروع €مجموعة
عوامل اإنتاج إ€ى منتجات₫€ ،ن هذا ا€مفهوم ا يوضح مزايا وعيوب ت₭₫فة عناصر اإنتاج₫ ،ما أن اإنتاجية
اإجما€ية ا توضح شيئا حول جاذبية ا€منتجات ا€معروضة.
 .IIIت فة ا صنع :يم₫ن اعتبار ت₭₫فة ا€صنع ا€متوسطة با€قياس إ€ى ت₭₫فة ا€منافسين ₫مؤشر ₫افي عن ا€تنافسية
في فروع نشاط ذو إنتاج متجانس ،ما €م ي₫ن ضعف ا€ت₭₫فة ع₭ى حساب ا€ربحية ا€مستقب₭ية ₭€مؤسسة ويم₫ن
€ت₭₫فة ا€عمل أن ت₫ون بديا جيدا عن ت₭₫فة ا€صنع ا€متوسطة ،وهذا عندما تش₫ل ت₭₫فة ا€يد ا€عام₭ة ا€نسبة

1
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اأ₫بر من ا€ت₭₫فة اإجما€ية₫€ ،ن هذ₲ ا€وضعية يتناقض وجودها في ظل ا€تسارع نحو ااعتماد ع₭ى
ا€ت₫نو€وجيا €تق₭يل ا€يد ا€عام₭ة بااعتماد ع₭ى ا€تجهيزات اا₫€ترونية.
 .IVا حصة ا سوقية:هي ا€جزء من ا€سوق ا€ذي تغطيه ا€مؤسسة ،وتعتبر مؤش ار ع₭ى تنافسية ا€مؤسسة ،با€نظر
إ€ى حجم ا€جزء ا€ذي تغطيه ا€مؤسسة مقارنة بما يغطيه منافسوها ،أي رقم أعمال باقي ا€منافسين في ا€سوق
ما يعاب ع₭ى هذا ا€مؤشر أنه ا توجد بعض ا€حاات ا€تي ت₫ون حصة ا€مؤسسة من ا€سوق ا€مح₭ي ₫بيرة إا
أننا ا نعتبرها ذات تنافسية عا€ية أنها قد ت₫ون محمية بأح₫ام قانونية ( براءة اختراع ،احت₫ار) أو أنها
مستفيدة من ₫ونها ا€داخل اأول €سوق₫ ،ما أن هذا ا€مؤشر وان ₫ان يعبر عن تنافسية ا€مؤسسة ا€حا€ية فإنه
ا يضمن استمرارها مستقبا.

1

ويم₫ن ا€تعبير ا€حسابي عن ا€ربحية اإنتاجية وت₭₫فة ا€صنع وا€حصة ا€سوقية ₫مؤشرات ₭€تنافسية من خال نسب
دون₭₫و في ا€نسب ا€تا€ية :
-1مؤشرات جدول ااستغال :
ا€هامش ا€تجاري /رقم اأعمال .
ا€قيمة ا€مضافة /رقم اأعمال .
نتيجة ااستغال /رقم اأعمال.
ا€نتيجة ا€صافية /رقم اأعمال .
-2مؤشرات ا هي ة ا ما ية :
نتيجة ااستغال /اأصول اإجما€ية
رقم اأعمال /اأصول
رقم اأعمال /اأصول اإجما€ية
ا€نتيجة ا€صافية /اأموال ا€خاصة
-3مؤشرات رقم اأعمال:
1

نجوى حبة  ،تأثير ا منافسة في ا قطاع ع ى تحقيق اأفض ية ا تنافسية مؤسسة ااقتصادية ،دراسة حا€ة شر₫ة موبي₭يس  ،2003،2006مذ₫رة ماجستير في
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ا€فصل ا€ثاني:
معدل نو رقم اأعمال.
ا€نصيب من ا€سوق.
-4مؤشرات ا فاءة :
اإنتاج /عدد اأفراد .

اأصول ا€ثابتة اإجما€ية /عدد اإفراد .
أعباء ا€مستخدمين /ا€قيمة ا€مضافة .
ا€قيمة ا€مضافة /عدد اأفراد.

1

-5مؤشر توبين :TOBIN
يعتبر هو اأخر احد مؤشرات قياس ا€قدرة ا€تنافسية وا€ذي يمثل :
ا€نسبة ا€سوقية ₭€دين ورؤوس اأموال ا€خاصة /ت₭₫فة استبدال اأصول فإذا ₫انت اقل من

1فان مشروع ا€مؤسسة

€يس تنافسيا وبا€تا€ي فيدل ع₭ى ضعف ا€منافسة ₭€مؤسسة وا€ع₫س صحيح.
₫ما توجد مؤشرات غير ₫مية وا€تي أبرزها :
-6اآجال :أجال وضع ا€منتوجات في ا€سوق وااستجابة ₭€ط₭ب،أجال تحديد حافظة ا€منتجات واإبداع ا€ت₫نو€وجي.
-7ا يونة:وتعني رد فعل ا€مؤسسة تجا₲ تغيرات ا€تي تظهر فجأة أو بش₫ل منتظم ع₭ى ا€ساحة ا€تنافسية في مجال
ا€حافظة أو اإستراتيجية أو ا€هي₭₫ة أو ا€موارد .

2

-8ا عاقة مع ا عماء :تقاس بوفاء أي استقرار عددهم ،تطور حافظة ا€عماء ،رد فعل ا€عماء تجا₲ س₭و₫ات
ا€مؤسسة ،ا€نزاعات مع ا€عماء .
ا مط ب) :(4ا عاقة بين أسا يب ا تسويق وسائل ا دفع رفع ا قدرة ا تنافسية بنوك

 1صو€ح سماح  ،دور تسيير ا فاءات في بناء ا ميزة ا تنافسية مؤسسة ااقتصادية –دراسة حا ة مؤسسة ا مطاحن ا برى جنوب GM SUDباوماش بس رة
– مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية ،تخصص اقتصاد وتسيير ا€مؤسسة ₭₫،ية ا€ع₭وم ااقتصادية وع₭وم ا€تسيير ،جامعة محمد خيضر بس₫رة
،2008-2007،ص ص (،6-5غير منشورة ).
2
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يعد تبني ا€جزائر اقتصاد ا€سوق من خال إصاحات ا€نظام ا€بن₫ي وذ€ك وفق قانون ا€نقد وا€قرض
10/90ا€ذي يعتبر منعطف حاسما فرضه منطق ا€تحول اقتصاد ا€سوق وفتح مجال ا€منافسة ،إضافة إ€ى نيتها في
اانضمام إ€ى منظمة ا€تجارة ا€عا€مية وما يترتب عنها من تحرير تجارة ا€خدمات ا€ما€ية وا€بن₫ية فهي احد اأسباب
ا€تي تؤدي إ€ى ورفع أداء ا€بنوك ₭€وصول إ€ى مستويات ا€عا€مية وتسريع ا€منافسة في اأسواق ا€بن₫ية ا€جزائرية
وذ€ك بوضع شروط ا€تنافسية ₭€بنوك قصد بروز خدمات ذات نوعية و₫ذ€ك خوصصة ا€تي تعتبر وسي₭ة و€يس غاية
تهدف إ€ى خ₭ق بنيان اقتصادي تتم فيه ا€مشروعات وتقوم بس₭ع وخدمات ذات جودة مرتفعة وخدمات عند مستوى
أسعار حقيقية اقل حيث تعود ا€منفعة ع₭ى أفراد ا€مجتمع.
ومنه نجد ا€بنوك ا€جزائرية نفسها مجبرة ع₭ى هذا ا€تطور خاصة فيما يخص تحديث ا€خدمات ا€بن₫ية ومن
بين أهم عناصر ا€تحديث ₭€خدمات ا€بن₫ية تطوير نظام ا€دفع وعصرنة ا€معامات ا€بن₫ية ومعا€جة ا€مع₭ومات ₫ون
نظام ا€دفع يعتبر مؤشر €مدى فعا€ية نشاط ا€بنوك واقتصاد ا€دول ₫ل وأصبح هذا ا€تحديث وا€تطور بمثابة ا€تحدي
ا€حقيقي بين ا€بنوك وع₭ى ا€خصوص وسائل ا€دفع بمخت₭ف أنواعها ا€تي ا تتناسب مع ا€واقع ا€عا€مي ا€جديد وجع₭ها
وسائل دفع ا₫€ترونية ₫ا€شيك اا₫€تروني وا€بطاقات مثل ا€ماستر₫ارد وبطاقة ا€في از وا€موند₫س وهي ₫احد ا€عناصر
ا€محددة ₭€قدرة ا€تنافسية حيث أضحى ا€تنافس ع₭ى جودتها وا€تميز فيها ( اأداء ا€بن₫ي )من ا€تحديات ا€تي تواجه
ا€بنوك فا€جودة هي مفتاح ا€دخول ₭€سوق ا€بن₫ية وا€تميز هو ثمن ا€نجاح هذا ا€تطور وا€تحديث في ا€خدمة ا€بن₫ية
₫ان €زاما €ه إدارة تسويقية فعا€ة فعا€ة وذ€ك إن ا€تسويق احتل م₫انة ا يستهان بها في ا€بنوك خاصة في ا€دول
ا€متقدمة وا€بنوك ا€جزائرية حديثة في ذ€ك بسبب احتياجات ا€عماء وا€منافسة ا€عظمى بين ا€بنوك فأسا€يب ا€تسويق
رائدة في خدمة ا€دفع وذ€ك €زيادة مقدرتها ع₭ى مقاب₭ة احتياجات من جهة ومتغيرات ا€سوق من جهة أخرى هذا ₭₫ه
استمرارها وبقائها ومجابهة منافسة ا€بنوك اأخرى فأسا€يبه فعا€ه منها ا€سعر وا€ترويج واإشهار و₫ذ€ك منافذ
ا€توزيع ت₭ك ا€وسائل عبر ا€بنوك ع₭ى س₭عة أو خدمة ما حتميا في عا€م شعار₲ قانون اأقوى وتميز وا€منافسة ا€شرسة
هذا ₭₫ه ي₫سب ا€منتجين س₭و₫يات تنافسية تنمي فيهم روح اإبداع واعتبر ا€سعر اأس₭وب ا€فعال في ا€بنوك
ا€جزائرية فبعد إن يفرض ا€بنك ت₫ا€يف وعموات منخفضة ع₭ى ا€خدمات ا€بنك خاصة فيما يخص عم₭ية ا€دفع
وا€سحب بوسائل ا€دفع ويساعد هذا ع₭ى جذب عماء ₫ونها ت₫ا€يف مناسبة وتزيد من معدات ا€ربحية ₭€بنك وا€سعر
€ه تأثير ع₭ى اإيرادات من خال ا€سياسة ا€سعرية ا€متبعة فهي تزيد من أرباحه ومنه تزيد قدرته ا€تنافسية أما
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با€نسبة أس₭وب ا€توزيع ف₫ان ا€ت₫ور ا€هائل في إطار ت₫نو€وجيا ااتصال وا€مع₭ومات باعتبارها ا€ساح اأساسي في
ا€منافسة خاصة فيما يخص خدمة وسائل ا€دفع فاعتماد ا€بنوك ا€جزائرية ذ€ك €موا₫بة تطورات ا€عا€مية ا€راهنة وذ€ك
بتقديم وا€خدمات وا€متط₭بات ا€بيع وا€شراء بطريقة معاصرة في اقرب م₫ان رغم ا€تباعد وفي اقصر وقت ف₫انت شب₫ة
اانترنت وا€صرافات اآ€ية وا€موزعات اآ€ية ا€تابعة €شر₫ة ساتيم سواء ₭€بنوك ا€عامة أو ا€خاصة من اجل ا€قيام
بعم₭يات ا€تحويل أو ا€سحب هذا ₭₫ه يق₭ل ت₫ا€يف اانتقال وأما ا€ترويج وااشهار فهو ا€صورة اأحدث فهو يجمع
اانترنت وا€هاتف وا€دعاية عن طريق ا€ت₭فزيون ₫ل هذا ساهم بطريقة فعا€ة من اعطاء ₭€بنك قدرة ع₭ى مواجهة
ا€منافسين €ه في ا€سوق ومن خال ا€رقمنة في ا€جزائر €بنو₫ها ساهم في تحسن واعطاء جودة أنظمتها وأصبح
معا€جة ا€معامات وتنظيم ا€صفقات بطريقة سريعة فجعل نظام ا€دفع ا₫€تروني ا₫سبها منافسة أ₫ثر فأ₫ثر من خال
نظام ا€مدفوعات ا€عاج₭ة ونظام ا€تسوية اى ا€دفع ا€شامل بصورة ا₫€ترونية ₭€بطاقات وغيرها هذا ₭₫ه أعطى واجهة
فعا€ة ₭€بنوك ا€جزائرية ان ت₫ون رائدة ع₭ى ا€و€وج بين ا€بنوك في ا€سوق ا€بن₫ية من خال ا€مقدرة ا€تنافسية.
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ا€فصل ا€ثاني:

أسا€يب تسويق وسائل ا€دفع €رفع ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنوك ا€جزائرية

خاصة ا فصل
من خال ما تم عرضه في هذا ا€فصل تبين €نا مدى مساهمة ا€تطورات ا€عا€مية ا€راهنة بقيام ا€بنوك
ا€جزائرية جم₭ة اإصاحات بغية تطوير ا€نظام ا€بن₫ي من اجل ا₫تساب قدرة تنافسية ومنها ا€تحول إ€ى اقتصاد
ا€سوق ا€ذي ₫ان €ه اثر ايجابي €خوصصة ا€بنوك وانشاء سوق مابين ا€بنوك هذا ₭₫ه ساهم في ا€بنوك €عصرنة
نظام ا€دفع وجع₭ه مسير ا₫€ترونيا ₫نظام

ACTIو ARTGSوعرض منتجات متنوعة وا₫€ترونية (وسائل ا€دفع

اا₫€ترونية )وتبني إدارة تسويقية وأسا€يب ذات جودة حيث ₫ان €نجاح ا€تسويق ا€بن₫ي في ا€بنوك ا€جزائرية ي₫ون
بفعل ا€شرا₫ات وا€تحا€فات خاصة في اإشهار وا€توزيع ،وتطوير ا€تسويق ونظام ا€دفع بفعل شر₫ة ساتيم ا€تي تقوم
بنشر ا€موزعات اآ€ية في ₫افة ا€بنوك ا€جزائرية وتحاول إنشاء بطاقات بن₫ية ذات جودة ،هذ₲ ا€سبل ₭₫ها من اجل
دعم ا€قدرات ا€تنافسية ₭€بنوك ا€جزائرية و₫ذا اإستراتيجيات ا€تنافسية  ،وذ€ك بغية إثبات جدارتها في ا€سوق في ظل
انفتاح ا€سوق ا€بن₫ية ا€جزائرية وزيادة حدة ا€منافسة من طرف ا€بنوك اأجنبية ا€تي تمت₭ك ا€خبرة وا€ت₫نو€وجية
ا€بن₫ية.
فع₭ى ا€بنوك أن تراعي و تبحث عن مؤشرات فرص ا€تميز ( من جودة و ت₭₫فة أقل )...ا€تي تتماشى مع
إم₫انياتها ا€ما€ية و ا€بشرية بما يضمن €ها ا€رفع من قدراتها €تنافسية.
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توجه ا€جزائر نحو ا€دخول €اقتصاد ا€معرفي  ،فرض ع₭ى ا€بنوك ا€جزائرية سواء مح₭ية

أو خاصة

مواجهة ا€تغيرات ا€مستجدة ا€تي شهدتها في ا€عقدين اأخيرين من خال قوانين ا€نقد وا€قرض  10/90وا€قوانين
ا€متممة وا€معد€ة €ه وذ€ك €عصرنة ا€نظام ا€بن₫ي حيث ما يميز ا€عمل ا€بن₫ي في عصر ا€معرفة هو تفاقم ا€ت₫نو€وجيا
ا€بن₫ية فانتقال ا€بنوك ا€جزائرية إ€ى عصر ا€مع₭وماتية اوجب ع₭يها با€ضرورة ا€ت₫يف مع تغيرات وتطورات ا€محيط
ا€جديد وبنك ا€خ₭يج ₫سائر ا€بنوك ا€تجارية شهد تغيرات سريعة ،وتقدما ت₫نو€وجيا هائا ساهم في تحسين وابت₫ار
منتجات وا€خدمات ا€مقدمة خاصة في ما يخص منظومة ا€دفع

 ،هذ₲ ا€تغيرات ₫ان €ها اأثر أ₫بر ع₭ى اشتداد

ا€منافسة مع ا€بنوك اأخرى .
سنحاول في هذا ا€جزء ا€تطبيقي دراسة ا€تقنيات واحدث وسائل دفع مستعم₭ة €دية واهم اأسا€يب ا€تسويقية ا€معتمدة
ا€تي يستخدمها في خ₭ق ا€قدرة ا€تنافسية و ذ€ك من خال قيامنا بدراسة تطبيقية €دى بنك ا€خ₭يج ا€جزائر ،حيث
تطرقنا من خا€ها إ€ى ا€مباحث ا€تا€ية:
 ا€مبحث اأول:بطاقة تعريفية €بنك ا€خ₭يج ا€جزائر. ا€مبحث ا€ثاني:تقديم و₫ا€ة بنك ا€خ₭يج ا€جزائر بس₫رة. -ا€مبحث ا€ثا€ث:عرض وتح₭يل نتائج استمارة ومؤشرات ا€قدرة ا€تنافسية,
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ا مبحث اأول :بطاقة تعريفية بنك خ يج ا جزائر

يعد بنك خ₭يج ا€جزائر من أهم واحدث ا€بنوك اأجنبية ا€رائدة في بادنا بفضل أسا€يب عم₭ة ا€مدعومة
با€ت₫نو€وجيا وا€مع₭ومات ا€رقمية من خال هذا سنستعرض في هذا ا€مبحث تقديم ا€بنك أهم نشاطاته وأهدافه ₫،ذ€ك
بعض أرقام ا€بنك ا€تي حققها ،باإضافة إ€ى دراسة اأنشطة و أهم أسا€يب ا€تسويق ا€تي يتبعها ا€بنك ع₭ى مستوى
خدماته.
ا مط ب ):(1نشأة وتعريف بنك خ يج ا جزائر
تأسس بنك ا€خ₭يج ا€جزائر في  15ديسمبر 2003بموجب ا€قانون ا€جزائري برأس مال قدر₲  10م₭يار دينار
جزائري 1 ،م₫ان مقر₲ بعنوان حوش طريق ا€شراقة ص.ب  26دا€ي ابراهيم با€عاصمة  ،و بنك ا€خ₭يج ا€جزائر بنك
تجاري بدأ عم₭ه في ،2004وتقرر توسيع فروعه سنة 2008وهو بنك ودائع مم₭وك م₫₭ية خاصة ₫ويتية وتابع
€مجموعة ₫يب₫و "KIPCOشر₫ة مشاريع ₫ويت"وقد ربط ا€بنك منذ تأسيسه مهمته اأساسية ₭€مساهمة في ا€تنمية
ااقتصادية و ا€ما€ية ₭€جزائر من خال تقديم مساعدات ا€مخت₭فة في مجاات ا€تمويل ا€بن₫ي وا€ضمانات €مخت₭ف
ا€شر₫ات ،بإعطاء و تقديم ا€منشآت واأفراد مجموعة واسعة من اأعمال ا€بن₫ية ا€واسعة وا€متطورة من ا€منتجات و
ا€خدمات ا€ما€ية و ا€ح₭ول اأ₫ثر حداثة وعصرنة من حيث ا€سرعة و ا€تنفيذ،أيضا €ت₭بية توقعات عمائه و يقدم
بنك ا€خ₭يج ا€جزائر ا€خدمات ا€بن₫ية ا€تق₭يدية و ₫ذ€ك ت₭ك ا€تي تتوافق مع ما تم₭يه ا€شريعة اإسامية.
هذا ₭₫ه هي ميزات ا€بنك ا€تي جع₭ت منه إن يدخل في ا€سوق ا€بن₫ية خاصة منذ تأسيسه وان ا€بنك يستثمر
في مجاات ت₫نو€وجيا ا€مع₭ومات و ت₫نو€وجيا ااتصال ،و ا€تي م₫نته من إتمام جميع عم₭ياته و جع₭ها أ₫ثر ₫فاءة.
و مع ا€توسع ا€مستمر أصبح €بنك ا€خ₭يج ا€جزائر شب₫ة فروع منتشرة في جميع أنحاء ا€باد،حيث €ديه اآن
29فرعا و ا€تي سيتم توزيعها إ€ى  35فرعا خال ا€سنة 2012وهم ا€يوم يخططون €توسيعها ا₫ثر €تصل إ€ى عتبة
60فرعا سنة € 2015ت₫ون اقرب €عمائها في جميع أنحاء ا€باد،وتحقق ا€نشاط ا€جغرافي ا€ذي تصبو إ€يه .

2

WWW .ag-bank .com ,consulter le 5-4-2014/10:30.
2ا€مقاب₭ة ا€شخصية مع مدير بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة
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ا جزائر )حصص مساهمو بنك ا€خ₭يج ا€جزائر )

ا ش ل رقم ( : )17-3تقسيم رأس مال بنك خ يج

Jordan kuwait
10%

Tunis International
Bank
30%

BURGAN BANK
60%

ئر
ا€مصدر  :من إعداد ا€طا€بة با€رجوع إ€ى ا€تقرير ا€سنوي €بنك خ₭يج ا€جزائر 2011
ا مط ب (:)2تقديم بنك خ يج ا جزائر
ا فرع( :)1ا تعريف بشر ة مشاريع ا ويت ا قابضة kipco
أ نشأت  kipcoفي عام ،1975و هي مجمع ₫ويتي خاص و هي احد شر₫ات ااستثمار ا€مدرجة في سوق
ا₫€ويت €أوراق ا€ما€ية و تعتبر واحدة من أ₫بر ا€شر₫ات ا€قابضة في منطقة ا€شرق اأوسط و شمال إفريقيا ،مع
أصول خاضعة €إدارة بأ₫ثر من  19م₭يار دوار( )19000000000م₭يار دوار.
وتمت₭ك ا€مجموعة حصص في أ₫ثر من

 60شر₫ة في  21دو€ة (في ا€دول ا€عربية خاصة) ،في منطقة

ا€شرق اأوسط و شمال إفريقيا  ،و يعمل فيها أ₫ثر من ثمانية آاف موظف(

 )8000في أنحاء ا€عا€م وتتمثل

نشاطاتها ا€رئيسية في ا€قطاع ا€ما€ي و ا€قطاع اإعامي ₫ذ€ك.
₫ما تشارك شر₫ة مشاريع ا₫€ويت ا€قابضة بصورة مباشرة و غير مباشرة فبعدة مجاات ₫ا€صحة وا€سياحة و
ا€صناعة و ااستثمارات و ا€عقارات و ترت₫ز إستراتيجية ا€تنمية ا€تي تضط₭ع بها ا€مجموعة ع₭ى تنويع ااستثمارات
ا€عامة و ا€خاصة (ا€قطاعية) و ااستثمارات في اأوراق ا€ما€ية مع هدف ا€تق₭يل من ا€مخاطر.

1

و تهدف هذ₲

Le rapport annuel 2009, proposé a partir de (www.ag-bank.com),p2
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ا€مجموعة إ€ى تحقيق أقصى قدر من ا€تآزر ا€موجود داخل نفس ا€قطاع و ₫ذ€ك بين مخت₭ف شر₫ات ا€مجوعة و
يستند ا€نهج اإداري ₭€مجموعة ع₭ى تشجيع اعتماد أفضل ا€ممارسات من

1

طرف ₫افة فروعها (ا€شر₫ات ا€تابعة

€ها) سمعة ا€جودة و ا€تميز بين أوساط ا€مستثمرين في منطقة ا€شرق اأوسط .
ا فرع( :)2ا مساهمون في بنك خ يج ا جزائر
: .Iبنك برقان(:)Burgan BANK
هو فرع من مجموعة "  "kipcoو هو بنك تجاري ₫ويتي €ديه عدة منتشرة خاصة في منطقة ا€شرق اأوسط.
تأسس هذا ا€بنك عام  1977و قد ا₫تسب ا€بنك دو ار با€غ اأهمية في ا€قطاع ا€خاص و قطاع اأعمال من
خال طرحه منتجات مبت₫رة و ت₫نو€وجيا متقدمة₫ ،ذ€ك شب₫ة توزيع واسعة.
و تشمل فروعها بنك ا€خ₭يج ا€جزائر"  "AGBا€جزائر ،و بنك بغداد ) Bank of Baghdâdا€عراق(و ا€بنك
اأردني ا₫€وني ) Jordan Koweït Bankاأردن(.
نتائج ا€بنك مستمرة في ا€نمو ا₫€بير €رأس ا€مال و استثمارات ₫بيرة متنوعة ،شب₫تها تضم  21و₫ا€ة و أ₫ثر
من  120جهاز صراف آ€ي.2
€ه عدة جوائز في 2010حصل ع₭ى شهادة اايزو ₫€9001-2008افة ا€عم₭يات ا€بن₫ية وجائزة افضل موقع
ا₫€تروني ₭€بنك وشريحة ا€خدمة ا€بن₫ية وا€تجارية و ا€شر₫ات ،من طرف ساي₫رميدايت وفي

2011افضل بنك

₭€خدمات ا€خاصة وفي 2013حصل ع₭ى جائزة بنك عام €شرق اأوسط وشمال إفريقيا.

3

 .IIبنك تونس ا عا مي(:)Tunis International Bank
تأسس هذا ا€بنك في  ،1982و هو أول بنك خاص في ا€خارج أنشئ في تونس ،و هو يوفر مجموعة
₫ام₭ة من ا€خدمات ا€ما€ية ا€دو€ية ₭€شر₫ات ا€دو€ية و ا€مؤسسات ا€ما€ية و ا€ح₫ومات و اأفراد بما في ذ€ك عم₭يات
ا€صرف اأجنبي و ا€سوق ا€نقدية في ₫ل ا€عمات ا€قاب₭ة ₭€تحويل،وتمويل ا€تجارة ا€دو€ية و ا€خدمات

1

Lerapport annuel 2009, proposé a partir de (www.ag-bank.com),p2.
Le rapport annuel2011, proposé a partir de (www.ag-bank.com),p2,
3
ا €خميس 8 ،مايو  – 2014ا€عدد http://www.alqabas.com.kw/node/35165214705
2
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ا€شخصية،ا€عم₭يات ا€مصرفية ا€تجارية و ااستثمارية و بطاقات ا€دفع( )internationales visو ( American
... )expressا€خ.
€ديه م₫تب تمثي₭ي في طراب₭س و تم₭ك حصة  %30في بنك ا€خ₭يج ا€جزائر و ا€مساهم ا€رئيسي في بنك(  )TIBهو
ا€خ₭يج ا€متحد بحصة  % 86من رأس ا€مال.
 .IIIا€بنك اأردني ا₫€ويتي(:)JORDAN KUWAIT BANK
تأسس في عام  1976و ا€بنك اأردني ا₫€ويتي يعمل بنجاح في ا€نظام ا€بن₫ي اأردني و هو بنك تجاري يوفر
€عمائه مجموعة متنوعة من ا€منتجات و ا€خدمات ا€بن₫ية ،موزعة عبر شب₫ة من  48%و₫ا€ة في اأردن و اثنين
آخرين في ف₭سطين و قبرص و يشارك بحصة قدرها  %10في رأسمال بنك ا€خ₭يج ا€جزائر.
في ماي  ،2008ا€بنك اأردني ا₫€ويتي ( )JKBأصبح فرع من بنك برقان( )Burgan Bankبقيمة.%51.10

1

ا مط ب(:)3استراتيجيات بنك خ يج ا جزائر
 .Iادارة ا جودة ا شام ة :وهي احدي اإجراءات ا€تي اتخذها ا€بنك من اجل تحقيق جودة ا€خدمة ا€بن₫ية مع
ا€عماء ا€داخ₭يين وا€خارجيين ،وهي تغطي احدي ا€مجاات تتمثل في :جودة ا€خدمات وا€منتجات ا€بنية
ا€تحتية ،اإدارة وادارة ا€مخاطر وغيرها .
 .IIا توسع في شب ة ا بنك :وذ€ك €ي₫ون دوما قريب من ا€عماء مما يتيح €هم منتجات وا€خدمات ا€بن₫ية
ا€مهمة ،خصيصا €ت₭بية احتياجاتهم ع₭ى ا€مستوى ا€مح₭ي وا€عا€مي .
.III

إدارة ا موارد ا بشرية :فا€بنك يسعى إ€ى تحقيق أداء جيد ₭€موظفين .

 .1نمو وفتح سوق أسهم :إيمانا بإم₫انيات ا€جزائر وقدرات موظفيها وا€دعم ا€قوي €فريق ا€عمل ر₫ز ا€بنك
ع₭ى نمو وفتح سوق أسهم وذ€ك بمشار₫ة في مجال ا€تنمية ااقتصادية با€جزائر .

2

.IV

حسابات ا بنك:

3

1

Le rapport annuel 2011, proposé a partir de (www.ag-bank.com(,p2.
- http://www.ag-bank.com/article-view-7.html
3
- http://www.ag-bank.com/article-view-98.html
2
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ا€حساب ا€جاري با€دينار،حساب ا€شيك ₭€عماء ،حسابات ا€شيك ا€شخصية،ا€حسابات ا€مهنية،حسابات
 C.E.D.A.Cاأفراد،حسابات  C.E.D.A.Cا€شر₫ات،حسابات ا€عم₭ة €أفراد،حسابات ا€عم₭ة ₭€شر₫ات ،حسابات
ا€عم₭ة ₭€مصدرين ،حسابات با€عم₭ة اأجنبية.

ا مبحث ا ثاني  :تقديم و ا ة بنك ا خ يج ا جزائر بس رة.
ا مط ب ( :)1ا تعريف بو ا ة بنك ا خ يج ا جزائر بس رة وهي ها ا تنظيمي.
أنشئت و₫ا€ة بنك ا€خ₭يج بس₫رة في

03جوان ،2010وتقع في حي ا€سايحي– طريق تقرت-بس₫رة تب₭غ

مساحتها 350م ومجهزة ب₫ل ا€وسائل وا€تقنيات ا€حديثة  ،ويب₭غ عدد موظفي ا€و₫ا€ة  10موظفين ₭₫هم إطارات.

1

ا ش ل رقم (:)18-3ا هي ل ا تنظيمي لبنك خ يج و ا ة بس رة فهو اآتي:
ا€مدير ا€عام
₭€و₫ا€ة
مدير شب₫ة

ا€و₫ا€ة
مدير ا€و₫ا€ة

ا€مراقب
ا€مشرف

ا€مسؤول ا€تجاري

مستشاروا
عماء

مستشار
ا€عماء

ا€خاصون

ا€شباك

ا€عم₭يات

عامل

ا€داخ₭ية

ا€شباك

أعوان

ا€خاص

ا€عم₭يات

با€دفع 1
ا مصدر:وثائق بنك ا€خ₭يج (و₫ا€ة بس₫رة)ا€م₭حق رقم

ا€داخ₭ية

1مقاب₭ة شخصية €مدير بنك خ₭يج ا€جزائر-و₫ا€ة بس₫رة -
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ا€صندوق
ا€رئيسي
أمين

ا€صندوق
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الفصل ال الث :

 .Iمدير ا و ا ة:
ويعتبر ا€ممثل ا€رئيسي ₭€بنك ع₭ى مستوى ا€و₫ا€ة وهو ا€مسؤول عن توفير ا€تنظيم اإداري وا€تشغي₭ي ₭€و₫ا€ة
وتنميتها ا€تجارية مع ااهتمام ا€مستمر بإدارة ا€جودة و ا€مخاطر ₫ ،ذ€ك تحقيق اأهداف اإستراتيجية وا€ما€ية ا€تي
حددتها إدارة ا€بنك  ،وضمان ا€شفافية ااقتصادية ₭€بنك و إدارة ميزانية ا€و₫ا€ة ₫ ،ذ€ك من مهامه ا€سهر ع₭ى
مراقبة نظامية ا€حسابات في ا€و₫ا€ة وا€تأ₫د من سير ا€عم₭يات اإدارية وا€تشغي₭ية واجرائها في إطار ا€قانون  ،مع
مهمة إدارة موظفي ا€و₫ا€ة واإشراف ع₭يهم.
 .IIا مسؤول ا تجاري ":"Responsable commercial
من ا€مهام ا€رئيسية ₭€مسؤول ا€تجاري هي اإشراف ع₭ى فريق ا€مبيعات وتحري₫هم وتنشيطهم من أجل
مساعدته في تحقيق أهداف ا€عمل ا€نوعية وا₫€مية ا€تي تتع₭ق با€و₫ا€ة₫ ،ما أنه يشرف ع₭ى تسيير محافظ ا€عماء
وضمان إدارتها ،مع تزويد ا€عماء من جميع ا€منتجات ا€تي يقدمها ا€بنك  ،واحترام تطبيق ا€ق اررات اائتمانية ،و
مراقبة فتح ا€حسابات ،واإشراف ع₭ى ا€عم₭يات ذات ا€طبيعة اإدارية واإشراف أيضا ع₭ى تح₭يل ا€م₭فات وا€قروض
₭€مؤسسات واأفراد ₫ ،ذ€ك ا€تنسيق مع ا€مشرف اإداري €ضمان ساسة ا€عمل وتطبيقه بش₫ل يتوافق مع قوانين
ا€عمل وا₭€وائح وا€تنظيمات ،باإضافة إ€ى وضع ضمانات €جميع ا€منتجات ا€مسوقة من طرف ا€و₫ا€ة €عمائها ،
وا₫€ثير من ا€مهام اأخرى ا€تي يقوم بها في إطار تحقيق ا€جودة وادارة ا€مخاطر.
.III

ا مراقب ":"Controleur

مهمة ا€مراقب اأساسية هي ضمان وحسن ا€رقابة ع₭ى جميع ا€معامات ا€تي تقوم بها ا€و₫ا€ة في سياق إدارة
ا€مخاطر ا€تشغي₭ية،أيضا ا€تحقق من ا€عمل ا€يومي ا€جاري ₭€شباك وا€صندوق ₭€زبائن من أفراد ومؤسسات،
و ₫ذ€ك مراقبة ا€عم₭يات ذات ا€طابع اإداري وا€تدقيق في ا€حسابات اإدارية وا€قانونية ،وا€قيام با€مراجعة ا€داخ₭ية
ومراقبة ا€حسابات وصحة ا€مع₭ومات وانسجامها مع ا€قوانين.
 .IVا مشرف اإداري ":"Superviseur administratif
وهو ا€مشرف ع₭ى أمين ا€صندوق ،وعامل ا€شباك ،واأعوان ،من أجل تحقيق أهداف ا€و₫ا€ة.
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الفصل ال الث :

ومن مهمته ،تقديم ا€خدمة ₭€عماء في إطار تحقيق ا€جودة وادارة ا€مخاطر وا€تأ₫د ا€مستمر من سير ا€عمل في جو
إيجابي يعمل ع₭ى تحقيق اأهداف ،و أيضا اإشراف و ا€تحقق من تنفيذ ا€عم₭يات ا€مصرفية ا€جارية في ا€شباك
₭€زبائن من اأفراد وا€مؤسسات  ،ومعا€جة ش₫اوي ا€عماء.
₫ما يقوم بتشغيل وايقاف نظام ا€حاسوب  ،وضمان إدارة اأرشيف و ا€تحقق من صحة ا€عم₭يات ا€تي يقوم
بها مستشاري مبيعات ا€عماء من اأفراد و ا€مؤسسات وضمان حسن مسك ا€دفاتر وا€سجات ₭€و₫ا€ة باإضافة
إ€ى ضمان اا€تزام با€وثائق ا€قانونية ا€صادرة وا€واردة.
.V

مستشار مبيعات ا عماء "ا مؤسسات" ":"Conseiller clientéle commerciale

من مهامه إدارة محفظة ا€عماء (ا€مؤسسات) وتجهيز ا€عمل من مجموعة ا€منتجات ا€تي يقدمها ا€بنك و₫ذ€ك إدارة
حسابات ا€عماء ( فتح ،تغيير ،غ₭ق ) وفقا ₭€ق اررات ا€تنظيمية  ،وتنفيذ ₫ل ا€عم₭يات ا€جارية ا€يومية €زبائن
ا€مؤسسات برعاية خاصة ،وتسيير ا₫€فاات وا€ضمان ااحتياطي  ،وادارة قروض ااستثمار وتنفيذ عم₭يات ا€تجارة
ا€خارجية ،ومعا€جة ا€معامات مع ا€دول اأجنبية .
.VI

مستشار مبيعات ا عماء " اأفراد" ":"Conceille clientèle de particulier

و يقوم بنفس عم₭يات مستشار مبيعات ا€عماء ₭€مؤسسات ₫€ ،ن €صا€ح اأفراد و€يس ا€مؤسسات ₫تسيير حسابات
ا€عماء من اأفراد ( فتح ،غ₭ق ،تغيير) وتسيير ا€قروض ا€موجهة €أفراد  ،وتجميع وتح₭يل سجات ا€قروض.
 .VIIمندوب إداري ""Delegue au back office
€دى ا€مندوب اإداري مجموعة من ا€مهام ا€رئيسية ₫توفير ضمان إجراء عم₭يات (

 )back officeمع احترام

ا€قوانين ا€معمول بها في ا€بنك في إطار ا€جودة وا€دقة₫ ،ذ€ك يقوم بإدارة ا€حسابات وا€حفاظ ع₭ى م₭فات ا€عماء
وتسيير دفاتر ا€ص₫وك وا€تصريح با€شي₫ات غير ا€مدفوعة₫ ،ذ€ك تجهيز ا€معامات ع₭ى ا€فواتير وا€شي₫ات
وا€تحويات ،وفقا €إجراءات و إدارة ا€سندات اإذنية وجميع اأوراق ا€تجارية.
 .VIIIأمين ا صندوق":"Caissier
وهو ا€مسؤول عن ا€صندوق وعن ضمان بش₫ل مستمر عم₭يات ا€صندوق مع ا€عماء وحسن سيرها احتراما
₭€ممارسات واإجراءات ا€سارية ا€مفعول بها في ا€بنك ₫ ،ما يسهر ع₭ى ضمان تسوية ا€حسابات.
 .IXموظف ا شباك ""Guichetier payeur
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يعمل عامل ا€شباك ا€صراف ع₭ى ضمان ا€سير ا€حسن بش₫ل مستمر €مخت₭ف ا€عم₭يات ا€بن₫ية مع احترام
اإجراءات ا€معمول بها في ا€بنك₫ ،ما يعمل ع₭ى ضمان تسوية ا€حسابات وا€محافظة ع₭ى سجل ا€صندوق،
وضمان ا€سرية ا€تامة ₭€معامات₫ ،ما يجري نيابة عن ا€عماء جميع ومخت₭ف ا€عم₭يات اإدارية ( ₫ا€سحب وتحويل
ا€حسابات ،وصرف ا€شي₫ات واصدار ا€شي₫ات ا€بن₫ية ،وخصم ا€شي₫ات...،إ€خ) باإضافة إ€ى تنفيذ عدة مهام
أخرى ضرورية €حسن سير ا€عمل  ،ووضع استعراض دوري €أنشطة وتقديم ااقتراحات.

1

ا مط ب(:)2دراسة وسائل ا دفع اا ترونية واأسا يب ا تسويقية بنك ا خ يج ا جزائر
ا فرع (:)1خدمات ووسائل ا دفع اا ترونية بنك ا خ يج
مزج بنك ا€خ₭يج أهم عم₭يات ا€سحب وا€دفع وا€تحويل بوسائل دفع مح₭ية وأجنبية وهي ₫ا€تا€ي :
 .Iخدمات بنك خ يج ا جزائر
 :AGB ONLINE-1وهي خدمة متاحة ₫€افة زبائني ا€بنك أي ₫ان نوع ا€حساب ا€مفتوح و ذ€ك بااطاع ع₭ى
ا€حساب ا€مصرفي بمجرد نقر₲ ع₭ى اانترنت ،و هي خدمة متوفرة  7/7و  24ساعة 24/و هي مجانية.
فهي توفر ا€خدمات:ا€تا€ية متابعة ا€حسابات عبر اانترنت ونشر ا€وضعية اإجما€ية €حسابات ع₭ى ش₫ل

PDF

أو EXCELتستخدم با€طريقة ا€تا€ية :ملء استمارة  ،AGB ONLINEوزيارة ا€موقع اا₫€تروني ₭€بنك.

2

:SELF BANKING AGB-2وهي ا€خدمة اأو€ى من نوعها في ا€جزائر حيث إن ااعتماد ع₭ى هذ₲ ا€خدمة(
سا€ف بان₫ينغ)تعتبر سابقة من نوعها في قطاع ا€ما€ية في ا€جزائر ،حيث يم₫ن ₭€عميل ،بعد حصو€ه ع₭ى بطاقة"
،"CIBمعرفة ما بداخل حسابه ا€بن₫ي وايداع ط₭ب ا€حصول ع₭ى دفتر ا€ص₫وك وسحب وايداع ا€مب₭غ ا€ما€ي ا€ذي
يريد وط₭ب دفاتر ا€ص₫وك وا€بطاقات ا€مصرفية ،متوفرة 7أيام 7/و  24ساعة24 /وهي تتميز با€سرعة واأمان
،ا€رفاهية ،ا€قرب.....

3

Idem.
2وثائق بنك ا€خ₭يج ا€جزائر -و₫ا€ة بس₫رة-ا€م₭حق رقم .2
3وثائق بنك ا€خ₭يج ا€جزائر -و₫ا€ة بس₫رة –ا€م₭حق رقم .3
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-3خدمة ا رسائل ا قصيرة €:SMS PUCHاستفادة من هذ₲ ا€خدمة ما ع₭ى ا€عميل سوى وضع رقم هاتفه ا€نقال
عند مستشار ا€عماء وبا€تا€ي يبقى ا€عميل ع₭ى ع₭م ب₫ل ا€تغيرات ا€حاص₭ة في حسابه من دفع ونقل وسحب
وغيرها وذ€ك عن طريق رسائل ع₭ى جوا€ه دون عناء .
 -4خدمة ا صندوق ا فواذي €:حماية أشيائك ا€ثمينة و€تحتفظ بأمان ما ع₭يك سوى تهيئة بيتك بخزينة فواذية
يقدمها €ك ا€بنك بت₭₫فة جيدة وثمن ق₭يل .

1

 .Iوسائل ا دفع ا حديثة في بنك خ يج ا جزائر (بطاقات )
ا ش ل رقم (:)19-3بطاقات بنك خ يج ا جزائر

Source : http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=8596315

( CARTECIB SAHLA AGB-1بطاقة ساه ة ا سحب وا دفع ):
:1-1تعريفها  :هي بطاقة ₭€سحب وا€دفع أمنة ا€غير محدود مرنة وميسرة أينما ₫نتم في جميع اأما₫ن اأوقات
يم₫ن من استعمال ا€رصيد دون سقف وي₫ون ا€دفع ع₭ى ما₫ينات ا€دفع اا₫€تروني

 TPEوهي بطاقة صا€حة

ع₭ى ₫افة ا€تراب ا€وطني وما₫ينات ا€سحب ا€حام₭ة إشارة  CIBوخدماتها متوفرة 7أيام 7/و  24ساعة،24/يتم
ا€حصول ع₭ى ساه₭ة إذا ₫ان:
ا€عميل حا€ي €بنك  :AGBي₫ون ا€ط₭ب مباشر €بطاقة ساه₭ة من ا€مستشار.
ا€عميل جديد €بنك : AGBا€حصول ع₭ى ساه₭ة فور فتح حساب €دى أي فرع .AGB
 :2-1يفية استخدام بطاقة ساه ة :
http://www.ag-bank.com/article-view-24.html
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با نسبة سحب :
وضع ا€بطاقة في جهاز ا€صرف اآ€ي .إدخال ا€رقم ا€سري ا€خاص بك .تأ₫يد ا€رقم .-ا€حصول ع₭ى ا€مال ا€خاص بك .

1

با نسبة دفع :
إدخال ا€بطاقة في TPE.إدخال ا€رقم ا€سري ا€خاص بك .-يقدم ا€تاجر €ك تذ₫رة ع₭يك ا€محافظة ع₭يها .

2
CARTE C.I.B (SAHLA) DATE DE VALEUR INTERET / COMMISSION /AIS

(MASTER CARD-2بطاقة ماستر ارد (:هي بطاقات ₭€سحب وا€دفع با€عم₭ة اأجنبية في ا€خارج ،يم₫ن
استعما€ها ع₭ى شب₫ة اانترنت مح₭يا وأجنبيا ويقترح بنك ا€خ₭يج ا€جزائر بطاقات ماستر₫ارد بثاثة أنواع هي:
:1-2ماستر ارد مسبقة ا دفع :هي بطاقة غير شخصية صا€حة €مدة ثاث سنوات ا€شحن اأقصى ₭€بطاقة هو
1000دوار أمري₫ي /ا€شهر إا في (حا€ة موافقة مدير ا€و₫ا€ة )وااستفادة من ا€بطاقة بمجرد فتح ا€حساب دينار
وحساب ا€دوار تس₭يم ا€بطاقة ي₫ون فوري.
ت ا يف ا متع قة ببطاقة ا ماستر ارد مسبقة ا دفع هي ما ي ي :
إصدار ا€بطاقة 2000:دج
إعادة ا€شحن 1000:دج
إعادة إصدار ا€رمز ا€سري 1000:د ج
مصاريف ااعتراض 500:دج.
مصاريف ا معامات :

1

وثائق بنك ا€خ₭يج ا€جزائر -و₫ا€ة بس₫رة -ا€م₭حق رقم3

http://www.ag-bank.com/article-view-111.html
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ا€دفع بعم₭ة ا€دوار اأمري₫ي :ا تحسب مصاريف عند ا€دفع ع₭ى محطة ا€دفع اا₫€ترونية وا تحسب مصاريف
عند ا€دفع ع₭ى شب₫ة اانترنت و2.5دوارأمري₫ي ₫€ل سحب ع₭ى ا€صراف اآ€ي.
ا€دفع بعم₭ة مخت₭فة عن ا€دوار اأمري₫ي  %2.5 :من مب₭غ ا€صفقة عند ا€دفع ع₭ة محطة ا€دفع اا₫€ترونية أو
ا€شراء ع₭ى شب₫ةاانترنت₫€ %2.5ل سحب ع₭ى ا€صرافات اآ€ية .

1

3000دوار

:2-2ا ماستر ارد ا اسي ية :هي بطاقة شخصية صا€حة €مدة سنتين وا€شحن اأقصى €ها

أمري₫ي وتم₫ن من ااستفادة من ا€بطاقة بمجرد فتح حساب بدينار وحساب با€دوار تس₭م ا€بطاقة 20يوم بعد ا€ط₭ب
ت₫ا€يفها .
تخت₭ف عن مسبقة ا€دفع في إصدار ا€بطاقة هو 4000دج وتجديد ا€بطاقة 2000دج .
:3-2ا ماستر ارد ا ذهبية :هي نفس ₫€اسي₫ية تخت₭ف في ا€شحن اأقصى قيمته 5000دوار امري₫ي ،و₫ذ€ك في
ت₫ا€يف اإصدار ا€بطاقة 6000دج واعادة إصدار ا€بطاقة 3000دج واعادة ا€شحن 3000دج.

2

( CARTE VISA-3بطاقة ا في از) :هي بطاقة سحب ودفع دو€ية صا€حة €مدة سنتين بدا استخدامها في جانفي
 2011تسمح بسحب اأموال في ا€خارج غير أجهزة (  )DABا€حام₭ة €عامة  ،VISAو تسمح أيضا بتسديد ثمن
ا€مشتريات في ا€خارج €دى ا€محات ا€معتمدة من طرف  VISAو  ،VISA electronو تسمح أيضا با€تسوق عبر
شب₫ة اانترنت₫،ما تقدم أيضا بطاقات  VISAغو€د و ₫اسيك وا€بطاقة مسبقة ا€دفع وهي ₫ا€تا€ي  :و هي بطاقة
دو€ية و مقبو€ة ₭€سحب من ما₫ينات ا€صراف اآ€ي ا€تي تحمل شعار  VISAو مقبو€ة ₭€دفع في ا€مؤسسات ا€تجارية
ا€تي تحمل نفس ا€شعار و أيضا مقبو€ة ₭€دفع عبر شب₫ة اانترنت و هي صا€حة €مدة  24شه ار و يتم إعادة شحنتها
ب₫ل بساطة.
في از باتنيوم ( :)VISA PLATINUMهي بطاقة سحب ووسي₭ة مربحة موثوقة وآمنة €عم₭يات ا€شراء في ا€خارج
من خال محطة ا€دفع ا₫€ترونية،اانترنت أو من خال ا€سحب ا€نقدي ع₭ى أجهزة ا€صراف اآ€ي في از في ا€قارات
ا€خمس وهي متاحة ₫€ل من يم₭ك حساب با€عم₭ة ا€صعبة مع حد ادني ₭€رصيد قيمته 10000يورو وتستخدم حسب
ا€رصيد ا€متوفر في ا€حساب أما ا€ت₫ا€يف ا€خاصة بفي از باتنيوم هي ₫ا€تا€ي
إصدار ا€بطاقة15000:دج
1وثائق بنك ا€خ₭يج ا€جزائر -و₫ا€ة بس₫رة -ا€م₭حق رقم 4

http://www.ag-bank.com/4.5.2014H 2:00
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إعادة إصدار ا€بطاقة15000:دج
إعادة إصدار ا€رمز ا€سري1000:دج
بطاقة ا€طوارئ:قيمة معاد€ة 250دوار.

ا ش ل رقم (:)20-3احدث ا بطاقات في از باتنيوم

SOURCE:www.ag-bank.com

-4بطاقة ا توفير :بطاقة جديدة مبت₫رة وسه₭ة ااستعمال وهي بطاقة مجانية ₭€سحب اآ€ي ،متص₭ة بحساب توفير
ا₫€اسي₫ي أو ا€تساهمي تسمح بإجراء عم₭يات ا€سحب من أي صراف إ€ي 7ايام7،24/سا24/
وتم₫ن من تسديد ا€مشتريات ع₭ى مستوى ا€تجار وا€حرفيين ا€مجهزين بمحطة ا€دفع اا₫€تروني.
وهناك بطاقة توفير ثانية متص₭ة بحساب ا€توفير نفسه مقدمة أفراد ا€عائ₭ة وهي مجانية وتم₫ن من تحديد مب₭غ
أقصى استعما€ها .

1

http://www.ag-bank.com/article-view-111.html
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-5ا€ش₫ل رقم (:)21-3بطاقة بن₫ية ا€مشتر₫ة بينَ AGBوOOREDOO

تم ا€توقيع ع₭ى عقد شرا₫ة بين متعامل  ،اإتصال أوريدو  oredoomوا€بنك ا€جزائري ا€خ₭يجي  AGB ،في ا€مقر
بطاق بن₫ية ا₫€ترونية.
ة
اإجتماعي €شر₫ة اإتصاات في أواد فايت با€جزائر ا€عاصمة ،وذ€ك من أجل إنشاء

وتعتبر ا€بطاقة هي اأو€ى من نوعها في ا€جزائر  ،حيث تسمح

باقتناء خدمات ع₭ى اأنترنات،إذ يقدمها ا€بنك

ا€جزائري ا€خ₭يجي ،ويقوم أيضا بشحنها ₫€ي تستعمل في ااقتناء ا€خدمات ع₭ى اأنترنات₫€ ،ن هذ₲ ا€بطاقة من نوع

خاص و€يست ₫₫ل بطاقات ا€دفع ₫ا€بايبال ،أو ا€في از ₫ارد وغيرها … بمجرد بطاقة إقتناء خدمات ا€متعامل ،أوريدو
ع₭ى اأنترنات،حيث يم₫ن زبائنه عن طريقها بإجراءعم₭يات تعبأت ا€رصيد

ا€متعامل عن طريق موقعه ا€رسمي واأمر

 ،وغيرها من ا€خدمات ا€تي يقدمها

ا€ذي يبعت  ،ع₭ى اإ€حاح واإيجابية بأن ،ا€متعامل بعد دخو€ه

مرح₭ةا€جيل ا€ثا€ث سيختصر ا₫€ثيرمن ا€جهد ع₭ى زبائنه في تعبأة أرصدته ،حيث حددا€سعر اأدنى ₭€تعامل
با€بطاقة ب  200دج.

1

 -6ا شيك اا تروني:
ا€شيك اإ₫€تروني وسي₭ة بن₫ية إجراءاته تتم بش₫ل إ₫€تروني عن طريق وسائل إ₫€ترونية وهذا ما ا نجد₲
في ا€شيك ا€تق₭يدي ا€ذي يشترط أن ي₫ون م₫توباً وموقعاً بش₫ل يدوي ₫€ي ت₫ون €ه ا€حجية ا€قانونية ا€مقررة،وبناء
ع₭ى ذ€ك يم₫ننا ا€قول بأن ا€شيك اإ₫€تروني يتضمن نفس شروط واجراءات ا€شيك ا€تق₭يدي انا هو رقمي غير
م₭موس إا أنه يتم بوسي₭ة إ₫€ترونية  ،ف₫ما أن ا€شيك ا€تق₭يدي هو سند يط₭ب فيه شخص هو ا€ساحب إ€ى مصرف
هو ا€مسحوب ع₭يه دفع مب₭غ معين إ€ى شخص آخر هو ا€مستفيد €دى ااطاع  ،ف₫ذ€ك با€نسبة ₭€شيك اإ₫€تروني

http://www.ag-bank.com date 13.5.2014h 2.30
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ا€ذي ي₫ون €ه نفس اأطراف ويتضمن ا€تزام قانوني من قبل ا€ساحب يؤديه إ€ى ا€مستفيد عن طريق ا€مصرف
ا€مسحوب ع₭يه وتتم تسوية في ا€مقاصة بش₫ل ا₫€تروني عم₭ت به ا€بنوك ا€جزائرية في سنة .2002

1

ا مط ب (:)3أسا يب ا تسويق بنك خ يج ا جزائر.
.I

سياسة ا تسعير بنك ا خ يج ا جزائر.

تعتبر ا€ق اررات ا€متع₭قة با€تسعير من ا€ق اررات ا€هامة في صياغة اإستراتيجية ا€تسويقية €ما €ها من تأثير مباشر ع₭ى
أرباح ا€بنك و ع₭ى جودة ا€خدمة و استم ارر₲ في ا€سوق ا€بن₫ية.
₫ما تجدر اإشارة إ€ى أن ا€تسعير في ا€بنوك يأخذ صو ار عديدة منها معدات ا€فائدة ع₭ى ا€قروض و ا€ودائع ،و
₫ذا تحديد ا€رسوم و اأتعاب و ا€عموات ا€تي يتقاضاها ا€بنك مقابل ا€خدمة ا€بن₫ية هي ت₭ك ا€متع₭قة بمعدات
ا€فائدة ،2وهناك خدمات بن₫ية مجانية ₫خدمات وسائل ا€دفع ا€مح₭ية ₭€بنك أما ا€وسائل ا€دفع اأجنبية فيتقاضى ع₭يها
فائدة مناسبة ₭€بنك و₭€عميل  ، 3هنا نشير أن دور ا€بنك في تحديد اأسعار خاصة ا€متع₭قة بمعدات ا€فائدة جد
محدود €عدم وجود حرية ₫ام₭ة ₭€بنوك في تحديدها حيث يحد من قدرة ا€بنوك ا€تجارية ع₭ى ا€تح₫م في أسعار خدمتها
قيود بنك ا€جزائر ا€ذي يتدخل في تحديد أسعار ا€منتجات ا€بن₫ية ،و يتيح مجاا محدودا جدا ₭€بنوك في تحديد معدل
ا€فائدة ا€ذي تمنحه €عمائها  .وبا€نسبة ₭€عموات فهي تتحدد أيضا من طرف بنك ا€جزائر و توزع ع₭ى ا€بنوك و
يم₫ن ₭€بنوك ا€تجارية تقديم اقتراحات €بنك ا€جزائر من أجل رفع أو خفض أسعار ا€عمات و ا€ذي يقوم بدراسة هذ₲
ااقتراحات ثم يقوم بإبداء رأيه حو€ها.

4

: .IIسياسة ا توزيع بنك ا خ يج .
تبرز أهمية عنصر ا€توزيع ضمن اأنشطة ا€تسويقية ا€مت₫ام₭ة في ₫ونه يخ₭ق ا€منفعة ا€زمنية وا€م₫انية
₭€خدمات ا€بن₫ية ،أي أن عنصر ا€توزيع يضمن إتاحة ا€خدمات ₭€عميل في ا€وقت وا€م₫ان ا€مناسبين  ،و يتوقف
نجاح ا€بنك في ا€وصول إ€ى ا₫بر عدد من ا€عماء ع₭ى حسن اختيار₲ €منافذ ا€توزيع و هذا ما يفرض ع₭ى ا€بنك
أن يختار منافذ توزيع ا€خدمة ا€بن₫ية بعناية و با€ش₫ل ا€ذي ي₭بي احتياجات و متط₭بات ا€عماء ،و يعتمد بنك
ا€خ₭يج ا€جزائر في توزيع خدماته ا€بن₫ية

ع₭ى ا€توزيع ا€مباشر و غير ا€مباشر ،أ َما ا€توزيع ا€مباشر فيتمثل في

1مقاب ة شخصية مع مدير بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة .
 2مج₭ة بنك ا خ يج ا جزائر ،ص .14
3مقاب₭ة شخصية مع مدير بنك خ₭يج ا€جزائر –و₫ا€ة بس₫رة-
4مج₭ة بنك خ يج ا جزائر ،مرجع سابق،ص .14
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ا€و₫اات ا€فروع ا€مخت₭فة ₭€بنك و ا€منتشرة عبر ₫امل ا€تراب ا€وطني ،و ا€توزيع غير ا€مباشر يتمثل في ا€موزعات
اآ€ية €أوراق ا€نقدية ا€تي تقع خارج مبنى ا€بنك ،و ا€شبابيك اآ€ية €أوراق ا€نقدية ا€تي تقع خارج مبنى ا€بنك و
ا€شبابيك اآ€ية €أوراق ا€نقدية و ا€تي تقع داخل مبنى ا€بنك.
 -1ا توزيع ا مباشر خدمات ا بن ية في بنك ا خ يج ا جزائر:
يقدم بنك ا€خ₭يج ا€جزائر منتجاته و خدماته ا€بن₫ية ،من خال شب₫ة من ا€و₫اات ا€منتشرة عبر ا€تراب
ا€وطني و بما أن هذا ا€بنك حديث و أنشأ في  2003فان عدد و₫ااته  26و₫ا€ة حا€يا وفي انتظار فتح و₫اات
أخرى €بنك ا€خ₭يج ا€جزائر في ₫ل من  :تبسة ،وهران ،تيزي وزو ،ا€جزائر ا€عاصمة (دا€ي إبراهيم ،ديدوش مراد،
ا€قبة) ،مستغانم و و₫ا€تين في ₫ل من س₫ي₫دة و عنابة.1
تعمل هذ₲ ا€و₫اات من اأحد إ€ى ا€خميس من ا€ساعة ا€ثامنة وا€نصف إ€ى ا€ساعة ا€خامسة مساءا

وا€و₫اات

ا€حا€ية ا€منتشرة ₫ما ي₭ي :
ا ش ل رقم (:)22-3يوضح :شب ة ا و اات ا حا ية بنك خ يج ا جزائر .

Source : http://www.ag-bank.com/article3-agences.html Date 13 /5 /2014 h2 :30

وعند ا€نقر مثا ع₭ى رقم 16ا€ذي يدل ع₭ى ا€جزائر ا€عاصمة فانه يظهر €نا ا€و₫اات ا€متواجدة با€جزائر ا€عاصمة
وا جدول رقم ( )7-3يوضح ا و اات ا تابعة جزائر ا عاصمة:

1مج₭ة بنك ا€خ₭يج ا€جزائر ،مرجع سابق ،ص 15
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24 Tixraine Alger
25 Bab El Oued Alger
42 Birtouta Alger
17 DELY IBRAHIM Alger
19 El Mouradia Alger
18 Les Sources Alger
20 Bainem Alger
21 Rouïba Alger
22 Baba Hassen Alger

Source : http://www.ag-bank.com/article-agence-16.html

تروني واسم₫€بريد اا€ا، س₫فا€ا، هاتف€ رقم ا، ة€ا₫و€ى موقع ا₭واد تحصل ع€ة باب ا€ا₫ى و₭نقر مثا ع€وعند ا
ة€ا₫و€مدير ا

Bab El Oued
22, Avenue du 1er Novembre,
Casbah, Alger
Tél : 021.74.43.25
Tél : 021.74.43.26
Fax : 021.74.43.29
Email : babeloued@agb.dz
Nom du Directeur d’Agence : MR
MEZAACHE Sofiane

Source : http://www.ag-bank.com/article-viewAgence-25.htm
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 -2ا توزيع غير ا مباشر خدمات بنك ا خ يج ا جزائر:

يعتمد بنك ا€خ₭يج ا€جزائر في توزيع خدماته ا€بن₫ية(سحب اأموال) عن طريق ا€موزعات اآ€ية €أوراق ا€نقدية
( )LeDistributeurs Automatiques des Billesوهي TPEوDABويعتبر بنك خ₭يج ا€رائد في خدمة
ا€موزعات حيث يعمل ع₭ى جذب ا€عماء من خال ا€خدمات ا€مث₭ى فنجد انه في حال سيحدث عطب في
ا€موزعات يقوم بإخبار ا€عماء من خال رسائل نصية قبل ثاثة أيام من توقف عم₭ه ومدة توقفه

وأجهزة ا€صرف

اا€ية متوفرة عبر ا€تراب ا€وطني وفي ا€مطارات ا€دو€ية وبطاقات ا€سحب مجانا ₫€ل عميل €ديه حساب في ا€بنك
وهي خدمة متاحة 7ايام 7/و24/24ساعةوتم₫نك من سحب ا€نقود با€دينار .

1

: .IIIسياسة ا ترويج بنك ا خ يج :
يعتبر ا€ترويج من أهم ا€عناصر في ا€مزيج ا€تسويقي،ويرجع ذ€ك ₭€دور ا€حيوي في تعريف ا€عميل بخدمات
ا€بنك  ،فبعد تحديد رغبات ا€عميل و تصميم ا€منتجات ا€بن₫ية ا€مناسبة يأتي دور ا€ترويج في إخبار و إقناع ا€عميل
بخصائص و مزايا ا€خدمات ا€بن₫ية ا€مقدمة €ه ،و رغم أهمية ا€نشاط ا€ترويجي خاصة في ظل ا€منافسة،واعتبر
مدير بنك خ₭يج و₫ا€ة بس₫رة أن جهود ا€بنك في تبني سياسة ترويجية فعا€ة جد متواضعة يعتمد باأساس ع₭ى
ا€عميل ،فعن طريق ااعتناء به و توفير ₫ل ا€ظروف ₭€حصول ع₭ى خدمة جيدة فهو بطريقة غير مباشرة يقوم
بترويج منتجاته عن طريق هذا ا€عميل أنه يع₭م أن ا€محافظة ع₭ى ا€عماء وااعتناء بهم و ا€توفير €هم أحسن
ا€خدمات سوف يحصل ع₭ى عماء جدد من خا€هم و أيضا من وسائل ا€ترويج €ديهم اإعان في جميع ا€جرائد
دون استثناء وعبر اانترنت وا€وسي₭تين ا€مث₭ى هي €بيع ا€شخصي و اإعان في م₫ان ا€بيع.

2

ا مبحث(:)3تح يل نتائج ااستمارة ودراسة مؤشرات ا ما ية بنك خ يج ا جزائر
ا مط ب ( :)1عرض وتح يل نتائج ااستمارة ا موجهة موظفي ا بنك
وزعت هذ₲ ااستمارة– ا€م₭حق رقم () -ع₭ى موظفي بنك ا€خ₭يج ا€جزائر –و₫ا€ة بس₫رة -وا€با€غ عددهم 10موظفين.
ا فرع (: )1تح يل نتائج استمارة ا موظفين بنك خ يج ا جزائر -و ا ة بس رة -
 .Iإدراك يفية تسويق ا موظفين وسائل ا دفع ا حديثة (اا ترونية) في بنك خ يج ا جزائر
بعد توزيع ااستمارة ع₭ى موظفين ا€بنك ا€خ₭يج ا€جزائر ا€متواجدين في ا€و₫ا€ة بس₫رة تم تحديد سن ا€موظفين ا€ذي
-http://www.ag-bank.com/article-view-24.html date 12/5/2014 h 2:10.

1

2مقاب₭ة شخصية مع مدير بنك خ₭يج ا€جزائر -و₫ا€ة بس₫رة -
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ا سؤال اأول:ا س يط₭ب ا€خدمة اآتية من ا€بنك وتقسيمها إ€ى فئات عمرية .
ا€ت₫رار

ا€نسبة

اإجابة
30-20

5

%50

40– 31

4

%40

50-41
أ₫ثر من 50

1

%10

0

0%

10

100

ا€مجموع

 -من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

من خال ا€جدول ناحظ أن ا€فئات ا€عمرية ₭€موظفين حيث يوجد خمسة موظفين في ا€فئة ا€عمرية

30-20
وأربعة في ا€فئة ا€عمرية 40-31

وموظف واحد في فئة  ، 50-41وا يوجد موظف أ₫ثر من. 50

ا سؤال ا ثاني :ا مستوى ا تع يمي
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

جامعي

7

%70

ثانوي

3

%30

مستوى أخر

0

%0

ا€مجموع

10

%100

 -من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss.
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من خال ا€جدول نجد أن هناك

7موظفين في مستوى ا€جامعي ويمثل نسبة

 %70من ا€مجموع وثاث

موظفين في مستوى ثانوي أيضا بنسبة  %30ومن خال ا€جدول ناحظ حرص ا€بنك ع₭ى ا₫تساب يد عام₭ة مؤه₭ة
ذات ₫فاءة متحص₭ة ع₭ى ا€معارف اأ₫اديمية في مجال ا€عمل ا€بن₫ي.
ا سؤال ا ثا ث:منذ متى وأنت تمارس ا مهنة؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

عام

1

%10

عامين

2

%20

ثاث سنوات

1

%10

أربعة سنوات

2

%20

خمس سنوات

2

%20

ستة سنوات

1

%10

اثنا وعشرون سنة

1

%10

ا€مجموع

10

%100

 -من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

من خال ا€جدول ا€ذي يمثل مدة ممارسة هذا ا€نوع من ا€مهنة فنجد موظف €مدة عام وتمثل ا€نسبة

،10%

وموظفين €مدة عامين وتمثل ا€نسبة ،20%وموظف €مدة ثاث سنوات وتمثل نسبته ،%10أما موظفين آخرين €مدة
أربعة سنوات ونسبته  %20وموظفين €مدة خمس سنوات نسبته أيضا

 %20وموظف €مدة ست سنوات بنسبة

%10وموظف €مدة اثنا وعشرون سنة بنسبة 10%ومن خال هذا نجد أن أغ₭بية ا€موظفين في بنك €ديهم خبرة في
ممارسة هذ₲ ا€مهنة.
ا سؤال ا رابع  :هل تعتبرون أن موقع ا و ا ة؟
اإجابة

ا€ت₫رار
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الفصل ال الث :
غير مناسب

0

%0

وسط

1

%10

جيد

4

%40

ممتاز

5

%50

ا€مجموع

10

%100

 -من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

يرى أغ₭بية ا€موظفين ا€بنك بما نسبته  % 50أن موقع ا€بنك ممتاز ،في حين ما يرا₲ ما نسبتة  %40منهم
أنه جيد ،أما بقية ا€موظفين بما نسبته  %10وهم أق₭يػة فيرون أن موقع بنك ا€خ₭يج ا€جزائر– و₫ا€ة بس₫رة – وسط
ا سؤال ا خامس :هل تعتبرون أن ا تقسيم ا داخ ي و ا ة ؟
يعتبر موقع ا€و₫ا€ة ،رمز فعال في إعطاء صورة جيدة ₭€بنك ،ف₫ان هذ₲ ا€نتائج هي إجابات ا€موظفين ع₭ى اأسئ₭ة
ا€مطروحة.

اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

غير مناسب

0

%0

وسط

2

%20

جيد

4

%40

ممتاز

4

%40

ا€مجموع

10

%100
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دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

أغ₭بية ا€موظفين يرون أن ا€تقسيم ا€داخ₭ي ₭€و₫ا€ة هو ممتاز بنسبة

 %40وجيد ₫ذ€ك بنسبة تقدر  40%أما

%20فيرون انه تقسيم وسط وذ€ك نظ ار أن ان ا توجد م₫اتب متخصصة مثا في ا€محاسبة أو في ا€تسويق.....
م₫تب واحد ت₫ون فيه عمل عدة م₫اتب.
ا سؤال ا سادس:هل قمتم بتربصات حول موضوع ا تسويق ا بن ي؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

نعم

7

%70

ا

3

%30

ا€مجموع

10

100%
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اغ₭ب ا€موظفين  %70استفادوا من برامج ت₫وينية في ا€تسويق ا€بن₫ي وثاث موظفين بنسبة € 30%م يتم
تدريبه في هذا ا€مجال.
 .IIما ا قيم ا جوهرية تسويق وسائل ا دفع ا حديثة (اا ترونية )؟
ا سؤال اأول:ا تر يز ع ى تط عات ا عماء بش ل محوري

اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

عا€ي جدا

7

%70

عا€ي

3

%30

متوسط

0

%0

منخفض

0

%0

منخفض جدا

0

%0

ا اعرف

0

%0

ا€مجموع

10

%100
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دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

 %70ا€تر₫يز ي₫ون عا€ي جدا ونسبة

من خال هذا ا€جدول نجد أن ا€تر₫يز ع₭ى تط₭عات نسبة

%30ا€تر₫يز عا€ي ويبقى اغ₭ب ا€موظفين يبذ€ون مجهودات أساسية با€تر₫يز ع₭ى تط₭عات ا€عماء
₫€سب ثقتهم .
ا سؤال ا ثاني :ا ترام ا تر يز ع ى تط عات اأطراف ا منافسة
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

عا€ي جدا

6

%60

عا€ي

2

%20

متوسط

3

%30

منخفض

0

%0

منخفض جدا

0

%0

ا اعرف

0

%0

ا€مجموع

10

%100

 -من إعداد ا€طا€بة بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

من خال ا€جدول ا€موظفين بنسبة
وا€تر₫يز بنسبة عا€ية جدا ونسبة

 60%مهمتم ا€تزام بمعرفة اغ₭ب تط₭عات اأطراف ا€منافسة
%20ا€تر₫يز ي₫ون عا€ي أما نسبة

30%ي₫ون تط₭عات بعض

ا€موظفين متوسطة.
ا سؤال ا ثا ث:ا تزام ا بنك بتوفير متط بات ا سياسات ا تسويقية منتجاتها ا حديثة
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

عا€ي جدا

8

%80

عا€ي

2

%20

متوسط

0

%0

منخفض

0

%0

منخفض جدا

0

%0
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الفصل ال الث :
ا اعرف

0

ا€مجموع

10

%100
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نجد من خال ا€جدول نسبة 80%ا€تزام ا€بنك بتوفير متط₭بات ا€سياسة ا€تسويقية €منتجاتها ا€حديثة
ونسبة  20%يرون أن ا€تزامات ا€بنك عا€ية .

ا سؤال ا رابع:تعتبرون أن ا خدمات ا مقدمة عماء ذات جودة عا ية ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة

عا€ي جدا

8

%80

عا€ي

2

%20

متوسط

0

%0

منخفض

0

%0

منخفض جدا

0

%0

ا اعرف

0

%0

ا€مجموع

10

%100
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يؤ₫د أغ₭بية ا€موظفين في ا€بنك بما نسبته  %80بأن "بنك ا€خ₭يج ا€جزائر" يقدم خدمات ذات جودة
عا€ية بش₫ل عا€ي جدا فحتى وان ₫ان هؤاء ا يحيطون بمعرفة ₫ل منتجات وخدمات ا€بنك ،خاصة
من ناحية ا€خدمات بش₫ل اا₫€تروني وا€سياسة ا€ترويجية ا€متبعة €ها بش₫ل جيد  ،في حين ترى اأق₭ية
بما نسبته  % 20من ا€موظفين أن ا€بنك يقدم خدمات ذات جودة عا€ية بش₫ل عا€ي فقط  ،وتبقى وجهة
ا€نظر مهما ₫انت أن جودة خدمات بنك ا€خ₭يج و₫ا€ة بس₫رة في مستويات ت₫سب رضا وثقة ا€عماء .
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الفصل ال الث :

سؤال ا خامس:هل يتم شرح فوائد ومزايا استخدام ا وسائل ا حديثة دفع من طرف ا موظفين عماء ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

عا€ي جدا

10

%100

عا€ي

0

%0

متوسط

0

%0

منخفض

0

%0

منخفض جدا

0

%0

ا اعرف

0

%0

ا€مجموع

10

%100

من إعداد ا€طا€بة بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

من خال ا€جدول بنسبة  %100أن دور ا€موظفين عا€ي جدا با€نسبة ₭€عماء عبارة عن ا€مساعد وا€ناصح خاصة
في تسيير بعض معامات ا€عماء منها وسائل ا€دفع ا€حديثة ا€تي تتميز با€عمل اا₫€تروني ₫ون بعض ا€عماء
يجدون صعوبات خاصة في عم₭يات ا€سحب وا€دفع با€بطاقات ومنه دور ا€موظفين €إرشاد وا€نصح .
ا سؤال ا سادس :هل ترى أن ا تزام بنك خ يج ا جزائر با قيم ا جوهرية تسويق وسائل ا دفع ا حديثة في ا جدول
أعا ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

ضروري نوعا ما

0

%0

غير ضروري

0

%0

ضروري جدا

10

%100

ضروري

0

%0

ا اعرف

0

%0

ا€مجموع

10

%100

ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss
ة
 -من إعداد
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الفصل ال الث :

نجد من خال ا€جدول يؤ₫د ا€موظفين ج₭هم بنسبة

%100إن ا€تزام ا€بنك بعم₭يات ا€تسويق €وسائل

ا€دفع من ترويج وتوزيع وتسعير خاصة أي جعل إدارة تسويقية فعا€ة ضروري جدا .
 .IIIا قيم ا داعمة سياسات وأسا يب ا تسويق وسائل ا دفع ا بن ية من طرف ا و ا ة
ا سؤال اأول :ما هي احدث وسائل ا دفع بن ية من طرف ا و ا ة ؟
اإجابة
في از ₫ارت
ماستر₫ارد
في از باتنيوم
ا€مجموع

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

3

%30

2

%20

5

%50

10

%100
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يرى جل ا€موظفين بنسبة  30%إن بطاقات ا€في از ₫ارت هي احدث وا€بعض بنسبة %20منهم يرون إن
ا€ماستر₫ارد هي اأفضل أما ا€باقي فيرون أن احدث وسائل ا€دفع ا€بن₫ية €دى بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة
بس₫رة بنسبة 50%هي في از باتنيوم .
ا سؤال ا ثاني :ع ى ماذا يعتمدون في تقديم وسي ة ا دفع ا حديثة (اا ترونية)؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

دراسة ا€سوق

4

%40

منتوج منافس

5

%50

اقتراحات ا€عماء

1

%10

ا€مجموع

10

%100

 -من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج 158spss
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دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

إن ا€بنك يعتمد في تحديث منتجاتها خاصة وسائل ا€دفع وجع₭ها من تق₭يدي إ€ى ا₫€تروني من
خال ا€موظفين وبنسبة %40دراسة ا€سوق ونسبة %50هو مراعاة ا€منتجات ا€منافسة ₭€بنوك اأخرى
واعتبرها ا€مفتاح اأساسي في تقديم منتجات احدث وا€باقي وبنسبة %10هي اقتراحات ا€عماء .
ا سؤال ا ثا ث:هل هناك إقبال ع ى استخدام ا بطاقات مثل- agb online :في از باتنيوم –بطاقات مسبقة ا دفع؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة

نعم

1

100

ا

0

0

ا€مجموع

10

100

 من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنكيرى جل موظفي ن وبنسبة

%100أن إقبال ا€عماء ₫بير فيما يخص وسائل ا€دفع ا€تا€ية مقارنة

بوسائل ا€دفع اأخرى وهي _-agb onlineفي از باتنيوم وا€بطاقات ا€مسبقة ا€دفع .
ا سؤال ا رابع:يتيح ا بنك أس وب ا سعر ا منخفض احتفاظ وجذب ا عماء؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

نعم

9

%90

ا

1

10%

ا€مجموع

10

%100
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يتفق جميع موظفي بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة بنسبة %90إن ا€سعر منخفض بينما %10ا يتفق ع₭ى ذ€ك
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الفصل ال الث :

.ا سؤال ا خامس:هل هناك منافذ توزيع ا وسائل مستخدمة في ا بنك تم ن من ا وصول رغبة ا عميل ؟
اإجابة
جيد
ممتاز
مناسب

غير مناسب
ا€مجموع

ا€ت₫رار

ا€نسبة

3

30

6

60

1

10

0

0

10

100

 من إعداد ا€طا€بة بناءاً ع₭ى استمارة ا€مع₭ومات ا€مقدمة €عمال ا€بنػ ػ ػ ػ ػػك مستخرجة من برنامجspssيرى بنسبة %30أن أس₭وب ا€توزيع ا€مستخدم جيد نسبة %60ترى منافذ ا€توزيع ممتازة ₭€وصول
ا€عميل ₫€افة متط₭باته أما باقي 10%فيرون انه مناسب .
ا سؤال ا سادس:ما هي وسائل ااتصال بين بنك خ يج ا جزائر وعمائه ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€م₭صقات

0

ا€صحف

0

ا€مجات

0

اانترنت

0

ااتصال ا€مباشر مع

0

ا€نسبة%
%0
%0
%0
%0
%0

ا€عماء

جميع ا€عناصر

ا€مجموع

%100

6

%100

10
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دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

جميع موظفي ا€بنك نسبة 100%يتفقون ع₭ى أن جميع ا€عناصر و اأسا€يب ا€مذ₫ورة مستخدمة
في ااتصال مع ا€عماء وخصوصا اانترنت أن €ديهم خدمة ))AGB on lineوعبر ا€هاتف sms
.banking
ا سؤال ا سابع  :يف يم ن ااستدال ع ى زيادة ا قدرة ا تنافسية بنك خ يج ا جزائر ؟من خال
اإجابة

ا€ت₫رار

-زيادة ا€قدرة ونمو اأرباح ا€سنوية

3

-نمو ا€حصة ا€سوقية ₭€بنك واستهداف

0

ا€نسبة%
30%
%0

أسواق جديدة.
قدرة ا€بنك ا€مناسبة في ا€سوق ا€مح₭يةوا€عربية

0

-تعدد وتنوع منتجات ا€بنك ا€حديثة ا€تي

%0

%70

يقدمها

7

ا€مجموع

10

%100
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نسبة % 30من موظفي ا€بنك يرون أن يستطعون ااستدال ع₭ى زيادة قدرات ا€بنك ع₭ى ا€منافسة من خال
زيادة ا€قدرة ا€تنافسية بنمو اأرباح ا€سنوية ،أما نسبة  %70يعتبر أن تعدد وتنوع منتجات ا€بنك ا€حديثة ا€تي يقدمها
هي مفتاح أساسي ع₭ى زيادة ا€قدرة ا€تنافسية €مواجهة ا€منافسين في ا€سوق .
ا فرع (:)2نتائج ااستمارة ا موجهة موظفين بنك ا خ يج و ا ة بس رة:
تم تقسيم ااستمارة ا€موجهة ₭€موظفين "بنك ا€خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة إ€ى محاور تغطي موضوعنا ،وحتى ،
ا€تا€ي:
ة
تضمنت أسئ₭ة وتم تقسيمها إ€ى ا€محاور
ا€مع₭ومات ا€شخصية با€موظف .ا€قيم ا€جوهرية €تسويق وسائل ا€دفع اا₫€ترونية . ا€قيم ا€داعمة في عم₭ية تسويق وسائل ا€دفع اا₫€ترونية (ا€مزيج ا€تسويقي ).161

دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

انطاقا من هذ₲ ا€محاور ثم تح₭يل ااستمارة ا€متع₭قة با€عماء ₭€وصول إ€ى ا€نتائج ا€تا€ية:
إن معظم موظفي بنك ا€خ₭يج ا€جزائر – و₫ا€ة بس₫رة -متحص₭ين ع₭ى مستوى جامعي (7موظفين)
ومنه نجد أن ا€بنك يعمل ع₭ى ₫سب يد عام₭ة ومؤه₭ة ذات ₫فاءة متحص₭ه ع₭ى معارف أ₫اديمية واغ₭ب
موظفي ا€بنك ذوي خبرة €سنوات في ممارسة مهنة ا€عمل ا€بن₫ي.
يعتبر موقع و₫ا€ة بنك ا€خ₭يج من أهم ا€مواقع ا€ممتازة مقارنة بموقع و₫اات ا€بنوك اأخرى بواية بس₫رة
₫ما أن ا€تقسيم ا€داخ₭ي ₭€و₫ا€ة تقسيم ممتاز إا أن €ديه بعض ا€س₭بيات هو ا يوجد تخصص في عمل ا€م₫اتب
مثا م₫تب خاص با€محاسبة أو ا€تسويق وغير₲ .
₫ما أن 70%من ا€موظفين قد استفادوا من برامج ت₫وينية في ا€تسويق ا€بن₫ي عدا 3موظفين .
ما أن ا بنك من ا ناحية ا تسويقية يعتمد ع ى قيم جوهرية تسويق وسائل ا دفع اا ترونية :
يعمل ا€موظف ع₭ى ا€تر₫يز €تط₭عات ا€عماء بش₫ل محوري وبنسب عا€ية جدا وذ€ك من خال مجهودات تبذل من
اجل ₫سب ثقة ورضا ا€عماء ا€حا€ين وجذب عماء مرتقبين ،و₫ذ€ك يعمل ا€تر₫يز ع₭ى اأطراف ا€منافسة بنسبة
عا€ية أيضا جدا بنسبة  % 60و₫ذا توفير متط₭بات ا€تسويقية ا€مث₭ى خاصة €خدمة وسائل ا€دفع اا₫€ترونية بنسبة
عا€ية جدا وهذا ₭₫ه إعطاء واجهة حول ا€جودة ا€خدمات ا€مقدمة ا€عا€ية من طرف بنك خ₭يج ا€جزائر ونجدها من
خال ذ€ك هي عا€ية جدا.
ومنه نجد ا€بنك ير₫ز بنسب عا€ية جدا ع₭ى رضا ا€عميل وثقته فمنح جودة في ا€خدمة ومنها وسائل ا€دفع
اا₫€ترونية فا€بنك يعتبر ا€ناصح وا€راشد خاصة في تسيير ا€معامات با€وسائل ا€دفع ذات ا€عمل اا₫€تروني خاصة
₭€عماء ا€ذين يجدون صعوبة في ا€عمل بها في عم₭يات ا€سحب وا€دفع .
ا قيم ا داعمة في عم ية تسويق وسائل ا دفع اا ترونية (ا مزيج ا تسويقي ):
بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة يعتبر اا€تزام في وجود إدارة تسويقية €خدمة وسائل ا€دفع ضرورية جدا
منتجات بنك خ₭يج ا€جزائر ا€حديثة من ناحية وسائل ا€دفع اعتبر أن احدث وسائ₭ه هي في از ₫ارت

وماسر₫ارد

وا€وسي₭ة اأحدث بنسبة عا€ية تقدر50 %هي في از باتنيوم .
اعتبر ا€بنك أن ا€عامل اأساسي ا€معتمد ع₭يه في طرح هذا ا€نوع من ا€وسائل من اجل ا€منافسة هو دراسة ا€منتج
ا€منافس إي مراعاة وجود ا€منتجات ا€منافسة ₭€بنوك اأخرى و₫ذا دراسة ا€سوق بنسبة . %40
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معامات بنك ا€خ₭يج بنسبة %100ت₫ون من خال بطاقات ا€دفع وا€تي يعمل بها بصورة ₫بيرة هي

AGB

 ONLINEفي از باتنيوم –وبطاقات مسيقة ا€دفع . أما من حيث تقييم موظفي ا€و₫ا€ة €خدمات ا€بنك يرى جميع موظفي ا€بنك أن سعرها منخفض يقب₭ها مخت₭فعماء ا€بنك .
منافذ ا€توزيع تعتبر منافذ توزيع بنك ا€خ₭يج ممتازة فهو يعتمد اأس₭وب اا₫€تروني مثل ا€موزعات اا₫€ترونية جدا
₭€وصول ا€عميل إ€ى متط₭باته ا يهم ا€م₫ان وا ا€زمان وير₫زون في توزيع فروع ا€بنك إ€ى عام₭ين هما ا₫€ثافة
وا€نشاط ااقتصادي با€منطقة .
 ₫ما أن وسائل ااتصال ا€مستخدمة في بنك ا€خ₭يج مع عمائه تشمل جميع ا€عناصر ا€مذ₫ورة من م₭صقاتوصحف ومجات واتصال مباشر مع جميع ا€عماء ،و خاصة اإنترنت ₫وسي₭ة €اتصال من خال خدمة AGB
 onlineو₫ذا ا€هاتف من خال خدمة SMS BANKING
وفي اأخير بنك خ₭يج ا€جزائر نستنتج من خال هذا ₭₫ه انه يستدل ع₭ى نمو قدرته ا€تنافسية في ا€سوق ا€بن₫ية
وأمام ا€مؤسسات ا€بن₫ية ا€منافسة بنسبة ع₭ى تعدد وتنوع منتجات ا€بنك ا€تي يقدمها .
ا مط ب (:)2عرض وتح يل نتائج استمارة ا موجهة عماء ا بنك
هي استمارة وجهت إ€ى عينة من عماء بنك" ا€خ₭يج ا€جزائر " و₫ا€ةبس₫رة" ا€م₭حق رقم ()
€هذا ا€غرض تم توزيع  20استمارة ₫ ،ل استمارة تضمنت  09أسئ₭ة إضافة إ€ى أسئ₭ة ا€مع₭ومات ا€شخصية
ا فرع (:)1تح يل نتائج استمارة عماء ا بنك
من خ

ا سؤال اأول :ا سن
اإجابة

ا€ت₫رار
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30-20
40– 31
50-41

ا€مجموع

3

%15

3

%15

14

%70

20

%100

-من إعداد ا€طا€بة بناءا ع₭ى استمارة مع₭ومات مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

من خال ا€جدول نجد أن ا€فئات ا€عمرية €عماء بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة نسبة %15في ا€مجال30-20
أما15 %هي ، 40– 31وا₫بر نسبة ب70%فهي ا€فئة من 50-41

.

ا سؤال ا ثاني :ا مستوى ا تع يمي
اإجابة

اقل من ثانوي ثانوي
جامعي
مهني

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

1

%5

5

%25

9

%45

5

%25
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من خال ا€جدول نجد مستويات ا€تع₭يمية ₭€عماء نسبة 5%اقل من ثانوي ونسبة 25%ثانوي أما ا€مستوى
اأ₫ثر ا€جامعي نسبة45 %ومهني.25 %
ا سؤال ا ثا ث :ماذا اخترت بنك خ يج ا جزائر؟
ا€ت₫رار

اإجابة

13
سمعة ا€بنك

5

65
25

نصيحة صديق
قربه من م₫ان ا€عمل أو ا€س₫ن.

ا€نسبة

2

10

مفروض من قبل ا€مؤسسة ا€تي
تعمل بها.

0

ا€مجموع

20

0
100

-من إعداد ا€طا€بة بناءا ع₭ى استمارة مع₭ومات مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

 %65فأنصب اختيارهم "€بنك ا€خ₭يج ا€جزائر" نظ ار

حسب رأي جل ا€عماء ا€بنك بما نسبته

₭€سمعة ا€جيدة ا€تي يتمتع بها ا€بنك مقارنة با€بنوك اأخرى من ناحية اأمان وا€سرعة وا€حداثة وتنوع في ا€منتجات
وطرق استعما€ها  ،أما ما نسبة 25%فيردون سبب تعام₭هم مع ا€بنك إ€ى نصيحة صديق مقرب €ما €ه من خبرة
ا€تعامل مع هذا ا€بنك،في حين ترى أق₭ية من ا€عماء بنسبة

10%أن سبب توجههم واختيارهم ا€تعامل مع بنك

ا€خ₭يج ا€جزائر ا€قرب من م₫ان ا€عمل أو ا€س₫ن أي في موقعه ا€مناسب ا€ذي يتميز به في ₫ونه سهل ا€وصول إ€يه
ا سؤال ا رابع :ما رأي م حول ا سياسات ا تسويقية ا متبعة أدت إ ى تط عات م وتحقيق أهداف م ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

نعم

18

%90

ا

2

%10

ا€مجموع

20

%100
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اغ₭ب عماء ا€بنك يؤ₫دون وبنسبة % 90أن دور ا€سياسة ا€تسويقية ا€متبعة من طرف بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة
بس₫رة €تحقيق ₫افة متط₭بات وا€تط₭عات واأهداف ا€مرسومة خاصة €رجال اأعمال وأصحاب ا€شر₫ات منهم في
تحقيق ا€ربح وتسير شؤونهم مع موظفيهم من ناحية منح ا€بطاقات أو منح ا€قروض ا€تجارية €هم ،أما €%10م يوافق
ع₭ى ذ€ك .
ا سؤال ا خامس:ما رأيك في ا منتجات ا بن ية (ا وسائل ا حديثة)ا مقدمة من طرف بنك ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

جيد

16

مقبول

4

سيئة

0

ا€مجموع

20

ا€نسبة%
%80
%20
%0
%100
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من خال ا€جدول نسبة  80مقتنعين با€وسائل ا€حديثة ا€مستخدمة بأنها جيدة ومدى ا€تميز ا€ذي تنفرد به خاصة
من ناحية ا€بطاقات وا€خدمات ا€مجانية ا€تي يقدمها أما نسبة  20فيرون أنها مقبو€ة .
ا سؤال ا سادس :يف تنظر إ ى ا منتجات ا تي يقدمها ا بنك من حيث ا سعر ؟
اإجابة

ا€ت₫رار

مرتفع

0

مناسب

20

منخفض

0

ا€مجموع

20

ا€نسبة%
%0
%100
%0
%100
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إن سعر ا€خدمات ا€تي يعرضها ا€بنك مناسب حسب رأي اغ₭ب ا€عماء بما نسبته

 100%وا€سبب هو

تماثل أسعار ا€خدمات ا€تي تقدمها ₫ل ا€بنوك ا€تجارية ا€جزائرية خاصة ت₫ا€يف ا€مفروضة ع₭ى خدمة ا€دفع
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وا€سحب با€بطاقات ا€مح₭ية مجانية معظم خدماته أما با€نسبة ₭€بطاقات اأجنبية هي ذات ت₫ا€يف مناسبه جدا €هم
وهذا ما يدل ع₭ى بقاء نشاط ا€بنك متواصل بصورة جيدة .
ا سؤال ا سابع:ما رأيك في موقع ا بنك؟
اإجابة

ا€ت₫رار

مناسب جدا

10

%30

4

غير مناسب
ا€مجموع

%50

6

مناسب نوعا ما

%ا€نسبة

%20
%100

20
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يرى أغ₭بية زبائن ا€بنك بما نسبته  % 50أن موقع ا€بنك مناسب جدا ،في حين ما يرا₲ ما نسبتة %30
منهم أنه مناسب نوعا جدا ،أما بقية ا€عماء بما نسبته  %10وهم أق₭يػة فيرون أن موقع بنك ا€خ₭يج ا€جزائر – و₫ا€ة
بس₫رة  -غير مناسب ويتمنون €و أنه تفتح €هم و₫اات أخرى في اأما₫ن ا€تي يقطنونها خاصة وأنهم يقطعون
مسافة طوي₭ة €ب₭وغ ا€و₫ا€ة وان ي₫ون أمان في ا€خارج شان ي₫ون ا€شرطة ع₭ى مقربة جدا من ا€بنك .
ا سؤال ا ثامن :ما هو مصدر مع وماتك حول ا منتجات ا حديثة بنك؟
اإجابة
اإعانات ا€م₫توبة
اإعانات ا€مرئية
عن طريق ا€تعامل ا€مباشر مع
ا€موظفين
اانترنت
عن طريق اأصدقاء
جميع ا€عناصر
ا€مجموع
من إعداد ا€طا€بة بناءا ع₭ى استمارة مع₭ومات مقدمة €عمال ا€بنك167

ا€ت₫رار

ا€نسبة %

0

%0

0

%0

10

50%

5

%25

5

%25

0

%0

20

%100

مستخرجة من برنامج spss
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اخت₭فت ا€مصادر ا€مع₭ومات ا€تي يحصل منها ا€عماءا€ذين €ديهم ف₫رة ₫ام₭ة عن ا€خدمات ا€تي يقدمها
"بنك ا€خ₭يج ا€جزائر" فنسبة 50%عن طريق ا€تعامل ا€مباشر مع ا€موظفين ₫ون €ديهم ميزة في تقديم ا€خدمة حيث
يعمل ا€موظف ع₭ى أن يسود بينه وبين ا€عميل جو ااحترام ا€متبادل ،ونسبة  %25يرون اانترنت ا€وسي₭ة ا€مث₭ى
في ج₭ب ا€مع₭ومات ₫ون موقع ا€بنك خ₭يج ا€جزائر يحتوي ع₭ى ₫افة ا€مع₭ومات ا€خاصة به من جميع نواحي
خدماته ،ونسبة %25يرون أن نقطة ₫سب ا€مع₭ومة ا€صحيحة ثقتهم في تعامات أصدقائهم واعتبرو₲ مصدر جيد.
ا سؤال ا تاسع :أس وب ا تعامل مع ا زبون في حال ا قيام بعم يات ا سحب وا دفع بوسائل ا دفع ا بن ية
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

جيد

20

%100

مقبول

0

%0

سيئة

0

%0

ا€مجموع

20

%100
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يعتبر جل زبائن ا€بنك بما نسبته  %100أن تعامل ا€موظفين معهم جيد ،حيث يسود بين ا€طرفين جو
ااحترام ا€متبادل  ،وهو ما يوثق ا€عاقة ويجع₭هم يستمرون في ا€تعامل بينهم وبين ا€بنك .
ا سؤال ا عاشر :يف يقيم ا مر ز ا تنافسي بنك من خال تعام ك معه مقارنة بو اات ا بنوك اأخرى
اإجابة

ا€ت₫رار

جيد

20

مقبول

0

سيئة

0

ا€مجموع

20

ا€نسبة%
%100
%0
%0
%100

-من إعداد ا€طا€بة بناءا ع₭ى استمارة مع₭ومات مقدمة €عمال ا€بنك مستخرجة من برنامج spss

168

دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

من خال ا€جدول نجد أن جميع ا€عماء يقيمون ا€مر₫ز ا€تنافسي €و₫ا€ة AGBبس₫رة مقارنة با€بنوك اأخرى
جيد خاصة بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية ₫ونه هو ا€منافس €ه في طرح وسائل ا€دفع ا€مستحدثة حيث يرى جميعهم
أنه €يس €هم منافس €حد ا€ساعة ،وذ€ك نظ ار ₭€مستوى ا€جيد ا€ذي يقدمون.
ا سؤال ا حادي عشر:هل ستستمر في ا تعامل مع بنك ا خ يج و ا ة بس رة؟
اإجابة

ا€ت₫رار

ا€نسبة%

نعم

20

%100

ا

0

%0

ا€مجموع

20

%100
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يؤ₫د ₫ل زبائن ا€بنك بما نسبته  ،%100ضرورة ااستمرار في ا€تعامل مع بنك ا€خ₭يج ا€جزائر.
ا فرع (: )2نتائج استمارة عاء بنك ا خ يج ا جزائر -و ا ة بس رة -
تم تقسيم ااستمارة ا€موجهة عماء "بنك ا€خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة إ€ى محاور تغطي موضوعنا ،وحتى ،
ا€تا€ي:
ة
تضمنت  11أسئ₭ة وتم تقسيمها إ€ى ا€محاور
 أسباب اختيار ا€عميل "€بنك ا€خ₭يج ا€جزائر". ا€مزيج ا€تسويقي ₭€بنك وتقييمه من قبل ا€زبائن وذ€ك من خال معرفة نوعية تش₫ي₭ة ا€منتجات ا€مقدمة ،مدىانتهاج ا€بنك أس₭وب ا€تجديد وا€حداثة ع₭ى مستوى تنوع تش₫ي₭ة هذ₲ ا€خدمات وسائل ا€دفع منها  ،أسعارها،
موقع ا€بنك ،ا€وسائل ا€ترويجية ا€تي يستعم₭ها ا€بنك من جهة ،وا€تي تجذب اهتمام ا€عميل أ₫ثر من جهة
أخرى.
 دور ا€بنك ومدى وفاء ا€عميل ₭€تعامل معه. ا€مر₫ز ا€تنافسي ₭€بنك .انطاقا من هذ₲ ا€محاور ثم تح₭يل ااستمارة ا€متع₭قة با€عماء ₭€وصول إ€ى ا€نتائج ا€تا€ية:
إن أغ₭ب عماء " بنك ا€خ₭يج ا€جزائر" و₫ا€ة بس₫رة هم عماء منذ مباشرته في ا€عمل بنسبة  % 70منهم
 ،حيث أدخل هذا اأخير خال هذ₲ ا€فترة تقنيات حديثة ع₭ى مستوى خدماته₫ ،إدخا ل عم₭يات ا€معا€جة عن بعد

169

دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :

₭€حسابات بطاقة ا€سحب ما بين ا€بنوك ،تعميم نظام ا€شب₫ة ا€مح₭ية واعادة تنظيم ا€برنامج

₫زبون مقدم ₭€خدمة،

تحقيق مشروع ا€بنك ا€جا€س (₫،)Banque Assiseل هذا ساهم في جذب شريحة معتبرة من ₭€عماء.
إن اغ₭ب عماء ا€بنك ا€ذين تمت ع₭هم ا€دراسة هم مستوى جامعي ومهني ومن أهم أسباب اختيار ا€زبائن
"€بنك ا€خ₭يج ا€جزائر " يرى أغ₭بية من ا€عماء أن سمعة ا€بنك هي ا€سبب ا€رئيس ي €تعام₭هم معه ،وهذا €ما ُيعرف

عنه من تجديد وتنوع ع₭ى مستوى منتجاته وهيا₭₫ه ومستوى اأمان وا₫€فاءة واأق₭ية مقارنة با€بنوك اأخرى نصيحة

ا€صديق €أمانة من خال تجاربه ا€مسبقة معه .
أما با€نسبة €رأي ا€عماء ا€بنك حول أس₭وب ا€تعامل ا€ذي يت₭قونه من ا€موظفين ،فهم يرون حسب اغ₭ب جيد
حيث يسود في ا€بنك جو ااحترام ا€متبادل بين ا€بنك وا€عميل ،وهو د€يل ع₭ى قيام ا€موظف بواجبه تجا₲ زبونه وبن₫ه
في آن وأ₫د انه ا يوجد تمييزات شخصية بين ا€عماء وهذا ما جع₭ه في استم اررية معه .
ا مزيج ا تسويقي بنك من خال آراء ا عماء :
ا€سياسات ا€تسويقية ₭€بنك نسبة

% 90حققت مجمل تط₭عات وأهداف ا€عماء خاصة رجال اأعمال

وأصحاب ا€شر₫ات ا₫€برى مثا ₭€موظفين هذ₲ ا€شر₫ات إصدار ا€بطاقات €هم ا€تسهيات في منح ا€قروض وغيرها .
ا€منتجات ا€بنك أي وسائل ا€دفع اا₫€ترونية اغ₭ب ا€عماء أنها خدمات حديثة ت₭بي رغبته مثل ا€بطاقات
ا€مح₭ية ا€خاصة با€بنك واأجنبية وخدماته ا€حديثة مثل خدمة

 AGB ONLINE .SMS BANKINGواغ₭ب

ا€خدمات مجانية .
ا€سعر اغ₭ب ا€عماء أ₫دوا انه مناسب نظ ار €تماثل ا€خدمات مع ا€بنوك اأخرى وا€خدمات ا€مجانية هذا ما
جع₭ه متواصل ومستمر
إن موقع " بنك ا€خ₭يج ا€جزائر " "و₫ا€ة بس₫رة" مناسب جدا إ€ى مناسب نوعا ما من وجهة نظر أغ₭بية
₫ونه بعيد عن مقر س₫ناهم أو عم₭هم ببضعة ₫ي₭ومترات،
عماء ا€بنك ،و€و أن بعض ا€زبائن يرونه غير مناس ب ّ
وهؤاء يأم₭ون أن تضاعف ا€مديرية ا€جهوية من عدد ا€و₫اات ،بفتح فروع أخرى في ا€ب₭ديات وا€دوائر ا€تي تبعد
عن مقر ا€بنك€ ،تسهيل عم₭ية تنق₭هم واستفادتهم من خدماته ا€تي يعرضها وان ي₫ون ا€م₫ان امن عند ا€خروج من
ا€بنك ا€خوف من ا€سرقة وغيرها .
مصدر مع₭ومات ا€بنك (ا€ترويج ) معهم يعتبر ا€عماء اغ₭بهم أن ا€مصدر ا€مثا€ي ₭€مع₭ومات ا€صحيحة
هو ا€تعامل ا€مباشر مع ا€موظفين ₫ونه ا€موظف يقدم خدماته با€طريقة ا€صحيحة واأس₭وب ا€جيد ا₫سبه ثقة ₫بيرة
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في ا€مع₭ومات ا€مقدمة وان ا€تعامل ا€مباشر معهم يساعد في منح ا€نصائح واإرشاد ومنفذ ₭€عم₭يات وا€بعض اعتبر
اانترنت ا€وسي₭ة ا€سريعة وا€سه₭ة من خال خدمات ا€بنك ا€حديثة ا€منشورة ع₭ى مواقعه و₫ذ€ك اأصدقاء أيضا.
ا€مر₫ز ا€تنافسي €بنك خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة بس₫رة اغ₭ب ا€عماء اعتبر₲ في منافسة

100من خال خدمة ا€بطاقات

ا€بن₫ية واعتبر بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية هو ا€منافس €ه من ناحية هذ₲ ا€خدمات .
سيستمر جميع ا€عماء ا€بنك بما نسبته  %100في ا€تعامل معه ،وبا€تا€ي فمن ا€صعب حسب رأيهم ا€مفاض₭ة بين
بن₫هم ا€حا€ي وبين بنك آخر ،حيث تربطهم مع بن₫هم عاقة وثيقة سببها خصوصيته وخصوصية خدماته با€درجة
اأو€ى و₫ونه ينفرد بإعما€ه عن باقي ا€بنوك سواء ا€خاصة وا€عمومية .

.
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ا مط ب (:)3دراسة وتح يل ا مؤشرات ا ما ية قدرة ا تنافسية بنك ا خ يج
ا فرع (:)1دراسة مؤشرات ا ما ية قدرة ا تنافسية ميزانية بنك خ يج ا جزائر
جدول رقم(:)8-3ميزانية بنك ا خ يج ا جزائر ( . )2012-2009ا وحدة :م يار دج.

البيان

السنوات
2009

2010

2011

اأموال ا€حاضرة

16.308.105

25.806.751

31.721.782 21. 067.862

ا€قروض

26.515.037 22. 744. 486
7.150.350
4.986.976

أصول أخرى

2012

64967743 44. 627.916
5854505 9. 449. 277

إجما€ي أصول

46.214.110

ودائع ا€عماء

24. 178. 213

65459325 48. 440.827 36 .884. 539

ودائع أخرى

652. 241

خصوم أخرى

21. 383. 656

103404827 1 .549 .324 1. 301. 654
5.766.180 25 204 904 19 .122. 570

إجما€ي ا€خصوم

46.214.110

5.7308.763

57.308.763

105.239.265 75.211.482

105.239.265 75.211.482

من إعداد ا طا بة بناءا ع ى ميزانيات بنك خ يج ا جزائر .Iتح يل ا ميزانية بنك خ يج ا جزائر
من خال هذ₲ اأرقام يتضح €نا أن أصول ا€بنك في زيادة ₫ل عام تزيد تقريبا بضعف ا€سنة ا€تي قب₭ه و هذا يعني
أن ا€بنك في نشاط متزايد ₫ما أن ا€ودائع تزيد ₫ل سنة بقيمة ضعف ودائع ا€سنة ا€تي قب₭ها تقريبا،إضافة إ€ى ₫مية

ا€قروض ا€ممنوحة فمن 22. 744. 486م₭يار دج في سنة  2009إ€ى  64967743م₭يار دج سنة 2012و هذا
يشير إ€ى زيادة معامات اأفراد و ا€مؤسسات مع هذا ا€بنك.
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جدول رقم(: )9-3جدول حسابات ا نتائج بنك ا خ يج ا جزائر( )2013-2009ا وحدة م يار دج.
ا€سنوات
ا€بيان

2009
ا منتجات

4 026 003

2012

2010

2011

581 787

7 041 503

ا بن ية

ت ا يف

425 914

759 795

788 572

ااستغال
ا منتجات

731 205

759 795

802 696

اأخرى

ا منتجات ا بن ية ا صافية

4 331 294

نتيجة قبل دفع ا ضريبة ع ى

2 032 559

5 353 329

2 744 443

7 065 626

3 528 829

9562951
5507748

اأرباح

دفع ا ضريبة ع ى أرباح

570 009

713 389

937 533

ا شر ات
ا نتيجة ا صافية

1 462 552

2 031 054

2 591296

 -من إعداد ا€طا€ب بناءاً ع₭ى جدول حسابات ا€نتائج بنك خ₭يج ا€جزائر
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ا€جدول رقم (:)10-3مؤشرات ا€ما€ية ₭€قدرة ا€تنافسية ₭€بنك
ا€سنوات 2009

2010

2011

2012

ا€بيان

ا€قروض /إجما€ي اأصول

49%

%46

59%

62%

اأموال ا€خاصة /إجما€ي

%25

%21

%17

13%

اأصول =(ا€رفع ا€ما€ي )
اأموال ا€خاصة /ا€قروض

47%

42%

26%

22%

ا€نتيجة ا€صافية /إجما€ي

3.16%

3.54%

%3.44

3 .79%

اأصول =(عائد اأصول
)ROA
ا€نتيجة ا€صافية /اأموال

%13

7%

19%

25%

ا€خاصة=(ا€عائد ع₭ى حقوق
ا€م₫₭ية) ROE
ا€ناتج اإجما€ي /ا€قروض

9%

10%

8%

10%

ا€ناتج اإجما€ي /اأموال

19%

25%

30%

45%

ا€خاصة
نتيجة ااستغال /ا €منتجات 69%

64%

68%

69%

ا€صافية ا€بن₫ية
ا€نتيجة ا€صافية  /ا€منتجات 33%
ا€صافية ا€بن₫ية

37%

36%

41%

=هامش

ا€ربح
نتيجة ااستغال /اأصول

71%

64%

68%

69%

اإجما€ية
ا€منتجات ا€صافية ا€بن₫ية

9 .37%

9.34%

9 .39%

9 .8%

/اأصول اإجما€ية
معدل نمو رقم اأعمال

32%

31%

35%

10%

من إعداد ا طا بة بناءا ع ى مع ومات مستخرجة من جدول حسابات نتائج بنك ا خ يج ا جزائر.174
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 .IIتقييم ا نسب ا محددة في ا جدول
ا ش ل رقم (:)23-3يمثل إجما ي ا منتوجات

اجمالي المنتوجا
10000000
8000000
6000000

اجما€ي ا€منتوجات

4000000
2000000
0
2012

2010

2011

2009

من إعداد ا طا بة بناءا ع ى ميزانيات بنك خ يج ا جزائر.ا ش ل رقم (:)24-3يمثل اأرباح ا صافية.
4000000
3000000
2000000

اارباح ا€صافية

1000000
0

2012

2011

2010

2009

من إعداد ا طا بة بناءا ع ى ميزانيات بنك خ يج ا جزائر.
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ا ش ل رقم (: )25-3يمثل اأصول اإجما ية

12000000
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80000000
60000000

ااصول ااجما€ية

40000000
20000000
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من إعداد ا طا بة بناءا ع ى ميزانيات بنك خ يج ا جزائرا ش ل رقم(:)26-3يمثل اأموال ا خاصة

ااموال الخاص
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من إعداد ا طا بة بناءا ع ى ميزانيات بنك خ يج ا جزائر .IIIتح يل مؤشرات ا قدرة ا تنافسية بنك :
-1ا ربحية :نجد من خال ا€جدول وا€تمثيل ا€بياني €أرباح ا€صافية ₭€بنك خال ا€سنوات ( )2010-2009نجد أن
قيمة اأرباح متزايدة وتقاس أرباح ا€بنك من خال مؤشرات عديدة منها :ا€عائد ع₭ى اأصول  ، ROAا€عائد ع₭ى
حقوق ا€م₫₭ية ROEونسبة مضاعف حقوق ا€م₫₭ية(ا€رفع ا€ما€ي ) .EM
مؤشر ا عائد ع ى حقوق ا م ية ROEحقق هذا ا€مؤشر في بنك خ₭يج ا€جزائر خال ا€سنوات (  )2012-2009تزايد مستمر خاصة حيث ₫ان اقل عائد
₫ان سنة 2010بنسبة ) (% 7وا₫بر عائد سنة 2012بنسبة).( 25%
مؤشر ا عائد ع ى اأصول ROEحقق بنك خ₭يج ا€جزائر خال ا€سنوات ()2012-2009معدات متزايدة بتباطؤ واع₭ي نسبة تقدر (.)3.79%
مؤشر ا رفع ا ما ي (مضاعف حقوق ا م ية )خال هذ₲ ا€سنوات حقق بنك ا€خ₭يج نسبة رفع ما€ي متناقصة بمعدل متزايد حيث حقق أع₭ى نسبة تقدر ب( )%25
سنة  2009واقل نسبة تقدر ب()%19سنة .2012
-2ا ت ا يف
تقاس ت₫ا€يف ا€بنك ومنه بنك ا€خ₭يج ا€جزائر من خال مؤشر هامش ا€ربح وخال ا€سنوات (  )2012-2009حقق
هامش ا€ربح معدات متزايدة وبش₫ل ₫بير سنة  2009بنسبة)(%33وهي في تزايد إ€ى غاية  2012بنسبة %.41
ا ش ل رقم (:)27-3مؤشر هامش ا ربح

مؤشر هامش الربح
60%
40%

مؤشر هامش ا€ربح

20%
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من إعداد ا طا بة بناءا ع ى جدول مؤشرات ا قدرة ا تنافسية بنك خ يج ا جزائر-3ا هي ل ا ما ي :
يعتبر ا€هي₫ل ا€ما€ي هو أساس ₫ل بنك €جع₭ه في مستوى ا€تميز وا₫€فاءة وا€فعا€ية وا€قدرة ع₭ى ا€منافسة من
خال :
مؤشر ا€عائد ع₭ى حقوق ا€م₫₭ية وا€تي هي في تزايد مستمر أما نسبة نتيجة ااستغال/إجما€ي اأصول فهي في
تزايد سنة  2009بنسبة)( %71ثم انخفضت سنتي 2010و 2011وا€رجوع €ارتفاع بنسبة )(% 68سنة .2012
-3نتائج تح يل ميزانية ومؤشرات بنك خ يج ا جزائر
-1ا ربحية :يعتبر تطور وتحسن ا€تدريجي €عائد حقوق ا€م₫₭ية وذ€ك بسب ا€قيام بأعمال ₫بيرة في ا€بنك وا€قيام
بتوزيع اأرباح ا€محققة ،وارتفاع حجم اأموال ا€خاصة (حقوق ا€م₫₭ية )من خال أيضا ا€توسع في شب₫ة ا€بنك من
خال تقديم منتجات بن₫ية متنوعة وحديثة ( ا₫€ترونية) ذات جودة .
وتباطئ مؤشر ا€عائد ع₭ى اأصول يدل قدرة ا€بنك ع₭ى استثمار أموال ا€مساهمين باإضافة إ€ى اأداء ا€جيد ₭€بنك
أما با€نسبة ₭€رافعة ا€ما€ية ا€تي تقيس مدي اعتماد ا€بنك ع₭ى مصادر تمويل با€ديون ع₭ى اقتراض أو مصادر
خارجية و₫ان بنك ا€خ₭يج ا€جزائر خال ا€سنوات امن 2009ا€ى €2012م يعتمد ع₭ى تمويات با€ديون وبذ€ك نسبة
ا€مخاطرة ا€بنك ₫نتيجة €تمويل استثماراته بأموال ا€غير ق₭ي₭ه جديدة.
-2ا ت ا يف:
يبن مؤشر هامش ا€ربح إن بنك ا€خ₭يج ا€جزائر أ₫ثر ₫فاءة في ا€تح₫م في ت₫ا€يفه(ت₫ا€يف منخفضة) خال -ا€سنوات
()2012-2009مقارنة با€بنوك ا€جزائرية وهذا يعود €ق₭ة عدد فروع وو₫اات هذا ا€بنك حيث ب₭غت و₫ااته 35و₫ا€ة
هذا يؤدي إ€ى انخفاض حجم ت₫ا€يفه.
ا فرع (:)2اثر ا منافسة خدمات ا دفع بنك ا خ يج ا جزائر –و ا ة بس رة –
بتناو€نا ₫€ل من ا€منافسة في ا€بنوك خاصة ا€جزائرية ومنه تحديد اافض₭يات وا€قدرات ا€تنافسية €بنك ا€خ₭يج ا€جزائر
ا€ذي يتمتع بها ومدى اثر ا€منافسة ا€بن₫ية بين ا€بنوك خاصة في ا€خدمات ا€بن₫ية اا₫€ترونية₫€ ،ون ا€بنوك
ا€جزائرية في ا€سابق ₫انت ضعيفة مقارنة با€سنوات ا€حا€ية وبدخول ا€منافس اأجنبي ₭€بنوك ا€عمومية وهو بنك
ا€خ₭يج ا€جزائر و₫ا€ة -بس₫رة ،-ساهمت ا€بنوك ا€عمومية واأجنبية مثل بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية وبنك ا€خارجي
ا€جزائري،سوسيتي جنرال في تحسين ا€خدمات خاصة وسائل ا€دفع مثل ا€بطاقات اا₫€ترونية ا€بن₫ية وتميز بنك
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ا€خ₭يج ا€جزائري في هذا ا€نوع من ا€خدمات ₫€ثرة ا€مخاطر ا€مترتبة عن ا€قرض ......وخاصة بنك ا€فاحة وا€تنمية
ا€ريفية ،حاول ب₫افة ا€طرق €تطوير هذا شب₫اته €ي₫ون ا€منافس اأجدر €بنك خ₭يج ا€جزائر ،عمل بنك ا€خ₭يج
ا€جزائري هنا ع₭ى ا€عديد من اإجراءات ،وهي تقوية ا€بنية ا€تحتية ₭€عمل ا€بن₫ي من خال استخدام شب₫ه مع₭ومات
واتصاات أي شب₫ة اانترنت ووفر ا€عديد من ا€خدمات ا€تي تتاءم مع ا€عميل وجذب عماء جدد ₫ان منها
استخدام أس₭وب ا€سعر ا€مناسب وذ€ك €تماثل بعض ا€خدمات مع ا€بنوك وسياسة ترويجية متقدمة تعتمد ع₭ى
ا€ت₫نو€وجيا وخدمات ا₫€ترونية مثل  drive banking –sms banking.وتوطيد ا€عاقات مع ا€عماء دون تفضيل
احد عن اأخر ،أي منح تحفيزات ₭€تجار خاصة فيما يخص بطاقات اائتمان ،ومنه ا€منافسة بين ا€بنوك ₫ان €ها
اثر ع₭ى تقوية قدرة ا€بنك ع₭ى ا€منافسة وذ€ك بجعل أسا€يب تسويقية مائمة جع₭ت €ه مؤشرات تدل خال ا€سنوات
 2012-2009وهي زيادة أرباحه وتدني ا€ت₫ا€يف أي ₫فاءة في ا€عمل ا€بن₫ي ،ومازال بنك ا€خ₭يج يبحث ع₭ى
تحقيق اأفض₭ية وا€تميز في خدماته ا€بن₫ية وأسا€يب تسويقها€ ،ت₫ون €ه ا€قدرة ع₭ى ا€مواجهة وي₫ون اأول في
ا€صدارة بين ا€بنوك ا€جزائرية .
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دراسة حالة بنك خليج الجزائر –وكالة بسكرة

الفصل ال الث :
خاصة ا فصل

انطاقا من ا€نتائج ا€تي توص₭نا إ€يها من خال ااستمارات ا€تي وزعت ع₭ى عماء وموظفي ا€بنك
ودراسة ا€مؤشرات ا€قدرة ا€تنافسية اتضح أن "بنك ا€خ₭يج ا€جزائر " ₫₫ل ا€بنوك ا€جزائرية ا€تي تسعى إ€ى تقديم باقة
متنوعة ومتطورة من ا€خدمات وا€منتجات ا€بن₫ية وا€تي تهدف إ€ى إشباع حاجات ورغبات جميع ا€عماء ،وبا€سعر
ا€مناسب مع اختيار قنوات ا€توزيع ا€تي تضمن وصول ا€خدمات إ€ى ₫ل أرجاء ا€باد ،فبنك ا€خ₭يج ا€جزائر اآن
يسعى إ€ى توسيع شب₫ة و₫ااته ا€تي تصل حا€يا إ€ى  35و₫ا€ة وا€عمل بقنوات توزيع متطورة أي استخدام احدث
أجهزة صرف وذ€ك €تق₭يص ا€وقت وا€سرعة .
₫ما أنه يعتمد في ا€ترويج ع₭ى ₫ل ا€وسائل ا€حديثة واا₫€ترونية ،و₫€ن أحسن وسي₭ة ترويج €ديهم هي ا€بيع
ا€شخصي أن رجال ا€بيع با€و₫اات يتميزون ب₫ل ا€مهارات ا€تي يجب أن تتوفر في رجل ا€بيع₫ ،ذ€ك حسن
استقبا€هم وتعام₭هم ا€جيد ،وتقديم ا€نصائح وا€مشورة €هم هذا ₭₫ه هي مؤشرات ع₭ى ₫فاءة ₭€بنك ما ا₫سبه أرباح عا€ية
ومر دودية وبأقل مخاطر .
إن بنك ا€خ₭يج ا€جزائر وان ₫ان يطبق هذ₲ تقنيات متطورة ₭€خدمات ا€بن₫ية ₫تجزئة ا€سوق وتقديم خدمات
جديدة(ا€بطاقات اا₫€ترونية) وا€تر₫يز ع₭ى اإعان ،إا أن هذا غير ₫اف خاصة إذا تع₭ق اأمر با€تسهيات ا€تي
تقدمها ا€دو€ة ₭€بنوك ا€خاصة أو ااستثمار اأجنبي في هذا ا€مجال ،ما يعني أن ا€منافسة ست₫ون ع₭ى أشدها
وبا€تا€ي فا€بقاء €من يعتمد ع₭ى أسا€يب تسويقية مح₫مة €تقديم خدمات بن₫ية متنوعة وذات جودة عا€ية وبأسعار
يقب₭ها ا€عماء ا€حا€ين وجذب عماء مرتقبين .
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ا€خاتمة :
شهدت ا€ساحة ا€بن₫ية ،ا€عا€مية تغيرات في اآونة اأخيرة نتيجة ₭€تطورات ا€تي انع₫ست ع₭ى ا€نظام
ا€بن₫ي ا€عا€مي،ف₫ان ضرورة حتمية €تبني ا€جزائر اقتصاد ا€سوق حيث شهد نظام ا€دفع حر₫ية  ،ع₭ى مستوى
جميع م₫وناته  ،يتج₭ى من خال اانسجام ا€تدريجي ₭€سياسة ا€جديدة ،وذ€ك من خال قيام ا€نظام ا€بن₫ي
بخوصصة ا€بنوك وفتح رأس ا€مال بينها وانشاء سوق مابين ا€بنوك ،من اجل تقوية ا€قطاع ا€بن₫ي ومنه حاو€ت
ا€جزائر تمديد وتحديث ا€خدمات ا€بن₫ية وتحريرها بتبني بنية تحتية مع₭وماتية ₭€معامات ا€بن₫ية وجع₭ها
ا₫€ترونية ،بإدخال وسائل ا€دفع ا₫€ترونية ₫استعمال ا€شيك اا₫€تروني وا€بطاقات ا€بن₫ية واقامة نظام دفع
ا₫€تروني ₫نظام ا€تسوية ا€مر₫زية ₭€مبا€غ اإجما€ية في ا€وقت ا€حقيقي وطريق ا€مقاصة اا₫€ترونية ₫€ونها
مي₫انيزمات بسيطة ااستعمال وق₭ي₭ة ا€ت₫ا€يف تسيير و معا€جة وسائل ا€دفع .
ا€تطور في منظومة ا€دفع وجب ا€تر₫يز ا€بن₫ي ااهتمام با€تسويق ا€ذي يعد ثقافة راقية في ا€تعامات
ا€بن₫ية خاصة اا₫€ترونية من اجل ₫سب ثقة ا€عماء وا€وصول إ€ى ا€هدف ا€مرتبط بمدى وعي رجال ا€تسويق
في ظروف ا€منافسة ا€حادة باستخدام اأسا€يب ا€تسويقية ا€تي تم₫ن من ت₭بية رغبات ا€عماء وتم₫ن من ₫سب
ا₫بر حصص في ا€سوق ا€بن₫ية ₫€ون ا€ت₫نو€وجيات ا€حديثة ساهمت في تنامي حدة ا€منافسة في ا€سوق ا€ما€ية
وا€بن₫ية  ،وأصبحت ا€ميزة ا€تنافسية أحد أهم ا€عوامل استقطاب ا€عماء وااحتفاظ بهم خاصة وأن ا€خدمات
ا€بن₫ية تتسم با€نمطية.
إن ا€تنافس جعل ا€بنوك تتسابق ₭€وصول إ€ى سوق اادخار قصد ج₭ب أ₫بر عدد مم₫ن من ا€مدخرين
عن طريق تطبيق أحسن اإستراتيجيات €تطوير خدماتها ا€بن₫ية حسب خصوصية ا€بنوك وهذا ما نجد₲
خاصة في ا€بنوك اأجنبية ا€جزائرية.
من خال عرضنا €موضوع دور أسا€يب ا€تسويق رسائل ا€دفع ا€حديثة في رفع ا€قدرة ا€تنافسية ₭€بنوك
ا€جزائرية نستنتج أن:
 .Iنتائج اختبار الفرضيات.
ا€فرضية اأو€ى:وسائل ا€دفع ا€حديثة هي من خدمات ا€صيرفة اا₫€ترونية تجمع بين ا€سرعة وا€فعا€ية ،مثل
ا€بطاقات اائتمانية وا€شيك اا₫€تروني وا€نقود اا₫€ترونية .....وهي حجر ا€زاوية €نجاح وتطور ا€معامات
اا₫€ترونية وبذ€ك تتميز بت₫ا€يف منخفضة .
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ا€خاتمة :
ا€فرضية ا€ثانية :ا€خدمة ا€بن₫ية هي اأداة ا€تي يعتمد ع₭يها ا€بنك إشباع رغبات عمائه ،وجودتها هي
أساس ₫سب ثقتهم وتسويقها €وصو€ها إ€ى ا€عميل هي ثقافة راقية خاصة في ا€تعامات ا€خدمات اا₫€ترونية
من خال احدث ا€وسائل ا€ت₫نو€وجية ₫ا€حواسب اا₫€ترونية ونظم ا€تعامل اآ€ي وا€تحويات اا₫€ترونية ومنه
تسويقها جودة ينمي مرد ودية ₭€بنك .
ا€فرضية ا€ثا€ثة :تعتبر ا€سياسات ا€تسويقية €ها دور فعال في مجال ا€نشاط ا€موجه وا€مساعد ع₭ى
تنفيذ ا€ق اررات ا€تسويقية ا€خاصة با€منتج ،ترويج وتوزيع وتسعير بأقل أسعار مع ا€منافسين فهي بذ€ك سياسات
مح₫مة ومهمة ،حققت مجمل تط₭عات وأهداف ا€عماء خاصة رجال اأعمال وأصحاب ا€شر₫ات ا₫€برى مثا
₭€موظفين هذ₲ ا€شر₫ات إصدار ا€بطاقات €هم ا€تسهيات في منح ا€قروض وغيرها .
ا€فرضية ا€رابعة  :ا€قدرة ا€تنافسية هي قيمة مميزة يستطيع ا€بنك أن يتميز بها تميي از ايجابيا ،من خال
صنعها €عمائه بحيث تاخد ش₫ل أسعار اقل با€نسبة ₭€منافسين أو ا€تميز وا€تنوع وا€تعدد في ا€منتجات
ا€حديثة ،بحيث تع₫س ₫فاءة أداء ا€بنوك في أنشطته مؤديه إ€ى تحقيق أفض₭ية وا€تميز بين ا€منافسين .
ا€فرضية ا€خامسة  :إن بنك ا€خ₭يج ا€جزائر يعتمد ع₭ى أسا€يب تسويقية €وسائل دفع ا€حديثة من اجل إرضاء
ا€عماء ₭€رفع من مر₫ز₲ ا€تنافسي وهي محققه أن بنك ا€خ₭يج ا€جزائر اعتمد ع₭ى أس₭وب ا€بيع ا€شخصي
₫€ون رجال ا€بيع با€و₫اات تتميز بمهارات رجال ا€بيع ،وسعر مناسب وصرافات آ€ية تعمل ع₭ى تق₭يل
ا€ت₫ا€يف وا€سرعة ا₫€بيرة .
 .IIنتائج الدراسة .
ساعد اإصاح ا€بن₫ي 10/90ا€بنوك في ا€قضاء ع₭ى نوع من ا€مشا₫ل ₫انت تعاني منها منظومة ا€دفعوبذ€ك ا€قضاء ع₭ى مشا₫ل ₫ان يعاني منها ااقتصاد ا€جزائري.
 وسائل ا€دفع ا€حديثة هي ا€ر₫يزة اأساسية €نشاط ا€بنوك وقياس ₫فاءتها ،ومصد ار إشباع ا€حاجات وا€رغباتا€تي يسعى إ€يها ا€عماء خاصة ا€بنوك اأجنبية .
 يعد تبني وظيفة ا€تسويق في ا€بنك من أهم ا€وظائف ا€تي تساعد₲ ع₭ى تحقيق أهدافه وت₭بية حاجات عمائهوا€محافظة ع₭يهم باستمرار ،و₫ذ€ك تحقيق متط₭بات ا€بنك.
-ااهتمام با€ترويج باعتبار₲ وسي₭ة تخ₭ق ا€ثقة بين ا€عميل ا€بن₫ي .
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ا€خاتمة :
ما تزال ا€بنوك ا€عمومية بعيدة عن ما هو معمول به دو€يا با€نسبة €توفير وسائل ا€دفع وأنظمة ا€دفع ا€حديثةرغم ₫ل ا€جهود ا€مبذو€ة وذ€ك بسبب غياب اإطارات ا€متخصصة و₫ذا عدم ثقة ا€عماء في وسائل ا€دفع
اا₫€ترونية .
 ع₭ى ا€بنوك ا€وطنية اإسراع بمحاو€ة ا إصاح أوضاعها ا€داخ₭ية أ₫ثر ورفع ₫فاءتها بتقديم أفضلا€خدمات خاصة ا€معامات اا₫€ترونية وبأسعار تنافسية أمام ا€بنوك اأجنبية.
 إن حدة ا€منافسة يؤدي إ€ى ا€تحسين وا€تطوير ا€مستمر ₭€خدمات ا€مقدمة  ،وبا€تا€ي إشباع حاجات ا€عماء.
 اغ₭ب ا€بنوك ا€جزائرية غير مستعدة €مواجهة ا€منافسة انخفاض رأسما€ها وتواضع أحجامها ،وق₭ة تنوعمنتجاتها .مقارنة بغيرها من ا€بنوك اأجنبية ،وبا€تا€ي فا€منافسة هنا غير مت₫افئة.
 إن تحرير تجارة ا€خدمات ا€بن₫ية €ه أ₫بر اأثر ع₭ى سياسة ا€دو€ة ،فوجود بنوك أجنبية وتقديم خدماتهاا€متطورة ،وسياساتها ا€مرتبطة باتفاقات دو€ية قد تؤثر ع₭ى ا€سياسة ااقتصادية ا₭₫€ية ₭€دو€ة خاصة من خال
ازدواج ا€معام₭ة بين ا€بنوك ا€وطنية واأجنبية.
 قد يتسبب ذ€ك أيضا في ازدواجية ا€قطاع ا€بن₫ي داخل ا€جزائر ،بنوك أجنبية تم₭ك موارد ومؤهات وبنوكوطنية تعاني من اختاات داخ₭ية.
 .IIIااقتراحات و التوصيات.
بناءاً ع₭ى ا€نتائج ا€تي توص₭نا إ€يها إن ا€عميل هو محور ااهتمام وا€تر₫يز في ا€نشاط ا€تسويقي و ع₭يه يجب
أن تبنى ا€خطط وا€برامج وا€سياسات ا€تي يتبناها ا€بنك ع₭ى ضوء دراسة س₭وك ا€عميل ورغباته وا€تنبأ
بإحتياجاته  ،حيث تعتبر هذ₲ ا€دراسة من مرت₫زات بناء أي إستراتيجية تسويقية بأسا€يب جيدة ₭€بنك

 ،وبذ€ك

يم₫ن طرح ااقتراحات وا€توصيات ₭€بنوك ا€جزائرية بصفة عامة ₭€بنوك اأجنبية وبصفة خاصة ا€بنوك ا€وطنية
ا€تا€ية:
 ع₭ى ا€بنوك ا€جزائرية خاصة ا€وطنية إتباع سبل وآ€يات €ارتقاء بمستوى وسائل ا€دفع ا€حديثة ا€تي تقدمهاإ€ى مستوى أحسن ،وهذا من خال عدة أسا€يب ₫موا₫بة ا€تطورات ا€ت₫نو€وجية في ا€مجال ا€بن₫ي  ،و₫ذا اأخذ
بأسا€يب ترويج وتوزيع واعطاء ا€خدمات بسعار مناسبة €ت₫ون في يد ا€عماء و₫سب ثقتهم سواء ا€عماء
ا€حا€يين أو ا€مرتقبين.
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ا€خاتمة :
من أجل تفعيل ا€منافسة في ا€سوق ا€بن₫ي اسيما ا€منافسة ا€سعرية وجب منح ااستقا€ية وا€حرية ₭€بنوكفي تحديد اأسعار ،وفي انتظار ذ€ك فع₭ى ا€بنك تخفيض ت₭₫فة ا€تشغيل ،فا€بنك ا€ذي يستطيع تخفيض
ا€ت₫ا€يف يم₫نه ااعتماد ع₭ى إستراتيجية ا€منافسة ا€سعرية حتى في ظل تدخل ا€بنك ا€مر₫زي في تحديد
اأسعار.
 -إنشاء خايا في ا€بنوك ₭€بحث وا€تطوير واإبداع €تقديم ا€جديد وا€تجديد و₫ذا

إتاحة خدمات ا€موزع اآ€ي

€أوراق ا€نقدية ع₭ى مستوى ₫ل ا€و₫اات وذ€ك €تخفيف ا€ضغط عن ا€شبابيك .
ضرورة تبني ا€بنك €سياسة ترويجية فعا€ة تستخدم جميع عناصر ا€مزيج ا€ترويجي مع وضع برامجترويجية تخت₭ف باختاف خصوصيات ا€مناطق ا€جغرافية ،ووضع ميزانية خاصة بهذا ا€مجال تحت تصرف
ا€و₫ا€ة آو ا€فروع .
 ا€تقرب من ا€عماء نفسيا وماديا وذ€ك بااستقبال ا€جيد €هم و₫ذا إم₫انيات سحب ا€نقود من ₫ل م₫انواأخذ بآراء واقتراحات ا€عماء بإعتبارها أحد ا€مصادر ا€هامة أف₫ار تحسين ا€خدمات ا€بن₫ية .
 توفر ا€مع₭ومات ،وهذا بغرض عرض ا€منتجات ا€بن₫ية ب₫ل وضوح وشفافية وي₫ون هذا با€حوار وااتصال. ااقتداء باأنظمة ا€بن₫ية ا€عا€مية خاصة ₭€بنوك ا€وطنية. ضرورة ا€بنوك اأجنبية فتح ا€مع₭ومة إ€ى طا€بي ا€بحث فيما يخص اأعمال ا€بن₫ية ا€تابعة €ها.ضرورة تدريب موظفي جهاز ا€بيع با€بنك بمخت₭ف تقنيات تسويق ا€خدمات ₫€ونهم ع₭ى اتصال مباشربا€عماء يتسنى €هم تقديم صورة جيدة ₭€بنك وذ€ك €دور ا€ذي ي₭عبه ا€تسويق في رفع ا€قدرات ا€تنافسية .
 ا€عمل ع₭ى تهيئة ا€جو ا€مهني ا€مشجع نفسيا ع₭ى ا€عطاء وا€بقاء وذ€ك بتشجيع ااتصاات وتحسينا€ق اررات اإدرا₫ية ₭€موظفين عن طريق ا€تدريب وا€ت₫وين ا€متواصل ع₭ى حسن اإصغاء وا€تواصل .
 توسيع دائرة ا€مشار₫ة في اتخاذ ا€ق اررات وتفويض ا€س₭طات وتحمل ا€مسؤو€يات خاصة بين ا€مديرية ا€عامةوباقي فروعها وبين موظفي ا€بنك ا€واحد.
 ااهتمام بوسائل ااتصال داخل ا€بنك ₫ا€جرائد ،ا€نشرات ا€داخ₭ية ،اأوامر وا€نقاط ا€توضيحية وأا تقتصرع₭ى فئة معينة ₫اإطارات.
 إنشاء مص₭حة ₭€تسويق ع₭ى مستوى ا€و₫اات ا€رئيسية تو₫ل إ€يها مهمة وضع سياسات تسويقية تراعي
خصوصيات ا€منطقة.
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ا€خاتمة :
 .IVآفاق البحث.
بعد هذ₲ ا€دراسة يبقى موضوع نظام ا€دفع ا€حديث وتسويقه في ا€قطاع ا€بن₫ي مجاا خصبا ₭€بحث و
اإثراء من طرف ا€باحثين و ا€دارسين و بغية فتح باب ا€بحث وا€دراسة من جديد نقترح بعض اأفاق ₭€بحث
في ش₫ل عناوين تص₭ح ان ت₫ون إش₫ا€يات €موضوعات بحوث مستقب₭ية :
 .1آثار تحديث نظام ا€دفع ع₭ى ت₫ا€يف ا€معامات ا€مصرفية .

 .2ت₫وين و تأهيل عمال ا€بنك في ظل تطوير تسويق نظام ا€دفع .

 .3مستقبل ا€يد ا€عام₭ة ا€بن₫ية في ظل استخدام مخت₭ف ا€ت₫نو€وجيات ا€بدي₭ة .
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قائمة ا€مراجع
قائمة ا€مراجع با₭€غة ا€عربية:
 .Iال تب
-1احمد محمواحمد ،تسويق ا€خدمات ا€مصرفية ،مدخل نظري تطبيقي،دار ا€بر₫ة €نشر وا€توزيع،عمان.2001،
-2احمد هني ،ا€عم₭ة وا€نقود ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ،ط،2ا€جزائر .2006،
-3إسماعيل أحمد ا€شناوي وعبد ا€نعيم مبارك ،اقتصاديات ا€نقود وا€بنوك واأسواق ا€ما€ية ،اإس₫ندرية ،ا€دار
ا€جامعية 2000 ،شا₫ر ا€قزويني ،محاضرات في اقتصاد ا€بنوك ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ،ا€جزائر .1989،
-4أمير فرج يوسف ،عا€مية ا€تجارة اا₫€ترونية وعقودها ،ا€م₫تب ا€جامعي ا€حديث ،مصر . 2009،
-5إيهاب دسوقي،ا €تخصيصية واإصاح ااقتصادي في ا€دول ا€نامية مع دراسة تجربة مصرية ،دار ا€نهضة
ا€عربية .1995،
-6تيسير ا€عجارمة  ،ا€تسويق ا€مصرفي ،دار حامد ₭€نشر ،عمان ،اأردن. 2005 ،
 -7ثابت عبد ا€رحمان إدريس،جمال ا€دين محمد مرسي،ا€تسويق ا€معاصر،ا€دار ا€جامعية،اإس₫ندرية.2005،
 -8ثناء ع₭ى ا€قباني ،نادر شعبان ،إبراهيم ا€سواج ،ا€نقود ا€باستي₫ية واثر ا€معامات اا₫€ترونية ع₭ى ا€مراجعة
ا€داخ₭ية في ا€بنوك ا€تجارية ،دار ا€جامعية ،مصر .2006،
-9جال عايدة ا€شورة ،وسائل ا€دفع اا₫€تروني ،دار ا€ثقافة €نشر وا€توزيع . 2008،
-10حامد ضمور  ،تسويق ا€خدمات ،دار وائل  ،اأردن . 2004،
-11حجازي بيومي عبد ا€فتاح ،مقدمة في ا€تجارة اا₫€ترونية ،دار ا€ف₫ر ا€جامعي ،اإس₫ندرية .2003،
-12رافت رضوان ،عا€م ا€تجارة اا₫€ترونية ،ا€قاهرة. 1999 ،
-13زهير بنشق،ا€عم₭يات ا€مصرفية اا₫€ترونية ،اتحاد ا€مصارف ا€عربية ،بيروت . 2006،
-14زياد رمضان ،محفوظ جودت ،ااتجاهات ا€معاصرة في إدارة ا€بنوك ،دار وائل ₭€طباعة وا€نشر ،عمان
.2000،
 -15سامي احمد مراد ،تفعيل ا€تسويق ا€مصرفي €مواجهة أثار ا€جاتس  ،ا€م₫تب ا€عربي ₭€معارف.2007 ،
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قائمة ا€مراجع
-16س₭يمان ناصر  ،تقنيات بن₫ية وعم₭يات اائتمان،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية،ا€جزائر.2012،
-17صا€ح ا€جداية ،سناء جودت خ₭ف ،ا€تجارة اا₫€ترونية ،دار حامد €نشر وا€توزيع ،اأردن .2008،
-18طارق عبد ا€عال حماد ،ا€تجارة اا₫€ترونية ،ا€دار ا€جامعية ،اإس₫ندرية 2003-2002،
-19طارق محمد خ₭يل اأعرج ،اقتصاديات ا€نقود وا€بنوك ،اأ₫اديمية ا€عربية في ا€دنمارك،بدون ذ₫ر سنة
ا€نشر .
-20طاهر €طرش ،تقنيات ا€بنوك ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ،ط،2بن ع₫نون  ،ا€جزائر .2003،
-21طه طارق ،إدارة ا€بنوك وا€مع₭ومات ا€مصرفية  ،دار ا₫€تاب ₭€نشر وا€توزيع  ،ا€قاهرة .2007،
-22عبد ا€فتاح ا€صيرفي  ،إدارة ا€بنوك ،دار ا€مناهج ₭€نشر وا€توزيع  ،اأردن .2006،
-23عوض بدير حداد ،تسويق ا€خدمات ا€مصرفية  ،ا€بيان ₭€طباعة وا€نشر ،ا€قاهرة .1999،
-24غنام شريف محمد ،محفظة ا€نقود اا₫€ترونية ،دار ا€نهضة ،مصر . 2003،
 -25فريد عبد ا€فتاح ،إدارة ا€جودة ا€شام₭ة في ا€مؤسسات ا€عربية ،دار ا₫€تب  ،ا€قاهرة .1996،
₫-26مال حمزاوي ،اقتصاديات اائتمان ا€مصرفي ،منشاة ا€معارف ،اإس₫ندرية .1997،
-27مجدي محب حافظ ،جرائم ا€شيك ،دار ا€ف₫ر ا€جامعي ،مصر 1996.،
-28محسن احمد ا€خضيري ،ا€تسويق ا€مصرفي ،إيتراك ₭€نشر وا€توزيع ،ا€قاهرة.1999،
-29محمد جاسم ا€صميدعي ،ردينة عثمان يوسف ،ا€تسويق ا€مصرفي (مدخل استراتيجي ₫مي وتح₭ي₭ي )،دار
ا€مناهج ₭€نشر وا€توزيع ،اأردن .2005،
-30محمد صا€ح ا€مؤمن،مبادئ ا€تسويق،م₫تب دار ا€ثقافة €نشر وا€توزيع،عمان.1999،
-31محمود احمد ا€توني ،ااندماج ا€مصرفي ،دار ا€فجر ₭€نشر وا€توزيع ،ا€قاهرة .2007،
-32مدحت صادق ،أدوات وتقنيات مصرفية ،دار غريب ₭€طباعة وا€نشر وا€توزيع ،ا€قاهرة . 2001،
-33منير ا€جنبيهي  ،ا€بنوك اا₫€ترونية ،دار ا€ف₫ر ا€جامعي ،دون ب₭د ا€نشر . 2006،
-34ناجي معا ،اأصول ا€ع₭مية ₭€تسويق ا€مصرفي ،ا€م₫تبة ا€وطنية  ،ط،2عمان . 2007،
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-35ناجي معا،أصول ا€تسويق،دار صفاء أتراك €نشر وا€توزيع،اأردن.1994،
 -36نائل عبد ا€رحمان ،صا€ح طويل ،داود رياح ناجح،اأعمال ا€مصرفية وا€جرائم ا€واقعة ع₭يها،دار وائل ₭€نشر
وا€طباعة ،عمان اأردن .2000،
-37نبيل مرسي خ₭يل،ا€ميزة ا€تنافسية في مجال اأعمال ،ا€دار ا€جامعية ₭€طباعة ،اإس₫ندرية ،مصر.1996 ،
-38وائل بندق ،وسائل ا€دفع اا₫€ترونية ،دون ذ₫ر دار ا€نشر ،دون ذ₫ر ب₭د ا€نشر . 2008،
-39وصفي عبد ا€رحمان نعسة ،ا€تسويق ا€مصرفي ،دار ₫نوز ا€معرفة ا€ع₭مية €نشر وا€توزيع .2011،
-40و€يد ا€جناني ،بدر محمد ع₭وان ،ا€محاسبة ا€ما€ية في ا€قياس وااعتراف واإفصاح ا€محاسبي ،ا€وراق ₭€نشر
وا€توزيع ،ا€جزء ،2عمان .2002،
المجات:
-1محمد إبراهيم محمود ا€شافعي ،ا€نقود اا₫€ترونية (ماهيتها ،مخاطرها وتنظيمها ا€قانوني )،مج₭ة دورية
تصدرها أ₫اديمية دبي ،ا€سنة ا€ثانية عشر،ا €عدد اأول  ،جانفي .2004
-2ناصر مراد  ،تحديات ا€عو€مة ع₭ى ااقتصاد ا€وطني ،دراسات اقتصادية ،مج₭ة دورية تصدر عن مر₫ز
ا€بصيرة ₭€بحوث وااستشارات ا€خدمات ا€تع₭يمية ،ا€عدد ا€سابع ،دار ا€خ₭دونية ₭€نشر وا€توزيع ا€جزائر ،جانفي
.2006
-3ناصر ،ا€نظام ا€مصرفي وتحديات ا€عو€مة ،مج₭ة ا€دراسات ااقتصادية وا€ما€ية ،ا€عدد اأول ،جانفي .2008
 ،تعميم استعماات بطاقات ا€دفع اا₫€ترونية ابتداء من شهر جوي₭ية ،جريدة ا€مساء ا€جزائرية ،ا€عدد ا€صادر
بتاريخ 2009/6/7:
-4مج₭ة ا€تمويل و ا€تنمية – إصاح أنظمة ا€دفع با€جم₭ة  /عدد.1997 -02
-5مج₭ة بنك ا€خ₭يج ا€جزائر.
 .IIالقوانين والتشريعات:
-1اأمر رقم ،11 - 03ا€متع₭ق با€نقد وا€قرض ا€صادر في : 2003/08/ 26ا€جريدة ا€رسمية ،ا€عدد.52
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-2قانون 10/90ا€متع₭ق با€نقد وا€قرض 114ا€مؤرخ في .19/4/14
-3قرار رقم 1-4ا€صادر عن بنك ا€جزائر في  04مارس  ، 2004ا€خاص بتحديد ا€حد اأدنى ₭€بنوك
وا€مؤسسات ا€ما€ية .
-4ا€مادة  11من قانون ا€نقد وا€قرض  10-90ا€صادر في .1990/04/ 14
-5ا€مادة ،113قانون ا€نقد وا€قرض €رقم ،10/90ا€مؤرخ في 14افريل 1990ا€صادر با€جريدة ا€رسمية ا€عدد
،16ا€سنة ا€سابعة وا€عشرون بتاريخ .1990/4/18
-6ا€مادة 55من قانون ا€نقد وا€قرض 10-90ا€صادر في تاريخ 1990/4/14في ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد .16
-7ا€نظام رقم 03 -04ا€مؤرخ في  04مارس ، 2004ا€متع₭ق بإنشاء نظام ا€تامين ع₭ى ا€ودائع ا€بن₫ية
 .IIIالمذ رات:
-1إدريس رشيد ،إستراتيجية ت₫ييف ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية في ظل اقتصاد ا€سوق ،أطروحة د₫تورا₲ في
ا€ع₭وم ااقتصادية ،فرع تخطيط ،جامعة ا€جزائر2007،
-2باسل فار قنديل ناثر ،تطبيق إدارة ا€جودة ا€شام₭ة ع₭ى ا€سياسات ا€تنافسية في ا€منشات ا€صناعية مذ₫رة
€نيل شهادة ا€ماجستير في إدارة اأعمال ₭₫،ية ا€تجارة ا€جامعة اإسامية ،غزة ,2006،
-3حجاج عبد ا€رؤوف  ،ا€ميزة ا€تنافسية في ا€مؤسسة ااقتصادية مصادرها ودور اإبداع ا€ت₫نو€وجي في
تنميتها ،أطروحة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية وع₭وم ا€تسيير ،تخصص اقتصاد وتسيير
مؤسسات ،جامعة 20اوت  55بس₫ي₫دة.
-4حياة بن سماعين ،تمويل ااقتصاد في ظل اإصاحات ا€ما€ية وا€مصرفية حا€ة ا€جزائر ( ) 2009-1990
،أطروحة €نيل شهادة ا€د₫تورا₲ في ا€ع₭وم ااقتصادية تخصص نقود وتمويل ،جامعة محمد
خيضر،بس₫رة(،2011ً_2010،غير منشورة).
-5خاطر طارق ،قوى ا€تغيير اإستراتيجية في ا€مجال ا€مصرفي وأثرها ع₭ى أعمال ا€بنوك –دراسة حا€ة ا€جزائر
–مذ₫رة مقدمة €نيل شهادة ا€ماجستير ،تخصص نقود وتمويل ،قسم ا€ع₭وم ااقتصادية ،جامعة محمد خيضر
بس₫رة .2006– 2005 ،
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 -6س₭طاني خديجة،إحال وسائل ا€دفع ا€تق₭يدية بوسائل دفع ا₫€ترونية ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماستر في ا€ع₭وم
ااقتصادية تخصص ما€ية ونقود ،جامعة محمد خيضر بس₫رة .2013-2012،
 -7س₭يمة عبد اه ،دور تسويق ا€خدمات اا₫€ترونية في تفعيل ا€نشاط ا€بن₫ي ،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في
ا€ع₭وم ا€تجارية تخصص تسويق ،جامعة ا€حاج €خضر ،باتنة .2009-2008،
-8سوا€مي فهيمه ،ا€نظم ا€معاصرة €توزيع ا€منتجات ا€مصرفية ،دراسة حا€ة بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية ،مذ₫رة
€نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية ،جامعة محمد خيضر (،2008-2007،غير منشورة).
-9صو€ح سماح ،دور تسيير ا₫€فاءات في بناء ا€ميزة ا€تنافسية ₭€مؤسسة ااقتصادية –دراسة حا€ة مؤسسة
ا€مطاحن ا₫€برى ₭€جنوب GM SUDباوماش بس₫رة –مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية
،تخصص اقتصاد وتسيير ا€مؤسسة ₭₫،ية ا€ع₭وم ااقتصادية وع₭وم ا€تسيير ،جامعة محمد خيضر بس₫رة
( ،2008-2007،غير منشورة ).
-10عامر بشير  ،تحديث ا€بنوك ا€تجارية –دراسة حا€ة ا€جزائر،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير قسم ا€ع₭وم
ااقتصادية  ،جامعة سعد دح₭ب ا€ب₭يدة ،جانفي .2005
-11عبد ا€رحيم وهيبة ،إحال وسائل ا€دفع ا€تق₭يدية باا₫€ترونية دراسة حا€ة ا€جزائر ،مذ₫رة €نيل شهادة
ا€ماجستير ،تخصص ع₭وم ا€تسيير فرع نقود وما€ية،جامعة ا€جزائر2005-2004
-12عبد ا€قادر مطاي ،اإصاحات ا€مصرفية ودورها في ج₭ب وتفعيل ااستثمار اأجنبي ا€مباشر –حا€ة
ا€جزائر – €نيل شهادة  ،ا€ع₭وم ااقتصادية ،تخصص نقود ،ما€ية وبنوك ،جامعة سعد دح₭ب€ ،ب₭يدة ،جوان
2006
-13عقبة سحنون،ا€منافسة في ا€جهاز ا€مصرفي ا€جزائري من خال قوانين ا€نقد وا€قرض في ا€فترة

-1990

، 2008مذ₫رة مقدمة نيل شهادة ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية تخصص اقتصاد صناعي ،جامعة محمد
خيضر بس₫رة (، 2010-2009،غير منشورة ).
-14قريد عمر،دور اانشطة ا€تسويقية ا€مت₫ام₭ة في تطوير خدمات ا€مؤسسات ا€مصرفية،مذ₫رة €نيل شهادة
ا€ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية،تخصص نقود وتمويل،جامعة محمد خيضر بس₫رة2004-2003،
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 -15محمد زيدان  ،دور ا€تسويق في ا€قطاع ا€مصرفي ،دراسة حا€ة بنك ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية ،أطروحة €نيل
شهادة د₫تو ار دو€ة في ا€ع₭وم ااقتصادية ،فرع تخطيط₭₫ ،ية ا€ع₭وم ااقتصادية وع₭وم ا€تسيير ،جامعة ا€جزائر،
2005/2004
-16محمد €خضر بوساحة  ،تسويق ا€خدمات ا€مصرفية في ا€بنوك اإسامية ،مذ₫رة ماجستير في ااقتصاد
واإدارة ،تخصص اقتصاد إسامي ،جامعة اأمير عبد ا€قادر ₭€ع₭وم اإسامية ،قسنطينة2006،2007 ،
-17مي₭ودي أم ا€خير،تح₭يل نشاط ا€تسويقي ₭€خدمات ااشهارية في ا€مؤسسة ا€عمومية ا€مصرفية €إذاعة
ا€مسموعة  ،رسا€ة مقدمة ،فرع إدارة أعمال،جامعة ا€جزائر( ،6 2002-2001 ،غير منشورة).
-18ميهوب سماح  ،ااتجاهات ا€حديثة ₭€خدمات ا€مصرفية  ،مذ₫رة مقدمة €نيل شهادة ا€ماجستير في ا€بنوك
وتأمينات ،فرع بنوك وتأمينات قسم ا€ع₭وم اقتصادية ،جامعة منثوري ،قسنطينة،2005-2004،
-19نجوى حبة  ،تأثير ا€منافسة في ا€قطاع ع₭ى تحقيق اأفض₭ية ا€تنافسية ₭€مؤسسة ااقتصادية ،دراسة حا€ة
شر₫ة موبي₭يس  ،2003،2006مذ₫رة ماجستير في ا€ع₭وم ااقتصادية ،تخصص ،اقتصاد وتسيير مؤسسة،
جامعة بس₫رة ،ا€جزائر2008،2007 ،
-20نزا€ي سامية ،ا€تأهيل ا€مصرفي ₭€خوصصة ،دراسة حا€ة ا€جزائر ،مذ₫رة مقدمة €نيل شهادة ا€ماجستير ،قسم
ا€ع₭وم ااقتصادية ،تخصص نقود ما€ية وبنوك ،جامعة دح₭ب،ا €ب₭يدة ،جوان 2005
-21نور ا€دين إيمان ،تطوير ا€خدمات في ا€قطاع ا€بن₫ي في ظل اقتصاد ا€سوق ا€معرفة-دراسة حا€ة بنك
ا€فاحة وا€تنمية ا€ريفية BADRو₫ا€ة ومديرية بس₫رة، -مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستير في إطار مدرسة ا€د₫تورا₲
في ااقتصاد ا€تطبيقي و تسيير منظمات قسم ع₭وم ا€تسيير ،تخصص اقتصاد وادارة ا€معرفة وا€معارف ،جامعة
محمد خيضر –بس₫رة ( ،2012-2011-غير منشورة).
-22هواري معراج ،ا€تسويق ا€بن₫ي و تأثيراته ع₭ى ا€زبائن،مذ₫رة €نيل شهادة ا€ماجستر في ا€ع₭وم ااقتصادية
،جامعة ا€جزائر( ، 2000،غير منشورة).
-23هواري معراج،تأثير ا€سياسات ا€تسويقية ع₭ى تطوير ا€خدمات ا€مصرفية في ا€مصارف ا€تجارية ا€جزائرية –
دراسة ميدانية –أطروحة €نيل شهادة ا€د₫تورا₲ ا€دو€ة في ع₭وم ا€تسيير جامعة ا€جزائر،ص ص
منشورة ).
 .IVالم تقيات:
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قائمة ا€مراجع
-1ايت زيان ₫مال ،ايت زيان حورية ،ا€صيرفة ا₫€ترونية في ا€جزائر ،مداخ₭ة إ€ى مؤتمر ا€ع₭مي ا€خامس "نحو
مناخ استثماري وأعمال مصرفية ا₫€ترونية ،جامعة فياد€فيا ،عمان .2007/7/5-4
-2برحومة عبد ا€حميد ،صورية بوطرفة،ا€نقود اا₫€ترونية وأسا€يب ا€بن₫ية في ا€دفع وا€تسديد ومخاطرها وطرق
حمايتها ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع €عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في
ا€جزائر ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة ،ا€جزائر2011./4/27-26،
 -3بن باير €حبيب ،بن ₫ام₭ة عبد ا€عزيز ،عصرنة وسائل ا€دفع مدخل €تطوير اأداء وا€فعا€ية ا€مصرفية ₭€بنوك
ا€جزائرية  ،مداخ₭ة م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة
اا₫€ترونية في ا€جزائر ،ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة ،ا€جزائر .2011/4/27-26،
 -4بن ناف₭ة قدور ،عرابة رابح ،ا€تسويق ا€بن₫ي وقدرته ع₭ى ا₫تساب ميزة تنافسية ،مداخ₭ة مقدمة إ€ى ا€م₭تقى
ا€وطني حول ا€منظومة ا€بن₫ية ا€جزائرية وا€تحوات ااقتصادية واقع وتحديات ،جامعة حسيبة بن بوع₭ي ،ش₭ف
،ا€جزائر 15-14،ديسمبر .2004
-5ج₭يدة نور ا€دين ،بر₫ان أمينة ،بطاقة اائتمان وادارة مخاطر استعما€ها ₫وسي₭ة في ظل ا€تجارة
اا₫€ترونية،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنه نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة
اا₫€ترونية في ا€جزائر ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة  ،ا€جزائر .2011/4/27-26،
-6جمعي €عماري ،ا€تسويق في ا€مؤسسة ا€مصرفية ا€جزائرية ،مداخ₭ة م₭تقى ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية
وا€تحوات ااقتصادية -واقع وتحديات  -جامعة ا€ش₭ف ،يومي  14و  15ديسمبر .2004
-7جميل احمد ،رشام ₫هينة ،بطاقة اائتمان ₫وسي₭ة من وسائل ا€دفع في ا€جزائر ،ا€م₭تقى ا€ع₭مي ا€دو€ي ا€رابع
حول عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية _عرض تجارب دو€ية -
ا€مر₫ز ا€جامعي م₭يانة ا€جزائر .2011/4/27-26،
-8رحيم حسين ،هواري معراج ،ا€صيرفة اا₫€ترونية مدخل €عصرنه ا€بنوك ا€جزائرية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول
عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر ،ا€مر₫ز ا€جامعي م₭يانة
،ا€جزائر .2011/4/27-26،
-9زيدان محمد،قورين ا€حاج قويدر ،جودة ا€خدمات ا€مصرفية،مداخ₭ة مقدمة إ€ى ا€مؤتمر ا€دو€ي ا€ثا€ث حول
ا€جودة وا€تميز في منظمات اأعمال،جامعة 20اوت ،55س₫ي₫دة ،يومي 8-7ماي .2007
192

قائمة ا€مراجع
-10شايب محمد ،تأثير ا€نقود اا₫€ترونية ع₭ى دور ا€بنك ا€مر₫زي في إدارة ا€سياسة ا€نقدية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي
ا€خامس حول ااقتصاد اافتراضي وانع₫اساته ع₭ى اقتصاديات ا€دو€ية ،ا€مر₫ز ا€جامعي €مدية ،ا€جزائر يومي
14-13مارس .2012
-11صا€ح ا€ياس،مستقبل وسائل ا€تق₭يدية في ظل وجود ا€وسائل ا€حديثة ،مداخ₭ة ا€م₭تقى ا€ع₭مي ا€دو€ي ا€رابع
حول عصرنه نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية ا€تجارة اا₫€ترونية ا€مر₫ز ا€جامعي خميس م₭يانة
،ا€جزائر.2011/4/27-26،
 - 12عبد ا€قادر بودي ،عبد ا€صمد بودي  ،ت₫نو€وجيا اانترنت ₫أداة €تمييز ا€خدمات ا€مصرفية مع اإشارة
إ€ى حا€ة ا€بنوك ا€جزائرية ،ا€م₭تقى ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنه نظام ا€دفع في ا€بنوك ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد
ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر –عرض تجارب دو€ية –ا€مر₫ز ا€حامعي م₭يانة ا€جزائر.2011/4/27-26،
-13عرابة ا€حاج ،تمجغدين نور ا€دين ،وظيفة ا€بحث وا€تطوير ₫أساس €تحقيق ميزة تنافسية جديدة في
ا€مؤسسات ااقتصادية ،ا€م₭تقى ا€وطني ،ا€معرفة في ظل ااقتصاد ا€رقمي ومساهمتها في ت₫وين ا€مزايا
ا€تنافسية ₭€ب₭دان ا€عربية ،جامعة ش₭ف .2007/11/28-27،
-14عل.ى عبد اه  ،ا€عيداني ا€ياس  ،ا€تسويق اا₫€تروني في ا€جزائر وسبل تفعي₭ه في ظل تطورات
ا€ت₫نو€وجية وتحديات ا€منافسة ا€عا€مية ،ا€م₭تقى ا€ع₭مي ا€دو€ي ا€رابع حول عصرنة نظام ا€دفع في ا€بنوك
ا€جزائرية واش₫ا€ية اعتماد ا€تجارة اا₫€ترونية في ا€جزائر –عرض تجارب دو€ية –ا€مر₫ز ا€جامعي م₭يانة
،ا€جزائر .2011/4/27-26،
-15غانم عبد اه ،قريد عمر ،مستقبل سوق ا€نقود اا₫€ترونية ،مداخ₭ة موجهة نحو م₭تقى ا€دو€ي حول سياسة
ا€تمويل في ا€جزائر ₭₫،ية ا€ع₭وم ااقتصادية وا€تجارية وع₭وم ا€تسير ،جامعة محمد خيضر ،بس₫رة
 -16معارفي فريدة و مفتاح صا€ح ،ا€بنوك اإ₫€ترونية ،ا€مؤتمر ا€ع₭مي ا€خامس،جامعة فياد€فيا₭₫ ،ية ا€ع₭وم
اإدارية وا€ما€ية.
₫-17مال رزيق وعبد ا€ح₭يم فوضي₭ي ،تحديات ا€نظام ا€مصرفي ا€جزائري ،ا€م₭تقى ا€وطني اأول حول
ا€منظومة ا€مصرفية وا€تحوات ااقتصادية -واقع وتحديات ،جامعة ا€ش₭ف ،يومي  14و  15ديسمبر. 2004،
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قائمة ا€مراجع
-18مصطفى عبد ا₭€طيف ،ب₭عور س₭يمان،ا€نظام ا€مصرفي بعد اإصاحات ،مداخ₭ة في ا€م₭تقى ا€وطني
اأول حول اإصاحات ا€تسويقية ،ا€مر₫ز ا€جامعي بشار ،يومي 21/20افريل .2004
-19معطي خير ا€دين بومقموم محمد ،ا€مع₭وماتية وا€جهاز ا€بن₫ي (حتمية تطوير ا€خدمات ا€بن₫ية )،مداخ₭ة
مقدمة في م₭تقى ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية وا€تحوات ااقتصادية (ا€واقع وا€تحديات)،جامعة ش₭ف ،ا€منعقد
يومي 15|-14ديسمبر.2004
-20منصور ا€زين  ،استقا€ية ا€بنك ا€مر₫زي وأثرها ع₭ى فعا€ية ا€سياسة ا€نقدية  ،م₭تقى ا€وطني اأول
ا€منظومة ا€مصرفية ا€جزائرية وا€تحوات ااقتصادية ،واقع وتحديات  ،جامعة ا€ش₭ف ،يومي  14و  15ديسمبر
.2004

 .Vا€جرائد:
- 1جريدة ا€مساء ا€جزائرية ،تعميم استعماات بطاقات ا€دفع اا₫€ترونية ابتداء من شهر جوي₭ية
،ا€عدد ا€صادر بتاريخ .2009/6/7:
 .VIالمواقع اال ترونية :
1-http://www.alqabas.com.kw/node/254218
=2-www.awsat.com/details.asp?section=6etissueno=813etarticle=31968et feature
3-WWW .ag-bank .com
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