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 صالممخ: 
 

العقبات الرئيسية التي تعترض النمو الممكن في القطاعات  إحدىتعتبر المشاكل الييكمية والفنية 
 المطموب في تمك البمدان فان التحديات اإلصالحالمالية والمصرفية لمبمدان النامية بصفة عامة، ومع تباطؤ 

ستزداد، فالمرحمة الحالية لمعولمة مثال قد جمبت تحديات جديدة، تمثمت أساسا في عمى تمك القطاعات 
ن تمك التطورات أن أأنظمة الرقابة والتمويل. ومن ش رالتطورات الحديثة لألنظمة المالية والمصرفية، وتطو 

أن الواقع يشير إلى أن النتائج الفعمية تساىم في قيام قطاعات مالية ذات فعالية من حيث األداء والتنوع. إال 
محدودة في بعض الدول النامية ومنيا الجزائر، وذلك بفعل وجود بعض المشاكل الفنية، والقيود الييكمية وكذا 

 الصعوبات الناتجة عن غياب األطر القانونية والمؤسسية. 
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 :مقدمة الدراسة 
أفرزتيا والتي يرة العديد من التحوالت الجذرية اليامة عرف القطاع المالي العالمي خالل السنوات األخ

ضرورة المواكبة والتكيف كمتطمبات أساسية وذلك لما كان ليا من تأثير كبير عمى القطاع و العولمة المالية، 
المالي والمصرفي أبرزىا وأىميا تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية، والتطورات التكنولوجية، وتطبيق 

زيادة حدة الضغوط التنافسية بين المتدخمين في السوق ، و االقتصادي، والتكتالت المصرفية اإلصالحبرامج 
وفي إطار ىذا  المصرفية بتقديم تشكيمة متنوعة من الخدمات المصرفية بجودة عالية وتكاليف منخفضة.

طاع البنكي التطور الحاصل في الخدمات المصرفية وفي طريقة تقديميا أصبح من الضروري عمى الق
استخدام التقنيات التكنولوجية األكثر تطورا في تقديم تمك الخدمات، وذلك بالشكل الذي يجعل تمك الخدمات 

 سيمة الحصول وممكن الوصول إلييا من قبل الزبائن الفعميين والمحتممين لدى البنك.
ية التي تدعم القطاعات المالية ويتوقف تحقيق التطور في ىذا الجانب عمى إنشاء البنية التكنولوجية األساس 

والمصرفية، كما يعتبر توفر القطاعات المالية السميمة وذات الكفاءة أمرا ىاما لمعمل. غير أن المشاكل 
تحقيق التطور في القطاع المالي والمصرفي ىو ضيق أفق عمل تمك المؤسسات، إلى  الفعمية التي تعترض

يا، فضال عن وجود األنظمة المالية والمصرفية المجزأة، والتي جانب ضعف األصول الممموكة والمتدوالة لدي
لمعظم األفراد فييا إمكانية الحصول عمى خدمات المدفوعات أو خدمات حسابات التوفير، كما ال  ال يتوافر

وفي نفس الوقت  .يستطيع الجزء األكبر من المؤسسات المنتجة في االقتصاد أن تحصل عمى التمويل الكافي
ويل المحدود الذي ترسمو األسواق المالية والبنوك في البمدان النامية إلى أسواق اإلنتاج والصناعة، فان التم

يعيق تحقيق الرفاىية والقضاء عمى المشاكل المالية لألفراد بالمستوى المطموب، كما أن االفتقار إلى االئتمان 
لمصرفية مسألة صعبة لمغاية، وىو ما يفرض والحاجة إلى التمويل تجعل التحكم في أدوات السياسة المالية وا

عمى تمك البمدان ومنيا الجزائر توظيف التطبيقات التكنولوجية لتقميص تكاليف الحصول والنقل الدقيق 
 لمبيانات سواء ما بين البنوك أو بين البنوك والمؤسسات المالية. 

 

 مفهوم التسويق البنكي لمخدمات: -10
، تسويق منتجاتيا بيدف زيادة اإليرادات واألرباحالمتطورة في إلى اعتماد اآلليات  تتجو البنوك

في البنك والمؤسسة المصرفية  تتم تأديتياذلك النشاط الذي يشمل كافة الجيود التي  فالتسويق المصرفي ىو
والتي تكفل تدفق الخدمات المصرفية التي يقدميا البنك إلى العميل سواء ما يتعمق باإليداع أو االقتراض أو 

التسويق المصرفي بأنو مجموعة  التي تعتبر بعض التعاريف األخرى وىناك ،1متنوعة"المصرفية اللخدمات ا
مكانياتو ضمن صياغة تستيدف  األنشطة المتخصصة والمتكاممة التي توجو من خالليا موارد المصرف وا 
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ي تشكل دائما فرصا لحالية والمستقبمية والتاتحقيق مستويات أعمى من إشباع لحاجات ورغبات العمالء 
 .2تسويقية سانحة بالنسبة لكل من المصرف ومستيمك الخدمة المصرفية "

 
 
بالعممية التسويقية  وفي ظل وجود التقنيات واإلمكانات التكنولوجية أصبحت البنوك أكثر مقدرة عمى الوصول 

 إلى الزبائن من خالل التعريف اوال بتمك الخدمات تم تقديميا بطريقة ميسرة. 
 لعوامل المؤثرة في تقديم الخدمات:ا -10

الفرق الجوىري  أن إالالتشابو بين تسويق المنتجات الممموسة والغير ممموسة  أوجوعمى الرغم من 
 ناف الجية التي تقوم بتقديمياالخدمات ال يمكن فصميا عن  أنا وبم بينيما يكمن في تقديم تمك الخدمات .

من خالل االتصال المباشر بالشخص المعني  إاليم الحصول عمييا المستفيدين من الخدمة المصرفية ال يمكن
بتقديميا وىو ما يضفي عمى عممية التقديم صفة شخصية ومع ذلك فان ىذه الخدمة يمكن الحصول عمييا 

يعنى االستغناء عن ذلك ال  أن أو باستعمال التقنيات التكنولوجية المتطورة إالالبريد  أوعن طريق الياتف 
 الخدمة. يتم عن طريقو تقديم ذيالموظف ال

من حيث األداء والحصول عمى الخدمات وىو موظف والعميل الىناك عالقة شخصية بين  ويمكن القول أن
فالقرار الخاص باختيار الموقع  لألشخاصتكون الطريقة التي تقدم بيا الخدمات مناسبة  أن ما يفرض ضرورة

وىناك  3المصرف اتخاذه " إدارةالقرارات التي ينبغي عمى  أىمفروعو يعتبر من  أو لمبنك مثالالمناسب 
االعتبارات  بل أنلعناصر المحيطة ىي البيئة االجتماعية والثقافية تمك  وأولعناصر محيطة يجب مراعاتيا 

تشكيمة  عمى ىاىو االتجاىات السكانية وتوزيع السكان وتأثير  الختيار طرق تسويق الخدماتالواجب دراستيا 
، وبفضل التطور الحاصل اليوم في العمميات البنكية والمصرفية يمكن القول 4المستقبمية أوحالية منتجات ال

أن التقنيات التكنولوجية تمثل اليوم عامال مساعدا في أداء الخدمات المصرفية كما تمثل عامال ميما لمزبائن 
 في تمقي تمك الخدمات.

 

 :البنوك الجزائريةفي  االلكترونيةالخدمات  -10
تبر النقود االلكترونية من الوسائل الميمة في التبادل االقتصادي وانجاز العمميات المالية واالقتصادية تع 

وذلك باعتبار العديد من المزايا التي تتميز بيا تمك النقود ومن ذلك تكمفة تداوليا متدنية فتحويل النقود 
ستخدام األنظمة البنكية التقميدية. كما أنيا االلكترونية عبر االنترنت أو الشبكات األخرى أرخص كثيرا من ا

ال تخضع لمحدود حيث يمكن تحويميا من أي مكان والى أي مكان في العالم وفي أي وقت باعتبارىا بسيطة 
العديد من ويمكن ذكر  والتسديد عمى مستوى البنوكوسيمة االستخدام إلى جانب كونيا تسرع عمميات الدفع 

 : الخدمات االلكترونية في الجزائر كما يمي
 بطاقات البنوك أو بطاقات النقود البالستيكية الممغنطة: 
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وتدعى بالنقود البالستيكية نظرا لمادة صنعيا مثل النقود الورقية والمعدنية، وىي نقود مدفوعة سمفا تكون 
االنترنت وغيرىا من الشبكات كما تستعمل لمدفع في القيمة المالية مخزنة فييا و يمكن استخداميا لمدفع عبر 

 تنقسم إلى :  نقاط البيع التقميدية.
 
 
 

 ـع: تعتمد عمى وجود أرصدة فعمية لمعميل لدى بنك في الحسابات الجارية لمقابمة بطاقات الدف
   المسحوبات المتوقعة لمعميل

  ترتبط و  ،راء عبر شبكة االنترنتالبيع والشبطاقات االئتمان: وسيمة سيمة وسريعة إلتمام صفقات
 بطريقة مؤمنة.المواقع االلكترونية التي تقبل الدفع ببطاقات االئتمان 

 بطاقات الصرف البنكي: تختمف عن بطاقات االئتمان أن فترة االئتمان ال تتجاوز الشير 
 الخدمات البنكية الحديثة : 

الياتف  ل الكترونية لمدفع والسداد منياأصدرت البنوك وسائ ،مع تطور التكنولوجيا وتوسع استخداميا
أوامر الدفع، خدمات المقاصة االلكترونية، االنترنت المصرفية، وذلك لتشجيع العمالء عمى  المصرفي،

 .دخول عالم التجارة االلكترونية
  االلكتروني:الشيك  

تمان وتحويل الشيكات ئاليستعمل لتمبية رغبات الشراء ودفع قيمة المشتريات بشيك الكتروني بدال من بطاقة ا
صدار الفواتير تمام عممية البيع  ،عبر حسابات مختمفة وا   مباشرة.وا 

  :النقود الرقمية 

تقوم بإصدارىا بنوك وتعمل عمى كمبيوتر المشتري ببرامج خاصة في صورة وحدات لعمالت صغيرة القيمة  
نظام عمل العمالت التقميدية  تعمل بأسموب و ،ولكل عممة رقم أو عالمة خاصة من البنك المصدر ليا

 القيمة.صغيرة 
  :البطاقات الذكية 

تستطيع التعامل مع بقية  يوى ن األموال من خالل البرمجة اآلمنةطاقة تحوي معالج دقيق يسمح بتخزيبىي 
، البائع إلىرات وال تتطمب تفويض أو تأكيد صالحية البطاقة من أجل نقل األموال من المشتري تيو بالكم

 ة .غناطيسي لبطاقات القيمة المخزوناالتصالية الفائقة تمنحيا األفضمية عمى الشريط الم وقدرتيا
فالصفقات تتم عن طريق  ،االلكترونية ىي تأمين المعامالت التجارية الخدماتأىم قضايا ومن بين 

في مكان واحد  و تتعاقد أطراف العممية دون لقاء،وتعتمد البيع عن بعد وأحيانا عبر الحدود الدولية ،شبكات
باإلضافة  ،البرامج، ممفات البيانات، متمثمة في أخطار تمس األجيزة ،مما يؤدي إلى مخاطر لمبائع ولممشتري

مثل تغيير محتويات الموقع أو تخريبو، استخدامو لتنفيذ ، إلى أخطار ارتباط الموقع بالنظم الداخمية لمشركة
 أعمال خارجية، الدخول عمى النظم الداخمية. 
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 :  لخدمات االلكترونية وأهميتها في العمميات البنكية والماليةا -10
التسديد منتشرة في بتطوير شبكات إلكترونية لمدفع و  المؤسسات المصرفية والمالية العديد منبادرت 

 لكن عدم القدرة عمى التحكم فييا و تسييرىا جعل بعضيا يتوقف عن  ،نقاط محدودة من التراب الوطني
 
 
 

غير متوافقة و خصائص سسات عمى حمول و أنظمة مستوردة و ىذه المؤ  اعتمادو ذلك بسبب  أداء خدماتو
يشجع  أنىذا العامل الذي كان من الممكن  ،الخدمات تمكالسوق الجزائرية و كذلك عدم تزايد الطمب عمى 

فقد بادرت  العامل أي زيادة الطمب( ور غم ذلكعمى مواصمة العمل بيذه الوسائل ) البنوك والمؤسسات تمك
 وتوظيف العديد من تمك التقنيات التكنولوجية في أداء الخدمات لمزبائن.بعض المؤسسات بإصدار 

المصرفي الجزائري توظيف سوف يتيح لمنظام  التكنولوجية والتطبيقات االلكترونية التقنيات اعتمادإن 
ر أو لبنوك التجارية أو بنك الجزائسواء تعمق األمر بااالستفادة من المزايا التي تتيحيا تمك التطبيقات 

توظيف تمك التقنيات يسمح بالحصول عمى عدة امتيازات والتي يمكن  أنكما ، المؤسسات المالية األخرى
 ذكرىا كما يمي: 

 كما  ،تخفيض النفقات التي تتحمميا المصارف في أداء الخدمات و إنشاء فروع جديدة في مناطق مختمفة
تقديم خدمات بل و من الزبائن إلى عدد كبير بالخدمات الوصول  يضمن نترنتاالتقديم الخدمات عبر أن 

فضال عن التعامالت بين  ،إضافة إلى إمكانية تسويق خدماتيا المصرفية ،بتكمفة أقلجيدة ومتنوعة و 
  .المصارف و المبادالت اإللكترونية

  ذلك من خالل ز الشفافية و لتعزياالنترنت في المصارف الجزائرية يشكل نافذة إعالمية  استخدامإن
تطورات المؤشرات المالية كذا التعريف بو  بيااإلعالم بيذه المصارف و ترويج لخدماتيا و التعريف 

 لوضعيا تحت تصرف الباحثين و سائر األطراف األخرى المعنية 
  اد األفر  معامالتتسييل  فيوالمعمومات في الشؤون  خالل االتصاالت نالخدمات التكنولوجية متساىم

 .جديدةال خالل الوسائل وتطويرىا من
 قامة أنظمة دفع الل إقامة سوق مالية إلكترونية و تفعيل دور بورصة القيم المنقولة بالجزائر من خ ا 

  .إلكتروني تساىم في تطور أدائيا و ترقيتيا
 في ظل خاصة الخدمات المصرفية اإللكترونية  مواكبة المصارف الجزائرية لمتطورات العالمية في ميدان

 سياسات التحرير واالندماج والتكامل التي أصبحت سمة العديد من االقتصاديات.

المخاطر  اخذ بعين االعتبارإال أنو يجب  ،التقنيات التكنولوجيةرغم كل ىذه المميزات التي تقدميا و 
نات إلى جانب والتقنيات مثل الحفاظ عمى سرية المعمومات وتمف البيا التي تتولد عن ىذا النوع من الخدمات

 المخاطر األخرى والتي يمكن تالفييا من خالل االستعمال المؤمن لتك التقنيات.
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 :خاتمــة 
أصبح اليوم واقعا والمالية باستعمال التقنيات التكنولوجية الخدمات المصرفية  إن تسويق المنتجات أو

 المصرف أو التابعة لمدارس التسويق.يسير ضمن توجييات إدارة البحوث والدراسات سواء التابعة إلدارة 
منيجية تخطيط مستمرة ودائمة وتنفيذ الخطط التسويقية الموضوعة بالطريقة التكنولوجية ويستمزم التسويق 

ىو عممية االلكتروني لمخدمات والمنتجات البنكية والمالية فالتسويق  ومتابعة نتائجيا بشكل منتظم ومدروس.
صل بأقل التكاليف إلى الشرائح المتمقية لتك الخدمات، وال يمكن فقط المؤسسات وتإدارية تنطمق من 

 واإليرادات لتك المؤسسات بل يجب أن تصاحبيا عمميات تلمعمميات والتقنيات التكنولوجية أن تضمن العائدا
 حتى ينبغي أن يوجو وينظم باستخدام التقنيات التكنولوجي  الموظفين الراغبين في األداء والتطوير فالتسويق

 يكون فعاال.
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