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Résumé : 

      Pour développer les banques et les institutions financières, il est devenu nécessaire de suivre les différentes évolutions enregistrées dans le 

domaine bancaire, afin de réaliser les objectifs de la société qui se concentre principalement sur l’augmentation de sa part du marché dans le domaine de la 

transaction et la rentabilité croissante et continue. 

Et étant donné que les fonctions principales des banques se basent sur la réception des dépôts et l’octroi du crédit qui a un rôle très important dans 

le développement et la croissance économique de divers pays en terme d’activation des principaux investissements touchants tous les secteurs, il est devenu 

nécessaire de développer le type des services offerts par les banques aux clients afin de recevoir (ou d’assurer) un grand nombre d’entre eux, et donc 

contribuer au développement du marché de crédit. 

Nous savons tous que l’Algérie après la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit 10/90 a ouvert un vaste champ d’action au profit des 

établissements financiers et banques étrangères pour mener ses activités dans le marché algérien. Ces banques connaissent maintenant une croissance et 

continuent de se propager dans le marché bancaire algérien, cela est dû à la à la qualité et la diversification des services offerts aux clients ce qui a secoué les 

banques publics qui doivent se positionner à leur tour dans ce nouveau contexte qui s’appelle "la concurrence". 

Pour plus d’explication, nous avons utilisés un certain nombre d’éléments primaires et secondaires principalement les entretiens avec certains 

directeurs d’agences bancaires (objet de cette étude), ainsi qu’un questionnaire fourni aux clients de ces banques tout en s’appuyant sur le model qualité 

bancaire SREVQUAL présenté par P.B.Z en 1994 pour mesurer la qualité des services bancaires, ainsi que le model des normes de crédit 5Cs. 

Ainsi, après l’étude théorique et statistique de l’échantillon d’étude nous avons atteint plusieurs résultats y compris : 

- La qualité des services bancaires des banques étrangères présentée aux clients est positive et de haute qualité ; 

- La méthode d’octroi de crédit par ces banques étrangères est exemplaire mais sa durée n’est pas satisfaisante ; 

- Il existe une corrélation entre la qualité de service bancaire des banques étrangères et le développement du marché du crédit. 

Abstract : 

 For the banks developments and financial institutions, it’s necessary to keep up the various developments and the updates in the banking field, in 

order to achieve the objectives of the organizations which is mainly focused on increasing its markets share in the domain of dealing, growing profitability and 

continuing. Since the most important bank transactions based on receiving deposits and granting credits, which has crucial role in advancing economic 

development and growth for various countries in terms of its revitalization of the essential investments in different fields, nowadays it is necessary to 

ameliorate and activate the type of services offered by banks to costumers and work hard to make it high quality; so as to receive and attract the largest number 

of them and thus to contribute in developing the credit market.As we know obviously that Algeria, especially after the issuance of money and credit 90/10 

opened up the space for the foreign financial institutions and banking to conduct its activities in the Algerian market which now living an increasing and 

continuous development in its spread in the Algerian banking market, and this is due to the difference which is founded  by the Algerian banking costumer in 

the quality of the services which created a kind of competition with the public banks that all serves the public interest. After the theoretical and statistical study 

to the sample study we have reached the following findings:  

_ The quality of the foreign banking services which provided to the costumers is positive and high quality. 

_ The granting of credit by the foreign banks to the costumers is given with a perfect manner but the rate of costumer’s satisfaction about the 

duration of the given loans is a little bit short. 

_  There is a correlation between the foreign banking services and the credit market development.  
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  :الجداول فهرس

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  61- 60  أهم التقسیمات التي جاءت حول الخدمات  01

 68-67 خصائص الخدمة المصرفیة 02

  88-87  التطور التاریخي للجودة حسب المراحل  03

  89  زمن التطور"التطور التاریخي للجودة حسب السنوات   04

2001-1999: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة 05  136  

  137  2001-1999: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة  06

  137  2001-1999: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة  07

  139  2002-2000: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة  08

  141  2003-2000: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة  09

  141  2003-2000: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة  10

  143  2004-2001: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة  11

  144  2004-2001: خالل الفترة تطور إجمالي القروض الموزعة  12

2004-2001: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 13  145  

  146  2004-2002مؤشرات المردودیة للبنوك خالل الفترة   14

  147  2005-2002: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة  15

  148  2005-2002: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة  16

  148  2005-2002: ر إجمالي القروض الموزعة خالل الفترةتطو   17

  150  2006-2003: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة  18

  151  2006-2003: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة  19

  152  2006-2003: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة  20

  153  2007-2004: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة 21

  154  2007-2004: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 22

  155  2007-2004: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 23
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  155  2007-205أهم المؤشرات الخاصة بمردودیة البنوك خالل الفترة  24

2008-2005: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة 25  157  

  158  2008-2005: مالي القروض الموزعة خالل الفترةتطور إج 26

  159  2008-2004: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 27

  160  2009-2006: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة 28

 161  2009-2006: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 29

 162  2009-2006: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 30

 164  2010-2007: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة 31

 165  2010-2007: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 32

 166  2010-2007: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة 33

 168  2011-2008: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة 34

 169  2011-2008: الموزعة خالل الفترة تطور إجمالي القروض 35

 170  2011-2008: تطور إجمالي القروض الموزعة حسب مدتها خالل الفترة 36

 211  لالستمارةألفا كرونباخ  معامل 37

 212  ألفا كرونباخ للمحور األول معامل 38

 212  معامل ألفا كرونباخ للمحور الثاني 39

 213  الدراسة معامل الثبات لكل محور من محاور 40

 214  توزیع عینة الدراسة  حسب مجال التعامل مع البنك 41

 215  توزیع عینة الدراسة  حسب نوع العمیل 42

 215  توزیع عینة الدراسة  حسب المستوى التعلیمي 43

 216  توزیع عینة الدراسة حسب المهنة 44

 217  توزیع عینة الدراسة  حسب الدخل الشهري 45
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 217  الدراسة  حسب عدد سنوات التعامل مع البنك توزیع عینة 46

 218  لبنكالزیارة إلى اتوزیع عینة الدراسة  حسب عدد مرات  47

 220  حول جودة الخدمة المصرفیة AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء  48

 222 جودة الخدمة المصرفیةفیما یخص عبارات  AGB-SG-ALBARAKAإجابات عمالء  49

 223  االئتمانحول منح  AGB-SG-ALBARAKAإجابات عمالء تحلیل  50

 224  المصرفي االئتمان فیما یخص عبارات AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء  51

 226  المصرفیةالخدمة الخمسة لجودة  یخص األبعادفیما  AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء  52

 227  جودة الخدمة المصرفیة فیما یخص أبعاد AGBتحلیل إجابات عمالء  53

 228  فیما یخص أبعاد جودة الخدمة المصرفیة SGتحلیل إجابات عمالء   54

 229  المصرفیة أبعاد جودة الخدمةفیما یخص  ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء   55

 232  .االئتمانفیما یخص األبعاد الخمسة لمنح  AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء   56

 233  االئتمانمنح عناصر فیما یخص  AGBإجابات عمالء تحلیل   57

 234  االئتمانمنح عناصر فیما یخص   SGتحلیل إجابات عمالء   58

 235  االئتمانمنح یخص عناصر فیما  ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء   59

 238  كنمجال التعامل مع الب/ لجودة الخدمة المصرفیة  التباین األحادي تحلیل نتائج  60

 239  نوع العمیل/ لجودة الخدمة المصرفیة  التباین األحادي  تحلیل نتائج  61

 239  المستوى التعلیمي/ لجودة الخدمة المصرفیة  التباین األحادي تحلیل نتائج  62

 240  المهنة/ لجودة الخدمة المصرفیة  التباین األحادي تحلیل نتائج  63

 241  الدخل الشهري/ دمة المصرفیة لجودة الخ التباین األحادي  تحلیل نتائج  64

 242  عدد سنوات التعامل مع البنك/ لجودة الخدمة المصرفیة  التباین األحادي تحلیل نتائج  65

 242  عدد مرات زیارة الزبائن للبنك/ لجودة الخدمة المصرفیة  التباین األحادي تحلیل نتائج  66

 244  مجال التعامل مع البنك/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج  67
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 244  نوع العمیل/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج  68

 245  المستوى التعلیمي/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج  69

 246  المهنة/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج  70

 246  الدخل الشهري/ ئتمانااللمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج  71

 247  عدد سنوات التعامل مع البنك/ االئتمانلمنح  التباین تحلیل نتائج  72

 248  عدد مرات زیارة الزبائن للبنك/ االئتمانلمنح  التباین تحلیل نتائج  73

 249  وأبعادها AGB-SG-ALBARAKA: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   74

 250  وأبعادها AGB: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   75

 250  وأبعادها SG: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   76

 251  وأبعادها ALBARAKKA: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   77

 252  عناصرهو  AGB-SG-ALBARAKA: لـ مانعالقة االرتباط بین منح االئت  78

  253  عناصرهو  AGB: منح االئتمان لـبین  االرتباطعالقة   79

  253  عناصرهو  SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  80

 253  عناصرهو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  81

 254  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة AGB-SG-ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  82

 255  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة AGB: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  83

 257  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  84

 258  المصرفیة مةالخد وأبعاد جودة ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  85

منح  عناصرو  AGB-SG-ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  86

  االئتمان
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 261  االئتمانمنح  عناصرو  AGB: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  87

 262  االئتمانمنح  عناصرو  SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  88
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 263  االئتمانمنح  عناصرو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  89

 265  االئتمانو منح   AGB-SG-ALBARAKA: لـعالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة   90

  266  االئتمانو منح  AGB: لـ صرفیةعالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة الم  91

  267  االئتمانو منح  SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  92

  268  االئتمانو منح  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  93
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  :قائمة المالحق

  الصفحة  البیان  الرقم 

 SG-AGB-ALBARAKA  304: االستبیان المقدم لعمالء  01

  312  معامل كرونباخ ألفا  02

  AGB-SG-ALBARAKA  313: لـالخدمة المصرفیة  دةجو تحلیل إجابات العینة فیما یخص   03

  AGB-SG-ALBARAKA  313: لـ بعد الملموسیةتحلیل إجابات العینة فیما یخص   04

  AGB-SG-ALBARAKA  313: لـ بعد الثقةتحلیل إجابات العینة فیما یخص   05

  AGB-SG-ALBARAKA  313: لـ االستجابةبعد تحلیل إجابات العینة فیما یخص   06

  AGB-SG-ALBARAKA    314: لـ االعتمادیةبعد تحلیل إجابات العینة فیما یخص   07

  AGB-SG-ALBARAKA    314: لـ بعد التعاطفتحلیل إجابات العینة فیما یخص   08

  AGB-SG-ALBARAKA    314: لـ بعد الشخصیةتحلیل إجابات العینة فیما یخص   09

  AGB-SG-ALBARAKA  315: لـ بعد القدرةتحلیل إجابات العینة فیما یخص   10

  AGB-SG-ALBARAKA    315: لـ بعد رأس المالتحلیل إجابات العینة فیما یخص   11

  AGB-SG-ALBARAKA    315: لـ بعد الضمانتحلیل إجابات العینة فیما یخص   12

  AGB-SG-ALBARAKA    316: لـ بعد الجوانب المحیطةتحلیل إجابات العینة فیما یخص   13

  AGB-SG-ALBARAKA    316: لـ مجال التعامل مع البنكلمعیار واحد الخاص بتحلیل إجابات العینة   14

  AGB-SG-ALBARAKA    316: لـ نوع العمیلتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص   15

  AGB-SG-ALBARAKA    317: لـ تحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص بالمستوى التعلیمي  16

  AGB-SG-ALBARAKA    317: لـ تحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص بالمهنة  17

  AGB-SG-ALBARAKA    317: لـ شهريالتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص بالدخل   18

  AGB-SG-ALBARAKA    318: لـ تحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص عدد سنوات التعامل مع البنك  19

  AGB-SG-ALBARAKA    318: لـ عدد مرات الزیارة للبنكتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ل  20

  AGB-SG-ALBARAKA    318: لـ بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة وأبعادها االرتباطعالقة   21

  318  وأبعادها AGB: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   22

  319  وأبعادها SG: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   23

  319  وأبعادها ALBARAKKA: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة   24

  AGB-SG-ALBARAKA    319: لـعناصره المصرفي و  االئتمانبین  االرتباطعالقة   25

 319  عناصرهو  AGB: لـ االئتمانمنح بین  االرتباطعالقة   26

 319  عناصرهو  SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  27
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 320  عناصرهو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان  28

 AGB-SG-ALBARAKA    320: لـ منح االئتمان عناصرو  الكلیة عالقة االرتباط بین الجودة  29

 320  االئتمانمنح  عناصرو  AGB: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  30

 320  االئتمانمنح  عناصرو  SG: لـ االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة   31

 320  االئتمانمنح  عناصرو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  32

 AGB-SG-ALBARAKA    321: لـبین االئتمان وأبعاد جودة الخدمة المصرفیة  االرتباطعالقة   33

 321  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة AGB: لـ عالقة االرتباط بین االئتمان  34

 321  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة SG: لـ عالقة االرتباط بین االئتمان  35

 321  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین االئتمان  36

 AGB-SG-ALBARAKA    321: لـعالقة االرتباط بین منح االئتمان وجودة الخدمة المصرفیة   37

 322  جودة الخدمة المصرفیةو  AGB: لـاالئتمان منح عالقة االرتباط بین   38

 322  جودة الخدمة المصرفیةو  SG: لـاالئتمان منح عالقة االرتباط بین   39
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  العامة ةــمقدمال

  

  :تمهید للدراسة -1

أدت التطــورات التــي عرفهــا االقتصــاد العــالمي إلــى التــأثیر علــى األنظمــة واألنشــطة المصــرفیة 

والمالیــة، حیــث كــان لهــذه التطــورات الفضــل فــي االنفتــاح الــدولي  للبنــوك علــى العــالم الخــارجي، األمــر 

هـذا عملها حسب القدرة المتاحة والفرص المتـوفرة الذي سمح لها بتنویع مصادر تمویلها وتوسیع نطاق 

  .من جهة، وزیادة مؤشرات النمو واالزدهار لالقتصادیات العالمیة من جهة أخرى

دورا هامـا وزیادة المنافسة في مختلف دول العـالم  ة الدولیةتطور العالقات االقتصادیولقد كان ل

ـــادة  ـــات المصـــرفیة العالمیـــة مـــن خـــالل زی ـــل العملی ـــذي عـــاد فـــي تفعی ـــة األمـــر ال نشـــاط البنـــوك األجنبی

باإلیجــاب علــى معظــم دول العــالم وخاصــة النامیــة منهــا حیــث عملــت هــذه البنــوك علــى جعــل العمــل 

المصـــرفي أكثـــر حداثـــة وتطـــورا، بحكـــم قـــوة وتطـــور هـــذه األخیـــرة واختصاصـــها فـــي المجـــال المـــالي و 

  .البنكي

مســـــاهمتها الكبیـــــرة والفعالـــــة فـــــي تمویـــــل الدولیـــــة، و  المالیـــــة و النقدیـــــةورغـــــم تـــــداخل األســـــواق 

  االقتصادیات من خالل نشاطات البنوك األجنبیة، إال أن هذه األخیرة تعاني في بعض الدول النامیة 

وعـــدم التســـهیل فـــي ممارســـة نشـــاطاتها  شالتهمـــی) الـــدول التـــي یغلـــب علیهـــا طـــابع البنـــوك العمومیـــة( 

ارات القصـیرة المـدى وتقـدیم بعـض الخـدمات التـي ال العادیة، حیث یقتصر نشاطها فـي القیـام باالسـتثم

تتوفر علیها البنوك المحلیة، نظرا لقلة الخطر فیهـا وكـذا حكـر النشـاطات الكبـرى علـى البنـوك المحلیـة 

فقط، األمر الذي قلل من قدرة البنوك األجنبیة في أداء الدور الحقیقي لها في تمویل التنمیة واالقتصاد 

  .ككل

الكبـرى نجـد الجزائـر كغیرهـا مـن الـدول النامیـة سـمحت للبنـوك  قعلـى األسـوا ففي ظل االنفتاح

 90/10المحلیة، خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض لمصرفیةاألجنبیة بمزاولة نشاطها في السوق ا

وبـــذلك فقـــد بـــدأت البنـــوك األجنبیـــة مزاولـــة ، الـــذي ســـمح لهـــا بممارســـة النشـــاط البنكـــي دون أي عراقیـــل

 تطــــویر وتمویــــل: "، ولكــــن دون إدخــــال أي إضــــافة فیمــــا یســــمى بـــــ1990رفي منــــذ ســــنةالنشـــاط المصــــ

، وهذا راجع الحتكار البنوك العمومیة للنشاط المصرفي فـي الجزائـر، وعـدم سـماح الدولـة إن "االقتصاد

لـم نقـل عرقلتهـا للبنـوك األجنبیـة فـي ممارسـة نشـاطاتها المصـرفیة بحریـة وبطریقـة عادیـة، ونجـد الدولـة 
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قــد تجــاوزت صــالحیاتها التــي كــان یجــب ان تقتصــر علــى لعــب دور المراقــب للســوق النقــدي دون  هنــا

التــدخل فــي العمــل المصــرفي مــن قریــب أو مــن بعیــد بحكــم االنتمــاء أو الســیادة الوطنیــة، وتــرك الســوق 

  .الحكم الرئیسي للمنافسة المشروعة

ضــعیف جــدا  االقتصــادویــل تمونتیجــة لكــل هــذه القیــود أصــبح معــدل مســاهمة هــذه البنــوك فــي 

من إجمالي البنوك ككل، وهذا ال یعكـس أبـدا دورا إیجـابي لهـا فـي  %3حدد في دراسات سابقة بحوالي 

الســوق النقدیــة الوطنیــة، وٕانمــا یؤكــد عــدم قــدرتها فــي مواكبــة البنــوك العمومیــة نتیجــة للــدعم المتواصــل 

د شـهد عـدة معیقــات وعراقیـل، نظـرا لالحتكــار فـإن كــان النشـاط التمـویلي للبنـوك األجنبیــة قـللدولـة لهـا  

المفـروض مــن قبــل البنـوك العمومیــة، إال أننــا نجــد أن نشـاط الخــدمات المصــرفیة شـهد نــوع مــن الحریــة 

  .الوطنیة المصرفیةوالمنافسة داخل السوق 

سـوق فمن خالل هذه الدراسة، سوف نحاول التعرف على مساهمة البنـوك األجنبیـة فـي تطـویر 

لجزائري من خالل تفعیـل الخـدمات المصـرفیة، ولإللمـام أكثـر بالموضـوع سـیتم التطـرق لعینـة ا االئتمان

سوســیتي جنــرال ، AGBبنــك الخلــیج الجزائــر علــى االختیــارحیــث وقــع مــن البنــوك األجنبیــة فــي الجزائــر 

 انتشـــاراوهـــذا ألن هـــذه األخیـــرة هـــي أكثـــر البنـــوك  ALBARAKAو بنـــك البركـــة الجزائـــري  SGالجزائـــر

اطا علــى المســتوى الــوطني والتــي یمكــن مــن خاللهــا تطبیــق النتــائج المتوصــل إلیهــا علــى إجمــالي ونشــ

  . البنوك األجنبیة

  :إشكالیة الدراسة -2

تغییر جذري في مجال الخدمات المصرفیة، وذلك لما  إلىأدى ظهور البنوك األجنبیة بالجزائر 

ط المصــرفي، حیــث یعــود لهــا الفضــل فــي جــاءت بــه هــذه األخیــرة مــن تقنیــات حدیثــة فــي ممارســة النشــا

الجزائر نجاحها في جعل البنوك العمومیة تعمل وفق المقاییس العالمیة للبنوك، ولعلى اكبر مثال على 

ة بصفة سریعة كل سنة من جهة أخرى، وتوسع هذه األخیر وكاالتها من جهة،  هو الزیادة المعتبرة لعدد

العمومیــة هــدفها الرئیســي هــو تحقیــق نتــائج إیجابیــة  حیــث أصــبحت تمــارس وظائفهــا مثــل بــاقي البنــوك

وبصــفة متتالیــة وهــي تعتمــد فــي ذلــك علــى كفــاءة موظفیهــا وخبــرة المســیرین لــدیها، إضــافة إلــى حداثــة 

  .الوسائل والتقنیات المستعملة والتي تسعى من خاللها إلى كسب رضا الزبائن

ســاهمة البنــوك األجنبیــة فــي فمــن خــالل هــذه الدراســة ســوف نحــاول تســلیط الضــوء علــى مــدى م

تطــویر ســوق االئتمــان ونعنــي بهــذا مســتوى الودائــع المســتقبلة والقــروض المقدمــة مــن خــالل تطویرهــا 

  .وزیادة تحسینها لنوعیة الخدمة المصرفیة المقدمة للزبائن
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  :فاستنادا لما سبق، وباالعتماد على دراسات سابقة یمكن طرح اإلشكالیة التالیة

األجنبیة في تطویر سوق االئتمان في الجزائر من خالل تفعیلها البنوك  ساهمتهل 

  للخدمات المصرفیة ؟

 ما هو تقییم زبائن البنوك األجنبیة لجودة الخدمة المصرفیة ؟ -

 ؟االئتمانما هو تقییم زبائن البنوك األجنبیة لمنح  -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن البنوك األجنبیة عن  -

 العوامل الشخصیة  إلىلجودة الخدمة المصرفیة تعود تقییمهم 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن البنوك األجنبیة عن  -

 ؟العوامل الشخصیة  إلىتقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود 

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین تفعیل جودة الخدمة للبنوك األجنبیة  -

 ؟اناالئتموتطویر سوق 

  :فرضیات الدراسة -3

ظل التحوالت االقتصادیة العالمیة األخیرة نجد أن ظهور البنوك األجنبیة في الجزائر قد  في

خلق جانب إیجابي یعتبر ذا أهمیة بارزة في المیدان المالي والمصرفي كان مهمال كل اإلهمال من 

على الساحة لبنوك هذه االخدمات المصرفیة، حیث أضفت  بطرف البنوك الوطنیة وهو جان

من المنافسة من خالل ما تقدمه من خدمات ذات جودة عالمیة، وذلك بإدخال تقنیات  نوع المصرفیة

  .عالیة التقنیة في ممارسة أنشطتها الیومیة

  :لإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة تم صیاغة الفرضیات التالیة

 الفرضیة الرئیسیة األولى: 

H0 :  المقدمة لهم سلبي المصرفیة لجودة الخدمة نبیةالبنوك األجتقییم زبائن. 

H1 : إیجابيالمقدمة لهم  المصرفیة لجودة الخدمة البنوك األجنبیةتقییم زبائن. 

  :التالیة لجزئیةوتندرج تحت هذه الفرضیة الفرضیات ا

   :األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

                 H0   :  لخدمة المصرفیة سلبيلجودة اموسیة لبعد الملالبنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

            H1 : إیجابي  المصرفیة لخدمةلجودة البعد الملموسیة  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  
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   :الثانیة جزئیةالفرضیة ال/ 

                  H0:  المصرفیة سلبي لخدمةلجودة ا لثقةلبعد ا البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

            H1:  إیجابي  المصرفیة لخدمةلجودة ا ثقةلبعد الالبنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

   :الثالثة جزئیةالفرضیة ال/ 

                  H0:  المصرفیة سلبي لخدمةلجودة ا االستجابةلبعد  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

           H1 : إیجابي المصرفیة لخدمةالجودة  االستجابةلبعد  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

   :الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

                  H0:  المصرفیة سلبي لخدمةلجودة ا االعتمادیةلبعد  البنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

H1  : إیجابي  المصرفیة لخدمةلجودة ا االعتمادیةلبعد  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

   :الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

                  H0:  المصرفیة سلبي لخدمةلجودة ا التعاطفلبعد  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

H1 : یجابيإ المصرفیة لخدمة لجودة ا لتعاطفلبعد ا البنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

 الفرضیة الرئیسیة الثانیة: 

              H0:  قدم لهم سلبيالم االئتمانلمنح  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

           H1 : المقدم لهم إیجابي االئتمانلمنح  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

  :التالیة لجزئیةوتندرج تحت هذه الفرضیة الفرضیات ا

   :األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 :  سلبي االئتمانمنح الشخصیة  في  لعنصرالبنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

           H1 :إیجابي االئتمانمنح الشخصیة  في لعنصر البنوك األجنبیة زبائن  تقییم.  

   :الثانیة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 :  سلبي االئتمانمنح القدرة في  لعنصر البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

           H1 : إیجابي االئتمانمنح القدرة  في  لعنصر البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  
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   :الثالثة ةجزئیال الفرضیة/ 

H0 :  سلبي االئتمانمنح رأس المال في  لعنصر البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

           H1 : إیجابي االئتمانمنح رأس المال  في  لعنصر البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

   :الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 :  سلبي االئتمانمنح لبعد الضمان في البنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

           H1 : إیجابي االئتمانمنح لبعد الضمان في  البنوك األجنبیةتقییم زبائن.  

   :الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 :  سلبي االئتمانمنح لبعد الجوانب المحیطة  في البنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

           H1 : إیجابي االئتمانمنح ي لبعد الجوانب المحیطة  فالبنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

 الفرضیة الرئیسیة الثالثة: 

H0  : عن تقییمهم البنوك األجنبیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1 : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .العوامل الشخصیة ىإلتعود  المصرفیة خدمةال

  :التالیة لجزئیةوتندرج تحت هذه الفرضیة الفرضیات ا

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةفروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن توجد

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة الخدمة

  : الثانیة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .العمیل نوع إلىتعود  المصرفیة الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .نوع العمیل إلىتعود  المصرفیة الخدمة
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 و 

 
  

 : الثالثة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : عن تقییمهم لجودة البنوك األجنبیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المستوى التعلیمي إلى تعود المصرفیة الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  المصرفیة الخدمة

  : الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المهنة إلىالمصرفیة تعود  الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المهنة إلىتعود  المصرفیة الخدمة

  : الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .الدخل الشهري إلىالمصرفیة تعود  الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .الدخل الشهري إلىتعود  المصرفیة الخدمة

  : السادسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : قییمهم عن ت البنوك األجنبیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىالمصرفیة تعود  لجودة الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة الخدمة

  : السابعة جزئیةالفرضیة ال/         

H0 :عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةداللة إحصائیة إلجابات زبائن  ال توجد فروق ذات

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىالمصرفیة تعود  الخدمة

H1  : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  المصرفیة الخدمة
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 ز 

 
  

 الرئیسیة الرابعة الفرضیة:  

H0 : عن تقییمهم  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمانمنح ل

H1  : منح لعن تقییمهم  البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

 .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمان

  :التالیة لجزئیةتحت هذه الفرضیة الفرضیات ا وتندرج

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمان

H1  : لمنح ن تقییمهم عالبنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمان

  : الثانیة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : منح تقییمهم ل عن البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .نوع العمیل إلىتعود  االئتمان

H1  : لمنح عن تقییمهم  ةالبنوك األجنبیتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .نوع العمیل إلىتعود  االئتمان

 : الثالثة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  االئتمان

H1  : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  االئتمان

  : الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المهنة إلىتعود  االئتمان

H1  : لمنح یمهم عن تقی البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .المهنة إلىتعود  اإلئتمان
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 ح 

 
  

  : الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .الدخل الشهري إلىتعود  االئتمان

H1  : عن  البنوك األجنبیة البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .الدخل الشهري إلىتعود  االئتمانلمنح تقییمهم 

  : السادسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمان

H1  : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیة داللة إحصائیة إلجابات زبائن توجد فروق ذات

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمان

  : السابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لمنح عن تقییمهم  البنوك األجنبیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  االئتمان

H1  : عن  البنوك األجنبیة البنوك األجنبیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  االئتمانلمنح تقییمهم 

 بین جودة الخدمة  ارتباطال توجد عالقة : الفرضیة الرئیسیة الخامسة

 .تماناالئسوق  وتطویراألجنبیة البنوك : المصرفیة لـ

H0 : وتطویر سوق  لبنوك األجنبیة بین جودة الخدمة المصرفیة ل ارتباطال توجد عالقة

  .االئتمان

H1 :  وتطویر سوق  لبنوك األجنبیة لتوجد عالقة ارتباط بین جودة الخدمة المصرفیة

  .االئتمان

  :وتندرج تحت هذه الفرضیة األسئلة الفرعیة التالیة

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : وأبعادها لبنوك األجنبیة بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ ارتباطال توجد عالقة.  

H1  : وأبعادها لبنوك األجنبیة بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ ارتباطتوجد عالقة.  
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 ط 

 
  

  : الثانیة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : وأبعاده لبنوك األجنبیة لـ االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة ال توجد عالقة.  

H1  : وأبعاده لبنوك األجنبیة ل  االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة ال توجد عالقة.  

  : الثالثة لجزئیةالفرضیة ا/ 

H0 : و أبعاد جودة الخدمة  لبنوك األجنبیةلـ االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة

  .المصرفیة

H1  : و أبعاد جودة الخدمة  لبنوك األجنبیةلـ االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة

  .المصرفیة

  : الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : و أبعاد  بنوك األجنبیةللـ بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ارتباطال توجد عالقة

  .االئتمانمنح 

H1  :أبعاد منح  و األجنبیة للبنوك ن الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةبی ارتباطعالقة  توجد

  .االئتمان

  : الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : والجودة الكلیة للخدمة لبنوك األجنبیة ل االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة

  .المصرفیة

H1  : لجودة الكلیة للخدمة او  األجنبیةلبنوك ل االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة

  .المصرفیة

  : ابقةموقع البحث من الدراسات الس -4

تعددت الدراسات التي جاءت حول جودة الخدمة المصرفیة في البنوك التجاریة والتي 

كانت كلها تسعى نحو قیاس هذه الجودة من خالل أراء الزبائن حول سلم وأبعاد متفق علیها 

بسوق االئتمان لم تكن حوله وخاصة للبنوك األجنبیة إال أن ربط جودة الخدمة المصرفیة 

  :إن لم نقل قلیلة جدا وعلیه سوف نتطرق ألهم الدراسات فیمایلي دراسات كبیرة

دراسة  –ثر البنوك األجنبیة في تمویل االقتصاد الوطني أ :بلعبیدي عایدة -

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،  رسالة، - حالة الجزائر

اإلشكالیة  طلقت الباحثة منانحیث . تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة

ما مدى أهمیة تواجد البنوك األجنبیة في الجزائر؟ و ما مدى مساهمتها في على : التالیة
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 ي 

 
  

وخصصت دراسة الحالة لبنك البركة الجزائري وكانت أهم تنشیط الحركیة االقتصادیة؟ 

 :نتائجها

ودائع أو احتكار البنوك العمومیة للسوق النقدیة الجزائریة سواء على مستوى ال •

 .على مستوى القروض بنسبة عالیة

قلة فعالیة التمویل للبنوك األجنبیة للقطاع العام و انحصار المنافسة بینها   •

 .وبین البنوك العمومیة في تمویل القطاع الخاص خاصة في تمویل التجارة الخارجیة

 .مساهمة البنوك األجنبیة في تمویل االقتصاد ضئیلة جدا مقارنة  بالعمومیة  •

عدم وجود مساهمة للبنوك األجنبیة في تمویل  إلىفنجد أن الباحثة قد توصلت 

 ق، ونحن من خالل دراستنا سوف ننطلاالقتصاد، وقد ركزت بذلك على الجانب التمویلي فقط

الخدمات، وبذلك وضع النتائج المتوصل إلیها فیما یخص مساهمة  إلىمن التمویل وصوال 

 .ریةئالجزا المصرفیةلخدمات المصرفیة في السوق وك األجنبیة في تفعیل ابنال

تقییم جودة الخدمات المصرفیة ودراسة أثرها على رضا العمیل البنكي  :فیروز قطاف

مقدمة ضمن متطلبات نیل  أطروحة -BADRدراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  –

انطلقت الباحثة من  شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، حیث

التي یمكن من خاللها تقییم جودة الخدمة المصرفیة من  األبعادما هي : التالیة اإلشكالیة

،  العالقة وجهة نظر العمیل، وما هي العالقة بین جودة الخدمة المصرفیة ورضا العمیل؟

 :مایلي النتائج التي توصلت إلیها الباحثة أهمبین الجودة ورضا العمیل البنكي،، ولعلى 

العمالء من یختار بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بل المؤسسات  أولیس األفراد  •

على  االعتمادحتمیة  إلىهذه النتیجة دفعت بنا . التي ینتمون إلیها هي من توجههم إلیه

البنوك العمومیة للسوق النقدیة  الحتكارالمقابلة لمعرفة المشاكل األساسیة واألسباب الرئیسیة 

 .یةالوطن

إن مستوى تقییم جودة الخدمات المصرفیة لعمالء بنك الفالحة والتنمیة الریفیة   •

هذه النتیجة . كان متوسطا وهذا یعكس عدم رضا أغلب العمالء على خدمات البنك العمومي

بدورها عززت من ثقتنا في اإلضافة التي یمكن أن أدخلتها البنوك األجنبیة للسوق النقدیة 

 .الوطنیة بنوكالقى نقصا في الوطنیة والتي تل
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ولكن  علیهاالباحثة قد درست جانب الخدمات المصرفیة ومدى رضا العمیل  أنفنجد 

علیها في تطبیقها على عینة  االعتمادكانت عینة الدراسة بنك عمومي وبالتالي كان علینا 

  . أجنبیة

فیة تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الخدمات المصر  :معراج هــــواري -

مقدمة ضمن متطلبات نیل  أطروحة، -دراسة میدانیة  - في المصارف التجاریة الجزائریة

حیث انطلق الباحث من اإلشكالیة  ،جامعة الجزائر ، دولة في علوم التسییرالدكتوراه  شهادة 

ما هو تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الخدمات المصرفیة في البنوك التجاریة : التالیة

 ائریة؟ الجز 

 ::ومن أهم نتائج هذه الدراسة نجد

إن تقییم زبائن المصارف التجاریة العاملة في الجزائر لمستوى األداء الفعلي  •

 . للخدمات المصرفیة المقدمة لهم كان محایدا و بالتالي فإن الجودة الفعلیة كانت منخفضة

ائر أعلى من إن الجودة التي یتوقعها زبائن المصارف التجاریة العاملة في الجز  •

 . الجودة الفعلیة التي تقدم بها الخدمة المصرفیة لدى المصارف التجاریة العاملة في الجزائر

تتأثر عملیة تطویر الخدمات المصرفیة بعدد من العوامل التي یمكن تقسیمها   •

عوامل خارجیة ترتبط بالبیئة المحیطة ، عوامل داخلیة تتعلق بالمصرف نفسه: إلى مجموعتین

 .هب

بتفعیل وتطویر الخدمات المصرفیة  االهتمامالباحث قد ركز على ضرورة  أننجد ف

تسلیط الضوء على  إلىزیادة والء العمالء بالبنك، هذا ما دفعنا  إلىألن ذلك سوف یؤدي 

اإلضافة التي جاءت بها البنوك األجنبیة المستثمرة في الجزائر ومعرفة أهم التقنیات التي 

   .قبوال وكفاءة أكثرت المقدمة تستخدمها لجعل الخدما

دراسة حالة بنك البركة  –قیاس جودة الخدمة المصرفیة : جبلي هدى -

مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،  رسالة -الجزائري

 أهم ماهي :اإلشكالیة التالیة انطلقت الباحثة منحیث . قسنطینة، جامعة تسویقتخصص 

 ؟ قیاسها یمكن كیف و ، العمالء نظر في المصرفیة الخدمات جودة دأبعا و محددات

 :ومن أهم نتائج الدراسة مایلي -
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 و مكامن التطویر على الوقوف في الخدمة جودة قیاس نماذج تلعبه الذي الفعال الدور  -

 الثغرات، معالجة و فیها التحسین

 .والئه زیادة و البنك مع املالتع استمراره هو أساس إلیه المقدمة الخدمات عن العمیل رضا  -

حیث أن الباحثة هنا ركزت على قیاس جودة الخدمة المصرفیة في بنك البركة الجزائري وهو 

جودة الخدمة المصرفیة تفعیل دور  لم تتطرق ألهمیة وأحد البنوك المحتارة في الدراسة ولكنها 

 .االئتمانفي تطویر سوق 

  :متغیرات الدراسة -5

  :راسة فیمایليتمثلت متغیرات الد

للبنوك األجنبیة والذي یندرج  جودة الخدمة المصرفیةوهو یمثل  :المتغیر المستقل

  :األبعاد التالیة تحته

 ، التعاطف،االعتمادیة، االستجابةالملموسیة، الثقة،  -

على عناصر منح  االعتمادحیث تم  االئتمانسوق والذي تمثل في : غیر التابعالمت

  :التي تمثلت في االئتمان

  .القدرة، رأس المال، الضمان، الظروف المحیطةالشخصیة،  -

  :أهمیة الدراسة -6

  :تكمن أهمیة البحث فیما یلي

الجزائري منذ  نظام المصرفيتساهم الدراسة في توضیح أهم التطورات لل -

 .2012غایة سنة  إلى االستقالل

 .نتبرز الدراسة العالقة بین البنوك األجنبیة والمتعاملین االقتصادیی  -

في  االئتمانوك األجنبیة ومساهمتها في تطویر سوق التعرف على دور البن -

 .الجزائر

 .بالجزائر االستثماریةالبنوك األجنبیة في تمویل وتطویر المشاریع  أهمیةإبراز  -

 .معرفة المستوى الحقیقي لجودة الخدمة المصرفیة للبنوك األجنبیة في الجزائر -
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  : مبررات الدراسة -7

  :التطرق لدور البنوك األجنبیة في تمویل االقتصاد عدة دوافع ومبررات من أهمهلقد كان ا

  .بالجزائر انتشارهارغم زیادة  إهمال الدراسات السابقة لهذا النوع من البنوك -

 .الجزائریة المصرفیةفي السوق  األجنبیة البنوك عدد ةزیاد -

 .األساسیةا وأهدافه البنوك األجنبیةألجل التعرف على طبیعة عمل  -

  .البنوك األجنبیة والتقنیات التي تمتلكها اإلمكانیات إبراز -

 .اهتمامنا الخاص بمواضیع البنوك و المؤسسات المصرفیة -

  :أهداف الدراسة -8

  .البنكي والماليالتطرق ألهم األنشطة والتقنیات البنكیة المستخدمة في المجال   -

  .األجنبیة  لبنوكجودة الخدمة المصرفیة لتقییم    -

  .للبنوك األجنبیة االئتمانتقییم عملیة منح  -

       .اكتشاف الدور الحقیقي للبنوك األجنبیة في الجزائر   -

  :صعوبات البحث -9

 وندرة االهتمامات الخاصة بها وخاصة في الجزائر األجنبیةنظرا لحداثة موضوع البنوك 

البنوك قانون النقد والقرض الذي أقر بجواز دخول بعد  إاللم یكن  األخیرةاستثمار هذه  أنباعتبار 

هذه الدراسة  إتمام، فقد كانت هناك عدة صعوبات واجهتنا في األجنبیة للسوق المصرفیة الجزائریة

  :أهمهاومن 

  .المهتمة بدراسة هذا الموضوع دراسات السابقةنقص ال -

 .عدم وجود أبحاث خاصة ملمة حول البنوك األجنبیة -        

حفظ البنوك في إعطاء كل المعلومات الخاصة بها وٕادراج بعضها ضمن ت -

  .االعتبارات السریة للبنك

  .االئتمانبتطویر سوق  األجنبیةندرة األبحاث حول ربط خدمات البنوك  -

  .أبعاد متغیرات الدراسة اختیارصعوبة 
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  :منهج الدراسة -10

لمعروفة في علم المنهجیة وذلك الهمیة لقد تم االستعانة في هذه الدراسة بجملة من المناهج ا

  :كل منهج في النتائج المتوصل الیها، وقد تم استعمال المناهج التالیة

  :التاریخي المنهج

، تطور تم استعماله كماالبنكیة،  واألنشطةحیث استخدم هذا المنهج في تتبع تطور البنوك 

به في  االستعانة إلىاسة، إضافة ونشأة الخدمات والخدمات المصرفیة في الفصل الثاني من الدر 

   .یومنا هذا إلىتطور النظام المصرفي من االستقالل  الفصل الثالث من خالل عرض

  :التحلیلي المنهج الوصفي

 إلىجنبیة وبدایة ظهورها، إضافة مراحل تطور البنوك األاستعمل هذا المنهج لوصف مختلف 

امل الشخصیة وكذا أهم میول إجابات عینة ي وصف عینة الدراسة المختارة، من العو ف استعماله

  .الدراسة

  :منهج دراسة الحالة

عینة من البنوك األجنبیة حیث استخدم هذا المنهج في الفصل االخیر والذي خصص لدراسة 

النتائج  الستخراجالعدید من األسالیب اإلحصائیة في هذا المنهج  استخدامفي الجزائر، وقد تم 

   .وتحلیلها

  :لدراسةل عاماإلطار ال -11

إثبات الفرضیات المطروحة أو نفیها  ومن أجل اإلجابة عن إشكالیة البحث المطروحة أعاله، 

الجزء النظري من  الفصول الثالثة األولىمثل تفصول، حیث  أربعةخطة مكونة من  بإعدادقمنا 

البنوك األجنبیة لعینة من فقد خصص للجانب التطبیقي وهو دراسة میدانیة  الرابعالدراسة أما الفصل 

  :، وقد كانت الخطة كاألتيفي الجزائر

بدأ  خاصة المصرفي بصفة واالئتمانبصفة عامة  االئتمانتطرق : الفصل األول* 

أثرها على االقتصاد، بإبراز أهم األنشطة والتقنیات البنكیة، دور البنوك في التمویل وكذا 

  .اتواجهها والضمانات التي تطلبه المخاطر التي

حول الخدمات المصرفیة، حیث تم التطرق جاء الفصل الثاني : صل الثانيالف* 

 إلىللخدمة من حیث النشأة والتطور، إبراز أهم الخصائص والمكونات للخدمة، وصوال 
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الخدمات المصرفیة وأهم البحوث و النماذج التي جاءت حولها من األبعاد المكونة لها وكذا 

 .المزیج التسویقي لها

لعرض أهم تطورات النظام المصرفي خصص الفصل الثالث  :لثالفصل الثا* 

یومنا هذا، حیث بینا أهم خصائص كل مرحلة من مراحل تطوره  إلى االستقاللالجزائري منذ 

  .2012غایة  إلى 1962منذ 

وهو الفصل الذي یمثل الجزء التطبیقي من الدراسة حیث تطرقنا فیه  :الفصل الرابع* 

إبراز  إلىعینة الدراسة، أهم نشاطاتها وأعمالها المصرفیة باإلضافة تقدیم موجز للبنوك  إلى

وكذا األسالیب اإلحصائیة  عینة ومجتمع الدراسة، أهم األدوات المستخدمة في جمع البیانات

  .النتائج وتحلیلها استخالص إلىالمستخدمة وصوال 



 

 

اإلطار : الفصل األول 

النظري لالئتمان 

 المصرفي
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  :تمهید

 أن أهمیة المصارف تأتي من األثر الهام في تحفیزها ل

یقصد ، و ، بل تقوم بخلقها أیضافقطالودائع  استقبال فوظیفتها ال تنحصر فيلعرض الكلي للنقود ، 

حیث تأتي معظم إیرادات البنوك من األنشطة بالنظام المصرفي مجموعة المؤسسات التي تتعامل باالئتمان، 

االئتمانیة وفوائدها، واالهتمام بالوظیفة االئتمانیة هو من واجبات المصرف على اعتبار أن المركز المالي 

بشكل خاص تحتل موقعًا هامًا ضمن  ألّي مصرف یتأثر بمتغیرات وعناصر كثیرة إال أن محفظة القروض

بنود المركز المالي، وتنبع أهمیة اإلقراض في العمل المصرفي من كونه وسیلة لجمع المدخرات إلعادة 

ضخها في عروق النظام االقتصادي بصور مختلفة كإقراض النقود وفتح اإلعتمادات وٕاصدار خطابات 

یات المصرفیة، فسالمة محفظة القروض یؤدي إلى الضمان وخصم األوراق التجاریة وغیر ذلك من العمل

  .تحقیق عوائد مرتفعة للمصرف عند أقل مستویات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح االئتمان 

المفاهیم التي جاءت حول  أهمالمصرفي، نبرز من خالله  لالئتمانوهذا الفصل سوف یكون مدخل 

  .إدارته وكذا المخاطر المترتبة عنه ،، أشكالهأنواعهبصفة عامة،  ئتماناال
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  أهمیة المصارف في اقتصادیات الدول :المبحث األول

في االقتصاد الوطني الن وجودها یساعد األسواق  دور هام تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بأداء

وبدونها فان األسواق المالیة تصبح غیر قادرة على تحویل األموال من . المالیة للقیام بعملها على أكمل وجه

 1.قبل األفراد الذین لدیهم فائض إلى األفراد الذین لدیهم فرص استثماریة منتجة وعندهم نقص باألموال

  طبیعة العمل المصرفي و خصائصه :المطلب األول

سنتطرق في هذا المطلب إلى طبیعة العمل الذي تقوم به المصارف وكذا أهم الخصائص التي 

 .تمیزها من خالل الفرعین الموالیین

  المصرفي طبیعة العمل :الفرع األول

ا لهذه تسعى البنوك التجاریة من خالل أداء أعمالها إلى تحقیق الربح و قد تتعرض عند ممارسته

األعمال لعدة مخاطر، فقد یخسر البنـك جزء من أموالـه عند منحه لزبائنه قرضا جراء امتناع أو عجز الزبون 

و تتمثل في الحصول على األموال من  فطبیعة العملیة المصرفیة معروفة،. عن السداد بسبب اإلفالس

هذا معنـاه أن الموارد و فالمصرف هنا یتـاجر بأموال الغیر،  ،السوق ثم إعادة توظیـفها في السوق نفسه

تمثل نسبة صغیرة من المجموع ) األرباح المتراكمة+ االحتیاطات + رأس المال الخاص (الذاتیة  الخاصة أو

الكلي لموارده، و معنى ذلك أن موارده الخارجیة أي الموارد غیر الذاتیة تمثل نسبة ضخمة من المجموع 

  : النتائج التالیة) أي المتاجرة بأموال الغیر(ارد البنك، وتتـرتب على هذه الحقیـقة الهامة الكلي لمو 

 ن ـأي المودعین الذی الحرص، فالمصرف مؤتمن على أموال الغیر،وهي  األولى

فیه و أودعوه أموالهم، هذا الحرص یتمثل في الضمانات التي یطلبها المصرف عند ثقتهم  وضعوا

لآلخرین، فهو یسعى لضمان استعادة ما أقرضه، أي مال الغیر الذي ال بد أن إقراضه األموال 

 ،یطلبوه یوما ما

   أي المال (الثانیة فهي السیولة، أي مبدأ وجوب توفیر السیولة الكافیةأما النتیجة

من قبل الزبائن  )éventuelle(لدى المصارف لمواجهة طلبات السحب اآلنیة ) النقدي الجاهز 

  .عند الطلب نقدا هذه المطلوباتبدفع جزء مهم من  فهذه المصارف بحكم الواقع ملزمة .المودعین

وبذلك فهي أكثر المصارف مخاطرة بعملیاتها إذا أرادت إقراض المال للغیر، وهذا ما یجعلها متحفظة 

في ممارسة تلك األعمال و قد زاد هذا التحفظ بعد تدخل الدولة بالتشریع لكي تلزم المصارف بأن تحافظ على 

                                                 
، دار وائل للنشر، جامعة الزیتونة األردنیة، عمان، " األساسیات: األولالجزء " اقتصادیات النقود والبنوك غالب عوض الرغاعین عبد الحفیظ بلعربي،  1

   .17: ، ص2002األردن، 
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فقد أصبحت ملزمة بحكم  جزء من أموالها بشـكل سائل ضمانـا لمصلحة المودعین، بل و أكثـر من ذلك

التشریع، باالحتفاظ لدى البنك المركزي بنسبة من أموالها تتناسب مع فعالیتها بشكل سائل كضمان إضافي 

  .لتوفیر السیولة، هذا ما سوف نراه بالتفصیل في الفصول الموالیة

فالعمل المصرفي إذا یستند على الثقة في التعامل ما بین المصرف و أصحاب الودائع، و كذلك ما 

بین المصرف و طالبي القروض كما أن على المصرف أن یعتمد مبدأ الموائمة بین عملیات اإلقراض و حجم 

ب للودائع و كذا الودائع بحیث یحتفظ بحجم مناسب من السیولة المقابلة اللتزاماته و خاصة تجاه السح

  .القروضالطلب على 

  خصائص العمل المصرفي :الفرع الثاني

  : تتمیز األعمال المصرفیة بعدة سمات وهي على النحو التالي

فهي مرتـبطة بجمیع األنشـطة . أنها متنوعة لیست محصورة في عمل فني و مالي، و اقتـصادي - 

  .االقتصادیة و االجتماعیة األخرى بالدولة

  .عتبر صناعة حیث یتوفر فیها كل متطلبات و عناصر أي نشاط إنتاجيأنها ت - 

 .أن الطلب على الكثیر من األعمال المصرفیة یتصف بصفة التكرار - 

أنها تدل على درجة التطور المصرفي و المالي، و الرفاه االقتصادي في المجتمع ألن العمل  - 

  .ج و الخدماتالمصرفي أصبح یتدخل في كل مجاالت االقتصاد و اإلنتا

 :باإلضافة إلى هذه الخصائص هناك خصائص أخرى ال تقل أهمیة عن األولى و هي

صعوبة التمییز في العملیة المصرفیة، فهي تتصف بقدر كبیر من التشابه و النمطیة و من بیـن  - 

اإلعتمادات المستندیة، الحسابات الجاریة، منح قروض، : ما یلي )Standard(الخدمات التي تعتبر نمطیة 

  .حسابات التوفیر، الودائع اآلجلة، تحصیل كمبیاالت و استثمار األوراق المالیة

أن العمل المصرفي أصبح تخصصا و مهارة تتوقف على درجة الحریة االقتصادیة و النشاط  - 

  .المالي و المصرفي داخل أي مجتمع أو دولة
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 في التمویل المصارف دورالسوق المصرفیة و  :المطلب الثاني

  السوق المصرفیة :الفرع األول

مجموعة من المستفیدین الحالیین والمستقبلیین الذین لهم : تعریف السوق المصرفیة على أنها یمكن

  .االستعداد لالستفادة من الخدمات المصرفیة المقدمة

  :1مقومات البد من توفرها وهيوعلیه فإن للسوق المصرفیة عدة 

 أن تزاول المؤسسات المصرفیة فیها ألنشطتهم  توفر مكان أو سوق مصرفیة التي یمكن

  المصرفیة المختلفة؛

  توفر الرغبة لدى المؤسسات المصرفیة لغرض بیع منتجات من خدمات مصرفیة متنوعة    

  و مختلفة إلى مختلف المستفیدین؛

  للتأثیر على جهود المستفیدین بمختلف الوسائل، و حثهم و إقناعهم سعي المؤسسات المصرفیة

  لشراء المنتجات المصرفیة المختلفة؛

 و جود استعداد لدى الزبائن أو قطاع معین فیهم، لشراء المنتجات المصرفیة من خدمات متعددة.  

خاللها مزاولة مما سبق ذكره یتضح بأن السوق المصرفیة هي عبارة عن القطاعات السوقیة التي یتم 

األنشطة التسویقیة المصرفیة، والتأثیر على الزبائن، لغرض بیع الخدمات المصرفیة المتوفرة لدى المؤسسات 

  .المصرفیة المختلفة

وبال شك فإن تحدید السوق والقطاع الذي یجب أن یركز المصرف على إشباع احتیاجاتها یساعد 

حة بالقطاع، بطریقة دقیقة، وعلى تخطیط عناصر المزیج المصرف في التعرف على الفرص التسویقیة المتا

  . التسویقي التي تمكن من استغالل هذه الفرص وتحقیق اإلشباع المناسب لقطاع السوق

  :مل معه البنك إلى القیام بخطوتینویحتاج تحدید القطاع السوقي الذي یجب أن یتعا

 أو قطاعات، یشتمل كل منها على ویقصد به تقسیم أو تجزئة السوق إلى أقسام : تقسیم السوق

الزبائن المتوقعین المتشابهین، من حیث حاجاتهم وخصائصهم الرئیسیة بحیث یمكن مقابلة 

  .احتیاجاتهم بمزیج تسویقي واحد

 بمعنى القیام باختیار قطاع أو أكثر من قطاعات السوق في ضوء : تحدید السوق المستهدفة

التسویقیة المناسبة  اإلستراتیجیةنتائج تقسیم القطاعات بناءا على معاییر معینة، بغرض تطویر 

 .لكل قطاع

  :حاالتوتختلف األسواق من حیث درجة تجانسها، أو تجانس احتیاجاتها، ویمكن تمییز عدة 

                                                 
1 Yves Le Golvan,  Marketing bancaire et planification, édition banque, Paris, 1985, P :56. 



 ـــــــــــ اإلطار النظري لالئتمان المصرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل األول

 

  
6 

 
  

تتشابه االحتیاجات الخاصة بالزبائن، وبالتالي یكون من السهل على حیث  :السوق المتجانسة - 

والمثال المناسب لذلك هو . المصرف مقابلة هذه االحتیاجات بمزیج تسویقي واحد یرضي الجمیع

وهناك بالطبع . الخزائن الحدیدیة للزبائن، حیث تتشابه الحاجة من حیث األمان بصفة أساسیة

و حجم الخزینة، إال أنه بصفة عامة یمكن القول أن تفضیالت حاجات أخرى تتعلق بالتكلفة 

الزبائن متشابهة تقریبا ویمكن مقابلتها بخدمة واحدة یتم تشكیلها إلى عدد بسیط من الخدمات 

  .البدیلة المتشابهة مثال أحجام مختلفة من الزبائن

لك السوق القروض حیث تتنوع وتتعدد احتیاجات الزبائن، ومثال على ذ :السوق غیر المتجانسة - 

الشخصیة، حیث تختلف حاجات األفراد من حیث الغرض، قرض شراء سیارة، سكن، شراء 

الخ، وكذلك من حیث مبلغ القرض، و مدة السداد والضمانات التي یمكن ...تجهیزات منزلیة

وبالتالي یتعذر على المصرف مقابلة كل االحتیاجات، والتي تظهر غیر . تقدیمها وما إلى ذلك

ویتعذر إن لم یستحیل . انسة ومتباعدة بالنسبة للعاملین، وهما مبلغ القرض ومدة السدادمتج

نفس األمر أیضا بالنسبة ألنواع . مقابلة كل التفضیالت بخدمة واحدة أو نوع واحد من القروض

  .مختلفة من طرق االدخار

ییز بینها، وتسمى قد تقع تفضیالت الزبائن في شكل مجموعات یمكن التم :القطاعات المتجانسة - 

. بالقطاعات المتجانسة في السوق، هذا التجانس بالنسبة لعاملین وهما سرعة الخدمة والسعر

وتشبه هذه الحالة الوضع األول، إال أن التجانس هنا مقسم إلى عدة مجموعات، فمثال قطاع في 

  .الخ...تحویل العملة یناسب األسلوب العادي، وقطاع یناسبه التحویل بالسویفت 

وعلیه فعملیة التعرف على درجة تجانس حاجات الزبائن  في السوق تفید في تخطیط التعامل 

وهنا یمكن للمصرف الذي یهتم بهذا . التسویقي مع السوق أو بعض أجزائه وفقا لنتائج تقییم البدائل المختلفة

  :وم بتطبیق هذا األسلوباألسلوب التسویقي الهام لتحقیق فوائد متعددة بالمقارنة بالمصارف التي ال تق

 تحدید الفرص التسویقیة المتاحة في السوق بشكل عام؛  

  التمكن من تقییم نتائج العمل التسویقي قبل اإلقدام علیه عن طریق تقسیم السوق إلى قطاعات

  ومعرفة العائد المتوقع من التعامل مع كل منها؛

 السوقخطیط البرامج التسویقیة المناسبة لحاجات كل قطاع في ت. 
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  المصارف في التمویل مساهمة: الفرع الثاني

ائع عند ود( یتلخص دور البنوك في الوساطة المالیة بقیامها بوظیفة الوسیط بین المدخرین بشكل حسابات جاریة 

وهذه الحسابات هي في الواقع األدوات المالیة غیر المباشرة التي تستخدمها البنوك ، أو حسابات توفیر، )الطلب

  1.تجمیع المدخرات وتخلق بواسطتها حقوقا مالیة على نفسها في

كما انه من الفوائد التي تعود بها البنوك على األفراد هي تحسین الخدمات المقدمة للعمالء وذلك من 

ئد ومخاطر متفاوتة، هذا باإلضافة إلى اخالل إنشاء صنادیق استثماریة ذات نطاقات مختلة ومستویات عو 

  2.ویر طرق وبرامج التمویل و تسهیل الحصول علیهاقیام البنوك بتط

كما أن وجود المصارف في النظم االقتصادیة والمالیة یترتب علیه عادة تحقیق وفرات اقتصادیة  

    :عدم وجودها وأهم هذه الوفرات هيالذي یمكن أن یحدث في حالة  تعمل على تخفیض الضیاع االقتصادي

  .خرین وتحلیلهاتقدیم المعلومات المالیة للمد - 

  .المالیة المباشرة األصولتخفیض تكالیف التعامل في  - 

  .توفیر وتقدیم االئتمان الى الراغبین فیه - 

  .توفیر السیولة - 

  3.تقلیل المخاطرة - 

كما تلعب المصارف دورا أكثر مسؤولیة وأهمیة في مجاالت اإلصـالح والتحول االقتصادي ، ویشمل 

تقدم  إضافة إلى ذلك لتوسع في منح القروض طویلة األجل،للمنتجات المصرفیة واذلك التسعیر الدقیق 

  :المصارف التجاریة لالقتصاد القومي فوائد وخدمات عدیدة في مجاالت أخرى  من أهمها

  .توفیر خدمات الدفع لالقتصاد القومي من أجل تسهیل تبادل السلع والخدمات* 

 .اإلنفاق القومي توفیر االئتمان للمحافظة على مستوى* 

 .القیمة الشرائیة المستقبلیة للنقود في شكل ودائع وسندات وأسهم تخزین* 

توفیر الحمایة من المخاطر للمؤسسات واألفراد من خالل استعمال أدوات الحمایة المستقبلیة ، مثل * 

 .الخیارات والعملیات اآلجلة

                                                 
، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، المالیةالنقود والمصارف واألسواق عبد المنعم السید على، نزار سعد الدین العیسى،  1

  .95: ، ص2004
  .284: ، ص2007، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوریا، شؤون النقود واعمال البنوكعلي محمد شلهوب،  2
  المفیدالقرار السلیم و  اتخاذالمقصود به هنا حالة عدم توفر المعلومة لتسهیل  :االقتصاديالضیاع. 
 .255-254-253: ص ص مرجع سابق، أحمد زهیر شامیة،  3
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یز النمو االقتصادي وتقلیص البطالة ومكافحة العمل على إنجاح السیاسات الحكومیة الهادفة إلى تعز * 

نذكر على سبیل المثال الدعم الذي یمكن أن تضیفه هذه البنوك في عملیة منح القروض للسیاسة  .التضخم

  .هذا الدعم المتبعة للدولة وذلك من خالل تسهیل اإلجراءات القانونیة والمصرفیة للحصول على

الهادفة إلى تعزیز النمو االقتصادي وتقلیص البطالة ومكافحة  العمل على إنجاح السیاسات الحكومیة* 

 1.التضخم

وهكذا أصبحت البنوك تلعب دورا هاما وفعاال في النشاط االقتصادي وذلك بسبب تطور الصناعة 

  .فوائدالوازدیاد حجم القروض، باإلضافة إلى استقبال الودائع واستثمارها وتحقیق 

  االئتمان التمویل وأهمیة :المطلب الثالث

  التمویل :الفرع األول

إال أنهم یجمعون , تختلف وجهات نظر الباحثین في تقدیم تعریف للتمویل: تعریف التمویل

  :على أن التمویل یعني

  "توفیر المبالغ النقدیة الالزمة لدفع و تطویر مشروع خاص و عام  "

  :كما یعرفه البعض على أنه" 

  "في أوقات الحاجة إلیها إمداد المشروع باألموال الالزمة  "

  :و من خالل هذین التعریفین نستخلص ما یلي 

  .السلع و الخدماتبخاص بالمبالغ النقدیة و لیس الالتمویل  – 

  .مبالغ المطلوبة ال أكثر و ال أقل، أي حسب الحاجة المرجوة من قبل العمیلیكون التمویل بال – 

 .الغرض األساسي للتمویل هو تطویر المشاریع الخاصة أو العامة – 

حیث أن أهم عنصر في عملیة  .أي في أوقات الحاجة إلیه ن یقدم التمویل في الوقت المناسب،أ – 

  .التمویل السرعة

  أهمیة االئتمان :الفرع الثاني

دورا بارزا في عملیات التنمیة ، و ذلك منن خالل دوره في خلق النقود و هو أیضا  االئتمانیلعب 

قاط التي تبرز اإلنتاج و التوزیع، ولعل أهم النبمثابة وساطة للتبادل التجاري و أداة استغالل الموارد في 

  :مایلي االئتمانأهمیة 

                                                 
1 HIKMI Ahmed et PARNAUDEAU Miia, « Le rôle du financement bancaire dans le processus 
d'innovation : le cas de quatre pays européens »,Vie & sciences économiques  ,2008/1 N° 178, p :59. 
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 وفاءتسهیل المعامالت التي أصبحت تقوم علي أساس العقود والوعد بال. 

 المساهمة في النمو و االزدهار االقتصادي للبالد. 

 وسیلة مناسبة لتحویل رأس المال من شخص ألخر أي واسطة لزیادة إنتاجیة رأس المال. 

 المحافظة علي قیمة رأس المال المقرض بالنسبة للبنك. 

  القضاء علي التضخم و ذلك من خالل امتصاص الزیادة في القدرة الشرائیة المختصة

 .لالستهالك، فهي أداة فعالة لذلك

  األطراف التي ( یمكن أیضا في الحصول علي الفوائد للبنك اثر تحویل سیولة للزبائن

 .مقابل إیداع ضمانات في میعاد استحقاق یحدده) تطلب القرض

  :تظهر أهمیة االئتمان المصرفي على مستویین، هما فمن خالل ما سبق 

  فعلى مستوى البنك فإن االئتمان المصرفي یعتبر االستثمار  :البنكأهمیة االئتمان على مستوى

األكثر قسوة على إدارة البنك نظرًا لما یتحمله من مخاطر متعددة قد تؤدي إلى انهیار البنك وهو في 

ذات الوقت االستثمار األكثر جاذبیة إلدارة البنك والذي من خالله یمكن تحقیق الجزء األكبر من 

  .ه تفقد البنوك دورها كوسیط مالي في االقتصاداألرباح وبدون

 على مستوى االقتصاد فإن االئتمان المصرفي ما هو إال  :أهمیة االئتمان على مستوى االقتصاد

نشاط اقتصادي غایة في األهمیة له تأثیر متشابك األبعاد لالقتصاد الوطني وعلیه یتوقف نمو ذلك 

  .االقتصاد وارتقاؤه

یعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة األهمیة في االقتصاد إذا لم ولكنه في ذات الوقت 

  .ُیحسن استخدامه

فاالئتمان المصرفي في حالة انكماشه یؤدي إلى كساد، وفي حالة اإلفراط فیه یؤدي إلى ضغوط 

 .لجتهاتضخمیة وكال الحالتین لها آثار اقتصادیة غایة في الخطورة وتسبب اختالالت هیكلیة قد یصعب معا

 الحصول على القروض والتسهیالت المصرفیة یمكن المقترض من  : أهمیته بالنسبة للمقترض

تغطیة عجزه المالي الذي یشل حركة نشاطه، فهو بذلك یفتح مجال أمام حركة اإلنتاج والنمو في 

سة مجاالت العمل المختلفة ویمكن الوحدات االقتصادیة من تحقیق أهدافها واالستمراریة في ممار 

 أعمالها
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  "واألنواع الماهیة"االئتمان المصرفي  :المبحث الثاني

 المختلفة االقتصادیة للقطاعات التمویلیة الحاجات إشباع مصادر أهم من المصرفي االئتمان یعتبر

 إذا باالقتصاد تضر قد حساسة أداة یعتبر الوقت نفس في أنه ،إال الدفع وسائل من قدر إحداث في ویساعد

  .استخدامه لم یحسن

كما یعتبر االئتمان من أهم األعمال التي تقوم بها المصارف بل المحور األساسي إلیراداتها من 

خالل العائد المتولد عنه كما انه یلعب دورا إنمائیا هاما في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة من خالل تدبیر 

  .  الموارد المالیة وتوجیهها نحو فرص توظیفیة مثلى

  ماهیة االئتمان المصرفي :األول المطلب

تعتبر عملیة منح االئتمان الوظیفة األساسیة للبنوك التجاریة، فرغم قیام البنوك بالعدید من األنشطة 

المالیة وتقدیم الخدمات على نطاق واسع للعمالء، إال أن اإلقراض أو منح االئتمان هو الوظیفة األصلیة لها، 

 االئتمانالتطور التاریخي لعملیات هده البنوك والتي تشمل أساسا عملیات  إلىالتطرق  أواله سوف یتم یوعل

  .أهم التعاریف التي جاءت حوله إلىومن ثم التطرق 

  و الخصائص العامة لها بنوكعملیات الالتطور التاریخي ل :الفرع األول

بدأ االتجار فیها وقام یرتبط تاریخ البنوك بتاریخ النقود، فمنذ عرفت النقود  :التطور التاریخي - أوال

  :الصیارفة بعملیات الصرف الیدوي والمسحوب وذلك في العصور المختلفة كمایلي

إن التعمق في دراسات التاریخ القدیم یبین لنا ا المالمح األولى للعملیات البنكیة : العصر القدیم* 

أالف سنة قبل المیالد، ومع  4ك تعود إلى عهد بابل بالعراق القدیم، أو ما یعرف عنها ببالد الرافدین، وذل

كبیر في النهوض بالفن  لإلغریق فضلكما أن . ذلك لم تظهر للصرافة مقومات الوجود كحرفة مستقلة

المصرفي ونشره في البحر األبیض المتوسط، وذلك قبل المیالد بأربعة قرون وعنهم تتلمذ الرومان اخذین 

كذلك الحال بالنسبة  1.كذاآنباألصول المصرفیة عبر أرجاء العالم القدیم بحكم اتساع دائرة نفوذهم وهیمنتهم 

  2.لمكرمة بالتجارة مع بالد الشام والیمن، فقد عرفوا في مكة ا)اإلسالمقبل (للعرب 

القرنین  - إن البنوك بشكلها الحالي تعود إلى الفترة األخیرة من القرون الوسطى: العصر الوسیط* 

الثالث عشر والرابع عشر، حیث ازدهرت التجارة في مدن ایطالیا، وعرفت الكمبیالة كأداة للصرف المسحوب 

وصل التجار إلى الكمبیالة في هذا العصر الوسیط، كان أهم حدث أسفر ووسیلة لتحویل النقود، والشك أن ت

عنه ازدهار التجارة في المدن االیطالیة، وذلك أنها أساس لما یقوم علیه اآلن كثیر من أنشطة البنوك 

                                                 
 .193: ، ص1962، بیروت، لبنان، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربیةمحمد زكي شافعي،  1
 .17: ، ص1998، دار وائل للنشر، األردن، - الطرق المحاسبیة الحدیثة - العملیات المصرفیةخالد أمین عبد اهللا،  2
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بین ومن حیث اإلیداع بدا التمییز بین الودیعة العادیة التي یلتزم البنك بردها بذاتها إلى العمیل، و .الحدیثة

الودیعة النقدیة المصرفیة التي تنتقل فیها ملكیة النقود المودعة إلى البنك، ویلتزم البنك برد مثلها إلى العمیل 

  .المودع عند طلبها، وتفرعت الودیعة النقدیة المصرفیة إلى ودیعة واجبة الدفع بمجرد االطالع، وودیعة ألجل

عمالئهم بالسحب على المكشوف وقد نتج عن  ومنذ القرن الرابع عشر سمح الصاغة والتجار لبعض

اإلفراط في هذه العملیة عدد من المؤسسات مما استدعى إنشاء بنوك حكومیة تضمن حفظ وسالمة الودائع، 

  1.في مدینة البندقیة االیطالیة 1987حیث تم إنشاء أول بنك حكومي عام 

عقد الصرف المسحوب وابتداع و یتطور استخدام الكمبیالة كأداة لتنفیذ : في العصر الحدیث* 

التظهیر كوسیلة لتحویل الحق الثابت فیها، زادت أهمیة البنوك وتطورت أعمالها، إذ قامت بعملیة الخصم 

ووسیلتها تظهیر الكمبیالة إلى البنك تظهیرا ناقال للملكیة، وذلك قبل تاریخ استحقاقها ودفع قیمتها إلى الحامل 

ت أهمیة البنوك ذروتها بابتداع الشیك في القرن التاسع عشر، فقد مخصوما منها سعر الخصم، وقد بلغ

أصبح من ضروریات البیئة التجاریة، بل والمدنیة، وقام بوظیفته الجوهریة كوسیلة دفع، تكاد أن تكون أداة 

الوفاء التي أغنت عن النقود في كثیر من الصور، ولعل دور اكتشاف أمریكا ال ینكر في مجال ازدهار 

البنوك إذ أدى نقل ما وجد بها من كمیات هائلة من الذهب إلى أوروبا، إلى زیادة النشاط التجاري، أعمال 

وظهرت الحاجة إلى قیام بنوك ضخمة قادرة على تمویل عملیات استغالل األمریكیتین ومن ثم أنشئ بنك 

اء بنك أمستردام ، كذلك إنش1708أوراق النقد من عام  إصدار، وأصبح من اختصاصه 1664انجلترا عام 

  .1609عام 

وصلت البنوك إلى ذروة أهمیتها ونشاطها بظهور الشیك كأداة وفاء، : في القرن التاسع عشر* 

وبفضل الثورة الصناعیة والتجاریة، ثم ظهور التخصص في أعمال البنوك كبنوك األعمال، التي تقتصر في 

عقاریة، التي تقوم على إقراض المشتغلین توظیف أموالها على مشروعات التجارة والصناعة والبنوك ال

باستغالل العقارات، وبنوك االستثمار التي وظیفتها جمع مدخرات المودعین والمساهمین الستثمارها في 

  2.أغراض معینة

طور في العمل المصرفي بما یمثل من أهمیة وخطورة یعد تحوال كبیرا تیمكن القول أن ال األخیروفي 

، لذا 3دائرة التداول النقدي إلىوحاسما في نشاط البنوك التجاریة ألنها أصبحت قادرة على خلق نقود تضاف 

فان ما یمیز البنوك التجاریة في الوقت الحاضر هو أن هذه البنوك تقدم قروضا تفوق قیمتها بكثیر قیمة 

 4.-خلق النقود –ألموال المودعة لدیها ویطلق على هذه العملیة التي تعتبر أهم وظائف البنوك اسم ا

                                                 
 .43: ، ص1996العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ، دار النهضة مذكرات في البنوك والنقوداسماعیل محمد هاشم،  1
   .19 -18: مصر، دون ذكر سنة النشر، ص ص: ، الهیئة القومیة لدار الكتب والوثائق المصریة، اإلسكندریةموسوعة البنوكعبد الفتاح مراد،  2
 .123: ، ص1998رابعة، األردن، ، دار زهران للنشر والتوزیع، الطبعة الالنقود والمصارفناظم محمد نوري الشمري،  3
 .274: ، ص1998، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، االقتصاد النقديضیاء مجید الموسوي،  4
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إن تعدد التعاریف التي :  البنكیة األعمال أو البنوك، باصطالح عملیات المقصود تحدید - ثانیا

أنها المكان الذي توجد أطلقت على البنوك من حیث المعنى واألداء الذي تقوم به كان كبیرا فقد اعتبرت على 

، وعرفت كذلك، أما التعریف الذي یتفق علیه 1فیه تلك المنضدة والتي تجري فوقها عملیات التبادل بالنقود

الكتاب فهو أن البنك هو المنشأة التي تتخذ من االتجار بالنقود حرفة لها، وأیضا هي عبارة عن المؤسسات 

 2.تضلع بأعمال البنوكتالتي 

 على المتعارف هي و لعمالئها تقدمها خدمات و أعمال بجملة نشاطها مباشرة في البنوك تقوم 

 بالمتغیرات تتأثر متّنوعة و مختلفة األعمال هذه و ." المصرفیة األعمال " أو البنوك بعملیات تسمیتها

 كل تحته دقیقا تنطوي قانونیا تحدید صعوبة تأتي هنا من و الدول، من دولة لكل السیاسیة و االقتصادیة

 .األعمال هذه أنواع

 الشیكات إصدار و المصرفي التحویل و الودائع قبول : تشمل ما ضمن  األعمال هذه تشمل و 

 ت وعملیا ، المنقولة القیم على الكفالة، العملیات التجاریة، األوراق خصم و اإلعتمادات وفتح وقبضها

 . الحدیدیة الخزائن و تأجیر الّصرف

 التجارة قانون في البنوك عملیات أو المصرفیة لألعمال تعریف وضع اءالفقه بعض حاول قد و 

 بحسب تجاریا عمال " ...مصرفیة عملیة كل " اعتبار على بالّنص اكتفى الذي ،1975لسنة  الجزائري

 المؤرخ 10القانون بوضع قام عندما حرص الجزائري المشرع أنّ  إالّ  منه، الثانیة المادة في ذلك و .الموضوع

 بیان على -90 رقم - القرض و بالّنقد المتعلق 1990 سنة أبریل 14 الموافق 1410 عام رمضان 19 في

 بها ورد الذي منه و 110 المادة في ذلك و " المصرفیة األعمال " أو " البنوك عملیات " باصطالح المقصود

 تحت وسائل الّدفع ووضع ، القرض عملیات و الجمهور من األموال تلقي ، المصرفیة األعمال تتضمن " :

  " الوسائل هذه إدارة و الّزبائن تصرف

 و" الدفع بوسائل " المقصود إلى 1990 لسنة القرض و النقد قانون من 113 المادة أشارت أخیرا و

 الشكل كان مهما أموال تحویل من تمّكن التي الوسائل جمیع ، الّدفع وسائل تعتبر " : أن بالّنص على ذلك

  3 ."التّقني المستعمل األسلوب أو

ویمكن في األخیر الخروج بتعریف شامل لألعمال المصرفیة اعتبارها مجموع األعمال التي تتعامل 

بها المصارف مثل التعامل باألموال واألوراق المالیة واألوراق التجاریة، وقبول الودائع من المودعین ودفع 

                                                 
 .73: ، ص2003، بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، االقتصاد النقدي والمصرفيمحمد سحنون،  1
 .106: ، ص1996الدار الجامعیة،  بیروت، لبنان، ، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفيعادل أحمد حشیش،  2
 .1990أفریل  14من قانون النقد والقرض المؤرخ في  113المادة  3
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تمانیة المختلفة مثل فتح االعتمادات المستندیة لتسهیل عوائد عنها، وكذلك عملیات التسلیف والتسهیالت االئ

  1.التجارة الدولیة، وكذا شراء وبیع العمالت المختلفة

إذا كان من الصعب وضع تعریف جامع  لكل عملیات  :البنوك لعملیات العامة الخصائص -ثالثا

تخذ أحیانا أشكاال مركبة من البنوك أو حصرها في تعداد معّین ألّنها شدیدة التنوع ، سریعة التطور   و ت

أكثر من عمل من طبیعة قانونیة مختلفة ، إّال أّن هذه األعمال ـ على تعددها و تنوعها ـ تتمّیز بخصائص 

  :معینة و هي التالیة 

تعتبر تجاریة بنص القانون جمیع عملیات البنوك إذ قضى قانون التجارة الجزائري في المادة الثانیة  -      

كل عملیة مصرفیة ، أو عملیة صرف أو سمسرة أو : " یعّد عمال تجاریا بحسب موضوعه" : منه بأّن 

  ".خاصة بالعمولة

تتمیز األعمال المصرفیة بقیامها على االعتبار الشخصي والمقصود بذلك أ ّن هذه العملیات  - 

مل و في بقائه بطبیعتها تقوم على ثقة كل من طرفیها في األخر ، و هذا االعتبار یؤثر في مضمون الع

، و هو یبدو أكثر من جانب نظرة البنك إلى عملیة ، فهو قبل أن یتعامل معه ـ و خاصة إذا كانت 

العملیة فیها مخاطرة مالیة ـ یقّدر احتماالت وقوع الخطر بالّنظر إلى أخالقیات العمیل و إمكانیاته ، و 

فإذا طرأ مایهز بعض هذه العناصر  أطمأن  إلى هذه العناصر ، هو ال یقدم على العملیة إّال متى

تعّرضت العالقة بینهما إلى االنهیار ، و كذلك یقوم االعتبار الشخصي بالنسبة إلى العمیل، فهو یقبل 

طلب الخدمة من بنك دون بنك آخر ، على األقل في بعض صور هذه الخدمات المصرفیة، بالّنظر إلى 

  ".و هو ال یرضى عادة أن یؤدیها إلیه بنك آخر سلوك البنك و سمعته القائمة على هذا السلوك ،

لعملیات البنوك طابع نمطي ، فمعظمها یتم بأسلوب مّوحد لكل عملیة في شكل نموذج ال یخرج  - 3

إلى القول بأّن الكثیر من األعمال  اءو هذا ما دفع بعض الفقه. عنه البنك و تلتزمه جمیع البنوك

لدیه نماذج مطبوعة تتضمن الحكام التّفصیلیة لكل عملیة من المصرفیة له وصف عقد اإلذعان فالبنك 

العملیات التي یباشرها ، فهناك نموذج لحساب الودیعة و آخر للحساب الجاري، و آخر لفتح االعتماد و 

  .هكذا ، و العمیل ال یقوم بمناقشة ما ورد من شروط ، و أحكام في هذه النماذج

و یتمثل في توحید األنظمة الخاصة . مع ازدهار التجارة الدولیةلعملیات البنوك طابع دولي تحّلى   -4

ببعض األعمال المصرفیة، إما بصورة تلقائیة عن طریق النقل و التقلید و إّما بواسطة المعاهدات التي 

له مفهوم  ) Le compte courant( فمثال الحساب الجاري . تعد من المصادر الدولیة للقانون المصرفي

البنوك أیا كان البلد الّذي توجد بها هذه الخیرة ، و كذلك الحال بالنسبة لحساب الودیعة أو  واحد في كافة

  .المستندي  االعتماد

  

                                                 
 .81: ، ص2007التواصل العربي للطباعة والنشر، عمان، األردن،  -، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیعجودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن،  1
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  :األنشطة واألدوات الشائعة في البنوك -رابعا

  : ینقسم البنك في أقسامه إلى أربعة وظائف

  مخطط توضیحي ألقسام البنك): 01(الشكل رقم 

  البنــــــك       

  

  قسم التجارة الخارجیة  المالیة  ةقسم القروض    قسم المحفظ          قسم الصندوق         

Commerce internationale       Portefeuille         Crédits              Caisse     

 .الطالب إعدادمن : المصدر           

  .وظائف یقوم بها یستعمل من خاللها أدوات وتقنیات بنكیة األقسامولكل قسم من هذه 

یز بین نوعین من األنشطة المصرفیة، أنشطة مصرفیة تقلیدیة وأخرى غیر تقلیدیة حیث ییمكن التم

یندرج تحت كل واحدة مجموعة من األدوات المالیة أو ما یطلق علیها بالمنتجات المالیة، تسعى من خاللها 

  1.رباح إلى أعلى درجة ممكنة وكذا كسب أكبر عدد ممكن من العمالءالبنوك إلى تعظیم األ

یمكن حصر النشاطات المصرفیة التقلیدیة وما طرأ : األنشطة و األدوات المصرفیة التقلیدیة  - 1

  :علیها من تطور في المجاالت التالیة

  :قبول الودائع -أ 

یقوم األفراد أو الهیئات بوضعه في یمكن تعریف الودیعة على أنها كل ما : تعریف الودائع 1-أ

البنوك بصفة مؤقتة قصیرة أو طویلة على سبیل الحفظ أو التوظیف، وتتشكل هذه الودائع في غالب األحیان 

  2.في شكل نقود قانونیة، على الرغم من أنها یمكن أن تأخذ أحیانا أشكاال أخرى

 لدى بإیداعها ( معنوي أو طبیعي ) ما شخص یقوم نقود عن عبارة المصرفیة، الّنقدیة والودیعة

 .علیها المتفق للشروط وفقا أو الطلب لدى إلیه برّدها األخیر هذا أن یلتزم على البنوك

 التي تلك الجمهور، من ةمتلقا أموال تعتبر: كما عرفت الودیعة وفق قانون النقد والقرض على أنها

 3"  إعادتها بشرط تلقاها من لحساب استعمالها مع  ودائع بشكل سیما ال و الغیر، من تلقیها یتم

                                                 
 .45-44: ، ص2000، الطبعة الثانیة، اإلسكندریة، منشأة المصارف، اقتصادیات االئتمان المصرفيي، محمد كمال خلیل الحمزاو   1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اإلشارة إلى التجربة الجزائریة -تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  2

 .25: الجزائر، ص
 .1990/أفریل//14، المؤرخ في  90/10من قانون النقد والقرض  111/1المادة  3
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من  590من هنا تختلف الودیعة النقدیة المصرفیة عن الودیعة العادیة التي ورد تعریفها في المادة 

الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقوال إلى المودع " القانون المدني الجزائري التي تنص على أ ّن 

  ".لمّدة و على أن یرده عینا لدیه على أن یحافظ علیه 

. تعني تحویال للملكیة، أي ملكیة النقود مما سبق في التعاریف الخاصة بالودائع نجد أن الودیعة ال

فهي دائما ملك لصاحبها تخلى عن التصرف فیها بصفة مؤقتة، وقد نقل حق التصرف فیهان ولكن بشكل 

هذه الودائع ولكن في الحدود التي تسمح بها عملیات فهذا األخیر من حقه استعمال . مؤقت أیضا إلى البنك

  1.السحب المحتملة من طرف أصحابها

للودائع الّنقدیة المصرفیة مصادر متعّددة ، فهي لیست  : مصادر الودیعة الّنقدیة المصرفیة   2-أ

مقصورة على المبالغ الّنقدیة التي   یقوم الزبون بتسلیمها إلى البنك تنفیذ العقد إیداع أبرمه معه ، بل إّنها 

تشمل كل ما یكون للعمیل من نقود في ذمة المصرف سواء یسلمها هذا األخیر من العمیل مباشرة عن طریق 

داع أم تلقاها عن طریق عملیة أخرى في حساب العمیل كتحصیل القیمة الّنقدیة ألوراق تجاریة ، أو عقد إی

 .تحویل مصرفي أو اعتماد قّیده في الحساب لفائدة هذا األخیر

یمكن تصنیف الودائع إلى عّدة أنواع تختلف بحسب موعد استردادها ، و : أنواع الودائع  3-أ

  .لّتصرف فیها، ووظیفتها بحسب مدى حرّیة البنك في ا

: تصنف الودائع من هذه الزاویة إلى ثالثة أصناف هي: ـ تصنیف الودائع بحسب موعد االسترداد 1

  .الودائع بشرط اإلخطار الّسابق - الودائع ألجل  - الودائع تحت الطلب  - 

هذه الودائع ال تحصل على أي  Depots à vue: الودائع الجاریة أو الودائع تحت الطلب - 1- 1

  2.أصحابها إلىعائد، ولكن یجوز أن تخضع لرسم خدمة مقابل قیام البنك بتقدیم بعض الخدمات 

تتمیز الودائع تحت الطلب بخصائص تمیزها، عن غیرها من الودائع، وكما یدل علیه اسمها، فهذه 

ته في تسدید قیمة الودائع ومواجهة حیث یلزم البنك التجاري بأداء وظیف. الودیعة تحت تصرف أصحابها

سحوبات العمالء على ودائعهم وصرف قیمة الشیكات عند الطلب وعادة ال یحصل أصحاب هذه الودائع 

  .  على فائدة 

ل التي یودعها أصحابها في اوتمثل هذه الودائع األمو  . Dépôts à terme :الودائع ألجل  - 2- 1

البنوك لفترة معینة لمواجهة حاالت طارئة، وال یحق لهم سحبها إال بعد انقضاء هذه الفترة وتقدیم إخطار للبنك 

                                                 
 .26: الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 1
  .64: ، ص1993، الملكیة للطباعة واإلعالم والنشر والتوزیع، الجزائر، االصالح النقديضیاء مجید الموسوي،  2
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بتاریخ السحب، حیث یلتزم البنك التجاري بدفع قیمتها في وقت الحق عند تاریخ معین ، ویحصل أصحاب 

  1 .هذه الودائع على فوائد 

ال یستطیع أصحاب هذه الودائع السحب علیها قبل  Dépôts à préavis :ع بإخطارالودائ - 3- 1

  .إعالم البنك التجاري بفترة متفق علیها قبل السحب ویحصل أصحاب هذه الودائع على فائدة

: تصنف الودائع من هذه الزاویة إلى صنفین: الودائع طبقا لحریة البنك في استخدامها تصنیف - 2

  .الودیعة المخصصة لغرض معین –ة الودیعة العادی - 

في هذه الحالة یبرم العمیل مع البنك عقد الودیعة النقدیة بهدف إیداع  :الودیعة العادیة - 1- 2

  .المبالغ المودعة لدى البنك دون أن یكون لدیه أي أهداف أخرى سوى إیداع تلك المبالغ

التصرف فیها، وبهذا فان البنك في هذا وبالتالي فان البنك یمتلك تلك المبالغ المودعة ویكون له حق 

النوع من الودائع ال یرد على ملكیته للنقود المودعة لدیه أي قید أو شرط یحد من تصرفه أو استخدامه لتلك 

  .الودائع

تختلف هذه الودیعة اختالفا كبیرا عن الودیعة العادیة : الودیعة المخصصة لغرض معین - 2- 2

غرض من الودائع یقوم بإیداع المبالغ النقدیة لدى البنك المودع لدیه بهدف وذلك ألن العمیل في هذا النوع 

  .محدد

  :تصنیف الودائع حسب وظیفتها  - 3

تعتبر هذه الودائع بمثابة عملیة توفیر حقیقیة نظرا لمدة إیداعها في : الودائع االدخاریة - 1- 3

في البنك، ال یمكن لصاحبها أن یسحبها مهما البنوك والعائد المنتظر منها، فهذه الودائع تبقى لفترات طویلة 

  .كانت الظروف

فهو النوع الوحید الذي ال یكون نتیجة ، یختلف هذا النوع من الودائع: الودائع االئتمانیة - 2- 3

  2 .إیداع حقیقي، بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانیة

  

  

  

  

                                                 
 .262: ، ص1993عمان، األردن،  ، دار زهران للنشر،النقود والمصارفأحمد زهیر شامیة،  1
  .14-13: ، ص ص2000، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، أعمال البنوكیهي، ممدوح محمد الجنیهي، منیر محمد الجن 2
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  مخطط توضیحي ألنواع الودائع البنكیة): 02(الشكل رقم 

  

  أنواع الودائع

  

  

  التصنیف حسب وظیفتھا      التصنیف حسب             التصنیف حسب حریة                   

  الودائع االدخارية                البنك في استخدامها                  ادموعد االسترد                

  الودائع االئتمانية                    الوديعة العادية             الودائع الجارية                   

  لغرض معينالوديعة المخصصة               الودائع ألجل          

                  الودائع بإخطار      

  .باالعتماد على ماسبق الطالب إعدادمن : المصدر

لدراسة الطبیعة القانونیة للودائع في الجزائر : الطبیعة القانونیة للودیعة المصرفیة في الجزائر 4-أ

  .90/10بشكل أكثر رسمیة ودقة ارتأینا التطرق إلى مواد القانون المدني الجزائري، قانون النقد والقرض

الوكالة أو اإلنابة هو عقد بمقتضاه یفّوض شخص : "  من القانون المدني الجزائري 571المادة 

  ". باسمهشخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل و 

  ".یستعمل مال الموكل لصالح نفسه ال یجوز للوكیل أن: " من القانون المدني الجزائري 578المادة 

لمودع شیئا منقوال إلى الودیعة عقد یسّلم بمقتضاه ا: " من القانون المدني الجزائري 590المادة 

  1".المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمّدة و على أن یرّده عینا 

على المودع لدیه أن یتسلم الودیعة و لیس له أن :" من القانون المدني الجزائري 591المادة 

  ".یستعملها دون أن یأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنیا 

إذا كانت الودیعة مبلغا من الّنقود أو أي شيء آخر : " من القانون المدني الجزائري 598المادة 

 ".أعتبر العقد قرضا  استعمالهمما یستهلك و كان المودع لدیه مأذونا له في 

                                                 
 .من القانون المدني الجزائري  598-591-590-578-571: المواد 1
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تعتبر أموال متلقاة من : "  المتعلق بالّنقد و القرض 90-10من القانون رقم  1/111المادة 

) حق التصرف فیها(  استعمالهابشكل ودائع ، مع حق  ، والسیماتلقیها من الغیرالجمهور، تلك التي یتم 

  ".لحساب من تلقاها بشرط إعادتها 

الرجوع إلى مضمون هذه المادة : المتعلق بالّنقد و القرض 90-10من القانون  117المادة 

  1.معّینالمذكورة أعاله فیما یخص التكییف القانوني للودیعة الّنقدیة المخصصة لغرض 

  وأسس ومعاییر منحه تعریف االئتمان المصرفي :الفرع الثاني

هناك تعاریف متعددة لالئتمان تتكامل مع بعضها إال انه یمكن أن یعرف االئتمان في  أنه عملیة  

  .مبادلة قیمة حاضرة في مقابل وعد بقیمة آجلة مساویة لها

لتغطیة نفقة آجلة على أن یتم تسدیدها في وقت فمن التعریف نجد أن االئتمان المصرفي هو تمویل 

الحق متفق علیه سلفا، وهذه العملیة تعتبر میزة ألصحاب العجز وبالتالي لالئتمان أهمیة بالغة في 

االقتصادیات ویمكن القول أن المبادالت التجاریة في الدول المتقدمة اقتصادیا، تكاد تتم جمیعها بواسطة 

قود غالبا ما تكون عبارة عن ائتمان تمنحه البنوك لعمالئها في شكل ودائع أو النقود الكتابیة، وهذه الن

  2.حسابات جاریة مفتوحة باسمهم

  :ولمنح االئتمان طرق عدیدة یتبعها البنك  ومن بین هذه الطرق مایلي

قد یمنح البنك العمیل حق السحب على المكشوف، بمعنى أن یسمح للعمیل أن یسحب من حسابه * 

  .بالغ تفوق رصیده النقدي، إال أن هذا اإلجراء یتوقف على سالمة الموقف المالي للمشروعالجاري م

طلب بعض الضمانات حتى یتسنى له منح العمیل القرض مثال أن یكون  إلىقد یلجأ البنك * 

 3.القرض ممنوحا بضمان عقارات أو أصول ثابتة للمشروع

وقد یتطلب األمر أن یتنازل المشروع للبنك عن األوراق التجاریة، التي في حوزته في مقابل سداد * 

  .المالیة األوراققیمة الدین والفوائد، وتسمى هذه العملیة بعملیة خصم 

إن أصل معنى االئتمان في االقتصاد هو القدرة على اإلقراض، : تعریف االئتمان المصرفي - أوال

أن یقوم :  هو التزام جهة لجهة أخرى باإلقراض أو المداینة، ویراد به في االقتصاد الحدیث:  واصطالحاً 

الدائن بمنح المدین مهلة من الوقت یلتزم المدین عند انتهائها بدفع قیمة الدین، فهو صیغة تمویلیة استثماریة 

  . تعتمدها المصارف بأنواعها

                                                 
 .1990أفریل  14: ، المؤرخ في90/10من قانون النقد والقرض  111-117المواد  1
 .232: ، صمرجع سابقأحمد زهیر شامیة،  2
، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، االقتصاد النقدي والمصرفي بین النظریة والتطبیقأحمد فرید مصطفى، محمد عبد المنعم عفر،  3

 .220: ، ص2000
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  :بأنه المصرفي االئتمان تعریف یمكن

  وأصل معنى االئتمان في االقتصاد هو القدرة على اإلقراض، 1االئتمان مأخوذة من األمانكلمة ،

أن :  هو التزام جهة لجهة أخرى باإلقراض أو المداینة، ویراد به في االقتصاد الحدیث:  واصطالحاً 

و صیغة یقوم الدائن بمنح المدین مهلة من الوقت یلتزم المدین عند انتهائها بدفع قیمة الدین، فه

 . تمویلیة استثماریة تعتمدها المصارف بأنواعها

  تلك الخدمات المقدمة للعمالء التي یتم بمقتضاها تزوید األفراد والمؤسسات والمنشات في المجتمع

باألموال الالزمة على أن یتعهد المدین بسداد تلك األموال وفوائدها والعموالت المستحقة علیها 

  2لى أقساط في تواریخ محددةوالمصاریف دفعة واحدة أو ع

  لفترة فیه یكلفه أو النقود من مبلغا تصرفه تحت یضع حیث ما لشخص البنك یولیها التي الثقة 

 معین عائد لقاء ذلك و بالتزامه بالوفاء نهایتها في المقترض یلتزم الطرفین، و بین علیها یتفق معینة

 3.المصاریف و العموالت و الفوائد في یتمثل المقترض من البنك علیه یحصل

  مؤسسات، دولة، إدارة أفراد"إجمالي القروض التي تمنح من طرف المصارف لعمالء مختلفین ،

 4.وهذا بمعدالت فائدة وتواریخ إستحقاق مختلفة، مقابل ضمانات" إلخ.....

  سالمیة والمداینات في البنوك اإل االئتمانالمصرفي في كتابه  االئتمانكما عرف عادل عبد الفضیل

یكفله فیها  أوحدود یضعها تحت تصرفه  وتقریرالثقة التي یولیها البنك لعمیله بمنحه قروضا : بأنه

 5.وذلك لقاء عائد معین یحصل علیه البنك من قبل العمیل ،لفترة محدودة وبشروط متفق علیها

  أنواع االئتمان المصرفي :الفرع الثالث

  :حصرها في یمكنأنواع عدة  إلى المصرفي االئتمانیقسم عموما  

  :وهي ثالثة أنواع :على أساس طول اجلها -1

  وهي قروض تتجاوز مدتها خمس سنوات: القروض طویلة األجل –أ 

  .خمسة أعوام إلىتتراوح منها من عام : القروض متوسطة األجل -ب

  

                                                 
، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي المصرفي في ظل األزمة المالیة العالمیةإدارة مخاطر االئتمان السنوسي محمد الزوام، مختار محمد إبراهیم،  1

: ، جامعة الزرقاء الخاصة، لیبیا، الفترة- اآلفاق -الفرص -التحدیات –الدولي السابع حول تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة في منظمات األعمال 

 .5: ، ص2009نوفمبر 11- 10
 .103: ، ص2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، البنوك الشاملة عملیاتها وٕادارتها، عبد الحمید عبد اللطیف 2
  .25: ص ، 2003 مصر، األولى، ،الطبعة الكتب ،عالم الوطني االقتصاد و المصرفي القطاعالسیسي،  حسن الدین صالح 3

4 Shryock Andrew, « Le monde des banques et des Bourses »,Hérodote  ,2003/2 N°109, ISSN 0338-487X, 
p. 132. 

 .11-10: ، ص ص2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، اإلئتمان والمداینات في البنوك اإلسالمیةعادل عبد الفضیل عید،  5
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  1.تسدد في فترة ال تزید عن سنة: القروض قصیرة األجل - ج

  :وهي نوعین :على أساس الغرض -2

وهي القروض الممنوحة لألفراد لشراء سیارات او : القروض الغیر منتجة أو القروض االستهالكیة -ا

  .الخ...أثاث منزلي

    .وهي القروض الممنوحة لتعزیز التجارة والصناعة: القروض المنتجة -ب

  :وهي كذلك نوعین: على أساس األوراق المالیة - 3

 .تمنح بضمان عیني: مضمونة مقابل اوراق مالیة  - أ

  .مثل السحب على المكشوف: غیر مضمونة أولیس علیها أیة إشارة لمستندات -ب

  :وفي الختام یمكننا تلخیص أنواع القروض حسب الصیغ السابقة في المخطط التالي

  مخطط توضیحي ألنواع القروض حسب التصنیفات):03(الشكل رقم             

  

  على أساس الغرض              على أساس األوراق المالية              على أساس طول اجلها            

  مالية  أوراقمضمونة مقابل            القروض الغير منتجة             القروض طويلة األجل                 

  غير مضمونة                القروض المنتجة               القروض متوسطة األجل              

  القروض قصيرة األجل            

  .اعتمادا على ماسبق الطالب إعدادمن : المصدر

بطرق أخرى، إما بدفع مبالغ بضمان  االئتمانالبنك بمنح   أنفمن خالل التصنیفات السابقة نجد 

  .2أوراق مالیة أو بطرق السحب على المكشوف، أو قروض برهن أو بشراء أسهم في الشركات الصناعیة

  أسس منح االئتمان :رابعالفرع ال

  : االئتمان المصرفي یجب أن یتم استنادًا إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف علیها، وهي 

وذلك یعني اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل    :المصرفتوفر األمان ألموال   - أ

 . على االئتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعید المحددة لذلك

                                                 
: ، ص2003العربیة، القاهرة، مصر، ، مجموعة النیل على مستوى االقتصاد القومي تحلیل كلي -السیاسات االقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید،  1

75. 
 .12: ، ص1976، دار البحوث العلمیة، جدة، السعودیة، أعمال البنوك والشریعة اإلسالمیةمحمد مصلح الدین،  2
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والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي یمنحها   :تحقیق الربح   -  ب

تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاریفه المختلفة، وتحقیق عائد على رأس المال المستثمر 

 . على شكل أرباح صافیة

یعني احتفاظ المصرف بمركز مالي یتصف بالسیولة، أي توفر قدر كاٍف من   :السیولة   -  ت

النقدیة واألصول التي یمكن تحویلها إلى نقدیة إما بالبیع أو باالقتراض  - وال السائلة لدى المصرف األم

لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخیر، وهدف السیولة دقـیق ألنه یستلزم  -بضمانها من المصرف المركزي

تحقیق الربحیة، ویبقى  الموازنة بین توفیر قدر مناسب من السیولة للمصرف وهو أمر قد یتعارض مع هدف

  . على إدارة المصرف الناجحة مهمة المواءمة بین هدفي الربحیة والسیولة

ویقوم كل مصرف بوضع سیاسته االئتمانیة بعد مراعاة األسس أعاله وطبقًا لحاجة السوق، وهي 

 –مان المختصة تزود بها إدارة منح االئت –إطار یتضمن مجموعة المعاییر والشروط اإلرشادیة : " عبارة عن

لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفیر عامل الثقة لدى العاملین باإلدارة بما یمكنهم من العمل 

دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفیر المرونة الكافیة، أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستویات 

  . 1"طة المفوضة إلیهم العلیا، ووفقًا للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السل

  معاییر منح االئتمان : لخامسالفرع ا

أبرز منظومة ائتمانیة لدى محللي ومانحي  5C'S2یعتبر نموذج المعاییر االئتمانیة المعروفة بـ  

االئتمان على مستوى العالم عند منح القروض، والتي طبقًا لها یقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة تلك 

  :  وفیما یلي استعراض لهذه المعاییر. الجوانب لدى عمیله المقترح كمقترض أو كعمیل ائتمان

الركیزة األساسیة األولى في القرار االئتماني وهي  تعد شخصیة العمیل: Characterالشخصیة  -أ

الركیزة األكثر تأثیرًا في المخاطر التي تتعرض لها المصارف، وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحلیل 

فكلما كان العمیل یتمتع بشخصیة أمینة ونزیهة وسمعة طیبة في . االئتماني هو تحدید شخصیة العمیل بدقة

ع المصرف بمنحه ة، وملتزمًا بكافة تعهداته وحریصًا على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على إقنااألوساط المالی

والحصول على دعم المصرف له وقیاس عامل معنوي كعامل األمانة والنزاهة بدرجة االئتمان المطلوب، 

من خالل  دقیقة أمر تكتنفه بعض الصعوبات من الناحیة العملیة، ویتم التغلب على هذه الصعوبات

االستعالم الجید وجمع البیانات والمعلومات عن العمیل من المحیطین العملي والعائلي له، لمعرفة المستوى 

المعیشي وموارده المالیة والمشاكل المالیة التي یعانیها، ومستواه االجتماعي وسجل أعماله التي قام بها 

                                                 
 . 140:، ص1991، الدار الجامعیة، بیروت، اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریة. عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف 1
 .148 :، ص2002، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني. الزبیدي، حمزة محمود 2
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ویتم ذلك عن طریق االتصال . األخرى وماضیه مع المصرف ومع الغیر وسابق تصرفاته مع المصارف

  .  بالمنشأة والعاملین بها، وبموردیها والمصارف التي سبق للعمیل المقترح التعامل معها

وتعني باختصار قدرة العمیل على تحقیق الدخل وبالتالي قدرته على سداد : Capacity القدرة   - ب

ومعیار القدرة أحد أهم المعاییر التي تؤثر في مقدار . القرض وااللتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعموالت

وعلیه البد للمصرف عند دراسة هذا المعیار من . المخاطر التي یتعرض لها المصرف عند منح االئتمان

التعرف على الخبرة الماضیة للعمیل المقترض وتفاصیل مركزه المالي، وتعامالته المصرفیة السابقة سواء مع 

ویمكن الوقوف على الكثیر من التفاصیل التي تساعد متخذ القرار . مصارف أخرى نفس المصرف أو أیة

فكلما كانت . االئتماني من خالل استقراء العدید من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالیة الخاصة بالمقترض

على سداد القرض  نتائج دراسة هذا الجانب إیجابیة زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة

  . المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض وفي مواعید السداد التي سیتم االتفاق علیها

یعتبر رأس مال العمیل أحد أهم أسس القرار االئتماني وعنصرًا أساسیًا : Capitalرأس المال  -جـ

وقدرة حقوق ملكیته على تغطیة من عناصر تقلیل المخاطر االئتمانیة باعتباره یمثل مالءة العمیل المقترض 

  .القرض الممنوح له، فهو بمثابة الضمان اإلضافي في حال فشل العمیل في التسدید

هذا وتشیر الدراسات المتخصصة في التحلیل االئتماني إلى أن قدرة العمیل على سداد التزاماته  

إذ كلما كان رأس المال كبیرًا  بشكل عام تعتمد في الجزء األكبر منها على قیمة رأس المال الذي یملكه،

ویرتبط هذا .  انخفضت المخاطر االئتمانیة والعكس صحیح في ذلك، فرأس مال العمیل یمثل قوته المالیة

العنصر بمصادر التمویل الذاتیة أو الداخلیة للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر واالحتیاطیات 

البد أن یكون هناك تناسب بین مصادر التمویل للعمیل المقترح الذاتیة  حیث إنه. المكونة واألرباح المحتجزة

 . وبین االعتماد على مصادر التمویل الخارجیة

یقصد بالضمان مجموعة األصول التي یضعها العمیل تحت تصرف   :Collateralالضمان -د

لمرهون، فهذا وال یجوز للعمیل التصرف في األصل ا 1المصرف كضمان مقابل الحصول على القرض،

وقد یكون الضمان شخصًا ذا . األصل سیصبح من حق المصرف في حال عدم قدرة العمیل على السداد

كما یمكن أن یكون . كفاءة مالیة وسمعة مؤهلة لكي تعتمد علیه إدارة االئتمان في ضمان تسدید االئتمان

هناك العدید من اآلراء تتفق على  وعمومًا فإن. الضمان مملوكًا لشخص آخر وافق أن یكون ضامنًا للعمیل

أن الضمان ال یمثل األسبقیة األولى في اتخاذ القرار االئتماني، أي عدم جواز منح القروض بمجرد توفر 

إنما الضمان بصفة عامة تفرضه مبررات موضوعیة ومنطقیة . ضمانات یرى المصرف المقترض أنها كافیة

خذ القرار االئتماني أنه یمكن اتخاذ قرار بمنح االئتمان إنما تعكسها دراسة طلب القرض، مثًال كأن یرى مت

                                                 
 .397 - 353: ،  ص ص2003، دار وائل للنشر، األردن،  االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني. مطر، محمد 1
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هناك بعض الثغرات القائمة أو المتوقعة التي یمكن تالفیها بتقدیم ضمان عیني أو شخصي، أي الضمان هنا 

یقلل من مساحة المخاطر االئتمانیة المصاحبة لقرار منح االئتمان ومن ثم ُیطلب من المقترض المقترح تقدیم 

  . نات بعینهاضما

یجب على الباحث االئتماني أن یدرس مدى تأثیر الظروف : conditionsالظروف المحیطة  - و

ویقصد هنا . العامة والخاصة المحیطة بالعمیل طالب االئتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمویله

التشریعي والقانوني الذي تعمل المنشأة بالظروف العامة المناخ االقتصادي العام في المجتمع، وكذلك اإلطار 

في إطاره خاصة ما یتصل بالتشریعات النقدیة والجمركیة والتشریعات الخاصة بتنظیم أنشطة التجارة الخارجیة 

أما الظروف . استیرادًا أو تصدیرًا، حیث تؤثر هذه الظروف العامة على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي

الخاص الذي یمارسه العمیل، مثل الحصة السوقیة لمنتجات المشروع أو خدماته الخاصة فهي ترتبط بالنشاط 

التي یقدمها،  شكل المنافسة، دورة حیاة المنتج أو الخدمة التي یقدمها العمیل، موقع المشروع من دورة حیاته 

  .نحداربمعنى هل هو في مرحلة التقدیم أو الوالدة، مرحلة النمو، مرحلة االستقرار أوفي مرحلة اال

ونخلص إلى أن الدراسة المتعمقة لهذه المعاییر مجتمعة یمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع 

العمیل طالب القرض أو االئتمان ومركزه االئتماني، إال أن هذه المعاییر تتفاوت في أهمیتها النسبیة فهناك 

لى الضمان على أنه أقل هذه بعض المراجع تمیل إلى التركیز على المعاییر الثالثة األولى كما ینظر إ

كما أنه من الطبیعي أال تستوفي جمیع المعاییر الخمسة أعاله الحد األمثل لها فالضعف في . المعاییر أهمیة

أحد المعاییر یمكن أن یعوض بقوة المعیار اآلخر على أن تكون الدراسة التي أجریت لهذه المعاییر الخمسة 

  . بشكل كامل ومتوازن

  1العوامل المؤثرة في االئتمان المصرفي :المطلب الثاني

  : هناك مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار االئتماني في أي مصرف، وهي

  2العوامل الخاصة بالعمیل :الفرع األول

الشخصیة، رأس المال، وقدرته على إدارة نشاطه وتسدید التزاماته،   بالنسبة للعمیل تقوم عوامل

والضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحیط بالنشاط الذي یمارسه العمیل، تقوم جمیعها بدورها 

 في تقییم مدى صالحیة العمیل للحصول على االئتمان المطلوب، وتحدید مقدار المخاطر االئتمانیة ونوعها

والتي یمكن أن یتعرض لها المصرف عند منح االئتمان، فعملیة تحلیل المعلومات والبیانات عن حالة العمیل 

  . المحتمل سوف تخلق القدرة لدى إدارة االئتمان على اتخاذ قرار ائتماني سلیم

                                                 
1 Diatkine Sylvie, « Théorie bancaire, théorie monétaire et prêteur ultime chez Thornton », Cahiers 
d'économie Politique / Papers in Political Economy, 2003/2 n° 45. P.54. 
2 Cieply Sylvie et Le Pape Nicolas, « La théorie du rationnement du crédit a-t-elle négligé Anne Robert 
Jacques Turgot   «,? Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy  ,2006/1 n° 50, 112- . 
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  العوامل الخاصة بالمصرف :الفرع الثاني

 : وتشمل هذه العوامل

  درجة السیولة التي یتمتع بها المصرف حالیًا وقدرته على توظیفها، ومفهوم السیولة

تلبیة :  یعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، والتي تتمثل بصفة أساسیة في عنصرین هما

طلبات المودعین للسحب من الودائع، وأیضًا تلبیة طلبات االئتمان، أي القروض والسلفیات 

 . جات المجتمعلتلبیة احتیا

  نوع اإلستراتیجیة التي یتبناها المصرف في اتخاذ قراراته االئتمانیة ویعمل في

 .إطارها، أي في استعداده لمنح ائتمان معین أو عدم منح هذا االئتمان

 الهدف العام الذي یسعى المصرف إلى تحقیقه خالل المرحلة القادمة . 

 در البشریة المؤهلة والمدربة على القیام القدرات التي یمتلكها المصرف وخاصًة الكوا

بوظیفة االئتمان المصرفي، وأیضًا التكنولوجیا المطبقة وما یمتلكه المصرف من تجهیزات 

 . الكترونیة حدیثة

  العوامل الخاصة بالتسهیل االئتماني :الفرع الثالث

  : ویمكن حصر هذه العوامل بما یلي  

 الغرض من التسهیل . 

 ي یستغرقها القرض أو التسهیل، أي المدة التي یرغب العمیل المدة الزمنیة الت

 . بالحصول على التسهیل خاللها،  ومتى سیقوم بالسداد وهل تتناسب فعًال مع إمكانیات العمیل

 مصدر السداد الذي سیقوم العمیل المقترض بسداد المبلغ منه . 

 ة واحدة في نهایة طریقة السداد المتبعة، أي هل سیتم سداد القرض أو التسهیل دفع

المدة، أم سوف یتم سداده على أقساط دوریة، وذلك بما یتناسب مع طبیعة نشاط العمیل ومع 

 . إیراداته وموارده الذاتیة وتدفقاته الداخلة

  نوع التسهیل المطلوب وهل یتوافق مع السیاسة العامة لإلقراض في المصرف أم

 . یتعارض معها

  ثم مبلغ هذا القرض أو التسهیل ولذلك أهمیة خاصة، حیث إنه كلما زاد المبلغ عن

حد معین كان المصرف أحرص في الدراسات التي یجریها خاصًة أن نتائج عدم سداد قرض 

 . بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سالمة المركز المالي للمصرف

بالقیود القانونیة حیث تحدد التشریعات القانونیة  ویمكن أن نضیف إلى هذه العوامل ضرورة االلتزام

التي یصدرها المصرف المركزي، إمكانیة التوسع في االئتمان أو تقلیصه والحد األقصى للقروض ومجاالت 



 ـــــــــــ اإلطار النظري لالئتمان المصرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل األول

 

  
25 

 
  

النشاط المسموح بتمویلها بحیث ال یحدث أي تعارض بین سیاسة المصرف االئتمانیة والتشریعات المنظمة 

  للعمل المصرفي 

نؤكد أن الحالة التي تتخذ فیها القرارات االئتمانیة هي حالة الخطر، فمتخذ القرار االئتماني في  وأخیراً 

المصرف ال یستطیع أن یتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة، ولكنه یستطیع عن طریق تحلیل المخاطر المصاحبة 

سوف یتخذه، فالقرار السلیم هو لعملیات االئتمان أن یصل إلى تقدیر احتماالت موضوعیة محددة للقرار الذي 

القرار الذي تشعر فیه اإلدارة بأن العائد الذي سوف یتولد عنه یوازي أو یزید على درجة المخاطر التي تحیط 

ویمكن لمحلل االئتمان من أجل تحلیل المخاطر االئتمانیة أن ینطلق من تطبیق نماذج المعاییر . به

   1االئتمانیة المعروفة

  تحلیل االئتمان والسیاسة االئتمانیة :المطلب الثالث

تطلب البنوك التجاریة عادة من عمالئها الذین یرغبون في الحصول على قروض او تسهیالت 

الغیر المالیة، والتي تخضع للدراسة والتحلیل من قبل  أومصرفیة تقدیم مجموعة من المعلومات سواء المالیة 

داخل المصرف من معرفة التوجه  االئتماني، ألصحاب القرار االئتمانحیث یمكن تحلیل ، االئتمانمسؤول 

  .إتباعها من قبله الواجب االئتمانیةوالسیاسة 

  تحلیل االئتمان  :الفرع األول

یتوجب من مسؤول االئتمان أن یراعي في دراسته لطلب القروض مجموعة من العناصر األساسیة 

یر المتطلبات أو المعطیات األساسیة التخاذ القرار وذلك كي یضمن تحقیق األهداف التي یتوخاها وهي توف

 :السلیم والصحیح، ویمكن حصر هذه العناصر في

 معلومات شخصي عن العمیل مثل 2 :وصف واضح للقرض أو التسهیالت والذي یغطي :

 .الخ...الوظیفة، الحالة االجتماعیة، المؤهالت

هي  أمنوع القرض أو التسهیالت المصرفیة، أي هل التسهیالت مؤقتة أم مستمرة ت -

 .على مدار عدة سنوات

ستستخدم مثال  أنها، أي الغرض أو المجال الذي یستخدم فیه القرض أو التسهیالت -

 .الخ..رأسمالي أو في تمویل رأس المال العامل واستثمارفي تمویل 

                                                 
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع تسییر ، محاولة تقنیة الشبكات العصبیة االصطناعیة لتسییر خطر عدم تسدید القرضصادي خدیجة ،  1

  . 64: ، ص1999-1998كلیة علوم اقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، سنة 
األردن،  ، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة،األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیة" االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني محمد مطر،  2

 .252: ص: 2006
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التسهیالت وكذلك توقیت  أوالتي منها یتوقع العمیل تسدید القروض  األموالمصادر  -

 .هذا التسدید، أي هل ستسدد مثال من مصادر تشغیلیة أم من مصادر تمویلیة أخرى

  قرار  التخاذ الالزمةالخطوات  أهمتعتبر هذه الخطوة من  :االئتمانتحلیل مخاطر

بهدف  Risque Rating، ویقصد بها عادة تصنیف المقترض وتصنیف المخاطر االئتمان

التسهیالت  أورتبة تحدید القرض التي من خاللها یتم تحدید مصیر طلب القرض  إلىالوصول 

بعد ذلك تتم عملیة التسعیر أي تحدید معدل الفائدة وكذلك نوع . بالقبول أو الرفض االئتمانیة

  .المقدمة Collatéralالضمانات 

 تشكل المعلومات المالیة التي یطلب من طالب االئتمان  :مصادر المعلومات المالیة

، إذ االئتمانقرار  اتخاذفي  أساسیاأو العمیل المصرفي تقدیمها،مرفقة بطلب التسهیالت ركنا 

 االئتمانالمعلومات المالیة بمثابة المادة الخام لعملیة التحلیل المالي التي سینفذها مسؤول  تعتبر

، سواء القرار التخاذ األساسیةلیشكل معا القاعدة  االئتمانجنب مع تحلیل مخاطر  إلىجنبا 

تحدید  االئتمان مانحعدمه، وضمن هذه الخطوة یتوجب على  أوبالموافقة على منح القرض 

  :مایلي

هل هي : نوع البیانات المالیة التي یطلبها من العمیل أي إذا كان شركة قابضة مثال -

هي البیانات الموحدة للمجموعة،ن أیضا یجب  أمالبیانات المنفصلة الخاصة بالشركة األم فقط، 

 .مراعاة إذا كانت مدققة أم یكفي أن تكون فقط خاضعة للمراجعة، أم مصنفة

لمدقق حسابات الشركة المقترضة،  االئتمانمدى مطابقة الثقة التي یولیها مسؤول  -

وما عدد التغیرات التي أجرتها تلك الشركة في مدقق حساباتها على مدار السنوات الخمس 

 .األخیرة

یكفي  أمالموازنات والقوائم المالیة المتوقعة، : توقعات مالیة مثل أوتوفیر تنبؤات  -

مدى معقولیة  لتنبؤات والتوقعات، ماتوفیر بیانات مالیة تاریخیة فقط، وٕاذا كان علیه توفیر تلك ا

 .القروض التي بنیت علیها تلك التنبؤات والتوقعات

 في هذه المرحلة من  االئتمانینصب جهد مسؤول  :مصادر المعلومات اإلستراتیجیة

أو ما یطلق  Strategic Analysisعلى ما یعرف بالتحلیل اإلستراتیجي  االئتمانمراحل تحلیل 

یدور حول نشاط الشركة بما فیه منن نقاط قوة والذي  "SWOT" تحلیل  اختصاراعلیه البعض 

نموها أو فشلها في المستقبل، وذلك من خالل دراسة الظروف  احتماالتومواطن ضعف وكذلك 

 .إلخ..ها وعوامل السوق والمنافسة یالبیئیة المحیطة بها وبالصناعة التي تعمل ف

 كبیرا من  اهتمامایلقى هذا الجزء من التحلیل  :تحلیل وتفسیر المعلومات المالیة

مجموعة من المؤشرات الكمیة التي یصدرها مع  استخالص، إذ یعتمد علیه في االئتمانمحلل 

المؤشرات النوعیة التي كان قد توصل إلیها في الخطوة السابقة من خالل التحلیل اإلستراتیجي، 
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 اتخاذسیتم مل لدیه الصورة التي بناءا علیها حیث أنه بدمج هذین النوعین من المؤشرات معا تكت

  1.االئتمانقرار 

 2السیاسة االئتمانیة :الفرع الثاني

  :هي األسس، وهذه االئتمانیةهناك ثالثة أسس ینبغي على البنك مراعاتها عند إقرار السیاسة 

  3.الربحیة، السیولة و األمان

  

 مودعیه قد تّم توظیفها بالشكل یقصد باألمان أن یتأكد البنك بأن أموال  :األمان

  .السلیم الذي یكفل استردادها مع تحقیق عائد مناسب

  : یتوقف عنصر األمان في السیاسة االئتمانیة على عدة أمور 

  .طول أو قصر المدة االئتمانیة الممنوح عنها االئتمان - 

  .الضمانات األصلیة والتكمیلیة التي تصاحب قرار منح االئتمان - 

  .الدقیق لدرجة وحجم المخاطر المختلفة التي یشملها اتخاذ قرار منح االئتمانالحساب  - 

لكل نشاط اقتصادي یمارسه البشر مخاطر،كلما كانت هناك مخاطر فال بد من  :الربحیة* 

المخاطر، إذًا على البنك أن یسعى إلى تحقیق = وجود أرباح تعادل تلك المخاطر، بمعنى أن الربحیة 

  .المخاطر التي یتحملهاأرباح لتغطیة 

  .أیضًا یجب أن تكون األرباح تزید عن التكالیف التي تتحملها البنوك نتیجة خدماتها المتنوعة

 ة هي عبارة عن عناصر الثروة التي یحوزها األفراد ویمكن تحویلها لالسیو  :السیولة

  :إلى سلع وخدمات متى یشاءون وهي تتمیز بـ

  .ودأكثر عناصر الثروة سیولة هي النق -

یمكن الحكم على مقدار سیولة أي أصل أو أي عنصر من عناصر الثروة بمقدار  -

  .تحول هذا األصل إلى نقود بسرعة

على البنوك أن تحتفظ بقدر معین من السیولة لكي تحفظ للمودعین حقهم في  -

  .الحصول علیها عند الطلب

كاحتیاطي قانوني، باإلضافة إلى لذا تلجأ البنوك إلى االحتفاظ بجزء من النقود لدى البنك المركزي 

  .االحتیاطیات االختیاریة التي تحتفظ بها البنوك لتوفیر السیولة النقدیة

                                                 
 .252: المرجع السابق، ص 1
 .25- 24: ، ص ص2001، بدون ذكر دار النشر وال بلد النشر، - األزمةقراءة في واقع ووقائع  –الهارب  واالئتمانالدیون المتعثرة أحمد غنیم،  2
 .198: ، ص1999، دار وائل، األردن، االئتمانإدارة شید، محفوظ احمد جودة، ر عبد المعطي رضا  3
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 لبنك فإن هناك جملة من المحددات یمكن تلخیصهال االئتمانیةفي إطار الحدیث عن السیاسة أما 

  :فیمایلي

 ن یبع یأخذ أن االئتمانيع القرار صانعلى  :المنظمة لحجم التمویل الضوابط

ین البنوك، وكذلك قوانالتي تنظمها الجهات الرقابیة مثل البنك المركزي و  الضوابط االعتبار

، عند صیاغة قراراته الخ..االستثماراتالمحددات الداخلیة للبنوك مثل حقوق الملكیة وٕاجمالي 

ینذر بحالة  أمر هألنبنك تحت طائلة المسألة، وذلك بذلك یضع ال االلتزامالن عدم  االئتمانیة

  .نك ومودعیهثر وتهدید واضح ألموال وحقوق البشدیدة منن التع

  التي قد یصدرها البنك  الضوابطالمقصود هنا مراعاة  :االئتماننوع  أوطبیعة

تكون  أنجزئیا، أیضا إما  أوبعینها سواء كلیا  أنشطةالمركزي من وقت ألخر بحظر تمویل 

بشكل مطلق أو لفترة زمنیة محددة، كما قد ترى إدارة البنك في ضوء موقف محفظة القروض 

ن موقف معینة ولحین تحس أنشطةالبحوث والتسویق أال یتم تمویل ونتائج المتابعة ودراسة إدارة 

لتواجد فائض كبیر في الطاقات اإلنتاجیة والمعروض وهو أمر  أوداخل السوق  األنشطةهذه 

للمشروعات القائمة  ائتمانإضافیة في شكل  أموالعل دخول أیة مشروعات جدیدة أو منح یج

 المخاطر المتوقعة في مثل هذه الحاالت، كما قد یكون الرتفاعأمرا غیر مرغوب فیه نظرا 

 أولویةلها وٕاعطائها  االئتمانوتشجیع  ائتمانیامشروعات معینة  أوهو تدعیم قطاعات  االتجاه

 .أولى

  .الصارم بالتعلیمات المنظمة لهذه الجزئیة االلتزام االئتمانوهنا یتعین على صانع قرار  

 مؤشرات النسب التسلیفیة  االئتمانیةمن المحددات الهامة للسیاسة  :النسب التسلیفیة

الضمانات، وتلعب توجیهات البنك المركزي هنا دورا مؤثرا  أنواعالواجبة التطبیق لكل نوع من 

  .واالئتمانیةلنقدیة وفق إدارته العامة للسیاسة ا

المعروض في  لالئتمانالرقابة على الحجم الكلي  أدواتوتعتبر النسب التسلیفیة احد 

سب یقلل من هذه الن انخفاض أنالمقدم، كما  االئتمانهذه النسب یزید من حجم  فارتفاع ،السوق

 . االئتمانحجم 

  تتصل هذه الجزئیة بما عرضنا  :االئتمانالضمانات المقدمة مقابل الحصول على

سب التسلیفیة، فقد تحظر إدارة البنك ، وكذلك الناالئتماننوع  أوبیعة له عند الحدیث عن ط

خالل فترات زمنیة  رأیناهامقابل ضمانات معینة، مثل الحاالت التي  ائتمانیةتقدیم تسهیالت 

بالعملة  االئتمانمعینة وألسباب لها مشروعیتها وموضوعیتها في ذلك الوقت مثل خطر منح 

  .األجنبیةالمحلیة بضمان ودائع بالعمالت 
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ممتازا من حیث درجة السیولة كما قد  أوالضمانات هنا تمثل ضمانا متمیزا  أنورغم 

 أنبشكل عام یجب ارات من البنك المركزي، و الحظر على قبول ضمانات بذاتها بموجب قر  یأتي

  :ن المقدم مایليیتوافر في الضما

 .یل والتصفیة بسرعة وبدون خسائر ملموسةبالس أوسهولة التصریف  -

 .نهولة اإلشراف علیه ومتابعته وتخزیسه -

 .بالضمان االحتفاظتكلفة  انخفاض -

 ائتمانیةتحدید سعر العائد یمثل عنصرا جوهریا في أي سیاسة  :سعر العائد المدین 

ویشمل تلك الحدود القصوى والدنیا لهیكل العائد المدین، أسعار العائد للتسهیالت بالعملة 

  .الخ...ومةلالمحلیة وبالعمالت األجنبیة، أسعار العائد الثابتة وأسعار العائد المع

  محددا هاما من  رأینافي  االئتمانیةیمثل تدرج الصالحیات  :االئتمانیةالصالحیات

هذا الموضوع من الناحیة الرقابیة فقط، وٕانما  إلى، وال ینبغي النظر االئتمانیةمحددات السیاسة 

وتعمیق عملیة  االئتمانيمن الجودة للقرار  أعلىیتعین التعامل معه من منظور تحقیق درجات 

مزیدا  االئتمانيصناعته بمشاركة مستویات أعلى تمتلك أفق أبعد ونظرة أشمل وخبرة توفر للقرار 

  .من الجودة والحمایة

  االئتمانیةویتأثر هذا الجانب من جوانب السیاسة  :االئتمانیةأجال منح التسهیالت 

السیولة  وضوابطوسیاسات  داخل البنك وهیكل الموارد المتاحة، واالستثماربنمط التوظیف 

المسموح بها من إدارة البنك ومن الجهات اإلشرافیة كما ان طبیعة نشاط البنك تؤثر أیضا، 

نشاط كل  الختالفنظرا " صناعیة عقاریة" فاألمر مختلف بین البنوك التجاریة والمتخصصة 

  .منهم

ومحددات  بضوابط االلتزامفي إطار  تكون تقدم فإن صناعة القرار االئتماني یتعین أن فمن خالل ما

تحقیق األهداف التي  إلىالتعارض معها وصوال في النهایة  أوللبنك وعدم الخروج علیها  االئتمانیةالسیاسة 

بالمرونة وتتعرض للتقییم المستمر  أیضاالسیاسة تتسم بالجمود ولكنها تتسم  أنیستهدفها البنك خاصة و 

في ضوء الضرورات التي یقرضها التطبیق العملي والنتائج المحققة  رألخوعلیه یمكن تعدیلها من وقت 

  .مقارنة بما هو مخطط
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  أسواق و أدوات االئتمان المصرفي :المبحث الثالث

والتي تتمثل أساسا في السوق النقدي  االئتمانسوف یتم من خالل هذا المبحث التطرق ألسواق 

المصرفي التي  االئتمانأهم المتدخلین في هاذین السوقین، كما سیتم إبراز أدوات  إلىوالسوق المالي، إضافة 

  .تتعامل بها المصارف

 أسواق االئتمان المصرفي :المطلب األول

 :قسمین فیمایلي إلى االئتمانیمكن تقسیم أسواق 

  السوق النقدي :الفرع األول

ما یسمى باألصول  أو االئتمانیةیعرف السوق النقدي على أنه سوق التعامل باألدوات : تعریفه - أوال

تتراوح بین یوم وسنة على األكثر، ویتم التعامل في هذا السوق عن طریق  أجالذات  اآلجلالمالیة القصیرة 

  .إلخ...تجاریة  أوراقتجمیع المدخرات في صورة ودائع أو أذونات خزانة، 

أیام 7والتي تتراوح آجاله بین یوم و  سوق النقدي سوق القروض قصیرة األجل،كما یطلق على ال

فالسوق النقدي هو سوق . سوق النقود الیومیة لوسكسوني هوقمعني هذا المصطلح األن وأماأشهر، 3حتى 

التوازن الیومي بین آجال العملیات الدائنة والمدینة للمؤسسات  1تحقیق التعامل بین البنوك الذي یضمن لها

 تقوم البنوك بٍاستثمار فوائضها لدى هذا السوق، كما تحصل منه على القروض الالزمة االئتمانیة، حیث

المالیة تلجأ إلى هذا  وبصفة عامة فٍان المؤسسات. ٍاستنادا إلى وضعیة ِاحتیاطیاتها لدى البنك المركزي

المفتوح بالبنك المركزي لمواجهة عملیة السحب  لتوفیر ٍاحتیاط كاف من السیولة النقدیة في حسابهاالسوق 

 . التي یقوم بها الزبائن

 الشكل، فٍان السوق النقدي یعمل على تحقیق الربحیة األمثل لحسابات البنوك، وتعتبر وبهذا

عملیاته على  في هذا السوق الذي تقوممن أهم الوسطاء ) تسمى بیوت الخصم في انجلترا(مؤسسات الخصم 

تكمن في األوراق الحكومیة  أساس الثقة بین المتعاملین، ولكن الضمانات الحقیقیة لهذه العملیات إنما

  .والسندات التجاریة المتعامل بها

تزود المشروعات برأسمالها العامل، أما وسطاء السوق النقدي  ادخاروالسوق النقدیة هي بمثابة سوق 

  :في المؤسسات النقدیة والمالیة وهي  فیتمثلون أساسا

 المركزي،البنك  -

 التجاریة،البنوك  -

  :تتم في هذه السوق مایلي أنالعملیات التي یمكن  أهمولعل 

  إعادة الخصم، -

                                                 
1 Karim Djoudi, Refinancement des banques, Media Bank - N034, Banque d Algerie, p:16. 
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 Open Marketالسوق المفتوحة،   -

 Interbancaire   البنوك مابین  -

  :هي كمایلي لالئتمانتدخل في هذه السوق وتعتبر سوقا  أنوعلیه فإن العملیات التي یمكن 

  حسب األطراف المتدخلة لالئتمان السوق النقدي):04: (الشكل رقم

  

  العملیات التي تتم بین

"             بنك مركزي - بنك"

  العملیات التي تتم بین    

"       بنك  -بنك مركزي -بنك" 

  العملیات التي تتم بین

لكن في االجل " بنك -بنك" 

  القصیر    

  .الطالبمن إعداد : المصدر

  ة السوق النقدي واهم المتدخلون فیهأهمی :ثانیا

   :أهمیته  -أ

 البنك المركزي من الرقابة على  تأمین سیولة النظام المصرفي وتمكین :بالنسبة لٍالقتصاد

  .األموال

 توظیف بعض أموالها كما تسمح السوق النقدي بتمویل  یمكنها من :بالنسبة للمصارف التجاریة

  .بالسوق ما بین البنوك للسیولة التي تحتاجالبنوك 

  وجود سوق نقدیة تمكنه من التأثیر على كمیة وسعر األموال فان :بالنسبة للبنك المركزي 

 .السائلة

التعریف المقدم من طرف القاموس اٍالقتصادي، نستخلص بأن المتدخلین  حسب :اهم المتدخلون فیه  - ب

  :هم في السوق النقدي

 أموال الدولة(العامة  هي مؤسسة عامة تابعة لوزارة المالیة، مهمتها إدارة األموال :الخزینة (

بدور إدارة دیون الدولة، وتقوم  لقبض الضرائب، ودفع نفقات المیزانیة، كما أنها تشرف على

الحسابات المفتوحة في مراكز  المصرف، وذلك للحصول على ودائع المدخرین عن طریق

للحصول على قروض من  وتصدر السندات ألجل قصیر ومتوسط،. الصكوك البریدیة

   1 .المواطنین

                                                 
  .96:ص ،1991 ،، دیوان المطبوعات الجامعیةالعملة والنقودأحمد هني،   1

  التي تظهر في السوق النقدیة االئتمانأسواق 
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 والبنوك التجاریة والمؤسسات المالیة یدخل في إطارها البنك المركزي :البنوك. 

سوق  السوق النقدي یمثل عالقة اقتصادیة قبل أن تكون تجسیدا مادیا، فهي :وشروط قیامه ممیزات  -  ج

   .الناحیة الوظیفیة كأیة سوق أخرى، لها ٍامتداد زماني ومكاني، لكنها تختلف عن األسواق األخرى من

مختلفة بغرض اإلشباع المباشر، فٍان  بینما تتناول األسواق األخرى مبادلة العناصر الحقیقیة من سلع

والسوق النقدي كأي ، ئتمان بغرض اإلشباع غیر المباشراال قابل هنا هو النقود، فتعرض أو تطلب مقابلالم

   :لعل أهمها تمیزه عن غیره سوق آخر له خصائص جوهریة

 ویعملون عادة لحساب مؤسسات كبیرة، ویتمتعون بخبرات كبیر المتعاملین فیه ذوي حجم ،

 البنك( خاصة المؤسسات النقدیة والمالیة  النقدي هم فالمتعاملون في السوق .ومهارات عالیة

والمشاریع  ، بٍاعتبارها وسیطة بین األفراد..)المركزي، البنوك التجاریة، شركات التأمین

   1.الموارد والحكومة، یتلقون الفوائض المالیة ویمولون بها الوحدات ذات العجز في

  الرئیسیة هي سیولتها  األصول، خاصیتهاموضوع المبادئ في هذا السوق یتعلق بنوع خاص من

خالل مدة قصیرة وبأقل قدر ممكن  والسیولة تعني القدرة على التحول إلى نقود قانونیة. النسبیة

 :هيأدوات السوق النقدي  وأهم. من الخسارة أو الخطر

القصیرة  أوراق الخزینة، األوراق التجاریة، وكلها تمثل سندات تعبر عن المدیونیة 

  .لاألج

 قلیل المخاطر، فدرجة المخاطرة النقدیة التي قد تنشأ عندما یرغب  یعتبر میدانا لٍالستثمار

ألن أدوات اٍالستثمار في هذا السوق . ٍاستثماراتهم إلى نقود منخفضة جدا المستثمرون بتحویل

على  التداول وشبه مؤكدة العائد، وأیضا مخاطرة الدین التي قد تنشأ عن عدم قدرة المدین سریعة

  .مة في أدوات اٍالستثمار في السوقالوفاء شبه معدو 

  السوق المالي :الفرع الثاني

متوسطة الطویلة وال االئتماننجد أن السوق المالي هو سوق التعامل بأدوات على عكس السوق النقدي 

المشروع أو األسهم والسندات التي تصدر من طرف المشروعات بغیة تغطیة رأسمال األجل والتي هي عبارة عن 

  .لتوفیر األموال لتسییره

  :الوسطاء العاملین بهذه السوق نجد أهملعل 

 ،االستثماربنوك  -

 بنوك األعمال العقاریة، -

                                                 
  .157:، ص1985، الدار الجامعیة، طبعة اِالقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شیحة،  1
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 شركات التأمین، -

 ،الخ...البورصات -

 .المالیین وغیر المالیین غیر النقدیین المتعاملینكل  -

  :السوق المالي الى سوقین منقسی :تقسیماته - أوال

  من خالل الحاجة المالیة التي  هذه الفكرة بدأت 1":االكتتابسوق اإلصدار أو " سوق أولیة

العناصر الدینامیكیة وذلك نظرا لعدم كفایة مساهماتهم لتكوین رأس المال  أووجدها المؤسسون 

  .تتجاوز قدراتهمالتي تغطیة التكلفة االستثماریة،  أو

، وقد األجلفنجد هذه العناصر تبحث دائما عن المشاركة في صورة أصول مالیة طویلة 

 أولیة، في سوق "تابتاالكنعني بالقیم المالیة " إصدار ووضع قیم مالیة  إلىقادهم هذا الشعور 

دون وسطاء مصرفیین، وهذا هو الدور  ستثماراالدخارات وتوجیهها مباشرة نحو ة اإلتسمح لهم بتعبئ

كل مستثمر  أن، الن الحقیقة تكمن في ئیسي إلصدار القیم المالیة ولكنه لیس الدور الرئیسي لهاالر 

  مقرضا هدفه هو التخلص من السیولة ذات الدرجة األولى  أوسواء كان مساهما  األولیةفي السوق 

األسهم " سیولة من الدرجة الثالثة المجمدة إلىوذلك من خالل تحویلها "  النقود المدخرة" 

كما یستطیع  المستثمرة، الحصول على األصول إلىل هذا التحویل ، وهو یبحث من خال"والسندات

مرة أخرى والتخلص من السندات واألسهم من خالل  األولىسیولة من الدرجة  إلىأیضا تحویلها 

السیولة من الدرجة " المالیة  األصولالتنویع بین بیقوم  أوإعادة طرحها مرة أخرى في السوق المالیة، 

ة عن هذه ب، وذلك لتفادي المخاطر المترت"األولىالسیولة من الدرجة " ، واألصول النقدیة "الثالثة

  .األسواق

  على هذه السوق مصطلح البورصة،  مصطفى رشدي شیحةأطلق  ":سوق التداول " 2سوق ثانویة

 أوالسیولة،  إلىووصف هذا المصطلح بالمعنى الصحیح، وذلك الن الرغبة في العودة مرة أخرى 

 األسهمبیع وشراء : ، وهيللبورصة واألساسیةالوظیفة الدینامیكیة  إلىتنویع توظیفاته، یؤدیان 

  .والسندات

 هتوظیفا تشركة في شكل ال نهائي نحو تجمید  أوالمعقول أن یستمر شخص  فلیس من

في أوراق مالیة مصدرة فقط، فهو یبحث عن عائد هذه األصول وغیرها كما یبحث عن  باالكتتاب

كل شخص أو شركة في هذه  أنكما نجد .الربح من بیع األصول والحصول على فروق قیمة األصل

شراء لمختلف األصول المتداولة المتاحة أي ال أومن خالل البیع  استثماراتهالسوق یبحث عن تنویع 

  .جهد  ونفقة ممكنة وبأقل أخرىالسیولة مرة  إلىالرغبة في العودة  وآ، مالئمة توظیف أكثر

                                                 
 .242:، ص1999دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصر، ، واالئتمانالنقود والمصارف مصطفى رشدي شیحة،  1

2 Ossandón José, « Quand le crédit à la consommation classe les gens et les choses. Une revue de 
littérature et un programme de recherche  «, Revue Française de Socio-Économie  ,2012/1 n° 9, p :92. 
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مصیدة للنقود ال بد أن یكون هناك محال للتبادل، وهذا یفترض  األولیةولكي ال تكون السوق 

شغیل المشروع، ومعرفة مدى نجاحه من فشله وهنا مسبقا تقییما لألوراق المصدرة وتثمینها بعد فترة ت

تها التمویلیة ، أي تظهر وظیف"ق للسلع المستهلكةالسو " وق الثانویة ستلعب البورصة دور ال

  .والتسعیریة معا

  :أهمیة السوق المالي واهم المتدخلون فیه - ثانیا

  :منهاتكمن أهمیة السوق المالي في أمور متعددة نذكر  :أهمیته -أ

السوق المالي في تجمیع المدخرات الوطنیة وٕاعادة توظیفها األمر الذي ساهم في ساهم  -

 .تطور االقتصاد الوطني وزیادة معدالت النمو 

ساهم السوق المالي في تأسیس الشركات المساهمة التي أصبحت نواة فعالة وأساسا للنمو في  -

 .االقتصادیات الوطنیة وعلى مستوى االقتصاد العالي 

یولة لألموال المستثمرة في شكل أوراق مالیة بصورة سهلة وتجنب اآلثار التضحیة تحقیق الس -

 .حد بعید مقارنة باالستثمار في السوق النقدي  إلى

التفصیل الزمني وتنویع وتوزیع المخاطر معنى ذلك تمكین اإلدارة المالیة من تفضیل إرادتها  -

 .یقلل من المخاطر  حسب الحاجة وكذا التنویع في االستثمار والتوسع فیما

یعد السوق المالي مجاال واسعا لتسهیل عملیات تبادل األصول االستثماریة فیما بین األسرة  -

الناتج  إیصالوالمؤسسات والحكومة كأطراف اقتصادیة رئیسیة، وذلك لتحویل الموارد إلى المستقبل أو 

التبادل خالل الزمن ولربط األطراف الدائنة وأن  لتعزیزالمستقبلي مع توفیر السیولة  ستهالكلالالراهن 

 . أي أصحاب العجزائض باإلطراف المدینة و الف

للشركات  النصحیمكن للسوق المالي من خالل إدارته ومكاتبة المتخصصة وخبرائه تقدیم  -

 المصدرة لألدوات المالیة المتداولة وذلك من خالل تحلیل عوامل الطلب والعرض لهذه األدوات وبیان

 .االحتیاجاتاحتیاجات هذه الشركات وتحدید أفضل األدوات وانسب الطرق لتمویل هذه 

صرفیة والسمسرة التي مال عمالاألو ساهم السوق المالي بدور فعال في تطور األوراق المالیة ی -

 .األسواقتخدم تطور باقي 

عالم المضاربات لم یتوقف عند بورصة محددة بل أصبح بإمكان المضارب الدخول  أنكما  -

إلى أي سوق یرغب بها عبر االنترنت للمضاربة وجني األرباح أي إن السوق المالي لم یعد المكان 

المحدد لمجموعة مضاربین بل انتقل لیأخذ صفة وحركة العالمیة وهي بذلك تشجع العولمة بمفهومها 

 .ما یسمى عولمة  االقتصاد  الجدید أو
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  .ما لبیان مدى كفاءة السیاسات االستثماریة في االقتصادها الي مرجعایعد السوق الم -

إن إلزام الشركات باإلفصاح ومراقبة عملیات التبادل في ردهات السوق بضمان الى حد بعید  -

     1.مناخا استثماریا یتسم بالشفافیة 

  : من المتدخلون في السوق المالي نجد : اهم المتدخلون فیه - ب

وظیفة السماسرة في  تتمثلحیث  المالیین،عمل كوكیل للمستثمرین وهم تلك الفئة من التي ت :السماسرة -

  .عمولة علىالمقابلة بین رغبات البائعین والمستثمرین مقابل الحصول 

یحصل على حصة من عمولة ر المقید لدیه، اسهو أداة اتصال بین العمیل والسم الوسیط :الوسطاء -

 .السمسار

 .عمیلهیساعد السمسار في تنفیذ األوامر التي یتلقاها من  :الرئیسيالمندوب  -

 أوامرهمالموظفون التي توكلهم البنوك لعقد عملیات في البورصة لصالحها، یرسلون  :المندوبین األعضاء -

 .وسیطالسماسرة بأنفسهم دون أي  إلى

 أوالمتدخلون بصورة غیر مباشرة في عملیات البورصة، والعمیل قد یكون بنك  األطرافهم  :العمالء -

 .فرد أودولة  أوشركة 

  المصرفي االئتمانمنح " صیغ "  أدوات :المطلب الثاني

تمویل االستغالل، : تنقسم صیغ التمویل عموما للبنوك التقلیدیة إلى ثالثة أنواع رئیسیة أال وهي

المستخدمة ضمن  األدوات أهمومن خالل هذه الصیغ یمكن وضع ، االستهالكمویل تمویل االستثمار و ت

  .متوسطة وطویلة األجل وأخرى األجلأدوات قصیرة  إلىهذه الصیغ والتي سوف نقسمها 

  األدوات قصیرة األجل :األولالفرع 

االستغالل  إن قروض االستغالل تهدف إلى تمویل االحتیاجات الناتجة عن دورة: تمویل االستغالل - أوال

  2للمؤسسة، كما أنها تعتبر قروضا قصیرة األجل وهي تنقسم إلى عدة أنواع وذلك حسب هدف التمویل

ونظرا لطبیعتها المتكررة والقصیرة زمنیا، فإنها تحتاج إلى نوع معین من التمویل یتالءم مع هذه 

عدیدة وتقنیات متنوعة لتمویل وقد كان ذلك من بین العوامل التي دفعت البنوك إلى تطویر طرق . الطبیعة

  .هذه النشاطات، والمساهمة بذلك في السیر الحسن لعملیات اإلنتاج والتوزیع

  :وتنقسم القروض الموجهة لالستغالل إلى قسمین هما

                                                 
 .68، ص 2003، الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، المالیة واألسواقاالستثمارات هوشیار معروف،  1
نیل شهادة الماجستیر  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات-دراسة حالة الجزائر -أثر البنوك األجنبیة في تمویل االقتصاد الوطنيلعبیدي عایدة عبیر، ب 2

 .64:، ص2005/2006، تخصص مالیة ونقود، جامعة بسكرة، السنة الجامعیة )غیر منشورة(في العلوم االقتصادیة 
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  :القروض المباشرة - 1

األصول المتداولة بصفة  وسمیت بالقروض العامة ألنها توجه لتمویل: القروض العامة - 1- 1

  :موجهة لتمویل أصل بعینه وتسمى أیضا قروض الخزینة وهي تنقسم إلىیست لإجمالیة 

 قروض الخزانة أو القروض بواسطة الصندوق :Crédit de Trésorier 

 وهي القروض التي تقدم من طرف الخزینة 

 تسهیالت الصندوق :facilités de caisse :  توجه أساسا بهدف إعطاء مرونة عمل للخزینة، وتعطى

للمؤسسات من أجل السماح لها بمواجهة االختالالت القصیرة جدا من حیث المدة والتي عموما 

ل االستحقاقات الجبائیة واستحقاق اتتعرض لها خزینة المؤسسة في بعض األحیان كحلول أج

 .1المودعین وغیرها من األزمات التي تواجه الخزینة

إلى تغطیة العجز الظاهر على یمكن القول أن قروض الصندوق هي قروض تهدف  وبالتالي

مستوى خزینة المؤسسة، ویتم اللجوء إلى هذا النوع من القرض في فترات معینة كنهایة الشهر، وهذا 

أشهر، وتحسب  3لإلشارة فان حساب الفائدة یتم كل . لكثرة نفقات الرواتب والفواتیر في هذه الفترة

 .على أساس المبلغ المستعمل فقط ولیس المبلغ الممنوح

 االعتماد على المكشوف: Découvert :   هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي یسجل نقصا

في الخزینة ناجم عن عدم كفایة رأس المال العامل، ویتجسد مادیا في إمكانیة ترك حساب الزبون 

  2 .لكي یكون مدینا في حدود مبلغ معین ولفترة أطول نسبیا قد تصل إلى سنة كاملة

  :االعتماد على المكشوف بدوره إلىوینقسم 

وهو یتقارب إلى درجة كبیرة مع تسهیالت الصندوق   :Découvert simple :المكشوف البسیط -

الن فترة التغطیة تكون نسبیا اكبر من القرض األول أال وهو تسهیالت الصندوق وتتراوح من 

  . أسابیع إلى بضعة أشهر

وهو یختلف تماما عن البسیط وعن تسهیالت  :Découvert mobilisable: المكشوف المجند -

  .دار سنة كاملة والفائدة تحسب على المبلغ الممنوحمالصندوق حیث أن فترة التغطیة تمتد على 

 القروض الموسمیة : Credits de Compagne:  كبیر  ما لتحولألسباب مختلفة قد تخضع شركة

والتي لم یحسب حسابها منذ بدایة النشاط  التوازنبین نفقاتها وٕایراداتها أو ما یسمى بحالة عدم 

وتظهر هذه القروض في المؤسسات ذات النشاطات غیر المنتظمة أي تنتج طوال السنة . الموسمي

                                                 
1 Christian Marmuse , Gestion De Trésorerie , Librairie  Vuibert , Paris 1988 , P: 110. 

 .57: ، صمرجع سابقالطاهر لطرش،  2
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شركات : ومثال هذه الشركات 1.وتبیع في فترة زمنیة محددة وهي بالتالي تخزن لتبیع في فترة الحقة

 2.األدوات المدرسیة وكذا بیع المحاصیل الزراعیة

لإلشارة فان دراسة طلب التمویل یتم وضعه في جدول وتوضع به المخرجات شهر بعد شهر وكذا 

  3.احتیاجات التمویل الخاصة بالمؤسسة

 قروض الربط :Crédit de Relais :  هي عبارة عن قرض یمنح للزبون لمواجهة الحاجة إلى السیولة

  4مؤكد، ولكنه مؤجل فقط ألسباب خارجیةالمطلوبة لتمویل عملیة مالیة في الغالب، تحققها شبه 

  .فقروض الربط تعني وجود قرض سابق ونزیده بقرض أخر أي ربط القرض القدیم بالجدید

هذه القروض غیر موجهة لألصول المتداولة بصفة عامة وبالتالي هي   :القروض الخاصة - 2- 1

وسوف عكس القروض العامة الموجهة ألصل معین أال وهي األصول المتداولة كلها، 

  :نتطرق إلى أنواع القروض الخاصة التي هي

  تسبیقات على البضائع :Avances sur Marchandises: عبارة عن  هي التسبیقات علي البضائع

كضمان للقرض،  علي بضائعقرض یقدم إلي الزبون لتمویل مخزون معین و الحصول مقابل ذلك 

البنك ، أثناء هذه العملیة أن یتوقع هامشا ما بین قیمة القرض المقدم وقیمة الضمان،  عليوینبغي 

  .المخاطروهذا للتقلیل أكثر ما یمكن من 

  تسبیقات على الصفقات العمومیة :Avances sur Projet :  تعرف الصفقات العمومیة على أنها

تبرم الصفقات العمومیة . أو خدمات هي عقود مكتوبة و ذلك من أجل تنفیذ أشغال أو اكتساب مواد

 .البلدیات و الوالیات ،یة المستقلةالهیئات الوطن ،ق تطبیقها على اإلدارات العمومیةو یتحدد نطا

و الهیئات العمومیة اإلداریة و مراكز البحث و التنمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع  

الطابع الصناعي و التجاري، عندما تكلف هذه  و التكنولوجي و كذلك المؤسسات العمومیة ذات العلمي

 5 .األخیرة بإنجاز مشاریع استثمارات عمومیة بمساهمة نهائیة لمیزانیة الدولة

هي عبارة عن اتفاقیات للشراء أو تنفیذ أشغال لفائدة السلطات  أما التسبیقات على الصفقات العمومیة

أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات ) الوزارات ( العمومیة تقام بین هذه األخیرة ممثلة في اإلدارة المركزیة 

  .العمومیة ذات الطابع اإلداري من جهة، والمقاولین أو الموزعین من جهة أخرى

                                                 
1 Luc Bernet-Rollande, principes de technique bancaire, dunod, 24e édition, paris, France, 2006, p : 274. 

 .60: الطاهر لطرش مرجع سابق، ص 2
3 Luc bernet-rollande, opcite, p :275. 

 .68:، صمرجع سابقیلعبیدي عایدة عبیر،  4
 .، المتعلق بالصفقات العمومیة250/ 02: المرسوم الرئاسيمن   02- 03 :المواد 5
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ین من القروض لتمویل الصفقات العمومیة، إما بإعطاء كفاالت لصالح ویمكن للبنوك أن تمنح نوع

  .المقاولین أو منح قروض فعلیة

تمنح هذه الكفاالت من طرف البنك للمكتتبین في الصفقة وذلك : منح كفاالت لصالح المقاولین* 

  :نة هيوتمنح غالبا هذه الكفاالت لمواجهة أربعة حاالت ممك. لضمانهم أمام السلطات العمومیة

تمنح من طرف البنك لتفادي قیام  Caution d’adjudication: المناقصة إلىكفالة الدخول  -

 .اإلدارة المعنیة كتعویض في حالة االنسحاب من المشروع إلىالزبون بتقدیم نقود سائلة 

تمنح لتفادي قیام الزبون بتقدیم النقود  Caution pour Bon Exécution: كفالة حسن التنفیذ -

  .كضمان لحسن تنفیذ الصفقة وفق المعاییر المناسبة

  یشترط لمنح التسبیقات التي تمنح للمقاولین الفائزین بالصفقة Caution d’avance: كفالة التسبیق -

  Caution pour Retenue de Garantie: كفالة اقتطاع الضمان  -

من القروض التي یمكن أن تمنحها البنوك لتمویل  أنواعثة النمیز بین ث: قروض فعلیة منح*           

  :النشاطات العمومیة هي

هذا النوع من القروض عند انطالق  یمنح Crédit par Préfinancement: قرض التمویل المسبق -

  .المشروع، ویمنح عادة للشركات الكبیرة والعمالقة

  l’avance sur créances nées et non constatées :تسبیقات على الدیون الناشئة وغیر المسجلة -

  .لم تسجل ذلك رسمیا اإلدارةیمنح عند انجاز المقاول نسبة مهمة من األشغال ولكن 

          l’avance sur créances nées et constatées: تسبیقات على الدیون الناشئة و المسجلة  -

  .بالتسجیل الرسمي لنسبة االنجاز اإلدارةتمنح عندما تقوم    

كلمة الخصم معناها حرفیا تخفیض أو إنقاص  l’escompté commerciale: الخصم التجاري   -

  من المبلغ أو من الحساب اإلجمالي للشيء، ومعناها التجاري هو خصم نظیر الدفع قبل موعد االستحقاق 

 1.أو مقابل الدفع فورا لكمبیالة أو حساب

فالتجار الذین ال یرغبون في تجمید . خصم األوراق التجاریة هو عملیا عبارة عن إقراض لفترة قصیرة

أموالهم على شكل كمبیاالت أو سحوبات فأنهم یقومون بخصم هذه الكمبیاالت لدى البنك بما یتیح لهم 

عمولته وغالبا ما تكون الحصول على الكمبیاالت على شكل نقود سائلة، مقابل مبلغ بسیط هو فائدة البنك و 

                                                 
 .147: محمد مصلح الدین، مرجع سابق، ص  1
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هذه الكمبیاالت قصیرة األجل، وعندما یحین میعاد استحقاقها فان البنك یحصل على القیمة االسمیة 

  1.للكمبیاالت وبذلك یكسب ربحا یعادل سعر الفائدة وعمولته، باإلضافة إلى تسهیل العملیات التجاریة

البنك أن  بإمكانجانب كل أنواع القروض التي سبق ذكرها،  إلى  :القروض المقدمة لألفراد 3- 1

یمنح قروضا من نوع أخر، هي ذات طابع شخصي بشكل عام، وهدفها تمویل نفقات االستهالك الخاصة 

باألفراد، ومن بین هذه القروض بطاقات القرض والتي تستعمل في تسدید المشتریات لألفراد دون استعمال 

روض الشخصیة والتي تقدم عادة لألشخاص ذوي الدخول الثابتة، ویتناسب مبلغها مع وتوجد أیضا الق. النقود

ولم . وما تجدر اإلشارة إلیه أن هذا النوع من القروض ال یزال في بدایته في الجزائر. الدخل الشهري للمستفید

  .التقلیدیة الشاملةرجة الممارسة د إلىتستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي یرقى 

تتمثل القروض الغیر المباشرة في القروض   :Crédits Indirects: القروض الغیر المباشرة - 2

كفیل لعملیات یتوالها  أوتمنح مباشرة لألفراد أو المؤسسات وٕانما یكون البنك هنا كضامن  التي ال

  :وهذه القروض هي. الزبون لدیه

 باإلمضاءوض بااللتزام أو القروض القر :Crédits par Engagement/ C. par Signature     

الزبون،  إلىن القرض بااللتزام أو التوقیع ال یتجسد في إعطاء أموال حقیقیة من طرف البنك إ           

، أي أن البنك مصادر أخرىوٕانما یتمثل في الضمان الذي یقدمه له لتمكینه من الحصول على أموال من 

وفي حالة عجز الزبون من تسدید هذا االلتزام یسدد البنك المبلغ . نقودا وٕانما یمنح ثقته فقطهنا ال یعطي 

  .المستحق

  :ونمیز بین ثالثة أنواع من القروض بااللتزام

عبارة عن التزام شخصین یكون في العادة بنكا، یضمن بموجبه  :Aval: الضمان االحتیاطي -

الحتیاطي هو وعلیه فان الضمان ا. مدیني األوراق التجاریةتنفیذ االلتزامات التي قبل بها احد 

 .ضمن القروض الناجمة عن خصم األوراق التجاریةیتعبارة عن تعهد 

هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك یتعهد بموجبه بتسدید الدین   : Caution: الكفالة -

وتحدد في هذا االلتزام مدة . بالتزاماتهالموجود على عاتق المدین في حالة عدم قدرته على الوفاء 

 .الكفالة ومبلغها

. یلتزم البنك بتسدید الدائن ولیس زبونه، في هذا النوع من القروض  : Acceptation: القبول -

 : ویمكن التمییز بین عدة أشكال لهذا النوع من القروض

 ضماناتاألمر الذي یعفیه من تقدیم : القبول الممنوح لضمان مالءة الزبون.  

 القبول الممنوح بهدف تعبئة الورقة التجاریة. 

                                                 
 .149-148: ، ص ص2006، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، محاضرات في االقتصاد الكليمحمد العربي ساكر،   1
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  لخزینةمن االقبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته على الحصول على مساعدة. 

 القبول الممنوح والمقدم في المعامالت للتجارة الخارجیة. 

  :ونستطیع تلخیص ما سبق في المخطط التالي

  الموجهة لالستغاللمخطط توضیحي للقروض ): 05(الشكل رقم 

  القروض الموجھة لالستغالل   

                

  قروض غیر مباشرة                      قروض مباشرة                                           

  

          القروض بااللتزام      لألفراد القروض الخاصة     القروض المقدمة     القروض العامة      

  الضمان االحتیاطي                تسبیقات على السلع                               قروض الخزینة   

  الكفالة                            الخصم التجاري                       تسھیالت الصندوق 

  القبول            تسبیقات على الصفقات العمومیة              االعتماد على المكشوف

      )ق غ مباشرة( قروض الموسم               إمضاء كفاالت

  كفالة الدخول للمناقصة        قروض الربط                

  كفالة التسبیق                                  

  كفالة حسن التنفیذ                                  

  كفالة اقتطاع الضمان                                  

  )ق مباشرة (فعلیة ضقرو                               

  قرض التمویل المسبق                                    

  تسبیقات على دیون ناشئة وغیر مسجلة                                    

  تسبیقات على دیون ناشئة و مسجلة                                    

  .باالعتماد على ماسبق الطالب إعدادمن : المصدر

  األدوات طویلة األجل :الفرع الثاني

حیث موضوعها وهي عملیا ت تختلف جوهریا عن قروض االستغالل من : تمویل االستثمار - أوال

وتمویل عملیات االستثمار یعني قیام البنك بتجمید . فهي تتطلب أشكاال أخرى من التمویل اوطبیعتها، ولهذ

  .أمواله لمدة غیر قصیرة عادة ال تقل عن سنتین

  .وأهم الطرق التقلیدیة لتمویل عملیا االستثمار هي القروض متوسطة األجل والقروض طویلة األجل
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توجه القروض المتوسطة األجل لتمویل االستثمارات كاآلالت والمعدات،   :األجل القروض متوسطة   - أ

وعلى البنك في  تجهیزات اإلنتاج بصفة عامة ومدتها عموما أكثر من سنتین وال تتجاوز سبع سنوات

دراسة مراحل تسدید القرض والبحث عن الضمانات المالئمة نظرا  أن یراعي هذا النوع من القروض

التغیرات التي یمكن أن تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض ویمكن التمییز بین  للمخاطر و

 :نوعین من القروض المتوسطة األجل ویتعلق األمر بـ

  یعني أن البنك بإمكانه إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالیة : القروض القابلة للتعبئة

بالحصول على السیولة في حالة الحاجة إلیها  أخرى أو لدى البنك المركزي وتسمح له هذه العملیة

دون انتظار آجال استحقاق القرض الذي منحه مما یسمح له التقلیل من خطر تجمید األموال وتجنبه 

  .الوقوع في أزمة نقص السیولة

 ویعني ذلك أن البنك ال یمكنه إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة  :القروض غیر القابلة للتعبئة

مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي مما یجعل البنك مجبرا على انتظار مواعید استحقاق هذه 

القروض ولتفادي الوقوع في أزمة نقص السیولة یجب على البنك أن یحسن دراسة القرض وبرمجته 

  .  زمنیا بشكل ال یهدد صحة خزینته

   :منهاوقد یصاحب تقدیم هذه القروض إلزام المؤسسة المقترضة بمجموعة من الشروط نذكر 

شروط استخدام القروض بالكیفیة المتفق علیها وفي األغراض المحددة كضمان السترجاع األموال  - 

  .  شرط تحدید سقف المدیونیة حفاظا على مالءة وقدرة المؤسسة على التسدید مستقبال

بین  قیمة محددةلى توزیع األرباح على المساهمین فال تتعدى نسبة معینة للحفاظ على شروط ع - 

  1.األموال المملوكة والقروض ضمن الهیكل المالي للمؤسسة

من  تمنح ،تتجاوز مدة القروض طویلة األجل في العادة السبع سنوات :طویلة األجل  األدوات: الفرع الثاني

الكها عن تالغرض منها تمویل األصول طویلة األجل التي تزید مدة إه ویكون مؤسسات متخصصةطرف 

تقدم لتمویل المشروعات االستثماریة اإلستراتیجیة ذات النفع العام ویتم إهتالك القرض وفقا  ،السبع سنوات

  .للعمر اإلنتاجي لألصل

  : مزایا وعیوب القروض المتوسطة وطویلة األجل - ب

تتحصل علیها المؤسسة بلجوئها إلى التمویل عن طریق من المزایا التي   :المزایا -

   :القروض المتوسطة وطویلة األجل نذكر مایلي 

   .تجنب المؤسسة تكالیف اللجوء إلى اإلصدار العام إلى الجمهور* 

                                                 
 .117 - 116: ، ص ص2000الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات تقنیات وسیاسات التسییر المصرفيبخزار یعدل فریدة،   1
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عملیة الحصول على القروض ال تستغرق وقتا طویال مقارنة بالوقت الذي تتطلبه إجراءات عملیة * 

   . اإلصدار العام إلى الجمهور

  .سهولة التفاوض بین المؤسسة والجهة المقرضة خاصة إذا كان للقرض طرفا وحیدا* 

ض قصیرة األجل ني عن اللجوء إلى القرو عبالقروض المتوسطة وطویلة األجل یاالستعانة * 

  . وبالتالي تفادي مخاطر احتمال عدم التجدید أو مواعید االستحقاق القصیرة

من المساوئ التي تترتب عن اللجوء إلى التمویل باالستعانة بالقروض متوسطة وطویلة : العیوب -       

   :یلياألجل نذكر ما 

المدة المحددة إلهالك هذه القروض إن سداد القروض متوسطة وطویلة األجل بأقساط سنویة طیلة * 

یعرض المؤسسة إلى االستنزاف النقدي المستمر وهنا تتجلى أفضلیة اللجوء إلى التمویل عن طریق األسهم 

  ).لما تتمیز به من عدم محدودیة تاریخ التسدید(

ت المقترضة لحمایة حقوق في العادة تتضمن اتفاقیات تقدیم القروض نصوصا مقیدة للمؤسسا* 

  .بینما تخلو مصادر التمویل األخرى من هذا القید ائنینالد

فالمقرض یطلب ضمانات قد ال تكون في متناول المؤسسة  ،كون هذه القروض طویلة األجل* 

ولذا  ون تكالیف هذه االستقصاءات عالیةوقد تك ،ویلجأ إلى استقصاءات مفصلة ودقیقة عن وضعیة المؤسسة

  .رض تغطیة هذه التكالیف فالمقرض یضع حدا للقرض المقدم لغ

  مخطط توضیحي للقروض الموجهة لالستثمار): 06(الشكل رقم 

  القروض الموجهة لالستثمار                                    

  

  

  القروض طویلة األجل           القروض متوسطة األجل                               

  .باالعتماد على ماسبق باحثمن اعداد ال: المصدر
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  المصرفي االئتمانمخاطر  :المبحث الرابع

یعتبر االئتمان من أهم األنشطة التي تمارسها المصارف إال أننا نجد أن المؤسسات 

، مما لق بطبیعة القرض وكیفیة استردادهوالبنوك عند منح القرض لعمالئها قد تواجه مشاكل تتع

المقرضة ذاتها وهو ما قد یشكل خطر على المؤسسة ویؤثر على یؤدي إلى خسارة األموال 

  .ویعرضها الحتمال الهالك وهذا ما یعرف بمخاطر االئتمان 1سمعتها

   طبیعة مخاطر االئتمان المصرفي :المطلب األول

  المصرفي االئتمانمفهوم مخاطر  :الفرع األول

یسعى المستثمر دائما إلى الحصول على اكبر عائد ممكن إال أن هناك عوامل عدیدة تمنعه من 

  .المخاطرتحقیق هذا الهدف لعل أهمها 

  :التي جاءت حول المخاطر ا فیما یلي التعارف أهمویمكن وضع 

  المخاطر هي احتمال أن یكون العائد الفعلي مختلفا عن العائد المتوقع وهو ما یعني

  2أو انحراف العائد الفعلي عن العائد المتوقع تباین

  المخاطرة هي فرصة تكبد أذى أو تلف أو ضرر أو خسارة تكون قابلة للقیاس

 3الكمي

 4المخاطرة هي احتمال وقوع خسارة وهي حالة عدم التأكد الممكن قیاسها 

 المخاطرة هي وضع یحتمل فیه أن تتكبد المنشاة خسارة على استثمارها بسبب عملها 

 5في بیئة أعمال تسودها الریبة وعدم الثقة

وبناء على التعاریف السابقة یمكن تعریف المخاطرة بأنها حالة عدم التأكد التي تصاحب تحقق نتائج 

  .ى حدوث خسائر مادیة قابلة للقیاسغیر مرغوب فیها وتؤدي إل

  

                                                 
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الثامن حول مهمة التدقیق في دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفیةصالح مفتاح، معارفي فریدة،   1

 . 5: ، ص2010أكتوبر  12-11یكدة، الجزائر، الفترة ، سك1955اوت 10الوقائع واآلفاق في ضوء المستجدات العالمیة المعاصرة، جامعة –الجزائر 
 .21:، ص2007، دار الفكر الجامعي، االسكندریة، االستثمار في األوراق المالیة وٕادارة المخاطرمحمد الحناوي وآخرون،  2
مركز : ، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد الثامن، دوریة فصلیة تصدر عنمخاطر االستثمار في األوراق المالیةمحمد براق، الجودي طاطوري،  3

  . 29:، ص2006البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
 .11:، ص2008، دار وائل للنشر، األردن، التأمین وٕادارة الخطرحربي محمد عریقات، سعید جمعة عقل،  4
  .32:، ص2010، مكتبة التوزیع في العالم العربي، لبنان، نظریة المخاطرة في االقتصاد اإلسالميعدنان عبد اهللا، محمد عویضة،  5
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تعرضهم الحتمال الهالك أو ورغم المخاطر التي تواجه المستثمر والمؤسسات بما فیها البنوك والتي 

إال أنهم یستعدون لها على أمل تحقیق اكبر عائد وتعظیم إرباحهم ومن أهم المخاطر التي تواجه  1التلف

  .المؤسسات كالمصارف المخاطر االئتمانیة والتي هي موضوع دراستنا

عــرض المخــاطر المصــرفیة فتعــرف علــى أنهــا احتمــال ت أمــا، هــذا فیمــا یخــص المخــاطر بصــفة عامــة

علـى تحقیـق أهـداف البنـك  البنك إلى خسائر غیر متوقعـة أو تذبـذب العائـد علـى اسـتثمار معـین وهـو مـا یـؤثر

  .المرجوة

  :ومن المخاطر الرئیسیة التي تواجهها المصارف هي المخاطر االئتمانیة والتي یقصد بها

  2.عنها خسارة مالیةالمخاطر التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل وفي الوقت المحدد مما ینتج 

وتعــرف مخــاطر االئتمــان فــي احتمــال عــدم مقــدرة العمیــل المقتــرض مــن ســداد القــرض وأعبائــه وفقــا للشــروط 

  3.المتفق علیها عند منح االئتمان

  تجد المؤسسة نفسها غیر قادرة على تحصیل مستحقاتها تجاه العمالء،  أنمخاطر االئتمان هي

فیترتب عن هذا الوضع انعكاسات سلبیة على مؤشر درجة السیولة، وكذلك على مستوى مؤشر 

  .4الربحیة

  المخاطر االئتمانیة هي عدم قدرة المقرض على استرداد أمواله من المقترض سواء لعدم رغبتهم قي

درتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المقرض والتي تتمثل رد المبالغ المقترضة وما لعدم ق أوالسداد 

 .5یستحق للمقرض عنها من عوائد

  مخاطر االئتمان هي احتمال عدم مقدرة العمیل المقترض من سداد القرض وأعبائه وفقا للشروط

  .المتفق علیها عند منح االئتمان

لخسائر المحتملة نتیجة رفض عمالء االئتمان للسداد أو ویمكن تعریف مخاطر االئتمان بأنها ا

عدم قدرتهم على سداد الدین بالكامل وفي الوقت المحدد، ففي حالة االئتمان التجاري یقوم المورد بتزوید 

المشتري بالسلع والخدمات اآلن على أن یتم السداد مستقبال إما في حالة اإلقراض المصرفي یقوم 

  . مقابل الوعد بسداد الفائدة واصل الدین في المستقبلالمصرف بتقدیم القرض 

 

                                                 
، 2004، ورقة مقدمة إلى ندوة مخاطر المصارف اإلسالمیة، المعهد المصرفي، الریاض، أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطرسالم بن إبراهیم السویلم،  1

 .1:ص
 .174:، ص2000، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،عمان، إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتمانيحمزة محمود الزبیدي،  2
 .444:،ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة،الطبعة الثانیة: إدارة البنوك التجاریةابتهاج مصطفى عبد الرحمن،  3
 .06:، ص2007اث اقتصادیة وٕاداریة، العدد األول، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ، مجلة أبحالتقاریر المالیةرحال علي،  4
 .84:، ص2004، بدون دار نشر، األزمات المصرفیة والمالیةأحمد غنیم،  5
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وهي أكثر أنواع  1وعلى هذا األساس تعتبر المخاطر االئتمانیة هي جوهر ولب العملیة المصرفیة

بمعنى انه ال یوجد  2من مجموع المخاطر التي تواجهها المصارف % 60المخاطر حیث تمثل حوالي 

ومن هنا فانه یكون أمام المصرف ) منح القروض(مصرف ال یحتمل المخاطر القترانها بالنشاط الرئیسي 

   3خیارین ال ثالث لهما

  إما أن یحتمل المصرف المخاطرة والسعي لتسییرها لزیادة عوائد إال أننا نجد أن سعر الفائدة مرتبط

  .بمدى المخاطرة

 ملیات منح القروض وعلیه تنخفض عوائده ونشاطهوٕاما أن یخفض من ع. 

  مخاطر االئتمان المصرفي وأسباب مصادر :الفرع الثاني

  :تتنوع مصادر المخاطر االئتمانیة وتتلخص هذه المصادر فیمایلي

وهي ناتجة عن عدم الدراسة الموضوعیة لقرار منح االئتمان، وتحدید المخاطر  :أسباب متعلقة بالبنك - أوال

المحتملة من حیث مخاطر اإلدارة، مخاطر السوق، مخاطر رأس المال، ومخاطر الضمانات العقاریة أیا 

  .كانت طبیعتها

تنتج عند تقدیم العمیل لمعلومات خاطئة عن وضعیته المالیة أو تقدیمها  :أسباب متعلقة بالعمیل - ثانیا

داریة في استخدام القرض وتوجیهه في بشكل غیر كامل من جهة، ومن جهة أخرى عدم كفاءته الفنیة واإل

 . أنشطة تمویل غیر مناسبة وطبیعة القرض یترتب علیه التعثر والعجز عن الوفاء بالتزامه اتجاه البنك 

وهي غیر صادرة من قرارات البنك أو العمیل ولكن بالبیئة التي یعمل فیها العمیل : أسباب خارجیة  -ثالثا

  :إلىدورها  تنقسم المكلف بسداد قیمة القرض، وهي ب

  وهي المخاطر التي تصیب كافة القروض بصرف النظر   ):المخاطر النظامیة( المخاطر العامة

بذاته كما یلحق اثر تحققها بجماعات كبیرة في وقت واحد ومن أمثلة تلك  4عن ظروف المقترض

  :المخاطر نذكر

  الخ...كالمصادرة والتأمیم، الحروب والنزاعات األهلیة 5:تتعلق بالظروف السیادیة للدولة  -

كتغیرات القوانین المتعلقة بنشاط المقترض، القانون التجاري، قوانین   :تتعلق بالتغیرات القانونیة -

  الخ...االستثمار، معدالت الضرائب

                                                 
 . 203: ، ص2003، الدار الجامعیة ، االسكندریة،إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،  1
 .141:، اإلثراء للنشر والتوزیع، األردن، صاألزمات المالیةمحمد عبد الوهاب الغزاوي، عبد السالم محمد خمیس،  2
 .203: طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص 3
  :  ، الموقع االلكتروني-إدارتها والحد منها -قیاسها –تحلیلها –المخاطر االئتمانیة صالح مفتاح، معارفي فریدة،  4

http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=2075 . 2، ص 11:34: ، الساعة05/04/2012: ، بتاريخ  
5 Haouat Asli Meriem, « Risque opérationnel bancaire : le point sur la réglementation prudentielle 

Management & Avenir  ,2011/8 n° 48, p : 229. 
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المقترض على في حاالت الكساد یحدث العكس فتتدهور األسعار وتتراجع قدرة  :ظروف االقتصاد الكلي -

سداد قرضه، والعكس في حاالت الرواج، كما أنه یجب مراعاة معدالت التضخم وتأثیرها على القطاع 

  .الذي ینتمي إلیه المقترض

وتشمل السیاسة المالیة، النقدیة والتجاریة، فقد تقوم الدولة مثال بإتباع سیاسة  :السیاسات االقتصادیة  -

منتجات قطاع المقترض أو العكس، وهذا یؤثر إیجابیا أو سلبیا على نقدیة توسعیة توفر التمویل لشراء 

قدرة المقترض على السداد، كما قد تأخذ السیاسة المالیة االتجاه نفسه، قد تزید الضرائب وقد یحدث 

 .الخ...العكس

وبالمثل تعمل السیاسات التجاریة على التأثیر على قدرة المقترض على تصریف منتجاته، لذلك فهي 

 1.تؤثر على قدرته على السداد

  یقصد بالمخاطر الغیر نظامیة هي تلك المخاطر  ):المخاطر الغیر نظامیة(المخاطر الخاصة

 أن ، باإلضافة إلى2الداخلیة التي تنفرد بها شركة أو صناعة أو مصرف ما في ظل ظروف معینة

و من  3ائج المترتبة علیهاأثرها یكون محدودا، وعادة ما یسهل التحكم في ظروف حدوثها وفي النت

ضعف إدارة االئتمان سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدریب الكافي و عدم توافر سیاسة ائتمانیة :أمثلها

، اإلضرابات 4ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة علیها ،رشیدة و ضعف سیاسة التسعیرٍ 

إن مثل هذه , الخ...السرقة, قائالحر  ،العمالء نتیجة ظهور منتجات جدیدةتغیر أذواق  العمالیة،

المخاطر االستثنائیة و الالسوقیة من شأنها أن تؤثر على قدرة العمیل ورغبته في سداد ما علیه من 

 :التزامات اتجاه البنك مانح القرض في األجر المتفق علیه مما یؤدي إلى النتائج التالیة

  التأثیر في سداد االلتزامات -

 ي االئتمانخسارة جزئیة من إجمال -

 .خسارة كلیة إلجمالي االئتمان -

وخالصة القول أن المخاطر الخاصة تحدث نتیجة لعوامل داخلیة تؤثر على البنك أو الشركة 

وهو ما یتطلب منهم التنبؤ بها وتوقع حدوثها مستقبال ویمكن التقلیل أو التحكم فیها عن طریق التنویع 

ة السوق ككل و یصعب على البنك السیطرة علیها على عكس المخاطر العامة التي تؤثر على حرك

والتنبؤ بها مستقبال و مواجهتها و بالتالي ال یمكن تجنب المخاطر العامة بالتنویع فالنصیب األكبر 

                                                 
  .12-11: ، ص ص2008 إبراهیم عبد ربه، الخطر والتامین، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة، 1
 .3: صالح مفتاح،معارفي فریدة، مرجع سابق، ص 2
 . 12: ابراهیم عبد ربه، مرجع سابق، ص 3
 .144: ، ص2008، االسكندریة، 2الطبعة ، منشاة المعارف، قیاس وٕادارة المخاطر بالبنوكسمیر الخطیب،  4
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للمخاطر الكلیة یعود إلى المخاطر النظامیة وجزء من المخاطر الغیر نظامیة ویمكن توضیحها بالمعادلة 

  1التالیة

  .المخاطر الغیر نظامیة+ المخاطر النظامیة =الكلیةالمخاطر 

  :والشكل التالي یوضح مصادر المخاطر وحاالت التنویع وعدم التنویع 

  مصادر مخاطر االئتمان): 07(الشكل رقم

  العائد املتوقع                                                                                           

                                        

  المخاطر النظامية                                                       

  المخاطر الكلية                      

  المخاطر الغير النظامية             

  

  المخاطر                                       
، الموقع - إدارتھا والحد منھا - قیاسھا –تحلیلھا –،معارفي فریدة، المخاطر االئتمانیة صالح مفتاح: المصدر  

  :  االلكتروني
http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=2075 .3، ص11:34: ، الساعة05/04/2012: ، بتاریخ  

  المصرفي االئتمانإدارة مخاطر  :المطلب الثاني

. یقصد بإدارة العملیة االئتمانیة كیفیة اتخاذ القرار االئتماني على مختلف المستویات اإلداریة والتنظیمیة     

معاییر والتوجیهات العامة التي یتعین على أجهزة االئتمان بالفرع االلتزام بها لتجنب هذه السیاسة تتضمن ال

 .المخاطر االئتمانیة

  :من خالل أسلوبین االئتمانوبشكل عام یمكن التحكم في مخاطر  

  ،األسلوب الوقائي  

 األسلوب العالجي.  

  تغطیة مخاطر التعثر :الفرع األول

الناتجة عن القروض وخاصة خطر عدم  التسدید یؤدي به إلى تبني مجموعة من إن تخوف البنك من المخاطر 

  .الطرق االحتیاطیة والوقائیة التي تسمح له بمواجهة المخاطر بأنواعها

: أهمهالعل یتعین على البنك إتباع هذه  الطرق لمواجهة المخاطر في حالة حدوثها و  :الطرق االحتیاطیة - أوال

  .التأمیناتالضمانات، المؤونات 

                                                 
  . 3:صالح مفتاح، مرجع سابق، ص 1

http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=2075
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 تعتبر  الضمانات من أهم اإلجراءات االحتیاطیة التي یقوم بها البنك   :الضمــانات

لمواجهة خطر عدم التسدید على القرض من البنك من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة إثبات حق 

البنك في الحصول على أمواله واستعادتها بطریقة قانونیة في حالة عدم تسدید قیمة القرض من 

   .ف العمالءطر 

 .وبصفة عامة یتم تقسیم الضمان إلى قسمین ضمانات شخصیة وضمانات حقیقیة

 حیث یقوم البنك التجاري بتكوین مخصصات للدیون المشكوك في : المؤونــات

 :تحصیلها ویتم حساب قیمة المخصص كاآلتي

أمینات الضمانات والت -القیمة اإلجمالیة للدیون المشكوك في تحصیلها= قیمة  المخصص 

  .الملحقة

 یعرف التامین بأنه عقد بین طرفین احدهما یسمى المؤمن  : التأمینات على القرض

یلتزم فیه المؤمن بان یؤدي إلى المؤمن لمصلحته مبلغا من المال أو ) المستأمن( والثاني المؤمن له 

إیرادات مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق  خطر مبین في العقد وذلك 

  .ة أخرى یؤدیها المؤمن إلى المؤمن لهفي مقابل قسط أو أیة دفعة مالی

وال یقوم بعملیة التامین فرد نحو فرد وٕانما تقوم بها شركات مساهمة كبیرة یتعامل معها عدد ضخم 

   .من المستأمنین

  1:وتنشط في الجزائر العدید من شركات التامین منها  

  .(SAAT)الشركة الجزائریة للتأمین  -

  الشركة الجزائریة للتأمین وٕاعادة التامین  - 

 .الشركة العالمیة للتامین وٕاعادة التأمین - 

ومن أهم الطرق واألسالیب التي قد یلجأ إلیها البنك لحمایة نفسه من المخاطر  التي  :الطرق الوقائیة - ثانیا

  :قد یتعرض لها ما یلي

 ته على عدد غیر محدود یجب على البنك توزیع عملیا  :الحد من التركیز االئتماني

من المتعاملین تحسبا إلفالس احدهم أو تخلفه عن الدفع حیث یمكن للبنك في حالة تعدد المتعاملین 

  .تجاوز إعسار العمیل بسهولة

                                                 
  :، الموقع اإللكترونيالجزائر وشركات التأمین 1

http:// www.arabdecision.org.  :. site consulté le  25.03.09   
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كما یقوم البنك بتمویل عدة قطاعات ضمن الحد من التركز االئتماني وذلك تحسبا لتضرر احد      

القطاعات باألزمات أو الكوارث كتركز التمویل المصرفي في القطاع الفالحي والذي  ینجر عنه خسائر 

حد القطاعات  فادحة للبنك في حالة حدوث فیضانات مثال مختلفة لتعویض الخسائر الناجمة عن تضرر ا

  .باألزمات باألرباح المحققة من النشاطات األخرى

 حیث یقوم البنك باالشتراك مع مؤسسات مالیة أخرى بتقدیم :  توزیع خطر القرض

القرض للعمیل في حالة كبر حجم هذا القرض، وذلك تجنبا لعدم تسدید المقترض لدینه وبالتالي 

  .ك الحالةتنخفض الخسائر التي قد یتحملها البنك في تل

 یقوم البنك المركزي بدور اإلشراف : إتباع القواعد الممالت من طرف البنك المركزي

بنك البنوك وذلك من خالل سن القوانین والتعلیمات التي من  تهالرقابة على البنوك التجاریة بصفو 

  .شأنها حمایة البنوك التجاریة

 ات موضوعیة إلرشاد وذلك بهدف وضع معاییر مؤشر : كفاءة السیاسة االئتمانیة

موظفي جهاز االئتمان بالمصرف ووضع أساس لتقییم أداء العملیة االئتمانیة حتى یتمكنوا من تحدید 

  .مستوى المخاطر المقبولة على أساس ربحیتها وكفاءتها

حیث توجد تقنیات عدیدة أخرى للتقلیل من مخاطر االئتمان  :تقنیات أخرى للحد من مخاطر القروض -ثالثا

  : و منها

 وهو یسمى أیضا بالتسدید :  التوریق المصرفي(Titrisation)  وهو یعني تحویل

قابلة ) أسهم و سندات(القروض واألصول األخرى إلى أوراق مالیة :أصول  مالیة  غیر سائلة مثل

تستند إلى ضمانات عینیة أو مالیة ذات تدفقات نقدیة للتداول في أسواق رأس المال  وهي أوراق 

متوقعة، وال تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدین على السداد من خالل التزامه العام بالوفاء 

  1 .بالدین

فالتوریق یعني إمكانیة الحصول على تمویل جدید بضمان  الدیون المصرفیة  القائمة ،إما من      

خالل إنشاء أصول مالیة جدیدة أو من خالل تحویل الموجودات من المقرض الرئیسي إلى مستثمرین آخرین  

ئنین آخرین ببیع وتحویل القروض إلى أوراق مالیة یعطي للدائن فرصة ترویج قروضه وتحویلها إلى دا

سواق االئتمان وأسواق و تعتبر بذلك عمیلة التوریق دمجا بین أ.األوراق التي تمثلها و تداولها في البورصة 

  .كونها تزیل الحدود بین القروض المصرفیة واألوراق المالیة رأس المال

  ویسمى األرصدة التعویضیة وهي عبارة عن أرصدة یتركها البنك  :هامش الضمان

عة لحین انتهاء السداد وتمكن هذه التقنیة البنك من السیطرة على مخاطر االئتمان ویحتفظ بها كودی

                                                 
 .35:، مرجع سابق، ص  أدوات و تقنیات بنكیةمدحت صادق،  1
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البنك كجزء من األموال المستحقة على العمیل إذا لم یسدد هذا األخیر دینه في اآلجال المحددة، 

   1.ویمكن له توظیف هذه الودائع أو جزءا منها لتحقیق األرباح

  ومن أهم القواعد  :ة من طرف الهیئات المالیة الدولیةإتباع القواعد  الممال

واإلجراءات التي على البنوك إتباعها للحد من المخاطر االئتمانیة ما أقرته لجنـة بازل للرقابة 

المصرفیة حول معدل كفایة رأس المال، حیث تسعى الهیئات المالیة الدولیة لدعم كفایة استقرار 

  2.المخاطر البنكیةالسوق المصرفي العالمي وتقلیل 

 تعد طریقة التنقیط إحدى األسالیب اإلحصائیة التي  3":االعتماد على طریقة التنقیط

تساعد البنوك التجاریة في مواجهة خطر القرض والتي تزید من ثقتها في قرار منع القرض أو عدم 

  .منحه

خاصة بكل زبون ویعرف القرض التنقیطي بأنه طریقة تحلیل إحصائیة تسمح بإعطاء نقطة      

  تعبر عن درجة مالءته المالیة

  ال تضع "التنویع في معناه البسیط هو تطبیق للمثل القائل :نظریة تنویع محفظة القروض

 ، فوفقا لهذا المنطق قامت نظریة "كل ما تملك من بیض في سلة واحدة 

 :،و التي  قدمت التطورات التالیة Markowiterهاري ماركوتر

التام و الكامل و السالب  بالمشروعات االستثماریة ذات االرتباط في حالة القیام - 

، فالتنویع 1=أي أن معامل االرتباط) ب(عائد الأكبر من )أ(وكان عائدا االستثمار  ببعضها البعض ،

 .أنه غیر ممكن عملیا في هذه الحالة یترتب علیه القضاء على الخطر نهائیا إال

فإن " 0=االرتباطأي أن معامل "، ستثماریةاالالمشروعات  ارتباطفي حالة عدم  - 

 .التنویع في هذه الحالة الیترتب علیه تخفیض للخطر

  الطرق العالجیة :الفرع الثاني

من مخاطر القروض ، إال أنه  بالرغم من كل األسالیب و اإلجراءات التي قد یتخذها البنك للوقایة 

كثیرا ما تكون هناك حاالت من التعثر المالي ألسباب لم تكن متوقعة، مما یعود بالضرر على كل من 

                                                 
دراسة على مستوى القرض الشعبي الجزائري بانورامیك،  -، التوقع بخطر القرض في البنك التجاري باستخدام نموذج ذو متغیرات كمیة كریم رزمان 1

،  كرةتخصص نقود وتمویل ، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر ، جامعة بس، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، -قسنطینة

 .46:، ص2007/2008: الجزائر ، السنة الجامعیة

مداخلة مقدمة للملتقى الدولي ، )تجربة توریق القروض العقاریة في الجزائر:( التوریق كأداة مالیة لمواجهة مخاطر الدولة في البنكسلیمان ناصر،  2

كلیة  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الشلف ،الجزائر، یومي ،  "-اآلفاق والتحدیات-إستراتیجیة إدارة المخاطر في المؤسسات "الثالث حول 

 .04:، ص 2008نوفمبر  26/ 25:

مداخلة مقدمة للملتقى ، )تطبیق طریقة التنقیط في قطاع األشغال العمومیة:(تسییر و تقییم مخاطر القروض موالي خنتر و محمد بن بوزیان ،  3

،  كلیة  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الشلف ،  الجزائر، "-اآلفاق والتحدیات-رة المخاطر في المؤسسات إستراتیجیة إدا" الدولي الثالث حول

 .11 -10:، ص ص 2008نوفمبر  26/ 25: یومي
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تفادي اآلثار السلبیة لهذا التعثر أو تخفیضه على األقل یتخذ البنك بعض  ومن أجل.المقرض و المقترض

  :اإلجراءات هي

  .تنظیم وظیفة التحصیل - 

  .المتعثرةقروض إدارة ال - 

ویقصد بسیاسة التحصیل تلك اإلجراءات التي یتبعها البنك لمحاولة  :صیلتنظیم وظیفة التح - أوال

  .استحقاقهاالقروض المقدمة للعمالء خاصة تلك التي  تجاوزت آجال  استرجاع

قد یكون  التأخیر في السداد مؤشرا على عدم رغبة العمیل أو عدم   :روض المتعثرةإدارة الق - ثانیا

واتخاذ  به إلقناعه بالسداد، االتصالو في حالة رغبة العمیل في المماطلة فینبغي  قدرته على السداد،

 .األمر اقتضىإجراءات متشددة إذا 

وهي القروض التي استنفذت كافة الطرق الممكنة لتحصیلها بحیث أصبح : القروض الهالكة -ثالثا

من المستحیل تحصیلها أو تحصیل جزء منها، وبالتالي فهي تعتبر ضمن تكالیف البنك ومن أهم مؤشرات 

   :الهالكةالقروض 

  1 .هروب المقترض إلى خارج البالد، تقدیم ضمانات بأقل من قیمة القرض بكثیر - 

  .أسالیب التزویر في تعامله مع البنك ومع اآلخرین لجوء المقترض إلى - 

  .عدم تسدید أقساط الدین لفترة طویلة قد تزید عن سنتین - 

ویتم تحویل القرض إلى دین معدوم الن استمراره ضمن إجمالي القروض  یؤثر على قدرة البنك على 

لقرض بعد أن تم إعدامه فإن على لده امنح تسهیالت جدیدة أما في حالة تحسن المركز المالي للعمیل وسد

  .مبلغ القرض واعتباره إیرادا یضاف إلى أرباح السنة التي تم فیها استالم المبلغ استالمالبنك 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 M.Mathiew , L’exploitation Bancaire :le risque de crédit ,EDEF CAM ,Paris,1995,P :227. 
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  :لخالصةا

ة التي تقوم بھا البنوك، ومعرفة نشأ المصرفیةبعد التطرق  ألھم النشاطات والتقنیات 
 االئتمانالودائع ومنح  استقبالیومنا ھذا، وجدنا أن  إلىالعمل المصرفي منذ العصور الوسطى 

عدد  استقبالزیادة حصة البنوك من الودائع تعني  أنالوظائف األساسیة للبنوك، حیث  أھممن 
األمر الذي ینتج عنھ تطویر  االئتمانأكبر من الزبائن لدیھا، وبالتالي إمكانیة زیادة معدالت منح 

  .واألفراد بالقروض راتاالستثمانتیجة تمویل  لالقتصاد

أكبر عدد ممكن من الزبائن وجب علیھا تحسین وتفعیل  استقبالولتتمكن البنوك من 
تحظى برضا كي  الجودة بمستوى عالي  ة المقدمة لھم والعمل على تقدیمھاخدماتھا المصرفی

   .األمر الذي ینتج عنھ زیادة حصتھا من الودائع المسجلة في سوق البنوكالزبائن، 

  

  

  

  



 

 

مدخل : الفصل الثاني 

عام حول الخدمات 

 المصرفیة
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 :تمهید

فبعد أن  العالمیة، االقتصادیات في الحدیثة المظاهر من الخدمات بقطاع االهتمام یعد

ولوقت طویل منصبا حول قطاع الصناعة، الزراعة  والتجارة، كونها األهم في  االهتمامكان 

 غیر و هامشیة الخدمات أنها واعتبار المنظماتو  الدول مستوى على االقتصادتطویر وتنمیة 

التركیز علیها خاصة مع تنامي البحوث في التسویق بمختلف مجاالته  اآلن،  أصبح مربحة

وبروز نظریات وأطر علمیة نظمت طرق مناهج العمل في مجال الخدمات، األمر الذي جعل 

ة أو مؤسسة حیث یتوقف نجاح أي عمل لها على منها الركیزة األولى واألساسیة ألي منظم

  .نوعیة الخدمة المتوفرة وكیفیة أدائها

 لدیها تعامالتها المصرفیة، أصبحت بحوث التسویق المصرفي وبتطورفنجد أن البنوك 

أن تحسین جودة  باعتبار، الخدمات المصرفیةفیما یتعلق بتسویق ـ وخاصة كبیرة تحظى بأهمیة

  .المصرف لكسب الزبائن مفتاحوجه هو  ى أحسنهذه الخدمات والعمل على تقدیمها عل
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 المصرفیة و الخدمة الخدمة ماهیة :المبحث األول

فقد أسهم البحث الذي قام به  األمریكیةالدراسات حول الخدمة كانت في الوالیات المتحدة  ىإن أول

سنة ، )Le modèle de A, Parasuraman, Valérie A.Zeithaml et Léonard L.Berry1988  (كل من 

طرق كمیة، حیث  باستعمالساسیة لفهم نوعیة الخدمة وكیفیة قیاسها بشكل كبیر في إرساء القواعد األ19881

المركبات  اختزلواهؤالء الباحثین قد  أننجد ذاع صیته في جمیع ربوع العالم، فهذا البحث نجاحا كبیرا و  القى

هذا  SERVQUAL: أطلقوا علیهالمعقدة للخدمة في مجموعة من األبعاد شكلت نموذجهم المشهور الذي 

مع مر الزمن، مما حتم  االنتقاداتسنة، وجهت له خالل هذه الفترة العدید من  30مدة  اختبارهاألخیر تم 

أخرج بصیغته  أن إلىنموذج حیث تم إدخال عدة تحسینات على هذا العلى أصحابه إعادة النظر فیه 

ساسا من خمسة أبعاد أساسیة یتناولها الدارس للخدمة في تحلیل توقعاته ونتائجه أالنهائیة والتي كونت 

  2.المتحصل علیها في دراسة ما 

  خصائصها وأنواعها الخدمات، :المطلب األول

  اتمفهوم الخدم :الفرع األول

إن التباین في أنواع الخدمات جعل مفهوم الخدمة یخضع لتفسیرات عدیدة وذلك لتعدد التعاریف  

  :، ولعل أهم هذه المفاهیم التي جاءت حول الخدمة مایليواختالفها

 عبارة عن األنشطة أو المنافع التي تعرض للبیع :" تعریف جمعیة التسویق األمریكیة

  3"المباعةأو التي تقدم مرتبطة مع السلع 

  :هيالخدمة بنظر هذه الهیئة  أنمن خالل تعریف الجمعیة األمریكیة للتسویق نجد 

 .مع المنتج أو السلعة التي هي أساس عملیة البیع عبارة عن نشاط أو منفعة تعرض للبیع -

هذه المنافع لیست ملموسة وٕانما هي جزء من السلع المقدمة والتي تسمح من خاللها بإعطاء الطابع  -

الحسن أو السیئ عن صاحب السلعة المباعة، حسب نوعیة الخدمة ودرجة إرضائها للعمیل، مثل 

 .الخدمات المصرفیة

یمكن أیضا أن تكون هذه الخدمات مصاحبة للسلع المباعة، كونها جزء من عقد البیع ونقصد بهذا  -

 .إلخ.. والمعدات  اآلالتوالصیانة لبعض السلع مثل  التركیبعلى سبیل المثال خدمات 

                                                 
1 Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts » ,La Revue des Sciences de Gestion, 2009/3 n° 237-238, p. 43-54. 

ث إقتصادیة مجلة أبحادراسة میدانیة،  -الجزائر –قیاس جودة الخدمات المصرفیة في مدینة قسنطینة غیشي عبد العالي، شمام عبد الوهاب،  2

، 2007 وٕاداریة، مجلة محكمة نصف سنویة تصدر عن كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد األول جوان

 .108: الجزائر، ص
 .17:، ص2004، دار وائل، األردن،  تسویق الخدماتهاني حامد الضمور،  3
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 من  آخرطرف  إلىأداء غیر ملموس یقدمه طرف  أوأي عمل "  :تعریف كوتلر

 " ما شيءینتج عن ذلك ملكیة  أندون 

  :من خالل تعریف كوتلر نستخلص ما یلي

جهة أخرى تحتاج هذا النوع منها  إلىالخدمة هي أي منفعة تقدم من جهة تسمى عارضة الخدمة  -

 .ویمكن أن نسمیها بطالبة الخدمة

وهذا العنصر نجده مشترك بین كوتلر و الجمعیة  ،ل في هذه الخدمة أنها غیر ملموسةاألص -

 .األمریكیة للتسویق

أي أنه ال یمكن أن ترافق الخدمة منتج معنوي ألنها هي من تمثل هذه  الخدمة بمنتج ملموس ارتباط -

  ."الالملموسیة" الصفة 

  محمود صادق بازرعة، نقال عن التسویقمبادئ في كتابه  محمد صالح المؤذنعرفها كما: 

إشباع حاجات المستهلك  إلىوالفعالیات غیر الملموسة التي تهدف  األنشطةالخدمات هي تلك "  

تقترن  دون أنالصناعي مقابل دفع مقدر معین من المال من " المشتري" المستعمل  أو األخیر

 1".هذه الخدمات مع بیع سلع

  خصائص الخدمة :الفرع الثاني

 :یمكن حصر خصائص الخدمات في العناصر التالیة

 متعددة األبعاد: La multidimensionnalité2 

، 2009في بحث قدموه لمجلة علوم التسییر سنة  André Boyer et Ayoub Nefziیرى  

 آو، تعدد األبعاد "نحو توضیح المفاهیم: تصور للجودة في قطاع الخدمات: "والذي جاء تحت عنوان

« la mulidimensionnalité » الخصائص التي تتمتع بها الخدمات وهذا من خالل  أهم، تعتبر احد

 : هما أساسیینبعدین 

 .نظام المتخذ والذي یسیر إنتاج الخدمةالوالذي یمثل  : une dimension procédurale بعد إجرائي -

التفاعالت والعالقات ما بین الموظفین لها عالقة :  une dimension relationnelleبعد عالقاتي  -

 أوفي إنجاز وتحدید أحكام المستهلكین  وأساسيعلى العمیل، هذا التفاعل یمثل عنصر هام  وتأثیر

 3.العمالء على جودة الخدمة المقدمة

 

                                                 
 .207: ، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، التسویقمبادئ محمد صالح المؤذن،  1

2 Turgeon Normand et Martin Delphine, « Le marketing de partage comme outil de marketing pour 
l'entreprise », Gestion, 2002/1 Vol. 27, p. 25. 
3 Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts », opcit, p : 49. 
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  واالستهالكتزامن اإلنتاج   La simultanéité de la production et de la consummation:  

تقدیمها في العدید من الخدمات وذلك الن وقت حضور المستهلك للخدمة ضروري أثناء 

والمستهلك لها یعني  "تقدیم الخدمة" اإلنتاجتقدیم الخدمة ال یتزامن وغیاب العمیل، هذا التزامن في 

  :بها أربعة مبادئ أساسیة

 .أهمیة مشاركة العمیل -

 .بالعمیل االتصالفي  "الموظفین"مشاركة الفریق المكلف بتقدیم الخدمة  أهمیة -

 .توثیق العالقة بین وظائف التسویق وعملیاته -

إمكانیة تكیف تسلیم الخدمة مع المقاییس المتفق علیها، وٕاال فإن التكالیف تكون  -

 1.باهضة

 2:الخدمـات یةعـدم ملموس L’intangibilité ها الخدمات غیر ملموسة، بمعنى یستحیل لمس

فالمریض في عیادة الطبیب أو "، رؤیة الخدمة قبل شرائها،واالستماعذوق، اإلحساس، ال :مثل

  ."الزبون في محل الحالقة ال یمكنه معرفة النتیجة مسبقا

وبسبـب هذه الصفة فإن أغلب الخدمـات أصبحت تنتـج وتستهلك في آن واحـد، وبسبب كونها غیر 

المرتبطة بالتخزین، وأیضا بمفهوم تسییر المخزون ال مادیة فإنه ال یمكن تخزینها، لذلك فالمشاكل والمزایا 

والمضامین التسویقیة الناتجة عن كون الخدمات المصرفیة غیر  االنعكاساتومن أبرز  .یمكن أن تتواجد

ملموسة، إنها غیر معنیة بنشاطات مثل التخزین، والنقل والرقابة وغیرها من النشاطات المرتبطة أصال بالسلع 

ك ال یركز ترویج الخدمات على خصائص الخدمات بل على المزایا التي تحملها هذه ولذل 3،الملموسة

  .الخدمات ألن المشتري في سبیل تقلیصه من نسب عدم التأكد یبحث عن إشارات تعبر على نوعیة الخدمة

  .الخ......المحالت، الموظفین: هذه اإلشارات یمكن أن تكون

 ویقیةساإلجراءات التم الخدمة هّي من أه ةوتنمیة ملموسیلذلك فإن تشخیص العرض غیر الملموس 

 4.المّتخذة في میدان الخدمات

 قابلیة الخدمة للتلف: La périssabilité :  لف نابعة من عدم قدرتها على تللقابلّیة الخدمة

خزین لذلك فإن الكمیات غیر المستخدمة خالل فترة العرض ستختفي لألبد، تذكرة السینما التي تال

و لذلك فغالبا  ،ائرة یستحیل تعویضه إذا لم یشتراتباع هي تذكرة مفقودة لألبد، ومقعد في الط ال

                                                 
1 Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts », opcit, p. 46. 

لنیـل شهـادة ، أطروحة مقدمة -دراسة على قطاع البرید واالتصاالت بالجزائر -التسویق في مؤسسات الخدمات العمومیةعبد القادر براینیس،  2

 .118-116: ، ص2006/2007الدكتـوراه فـي العلـوم االقتصادیـة، جامعة الجزائر، 
 .44:، ص2000، دار البركة انشر والتوزیع، عمان، األردن، -تطبیقيمدخل نظري  - تسویق الخدمات المصرفیةأحمد محمود أحمد،  3

4 Lemoine Jean-François, « Du e-marketing au m-marketing : bilan et perspectives »,Management & 
Avenir, 2011/4 n° 44, p. 98. 
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ما تفرض شركة الطیران عقوبات على تأجیل المسافرین لرحالتهم ألنها تدرك أن الكمیات غیر 

  .فها أغلى من الكمیات المستخدمةلالمستخدمة أثناء عرض الخدمة ربما قد تك

ة الممنوحة لمشكل الخدمات غیر المستخدمة أو غیر المباعة، خاصة في یاألهم سرومن هنا یكمن 

  ).نوالزمروف متغیر حسب الظ( رحالة كون الطلب غیر مستق

 عدم تماثل الخدمة: L’hétérogénéité  الخدمة متغّیرة حسب أوقات وظروف تحققها، لذلك في

ألن الخدمة تعتمد على من یقدمها  غالب األحیان یستحیل تنمیط إنتاج الخدمة وجعلها متماثلة،

فاءات وظروف وفي الحقیقة یصعب الحصول على ك. وعلى كیفیة تقدیمها وعلى ظروف تقدیمها

فمن المستحیل أن ینتج محامي نفس نوعیة الخدمة لزبونین اثنین، فقد ، مماثلة في هذا الشأن

من نفس العالمة، ومن نفس الحجم، ومن نفس  منتجینتكون لهذین الزبونین نفس النظرة اتجاه 

ولكن بالنسبة لنفس الخدمة ال تكون لهما نظرة متشابهة، .. النوعّیة والّلون، من نفس المؤسسة

  :وذلك نظرا لسببین

د یفسفر في قطار یعتبر في آن واحد ج'' كون للمستهلك تأثیر على نوعیة الخدمة  :السبب األول

ین في نفس العربة، ألن حسب ما ینتظره كل واحد من هذه الخدمة یكون وغیر جید لعدة أشخاص مسافر 

  .''مستوى تقییمه

ومن هنا ینشأ إحساس المشتري بأن له أكثر دور وأكثر مشاركة في اإلنتاج والشراء إذا ما تعلق 

نفس الخدمة، األمر بالخدمة، وذلك بالنسبة إلیه، وبالنسبة لباقي المستعملین للخدمة باعتبارهم یتقاسمون معه 

فنوعیة زبائن مطعم أو فندق یكون لهما دور كبیر في تحدید نوعیة ومستوى الخدمة في عقلیة الزبائن 

  .اآلخرین

هو كون للبائع تأثیر على نوعیة الخدمة، فوجبة غذاء محضرة من طرف أحد  :السبب الثاني

  .زمیله الطباخین هي غیر متطابقة مع نوعیة نفس النوع من الغذاء محضر من طرف

دون دین یحذین نصادفهم أثناء شرائنا للخدمات، ألنهم هم الذة الموظفین اللمیومن هنا تكمن أه

أو " جیدا"ة الوجبة التي نحصل علیها في مطعم والتي یظهر لنا مستواها یفنوعألن "بون، ز رضاء أو سخط ال

ئة للوجبة بفضل یة السین تدارك النوع، هّي ظاهرة ال یمكن تكرارها، وحتى وٕان حاولنا في بعض األحیا"ردیئا"

  ".االحتجاج

 لعامل البشرياهو  والخدمات المنتجاتقة بین ر ولذلك فلیس من الّصدفة أن یكون من المعاییر المف

  .الّذي له دور فعال في میدان الخدمات
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، الشيء الّذي هو غائب في "عدم التیقن في الخدمات"هذا العامل هو السبب في ظهور بعد 

" عقالالمتو "وأیضا في إیجاد " الزبائن"أو بـ " الموظفین"الصناعیة، وذلك سواء تعّلق األمر بـ  المنتجات

  ."في الخدمات" الالملموس"و

أثر بالغ في تسویق " من الفم إلى األذن" ومن هنا تكون لسمعة البائع وعملیة نقل المعلومات 

 .الخدمات

  فإذا مرض "قابلة لالنفصال عن من یقدمها، الخدمات غیر  1:الخدمة انفصالیةعدم

دة في آخر، وهذا یعني أن قدرة اإلنتـاج محد ىالفنان في آخر لحظة فال یمكن تعویضه بمعن

وأیضا فان زمان ومكان إنتاج خدمة واستهالكها ال یمكن فصلهما في أي ، "قدرات الفنان فقط

الخدمات،  أغلبها بمشكلة تخزینمن هنا تنبع مشاكل عدیدة، تتعلق في  و .حال من األحوال

لب، ولذلك في مجال الخدمات یجب أن یكون المكان والزمان وتكییف العرض مع الط

  .لإلنتاج والبیع واالستهالك معا) صالحین(

ـة، نجد أن ثار بالغة على القرارات التسویقیي لها آة التباإلضافة إلى هذه الخصائص األربعة المهم

ق ز بهما قطاع الخدمات، یتعلیحوا خاصیتین أخریین یتمف بهذه الخصائص واقتر لم یكت 2االقتصادیینبعض 

 :األمر بـ

 ضعیفة  ة أوقطاع الخدمات یتمّیز في مجمله بصناعة غیر مركزی :ال مركزیة إنتاج الخدمة

فأغلب هذه المؤسسات هّي مؤسسات صغیرة ومتوسطة الحجم، تعتمد خاصة على "التمركز 

رة، وٕاذا حدث وأن كانت هذه المؤسسات كبرى رؤوس األموال المستثم ةالموظفین، وتتمیز بقل

ومسیطرة على السوق فیتعلق األمر بمؤسسات للخدمات العمومیة التابعة لمراقبة الدولة،، والتي 

قطاع البرید  ة بتنظیمات السلطة، وكمثال على ذلك فإنر لها إستراتیجیة تسویقیة جد متأث

یفاتهما أو حجم استثماراتهما إال في الحدود یمكنهما الرفع من تعر  واالتصاالت أو قطاع النقل ال

    ."سمیةوحة من قبل السلطات الر مالمس

  ةتصنیفات الخدم :الفرع الثالث

لعدید من الكتاب یمكن تقسیم الخدمات باستخدام أكثر من أساس، و فیما یلي یمكن وضع حسب ا

  :جدول مختصرا و مبسطا لهذا التصنیف أو التقسیم

  

                                                 
 .119: املرجع السابق، ص 1

2 Darmon Rene Y., / Laroche Michel / Petrol John V. « Marketing : Fondements et applications » :Copy 
right, 2ème  édition, 1982.p :550   
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  أهم التقسیمات التي جاءت حول الخدمات) 01: (الجدول رقم

  "التعلیق" شرح تقسیم الخدمة   نوع الخدمات  التقسیم

  

  

  التقسیم حسب طبیعتها

  خدمات ضروریة

  

  

  خدمات كمالیة

الخدمات الضروریة هي تلك الخدمات التي نجدها تقدم  -

في حاالت دائمة ولطبقات المجتمع ككل مثل التعلیم، 

  .وال یمكن االستغناء عنها الصحة

أما الخدمات الكمالیة فهي خدمات تقدم لطبقات محددة  -

: كبیرة مثل الخدمات الضروریة وهي مثل أهمیةولیست ذات 

  .إلخ..واإلصالحخدمات الترمیم 

  

  

التقسیم طبقا للهدف 

  من تقدیم الخدمة

  خدمات بهدف الربح

  

  

  خدمات لیس هدفها الربح

الربح، و هي الخدمات التي تقدمها خدمات تقدم بهدف  -

المنظمات التي تهدف إلى تحقیق الربح مثل خدمات 

الصیانة و اإلصالحات، الخدمات الفندقیة، الخدمات 

 .الخ...المصرفیة

خدمات تقدم بهدف غیر الربح، مثل الرعایة الصحیة و  -

التعلیم و هي الخدمات التي عادة ما تقدمها المؤسسات 

  .الحكومیة

  

  

التقسیم طبقا لنوع 

  العمیل

  خدمات استهالكیة

  

  

  

  خدمات صناعیة

تلك الخدمات التي  هي  االستهالكیةحیث أن الخدمات  -

یشتریها األفراد إلشباع حاجاتهم الشخصیة مثل خدمات 

و األجهزة االلكترونیة و إصالح السیارات و أجهزة التكییف 

 .الكهرومنزلیة

مات الصناعیة فهي تلك الخدمات التي تشتریها الخدأما  -

منظمات األعمال بغرض تمكینها من أداء األعمال، مثل 

خدمات التركیب و الصیانة و الحراسة و خدمات 

  .المختلفة االستثمارات

  

التقسیم حسب االعتماد 

  على العمالة أو اآللة

  خدمات تعتمد على العمالة

  

  خدمات تعتمد بشكل كبیر على اآللة

  

خدمات تعتمد بشكل كبیر على اآللة و 

  العمالة معا

للعنصر البشري دورا أساسیا في تقدیمها مثل خدمات  -

  .التعلیم، التصلیح، الخدمات المصرفیة

و خدمات تعتمد بشكل كبیر على اآللة و هي الخدمات  -

المرتبطة بالتكنولوجیا الحدیثة كخدمات اإلعالم اآللي و 

  .خدمات االتصاالت

هناك خدمات تعتمد على العمالة و اآللة معا، كما -

  .كالخدمات المصرفیة و الخدمات الطبیة و خدمات النقل

  

  

  خدمات ذات اتصال عالي بالعمیل

  

العالي بالعمیل  االتصالأكبر مثال على الخدمات ذات  -

خدمات الفنادق و خدمات البنوك، و الخدمة الطبیبة : نجد

 .حیث یعتبر تواجد العمیل ضروري ألداء الخدمة
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 درجة التقسیم حسب

االحتكاك و االتصال 

  بالعمیل

نسبي نوعا ما مع  قلیل أو اتصالالتي لها خدمات أما ال -  خدمات ذات اتصال قلیل بالعمیل

خدمات إصالح األجهزة  :فنجدها تظهر في العمیل

 الكهرومنزلیة و التصلیح بصفة عامة حیث ال توجد حاجة

  .لتواجد العمیل أثناء تقدیم الخدمة

  

  

  

التقسیم حسب مهارة 

  مقدم الخدمة

  الخدمات المهنیة

  

  

  

  

  الخدمات غیر المهنیة

هذا النوع من الخدمات یمتاز بالتعقید و یحكم أدائها  -

العدید من اللوائح و القوانین من جانب الحكومة و النقابات 

شهادة تعطي له المهنیة، و یجب أن یحمل مؤدي الخدمة 

الحق في القیام بها و یتوافر في مؤدیها درجة عالیة من 

المهارة مثل الخدمات الطبیة و الخدمات القانونیة و 

 .الخدمات المصرفیة

عكس الخدمات المهنیة،  فهيأما الخدمات غیر المهنیة  -

حیث  تمتاز بالبساطة و ال تتطلب في مؤدیها ضرورة 

ترف بها، و یعتمد أصحابها الحصول على شهادة علمیة مع

في أدائها على خبراتهم التي توارثوها عن آبائهم، مثل 

  .خدمات اإلصالح، و الطالء و التنظیف و الحراسة

  

  

  

التقسیم حسب سلوك 

  العمیل

  میسرة خدمات

  

  

  خدمات تسوق

  

  

  

  خدمات خاصة

میسرة و هي تلك الخدمات التي یشتریها  الخدمات -

المستهلك بدون بذل مجهود شرائي و من أقرب مكان، مثل 

 .الخ....خدمات تنظیف المالبس، خدمات التصلیح

المقصود بالخدمات التي تسوق، الخدمات التي یشتریها  -

المستهلك بعد المقارنة و االختیار مثل خدمات تأجیر 

 .الخ...السیارات، خدمات التأمین

الخدمات الخاصة هي الخدمات التي یشتریها المستهلك  -

بعد بذل جهد أو وقت أو مال إضافي، فالمستهلك على 

استعداد لالنتظار أو السفر لمكان ما، حتى دفع أسعار 

عالیة من أجل الحصول على الخدمة، مثل الخدمة الطبیة 

  .من جراح مشهور

  :المراجع التالیةعلى  باالعتماد الطالبمن إعداد  :المصدر

التحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة و زیادة القدرة التنافسیة للبنوك بریش عبد القادر،  -

و مالیة، غیر منشورة،  نقود:، إطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة، تخصصالجزائریة

 .228: ، ص2005/2006جامعة الجزائر، 
 .207: ، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، مبادئ التسویقمحمد صالح المؤذن،  -
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  1العالمي االقتصادأهمیة الخدمات في  :الفرع الرابع

المبكرین من أمثال آدم سمیث و  االقتصادیینیذكر من قبل  اهتماملم یحظ قطاع الخدمات بأي 

آدم سمیث في كتاباته في  اعتبرهؤالء أن قطاع الخدمات قطاع غیر منتج، و  اعتقددافید ریكاردو، حیث 

القرن الثامن عشر اإلنتاج عدیم المخرجات كجهود األطباء و المحامین، و سیطرت األفكار التي تقول بأن 

 .2اقتصادیةقطاع الخدمات قطاع هامشي و لیس له قیمة 

عشر أقر ألفرید مارشال أن مقدم الخدمة قادر على  و لكن مع مطلع الربع األخیر من القرن التاسع 

تقدیم منفعة للمستهلكین تماما مثل منتج السلع المادیة، و أضاف مارشال بأن السلع ما كانت لتظهر إلى 

لكي یتم إنتاج هذه السلع و تقدیمها للمستهلكین غیر أن  ةالمؤدیالوجود لو لم تكن هناك سلسلة من الخدمات 

أ في النمو المتزاید، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، بحیث تحولت الكثیر من قطاع الخدمات بد

الخدمي ساعدها في ذلك التطور التكنولوجي خاصة في  االقتصادالتصنیع إلى  اقتصادالدول من  اقتصادیات

 القتصاديا، و نشهد في وقتنا الحاضر أدبیات جدیدة أدخلت في المجال االتصالمجال تكنولوجیا اإلعالم و 

  .یأخذ فیه قطاع الخدمات حیزا وافراالذي  الرقمي االقتصادالمعرفة، و  كاقتصاد

التجارة في الخدمات أهمیة متزایدة في  اكتسبت) من القرن العشرین(و خالل العقدین الماضیین  

أعمال  الدول و بخاصة المتقدمة منها، و ترتب عن ذلك إدراج التجارة في الخدمات على جدول اقتصادیات

، و تم التوصل فیما بعد إلى إبرام 20/09/1986جولة األورغواي فیما سمي بإعالن بونتادیلس و ذلك في 

  .مستقل خاص بتحریر التجارة في الخدمات  اتفاق

 اتجاهو كانت الدول المتقدمة و على رأسها الوالیات المتحدة األمریكیة من الدول التي دفعت في 

تحریر تجارة الخدمات و إدراجها ضمن المفاوضات متعددة األطراف نظرا لسرعة نمو هذا القطاع و المكانة 

العالمي، و نمو حجم التجارة الدولیة في قطاع الخدمات، و یشیر التقریر  االقتصادالتي أصبح یحتلها في 

نسبة مساهمة قطاع الخدمات في أن  1997لعام   OCDE االقتصادیةاإلحصائي لمنظمة التعاون و التنمیة 

في الوالیات المتحدة األمریكیة و الدول الصناعیة الكبرى،  % 70یبلغ حوالي  PIBالناتج الداخلي اإلجمالي 

في الدول النامیة، كما تمثل التجارة في الخدمات  PIBمن الناتج الداخلي اإلجمالي   %50كما یمثل حوالي 

 1440، و تبلغ حوالي 2001تجارة العالمیة حسب إحصائیات عام من حجم ال%  25حصة تقدر بأكثر من 

  .ملیار دوالر أمریكي

الید العاملة بحیث یستوعب قطاع الخدمات المالیة و  استیعابكما یساهم قطاع الخدمات في 

من الید العاملة في الدول المتقدمة، كما شهد قطاع الخدمات المالیة و المصرفیة  %5المصرفیة أكثر من 

، أما بالنسبة 1995- 1990خالل الفترة  %5ا في القیمة المضافة كنسبة من الناتج اإلجمالي في حدود نمو 

                                                 
1 Takhar Jennifer, « Le marketing critique dans tous ses débats »,L'Expansion Management Review, 
2012/3 N° 146, p. 42. 
2 LILIANE Bensahel, Introduction à l’économie des services, presse universitaire, paris, 1997, p : 07. 
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لحجم القطاع المالي و المصرفي على المستوى العالمي فقد بلغ إجمالي موجودات المصارف في الوالیات 

ثل ثالثة أرباع الموجودات في تریلیون دوالر أمریكي و تم 10المتحدة و الیابان و اإلتحاد األوروبي أكثر من 

 .المصارف في العالم

  1:أهمهاكما تتمیز الخدمات بمزایا عدة لعل 

  ملموسة ''المنتجاتبینما  "غیر ملموسة''الخدمـات.  

  یمكن  المنتجاتفي حین أن ) أي تفسد إذا لم تستهلك( ''قابلة للتلف''الخدمـات

  ".تخزینها أو تأجیلها"

 ة ینمط"الّتي هي  المنتجاتبالمقارنة مع  ''عةوغیر متوق متغیرة '' الخدمـات

  ".ومتوّقعة

  بالّنسبة ''هما متفرقان''، بینما ''ال یمكن فصلها''اإلنتـاج واالستهالك في الخدمات 

  .للمنتجات

  ة األولیة المعالجة في حالة هو كون الماد المنتجاتوأخیـرا ما یمّیز الخدمات عن

  2 .في قطاع الخدمات" للبعد البشري "ة القصوى وهذا هو سر األهمی، ''الزبائن''الخدمات هم 

 وأنواعهاخصائصها  مفهوم الخدمة المصرفیة، :المطلب الثاني

لقد كثر الحدیث حول الخدمات المصرفیة وذلك من قبل مجموعة من االقتصادیین وذلك لما 

أصبحت تلعبه هذه الخدمات من دور مهم وبارز في تقویة مصالح البنك لدى العمالء ونعني بالمصالح هنا 

الل وهذا الحتواء اكبر عدد ممكن من الزبائن لتحقیق أكبر عائد من خ آخركسب العمیل لجلب عمیل 

مفهوم الخدمة  إلىلذا سوف نتطرق هنا . العموالت والودائع التي یتحصل علیها البنك من قبل هذا الزبون

  .أنواعهاالمصرفیة، خصائصها وكذا 

  مفهوم الخدمة المصرفیة :الفرع األول

  :لعل أهم هذه التعاریف نجد

 ر الحداد الخدمات المصرفیة من الناحیة اعتبر عوض بدی 3 :عوض بدیر الحداد

التسویقیة بأنها عبارة عن تصرفات و أنشطة و اداءات تقدم من طرف إلى طرف آخر، و هذه 

                                                 
1 Chambeau Marc, « L'économie sociale et les services de proximité Analyse des décisions de la 
conférence nationale belge pour l'emploi »,Pensée plurielle, 2004/1 no 7, p. 41-63. 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ، التحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة و زیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، بـریش عبد القادر 2

 .105 :، الجزائر، ص2005/2006فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر، 
 .48:، ص1999، دار البیان للطباعة و النشر، مصر، ویق الخدمات المصرفیةتسعوض بدیر الحداد،  3
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األنشطة غیر ملموسة و ال یترتب علیها نقل ملكیة شيء كما أن تقدیم الخدمة قد یقترن أوال عند 

 .تقدیمها بمنتج مادي ملموس

  1المصرفیة عبر التاریخ اتتطور الخدم :الفرع الثاني

المقدمة من طرف  اتقي المصرفي اثر بشكل فعال على تطور الخدمین تطور المفهوم التسو إ

المصرفیة عبر مراحل التطور  اتموجزة حول تطور مفهوم الخدم نبذةلذلك سوف نستعرض . رفاالمص

  :یلي االقتصادي وتطور األنشطة التسویقیة من خالل ما

تعتبر هذه المرحلة بمرحلة الزارعة والصید، فقد  :قبل التصنیع مرحلة ما فيرفیة الخدمة المص - أوال

  2:یلي وتمیزت هذه المرحلة بما ناجاته على القطاعین السابقییحتاكان اإلنسان یعتمد في توفیر 

 ما تحتاجه من سلع وخدماته وذلك ألن هذه  تنتج أسرة أي أن كل :االكتفاء الذاتي

  .ط مصرفي ومالياعدم وجود أي نش وكذا ،المرحلة تتصف بعدم وجود أي نشاط تسویقي

 ا أحدث محیث اتجهت األسر إلى التخصص باإلنتاج، م :تبادل الفائض من اإلنتاج

ة سلعة بسلعة ضمقایالمبادلة بالسلع، وذلك من خالل بعملیة فائضا في اإلنتاج دفعهما إلى القیام 

المقدمة فكانت بسیطة وتشخیصیة طوعیة، أما الخدمات المصرفیة فلم  الخدمات ماوأ ،أخرى

  .تظهر معالمها

 بعد االتجاه نحو تبادل فائض اإلنتاج، ظهرت صعوبات جراء ذلك  :ظهور النقود

إلى إیجاد بسبب عدم تكافؤ السلع والخدمات من حیث الجودة والقیمة الحقیقیة، فإن ذلك دفع 

  .سلعة وسیطة تمكن األفراد من التوصل إلى عملیة تبادل مرضیة ما أدى إلى ظهور النقود

 بعد ظهور المصكوكات الذهبیة والفضیة والنقود، وبعد أن أصبح هناك أفراد  :اإلیداع

یمتلكون ثروات، وأصبحوا یخشون علیها من السرقة والضیاع قاموا بإیداعها في المعابد، وبذلك 

  .بر هذه المرحلة البدایة لفكرة المصارف والخدمات المصرفیة بشكل بسیط وهو اإلیداعتعت

 لقد لجأ أصحاب الثروات إلى إیداع ثرواتهم لدى صائغي الذهب  :اإلیداع والقروض

وأن هؤالء أخذوا یقومون بإعطاء القروض لقاء فائدة معینة، ویكون القرض لفترة قصیرة في هذه 

  .القروض والفائدةالمرحلة ظهر  إیداع 

 تطور عمل الصیاغ من اإلیداع والقروض والتحصیل على الفائدة  :بدایة المصارف

إلى التنسیق والتعاون فیما بینهم وقاموا بإنشاء المصارف وٕاصدار أوراق البنكنوت إلجراء عملیة 

                                                 
أطروحة لنیل شهادة  ،-دراسة میدانیة  -تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة الجزائریةهواري معراج،  1

 .29-28: دكتوراه الدولة في علوم التسییر، جامعة الجزائر، ص ص
 .265: صاألردن، ، دار المناهج، ، عمان، التسویق المصرفيردینة عثمان یوسف،محمد جاسم الصمیدعي،  2
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 الفائدةت على اإلیداع، القروض، المقایضة، لذلك فإن األنشطة المصرفیة في هذه الفترة اقتصر 

 .إصدار أوراق البنكنوتو 

تتمیز هذه المرحلة بتراكم رأس المال مما دفع  :الخدمات المصرفیة في مرحلة التصنیع - ثانیا

أصحابها إلى استثمارها في المشاریع الصناعیة أدى هذا االستثمار إلى زیادة الثروات، و هنا ظهرت الحاجة 

السابقة بالشكل الذي جعلها تمثل مؤسسات ذات كیان، لها بشكل أكبر إلى مصارف أكثر تخصصا من الفترة 

زیادة  وكذا غ اإلیداع وزیادة رأسمال المصارفو ذلك نتیجة لزیادة مبال. تنظیم إداري لدیه خبرة بالعمل

  .إمكانیاتها في منح القروض وٕاعطاء االستثمارات

لة باستخدام التكنولوجیا تتمیز هذه المرح :الخدمة المصرفیة في مرحلة التقدم الصناعي -ثالثا

المتطورة في تقدیم الخدمات المصرفیة، ولقد أصبحت المؤسسة تتسابق فیما بینها في استخدام األسالیب 

الحدیثة والتقنیات المتطورة، لكي تتمكن من تلبیة حاجات ورغبات الزبائن وجلب أكبر قدر ممكن من األفراد، 

صبحت غیر مقتصرة على أصحاب الثروات الطائلة، وٕانما أصبح ألن عملیة اإلیداع واالقتراض واالستثمار أ

أغلب األفراد یطلبون الخدمات المصرفیة وذلك من خالل اإلیداع، طلب القروض، تحویل األجور إلى 

  1مصارف، طلب بطاقة االئتمان وغیرها من الخدمات المصرفیة

إن أهم ما یمیز  :التقدم الصناعي والظروف الحالیة الخدمات المصرفیة في مرحلة ما بعد -رابعا

القطاع المصرفي في هذه المرحلة، هو تعاظم دور التكنولوجیا المصرفیة، والعمل على تحقیق االستفادة 

القصوى من ثمار تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت، بغیة تطویر نظم و وسائل تقدیم الخدمات المصرفیة 

  .للخدمة المصرفیة تتسم بالكفاءة والسرعة في األداء وابتكار تطبیقات جدیدة

  : وتتمیز هذه المرحلة بالخصائص التالیة

  تزاید الطلب على الخدمات المصرفیة؛ -

  زیادة عدد المصارف وتنوع الخدمات المقدمة؛ -

  زیادة عدد الفروع التابعة للمصرف؛ -

  اتساع الرقعة الجغرافیة التي تنتشر علیها هذه المصارف وفروعها؛ -

 .استخدام الحاسوب اآللي في تنفیذ العملیات المصرفیة -

  خصائص الخدمة المصرفیة :الفرع الثالث

  :الخدمات المصرفیة بالخصائص التالیة تتمیز

                                                 
 .60:، ص2003، دار المناهج، األردن، التسویق اإلستراتیجي للخدماتمحمد محمود مصطفى،  1
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 –تسویق الخدمات المصرفیة " لخص احمد محمود احمد خصائص الخدمة المصرفیة في كتابه 

  :خصائص أساسیة هي 7 إلى" - مدخل نظري تطبیقي

  الالملموسیةIntangibilité:   

  .بها لمدة زمنیة معینة االحتفاظتالي ال یمكن تخزینها وال لیست مادیة ملموسة و بال - 

غیر قابلة للتجزئة أو التقسیم أو االنفصال عند تقدیمها، وهذا راجع للشكل المعنوي الذي تأخذه  - 

  .هذه الخدمات

و كل خدمة جدیدة یوجدها بنك ما یمكن لبنك  الخدمات المصرفیة لیست محمیة ببراءة اختراع - 

  .آخر تقدیمها

  1تعتمد الخدمة المصرفیة في تقدیمها على التسویق الشخصي و على مهارة و كفاءة مقدم الخدمة - 

ال یمكن إنتاج الخدمة المصرفیة مقدمًا و تخزینها، فهي تنتج و تستهلك في نفس اللحظة التي  - 

  .یتقدم فیها العمیل لطلبها

ال یمكن لموظف البنك إنتاج عینات من الخدمة و إرسالها للزبون لفحصها و الحصول على  - 

  .موافقته على جودتها قبل الشراء

الخدمات المصرفیة غیر قابلة لالستدعاء مرة ثانیة في حالة وجود عیوب أو أخطاء عند تقدیمها،  - 

  2 .و ترضیة العمیل هما البدیل الوحید أمام موظف البنك االعتذارففي هذه الحالة 

تقدیم الخدمات المصرفیة ال یأخذ شكًال نمطیًا محددا حیث تختلف طریقة تقدیم الخدمة و درجة  - 

  .تفاعل موظف البنك من زبون آلخر

ا حیث یمكن تقدیم الخدمات المصرفیة داخل حدود الدولة عبر مختلف مناطقه: التفتت الجغرافي - 

و خارج حدود الدولة بالخارج خاصة خدمات التحویالت المالیة، و إصدار البطاقات البنكیة و الشیكات 

  .السیاحیة حیث هذه الخدمات تقدم للزبون حیث ما وجد

   .زیادة قدرة عرض الخدمات المصرفیة على خلق الطلب علیها - 

  .ارتفاع مرونة الطلب على الخدمات المصرفیة - 

حیث أن طبیعة التعامل المصرفي و ما یتطلبه من السرعة في : العنصر البشريتصاعد أهمیة  - 

السریة و األمانة، و كبر حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك فإن تدریب موظفي البنك و الرفع  األداء و

  .من كفاءتهم یعتبر أمرًا حاسماً 

                                                 
  .26- 21:، ص1982، مكتبة األنجلو المصریة، التسویق المصرفي المدخل المتكامل لحل المشكالت البنكیةحسن أحمد الخضیري، م 1
  .54-53:عوض بدیر الحداد، مرجع سابق، ص 2
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  .قة فیهارتباط الخدمات المصرفیة باسم البنك مقدم للخدمة و درجة الث - 

كما لخص الدكتور مصطفى محمود أبوبكر خصائص الخدمة في عشرة خاصیات نوجزها في 

  :الجدول التالي

  1خصائص الخدمة المصرفیة) 02: (الجدول رقم

  

  

  

  :األولىالخاصیة 

  :الخدمات قد تأتي في ثالثة أشكال

 أغلبها حول األفكار  أي تمثل الفئة النادرة او المحددة من الخدمات، وتدور: خدمة خالصة مستقلة

 .السیاسیة واالجتماعیة

 خدمات العالج : وهي التي ال یمكن أداءها دون إرفاق سلع مادیة مثل: خدمات تصاحبها سلع مادیة

 .والتعلیم

 التجهیزات والسلع التي تقدم معها خدمات : أي أصل التعاقد بدونها مثل: خدمات مصاحبة لسلع مادیة

  .الصیانة وغیرها

  

  :الثانیةالخاصیة 

 مستوى جودة الخدمة بإدراك العمیل، والذي یرتبط أساسا بثقته في المنظمة وقناعته بمستوى الخدمة ارتباط

  .اغلب العمالء یحكمون على الخدمات المقدمة قبل الحصول علیها أنالمحصل علیها، لذا نجد 

تصریح  استخراجمثل خدمة : أخردائها من جانب العضوي بین الخدمة من جانب ومقدمها ونظم أ االرتباط  :الخاصیة الثالثة

بممارسة مهنة معینة، فغالبا ما نجد متلقي الخدمة عند سؤالها یتكلم عن الموظف المؤدي لها، إجراءاتها 

  إلخ...

  ظمة، سواء من طرف العمیل او المنعلى تقدیمها على محور التوقعات االتفاق أویرتكز قرار الشراء للخدمة   :الخاصیة الرابعة

  

الخاصیة 

  :الخامسة

وضع االستشارة بید أخصائیون وخبراء " ترتكز جهود التسویق في الخدمات على مدخالت أداء الخدمة، مثل 

قوة المحرك، " على عكس تسویق السلع المادیة الذي یرتكز على أداء السلع " في مجال بیع السیارات

  "إلخ.. المرونة

الخاصیة 

  :السادسة

الترویج أو البیع الخدمة قبل تقدیمها، في حین أنه عادة ما یتم إنتاج السلع  أوتسبق عملیة التسویق  أنال بد 

  .المادیة ثم تسویقها

جودة الخدمة نسبیة حیث یصعب وضع أسس ومعاییر ثابتة أو نمطیة أو معیاریة لجودة الخدمة یتم تطبیقها   الخاصیة السابعة

  .مة لفئات مختلفة من العمالءعلى كافة الخدمات وعلى نفس الخد

  

  نةالخاصیة الثام

ومن ثم صعوبة تطبیق نقطة التعادل في  تطبیق مبدأ التعویض إمكانیةومن ثم  تخزینعدم قابلیة الخدمة لل

دار سینما بها عدد كبیر من المقاعد الشاغرة، طائرات " ، وأكبر مثال على ذلك كل حاالت تقدیم الخدمة

  "إلخ...سیاحیة

  .بعدها أواحتمال تغیر مقاییس جودة الخدمة لدى نفس العمیل وذلك قبل الحصول على الخدمة   الخاصیة التاسعة

الثمن : صعوبة التحدید الدقیق لمكونات المقابل الذي یدفعه العمیل للحصول على الخدمة، ومثاال على ذلك  الخاصیة العاشرة

  .ابل التكلفة و وكم منه یقابل الخدمةالذي یدفعه العمیل مقابل خدمة النقل كم منه یق

إدارة التسویق في المنشات المعاصر، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، : فى محمود أبوبكر، مدخل إستراتیجي تطبیقي فيمصط: المصدر

  .374- 373: ،ص2003/2004مصر، 

                                                 
اإلسكندریة، مصر، ، الدار الجامعیة، إدارة التسویق في المنشات المعاصر: مدخل إستراتیجي تطبیقي فيمصطفى محمود أبوبكر،  1

 .374-373: ،ص2003/2004
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 1المصرفیة اتأنواع الخدم :الفرع الرابع

 أنواعمن خالل الخاصیة التي تتصف بها الخدمات والتي تتمثل أساسا في الالملموسیة یمكن وضع 

  :الخدمات المصرفیة في التقسیم التالي

 أجرةالخدمات المصرفیة التي تمارسها لصالح العمالء وتتقاضى علیها عمولة بوصفها  - أوال

تقوم البنوك بتقدیم خدمات عدة في هذا المجال منها تحصیل الشیكات والحواالت وتحصیل  :عمل

المالیة، وعملیات  األوراقتقدیم خدمات یتوقع منها الكسب عن طریق بیع وشراء  إلىالكمبیاالت، إضافة 

  .هاقبول الودائع بأنواع إلىإضافة . اإلعتمادات المستندیة وخطابات الضمان والكفاالت وغیرها

وفیما یلي سوف یتم وضع شرحا موجزا ألهم تلك الخدمات وما نورده ینطبق بشكل عام على 

  :من بنك ألخر الشيءكل البنوك ولكن یمكن أن یختلف بعض 

 إلىعلى سحبها  المودعینالودائع من عمالئه ویصنفها من ناحیة مدى قدرة باستقبال یقبل البنك 

و كذا  االدخارالحساب الجاري، والودائع ألجل التي تتسم بطابع  اسمودائع تحت الطلب وهي ما یطلق علیها 

 .ودائع التوفیر

یعرف الحساب الجاري بأنه عقد یمثل   :خدمات الودائع تحت الطلب والحساب الجاري*/ 

على ما سلمه كل منهما لألخر بدفعات مختلفة من " العمیل" بین المصرف وصاحب الحساب  االتفاق

سندات تجاریة قابلة للتملك تسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودینا على القابض  وأ أموال أونقود 

دون أن یكون ألي منهما حق مطالبة األخر بما یسلمه  له لكل دفعة على حدة بحیث یصبح الرصید 

 .النهائي وحدة عند إقفال هذا الحساب، أي دینا مستحقا ومهیأ لألداء

یتخذ المصرف بعض اإلجراءات الشكلیة لفتح : خدمات فتح الحساب الجاري -

بالتوقیع لمطابقة توقیعات  واالحتفاظالحساب الجاري من قبل توقیع العمیل على بطاقات التوقیع 

  .العمالء في كل مرة یقدم فیها شیكا لحسابه

یحصل اإلیداع في الحساب الجاري بعدة  :خدمات اإلیداع في الحساب الجاري -

هي طریقة اإلیداع النقدي، وهي تتم من خالل قیام العمیل بدفع مبلغ ما في  طرق، والطریقة الرئیسة

 .خزینة المصرف ویتسلم من الخزینة إصاال بالمبلغ ثم یقید هذا المبلغ في الجانب الدائن للحساب

یتم السحب من الحساب بعدة وسائل اهمها الشیكات : خدمات السحب من الحساب -

السحب إذا أصدر امرا كتابیا الى المصرف یحمل توقیعه ویطلب فیه  الموقعة من قبل العمیل وقد یتم

إجراء تحویالت نقدیة الى مصرف أو مكان أخر سواء في الداخل أو في الخارج ویرسل المصرف في 

                                                 
 . 299-298: ، ص ص2001، دار المناهج، عمان، األردن، تسویق الخدمات وتطبیقهازكي خلیل المساعد، 1 
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هذه الحالة بیانا بالمبالغ التي یتم خصمها من الحساب تنفیذا لذلك األمر وهو ما یسمى بإشعار 

 .الخصم

وهي تلك الخدمات التي تمنح على المبالغ التي یكون هدف   ":الثابتة" الودائع ألجل خدمات */ 

ف الحصول على فوائدها ما داموا لیسوا بحاجة الیها في الوقت القریب وال ر أصحابها من وضعها في المص

في نهایة عها اعقد إیدیجوز سحبها من المصرف إال بعد مدة زمنیة یتفق العمیل علیها مع مصرفه، ویحدد 

 .المدة إذا رغب المودع في إبقاء الودیعة لمدة أخرى

یقصد بها كل حساب في دفتر واجب التقدیم عند كل سحب أو إیداع وهي  :خدمات ودائع التوفیر -

قسم من الودائع اإلدخاریة، غیر أن العادة جرت على تمكین الموفریین من السحب علیها متى شاءوا أو 

  .المصرف أصحاب تلك الودائع فائدة حسب النسب المقررةضمن شروط خاصة، ویمنح 

المحافظة  إلىوهي تشمل األشیاء التي یسعى أصحابها بوضعها لدى المصرف  :خدمات األمانات -

، فیقومون بإیداعها لدى المصارف على أن الخ...  احتراقهاعلیها وتجنب مخاطر سرقتها وضیاعها أو 

المادي ویقوم المصرف بإعداد خزائن خاصة لهذا الغرض لعمالئه ویتقاضى یستردوها بعد ذلك بنفس شكلها 

  .لقاء ذلك أجرا

تمارس البنوك تسویة الدیون عن طریق المقاصة في الحساب الجاري : خدمات التحصیل الداخلیة -

ر تداول كمیات كبیرة من العملیة وما یترتب على ذلك من نقل وتكالیف والتعرض لمخاط إلىبدون الحاجة 

السرقة والضیاع، وتتمثل التسویات التي تقوم بها المصارف في تحصیل الشیكات والكمبیاالت والتحصیل 

  .الخ.. المستندي وقبول الشیكات لغرض اإلیداع في الحساب

یقوم المصرف بهذه الخدمة وتتمثل في تحصیل قیمة الكمبیالة   :خدمات تحصیل الكمبیاالت -

لحساب عمیله أو یقوم قبل موعد إستحقاق الكمبیالة ببضعة أیام بإرسال إخطار للمدین یوضح فیه رقم 

الكمبیالة وتاریخ إستحقاقها وقیمتها وبعد الحصول على قیمتها من المدین یقیدها بالرصید الدائن للمستفید 

 .لة بعد خصم المصاریفمن الكمبیا

" بعض الجهات من عمالئها شیكا معتمدا  تطلب  ":تصدیقها" خدمات إعتماد الشیكات  -

لتجهیزهم بالبضائع أو إبراء ذمتهم وهنا یتقدم عمالء المصرف بطلب التصدیق او إعتماد " مصادق علیه

  .تحمل مسؤولیة الوفاءالشیكات المسحوبة ألمر تلك الجهات وذلك بوضع ختم وتوقیع المصرف علیها ی

وهو تعهد من المصرف بقیول دفع مبلغ معین عند : خدمات خطابات الضمان المصرفیة -

الطلب الى المستفید من ذلك الخطاب نیابة عن طالب الضمان لعدم قیامه بإلتزامات معینة لصالح 

خطابات الضمان اإلبتدائیة وخطابات : المستفید، وتصنف خطابات الضمان الى عدة أقسام منها

 .على المستوى الخارجيالضمان 
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یعتبر اإلعتماد المستندي من أهم وسائل الدفع وأكثرها  :خدمات اإلعتمادات المستندیة -

لمحلي للمصرف المراسل إنتشارا في عملیات التجارة الخارجیة، وهو یعني تعهدا من قبل المصرف ا

بتسدید ثمن البضائع بعد توفر الشروط المطلوبة في اإلعتماد مما یعني تسویة الدیون الناشئة بسب تلك 

  .فیینر المستندات بین المستورد والمصدر عن طریق المص

تنشأ دیون وطلبات بین األفراد في دولتین  ":الكامبو" خدمات عملیات الصرف الخارجیة */ 

عملتها الخاصة وتكون هذه الدیون نتیجة بیع وشراء األفراد في دولتین لكل منهما عملتها  لكل منهما

الخاصة وتكون هذه الدیون نتیجة بیع وشراء بضاعة ما، وفد إستطاعت المصارف أن تسیطر على 

عملیات الصرف، وهكذا أصبحت تدیر عملیات الصرف الخارجي بما تصدره من حواالت وشیكات وما 

  .یعه وشرائه من العمالت المختلفةتقوم بب

تهتم المصارف بصورة عامة بعملیات بیع وشراء العمالت  :خدمات بیع وشراء العمالت األجنبیة*/ 

  .األجنبیة لغرض توفیر القدر الكاف منها بمواجهة حاجات العمالء من هذه الخدمة

جانب خدماتها  إلىرف تقوم المصا :خدمات تقدیم القروض التسهیالت لمنظمات األعمال - ثانیا

  :السابقة بتسهیالت مصرفیة، وتقدیم قروض والتي تتقاضى من خاللها فوائد، أهم هذه الخدمات

تقسم القروض المصرفیة عادة حسب أجلها   :خدمات تقدیم القروض والتسهیالت -

 ض عادي یتقدموتتخذ عملیات التسلیف هذه صورة قر األجل ومتوسطة وطویلة األجل،  قصیرة إلى

 اعتمادكما تتخذ صورة فتح  المصرف ویتسلم بموجبه مقدارا محددا من النقود، إلىالعمیل بطلبه 

ویقصد به وضع المصرف تحت تصرف عمیله مبلغا من النقود لمدة زمنیة محددة ویكون للعمیل حق 

  .السحب منه

خصم األوراق التجاریة هو شكل من أشكال : خدمات خصم األوراق التجاریة -

 إلىالمحدد قبل حلول موعد وفائها  األجللمصرفي إذ یتقدم المستفید بورقته التجاریة ذات التسلیف ا

مصرف معین لیحصل على قیمتها فیدفع له المصرف قیمتها بعد خصم مبلغ معین یكون من فائدة 

  .االستحقاقالمبلغ المذكور في الورقة التجاریة من یوم الدفع حتى یوم 

 إلىیقوم المستفید بتقدیم الكمبیالة : خدمات خصم الكمبیاالت على أساس البیع -

المصرف طالبا خصمها أي بیع الدین الذي تمثله الورقة فیملك المصرف بموجب هذا البیع الدین الذي 

  .كان المستفید یملكه في ذمة محرر الكمبیالة لقاء الثمن الذي یدفعه فعال إلیه
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یقصد یاإلستثمار توظیف 1:ن موارد المصرف في اإلتجار باألوراق المالیةاستثمار جزء م -ثالثا

المصرف لجزء من أمواله الخاصة أو األموال المودعة لدیه في شراء األوراق المالیة والتي غالبا على شكل 

  .سندات أو أسهم بهدف الربح وحفاظا على درجة من السیولة التي تتمتع بها تلك األوراق المالیة

  دورة حیاة الخدمات المصرفیة :المطلب الثاني

یعد مفهوم دورة حیاة الخدمة المصرفیة من المفاهیم الهامة في التسویق المصرفي، ویستمد مبادئه 

النظریة في تفسیر سلوك مبیعات الخدمات وأرباحها خالل مراحل حیاتها من التفسیر البیولوجي لحیاة 

  .ثم تموت الحقا بعد أن تمر في عدة مراحل خالل حیاتهاالكائنات الحیة، فالخدمة تولد أوال 

  مراحل حیاة الخدمة المصرفیة :الفرع األول

وتستند دوره حیاة الخدمة المصرفیة في تفسیر لسلوك مبیعات الخدمة وأرباحها على فرضیتین  

   2أساسیتین

  تمر مبیعات الخدمة بمراحل متعاقبة، وبمعدالت نمو متباینة بمرور الزمن لتشكل

  بمسارها هذا دورة حیاة الخدمة التي تأخذ بشكل منحنى التوزیع الطبیعي المتراكم؛ 

  إن األرباح التي تتحقق من بیع الخدمة تشكل سلوكا مشابها لسلوك مبیعاتها، ولذا

ه نتیجة لتغیر حدة المنافسة خالل الدورة، یبدأ منحنى األرباح تأخذ بدورها شكال منحنیا، إال أن

باالنخفاض في المرحلتین األخیرتین في الوقت الذي یستمر فیه منحنى المبیعات باالرتفاع البسیط 

  .قبل دخوله مرحلة التدهور

ولكن  بشكل عام فإن دورة حیاة الخدمة المصرفیة ال تختلف عن دورة حیاة السلع والخدمات األخرى،

یكون في طبیعة اإلستراتیجیة التسویقیة المتبعة في كل مرحلة من مراحل دورة حیاة الخدمة المصرفیة، حیث 

تمر هذه الخدمة خالل دورة حیاتها بأربع مراحل أساسیة لكل مرحلة منها مجموعة من الخصائص تمیزها عن 

  :Payne, Marchمن غیرها وأكثر هي حسب كل 

  

  

  

  

                                                 
 . 09: ص: 2005-2004، الدار الجامعیة، مصر، في األوراق المالیة ومشتقاتها االستثمار، وآخرونمحمد صالح   1
، مجلة البصائر، جامعة البتراء ،األردن، العدد الثاني ، و مجاالت تطبیق مفهوم دورة حیاة المنتج على قطاع الخدمات جدوىبشیر عباس العالق،  2

 . 213:، ص1999
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  1نموذج لدورة حیاة الخدمة المصرفیة من ناحیة نظریة): 08(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

Source : Philip Kotler & Bernard Dubois,  Merketing Management 10 eme edition, publi 
union , paris , 2000. , P451 

  دورة حیاة خدمات مختلفة): 09(الشكل رقم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

، دار العقل ، عمان، - مدخل استراتیجي وظیفي تطبیقي -تسویق الخدماتحمید الطائي،  ،بشیر عباس العالق :المصدر
   .111، ص1999

إن التعبیر عن دورة حیاة الخدمة المصرفیة في األشكال السابقة هو تعبیر نظري، ولكن في الواقع قد 

كون استنادا إلى كمیة یختلف كثیرا ألن منحنى المبیعات األرباح قد ال یسیر على وتیرة واحدة وٕانما ی

 : المبیعات المحققة وبذلك فإن هذا المنحى قد یكون غیر منظم كما هو في الشكل التالي

                                                 
1 Philip Kotler & Bernard Dubois,  Marketing Management 10 eme Edition, Publi Union , Paris , 2000. , 
P451 
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  1الشكل العملي لدورة حیاة الخدمة المصرفیة ):10(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Michel Badoc, Marketing Management pour les Sociétés Financiers, Edition       
d’organisation, Paris, 1998, P256. 

أعاله نجد أن مراحل دورة حیاة الخدمة المصرفیة ال تختلف عن مراحل دورة حیاة  خالل الشكلمن 

  : السلعة وبشكل عام تقسم إلى أربع مراحل

  لعدم معرفة في هذه المرحلة یكون الطلب على الخدمة المصرفیة ضعیفا   :التقدیممرحلة

األفراد بها لكونها جدیدة وتطرح إلى السوق ألول مرة، لذلك یركز على األنشطة اإلعالنیة بهدف تعریف 

  . الزبائن بالخدمة المصرفیة المقدمة وفوائدها

 یتعرف الزبائن على الخدمة المصرفیة المقدمة، وعلى مدى تمیزها عن  :مرحلة النمو

  .الخدمات المصرفیة الموجودة، وتمتاز هذه المرحلة بزیادة الطلب ونموه على هذه الخدمة

 من هذه المرحلة تحقق الخدمة أعلى كمیة من الطلب عند نقطة االزدهار،   :مرحلة النضج

 .وتكون المنافسة شدیدة

  في هذه المرحلة یقل الطلب على الخدمة وذلك لعدة أسباب فقد تكون : داراالنحمرحلة

الخدمة قد أصبحت ال تلبي حاجات ورغبات الزبائن أو ظهور خدمات مصرفیة ذات منافع أكثر وأكثر 

 . الخ...انسجاما مع حاجات ورغبات األفراد، عدم كفاءة مقدمي الخدمة

العائد خاصة مع تخفیض  انخفاضف مع بثبات عنصر التكالی االنحداروتتصف مرحلة 

  :بدیالن أماماألسعار، وهنا یجد البنك نفسه 

                                                 
1 Michel Badoc, Marketing Management pour les societies Financiers, Edition   d’organisation, Paris, 
1998, P256. 
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یمكن للبنك سحب الخدمة كلیة من السوق في الحال وبالتالي عدم  :األولالبدیل  -

 .تحمل أي نوع من الخسائر

حدة المنافسة قد یكون من المرغوب فیه االستمرار في  انخفاضمع  :البدیل الثاني -

 .تقدیم هذه الخدمة في السوق طالما كانت تكلفة بیع الخدمات المصرفیة أقل من العائد

" التسویق المصرفي" ولقد لخص ردینة عثمان یوسف ومحمد جاسم الصمیدعي في كتابهم 

 :مراحل حیاة دورة الخدمة المصرفیة في الشكل التالي

  1مراحل حیاة دورة الخدمة المصرفیة):11: (الشكل رقم

  

: ردینة عثمان یوسف،محمد جاسم الصمیدعي، التسویق المصرفي، دار المناهج، عمان، عمان، ص: المصدر

265.  

  2تقدیم الخدمات المصرفیة للسوق التسویقیة في ستراتیجیةاإل :الفرع الثاني

لقد أصبح لزاما على البنك في ظل التغیرات المتالحقة في السوق والبیئة التسویقیة لبنوك معرفة 

السوق، حیث نجد  باحتیاجاتالمناسبة لتقدیم خدماته بحث تكون هذه الخدمات مرتبطة 3الوسیلة او الطریقة 

تي مثلها في الشكل وال والمنتجاتفي مصفوفة األسواق  اإلستراتیجیةان عوض بدیر الحداد بخص هذه 

  :التالي

                                                 
 .265: ، صاألردن، دار المناهج، عمان، التسویق المصرفيردینة عثمان یوسف،محمد جاسم الصمیدعي،  1

2 Callot Philippe, « Marketing des services : une construction sur les incertitudes de l'avenir »,Market 
Management, 2002/1 Vol. 2, p. 69. 
3Amiech Mathieu, « 9 : Les centres d'appels téléphoniques : une certaine idée du service au client », in 
Danièle Linhart et Aimée Moutet , Le travail nous est comptéLa Découverte « Recherches », 2005 p. 238.  
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  1مصفوفة األسواق والمنتجات): 12: (الشكل رقم

  األسواق    

  سوق حالي      سوق جدید                                            

              

  منتج حالي                            

  المنتجات                         

                     

  منتج جدید                           

  

 .170: ، ص1999المصرفیة، دار البیان للطباعة والنشر،  الخدماتتسویق  عوض بدیر الحداد،: المصدر

طبیعة هذه المرحلة  مع تناسبتلكل مرحلة من دورة حیاة الخدمة المصرفیة إستراتیجیة تسویقیة، 

                  :یمكن احتواء هذه اإلستراتیجیات فیمایلي و والعوامل الداخلیة والخارجیة،

  في هذه المرحلة یكون نمو الطلب على  2:اإلستراتیجیة التسویقیة في مرحلة التقدیم

الخدمات المصرفیة بطیئا وذلك لعدم إمكانیة التوسع في تقدیم هذه الخدمة الن األفراد ال یمتلكون 

المعلومات الكافیة عن هذه الخدمة، ذلك ال یوجد لدیهم استعداد وٕایداع الستخدام هذه الخدمة، لذا 

الخدمة إلى  یتم التركیز على األنشطة اإلعالنیة بشكل مكثف بهدف إخبار الزبائن بنزول وتوفر

  .السوق وتعلیمهم وٕارشادهم إلى كیفیة الحصول علیها، وحثهم وٕاقناعهم على قبولها

إستراتیجیة المرور السریع، : وتعتمد المصارف في هذه المرحلة على إستراتیجیات ثالثة أساسیة 

 .إستراتیجیة المرور البطيء أو إستراتیجیة التغلغل السریع

   إن هذه المرحلة تتصف بزیادة كمیة الطلب على : مرحلة النمواإلستراتیجیة التسویقیة في

لذلك یقوم المصرف بزیادة . الخدمات، وأن األنشطة اإلعالنیة قد عرفت الزبائن على هذه الخدمة

تقدیم هذه الخدمة وزیادة عدد الفروع التي تقدمها بهدف إیجاد أسواق جدیدة، والتركیز على 

  .الخدمة لكي تمیزها عن الخدمات المصرفیة المنافسةاإلعالن التنافسي بإبراز منافع 

  في هذه المرحلة یكون الطلب على الخدمة  :اإلستراتیجیة التسویقیة في مرحلة النضوج

مستقرا ویحقق المصرف أرباح عالیة وتكالیف منخفضة لذلك یسعى المصرف إلى المحافظة على 

الوضع القائم أي استخدام اإلستراتیجیة الدفاعیة بهدف المحافظة على الحصة السوقیة والصمود 

                                                 
 .170: مرجع سابق، ص تسویق الخدمات المصرفیة، ،عوض بدیر الحداد 1
أطروحة لنیل شهادة  ،-دراسة میدانیة  -تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة الجزائریةهواري معراج،  2

 .40-39: دكتوراه الدولة في علوم التسییر، جامعة الجزائر، ص ص

التغلغل في 
 السوق

 تنمیة السوق

تطویر 
 المنتجات

 التنویع
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ة على والء المستفیدین من و المحافظالمنافسین  المتوقعة من قبل بوجه المنافسة وصد الهجمات

وتسعى المؤسسات المصرفیة إلى التركیز على األنشطة الترویجیة لدخول قطاعات  الخدمة، كما

  .سوقیة جدیدة

  تراجع كمیة بتتصف هذه المرحلة  :اإلستراتیجیة التسویقیة في مرحلة التدهور

یدفع التسویقیة المبذولة مما  الطلب على الخدمة المصرفیة على الرغم من الجهود و األنشطة

جهود المسؤولین في المصرف إلى حذف هذه الخدمة أي استخدام إستراتیجیة الحذف، لكي تركز 

  .وتتخلص من التكالیف اإلضافیة األنشطة على الخدمات األخرى

حذف الخدمة  تركز حولإن وصول الخدمات إلى مرحلة التدهور، ال یعني أن اإلستراتیجیة سوف 

االستمرار في السوق وفي تقدیم  منفقط، وٕانما سوف یتم إتباع إستراتیجیة أخرى لكي تمكن المصرف 

  : خدمات وذلك من خالل

لحاصلة في تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة تنسجم وطبیعة الطلب في السوق، والمؤثرات والتطورات ا -

   .السوق على المجتمع ككل

  .المنافع التي یحصل علیها الزبائنمات المقدمة، وفي التنوع في الخد إستراتیجیة -

  1تطویر الخدمة المصرفیة :المطلب الثالث

ویقلص التكالیف، وهذا من شأنه  2إن إمكانیة تطویر خدمات محسنة للعمالء یمنحهم قیمة مضافة

اإلنتاجیة من خالل زیادة إقبال هؤالء العمالء اإلضافي  أوت سواء المصرفیة ایعود بالفائدة على المؤسس أن

  .على منتجاتهم

فعملیة تطویر الخدمة المصرفیة من أهم الركائز األساسیة التي تبني علیها أي مؤسسة مهما كان 

، وهذا لما لهذه العملیة من دور في االرتقاء بنشاط المؤسسات "عامة، خاصة  –صناعیة، تجاریة " شكلها 

  .اإلتقان ولهذا یجب مراعاة جملة من الشروط  حتى یستطیع البنك تطویر خدماته إلىفیة من الحر 

  

  

  

  

  

                                                 
1 Mehrdad Alipour, Exploring the Impact of Service Marketing to Increase Investment in  Financial 
Market of Iran (With Reference to Tehran Stock Exchange), Procedia - Social and Behavioral Sciences 
62 ( 2012 ) ,p ;1169 – 1171. 

 .82: ، ص2002، جامعة الزیتونة األردنیة،الوراق للنشر والتوزیع، الطبعة االولى، األردن، التسویق المصرفي عبر االنترنتبشیر عباس العالق،  2
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  1تطویر خدمات جدیدة :الفرع األول

  تطویر خدمات جدیدة): 13(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  .474:، ص2004مأمون ندیم عكروش و سهیر ندیم عكروش، تطویر المنتجات الجدیدة ،دار وائل ،عمان : المصدر

                                                 
1
  .474:، ص2004،دار وائل ،عمان  تطویر المنتجات الجدیدةسهیر ندیم عكروش، ، مأمون ندیم عكروش 
 

تكوین أھداف إستراتیجیة تطویر - 1 تحلیل بیئة العمل األھداف التسویقیة

 خدمة جدیدة

 الداخلیةالمصادر 
 المصادر الخارجیة

  خلق األفكار-2

 غربلة المفھوم- 3

 تطویر المفھوم- 4 الزبائن المحتملون أفراد خدمات الزبائن

 اختبار المفھوم- 5

 تقییم السوق تطویر الموازنة
  تحلیل األعمال- 6

 تفویض سلطات المشروع- 7

 المستخدمون أفراد العملیات
  تصمیم واختبار الخدمة- 8

فحص وتصمیم العملیة - 9

 والنظام

تصمیم واختبار البرنامج - 10 المستخدمون

 التسویقي

 جمیع األفراد
  تدریب األفراد- 11

 اختبار المنتج والعینة- 12

  اختبار السوق- 13

  طرح الخدمة- 14

مراجعة ما بعد الطرح - 15

 التجاري للخدمة الجدیدة

 المستخدمون
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من خالل هذا الشكل نالحظ أن أولى خطوات تصمیم وتقدیم خدمة جدیدة هي تحدید األهداف 

بیئة العمل داخلیا بتقییم الموارد الحالیة للمؤسسة ومواردها المنشودة من طرف المؤسسة انطالقا من  تحلیل 

  :أما الخطوات التالیة فهي تمثل  المتاحة ،و تحلیل الفرص التسویقیة التي یمكن استغاللها،

إن األفكار الجدیدة والمبتكرة ال تأتي من فراغ فهي  :مرحلة البحث عن أفكار  - أ

مؤسسة، وتوجد العدید من المصادر المتاحة أمام محصلة تفاعل البیئتین الداخلیة والخارجیة لل

، ولكن اهم تقسیم لها هو مصادر داخلیة واخرى المؤسسة للحصول على أفكار یسهل تجسیدها 

خارجیة حیث یضم كل منهما مجموعة من المصادر وسوف نحاول توضیح مصادر األفكار 

  :الجدیدة في الشكل التالي

  1الجدیدة لتطویر الخدمات المصرفیةمصادر األفكار ) 14: (الشكل رقم

  مصادر األفكار الجدیدة لتطویر الخدمات المصرفیة

  مصادر داخلیة                               مصادر خارجیة                 

   

  إدارة البحوث   إدارة التسویق  العمالء       موظفي  مدیري     الحكومة      البنوك        الجامعات    

  البنك     البنك        بالبنك      والتطویر في                              المنافسة        الدراسات     

    البنك               األكادیمیة                                                                           

دراسة حالة القرض : التسویقیة المتكاملة في تطویر خدمات المؤسسات المصرفیة شطةاألنقرید عمر، دور : المصدر

، تخصص نقود االقتصادیة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم -الشعبي الجزائري وكالة بسكرة

      .112 :، ص2003/2004وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 من خالل النظام الداخلي للمؤسسة ،الذي یشمل : لتطویر الخدمات المصرفیة المصادر الداخلیة

الموظفین باعتبارهم مصدر أساسي لوجود أفكار جدیدة كذلك الوكالء والموزعون، وأهم مصدر 

للمعلومات هم الزبائن من خالل مشاركتهم المباشرة في العملیة اإلنتاجیة للخدمة ،مما یسمح 

 .وشكاویهم بالتعرف على تطلعاتهم 

  :هذه المصادر نجد أهمولعل 

 إدارة البحوث والتطویر بالبنك، -

 إدارة التسویق بالبنك، -

 مدیري البنك ورؤساء قطاعاته التنفیذیین،  -

  موظفوا البنك، -

                                                 
، مذكرة -دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة بسكرة: دور األنشطة التسویقیة المتكاملة في تطویر خدمات المؤسسات المصرفیةقرید عمر،  1

     .112: ، ص2003/2004بسكرة، مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر 
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 1.تشمل المنافسین و كل ما یتعلق بالبیئة الخارجیة التي تنشط بها المؤسسة: المصادر الخارجیة 

یتعین على المؤسسة تحدید جمیع المصادر الممكنة للحصول على أفكار، ووضع إستراتجیة     

لتولید وتجمیع األفكار بشكل روتیني من هذه المصادر ،كما یجب تحدید مواعید معینة للقیام بعملیة جمع 

كل رسمي ووجب أن المعلومات ،كذلك تطویر میكانیكیة للتأكد من أن كل فكرة جدیدة تم أخذها بالحسبان بش

یكون النظام مفتوحا بحیث تصل كل فكرة إلى اإلدارة العلیا،التي لها صالحیة الحكم علیها وللتأكد من أن 

، یمكن أن تعهد هذه المسؤولیة إلى شخص یدعى مدیر الفكرة الذي یعمل األفكار الجدیدة تم االهتمام بها

  .2كمحطة الستقبال األفكار المقترحة من اآلخرین

  :هذه المصادر نجد أهمل ولع

 عمالء البنك، -

 معرفة ماتحاتجه الحكومة أو الهیئات الحكومیة، -

 البنوك المنافسة،  -

  ،األكادیمیةمعاهد البحث العلمي والكلیات " الجامعات  -

بعد االنتهاء من عملیة تجمیع األفكار تأتي مرحلة الجرد لجمیع  :مرحلة تقلیص األفكار  -  ب

األفكار بغرض تقلیصها، عبر عملیة حذف منطقیة تستبعد فیها األفكار التي ال جدوى لها العتبارات قانونیة 

وخالل هذه المرحلة وجب على المؤسسة تجنب استبعاد فكرة جیدة  ،اقتصادیة أو مالیة تكنولوجیة أو أخالقیة،

كان من المفروض إبقاؤها أو السماح لفكرة غیر جیدة بأن یتم نقلها إلى مرحلة متقدمة، مما یؤدي إلى هدر 

  .الوقت والمال فالهدف من عملیة الغربلة هو اختیار األفكار الواعدة

أي إنتاج أو عرض الخدمة على نطاق –تتحول الفكرة هنا إلى واقع :  تطویر المفهوم واختباره -ج

تبدأ في هذه المرحلة . عند هذا المستوى ال تسمى الفكرة خدمة فعلیة قائمة بل هي خدمة تجریبیةف-تجریبي

جمیع مواصفاتها الرئیسیة كاألداء طریقة التقدیم  لها یتضمنعملیة اإلنفاق على الخدمة ووضع نموذج 

لتجریبها وٕابداء رأیهم ،اإلطار الذي تستخدم فیه  وتعرض هذه النماذج على عینة من المستفیدین المحتملین 

 .3الخ..بها من حیث األداء الفعالیة ،اإلشباع

بعد اختبار المفهوم یجب أن یخطط للعملیة التسویقیة المرافقة  :تطویر اإلستراتیجیة التسویقیة - د 

للخدمة الجدیدة من حیث السعر والمكان الذي ستقدم فیه ،وسائل الترویج  ، لتكوین صورة كاملة عن الخدمة 

                                                 
اإلبداع و التمیز في : ورقة مقدمة للملتقى الدولي الرابع حول، "ممیزاته ومستویاته"اإلبداع في المؤسسات الخدمیة داوي كمال، بوفولة نبیلة، ز م1

 . 23- 21:والعلوم اإلداریة، جامعة العلوم التطبیقیة، األردن، ص االقتصاد، كلیة 2012أفریل  29/30، یومي األعمالمنظمات 
  .252: هاني حامد الضمور ،مرجع سابق، ص 2
  .208:مرجع سابق، ص حمید عبد النبي الطائي ،وبشیر عباس العالق، 3
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خالل مرحلة ما قبل إنتاجها وما بعد إنتاجها، هذه اإلستراتیجیة التسویقیة تستخدم لتقدیم الخدمة الجدیدة 

  :1للجمهور المستهدف و تشمل األجزاء التالیة

یصف حجم وتركیب وسلوك السوق المستهدف ،تحدید المكانة الذهنیة  :الجزء األول  -

 .األولىللعرض الجدید واألهداف الكمیة خالل السنوات 

 .إستراتیجیة التوزیع ومیزانیة التسویق-التكلفة–یبین السعر : الجزء الثاني -

 .یتعلق باألهداف طویلة المدى وٕاستراتیجیة المزیج التسویقي: الجزء الثالث -

إذا تبین أن المفهوم فعال من الناحیة المالیة، یتم إعطاؤه أبعاد أخرى  :تطویر الخدمة الجدیدة - هـ

  .عن طریق إعداد المنشورات الخاصة به والتحضیر للحمالت اإلعالنیة

یتعین عدم تقدیم أو تسویق خدمة ال یوجد علیها طلب ، وهنا تفید : مرحلة اختبار السوق -و

بخصوص الخدمة المزمع تقدیمها  وهل السوق راغبة بها  اختبارات السوق في معرفة وجهة نظر المستفیدین

أم ال ،تتم االختبارات هنا في الغالب على نطاق جغرافي محدد وتقدم وفق نماذج وعروض تبین مزایا 

  .ومواصفات الخدمة

إذا ما تم التأكد من خالل التجارب والبحوث السابقة أن الخدمة حققت  :تقدیم الخدمة للسوق -ن

فإن لحظة الحقیقة  تكون قد جاءت وعلى المؤسسة اتخاذ قرار بتقدیم الخدمة  رجوة  منها،النجاحات الم

للسوق من عدمه، فإذا كان القرار ایجابي تبدأ عملیة اإلنفاق على إنتاج الخدمة وتوفیرها على نطاق السوق 

   .الفعلیة، ویتطلب مجهودات بیعیة شخصیة وغیر شخصیة كبیرة

  تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة للسوقمراحل  :الفرع الثاني

یساهم التسویق في عملیة تطویر المنتجات الجدیدة وذلك من خالل تحلیل التسویق الكالسیكي 

" الفرضیات اختبار"وكذا التحقق " البحث عن األفكار" والذي یركز على البحث االبتكارالمتعلق بعملیة 

  .2قة على غرض المنتج أو الخدمة للعمیللألفكار المتعلقة بالمنتجات الجدیدة ومن ثم المواف

  :رفیة جدیدة في الشكل التاليصلخص عوض بدیر الحداد مراحل تقدیم خدمات مولقد  

  

  

  

  

  
                                                 

  .256:هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص 1
2 Hoffmann Jonaset al., « Le processus de développement de nouveaux produits : une collaboration 
risquée entre marketing et design »,Market Management, 2007/3 Vol. 7, p. 104-115.  
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  مراحل تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة للسوق) 15: (الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .182: عوض بدیر الحداد، ص: المصدر

  :مرحلة جملة من الخصائص نوجزها في النقاط التالیةحیث تمیز كل 

حیث تنصب هذه المرحلة على محاولة تجمیع كثیرا  من  1:األفكارمرحلة جمع  -

وفر اكبر عدد ممكن من هذه تالخدمات المصرفیة ویجب  بتكارا أوتطویر  إلىاألفكار التي تؤدي 

الحصول على  احتمالمنها ، حیث أنه كلما زاد عدد هذه األفكار زاد  االختیاراألفكار حتى یتسنى 

  .الخارجیة السابقة الذكر أومن احد المصادر الداخلیة  انسبها وأفضلها وتأتي  هذه األفكار

تأتي مرحلة تصفیة أفكار الخدمات الجدیدة في ضوء أهداف  :مرحلة تصفیة األفكار -

وٕامكانیات البنك حیث ال یمكن تجریب كل هذه األفكار فهدف هذه المرحلة هو تصفیة األفكار بقصد 

لتقریر ما إذا كانت كل فكرة تستحق  ىأولاإلنقاص من عددها وبالتالي یجب أن یكون هناك حكم 

  .دراسة أكثر

ات على أساس نتائج في هذه المرحلة یتم إعداد تقدیر  :تصادیةاالقمرحلة الدراسات  -

والعائد، ومدى إمكانیة نجاحها وأخطار  مكانیة تقدیم الخدمة وتقدیر التكالیفتحلیل السوق وإ 

في هذه المرحلة تحدید الربحیة المتوقعة للخدمة وما  األهم  فیها، والى غیر ذلك، أي االستثمار

  .یتطلبه ذلك من تقدیر لقیمة المبیعات والتكالیف

                                                 
     .115: ، صمرجع سابققرید عمر،  1

 األفكارمرحلة جمع 

 مرحلة التسویق التجاري للخدمة

 األفكارصفیة تمرحلة 

 االقتصادیةمرحلة الدراسات 

 مرحلة تحدید مواصفات الخدمة

 مرحلة تجربة وإختبار الخدمة

 مرحلة التقییم
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 یتم هنا إدخال نموذج أولي للخدمة الجدیدة، أي :مرحلة تحدید مواصفات الخدمة -

وتوجیهي یتضمن الخطوات  استرشاديدلیل عمل تنفیذي كمرجع عملي  أوجراءات وضع دلیل إ

  .بها القیام لتقدیم الخدمة الجدیدة والعاملینالتنفیذیة  األقسامالتي یتعین على التنفیذیة 

ویتم في هده المرحلة إدخال الخدمة الجدیدة  :الخدمة الجدیدة واختبارمرحلة تجربة  -

قبال العمالء علیها ورد إل السوق لها مدى تقب الختبارالمقترحة للتجربة في بعض الفروع الرئیسیة 

  .اتجاههافعلهم 

خدمة جدیدة  إلىمرت الفكرة التي تبلورت  أنبعد  :مرحلة التسویق التجاري للخدمة -

مرحلة التسویق التجاري للخدمة حیث یجب تعمیم الخدمة الجدیدة ونشرها  تأتيبكل المراحل السابقة 

كل موظف له عالقة  أندارة التسویق من إتتأكد  أنیجب  على كافة فروع البنك وفي هده المرحلة

  .بالعمالء على معرفة تامة بالخدمة الجدیدة وكیفیة بیعها

من مراحل تقییم الخدمات  األخیرةوهده المحلة تعتبر هي المرحلة  :مرحلة التقییم -

الخدمة  أداءالمصرفیة الجدیدة للسوق حیث یتم فیها مراقبة النتائج لفترة زمنیة معینة ویشمل دلك تفقد 

  :یدة على عدة نواح تشملالمصرفیة الجد

 .مدى رضا العمالء عن الخدمة بالمقارنة بالخدمات المنافسة -

 .البنك للتعدیل في الخدمة لمقابلة التغیرات السوقیة استجابةمكانیة إ -

 .والتكالیفمستویات الربحیة والمبیعات  -

 .مراقبة موقع الخدمة المصرفیة في مراحل دورة الحیاة -

  1للخدماتالمزیج التسویقي  :المطلب الرابع

ظهرت بعض األصوات التي تنادي بضرورة تكییف المزیج التسویقي التقلیدي لیصبح مالئما لقطاع 

ممارسي النشاط التسویقي في قطاع  أن أهمهاالخدمات، إذ ترى أن عملیة التكیف ضروریة لعدة أسباب 

المزیج التسویقي التقلیدي  أبعادٕان و  ،احتیاجاتهمالمزیج التسویقي الموروث ال یلبي معظم  أنالخدمات یجدون 

  .في تسویق الخدمات اضیقة وال تصلح تمام

  2عناصر المزیج التسویقي: الفرع األول

المزیج التسویقي كان یتكون من  أنفمن خالل الدراسات السابقة التي جاءت حول بحوث التسویق نجد 

  " ، الترویج، السعر"التوزیع" المنتج، المكان " أربعة عناصر هي 

                                                 
1 Thomas L. Powers a & Jeffrey J. Loyka b, Adaptation of Marketing Mix Elements in International 
Markets, Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: 

Mortimer House, p:42, Mortimer Street, London W1T 3JH, UK 
2 Leo Huang a,b,*, Kaung-Hwa Chen c, Ying-Wei Wu b, What kind of marketing distribution mix can 
maximize revenues: The wholesaler travel agencies’ perspective?, Tourism Management 30 (2009) 778. 
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  عناصر المزیج التسویقي التقلیدي): 16: (الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 2012األردن، أحمد محمود الزامل وأخرون، تسویق الخدمات المصرفیة، إثراء للنشر والتوزیع، مكتبة الجامعة، : المصدر

  .115:ص

  هذا فیما یخص المزیج التسویقي التقلیدي،

  المزیج التسویقي للخدمات :الفرع الثاني

التي واجهت  لالنتقاداتنظرا  المزیج التسویقي للخدمات فقد جاءت حوله جملة من الدراسات أما 

، كما ال یأخذ بعین االعتبار الناس الذین یقدمون الخدمة االعتبارالمزیج التقلیدي مثل أنه ال یأخذ بعین 

 لخصت عناصره فيمهم جدا وهو عملیة الخدمة وعلیه  أخرالبیئة المادیة المقدمة للخدمة، كما ظهر عنصر 

  2:یمكن تلخیصها فیما یلي عناصر أساسیة 1سبعة

 كذلك، یشمل بل الملموسة المادیة السلع فقط یشمل ال المنتج مصطلح  :Service المنتج أو الخدمة

 .األفكار و المنظمات األماكن، األشخاص، التظاهرات، التجارب، الخدمات،

 متعلقة قرارات عدة توجد كما الخدمة على للحصول العمیل یدفعه الذي المادي المقابل :Prixالسعر

 .إلخ.. .االئتمان منح قواعد و التسدید شروط  العموالت، الفوائد، :بالسعر مثل

                                                 
1 Katanyu Hiransomboona ةEmerging Markets Queries in Finance and Business » Marketing Mix 
Affecting Accommodation Service Buying Decisions of Backpacker Tourist Traveling at Inner 
Rattanakosin Island in Bangkok, Thailand, Procedia Economics and Finance 3 ( 2012 ) , p : 280 
2 Hans M. Westerbeek David Shilbury, Increasing the Focus on “Place” in the Marketing Mix for 
Facility Dependent Sport Services, Sport Management Review, 1999, p : 10 

 المزیج التسویقي

 السوق المستھدفة                          

  :السعر
قائمة  -

 األسعار
 الخصومات -
 التسدید -
شروط  -

 الدفع

  :المنتج
 تنوع المنتج -
 الجودة -
 التصمیم -
 العالمة -
 الغالف -
 الحجم -
 الخدمات -

  :الترویج
 اإلعالن -
ترویج  -

 المبیعات
القوة  -

 الشرائیة
العالقات  -

 العامة 
التسویق  -

 المباشر

  :)التوزیع( المكان 
 المنافد -
 التغطیة -
 التشكیلة -
 الموقع -
 المخزون -
 النقل -
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إلیها  الوصول سهلة خدماته لجعل البنك یتخذها التي األنشطةنعني بها جمیع  Place  :1التوزیع

 و المناسبین، الوقت و المكان في متاحا كان إذا إال للعمیل شیئا یعني ال مبتكر و متمیز منتج أي ، للعمالء

 .الزمنیة و المكانیة المنفعة من كل بتحقیق یقوم التوزیع أن یمكن القول لهذا

 بسوقه لالتصال تقوم بها المنشأة التي األنشطة مختلف الترویج یتضمن Promotion:2الترویج 

 إلعالن،مثل ا الترویج مجال في علیها االعتماد یمكن التي األشكال تتعدد و لخدماته، الترویج و المستهدف

 العناصر هذه تعرف و باالنترنت، التسویق النشر، المباشر، التسویق تنشیط المبیعات، الشخصي، البیع

 3.للمصرف التسویقي مزیج االتصاالت أو الترویجي بالمزیج

وهم الذین  یمثلوا  العمالءو  المنشأة موظفيوهم  الخدمة مقدمي في األفراد یتمثل :Public الناس

 .الخدمة لالنفصال قابلیة عدم خاصیةمستقبلوا الخدمة وهذا ما یؤكد 

 تقدیم في الملموسة العالمات و األشیاء كافة في تتمثل و :Preuves Matérielle  المادي الدلیل

 المستندات، تصویر آالت التكییف، أجهزة اآللیة، كأجهزة الحاسبات المادي شعوره تعمیق أو للعمیل الخدمة

 .االنترنت الهواتف،

 مقدم بین التفاعل و الخدمة بأداء المتعلقة األنشطة إلى تشیر و:  Processus عملیة تقدیم الخدمة

 تقدیم عملیة في مشاركا العمیل اعتبار و الخدمة لالنفصال قابلیة عدم لخاصیة نظرا متلقیها و الخدمة

  .ذاتها الخدمة

     :التسویقي في الشكل التاليیمكن تلخیص عناصر المزیج 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hans M. Westerbeek David Shilbury, opcit, p : 08. 
2 Katanyu Hiransomboona, Marketing Mix Affecting Accommodation Service Buying decisions of 
Backpacker Tourist Traveling at Inner Rattanakosin Island in Bangkok, Thailan, Procedia Economics 
and Finance 3 ( 2012 ) 277. 

  .118:، ص2012والتوزیع، مكتبة الجامعة، األردن، إثراء للنشر ، تسویق الخدمات المصرفیة، أحمد محمود الزامل وأخرون 3
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 عناصر المزیج التسویقي للخدمات): 17: (الشكل رقم

  المزیج التسویقي للخدمات                                                                                                   

  المزیج التسویقي التقلیدي    

  

  

  

  

  

              4Ps 

   7Ps                 

  .116:، ص2012أحمد محمود الزامل وأخرون، تسویق الخدمات المصرفیة، إثراء للنشر والتوزیع، مكتبة الجامعة، األردن، : المصدر

عناصر المزیج التسویقي للخدمات  David Shilbury  Hans M. Westerbeek كما لخص كل من

وترویج خارجي   Promotion (at event) عناصر أساسیة حیث تم تقسیم الترویج الى ترویج حالي 8في 

Promotion (external) وهي ممثلة في الشكل التالي: 

 عناصر المزیج التسویقي للخدمات): 18: (الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Source: Hans M. Westerbeek David Shilbury, Increasing the Focus on “Place” in the Marketing Mix for Facility 
Dependent Sport Services, Sport Management Review, 1999, p : 10. 

  
  المنتج                    السعر   
  
  
  

 المكان                   الترویج   

  المنتج                          
  

  الدلیل                  السعر       
  
  
  

  المكان                                الناس
  

  الترویج         العملیة            
  

         

 "الخدمة" المنتج  -2

 الناس -6

 العملیة -5

 الدلیل المادي -3

 السعر -4

 الترویج الحالي -7

  
  
  
  
  
  
  

 التقییم

 المكان -1

 الترویج الخارجي -8
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  جودة الخدمات المصرفیة  :المبحث الثاني

ألنها تعتبر المفتاح األساسي لدخول السوق تسعى جمیع المصارف إلى تحسین جودة خدماتها، وذلك 

ولكي یستطیع المصرف  ،في تلك السوق هالذا یعتبر تقدیم الخدمة معیار نجاح.  المصرفیة والتمیز فیها

الصمود بوجه المنافسة وضمن إطار التنافس الشدید علیه أن یقدم خدمات متمیزة، لذلك یسعى المسؤولون 

  .مستوى التمیز وهو مایسمىا وراء الجودة على الخدمة المصرفیة إلى بلوغ م

  جودة الخدمة المصرفیة  ماهیة :المطلب األول

  الجودة  مفهوم :الفرع األول

عرف مصطلح الجودة عدة تعریفات خالل مراحل تطوره، ولعل أهم هذه التعاریف ندرج :تعریف الجودة - أوال

  :مایلي

  یرجع مفهوم الجودة إلى الكلمة الالتینیة"qualitas " التي تعني طبیعة الشخص أو

  .1الشيء وكانت تعني قدیما الدقة و اإلتقان

  الجودة هي مجموعة الخصائص والصفات للسلعة أو الخدمة التي تؤدي إلى قدرتها

 .2على تحقیق رغبات معلنة أو مفترضة

  هي تكامل المالمح و الخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبیة

 .3ضمنیامحددة أو معروفة احتیاجات و متطلبات 

  Kwan  :4صنف كوان مفهوم الجودة إلى:  

  .هي مدى قدرة المنظمة على إنتاج و تقدیم خدمة استثنائیة، ممیزة عن المنظمات األخرى

 هي مدى قدرة المنظمة على إنتاج و تقدیم خدمة تقترب من الكمال.  

 مع األهداف  هي مدى قدرة المنظمة على تلبیة احتیاجات الزبون بما یتناسب

 .المنشودة

تم االهتمام بالجودة بصیغ ومفاهیم متعددة، جمیعها : "النشأة و التطور" اریخي للجودة التطور الت - ثانیا

تهدف إلى تحسین مستوى جودة المنتج أو الخدمة، وغالبا ما یتم تشخیص هذا التغیر في مفاهیم الجودة كل 

                                                 
    .15:، ص2002، دار صفاء للنشر، القاهرة،الجودة في المنظمات الحدیثةمأمون الدرادكة، طارق شبلي،  1
  .18:، ص2005، دار غریب للطباعة، القاهرة، مصر9000إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهیل إلى اإلیزو علي السلمي،  2
، إصدار الشركة العربیة لإلعالم العلمي، القاهرة، الطبعة الدلیل الشامل للتسجیل والمراجعة والحصول على شهادة الجودة 9000ایزوجیرج هنشتر، 3

 . 1:، ص17:، العدد رقم1994الثانیة 
  . 24:، ص2006، دار الشروق ،عمانإدارة الجودة في الخدماتقاسم نایف المحیاوي،  4

  



 الخدمات المصرفیة مدخل عام حول ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني

  
87 

 
  

عقدین من الزمن، خالل القرن العشرین المنصرم، وهذا ما أكده عدد من الباحثین، حیث تطور مفهوم الجودة 

  :تلخیصها في الجدول التالي ارتأینا، والتي تلخیصها في المراحل التالیةعلى شكل مراحل زمنیة یمكن 

  1حسب المراحل التطور التاریخي للجودة) 03: (الجدول رقم

  الخصائص والممیزاتأهم   المرحلة

  

مرحلة اإلدارة 

  العلمیة

اقترنت هذه المرحلة بمرحلة التسییر العلمي للعمل الذي كان یهدف إلى رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة داخل     

المصنع عن طریق التخصص، النمطیة، تبسیط العمل، وكذا تقسیم العمل الذي یسمح باالستغالل األمثل للید 

وغیر المؤهلة كأحسن طریقة من اجل زیادة اإلنتاج وبأقل تكلفة، كما دعا إلى ضرورة الفصل العاملة المتوفرة 

بین وظیفة اإلنتاج ووظیفة التفتیش، وفي هذا النظام یرتكز نشاط التفتیش على فحص المنتجات التي ینتجها 

یتم كشف عیوب المنتجات، و المصنع في المرحلة النهائیة لیتأكد من مطابقتها لمعاییر الجودة المحددة مسبقا و 

  .هذا بهدف تطور العملیة اإلنتاجیة

  

  

مرحلة مراقبة 

  الجودة

یشمل ضبط الجودة جمیع عملیات اإلنتاج المختلفة ومقارنتها بالمواصفات المطلوبة باستعمال أجهزة قیاس،    

 : مت هذه المرحلة باآلتيویعتمد هذا النظام على األسالیب اإلحصائیة ألداء أنشطة مراقبة الجودة، ولقد اتس

 .اإلحصائیة في أنشطة ضبط الجودةاستخدام األسالیب  -

ضبط جودة الفحص وٕاجراء تعدیالت على التصمیم، ویشمل كذلك مراجعة مواصفات المواد  -

  2.األولیة أو مدخالت العملیة اإلنتاجیة بما یساهم في تحسین الجودة

  

  

  

مرحلة تأكید 

  الجودة

یتم في هذه المرحلة توجیه كافة الجهود للوقایة من حدوث األخطاء التي وصفت المرحلة بأنها ترتكز على نظام 

  أساسه منع وقوع األخطاء من البدایة حیث أن إیجاد حل لمشكلة عدم المطابقة للمواصفات لیست 

وعلیه فان عملیة   .من البدایة طریقة فعالة حیث من األحسن هو منع وقوع المشكلة أصال والقضاء على أسبابها

تأكید الجودة تتضمن مجموعة من األعمال المرتبطة بتحقیق الجودة داخل المؤسسة، وتتمثل تلك األعمال في 

و تطبیق مفهوم إدارة الجودة  9000إعداد إجراءات العمل، إصدار المواصفات الوطنیة والعالمیة اإلیزو 

  ةو تطبیق أدلة الجود) تخطیط، مراقبة و تحقیق الجودة(

مرحلة تكوین 

حلقات السیطرة 

تعد هذه المرحلة ذات أهمیة أساسیة في بلوغ ما وصلت إلیه إدارة الجودة الشاملة من تطورات ملحوظة في    

حقول العملیات اإلنتاجیة و الخدمیة واألبعاد الشاملة إلسهام األفراد العاملین و اعتبار النوعیة مهمة أساسیة لكل 

                                                 
، 2003/2004،مذكرة ماجستیر،تحقیق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحدیات السوق،دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للمواد الدسمةمحمد بن شایب،  1

 15:ص

 . 26: ص ،2006، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، عمان، األردن إدارة الجودة الشاملة مفاهیم و تطبیقاتمحفوظ احمد جودة،  2
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العاملین في داخل المنظمة و كل من خالل موقفه من التعامل مع الجودة المراد انجازها، والجدیر بالذكر األفراد   النوعیة

أن حلقات الجودة الزالت تلعب الدور األساسي في بلورة أفاق التطورات التي تسیر بمقتضاها إدارة الجودة 

  الشاملة وخصوصا في المجتمعات الیابانیة إذ أنها تسهم إسهاما فاعال

  

  

  

مرحلة إدارة 

  الجودة الشاملة

كان بدایة ظهور هذا المفهوم في الثمانینیات من القرن العشرین حیث یتضمن جودة العملیات باإلضافة إلى 

على  مشاركة العاملین و اندماجهم باإلضافة إلى التركیزو یرتكز على العمل الجماعي وتشجیع  المنتججودة 

  :لضمان تحقیق مفهوم إدارة الجودة الشاملة البد من توفر ما یلينه ، حیث أالعمالء ومشاركة الموردین

نظام جودة یتضمن تأكید الجودة و مراقبة و تحسین الجودة، وهذا النظام یمكن تحقیقه من خالل  -

 .9000المواصفة العالمیة لإلیزو 

 النظامإدارة مدعمة، و مناخ عمل یفعل  - .عملیات و موارد قادرة على تحقیق المتطلبات -

  1.و یحقق النتائج 

  :یاإلعتماد على المراجع التالیة الطالبمن إعداد : المصدر

  محمد بن شایب، تحقیق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحدیات السوق،دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للمواد
     .15:ص ، 2003/2004الدسمة،مذكرة ماجستیر،

  مفاھیم و تطبیقات، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، عمان، األردن محفوظ احمد جودة، إدارة الجودة الشاملة
 . 26 :ص ،2006

   ،خضیر كاظم حمود،إدارة الجودة و خدمة العمالء ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى
  32:،ص2007عمان

المطلع علیها الى هذا بالنسبة لمراحل تطور الخدمة بصفة عامة والتي لخصت حسب المراجع 

خمسة مراحل أما بالنسبة للتطور الزمني للخدمات بصفة عامة فقد لخصته فاطمة الزهراء سكر في الجدول 

  :التالي

  

 

 

 

 

  

                                                 
 .65:،ص2007،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى، عمان إدارة الجودة و خدمة العمالءكاظم حمود،خضیر  1
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  1"زمن التطور"التطور التاریخي للجودة حسب السنوات  )04(: لجدول رقما

  مراحل التطور  السنة

و كان رائد مدریة اإلدارة العلمیة حیث كان هاجسه األساسي تجوید العمل و بالتالي أول من أوجد دراسة الوقت و الحركة  :تایلور  1911

  .اإلنتاج

  ".السیطرة على النوعیة"قام بتقدیم السیطرة على الجودة إحصائیا في كتابه الشهیر :شورات  1931

  .السیطرة على الجودةساهم من خالل انضمامه في دائرة الحرب األمریكیة بدور المعلم لتقنیات  :دیمنغ  1941

  .القت أفكاره رواجا في المجاالت العلمیة في الیابان حیث ركز على مفهوم الجودة:دیمنغ  1950

  .نشر كتابا عن الرقابة على الجودة :جوران  1951

  .قدمت منظمة مارتن مفهوم التلف الصفري  1961

  .قدم مفهوم التلف الصفري :كروسبي  1970

  . quality is freeعن حریة الجودة نشر كتابا:كروسبي  1979

متمكنة ،فلماذا نحن ال؟ وهذا اعتراف بنجاح بدأ النفوذ الیاباني یذاع في التلفزیون األمریكي، و طرح سؤاال مفاده إذا كانت الیابان   1980

  .دیمنغ في اإلدارة الیابانیة

العلیا عن أهمیة العالقة بین المنتجین وخبراء الجودة وتوطید هذه منغ للتحدث مع اإلدارة یأخذت منظمة فورد بعقد ندوات ودعت د  1981

  .العالقة

  .قام دیمنغ بنشر كتاب بعنوان الجودة اإلنتاجیة و الموقع التنافسي  1982

  .أنشأ الكونغرس األمریكي جائزة مالكوم بالدرج  1987

  .لتكییف أعمالهم بما یتالءم وٕادارة الجودة الشاملةصرح وزیر الدفاع األمریكي إرشادات وتوجیهات إلى دائرة الدفاع   1988

  .جائزة دیمنغ في الیابان ترجعأول منظمة أمریكیة و هي منظمة فلورید للطاقة   1989

  .أصبح مدخل الجودة الشاملة یدرس بشكل واسع في الكلیات و الجامعات األمریكیة  1993

واسعا في الدول المتقدمة صناعیا و أیضا في بعض الدول النامیة لما القاه من رواج و انتشر مفهوم إدارة الجودة الشاملة انتشارا   2003

  .اهتمام من قبل الدارسین و المتخصصین في هذا المجال

فاطمة الزھراء سكر، أھمیة تعزیز الجودة في رفع رضا العمیل، دراسة حالة الخطوط الجویة الجزائریة، مذكرة  : المصدر
 . 2006/2007 ،تسویق: العلوم التجاریة تخصصفي قسم ماجستیر 

                                                 
في قسم العلوم التجاریة ، مذكرة ماجستیر أهمیة تعزیز الجودة في رفع رضا العمیل، دراسة حالة الخطوط الجویة الجزائریةفاطمة الزهراء سكر،  1

 .2006/2007 تسویق،: تخصص
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  التطور التاریخي للجودة) 19: (الشكل رقم

  

خضیر كاظم حمود، إدارة الجودة و خدمة العمالء ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى، : المصدر

  .32:،ص2007،عمان

كل مرحلة  إلىحیث أنه من خالل الشكل أعاله تبرز لنا أمراحل األساسیة والتي سبق وأن تطرقتا 

اإلدارة " نطلق علیها مرحلة  أنوهي المرحلة التي یمكن " الفحص والتفتیش"وخصائصها، وذلك بدأ بمرحلة 

تتضمن جودة العملیات  ، والتي"إدارة الجودة الشاملة"مرحلة والتي هي مرحلة  أخر إلى، وصوال "العلمیة

  1.إلخ كما سبق وذكرنا سلفا... والمنتج

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .32:خضیر كاظم حمود،مرجع سابق،ص 1

والتفتیش الفحص

الجودة مراقبة

الجودة تأكید

النوعیة السیطرة حلقات

الشاملة الجودة إدارة
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  تعریف جودة الخدمة المصرفیة :الفرع الثاني

  الهیكل التنظیمي لدائرة الجودة في المنظمة المصرفیة): 20(شكل رقم ال

  

  

    

  

  

  

  

  

  

     
، 2004، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، -مفاهیم وتطبیقات - الجودة الشاملةمحفوظ أحمد جودة، إدارة : المصدر

  .57:ص

یظهر من الشكل أعاله أن موقع دائرة الجودة على الهیكل التنظیمي هي أقرب ما تكون إلى رئیس 

في جمیع مجلس اإلدارة، وهو ما یعكس التزام اإلدارة العلیا بتصمیم إستراتیجیة البنك والتركیز على الجودة 

  .القرارات المتعلقة بالنشاط المصرفي

الخدمة  أما أهم التعاریف التي جاءت حول جودة الخدمات المصرفیة فنجدها كثیرة وذلك لتمیز

المصرفیة بدرجة من النمطیة فخدمة الحساب الجاري على سبیل المثال ال تختلف من حیث طبیعتها 

  :فهي ألخراإلجرائیة من مصرف 

  لذا فان أهم القرارات التي یتخذها التسویق تتضمن تحدید  السوق، إلىالجودة ثمن الوصول تعتبر

 .جودة الخدمة التي تقدم للسوق المستهدف والتي تفوق توقعات الزبائن

  ،إن جودة الخدمة تتعلق بقدرة المنظمة على اإلیفاء بتوقعات الزبائن أو التفوق علیها

  :أساسیاتوان جودة الخدمة لها مكونات  األداء،ویمكن مالحظة جودة الخدمة من خالل قیاس نتائج 

 .دمةوهي نتائج عملیات الخدمة ، وهي تتمثل بالجوانب الكمیة للخ :)التقنیة ( الجودة الفنیة   - أ

وهي البعد اإلجرائي في شروط تفاعل الزبون مع مقدم الخدمة وهي تشیر  :)المهنیة ( لجودة الوظیفیة ا  -  ب

 إلى الكیفیة التي

 رئیس مجلس اإلدارة

 دائرة التدقیق الداخلي دائرة الجودة

 المدیر العام

 نائب المدیر العام للشؤون اإلدریة والمالیة نائب المدیر العام للعملیات

الشؤون 
 اإلداریة

الدائرة 
 المالیة

الدائرة 
 القانونیة

دائرة 
 الفروع

دائرة  دائرة الودائع
 القروض
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  1.تتم فیها عملیة نقل الجودة الفنیة إلى الزبون  

  تتضمن عملیات إیداع وسحب سواء كانت هذه العملیات نقدیة أو بصكوك، ومن شان هذه

والذي یعتبر من ، " Services différentiation" النمطیة أن تلغي إمكانیة التمییز الخدمي 

 2.متطلبات المنافسة

  التمیز في خدمة العمیل :الفرع الثالث

  :المصرفي مفهوم التمیز في خدمة العمیل - أوال

 إن طریقة التفاعل مع الزبون تختلف حسب طبیعة هذا : طبیعة التفاعل مع الزبون

فإجماًال وجب التركیز على أهمیة جعل الخدمة تبدو وكأنها  األخیر إن كان فردًا أو مؤسسة،

، )المؤسسات(شخصیة لكل زبون، وال شك أن تشخیص الخدمة یكون أسهل لدى الزبون المعنوي

التفاعل حسب طبیعة الخدمة المقدمة فقد تكون ظرفیة كخدمات وكاالت كما تختلف طریقة 

 .السفر أو متواصلة كخدمات البرید

یشیر مفهوم التمیز في خدمة العمالء إلى امتالك المؤسسة لمیزة تنافسیة تجعل إدارتها قادرة على 

ارنة مع المؤسسات صیاغة وتطبیق اإلستراتیجیات التي تمكنها من تحقیق أوضاع تنافسیة أفضل بالمق

  3.المنافسة

یقوم األفراد بالشراء عادة ألن لدیهم حاجات یرغبون في إشباعها، إال أن الذي یحرك رغبتهم لتفضیل 

منتج معین هو لیس ما یتمتع به من سمات أو خصائص، ولكن ما یمكن الحصول علیه من منافع، فالعمیل 

فني لها أو المواد التي صنعت منها بقدر ما یسعى إلى الذي یقوم بشراء سیارة مثال ال یحركه التصمیم ال

إن أخذ هذه األمور أو  ،والقیمة عند إعادة البیعالحصول على األمان، الرفاهیة، المالئمة واالقتصاد 

  4.التوقعات وغیرها بعین االعتبار عند تصمیم المنتج تعتبر نقطة االنطالق نحو التمیز في خدمة العمالء

تمیزة للعمالء مفهوم متعدد األبعاد، ومن ثم یجب النظر إلیه باعتباره مفهوما مركبا مفهوم الخدمة الم

التي  "جودة خدمة العمالء": ولیس بسیطا، إال أن المفهوم السائد الذي یرادف التمیز في خدمة العمالء هو

 ".معیار لدرجة تطابق األداء الفعلي مع توقعات العمالء " : یمكن تعریفها على أنها

                                                 
دراسة تحلیلیة ألراء عینة من  - تقانة المعلومات واالتصاالت كمدخل لتحقیق التمیز التسویقي محمد عبد الوهاب العزاوي، احمد سلیمان محمد الجرجري،  1

، كلیة  2012أفریل  29/30اإلبداع و التمیز في منظمات االعمال، یومي : ورقة مقدمة للملتقى الدولي الرابع حولالمسؤولین في عدد من المصارف، 

 .15:اإلقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة العلوم التطبیقیة، األردن، ص
دراسة إستطالعیة ألراء عینة من زبائن مصارف  - مدخل قیمي –جودة الخدمة المصرفیة من وجهة نظر الزبون باسم عباس كریدي الجاسمي،  2

 ، جامعة القادسیة، كلیة اإلدارة واإلقتصاد،ة الدیوانیةمدین
 .336، ص 2001، دار البركة للنشر والتوزیع، عمان، تسویق الخدمات المصرفیةأحمد محمود أحمد،  3
 .280ناجي معال، مرجع سابق، ص  4
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مة هي حكم أو تقدیر شخصي للعمالء، أي أن الحكم على جودة خد ومعنى هذا أن الجودة المدركة

  1 .العمیل یجب أن یكون من منظوره هو ولیس من منظور أخر

 یكونون هنا في حالة رضاإذا توافقت إدراكات العمالء عند تعاملهم مع المؤسسة مع توقعاتهم فسوف 

اكاتهم ما كانوا یتوقعون، فإنهم یحكمون على خدمة العمالء بأنها متمیزة وأخیرا عن المؤسسة، أما إذا فاقت إدر 

إذا تحقق العكس وهو أن تتفوق توقعات العمالء عما یدركونه فإنهم سوف یبدون استیاءهم ویصفون خدمة 

  2.العمالء بأنها ردیئة ومن ثم سوف یكونون غیر راضین

س تقییم العمیل لدرجة االمتیاز أو التفوق لمجموع والخالصة أن جودة خدمة العمالء مفهوم یعك

أنشطة وفعالیات وبرامج المؤسسة في إطار ما یسمى بخدمة العمالء، فالمؤسسات الرائدة لم تعد تسعى إلى 

وتقدیم ماال یتوقعونه وذلك من خالل " إسعاد العمالء " إرضاء العمالء وٕابهارهم فقط، بل وتسعى أیضا إلى 

  .ة لهمتحقیق خدمة متمیز 

  أهمیة التمیز في خدمة العمیل المصرفي - ثانیا

 تعود بالفائدة على  أنالخدمة المتمیزة من شانها  أننجد  :تخفیض التكالیف

 :المؤسسة المصرفیة بما یلي

 .تجنب تكلفة إعادة تكرار العمل -

 .میزانیة اإلعالن والترویج نتیجة فعالیة االتصاالت الشخصیة اإلیجابیة انخفاض  -

 .المصاریف اإلداریة نتیجة الستغالل الطاقةالتقلیل من  -

 .تكلفة جذب العمالء الجدد انخفاض  -

 زیادة والء العمیل:  

 :ویبرز ذلك فیما یليهناك عالقة واضحة بین مستوى الخدمة ووالء العمیل 

یزید من رضاه على المؤسسة ومن ثم مستوى الخدمة المقدمة للعمیل  الرفع من  -

  .تعامله معها استمراریةضمان 

ة إذ أنها تساعد على تناقل االتصـاالت اإلیجابیـ ء جددالخدمة المتمیزة تجذب عمال  -

  "بین العمالء، أو ما یسمى بالسمعة الحسنة للبنك

، مما یؤدي إلى جذب عمالء جدد ألن العمیل الراضي یستطیع لبنكتحسین سمعة ا -

 . ة إلى أیة حملة ترویجیةدون الحاج عمالء آخرین للتعامل مع المؤسسة أن یجذب

 

                                                 
 الجودة المتوقعة والتي یجدها العمیل تمنح من طرف البنك أو المؤسسة المتعامل معها :الجودة المدركة. 
  .19 :، مرجع سابق، صو أخرونجمال الدین  1
   .143 :، ص2001، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، إدارة الجودة الشاملةمأمون الدرادكة وآخرون،  2
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الشك أن العمالء یقدرون المؤسسات التي   :تساعد على وجود مزید من الحریة في تسعیر المنتجات -

تقدم لهم خدمات متمیزة أو تضیف قیمة لمعامالتهم معها، ویعني ذلك أنهم على استعداد للتضحیة 

مقابل استمرار حصولهم على عنایة خاصة ومستویات متمیزة من التعامل، لذلك فهم ال یمتلكون 

ا في القیمة، وهو ما یعني وجود حریة أكبر في حساسیة كبیرة للفروق السعریة طالما أنها تعكس فروق

ویتضح هذا جلیا في رغبة البنك . عملیات التسعیر ما دامت العالقة بین القیمة والسعر في حالة تعادل

العمیل  ارتباطالزیادة في بعض العموالت المخصصة لبعض الخدمات المصرفیة، حیث نجد أن شدة 

 .ببنكه تمنعه من التضحیة به حتى ولو كان ذلك على حساب مردوده المالي

  وأهم طرق قیاسها أبعاد جودة الخدمات المصرفیة :المطلب الثاني

  جودة الخدمة مقارباتنماذج و  أهم :الفرع األول

خاصیة  أنإن تقییم جودة الخدمة المصرفیة بصفة عامة عرف مشاكل وصعوبات عدیدة وهذا یعني 

لتصور الخدمة تنقصها وحدة قیاس مشتركة مابین جمیع المنتجات،  multidimensionnalitéالتعددیة البعدیة 

وعلیه یمكن التطرق ألهم األبحاث والدراسات التي نتج . الطرق النسبیة المقترحة في قیاس الجداول واختالف

  :یمكن عرضها یما یلي نماذجعن كل منها 

 et D. Darly Wyckoff 1978  : R. Paul Olson W. Earl Sasser Jr:1 نموذج - أوال

التي  "الخاصیات"أن المستهلك لدیه بعض السمات  1978یرى أصحاب هذا النموذج والذي قدم عام 

المؤسسة، هذه السمات تشمل التقدیم األولي للخدمة  أویرغب أن تكون بالخدمة المتوقعة من قبل المنشاة 

أي كل ما یخدم إمكانیة وصول الخدمة للمستهلك وجعلها أكثر " على حد سواء  األخرىوكذا المراحل 

  "جاذبیة في طریقة تلبیتها

یقیم المستهلك جودة الخدمات المقدمة بمقارنة السمات الحقیقیة لها والسمات المرغوبة، أي المقارنة 

  .بین ما هو محقق من الخدمة ودرجة القبول لدى المستهلك

  :في سبعة عناصر أساسیة هي "الخصائص" حاب النموذج المقترح هذه السمات كما لخص أص

 la sécurité du client .الضمان" المستهلك" أمن العمیل  -

 .la facilité d’accès au service"وصول الخدمة " إمكانیة تقدیم  -

 la consistance .لخدماتاوالذي یمثل الموثوقیة وتوحید  االتساق -

 l’attitude du personnelمع توفیر حاجیات ورغبات العمیلتفاعل الموظفین  -

 .la variété des services offertsتنویع الخدمات المقدمة  -

                                                 
1 Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts », opcit, p.48. 
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 l’atmosphère où se déroule laجو سیر تقدیم الخدمة " البیئة الخدمیة  -

prestation. 

 .الوقت المتوقع لتقدیم الخدمة ومدتها :التوقیت -

  :مایلي االعتباریمكن للعمیل األخذ بعین وألجل تقییم جودة الخدمات 

خاصیة واحدة یجدها محددة لعملیة تقییم  أوسمة  االعتباریأخذ بعین ال یمكن أن  -

 .أما تأثیرات باقي السمات فهي ضئیلة ولیست كبیرة لدرجة معتبرةجودة الخدمات المقدمة، 

باقي السمات  أماواحدة محددة لجودة المتوقعة،  "خاصیة"بسمة  االحتفاظیمكن  -

 .فتشترك في األداء على مستوى أقل األخرى

 .جمیع السمات  االعتباریمكن وضع سلم یأخذ بعین  -

التجریبي، ومع ذلك قدم مزایا تصف طبیعة سمات  لالختبارلإلشارة فإن هذا النموذج لم یخضع 

ك، وهذا هو المنهج المتبع من قبل هؤالء الباحثین وقد تستخدم في تقییم جودة الخدمة من طرف المستهل

  :لخص هذا في النموذج التالي

 et D. Darly Wyckoff 1978 R. Paul Olson  W. Earl Sasser Jr نموذج : )21(: الشكل رقم

   االتصال                                                        

   الصورة                                                         

 

 االتصال   

   الصورة  

 االتصال  

  الصورة  

 
Source: Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts »,La Revue des Sciences de Gestion, 2009/3 n° 237-238, p.48. 

 :Christian Grönroos (1982) :موذجن - ثانیا

بتوضیح ثالثة أبعاد لجودة الخدمة  Christian Grönroosلقد سمحت الدراسة التي قام بها  

  :إلیها فيالمصرفیة یمكن التطرق 

إحتیاجات 
  :المستھلك

الحاجات  -
 .النفسیة

 .الرقابة -
 .طریقة التقدیم -

 .اإلنجاز -
 .المركز -

 :سمات الرغبات
 .األمن -
 .اإلتساق -
 .المواقف -
الوضعیة  -

 .الكاملة
 .الشروط -
 .اإلمكانات  -

 .التوقیت  -

  
  سمات الخدمة

 "أ"

  
  سمات الخدمة

 "ب"
 

  سمات الخدمة
 "جـ"

 

  
الجودة المدركة 

 "أ"للخدمة 

سمات 
  الخدمة

 "ب"

سمات 
  الخدمة

 "جـ"
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وهي تشیر الى محتوى  ": technical quality of the outcome"  الجودة التقنیة  -

تقدیم الخدمة ویمكن قیاسها موضوعیا عن طریق المستهلك من خالل سلسلة من الخصائص الممیزة 

 .للخدمات المعروضة

وهذه الجودة تتعلق  ": functional quality of theprocess" الجودة الوظیفیة  -

بعملیة توزیع الخدمة، تقدم طریقة تقدیم الخدمة المراد توفیرها، هذا البعد یتعلق بالجوانب النفسیة 

 .تصورات العمالءوالسلوكیة، وهي تقیم النمط الذاتي المعاش والذي یقوم على أساس 

نقصد بصورة مؤسسة الخدمة تلك  :l’image de l’entrepriseصورة المؤسسة  -

 .المدركة من طرف العمیل، هذه الصورة تختلف بین الجودة التقنیة والجودة الوظیفیة للخدمة

للدراسات التجریبیة المقدمة بالرغم من أهمیة وفائدة هذا النموذج لكونه مناسبا لوضع النتائج 

 إلىمقدمي الخدمات ولیس  غالىوجهة نظره تمیل  أنإال  Christian Grönroosمن طرف 

  .المستهلكین

نجد أیضا أن هذا النموذج ال یقدم وصفا دقیقا لتعریف عناصر الجودة المدركة، زیادة على 

  .عدم توفیره لعالقة بین هذه العناصر

 :CH.Gوفیما یلي النموذج المقدم من قبل الباحث 

 Christian Grönroos :جودة الخدمة لـ نموذج):  22: (الشكل رقم

  

 

  
  
  
  
  

  
  
  

Source: Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts »,La Revue des Sciences de Gestion, 2009/3 n° 237-238, p.48. 

 :Pierre Eiglier et Eric Langeard 1987: موذجن -ثالثا

وحسب هاذین  ،Pierre Eiglier et Eric Langeard، من قبل الباحثین 1987ظهر النموذج سنة 

 :األهداف والذاتیة وذلك مایصطلح بـ: اثنینالباحثین فإن الجودة تعتمد على عنصرین 

 « l’un objectif l’autre  objectif » واللذان نعني بهما:  

  الدائم المادي للخدمة، إلىوهي التي تشیر : جودة األهداف 

 الخدمة المرجوة الخدمة المدركة

 الجودة التقنیة الجودة الوظیفیة

الصور
 ة

 الجودة المدركة
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من قبل العمالء وخالصة القول هي أن الباحثین ركزا على جدیة التناقض ": المرجوة"الجودة الذاتیة 

  .ما بین هدف مقدم الخدمة ورغبة العمیل

 نموذج :A.Parasuraman, Valérie A, Zeithaml et Léonard L. Berry 1988
1 

الذي یمثل جودة الخدمة والفرق بین  Servqualبتطویر نموذج  الباحثینفي هذا النموذج قام 

ط برغبات و حاجات المستهلكین أو بترت "الخدمة المتوقعة" المتوقعات أن، حیث المتوقعات والمدركات للخدمة

الفجوة ما بین ما یتوقعة العمیل وما یدرك  PZBیل الحصول علیه، ولقد حصر ، أي ما یرغب العمالعمالء

  :هي كالتالي روقاتمن خدمة في أربعة ف

العمالء و إدراك نفس التوقعات من طرف مسیري  توقعاتالفرق بین یشمل  :ىاألولالفجوة 

  .عدم رضا العمالء إلى، هذه الفروقات تعكس الفهم الخاطئ للتوقعات الذي قد یؤدي المؤسسة

یكون  أن، هذا الفرق یمكن معاییر الجودة مواصفاتات المسیرین و الفرق بین إدراك: ةالثانی الفجوة

  ..بسبب القیود المادیة للموارد، ظروف السوق والشروط السائدة به، الالمباالة للمسیرین

، هذا الفرق یكمن أساسا في الفرق بین مواصفات معاییر الجودة وتقدیم الخدمة :ةالثالث الفجوة

  .أداء الموظفین اختالف

، ینتج من خالل التضارب بین الوعود الفرق بین تقدیم الخدمة و الفوائد الموعود بها: الفجوة الرابعة

تؤثر لیس فقط على توقعات المستهلكین وٕانما  أنكن محول العرض،والتي ی المعلومات الخاطئة أوالمقدمة 

  .أیضا على تصورات الخدمة

وعلیه فمجمل هذه الفجوات تعبر على الجودة المدركة التي تبرز فرق كلي بین توقعات العمالء 

  .المتعلقة بالخدمة المقدمة وٕادراكا تهم

  :دركة في النموذج التاليمهذه الفجوات لجودة الخدمة ال ،PZBولقد لخص 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts »,Opcit, p.48. 
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 Parasurman, Zeithaml, Berry1: لـ Servqualنموذج   ):23(: الشكل رقم

  

  

  

  

  
Source: Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts »,La Revue des Sciences de Gestion, 2009/3 n° 237-238, p.50. 

، Berry نظرا لنقص األبحاث و األدبیات التي جاءت حول جودة الخدمة المصرفیة قام كل من 

A.Parasuraman  ،Berry  في ثالثة مراحل، حیث شملت األولى تحدید لجودة  استطالعیةإجراء دراسة

والتي تضم أیضا التعرف على كیفیة تقییم العمالء لجودة " الزبائن" الخدمة المصرفیة من وجهة نظر العمالء 

الخدمة المقدمة، أما المرحلة الثانیة فقد تمحورت حول إیجاد أداة قیاس یتم من خاللها قیاس تقییم الزبائن 

المقدمة، أما المرحلة الثالثة واألخیرة فقد كانت حول التعرف على أسباب الفشل في تقدیم  لجودة الخدمة

الخدمة بجودة مناسبة وكان من  نتیجة هذه الدراسة وضع اإلطار النظري لجودة الخدمة أو ما یعرف حالیا 

   .بنظریة الفجوات

فجوات، یمثل الجزء العلوي من النموذج  خمسةحیث یتكون هذا النموذج من جزئین یحتوي على 

، أما الجزء Measurement) ، (Externaالفجوة األولي التي تتعلق بالزبون، والتي تتطلب قیاسا خارجیا 

، (Internal Measurement)فجوات التي تتعلق بمقدم الخدمة والتي تتطلب قیاسا داخلیا  4السفلي فهو یضم 

  :وهي كالتالي

 هذه تنتج و :التوقعات لهذه اإلدارة إدراك و العمیل توقعات بین: األولى الفجوة 

معرفة  عن عجزها أي التوقعات، لهذه اإلدارة إدراك و العمیل توقعات بین االختالف عن الفجوة

 كان العمالء یتوقعه الذي ما المنظمة إدارة عرفت ما إذا ألنه المتوقعة، العمالء رغبات و احتیاجات

 تقابل ألنها لهم بالنسبة مرضیة تكون سوف بالتالي و التوقعات لهذه وفقا خدمات بمقدورها تقدیم

  .توقعاتهم

   عن الفجوة هذه تنتج :الخدمة جودة مواصفات و اإلدارة إدراكبین : الثانیة الفجوة 

 العمالء، لتوقعات اإلدارة إدراكات بین و بالفعل، المقدمة بالخدمة الخاصة المواصفات بین االختالفات

                                                 
1 Boyer André et Nefzi Ayoub, « La perception de la qualité dans le domaine des services : Vers une 
clarification des concepts »,opcit,  p.50. 

 االتصاالت الخارجیة الخبرة السابقة حاجات شخصیة السمع، الكالم

  العناصر الملموسة
  االعتمادیة
  االستجابة

  الثقة
 التعاطف

 الخدمة المتوقعة

 الخدمة المدركة

جودة الخدمة 
 المدركة
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 إلى ترجمتها یتم لن فإنه لإلدارة معروفةتهم رغبا و المتوقعة العمالء حاجات كانت لو حتى أنه بمعنى

 1.المقدمة الخدمة في محددة مواصفات

 تظهر و: للخدمة الفعلي التسلیم و الخدمة جودة مواصفات بین :الثالثة الفجوة 

 الخدمة تسلیم أن أي بخصوص اإلدارة تدركه ما مع تتطابق ال فعال المقدمة الخدمة مواصفات ألن

 من الموضوعة التسلیم فجوة تدعى و المواصفات، هذه "delivery Gap" المواصفات مع یتطابق ال

 .اإلدارة قبل

   یوجد عندما تحدث التي و :الخارجیة االتصاالت و الخدمة تسلیم بین : الرابعة الفجوة 

 للشركة الخارجیة االتصاالت خالل من بها الوعد سبق التي الخدمة ولمقدمة ا الخدمة بین  اختالف

 بین و فعال، الخدمة في تسلیمه المصرف یتعهد ما بین الفجوة هذه تظهر مثال البنك ففي، العمالء مع

 بشكل تمثل التي أو بالغرض تفي ال التي العامة العالقات و اإلعالن و الدقیقة و المناسبة االتصاالت

الضروري  من و الجودة، عالیة أنها الزبائن یدرك التي الخدمات تسلیم في أهمیتها من بالرغم خاطئ

  .لالتصاالت األخرى النماذج و اإلعالن وسائل ب تتأثر الزبائن توقعات أن التحقق

 وهي تمثل الفجوة : المتوقعة الخدمة و المدركة الخدمة بین :الخامسة الفجوة

 على یتم إذ،  1Gap 5= F(Gap1,Gap2,Gap3,Gapالناتجة والمحصلة عن مجموع الفجوات السابقة 

 ظهرت إذا تنتج انهفإ الفجوة هذه حدوث أسباب عن أما ككل، الخدمة جودة على الحكم أساسها

 تقدم لم الخدمة أن یعني الفجوات هذه من فجوة أي ظهور ألن جمیعها، أو السابقة الفجوات إحدى

 تسد أن علیها یتوجب فإنه الفجوة هذه سد من المنظمة تتمكن حتى و العمالء، توقعات یقابل بما

 .الفجوات جمیع

  :والشكل الموالي یبین نموذج الفجوة قبل تعدیله

 

                                                 
 .92: مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة، صیاس جودة الخدمة المصرفیة، ق جبلي هدى 1
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الفجوة
4 

إتصاالت الكلمة 
 الحاجات الشخصیة المنقولة

 الخدمة المتوقعة

 الخدمة المدركة

  تقدیم الخدمات
اإلتصاالت السابقة " 

 والالحقة

اإلدراكات ترجمة 
الى مواصفات جودة 

 الخدمة

إدراكات اإلدارة 
 لتوقعات العمیل

اإلتصاالت 
 الخارجیة

  الخبرة السابقة
 المستھلك

الفجوة
5 

الفجوة
3 

الفجوة
2 

الفجوة
1 

 السوق

1نموذج نظریة الفجوة ): 24(الشكل رقم   

Source : Parasurman, Zeithaml, Berry(1985), Aconceptual Model of Service Quality and Its 
Implications for Future Research, Journal of Marketing, pp : 41-50. 

                                                 
1 Parasurman, Zeithaml, Berry(1985), Aconceptual Model of Service Quality and Its Implications for 
Future Research, Journal of Marketing, pp : 41-50 
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 األسباب مختلف یضم الخدمة لجودة موسعا نموذجا 1988 سنة  (ZBP)قدم سبق فقد ما على اعتمادا و

 الموالي الشكل و تابع، كمتغیر الخامسة الفجوة و مستقلة كمتغیرات السابقة األربع الفجوات لظهور المؤدیة

  النموذج الموسع لجودة الخدمة المصرفیة): 25(الشكل رقم                :ذلك یوضح

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .92: الماجستیر، جامعة قسنطینة، صجبلي هدى، قیاس جودة الخدمة المصرفیة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة : المصدر
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  أبعاد جودة الخدمة :الفرع الثاني

بعد التطرق ألهم النماذج والمقاربات التي جاءت حول جودة الخدمة المصرفیة والتي استعرضنا فیها 

أفكار مجموعة من الباحثین االقتصادیین والتي كانت معظمها تدور حول األبعاد التالیة، والتي نراها األشمل 

للجودة الخدمة المصرفیة، هذا من جهة وكذا نظرا العتمادنا علیها في الجزء التطبیقي من الدراسة من جهة 

  .أخرى

والذي هو معروف  بنموذج  ،Parasurman, Zeithaml et Berryفنظرا الستخدامنا تقسیم كل من  

SERVQUAL  أبعاده والتي كانت في بادئ األمر عبارة عن عشرة  استعراضأو نموذج الفجوة، سوف یتم

  1:أبعاد أساسیة تمثلت في 

 ،االستجابة -

 كفاءة ،ال -

 إمكانیة الوصول، -

 فهم العمیل، -

 األمان، -

 المصداقیة، -

 ،االتصال -

 اللباقة، -

 الملموسیة، -

 إلىبتخفیضها  1988كما سبق وأشرنا سلفا، أنه ونتیجة لكثرة هذه األبعاد، قام الباحثین سنة 

  2:خمسة أبعاد أساسیة هي

 یقصد باألشیاء الملموسة : الملموسیةTangibles  ،المظهر الخارجي للتجهیزات

تتكون من  أنهاالمختلفة، كما یمكن وصفها على  االتصالوالمعدات واألفراد العاملین، وأجهزة 

أو ، وتعد الملموسیة االتصاالتمظهر التسهیالت الطبیعیة والمعدات واألفراد ومواد وسبل 

  .مكونات جودة الخدمة أهممن األشیاء الملموسة 

 باالعتمادیةنعني  :االعتمادیة Fiabilité  قدرة المنشأة على تقدیم خدماتها بكفاءة

عنصر في الجودة المقدمة  أهمبنوعیة ووقت الخدمة وهذا  االلتزامعالیة وبشكل دقیق ونعني هنا 

  .لتوقعات الخدمة إدراكا تهللعمیل وهي مقاربة 

                                                 
 .65: ص: فیروز قطاف، مرجع سابق 1

2 Sheetal b. Sachedev, Harsh V.Verma, Relative importance of service quality dimensions a 
multisectoral study, journal of services reasearch, volume 4, number 1 ( april- september 2004), p : 102. 
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 باالستجابةیقصد : االستجابة Serviabilité  على توفیر الخدمات  العاملینقدرة

في توفیر  العاملینویشمل هذا البعد رغبة  مناسبتینالعمالء في الوقت والكیفیة ال واحتیاجات

 .الخدمة بطریقة ناجحة

 یقصد بالثقة  :الثقةAssurance  العاملینأو الضمان في دراسات أخرى معرفة ،

  .لممنوحةاثقة العمالء، من خالل الضمان المقدم في الخدمات  إكسابومقدرتهم على 

 ـیقصد ب: التعاطف Empathy لذي تولیه المؤسسة لعمالئها وهو االشخصي  االهتمام

الفردي للعمالء ودرجة العنایة التي تولیها المنشأة لعمیلها قصد حل مشاكلهم  االنتباهأیضا ذلك 

 .واقتراحاتهملرغباتهم  واالستماع

  1مشاكل وصعوبات قیاس جودة الخدمات :الفرع الثالث

في محاولة تحقیق میزة تنافسیة دائمة تركز أغلب المنظمات الخدمیة على تحسین جودة الخدمات 

المقدمة من طرف مصالحها، إال انه قبل الحدیث عن عملیة التحسین، یجب توافر مقیاس للجودة بالدقة 

  .الناتجة لالنحرافاتوالموضوعیة من اجل تقییم األداء والتحلیل الدقیق 

  :یاس الجودة العدید من المزایا للمؤسسات الخدمیة من أهمهاوتتیح عملیة ق

معرفة ما یحتاجه العمالء وما إذا كانت اإلجراءات التي تتخذها المنظمة مالئمة  -

 .بالنسبة لهم أم ال

معرفة األفراد ذوي معدالت األداء المرتفع والمنخفض، وذلك كي یتسنى مكافأة  -

 .لتحسین أدائهم اآلخرینالمتمیز أو دفع 

قیاس األداء الفعلي وفق معیار محدد سلفا یساعد في تقییم جودة الخدمات والتعرف  -

هذا المعیار في حالة نقص النتائج المحققة فعال عن  إلىالتي تحول دو الوصول  األسالیبعلى 

 استخدامن قرارات التغییر أو التطویر الالزمة لحس اتخاذالنتائج الموجودة، وبناءا على ذلك یتم 

 .الموارد المتاحة وتحقیق أقصى عائد لخدمة و بأقل تكلفة

تحدید ماهو جید وما هو سیئ فیما یخص كل من المؤسسة الخدمیة وعمالئها مما  -

، وتحقیق التحسین "العمالء والمؤسسات" یساعد على الوصول للتوازن بین مصالح كل من الطرفین 

 .المستمر

في هذا المجال على موضوعین أساسیین  االختصاصوذوي  القتصادیوناالسابقة ركز  للمزایاونتیجة 

  :هما

 یجب قیاسه، تعریف ما 
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 تصمیم القیاس األكثر مناسبة لجمع البیانات.  

 أن 1998سنة   "Palmer" قترحاوالذي یمثل معرفة ما یجب قیاسه،  األولفلإلجابة على السؤال 

  :التنظیمات یجب طرحها وفق األسئلة الرئیسیة التالیة

 ما الذي یأخذه العمالء في الحسبان كسمات مهمة للخدمة؟ -

 ما مستوى هذه السمات التي یتوقعونها؟ -

 كیف یدرك العمالء تسلیم الخدمة؟ -

  .واضحة لتحسین جودة خدماتها أهدافاتضع  أنوفي اإلجابة عن هذه التساؤالت یمكن للمنظمة 

أما عن المعاییر المستخدمة لقیاس جودة خدماتها المقدمة، فقد اعتمدت المنظمات الخدمیة على  

المقاییس المتخذة في مجال اإلنتاج، إال انه خالل السنوات الماضیة بدأت هذه المنظمات في تطویر قیاس 

الملموسة، و هذه صعوبة عما هو علیه في مجال السلع  أكثرعملیات القیاس هذه  أنمناسبة لها، إال 

  :الصعوبة تكمن في

عملیة تقییم جودة الخدمات أمر صعب حتى بالنسبة للعمیل، فال یمكن إدراك ذلك إال بعد القیام  -

 .بعملیة الشراء على عكس السلع التي یستطیع معاینتها، وبالتالي الحكم على مواصفاتها وجودتها

انه في الخدمات یلعب العنصر البشري دورا مهما في إنتاج الخدمة، ومن هنا تعتمد جودة  باعتبار -

 .العمالء باحتیاجاتالخدمة على أفراد موهین بالمهام أكثر من توجههم 

تتم  أنهناك بعض الخدمات ال یكون الطلب علیها ثابتا وٕانما یتغیر من فترة ألخرى وهنا یجب   -

 .تلفةعملیة القیاس في أوقات مخ

الذي  األمرقد ال یتخذ المشتري قرار الشراء بمفرده وبالتالي تتعدد األطراف المؤثرة في القرار،  -

 1.یصعب من قیاس الجودة بالنسبة لألطراف المتعددة

  :كما یواجه المدیرون عددا من الصعوبات في قیاس جودة الخدمة من خالل

یختار بعضهم  أنلسلة الخدمة، فبینما یمكن المدیرون ال یقیسون في اغلب الظروف الجودة خالل س -

التركیز على قیاسات األداء الداخلي فقط، یمكن أن یركز البعض األخر على قیاسات العمیل 

بین كل منهما وفهم انه بینما یمكن تعریف الجودة في  اتزانالخارجیة فقط، وبالطبع ما یلزم هو 

فإن عملیة توفیر الجودة تبدأ قبل التداخل الفعلي مع العمیل  « Moment of Truth »لحظة الصدق 

  .بالفعل، وفي أغلب األحیان یعكس تقدیر الجودة المدركة خارجیا مستوى األداء الداخلي

قیاس إدراكات العمیل یمكن أن یزید في حد ذاته من التوقعات، وفي الكثیر من الحاالت یكفي ذكر  -

  .ع بالتوقع من ناحیة العمیلتحسین الجودة إلنتاج إحساس مرتف
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تكون الكثیر من نظم القیاس متصدعة نظرا لعدم إلمام هؤالء المصممین والمستخدمین للنظام  -

  .بالمعرفة الكافیة بما الذي یقاس والغرض من قیاسه وكیف تستخدم وتحلل النتائج

نه یصعب وضع فانطالقا مما سبق ذكره، ورغم اجتهاد المختصین في مجال الجودة وقیاسها إال ا

معاییر ثابتة لقیاس جودة الخدمات وتعمیمها على كل المؤسسات الخدمیة وهنا تظهر حاجة ماسة لقیام كل 

تضمن هذه المقاییس نوع من التوازن  أنقطاع بتطویر مقاییس مناسبة لخصائص الخدمات التي یقدمها على 

  .المنظمة ككل أهدافي تحقیق واحد، وبالتال أنمقدمي الخدمات وطالبي الخدمة في  أهدافبین 

  جودة الخدمات المصرفیةطرق قیاس  :الفرع الرابع

 اتخاذالمصارف یجب علیها  أنعلى الرغم من صعوبة عملیة تقییم الخدمة المصرفیة، إال 

، "Lewis"، وطبقا لكل من "العمالء"اإلجراءات الالزمة لمراقبة وتحسین جودة الخدمة التي تقدمها للجمهور 

Booms" قیاس لمدى مستوى الجودة المقدمة مع توقعات " ، فإن جودة الخدمة المصرفیة ما هي إال

  "تكون الخدمة متوافقة مع توقعات العمالء أنالعمیل، فتقدیم خدمة ذات جودة یعني في المحصلة النهائیة 

المصرفي  م جودة الخدمة المصرفیة، هي تحصیل لما یتلقاه العمیل من رعایة في تقدیم العملیفتقی

العوامل  إلىوفیما یلي سوف نتطرق . هذه الخدمة ذات جودة أنا كان العمیل راض عنها كلما قلنا محیث ك

معتمد  في  التي تحدد جودة الخدمة المصرفیة من وجهة نظر الزبائن، والتي یراها الدكتور احمد محمود احمد

یلجأ إلیها العمیل  أساسیةتسعة معاییر  تنحصر في )Berry, Ziethaml, Parasuraman(ذلك على كل من 

أما المعاییر الخمسة األولى فهي تمثل جودة المنافع النهائیة التي . للحكم على جودة الخدمة المقدمة إلیه

  .جودة عملیة تقدیم الخدمة نفسها إلىالمتبقیة فهي تشیر  األربعةیجنیها المستفید من الخدمة، والمعاییر 

 المعاییر " ة الخدمة المصرفیة من وجهة نظر العمیل العوامل التي تحدد جود

 :المتعلقة بجودة المنافع النهائیة التي یجنیها الزبون من الخدمة

الفائدة  أوونقصد بمعاییر جودة المنافع النهائیة التي یجنیها المستفید من الخدمة، العائد 

التي تعود على طالب الخدمة من جراء طلبه لها حیث یتم من خالل هذه المعاییر معرفة جودة 

  1:ر هياییعالخدمات المقدمة وهذه الم

بكل بساطة اعتماد العمیل المصرفي على البنك في  باالعتمادیةنعني  :االعتمادیة -

إنجاز  إلىالعمیل یتطلع  أن ث، حیإلخ...أداء حاجاته والمتمثلة أساسا في التحویالت السحوبات

وكل هذا الخدمة المصرفیة المطلوبة والموعودة بشكل دقیق وسریع دون إهمال السریة في التنفیذ، 

هل لي : " ، فمثال قد یسأل العمیلأمورهالعمیل المصرفي على المصرف في تنفیذ  اعتمادیدخل في 

" ، وأن یتم سحبها في الوقت المحدد؟أمینالمودعة سوف تكون بأیدي مصرف  هأموالاطمئن بان  أن

                                                 
، مجلة الغربیة، ومدى رضا العمالء عنها جودة الخدمات المصرفیة في البنوك العاملة في الضفةسمیر أحمد أبو زنید، شادي ربحي الشریف،  1
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مستفید في الخارج بحیث یصل  إلىإنني أرغب بتحویل مبلغ من المال " یسال  أخروقد نجد عمیال 

 "؟بالتأكیدالمستفید إذا مساءا  إلىهذا المبلغ 

یعود  وهذا العامل مهم جدا نظرا لما: مدى توفر الخدمة من حیث الزمان والمكان -

في التعامل مع البنك  أكثربه توفر الخدمة في الوقت والمكان المناسب للعمیل من راحة ورغبة 

ذات جودة لعدد معین من  أجلةمستقبال وهذا هو هدف البنك الرئیسي والمرجو أال وهو تقدیم خدمة 

 ).n+1(عدد اكبر من الزبائن للسنة  اكتسابالزبائن بغیة 

حیث  الخدمة المصرفیة خالیة من المخاطر والشك؟، أنونعني باألمان هل : األمان -

بدون ثقة ال یمكن للبنك جذب العمیل إلیه وبالتالي حجم  ألنهالعمل البنكي هو الثقة  أساسان 

 1.سوف یعرف نقصانالودائع 

على ذلك یمكن  یلتزم بوعوده، ومثال البنك أنالمصداقیة نعني بها هل : المصداقیة -

أو  "هل أن المصرف سیتعامل مع طلبات العمیل بسریة تامة؟" : ؤال التاليللعمیل أن یطرح الس

التخریب  أوالسرقة  وأأموالي لدى المصرف، سیتم الحفاظ علیها ضد التالعب  أودعتهل إذا ما 

 ؟األموالنتیجة 

 التي یجب مراعاتها العوامل أهم یمثل هذا العامل من: درجة فهم المصرف للعمیل -

، ومثل ذلك كم من الوقت والجهد یحتاج المصرف لكي یفهم بنك في التعامل مع العمیلمن طرف ال

یمكن طرح تساؤلك هل یعرف  أیضاالعمیل؟ هل یفهم المصرف المتطلبات الخاصة للعمیل؟ 

 .وهل یقدر هذه المشاعر المصرف مشاعر العمیل

حل  أوالمصرف في تقدیم المساعدة للعمیل، ورغبة  استعدادماهو مدى : االستجابة -

هل مدیر البنك قادر : أیضا یظهر في جهة مدیر المصرف مثل االستجابةمشاكله، نجد عامل 

 .ومستعد وراغب في لقاء عمیل لدیه مشاكل عاجلة

العمیل یسعى وراء  أنوتشمل الجدارة هنا العاملون داخل المصرف حیث  :الجدارة -

خدماته  أداءیملكون مهارات وكفاءات عالیة وذلك لیطمئن على  أفرادالمصارف التي تحتوي على 

 ونئیلجمرة غالبا ما  ألولالعمالء ند التعامل مع بنك  أنوبأعلى مستوى، حیث نالحظ  بشكل سلیم

معینة ذات سمعة معروفة  عضویة جمعیات أومعاییر مثل الكفاءات العلمیة والخبرة جملة من ال إلى

 .لتقییم جدارة المصرف وجودة خدماته

غالبا ما یتم تقییم جودة الخدمة المصرفیة من قبل العمیل في : األشیاء الملموسة -

معدات  أوضوء مظهر التسهیالت المادیة التابعة للمصرف، فالمصرف الذي ال یمتلك صرافا ألیا 

والعمالء وال یمكن إال أن یكون  للعاملینال یمتلك أبسط مستلزمات الراحة  أولتدقیق وحساب النقد، 

 .تقییم خدماته سببا من قبل العمیل
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تجلى في مقدرة المصرف على تنویر العمیل حول  حیث أن االتصاالت: االتصاالت -

دید، هل على الخدمة المطلوبة وبالتح طبیعة الخدمة المصرفیة المقدمة، والدور الذي یلعبه للحصول

المخاطر التي قد تحصل في نظام تقدیم الخدمة  أوالمعوقات  أوالعمیل بالمشاكل  غسیتم إبال

 .المصرفیة
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    :الخالصة

في هذا الفصل الذي تم من خالله إبراز أهم  عرضهلنا جلیا من خالل ما تم  یتضح

محددات وأنوع الخدمات وركزنا فیه على الخدمة المصرفیة، وذلك بإبراز أهم البحوث التي 

جودة الخدمة المصرفیة وهي المتغیر المستقل للدراسة، حیث تم  إلىجاءت حولها، وصوال 

 :نموذج جودة الخدمة لـ تحدید نموذج الدراسة والذي تمثل في

Parasuraman,A.,Zeithaml,V.A.,Berry,L.L.(1994a), ،في شیوعا األكثر المدخل أن اتضح كما 

 یتوجب فإنه اذل الخدمة، جودة على زبون حكم على یعتمد الذي ذلك هو الخدمات جودة تقییم

 حاجات تلبي خدمات تقدیم على و ،رالمعایی هذه معرفة على العمل الخدمة مؤسسة على

  .والئهم كسب و رضاهم تحقیق من تتمكن حتى ،تهمتوقعا تلبي و زبائنها

وعلیه سوف یتم تطبیق هذه النموذج لقیاس جودة الخدمة المصرفیة للبنوك األجنبیة في 

للنظام المصرفي الجزائري الذي عرف  والمكونینالمتدخلین  أهمالجزائر، والتي أصبحت من 

  .في الفصل الثالث من الدراسة إلیهاعدة تطورات سوف یتم التطرق 



 

 

 
 تطور :الفصل الثالث

النظام المصرفي 

الجزائري وظهور 

 البنوك األجنبیة
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  :تمهید

بعدة تطورات نتیجة للظروف االقتصادیة والسیاسیة التي  النظام المصرفي الجزائريمر 

ه من أزمات، األمر الذي جعل الدولة الجزائریة تقوم قب االستقالل وما شهدتع عاشتها البالد

لبالد االزدهار ل العالمیة لتحقیق االقتصادیاتلتدارك ما فاتها من مواكبة  إصالحاتبعدة 

لالقتصاد الجزائري بعدة مراحل میزت  اإلصالحيولقد مر النهج ، یان الحقبة االستعماریةونس

تحقیق االستقرار  إلىتهدف   اإلصالحات، وكانت كل هذه اإلصالحاتكل مرحلة مجموعة من 

  .االقتصادي وبناء الهیاكل القاعدیة للدولة التي كانت شبه معدومة عقب االستقالل

، وتحدیدا في سنة 1986وبعد األزمة التي شهدتها الجزائر سنة  وفي نهایة الثمانینات

 المصرفي الذي ساهم كثیرا في إرساء قواعد النظام 90/10، جاء قانون النقد والقرض1990

الجزائري وسمح باالنفتاح الدولي، األمر الذي شجع االستثمار في الجزائر للبنوك األجنبیة ، 

من خالل  االئتمان في الجزائرمساهمتها في تطویر سوق مدى هذه األخیرة التي سیتم دراسة 

  تفعیل الخدمات المصرفیة لدیها

  :مبحثین إلىوعلیه تم تقسیم الفصل الثالث من الدراسة 

  إلى یومنا هذا  االستقاللواقع النظام المصرفي الجزائري منذ  :المبحث األول

  البنوك األجنبیة في الجزائرظهور وتطور  :المبحث الثاني  
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نهایة إلى  االستقاللواقع وممیزات النظام المصرفي الجزائري منذ  :المبحث األول

   األلفیة الثانیة

یتكون الجهاز المصرفي والمالي عموما من وزارة المالیة أو الخزانة، البنك المركزي، المصارف 

 .التجاریة، مؤسسات اإلقراض المتخصصة والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة

الجهاز المصرفي بالمعنى الضیق یحتوي على البنك المركزي والمصارف التجاریة، أما بالمعنى  و

  .الواسع فان الجهاز المصرفي یتكون من البنك المركزي والمصارف التجاریة والمصارف المتخصصة

  1.كما یمكن أن یضاف إلى ذلك بقیة المؤسسات المالیة األخرى

  1967 -1962: لمصرفي الجزائري خالل الفترةالنظام ا :المطلب األول       

  1967 -1962: واقع النظام المصرفي الجزائري خالل فترة :الفرع األول       

شكل تو  1962في  االستقاللفي عدة مراحل بعد تمت یعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحوالت 

من ناحیة تأسیس وتكوین نمیز  ویمكن أنخ، في البدایة من إرث المؤسسات والهیاكل الموجودة في هذا التاری

ومرحلة  )63-62(رحلة إضفاء السیادة مرحلتین هامتین هما م هذه الفترة خالل الماليو النظام المصرفي 

  ).67 -66(التأمیم 

عرفت هذه المرحلة وضع السیادة على المؤسسات :"ما قبل التأمیم " )65- 62(مرحلة إضفاء السیادة  - أوال

الخزینة، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمیة، وكذلك : نشاء ثالث مؤسسات رئیسیة الكبرى وتم إ

  .واالحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر 

األنشطة التقلیدیة لوظیفة وأخذت على عاتقها  1962نشأت الخزینة في أوت  :الخزینة  - أ

قطاع االقتصادي، وكذا قروض ، مع منحها امتیازات هامة تتجسد في منح قروض لالستثمارات للبنوكال

 المتواجدة المصرفیة التجهیز للقطاع الفالحي المسیر ذاتیا الذي لم یتمكن من االستفادة من المؤسسات

للخزینة وخاصة عند تطورها في المستقبل بالرغم من تأمیم " القروض لالقتصاد"وقامت الوظیفة االستثنائیة ,

عل من الخزینة كل هذا ج .1971سنة الدائرة االقتصادیةوٕارادة إدماجها في ) 1967 -1966(البنوك 

الذي كان بدوره مجبرا تماد على تسبیقات معهد اإلصدار، الممول لالقتصاد الوطني باالع العمومیة الجزائریة

والنتیجة .  1967- 1963على الدخول في عالقة مباشرة لتمویل النشاط الفالحي في الفترة الممتدة مابین 

والثاني قائم على  اص،األول قائم على أساس لیبرالي یسیطر علیه الخو . النظام  المصرفي  كانت ازدواجیة

                                                 
 .55:، ص1999، دار زهران للنشر والتوزیع، النقود والمصارف والنظریة النقدیةناظم محمد نوري الشمري،  1
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كانت نتیجته قیام  و مما خلق تناقضا على مستوى أداء النظام المصرفيأساس اشتراكي تسیطر علیه الدولة، 

  1.الدولة بتأمیم البنوك األجنبیة وظهور المصارف الحكومیة

قامت به الجزائر عند استقاللها هو استرجاع السلطة ما إن أول : 2يالبنك المركزي الجزائر   -  ب

بتاریخ  144 - 62النقدیة الداخلیة والخارجیة حیث تم إنشاء بنك مركزي جزائري بموجب القانون رقم 

حیث أسندت له وظیفة اإلصدار النقدي ومراقبة تنظیم وتداول الكتلة النقدیة، وتوجیه  ، 13/12/1962

 ،بنك الجزائر وظائفقد ورث ه بهذا ددة الخصم وتسییر احتیاطات الصرف، ونج، وكذا إعاومراقبة القرض

مالیین فرنك فرنسي  3برأسمال قدره  1851المؤسسة المصرفیة التي أنشئت إبان االستعمار الفرنسي سنة 

  3.آالف سهم 6مقسمة على 

" الدینار الجزائري"حت اسم ت 10/04/1964كما تم تعزیز السلطة النقدیة بإصدار عملة وطنیة في 

أنه بالنظر إلى الخزینة، فإن البنك المركزي قد كلف  لذهبیة للفرنك الفرنسي آنذاك إالوهي مطابقة للقیمة ا

بالمنح المباشر للقروض تحت شكل تسبیقات، وخاصة قروض ) 64 - 63(بشكل استثنائي ومرحلي 

تعویض البنوك وهیئات القرض التي لني من عجز االستغالل للقطاع الفالحي المسیر ذاتیا الذي كان یعا

  .امتنعت عن تمویل المشاریع االقتصادیة، ولذلك تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتمویل هذه المشاریع

وأخذ أصول  1963ماي  07أنشأ الصندوق بتاریخ  :CAD(4(الصندوق الجزائري للتنمیة    -  ت

ح صالحیات واسعة ولم یمارسها ومن ،ي للمناقصات العامةصندوق التجهیز لتنمیة الجزائر والصندوق الوطن

قلیال وخاصة بصفته بنك أعمال، ومن مهامه تجمیع االدخار المتوسط والطویل األجل، وتمویل  إال

في  1971االستثمارات اإلنتاجیة الضروریة لتحقیق أهداف التنمیة االقتصادیة للجزائر التي كلف بها في 

) BAD(ي تم الشروع فیه بهذا التاریخ وتحولت تسمیته إلى البنك الجزائري للتنمیة إطار اإلصالح المالي الذ

  .مع صالحیات أكثر دقة في مجال التمویل الطویل األجل

حشد الموارد المالیة ذات المصادر المحلیة، وتلك ذات المصادر  يویتلخص دور هذا الصندوق ف

  .ویل االستثمارات طویلة األجل بشكل خاصالخارجیة هذا من جهة، وتوجیه تلك الموارد إلى تم

كما بادرت السلطات الجزائریة إلى اتخاذ إجراء هام، أال وهو حصر عملیة االستیراد والعمل على 

مراقبة الصرف األجنبي، وكل ذلك بهدف التحكم في الموارد المالیة للدولة والعمل على تعبئة الموارد بشكل 

 .رشید

أنشأت هذه المؤسسة بموجب  :)CNEP( الحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر وا  -  ث

تجمیع ادخار العائالت وتمویل احتیاجاتها للسلع  امن مهامه 1964في أوت  64 -227القانون 

                                                 
 .139: ، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العملة والنقودمد هني، أح 1

2 Journal Officiel de la République Algérienne, 28 dec. 1962. 
 .1962دیسمبر  28, الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 3

4 Ammour Benhalima, Le système bancaire Algérien, texte et réalité, ed. Dahleb 97 P 56. 
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ووجه  ,م استرجاع جمیع أصول الصنادیق التي كانت موجودة في السابقوت. المعمرة وخاصة السكن

الجماعي وٕاقراض الهیئات المحلیة واالكتتاب المخططة للسكن  تمویل البرامجنشاطها فیما بعد نحو 

  .في سندات التجهیز

، إذ تم تأمیم المصارف 1966بدأت هذه المرحلة سنة  :)1967 -1966(مرحلة التأمیمات  - ثانیا

 Banque(األجنبیة، وظهور جهاز مصرفي وطني مؤمم، فنتج عن ذلك إنشاء مجموعة من البنوك األولیة

Primaire(  1.اغ الناشئ عن استقالة المصارف األجنبیةلتعویض وسد الفر  

المؤرخ  178 -66أنشأ هذا البنك بموجب المرسوم رقم  :)BNA(البنك الوطني الجزائري   - أ

وقد استرجع أصول عدة مؤسسات كانت متواجدة سابقا ، لتمویل المشاریع االقتصادیة 1966جوان  13في 

وهو یمثل ، )CIC(والقرض الصناعي والتجاري  )CFAT(مثل مؤسسات القرض العقاري الجزائري والتونسي

نقطة تحول مهمة لالقتصاد الوطني من طرف السلطات في إطار إنشاء منظومة بنكیة وطنیة وتجسید اإلرادة 

السیاسیة التي بدت واضحة في استرداد البالد لسیادتها االقتصادیة، وهذا ما عبر عنه عبد الحمید طمار 

ضرورة تنظیم دیمقراطیة " وبالمصطلح السیاسي بـ "التحكم في المستقبل  ضرورة" بالمصطلح االقتصادي 

  2."الشعب

إن البنك الوطني الجزائري هو بنك تجاري یعمل على دعم التمویل االشتراكي الفالحي وبسبب 

لكي یتكفل  1968التعارض الوظیفي مع المؤسسات المصرفیة األخرى لجأت الدولة إلى إلغائها جمیعا عام 

  3یلي لبنك لوحده بالمیدان الفالحي حیث تمثلت وظائفه في ماهذا ا

  .تنفیذ خطة الدولة في مجال االئتمان القصیر والمتوسط - 

منح االئتمان الزراعي للقطاع المسیر ذاتیا في الرقابة على وحدات اإلنتاج الزراعي إلى غایة  - 

  .، سنة تأسیس بنك آخر هو بنك الفالحة والتنمیة الریفیة1982

  .إقراض المنشآت الصناعیة العامة - 

  .خصم األوراق التجاریة في میدان اإلسكان - 

تخصص هذا البنك في تمویل القطاع الفالحي مع ممارسة نشاطاته  1982حتى إلى غایة تاریخ  - 

األخرى، وخاصة تمویل القطاع الفالحي المسیر ذاتیا الذي منحت له الدولة أولویة المساعدة الضروریة لزیادة 

   .مع المساهمة في الرقابة على وحدات اإلنتاج الزراعي اإلنتاج

                                                 
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج اإلصالحبلعزوز بن علي، كتوش عاشور،  1

 .490: ، الجزائر، ص2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *واقع و تحدیات * الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 
 .15: ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صالقانون المصرفيلعشب محفوظ،  2
، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني األول حول  تطور وتحدیات: النظام المصرفي الجزائري عبر اإلصالحات االقتصادیةملیكة زغیب و حیاة نجار،  3

 .44ص  2001فمبر نو  06و05واقع وآفاق أیام : النظام المصرفي الجزائري
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تأسس القرض الشعبي الجزائري بموجب المرسوم المؤرخ  :)CPA(القرض الشعبي الجزائري   - ب

وهو بنك ودائع وقد استرجع أصول البنك الشعبي، وٕاعادة األنشطة التي كانت تقوم بها  1967ماي  11في 

وهي الصناعات التقلیدیة )  B.R.C.P, B.P.C.I.O , M.P.C.IC, B.P.C.H(ةبعض فروع البنوك األجنبی

الحرفیة، المهن الحرة ، السیاحة، الفنادق، الصید، التعاونیات غیر الفالحیة، تعاونیات التوزیع ، التسویق 

كومیة یقوم بدور الوسیط للعملیات المالیة لإلدارات الحو  ،قروض للمجاهدین، والبیع بالتقسیطوالخدمات، 

من حیث اإلصدار والفوائد وتقدیم قروض لإلدارات المحلیة وتمویل مشتریات الدولة والوالیة ) السندات العامة(

ألغي هذا  1970والبلدیة والشركات الوطنیة، كما یقوم بمنح القروض الموجهة لالستهالك ولكن في سنة 

  .صرفیة األخرىباإلضافة إلى أنه یقوم بجمیع العملیات الم ,النوع من القروض

الصادر  204 - 67تأسس هذا البنك بموجب األمر رقم  :)B.E.A(: البنك الخارجي الجزائري -ج

 )SG(الشركة العامة  :مثل خمسة مصارف أجنبیة عن طریق استرجاع أصول 1967أكتوبر  01بتاریخ 

وابط البنكیة والمالیة ، وقد كان هدفه األساسي هو تسهیل وتطویر الر ومؤسسات أخرى )C.L(والقرض اللیوني 

التي تربط الجزائر مع العالم الخارجي، وهو أیضا شأنه شأن البنوك الرئیسیة األخرى، حیث یستطیع ممارسة 

  1:التالیة ویقوم بالمهاماألعمال المصرفیة والتمویل الداخلي 

 اتلقد تخصص هذا البنك عند نشأته في تمویل العملیات مع الخارج، باإلضافة إلى العملی* 

  .المصرفیة التقلیدیة

  .إبرام العقود الخاصة بالقروض مع العمالء األجانب، كما یقوم بتنفیذ العملیات التجاریة الخارجیة* 

  .إعطاء ضمانات للمستوردین والمصدرین* 

  .منح قروض قصیرة األجل لقطاع الصناعة والقطاع العام والخاص* 

   .وسطة وطویلة األجلیشارك مع البنوك األخرى في منح القروض المت* 

  .إعطاء المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجیة* 

التحكم في عملیات التجارة الخارجیة ویمثل الدولة على  هوفوأما التخصص األصلي للبنك الخارجي 

ویضمن تمویل المؤسسات الموطنة على مستوى شبابیكه وخاصة تلك المتعلقة باالستغالل  .المستوى الدولي

  .والصناعات التحویلیةالبترولي 

   1967 - 1962: خصائص النظام المصرفي خالل فترة :الفرع الثاني

وضع هیاكل مالیة تتالءم مع الظروف  :ما قبل التأمیم مرحلةإجراءات السلطات الجزائریة في هذه  - أ

، والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 13/12/1962في تلك الفترة مع إنشاء البنك المركزي في 

                                                 
1 Ahmed henni, monnaie, crédit et financement en Algérie (1962-1987), centre de recherches en 

économie appliquée, pour le développement, Algérie, 1987, p : 74. 



 النظام المصرفي الجزائري وظهور البنوك األجنبیةتطور  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثالث

  
115 

 
  

، وكذا إنشاء البنك 1966، وتأمیم البنوك األجنبیة الموجودة في الجزائر في 10/08/1964في 

، وكان الهدف 13/08/1966في  ،(B.N.A) البنك الوطني الجزائري: التجاري العمومي األول وهو

، هو استكمال االستقالل 1976االستراتیجي من هذه السیاسة التنمویة حسب المیثاق الوطني لـ 

وبناء مجتمع متحرر من استغالل اإلنسان ألخیه اإلنسان، واالهتمام بترقیة الفرد وتفتحه  الوطني

 1.ضعیفة) 67- 62(  بحریة، وكانت االستثمارات في الفترة

  :في المخطط التالي 1964- 1963ویمكن تلخیص الهیكل المالي الجزائري خالل الفترة 

      1964-1963لفترة الهیكل المالي الجزائري خالل ا): 26(الشكل رقم 

  وزارة المالیة والتخطیط    

  

     

  الخزینة العمومیة                                                      البنك المركزي الجزائري    

          T.P.A                                                                          B.C.D 

  ق الوطني للتوفیر واالحتیاط                                          صندوق التنمیة الجزائریةالصندو  

              C.N.E.P                                                                     C.A.D 

 2.على ماسبق باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

لقد ظهرت عدة نقائص على عمل هذا :ئریة خالل مرحلة التأمیمإجراءات السلطات الجزا  - أ

الجهاز المصرفي من بینها غیاب قانون مصرفي موحد ینضم عمل وعالقات الخزینة العمومیة، البنك 

وزارة المالیة،  :الثالثالمركزي و البنوك التجاریة، كما لوحظ وجود تداخل ونزاعات بین السلطات النقدیة 

باإلضافة إلى ذلك فان تمثیل البنوك على التراب الوطني لم یكن عادل . الخزینة العمومیةالبنك المركزي و 

الهیاكل  جزارةیمكن اعتبار هذه المرحلة بأنها إتمام  3فهناك بنوك ممثلة في كامل الوطن و أخرى غیر ممثلة

خصص المقدرة في م تأمیم كل البنوك والمؤسسات المالیة، وحسب طریقة التحیث ت ,المالیة والمصرفیة

القوانین األولیة لهذه البنوك الثالثة سوف ال تجد طریقها للتطبیق حرفیا في الواقع ، ألن هذه البنوك تمارس 

نفس الصالحیات من ناحیة العالقات مع الخارج وكذلك من ناحیة القروض للمؤسسات الصناعیة والتجاریة، 

االنتماء للقطاع  إلنشائها على أساس معاییرنظرا یئا فشیئا تین سوف تقسم بین البنوك الثالثة شیوهاتین الناح

البنك الوطني ,وبالمقابل تبقى البنوك متخصصة في تمویل أنشطة لقطاعین معینین.أو الفرع و التوازن المالي

                                                 
  .04: سوق، مرجع سابق، صتطور االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى إصالحات اقتصاد المفتاح صالح،   1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  ،-دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري - أثار الخوصصة على الجهاز المصرفي الجزائريدوفي قرمیة،  2

  .114: ، ص2007/2008نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، : الماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص
 .2004-2003، السنة الثالثة مالیة النقود و البنوك، محاضرات اقتصاد النقدي المعمقصالح،  مفتاح 3
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لمؤسسات واألشغال لتمویل ا )C.P.A(والقرض الشعبي الجزائري  .لتمویل القطاع الفالحي )B.N.A(الجزائري 

  .یةالعموم

 :میمات في المخطط التاليل المالي الجزائري بعد مرحلة التأویمكن تلخیص الهیك

  الهیكل المالي الجزائري بعد مرحلة التامیمات): 27(الشكل رقم 

  وزارة المالیة والتخطیط           

 -مدیریة الخزینة والقرض -           

  

  B.C.D البنك المركزي الجزائري                                    T.P.Aالخزینة العمومیة         

  C.A.D صندوق التنمیة الجزائریة           C.N.E.Pالصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط     

                                                          B.N.Aالبنك الوطني الجزائري                                                                     

 C.P.Aالقرض الشعبي الجزائر                                                                        

 B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري                                                                     

  .على ماسبق باالعتماد لبالطامن إعداد : المصدر

  1988 -1967: النظام المصرفي الجزائري خالل الفترة :المطلب الثاني

   1988-1967: واقع النظام المصرفي الجزائري فترة  :لفرع األولا

  % 5، تم رفع الشرط المحدد لتسبیقات البنك المركزي للخزینة بمعدل 1966خالل السنة المالیة 

فإبتداءا من اإلصالح المالي لعام . أعقبت ذلك غیرت القطاع المالي تغییرا كلیا كما أن اإلصالحات التي 

   :أصبح القطاع المالي الجزائري یتمیز بثالث خصائص هي  1971

  ،التمركز - 

كل االستثمارات في شكل قروض میسرة  %100هیمنة دور الخزینة، حیث كانت تمول وبنسبة  - 

  1.القروض األجنبیة المخصصة لالستثماروطویلة األجل، كما أنها تضمن جمیع 

  .إزالة تخصص البنوك التجاریة من خالل الممارسة  - 

وفي هذا الصدد تم تدعیم النظام الجدید لتمویل قطاع اإلنتاج التي أصبحت الخزینة العمومیة بموجبه 

لي على الخزینة وسیطا مالیا أساسیا أي بتعبیر آخر أصبحت مركز النظام المالي لالقتصاد باالعتماد الك

  :حیث تضمن تحدید مصادر تمویل االستثمارات المخططة كاألتي 

القروض الطویلة األجل الممنوحة من موارد االدخار المعبئة من طرف الخزینة الممنوحة من قبل  - 

  .الهیآت المالیة المتخصصة 

                                                 
1Economie de l’Algérie - wikipédia- fr.wikipedia.org/wiki/Économie_de_l Algérie, 12/03/2010, 20 :15. 
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  .القروض المصرفیة متوسطة األجل القابلة للخصم لدى مؤسسة اإلصدار  - 

  .وض الخارجیةالقر  - 

محدودة من الناحیة العملیة،  1971لم تكن آثار اإلصالح المالي لعام  :1971إصالح السبعینیات  - أوال

حیث أدت إلى االنتقال التدریجي للنظام المالي إلى وصایة وزارة المالیة، وبالتالي تراجع دور البنك المركزي 

كما تراجع دور البنك . " ت السـوق النقدیة عملیا" الجزائري وأصبح ینحصر في عملیات أطلق علیها

أصبح عرض النقود یشكل في  یاسة النقدیة وخالل هذه الفترة،المركـزي الجزائـري عن التحدید المباشر للس

إطار التخطیط  متغیرا داخلیا یجب أن یتكیف حتما مع متطلبات االقتصاد، وهكذا ارتبط إصدار النقود 

حتیاجات المصرح بها لهذا األخیر، الرئیسي لالقتصاد، بشكل هائل باال لصالح الخزینة الوسیط المالي

  .جاء لیكرس لتعزیز تخطیط عملیات التمویل 1971والجدیر بالذكر أن إصالح 

  : 1أنماط ثالثة لتمویل االستثمارات المخططة هي 1971كما حدد اإلصالح المالي لعام 

  .الخصم لدى البنك المركزي إلعادةات قابلة قروض بنكیة متوسطة األجل تتم بواسطة إصدار سند -

قروض طویلة األجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمیة، وتتمثل  -

مصادر هذه القروض في اإلیرادات الجبائیة و موارد االدخارات المعبأة من طرف الخزینة والتي منح أمر 

 .تسییرها إلى هذه المؤسسات المتخصصة

 .التمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتبیة من طرف الخزینة، و البنوك األولیة والمؤسسات -

ن كان االقتصاد الجزائري یشهد تطورا 1980غایة منتصف سنة  إلى :85 -82إعادة هیكلة البنوك  - ثانیا

یر المركزي یسمى بالنمو الموجه وذلك من خالل القوة الصناعیة التي شهدها وكذا التسی في إطار ما

وكانت أهم البنوك التي أسست ظهور عدة بنوك وطنیة  82وقد شهدت الفترة الموالیة من سنة . لالقتصاد

  :خالل هذه الفترة هي

 1982مارس  13بتاریخ  106-82تأسس هذا البنك بمرسوم رقم  :BADRلتنمیة الریفیة بنك الفالحة وا -أ

ن تمویل القطاع الفالحي و القطاع الفالحي الصناعي  وأخذ صالحیات البنك الوطني الجزائري في میدا

و تنص المادة األولى من قانون تأسیسه على أنه بنك لإلیداع . والتي كانت موطنة لدى هذا األخیر سابقا 

أن مهمة هذا البنـك تتمثل خاصة في  كما تنص المادة الرابعة على. والتنمیة ویندرج تلقائیا في قائمة البنوك 

  :المالیة على اختالف أشكالها والمساهمة في  واالعتماداتالمصرفیة  ـع العملیاتتنفیذ جمی

  الفالحةتنمیة مجموع قطاع.  

                                                 
المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و : ة مقدمة للملتقى الوطني األول حول، مداخلاإلصالحات المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوقسعیدة بوزیدي،  1

 .03 :،ص2003تحدیات المناخ االقتصادي الجدید، جامعة ورقلة، الجزائر، أفریل 
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  وسائله الخاصة لتمویل  واستخدامتطویر األعمال الفالحیة التقلیدیة والزراعیة الصناعیة : 

  الفالحي وأعماله  اإلنتاجهیاكل.  

 وما یلحقهااج قطاع الفالحة الهیاكل واألعمال المرتبطة بما یسبق إنت.    

  هیاكل األعمال الزراعیة الصناعیة المرتبطة بالفالحة .  

   هیاكل الصناعة التقلیدیة في الوسط الریفي وأعمالها .  

 1985أفریل  30المؤرخ في   85- 85تأسس هذا البنك بالمرسوم رقم : BDLبنك التنمیة المحلیة   - ب
كما ورث هذا البنك قسما , إعادة هیكلة المنظومة المصرفیة عن عملیة  انبثقوهو ثاني بنك تجاري 1

  . من أسهم مملوكة للصندوق الشعبي الجزائري 

  : یقوم هذا البنك بممارسة نوعین من النشاطات    

  :  یلي فیما ونشاط متخصص ویتلخص نشاطه التقلیدينشاط مصرفي تقلیدي   *

 . الوطنیةجمع المدخرات   - 

  . للقطاع العمومي والخاص منح االئتمان  -     

 2.تمویل عملیات الرهن -  عملیات الصرف والتجارة الخارجیة،القیام ب -     

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للجماعات المحلیة بحیث  :نشاطه المتخصص فیكمن في أما* 

لوالیات ویعمل یقوم بتمویل المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع االقتصادي تحت وصایة البلدیات وا

  .للتنمیةعلى إنجاز مخططات الجماعات المحلیة التي تنبثق عن المخطط الوطني 

ویالحظ أنه قـد تغیر مع تأسیس هذین المصرفین نوعا ما هیكل نظام التمویل وأدائه وكان إجـراء    

   وفي هذا .تتكفل بتمویل قطاعات معینة، یهدف إلى ترسیخ تخصص البنوك تأسیس بنوك جدیدة

نم إسناد لكل بنك مهام محددة یقوم بها فأسند للبنك األول مهام تمویل القطاع الفالحي وترقیة  اإلطار

أما الثاني فكانت مهمته تكمن في المساهمة , األنشطة المختلفة المتواجدة في الریف على الصعید الوطني 

  .التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للجماعات المحلیة  في

حول البنوك إلى حلقة من حلقات الجهاز . لتسییر اإلداري و المركزي للنظام المصرفي نالحظ أن ا

االقتصادي المخطط، مهمتها الوحیدة تمویل المشاریع المخططة مركزیا، لكون توزیع القرض یخضع لمراسیم 

غذیة إداریة دون األخذ بعین االعتبار مرد ودیة المؤسسات، فأصبحت البنوك مجرد صنادیق ملزمة بت

                                                 
  .1985ماي  01الصادرة بتاریخ  19الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،رقم  1
 .135: محمود حمیدات، مرجع سابق، ص 2
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هذه الموارد هو اإلصدار  كان مصدرالمؤسسات العمومیة بالموارد النقدیة حسب احتیاجاتها، و غالبا ما 

  1النقدي من طرف البنك المركزي

انطلقت اإلصالحات الهیكلیة للقطاع االقتصادي مع : 1983قانون البنوك و القروض  :  - ج

مع تغییر نظام  400عمومیة، لیصبح عددها  مؤسسة 102إعادة هیكلیة  1983الثمانینات، حیث تمت سنة 

إصالح القطاع الفالحي،  1986اتخاذ القرار الذي كان مركزیا إلى نظام المركزي، كما تم في سنة 

بتخصیص مزارع الدولة و تنظیمها في شكل تعاونیات، فأصبحت هذه اإلصالحات ضروریة، خاصة بعد 

صدر  1986أوت  19و في  . 986النفط ابتدأ من سنة تدهور وسائل الدفع الخارجیة اثر انخفاض أسعار 

القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض، و حمل في طیاته العناصر األولى لإلصالح الوظیفي للنظام 

المصرفي موضحا مهام و دور البنك المركزي و البنوك التجاریة حسب ما یقتضیه اقتصاد السوق، و من 

  : أهم اإلجراءات التي جاء بها 

وجوب متابعة النظام المصرفي الستخدام القروض الممنوحة للمؤسسات و ضرورة متابعة الوضعیة  -

 2.المالیة لهذه المؤسسات و اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لتقلیل من خطر عدم استرداد القرض

هذا  یاسة النقدیة حیث علق فيالبنك المركزي لصالحیاته فیما یخص على الناقل تطبیق الس تاستعاد -

 .سوق إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض إلعداد و تسییر أدوات السیاسة النقدیة، كتحدید طاراإل

وضع نظام بنكي على مستویین حیث تم الفصل بین البنك المركزي كملجأ أخیر لالقتراض و بین  -

 .نشاطات البنوك التجاریة

توزیع القرض في إطار المخطط الوطني  استعادت مؤسسات التمویل دورها من خالل تعبئة االدخار و -

للقرض، و أصبح بعد هذا القانون بإمكان البنوك استالم الودائع مهما كان شكلها و مدتها، و إمكانیة 

 .، دون تحدید لمدتها أو لألشكال التي تأخذها3منح القروض

ت الخزینة العمومیة سنة تقلیل دور الخزینة في نظام التمویل و تغییب مركزة الموارد المالیة، حیث انسحب -

من تمویل المؤسسات و تعد هذه الخطوة منح فرصة للبنوك التجاریة للقیام بالتمویل و إبعاد  1987

وأعید النظر في العالقات التي تربط البنك المركزي .جزئي للدولة من أجل التحول القتصاد السوق

نحصر في حدود یقرها مسبقا المخطط الجزائري بالخزینة العامة، إذ أصبحت القروض الممنوحة لها ت

  1.الوطني للقرض

البنك المركزي صالحیاته على األقل فیما یخص تطبیق السیاسة النقدیة، و أعید  ٍاستعاد - 6        

                                                 
 .72، ص 2003، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفيعدل فریدة، بخراز ی 1

2  ammour Ben halima, opcit, p: 62, p 63. 
 .144أحمد هني، العمالة والنقود، مرجع سابق، ص  3
الجزائریة و مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة ، عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائريباشوندة رفیق، سلیماني زناقي،  1

 .69-68: ، الجزائر، ص ص2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *واقع و تحدیات * التحوالت االقتصادیة 
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   .النظر في العالقات التي تربط مؤسسة اإلصدار و الخزینة

  1988 -1967: خصائص النظام المصرفي الجزائري خالل فترة :الفرع الثاني

السبعینات  میز مرحلة أهم ما إلىسوف یتم التطرق من خالل خصائص النظام المصرفي الجزائري 

  :مرحلة الثمانینات كال على حدا ذاوك" مرحلة التمویل " 

تمحورت أهم الخصائص :"مرحلة التمویل " المصرفي في فترة السبعینات نظام الخصائص  - أوال

  :ري خالل هذه الفترة في النقاط التالیةالتي تمیز بها النظام المصرفي الجزائ

تعاظم دور الخزینة و هیمنتها على النظام البنكي، حیث تدفع البنك المركزي إلصدار النقود بشكل  - 

ال یبرره للوضع النقدي، و تتكفل بتوزیع القرض، هذا ما همش دور النظام البنكي و أصبح یتمیز بالسلبیة 

 1.دخار و توزیع القرض و رسم السیاسات االقراضیةالمفرطة سواء على مستوى تعبئة اال

تداخل الصالحیات بین المؤسسات المالیة العاملة، حیث نجد أن الخزینة تتدخل في منح القرض  - 

كما لو كانت بنكا، كما نجد البنك المركزي، في السنوات األولى من االستقالل یتدخل بطریقة مباشرة في منح 

نجد البنوك التجاریة تتدخل في منح القروض لقطاعات هي من اختصاص  القروض للقطاع الفالحي، و

 .كم المشاكلابنوك تجاریة أخرى، هذا الوضع خلق تداخل على مستوى نظام التمویل وزاد من تر 

لم یكن للبنك المركزي عملیا أي سلطة حقیقیة على سلوك البنوك التجاریة، أي یقعان على مستوى  - 

 .واحد

ن طرف البنوك مضمون فقط بحسن نیة الدولة، أي ال وجود ألي ضمانات هذا توزیع القرض م - 

ما نتج عنه التراخي في دراسة، متابعة و مراقبة عملیة القرض، مما ولد تراكم دیون المؤسسات العمومیة، 

 .بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لهذه البنوك، المؤسسات و االقتصاد ككل

الذي یقصد به تكفل كل بنك بتمویل مجموعة من فروع االقتصاد و یمنع  مبدأ التخصص البنكي - 

 .من تمویل فروع من تخصصات بنوك أخرى

خضوع االستفادة من القرض إلى عملیة التوطین المسبق و الوحید، فالبنوك ال یمكنها أن تمنح  - 

 .البنوك فقطالقروض وفقا للقرض المتاحة، لكن تمنح للمؤسسات الموطنة لعملیاتها في هذه 

حتى مع عدم توفر المعاییر الالزمة لمنح القرض، و عملیة التوطین غیر اختیاریة بالنسبة للبنوك  - 

  .و المؤسسات، حیث وزعت بقرار من وزارة المالیة

، أصبح القطاع المالي الجزائري یتمیز بثالثة 1971المالي لسنة  اإلصالحفالمالحظ انه وبعد 

  :صفات هي

                                                 
 .140  -139:، مرجع سابق ص صالعملة و النقودأحمد هني،  1
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 1.تخصص البنوك التجاریة من خالل الممارسة إزالة - غلب دور الخزینة، ت - التمركز،  - 

تمحورت أهم الخصائص التي تمیز بها النظام : خصائص النظام المصرفي خالل فترة الثمانینات - ثانیا

 :المصرفي الجزائري خالل هذه الفترة في النقاط التالیة

 لثمانیناتخصائص النظام المصرفي خالل فترة ا): 28: (الشكل رقم

 

 

مبدأ مركزیة الموارد 
 المالیة

  

التوزیع المخطط 
  لالئتمان

مبدأ مراقبة استعمال الموارد 
  المالیة

المصرفي  التوطین
 الموحد

  

  .الطالبمن إعداد : المصدر

تجمع الموارد في الخزینة العمومیة باعتبار الجزائر تتبنى النظام المخطط،  : مبدأ مركزیة الموارد المالیة -

یستوجب معرفة حجم الموارد المالیة، و االستعمال األمثل لها یتطلب حصرها في جهة واحدة   الذي

، هذه األخیرة التي تقوم بجمع جمیع مواردها من عائدات النفط و الضرائب األخرى " الخزینة العمومیة "

 .، كما كانت تجبر المؤسسات العامة على المساهمة في المیزانیة بنسبة معینة 

قامت به السلطات في تلك الفترة لتنظیم الوساطة المالیة، حیث حددت :   یع المخطط لالئتمانالتوز  -

مهام البنوك التجاریة و الخزینة العامة عن طریق تقسیم تمویل االستثمارات ، حیث تتولى الدولة مجسدة 

جل عبر حساب في الخزینة العامة بتمویل االستثمارات العامة و االستثمارات المنتجة الطویلة األ

 .التجهیز، أما البنوك فتتولى تمویل االستثمارات المنتجة قصیرة األجل

أسندت وظیفة مراقبة األموال الممنوحة   :)یشبه دور المحاسب( : مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالیة -

العمومیة إلى البنوك، باعتبارها حلقة وصل بین الخزینة  تاعتماداللمؤسسات العامة في شكل قروض و 

و البنك المركزي و بین المؤسسات العامة، فألزمت البنوك بتقدیم كشوفات و محاضر الستعمال األموال 

 .من طرف هذه المؤسسات سواء كان بالعملة الوطنیة أو األجنبیة للبك المركزي و وزارة المالیة

واحد فقط بفتح حسابین  معناه أن كل مؤسسة عامة ملزمة بالتعامل مع بنك: التوطین المصرفي الموحد -

یخلق دورات إنتاج جدیدة (و حساب االستثمار ) دورة المنتوج قصیر األجل(حساب االستغالل : هما 

نستنتج أن المبدأ السابق عظم دور الخزینة . ، و یمنع أي تداخل بین هذین الحسابین ) یفوق السنة عادة

ل انكماش دور البنك المركزي الجزائري، و العامة و أعطتها أهمیة كبیرة في إحداث القرض، بالمقاب

                                                 
 133: مرجع سابق، ص ،مدخل للتحلیل النقديمحمود حمیدات،   1

فترة خصائص النظام المصرفي خالل 
 الثمانینات
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طار التخطیط المتغیر داخلیا یجب أن یتكیف حتما مع احتیاجات االقتصاد أصبح عرض النقود في أ

بعد هذه الفترة حدثت مرجعات للمخططات اإلنمائیة السابقة مما أعطى إشارة ) . احتیاجات الخزینة (

لعمومیة الوطنیة، قصد إعطائها نوع من إال اختصاص في انطالق في عملیة إعادة الهیكلة للمؤسسات ا

  1أنشطتها

  2000 -1988: النظام المصرفي الجزائري خالل الفترة: المطلب الثالث        

والتي كشفت الحاجة  86بعد مرور عقدین من االقتصاد اإلداري والمؤمم، جاءت األزمة النفطیة لعام 

انتهاج  إلىالقتصادي الجزائري وطریقة عمله، األمر الذي أدى إصالحات عمیقة وفوریة في النظام ا إلى

  2. 89 اإلصالح الهیكلي الذي أصبح ساري المفعول عام

لتدعیم انتقال االقتصاد الجزائري من اقتصاد إداري إلى اقتصاد مسیر بقواعد السوق، فإنه تم و 

التفاق مع صندوق النقد الدولي في ، وذلك من خالل اإلصالحات االقتصادیةمن امتتالیة  فتراتالشروع في 

االتفاقیات التي أبرمت مع البنك الدولي في  إلى، باإلضافة 1991ثم كان اتفاق في جوان  1989ماي 

، وعلى ضوء تلك االتفاقیات تدعم طرح صندوق النقد الدولي في إعادة هیكلة االقتصاد 1989سبتمبر

أولى خطوات تحریر التجارة الخارجیة  1989خالل  الجزائري وتبني رسمیا سیاسات اقتصاد السوق فبدأت

  3.ولتوضیح أهم محطات هذه اإلصالحات وجب علینا معرفة أهم  فتراتها. والمدفوعات

، 1998والرابعة في  ، 1994والثالثة في  1991في  ة، والثانی1988األولى في سنة  حیث الفترة  

  :ا یليفیم على حدا  كل فترة إلىنتطرق في هذا المطلب سوف و 

  2000 -1988: واقع النظام المصرفي الجزائري خالل فترة :الفرع األول          

كافیة إلبراز كل صفات الضعف  1986كانت الصدمة النفطیة في سنة : الفترة األولى من اإلصالحات - أوال

،  %50ى عندما انخفضت مدا خیل الصادرات الجزائریة من المحروقات إلو  ,في النظام المخطط المركزي

شرعت السلطات العامة في تنفیذ العدید من اإلجراءات لتحقیق االستقرار االقتصادي واإلصالحات الهیكلیة 

  :ومن بینها ما یلي

أدخلت الجزائر إصالحات مهمة بدایة   :المؤسسات االقتصادیة العمومیة استقاللیة  - أ

الصادر  01- 88تمثلت في القانون رقم  ,باستقاللیة المؤسسات بهدف تحقیق الالمركزیة في اتخاذ القرارات

المتعلق باستقاللیة المؤسسات االقتصادیة الذي یمنح هذه المؤسسات درجات  1988جانفي  12بتاریخ 

إلغاء الوصایة القطاعیة في طبیعة الخدمة العامة ، تطبیق القواعد التجاریة في أعمالها (واسعة من الحریة 

                                                 
   .133-132ص محمود حمیدات، مرجع سابق، ص  1

2 Djamel Benbelkacem, Réformes récentes du secteur bancaire, séminaire de université de ouragla, 12-
13 mars 2008. 

 .301: ، مرجع سابق، صمحاضرات في االقتصاد الكليساكر حممد العريب،  3
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، إمكانیة تحقیق استثمارات بدون المرور بالهیئة عمالها وأجور تجاتهامنفي التسییر، حریة تحدید أسعار و 

، وهذه لغیرومعاقبتها إذا لم تقم بتشریف التزاماتها المالیة أمام ا ،)المركزیة للتخطیط كما كان في السابق

  .المؤسسات یمكن أن تعلن استثنائیا حالة توقف عن التسدید، ویمكن أن تؤدي إلى إفالسها

االنتقال إلى اقتصاد السوق وتجنب عملیة  لتسهیل :یطالمؤسسي لنظام التخطاإلصالح   -  ب

المتعلق  1988جانفي  12الصادر بتاریخ  02-88معوقات التوجیه االقتصادي البیروقراطي فإن قانون 

سعى لیرتبط حول ی ومن ثم فإن التخطیط، الطریق إجراء التخطیط الالمركزي بنظام التخطیط وضع على

 :الستثماراتصنفین من ا

   .الالمركزیةاالستثمارات و  االستثمارات اإلستراتیجیة

فإن الخزینة العامة تتكفل ولذلك االستثمارات اإلستراتیجیة عادة بغیاب المردودیة المالیة، تتسم 

 بتمویلها وتتحمل خسائر التسییر، أما بالنسبة لالستثمارات الالمركزیة فإن القانون یوفر للمؤسسات االقتصادیة

من  انطالقا سواءالعمومیة إمكانیة تحقیق المردودیة متحملة كل التبعات بعیدا عن كل القیود اإلداریة، 

  .ة المتفاوض عنها على أسس تجاریةمواردها الخاصة أو القروض المصرفی

دیسمبر  18المؤرخ في  19-87ونصوص القانون  : مراجعة القانون األساسي للنظام اإلنتاجي الفالحي  - ح

اإلستغالالت الفالحیة المتعلقة بهذا القطاع ثم تقسیمها و المتعلق بإعادة تنظیم القطاع الفالحي العام،  1987

مزرعة حكومیة كبیرة إلى  3500بتقسیم حوالي  1987وتخصیصها ، حیث قامت الحكومة في سنة 

  .األجل تعاونیات خاصة صغیرة ومزارع فردیة تتمتع بحقوق استغالل طویلة

على الفالحین وفقا للتشریع الجدید المتعلق باستقاللیة القطاع العام اإلنتاجي ولیس ألحد وتم توزیعها 

  . تحت طائلة االلتزام بمسئولیته المدنیة والجزائیة) المستغالت(الحق في التدخل في تسییر المزارع 

ن ، في حین أاالشتراكيالزراعي نهایة القطاع لحقیقة حدا  1987دیسمبر  18القانون ووضع 

یمنح األفضلیة للتنازل على الملكیة الخاصة  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90القانون العقاري رقم 

  .لألراضي الزراعیة في مقابل وضع قیمتها

وألغى سقوف تحدید الملكیة  ،كما حدد القانون حریة المعامالت على األراضي الفالحیة الخاصة

الثورة الزراعیة ،وباإلضافة إلى القرار المتخذ بإنشاء صیغة باألمر المتعلق ب 1971الخاصة المؤسسة في 

حریة تجارة الخضر والفواكه، وقررت الحكومة في إطار الدفعة األولى إعادة تخصیص أو توجیه لنهائیة 

وتأسیس صندوق الضمان  ،المستغالت الفالحیة الوطنیة في إطار الثورة الزراعیة إلى المالكین السابقین

  1 .لمواجهة  إعسار الفالحین الخواص (BADR)تدعیم بنك الفالحة والتنمیة الریفیة الزراعي بهدف 

                                                 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة الدولة في 2000 -1990* نقود والسیاسة النقدیة مع االشارة الى حالة الجزائر في الفترة امفتاح صالح،  1

 .199:، ص2002/2003العلوم االقتصادیة، فرع النقود والمالیة، جامعة الجزائر، 



 النظام المصرفي الجزائري وظهور البنوك األجنبیةتطور  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثالث

  
124 

 
  

المؤرخة في  85 - 88حسب نصوص القانون رقم : قطاع الخاص الوطنيللمنح مكانة أكثر أهمیة   -ج

، 1982أوت  21المؤرخة في  11- 82، فإن سقف االستثمارات المثبتة بالقانون رقم 1988جویلیة  12

والقرض والمتعلق بقانون النقد  1990أفریل  14المؤرخ في  10 -90، وأن القانون ملیون دج 30إلى وصل 

في الخارج متعلقة  تهماللمقیمین بتحویل األموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات مكملة لنشاط یسمح

  بالسلع والخدمات في الجزائر

قانون النقد وحسب نصوص  :یر التابعة للدولةتشجیع االستثمار األجنبي المباشر في كل القطاعات غ  -خ

الجزائر لتمویل  إلى األموالیرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس فإنه  1990/ 14/04في المؤرخ والقرض 

شخص معنوي  ألي أوالمؤسسات المتفرعة عنها  أونشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة  أیة

   .صراحة بموجب نص قانوني إلیهمشار 

هذه التمویالت مع مراعاة حاجات االقتصاد  إجراءد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام یصدره، كیفیة یحد

   .وترقیة الشغل أحداثالوطني في مجال 

   .والمستخدمین الجزائریین اإلطاراتتحسین مستوى  - 

ریة المسجلة محلیا لبراءات االختراع والعالمات التجا األمثلشراء وسائل تقنیة وعلمیة واالستغالل  - 

 .والعالمات المحمیة في الجزائر طبقا لالتفاقیات الدولیة

  1 .توازن سوق الصرف - 

 ال تظهر في السابقف ،وذلك من أجل إعادة إعداد آلیة لألسعار كأداة ضبط :جدید لألسعار ع تأطیروض  -د

اصطدمت بسیاسة كنها ول ,كأداة ضبط، وهذه اآللیة عملت عن طریق الكمیات استعملت اآلیة األسعار بأنه

 1989جویلیة  05المؤرخ في  12 -89القانون رقم أما . الدعم الهامة المتعلقة بالمنتجات الضروریة 

األسعار القانونیة : هما المتعلق باألسعار التي مستها اإلصالحات االقتصادیة یفرق بین نظامین كبیرین

  .مباشر أو غیر مباشر لألفراد أو النشاط اإلنتاجياإلداریة الموجهة أساسا لتدعیم القدرة الشرائیة بشكل 

تشجیع مباشر لإلنتاج عن طریق ممارسة سیاسة (الموجهة لتحسین عرض السلع  :الحرةاألسعار 

    ).لألسعارحقیقیة 

قانون المالیة  - 41الفقرة (وذلك بإعادة إنشاء وظیفة التجارة بالجملة  :إعادة تنظیم التجارة الداخلیة  - و

مرسوم (وعودة المنافسة ) بوزارة االقتصاد  20/08/1990المؤرخ في  63والمنشور رقم  1991 التكمیلي

  .يیلغي كل االحتكارات المتحكمة في االقتصاد الجزائري وغیر المؤسسة عن طریق القانون 1988سبتمبر 

انون المالیة التكمیلي ق(عن طریق إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة  :إعادة تنظیم التجارة الخارجیة  -ن

إنجاز المعامالت  مع الخارج ورفع القیود المتعلقة بدخول من أجل اللجوء إلى الوسطاء ویسمح ب, )1990

                                                 
 .16ة الرسمیة العدد ، الجرید14/4/1990من قانون النقد والقرض، المؤرخ في  187- 183مادة ال 1
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وتشیر هذه  ،)1991بنك الجزائر في ماي  91– 03تعلیمة رقم ( وفي تجارة االستیراد  ،العمالت األجنبیة

تاجر یمكن أن یقوم باالستیراد في كل السلع بدون أي شخص مادي أو معنوي له صفة ال أنإلى التعلیمة 

  .اتفاق أو تصریح مسبق ما عدا القیام بتوطین العملیة لدى بنك وسیط معتمد

إن هذا التطهیر المالي لیس مساهمة بالمال الجدید،  :العمومیة التطهیر المالي للمؤسسات االقتصادیة  -ق

ٕاعادتها إلى و  ،الخزینة العمومیة مأما )الدیون(ال الخاصة إجراءات تجمیعیة عن طریق التمویل باألمو  هولكن

ها لتكالیف المالیة التي تتحملمن المكشوفات البنكیة بسندات أو أوراق مساهمة والتخفیف باسابق الوضع ال

  .المؤسسة االقتصادیة العمومیة

تقرار السوق بواسطة اإلجراءات االقتصادیة الس :مكانة االقتصاد غیر الرسمي أو المضاربات  -ع

  1.يوحمایة اإلنتاج الوطن) المساعدات للعائالت حریة األسعار وتقدیم(بالمنتجات الضروریة لتسییر الطلب 

بواسطة إجراءات تعتمد أساسا على تعقیم الفوائض ورقابة متوازیة  :ل التدریجي للعملة الوطنیةالتحوی  -غ

ومستوى احتیاطات الصرف، وأخیرا إجراء االنزالق  وتشجیع القدرات على الصادرات , لتطور الكتلة النقدیة

  .التدریجي للدینار نحو قیمته الحقیقیة

 14المؤرخ في  90/10جاء القانون المتعلق بالنقد والقرض  :1990 اإلصالحاتالثانیة من  الفترة - ثانیا

لمصرفي الجزائري والذي أعاد التعریف كلیة لهیكل النظام المصرفي الجزائري وجعل القانون ا 1990أفریل 

  2.في سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول به في البلدان األخرى، ال سیما البلدان المتطورة

وتستدعي المهام المصرفیة الجدیدة الواردة في قانون النقد والقرض أن تجدد مناهج التنظیم والتشغیل، 

شمل هذه البنیة كل الفروع التكنولوجیة إن القطاع المصرفي یحتاج لتشغیله إلى بنیة نقدیة متطورة ، وت

للخدمات المصرفیة، واألنظمة المشتركة للتنافس بین البنوك ، ومن الضروري إقامة نظام یتكیف مع المعاییر 

  :المصرفیة العصریة وذلك لن یكون إّال بإصالحات عمیقة وفعالة عن طریق

  .خلق المنافسة بین البنوك - 

  .الخاصة واألجنبیةفتح المجال أمام المبادرة   - 

 .ضرورة توفیر اإلستراتیجیة الفعالة ألداء البنوك  - 

 .إصالح الجانب المحاسبي للبنوك بما یتالءم واقتصاد السوق - 

 .كفأةضرورة تكوین إطارات مسیرة  - 

 .ضرورة توسیع نشاط السوق النقدي والمالي - 

                                                 
 .201-200: ، مرجع سابق، ص ص2000 -1990* النقود والسیاسة النقدیة مع اإلشارة الى حالة الجزائر في الفترة مفتاح صالح،  1
تصدر عن  ، مجلة الباحث، مجلة دوریة أكادیمیة سنویة-حالة الجزائر -دور البنوك وفعالیتها في تمویل النشاط االقتصاديمصطفى عبد اللطیف،  2

 .75: ، ص2006كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد الرابع، 
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 1.إعطاء البنك االستقاللیة في التمویل واإلقراض - 

جاء قانون النقد والقرض لیكرس أنماطا جدیدة على البنوك لكي تتماشى مع : قانون النقد والقرض أهداف -أ

وبصفة عامة . التطورات العالمیة، وجاء لیعطي نفسا جدیدا لبنك الجزائر من خالل الوظائف التي حددت له

  :قانون النقد والقرض هي أهداففان 

لیدیة في تمویل االقتصاد الوطني لیحرر الخزینة من عبء نظام مصرفي یعتمد على القواعد التق إنشاء - 

 .منح االئتمان، ویرجع دورها كصندوق للدولة

 .قواعد اقتصاد السوق لتطویر عملیة تخصیص الموارد إرساء - 

خلق عالقة بین الجهاز المصرفي والمؤسسات العمومیة القائمة على أساس االستقاللیة التجاریة في  - 

 . ظل جو تنافسي

 األرضیة تمهید منه و الجزائر بنك وضعها مسهلة بإجراءات تشجیعه و األجنبي المستثمر جلب - 

 .مالیة سوق إنشاء و االستثمار قانون بصدور لالستثمار القانونیة

   . التسربات أشكال مختلف و التضخم و المدیونیة مصادر من نهائیا التخلص - 

 و باالدخار مالئم جو خلق منه الهدف )المركزي للبنك اللیةاالستق إعطاء(النقدیة السلطة تأهیل إعادة - 

  2.المطلوب النمو إلى الوصول بالتالي و االستثمار،

إعطاء مكانة هامة للسیاسة النقدیة كأداة ضبط اقتصادي، تحت إشراف البنك المركزي الجزائري الذي  - 

  3"بنك الجزائر"أصبح یسمى بدایة من صدور هذا القانون بـ

تم التوقیع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط في مقابل القروض  1991لفریوفي أ

  .الممنوحة إجراءات تعمیق اإلصالحات االقتصادیة التي تم الشروع فیها

  4:هما إن هذه الدفعة الثانیة من اإلصالحات توجت بإصدار نصیین أساسین

المتعلق بترقیة االستثمارات الذي  1993المؤرخ في أكتوبر  12- 93المرسوم التشریعي رقم  -1

  :وأدى إلىاالستثمار الخاص والعام بین ألغى النظرة القدیمة التمییزیة 

                                                 
مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة واقع وآفاق النظام المصر في في إطار التحول  إلى اقتصاد السوق، بوخدوني وهیبة،  1

 .128-127: ، الجزائر، ص ص2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *واقع و تحدیات * الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 
، الملتقى الوطني األول  حول المنظومة البنكیة في ظل التحوالت 11-03واألمر  10-90استقاللیة البنك المركزي بین قانون بخوصي مجذوب،  2

 .13: الجزائر، ص، 2006القانونیة واالقتصادیة، المركز الجامعي بشار، 
ؤتمر العلمي الدولي الثاني ، مداخلة مقدمة للمأثر برامج الصندوق النقدي الدولي على أداء الجهاز المصرفي في الجزائر،  بن عبد الفتاح دحمان 3

ة قاصدي مرباح،  ورقلة، ، جامع2008مارس  12و  11: ، المنعقد أیام"إصالح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة"حول 

 .52: الجزائر، ص
  .202: ، مرجع سابق، ص2000 - 1990* الفترة انقود والسیاسة النقدیة مع اإلشارة الى حالة الجزائر في مفتاح صالح،  4
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  .إنشاء حریة االستثمار بالشكل المرغوب من صاحب المشروع* 

  .وضع نظام تشجیعي وتوجیهي لالستثمار* 

  .خضوع االستثمار إلى نظام بسیط لإلشهار* 

ثمر وخاصة حریة تحویل رؤوس األموال المستثمرة ومدا خیلها واللجوء تكریس الضمانات للمست* 

والجزائر عضوه في العدید من االتفاقات الدولیة من ناحیة ضمان  .لى التحكیم الدولي في حالة نزاعإ

  .االستثمارات

لق بمراجعة القانون التجاري عالمت 1993أفریل  25المؤرخ في  08- 93المرسوم التشریعي رقم  -  2

  Factoringق خاصة توسیع األشكال القانونیة للشركات وكذا إدخال أدوات جدیدة في التجارة مثل التوریو 

  .Leasingوالتمویل االیجاري 

تمثل في أربعة توضعیة اإلختالالت المالیة الخارجیة والداخلیة  تانك) 93- 92(في الفترة ما بین 

  .المالي اإلعسار -4التضخم،  -3المیزانیة، عجز  -2المالیة الخارجیة ،  - 1: عوامل هامة وهي 

بمبادئ  90/10جاء قانون النقد والقرض  :90/10ركائز النظام المصرفي في ضوء قانون   -  ت

وركائز ترجمت الواقع الذي یجب أن یكون علیه النظام المصرفي في المستقبل وهذه المبادئ 

 1:هي

كانت ) التخطیط المركزي لالقتصاد(النظام السابق  في :الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیة -

هناك أهداف نقدیة بحتة، بل كان الهدف لم القرارات النقدیة تتخذ تبعا للقرارات الحقیقیة، حیث تكن 

بموجب هذا القانون أصبحت القرارات و  ،األساسي هو تعبئة الموارد الالزمة لتمویل البرامج المخططة

داف نقدیة تحددها السلطة النقدیة ، بناءا على الوضع النقدي السائد الذي یتم النقدیة مبنیة على أساس أه

ن تبني هذا المبدأ في قانون النقد و القرض سمح بتحقیق كما أ. 2تقدیره من طرف السلطة النقدیة

  :أهمهامجموعة من األهداف 

 .تسییر السیاسة النقدیة استعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي و المسؤول األول عن* 

استعادة الدینار لوظائفه التقلیدیة و توحید استعماالته داخلیا بین المؤسسات العمومیة و العائالت * 

 .والمؤسسات الخاصة

                                                 
 .196: الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص 1
مذكرة  ،)2007-1997( دراسة حالة بنك الجزائر خالل الفترة -استقاللیة البنك المركزي ودورها في تحقیق االستقرار االقتصاديعجالن صباح،  2

 .137: ، ص2007/2008مقدمة ضمن متطلبات تنیل شهادة الماجستیر في العلو م االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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تحریك السوق النقدیة و تنشیطها و احتالل السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط * 

 .االقتصادي

 .تمییزیة بین المؤسسات العامة و الخاصة منح قروض بشروط غیر* 

 .أیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك* 

لم تعد الخزینة حرة في اللجوء إلى عملیة القرض أي  :النقدیة و دائرة میزانیة الدولة الفصل بین الدائرة -

تعد تتمیز بتلك التلقائیة، ولم تعد تتم بال  ماللجوء إلى الموارد المتأتیة عن طریق اإلصدار النقدي الجدید، فل

 1989حدود، بل أصبح یخضع لقواعد، حیث بلغ دین الخزینة العمومیة تجاه الجهاز المصرفي نهایة سنة 

ملیار دج  تجاه البنوك التجاریة، و هذا المبلغ یشكل   10ملیار دج تجاه البنك المركزي و  110حوالي 

  .في تلك الفترة من الدین العمومي المحلي 50%

  :و لقد تضمن قانون النقد و القرض المبادئ الالزمة لوضع حد لهذه الحالة 

 .سنة 15إرجاع دیون الخزینة العمومیة تجاه البنك المركزي وفق جدول یمتد على * 

رادت العادیة یمن اال% 10تحدید حجم التسبیقات التي یقدمها البنك المركزي للخزینة العمومیة * 

أشهر، مع تسدید هذه التسبیقات قبل نهایة كل سنة  8المالیة السابقة، مع تحدید مدتها بما ال یتعدى للسنة 

 .مالیة

 .إلغاء االكتتاب اإلجباري لسندات الخزینة من فبل البنوك التجاریة* 

تحدید قیمة السندات العمومیة التي یمكن إن یقبلها البنك المركزي في محفظته، و التي ال تتعد * 

 .1ردات العادیة للسنة المالیة السابقةیمتن قیمة اال% 20سبة ن

ضلت الخزینة العمومیة لغایة نهایة الثمانینات، تشكل أهم  :إبعاد الخزینة العمومیة عن دائرة االئتمان -

مؤسسة لتجمیع الموارد و توزیع القروض، و بخاصة فیما یتعلق بتمویل االستثمارات العمومیة طویلة المدى، 

، بدأت تتخلى عن وظیفة 1988كن بموجب دخول المؤسسات العمومیة في مرحلة االستقاللیة منذ عام و ل

التمویل، أي عن تمویل االستثمارات التي تقررها المؤسسات العمومیة، تكتفي بالتدخل في تمویل االستثمارات 

 .اإلستراتجیة المخططة من طرف الدولة

لخزینة العمومیة عن النشاط االئتماني وذالك بتعریف االئتمان لقد أكد قانون النقد و القرض إبعاد ا

بأنه عملیة من عملیات البنك، من جهة و منع كل شخص معنوي أو طبیعي عبر البنوك و المؤسسات 

المالیة من أداء هذه العملیات من جهة أخرى، و یسمح الفصل بین دائرة میزانیة الدولة و دائرة القرض 

  :یةببلوغ األهداف التال

                                                 
 .1990أفریل  14من قانون النقد و القرض المؤرخ في  44- 11المواد  1
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 .تناقص التزامات الخزینة في تمویل االقتصاد  *

 .استعادة البنوك و المؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة و خاصة تلك المتمثلة في منح القروض *

أصبح توزیع القرض ال یخضع إلى قواعد إداریة، و إنما یرتكز أساسا على مفهوم الجدوى  *

 .االقتصادیة للمشاریع

كانت السلطة النقدیة مشنة بین وزارة المالیة، الخزینة العامة و  :قدیة وحیدة و مستقلةنشاء سلطة نإ  -

 .البنك المركزي، فألغى هذا القانون التعدد و إنشاء سلطة نقدیة وحیدة و مستقلة سماها مجلس النقد و القرض

 : و جعل قانون النقد و القرض هذه السلطة النقدیة 

 .سة النقدیةوحیدة لضمان انسجام السیا* 

 .مستقلة، لیضمن تنفیذ هذه السیاسة من أجل تحقیق األهداف النقدیة* 

موجودة في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسییر النقد و یتفادى التعارض بین األهداف * 

 .النقدیة

 كما كرس هذا القانون مبدأ وضع نظام بنكي على مستویین و یعني ذلك التمیز بین نشاط البنك

المركزي كسلطة نقدیة و نشاط البنوك التجاریة كموزعة للقرض، بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي 

بنكا للبنوك، یراقب نشاطها ویتابع عملتها، كما أصبح الملجئ األخیر للقرار، له تأثیر على السیاسات 

  . االفتراضیة للبنوك وفقا لما یقتضه الوضع النقدي و بنك إصدار، بنك الدولة

   .1998 -1994 "اإلصالحات االقتصادیة المتسارعة" من اإلصالحات الفترة الثالثة -ثالثا

 *03/1995- 04/1994*برنامج االستقرار االقتصادي أو الفترة المخصصة لالستقرار *

برنامج االستقرار *وقد أطلق علیها 1994من اإلصالحات االقتصادیة في أفریل  هذه الدفعةبدأت 

حیث انخفض سعر البرمیل ، 1993أسعار النفط سنة  أخر فيبسبب حدوث تدهور  وكانت ،*االقتصادي

  .و مع تراكم األعباء لخدمات الدین الخارجي، 1994دوالر في  14.19إلى  1993دوالر في  20من 

و مع مرور الزمن بدأت مالمح األزمة المالیة االقتصادیة تظهر وبرزت معها عدة ضغوط مالیة  

  :و من بین الضغوطات على المصادر المالیة الداخلیة نجد, وأخرى خارجیة

  . العجز االجمالي للمالیة العمومیة* 

  .1993سنة  %30و ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي  %10.3نمو الكتلة النقدیة تجاوز * 

  .و االقتصادي في المتوسطركود النشاط االقتصادي وانخفاض معدل النم* 

  : خارجیةأما الضغوطات المالیة ال
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و هو ما دفع السلطات العمومیة إلى إعادة جدولة  % 86حوالي  93خدمات الدیون تمثل سنة  - 

  .دیونها 

  .) 93 – 91( دوالر خالل الفترة  ملیار 28تسدید خدمات دیون  - 

من المستوى  %50حیث لم تمثل سوى )  93 – 92( التقلیص الكبیر في الواردات خالل الفترة  - 

و انخفاض  ،اإلنتاجيو هو ما انعكس على تموین الجهاز  ،بالسعر الجاري 1985یه سنة انت علالذي ك

   .1993نة س % 2.5 - اإلنتاج اإلجمالي بالقیم الحقیقیة بـ 

  1 بسبب أزمة السكن و البطالة % 6.4 –انخفاض في االستهالك الفردي بـ  - 

النقد الدولي بإبرام برنامج لالستقرار و لرفع هذه الضغوطات قامت السلطات باالتفاق مع صندوق      

، األول وهو اتفاق االستعداد االئتماني األول سنة عقدت اتفاقان سابقان  أنبعد ( )95- 94(االقتصادي 

  : هي  إجراءاتوقد قامت السلطات الجزائریة بعدة  2)1991 في، واالتفاق االستعدادي الثاني 1989

ت التضخم السائد في الجزائر مع المعدالت السائدة في في تحقیق التقارب بین معدال اإلسراع - 

  3. البلدان الصناعیة

  . خفض تكالیف االنتقالیة للتصحیح الهیكلي   -3

  . استعادة قوة میزان المدفوعات مع تحقیق مستویات مالئمة من احتیاطات النقد األجنبي  -4

جیة متوسطة األجل تهدف إلى تنفیذ التي یقوم علیها هذا اإلصالح هي إستراتی اإلستراتیجیةأما * 

  : ثالثة محاور كما یلي 

  . تعدیل األسعار النسبیة و تحریر التجارة الخارجیة  - 

التوازن الداخلي و  ضبط اإلنفاق العام وتشدید السیاسة النقدیة الحتواء الطلب الكلي وتحقیق - 

  . الخارجي بمرور الوقت 

عملیة االنتقال من االقتصاد المخطط مركزیا  إلتمامزمة إنشاء اآللیات المؤسسیة و السوقیة الال - 

  . إلى اقتصاد السوق المتنوع 

  . تعدیل األسعار النسبیة و تحریر التجارة الخارجیة   - 

                                                 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في 2000 -1990* نقود والسیاسة النقدیة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر في الفترة امفتاح صالح،  1

  .205العلوم االقتصادیة، مرجع سابق، 
، دراسة حالة الجزائر-لدولیة الراهنةدور السیاسة المالیة في تحقیق االستقرار والنمو االقتصادیین في الدول النامیة في ظل التحوالت اخلوط فوزیة،  2

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

 .114 - 113:  ، ص ص2003/2004
        .102: ، ص2006، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییرمحاضرات في تمویل التنمیةساكر محمد العربي،  3
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. في هذه النقطة اهتمت الدولة بصفة جدیة بسعر الصرف و آثاره السلبیة خاصة على األسعار

  : لیة  ولتخفیف أثر سعر الصرف تمت اإلجراءات التا

  لتصحیح االرتفاع المفرط في قیمة الدینار الجزائري  %50خفض قیمة العملة بنسبة  

  االعتماد على نظام التعویم الموجه لنظام سعر الصرف .  

  1995إدخال نظام سوق النقد األجنبي بین البنوك في نهایة  .  

نتیجة لخفض  % 30ولقد نتج عن هذه اإلجراءات خفض سعر الصرف الفعلي الحقیقي بحوالي 

  . سعر الصرف االسمي مع اتباع سیاسات متشددة 

هذا فیما یخص أهم اإلجراءات التي قامت بها الدولة على سعر الصرف بغیة تحقیق قدرة تنافسیة 

مع الخارج من شأنها أن تنوع االقتصاد بدرجة أكبر في اتجاه األنشطة التجاریة غیر الهیدروكربونیة وكذا 

  .عار المحلیةالتأثیر على األس

ففیما یخص أسعار الفائدة فبعد  ،كما كانت هناك إجراءات مباشرة على األسعار النسبیة ذاتها

التحریر الجزئي لها في بدایة التسعینات تم وضع أول خطوة من أجل إنشاء نظام أسعار الفائدة التي تحددها 

ر سعر ومع تباطؤ التضخم ظه 1995وتم تحریر أسعار الفائدة بصفة نهائیة سنة  1994قوى السوق سنة 

أما فیما یخص أسعار السلع و الخدمات فقد تم إلغاء الدعم ألغلبیة السلع . 1996فائدة حقیقي موجب سنة 

حیث تم استثناء بعض المنتجات لیتم إلغاء الدعم حتى على المنتجات التي تم استثنائها سنة  1994سنة 

   .التالیتینوهذا خالل السنتین  1994

تقریبا فیما یخص   %200عن هذه اإلجراءات ارتفاع رهیب في األسعار وصل في المتوسط إلى  ونتج

  1.ار المنتجات الغذائیة البترولیةأسع

كان التصحیح خالل هذه الفترة ضرورة حتمیة ال مفر : 1995-1998 :برنامج التعدیل الهیكلي  -رابعا

ش وكان لهذا البرنامج مجموعة من األهداف حسب منها على اعتبار أنه تجسیدا إلجراءات تحقیق اإلنعا

  :صندوق النقد الدولي 

  .خارج المحروقات % 5تحقیق نمو متواصل بقیمة        -

  .% 10.3تخفیض التضخم إلى        -

  .1994-1995خالل  % 2.8مقابل  % 1.3تخفیض عجز المیزانیة إلى        -

  .التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة        -

  .تخلي الدولة عن سیاسة الدعم لكل القطاعات        -

                                                 
 .320: سابق، صالمرجع ال 1



 النظام المصرفي الجزائري وظهور البنوك األجنبیةتطور  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثالث

  
132 

 
  

  .وضع إطار تشریعي للخوصصة       -

  :ولتحقیق هذه األهداف رسمت السلطات سیاسة اقتصادیة تمثلث فیما یلي       -

وهي سیاسة خاصة باإلجراءات المالیة والنقدیة التي تسمح  :بالظرفیة سیاسة اقتصادیة تتسم .أ

  :تصادي دائم وتقلیص عجز المیزانیة وزیادة الموارد عن طریق لتحقیق نمو اق

  .توسع الضریبة على القیم المضافة       -

  .مكافحة الغش والتهرب الضریبي وتقلیص النفقات       -

   .رإزالة دعم األسعا       -

  .نفقة التجهیز ةعقلن       -

تكوین سوق في السیولة النقدیة و على التحكم  وبهدف تخفیض التضخم ركزت السیاسة النقدیة

إزالة هامش ربح البنوك مع تحریر كلي  باإلضافة إلى القروض عن مناقصة القروض إلعادة تمویل البنوك

  .لمعدالت الفائدة المدینة، تحقیق معدالت فائدة الستیعاب االدخار الخاص

تصادي من خالل لتحقیق نمو اق توفیر الوسائلسعت السلطات إلى  :المدىسیاسة متوسطة  - ب

، االعتماد على مصادر تمویلیة تلغي التمویل همردود یتاالستعمال األمثل للجهاز اإلنتاجي وتحسین 

والمالیة وتشجیع   التضخمي ثم العمل على تقلیص البطالة ومتابعة تحریر التجارة بهدف رفع القیود اإلداریة

  1 .الصادرات خارج المحروقات

  :إن أهم أسباب برنامج التعدیل الهیكلي هي2: لهیكليأسباب برنامج التعدیل ا - 1

  .تبعیة االقتصاد الوطني للخارج بنسبة كبیرة - 

 .من الناتج الداخلي الخام %8.7 إلى 1993زیادة عجز المیزانیة، حیث وصلت في نهایة  - 

أقل من ملیار دوالر في  إلىانخفاض مستوى االحتیاطات من سعر الصرف، حیث وصلت  - 

 .1997مارس 

في بدایة  %93وأكثر من  1993سنة  %82.2 إلىدة نسبة خدمة الدین، حیث وصلت زیا - 

1994. 

 .زیادة نسبة البطالة - 

                                                 
  .مسیرة االقتصاد الجزائري وأثرها على النمو االقتصادي، مجلة العلوم اإلنسانیةحاكمي بوحفص،  :الموقع االلكتروني 1

http:// www.ulum.nl/c11.htm, 04/04/2010, 00:09.  
2 Vezinat Nadège, « La Banque Postale réinvente le crédit » : genèse d'un service controversé (1971-
2010) »,Revue Française de Socio-Économie, 2012/1 n° 9, p. 72 
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اختالل التوازنات المالیة الكلیة لالقتصاد الوطني وزیادة نسبة التضخم بسبب الكتلة النقدیة  - 

 .النقدي اإلصدارمن خالل االعتماد على 

  :إلىف برنامج التعدیل الهیكلي یهد: أهداف برنامج التعدیل الهیكلي - 2

  .رنامج االستقرار ودعمهابالحفاظ على نتائج  - 

  .النمو االقتصادي بصفة مستقرة ودائمة إنعاش - 

 1.الهیكلیة، على الصعیدین الداخلي والخارجي اإلصالحاتمواصلة   - 

ا مع صندوق النقد الجزائر مختلف مراحل تنفیذ اتفاقه استكملت: نتائج برنامج التعدیل الهیكلي - 3   

، وتبین من خالل عملیة التقییم التي قامت بها الدولة، انه تم تسجیل جملة من النتائج 1998الدولي خالل سنة 

  :االیجابیة على مستوى التوازنات االقتصادیة الكلیة نذكر مها

  .1994في سنة  %39بعدما كان  1997في سنة  %6 إلىانخفاض نسبة التضخم  - 

ملیار دوالر سنة  2.1الى  1993ملیار دوالر سنة  1.5اطي الصرف من الزیادة في احتی - 

 .1997ملیار نهایة ستة  8و 1995

 1997سنة  %30 إلى 1993سنة  %83انخفاض نسبة خدمة الدیون الخارجیة من  - 

 .2000سنة  %28و

في السنوات  %4.2وأكثر من  95/96سنتي  %4ارتفاع نسبة الناتج المحلي الخام بـ  - 

 .22000حتى سنة الموالیة 

یتبین من دراسة الوضعیة المالیة  :خصائص المحیط البنكي بعد التعدیل الهیكلي - 1

الخزینة  بإشراكحل متعاقبة، اللبنوك الجزائریة بعد تطهیر حوافظها المالیة، والتي تمت على مر 

: بـالعمومیة على نطاق واسع، تحصلت من خاللها البنوك العمومیة على فائض في السیولة یقدر 

، إال انه ما یالحظ على هیكل میزانیة التمویل، هو أن سیطرة القروض 1998ملیون دج سنة  250

رفي، والذي تم بناءه على قرارات المیزة الرئیسیة داخل القطاع المصالموجهة للقطاع العمومي ال تزال 

تسهیالت االئتمانیة تكون للبنوك العمومیة حریة اتخاذ القرارات المتعلقة بال أنعلیا، دون  إداریة

في نطاق ضیق، وهذه الطریقة تجعل من البنك حساسا للتغیرات  إالالممنوحة للمؤسسات العمومیة 

                                                 
لسادسة والعشرون، جویلیة ، الدورة العامة العادیة انظرة عن السیاسة النقدیة في الجزائر:مشروع تقریر حولالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  1

 .45: ، الجزائر، ص2005
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القطاع الخاص والتنمیة في الجزائرعیسى مرازقة،  2

 145 -140: ، ص ص2006/2007الجزائر، 
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واألخطار المتعلقة بمنح القروض نتیجة تقلبات سعر الفائدة ومعدالت التضخم وأسعار سعر 

  .الصرف

كبر النسب من القروض البارزة أیضا في هذه الفترة هو استحواذ القطاع العام أل األمورومن 

المصرفیة الموجهة لالقتصاد، بالرغم من حصوله على االستقاللیة االقتصادیة مما أضعف قدرة البنوك في 

  1 .لتمویل االستثمارات األجلتغطیة القروض المتوسطة وطویلة 

تبعة فیه إال أن السیاسات الم 95/98وبالرغم من االیجابیات التي جاء بها برنامج التعدیل الهیكلي  

إلى عدة انعكاسات، كون أن التعدیل یتطلب سیاسات انكماشیة من خالل الضغط على الطلب مما  أدت

یقلص من مستویات النمو، وبالتالي تفقیر فئات واسعة من السكان لذلك فان التكلفة االجتماعیة الناجمة عن 

  2.غیر مضمونةالتعدیالت الهیكلیة كانت معتبرة بالمقارنة بالنتائج المنتظرة وال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، أبحاث اقتصادیة واداریة، مجلة علمیة عد مرحلة من التحوالت الهیكلیة في النظام المصرفي الجزائرياألثر المالي للقرض البنكي بنصیرة عقبة،  1

 .49: ، ص2008سداسیة تصدرها كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، العدد الثالث، جوان 
سات اقتصادیة، مجلة دوریة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث واالستشارات الخدمات ، دراتحدیات العولمة على االقتصاد الوطنيناصر مراد،  2

 .51: ، ص2006التعلیمیة، العدد السابع، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، جانفي 
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  الجزائري في األلفیة الثالثة لنظام المصرفيا :لثالثا بحثالم

 أهم إلىو سوف نحاول التطرق یة األلفیة الثالثة شهد االقتصاد الجزائري تحسننا ملحوظا بدا

  .2011غایة سنة  إلى 2000التطورات التي عرفها إبتداءا من سنة 

  :2005-2000من  لمصرفيتطور النظام ا: المطلب األول

  2000سنة  -الفرع األول

الخارجیة الناجمة عن  اإلیراداتن ملحوظ في االقتصادي واالجتماعي بتحستمیز الظرف  - 

  .ارتفاع أسعار النفط الخام

السوق النقدیة للبنوك، التي كانت تعاني في  إرجاع إلىتحسین وضعیة الخزینة الذي أدى  - 

 1.في نفس مجال الوساطة الخزینةبسبب تواجد  اإلقصاءالماضي القریب من ظاهرة 

  2001سنة  :الفرع الثاني

  : نجد النظام المصرفي الجزائري یشكل مما یلي 2001خالل سنة  

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

 .معتمدة لتنفیذ عملیات البنوكعمومیة شركة تأمین  - 

 .بنك خاص بما في ذلك بنك واحد مختلط 12 - 

 .عمومیة 1مالیة،  مؤسسات 4 - 

  LEASINGمؤسستي  2 - 

 .بنك للتنمیة وٕاعادة الهیكلة 1 - 

 .ولكن لم یبدأ مزاولة نشاطاته بعد االعتمادبنك خاص منح له  1 - 

  :الودائع عرفت التطورات التالیة أنفیما یخص نشاطات البنوك خالل هذه السنة فنجد  أما

  

  

  

  

                                                 
، الدورة العامة العادیة 2000ة الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول من سن:مشروع تقریر حولالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  1

  .3: ، الجزائر، ص2000السادسة عشر، 
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  20011-1999 :ترةفلتطور إجمالي الودائع خالل ا): 05: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
   1999  2000  2001        

 
    551.879  460.267               352.707  ودائع تحت الطلب

  
     469.126  431.008              341.306    البنوك العمومیة    
           55,753     29.259                11.401                البنوك الخاصة    

 
 836.180                 617.873              578.574                              ودائع ألجل
  

            753.187                  571.991             559.200                البنوك العمومیة   
       82.993                      45,882            19.284                 البنوك الخاصة   
 

            1388.059               1078.140             931.281       مجموع المتاحات المجمعة    
 
              % 90.0                  % 93.0                 %96.7              حصة البنوك العمومیة   
    % 10.0                  % 7.0                   %3.3                 حصة البنوك الخاصة   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2001. 

نشاطات البنوك فیما یخص الموارد والمتاحات المجمعة من قبلها  أنمن خالل الجدول نالحظ 

  :ـبتمیزت 

 االقتصادالخاصة ولو كانت محتشمة في تمویل  ةاألجنبیالزیادة التدریجیة لحصة البنوك  - 

 .%7نسبة قدرها  2000في حین كانت تمثل سنة  %10وقد بلغت خالل هذه السنة 

كما ال یمكن إهمال الزیادة في الموارد المجمعة من طرف البنوك العمومیة من طرف قطاع  - 

من  %38القطاع العام فقد مثل  أما، %62نسبة 2001وصل خالل سنة المؤسسات والعائالت حیث 

 .إجمالي المتاحات المجمعة

 .الموارد والمتاحات المجمعة لبنوك الخاصة كانت منحصرة من القطاع الخاص فقط - 

  .وسائل العمل للبنوك تطور وتنامي باستمرار 2001وعلى العموم فقد تمیزت سنة 

هذه  هاشهدتلتطورات التي ا أهما یخص القروض فیمكن عرض فیم أماهذا بالنسبة للودائع، 

  :السنة ومقارنتها مع السنوات السابقة من خالل الجدول التالي

  

  

  

  

                                                 
1 les rapports annueles de la banque d’algerie 2001. 
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  20011-1999: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 06: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 
 

                  1999                  2000                             2001  
 

              549.523               530.264           760.597               القروض الموجھة  للقطاع العام
 544.534                   530.264           760.597                       البنوك العمومیة   
     4.989        -        -                     لخاصةالبنوك ا   

 289.054  245.309            173.908    القروض للقطاع الخاص
 249.358  218.940            159.849            البنوك العمومیة   
 39.696   26.369            14.059           البنوك الخاصة   

              838.577                    775.573             934.505               وزعةمجموع القروض الم
 %94.7       % 96.6             % 98.5    حصة البنوك العمومیة      
 %5.3       %4.1               %2.7             حصة البنوك الخاصة      

 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2001, P :47. 

نسبة القروض قصیرة االجل حیث بلغت  وا یمكن مالحظته خالل هذه السنة هم أهم

وهذا یدل على عدم  %22لم تتعدى  األجلالقروض متوسطة وطویلة  أنفي حین 78%

ارة المخاطرة في التوغل في السوق المصرفیة من طرف البنوك األجنبیة الخاصة تفادیا للخس

  .وتقلیل نسبة الخطر

فقط الخاصة للقطاع العمومي بدأ  األجنبیةتمویل البنوك  أنكما یمكن أیضا مالحظة 

 .لقطاع العامل األجنبیةوهي بدایة لتمویل البنوك  %4.95والذي مثل نسبة  2001 سنة

  2002سنة  :ثالثالالفرع 

   :شكل مما یليتنجد النظام المصرفي الجزائري ی 2002خالل سنة  

 .لتوفیرلبنوك عمومیة بما في ذلك صندوق  6 -

 .معتمدة لتنفیذ عملیات البنوك UNE ASSURANCE MUTUELEشركة تأمین  -

 .مختلطبنك خاص بما في ذلك بنك واحد  12 -

 .عمومیة 2مؤسسات مالیة،  5 -

  LEASINGمؤسستي  2 -

 .بنك للتنمیة بما في ذلك إعادة الهیكلة 1 -

 .لم یبدأ مزاولة نشاطاته بعد ولكن داماالعتبنك خاص منح له  1 -

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’Algérie 2001. 
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وات السابقة نجد أن البنك العمومیة منتشرة بصفة كبیرة وواسعة على مستوى السنوكباقي 

التراب الوطني وتلعب دور مهم جدا في عملیات التنمیة على عكس البنوك الخاصة التي مازال دورها 

 استقبالها والتي تشمل أساسا في یعد محدودا نوعا ما مقارنة بالعمومیة، تزاول كل البنوك أعمال

  .الودائع، خدمة العمالء وكذا منح القروض

جانب البنوك نجد المؤسسات المالیة والتي لها دور أیضا في تطویر التعامالت المالیة  إلى

  .ولكنها ال تحظي بمیزة جمع الموارد أو المتاحات من طرف العمالء

خلق بیئة تنافسیة بین  إلىویر أعمالها أدى فوجودها وتطبالنسبة للبنوك الخاصة األجنبیة 

  5وكذا سوق القروض وباألخص الخدمات المصرفیة "المتاحات" البنوك على المستوى سوق الموارد 

البنوك العمومیة مسیطرة على إجمالي  أنومن خالل التقاریر السنویة لبنك الجزائر نجد 

حیث سجلت نسبة  2001مقارنة بسنة وهذه النسبة عرفت تراجعا قلیال  %87.5األصول بنسبة 

البنوك  توغلوهذا یدل على زیادة  %93.6اإلجمالیة للبنوك حوالي  لألصولالبنوك العمومیة  احتواء

  .یة في السوق المصرفیة الجزائریةالخاصة األجنب

مع نمو قدر  2002ولقد عرفت النشاطات الكلیة للموارد أو المتاحات تطور مهم للغایة خالل 

والبیانات التالیة  %24.1: والتي قدرت بـ 2001بعد الزیادة المعتبرة التي سجلت نهایة  %18.8: بـ

  "2000/2001/2002" الودائع ومختلف المتاحات خالل السنوات  التغیرات التي عرفتهاتوضح أهم 

  2001-1999: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 07: (الجدول رقم

 (en milliards de DA ; fin de période) 
      2000  2001  2002 

 642,168 554,927 467,502    الودائع تحت الطلب
 548,130 499,174 438,244                 البنوك العمومیة 
 94,038   55,753   29,258                    البنوك الخاصة 

 485,191 1        235,006 1            974,350              الودائع ألجل
          312,962 1         152,012 1            928,468            البنوك العمومیة 
 172,229   82,994        45,882                البنوك الخاصة 

         127,359 2           789,933 1           441,852 1                                      المجمعة إجمالي المتاحات
 % 87,5         % 92,2                  % 94,8              حصة البنوك العمومیة             
 % 12,5         % 7,8                 % 5,2                   حصة البنوك الخاصة 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DES LA BANQUE D’ALGERIE,2002. 

: بـ" الموارد" خالل البیانات أعاله نالحظ زیادة نصیب البنوك الخاصة في سوق المتاحات من 

  .2001نهایة سنة  %7.8: والتي قدرت بحوالي 2001مقارنة بسنة  2002نهایة  12.5%

  :تمیزت بمایلي 2002وبصفة عامة فإن سنة 

                                                 
 من أهم الدوافع الرئیسیة التي دفعتنا لدراسة الموضوع  

5 Les rapportes annuels de la banque d’Algérie 2002،p : 02. 
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یاسة تحسین تنمیة معتبرة في وسائل عمل ومقومات البنوك، وذلك من خالل إتباع س - 

 .السیولة البنكیة

 .فقد كانت جیدة خالل هذه السنة لالقتصادزیادة نسبة القروض الموجهة  - 

تتم إلتمام صرف  لالقتصادفي إطار توزیع الموارد  والمتاحات، عملیة توزیع القروض  - 

 صرف القروض الموجهة للقطاع الفالحي التي تدخل باستثناء 2001مخلفات البنوك العمومیة نهایة 

 .2002في 

دول التالي من طرف البنوك فیمكن إبرازها في الج لالقتصادأما بالنسبة للقروض الموجهة 

  1:ك الجزائرالمستخرج من تقاریر بن

  2002-2000: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 08: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période)  
                              2000                                    2001                  2002 

 715,834 740,087  701,812                    القروض للقطاع العام 
  715,834 735,098  701,812             البنوك العمومیة 

 -        4,989                           البنوك الخاصة           
  550,208 337,612  291,241   القروض للقطاع الخاص

 368,956 297,916  264,872                  البنوك العمومیة 
          181,252 39,696       26,369               البنوك الخاصة          

  266,042 1          077,699 1                      993,053      مجموع القروض الموزعة
   % 85,7      % 95,9                % 97,3         صة البنوك العمومیةح   
 % 14,3       % 4,1                  % 2,7               حصة البنوك الخاصة   

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DES LA BANQUE D’ALGERIE,2002. 

تقاریر بنك الجزائر، نالحظ أن مجموع القروض الموجهة  یانات المستخرجة منبإذن من خالل ال

ملیار دج نهایة سنة  1266ما یقارب  إلىووصلت  2001ملیار دج نهایة سنة  1077تفوق  لالقتصاد

  .%17.5أي بزیادة قدرها  2002

على عكس القروض الموجهة  %63: حیث أن القروض الموجهة للقطاع الخاص عرفت زیادة بـ

لتي عرفت تراجع طفیف، األمر الذي یجعل حصة القطاع الخاص في مجموع القروض للقطاع العام ا

  .2002نهایة  %43.5و  2001سنة  %31.3تفوق  لالقتصادالموجهة 

، نجد البنوك العمومیة ضمنت وتكفلت بتمویل كل القروض الموجهة 2001وعلى عكس سنة 

 %88للقطاع الخاص قد تراجعت من  حصتها في التمویل أننجد  2002للقطاع العام إال أنه وفي 

في ظل تطور ملحوظ للقروض الموجهة للقطاع الخاص والتي  2002نهایة  %67 إلى 2001سنة 

  .تمنحها البنوك الخاصة 

  

                                                 
1  Les rapports annuels de la banque d’Algérie 2002. 
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 2003نظرا للتطورات األخیرة أصبح النظام المصرفي الجزائري نهایة سنة  :2003 سنة: رابعالالفرع 

ها كلها بالجزائر العاصمة بإستثناء واحدة مقرها بوهران ویمكن عرض بنك ومؤسسة مالیة مقر  30یتكون من 

  : هذه المؤسسات فیما یلي

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

 .معتمدة لتنفیذ عملیات البنوك UNE ASSURANCE MUTUELEشركة تأمین  - 

 .تلطبنك خاص بما في ذلك بنك واحد مخ 14 - 

 .عمومیة 2مؤسسات مالیة،  5 - 

  LEASINGؤسستي م 2 - 

 .بنك للتنمیة بما في ذلك إعادة الهیكلة 1 - 

 .ولكن لم یبدأ مزاولة نشاطاته بعد االعتمادبنك خاص منح له  1 - 

البنوك العمومیة كما سبق وأشرنا في السنوات السابقة تمتلك شبكة مهمة ومعتبرة من الوكاالت 

ة مازالت شبكاتها معتبرة ومقتصرة على على مستوى التراب الوطني، في حین أن البنوك الخاصة األجنبی

  .الوالیات الرئیسیة الكبیرة

من طرف العمالء وتقوم كذلك " المتاحات" فحسب القانون تعمل البنوك على تجمیع الموارد 

توفیر وسائل الدفع وضمان  إلىبمنح القروض لهم بعد القیام بالدراسة الالزمة لملف القرض، باإلضافة 

الخ ، أما المؤسسات المالیة فلها نفس عملیات .. للعمالء كتسییر المخاطر الودائع وخدمات أخرى

وكذا تسییر وسائل الدفع وذلك ألن التشریع والقوانین " الموارد" البنوك ولكنها تمنع من تجمیع المتاحات 

  .التي جاءت حول البنوك في القانون الجزائري تمنعها من ذلك

جمالیة للقطاع المصرفي الجزائري، نجد أن البنوك فیما یخص اإلطار العام للنشاطات اإل

العمومیة تبقى دائما بارزة ومحتكرة السوق المصرفیة إن صح القول، وذلك نظرا لزیادة حصتها والتي 

،  %87.5: 2002من مجموع أصول البنوك وهي أكبر مما مثلته سنة  %92.7مثلت نسبة قدرها 

بنك الخلیفة وما عرفه النظام المصرفي الجزائري من تزعزع  األزمة التي خلفتها مشكلة إلىوهذا راجع 

  .في مؤسساته ونقص الثقة في القطاع الخاص

الذي  2002فقد عرفت تطور متدني نوعا ما مقارنة بسنة " المتاحات" فیما یخص الموارد 

التي كانت فیها النسبة  2003على عكس سنة  %18.6نسبة  إلىمعة جوصلت فیه الموارد الم

ویمكن إبراز أهم التغیرات في هذه السنة في الجدول التالي المستخرج من التقاریر السنویة  14.9%

  .لبنك الجزائر
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  2003-2000: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 09: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
   2000    2001   2002   2003  

 
 719,591  642,168  554,927  467,502  ودائع تحت الطلب

 648,771  548,130  499,174  438,244   البنوك العمومیة    
 70,816      94,038     55,753     29,258    البنوك الخاصة    

 1723,861           485,191 1                 235,006 1              974,350                            ودائع ألجل
 1656,684             312,962 1         152,012 1                 928,468             البنوك العمومیة   
 67,177     172,229    82,994                           45,882   البنوك الخاصة   

     2443,452          127,359 2       789,933 1           441,852 1               مجموع المتاحات المجمعة
 % 94,4    % 87,5             % 92,2                    % 94,8              حصة البنوك العمومیة   
   % 5,6   % 12,5        % 7,8                               % 5,2                حصة البنوك الخاصة   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2003. 

 إلىتقلصت " الموارد"یث أنه ومن المالحظ أن حصة البنوك الخاصة في سوق المتاحات ح

خالل  خاصینفالس بنكین ، وهذا بسبب إ2002سنة   %12.5: مقارنة بـ  2003نهایة سنة 5.6%

  :هي 2003ممیزات سنة  أهموعلى العموم فإن ، 2003سنة 

 .تزعزع القطاع المالي والنقدي جراء الفضائح المدویة، أهمها فضائح بنك الخلیفة - 

تزعزع جهاز الرقابة واإلشراف تعرضه إلى أخطار عدیدة أهمها سحب الثقة والتي من شأنها  - 

 1.أن تمس بمصداقیة الساحة المالیة ككل

كیة وذلك ألن السیولة البن تحسینل العمل للبنوك في ظل مواصلة توحید تطویر وسائ  - 

متواصلة، ویمكن عرض أهم األرقام الخاصة بالقروض الموزعة في الجدول  لالقتصادالقروض الموجهة 

 :التالي المستخرج من التقاریر السنویة لبنك الجزائر فیما یلي

  2003-2000: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 10: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 

 
                     2000                             2001 2002  2003 

 
 791,693             715,834              740,087  701,812                ض الموجھة  للقطاع العاموالقر
 791,494   715,834             735,098  701,812                       البنوك العمومیة   
     199             -         4,989        -                     البنوك الخاصة   

 586,559  550,208  337,612  291,241   القروض للقطاع الخاص
 487,740  368,956  297,916  264,872        البنوك العمومیة   
  98,819      181,252  39,696    26,369          البنوك الخاصة   

 378,252              266,042 1             077,699 1                            993,053    مجموع القروض الموزعة
 % 92,8      % 85,7      % 95,9     % 97,3    حصة البنوك العمومیة      
 % 7,2                        % 14,3  % 4,1          % 2,7             حصة البنوك الخاصة      

 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2003. 

                                                 
، الدورة العامة العادیة 2003الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي األول من سنة :مشروع تقریر حولالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  1

 .4: ، الجزائر، ص2003الثالثة والعشرون، 
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برنامج تقییم : "همال الخطوة الفعالة التي قامت بها الجزائر من خالل ما یسمى بـال یمكن إكما 

حیث تقوم   BMوالبنك العالمي  FMIالنقد الدولي  دوقالذي أشرف علیه صن" PESFالقطاع المالي 

بهذه العملیة لجان مشتركة من الهیئتین هدفها الرئیسي هو تفعیل عملیة المراقبة على النظام المالي 

حیث سمح هذا البرنامج للسلطات الجزائریة بالتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف . ضاءللدول األع

الكلي وما قد  االقتصادالسلبیة التي قد تترتب على  ثاراآلالمحتملة للنظام المالي الجزائري وذلك لتفادي 

ولعل أهم ما جاء به هذا . ككل االقتصاديتخلفه حول تعطیل عملیة التنمیة للنظام المالي والنمو 

  :البرنامج مایلي

 .االعتمادتفعیل عملیات منح  - 

 .حسین اإلطار العملیاتي للنشاط البنكيت - 

 1.البنوك العمومیة تدریجیاإجراء إصالحات طویلة األجل وخوصصة  - 

  2004 سنة :خامسالفرع ال

المعدل والمكمل لقانون النقد والقرض والذي  2003أوت  26في  03/11بعد صدور القانون رقم  

للبنوك الخاصة واألجنبیة وكذا المراقبة علیها، حیث أنشأ بنك الجزائر  االعتمادفعل وزاد من شروط منح 

  "المراقبة وفرض العقوبة" اإلنذار للرصد و میكانیزمات أكثر دقة 

مؤسسة مصرفیة ومالیة  29فقد كان یضم  2004الجهاز المصرفي الجزائري نهایة  أما تشكیل

  :توضح في األتي

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

 .معتمدة لتنفیذ عملیات البنوك UNE ASSURANCE MUTUELEشركة تأمین  - 

 .مختلطواحد بنك خاص بما في ذلك بنك  15 - 

 .عمومیة 2مؤسسات مالیة،  4 - 

  LEASINGمؤسستي  2 - 

 .بنك للتنمیة بما في ذلك إعادة الهیكلة 1 - 

حیث وكما سبق وأشرنا في السنوات السابقة كان للبنوك العمومیة السیطرة الكاملة في تغطیة 

العمالء عبر  التراب الوطني وهي تضم شبكة مهمة للغایة منتشرة بصفة كافیة لتوفیر وتحقیق طلبات

وكالة وفرع عبر الوطن، أما البنوك الخاصة واألجنبیة فما  1063 إلىالوطن وقد وصلت عدد وكاالتها 

وكالة،  120محتشم ومحدود یقتصر فقط على الوالیات الكبرى من الوطن وقد بلغ عددها  انتشارهازال 

                                                 
1  Les rapports annuels de la banque d’Algérie 2003, p :13. 
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ي، حیث تقوم هذه الوكاالت شباك بنك 1183وصل الى  2004وعلیه فعدد الوكاالت والفروع ككل عام 

 االئتمانمن الجمهور و تقوم بتقدیم جملة من الخدمات أهمها منح " المتاحات" تجمیع الموارد  بعملیة

  الخ.. وتسییر المخاطر وفتح الحسابات 

خلق جو من  إلىولعل زیادة وكاالت البنوك الخاصة األجنبیة وٕان كان قلیل إال أنه أدى 

  .لمصرفیة الجزائریة وخاصة في مجال الخدمات المصرفیةالمنافسة داخل الساحة ا

فیما یخص اإلطار العام للنشاطات اإلجمالیة للقطاع المصرفي الجزائري، نجد أن البنوك 

العمومیة تبقى دائما بارزة ومحتكرة السوق المصرفیة إن صح القول، حیث بلغت حصتها خالل سنة 

  .من مجموع أصول البنوك  92.1%  2004

الذي  2003فقد عرفت تطور متدني نوعا ما مقارنة بسنة " المتاحات" یخص الموارد فیما 

التي كانت فیها النسبة  2004على عكس سنة  %14.9نسبة  إلى المجمعةوصلت فیه الموارد 

ویمكن إبراز أهم التغیرات في هذه السنة في الجدول التالي المستخرج من التقاریر السنویة  10.7%

  .لبنك الجزائر

  20041-2001: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 11: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
     2001   2002   2003                 2004     

 
 1127.916        719,591  642,168  554,927  ودائع تحت الطلب

 1019.891   648,771  548,130  499,174   البنوك العمومیة    
 108.025  70,816      94,038     55,753      البنوك الخاصة    

 1577.456 1723,861           485,191 1                235,006 1                           ودائع ألجل
  1509.556  1656,684             312,962 1         152,012 1                البنوك العمومیة   
 )201.874(          )152.702(              )139.461(      )133.431(   الودائع بالعملة الصعبة   
 67.900        67,177     172,229    82,994                         البنوك الخاصة   
 )17.048(                  )18.095(                )29.297(      )21.002(   الودائع بالعملة الصعبة   

 2705.372            2443,452        127,359 2       789,933 1              مجموع المتاحات المجمعة
  %93.5 % 94,4 % 87,5            % 92,2                    حصة البنوك العمومیة   
 %6.5   % 5,6    % 12,5        % 7,8                              حصة البنوك الخاصة   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2004. 

حیث أنه ومن خالل التقاریر المستخرجة من بنك الجزائر أن هناك زیادة طفیفة في حصة البنوك 

حققته هذه البنوك  وهي نسبة أكبر مما 2004سنة  6.5%: بـ" المتاحات" الخاصة في سوق الموارد 

  .2003في  خاصینوذلك بعد تصفیة بنكیین  %5.6 2003سنة 

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’Algérie 2004. 
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: كما أن معدا النمو للموارد المجمعة من قبل البنوك الخاصة خالل هذه السنة والذي قدر بـ

كان أكبر من معدل نمو المتاحات والموارد المجمعة من طرف البنوك العمومیة والتي مثلت  27.8%

  . %9.7نسبة قدرها 

  :تمیزت 2004وعلى العموم فسنة 

 "  الودائع تحت الطلب، الودائع ألجل بالدینار" بمواصلة نمو وتحسن وسائل العمل للبنوك   - 

 .لالقتصادزیادة القروض الموجهة  - 

مقارنة  %28.2: الودائع بالعملة الصعبة المجمعة من طرف البنوك زادت بنسبة قدرت بـ - 

 %1.2ة أي بزیاد%27والتي كانت  2003بسنة 

فیمكن إبرازها في الجدول التالي  االقتصادبالنسبة لتخصیص الموارد وتوزیع القروض على  - 

 :المستخرج من التقاریر السنویة لبنك الجزائر

  2004-2001: خالل الفترة القروض الموزعةتطور إجمالي ): 12: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                                 2001 2002  2003   2004 
 

 859.657  791,693               715,834  740,087                 القروض الموجھة  للقطاع العام
 856.976  791,494   715,834             735,098                        البنوك العمومیة
 2.681     0.199      -         4,989                           البنوك الخاصة

 674.731  586,559  550,208  337,612   القروض للقطاع الخاص
 568.605  487,740  368,956  297,916        البنوك العمومیة

 106.126   98,819      181,252  39,696            وك الخاصةالبن       
 1534.388 378,252              266,042 1             077,699 1                مجموع القروض الموزعة

  %92.9  % 92,8      % 85,7      % 95,9    حصة البنوك العمومیة
 %7.1  % 7,2                        % 14,3  % 4,1                حصة البنوك الخاصة      
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2004. 

ملیار دینار على عكس  1534.4حوالي  2004سنة  لالقتصادبلغت حصیلة القروض المقدمة  

، كذلك %11.2ملیار دینار أي بزیادة حوالي  1379.5 لالقتصادحیث وصلت فیها القروض  2003سنة 

طاع العام فقد عرفت ، أما الق%14.8: نجد القروض المخصصة للقطاع الخاص عرفت هي األخرى زیادة بـ

 لالقتصادوهذا یعني أن حصة القطاع الخاص من مجمل القروض الموجهة  %8.6 إلىزیادة طفیفة وصلت 

  .من مجموع القروض 2003سنة   %42.6: وهي زیادة نوعا ما مقارنة بـ %44: مثلت حصة قدرها

مجموع القروض  من %56: تتشكل من  2004لسنة  لالقتصادوعلیه فإن مجموع القروض الموجهة 

: حیث غطت ما یقارب 2003جعا نسبي مقارنة بسنة االموزعة للبنوك العمومیة وهي بذلك سجلت تر 

ولكنها رغم ذلك تبقى محتكرة عملیة التمویل للقطاع العام، وكذا القطاع الخاص حیث عرفت نسبة  57.4%
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سحب الثقة من البنوك الخاصة  إلىوذلك راجع  %84.3 إلىتمویل البنوك العمومیة للقطاع الخاص زیادة 

  .بعد أزمة بنك الخلیفة

ویمكن تبیان توزیع القروض وأنواعا في الجدول التالي المستخرج من التقاریر السنویة لبنك الجزائر 

  :2004لسنة 

  2004-2001: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 13: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                                 2001 2002  2003   2004 
 

 828.337  773.568    627.980                513.316                              األجل   قصیرةض وقر
 779.741  736.561   508.524             478.453                 البنوك العمومیة              

 48.596     37.007  119.456        34.863                  بنوك الخاصة      ال
 706.051  605.905  638.063  564.383   متوسطة وطویلة األجلقروض 

 645.840  542.673  576.267  554.562  البنوك العمومیة      
 60.211   63.232    61.796  9.821    البنوك الخاصة             

 1534.388 378,252              266,042 1             077,699 1                مجموع القروض الموزعة
  %54  % 56.1    % 49.6      % 47.6   القروض قصیرة األجلحصة   
 %46                    % 43.9                % 50.4                  % 52.4  متوسطة وطویلة األجل       حصة البنوك   
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2004. 

كانت  2004الموزعة من طرف البنوك نهایة  األجلالقروض قصیرة  أننالحظ  أعالهمن الجدول 

، هذا التوجه بدأ سنة %46وهي أكبر من القروض الموزعة متوسطة وطویلة األجل  %54تمثل نسبة 

مثال كانت نسبة القروض متوسطة و طویلة  2002، ألنه خالل سنة 2004خالل سنة  واستمر 2003

في  أما،  %50.4، والثانیة %49.6: األجل متقاربة مع نسبة القروض قصیرة األجل حیث مثلت األولى

سبة فقد بلغت نسبة القروض متوسطة وطویلة األجل الممنوحة من قبل البنوك العمومیة ن 2004نهایة سنة 

، فیما تمثلت نسبة هذه القروض في البنوك 2003سنة  %42.4من إجمالي القروض موازاة مع   45.3%

  .2003عام  %63.1من إجمالي القروض والتي كانت   %55.3الخاصة واألجنبیة 

  :مؤشرا ت المردودیة للبنوك  أهمویمكن في األخیر عرض 
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  2004- 2002خالل الفترة  مؤشرات المردودیة للبنوك): 14: (الشكل رقم
   

                                2002                 2003                 2004     
 

                                                     :البنوك العمومیة 
       *ROE                                    8.11%              5.32% 3.93% 

ROE 23.38  %26.20                      %32.60                         قبل النتیجة%  
       ROA **       0.51%                0.34%  0.23% 

 17  16                             16              الرفع المالي     
 %97  %98                           %95  نسبة تغغطیة التكالیف حسب المنتجات

  :الخاصةالبنوك 
  ROE                               21.59%         16.68%  23.59% 

ROE  31.37   %31.88       %27.98                                  قبل النتیجة%  
       ROA **       1.58%               1.16%  1.72% 

 14           14                            14              الرفع المالي      
  %76  %86                    %78  نسبة تغغطیة التكالیف حسب المنتجات

* ROE : متوسط األموال الخاصة/ النتائج  
** ROA : النتائج مقارنة بالمجموع المتوسط للمیزانیة, 
*** Levier financier :  متوسط األموال الخاصة/ متوسط مجموع األصول  

 
SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2004. 

  2005سنة  :سادسالفرع ال

 االعتمادنتیجة لتفعیل جهاز الرصد والمراقبة على مستوى بنك الجزائر خاصة فیما یخض منح 

، وهذا لمواصلة المنهج العتمادابنوك ومؤسسة مالیة وسحب منها  3للبنوك والمؤسسات المصرفیة تم تصفیة 

في الجهاز المصرفي وذلك من خالل جملة من  االستقرارالمتبع الذي یهدف من خالله تحقیق نوع من 

  .2003المیكانیزمات یقوم بها بنك الجزائر لتفادي ما وقع في ازمة 

سة مالیة بنك ومؤس 24بنك الجهاز المصرفي الجزائر یتكون من  أصبحالتصفیة  ونظرا لهذهوعلیه 

  :وهي كاألتي 2005نهایة سنة 

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

 .معتمدة لتنفیذ عملیات البنوك UNE ASSURANCE MUTUELEشركة تأمین  - 

 .مختلطبنك خاص بما في ذلك بنك واحد  12 - 

 .عمومیة 1مؤسسة مالیة،  2 - 

  LEASINGمؤسستي  2 - 

 1.ة الجاريبنك للتنمیة بما في ذلك إعادة الهیكل 1 - 

حیث انه وكما سبق وأشرنا سلفا تبقى البنوك العمومیة هي المسیطرة على السوق المصرفیة من 

وكالة بنكیة  1097 إلى 2005خالل عدد وكاالتها وشبابیكها البنكیة حیث وصل عددها نهایة سنة 

                                                 
1  les Rapports Annuels de la Banque d’algerie 2005, p : 85. 
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طن واالم احتیاجاتعلى مستوى كل التراب الوطني، وهي منتشرة بصفة تستطیع من خاللها تلبیة 

 إلىالجزائري، أما البنوك الخاصة فقد عرفت نوعا من التطور في عدد وكاالتها حیث وصل عددها 

إال أنه مازال یقتصر تغطیتها على الوالیات الكبرى من البالد ولم تتوغل بعد  2005نهایة سنة  130

وكالة  1222 إلىوصل  2005السوق المصرفیة الجزائریة جیدا، وعلیه فعدد الوكاالت البنكیة نهایة 

  .على المستوى الوطني

زیادة  إلىحظ دائما أن التطور الذي تشهده البنوك األجنبیة والخاصة في الجزائر أدى كما نال

البنوك الخاصة رائدة  باعتبارالمنافسة بین القطاع الخاص والعام وخاصة في میدان الخدمات المصرفیة 

  .ة الخدمات المقدمةفي هذا المجال األمر زاد من نوعیة وكفاء

، نجد أن حصة البنوك العمومیة بالنسبة للنشاطات اإلجمالیة للبنوك والقطاع المصرفي ككل أما

خالل هذه السنة وهي بذلك تواصل تحقیق إیجابي بعد ما حققته خالل سنتي  %91.4 إلىوصلت 

  .على التوالي" %92.1، %92.8"  2004و  2003

لمتاحات المجمعة تبقى نسب التطور فیها منخفضة نوعا ما كذلك األمر بالنسبة للموارد وا

  :خالل هذه السنة ویمكن عرضها في الجدول التالي %8.8 إلىووصلت 

  2005-2002: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 15: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
    2002   2003                    2004                   2005 

 1220.364  1127.916      719,591  642,168  ودائع تحت الطلب
 1104.302     1019.891   648,771  548,130   البنوك العمومیة    
 116.062       108.025   70,816   94,038        البنوك الخاصة    

 1724.172   1577.456  1723,861           485,191 1                               ودائع ألجل
  1642.274  1509.556  1656,684            312,962 1                البنوك العمومیة   
 )210.193(   )201.874(             )152.702(        )139.461(  الودائع بالعملة الصعبة   
 81.898    67.900    67,177     172,229                            البنوك الخاصة   
 )20.965(   )17.048(                )18.095(                 )29.297(  الودائع بالعملة الصعبة   

 2944.536        2705.372     2443,452    127,359 2               مجموع المتاحات المجمعة
 %93.3       %93.5                % 94,4              % 87,5            حصة البنوك العمومیة   
        %6.7        %6.5   % 5,6    % 12,5                حصة البنوك الخاصة   

 
SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2005. 

  :میز نشاط البنوك وعلى الخصوص الموارد المجمعة من الجمهور كمایلي

 .2004سنة  %8.6مقارنة  ب  %12.5نمو الموارد للبنوك الخاصة بلع  معدل - 

الموارد المجمعة للبنوك العمومیة كانت الجزء األكبر منها لتمویل القطاع العام بنسبة  - 

73.8%. 

لقطاع  % 63.1: ، وزعت%12.5 المجمعة نسبةك الخاصة فقد عرفت مواردها أما البنو  - 

 .ع العامللقطا %36.9العائالت والمؤسسات و 
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  :بالنسبة للقروض وتوزیعها فیمكن عرض أهم التغیرات في الجدول التالي أما

  2005-2002: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 16: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                                 2002 2003              2004  2005 
 

 895.831  859.657        791,693   715,834               روض الموجھة  للقطاع العامالق
      895.490      856.976        791,494             715,834                     البنوك العمومیة
 0.341  2.681          0.199      -                        البنوك الخاصة

 881.616  674.731  586,559     550,208   لقطاع الخاصالقروض ل
       750.463    568.605        487,740    368,956        البنوك العمومیة

 131.153   106.126         98,819     181,252            البنوك الخاصة       
  1777.447  1534.388         378,252           266,042 1                 مجموع القروض الموزعة

 92.6% %92.9         % 92,8      % 85,7   حصة البنوك العمومیة
 %7.4 %7.1          % 7,2                   % 14,3                     حصة البنوك الخاصة      
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2005., P :87. 

 1532.4فاقت  لالقتصادیتضح لنا أن مجموع القروض الموجهة  أعالهمن خالل الجدول 

 ملیار دج 1777.4فقد وصلت  2005، أما بالنسبة لسنة 2004ملیار دینار جزائري وهذا خالل سنة 

خالل سنة %49.6، حیث قدرت القروض الموجهة للقطاع الخاص نسبة %15.8أي بمعدل زیادة 

2005.  

رغم تسجیل  %50.4 اكبر وذلك بنسبةالقروض الموزعة للقطاع العام فقد كانت  اليإجم أما

، وهذا التمویل تقریبا كله من البنوك العامة بنسبة تمویل 2004مقارنة بسنة  %6تراجع نوعي قدره 

، وتبقى القروض الموزعة من قبل البنوك الخاصة تقریبا كلها موجهة 2005خالل سنة  %85.1قدرها 

  .البنوك العمومیة للقطاع العام وتمویالته  الحتكارالخاص وهذا ربما  للقطاع

  :ویمكن توضیح توزیع القروض وأنواعها في الجدول التالي المستخرج من بنك الجزائر

  2005-2002: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 17: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                                 2002  2003                   2004                     2005 
 

 924.328    828.337  773.568    627.980                    قروض قصیرة األجل
 853.958                779.741  736.561  508.524                        البنوك العمومیة       

 70.370                  48.596     37.007 119.456                        نوك الخاصةالب
 853.119    706.051  605.905  638.063   قروض متوسطة وطویلة األجل

 791.995                645.840  542.673  576.267        البنوك العمومیة
 61.124                  60.211   63.232    61.796          البنوك الخاصة       

 17777.447  1534.388 378,252              266,042 1                 مجموع القروض الموزعة
 %52 %54  % 56.1    % 49.6   حصة القروض قصیرة األجل  
 %48 %46                    % 43.9                % 50.4         حصة البنوك متوسطة وطویلة األجل  
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2005., P :88. 
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القروض قصیرة األجل الموزعة من طرف البنوك نهایة سنة  أنمن خالل بیانات الجدول یتضح لنا 

ت نسبة متوسطة وطویلة األجل فقد مثل أما القروضمن إجمالي القروض  %52مثلت نسبة قدرها  2005

ق .ق  %49.6أ، .م.ط.ق %50.4"  2002وهي بذلك تكون قد تراجعت مقارنة بسنة من اإلجمالي  48%

  ."أ

لقروض متوسطة وطویلة  %96من قبل البنوك الخاصة فقد كان حوالي بالنسبة لتدفق القروض 

  .فقط للقروض قصیرة األجل % 4األجل و 

  2010 -2006 تطور النظام المصرفي من: المطلب الثاني

  :2006سنة  :الفرع األول

قرها الرئیسي مبنك ومؤسسة مالیة معتمدة،  24خالل هذه السنة أصبح النظام المصرفي الجزائري یتكون من 

بنك التنمیة وٕاعادة الهیكلة الذي یعتبر هو األخر جزءا من النظام  إلى ضافةكلها بالجزائر العاصمة، باإل

  :یتكون كاألتيالمصرفي، وعلیه أصبح النظام المصرفي 

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

 .معتمدة لتنفیذ عملیات البنوك UNE ASSURANCE MUTUELEشركة  تعاونیة للتأمین  - 

 .مختلطبنك خاص بما في ذلك بنك واحد  11 - 

 .عمومیة 1مؤسسة مالیة،  3 - 

  LEASINGمؤسستي  3 - 

 .إعادة الهیكلة الجاري ٕاعادة الهیكلةو بنك للتنمیة   - 

.. البنوك األساسیة في تجمیع الموارد وتوظیفها وكذا منح القروض وتسییرها  أعمالحیث تتمثل 

الواسع لعدد وكاالتها عبر التراب  االنتشارالبنوك العمومیة تبقى هي المسیطرة من خالل  أنالخ، ونجد 

هذا التطور  آنما إال  الخاصة فتشهد تطورا نوعیا لكن یبقى محتشما نوعا األجنبیةالبنوك  أماالوطني، 

  .زیادة حدة المنافسة داخل السوق المصرفیة الجزائریة إلىأدى 

أما بالنسبة لمؤشرات القوة المالیة، فنجد أن البنوك العمومیة نتیجة لتجاوبها مع التعدیالت  

منها   %15.15 إلى 2006فیها وصل سنة  ارتفاعاحققت  والقواعد التحوطیة الخاصة بنسب األمان

  .2005تحسن كبیر مقارنة بسنة  وهو للبنوك األجنبیة الخاصة %21.59للبنوك العمومیة و  14.37%

بالبنوك  3415موظف داخل النظام ككل منها  32577أما بالنسبة للعمالة فقد تم و توظیف 

سنة  %91.8وتبقى النشاطات البنكیة للبنوك العمومیة هي صاحبة حصة األسد بنسبة  األجنبیة الخاصة

 " %91.4"  2005وهي بذلك تسجل زیادة على ماتم تحقیقه خالل سنة  2006
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التطورات في الودائع والمتاحات في الجدول التالي المستخرج من التقاریر  أهمویمكن عرض   

  :2005السنویة لبنك الجزائر لسنة 

  20061-2003: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 18: (لجدول رقما

en milliards de dinars; fin de période) 

 
      2003                    2004                   2005                       2006     

 
 1750.432  1220.364  1127.916      719,591  ودائع تحت الطلب

 1597.514        1104.302     1019.891   648,771   البنوك العمومیة    
 152.918        116.062       108.025  70,816          ةالبنوك الخاص    

 1766.105    1724.172   1577.456  1723,861                               ودائع ألجل
  1670.127    1642.274  1509.556  1656,684                البنوك العمومیة   
 )211.290(     )210.193(               )201.874(               )152.702(          الودائع بالعملة الصعبة   
 95.978    81.898    67.900    67,177                   البنوك الخاصة   
 )29.506(     )20.965(               )17.048(                  )18.095(          الودائع بالعملة الصعبة   

 3516.537     2944.536           2705.372            2443,452          مجموع المتاحات المجمعة
 %92.9 %93.3                  %93.5                % 94,4             حصة البنوك العمومیة   
 %7.1          %6.7                      %6.5  % 5,6                   حصة البنوك الخاصة   

 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2006, P :86. 

  :ولتوضیح الودائع حسب مدة تها دویلة ومتوسطة أو قصیرة االجل نبرز الجدول التالي

 
                     2003                    2004                     2005  2006 

 
 1750.432  1224.403      1127.916    718.905       ودائع تحت الطلب

 1163.928      773.903                  697.423             387.331         القطاع العام    
 442.418  321.294       273.903      232.346            القطاع الخاص    
  144.086             129.206       156.560               99.228           *أخرى     

 1766.105            1736.164               1577.456    1724.043                                   ودائع ألجل
  364.453     365.818      254.102     513.972                       القطاع العام   
 1271.360     1232.815               1189.187    1102.217                        القطاع الخاص   
 130.292               137.531                 134.167             107.854            *أخرى    
 3516.537   2960.567               2705.372    2442.948               مجموع المتاحات المجمعة   
 %49.8  %41.4                     %41.7    %29.4                            ***  حصة القطاع العام   
   % 50.2  %58.6     %58.3     %70.6                        ***حصة القطاع الخاص   

 SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2006., P :86. 

،  %18.9: وقدرة بـ 2005مقارنة بسنة كما نرى من الجدول أن الموارد المجمعة عرفت زیادة 

  :كما نجد أن الموارد والمتاحات للبنوك سجلت األرقام التالیة

: مقارنة بـ %7.1: الزیادة المعتبرة في حصة البنوك األجنبیة الخاصة في سوق المتاحات بـ 

  .2005سنة   6.7%

أما  2005سنة   %12.5مقارنة  %25.7: ـب درقمعدل نمو الودائع المجمعة للبنوك الخاصة 

، وتبقى التدفقات المالیة 2005سنة  %9.2ر على غرا 2006سنة  %10.3البنوك العمومیة فحققت 

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’Algérie 2006. 
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للبنوك الخاصة كلها من القطاع الخاص والعائالت أما البنوك العمومیة فوصلت الموارد المجمعة من 

  .2005هي أكبر مما كانت علیه سنة و  %79.1نسبة إلى 2006القطاع العام سنة 

الودائع ألجل وتحت " كالسنة السابقة تمیزت بتطور هام في وسائل العمل للبنوك  2006وعلیه فسنة 

  .في ظل مواصلة التحسین في إدارة السیولة البنكیة" الطلب بالدینار

  :بالنسبة للقروض وتوزیعها فیمكن عرض أهم التغیرات في الجدول التالي أما

  2006-2003: لقروض الموزعة خالل الفترةتطور إجمالي ا): 19: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                          2003      2004     2005                 2006 
 

 848.408    895.831   859.657        791,693                القروض الموجھة  للقطاع العام
  847.305               895.490     856.976        791,494                      البنوك العمومیة

  751.664           811.303   849.741         791.494                القروض المباشرة
 95.641    70.299           7.235  -    شراء السندات

         1.103              0.877    2.681          0.199                      البنوك الخاصة
  0.017               0.341   2.681         0.199                القروض المباشرة

 1.086     0.536                  -   -    شراء السندات
 1055.694      881.616   674.731  586,559   القروض للقطاع الخاص

  879.275                   750.463  568.605        487,740         البنوك العمومیة
  874.746                   750.463  568.605        487,740     القروض المباشرة

 4.529          -   -   -   شراء السندات
  176.419          131.153   106.126      98,819              البنوك الخاصة       

  176.419             131.153      -                    -            باشرةالقروض الم       
 0.050          -   -   -     شراء السندات       

 1904.102  1777.447  1534.388            266,042 1           مجموع القروض الموزعة
 %90.7 92.6% %92.9         % 92,8     حصة البنوك العمومیة      

 %9.3 %7.4 %7.1          % 7,2                            حصة البنوك الخاصة      
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2006., P :88. 

جمالي القروض الموزعة للقطاع الخاص تبقى مهمة جدا حیث حازت على حصة قدرت خالل سنة إ

تمثلت  %5.1منها قروض مباشرة و  %39.5: لالقتصادوض المقدمة من إجمالي القر  %44.6: بـ 2006

  .في سندات

البنوك العمومیة تبقى تضمن تمویل القطاع العام مع نمو حصتها في تمویل القطاع  أنكما تبین لنا 

  .خالل هذه السنة %83.3: الخاص بـ
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  2006-2003: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 20: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 

-  
                              2003     2004                  2005  2006 

 
 915.697              924.328    828.337 773.568                   قروض قصیرة األجل

 819.346               853.958                779.741 736.561                        البنوك العمومیة       
 96.351      70.370                  48.596     37.007                        البنوك الخاصة

 988.405    853.119    706.051  605.905   قروض متوسطة وطویلة األجل
 907.234       791.995                645.840  542.673        البنوك العمومیة

 81.171  61.124                  60.211   63.232          البنوك الخاصة       
 1904.102  17777.447  1534.388                      266,042         مجموع القروض الموزعة

 %48.1 %52                  %54  % 56.1   حصة القروض قصیرة األجل  
 %51.9  %48                        %46                % 43.9          وك متوسطة وطویلة األجلحصة البن  
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2006., P :88. 

جمالي إمن  %51.9نالحظ أن القروض متوسطة وطویلة األجل الموزعة من طرف البنوك مثلت 

وهنا نالحظ تطور القروض طویلة األجل والتي ساهمت  %48.1، أما قصیرة األجل 2006القروض نهایة 

من إجمالي القروض  %45.7، أما البنوك الخاصة فقد مثلت في قطاع الطاقة والمیاه ستثمارالامویل تفي 

  .2004سنة  %55.3و  %46.7 2005" النسبة مقارنة بـ انخفاضمع 

   2007سنة  :الثاني الفرع

 2007النظام المصرفي الجزائري نهایة  أنالبنوك وبروز عدة أنشطة جدیدة علیها نجد  تطور أعمال

بنك ومؤسسة مالیة مقرها الرئیسي كلها بالجزائر العاصمة  25البنك المركزي  إلىأصبح یضم باإلضافة 

تلخیص  احد أجزاء النظام الهامة ویمكن األخرعادة الهیكلة الذي یعتبر هو إ بنك التنمیة و  إلىضافة إ

  :فیما یلي 2007عناصر النظام المصرفي خالل سنة 

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

معتمدة لتنفیذ عملیات  UNE ASSURANCE MUTUELEشركة  تعاونیة للتأمین  1 - 

 .البنوك

 .بنك خاص بما في ذلك بنك واحد مختلط 12 - 

 .عمومیة 1مؤسسة مالیة،  3 - 

  LEASINGمؤسستي  3 - 

 .تنمیة وٕاعادة الهیكلة إعادة الهیكلة الجاريبنك لل 1 - 

شبكة البنوك العمومیة بغض النظر عن فروع البنك المركزي  أننرى  207ففي نهایة سنة 

تراب الوطني وهي تغطي أغلب الوالیات تقریبا، في حین الوكالة وفرع عبر كل  1093 إلىوصلت 

وكالة بنكیة عبر  1336أي بمجموع  2007وكالة نهایة  194: وصل عدد الوكاالت للبنوك الخاصة



 النظام المصرفي الجزائري وظهور البنوك األجنبیةتطور  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثالث

  
153 

 
  

 أي%92.8ئم على غلب األعمال المصرفیة بنسبة ان، وتبقى بذلك البنوك العمومیة المسیطر الدالوط

  .2006عن   %1بزیادة 

عرفت زیادة مهمة خالل هذه  األخرىفیما یخص الموارد والمتاحات المجمعة من البنوك فهي  أما

 أهمعلى عكس السنوات السابقة، والجدول التالي یبین  M2تلة النقدیة السنة، كما نالحظ زیادة حجم الك

  :التغیرات التي عرفتها المتاحات والموارد خالل هذه السنة

  20071-2004: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 21: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
      2004                   2005                       2006         2007 

 
 2560.8  1750.432  1220.364  1127.916   ودائع تحت الطلب

 2369.7      1597.514   1104.302  1019.891    البنوك العمومیة    
 191.1        152.918   116.062      108.025     البنوك الخاصة    

 1761.0  1766.105    1724.172   1577.456                               ودائع ألجل
  1671.5  1670.127    1642.274  1509.556                البنوك العمومیة   
 )207.1(      )211.290(               )210.193(       )201.874(             الودائع بالعملة الصعبة   
 89.5  95.978                    81.898    67.900                 البنوك الخاصة   
  )22.4(   )29.506(                   )20.965(       )17.048(             الودائع بالعملة الصعبة   

  195.5   116.3                         103.3                   98.8          الودائع المخصصة لإلستیراد
  162.9                85.6           79.9      79.9       البنوك العمومیة    
  )0.8(   ) 1.0(                        )1.6(                 )0.6(              الودائع بالعملة الصعبة    
   32.6                 30.7           24.3       18.9        البنوك الخاصة    

        )2.5(                 )4.1(                        )4.5 (    )3.6(  
 4517.3  3516.537              2944.536     2705.372          مجموع المتاحات المجمعة

 %93.1    %92.9                       %93.3                %93.5              حصة البنوك العمومیة   
 %6.9      %7.1               %6.7                      %6.5                حصة البنوك الخاصة   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE 2007., P :95. 

  :سجلت مایلي 2007الموارد المجمعة للبنوك  لسنة  أننالحظ  أعالهمن خالل المستخرج 

حیث سجلت  2006على عكس سنة  خالل هذه السنة %2805: زیادة معتبرة في الموارد والمتاحات بـ - 

18.8%. 

 .ألجلزیادة معتبرة أیضا في الودائع تحت الطلب مقارنة بالودائع  - 

جل س، وهي بذلك ت2007سنة  %77.4جمعة وصلت منسبة تدفق الودائع للبنوك العمومیة والمتاحات ال - 

 .%79.1والتي سجلت فیها نسبة  2006تراجعا طفیف مقارنة بسنة 

 .العمل للبنوك والمؤسسات المالیة بصفة عامة زیادة تحسین وسائل - 

التغیرات التي طرأت خالل هذه السنة  أهمفیما یخص القروض الموزعة فالجدول التالي یبرز  اأم

  :مقارنة بالسنوات السابقة

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’algerie 2007. 
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  2007-2004: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 22: (الجدول رقم

(en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                    2004                   2005               2006     2007 
 

 989.3  848.408  895.831    859.657                ض الموجھة  للقطاع العاموالقر
  987.3              847.305                  895.490            856.976               البنوك العمومیة       

  900.1             751.664                  811.303             849.741                القروض المباشرة
 87.2              95.641            70.299               7.235  شراء السندات 

  2.0                    1.103                     0.877               2.681                 البنوك الخاصة      
  0.1                   0.017                     0.341               2.681                 القروض المباشرة

 1.9  1.086                     0.536                         -   شراء السندات 
 1214.4                 1055.694           881.616            674.731  القروض للقطاع الخاص 

  964.0       879.275                    750.463           568.605  البنوك العمومیة      
  959.6            874.746                    750.463           568.605    القروض المباشرة

 4.4  4.529                              -   -   شراء السندات
  250.4  176.419               131.153              106.126                البنوك الخاصة             

  250.3               176.419               131.153                 -    القروض المباشرة                                     
 0.1    0.050           -   -   اء السندات  شر       

 2203.7  1904.102       1777.447           1534.388               مجموع القروض الموزعة
 %88.5     %90.7                  92.6%            %92.9حصة البنوك العمومیة                               
 %11.5      %9.3                   %7.4                 %7.1                       حصة البنوك الخاصة          
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2007, P :97. 

أن حصة البنوك الخاصة من إجمالي القروض الموزعة تعرف  أعالهنالحظ من خالل الجدول 

منه قطاع المؤسسات والعائالت أي  استفادلة نوعا ما، هذا التطور یزیادة البأس بها وٕان كانت طو 

  .القطاع الخاص

هي  ىنجد أن البنوك العمومیة تبق 2007كما انه من خالل التقاریر السنویة المستخرجة لسنة 

من  %79.4القطاع الخاص فهي تغطي ما نسبته  أماالضامنة لتمویالت القطاع العام بصفة كلیة تقریبا 

 2006سنة  %83.3ا مقارنة ب عالقروض الممنوحة للقطاع الخاص وهي بذلك تسجل تراج إجمالي

وهذا یدل على التوغل الذي تفرضه البنوك األجنبیة الخاصة على البنوك العمومیة وبالتالي التقلیل 

  .تدریجیا من حصة هذه األخیرة في هذا القطاع

لجدول التالي الذي یخص القروض وأشكال القروض حسب مدتها نقدم ا أنواعولتوضیح أهم 

  :من قبل البنوك العمومیة والخاصة متوسطة وطویلة األجل وكذا القصیرة الموجهة للقطاع الخاص والعام
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  2007-2004: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 23: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                        2004                 2005                 2006                2007 
 

 1026.1  915.697              924.328  828.337                                 قصیرة األجل  ض وقر
 902.5  819.346               853.958   779.741                 البنوك العمومیة              

 123.6  96.351      70.370                  48.596                  لبنوك الخاصة      ا
 1177.6    988.405    853.119  706.051     متوسطة وطویلة األجلقروض 

 1048.8           907.234       791.995   645.840    البنوك العمومیة      
 128.8     81.171  61.124                    60.211     البنوك الخاصة             

 2203.7  1904.102  17777.447  1534.388                  مجموع القروض الموزعة
  %46 %48.1     %52                  %54  حصة القروض قصیرة األجل       
 %53.4 %51.9               %48                       %46حصة البنوك متوسطة وطویلة األجل             
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2007, P :99. 

القروض متوسطة وطویلة األجل الموزعة من طرف البنوك مثلت  أننجد  2007ففي نهایة سنة 

ة وهي لیست بعیدة جدا عن نسبة القروض الموزع 2006سنة  %51.9ب  مقارنة% 53.4نسبة قدرها 

  . 2006في  %48.1 و 2007سنة  %46قصیرة األجل حیث مثلت نسبة 

البنوك والمؤسسات المالیة بمردودیة المؤشرات والنسب الخاصة  أهمكما یمكن في األخیر عرض 

  .2007- 2005في الجزائر خالل الفترة  

 2007-205أهم المؤشرات الخاصة بمردودیة البنوك خالل الفترة ) : 24: (الجدول رقم
   

                                2005                2006                 2007     
 

                                                    : البنوك العمومیة 
       *ROE                                    5.63%           17.41% 3.93% 

ROE 23.38   %1.40             %42.93                         قبل النتیجة%  
       ROA **       0.30%             0.75%  0.23% 

 17        23                                      18              الرفع المالي     
 %69.24 %77.14                    %92.02  نسبة تغطیة التكالیف حسب المنتجات

  :البنوك الخاصة
  ROE                               25.43%  23.40  28.01% 

ROE  32.73   %32.60       %29.66                             قبل النتیجة%  
       ROA**        2.38%    2.49%  3.21% 

      9            9               11              الرفع المالي      
  %61.60  %71.47        %62.3  غطیة التكالیف حسب المنتجاتنسبة ت

* ROE : متوسط األموال الخاصة/ النتائج  
** ROA : النتائج مقارنة بالمجموع المتوسط للمیزانیة, 
*** Levier financier :  متوسط األموال الخاصة/ متوسط مجموع األصول  

 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2007. 
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  2008سنة : الثالث الفرع

بنكا و مؤسسة مالیة ومصرفیة  26أصبح النظام المصرفي الجزائري یتكون من  2008مع سنة  

  :كاألتي 2008بنك التنمیة وٕاعادة الهیكلة ویمكن تفصیل مكونات النظام المصرفي خالل  إلىباإلضافة 

 .فیربنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التو  6 - 

معتمدة لتنفیذ عملیات  UNE ASSURANCE MUTUELEشركة  تعاونیة للتأمین  1 - 

 .البنوك

 .بنك خاص بما في ذلك بنك واحد مختلط 14 - 

 .عمومیة 2مؤسسة مالیة،  3 - 

 .خاصة LEASINGمؤسستي  2 - 

 .بنك للتنمیة وٕاعادة الهیكلة إعادة الهیكلة الجاري 1 - 

 1301البنكیة على مستوى التراب الوطني  أصبح عدد الوكاالت 2008حیث انه مع نهایة 

للبنوك الخاصة،  244منها للبنوك العمومیة وهي بذلك مازالت نغطي جمیع المناطق، و  1057وكالة 

وهذا التطور في عدد الوكاالت سمح كذالك بتطور فیما یخص العملیات واألنشطة البنكیة على مستوى 

  .البنوك والمؤسسات المالیة

للبنوك  28894موظف منها  34488 إلى 2008د الموظفین فقد وصل نهایة أما بالنسبة لعد

وبهذا تبقى البنوك العمومیة  .للبنوك العمومیة 28844منها  2007سنة  33384العمومیة مقارنة مع 

  .2008مسیطرة تقریبا على أغلب األنشطة المصرفیة خالل سنة 

یها من خالل الجدول التالي الذي یبین فیما یخص المتاحات والمواد المجمعة یمكن التعقیب عل

  :أهم التطورات لها خالل هذه السنة وما سبقها
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  20081-2005: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة): 25: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
      2005                       2006                   2007  2008 

 
 2946.9    2560.8   1750.432  1220.364   ودائع تحت الطلب

 2705.1       2369.7    1597.514   1104.302   البنوك العمومیة    
 241.8         191.1        152.918   116.062      البنوك الخاصة    

 1991.0    1761.0     1766.105    1724.172                              ودائع ألجل
  1870.3    1671.5     1670.127  1642.274                البنوك العمومیة   
 )207.1(           )207.1(             )211.290(         )210.193(             الودائع بالعملة الصعبة   
 120.7  89.5                    95.978                81.898               البنوك الخاصة   
  )26.9(   )22.4(   )               29.506(               )20.965(            الودائع بالعملة الصعبة   

  223.9  195.5                  116.3                 103.3         الودائع المخصصة لإلستیراد
  185.1  162.9                    85.6     79.9       البنوك العمومیة    
  )2.1(   )0.8(                 ) 1.0(                 )1.6(              الودائع بالعملة الصعبة    
  38.8   32.6                       30.7    24.3        البنوك الخاصة    
  )4.4(   )3.6(                  ) 4.5(                 )4.1(              الودائع بالعملة الصعبة    

 5161.8  4517.3           3516.537   2944.536         مجموع المتاحات المجمعة
 %92.2       %93.1    %92.9                       %93.3              حصة البنوك العمومیة   
  %7.8      %6.9      %7.1               %6.7                  حصة البنوك الخاصة   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2008, P: 91. 

  :سجلت أعمال البنوك للموارد والمتاحات المجمعة مایلي 2008خالل سنة 

زیادة  مهمة ومعتبرة للودائع تحت الطلب مقارنة بالودائع ألجل، حیث كان معدل نموها  - 

 2008في  15.1%

فقد  2008، أما 2007في  %6.7، و 2006ي ف % 1معدل نمو الودائع ألجل فاق  - 

 .%13.1 إلىوصل 

في حین كانت  2008في  %51.7بالنسبة لحصة القطاع العام من أجمالي الودائع فكانت  - 

 2007في  %52.7، و %47.1 2006هذه النسبة تمثل في 

في  %7.8 إلىعرفت زیادة طفیفة حیث وصلت  األخرىالودائع المجمعة الخاصة هي  - 

 .2008خالل سنة   %6.9نسبة قدرها  لن كانت تمثفي حی 2008

الودائع الموجهة للقطاع  جماليإجمالي الودائع، إنجد انه من  2007ى الحال في سنة وكما جر 

 74.2، 2007سنة  %71.7مقارنة ب  %68.2الخاص والعائالت، كانت فیها الودائع ألجل تمثل 

 الودائع تحتة من قبل القطاع العام كانت حصة الودائع المجمع أن، وعلیه فأننا نالحظ 2006نهایة 

  .2006نهایة  %76.1مقارنة ب  %83.4الطلب هي األكبر بنسبة 

                                                 
1  les rapports annuels de la banque d’Algérie 2008. 
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الودائع تحت الطلب " بنمو معدل وسائل العمل للبنوك  2008وعلى العموم فقد تمیزت سنة 

 إلىع فقد تراج 2008أما سنة  %30.8حیث كان  2007ولكن هذا النمو كان أقل من سنة " وألجل 

14.1% 

، 2007فقد شهدت القروض الموزعة من قبل البنوك تطور أكبر من سنة فیما یخص القروض 

  :هذه التطورات في الجدول التالي استعراضویمكن 

  2008-2005: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 26: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                   2005               2006         2007  2008 
 

 1202.2  989.3             848.408          895.831                 القروض الموجھة  للقطاع العام
  1200.3       987.3         847.305           895.490                     البنوك العمومیة

  1112.2                  900.1             751.664          811.303                القروض المباشرة
 88.1  87.2              95.641  70.299                                 شراء السندات

 1.9    2.0                 1.103               0.877                       البنوك الخاصة
  0.0                   0.1                   0.017              0.341                 القروض المباشرة

 1.9  1.9       1.086              0.536   شراء السندات
 1411.9  1214.4           1055.694           881.616   القروض للقطاع الخاص

  1086.7      964.0          879.275           750.463        البنوك العمومیة
  1081.7                  959.6             874.746           750.463    القروض المباشرة

 5.0  4.4                  4.529  -   شراء السندات
 325.2    250.4            176.419    131.153                          البنوك الخاصة       

  325.1  250.3             176.419        131.153                               ض المباشرةالقرو       
 0.1  0.1   0.050                  -     شراء السندات       

 2614.1  2203.7              904.102         1777.447               مجموع القروض الموزعة
 %87.5 %88.5         %90.7            92.6%                       حصة البنوك العمومیة      
 %12.5 %11.5         %9.3             %7.4                          حصة البنوك الخاصة      
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2008, P :94. 

من أجمالي القروض الموزعة نجد حصة البنوك الخاصة  نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه

" تشهد زیادة تدریجیة مع أنها طویلة نوعا ما، هذا التطور مهم وهو تقریبا موجه لفائدة القطاع الخاص 

  ".المؤسسات والعائالت

كما أنه خالل هذه السنة، نجد البنوك العمومیة تبقى دائما تغطي أغلب تمویالت القطاع العام، 

  .خاصة منها فهي تبقى موجهة تمویالتها للقطاع الخاصام ال

 :الموزعة في الجدول التالي القروضالتطورات التي تشهدها  أهم استعراضویمكن 
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  2008-2004: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 27: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                        2004                 2005                 2006                2007              2008 
 

 1189.4  1026.1  915.697              924.328  828.337                                 قصیرة األجل  ض وقر
 1025.5  902.5  819.346               853.958   779.741                 البنوك العمومیة              

 163.6  123.6  96.351      70.370                  48.596                  البنوك الخاصة      
 1424.7  1177.6    988.405    853.119  706.051     متوسطة وطویلة األجلقروض 

 1261.2  1048.8           907.234       791.995   645.840    البنوك العمومیة      
 163.5  128.8     81.171  61.124                    60.211     البنوك الخاصة             

 2614.1  2203.7  1904.102  17777.447  1534.388                  مجموع القروض الموزعة
  %45.5 %46 %48.1     %52                   %54       حصة القروض قصیرة األجل      
 %54.5 %53.4 %51.9               %48                      %46  حصة البنوك متوسطة وطویلة األجل             
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE , 2008, P :96. 

میة الموزعة من طرف البنوك العمو  األجلالقروض متوسطة وطویلة  أننجد  2008في نهایة سنة 

البنوك الخاصة فقد  أما، 53.7 2007القروض، في حین كانت سنة  إجماليمن  %55.1مثلت نسبة قدرها 

، وهي 2007في  %51مقارنة ب %50تمثل نسبة  2008سنة  األجلكانت القروض متوسطة وطویلة 

  .للمؤسسات الخاصة وكذا قروض لتمویل قطاع العائالت االستثمارموجهة تقریبا لتمویل 

  2009سنة  :الرابع الفرع

، 2009النظام المصرفي الجزائري بقي كما هو نهایة  أنوبدأ نشاطهما، نجد  2008بعد دخول بنكین سنة  

بنك التنمیة  إلىإضافة  مقرها الرئیسي بالجزائر العاصمة، بنك ومؤسسة مالیة، 26حیث كان یتكون من 

  .الستثمارلالصندوق الوطني  إلى 2009وٕاعادة الهیكلة الذي حول سنة 

  :كان النظام المصرفي الجزائري یتكون مما یلي 2009فإنه ومع نهایة سنة  هوعلی

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

معتمدة لتنفیذ عملیات  UNE ASSURANCE MUTUELEشركة  تعاونیة للتأمین  1 - 

 .البنوك

 .بنك خاص بما في ذلك بنك واحد مختلط 14 - 

 .میةعمو  2مؤسسة مالیة،  3 - 

 .خاصة LEASINGمؤسستي  2 - 

شبكة بنكیة منتشرة حول كل التراب الوطني، وذلك  أهممیة تملك و وكباقي السنوات تبقى البنوك العم

 2008وكالة بنكیة في حین كانت سنة  1072 إلى 2009، حیث وصلت سنة باستمرارلتزاید عدد وكالتها 

والمؤسسات المالیة وٕان كانت تشهد  األجنبیةالبنوك وكالة، في حین تبقى  14وكالة أي بزیادة  1058تمتلك 
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، إال 2008سنة  243: وكالة هذه السنة مقارنة بـ 252 إلىتطور ال بأس به في عدد الوكاالت حیث وصل 

  .نشاطاتها مازالت محدودة إن قورنت بالبنوك العمومیة أن

، 2008 ةسن 1301ب  مقارنة1324تكون من  2009وعلیه فإن النظام المصرفي الجزائري نهایة 

خاصة في المناطق التي لم تكن تمتلك وكاالت  التكالیفالبنوك وتقلیل  أعمالوهو عدد یسمح بتطویر 

  .وشبابیك بنكیة

زیادة التوظیف فیها حیث وصل عدد الموظفین سنة  إلىفي ر تطویر شبكة النظام المص أدىلقد 

منها  34491: 2008ین كانت سنة للبنوك العمومیة، في ح 29021موظف منها  34932 إلى 209

  .موظف لدى البنوك العمومیة 28894

بالنسبة للموارد والمتاحات المجمعة من طرف البنوك العمومیة والخاصة، یمكن التطرق لها من خالل 

  :2009السنویة لبنك الجزائر لسنة  رالجدول التالي المستخرج من التقاری

  20091-2006: خالل الفترةتطور إجمالي الودائع ): 28: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
                     2006                     2007                    2008                     2009 

 
 2502.9  2946.9      2560.8     1750.432     ودائع تحت الطلب

 2241.9  2705.1       2369.7    1597.514      البنوك العمومیة    
 261.0    241.8         191.1        152.918         البنوك الخاصة    

 2228.9                   1991.0      1761.0     1766.105                                  ودائع ألجل
  2079.0    1870.3       1671.5     1670.127                  البنوك العمومیة   
 )238.3(                 )207.1(      )207.1(      )211.290(               الودائع بالعملة الصعبة   
 149.9  120.7                      89.5                    95.978                   البنوك الخاصة   
  )27.3(     )26.9)                   ( 22.4)               ( 29.506(                             الودائع بالعملة الصعبة   

  414.9    223.9                     195.5                   116.3                       الودائع المخصصة لإلستیراد
  311.1    185.1                      162.9                    85.6             البنوك العمومیة    
  )304(    )2.1)                      ( 0.8(                    ) 1.0(                  الودائع بالعملة الصعبة    
  103.8  38.8                        32.6                      30.7             البنوك الخاصة    
  )3.4(     )4.4)                      ( 3.6(                    ) 4.5 (                          الودائع بالعملة الصعبة  

 5146.7  5161.8            4517.3    3516.537            مجموع المتاحات المجمعة
 %90.0 %92.2    %93.1                   %92.9                             حصة البنوك العمومیة   
 %10.0  %7.8                    %6.9                    %7.1                        اصةحصة البنوك الخ   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2009.P :104. 

  :سجلت الموارد والمتاحات المجمعة مایلي 2009خالل سنة 

نهایة %11.9 إلىووصل  2008نهایة  %13.1، 2007خالل %6.2معدل النمو للودائع ألجل فاق  - 

 .2009سنة 

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’Algérie 2009. 
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الخاصة مازالت تشهد زیادة وٕان كانت طفیفة نوعا ما في  األجنبیةالودائع المجمعة من قبل البنوك  - 

 %25.7، فیما كانت تمثل نسبة 2009نهایة سنة %28.2: ، حیث وصلتاألخیرة األربعةسنوات لل

 .2006خال سنة 

 إلىمن القطاع العام تبقى هي صاحبة أكبر نسبة حیث وصلت  حصة الودائع تحت الطلب المجمعة - 

 .2007و  2008نهایة  %83.9، 2009نهایة  % 74.1

  هذا مایخص الودائع والمتاحات المجمعة، 

  :أما بالنسبة للقروض الموزعة فتعرض في الجدول التالي

  2009-2006: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 29: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                   2006              2007           2008  2009 
 

 1485.9  1202.2           989.3             848.408                 القروض الموجھة  للقطاع العام
  1484.9               1200.3           987.3               847.305                       البنوك العمومیة

  1400.3               1112.2                900.1             751.664                 القروض المباشرة
 84.6  88.1        87.2              95.641                                  شراء السندات

 1.0   1.9             2.0                 1.103                        البنوك الخاصة
  0.1                    0.0                    0.1                 0.017                  القروض المباشرة 

 0.9  1.9                    1.9       1.086    شراء السندات
 1599.2  1411.9             1214.4           1055.694    القروض للقطاع الخاص

  1227.1  1086.7            964.0        879.275          البنوك العمومیة
  1216.4               1081.7                959.6             874.746      القروض المباشرة

 10.7  5.0                     4.4     4.529  شراء السندات
 372.9  325.2             250.4              176.419                        ك الخاصةالبنو       

  371.9  325.1  250.3             176.419                             القروض المباشرة       
 0.2  0.1         0.1   0.050                                     شراء السندات       
 3085.5  2614.1            2203.7            904.102                  ع القروض الموزعةمجمو
 %87.9 %87.5            %88.5              %90.7                          حصة البنوك العمومیة      
 %12.1 %12.5            %11.5               %9.3                             حصة البنوك الخاصة      
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2009, P :107. 

، 2088حصة البنوك الخاصة مستقرة نوعا ما مقارنة بسنة  أنمن إجمالي القروض الموزعة نجد 

  " صالقطاع الخا" وهي تقریبا موجهة كلها لتمویل قطاع المؤسسات والعائالت 

هذه  أهمقى البنوك العمومیة تضمن تمویل كل احتیاجات ومشاریع القطاع العام تقریبا ولعل كما تب

تمویل القسم  إلىالتمویالت كانت في قطاع الطاقة والمیاه وكذا تمویل المشاریع الكبرى للمؤسسات، باإلضافة 

  .%76.7 2009من القطاع الخاص حیث مثلت نسبة تمویلها سنة  األكبر

لیها في إوالقطاعات الموجهة  أجالهاحسب  االقتصادرض القروض الموجهة لتمویل وعلیه یمكن ع

 :2009الجدول التالي المستخرج من التقاریر السنویة لبنك الجزائر لسنة 
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  2009-2006: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 30: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                              2006                2007              2008  2009 
 

 1320.5  1189.4  1026.1         915.697                            قروض قصیرة األجل
   1141.3            1025.5  902.5         819.346                                                البنوك العمومیة 

 179.2            163.6  123.6         96.351                          البنوك الخاصة
 1764.6            1424.7  1177.6         988.405       قروض متوسطة وطویلة األجل

 1570.7            1261.2  1048.8         907.234                البنوك العمومیة
 193.9  163.5  128.8           81.171              صةالبنوك الخا       

 3085.1  2614.1  2203.7         1904.102                       مجموع القروض الموزعة
  %42.8      %45.5 %46              %48.1       حصة القروض قصیرة األجل  
 %57.2        %54.5 %53.4        %51.9                     حصة البنوك متوسطة وطویلة األجل  
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2009, P :109. 

الموزعة من طرف البنوك العمومیة نسبة  األجلمثلت القروض متوسطة وطویلة  2009فخالل سنة 

البنوك، وكانت هذه القروض لهذه  إجماليمن %42.8في حین كانت نسبة القروض قصیرة األجل 57.2%

  .تمویل مشاریع قطاع الطاقة والمیاه ألجل األجل ةالزیادة في نسبة القروض متوسطة وطویل

من %57.9 إلىوصلت نسبة القروض الموزعة من طرف البنوك العمومیة  2009ومع نهایة 

الموجهة البنوك الخاصة فتبقى نسبة القروض  أما، 2008نهایة سنة  %55.1القروض مقارنة ب  إجمالي

  .تقریبا فقط األجلمن قبلها تقتصر على القطاع الخاص والقروض قصیرة 

  2010سنة  :الفرع الخامس

 لألمرالمعدل والمكمل  2010اوت  26الصادر في  04-10: رقم األمرخالل هذه السنة صدر  

ن وامن سالمة هو المكلف الوحید بضمابنك الجزائر  أنالمتعلق بالنقد والقرض، والذي یؤكد  11-03: رقم

التعدیل  دوذلك بع 2010المالي لسنة  لالستقرارالنظام المصرفي وهذا یعتبر تعزیز وتمتین لإلطار القانوني 

، والذي هدف لتعزیز النشاط المصرفي أیضا 11- 03من خالل األمر  10- 90الذي كان سلفا على قانون 

اصة ما یتعلق بشروط الدخول لمزاولة النشاط زریة التي عرفها النظام خالل تلك الفترة، خلمبعد الوضعیة ا

وبهذه  وعلیه .منها االعتماد، بعد إفالس بعض البنوك الصغیرة والهشة وسحب االعتمادالمصرفي ومنح 

التعزیزات المتخذة أصبحت حقوق البنوك والمؤسسات المالیة وكذا العمالء محفوظة ومحمیة وذلك بالعمل 

  .وفق مبادئ وطرق عالمیة

بنكا ومؤسسة مالیة تتمثل فیما  26كان النظام المصرفي الجزائري یتكون من  2010ة سنة ففي نهای

  :یلي

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 



 النظام المصرفي الجزائري وظهور البنوك األجنبیةتطور  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثالث

  
163 

 
  

معتمدة لتنفیذ  UNE ASSURANCE MUTUELEشركة  تعاونیة للتأمین الفالحي  1 - 

 . عملیات البنوك

 .بنك خاص بما في ذلك بنك واحد مختلط 14 - 

 .عمومیة 2الیة، مؤسسة م 3 - 

 .خاصة LEASINGمؤسستي  2 - 

حیث تقوم البنوك بجمع المتاحات والموارد من طرف الجمهور وتمنح خدمات ومزایا لهم مثل فتح 

 .إلخ.... الحسابات إصدار الشیكات، منح القروض، خدمات وسائل الدفع 

لنظام المصرفي من كباقي السنوات بروز البنوك العمومیة وتصدرها قائمة ا 2010كما عرفت سنة 

خالل عدد الوكاالت وشبكتها المنتشرة بصفة كبیرة عبر كل التراب الوطني، حیث وصل عدد وكاالتها نهایة 

، أیضا البنوك الخاصة  والمؤسسات المالیة عرفت 2009نهایة  1072: وكالة مقارنة بـ 1077 2010سنة 

وكالة مقارنة  290 إلى 2010یث وصلت سنة ح األخیرةزیادة مهمة جدا في عدد الوكاالت خالل السنوات 

وكالة في حین  1362 2010، وعلیه بلغ عدد الوكاالت الممثلة للنظام المصرفي لسنة 209نهایة  252: بـ

  .2009وكالة فقط نهایة  1324كانت تمثل 

ما الوكاالت عبر التراب الوطني خاصة للبنوك األجنبیة الخاصة بزیادة المنافسة  بانتشارولقد سمح 

ت الممنوحة من قبل البنوك الخدما تحسینالذي خدم العمیل والزبون الجزائري من خالل  األمربین للبنوك 

  .ب اكبر قدر ممكن من الزبائنسبغیة ك

بحصة  األولىتحسن في میزانیات البنوك، حیث كانت البنوك العمومیة هي  2010كما سجلت سنة 

 من%11مثلت البنوك الخاصة فقد  أما، " 2009سنة نفس نسبة "  األصولمن إجمالي %89: قدرت بـ

  اإلجمالي فقط،

ألجل فقد شهدت هي األخرى تطور كبیرا بلغت  أوتحت الطلب  سواءالموارد والمتاحات المجمعة  أما

، ویمكن عرض اهم هذه التطورات 2009في %4.2في حین كانت تمثل فقط  2010خالل %11.2: به

  :اليللموارد المجمعة في الجدول الت
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  20101-2007: خالل الفترة الودائعتطور إجمالي ): 31: (لجدول رقما

en milliards de dinars; fin de période) 

 
                     2007                    2008                     2009  2010 

 
 2763.7  2502.9                    2946.9    2560.8       ودائع تحت الطلب

 2462.5  2241.9                   2705.1               2369.7         البنوك العمومیة    
 301.2    261.0                241.8       191.1             البنوك الخاصة    

 2524.3                2228.9                   1991.0    1761.0                                     ودائع ألجل
  2333.5       2079.0        1870.3     1671.5                       البنوك العمومیة   
 )253.7(      )238.3)                 ( 207.1(     )207.1(                 الودائع بالعملة الصعبة   
 190.8  149.9                       120.7                 89.5                       البنوك الخاصة   
  )35.4(     )27.3(     )26.9)              ( 22.4(                                  الودائع بالعملة الصعبة   

  424.1    414.9       223.9     195.5                          الودائع المخصصة لإلستیراد
  323.1     311.1     185.1               162.9                البنوك العمومیة    
  )3.3(     )304(      )2.1)                ( 0.8(                       الودائع بالعملة الصعبة    
  101.0   103.8                       38.8                 32.6                  البنوك الخاصة    
  )6.5(     )3.4(      )4.4)                ( 3.6(                                الودائع بالعملة الصعبة  

 5712.1     5146.7                   5161.8    4517.3                  مجموع المتاحات المجمعة
 %89.6  %90.0                     %92.2    %93.1                              حصة البنوك العمومیة   
    % 10.4  %10.0     %7.8     %6.9                            حصة البنوك الخاصة   

 
                     2007                    2008                     2009  2010 

 
 2763.7  2502.9                    2946.9    2560.8       ودائع تحت الطلب

 1680.7  1426.8                   2056.4               1831.7         القطاع العام    
 910.7    903.6                720.8       563.3             القطاع الخاص    
  172.3                  172.5         169.7                  165.8           * خرىأ    

 2524.3                2228.9                   1991.0    1761.0                                     ودائع ألجل
  579.5       499.2        394.0     350.60                       القطاع العام   
 1935.5     1722.6                     1572.9   1395.9                        القطاع الخاص   
 9.3                     7.1                         24.1                    14.5           *  خرىأ   

  424.1      414.9                       223.9    195.5        ** والكفاالت الودائع المخصصة لإلستیراد
 5712.1                 5146.7                    5161.8  4517.3               مجموع المتاحات المجمعةا    
 %44.3  %42.3                     %51.7    %52.7                            ***  القطاع العامحصة    
   % 55.7  %57.7    %48.3    %47.3                        ***القطاع الخاصحصة    

العملیات الجاریة والغیر تامة بعد لحسابات العمالء*  
"اإلستیراد والكفالة" ائع المستقبلة بضمان الود**  

"توزع حسب القطاعات الخاص والعام" حصة القطاع  من إجمالي الودائع ***   
 SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, PP :71-72. 

توفیر دوق النمن خالل معطیات الجدول الخاص بالمتاحات والموارد المجمعة من قبل البنوك و ص

  :یبرز لنا مایلي

 إلى 2010زیادة مستمرة ومهمة في نسبة الودائع من طرف البنوك الخاصة والتي وصلت سنة  - 

البنوك العمومیة فقد كانت نسبة  أما، 2009فقط نهایة سنة %13.4في حین كانت تمثل  19.7%

هناك زیادة  أنا ، وهذا یبین لن2009نهایة %5.6مقارنة ب  2010خالل  %11الزیادة بها ال تتعدى 

ولكن طفیفة نوعا ما مقارنة بوتیرة الزیادة التي تتمتع بها البنوك الخاصة األجنبیة، وٕان كانت حصة 

 .تعتبر هي األقل مقارنة بالبنوك العمومیة في سوق الموارد األجنبیةالبنوك الخاصة 

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’Algérie 2010. 
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جع الكبیر المسجل وهو تدارك للترا 2010سنة %10.4زیادة ي نسبة الودائع تحت الطلب حیث بلغت  - 

الذي عرفته الموارد المجمعة من قطاع  لالنكماشوهذا راجع  %15.1- والذي بلغ  2009خالل سنة 

 .2010و بدایة  2008المحروقات ما بین 

نمو في نسبة  كما یالحظ %11.9مقارنة ب  %13.3ن كانت طفیفة للودائع ألجل بلغت إ زیادة و  - 

 2009نهایة   %5.7مقارنة ب  2010سنة %8.8مثلت نسبة  الودائع بالعملة األجنبیة

، أما القطاع %17.1: زیادة قدرت بـ األخرىنسبة الزیادة للودائع المسجلة للقطاع العام عرفت هي  - 

 .%8.4الخاص فقد عرف زیادة بنسبة 

عدة تطورات في نسب القروض الموزعة وقد عرفت نوعا ما  2010بالنسبة للقروض سجلت سنة 

  :هذه التطورات في الجدول التالي أهمونمو كمیة القروض المتعثرة  ویمكن إبراز  تراجعا نظرا لتطور

  2010-2007: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 32: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                   2007                2008          2009  2010 
 

 1461.4  1485.9        1202.2                989.3                   جھة  للقطاع العامض المووالقر
  1461.3     1484.9                 1200.3                987.3                 البنوك العمومیة       

  1388.4                 1400.3                  1112.2                 900.1                  القروض المباشرة
 72.9  84.6                     88.1        87.2   شراء السندات                                

 0.1  1.0                   1.9                   2.0                     البنوك الخاصة      
  0.0                      0.1                        0.0                     0.1                     القروض المباشرة 

 0.1  0.9                    1.9                     1.9     شراء السندات 
 1805.3  1599.2                1411.9               1214.4     القروض للقطاع الخاص 

  1374.5  1227.1                1086.7                 964.0      البنوك العمومیة      
  1364.1                     1216.4                1081.7                959.6        القروض المباشرة

 10.4  10.7                    5.0                     4.4      شراء السندات
 430.8  372.9                 325.2                   250.4                      البنوك الخاصة             

  430.6  371.9      325.1                   250.3القروض المباشرة                                      
 0.2  0.2            0.1      0.1شراء السندات                                             

 3266.7  3085.5                 2614.1                  2203.7                   مجموع القروض الموزعة
  %86.8 %87.9              %87.5           %88.5     حصة البنوك العمومیة                            
 %13.2 %12.1              %12.5      %11.5                         حصة البنوك الخاصة          
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIEN, 2010, P :74. 

من إجمالي القروض  واالرتفاعالنمو  يدة حصة البنوك الخاصة المستمرة فزیا 2010سجلت سنة 

وهي و إن  2009ایة نه %12.1: مقارنة بـ%13.2نسبة  2010، حیث سجلت سنة لالقتصادالموزعة 

من مزاولة النشاط، كما تبقى  األولىال بأس بها مقارنة بحصتها خالل السنوات  أنهاكانت طفیفة نوعا ما إال 

 أیضاونالحظ " المؤسسات والعائالت" القروض الموزعة من طرفها موجهة كلها تقریبا لتمویل القطاع الخاص 

الذي یساهم في جعل موارد هذه  األمر األخیرةالل السنوات خ األخرأن قطاع التوفیر لدیها یعرف نموا هو 

  .البنوك مستقرة
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القروض المتعثرة والمخصومة من "القروض الموزعة للقطاع العام الغیر مسددة  أنكما یالحظ 

قروض مباشرة و %42.7منها  لالقتصادمن إجمالي القروض %44.7مثلت نسب " الخزینة العمومیة

Achats d’obligations شراء للسندات2.2%
 قروض  %45.4منها  2009نهایة سنة %48.2: مقارنة بـ

 .شراء سندات%2.8مباشرة و 

 احتیاجاتوكباقي السنوات السابقة تبقى البنوك العمومیة تضمن تمویل كل  2010خالل سنة 

 نسبة 2010القطاع العام، كما أن مساهمتها في تمویل القطاع الخاص مهمة وكبیرة حیث بلغت سنة 

 .2009نهایة %76.6: مقارنة بـ76.1%

من خالل الجدول  االستحقاقحسب مدة  لالقتصادیمكن عرض القروض الموزعة  األخیروفي 

  :التالي

  2010-2007: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 33: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                               2007              2008  2009                2010 
 

 1311.0  1320.5  1189.4         1026.1                                قروض قصیرة األجل
 1045.4  1141.3  1025.5         902.5                                                 البنوك العمومیة 

 265.6  179.2  163.6         123.6                            البنوك الخاصة
 1955.7  1764.6  1424.7         1177.6         قروض متوسطة وطویلة األجل

 1790.4  1570.7  1261.2          1048.8                  البنوك العمومیة
 165.3  193.9  163.5         128.8                  البنوك الخاصة       

 3266.7  3085.1  2614.1          2203.7                         قروض الموزعةمجموع ال
 %40.1 %42.8 %45.5             %46     حصة القروض قصیرة األجل  
 %59.9 %57.2 %54.5        %53.4          حصة البنوك متوسطة وطویلة األجل  
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2010, P :76. 

الموزعة من طرف البنوك العمومیة تمثل نسبة  األجلكانت القروض متوسطة وطویلة  2010نهایة 

البنوك الخاصة فقد مثلت  أما، 2009نهایة %57.9: من إجمالي القروض الموزعة مقارنة بـ 63.1%

موزعة لها لحنها عرفت من إجمالي القروض ال %52نسبة  2009سنة  اآلجلالقروض متوسطة وطویلة 

  .وهذا راجع للتقلیل من القروض الموجهة لقطاع العائالت 2010سنة %38.4 إلىتراجعا وصل 

 األخیرةتعرف زیادة مستمرة ومتتالیة خالل السنوات  األجلوعلیه فان نسبة القروض متوسطة وطویلة 

اكبر وعالیة وبالتالي القروض قصیرة الخاصة لكن نسبتها في البنوك العمومیة  أوسواء في البنوك العمومیة 

من  األخیرةالتي تتبعها الدولة خالل السنوات  االستثماریةهي في تراجع مستمر وهذا نتیجة للسیاسة  األجل

  .تمویل مشاریع الشباب والتنمیة عن طرق الوكاالت المختلفة واألجهزة الخاصة لهذا الشأن

  

                                                 
 السندات التي تصدر من المؤسسات العمومیة. 
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  1:یومنا هذا إلى 2011 سنةتطور النظام المصرفي من : المطلب الثالث

اوت  26الصادر في  04-10: رقم األمربعد التعدیل الذي طرأ على النظام المصرفي من خالل  

المتعلق بالنقد والقرض أصبح النظام المصرفي الجزائري یتكون  11-03: رقم لألمرالمعدل والمكمل  2010

  :بنكا ومؤسسة مالیة تتمثل فیما یلي 27یتكون من  2011في نهایة

 .بنوك عمومیة بما في ذلك صندوق التوفیر 6 - 

معتمدة لتنفیذ  UNE ASSURANCE MUTUELEشركة  تعاونیة للتأمین الفالحي  1 - 

 . عملیات البنوك

 .بنك خاص بما في ذلك بنك واحد مختلط 14 - 

 .عمومیة 2مؤسسة مالیة،  3 - 

 .واحدة عمومیة LEASINGمؤسستي  3 - 

قاء هیمنة البنوك العمومیة على أغلب العملیات المصرفیة ما یالحظ خالل هذه السنة هو ب أهملعل 

تسمح  ةللبنوك  من خالل تغطیتها ألغلب التراب الوطني بشبكة واسعة من الوكاالت والفروع منتشرة بصف

وكالة، أما البنوك الخاصة  1083 إلى 2011العمالء وصل فیه عدد الوكاالت سنة  احتیاجاتبتلبیة 

وكالة  343 إلىالیة فقد شهدت زیادة نوعیة في عدد  الفروع وصل هذه السنة األجنبیة والمؤسسات الم

بدأت أغلب البنوك  2008من سنة  نطالقااولكن جدیر بالذكر انه على الوالیات الكبرى فقط  انتشارهایقتصر 

لوسطى داخل الوالیات ا باالنتشاروخاصة الكبیرة منها مثل سوسیتي جنرال وبنك الخلیج والبركة  األجنبیة

لكل المتعاملین من كل النواحي للقطر  االحتیاجاتوالجنوبیة وهذه  تعتبر خطوة قدما لكسب الثقة وتغطیة 

  .الجزائري

 1426حوالي  2011وعلیه فقد بلغ عدد الفروع والوكاالت الممثلة للنظام المصرفي الجزائري نهایة 

من قبل  صرفیة وخاصة الحسابات المفتوحةالم األنشطةتحسن مستوى العملیات و  إلى أدىما  اوكالة وهذ

في سن العمل مقارنة بما تم ستجیله حساب لكل شخص  2.6 إلى 2011البنوك فنجدها وصلت مع نهایة 

  .فقط 2.5 2010سنة 

تحسن في میزانیات البنوك، تبقى فیه البنوك العمومیة صاحبة الحصة  2011كما سجلت سنة 

البنوك الخاصة فقد غطت  أما، 2010سنة %89: مقارنة بـ من إجمالي األصول %88األكبر بنسبة 

 .فقط 2011من إجمالي األصول لسنة 12%

                                                 
1 les rapports annuels de la banque d’Algérie 2011. 

   األجنبیةتشمل الحسابات الناشطة بالعملة المحلیة الدینار وكذا العملة. 
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قدر  ارتفاعألجل عرفت على العموم  أوالبنوك سواء تحت الطلب  من طرف بالنسبة للموارد المجمعة

 2009الذي عرفته سنة  االنهیاروهذا قبل  %14ب  2010خالل هذه السنة بعد ما حقته سنة %16.5ب 

  .2009/ 2008 أواخروهذا بسبب األزمة الكاسحة التي مست الجزائر  %4.2بنسبة 

وما سبقها في الجدول  2011هذه التطورات في المتاحات والموارد المجمعة لسنة  أهمویمكن عرض 

  .2012غایة ماي  إلى 2011التالي المستخرج من التقاریر السنویة لبنك الجزائر لسنة 

  2011-2008: تطور إجمالي الودائع خالل الفترة: )34: (الجدول رقم

en milliards de dinars; fin de période) 

 
                     2008               2009      2010             2011 

 
 3495.8    2763.7    2502.9   2946.9       ودائع تحت الطلب

 3095.8    2462.5    2241.9            2705.1        البنوك العمومیة    
 400.0  301.2     261.0              241.8            البنوك الخاصة    

 2787.5    2524.3        2228.9            1991.0                                   ودائع ألجل
  2552.3    2333.5     2079.0              1870.3                     البنوك العمومیة   
 )272.4(   )253.7(       )238.3)           ( 207.1(                  الودائع بالعملة الصعبة   
 235.2  190.8          149.9              120.7                     البنوك الخاصة   
  )31.2(   )35.4(         )27.3(       )26.9(                               الودائع بالعملة الصعبة   

  449.7  424.1        414.9      223.9                         الودائع المخصصة لإلستیراد
  351.7  323.1      311.1      185.1             البنوك العمومیة    
  )1.2(   )3.3(           )304(     )2.1(                    الودائع بالعملة الصعبة    
  98.0  101.0      103.8               38.8               نوك الخاصةالب    
  )1.6(   )6.5(       )3.4(                )4.4(                              الودائع بالعملة الصعبة  

 6733.0  5712.1      5146.7            5161.8               مجموع المتاحات المجمعة
 %89.1 %89.6     %90.0              %92.2                              میةحصة البنوك العمو   
      %10.9         % 10.4     %10.0               %7.8                       حصة البنوك الخاصة   
 

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2011, P :77. 

 أهمالنقاط التالیة التي تبرز  باستنتاجیسمح لنا  أعالهت المقدمة في الجدول إن تحلیل المعطیا

  :2011التطورات للموارد خالل سنة 

: مقارنة بـ %29.1: زیادة مهمة في نسبة الودائع المجمعة من طرف البنوك الخاصة بـ - 

في حین  2011خالل سنة  %15.1: البنوك العمومیة فقد عرفت زیادة بـ أما، 2010نهایة  19.7%

حصة البنوك الخاصة في سوق الموارد  ارتفاعوهذا یعكس  2010نهایة  %13.5كانت تمثل 

 .ا یبین الجدولمك %10.9والمتاحات بنسبة 

، 2010نهایة  %14.7هذه النسبة التي كانت  %21.8: نسبة الودائع تحت الطلب بـ زیادة - 

في حین  %32.8صة حیث مثلت لدیها الخا األجنبیةهذه الزیادة كانت على الخصوص لدى البنوك 

سنة %20.5البنوك العمومیة فبلغت بها نسبة الزیادة  أما، %15.4ال تتعدى  2010كانت نهایة سنة 

الودائع المجمعة تحت  استقرار إلى االرتفاعوترجع أسباب هذا  %14.6 2010وكانت خالل  2011

 .الطلب لقطاع المحروقات خالل هذه السنة
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 2011خالل سنة %4.9یبقى ضعیف وذلك بنسبة  األجنبیةجل بالعملة ئع ألاتطور الود - 

 %8.8 2010والتي كانت سنة 

معدل الودائع المسجل لقطاع العائالت من إجمالي الودائع المجمعة للقطاع الخاص تبقى  - 

  .%68.9تمثل نسبة  2010، والتي كانت سنة %68.72نسبة  2011مستقرة ومهمة مثلت سنة 

  ،ما طرأ على الموارد والمتاحات خالل هذه السنة مألههذا بالنسبة  

بالنسبة للقروض الموزعة من قبل البنوك العمومیة والخاصة وكذا صندوق التوفیر فتعرض في  أما

   :الجدول التالي

  2011-2008: تطور إجمالي القروض الموزعة خالل الفترة): 35: (الجدول رقم

en milliards de DA ; fin de période) 
-  

                   2008          2009                 2010                  2011 
 

 1742.3  1461.4              1485.9             1202.2                   القروض الموجھة  للقطاع العام
  1742.3  1461.3            1484.9               1200.3                        البنوك العمومیة

  1703.3              1388.4              1400.3               1112.2                  القروض المباشرة
 39.0  72.9          84.6                    88.1                                  شراء السندات

 0.0  0.1               1.0                     1.9                         البنوك الخاصة
  0.0  0.0                     0.1                      0.0                   القروض المباشرة 

 0.0  0.1                0.9        1.9    شراء السندات
 1982.4  1805.3            1599.2                1411.9     القروض للقطاع الخاص

  1451.7  1374.5            1227.1                1086.7          البنوك العمومیة
  1442.8               1364.1             1216.4                1081.7      القروض المباشرة

 8.9  10.4                   10.7                    5.0    شراء السندات
 530.7                430.8              372.9                 325.2                          البنوك الخاصة       

  530.6                 430.6  371.9   325.1                              القروض المباشرة       
 0.1  0.2        0.2   0.1                                    شراء السندات       

 3724.7  3266.7            3085.5                 2614.1                   مجموع القروض الموزعة
  %85.7 %86.8            %87.9                %87.5                          حصة البنوك العمومیة      
 %14.3 %13.2            %12.1                 %12.5                           حصة البنوك الخاصة      
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2011, P :79. 

  :أعالهیالحظ من البیانات 

تستمر في الزیادة مقارنة بإجمالي القروض الموزعة  األجنبیةحصة البنوك الخاصة  إن  - 

 األكبرالمستفید  أن، والجدیر بالذكر 2010سنة  %13.2بینما كانت  2011سنة %14.3حیث بلغت 

 .من هذه القروض هو القطاع الخاص والذي یشمل قطاع المؤسسات والعائالت

منها  لالقتصادجمالي القروض الموجهة إمن   46.8%الغیر قابلة للتسدیدبلغت القروض  - 

تبلغ خالل سنة المالیة، في حین كانت  تساالمؤسشراء سندات من  %1.1قروض مباشرة و 45.7%

 .شراء سندات %2.2قروض مباشرة و  %42.5منها  44.7% 2010

                                                 
 القروض المخصومة من قبل الخزانة العمومیة. 
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 %73.2القطاع العام تقریبا بنسبة  احتیاجاتتبقى البنوك العمومیة تضمن تمویل أغلب  - 

العمومیة  تالمؤسسا، والمستفید األكبر منها هي وهي في تراجع نوعا ما مقارنة بالسنوات السابقة

 .ملیار دینار فقط 146.1ي حین تستفید المؤسسات الخاصة من ملیار دینار ف 406.7:بـ

 إلى 2011نسبة القرض الموزعة من البنوك الخاصة وصل سنة  أن أیضانالحظ  - 

 .طور ملحوظ لهاوهو ت  %15.5: مقارنة بـ23.2%

المحددة نعرض الجدول التالي  واآلجال االستحقاقوللتفصیل أكثر حول القروض حسب  - 

خصم  د، وهذا بع2011- 2008للفترة الموزعة من قبل البنوك وصندوق التوفیر الذي یبین القروض 

 :المبالغ المستردة من الخزانة العمومیة

  2011- 2008: خالل الفترةحسب مدتها تطور إجمالي القروض الموزعة ): 36: (الجدول رقم

n milliards de DA ; fin de période) 
-  

                                2008           2009                2010  2011 
 
 1363.0  1311.0        1320.5           1189.4                                 األجل قصیرة قروض
  999.6    1045.4     1141.3           1025.5                                   العمومیة البنوك        

 363.4       265.6          179.2             163.6                               الخاصة البنوك
 2361.7  1955.7       1764.6           1424.7        األجل وطویلة متوسطة قروض

 2194.4  1790.4     1570.7           1261.2                   العمومیة البنوك
 167.3      165.3       193.9             163.5                    الخاصة البنوك       

 3724.7  3266.7      3085.1           2614.1                           الموزعة القروض مجموع
 %36.6  %40.1     %42.8           %45.5      األجل قصیرة القروض حصة  
 %63.4  %59.9     %57.2           %54.5             األجل وطویلة متوسطة البنوك حصة  
 -  

SOURCE : LES RAPPORTS ANNUELS DE LA BANQUE D’ALGERIE, 2011, P :81. 

الموزعة من طرف البنوك العمومیة مثلت  األجلالقروض متوسطة وطویلة  أننجد  2011مع نهایة 

رفت هي البنوك الخاصة فقد ع أما، 2010نهایة  %63.1من إجمالي القروض في حین كانت  68.7%

ووصلت %38.4 2010و  %52تمثل  2009تراجعا في نسبة هذه القروض حیث كانت سنة  األخرى

قروض والسبب راجع للسیاسة المستمرا لهذا النوع من  انخفاضاوهي بالتالي تشهد  %31.5 إلى 2011نهایة 

  .المنتهجة في التقلیل والتمهیل من القروض الممنوحة لقطاع العائالت

وك العمومیة المسیطرة على اغلب العملیات وخاصة ما یتعلق بالتطهیر المالي كما تبقى البن

  .لمؤسسات الدولة

نسبها في تراجع مستمر وذلك نظرا لزیاد ة منح القروض  أننجد  األجلبالنسبة للقروض قصیرة 

الجزائر  من قبل البنوك وخاصة العمومیة منها وهذا نظرا للمشاریع التي تقوم بها األجلمتوسطة وطویلة 

 .والتي تمول من طرف الجهاز المصرفي
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  البنوك األجنبیة في الجزائر : المبحث الثاني

لقد ساعد قانون النقد والقرض على دفع االستثمار المباشر للبنوك األجنبیة والمؤسسات المالیة في 

ذي ساهم في تفعیل دور الجزائر، مما أدى إلى انفتاح النظام المصرفي على العالم وازدیاد ممثلیه، األمر ال

  .البنوك األجنبیة في االقتصاد الجزائري

وتنقسم البنوك المتواجدة في الجزائر إلى بنوك عمومیة مثلما أشرنا لها في المبحث األول من تطور 

االقتصاد الجزائري و على رأسها البنك الوطني الجزائري هذا من جهة، وبنوك خاصة وطنیة مثل البنك 

  .ي الجزائريالصناعي والتجار 

أما النوع الثالث من البنوك المتواجدة في الجزائر فهي البنوك األجنبیة وهي محور هذا المبحث والتي 

  .سنتطرق لها بالتفصیل من خالل الدراسة والتحلیل

  نشأة وتطور البنوك األجنبیة في الجزائر: المطلب األول

االستثمار األجنبي المباشر والمؤسسات  لقد شهدت الساحة المصرفیة الجزائریة انفتاحا كبیرا على

  . 1990سنة  إصالحاتالمالیة غیر المصرفیة نتیجة تحریر القطاع المصرفي بعد 

قبل استعراض البنوك الخاصة العاملة في السوق النقدیة الجزائریة، وجب علینا المرور على أهم 

  .ممثلي الجهاز المصرفي الجزائري

  البنوك :الفرع األول

، بنك الجزائر أو البنك المركزي 1990أفریل  14طبقا لقانون النقد والقرض لـ : الجزائر بنك  - أوال

الجزائر سابقا، مكلف بإصدار النقود، وتنظیم تداولها، مراقبة توزیع القروض لالقتصاد، تسییر 

إعادة الخصم، غرف : احتیاطات الصرف، منح المساعدات للدولة، باإلضافة لنشاطاته الیومیة

صة، تسییر السوق النقدیة، تسییر سوق الصرف، وكذلك منح االعتماد من اجل فتح مكاتب المقا

  1. تمثیل أو إنشاء مؤسسات أجنبیة

 إلیهامیمات، والتي أشرنا ألتوهي البنوك التي ظهرت في فترة ا: البنوك العمومیة الوطنیة - ثانیا

وقد شمل منح االعتماد 90/102لقرض سلفا، والجدید هنا هو منحها االعتماد من قبل مجلس النقد وا

  :من طرف المجلس سبعة بنوك عمومیة هي

المؤرخ  95/04تم اعتماده من قبل المجلس بموجب القرار رقم  :BNAالبنك الوطني الجزائري  - أ

  .، على شكل شركة ذات صفة البنك25/09/1995في 

                                                 
1 ammour ben halima, opcit, p :99. 

 .116: یلعبیدي عایدة عبیر، مرجع سابق، ص 2
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المؤرخ في  97/01قم تم اعتماده بمقتضى القرار ر  :CNEPالبنك الوطني للتوفیر واالحتیاط   -  ب

، ویستطیع القیام بجمیع العملیات البنكیة المنصوص علیها في قانون النقد 06/04/1997

 .والقرض

المؤرخ  97/02لقد تم منح االعتماد له بمقتضى القرار رقم   :CPAالقرض الشعبي الجزائري   -  ت

 .كشركة ذات صفة البنك 06/04/1997في 

، كشركة مساهمة ذات 17/02/2002االعتماد بتاریخ  منح له: BDLبنك التنمیة المحلیة   -  ث

 .صفة البنك

، كشركة مساهمة ذات 17/02/2002منح له االعتماد في  :BEAالبنك الخارجي الجزائري  - ج

 .صفة البنك

  ، 17/02/2002منح له االعتماد هو األخر في  :BADRبنك الفالحة والتنمیة المحلیة   - ح

 .كشركة مساهمة ذات صفة البنك

ونقصد بها تلك البنوك التي تمتلك الدولة جزءا من أسهمها والجزء األخر  :البنوك المختلطة  - ثانیا

  :وهذه البنوك في الجزائر هي أجنبيیكون من طرف مستثمر 

 –تأسس بنك البركة اإلسالمي   banque al-baraka d’Algérie: بنك البركة الجزائري   - أ

البحرین، ومنذ إطالقه ظل یتبوأ مركز الریادة في في  1984في عام ) البركة البحرین(البحرین 

مجال تطویر العمل المصرفي المالي واإلسالمي، وهو مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 

ومرخص له من قبل مصرف البحرین المركزي لمزاولة  14400بالبحرین بالسجل التجاري رقم 

ملیون دوالر أمریكي الصادر  600به ویبلغ رأسمال البنك المصرح . الخدمات المصرفیة لألفراد

  1 .هذا بالنسبة لمجموعة البركة. ملیون دوالر أمریكي 122والمدفوع بالكامل منه 

الجدیر بالذكر أن بنك البركة الجزائر هو أحدى الوحدات المصرفیة التابعة لمجموعة البركة و 

، والتجاریة واالستثماریة، وكذلك المصرفیة وهي بنك إسالمي عالمي رائد، تقدم خدمات التجزئة المصرفیة

ملیار  1.5ویبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة . خدمات الخزانة وذلك وفقا لمبادئ الشریعة السمحاء

  2006.2دوالر أمریكي، كما یبلغ مجموع حقوق الملكیة نحو ملیار دوالر عام 

ي عشر بلدان تمتلك بدورها وتملك المجموعة تواجد جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفیة تابعة ف 

 –البحرین وبنك البركة اإلسالمي  –وهذه الوحدات هي  بنك البركة الجزائر وبنك األمین . فرع 215نحو 

                                                 
  :بنك البركة الجزائري، الموقع االلكتروني 1

http:// www.ansani2.com بنوك ومصارف› ... ›    , 11/04/2010, 01:19. 
 .2: ، ص2007أبریل  11المصرفیة، المنامة، المصارف اإلسالمیة، بیان صحفي، مكتب الرئیس التنفیذي، مجموعة البركة  رواد 2
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 –األردن وبنك البركة لبنان  –مصر والبنك اإلسالمي األردني  –البحرین وبنك التمویل المصري السعودي 

السودان، وبنك التمویل السعودي التونسي  –نك البركة السوداني جنوب أفریقیا وب –لبنان وبنك البركة المتحد 

  .باكستان - تركیا، وبنك البركة  –تونس  وبنك البركة التركي للمساهمات  –

كمصرف إسالمي وذلك وفقا للترخیص الممنوح  1991في ماي  تأسسأما بنك البركة الجزائري فقد 

یة للبنك في تقدیم خدمات الصیرفة بالتجزئة والصیرفة وتتمثل األنشطة الرئیس. له من قبل بنك الجزائر

  :وقد عرف بنك البركة عدة مراحل منذ تأسیسه نوجزها فیما یلي. فرع 11ویمتلك البنك . التجاریة

  .تأسیس البنك: 1991

  .االستقرار والتوازن المالي للبنك: 1994

  .البركة و األمان: المشاركة في تأسیس شركة التأمینات: 1999

  .احتالل المنصب األول في ترتیب المؤسسات البنكیة ذات رؤوس األموال الخاصة: 2000

 DA 2.500.000.000 :زیادة في رأس مال البنك بـ: 2006

 DA10.000.000.0001 :  زیادة ثانیة في رأس مال البنك بـ: 2009

ألحكام الشریعة  ویعتبر بنك البركة الجزائري البنك التجاري الوحید في الجزائر الذي یعمل وفقا

  .تطور االقتصاد الجزائري خالل هذه الفترة 1991اإلسالمیة وقد واكب نمو البنك منذ تأسیسه عام 

وجاء نجاح البنك كنتیجة لجهوده في التركیز على تطویر العدید من القطاعات واألنشطة الحیویة في 

المواصالت والصناعات التحویلیة الجزائر مثل تمویل قطاعات الهاتف المحمول واإلنشاءات واألغذیة و 

   .النفطیة

  :البنوك الخاصة األجنبیة -ثالثا

هو بنك تجاري أمریكي یقدم خدمات مالیة مباشرة  Cité Bank Alegria: سیتي بنك الجزائر - أ

منح له مالیة، وحسابات الشیكات المجانیة بطریقة سهلة ومریحة، إیداعات, ماستر كارد

، كصفة فرع للبنك األجنبي  98/02بموجب القرار رقم 1998االعتماد بالجزائر في ماي 

 500.000.000سیتي بنك المتواجد بنیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة برأسمال قدره 

دج، وتمیز سیتي بنك بالمحافظة منذ ثالثة عقود بارتباطات ضیقة مع المؤسسات الوطنیة 

ت العالقات خصوصا مع الشركات ، ولقد تمیز )، سونلغازسونا طراك( للبترول والغاز 

 الخاصة التي تعمل في القطاعات المتشابهة 

                                                 
1 Banque al-baraka d’algerie, le site électronique: http://www.al-baraka-bank.com, 11/04/2010, 01:45. 
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 )secteurs-clé (  مثل الصیدلیة، كما أسندت للمدیر العام كل الصالحیات في التصرف في جمیع

الصفقات المقدمة من مؤسسته على غرار الفروع لسیتي بنك في العالم، ویستطیع اتخاذ أي قرار مهم في 

ث یتم اتخاذ یاألجنبیة خاصة الفرنسیة منها، ح ما ال یتمتع به مسیري البنوك األخرى ات، وهذاجمیع القطاع

           .القرارات المهمة من باریس

المؤسسة   :Arab Banking Coroporation-Algéria المؤسسة العربیة المصرفیة الجزائر - ب

دولة في كل من دول الخلیج  21العربیة المصرفیة ومقرها البحرین، لها فروع في أكثر من 

، وهي 1980أنشئت عام . و دول شمال إفریقیا والشرق األوسط، أوروبا، وكذا أمریكا واسیا

الجزائر المعروف باسم  -  أما المؤسسة العربیة المصرفیة 1.مدرجة في بورصة البحرین

الجزائري  ویعد أول مصرف دولي خاص مرّخص بموجب القانون الجزائر ، - ABC بنك"

التابع للبنك  في ضوء القرار الرسمي الصادر من قبل مجلس العمالت واالعتمادات المالیة

   .1998المركزي الجزائري في شهر سبتمبر 

بمنطقة بیر  ، وذلك بافتتاح فرعه الرئیسي1998دیسمبر  2بدأ البنك مزاولة أنشطته بشكل فعلي في 

دج،  1.183.200.000فة البنك برأسمال قدره ، كشركة ذات أسهم بص2في الجزائر العاصمة مراد رایس

یعود إلى  %10من رأس المال یعود للمؤسسة األم بدولة البحرین،  %70: وهو ینقسم بین ثالث مساهمین

  3.من رأس المال یعود إلى عدد صغیر من المساهمین الخواص الجزائریین %20الشركة المالیة الدولیة، 

سنة   % 9,84 ى، لتنخفض إل2000سنة   % 22,98إلى  حقق هذا البنك نسبة كفایة لرأس تصل

ة من طرف البنك یعني أن هذه النسـبة مراَقبة بشد، وهذا 2002سنة   %15,62، ثم لترتفع إلى 2001

  4. ویحاول تحسینها باستمرار، ویبدو أن خبرته الدولیة كانت وراء ذلك

المؤرخ في  99/01جي القرار منح االعتماد له بمو  Natexis d’Algérie: ناتكسیس الجزائر  -  ث

، كشركة ذات أسهم ذات صفة البنك برأسمال اجتماعي قدره 1999/أكتوبر/27

دج، ولقد تأسست مجموعة ناتكسیس للبنوك الشعبیة باالتحاد الحدیث العهد  500.000.000

للمؤسسة  %80 إلىلكل من القرض الوطني والبنك الفرنسي للتجارة الخارجیة، وینقسم رأسمالها 

للشركة المصرفیة الفرنسیة الدولیة، ویعتبر نشاط البنك موجه خاصة  %20األم في باریس و 

                                                 
  :، الموقع االلكترونيABCالمؤسسة العربیة المصرفیة الجزائر  1

http://www.arabbanking.com, 06/04/2010, 22:32. 
  :الجزائر، الموقع االلكتروني - المؤسسة العربیة البنكیة 2

http:// www.arabbanking.com/AR/.../ALGERIA/Pages/default.aspx, 26/03/2010, 16:12. 
  :الجزائر، الموقع االلكتروني - المؤسسة العربیة البنكیة 3

http:// www.arabbanking.com/AR/.../ALGERIA/Pages/default.aspx, 26/03/2010, 16:12. 
ل حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األو النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازل، سلیمان ناصر،  4

 .295: ، الجزائر، ص2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *واقع و تحدیات * االقتصادیة 
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عمیل فرنسي  30، حوالي 2003المؤسسات الجزائریة حیث بلغ عمالء هذا البنك في سنة  إلى

شركة جزائریة في محفظتها، وتتدخل ناتكسیس الجزائر في تمویل الواردات والصادرات،  220و

  .التصدیر واالستیراد، تنظیم وتسیر المؤسساتاستشارات في 

تعتبر سوسیتي جنرال واحدة من أكبر الشركات  Société Générale d’Algérie: سوسیتي جنرال الجزائر  - ج

مختلفة من العالم، مقره الرئیسي  أنحاءالمالیة في أوروبا والعالم من خالل النشاطات التي یمارسها في 

 .لبنك في فصل دراسة الحالة أكثروسوف یتم التطرق  1.یسفي غرب العاصمة الفرنسیة بار 

وهو احد فروع البنك العربي : Arab Bank PLC-Alegriaالجزائر  PLCالبنك العربي   - ح

PLC یمارس نشاطات البنوك المعروفة وهو یتكون كبنك عالمي 2001في أكتوبر  عتماداال، منح له ،

 .توى الوطنيوكاالت بنكیة على المس 04من شبكة تحتوي على 

جانفي  31تأسس هذا البنك في  :BNP PARIBAS "باریبا " البنك الوطني الباربسي    - خ

لمجموعة البنك الوطني  %100دج یعود هذا األخیر بنسبة  2.000.000.000، برأسمال قدره  2002

 ".باریبا " الباریسي 

منشور في الجریدة وال 02/26منح له االعتماد بموجب القرار  TBA: ترست بنك الجزائر    - د

كمؤسسة مالیة ذات صفة البنك، برأسمال قدره  2003جانفي  08بتاریخ  2الرسمیة رقم 

 .دج 750.000.000

     ALGERIA HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE: هاوسینغ بنك  - ذ

دج، أي ما یعادل  2.400.000.000یقدر رأس المال االجتماعي لهاوسینغ الجزائر بـ           

دوالر كندي، كما یعود هذا األخیر إلى المؤسسة األم هاوسینغ بنك للتجارة والمالیة  46.000.000

، الصندوق الجزائري الكویتي %10، مؤسسة االستثمارات الخارجیة العربیة بنسبة %52األردن، بنسبة 

لجزائریین ، بعض المستثمرین ا%9، مؤسسة رأسمال االستثمار للبحرین بنسبة %10لالستثمار بنسبة 

 ..%14بنسبة 

أنشأ فرنس بنك الجزائر سنة  :Fransabank El-djazair SPAفرنس بنك الجزائر   - ر

لممارسة النشاط المصرفي في السوق المصرفیة  االعتمادوهو بنك لبناني، منح له  2006

ي یحتو  أالنوكالة بنكیة له بوهران، وهو  أولفتح فرنس بنك الجزائر  2010الجزائریة، وفي سنة 

 .على وكالتین على المستوى الوطني 2012حسب المعلومات األخیرة لسنة 

 %100كالیون الجزائر هو بنك تابع : Calyon Algérieكالیون بنك الجزائر   - ز

كبنك  االعتمادلكالیون احد البنوك الفرنسیة التابعة لمجموعة القرض الفالحي الفرنسي، منح له 

                                                 
  :سوسیتي جنرال القدرة على الصمود، الموقع االلكتروني 1

http:// www.alraynews.com/Companies.aspx?id=45, 10/04/2010, 00:11. 
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كبنك  أساساالمتعلقة بالبنوك، وهو ینشط  ملیاتوذلك لمزاولة كل الع 2007عالمي سنة 

  HSBC .واحدة فقط على المستوى الوطني 01ویمثل بوكالة  لالستثمار

یمارس كل عملیات وهو  2008سنة  االعتمادمنح له : HSBC Algérieجزائر ال -  س

 .الوطني ىعلى المستو  02البنوك المعروفة ویمتلك وكالتین 

وهو  2008سنة  االعتمادمنح له : Al salam Bank-Alegriaبنك السالم الجزائر   -  ش

العقاریة  االستثماراتبنك یعرض منتجات وخدمات تتوافق والشریعة اإلسالمیة، بدأ البنك نشاطه في 

 2012، یحتوي بنك السالم حسب إحصاءات االستثماریة األموالوالسندات واألسهم وكذا رؤوس 

 .لبنكالمقر الرئیسي ل احتسابدون  02على وكالتین 

 أسهم كشركة ذات 2003منح له االعتماد في سنة   AGB: بنك الخلیج الجزائر  -  ص

وسیتم التطرق بإیجاز ألهم مراحل نشأته . دج 1.000.000.000تحمل صفة البنك، برأسمال قدره 

 1.یومنا هذا في الفصل الثالث من المذكرة إلىوتطوره منذ تأسیسه 

  المؤسسات المالیة :الفرع الثاني

مؤسسات مالیة عامة وأخرى خاصة وسیتم التطرق لكال النوعین من  إلىاألخیرة تتفرع وهذه 

  .المؤسسات

تم  ":La Société de Refinancement Hypothécaire "SRH: شركة إعادة تمویل الرهن - أ

، كشركة ذات صفة المؤسسة 1998افریل  6المؤرخ في   98/01اعتمادها بموجب القرار رقم 

من مجموعة من المؤسسات  أسهمهاتتكون  .دج 3.290.000.000قدره الیة برأسمال الم

وكذا الشركة  BNAوالبنك الوطني الجزائري  TPالشركات العمومیة هي الخزینة العمومیة 

إعادة تمویل قروض شركات اإلسكان  إلىوهي تهدف   CAARالوطنیة للتامین وٕاعادة التامین 

 .المعتمدینمن طرف الوسطاء المالیین 

 La Société Financiére d’investissementشركة المالیة لالستثمار، المساهمة والتوظیف ال  - ب

de Participation et de Placement "SOFINANCE SPA"  

  2001جانفي  09المؤرخ في  2001/01م اعتمادها بموجب القرار رقم مؤسسة مالیة عمومیة ت

 ألجلوهي تهدف  .دج. 5.000.000.000مال قدره كشركة ذات أسهم ، ذات صفة المؤسسة المالیة برأس

 Crédit-bail أإلیجاري االئتمان، حیث تعرض المؤسسة التمویل عن طریق أنواعهاتمویل المؤسسات  بجمیع 

"Leasig"  وهي تتدخل  في ، "الخلق، التطویر، إعادة الهیكلة " المؤسسات  أموالاو المشاركة في رؤوس

                                                 
http://www.ag-bank.com .1  
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باإلمضاء وكذا مرافقة ومساعدة المؤسسات، القطاعات الحساسة  لتزاماتواالمجال القروض الكالسیكیة 

  .األشغال العمومیة المواصالت وهي ال تتكون من شبكة وكاالت

 Arab Leasing"*: شركة اإلیجار* أإلیجاري لالئتمانالمؤسسة العربیة  - ج

Coroporation « ALC  في  اعتمدت إلیجاريأ لالئتمانمؤسسة خاصة  أولوهي  2001أنشئت في اكتوبر

المقر الرئیسي  احتساب، تتكون من وكالتین دون مقیمینوغیر  مقیمین مساهمینمن  أسهمهاالجزائر، تتكون 

في التمویل توجه لقطاع المؤسسات وباألخص مؤسسات األشغال العمومیة والمواصالت   منتجاتهالها، 

عامة : مالها من رؤوس أموال جزائریةیتكون رأس.، شركات قطاع الخدمات والتوزیعومهن قطاع الصحة

  .، كشركة ذات أسهم، وتعتبر شركة لإلیجارSFIوخاصة رؤوس أموال سعودیة، وكذا مساهمه 

هي : « Maghreb Leasing Algérie « MLA Leasing أإلیجاري لالئتمانالمغرب الجزائر   -د

مان  وكذا مجموعة من مجموعة عو  أإلیجاري لالئتمانبشراكة بین تونس  2006شركة أسست في 

القروض : ، وهي توفر في إطار واسع المقاییس نفس خدمات المؤسسات الخاصة مثلالمساهمین المرجعیین

تجهیزات اإلعالم " العقاریة الموجهة للخواص، القروض تحت الطلب الموجهة لوسائل اإلنتاج للمؤسسات 

  .وكاالت 5من  أإلیجاري لالئتمان MLA، تتكون "الخ.. ، التجهیزات المكتبیة اآللي

سیتیالم هي احد فروع المجموعة البنكیة بي أن بي باریبا : Cetelem Algérieسیتیالم الجزائر   - و

بتطویر القروض  أنشطتهاكمؤسسة مالیة حیث تزاول  2006في  االعتمادالفرنسیة، المؤسسة منح لها 

  "اصخاصة القروض الموجهة للمركبات بشكل خ"  لالستهالكالممنوحة 

 La caisse Nationale de Mutualité" مؤسسة مالیة" الصندوق الوطني للتعاون الفالحي   -ق

Agricole –CNMA- : من  1972، ولقد كانت تتكون بدایة في بدایة الفترة الماضیة تأنشئوهي مؤسسة

یات الفالحیة الصندوق المركزي إلعادة التامین للتعاون: األولىثالث صنادیق تمارس نشاطها، حیث كانت 

"CCRMA" االجتماعیة، الثانیة الصندوق المركزي للتعاونیات الفالحیة" CCMSA "صندوق : الثالثة فهي  أما

 . "CMAR" التعاون الفالحي للمتقاعدین

حمایة متاحات  ف، وذلك بهدصندوق وطني وصندوق جهوي  CNMAوفي اإلطار التشریعي تنظم 

التأمین الفالحي، التقاعد " حمایة كل النشاطات المتعلقة بالنشاط الفالحي  األفراد أو الریفیین، وبعبارة أخرى

  .الفالحي االجتماعي واألمن

بمزاولة جمیع عملیات  CNMAللصندوق الوطني للتعاون الفالحي  1995سمح البنك المركزي سنة 

  .عن طریق صنادیق الوساطة الجهویة المفتوحةالبنوك والقروض 

منح  :  SPA SNL La société Nationale de Leasing أإلیجاري لالئتمانالمؤسسة الوطنیة   -ن

عمومیین  مساهمینملیار دینار، یتكون من  3.5: قدر بـ اجتماعيبرأس مال  2011بدایة سنة  االعتمادلها 
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، المؤسسة تقوم بمختلف العملیات المعروفة BDLوبنك التنمیة المحلیة  BNAهما البنك الوطني الجزائري

، تمثلت أهداف  وكذا عملیات التبادل الخاصة بالتجارة الخارجیة أإلیجاري االئتمانؤسسات المالیة مثل للم

SNL أي كل ما یتعلق بالمهن الحرة في الجزائر، كما توفر في تطویر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،

لمركبات الخاصة بالنقل، لتجدید التجهیزات الجدیدة لصناعة المنتجات وكذا تحدیث ا المؤسسة قروض

الشركة  استفادت، كما االقتصادیةالمنتجات المقدمة موجهة للعملیات . التجهیزات الطبیة وكذا السیاحیة

وكذا بنك التنمیة المحلیة  BNAمن شبكة وكاالت البنك الوطني الجزائري  SPL أإلیجاري لالئتمانالوطنیة 

BDL.  

  *طاالرتبا*مكاتب التمثیل  :الفرع الثالث 

والمتعلقة بفتح مكاتب التمثیل للبنوك  14/08/1991المؤرخة في  91/10لقد حددت التنظیمیة رقم 

ترخیص من مجلس النقد والقرض ال یتجاوز  إلىوالمؤسسات المالیة األجنبیة، حیث تخضع هذه العملیة 

وكذا البحث  األممؤسسة الثالث سنوات قابل للتجدید، وتنحصر هذه المكاتب في تدعیم النشاطات المتواجدة لل

المؤسسة المالیة الممثلة، كما یستثني أي عمل  أوعن عالقات األعمال بین متعاملین اقتصادیین للبنك 

  .تجاري أو بنكي

  : ومكاتب التمثیل في الجزائر هي

 ”Banco Sabadell “Espagne" إسبانیا" بانكو سابادال  - 

 « Britsh Arab Commercial Bank « Grande Bretagne" بریطانیا"البنك التجاري العربي البریطاني  -

 « Crédit Industriel et Commercial « France "فرنسا" القرض الصناعي والتجاري  -

 « Mont Pashi de Sienne « Italie "إیطالیا" مونت باشي دي سیان  -

 « Union des Banques Arabes et Françaises «  France "فرنسا"البنوك الفرنسیة العربیة المتحدة  -

وفي األخیر یمكن توضیح النظام المصرفي الجزائري حالیا، أي البنوك والمؤسسات العامة والخاصة 

  .2012المالیة في نهایة سنة 
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  .2012مخطط توضیحي لھیكل النظام المصرفي الجزائري نھایة سنة  ):29(الشكل رقم 

  بنك الجزائر  

  

  مكاتب التمثیل          المؤسسات المالیة غیر المصرفیة                         البنوك التجاریة       

      "إسبانیا" بانكو سابادال                    : المؤسسات العمومیة                     : البنوك العمومیة    

  البریطاني  البنك التجاري العربي                         شركة إعادة تمویل الرھن                 البنك الوطني الجزائري 
  " القرض الصناعي والتجاري            الشركة المالیة لالستثمار، المساھمة     طللتوفیر واالحتیاالصندوق الوطني 

       یانمونت باشي دي س            والتوظیف                                    القرض الشعبي الجزائري       

                                   المتحدة الفرنسیة العربیةالبنوك           اإلیجاري لالئتمانالمؤسسة العربیة                  البنك الخارجي الجزائري 

  *شركة اإلیجار*                    بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

    الصندوق الوطني للتعاون الفالحي                   بنك التنمیة المحلیة    

  أإلیجاري لالئتمانلمؤسسة الوطنیة ا                                       

                        بنوك المختلطةال   

  :                           المؤسسات الخاصة                   بنك البركة الجزائري 

  أإلیجاري لالئتمانالمغرب الجزائر        :               نوك الخاصةالب  

                    سیتیالم الجزائر                                              

  البنك الوطني الباریبي                             - الجزائر–ترست بنك   

          - الجزائر–ناتكسیس بنك           -الجزائر–المؤسسة العربیة والمصرفیة   

          -الجزائر–البنك العربي                         -الجزائر–سوسیتي جینرال   

  الجزائر –بنك الخلیج                             -الجزائر–ھاوسینغ بنك   

  الجزائر –كالیون بنك                                -الجزائر–فرانس بنك   

  الجزائر HSBC                               -الجزائر –سیتي بنك   

 بنك السالم  

  ما سبق على باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر
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  خصائص البنوك األجنبیة وأهدافها: المطلب الثاني

  خصائص البنوك األجنبیة :الفرع األول

  :في إیجازهاوالسمات یمكن تتمیز البنوك األجنبیة بجملة من الخصائص 

  :تتمیز البنوك األجنبیة عموما بكبر حجمها، العائد إلى: حجم البنوك األجنبیة - 1

  .كبر حجم رأس مالها حجم رأس المال - 

 .كبر حجم النشاط -

البنوك األجنبیة بشبكة فروع منتشرة عبر عدة مناطق في العالم، كما  تتمتع: التكامل - 2

حفاظا على مصالحها المشتركة في مواجهة السلطات النقدیة یوجد نوع من التضامن فیما بینها 

  .المحلیة

 نتیجة لكبر حجم البنوك األجنبیة:  لبنوكالطبیعة االحتكاریة لهذه ا الحتكار أوا - 3

صرف العملة : یحدث نوع من االحتكار لبعض الخدمات خصوصا في مجال واتساع مجال نشاطها

 .و تمویل التجارة الخارجیة

أدى النمو والتطور الكبیر  :)تنوع المنتجات توسع النشاط( التوسعمیزة التنوع و  - 4

الذي تشهده الساحة المالیة العالمیة من حیث انتشار البنوك األجنبیة واتساع مجال نشاطها إلى تبني 

 :مستوى التحدیات العالمیة من خالل إلىاستراتیجیات فعالة لالرتقاء بخدماتها 

  .لتمویل الحدیثةتنویع وابتكار تقنیات وقنوات ا - 

 .تأثیرها في اتساع شبكة المصارف - 

 .وزیادة حجم القروض االدخارتعبئة  - 

 إلىفي أغلب األحیان تلجأ البنوك األجنبیة  :التركیز على التمویل قصیر األجل - 5

. التمویل قصیر األجل وذلك النخفاض نسبة المخاطرة في هذا النوع من التمویل وارتفاع عائده

لى هذه االستثمارات من فوائد أصبحت البنوك األجنبیة مهتمة أكثر بها عن ونتیجة لما یترتب ع

 غیرها من التمویالت األخرى

قرارات التخطیط واالستثمار واإلنتاج و التسویق و التسعیر یتم اتخاذها من قبل  - 6

 :الرئیسي البنك

و البنك األم، حیث حیث یرجع الفصل في القرارات ذات القیمة المالیة الكبیرة إلى البنك الرئیسي أ

 یوكل هذا البنك لوكاالته في مختلف األقطار التصرف في إصدار القوانین والمصادقة على القرارات التي ال



 النظام المصرفي الجزائري وظهور البنوك األجنبیةتطور  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثالث

  
181 

 
  

تتعدى السلطة الممنوحة من ، وفي حالة تجاوز الصالحیات یتدخل البنك األم في المصادقة على القرارات 

  .المهمة

كبیر على اإلعالن الدائم في مختلف القدرة الهائلة على التسویق واالعتماد ال - 7

وهذه الخاصیة من أهم الخصائص التي تنفرد بها البنوك األجنبیة عن بقیة  :وسائل اإلعالم المتاحة

البنوك الوطنیة حیث تتمیز بقوة كبیرة في الجانب التسویقي واإلعالن للمنتجات التي تقدمها وبصفة 

 .مستمرة

المكاني الذي تشغله هذه البنوك حیث نجدها ونعني یه الحیز  :االنتشار الجغرافي - 8

عبارة عن مجموعة كبیرة من البنوك منتشرة في أقطار مختلفة كلها تكون تابعة لشركة أم تعتبر المقر 

 .الرئیسي للبنك وصاحیة القرار األخیر

حیث تراعي البنوك األجنبیة جانب الكفاءة المهنیة لدى موظفیها، : تعبئة الكفاءات - 9

جملة من االختبارات والتربصات لتصبح هذه العمالة أكثر  إجراءبعد  إالاد الموظفین وال یتم اعتم

 .جاهزیة وأكثر خبرة

  أهداف البنوك األجنبیة :الفرع الثاني

  :من بین األهداف التي تسعى البنوك األجنبي لتحقیقها ما یلي

أدنى  إلىمن خالل زیادة اإلیرادات وتخفیف تكلفة الخدمات  وذلك:  تعظیم الربحیة - 1

  مستوى لها

ضمان استمراریة  إلىتسعى البنوك األجنبیة عموما  :ضمان استمراریة نشاط البنك - 2

نشاطها وبقائها في السوق من خالل مواكبة المستجدات التي تطرأ على السوق المالي، والتكیف 

 .معها 

كسب ثقة العمیل من خالل توفیر  إلىتسعى البنوك األجنبیة :  كسب ثقة العمالء - 3

 .الخدمات المالئمة له والمنتجات المصرفیة ذات الصفة االنفرادیة

وهي من األهداف التي یسطرها : االستحواذ على أكبر حصة في السوق المصرفیة - 4

ألنه لتحقیق عوائد مالیة كبیرة وجب على البنوك األجنبیة السیطرة على اكبر قدر ممكن من . البنك

 .السوق

د بالمعاییر الدولیة تلك المقاییس العالمیة التي تعمل ونقص: مواكبة المعاییر الدولیة - 5

بها البنوك الحدیثة في المجال البنكي وعلى البنوك األجنبیة دائما أن  تكون على درایة كاملة 

 .بالمستجدات التي قد تطرأ على هذه المعاییر لمواكبة التطور في المجال البنكي
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ق ثابتة للخدمة المصرفیة، بل أي عدم وضع سبل وطر : تنویع الخدمات المصرفیة - 6

العمل دائما على خلق طرق جدیدة من شانها أن تجعل العمیل یشعر بالرضا التام والدائم تجاه 

 .البنك

عدم السماح للتكنولوجیات : مواكبة أحدث التطورات التكنولوجیة في العمل البنكي - 7

 1.نكالحدیثة بالغیاب عن خدمات البنك واكتسابها بغیة تحسین األداء للب

ونقصد هنا عدم تخصص الشبابیك داخل البنوك  :شبابیك الخدمات الشاملة - 8

األجنبیة بالقیام بأعمال معینة كما هو الحال في البنوك الوطنیة، فالبنوك األجنبیة تقدم خدمات الدفع 

أو السحب أو التحویل في كل الشبابیك الموجودة داخل البنك، وهذا یسهل عملیة التعامل للعمیل مع 

 .لبنك وتجنبه كل االنتظار وضیاع الوقتا

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    .177: ، ص2003دار الصفاء للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،  المالیة الدولیة،موسى سعید مطر شقیري، نوري موسى، یاسر المومني،  1
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  :لخالصةا

الجزائري وكذا أهم اإلصالحات االقتصادیة  النظام المصرفيبعد تطرقنا ألهم المراحل التي مر بها 

، مرورا بأهم اإلصالحات الموجه إلى اقتصاد السوق االقتصادالتي تم تطبیقها خاصة في سیاق التحول من 

ما بعد فترة التعدیالت الهیكلیة ودراسة ممیزات كل مرحلة من مراحل  إلىفها االقتصاد من االستقالل التي عر 

ماهو علیه الیوم من انفتاح اقتصادي وتغیر شبه  إلىوكذا العواقب التي واجهته للوصول  اإلصالحاتهذه 

الجزائریة، من النظام االشتراكي جذري في طریقة التسییر والتمویل وذلك لتغیر النمط المتبع من طرف الدولة 

المختلط، ثم الرأسمالي، األمر الذي سمح بزیادة االستثمارات األجنبیة داخل البالد خاصة االستثمارات  إلى

، 90/10في القطاع المالي والبنكي حیث نمیز زیادة في عدد البنوك األجنبیة في الجزائر خاصة بعد قانون 

بنك خاص بما فیها واحد  14: 2012نویة للبنك المركزي لجوان حیث وصل عددها حسب التقاریر الس

  .مختلط
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  :تمهید

،  االئتمانتطویر سوق لمعرفة أهمیة البنوك األجنبیة في الجزائر وتقییم دورها في 

 عینة من االقتصادیة بصفة عامة، وجب علینا القیام بدراسة میدانیة لالوطني و التنمیة االقتصاد 

، سوسیتي AGBعلى بنك الخلیج الجزائر  االختیارولقد وقع  البنوك األجنبیة الموجودة بالبالد

أن هذه البنوك  باعتباروذلك  ALBARAKA BANQUEالجزائري وبنك البركة SGAجنرال الجزائر

في سوق البنوك الجزائریة، حیث تم زیارة هذه البنوك في جهات عدة  انتشاراهي األكبر واألكثر 

عبر التراب الجزائري وكان الهدف من الزیارة المیدانیة للبنوك عینة الدراسة هو إجراء مقابلة 

مباشرة مع مدیري الوكاالت البنكیة لمعرفة أرائهم حول جودة الخدمات المقدمة وطرق منح 

  .ت زبائن البنوك ومقارنتها بإجابا االئتمان

ولإللمام بالموضوع واإلجابة على فرضیات الدراسة وٕاتمام العمل النظري للفصول الثالثة 

  : إلىالنتائج تم صیاغة هذا الفصل الذي قسم  استخالصاألولى بعمل تطبیقي یكون فاصل في 

ودراسة  AGB-SG-ALBARAKAالبنوك األجنبیة عینة الدراسة تقدیم : المبحث األول

  .نشاطاتها ووظائفها المصرفیة

  تقدیم الدراسة المیدانیة لعینة الدراسة :المبحث الثاني

  الفرضیات وتحلیل نتائج الدراسة اختبار: المبحث الثالث
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ودراسة  AGB-SG-ALBARAKAتقدیم البنوك األجنبیة عینة الدراسة : المبحث األول

  .نشاطاتها ووظائفها المصرفیة

  .المصرفیةنشاطاته ووظائفه تقدیم بنك الخلیج الجزائر ودراسة أهم : المطلب األول

یعتبر بنك الخلیج الجزائر من البنوك البارزة في الساحة النقدیة بالجزائر وهذا لقیام البنك بدینامیكیة 

د سواء في وترتبط قوة ونجاح البنك في االستثمار على ح. ونشاطا في جمیع مجاالت الحیاة االقتصادیة

  .تدریب موظفیه في أكثر التكنولوجیات تقدما

    .تقدیم بنك الخلیج الجزائر :الفرع األول

بنك خلیج الجزائر هو بنك تابع لمجموعة األعمال الكویتیة : نشأة وتطور بنك الخلیج - أوال

 KIPCO   المجموعة * والتي هي من ابرز مجموعات المال واألعمال في الشرق األوسط یطلق علیها أسم

  .- Kuwait- Project compagne، أو *الكویتیة لألعمال

أو شركة ) القابضة(، ومشروع شركة الكویت  1975أنشئت مجموعة األعمال الكویتیة في عام 

عتبر واحدة من أكبر الشركات القابضة المتنوعة في كویتیة خاصة و التي ت مشاریع الكویت هي مجموعة

بلدا  21شركة تعمل في  50األوسط وشمال أفریقیا ، تملك المجموعة حصص في أكثر من  منطقة الشرق

    .شخص في أنحاء العالم 7000، ویعمل فیها أكثر من ) العربي خصوصا في العالم(

الخدمات المالیة واإلعالم، كما تملك شركة مشاریع  تهتم المجموعة خاصة بالصناعات الرئیسیة في 

  .مباشرة في قطاعات الصحة والسیاحة والصناعة، و العقار الكویت أیضا مصالح مباشرة وغیر

دج، موزع  6.500.000.000وبنك الخلیج الجزائر هو بنك أجنبي مستثمر بالجزائر برأسمال قدره 

  :كي وهيعلى ثالثة بنوك ذات سمعة عالیة في المجال بن

   Burgan Bankمن طرف البركان بنك  % 60 - 

 Bank Tunis International. البنك التونسي الدولي 30%

   Kuwait BankJordan. البنك األردني الكویتي % 10 - 

الجزائر یلتزم بتقدیم المساعدات المختلفة في مجاالت  وبنك الخلیج 2004مارس في منذ تأسیسه   

 التمویل البنكي والضمانات وغیرها، لمختلف الشركات واألفراد من خالل تقدیم العدید من المنتجات

تقلیدیة وهي تلك  منتجات مصرفیةویقدم البنك لعمالئه باإلضافة لتلبیة توقعات كل زبون  1 .والخدمات

المنتجات المتعارف علیها في البنوك األخرى ولكن بطرق أكثر حداثة وعصرنه، هذا من جهة، ومن جهة 

                                                 
1 http://www.ag-bank.com/entreprise.php#tab1, 21/04/2010, 12 :22. 

http://www.burgan.com/
http://www.tib.com.tn/
http://www.jordan-kuwait-bank.com/
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أخرى یقدم البنك منتجات تتوافق مع مقتضیات الشریعة اإلسالمیة وهي میزة للبنك جعلت منه یدخل السوق 

  .عامل الدین في الدولةالبنكیة الجزائریة من بابها الواسع باعتبار 

  1الهیكل التنظیمي لبنك الخلیج الجزائر - ثانیا

  :ویمكن توضیح الهیكل التنظیمي للبنك في الشكل الموالي

  الهیكل التنظیمي لبنك الخلیج الجزائر: )30(الشكل رقم 

                        

     *1*      

      

        

  

     

     *2*  

   

    

  

  رئیس قسم التنمیة                          مدیر العملیات                                                           

  رئیس قسم إدارة القروض                         رئیس قسم النقدیة                                                           

  رئیس قسم دعم المبیعات                               مسؤول خلیة المراجعة                                *3*           

  رئیس قسم النظام، الشبكة                        المكلف بالمھمات                                                              

  وحمایة اإلعالم اآللي                              رئیس قسم التحصیل                                                     

  القروض لألفرادرئیس قسم                           رئیس قسم الشؤون                                                        

  رئیس قسم المحاسبة                     

  مسؤول الموارد البشریة واإلدارة العامة                     

  1رئیس قسم المراقبة الداخلیة                     

  .من اعداد الطالب باالعتماد على الموقع االلكتروني للبنك: المصدر

  

  

                                                 
1 rapport annuel de l’AGB, 2008, p : 07. 

 .اإلدارة*  3*اللجنة التنفیذیة، *  2*مجلس االدارة، *  1*  1

 مجلس اإلدارة

  المدیر العام

دیر العام المكلف بـ منائب ال
 التنمیةالشبكة، التسویق و 

 القروض،
 

  نائب المدیر العام المكلف
  باإلدارة 

 المالیة و العملیات ،

  مساعد المدیر العام 
 المكلف   بالقروض

 

مساعد المدیر العام المكلف 
بالتنظیم،نظام المعلومات، العملیات 

 والمحاسبة
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Développement du Résea  

 AGB:لـ شبكة الوكاالت

Source :le rapport annuel de AGB 2011

من المخطط أعاله نالحظ أن بنك الخلیج الجزائر هو بنك ذو شبكة بنكیة جد واسعة ومنتشرة بقوة 

المناطق الرئیسیة بالبالد سواء الشرقیة منها أو الغربیة إضافة لمدن 

وكالة تقوم بالنشاطات المصرفیة، واحدة في 

  Fonds Propres لبنك الخلیج

 AGB:تطور األموال الخاصة لـ

Source

 أننجد ، AGBالخاصة لبنك الخلیج الجزائر 

ملیار دج نهایة سنة  15 إلىوصلت 
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Réseaux :الخلیج الجزائرتطور شبكة وكاالت بنك 

شبكة الوكاالتتطور  ):31(الشكل رقم

de AGB 2011 P : 33      

من المخطط أعاله نالحظ أن بنك الخلیج الجزائر هو بنك ذو شبكة بنكیة جد واسعة ومنتشرة بقوة 

المناطق الرئیسیة بالبالد سواء الشرقیة منها أو الغربیة إضافة لمدن في التراب الجزائري وذلك الحتوائه 

وكالة تقوم بالنشاطات المصرفیة، واحدة في  29 إلى 2011حیث وصلت سنة  .المركز أو الوسط الجزائري

  .وكاالت في إطار اإلنجاز 6و 

لبنك الخلیج نتائج، مجموع األصول و الخاصة األموال

  :تطور األموال الخاصة

تطور األموال الخاصة لـ): 32(الشكل رقم

Source :le rapport annuel de AGB 2011 P :02 

الخاصة لبنك الخلیج الجزائر  األموالمن خالل الشكلیین البیانین أعاله لتطور حجم 

وصلت  أن إلىمالییر دج  5، حیث كانت 2004تطورها مستمر منذ سنة 

 .، وهذا یدل على تطور حجم نشاطاتها وعملیاتها المصرفیة

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

تطور شبكة وكاالت بنك  -ثالثا

من المخطط أعاله نالحظ أن بنك الخلیج الجزائر هو بنك ذو شبكة بنكیة جد واسعة ومنتشرة بقوة 

في التراب الجزائري وذلك الحتوائه 

المركز أو الوسط الجزائري

و  االعتمادمنح  انتظار

األموالتطور : الفرع الثاني

تطور األموال الخاصة - أوال

من خالل الشكلیین البیانین أعاله لتطور حجم 

تطورها مستمر منذ سنة 

، وهذا یدل على تطور حجم نشاطاتها وعملیاتها المصرفیة2011
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 AGB:تطور مجموع األصول لـ): 33

  Source :le rapport annuel de AGB 2011

 AGBتقییم نتائج ): 34(

Source :le rapport annuel de AGB 2011

النتیجة اإلجمالیة، كانت النتائج اإلجمالیة لبنك الخلیج الجزائر تعرف تطورا ولكن لیس كبیرا 

 .ملیار دج 3.5حوالي  
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33(الشكل رقم                                 

 Totale Actif مجموع األصول

تطورا مستمرا  األخرهو  األصولعرف مجموع 

حیث وصلت نهایة  األخیرةخاصة خالل السنوات 

وهذا نظرا لزیادة حجم . ملیار دج 70

النشاط وتوسع شبكاتها المصرفیة في سوق البنوك في 

 
:le rapport annuel de AGB 2011 P :15.     

الشكل رقم                                         

 AGB Evolution duتقییم نتائج 

بنك الخلیج الجزائر یحقق نتائج 

  :إیجابیة وبصفة مستمرة وتشمل هذه النتائج

ما  2011الفوائد الصافیة حیث بلغت نهایة 

زیادة  األخیرةالعموالت الصافیة عرفت هي 

 4أكثر من  إلى 2011مستمرة وصلت نهایة 

وكانت ، حققت نتائج إیجابیة 

لها  تقریبا نفس حجم العموالت الصافیة وقد 

  .من  ملیار دج أكثر إلى

:le rapport annuel de AGB 2011 P :15.                                                                             

النتیجة اإلجمالیة، كانت النتائج اإلجمالیة لبنك الخلیج الجزائر تعرف تطورا ولكن لیس كبیرا 

 إلى 2011المحققة وقد وصلت نهایة  مقارنة بباقي النتائج

 .تشهد تطور إیجابي ومستمر
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مجموع األصولتطور  - ثانیا

عرف مجموع 

خاصة خالل السنوات 

70الى أكثر   2011

النشاط وتوسع شبكاتها المصرفیة في سوق البنوك في 

  .الجزائر

  

                                         

تقییم نتائج  -ثالثا

Résultat 

بنك الخلیج الجزائر یحقق نتائج  أنیبدو 

إیجابیة وبصفة مستمرة وتشمل هذه النتائج

الفوائد الصافیة حیث بلغت نهایة  - 

 .ملیار دج 2یفوق 

العموالت الصافیة عرفت هي  - 

مستمرة وصلت نهایة 

 .ملیار دج

، حققت نتائج إیجابیة االستغاللنتائج  - 

لها  تقریبا نفس حجم العموالت الصافیة وقد 

إلى 2011وصلت نهایة 

                                                                              

النتیجة اإلجمالیة، كانت النتائج اإلجمالیة لبنك الخلیج الجزائر تعرف تطورا ولكن لیس كبیرا  - 

مقارنة بباقي النتائج

تشهد تطور إیجابي ومستمرالنتیجة الصافیة، 
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تطورا ملحوظا وخاصة سنة  الناتج الصافي للبنك، عرف صافي الدخل لبنك الخلیج الجزائر

Quelques Chiffres  

  AGB: تطور بعض األرقام المحققة لـ

Source :le rapport annuel de AGB 2011

من الجدول والشكل أعاله نالحظ أن هناك تطورا كبیرا في إجمالي القروض بالصندوق حیث قدرت 

عدة ، وهذا یدل على تمویل البنك لمشاریع 

- 2009قدرت في الفترة الممتدة من 

و عدد حسابات الزبائن والدخل الصافي فقد عرف زیادة 

ویرجع  .على التوالي 27.57% - %

عنه من سرعة وكفاءة عالیة في  لفئات في الجزائر للبنك لما سمعوا

، وهذا 2011-2009خالل فترة  38%

  .وسع و التوغل أكثر في السوق المصرفیة الجزائریة
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الناتج الصافي للبنك، عرف صافي الدخل لبنك الخلیج الجزائر

  .ملیار دج 7أكثر من  إلىالتي وصل فیها 

AGB Quelques Chiffresتطور بعض األرقام الخاصة بنشاطات 

  الودائع القروض و

تطور بعض األرقام المحققة لـ): 35(الشكل رقم                 

  
:le rapport annuel de AGB 2011 P :17.  

من الجدول والشكل أعاله نالحظ أن هناك تطورا كبیرا في إجمالي القروض بالصندوق حیث قدرت 

، وهذا یدل على تمویل البنك لمشاریع %66.16: بـ 2011 -2009نسبة الزیادة في الفترة الممتدة من 

قدرت في الفترة الممتدة من  زیادة حیثبااللتزام  القروضبصفة مستمرة ومتنامیة، كذلك عرفت 

و عدد حسابات الزبائن والدخل الصافي فقد عرف زیادة  ، أما فیما یخص إجمالي الودائع

%12.6 - %30.91: بـ 2011-2009قدرت في الفترة الممتدة من 

لفئات في الجزائر للبنك لما سمعوامیل العدید من ا إلى

38ما نجد أیضا أن عدد وكاالت البنك في زیادة مستمرة بنسبة 

وسع و التوغل أكثر في السوق المصرفیة الجزائریةتنظرا لرغبة البنك في ال

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

الناتج الصافي للبنك، عرف صافي الدخل لبنك الخلیج الجزائر - 

التي وصل فیها  2011

تطور بعض األرقام الخاصة بنشاطات : الفرع الثاني

القروض و إجمالي - أوال

                 

  

  

من الجدول والشكل أعاله نالحظ أن هناك تطورا كبیرا في إجمالي القروض بالصندوق حیث قدرت 

نسبة الزیادة في الفترة الممتدة من 

بصفة مستمرة ومتنامیة، كذلك عرفت 

، أما فیما یخص إجمالي الودائع31.3% 2011

قدرت في الفترة الممتدة من 

إلىزیادة أجمالي الودائع 

ما نجد أیضا أن عدد وكاالت البنك في زیادة مستمرة بنسبة ك، التنفیذ

نظرا لرغبة البنك في ال
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  AGB: تطور محفظة القروض لـ): 36

Source :le rapport annuel de AGB 2011

  .األخیرةالبنك وزیادة عد العمالء خالل السنوات 

 13.279ملیار دج فقط منها  35لم یتعدى 

  AGB: تطور محفظة القروض لـ

Source :le rapport annuel de AGB 2011

  AGB: تطور محفظة القروض لـ): 38

   Source :le rapport annuel de AGB 2011
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36(الشكل رقم   

 AGB Situation: محفظة القروض لـ
Globale  du Portefeuille du Crédit  

تمیزت محفظة القروض لبنك الخلیج 

متتالي حیث وصل إجمالي 

ملیار دینار  85.056 إلى 2011

ملیار دینار قروض باإلمضاء و 

  ، هذه األجلملیار دج قروض قصیرة 

:le rapport annuel de AGB 2011 P :25.    

البنك وزیادة عد العمالء خالل السنوات  وكاالت شارانتالزیادة كانت بسبب زیادة 

لم یتعدى  2008إجمالي القروض سنة  أن إلىیجدر اإلشارة 

  .ملیار دج قروض قصیرة األجل 11.127، و 

 :القروض باألرقام حسب أنواعھاوالجدول التالي یبین تطور محفظة 

تطور محفظة القروض لـ): 37(الشكل رقم

:le rapport annuel de AGB 2011 P :25.    

38(الشكل رقم

 AGB Les: لـ العمالء تطور حجم حسابات

Comptes de Clientèle 

من خالل البیانات المعروضة في التقاریر 

نجد أن البنك مع  AGBالسنویة لبنك الخلیج الجزائر 

مضي السنوات أصبح یمتلك عدد هائل من العمالء 

وكاالته في الساحة المصرفیة  

  و طبیعة الخدمات

:le rapport annuel de AGB 2011 P :22. 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

محفظة القروض لـ تطور :ثانیا
Globale  du Portefeuille du Crédit

تمیزت محفظة القروض لبنك الخلیج 

متتالي حیث وصل إجمالي  بارتفاعالجزائر 

2011القروض سنة 

ملیار دینار قروض باإلمضاء و  40.429منها 

ملیار دج قروض قصیرة  33.397

الزیادة كانت بسبب زیادة 

یجدر اإلشارة 

، و بااللتزامملیار قروض 

والجدول التالي یبین تطور محفظة 

 

تطور حجم حسابات -ثالثا

Comptes de Clientèle

من خالل البیانات المعروضة في التقاریر 

السنویة لبنك الخلیج الجزائر 

مضي السنوات أصبح یمتلك عدد هائل من العمالء 

وكاالته في الساحة المصرفیة  النتشاروذلك نتیجة 

و طبیعة الخدماتمن جهة  ةالجزائری
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من جهة  والمنتجات المقدمة والمواكبة الحتیاجات العمالء العصریة والتي یوفرها بنك الخلیج الجزائر

حسابات : إلىموزعة  2011حساب سنة  36601 إلىأخرى، أما بالنسبة إلجمالي الحسابات فقد وصل 

  .جاریة وحسابات على الشیكات

  .اووظائفه أنشطتها الجزائر ودراسةسوسیتي جنرال تقدیم : الثاني مطلبال

تعتبر سوسیتي جنرال الجزائر من البنوك البارزة في الساحة المصرفیة بالجزائر وهذا لقیام البنك 

وترتبط قوة ونجاح البنك في االستثمار على حد . بدینامیكیة ونشاطا في جمیع مجاالت الحیاة االقتصادیة

  .سواء في تدریب موظفیه في أكثر التكنولوجیات تقدما

    تقدیم سوسیتي جنرال :رع األولالف

في فرنسا في  أنشئتالبنوك التي  أولتعتبر سوسیتي جنرال من : نشأة وتطور سوسیتي جنرال - أوال

، وهي بذلك من طرف مجموعة صناعیة قصد تمویل التنمیة والتجارة والصناعة في فرنسا 1984ماي  4

شبكة مصرفیة من ناحیة الخدمات  أولتمارس نشاطات البنك العالمي، تمتلك مجموعة سوسیتي جنرال 

  .تعمل بنموذج البنك العالمي متعدد الخدمات باعتبارهاالمالیة، 

فروعها في  نتشارباخارجها وقد تمیزت  أوعرفت شبكة سوسیتي جنرال توسعا كبیرا سوء داخل فرنسا 

، وهذا ، دول حوض المتوسط و إفریقیا وكذا أسیا وروسیااألوسطالشرق  م بدأ بأوروبا،العال أنحاءجمیع 

بلغ عدد عمالء  .واالستثمارنتیجة للخبرة الكبیرة التي تمتلكها المجموعة وخاصة في مجال التمویل  االنتشار

  .دولة 77ملیون عمیل عبر  33 2012 المجموعة سنة

                  "سوسیتي جنرال" لمجموعة البنوك الفرنسیة  %100تابع  سوسیتي جنرال الجزائر هو بنك

 "Société Générale"،  البنوك الخاصة الناشطة في الجزائر بعد التعدیل الذي ادخله  أولوهي تعتبر من

ائر المصرفیة في الجز  األنشطةبمزاولة كل  األجنبیةوالذي سمح للبنوك الخاصة  90/10قانون النقد والقرض 

  .ویسیره بنك الجزائر به في إطار ما یسمح

، وسنة 1998فكان سنة  األول االعتماد، أما منح 1987مكتب للتمثیل بالجزائر سنة  أولتم فتح 

البنوك  أولمن  وباعتبارهملیون دینار،  500بدأ سوسیتي جنرال بمزاولة نشاطاته  برأس مال قدره  1999تم

الوكاالت  أولى، تم فتح المصرفیة واالبتكاراتالخاصة بالجزائر فهو یوفر جملة من الخدمات  األجنبیة

  .2000باألبیار سنة 

نوجزها في النقاط  2011غایة  إلى 1999ولقد شهدت سوسیتي جنرال تطورات عدة خالل الفترة 

  :التالیة

 ،2007سنة  DGEIدیریة المؤسسات الكبرى مإنشاء  -
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 ،2008سنة  DGENنشاء مدیریة المؤسسات الكبرى الوطنیة إ -

 .ACPوكذا وكالة العمالء األصلیین  BFI االستثمارإنشاء بنك تمویل   -

الشراقة، الدار البیضاء، الرویبة، " مراكز لألعمال في الجزائر العاصمة  4إنشاء  -

 2010.1سنة  "حسیبة بن بوعلي

  :الجزائر لسوسیتي جنرالالهیكل التنظیمي  - ثانیا

  الهیكل التنظیمي لسوسیتي جنرال الجزائر ):39(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Source : les rapports annuels de société générale Algérie . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 10: ص 2011التقاریر السنویة لبنك سوسیتي جنرال لسنة .... أنظر الملحق رقم  1

 المدیر العام

 االمین العام

نائب المدیر 
 العام

 مدیریة المخاطر

مدیریة مخاطر 
 التشغیل

مدیریة المراجعة 
 والتدقیق

قطب المالیة، 
التدفقات و نظام 

 المعلومات

التجاري القطب  قطب الدعم
 والشبكات
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  تطور عدد وكاالت وعمالء سوسیتي جنرال

Source :le rapport annuel de SG 2011

  تطور األموال الخاصة ):41( :الشكل رقم 

Source :le rapport annuel de SG 2011,

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات 

ALBARAKA" المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

 
194 

 

تطور عدد وكاالت وعمالء سوسیتي جنرال ):40( :الشكل رقم 

 سوسیتي جنرالشبكة وكاالت 

من تتكون سوسیتي جنرال من شبكة كبیرة 

الوكاالت حیث وصل عدد وكاالتها نهایة سنة 

 299026وكالة بنكیة، تشمل 

مؤسسات  5683أفراد و  293349

وهذا حسب الشكل التالي الموضح لتطور عدد 

وكاالت سوسیتي جنرال خالل الخمس سنوات 

de SG 2011, P :20. 

 SGبعض األرقام لنشاطات 

الشكل رقم                                                         

من :  Fonds Propresتطور األموال الخاصة

المعطیات المستخرجة من تقاریر سوسیتي 

الخاصة بالبنك تعرف  األموال أن

 2ال تتعدى  2004تطورا مستمرا حیث كانت سنة 

وصلت  أن إلىوبعدها أصبحت تتزاید 

ملیار دینار أي بمعدل زیادة  21

مرة،  12 :ـملیار دینار أي تضاعفت ب

سوسیتي جنرال وتوغلها  أنشطةوهذا یدل على تطور 

     .الجزائریة

de SG 2011, P :21 .                                                                         
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شبكة وكاالت  تطور -ثالثا

Réseaux de SG  

تتكون سوسیتي جنرال من شبكة كبیرة 

الوكاالت حیث وصل عدد وكاالتها نهایة سنة 

وكالة بنكیة، تشمل  78الى  2011

293349عمیل منهم 

وهذا حسب الشكل التالي الموضح لتطور عدد 

وكاالت سوسیتي جنرال خالل الخمس سنوات 

 :االخیرة

بعض األرقام لنشاطات : الفرع الثاني

                                                        

تطور األموال الخاصة - أوال

المعطیات المستخرجة من تقاریر سوسیتي خالل 

أنجنرال السنویة نجد 

تطورا مستمرا حیث كانت سنة 

وبعدها أصبحت تتزاید  ملیار دینار

21 إلى 2011سنة 

ملیار دینار أي تضاعفت ب 22: قدر بـ

وهذا یدل على تطور 

الجزائریة في السوق المصرفیة
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                                                                                    تطور مجموع المیزانیات ):42

 Source :le rapport annuel de SG 2011

 الصافیة تطور مجموع المیزانیات ):

Source :le rapport annuel de SG 2011
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42: (الشكل رقم                   Totale Bilanتطور مجموع المیزانیة 

من خالل الشكل البیاني نالحظ تطور 

مجموع میزانیات سوسیتي جنرال الجزائر منذ سنة 

، حیث حققت نتائج إیجابیة متتالیة خاصة 

 .ملیار دینار 167 إلىحیث وصلت 

وهذا یدل على مواصلة سوسیتي جنرال لكسب اكبر 

 .حصة ممكنة في سوق البنوك في الجزائر

 

de SG 2011, P :21. 

):43(: الشكل رقم                                                     

الصافیة  تطور النتائج السنویة

Résultat Net Après Impôts 

لسوسیتي جنرال هي  الصافیة 

مستمرة خالل السنوات  وارتفاع

النتیجة السنویة  أنوالشكل البیاني هنا یبین 

ملیار دینار، في حین  0.5

ملیار دینار وهي زیادة  4.4

معتبرة تدل على قوة وفعالیة نشاطات سوسیتي 

 .جنرال المصرفیة في الجزائر
de SG 2011, P :21 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع
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تطور مجموع المیزانیة  - ثانیا

من خالل الشكل البیاني نالحظ تطور 

مجموع میزانیات سوسیتي جنرال الجزائر منذ سنة 

، حیث حققت نتائج إیجابیة متتالیة خاصة 2004

حیث وصلت  2011سنة 

وهذا یدل على مواصلة سوسیتي جنرال لكسب اكبر 

حصة ممكنة في سوق البنوك في الجزائر

                                 

تطور النتائج السنویة - ثالثا   

Résultat Net Après Impôts

 عرفت النتائج السنویة

وارتفاعزیادة  األخرى

والشكل البیاني هنا یبین  األخیرة

0.5كانت  2004لسنة 

4.4 2011بلغت سنة 

معتبرة تدل على قوة وفعالیة نشاطات سوسیتي 

جنرال المصرفیة في الجزائر
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                                            تطور الودائع والقروض ):44(: الشكل رقم 

   Source : le rapport annuel de SG 2011

  تقسیم محفظة العمالء ):45(: الشكل رقم 

   Source :le rapport annuel de SG 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات 

ALBARAKA" المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

 
196 

 

الشكل رقم 

 Crédits et تطور الودائع والقروض

یبدو أن الموارد والمتاحات لسوسیتي جنرال 

تعرف تزاید مستمرا حسب الشكل الذي یبین تطور حجم 

خاصة خالل األربع  الودائع المجمعة لسوسیتي جنرال

حجم القروض الممنوحة  أنكما نالحظ أیضا 

 استمراري األخرى في تزاید وهذا یدل على 

     .خاصة القطاع الخاص لالقتصاد

  
de SG 2011, P : 21 .          

الشكل رقم                                                                          

 Portefeuille Clientsمحفظة العمالء 

تساهم سوسیتي جنرال في تمویل مشاریع 

من  %89بنسبة  الصغیرة أو ةالمؤسسات سواء الكبیر 

القسم األكبر منها  أنولكن نجد  إجمالي محفظة العمالء

 PMEموجه لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

حیث وصلت محفظة  هذه المؤسسات حسب التقاریر 

  

: الباقیة والتي قدرت بـ  أما النسبة 

de SG 2011 P :22      

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

تطور الودائع والقروض  -رابعا     

Dépôts 

یبدو أن الموارد والمتاحات لسوسیتي جنرال 

تعرف تزاید مستمرا حسب الشكل الذي یبین تطور حجم 

الودائع المجمعة لسوسیتي جنرال

  .سنوات األخیرة

كما نالحظ أیضا 

ي األخرى في تزاید وهذا یدل على هلعمالء 

لالقتصادتمویل سوسیتي 

                                                                         

محفظة العمالء  -خامسا

تساهم سوسیتي جنرال في تمویل مشاریع 

المؤسسات سواء الكبیر 

إجمالي محفظة العمالء

موجه لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

حیث وصلت محفظة  هذه المؤسسات حسب التقاریر 

  ،2011السنویة لسنة 

أما النسبة  46%

  .فهي لألفراد 11%
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  حسب القطاعات                                                               

Source le rapport annuel 2011 , p  

  تطور عدد الموظفین 

 
Source :le rapport annuel de SG, P: 46.

عرف عدد موظفي سوسیتي جنرال الجزائر تطور مستمرا وذلك نظرا لزیادة عدد الوكاالت المعتمدة، 

ارد بشریة إضافیة لتسییر مو  إلى احتاج

، ومن الشكل البیاني المستخرج من التقریر 

  .عبر كل الوكاالت
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46(: الشكل رقم 

                                                               

توزیع المستحقات على العمالء حسب 

Créances sur la Clientèle par Secteur 

تتوزع المستحقات على العمالء لسوسیتي جنرال 

بالشكل األتي حسب الشكل البیاني المستخرج من 

SG  2011لسنة:                   

                                          .p : 30 ,للتجارة،

 للصناعات التحویلیة،

 الصناعات اإلستراتیجیة،

 

      للعقارات،                             

 ،االتصاالت

  تطور عدد الموظفین لسوسیتي جنرال

تطور عدد الموظفین : )47(: الشكل رقم                                       

de SG, P: 46. 

عرف عدد موظفي سوسیتي جنرال الجزائر تطور مستمرا وذلك نظرا لزیادة عدد الوكاالت المعتمدة، 

احتاجوالتي فحت تقریبا في أجزاء عدة مت التراب الوطني، األمر الذي 

، ومن الشكل البیاني المستخرج من التقریر المصرفیة بكفاءة وتلبیة حاجات العمالء على أكمل وجه

عبر كل الوكاالت 1444نجد أن عدد الموظفین بها بلغ  2011

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

                                                               

توزیع المستحقات على العمالء حسب  - سادسا

 Créances sur la Clientèle par Secteurالقطاعات 

Economique 

تتوزع المستحقات على العمالء لسوسیتي جنرال 

بالشكل األتي حسب الشكل البیاني المستخرج من 

SG: التقاریر السنویة لـ

                  

  

  

للتجارة، 37% -

للصناعات التحویلیة، 31% -

الصناعات اإلستراتیجیة، 17% -

 للبناء،  6% -

للعقارات،                              4% -

االتصاالتللنقل و  3% -

 .أخرى 3% -

تطور عدد الموظفین لسوسیتي جنرال -سابعا

                                             

عرف عدد موظفي سوسیتي جنرال الجزائر تطور مستمرا وذلك نظرا لزیادة عدد الوكاالت المعتمدة، 

والتي فحت تقریبا في أجزاء عدة مت التراب الوطني، األمر الذي 

المصرفیة بكفاءة وتلبیة حاجات العمالء على أكمل وجه تالعملیا

2011لسنة  SG: السنوي لـ
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  .أنشطتها ووظائفها ودراسة تقدیم بنك البركة الجزائري :الثالث المطلب

  بنك البركة الجزائرينشأة وتطور : الفرع األول

 إطالقه ومنذ في البحرین، م 1984 عام في )البحرین البركة( البحرین – اإلسالمي البركة بنك تأسس

 الصناعة وزارة لدى مسجل وهو واإلسالمي، المصرفي المالي العمل تطویر مجال في الریادة مركز یتبوأ ظل

 لمزاولة المركزي البحرین مصرف قبل من له ومرخص 14400 رقم بالسجل التجاري بالبحرین والتجارة

 والمدفوع أمریكي الصادر دوالر ملیون 600 به المصرح البنك رأسمال ویبلغ .لألفراد الخدمات المصرفیة

  .أمریكي دوالر ملیون 122 منه بالكامل

 فقه مجال في وخبرته موارده الكبیرة من مستفیدا المجال هذا في للغایة ممتازة نتائج البنك حقق وقد

 الصیرفة اإلسالمیة لفریق مجاالت مختلف في المتنوعة الخبرات على اإلسالمیة، عالوة المالیة المعامالت

  .به تتمتع الذي القوي المالي خالل المركز من األم الشركة له توفره الذي الكبیر والعمق العلیا، اإلدارة

 دوالر ملیار 6 من أكثر بإدارة تاریخه حتى قام قد البركة اإلسالمي بنك أن إلى اإلشارة وتجدر

 العالیة المالیة ذوي المالءة من والعمالء الكبیرة المالیة المؤسسات من العدید عن نیابة من األموال أمریكي

 الشریعة أحكام مع المتوافقة المالیة األدوات خالل البعید، من المدى على مجزیة مالیة عائدات عن الباحثین

  .اإلسالمیة

یعتبر بنك البركة الجزائري من البنوك البارزة في الساحة المصرفیة بالجزائر وهذا لقیام البنك 

كذلك یعتبر أول البنوك المستخدمة للصیغ . بدینامیكیة ونشاطا في جمیع مجاالت الحیاة االقتصادیة

البنك بصفة كبیرة وسریعة نظرا لطبیعة المجتمع الجزائري واالنتهاج  انتشار إلىاإلسالمیة، وهذا ما أدى 

  "الدین اإلسالمي" الدیني له 

 الجزائري البركة بنك خدمات: الفرع الثاني

 :ليی فیما نلخصها الخدمات من جملة مؤسسات و أفراد من لزبائنه الجزائري البركة بنك یقدم

 : لألفراد الخدمات - أوال

  ،الودائع خدمات * 

  ،البنكیة الجاریة بالدینار اتحسابال فتح * 

 ،الشیكات إصدار و ، الصعبة بالعملة البنكیة الجاریة اتحسابال فتح *

  ،الصعبة بالعملة أو بالدینار التحویل و الدفع ،السحب، اإلیداع خدمات* 

 اآللي وفي كل وقت،سحب األموال عن طریق الصراف  *
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المرافقة   : (Assistance) طریق ،عن لزبائنه االستشارة و النصحتقدیم ب الجزائري البركة بنك یقوم* 

 بتقدیم ذلك و فروعه، من فرع كل مستوى على بذلك مكلفینیقوم بها موظفین مؤهلین  المساعدة خدماتو 

  .زبون كل حاجة حسب مكیفة حلول

 خدمات - ( Epargne et Placement) زبائنه :تصرف تحت أیضا الجزائري البركة بنك یضع *

  .النقود إیداع و سحب عملیات لتسهیل ذلك و، التوظیف و االدخار

 ،لالدخار دفتر (Livret Epargne)زبائن بنك البركة الجزائري أموالهم في  بتوظیف یقوم كما  *

 .اإلسالمیة الشریعة لمبادئ وفقا ذلك و تنمیتها و مشاریعفي  واستثمارها

  : یلي ما تشمل و : للمؤسسات المقدمة الخدمات - ثانیا

  .تالشیكا إصدار و ،الصعبة بالعملة حساب ،جاري حساب فتح :الودائع خدمات* 

 .الصعبة بالعملة أو بالدینار التحویل و ، الدفع ، السحب: اإلیداع خدمات* 

 و تطویر ، إنشاء یخص فیما االستشارة و وتتمثل أساسا في تقدیم المساعدة  :المساعدة خدمات* 

 .المؤسسات توسیع

 .التوظیف و االدخار خدمات* 

 أهم تمویالت بنك البركة الجزائري :الفرع الثالث

 ، مصنعة النصف المنتجات ، األولیة المواد تمویلب  الصندوق طریق عن :االستغاللقروض  *

 .یرللتصد مسبق تمویل ، المستحقات تمویل ، البیع إلعادة الموجهة السلع

 ضمان كفاالت المناقصة، رهن ،بااللتزاممنح القروض   خالل من التمویل :االستثمار قروض* 

 .الخ... مةالمقد الدفعة ضمان ، األداء

 االعتمادوالمتمثلة أساس في   الخارجیة التجارة تدفقات تنظیم :تمویل التجارة الخارجیة خدمات* 

...  االستیراد، منح ضمانات الدولیة سواء للتصدیر أو للتصدیر المستندي االعتماد ، لالستیراد المستندي

 .الخ

 لإلقراض بدیلة صیغ هي الجزائري البركة بنك ینتهجها التي التمویل صیغ أن إلى اإلشارة تجدر و

 ، بالتملیك المنتهیة اإلجارة و ،اإلجارة المشاركة ، المضاربة ، المرابحة : الصیغ هذه تشمل و ، بفائدة

 .السلم و الموازي االستصناع و االستصناع

 باإلضافة ، اآللي الصراف أجهزة بتركیب الجزائري البركة بنك قام فقد خدماته عصرنة أجل من و

 .المعلومات تكنولوجیا أنظمة تحدیث إلى
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  لعینة الدراسة تقدیم الدراسة المیدانیة: ثانيالمبحث ال

من خالل تفعیل  االئتمانمن اجل معرفة مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق 

تم  االئتمانالخدمات المصرفیة، والبحث في العالقة بین جودة الخدمة المصرفیة و سوق 

بغرض جمع المعلومات من العمالء، وذلك من  ، المقابلة و المالحظةاالستبیانأسلوب  استخدام

  .سوف یتم التطرق إلیها في أدوات جمع البیانات أدواتخالل عدة 

  إشكالیة الدراسة المیدانیة و فرضیاتها: لالمطلب األو

  ةإشكالیة الدراس:األول: الفرع األول

لبنوك مؤشراته هي التمویالت المقدمة من طرف ا وتحسین االقتصادتطویر  إلىلعل أهم عامل یدفع 

 االئتمانأو القروض بمختلف أنواعها فكلما زادت نسب منح  االئتمانوالمؤسسات المالیة والتي یطلق علیها 

كلما زاد تطور هذا األخیر وال یمكن تحقیق هذا التمیز إال بتفعیل وتحسین سوق الخدمات  لالقتصاد

، خاصة بعد صدور  البنوك بین فیما حادة منافسة یشهدالمصرفي الجزائري  المصرفیة، خصوصا وأن القطاع

الذي سمح للبنوك الخاصة واألجنبیة مزاولة نشاطاتها المصرفیة والمالیة داخل السوق  90/10قانون 

رغبات  و حاجات تلبي جودة ذات خدمات تقدیم على العمل على إلىالجزائریة، األمر الذي دفع بالبنوك 

 زیادة والمتمثلة أساسا في  أهدافها تحقیق و جهة من والئهم وكسب رضاهم تحقیق أجل من ذلك و عمالئها

مساهمة تفعیل  على الضوء تسلیط دراستنا تحاول فان لذلك ، أخرى جهة السوقیة والسیطرة من حصتها

بالجزائر، وذلك من  االئتمان، في تطویر سوق  AGB-SG-ALBARAKA :لـ وتحسین الخدمة المصرفیة

المقدمة لهم ومدى توافق عمل هذه  المصرفیة خالل معرفة تقییم زبائن هذه البنوك لمستوى جودة الخدمة

  .المتعارف علیها االئتمانالبنوك وشروط منح 

  :وعلیه یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة المیدانیة كاألتي

المقدمة لهم؟ وما هو تقییم  المصرفیة لجودة الخدمة AGB-SG-ALBARAKA زبائن ما هو تقییم

AGB-SG-ALBARAKA  المصرفیة بین تفعیل جودة الخدمة ارتباط؟ وهل توجد عالقة االئتمانلشروط منح 

AGB-SG-ALBARAKA  ؟االئتمانوتطویر سوق  

  :ةالتالی جزئیةالسئلة األ إلى الرئیسیة ولإلجابة على إشكالیة الدراسة المیدانیة تم تقسیم اإلشكالیة

المقدمة ة المصرفیة لجودة الخدم AGB-SG-ALBARAKAلـ ما هو تقییم زبائن  -

 لهم؟

 ؟االئتمانلمنح  AGB-SG-ALBARAKAلـ ما هو تقییم زبائن  -
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عن  AGB-SG-ALBARAKAهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن  -

  ؟العوامل الشخصیة إلىتقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود 

عن  AGB-SG-ALBARAKAهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن  -

 العوامل الشخصیة ؟ إلىتقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود 

-AGBلـ  المصرفیة بین تفعیل جودة الخدمة ذات داللة إحصائیةهل توجد عالقة  -

SG-ALBARAKA  ؟االئتمانوتطویر سوق 

 المیدانیة فرضیات الدراسة: الفرع الثاني

  :لإلجابة على إشكالیة الدراسة المیدانیة تم صیاغة الفرضیات التالیة

 الفرضیة الرئیسیة األولى: 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA لجودة الخدمة المقدمة لهم سلبي. 

H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابيلجودة الخدمة المقدمة لهم. 

  :التالیة لجزئیةالفرضیات اوتندرج تحت هذه الفرضیة 

   :األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

                 H0   :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  لخدمة المصرفیة سلبيلجودة البعد الملموسیة.  

            H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي  لخدمة المصرفیةا لجودة لبعد الملموسیة.  

   :الثانیة جزئیةالالفرضیة / 

                  H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA لخدمة المصرفیة سلبيلجودة ا لثقةلبعد ا.  

            H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي  لخدمة المصرفیةلجودة ا ثقةلبعد ال.  

   :الثالثة جزئیةالالفرضیة / 

                  H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  لخدمة المصرفیة سلبيا لجودة االستجابةلبعد.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي  لخدمة المصرفیةا لجودة االستجابةلبعد.  

   :الرابعة جزئیةالالفرضیة / 

                  H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  المصرفیة سلبيلخدمة ا لجودة عتمادیةااللبعد.  

H1  : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي  لخدمة المصرفیةا لجودة عتمادیةااللبعد.  
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   :لخامسةا جزئیةالالفرضیة / 

                  H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  لخدمة المصرفیة سلبيا لجودة التعاطفلبعد.  

H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي  لخدمة المصرفیةا لجودة لتعاطفلبعد ا.  

 الفرضیة الرئیسیة الثانیة: 

              H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   المقدم لهم سلبي االئتمانلمنح.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي المقدم لهم االئتمانلمنح.  

  :التالیة لجزئیةوتندرج تحت هذه الفرضیة الفرضیات ا

   :األولى جزئیةالرضیة الف/ 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  سلبي االئتمانمنح الشخصیة  في  لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح الشخصیة  في لعنصر.  

   :الثانیة جزئیةالالفرضیة / 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   سلبي االئتمانمنح القدرة في لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح القدرة  في لعنصر.  

   :الثالثة جزئیةال الفرضیة/ 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   سلبي االئتمانمنح رأس المال في لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح رأس المال  في لعنصر.  

   :الرابعة جزئیةالالفرضیة / 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   سلبي االئتمانمنح في  ضماناللعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح في  لضمانالعنصر.  

   :الخامسة جزئیةالالفرضیة / 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   سلبي االئتمانمنح الجوانب المحیطة  في لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح الجوانب المحیطة  في لعنصر.  
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 الفرضیة الرئیسیة الثالثة: 

H0 :  توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن الAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1 : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  :التالیة لجزئیةالفرضیة الفرضیات اوتندرج تحت هذه 

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  : الثانیة جزئیةالالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .نوع العمیل إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .نوع العمیل إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

 : الثالثة جزئیةالالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .التعلیميالمستوى  إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  : الرابعة جزئیةالالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .المهنة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى المهنة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة
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  : الخامسة جزئیةالالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .الدخل الشهري إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .الدخل الشهري إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  : السادسة جزئیةالالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  : السابعة جزئیةالالفرضیة /         

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

 الفرضیة الرئیسیة الرابعة:  

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمانمنح ل

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

 .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمانمنح ل

  :التالیة لجزئیةوتندرج تحت هذه الفرضیة الفرضیات ا

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 
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  : الثانیة جزئیةالالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  لمنح عن

  .نوع العمیل إلىتعود  االئتمان

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .نوع العمیل إلىتعود  االئتمانلمنح 

 : الثالثة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  االئتمانلمنح 

  : الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .المهنة إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى المهنة إلىتعود  االئتمانلمنح 

  : الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .الدخل الشهري إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .الدخل الشهري إلىتعود  االئتمانلمنح 

  : السادسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 
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  : السابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  االئتمانلمنح 

 بین جودة الخدمة المصرفیة لـ ارتباطال توجد عالقة : الفرضیة الرئیسیة الخامسة :

AGB-SG-ALBARAKA  االئتمانوتطویر سوق. 

H0 : بین جودة الخدمة المصرفیة لـ رتباطاال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  وتطویر

  .االئتمانسوق 

H1 :  بین جودة الخدمة المصرفیة لـ ارتباطتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  وتطویر

  .االئتمانسوق 

  :األسئلة الفرعیة التالیة ةتحت هذه الفرضیوتندرج 

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ رتباطاال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .وأبعادها

H1 :  بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ رتباطاتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .وأبعادها

  : الثانیة جزئیةلالفرضیة ا/ 

H0 : لـ االئتمانبین منح  رتباطاال توجد عالقة ال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .عناصرهو 

H1 :  لـ االئتمانبین منح  رتباطاتوجد عالقة ال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .عناصرهو 

  : الثالثة لجزئیةالفرضیة ا/ 

H0 : لـ االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و أبعاد جودة الخدمة

  .المصرفیة

H1 :  لـ االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و أبعاد جودة الخدمة

  .المصرفیة
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  : الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ارتباطال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و

  .االئتمانأبعاد منح 

H1 : لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ارتباطعالقة  توجد :AGB-SG-ALBARAKA  و

  .االئتمانمنح  عناصر

  : الخامسة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لـ االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و الجودة الكلیة

  .للخدمة المصرفیة

H1 :  لـ االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و الجودة الكلیة للخدمة

  .المصرفیة

  حدود الدراسة :الفرع الثالث

  :نقصد بحدود الدراسة المجالین المكاني والزماني لها، وهي كاألتي

في السوق  االنتشارعلى حسب  اختیارهمشملت الدراسة عمالء ثالثة من البنوك تم : المجال المكاني

: " بعد التناقش مع المشرف على البنوك التالیة رااالختیكبر حجم النشاط، ولقد وقع المصرفیة الجزائریة وكذا 

، وذلك من " AL BARAKA، بنك البركة الجزائري SG، سوسیتي جنرال الجزائر AGBبنك الخلیج الجزائر 

عنابة، قسنطینة، : " خالل تحدید مجموعة من الوالیات عبر أغلب جهات التراب الجزائري وهذه الوالیات هي

  ."بسكرة،  تلمسان، ،سیدي بلعباسوهران، 

تشمل تقریبا كل المناطق سواء الشرقیة، الوسطى، الغربیة وكذا  أنهاومن المالحظ من العینة 

على منطقة  االقتصارأخذ وجهة نظر العمالء للجزائر ككل كعینة وعدم  الجنوبیة، والهدف من ذلك هو

  .محددة

في المجال المنهجي  اختصاصبعد عملیة التحكیم التي تمت من قبل أساتذة ذوي :  المجال الزماني

، 15/12/2013غایة  إلى 10/10/2013على العمالء في  االستمارةواألكادیمي، بدأت عملیة توزیع 

هو توزیعنا الذاتي لها على العمالء في شتى  االستمارات استرجاعوقت كبیر في  استغراقوالسبب في عدم 

أنه لم نقتصر على  إلىأیام لكل والیة بمعدل یوم لكل بنك، ویجدر اإلشارة  3الوالیات حیث تم تخصیص 

  .وكالة واحدة لكل بنك خاصة في الوالیات الكبرى
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  تصمیم الدراسة المیدانیة: المطلب الثاني

  مجتمع وعینة الدراسة :الفرع األول

 الجزائري البركة بنك عمالء بنك الخلیج الجزائر، سوسیتي جنرال الجزائر، في الدراسة مجتمع یتمثل

 بنك عمالء على دراستنا حصرنا فقد الدراسة مجتمع حجم لكبر نظرا والموزعین على المستوى الوطني،

بسكرة، عنابة، " ، بنك الخلیج الجزائر، سوسیتي جنرال الجزائر لمجموعة من الوالیات هي  الجزائري البركة

وبعد التأكد من توفر العدد الكافي من الزبائن لدى البنوك الثالثة " قسنطینة، تلمسان، وهران، سیدي بلعباس

 االستمارةدراسة وتعزیز هذه ، قمنا بزیارة هذه البنوك وتوزیع إستمارة ال - أو مؤسسات أفراد - المختارة سواء

 .بمقابلة أجریت مع مدیري الوكاالت لكل والیة ولكل بنك

 كثیرة أسئلة من االستبیان استمارة تحتویه ما االعتبار بعین أخذا و ، التكلفة و الوقت لقیود نظرا و

 20 بتوزیع ذلك و القصدیة  التحكمیة العینة أسلوب استخدام تم فقد ، علیها لإلجابة نسبیا طویال وقتا تتطلب

، ولتفادي ضیاع الوقت استمارة 360لكل بنك وبمجموع  استمارة 120على كل وكالة بنك أي بمعدل  استمارة

على  االستمارةالموزعة بطریقة سلیمة تصلح للتفریغ تم توزیع  االستماراتأكبر عدد ممكن من  واسترداد

ة جعحتى ینتهي من ملئها بعدها نقوم بمرا وانتظاره تمارةاالسالزبائن بصفة شخصیة حیث یتم إعطاء الزبون 

للزبون الموالي، ونحیطكم علما هنا أننا  واالنتقال االستمارةتفادیا لنسیان الزبون عنصر من عناصر  االستمارة

قد  إال للزبون الذي ال یكون على عجلة من أمره تفادیا للوقوع في المأل العشوائي الذي االستمارةال نقوم بمنح 

 .نتائج الدراسة عن المسار المقدر لها انحرافیؤدي الى 

 استمارة 320 استرداد وقتا كبیرا إال أن العملیة كانت ناجحة حیث تم  استغرقناوبإتباع هذه الطریقة 

 الحتواءوذلك  فیها المدونة البیانات لتناقض ة استمار  31 استبعاد تم المسترجعة االستبیانات مراجعة بعد و 

 اعتماد تم و ،لالستمارةعلى أسئلة معاكسة لتجنب الزبون المستعجل أو الذي یقوم بالمأل العشوائي  االستبیان

وهي نسبة . الموزعة االستبیانات إجمالي من % 77.5 بنسبة أي اإلحصائي التحلیل لغرض استمارة 279

  .لالختبارجیدة 

  أدوات جمع البیانات: الفرع الثاني

 وكذا المالحظة والمقابلة باالستبیان االستعانةعلى فرضیات الدراسة تم  اإلجابةلإللمام بالموضوع و 

  :وذلك فیما یلي

من خالل إجراء مقابلة مفتوحة مع مدیري عینة الدراسة، والتي كان الهدف : المقابلة - أوال

  .مدیري وكاالت البنوك عینة الدراسة بآراء االستمارةورائها هو مقارنة نتائج  األساسي من
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 النتشار نظرا األولیة البیانات لجمع كأداة االستبیان على االعتماد تم :االستبیان - ثانیا

 علیه تم إعداده مكون من محورین المحور األولو فیة وقیاسها ر أبحاث الخدمة المص  في استعماله

الخدمة  جودة مقیاس على اعتمدنا والذي المصرفیة الخدمة جودة متغیر لقیاس

 :التعاطف لـ االعتمادیة، ،، االستجابة الثقة،الملموسیة،( الخمسة بأبعاده  SERVQUALالمصرفیة

(Parasuraman et Berry  والذي تم التطرق إلیه في الجزء النظري من الدراسةـ أما بالنسبة للمحور

الخمسة لمنح عناصر على ال باالعتماد االستبیانفقد تم صیاغة  االئتمانالثاني الخاص بسوق 

أبرز منظومة ائتمانیة لدى محللي ومانحي االئتمان على  والتي حددت من طرف ،5Cs االئتمان

مستوى العالم عند منح القروض، والتي طبقًا لها یقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب 

 إلىفقد تم تقسیمها  االستمارةأما فیما یتعلق بتصمیم  لدى عمیله المقترح كمقترض أو كعمیل ائتمان

  :ثالثة أجزاء أساسیة

لزبائن  - العامة –البیانات الشخصیة  االستمارةحیث یمثل هذا الجزء من  :الجزء األول

  : البنوك عینة الدراسة والتي تشمل كل من

 مجال التعامل مع البنك، :1العبارة  -

 ، نوع العمیل :2العبارة  -

 المستوى التعلیمي، :3العبارة  -

 المهنة، :4العبارة  -

 الدخل الشهري، :5العبارة  -

 عدد سنوات التعامل مع البنك، :6العبارة  -

  .عدد مرات الزیارة للبنك :7العبارة  -

  :حیث االئتمانمحور متغیر سوق والذي یمثل  :الجزء الثاني

  .بعد الملموسیة لجودة الخدمة المصرفیة إلىتشیر  12-08العبارات من  -

  .بعد الثقة لجودة الخدمة المصرفیة إلىتشیر  17-13العبارات من  -

  .لجودة الخدمة المصرفیة االستجابةبعد  إلىتشیر  22-18العبارات من  -

  .لجودة الخدمة المصرفیة االعتمادیةبعد  إلىتشیر  27-23العبارات من  -

  .بعد التعاطف لجودة الخدمة المصرفیة إلىتشیر  32-28العبارات من  -

  :حیث االئتمانوالذي یمثل محور متغیر منح  :الجزء الثالث

  .االئتمانالشخصیة لمنح  عنصر إلىتشیر  36-33العبارات من  -

  .االئتمانلمنح  لقدرةا عنصر إلىتشیر  40-37العبارات من  -

  .االئتمانلمنح  رأس المال عنصر إلىتشیر  43-41العبارات من  -
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  .االئتمانلمنح  لضمانا عنصر إلىتشیر  47-44العبارات من  -

 .االئتمانلمنح  الظروف المحیطة عنصر إلىتشیر  51-48العبارات من  -

  :التصور العام للدراسة في النموذج التالي إبرازوعلیه یمكن 

  "نموذج الدراسة األولي" التصور العام للدراسة  :)48( :الشكل رقم

  المتغیر التابع                                       :المستقلالمتغیر        

  سوق االئتمان                                        الخدمة المصرفیة      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .الطالبمن إعداد : المصدر

التسویق وجودة الخدمة وكذا أساتذة " تم عرضه على خبراء في مجال البحث  االستبیانوبعد صیاغة 

و التأكد من وضوح عباراتها  االستمارة، وذلك للتأكد من شمولیة "متخصصین في منهجیة البحث العلمي

  .االستبیان، وتم على ضوئها تعدیل االعتباروعلیه تم الحصول على بعض التعدیالت التي أخذت بعین 

  الدراسة أداة ثبات من التحقق و المستخدمة اإلحصائیة التحلیل أدوات :الفرع الثالث

 قوائم خالل من جمعها تم التي البیانات تحلیل أجل من :أدوات التحلیل اإلحصائي - أوال

 على االعتماد تم حیث SPSS االجتماعیةللعلوم  اإلحصائیة الحزم ببرنامج االستعانة تمت ،االستبیان

 : من أهمها اإلحصائیة األسالیب من مجموعة

 الدراسة عینةالخصائص الشخصیة للبنوك  لوصف :المئویة النسب و التكرارات. 

 زبائن  موافقة درجة معرفة أجل من ذلك و :الحسابية والوسط الحسابی اتالمتوسط

AGB-SG-ALBARAKA   متغیرات الدراسة سواء جودة الخدمة المصرفیة  أبعاد من بعد كل عن

 .االئتمانوتقییم مستوى الجودة وكذا مستوى منح  االئتمانأو منح 

 الملموسیة -

 الثقة -

 االستجابة -

 االعتمادیة -

 التعاطف -

 الشخصیة -

 القدرة -

 رأس المال -

 الضمان -

 الجوانب المحیطة -

 االئتمانعناصر منح  أبعاد جودة الخدمة المصرفیة
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 الحسابي المتوسط عنزبائن العینة  إجابات تشتت درجة لقیاس :المعیاري االنحراف 

 .المحقق

  واحد لمعیار التباین تحلیل One way ANOVA:  هذا  استخداموالهدف من

 .األسلوب هو قیاس فیما إذا كانت إجابات العینة تختلف حسب الخصائص العامة للعینة أم ال

 االئتمانسوق  –تغیر التابع مبین ال االرتباطللتعرف على درجة  :االرتباطلیل تح - 

 .- الخدمات المصرفیة –والمتغیر المستقل 

 آلفا كرونباخ معیار الثبات معامل(Cronbach Alpha) -:  لمعرفة درجة ثبات

 .علیها في الدراسة االعتمادومدى  االستمارة

 االتساق درجة به یقصد الذي و الدراسة أداة ثبات یخص فیما أما :ة الدراسةاثبات أد - ثانیا

 كررت لو فیما منها قریبة نتائج أو النتائج نفس على الحصول إمكانیة و األداة، مفردات الداخلي بین

 معامل باستخدام منه التأكد تم فقد ، مختلفة أوقات في و الدراسة عینة غیر أخرى عینة الدراسة على

                                                               .المعامل هذا نتائج یوضح الموالي الجدول آلفا،و كرونباخ

سوق  و محور جودة الخدمة المصرفیة"  لالستمارة )(Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ

 "االئتمان

   لالستمارةألفا كرونباخ  معامل ):37(:الجدول رقم

Statistiques de fiabilité 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات

44 ,907 

  SPSSعلى برنامج  باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

ت العدد العبار  0.907: یقدر بـ لالستمارةمعامل كرونباخ ألفا  أنأعاله نجد  الجدولخالل من 

 االستبیانلكل عبارات لداخلي ا االتساقحصائیة عالیة جدا تؤكد عبارة وهي قیمة ذات داللة إ 44  :المقدرة بـ

داخلي تقدر  اتساقلإلشارة فإن النسبة المعتمدة والدالة على وجود في الدراسة،  استخدامهاو هذا یؤكد إمكانیة 

  .0.60: بـ
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  :معامل ألفا كرونباخ للمحور األول  

 األول لمحورلألفا كرونباخ  معامل): 38:(الجدول رقم

Statistiques de fiabilité 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات

25 ,913 

 SPSSعلى برنامج  باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

بالنسبة لعبارات  0.913: معامل كرونباخ ألفا للمحور األول یقدر بـ أنأعاله نجد  جدولمن خالل ال

 االتساقعبارة وهي قیمة ذات داللة إحصائیة عالیة جدا تؤكد  25: متغیر جودة الخدمة المصرفیة والمقدرة بـ

  .ت المتغیر األول من الدراسة والذي یمثل المتغیر المستقلاالداخلي لعبار 

  :  ثانيمعامل ألفا كرونباخ للمحور ال

  الثانيمعامل ألفا كرونباخ للمحور ): 39:(الجدول رقم

  

  
  

 
  

  SPSSعلى برنامج  باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

بالنسبة لعبارات  0.767: یقدر بـ الثانيمعامل كرونباخ ألفا للمحور  أنأعاله  لجدولا نالحظ من

الداخلي  االتساقإحصائیة عالیة جدا تؤكد عبارة وهي قیمة ذات داللة  19: والمقدرة بـ االئتمانسوق متغیر 

  .التابعمن الدراسة والذي یمثل المتغیر  لثانيت المتغیر االعبار 

وتناسقا نظهر الجدول التالي المفسر لدرجة ثبات كل بعد من أبعاد  اتساقاولتوضح أهم األبعاد 

  :االدراسة على حد

  

  

  

  

  

  

Statistiques de fiabilité 

 ألفا كرونباخ عدد العبارات

19 ,767 
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  معامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة): 40(الجدول رقم 

  معامل الثبات  عدد العبارات  البعد  المحور

 %91.3      المصرفیة جودة الخدمة

 77.3%  5  الملموسیة  4

 79.2%  5  الثقة  2

 64.1%  5  االستجابة  9

 %78.9  5  االعتمادیة  3

 80.2%  5  التعاطف  1

 %76.7      االئتمانسوق 

 %71.8 4  الشخصیة  6

 %71.1 4  القدرة  7

 73.9% 3  رأس المال  5

 68.8% 4  الضمان  8

 64% 4  الجوانب المحیطة  10

 SPSSعلى برنامج  باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

 وكذلك معامل كل محور من محاور الدراسة، بعد حساب معامل كرونباخ ألفا اإلجمالي لعینة الدراسة

أن  إلىحاولنا من خالل الجدول أعاله ترتیب معامل الثبات لكل متغیر من متغیرات الدراسة، والذي یشیر 

كل أبعاد الدراسة سواء المحور األول الخاص بجودة الخدمة المصرفیة أو المحور الثاني الخاص بسوق 

 االعتماد إمكانیة بالتالي و المستخدمة األداة ثبات یعني هذا و إحصائیا المقبولة النسبة %60تفوق  االئتمان

من خالل تفعیل الخدمات  االئتمانمعرفة مساهمة البنوك األجنبیة عینة الدراسة في تطویر سوق  في علیها

  .المصرفیة

سواء بالنسبة للمحور األول  یقابل أعلى مستوى من الثبات التعاطفأن معامل ومن المالحظ أیضا  

وهذا یدل على أن موظفي البنوك األجنبیة یتعاملون معاملة خاصة مع الزبائن  %80.2: بنسبة أو الثاني

أما بالنسبة ألقل معدل مسجل لمعامل الثبات ، وكذا یحاولون تقدیم كل الخدمات الممكنة وفي أحسن الظروف

في  بائنلز لتباین أراء اكرونباخ ألف فقد سجل للجوانب المحیطة وهي أحد أبعاد المحور الثاني وذلك نظرا 

          .لهذا العنصرالعبارات األربعة 
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لتلخیص خصائص عینة الدراسة ومعرفة أهم 

بالتحلیل اإلحصائي و الوصفي  االستعانة

  توزیع عینة الدراسة    ): 49: (الشكل رقم

  حسب مجال التعامل مع البنك

                    

SPSS 

من خالل الجدول والشكل أعاله الموضح لتوزیع عینة الدراسة للبنوك األجنبیة نجد أن توزیعها 

: التجاري قائمة زبائن البنوك بنسبة قدرت بـ

وهذا یدل على أن البنك مقصود من 

قبل الزبائن الذین یتعاملون بالتجارة بصفة عامة، یلیها مجال الخدمات والذي كان على األغلب یمثل 

Particulier  أما بالنسبة  %37.6وذلك بنسبة

20% .     

وعلیه ومن خالل المعطیات المستخرجة حول مجال التعامل مع البنك نستنج أن أغلب زبائن 

  "مجاالت أخرى
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لتلخیص خصائص عینة الدراسة ومعرفة أهم  :خصائص عینة الدراسة ووصف 

االستعانةتم  االستمارةتوزیعاتها حسب العناصر المبینة للبیانات العامة في 

 .  

 :مجال التعامل مع البنك

الشكل رقم       توزیع عینة الدراسة       ): 41: (

حسب مجال التعامل مع البنك                          حسب مجال التعامل مع البنك

  

              

  

  

  

SPSS:بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

من خالل الجدول والشكل أعاله الموضح لتوزیع عینة الدراسة للبنوك األجنبیة نجد أن توزیعها 

التجاري قائمة زبائن البنوك بنسبة قدرت بـمتفاوت بین مختلف المجاالت، حیث یتصدر المجال 

وهذا یدل على أن البنك مقصود من  Entreprise، وهي في األغلب زبائن من فئة المؤسسات 

قبل الزبائن الذین یتعاملون بالتجارة بصفة عامة، یلیها مجال الخدمات والذي كان على األغلب یمثل 

 Particulierنوع األفراد أصحاب الحسابات الجاریة أي الزبائن من 

20للمجال الصناعي والمجاالت األخرى فقد كانت نسبتهما ال تتعدى 

وعلیه ومن خالل المعطیات المستخرجة حول مجال التعامل مع البنك نستنج أن أغلب زبائن 

مجاالت أخرىصناعي، تجاري، " عینة الدراسة هم زبائن من نوع مؤسسات 

  النسبة المئویة  التكرار

11541,2 

4415,8 

10537,6 

155,4 

279100,0 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

 راسةد -ثالثا

توزیعاتها حسب العناصر المبینة للبیانات العامة في 

. حدالكل عنصر على 

مجال التعامل مع البنك  - أ

: (الجدول رقم

حسب مجال التعامل مع البنك 

من خالل الجدول والشكل أعاله الموضح لتوزیع عینة الدراسة للبنوك األجنبیة نجد أن توزیعها 

متفاوت بین مختلف المجاالت، حیث یتصدر المجال 

، وهي في األغلب زبائن من فئة المؤسسات 41.2%

قبل الزبائن الذین یتعاملون بالتجارة بصفة عامة، یلیها مجال الخدمات والذي كان على األغلب یمثل 

أصحاب الحسابات الجاریة أي الزبائن من 

للمجال الصناعي والمجاالت األخرى فقد كانت نسبتهما ال تتعدى 

وعلیه ومن خالل المعطیات المستخرجة حول مجال التعامل مع البنك نستنج أن أغلب زبائن 

عینة الدراسة هم زبائن من نوع مؤسسات 

  

  

  

  

  

  

التكرار  الفئة

 115 تجاري

 44 صناعي

 105 خدمي

 15 مجاالت أخرى

 279  المجموع
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  توزیع عینة الدراسة    ): 50: (

   حسب نوع العمیل

  SPSS: بــ 

من المالحظ أن الحصة األكبر من زبائن عینة الدراسة تمثل فئة المؤسسات وذلك نظرا لما تجده 

، حیث بلغت نسبة الزبائن من فئة "السرعة، الدقة

      توزیع عینة الدراسة): 51: (الشكل رقم

    المستوى التعلیميحسب    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالب
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: (توزیع عینة الدراسة           الشكل رقم): 42: (

حسب نوع العمیل                        حسب نوع العمیل       

  

  

  

  

  

 باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

من المالحظ أن الحصة األكبر من زبائن عینة الدراسة تمثل فئة المؤسسات وذلك نظرا لما تجده 

السرعة، الدقة" هذه األخیرة من سهولة في التعامل مع البنوك األجنبیة 

  .%44.4، أما بالنسبة للزبائن األفراد فقد مثلت 

 :المستوى التعلیمي

الشكل رقم                 توزیع عینة الدراسة      ): 43

              المستوى التعلیمي                حسب 

الطالبمن إعداد : المصدر

  النسبة المئویة  التكرار

12444.4 

15555.6 

279100,0 

  النسبة المئویة  التكرار

10 3,6 

5 1,8 

35 12,5 

58 20,8 

36 12,9 

83 29,7 

36 12,9 

6 2,2 

10 3,6 

279 100,0 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

 :نوع العمیل  -  ب

: (الجدول رقم

حسب نوع العمیل                

من المالحظ أن الحصة األكبر من زبائن عینة الدراسة تمثل فئة المؤسسات وذلك نظرا لما تجده  

هذه األخیرة من سهولة في التعامل مع البنوك األجنبیة 

، أما بالنسبة للزبائن األفراد فقد مثلت %55.6المؤسسات 

المستوى التعلیمي -جـ

43: (الجدول رقم

حسب                   

  

التكرار  الفئة

 124 أفراد

 155 مؤسسات

 279  المجموع

  الفئة

 لم أدرس

 إبتدائي

 متوسط

 ثانوي

  تقني سامي

  لیسانس

  ماجستیر

  دكتوراه

  أخر

  المجموع
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ونقصد هنا ( الجامعیین من هم العینة

، بینما "%2.2الدكتوراه+ %12.9الماجستیر

دون الثانوي ، فیما ال تتعدى مستویات الزبائن 

  توزیع عینة الدراسة    ): 52: (الشكل رقم

        حسب المهنة                                        

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد 

 موظفي من هي من زبائن البنوك عینة الدراسة

الموظفون بالمجاالت األخرى والتي على األغلب أنها تمثل زبائن البنوك 

موظفوا القطاع الخاص ، في الترتیب الثالث فنجد 

  .%2.9و الطالب بنسبة 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات 

ALBARAKA" المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

 
216 

 

العینة أفراد من  %44.8 بأن أعاله الجدول نتائج خالل

الماجستیر+%29.7اللیسانس "على  الحاصلینمجموع نسب أفراد العینة 

، فیما ال تتعدى مستویات الزبائن %33.7بمعدل  %12.9وتقني سامي %

  . %12.5والتي أغلبها في المستوى المتوسط

الشكل رقم           توزیع عینة الدراسة       ): 44: (

                                            حسب المهنة 

 

    

  

  

  

  

  

   

  

من إعداد : المصدر 

من زبائن البنوك عینة الدراسة فئة أكبر أن نالحظ أعاله الجدول نتائج

الموظفون بالمجاالت األخرى والتي على األغلب أنها تمثل زبائن البنوك یلیها  ،32.6%

، في الترتیب الثالث فنجد "رجال األعمال وأصحاب المهن الحرة

و الطالب بنسبة  %4.2األخیر فنجد المتقاعدون بنسبة أما في الترتیب 

  النسبة المئویة  التكرار

9132,6 

7627,2 

8 2,9 

124,3 

9233 

279100.0 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

خالل من نالحظ

مجموع نسب أفراد العینة 

%20.7نجد الثانویین 

والتي أغلبها في المستوى المتوسط 20%

 :المهنة  - د

: (الجدول رقم

حسب المهنة        

نتائج خالل من

32.6 بنسبة العام القطاع

رجال األعمال وأصحاب المهن الحرة"المؤسسات 

أما في الترتیب   %27.2بنسبة

  

  

  

  

  

  

التكرار  الفئة

موظف لدى 

 الدولة

91 

موظف لدى 

 الخواص

76 

  طالب

 12 متقاعد

 92  أعمال أخرى

 279  المجموع
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توزیع عینة الدراسة    ): 53: (الشكل رقم

الشهري الدخلحسب                                     

SPSS  

دج وهي تمثل  54001دخلهم یفوق الدراسة

 حین في ، دج 54000 و 42001

أما بالنسبة للزبائن الذین ال یزید دخلهم عن 

ألقل من   %5وبین   %10.8دج بنسبة 

  توزیع عینة الدراسة): 54: (الشكل رقم

حسب عدد سنوات التعامل مع البنك
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 :الدخل الشهري

الشكل رقم            توزیع عینة الدراسة         ): 

                                    حسب الدخل الشهري

  

  

SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

الدراسة عینة من % 51.6 أن أعاله الجدول نتائج

42001 بین ما دخلهم یتراوح % 16.8 و أعلى نسبة مسجلة لعینة الدراسة

أما بالنسبة للزبائن الذین ال یزید دخلهم عن  ، دج 42000 و 30001 بین ما دخلهم

دج بنسبة 30000و18001، بین %16.6دج فهي فال تتعدى 

 :عدد سنوات التعامل مع البنك

الشكل رقم           توزیع عینة الدراسة         ): 

حسب عدد سنوات التعامل مع البنك                             حسب عدد سنوات التعامل مع البنك 

            SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد 

 النسبة المئویة التكرار

14 5,0 

 10,8 30دج

 15,8 44دج

 16,8 47دج

 51,6 144دج

279 100,0 

 النسبة المئویة التكرار

51 18,3 

103 36,9 

71 25,4 

38 13,6 

16 5,7 

279 100,0 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

الدخل الشهري  - ه

): 45: (الجدول رقم

 حسب الدخل الشهري

نتائج من نالحظ

أعلى نسبة مسجلة لعینة الدراسة

دخلهم یتراوح % 15.8

دج فهي فال تتعدى 30000

  .دج18000

عدد سنوات التعامل مع البنك  -  و

): 46: (الجدول رقم

 حسب عدد سنوات التعامل مع البنك 

من إعداد : المصدر

 الفئة

دج 18000أقل من   

دج 30000- 18001من   

دج 42000- 30001من   

دج 54000- 42001من   

دج 54001أكثر من   

 المجموع

 الفئة

 أقل من سنة

سنوات 3-1من   

سنوات 6-3من   

سنوات 9-6من   

سنوات 9أكثر من   

 المجموع
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أفراد العینة یتعاملون مع البنوك األجنبیة منذ أقل 

وأقل من سنة  %36.9نسبة  3و1، بین 

، أما بالنسبة للزبائن الذین تتعدى مدة تعاملهم مع البنوك 

سنوات، ویرجع  9للمتعاملین ألكثر من 

سنوات لعدم تواجد هذه البنوك في المناطق الشرقیة والغربیة 

  .نسب العینة نوعا ما انحراف إلىسنوات تقریبا مما أدى 

  توزیع عینة الدراسة): 55: (الشكل رقم

حسب عدد مرات زیارتك للبنك

  SPSS: بــ 

لنا أن فترات زیارة الزبائن للبنوك األجنبیة عینة الدراسة تتراوح ما 

 6، كل %10أشهر فمثلت نسبة  3الزیارات كل 

نوع  إلىزیارات زبائن العینة نحو یومي وشهري 

حیث كما سبق و وجدنا أن أعلى نسبة تكون للزبائن المؤسسات وبالتالي الزیارة الدوریة الزمة لهذا 

 انحصاربكل دقة وسرعة في التنفیذ، أیضا یعود 

عدد الزیارات بین الیومي والشهري لحجم الحسابات الخدمیة والتي تخص الزبائن الذین یتقاضون رواتبهم كل 
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أفراد العینة یتعاملون مع البنوك األجنبیة منذ أقل  بنجد أن أغلمدة التعامل مع البنك فیما یخص 

، بین %25.4نسبة  6و3سنوات حیث مثلت نسبة الزبائن بین 

، أما بالنسبة للزبائن الذین تتعدى مدة تعاملهم مع البنوك %80.6: ، أي بمجموع یقدر بـ

للمتعاملین ألكثر من  %5.7، و9و6بین  %13.6فقد كانت بنسبة سنوات 

سنوات لعدم تواجد هذه البنوك في المناطق الشرقیة والغربیة  6و 1مدة التعامل بین 

سنوات تقریبا مما أدى  5والجنوبیة مثل بسكرة سیدي بلعباس إال منذ 

 :مرات زیارتك للبنك

الشكل رقم                توزیع عینة الدراسة    ): 

حسب عدد مرات زیارتك للبنك                      حسب عدد مرات زیارتك للبنك      

  

 باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

لنا أن فترات زیارة الزبائن للبنوك األجنبیة عینة الدراسة تتراوح ما  یتضحمن الجدول والشكل أعاله 

الزیارات كل ، أما %55.9ومابین شهري بنسبة  %

زیارات زبائن العینة نحو یومي وشهري  انحراف، ویرجع سبب %2.2و كل سنة 

حیث كما سبق و وجدنا أن أعلى نسبة تكون للزبائن المؤسسات وبالتالي الزیارة الدوریة الزمة لهذا 

بكل دقة وسرعة في التنفیذ، أیضا یعود  استمرارهاوالحرص على  مأعمالهالنوع من الزبائن لمتابعة 

عدد الزیارات بین الیومي والشهري لحجم الحسابات الخدمیة والتي تخص الزبائن الذین یتقاضون رواتبهم كل 

 النسبة المئویة التكرار

81 29,0 

156 55,9 

28 10,0 

8 2,9 

6 2,2 

279 100,0 

مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
 

فیما یخص 

سنوات حیث مثلت نسبة الزبائن بین  6من 

، أي بمجموع یقدر بـ%18.3نسبة 

سنوات  6األجنبیة 

مدة التعامل بین  انحصارسبب 

والجنوبیة مثل بسكرة سیدي بلعباس إال منذ 

مرات زیارتك للبنك عدد  - ي

): 47: (الجدول رقم

 حسب عدد مرات زیارتك للبنك      

من الجدول والشكل أعاله 

%29بین یومي بنسبة 

و كل سنة  %2.9أشهر 

حیث كما سبق و وجدنا أن أعلى نسبة تكون للزبائن المؤسسات وبالتالي الزیارة الدوریة الزمة لهذا " الزبائن

النوع من الزبائن لمتابعة 

عدد الزیارات بین الیومي والشهري لحجم الحسابات الخدمیة والتي تخص الزبائن الذین یتقاضون رواتبهم كل 

  .شهر

  

  

  

 الفئة

 یومي

 شهري

أشهر 3كل   

أشهر 6كل   

 سنوي

 المجموع
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  النتائج و تحلیلها  واستخالص على الفرضیات اختبار:المبحث الثالث

الجداول  في AGB-SG-ALBARAKAلتسهیل اإلجابة  على الفرضیات تم تلخیص إجابات زبائن 

غایة  إلى ي مابین موافق تماماحول سلم لیكرت الخماسي أ إجابات عینة الدراسةتباین  التالیة، والتي تبرز

  . هر جلیا من خالل التكرارات والنسب المئویة لكل عبارةظغیر موافق تماما وهذا ی

  الدراسة فرضیات واختبارتحلیل اإلجابات  :المطلب األول

   AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء : الفرع األول

ببرنامج  باالستعانةعلى الزبائن عینة الدراسة تم تفریغها من أجل معالجتها  االستماراتبعد توزیع 

SPSS قسمین وذلك للقیام بعملیة التحلیل  إلى، ولقد تم تقسیم إجابات زبائن البنوك األجنبیة عینة الدراسة

النتائج المتعلقة بجودة الخدمة وأبعادها من جهة، منح  استخالصلكل إجابة على كل محور، للتمكن من 

  .من جهة أخرى عناصرهو  االئتمان

  حول جودة الخدمة المصرفیة AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء  - أوال

یتكون من األبعاد الخمسة لجودة الخدمة المصرفیة  االستمارةمن  األولكما سبق وذكرنا فإن المحور 

-AGB-SGجابات ، وعلیه فقد تم تجمیع إ"، التعاطفاالعتمادیة، االستجابةالملموسیة، الثقة، " 

ALBARAKA ن تكرار كل عبارة لكل بعد من أبعاد جودة یمجال الدراسة في الجدول األتي و الذي یب

  :حیث نسبة التكرار من إجمالي التكرارات إلى، إضافة یاس لیكرت الخماسيحول مق الخدمات المصرفیة

غیر موافق تماما وبالتالي التقییم السلبي لجودة  إلىكلما كان التكرار یمیل  1 إلىكلما مالت العبارة 

كلما مال التكرار  5 إلى، وكلما مالت العبارة  AGB-SG-ALBARAKAالخدمة المصرفیة المقدمة من طرف 

  .جودة الخدمة المصرفیة للبنوك عینة الدراسة، أي التقییم اإلیجابي لالى الموافقة بشدة
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   حول جودة الخدمة المصرفیة AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 48: (الجدول رقم

رقم 

  العبارة

  غیر موافق تماما  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما

 %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

01  113  40.5  129  46.2  14  5  9  3.2  13  4.7  

02  121  43.4  127  45.5  18  6.5  4  1.4  9  3.2  

03  117  41.9  129  46.2  17  6.1  10  3.6  6  2.2  

04  129  46.2  119  42.7  15  5.4  11  3.9  5  1.8  

05  110  39.4  144  51.6  19  6.8  3  1.1  3  1.1  

06  100  35.8  130  46.6  29  10.4  14  5  6  2.2  

07  96  34.4  128  54.9  40  14.3  7  2.5  8  2.9  

08  83  29.7  129  46.2  55  19.7  7  2.5  5  1.8  

09  103  36.9  134  48  32  11.5  8  2.9  2  0.7  

10  103  36.9  132  47.3  32  11.5  7  2.5  5  1.8  

11  23  8.2  37  13.3  69  24.7  91  32.6  59  21.1  

12  79  28.3  133  47.7  36  12.9  19  6.8  12  4.3  

13  78  28  128  45.9  31  11.1  26  9.3  16  5.7  

14  78  28  130  46.6  49  17.6  13  4.7  9  3.2  

15  92  33  132  47.3  27  9.7  19  6.8  9  3.2  

16  100  35.8  131  47  29  10.4  13  4.7  6  2.2  

17  96  34.4  130  46.6  38  13.6  7  2.5  7  2.9  

18  83  29.7  133  47.7  51  18.3  7  2.5  7  1.8  

19  103  36.9  134  48  32  11.5  8  2.9  2  0.7  

20  103  36.9  132  47.3  32  11.5  7  2.5  5  1.8  

16  100  35.8  131  47  29  10.4  13  4.7  6  2.2  

17  96  34.4  130  46.6  38  13.6  7  2.5  7  2.9  

18  83  29.7  133  47.7  51  18.3  7  2.5  7  1.8  

19  103  36.9  134  48  32  11.5  8  2.9  2  0.7  

20  103  36.9  132  47.3  32  11.5  7  2.5  5  1.8  

21  101  36.2  112  40.1  47  16.8  15  5.4  4  1.4  

22  74  26.5  146  52.3  48  17.2  7  2.5  4  1.4  

23  95  34.1  132  47.3  44  15.8  6  2.2  2  0.7  

24  103  36.9  125  44.8  37  13.3  7  2.5  7  2.5  

25  95  34.1  132  47.3  44  15.8  6  2.2  2  0.7  

 

 .SPSSعلى برنامج  باالعتمادالطالب من إعداد : المصدر
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 لكل بعد من أبعاد األجنبیة زبائن البنوكلتقیم بعد وضع الجدول المبین للتكرارات و النسب المئویة 

  :المصرفیة سوف یتم توضیح هذا التوزیع ألراء الزبائن وربطه بمؤشر الجودة في الجدول التالي الخدمة جودة
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جودة الخدمة  فیما یخص عبارات AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 49: (الجدول رقم

  المصرفیة

رقم 

  العبارة

المتوسط   أبعاد جودة الخدمة المصرفیة

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

نسبة جودة 

 %الخدمة

 0.998  4  4.16  موقع البنك جذاب ومالئم لكم لطلب الخدمة  01

83.2 
 0.888  4  4.24  البنك منظم ومصمم بشكل جید والئق من الداخل  02

84.8 
 0.878  4  4.22  یحتوي البنك على تجهیزات حدیثة تمنحكم الراحة  03

84.4 
 0.873  4  4.28  البنك بطاقات ائتمانیة ودفاتر شیكات جذابة ویهتم بنوعیتهایستخدم   04

85.6 
 0.728  4  4.27  یستخدم البنك موظفین ذوي مظهر وشكل الئق  05

85.4 
 0.923  4  4.09  یقدم البنك خدمات عالیة الدقة خالیة من األخطاء  06

81.8 
 0.919  4  4.06  یمنح البنك وعود لعمالئه ویحرص على تلبیتها  07

81.2 
 0.871  4  4  یقوم البنك بضمان الودائع وتسیر المخاطر بطرق عصریة  08

80 
 0.797  4  4.18  لدیكم ثقة تامة في عملیات البنك   09

83.6 
 0.852  4  4.15  یحتفظ البنك بمعلومات ومعطیات دقیقة عن كل المتعاملین معه  10

83 
 59 1.198  2  2.95  المصرفیةیحدد البنك مواقیت محددة ألداء الخدمة   11

 77.8 1.031  4  3.89  یراعي الموظفون أولویة دخول العمیل إلى البنك دون تجاوز األدوار  12

 76.2 1.117  4  3.81  یمتلك البنك العدد الكافي من الموظفین لتلبیة احتیاجاتكم  13

 78.2 0.963  4  3.91  یأخذ البنك بعین االعتبار اقتراحات وشكاوي العمالء في الوقت المناسب  14

 80 0.996  4  4  یقوم البنك بجمیع الخدمات المصرفیة في كل وقت  15

 0.914  4  4,10  یمكنكم اإلعتماد على موظفي البنك في مختلف التعامالت  16
82 

 0.915  4  4,07  یتمتع موظفوا البنك بمهارة عالیة وسرعة فائقة في تقدیم الخدمة  17
81.4 

 0.863  4  4.01  عند التعامل مع الموظفین بالبنك تشعر بالراحة واألمان  18
80.2 

 0.797  4  4.18  فترات العمل تتناسب مع برنامجكم الیومي  19
83.6 

 0.852  4  4.15  یمنح البنك خدمات تقلص الجهد والوقت عبر االنترنت والهاتف  20
83 

 0.936  4  4.04  موظفي البنك یتعاملون معكم معاملة خاصة  21
80.8 

 0.818  4  4  موظفي البنك أحتیاجات الزبائن جیدایعرف   22
80 

 0.798  4  4.12  یعمل موظفي البنك على مراعاة مصالح الزبائن بكل صدق  23
82.4 

 0.911  4  4.03  یخلق موظفي البنك جو المحادثة والفكاهة العملیة لدیكم  24
80.6 

 0.905  4  4.11  تشعر باإلرتیاح عند التعامل مع طاقم البنك  25
82.2 

  SPSSعلى برنامج  باالعتمادالطالب من إعداد : المصدر
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  :االئتمانمنح حول  AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء  - ثانیا

"  االئتمانالخمسة لمنح  لعناصریتكون من ا االستمارةكما سبق وذكرنا فإن المحور الثاني من 

-AGB-SG زبائن ، وعلیه فقد تم تجمیع إجابات"الشخصیة، القدرة، رأس المال، الضمان، الجوانب المحیطة

ALBARAKA  حول مقیاس  االئتمانفي الجدول التالي و الذي یبین تكرار كل عبارة لكل بعد من أبعاد منح

  :نسبة التكرار من إجمالي التكرارات حیث إلىلیكرت الخماسي، إضافة 

غیر موافق تماما وبالتالي التقییم السلبي  إلىكلما كان التكرار یمیل  1 إلىأنه كلما مالت العبارة 

كلما مال التكرار الى  5 إلى، وكلما مالت العبارة  AGB-SG-ALBARAKAمن طرف  مالمقد االئتمانلمنح 

  .AGB-SG-ALBARAKA :بـ االئتمانلمنح الموافقة بشدة، أي التقییم اإلیجابي 

   االئتمانحول منح  AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 50: (الجدول رقم

رقم 

  العبارة

  غیر موافق تماما  غیر موافق  محاید  موافق  موافق تماما

 %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

26  93  33.3  132  47.3  39  14  7  2.5  8  2.9  

27  85  30.5  132  47.3  51  18.3  6  2.2  5  1.8  

28  107  38.4  131  47  31  11.1  8  2.9  2  0.7  

29  107  38.4  131  47  32  11.5  7  2.5  2  0.7  

30  97  34.8  126  45.2  40  14.3  9  3.2  6  2.2  

31  102  36.6  118  42.3  49  17.6  7  2.5  3  1.1  

32  103  36.9  115  41.2  44  15.8  12  4.3  5  1.8  

33  73  26.2  59  21.1  64  22.9  53  19  30  10.8  

34  69  24.7  102  36.6  80  28.7  17  6.1  11  3.9  

35  59  21.1  112  40.1  90  32.3  11  3.9  7  2.5  

36  65  23.3  99  35.5  81  29  22  7.9  12  4.3  

37  64  22.9  112  40.1  80  28.7  15  5.4  8  2.9  

38  43  15.4  115  41.2  90  32.3  18  6.5  13  4.7  

39  55  19.7  115  41.2  88  31.5  13  4.7  8  2.9  

40  38  13.6  103  36.9  97  34.8  32  11.5  9  3.2  

41  59  21.1  102  36.6  97  34.8  17  6.1  4  1.4  

42  47  16.8  98  35.1  99  35.5  28  10  7  2.5  

43  50  17.9  98  35.1  99  35.5  27  9.7  5  1.8  

44  45  16.1  84  30.1  92  33  41  14.7  17  6.1  

 SPSSعلى برنامج  باالعتمادالطالب من إعداد : المصدر
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بعد وضع الجدول المبین للتكرارات و النسب المئویة لزبائن البنوك حول أبعاد الجودة المصرفیة 

  :سوف یتم توضیح هذا التوزیع ألراء الزبائن وربطه بمؤشر الجودة في الجدول التالي

  فیما یخص عبارات AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 51: (الجدول رقم

  المصرفي االئتمان

رقم 

  العبارة

المتوسط   أبعاد جودة الخدمة المصرفیة

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

نسبة 

 %التقییم

 0.912  4  4.06  من البنك االئتمانلطلب  وأمینةیتوفر العمیل على شخصیة نزیهة  أنیجب   26
81.2 

 0.858  4  4.03  االئتمانیراعي البنك سمعة العمیل في عملیة منح   27
80.6 

 0.799  4  4.19  االئتمانمتطلبات منح  أهمبالتعهدات والحرص على الوفاء بها من  االلتزام  28
83.8 

 0.791  4  4.20  المعلومات المالیة للعمیل االعتبارالبنك بعین  یأخذ  29
84 

 0.909  4  4.08  یكون العمیل قادر على سداد القرض والفوائد المترتبة علیه أنیجب   30
81.6 

 82.2 0.854  4  4.11  المعاییر التي تؤثر على مستوى المخاطر في البنك  أهمتعتبر القدرة على التسدید من   31
 0.926  4  4.07  یقوم البنك بمراجعة مدى وفاء العمیل في تعامالته السابقة  32

81.4 
 1.333  3  3.33  المؤشرات المالیة للعمیل االعتبارالبنك بعین  یأخذال   33

66.6 
 1.029  4  3.72  عنصر في منح القروض  أهمیعتبر رأس المال للعمیل   34

74.4 
 0.922  4  3.73  نسبة مخاطر التسدید انخفضتالمال  رأسكل مازاد   35

74.6 
 1.054  4  3.66  الكبرى األموالألصحاب رؤوس  االئتمانیمنح البنك   36

73.2 
 0.964  4  3.75  یجب توفر ضمانات للحصول على القروض  37

75 
 0.983  4  3.56  ال یشترط البنك ضمانات مملوكة للعمیل بل یقبل كفاالت من جهات أخرى  38

71.2 
 0.934  4  3.70  االئتمانعناصر منح  أهمیعتبر الضمان   39

74 
 0.973  4  3.46  ضمانات یمنح البنك القروض للعمالء الذین تتوفر بهم الصفات المطلوبة دون   40

69.2 
 0.919  4  3.70  یقوم البنك بمراجعة محیط عمل العمیل ونشاطاته    41

74 
 0.97  4  3.54  االئتمانله تأثیر في منح " قطاع حكومي أو خاص" مجال العمل   42

70.8 
 0.952  4  3.58  البیئة الخاصة بالعمیل من الحصة السوقیة له ونوعیة النشاط االعتباریأخذ البنك بعین   43

71.6 
 1.102  3  3.35  یراعي البنك شكل المنافسة المحیطة بالعمیل    44

67 

 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على برنامج : المصدر

راسة والتي تمثل المصرفیة لعینة الدیبین الجدول أعاله المتوسطات الحسابیة لعبارات الجودة 

 إلىویجدر اإلشارة ، 4.20و  3.33تراوحت بین  أنها، والمالحظ االئتمانالمقترحة لمنح الخمسة  لعناصرا

عبارة عكسیة للعبارة رقم هي  %66.6 تقییمومستوى  3.33: والتي تقابل متوسط یقدر بـ 33أن العبارة رقم 

، والهدف من وضعها هو التأكد والحرص من أن زبائن البنوك عینة الدراسة قاموا بتعبئة االستمارة بكل 29
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، حیث أن العبارة المقابلة ألدنى متوسط 4.20و  3.35محصور بین  التقییمدقة وشفافیة، وعلیه فإن مستوى 

یراعي البنك شكل المنافسة *  44هي العبارة رقم " %67" تقییموكذا أدنى مستوى " 3.35"حسابي مسجل 

وهنا نجد أن زبائن عینة الدراسة والذین كانت النسبة األكبر فیهم مؤسسات یرون في ، *المحیطة بالعمیل

ذلك نجد أن كثیرا ول واجبة لیست االئتمانبأن مراقبة البنك للمنافسة والمقابلة لطالب  االئتمانتقییمهم لمنح 

  .محایدةابات عینة الدراسة كانت أغلب إج

  فرضیات الدراسة اختبار: الفرع الثاني

 األولى الرئیسیة الفرضیة : 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA المقدمة لهم سلبي المصرفیة لجودة الخدمة. 

H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابيلهم  المصرفیة لجودة الخدمة المقدمة. 

وضع الجدول التالي والذي یبین المتوسطات یمكن اإلجابة على هذه الفرضیة من خالل 

الحسابیة واالنحراف المعیاري لكل بعد من أبعاد جودة الخدمة المصرفیة، إضافة إلى نسبة 

الجودة والتي یعبر عنها من خالل وضع النسبة المقابلة للمتوسط الحسابي لكل عبارة من مقیاس 

  . 1لیكرت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 %100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5 1

 xالمتوسط الحسابي ــــــــــــــــــــــ 
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الخمسة  یخص األبعادفیما  AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 52.(الجدول رقم

 المصرفیة لجودةل

أبعاد جودة الخدمة   رقم العبارة

  المصرفیة

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

  1لألبعاد

نسبة تقییم جودة 

 %الخدمة

 5  4.2  4.234  الملموسیة  1

84.68 

 5  4  4.095  الثقة  5

81.9 

 4  3.8  3.632  االستجابة  4

72.64 

 5  4  4.121  االعتمادیة  2

82.42 

 5  4  4.058  التعاطف  3

81.16 

  83.66  5  4.16  4.143  المجموع

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

ة ألبعاد جودة الخدمة المصرفیة للبنوك عینة الحسابی اتالمتوسط أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

بعد العناصر الملموسة یحظى بأكبر نسبة من  أن، حیث )4.234- 3.632( مابین اتراوحت قیمته الدراسة

أقل مستوى  %72.64 بنسبة االستجابةبینما مثل بعد  AGB-SG-ALBARAKAالجودة في تقییم زبائن 

  .للجودة المصرفیة حسب تقییم الزبائن مسجل في

تحلیل إجابات كل بنك من بنوك عینة الدراسة وتقییم كل بعد من  ارتأیناقبل اإلجابة على الفرضیات 

وذلك من خالل الجداول التالیة المبینة  حداأبعاد جودة الخدمة المصرفیة حسب رأي زبائن كل بنك على 

  :للمتوسط الحسابي، الوسط الحسابي وكذا نسبة الجودة المحققة

  

  

  

                                                 
، ومنه مجاالت التي تحدد االتجاه العام لعبارات أبعاد متغیر جودة الخدمة 0.8=4/5، 4=1-5: نقوم بحساب المدى،أي: اإلتجاه العام للعبارة 1

  :هي AGB-SG-ALBARAKA: المصرفیة لـ

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال إلى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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 المصرفیة جودة الخدمةیخص أبعاد فیما  AGBتحلیل إجابات عمالء ): 53.(الجدول رقم

رقم 

  العبارة

أبعاد جودة الخدمة 

  المصرفیة

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

  1لألبعاد

نسبة تقییم جودة 

 %الخدمة

 5  4.2  4.233  الملموسیة  1

84.66 

 5  4  4.040  الثقة  5

80.8 

 4  3.6  3.394  اإلستجابة  4

67.88 

 4  4  3.996  اإلعتمادیة  2

79.92 

 5  4  4.009  التعاطف  3

80.18 

  78.68  4  3.96  3.934  المجموع

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

لبنك الخلیج من خالل الجدول أعاله نجد ان المتوسطات الحسابیة ألبعاد جودة الخدمة المصرفیة 

بعد العناصر الملموسة یحظى بأكبر نسبة من  أن، حیث )4.233-3.996(تراوحت قیمتها مابین  الجزائر

أقل مستوى مسجل  %67.884بنسبة  االستجابةبینما مثل بعد ، %84.66: بـ AGBالجودة في تقییم زبائن 

  .الجزائر الخلیجبنك  نزبائ قییمحسب ت الخدمة المصرفیة لجودة

  

  

  

  

  

  

                                                 
متغیر جودة الخدمة ، ومنه مجاالت التي تحدد اإلتجاه العام لعبارات أبعاد 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارةاإلتجاه  1

  :هي AGB: المصرفیة لـ

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  ..الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال الى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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 المصرفیة الخدمةأبعاد جودة فیما یخص  SGتحلیل إجابات عمالء ): 54.(الجدول رقم

رقم 

  العبارة

أبعاد جودة الخدمة 

  المصرفیة

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

1لألبعاد
 

نسبة تقییم 

 %جودة الخدمة

 5  4.6  4.336  الملموسیة  1

86.72 

 5  4.2  4.219  الثقة  5

84.38 

 4  3.8  3.795  االستجابة  4

75.9 

 5  4.4  4.256  االعتمادیة  2

85.12 

 5  4.2  4.167  التعاطف  3

83.34 

 83.092  5  4.24  4.154  المجموع
 

  SPSS: بــ باالستعانةمن إعداد الباحث : المصدر

لسوسیتي المتوسطات الحسابیة ألبعاد جودة الخدمة المصرفیة  أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

بعد العناصر الملموسة یحظى بأكبر نسبة  أن، حیث )4.336- 3.795(تراوحت قیمتها مابین  جنرال الجزائر

أقل مستوى مسجل  %75.9بنسبة  االستجابةبینما مثل بعد ، 4.336: بنسبة SGمن الجودة في تقییم زبائن 

  .سوسیتي جنرال المصرفیة حسب تقییم زبائن الخدمة لجودة

  

  

  

  

  

  

                                                 
متغیر جودة الخدمة العام لعبارات أبعاد  االتجاه، ومنه مجاالت التي تحدد 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارة االتجاه 1

  :هي SG: المصرفیة لـ

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1ترتیب المجاالت یكون ، حیث أن 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال إلى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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 الخدمةأبعاد جودة فیما یخص  ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 55.(الجدول رقم

 المصرفیة

رقم 

  العبارة

أبعاد جودة الخدمة 

  المصرفیة

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

  1لألبعاد

نسبة تقییم جودة 

 %الخدمة

 5  4.2  4.127  الملموسیة  1

82.54 

 5  4  4.028  الثقة  5

80.56 

 4  3.8  3.745  االستجابة  4

74.9 

 5  4  4.127  االعتمادیة  2

82.54 

 5  4  4  التعاطف  3

80 

  80.108  5  4  4.005  المجموع

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

المتوسطات الحسابیة ألبعاد جودة الخدمة المصرفیة للبنوك عینة  أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

أكبر  سجلتا واالعتمادیة بعد العناصر الملموسة أن، حیث )3.745-4.127(الدراسة تراوحت قیمتها مابین 

 %74.9بنسبة  االستجابةبینما مثل بعد  %82.54: بنسبة ALBARAKAنسبة من الجودة في تقییم زبائن 

  .بنك البركة الجزائري المصرفیة حسب تقییم زبائنالخدمة لجودة أقل مستوى مسجل 

أن مقیاس تقییم الزبائن على جودة الخدمة المصرفیة  إلىقبل اإلجابة على فرضیات الدراسة نشیر 

 3تكون قیمة المتوسط الحسابي لتكرارات الزبائن أكبر أو تساوي مقیاس الحیاد  أنللبنوك عینة الدراسة هو 

كلما كانت  5كانت جودة الخدمة متوسطة موجبة وكلما كانت تتجه نحو  3فكلما كانت القیمة تتجه نحو 

  .فهنا نسجل مستوى تقییم سلبي 3نسب التقییم عن  انخفاضوفي حالة  .مرتفعة جداجودة الخدمة موجبة 

  

  

                                                 
لخدمة متغیر جودة ا، ومنه مجاالت التي تحدد اإلتجاه العام لعبارات أبعاد 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارة االتجاه 1

  :هي ALBARAKA: المصرفیة لـ

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال الى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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 :لإلجابة على الفرضیة الرئیسیة األولى

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA المقدمة لهم سلبي المصرفیة لجودة الخدمة. 

H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابيالمقدمة لهم  المصرفیة لجودة الخدمة. 

 :وجب اإلجابة على الفرضیات الفرعیة المنبثقة منها وهي

   :األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0   :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA لخدمة المصرفیة سلبيلجودة ا لبعد الملموسیة.  

            H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي  لخدمة المصرفیةلجودة البعد الملموسیة.  

من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في المجال %81.9، بمستوى جودة 4.09الملموسیة یساوي 

  .مرتفع AGB-SG-ALBARAKA، فهذا یعني أن تقییم مستوى الجودة المقدمة لزبائن 4-5

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 فرضیة العدمنرفض وبالتالي 

ALBARAKA  لخدمة المصرفیة إیجابي مرتفع الجودةلجودة البعد الملموسیة.  

   :ة الثانیةجزئیالفرضیة ال/

H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA لخدمة المصرفیة سلبيلجودة ا لثقةلبعد ا.  

            H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي لخدمة المصرفیةلجودة ا ثقةلبعد ال.  

من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في المجال %84.68، بمستوى جودة 4.23الثقة یساوي 

مرتفع، وبالتالي  AGB-SG-ALBARAKA، فهذا یعني أن تقییم مستوى الجودة المقدمة لزبائن 4-5

 AGB-SG-ALBARAKA، أي أن تقییم زبائن H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0نرفض فرضیة العدم 

  .الجودةلخدمة المصرفیة إیجابي مرتفع لجودة ا لبعد الثقة

   :الثالثة الجزئیةالفرضیة /

H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  خدمة المصرفیة سلبيلجودة ال االستجابةلبعد.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي  المصرفیة خدمةلجودة ال االستجابةلبعد.  

من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في %72.64، بمستوى جودة 3.63یساوي  االستجابة

  .متوسط AGB-SG-ALBARAKA، فهذا یعني أن تقییم مستوى الجودة المقدمة لزبائن 4-3المجال 
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-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 فرضیة العدمنرفض  وبالتالي 

ALBARAKA  الجودة متوسطالمصرفیة إیجابي  خدمةلجودة ال االستجابةلبعد.  

   :الرابعة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  المصرفیة سلبي خدمةلجودة ال عتمادیةااللبعد.  

H1  : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي المصرفیة خدمةلجودة ال عتمادیةااللبعد.  

من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في %82.42، بمستوى جودة 4.12یساوي  عتمادیةاال

  .مرتفع AGB-SG-ALBARAKA، فهذا یعني أن تقییم مستوى الجودة المقدمة لزبائن 5-4المجال 

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 نرفض فرضیة العدموبالتالي  

ALBARAKA  المصرفیة إیجابي مرتفع الجودة خدمةلجودة ال االعتمادیةلبعد.  

   :ة الخامسةجزئیالفرضیة ال/ 

H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  المصرفیة سلبي خدمةلجودة ال التعاطفلبعد.  

H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي المصرفیة خدمةلجودة ال لتعاطفلبعد ا.  

جدنا أن المتوسط الحسابي لبعد الدراسة و من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة 

، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في %81.16، بمستوى جودة 4.05یساوي  تعاطفال

  .مرتفع AGB-SG-ALBARAKA، فهذا یعني أن تقییم مستوى الجودة المقدمة لزبائن 5-4المجال 

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 نرفض فرضیة العدموبالتالي  

ALBARAKA  المصرفیة إیجابي مرتفع الجودة خدمةلجودة اللبعد التعاطف.  

ئیسیة نستطیع اإلجابة على الفرضیة الر  جزئیةعلى الفرضیات ال اإلجابةخالل  من

زبائن  أن تقییم أي H1وقبول الفرضیة البدیلة H0 فرضیة العدم رفضللدراسة المیدانیة وهي ب

AGB-SG-ALBARAKA إیجابي مرتفع الجودة المقدم لهم لخدمة المصرفیةلجودة ا.  

 الفرضیة الرئیسیة الثانیة : 

H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   المقدم لهم سلبي االئتمانلمنح.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  المقدم لهم إیجابي االئتمانلمنح.  
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یمكن اإلجابة على هذه الفرضیة من خالل وضع الجدول التالي والذي یبین المتوسطات الحسابیة 

، إضافة إلى نسبة الجودة والتي یعبر عنها من خالل االئتمانمنح واالنحراف المعیاري لكل بعد من أبعاد 

  . 1وضع النسبة المقابلة للمتوسط الحسابي لكل عبارة من مقیاس لیكرت

فیما یخص   AGB-SG-ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 56.(رقمالجدول 

 االئتمانالخمسة لمنح  عناصرال

رقم 

  العبارة

أبعاد منح 

  االئتمان

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

  2لألبعاد

نسبة تقییم منح 

 %االئتمان

 4  4  3.860  الشخصیة  1

77.2 
 4  3.5  3.447  القدرة  5

68.94 
 4  3.666  3.703  المالرأس   4

74.06 
 4  3.5  3.619  الضمان  2

72.38 
 4  3.5  3.542  الجوانب المحیطة  3

70.84 

  المجموع
3.634 3.6332 

4 72.68  

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

المتوسطات الحسابیة ألبعاد جودة الخدمة المصرفیة للبنوك عینة  أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

تقییم زبائن  منیحظى بأكبر نسبة  الشخصیةبعد  أن، حیث )3.860 -3.447(الدراسة تراوحت قیمتها مابین

AGB-SG-ALBARAKA  68.94نسبة القدرة بینما مثل بعد  %77.2وبمستوى  3.86بمتوسط حسابي% 

-AGB-SGلتقییم زبائن البنوك أقل مستوى مسجل وهو یعبر عن  3.447: بمتوسط حسابي قدر بـ

ALBARAKA االئتمانمنح عناصر ل.  

                                                 
 %100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5 1

 xــــــــــــــــــــــ  المتوسط الحسابي
: متغیر منح االئتمان لـالعام لعبارات أبعاد  االتجاه، ومنه مجاالت التي تحدد 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارة االتجاه 2

AGB-SG-ALBARAKA هي:  

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال الى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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تحلیل إجابات كل بنك من بنوك عینة الدراسة وتقییم كل بعد من  ارتأیناقبل اإلجابة على الفرضیات 

وذلك من خالل الجداول التالیة المبینة للمتوسط  االئتمان حسب رأي زبائن كل بنك على حداأبعاد منح 

  :الحسابي، الوسط الحسابي وكذا نسبة التقییم لكل عنصر

 االئتمانمنح عناصر  فیما یخص AGBتحلیل إجابات عمالء ): 57.(الجدول رقم

رقم 

  العبارة

أبعاد منح 

  االئتمان

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

  1لألبعاد

نسبة تقییم منح 

 %االئتمان

 4  4  3.932  الشخصیة  1
78.64 

 4  3.5  3.502  القدرة  5
70.04 

 4  3.666  3.650  رأس المال  4
73 

 4  3.5  3.589  الضمان  2
71.78 

 4  3.5  3.485  الجوانب المحیطة  3
69.7 

  المجموع
3.631 3.633 

4  72.632  

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 لبنك الخلیج الجزائر االئتمانلعناصر منح المتوسطات الحسابیة  أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

 AGBبعد الشخصیة یحظى بأكبر نسبة من تقییم زبائن  أن، حیث )3.932 -3.485(تراوحت قیمتها مابین

تقییم قدرت  نسبة الجوانب المحیطةبینما مثل بعد ، %78.64 :تقیم قدر بـ وبمستوى 3.93بمتوسط حسابي 

 بنك الخلیج الجزائروهو یعبر عن أقل مستوى مسجل لتقییم زبائن  3.48:بمتوسط حسابي قدر بـ %69.7 :بـ

  .االئتمانمنح لعناصر 

  

  

  

  

  

                                                 
: متغیر منح االئتمان لـالعام لعبارات أبعاد  االتجاهتحدد ، ومنه مجاالت التي 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارة االتجاه 1

AGB هي:  

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال الى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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 االئتمانمنح عناصر فیما یخص   SGتحلیل إجابات عمالء ): 58.(الجدول رقم

رقم 

  العبارة

المتوسط   االئتمانأبعاد منح 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

االتجاه العام 

  1لألبعاد

نسبة تقییم منح 

 %االئتمان

 4  3.750  3.769  الشخصیة  1
75.38 

 4  3.250  3.423  القدرة  5
68.46 

 4  3.666  3.630  رأس المال  4
72.6 

 4  3.5  3.534  الضمان  2
70.68 

 4  3.5  3.464  الجوانب المحیطة  3
69.28 

  المجموع
3.564 3.533 

4  71.28  

  SPSS: باإلستعانة بــ الطالبمن إعداد : المصدر

لسوسیتي جنرال  االئتمانلعناصر منح المتوسطات الحسابیة  أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

 SGبعد الشخصیة یحظى بأكبر نسبة من تقییم زبائن  أن، حیث )3.769 -3.423(تراوحت قیمتها مابین

: بمتوسط حسابي قدر بـ %68.94بینما مثل بعد القدرة نسبة  %77.2وبمستوى  3.86بمتوسط حسابي 

 .االئتمانمنح  سوسیتي جنرال لعناصروهو یعبر عن أقل مستوى مسجل لتقییم زبائن  3.464

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
: متغیر منح اإلئتمان لـ، ومنه مجاالت التي تحدد اإلتجاه العام لعبارات أبعاد 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارة االتجاه 1

SG هي:  

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال الى  1وافق لسلم لیكرت حیث تمثل م
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منح  یخص عناصرفیما  ALBARAKAتحلیل إجابات عمالء ): 59.(الجدول رقم

 االئتمان

رقم 

  العبارة

منح  عناصر

  االئتمان

المتوسط 

  الحسابي

الوسط 

  الحسابي

العام  االتجاه

  1لألبعاد

نسبة تقییم منح 

 %االئتمان

 4  4  3.870  الشخصیة  1
77.4 

 4  3.5  3.405  القدرة  5
68.1 

 4  4  3.847  رأس المال  4
76.94 

 4  3.75  3.682  الضمان  2
73.64 

 4  3.75  3.694  الجوانب المحیطة  3
73.88 

  المجموع
3.699 3.8 

4  73.992  

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 لبنك البركة الجزائري االئتمانلعناصر منح المتوسطات الحسابیة  أنمن خالل الجدول أعاله نجد 

بعد الشخصیة یحظى بأكبر نسبة من تقییم زبائن  أن، حیث )3.870 - 3.405(تراوحت قیمتها مابین

ALBARAKA  بمتوسط  %68.1بینما مثل بعد القدرة نسبة  %77.4 تقییم وبمستوى 3.87بمتوسط حسابي

منح بنك البركة الجزائري لعناصر وهو یعبر عن أقل مستوى مسجل لتقییم زبائن  3.405: حسابي قدر بـ

  .االئتمان

للبنوك عینة  االئتمانلمنح أن مقیاس تقییم الزبائن  إلىقبل اإلجابة على فرضیات الدراسة نشیر 

كلما كانت ف 3تكون قیمة المتوسط الحسابي لتكرارات الزبائن أكبر أو تساوي مقیاس الحیاد  أنالدراسة هو 

تقییم كلما كان  5تجه نحو ی متوسط موجب وكلما كان االئتمانمستوى تقییم  كان 3القیمة تتجه نحو 

 .تقییم سلبي ىفهنا نسجل مستو  3قییم عن تنسب ال انخفاضوفي حالة  .جدا موجب مرتفع االئتمان

 : الثانیةلإلجابة على الفرضیة الرئیسیة 

H0:  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   المقدم لهم سلبي االئتمانلمنح.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  المقدم لهم إیجابي االئتمانلمنح.  

                                                 
: متغیر منح اإلئتمان لـ، ومنه مجاالت التي تحدد اإلتجاه العام لعبارات أبعاد 0.8=4/5، 4=1-5: المدى،أينقوم بحساب : العام للعبارة االتجاه 1

ALBARAKA هي:  

وكل رقم . على التوالي 5،  4،  3،  2،  1، حیث أن ترتیب المجاالت یكون 4-4.8،   3.2-4،   2.4-3.2،   1.6-2.4،   0.8-1.6

  .الموافقة بشدة 5عدم الموافقة بشدة وصوال الى  1موافق لسلم لیكرت حیث تمثل 
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 :وجب اإلجابة على الفرضیات الفرعیة المنبثقة منها وهي

   :األولى الجزئیةالفرضیة / 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  سلبي االئتمانمنح الشخصیة  في  لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح  الشخصیة فيلعنصر.  

 لعنصرمن خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي 

، 4-3، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في المجال %77.2، بمستوى جودة 3.860یساوي الشخصیة 

  .عا ماو متوسط ن AGB-SG-ALBARAKAلزبائن  االئتمانمنح فهذا یعني أن تقییم مستوى 

-AGB-SGتقییم زبائن : H1الفرضیة البدیلة ونقبل H0 نرفض فرضیة العدموبالتالي  

ALBARAKA إیجابي االئتمانلمنح  الشخصیة لعنصر.  

   :الثانیة الجزئیةالفرضیة  /

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   سلبي االئتمانمنح القدرة في لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي االئتمانمنح  لعنصر القدرة في.  

یساوي  القدرةمن خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، فهذا یعني أن 4- 3، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في المجال %64.94، بمستوى جودة 3.447

  .متوسط نوعا ما AGB-SG-ALBARAKAلزبائن  االئتمانمنح تقییم مستوى 

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 نرفض فرضیة العدموبالتالي  

ALBARAKA إیجابي االئتمانلمنح  لقدرةا لعنصر.  

   :الثالثة الجزئیةالفرضیة  /

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  سلبي االئتمانمنح رأس المال في  لعنصر.  

   H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA إیجابي االئتمانمنح  المال فيرأس  لعنصر  

من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد رأس المال 

، فهذا 4- 3، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في المجال %74.06، بمستوى تقییم 3.703یساوي 

  .متوسط نوعا ما AGB-SG-ALBARAKAلزبائن  االئتمانیعني أن تقییم مستوى منح 

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 نرفض فرضیة العدموبالتالي  

ALBARAKA إیجابي االئتمانرأس المال لمنح  لعنصر.  
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   :الرابعة الجزئیةالفرضیة / 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  سلبي االئتمانمنح الضمان في لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح الضمان في لعنصر.  

من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في %72.38، بمستوى تقییم 3.619الضمان یساوي 

متوسط  AGB-SG-ALBARAKAلزبائن  االئتمان، فهذا یعني أن تقییم مستوى منح 4- 3المجال 

  .انوعا م

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 نرفض فرضیة العدموبالتالي  

ALBARAKA إیجابي االئتمانالضمان لمنح  لعنصر.  

  :الخامسة الجزئیةالفرضیة / 

H0 :  تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA   سلبي االئتمانمنح الجوانب المحیطة  في لعنصر.  

           H1 : تقییم زبائنAGB-SG-ALBARAKA  إیجابي االئتمانمنح  المحیطة فيالجوانب لعنصر.  

الظروف من خالل تحلیل نتائج تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة وجدنا أن المتوسط الحسابي لبعد 

، 4- 3، و بما أن المتوسط الحسابي محصور في المجال %72.68، بمستوى تقییم 3.634یساوي  المحیطة

  .متوسط نوعا ما AGB-SG-ALBARAKAلزبائن  االئتمانفهذا یعني أن تقییم مستوى منح 

-AGB-SGتقییم زبائن : H1ونقبل الفرضیة البدیلة H0 نرفض فرضیة العدمالتالي وب 

ALBARAKA إیجابي االئتمانلمنح  المحیطة لبعد الظروف.  

نستطیع اإلجابة على الفرضیة  الجزئیةجابة على الفرضیات وعلیه ومن خالل اإل

أي أن  H1 وقبول الفرضیة البدیلة H0 فرضیة العدم رفضالرئیسیة للدراسة المیدانیة وهي ب

  .إیجابي االئتمانلمنح  AGB-SG-ALBARAKAزبائن  تقییم

 الفرضیة الرئیسیة الثالثة :  

H0 :  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1 : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

لإلجابة على هذه الفرضیة وجب علینا دراسة العالقة بین إجابات زبائن عینة الدراسة حول محور 

  :الفرعیة التالیةجودة الخدمة المصرفیة وعلیه تندرج لدینا الفرضیات 
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  : األولى الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة الخدمةلجودة 

  One Way Anova واحد لمعیار التباین لیلبتح االستعانةسوف بتم  الفرضیة هذه ختبارال

  :واحدلمعیار  التباین الجدول الموالي یبین لنا نتائج اختبار 

 مجال التعامل مع البنك/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي التباین تحلیل نتائج): 60(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,650 3 ,217 ,785 ,503 الجودة

Intra-groupes 75,865 275 ,276   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

، وهي أكبر  0.503نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .البنك المصرفیة ومجال التعامل معالخدمة  متغیر جودةلبین إجابات زبائن عینة الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة  :، أيH1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

عن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود الى مجال  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

 . التعامل مع البنك

  : الثانیة الجزئیةالفرضیة / 

H0:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .نوع العمیل إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1:  توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .نوع العمیل إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

 :األحادي في الجدول التاليیمكن عرض نتائج التحلیل 
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 نوع العمیل/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي  التباین تحلیل نتائج): 61(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,000 1 ,000 ,001 ,976 الجودة

Intra-groupes 76,515 277 ,276   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

، وهي أكبر  0.976نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .نوع العمیلبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر الجودة المصرفیة 

ال توجد فروق ذات داللة : ، أي H1 ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

نوع  إلىعن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

   .العمیل

  :الثالثة الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي

 المستوى التعلیمي/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي التباین تحلیل نتائج): 62(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 3,745 8 ,468 1,737 ,090 الجودة

Intra-groupes 72,770 270 ,270   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر
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، وهي أكبر  0.90نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .يو المستوى التعلیمالمصرفیة  الخدمة بین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر جودة

ال توجد فروق ذات داللة   :، أيH1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

 إلىعن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

 .المستوى التعلیمي

  : الرابعة الجزئیةالفرضیة  /

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .المهنة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  المستوى المهنة إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  :األحادي في الجدول التاليیمكن عرض نتائج التحلیل 

 المهنة/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي التباین تحلیل نتائج): 63(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 2,164 4 ,541 1,994 ,096 الجودة

Intra-groupes 74,351 274 ,271   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

، وهي أكبر  0.96نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .المهنة و بین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر الجودة المصرفیة

ال توجد فروق ذات داللة  :، أيH1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

 .المهنة إلىعن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  : الخامسة الجزئیةالفرضیة /

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .الدخل الشهري إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة
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H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .الدخل الشهري إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي

 الدخل الشهري/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي  التباین تحلیل نتائج): 64(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,701 4 ,175 ,634 ,639 الجودة

Intra-groupes 75,814 274 ,277   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

، وهي أكبر  0.639الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي نالحظ من 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .و الدخل الشهريبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر الجودة المصرفیة 

ال توجد فروق ذات داللة   :، أيH1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

الدخل  إلىعن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  .الشهري

  : سادسةال الجزئیةالفرضیة /

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  :الجدول التاليیمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في 
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  عدد سنوات التعامل مع البنك/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي التباین تحلیل نتائج): 65(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 1,110 4 ,278 1,009 ,403 الجودة

Intra-groupes 75,405 274 ,275   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

، وهي أكبر  0.403نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .متغیر الجودة المصرفیة و عدد سنوات التعامل مع البنكبین إجابات زبائن عینة الدراسة ل

ال توجد فروق ذات داللة  :أي، H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

عدد  إلىعن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  .التعامل مع البنك سنوات

  : الفرضیة الفرعیة السابعة/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  المصرفیة لجودة الخدمة

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي

  عدد مرات زیارة الزبائن للبنك/ لجودة الخدمة المصرفیة  األحادي التباین تحلیل نتائج): 66(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 1,863 4 ,466 1,710 ,148 الجودة

Intra-groupes 74,652 274 ,272   

Total 76,515 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر
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، وهي أكبر 0.148نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر جودة الخدمة تساوي 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .و عدد مرات زیارة الزبائن للبنكالمصرفیة  الخدمة لمتغیر جودةبین إجابات زبائن عینة الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة  :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

عدد  إلىعن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة تعود  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  .البنك الزبائن للبنك زیارةمرات 

على الفرضیات الفرعیة نستطیع اإلجابة على الفرضیة الرئیسیة للدراسة  اإلجابة بعد

ال توجد فروق ذات  أنه أي H1الفرضیة البدیلة رفضو  H0 فرضیة العدم بقبولالمیدانیة وهي 

عن تقییمهم لجودة الخدمة المصرفیة  AGB-SG-ALBARAKAداللة إحصائیة إلجابات زبائن 

  .العوامل الشخصیة إلىتعود 

 الفرضیة الرئیسیة الرابعة:  

  H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمانمنح لتقییمهم 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

 .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمانمنح ل

لإلجابة على هذه الفرضیة وجب علینا دراسة العالقة بین إجابات زبائن عینة الدراسة 

  :التالیة الجزئیةوعلیه تندرج لدینا الفرضیات  االئتمانحول محور منح 

  : األولى الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .مجال التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 

 One way) واحد لمعیار التباین تحلیل على باالعتماد الفرضیة هذه اختبار سوف یتم

Anova)  لمعیار واحد االختباروالجدول الموالي یبین لنا نتائج: 
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 مجال التعامل مع البنك/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج):67(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 1,457 3 ,486 2,153 ,094 االئتمان

Intra-groupes 62,041 275 ,226   

Total 63,499 278    

  .SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي أكبر  0.094تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .ومجال التعامل مع البنك االئتمانبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 

ال توجد فروق ذات داللة   :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا 

مجال التعامل مع  إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

 .ونرفض البنك

  : الثانیة الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA 

  .العمیلنوع  إلىتعود  االئتمانمنح تقییمهم ل عن

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن

  .نوع العمیل إلىتعود  االئتمانلمنح تقییمهم 

 نوع العمیل/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج):68(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,637 1 ,637 2,807 ,095 االئتمان

Intra-groupes 62,862 277 ,227   

Total 63,499 278    

  .SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي أكبر  0.095تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .و نوع العمیل االئتمانبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :أي H1البدیلةة الفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

 .نوع العمیل إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإلجابات زبائن 

  : الثالثة الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .المستوى التعلیمي إلىتعود  االئتمانلمنح 

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي

 المستوى التعلیمي/  االئتمانلمنح  التباین األحادي تحلیل نتائج):69(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 5,146 8 ,643 2,977 ,003 اإلئتمان

Intra-groupes 58,352 270 ,216   

Total 63,499 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 أقلوهي  0.003تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد وجود فروقات ذات داللة إحصائیة بین  0.05من مستوى الداللة 

  .و المستوى التعلیمي االئتمانإجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 

توجد فروق ذات داللة  :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

المستوى  إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  . التعلیمي

  : الرابعة الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .المهنة إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  المستوى المهنة إلىتعود  االئتمانلمنح 

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي
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 المهنة/  االئتمانلمنح  األحاديالتباین  تحلیل نتائج):70(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,221 4 ,055 ,240 ,916 اإلئتمان

Intra-groupes 63,277 274 ,231   

Total 63,499 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي أكبر  0.916تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .و المهنة االئتمانبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 

ال توجد فروق ذات داللة  :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

  .المهنة إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  : الخامسة الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .الدخل الشهري إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .الدخل الشهريتعود الى  االئتمانلمنح 

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي

  الدخل الشهري/ االئتمانلمنح  األحادي التباین تحلیل نتائج): 71(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,474 4 ,119 ,515 ,724 االئتمان

Intra-groupes 63,025 274 ,230   

Total 63,499 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي أكبر  0.724تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .و الدخل الشهري االئتمانبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 
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ال توجد فروق ذات داللة  :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا 

  .الدخل الشهري إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  : السادسة الجزئیةلفرضیة ا/ 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .عدد سنوات التعامل مع البنك إلىتعود  االئتمانلمنح 

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي

  عدد سنوات التعامل مع البنك/ االئتمانلمنح  التباین تحلیل نتائج): 72(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes ,552 4 ,138 ,601 ,662 االئتمان

Intra-groupes 62,947 274 ,230   

Total 63,499 278    

  SPSS: بــ ةباإلست عان الطالبمن إعداد : المصدر

وهي أكبر  0.662تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .مع البنك وعدد سنوات التعامل االئتمانبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 

ال توجد فروق ذات داللة  :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا 

عدد سنوات  إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

 .ونرفض الفرضیة البدیلة التعامل مع البنك

  : بعةالسا الجزئیةالفرضیة / 

H0 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  تقییمهم عن

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  االئتمانلمنح 

H1  : توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائنAGB-SG-ALBARAKA  عن تقییمهم

  .البنك إلىعدد مرات الزیارة  إلىتعود  االئتمانلمنح 

  :یمكن عرض نتائج التحلیل األحادي في الجدول التالي
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  لبنكل زیارة الزبائنعدد مرات / االئتمانلمنح  التباین تحلیل نتائج): 73(الجدول رقم

ANOVA 

مجموع  
 المربعات

درجة 
 Fالحریة

متوسط 
 المربعات

  Fقیمة 
  المحسوبة

مستوى 
   SIGالمعنویة

 Inter-groupes 1,787 4 ,447 1,984 ,097 اإلئتمان

Intra-groupes 61,712 274 ,225   

Total 63,499 278    

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي أكبر  0.097تساوي  االئتماننالحظ من الجدول أعاله أن قیمة مستوى المعنویة لمتغیر منح 

وهو المستوى المعتمد للدراسة، وهذا یؤكد عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائیة  0.05من مستوى الداللة 

  .لبنكل وعدد مرات زیارة الزبائن اناالئتمبین إجابات زبائن عینة الدراسة لمتغیر منح 

ال توجد فروق ذات داللة   :أي H1ة البدیلةالفرضی نرفضو  H0 فرضیة العدم نقبلوعلیه فإننا  

عدد مرات زیارة  إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAإحصائیة إلجابات زبائن 

  .ونرفض الفرضیة البدیلة الزبائن للبنك

نستطیع اإلجابة على الفرضیة الرئیسیة للدراسة  جزئیةعلى الفرضیات ال اإلجابة بعد

ال توجد فروق ذات  :أي H1الفرضیة البدیلة رفضو  H0 فرضیة العدم بقبولالمیدانیة وهي 

 إلىتعود  االئتمانعن تقییمهم لمنح  AGB-SG-ALBARAKAداللة إحصائیة إلجابات زبائن 

   .العوامل الشخصیة

 إلىلإلشارة فإن التقییم كانت نتیجته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعود 

وجد فوارق تالمستوى التعلیمي وهذا یؤكد انه  باستثناء لكل العوامل العوامل الشخصیة

  .حسب مستویاتهم الدراسیة االئتمانلعملیة منح في تقییم الزبائن عینة الدراسة  واختالف

  الخامسةالفرضیة الرئیسیة: 

H0 : بین جودة الخدمة المصرفیة لـ رتباطاال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .االئتمانوتطویر سوق 

H1 :  بین جودة الخدمة المصرفیة لـ ارتباطتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .االئتمانوتطویر سوق 

  

  

  



مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

  "SG-AGB-ALBARAKA" المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
249 

 
  

ارتباط بین تفعیل لإلجابة على الفرضیة الثالثة التي تبحث عن احتمال وجود عالقة 

  :بین االرتباطنوع تطویر سوق االئتمان سوف نبحث عن جودة الخدمة المصرفیة و 

 والعناصر المكونة لها ، للخدمة المصرفیة جودة الكلیةال  -

 االئتمان والعناصر المكونة له،  -

 ،لمنح االئتماناصر المكونة نالجودة الكلیة والع -

 ،جودة الخدمة المصرفیةأبعاد و  االئتمان -

 ،المصرفیة وجودة الخدمة االئتمان منح -

  :ولذلك سوف یتم أوال اإلجابة على الفرضیات الفرعیة التالیة

  : األولى جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ رتباطاال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .وأبعادها

H1 :  بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ رتباطاتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .وأبعادها

 للخدمة المصرفیة بین الجودة الكلیة االرتباطلإلجابة على هذه الفرضیة تم حساب درجة 

كل بنك من بنوك دراسة ل االرتباطلعینة الدراسة ككل وكذا عالقة بالنسبة  ةوأبعادها الخمس

  :مایليوذلك من خالل  الحالیة

-AGB-SG: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة ) 74(الجدول رقم 

ALBARAKA وأبعادها   

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

 **Corrélation de Pearson 1 ,725** ,806** ,759** ,789** ,743 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 0.05وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

هي  للخدمة المصرفیة الجودة الخمسة والجودة الكلیة أبعادبین  االرتباط عالقة وعلیه فإن المستوى المعتمد

: والثقة والذي قدر بـ للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباطموجبة وقویة أعالها  ارتباطعالقة 

، 0.725: بـ والذي قدروالملموسیة  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباط، وأدناها 0.806

  .بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة واألبعاد الخمسة المكونة لها ارتباطوعلیه نستنتج أن هناك عالقة 
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  وأبعادها AGB: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة ) 75(لجدول رقم ا

Corrélations 

 التعاطف االعتمادیة االستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

 **Corrélation de Pearson 1 ,713** ,839** ,755** ,868** ,736 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 103 103 103 103 103 103 

**. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 0.05وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

: للخدمة المصرفیة لـ الجودة الخمسة والجودة الكلیة أبعادبین  االرتباطة عالق وعلیه فإن المستوى المعتمد

AGB  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباطموجبة وقویة أعالها  ارتباطهي عالقة 

والملموسیة  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباط، وأدناها 0.868: والذي قدر بـ االعتمادیةو 

بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة واألبعاد  ارتباط، وعلیه نستنتج أن هناك عالقة 0.713: بـ والذي قدر

  .الخمسة المكونة لها

  وأبعادها SG: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة ) 76(الجدول رقم 

Corrélations 

 التعاطف االعتمادیة االستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

 **Corrélation de Pearson 1 ,853** ,832** ,774** ,885** ,772 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 

**. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 0.05وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

: للخدمة المصرفیة لـ الجودة الخمسة والجودة الكلیة أبعادبین  االرتباط عالقة وعلیه فإن المستوى المعتمد

SG  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباطموجبة وقویة أعالها  ارتباطهي عالقة 

لتعاطف وا للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباط، وأدناها 0.885: والذي قدر بـ االعتمادیةو 

بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة واألبعاد  ارتباط، وعلیه نستنتج أن هناك عالقة 0.772: بـ والذي قدر

  .الخمسة المكونة لها
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: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة ) 77(الجدول رقم 

ALBARAKKA وأبعادها  

Corrélations 

 التعاطف االعتمادیة االستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

 **Corrélation de Pearson 1 ,600** ,728** ,748** ,741** ,708 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 0.05وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

هي للخدمة المصرفیة الجودة الخمسة والجودة الكلیة  أبعادبین  االرتباط عالقة وعلیه فإن المستوى المعتمد

والذي  االستجابةو  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباطموجبة وقویة أعالها  ارتباطعالقة 

: بـ والذي قدروالملموسیة  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباط، وأدناها 0.748: قدر بـ

بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة واألبعاد الخمسة المكونة  ارتباط، وعلیه نستنتج أن هناك عالقة 0.60

  .لها

فإننا  الكل بنك على حد االرتباطلعینة الدراسة ككل وعالقة  االرتباطمن عالقة  وانطالقا وعلیه

: توجد عالقة ارتباط بین جودة الخدمة المصرفیة لـ  :أي H1ة البدیلةالفرضی نقبلو  H0 فرضیة العدم نرفض

AGB-SG-ALBARAKA وأبعادها الخمسة.  

  : الثانیة لجزئیةالفرضیة ا/ 

H0 : لـ االئتمانبین منح  رتباطاال توجد عالقة ال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA 

  .وأبعاده

H1 :  لـ االئتمانبین منح  رتباطاتوجد عالقة ال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA وأبعاده.  

 والعناصر االئتمانمنح بین  االرتباطلإلجابة على هذه الفرضیة تم حساب درجة 

لكل بنك من بنوك دراسة  االرتباطة المكونة له بالنسبة لعینة الدراسة ككل وكذا عالقة الخمس

  :مایليوذلك من خالل  الحالیة
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  عناصرهو  AGB-SG-ALBARAKA: لـ االئتمان منح بین االرتباطعالقة ) 78(الجدول رقم 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

 ارتباطهي عالقة  االئتمانومنح  االئتمانأبعاد منح بین  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

، وأدناها 0.79: بـ والذي قدرو القدرة على السداد  االئتمانالموجب بین منح  االرتباطموجبة وقویة أعالها 

وعلیه نستنتج أن هناك . ،0.728: والجوانب المحیطة والذي قدر بـ االئتمانالموجب بین منح  االرتباط

  .واألبعاد الخمسة المكونة له AGB-SG-ALBARAKA: لـ االئتمانبین منح  ارتباطعالقة 

  عناصرهو  AGB: لـ االئتمانمنح بین  االرتباطعالقة ) 79(الجدول رقم 

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة االئتمان   

 **Corrélation de Pearson 1 ,574** ,782** ,757** ,712** ,628 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 103 103 103 103 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

 ارتباطهي عالقة  وعناصره AGB: لـ االئتمانبین منح  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

، 0.782: و القدرة على السداد والذي  قدر بـ االئتمانالموجب بین منح  االرتباطموجبة وقویة أعالها 

وعلیه نستنتج أن هناك . ،0.574: والذي قدر بـ والشخصیة االئتمانالموجب بین منح  االرتباطوأدناها 

  .الخمسة المكونة لهالعناصر و  AGB: لـفي  االئتمانبین منح  ارتباطعالقة 

  

  

  

  

  

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة اإلئتمان   

 **Corrélation de Pearson 1 ,608** ,742** ,775** ,727** ,646 االئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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  عناصرهو  SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان) 80(الجدول رقم 

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة االئتمان   

 **Corrélation de Pearson 1 ,629** ,719** ,792** ,780** ,657 االئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 

**. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

هي عالقة إرتباط  وعناصره SG: لـ االئتمانبین منح  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

، وأدناها 0.792: والذي  قدر بـ المال رأسو  االئتمانالموجب بین منح  االرتباطموجبة وقویة أعالها 

وعلیه نستنتج أن هناك عالقة . ،0.629: والذي قدر بـ والشخصیة االئتمانالموجب بین منح  االرتباط

  .الخمسة المكونة لهالعناصر و  SG: لـفي  االئتمانبین منح  ارتباط

  عناصرهو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان) 81(الجدول رقم 

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة اإلئتمان   

 **Corrélation de Pearson 1 ,627** ,749** ,775** ,688** ,648 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: باالستعانة بــ الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

هي عالقة  وعناصره ALBARAKA: لـ االئتمانبین منح  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

، 0.775: والذي  قدر بـ رأس المالو  االئتمانالموجب بین منح  االرتباطموجبة وقویة أعالها  ارتباط

، وعلیه نستنتج أن هناك 0.627: والذي قدر بـ والشخصیة االئتمانالموجب بین منح  االرتباطوأدناها 

  .الخمسة المكونة لهالعناصر و  ALBARAKA: لـفي  االئتمانبین منح  ارتباطعالقة 

فإننا  وعالقة االرتباط لكل بنك على حدا لعینة الدراسة ككل االرتباطمن عالقة  وانطالقا یهوعل

-AGB: لـ االئتمانتوجد عالقة ارتباط بین منح   :أي H1ة البدیلةالفرضی نقبلو  H0 فرضیة العدم نرفض

SG-ALBARAKA  العناصر المكونة لهو.  

  

  



مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

  "SG-AGB-ALBARAKA" المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
254 

 
  

  : الثالثة جزئیةالفرضیة ال/ 

H0 : لـ االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و أبعاد جودة الخدمة

  .المصرفیة

H1 :  لـ االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و أبعاد جودة الخدمة

  .المصرفیة

وأبعاد جودة  االئتمانمنح بین  االرتباطلإلجابة على هذه الفرضیة تم حساب درجة 

لكل بنك من بنوك دراسة  االرتباطالخدمة المصرفیة بالنسبة لعینة الدراسة ككل وكذا عالقة 

 :مایليوذلك من خالل  الحالة

 وأبعاد جودة AGB-SG-ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان) 82(الجدول رقم 

  المصرفیة الخدمة

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة االستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,235** ,186** ,325** ,225** ,325 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

**. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: باالستعانة بــ الطالبمن إعداد : المصدر

: لكل من 0.000: مستوى معنویة المعنویة المسجل هوأن من خالل الجدول أعاله نالحظ 

 0.002: والتعاطف، أما بالنسبة للثقة فسجلت مستوى معنویة قدر بـ االعتمادیة، االستجابةالملموسیة، 

وأبعاد جودة الخدمة  االئتمانبین  منح  االرتباطالمستوى المعتمد ، وعلیه فإن  0.05وهي قیمة أقل من 

الموجب بین منح  االرتباطموجبة ولكنها منخفضة نوعا ما حیث یتصدر  ارتباطالمصرفیة هي عالقة 

الثقة والذي  و تماناالئالموجب بین منح  االرتباطوأدناها  0.325والتعاطف بنسبة  االعتمادیة ،االئتمان

واألبعاد  االئتمانمتوسطة بین منح قریبة من الموجبة  ارتباطنستنتج أن هناك عالقة منه و  ،0.186: قدر بـ

 .للبنوك عینة الدراسة لجودة الخدمة المصرفیة كونةالم

أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة أبعاد جودة الخدمة المصرفیة   االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانبمنح  AGB-SG-ALBARAKA: لـ

  

  

  



مساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان من خالل تفعیل الخدمات : الفصل الرابع

  "SG-AGB-ALBARAKA" المصرفیة دراسة لعینة من البنوك في الجزائر 

  
255 

 
  

 AGB-SG-ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتماننموذج ): 56: (الشكل رقم

  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة

 االئتمانطبیعة ودرجة االرتباط        سوق    جودة الخدمة المصرفیة          

1 -   

2 -   

3 -   

4 -     

5 -   

6 -   

7 -   

8 -   

9 -   

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

من النتائج المتوصل إلیها من البنوك عینة الدراسة والتي وضحنا فیها نموذج  إنطاقا

نالحظ توفر البنوك األجنبیة على كل أبعاد جودة الخدمة  ،من وجهة نظر الزبائنمستویات الجودة 

  . المصرفیة

  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة AGB: لـ االئتمانعالقة االرتباط بین منح ) 83(الجدول رقم 

Corrélations 

 التعاطف االعتمادیة االستجابة الثقة الملموسیة االئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,287** ,186 ,374** ,471** ,318 االئتمان

Sig. (bilatérale)  ,003 ,060 ,000 ,000 ,001 

N 103 103 103 103 103 103 

**. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

 االستجابةالموجبة بین كل من  االرتباط، وذلك بالنسبة لعالقة في الدراسة المستوى المعتمد 0.05

وهي أیضا  0.003و  0.01الملموسیة فقد سجلت مستوى معنویة  ، أما بالنسبة للتعاطف وواالعتمادیة

وهي قیمة  0.06، أما بالنسبة للثقة فقد سجلت مستوى معنویة 0.05من مستوى المعنویة المعتمد  لقیمة أق

وأبعاد جودة الخدمة  االئتمانبین منح  االرتباطقة عالأكبر من مستوى المعنویة المعتمد وعلیه فإن 

الموجب  االرتباط أولهاولكنها منخفضة نوعا ما حیث  بعد الثقة باستثناء موجبة ارتباطالمصرفیة هي عالقة 

  
  
  

 منح االئتمان

 االستجابة التعاطف 0.325: موجب بـ

 الملموسیة

 االعتمادیة

 الثقة

 0.235: موجب بـ

 0.225: موجب بـ

 0.186: موجب بـ
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 و الملموسیة تماناالئالموجب بین منح  االرتباطوأدناها  0.471بنسبة  االعتمادیة و االئتمانبین منح 

  .0.287: والذي قدر بـ

أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة أبعاد جودة الخدمة المصرفیة   االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

 :في الشكل التالي االئتمانبمنح  AGB: لـ

    المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة AGB: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتماننموذج ): 57: (الشكل رقم

 االئتمانسوق     طبیعة ودرجة االرتباط        جودة الخدمة المصرفیة      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

من خالل النموذج أعاله نستنتج أن بنك الخلیج الجزائر یوفر جمیع أبعاد جودة الخدمة المصرفیة 

فكرة سیئة عن  النتشارتثناء بعد الثقة وهذا راجع لتخوف الزبائن دائما من تعامالتهم مع البنك نظرا سبا

  .البنوك األجنبیة في السوق المصرفیة الجزائریة

  

  

  

  

  

  
  

  
  

 منح االئتمان

 0.471: موجب بـ

 0.374: موجب بـ

 0.318: موجب بـ

 ال یوجد إرتباط

 االعتمادیة

 االستجابة

 التعاطف

 الملموسیة

 الثقة

 0.287: موجب بـ
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  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان) 84(الجدول رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة االئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,285** ,172 ,341** ,267* ,384 االئتمان

Sig. (bilatérale)  ,006 ,103 ,001 ,011 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

  0.103- 0.000مستوى المعنویة المسجل یتراوح مابین  أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

، وهي االعتمادیةلملموسیة و ا، االستجابةالتعاطف، الموجبة بین كل من  االرتباطوذلك بالنسبة لعالقة 

وهو یفوق المستوى  0.103لبعد الثقة فقد سجل ، أما بالنسبة 0.05مستوى المعنویة المعتمد من  قیمة أقل 

لجودة الخدمة  كونةواألبعاد الم االئتمانبین منح  ارتباطعالقة  توجد هنستنتج أنمنه و  0.05 المعتمد

  .بعد الثقة باستثناء لسوسیتي جنرال المصرفیة

المصرفیة أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة أبعاد جودة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانبمنح  SG: لـ

     المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتماننموذج ): 58: (رقمالشكل 

 االئتمانسوق       طبیعة ودرجة االرتباط      جودة الخدمة المصرفیة      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  
  
  
  

 منح االئتمان

 0.384: موجب بـ

 0.341: موجب بـ

 0.285: موجب بـ

 ال یوجد إرتباط

 التعاطف

 االستجابة

 الملموسیة

 االعتمادیة

 الثقة

 0.267: موجب بـ
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ع أبعاد جودة الخدمة المصرفیة وفر جمیسوسیتي جنرال تمن خالل النموذج أعاله نستنتج أن 

فكرة سیئة عن  النتشاربعد الثقة وهذا راجع لتخوف الزبائن دائما من تعامالتهم مع البنك نظرا  تثناءباس

  .البنوك األجنبیة في السوق المصرفیة الجزائریة

 الخدمة وأبعاد جودة ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان) 85(الجدول رقم 

  المصرفیة

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,185 ,259* ,304** ,075 ,314 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,090 ,017 ,005 ,496 ,003 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

  0.496- 0.003یتراوح مابین مستوى المعنویة المسجل  أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

مستوى ل أو مساویة ، وهي قیمة أقلالتعاطفو  االستجابةالموجبة بین كل من  االرتباطوذلك بالنسبة لعالقة 

منه و  0.05األخرى فقد سجلت مستویات معنویة فاقت لألبعاد الثالثة ، أما بالنسبة 0.05المعنویة المعتمد 

لبنك البركة  لجودة الخدمة المصرفیة كونةواألبعاد الم االئتمانبین منح  ارتباطعالقة  ال توجد هنستنتج أن

 .والتعاطف االستجابةوبعدي  االئتمانالموجب المتوسط بین منح  االرتباط باستثناء الجزائري

أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة أبعاد جودة الخدمة المصرفیة   االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانبمنح  ALBARAKA: لـ
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 وأبعاد جودة ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتماننموذج ): 59: (الشكل رقم

  المصرفیة الخدمة

 االئتمانطبیعة ودرجة االرتباط        سوق    جودة الخدمة المصرفیة           

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

ثالثة أبعاد لجودة الخدمة المصرفیة وفر بنك البركة الجزائري تمن خالل النموذج أعاله نستنتج أن 

بنك البركة لوكاالت حدیثة كذلك األمر  امتالكلعدم وهذا راجع  ، واالعتمادیةي الملموسیة بعد تثناءباس

بالنسبة للمعدات ونوع الموظفین حیث الحظنا ذلك لدى زیارتنا للبنك، والمالحظ أیضا هو توفر بعد الثقة لدى 

البنك وهذا باعتبار بنك البركة الجزائري بنك یقوم بنشاطاته وفق الشریعة اإلسالمیة، األمر الذي منح الثقة 

  .فعه للتعامل معهللزبون الجزائري ود

فإننا  حدالكل بنك على  االرتباطلعینة الدراسة ككل وعالقة  االرتباطمن عالقة  وانطالقا وعلیه

-AGB: لـ االئتمانتوجد عالقة ارتباط بین منح   :أي H1ة البدیلةالفرضی نقبلو  H0 فرضیة العدم نرفض

SG-ALBARAKA وأبعاد جودة الخدمة المصرفیة.  

  : الرابعة الجزئیةالفرضیة / 

H0 : لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ارتباطال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و

  .االئتمانمنح  عناصر

H1 : لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ارتباطعالقة  توجد :AGB-SG-ALBARAKA  و

  .االئتمانمنح  عناصر

  
  
  

  

 منح االئتمان

 0.314: موجب بـ

 0.304: موجب بـ

 0.259: موجب بـ

 ال یوجد إرتباط

 التعاطف

 االستجابة

 الثقة

 الملموسیة

 اإلعتمادیة

 ال یوجد ارتباط
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 الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةبین  االرتباطلإلجابة على هذه الفرضیة تم حساب درجة 

وذلك من خالل  لكل بنك من بنوك دراسة الحالة االرتباطبالنسبة لعینة الدراسة ككل وكذا عالقة 

  :مایلي

 AGB-SG-ALBARAKA: لـ الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط بین الجودة ) 86(الجدول رقم 

  االئتمانمنح  عناصرو 

Corrélations 
المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة   

 **Corrélation de Pearson 1 ,150* ,276** ,270** ,303** ,181 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,012 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

كل من الضمان، ل 0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

 0.05وهي قیمة أقل من  0.002: ، كما سجلت الجوانب المحیطة مستوى معنویة قدر بـرأس المال والقدرة

درجة  وعلیه فإن 0.012: الشخصیة مستوى معنویة قدر بـ، بینما سجلت في الدراسة المستوى المعتمد

موجبة  ارتباطهي عالقة  االئتمانمنح  عناصرو  AGB: لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة االرتباط

و الضمان  للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباطولكنها منخفضة نوعا ما، حیث یتصدر 

: ي قدر بـو الشخصیة والذ للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة الرتباطاوأدناها  0.303بنسبة 

0.15.  

: لـأعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة جودة الخدمة المصرفیة   االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

AGB-SG-ALBARAKA  في الشكل التالي االئتمانبعناصر منح:  
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-AGB-SG: لـ الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط بین الجودة نموذج ): 60: (الشكل رقم

ALBARAKA  االئتمانمنح  عناصرو 

 طبیعة ودرجة االرتباط     جودة الخدمة المصرفیة         االئتمانعناصر منح        

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

 عناصرو  AGB: لـ الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط بین الجودة  :)87( :الجدول رقم

  االئتمانمنح 

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة   

 *Corrélation de Pearson 1 ,130 ,388** ,324** ,398** ,196 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,191 ,000 ,001 ,000 ,047 

N 103 103 103 103 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 SPSS: بــ باالستعانةمن إعداد الباحث : المصدر

 مسجل لكل من الضمان، رأس 0.000: مستوى المعنویة أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

 0.001و  0.047: و القدرة ، كما سجلت الجوانب المحیطة  و رأس المال مستوى معنویة قدر بـ المال

: في الدراسة، بینما سجلت الشخصیة مستوى معنویة قدر بـ المستوى المعتمد 0.05وهي قیمة أقل من 

هي  االئتمانمنح  عناصرو  AGB: لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة االرتباطدرجة  وعلیه فإن 0.191

الكلیة لجودة الخدمة  عنصر الشخصیة الذي ال توجد بینه وبین الجودة باستثناء موجبة ارتباطعالقة 

و  AGB: لـ للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباط، حیث یتصدر  ارتباطعالقة  المصرفیة

  
  
  
  

  

 الجودة الكلیة

 0.303: موجب بـ

 0.276: موجب بـ

 0.270: موجب بـ

 0.150: موجب بـ

 الضمان

 القدرة

 رأس المال

 الجوانب المحیطة

 الشخصیة

 0.181: موجب بـ
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 جوانب المحیطةو ال للخدمة المصرفیة الموجب بین الجودة الكلیة االرتباطوأدناها  0.398الضمان بنسبة  

  .0.196: ي قدر بـوالذ

: المصرفیة لـأعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة جودة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

AGB  في الشكل التالي االئتمانبعناصر منح:  

منح  عناصرو  AGB: لـ الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط بین الجودة نموذج ): 61: (الشكل رقم

 االئتمان

 طبیعة ودرجة االرتباط     جودة الخدمة المصرفیة         االئتمانعناصر منح        

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  االئتمانمنح  عناصرو  SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة) 88(الجدول رقم 

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة   

 **Corrélation de Pearson 1 ,227* ,222* ,195 ,326** ,309 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,030 ,035 ,063 ,002 ,003 

N 91 91 91 91 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

 ،0.002 مستویات المعنویة المسجلة لكل من الضمان أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

على التوالي وهي قیمة أقل من  0.030وكذا الشخصیة ، 0.035و القدرة  ،0.003الجوانب المحیطة 

 SG: لـ.بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة االرتباطدرجة  في الدراسة، وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

  
  
  
  

  

 الجودة الكلیة

 0.398: موجب بـ

 0.388: موجب بـ

 0.324: موجب بـ

 ال یوجد إرتباط

 الضمان

 القدرة

 رأس المال

 الجوانب المحیطة

 الشخصیة

 0.196: موجب بـ
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الموجب  االرتباطموجبة، حیث یتصدر  ارتباطهي عالقة  األربعة السالفة الذكر و االئتمانمنح  عناصرو 

الموجب بین الجودة  االرتباطوأدناها  0.309 و الضمان بنسبة SG: لـللخدمة المصرفیة  بین الجودة الكلیة

بین عنصر رأس المال و الجودة  ارتباط، في حین أنه ال یوجد  0.222القدرة و  للخدمة المصرفیة الكلیة

  .الكلیة للخدمة المصرفیة

أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة الجودة الكلیة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانبعناصر منح  SG: المصرفیة لـ

منح  عناصرو  SG: لـ الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط بین الجودة نموذج ): 62: (الشكل رقم

 االئتمان

 طبیعة ودرجة االرتباط     جودة الخدمة المصرفیة         االئتمانعناصر منح        

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

منح  عناصرو  ALBARAKA: لـ الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط بین الجودة ) 89(الجدول رقم 

  االئتمان

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة   

 Corrélation de Pearson 1 ,158 ,266* ,337** ,183 ,070 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,148 ,014 ,002 ,093 ,527 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

  
  
  
  

  

 الجودة الكلیة

 0.326: موجب بـ

 0.309: موجب بـ

 0.227: موجب بـ

 ال یوجد إرتباط

 الضمان

 الجوانب المحیطة

 الشخصیة

 القدرة

 رأس المال

 0.222: موجب بـ
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 ، 0.002مسجلة لكل من رأس المال المعنویة الن مستویات من خالل الجدول أعاله نالحظ ا

الجوانب المحیطة  في الدراسة، في حین سجلت المستوى المعتمد 0.05، وهي قیمة أقل من 0.014القدرة 

وعلیه فإنه  0.05وهي أكبر من مستوى المعنویة المعتمد  0.093، الضمان 0.148، الشخصیة 0.527

  .االئتمانبین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة وعناصر منح  ارتباطال یوجد عالقة 

أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة الجودة الكلیة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانبعناصر منح  ALBARAKA: لـالمصرفیة  

 ALBARAKA: لـ للخدمة المصرفیةالكلیة عالقة االرتباط بین الجودة نموذج ): 63: (الشكل رقم

 االئتمانمنح  عناصرو 

 طبیعة ودرجة االرتباط     جودة الخدمة المصرفیة          االئتمانعناصر منح      

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  فإننا حدالكل بنك على  االرتباطلعینة الدراسة ككل وعالقة  االرتباطمن عالقة  وانطالقا وعلیه

توجد عالقة ارتباط بین الجودة الكلیة   :أي H1البدیلةة الفرضی نقبلو  H0 فرضیة العدم نرفض

  .االئتمانوأبعاد منح  AGB-SG-ALBARAKA: للخدمة المصرفیة لـ

  

  

  

  
  
  
  

  

 الجودة الكلیة

 0.337: موجب بـ

 0.266: موجب بـ

 ال یوجد إرتباط

 ال یوجد إرتباط

 رأس المال

 القدرة

 الضمان

 الشخصیة

 الجوانب المحیطة

 ال یوجد إرتباط
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  : الخامسة جزئیةالفرضیة ال

H0 : لـ االئتمانبین منح  ارتباطال توجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و الجودة الكلیة

  .للخدمة المصرفیة

H1 :  لـ االئتمانبین منح  ارتباطتوجد عالقة :AGB-SG-ALBARAKA  و الجودة الكلیة للخدمة

  .المصرفیة

الجودة الكلیة للخدمة بین  االرتباطة عالقلإلجابة على هذه الفرضیة تم حساب 

لكل بنك من بنوك  االرتباطبالنسبة لعینة الدراسة ككل وكذا عالقة  االئتمانومنح  المصرفیة

  :مایليوذلك من خالل  دراسة الحالة

و   AGB-SG-ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة) 90(الجدول رقم 

   االئتمانمنح 

Corrélations 

 االئتمان الجودة 

 **Corrélation de Pearson 1 ,338 الجودة

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 279 279 

 Corrélation de Pearson ,338** 1 االئتمان

Sig. (bilatérale) ,000  

N 279 279 

 La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

: لـو الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة  االئتمانمنح  بین االرتباطدرجة  فإن وعلیه المستوى المعتمد 0.05

AGB-SG-ALBARAKA جبة ولكنها تعتبر منخفضة نوعا مامو  ارتباطعالقة  هي.  

أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة الجودة الكلیة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانمنح و AGB-SG-ALBARAKA: لـالمصرفیة  
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-AGB-SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةنموذج ): 64: (الشكل رقم

ALBARAKA   االئتمانو منح 

 طبیعة ودرجة االرتباط       جودة الخدمة المصرفیة        عناصر منح االئتمان   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  االئتمانو منح  AGB: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة) 91(الجدول رقم 

  

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: ن مستوى المعنویة المسجل هونالحظ ا من خالل الجدول أعاله

: لـ و الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة االئتمانبین منح  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

AGB   جبة ولكنها تعتبر منخفضة نوعا مامو  ارتباطهي عالقة.  

لخدمة ل أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة الجودة الكلیة االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانمنح  و AGB: لـالمصرفیة  

  

  

Corrélations 

 الجودة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,417 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 103 103 

 Corrélation de Pearson ,417** 1 الجودة

Sig. (bilatérale) ,000  

N 103 103 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  

 االئتمانمنح 

  

جودة الخدمة 

 المصرفیة

  

 0.338: موجب بـ
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و منح  AGB: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةنموذج ): 65: (الشكل رقم

 االئتمان

 طبیعة ودرجة االرتباط       جودة الخدمة المصرفیة        عناصر منح االئتمان   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

 االئتمانو منح  SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة) 92(الجدول رقم 

Corrélations 

 الجودة االئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,353 االئتمان

Sig. (bilatérale)  ,001 

N 91 91 

 Corrélation de Pearson ,353** 1 الجودة

Sig. (bilatérale) ,001  

N 91 91 

*La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.000: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

: لـ و الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة االئتمانبین منح  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

SG  جبة ولكنها تعتبر منخفضة نوعا مامو  ارتباطهي عالقة.  

  

  

  

  

 االئتمانمنح 

  

جودة الخدمة 

 المصرفیة

  

 0.417: موجب بـ
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أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة الجودة الكلیة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانمنح  و SG: لـالمصرفیة  

 االئتمانو منح  SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةنموذج ): 66: (الشكل رقم

 طبیعة ودرجة االرتباط       جودة الخدمة المصرفیة        عناصر منح االئتمان   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  االئتمانو منح  ALBARAKA: لـ بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةعالقة االرتباط ) 93(الجدول رقم 

Corrélations 

 الجودة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,293 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,006 

N 85 85 

 Corrélation de Pearson ,293** 1 الجودة

Sig. (bilatérale) ,006  

N 85 85 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  SPSS: بــ باالستعانة الطالبمن إعداد : المصدر

وهي قیمة أقل من  0.006: مستوى المعنویة المسجل هو أنمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

: لـ و الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة االئتمانبین منح  االرتباطدرجة  وعلیه فإن المستوى المعتمد 0.05

ALBARAKA  جبة ولكنها تعتبر منخفضة نوعا مامو  ارتباطهي عالقة.  

  

  

  

 االئتمانمنح 

  

جودة الخدمة 

 المصرفیة

  

 0.353: موجب بـ
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أعاله یمكن صیاغة نموذج عالقة الجودة الكلیة الخدمة  االرتباطمن نتائج جدول  وانطالقا

  :في الشكل التالي االئتمانمنح و  ALBARAKA: لـالمصرفیة  

و   ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیةنموذج ): 67: (الشكل رقم

 االئتمانمنح 

 طبیعة ودرجة االرتباط       جودة الخدمة المصرفیة        عناصر منح االئتمان   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  فإننا حدالكل بنك على  االرتباطلعینة الدراسة ككل وعالقة  االرتباطمن عالقة  وانطالقا وعلیه

: لـ االئتمانتوجد عالقة ارتباط بین منح   :أي H1ة البدیلةالفرضی نقبلو  H0 فرضیة العدم نرفض

AGB-SG-ALBARAKA الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة.  

على الفرضیات الفرعیة نستطیع اإلجابة على الفرضیة الرئیسیة  اإلجابةوعلیه ومن خالل 

أنه  :أي H1وقبول الفرضیة البدیلة  H0 للدراسة المیدانیة وهي بنفي فرضیة العدمالخامسة 

ومنح  AGB-SG-ALBARAKA : بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة لـ ارتباطوجد عالقة ت

 .االئتمان

  المیدانیةتحلیل نتائج الدراسة : المطلب الثاني

 :ختارةالمتوصل إلیها لعینة البنوك الم نتائجاللیل حسوف نعرض من خالل هذا المطلب ت

  للعینة الدراسة الوصفیةتحلیل نتائج : الفرع األول

  :تحلیل النتائج المتعلقة بالعوامل الشخصیة للعینة - أوال

  

 االئتمانمنح 

  

جودة الخدمة 

 المصرفیة

  

 0.293: موجب بـ
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المبینة لتوزیع الزبائن عینة الدراسة على العوامل الشخصیة السبعة المتبعة  الجداولمن خالل 

  :نستنتج مایلي

یتوزعون على كل القطاعات ولكن الغالبیة على زبائن  AGB-SG-ALBARAKAتحتوي  - 

المتبقیة فهي ، أما النسبة %37.6: ، یلیها مجال الخدمات بـ%41.2منهم كانت بالمجال التجاري بنسبة 

من نوع مؤسسات  الزبائن، ومن المالحظ أن عینة الدراسة تستقطب %15.8: موزعة على قطاع الصناعة بـ

  .أكثر من األفراد

فنجد أن الغالبیة منهم زبائن من ، AGB-SG-ALBARAKA مع المتعاملینبالنسبة لنوع الزبائن  -

مع البنك حیث أن نسبة الزبائن من نوع أفراد ال  ، وهذا ما یبینه مجال التعامل%55.6نوع مؤسسات بنسبة 

  .%45تتعدى 

أن هذه البنوك تتعامل مع زبائن  AGB-SG-ALBARAKAیظهر لنا جلیا من نتائج تحلیل  - 

ذوي مستوى تعلیمي جامعي وهذا نظرا للفكرة السیئة التي تحملها البنوك الخاصة في الساحة المصرفیة 

بنك أجنبي دون العمومي وجب توفر قدر من الثقافة واإلدراك لدى األفراد الذین الجزائریة وبالتالي للتعامل مع 

  .لن یمتلكوه إال عند مستوى معین من التعلیم

 من هم ٪65.5 غالبیتهم أن إال مختلفة، مهنیة مستویات ذوي عمالء بین الدراسة جمعت -

، لكن AGB-SG-ALBARAKAالخاص، وهذا راجع لعدم تعامل أغلب مؤسسات الدولة مع  القطاع موظفي

-AGB-SGنسبة الزبائن بالقطاع العام في تزاید مستمر وهذا ما أكده مدیري وكاالت  أنالمالحظ 

ALBARAKA. 

 دخولهم ٪51.6 حوالي AGB-SG-ALBARAKA زبائن عینة الدراسة أكثر من نصف  -

 إلىدج، وهذا ما تعكسه غالبیة الزبائن مؤسسات في المجال التجاري والصناعي، إضافة  54000أكبر من 

ھم أساتذة AGB-SG-ALBARAKA الزبائن األفراد الذي وحسب المقابلة التي قمنا بها مع مدیري البنوك

  .جامعیین وعمال بقطاع المحروقات

سنوات نظرا لعدم  6ال تفوق مدة تعاملهم مع البنك  AGB-SG-ALBARAKAمعظم زبائن  - 

حداثة أغلب في جمیع أنحاء البالد هذا من جهة، وكذا  AGB-SG-ALBARAKA: الكلي لـ االنتشار

 .الوكاالت المصرفیة خاصة الوسطى والجنوبیة منها

للبنك تتراوح بین یومي وشهري وهذا  AGB-SG-ALBARAKAزیارة زبائن  أنمن المالحظ  -

الزبائن من نوع أفراد والذین  إلىألن نسبة الزبائن مؤسسات تشكل الغالبیة من مجموع نوع الزبائن، إضافة 

  .لتقاضي رواتبهم شهریایزورون البنك 
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  "محور جودة الخدمة المصرفیة" تحلیل النتائج المتعلقة بالمحور األول  - ثانیا

لموزعة على العمالء یتضح جلیا لنا صل إلیها بعد تفریغ االستمارات االمتو من خالل النتائج 

  :مایلي

المصرفیة للعناصر الملموسة لجودة الخدمة  AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

 ائتمانیةیستخدم البنك بطاقات "  04تتصدر العبارة رقم حیث ، %84.68: بـ الجودة قدرمرتفع  كان

، وهذا یدل %85.6 إلىبمستوى جودة وصل بعد الملموسیة " ودفاتر شیكات جذابة ویهتم بنوعیتها

على هذه الخدمة وتجاوبهم مع نوعیتها وطرق تقدیمها،  AGB-SG-ALBARAKAعلى رضا زبائن 

وى بمستالمرتبة األخیرة  احتلتفقد " موقع البنك جذاب ومالئم لكم لطلب الخدمة"  01أما العبارة رقم 

وهذا راجع لمواقع بعض الوكاالت  في ترتیب مستویات الجودة لبعد الملموسیة %83.2: جودة قدر بـ

ها نظرا لضیق الموقع مالوصول وركن السیارات أما، والتي یصعب AGB-SG-ALBARAKA: لـ

 .وهذا قد یعطل نوعا ما الزبون عن أداء تعامالته بسرعة إضافة للخطر المتوقع

، وحسب رأي الزبائن تمتلك أجهزة وتقنیات عالیة AGB-SG-ALBARAKAوعلیه فإن 

  .الجودة

لجودة الخدمة المصرفیة  كان " األمان" للثقة  AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

" لدیكم ثقة تامة في عملیات البنك"  09، حیث تتصدر العبارة رقم %81.9: مرتفع الجودة  قدر بـ

 AGB-SG-ALBARAKA، وهذا یدل على رضا زبائن %83.6 إلىبعد الثقة بمستوى جودة وصل 

یقوم البنك بضمان الودائع "  08، أما العبارة رقم  AGB-SG-ALBARAKA :ومنح ثقتهم التامة لـ

في ترتیب  %80: المرتبة األخیرة بمستوى جودة قدر بـ احتلتفقد " وتسییر المخاطر بطرق عصریة

التام للزبائن لتسییر البنوك عینة الدراسة  االرتیاحلعدم وهذا راجع  مستویات الجودة لبعد الثقة

للمخاطر المترتبة وكما سبق و أشرنا فإن ثقة الزبون الجزائري تجاه البنوك األجنبیة والخاصة عموما 

ولكن تبقى راحة الزبون تجاه العملیات . لیست متینة لدرجة منح كل الثقة لهذا النوع من البنوك

 .جودة مرتفعة والموظفین عالیة وذات

مرتفع  المصرفیة كانلجودة الخدمة  لالستجابة AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

یقوم البنك بجمیع الخدمات "  15، حیث تتصدر العبارة رقم %72.64: الجودة هو األخر قدر بـ

، وهذا یدل على رضا زبائن %80بمستوى جودة وصل الى  االستجابةبعد " المصرفیة في كل وقت

AGB-SG-ALBARAKA  موظفي  الستجابةوتقبلهمAGB-SG-ALBARAKA  الحتیاجاتهم 

یحدد البنك مواقیت محددة ألداء الخدنة "  11، أما العبارة رقم في الوقت المناسب واقتراحاتهم

في ترتیب مستویات الجودة لبعد  %59: فقد إحتلت المرتبة األخیرة بمستوى جودة قدر بـ" المصرفیة

وكما سبق وبینا في مجتمع وعینة الدراسة أن هذه العبارة عي عبارة معاكسة للعبارة رقم   االستجابة
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، وعلیه وبحكم تسجیلیها ألقل نسبة فهذا یدل على صدق وشفافیة إجابات عینة الدراسة حیث 15

تجاوب البنوك عینة  إلىیؤكد الزبائن إمكانیة قیامهم بكل التعامالت المصرفیة وفي كل وقت، إضافة 

 .وشكاوي الزبائن في الوقت المناسب  اقتراحاتالدراسة مع 

، وحسب رأي الزبائن تمتلك أجھزة وتقنیات عالیة AGB-SG-ALBARAKAوعلیھ فإن 
  .الجودة

لجودة الخدمة المصرفیة  كان  لالعتمادیة AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

فترات العمل تتناسب مع "  19، حیث تتصدر العبارة رقم %82.164: قدر بـ ومرتفع الجودة 

، وهذا یدل على رضا زبائن %83.6 إلىبمستوى جودة وصل  االستجابةبعد " برنامجكم الیومي

AGB-SG-ALBARAKA  لبرنامج عملAGB-SG-ALBARAKA   ارتباطاتوالذي یتوافق مع 

 احتلتقد ف" بالبنك الموظفینتشعر بالراحة واألمان عند التعامل مع "  18، أما العبارة رقم الزبون

، وعلیه االعتمادیةفي ترتیب مستویات الجودة لبعد  %80.2: المرتبة األخیرة بمستوى جودة قدر بـ

 .على موظفي البنك في القیام بكل تعامالتهم المالیة وفي كل الظروف اعتمادهم یؤكد الزبائن
  .الجودة، وحسب رأي الزبائن تمتلك أجھزة وتقنیات عالیة AGB-SG-ALBARAKAوعلیھ فإن 

مرتفع  المصرفیة كانلجودة الخدمة  للتعاطف AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

یعمل موظفي البنك على مراعاة مصالح "  23، حیث تتصدر العبارة رقم %81.16: بـ الجودة قدر

، وهذا یدل على رضا زبائن %85.6 إلىبمستوى جودة وصل  التعاطفبعد " الزبائن بكل صدق

AGB-SG-ALBARAKA  على تعامل موظفي البنك معهم بطریقة خاصة تشعرهم بالراحة وعدم

الزبائن  احتیاجاتیعرف موظفي البنك "  22، أما العبارة رقم االكتظاظخاصة في حالة وجود  الملل

في ترتیب مستویات الجودة لبعد  %80: المرتبة األخیرة بمستوى جودة قدر بـ احتلتفقد " جیدا

مع طلبات بعض ، AGB-SG-ALBARAKA: ـلعدم تجاوب بعض موظفي وهذا راجع   التعاطف

الزبائن، ولكن على العموم فإن الزبائن یرون بأن موظفي البنك یتعاملون معهم معاملة خاصة 

 .االعتبارویراعون ظروفهم ویأخذون مشاكلهم بعین 

، وحسب رأي الزبائن تمتلك أجهزة وتقنیات عالیة AGB-SG-ALBARAKAوعلیه فإن 

  .الجودة

  "المصرفي االئتمانمحور " تحلیل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني  -ثالثا

لموزعة على العمالء یتضح جلیا لنا صل إلیها بعد تفریغ االستمارات امن خالل النتائج المتو 

  :مایلي

كان  االئتمانالشخصیة في منح  عنصرل AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

المعلومات المالیة  االعتباریأخذ البنك بعین "  29، حیث تتصدر العبارة رقم %77.2: مرتفع قدر بـ

-AGB-SG زبائن تقبل، وهذا یدل على %83.6 إلىوصل  بمستوى تقییم لشخصیةبعد ا" للعمیل
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ALBARAKA  لمراجعة وشرطAGB-SG-ALBARAKA   توفر الزبائن على شخصیة نزیهة و

یراعي البنك سمعة العمیل في "  27أما العبارة رقم  .السابقةسمعة غیر مشبوهة في تعامالته 

: الشخصیة بمستوى تقییم قدر بـ عنصرالمرتبة األخیرة في ترتیب  احتلتفقد " االئتمانعملیات منح 

  .االئتمانوعلیه فإن الزبائن یرون بأن بعد الشخصیة واجب لمنح  .80.6%

 كان مرتفع االئتمانالقدرة في منح  عنصرل AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

، حیث %68.94 :مستوى التقییم بـ قدر ولكنه منخفض نوعا ما مقارنة باألبعاد األخرى، حیث

تعتبر القدرة على التسدید من أهم المعاییر التي تؤثر على مستوى المخاطر "  31تتصدر العبارة رقم 

-AGB-SGزبائن  تقبل، وهذا یدل على %82.2 إلىوصل  بمستوى تقییم القدرةبعد " في البنك

ALBARAKA  لمراجعة وشرطAGB-SG-ALBARAKA   قدرة العمیل على التسدید لتفادي

المؤشرات  االعتبارال یأخذ البنك بعین "  33أما العبارة رقم . المخاطر الناتجة عن عدم السداد

 .%66.6: ستوى تقییم قدر بـبم لقدرةالمرتبة األخیرة في ترتیب بعد ا احتلتفقد  "المالیة للعمیل

وعلیه فإن الزبائن یرون بأن شرط البنك لقدرة التسدید ومعرفة التعامالت المالیة السابقة أمر 

  .ضروري لمنح القرض ولكن بتقییم متفاوت

كان  االئتمانفي منح  رأس المال عنصرل AGB-SG-ALBARAKAیم زبائن یتق -

 انخفضتكل ما زاد رأس المال "  35، حیث تتصدر العبارة رقم %74.06: قدر بـ هو األخر مرتفع

زبائن  تقبل، وهذا یدل على %74.6 إلىوصل  بمستوى تقییم رأس المالبعد " نسبة مخاطر التسدید

AGB-SG-ALBARAKA  لمراجعة وشرطAGB-SG-ALBARAKA   رأس مال توفر الزبائن على

فقد  "ألصحاب رؤوس األموال الكبرى االئتمانح البنك یمن" 36أما العبارة رقم . االئتمانكافي لمنح 

توافق  رأس المال نظرا لعدمفي ترتیب بعد .%73.2: بمستوى تقییم قدر بـالمرتبة األخیرة  احتلت

  .ألصحاب رؤوس األموال الكبرى فقط االئتمانالزبائن حول منح البنوك عینة الدراسة 

كان مرتفع قدر  االئتمانفي منح  ضمانلبعد ال AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

بعد " یجب توفر ضمانات للحصول على القروض"  37، حیث تتصدر العبارة رقم %72.38: بـ

 AGB-SG-ALBARAKAزبائن  تقبل، وهذا یدل على %75وصل الى  بمستوى تقییم لضمانا

"  40 أما العبارة رقم. االئتمانتوفر الضمانات لمنح   AGB-SG-ALBARAKAلمراجعة وشرط 

المرتبة  احتلتفقد " یمنح البنك القروض للعمالء الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة دون ضمانات 

-AGB-SGوهذا لعدم توافق زبائن  .%69.2: بمستوى تقییم قدر بـ الضماناألخیرة في ترتیب بعد 

ALBARAKA  الضمان ، وعلیه فإن الزبائن یرون بأن بعد االئتمانمع عدم توفر ضمانات لمنح

  .وتوفره أمر الزم لمنح القرض
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 االئتمانفي منح  الظروف المحیطة عنصرل AGB-SG-ALBARAKAتقیم زبائن  -

یقوم البنك بمراجعة محیط عمل "  41، حیث تتصدر العبارة رقم %72.68: كان مرتفع قدر بـ

زبائن  تقبل، وهذا یدل على %74 إلىوصل  بمستوى تقییم الظروف المحیطةبعد " العمیل ونشاطاته

AGB-SG-ALBARAKA  لمراجعة وشرطAGB-SG-ALBARAKA ومعرفة مجال عمل  لمتابعة

فقد  "یراعي البنك شكل المنافسة المحیطة بالعمیل"  44أما العبارة رقم . الزبائن وأهم نشاطاتهم

وهذا نظرا  .%67: بمستوى تقییم قدر بـ لظروف المحیطةالمرتبة األخیرة في ترتیب بعد ا احتلت

 .أم ال  AGB-SG-ALBARAKAلتباین أراء الزبائن حول ضروریة هذا اإلجراء من طرف 

  الدراسة المیدانیة ونماذجنتائج : الفرع الثاني

  :نتائج الدراسة - أوال 

-AGB-SG :بعد استخراج النتائج المبینة في الدراسة المیدانیة التي قمنا بها على مستوى وكاالت

ALBARAKA نموذج عمل عینة الدراسة وتحلیلها یمكن التوصل للنتائج التالیة،  ووضع:  

- AGB-SG-ALBARAKA ،بطریقة  ةو منظم ةمصمم بنوك ذات مستوى عالي التقنیة

 .لك تجهیزات ووسائل دفع ذات نوعیةمتتعصریة و 

تقییم مستوى " على كادر وظیفي فعال وذو كفاءة عالیة  AGB-SG-ALBARAKA حتويت  -

 ."%84.68الملموسیة  بعد

تقنیات عالیة الدقة والجودة في التعامل مع العمالء  AGB-SG-ALBARAKAستخدم ت -

 ."%81.9 الثقة تقییم بعدمستوى "  .حفاظا على سریة تعامالت العمالء وحمایة مصالحهم 

"  .في الوقت المناسب" ، الشكاوياالقتراحات"  زبونطلبات ال AGB-SG-ALBARAKAلبي ت -

 .%72.64 االستجابة تقییم بعدمستوى 

 المصرفیةفي أغلب التعامالت المالیة  AGB-SG-ALBARAKAعلى  االعتمادیمكن  -

 "%82.42 عتمادیةاال تقییم بعدمستوى "  

موظفین یمكن من خاللهم استقطاب العمیل نتیجة لروح  AGB-SG-ALBARAKAیمتلك  -

  "%81.16 لتعاطفا تقییم بعدمستوى " . والتعامل الشفاف مع الزبائن العمل الممزوجة بروح التعاطف

الي وبدرجة كبیرة نتیجة لجودة الخدمة  AGB-SG-ALBARAKA زبائنرضا  -

  .المقدمة من طرف البنك

كانت كلها موجبة لكنها  االرتباطنجد أن من أهم نتائج الدراسة أیضا أن عالقة  - 

یتقبلون مستوى الخدمات  AGB-SG-ALBARAKAمنخفضة نوعا ما هذا یدل على أن زبائن 

، ولكن التفاوت في درجات االرتباط الموجب تبین تباین أراء االئتمانالمقدمة وكذا شروط منح 
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رأس الخاص ب ارتباطفمثال نجد أن مستوى ووجهات نظر الزبائن فیما یخص بعض األبعاد 

وأبعاده، هذا یدل  االئتمانفیما یخص العالقة بین  ارتباطهو أعلى  االئتمانمال الزبون ومنح 

دون وجود هذا الشرط فإن عملیة منح   همقتنع بأن AGB-SG-ALBARAKAعلى أن زبون 

و وجود عمالء أفراد ال یهمهم طلب نسبة أكبر ه االرتباطال تتم ولعل عدم تجاوز هذا  االئتمان

المسجل بین  االرتباطمستوى  إلىالقروض من البنك وٕانما لهم ودائع جاریة فحسب، وٕاذا رجعنا 

حوالي نصف  اقتناعوهذا نظرا لعدم  %64و الشخصیة نجده ال یتجاوز نسبة  االئتمانمنح 

 .االئتمانیة منح عینة الدراسة بهذا المعیار والذي تجده العینة غیر أساسي في عمل

-AGB-SG: المصرفیة لـ الخدمة جودة بین إحصائیة داللة ذات عالقة توجد  -

ALBARAKA الزبون العمیل رضا و.   

 اتنموذج الدراسة النهائي المتوصل إلیه لمستوى جودة الخدم اآلننعرض سوف  وكنتیجة نهائیة

  .والتي من شأنها تطویر سوق االئتمان البنوك األجنبیة العاملة في الجزائر التي تقدمهاالمصرفیة 
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 :نماذج الدراسة - ثانیا

  حسب عالقة االرتباط  المیدانیة لدراسةانموذج ): 68: (الشكل رقم

 االئتمانتطویر سوق              االرتباطدرجة       تفعیل الخدمة المصرفیة   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .على النتائج المتوصل إلیها سلفا باالعتماد الطالبمن إعداد : المصدر

  

  

  
  

  

  

  

  منح 

  االئتمان

  

  
  
  
  

  

  

 جودة

 ةالخدم

 المصرفیة

 0.325 :موجب بـ: اإلستجابة

 0.325 :موجب بـ: التعاطف

 0.303 :موجب بـ: الضمان

 0.276 :موجب بـ: القدرة

 0.270 :موجب بـ: رأس المال

 0.235 :موجب بـ: الملموسیة

 0.225 :موجب بـ: اإلعتمادیة

 0.186 :موجب بـ: الثقة

 0.181 :موجب بـ :الجوانب المحیطة

 0.150 :موجب بـ: الشخصیة
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العام لعبارات أبعاد جودة الخدمة المصرفیة  االتجاهحسب  المیدانیةالدراسة نموذج ): 69: (الشكل رقم

  االئتمانومنح 

             1                  2                    3                      4                     5  

0.8             1.6             2.4               3.2                  4                 4.8   

  

  

        

    

  

  

  

  

  

  

  

  موافق تماما   موافق              غیر موافق           محاید   غیر موافق تماما   

            1                   2                    3                      4                      5  

0.8             1.6             2.4               3.2                  4                 4.8   

  

  

        

    

  

  

  

  

  

  

  

  الملموسیة

 االعتمادیة

 التعاطف 

 الثقة 

 االستجابة 

 الجودة الكلیة 

 الشخصیة 

 الضمان

 الجوانب المحیطة 

 رأس المال 

 القدرة 

 منح اإلئتمان
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  موافق تماما   موافق              غیر موافق تماما      غیر موافق           محاید

  .الطالبمن إعداد : المصدر

من خالل النموذج أعاله یتبین لدینا تقییم زبائن البنوك عینة الدراسة لجودة الخدمة المصرفیة والتي  

  :حیث من خالل هذا النموذج نستخلص النتائج التالیة االئتمانوكذا عناصر منح 

 یمنح الراحة والسرعة  تتمتع البنوك األجنبیة بالجزائر بكادر وظیفي متمیز و ذو خبرة عالیة

و هذا ما  ،غلب الحاالت سواء العادیة أو االستثنائیةللزبائن في كل العملیات المصرفیة وفي أ

من خالل تفعیل الخدمات  االئتمانوالتعاطف ألبعاد تطویر سوق  االستجابةتصدر یؤكده 

 .المصرفیة

 كأولویة أولى  لدى البنوك األجنبیة هو توفر الضمانات الجزائري من العناصر التي یراها الزبون

 .االئتمانلمنح 

  االئتمانالزمة لمنح توفر القدرة على التسدید كأولویة ثانیة یرى أیضا الزبون. 

 ضرورة توفر رأس المال كبیر الحجم  لثة یرى الزبون الجزائري لدى البنوك األجنبیةكأولویة ثا

 .االئتمانللحصول على 

  تمتلك البنوك األجنبیة العاملة في الجزائر معدات وأدوات عالیة التقنیة ولكن تختلف حداثة هذه

 .االئتمانطویر سوق وهذا یساهم في ت. التقنیات من بنك ألخر

 االئتمانزبائن البنك على البنوك األجنبیة في سائر المعامالت یساهم في تطویر سوق  اعتماد. 

  توفر الثقة في البنوك األجنبیة یسمح لها بكسب أكبر عدد من الزبائن األمر الذي یساهم هو

 .االئتماناألخر من تطویر سوق 

 عتبر أولویة رابعة للزبون ضرورة مراجعة البنوك األجنبیة للجوانب المحیطة ومحیط عمل العمیل ت

 .الجزائري في البنوك األجنبیة

  االئتمانكأولویة خامسة تأتي توفر الزبون على شخصیة وسمعة نزیهة في منح. 

  :البنوك األجنبیة العاملة في الجزائر العناصر التالیة تأخذوعلیه فمن الضروري أن 

 .منهم عدد أكبر الحتواءالمكتسبة من طرف الزبائن زیادة الثقة  -

 .االئتمانعدم التركیز على شخصیة الزبائن في منح  -

 .للزبائن االئتمانعلى الجوانب المحیطة في منح  االعتمادعدم  -

مح للزبائن سالتحسین من المعدات والتقنیات المستخدمة لكسب رضا الزبون، ومراعاة موقع الوكاالت لت -

 .بزیارة البنك دون عناء

 .الزبائن على أكمل وجه احتیاجاتي البنك للحرص على تلبیة زیادة التكوینات المخصصة لموظف -



 

 

  

ةــــــــالخاتم  
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

:الخالصة العامة  

من أهم المواضیع التي تطرق إلیها الكثیر من الباحثین، وهذا لما لمنح  االئتمانیعتبر موضوع 

ففي .لمختلفة للدولةخالل تنشیط وتمویل االستثمارات امن  االقتصادیةمن دور فعال في التنمیة  االئتمان

كان لها تأثیر هام على البنوك والتي عرفها االقتصاد العالمي على مختلف األصعدة،  التغیرات التيظل 

باعتبارها الدعامة األساسیة ألي اقتصاد، وجدت البنوك نفسها أمام منافسة قویة تفرض علیها إثبات 

 للزبائن و المصرفیة المقدمة من مستوى الخدمات والرفعو  من خالل تحسین أدائها وهذا لن یتم إالوجودها، 

خصوصا في ظل  متطلبات المحیط البنكي الجدید الذي تعمل فیه ةواجهتتمكن  من م حتى  تطویرها

  .وغیرها من التحدیات... المستجدات المصرفیة كالخوصصة، االندماج المصرفي 

ونتیجة لالنفتاح والتجدید الذي عرفه االقتصاد الجزائري والذي انتقل من خالله من االقتصاد 

اقتصاد السوق، أصبح للنظام المصرفي الجزائري دورا هاما في تحقیق االستقرار  إلىطط والمقید المخ

أكثر فعالیة بعد صدور قانون  وأصبحاالقتصادي وكذا أهداف التنمیة االقتصادیة، وقد تجسد هذا الدور 

فتح المجال  إلىفة االقتصادي للبالد، إضاتحقیق االستقرار  األمر الذي ساهم في ،90/10النقد والقرض 

الجزائریة، وهذا بغیة توسیع العمل  المصرفیةفي السوق  رجنبیة لالستثمااألبنوك المؤسسات و أمام ال

  .فیهالمصرفي وتحسین التقنیات والخدمات المستخدمة في هذا 

 حلوال و اختیاراتفي الجزائري یمتلك عدة ر فبظهور البنوك األجنبیة في الجزائر أصبح الزبون المص

ي القیام بأعماله المصرفیة خاصة من ناحیة جودة ونوعیة الخدمات المقدمة، وذلك نظرا لتراجع سیطرة ف

العمل  إلىالبنوك العمومیة على سوق البنوك، األمر الذي دفع بممثلي النظام المصرفي سواء عام أو خاص 

  .على تقدیم أفضل الخدمات وبأقل التكالیف وبسرعة ودقة في التنفیذ

بقدرة كبیرة على مواكبة التطورات التي قد تحدث في تتمیز  البنوك األجنبیة أنمالحظ ومن ال 

المیدان المصرفي وهذا راجع إلى كبر حجم البنوك األم التي تنتمي إلیها ، ولقد شهد هذا النوع من البنوك 

ظام المصرفي في النبسرعة   اندماجهاالذي یدل على  األمرمستمرة في الجزائر  ةتطورا ملحوظا وزیاد

  .الجزائري وذلك بتأثیرها االیجابي أو السلبي فیه
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فمن خالل هذه الدراسة تطرقنا لمساهمة البنوك األجنبیة في تطویر سوق االئتمان في الجزائر من 

خالل تفعیل الخدمات المصرفیة، ولقد تم اختیار بنك الخلیج الجزائر، بنك البركة الجزائري و سوسیتي 

سة والتي حاولنا من خاللها تعمیم النتائج المتوصل إلیها لتفید في دراسات أخرى حول راكعینة للد. جنرال

  .هذا الموضوع

  :اختبار الفرضیات

في الجزائر من  االئتمانتطویر سوق في  األجنبیةالبنوك  مساهمةمن خالل ماتقدم معنا في دراسة 

  :عن الفرضیات السابقة كاألتي اإلجابةكن یم واختبرناها، والتي وكما سبق خالل تفعیل الخدمات المصرفیة

 الفرضیة الرئیسیة األولى : 

H0 :  لجودة الخدمة المقدمة لهم سلبي البنوك األجنبیةتقییم زبائن. 

H1 : لجودة الخدمة المقدمة لهم إیجابيالبنوك األجنبیة تقییم زبائن. 

  في الجزائر، األجنبیةمن خالل الدراسة المیدانیة لعینة من البنوك 

فیما یخص محور جودة الخدمة  البحث المقدمة للزبائن استمارةمن تحلیل نتائج  انطالقا

  ،المصرفیة

ت البنوك األجنبیة عینة الدراسة فیما یخص من تحلیل إجابات مدیري وكاال انطالقا

  ،االئتمانمحور منح 

  :نستخلص مایلي 

لهم إیجابي، ویظهر ذلك تقییم زبائن البنوك األجنبیة لنوعیة وجودة الخدمات المقدمة  - 1

أغلبها تمیل للرضا التام عن الخدمة، جلیا في متوسط إجابات العینة والتي كانت 

 .%80فاق  لألبعاد الخمسة لجودة الخدمات المصرفیة ومستوى جودة عالي

مدیري البنوك عینة الدراسة یرون بأن نوع الخدمات المصرفیة المقدمة من  أغلب  - 2

والتي یمكن أن نطلق علیها  دمات العالمیة للبنوك الكبرىطرفهم تتماشى ونوعیة الخ

، وبأن الزبون لدیهم راض كل الرضا على مستویات هذه خدمات البنك المعاصر

 .الجودة

 ونقبل الفرضیة البدیلة H0یة العدم ضوعلیه وباإلعتماد على ما سبق نرفض فر 

H1یة المقدمة لهم ، أي أن تقییم زبائن البنوك األجنبیة لجودة الخدمة المصرف

  .إیجابي
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 الفرضیة الرئیسیة الثانیة : 

H0:  المقدم لهم سلبي االئتمانلمنح  البنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

           H1 : المقدم لهم إیجابي االئتمانلمنح  البنوك األجنبیة تقییم زبائن.  

  في الجزائر، األجنبیةمن خالل الدراسة المیدانیة لعینة من البنوك 

سوق البحث المقدمة للزبائن فیما یخص محور  استمارةمن تحلیل نتائج  نطالقاا

  ،االئتمان

من تحلیل إجابات مدیري وكاالت البنوك األجنبیة عینة الدراسة فیما یخص  انطالقا

  ،االئتمانسوق محور 

  :نستخلص مایلي 

لهم إیجابي، ویظهر ذلك  مقدمال االئتمان تقییم زبائن البنوك األجنبیة عینة الدراسة لعملیة منح - 1

جلیا في متوسط إجابات العینة والتي كانت أغلبها تمیل للرضا، لألبعاد الخمسة المكونة لشروط 

 .%70التقییم ، حیث فاق مستوى االئتمانمنح 

كل مدیري البنوك عینة الدراسة یرون بأنهم یوفرون جمیع السبل والطرق المستطاعة لمنح   - 2

توفر العناصر الالزمة لطالب القرض وحسب مدیري وكاالت البنوك  للزبائن لكن شرط االئتمان

وعدم توفر أحد  االئتمانواجبة لمنح  االستمارةالواردة في  االئتمانعینة الدراسة فإن شروط منح 

 .منها قد ال ینجح العملیة

، أي أن H1ونقبل الفرضیة البدیلة  H0یة العدم نرفض فرضعلى ما سبق  وباالعتمادوعلیه  

  .لهم إیجابي المقدم االئتمانلعملیة منح قییم زبائن البنوك األجنبیة ت

  الفرضیة الرئیسیة الثالثة : 

H0  : عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة الخدمة

H1 :عن تقییمهم لجودة  البنوك األجنبیةات زبائن توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجاب

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة الخدمة

ومقارنتها الخاصة بمحور جودة الخدمة المصرفیة بعد تحلیل إجابات عینة الدراسة 

أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین  إلىبالعوامل الشخصیة للزبائن تم التوصل 

  .العوامل الشخصیة إلىة تعود لدراسإجابات عینة ا
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، H1ونرفض الفرضیة البدیلة  H0على ما سبق نقبل فرضیة العدم  وباالعتمادوعلیه 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن البنوك األجنبیة عن تقییمهم لجودة 

 .العوامل الشخصیة إلىتعود  المصرفیة الخدمة

  الفرضیة الرئیسیة الرابعة:  

H0 :منح لعن تقییمهم  البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن  ال

  .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمان

H1  : منح لعن تقییمهم  البنوك األجنبیةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن

 .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمان

ومقارنتها بالعوامل  االئتمانخاصة بمحور منح بعد تحلیل إجابات عینة الدراسة ال

أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة بین إجابات عینة  إلىالشخصیة للزبائن تم التوصل 

العوامل الشخصیة سوى المستوى التعلیمي، حیث أن إجابات العینة حسب  إلىالدراسة تعود 

وامل الستة األخرى فلیس بها أیة التحلیل اإلحصائي تؤكد وجود فروقات، أما بالنسبة للع

  .فروقات

، H1ونرفض الفرضیة البدیلة  H0على ما سبق نقبل فرضیة العدم  وباالعتمادوعلیه 

لعملیة منح ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة إلجابات زبائن البنوك األجنبیة عن تقییمهم 

 .العوامل الشخصیة إلىتعود  االئتمان

 الفرضیة الرئیسیة الخامسة:  

H0 : وتطویر سوق لبنوك األجنبیة بین جودة الخدمة المصرفیة لـ ارتباطال توجد عالقة

  .االئتمان

H1 :  وتطویر سوق  لبنوك األجنبیةبین جودة الخدمة المصرفیة لـ ارتباطتوجد عالقة

  .االئتمان

بین  االرتباطمن خالل الدراسة اإلحصائیة إلجابات عینة الدراسة ودراسة 

  :إلىلنا متغیراتها توص

 بین جودة الخدمة المصرفیة وأبعادها، ارتباطتوجد عالقة   -

 وأبعاده، االئتمانمنح   -

 ، االئتمانجودة الخدمة المصرفیة وأبعاد منح   -

 وأبعاد جودة الخدمة المصرفیة،  االئتمانمنح  -

 .االئتمانالجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ومنح  -
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  العدم  على ما سبق نرفض فرضیة وباالعتمادوعلیهH0  ونقبل الفرضیة البدیلة

H1 ، وتطویر الجزائر  األجنبیة فيبین جودة الخدمة المصرفیة لـلبنوك  ارتباطتوجد عالقة

 .االئتمانسوق 

  :نتائج البحث

بنك  :والتي تمثلت في الجزائرعینة من البنوك األجنبیة في ي تم إجرائها على تبعد الدراسة ال -

معرفة مدى والتي كان الهدف من ورائها ، الجزائر، بنك البركة الجزائري سوسیتي جنرال، الخلیج الجزائر

الخدمة المصرفیة المقدمة  في الجزائر من خالل تفعیل االئتمانمساهمة هذه البنوك في تطویر سوق 

توصلنا للنتائج  االئتمانومنح  ، وبعد عملیة التحلیل ألهم المعاییر الخاصة بتقییم مستوى الجودة للزبائن

  :لتالیةا

بنوك ذات مستوى عالي التقنیة، مصممة و منظمة بطریقة البنوك األجنبیة العاملة بالجزائر  -

 .عصریة وتمتلك تجهیزات ووسائل دفع ذات نوعیة

 .على كادر وظیفي فعال وذو كفاءة عالیةالبنوك األجنبیة العاملة بالجزائر  حتويت  -

تقنیات عالیة الدقة والجودة في التعامل مع العمالء البنوك األجنبیة العاملة بالجزائر  ستخدم ت -

 .حفاظا على سریة تعامالت العمالء وحمایة مصالحهم 

في الوقت " ، الشكاوياالقتراحات"  زبونطلبات ال البنوك األجنبیة العاملة بالجزائرلبي ت -

  .المناسب

 .ت المالیة المصرفیةفي أغلب التعامالالبنوك األجنبیة العاملة بالجزائر على  االعتمادمكن ی -

موظفین یمكن من خاللهم استقطاب العمیل نتیجة  البنوك األجنبیة العاملة بالجزائریمتلك  -

 . والتعامل الشفاف مع الزبائن لروح العمل الممزوجة بروح التعاطف

عالي وبدرجة كبیرة نتیجة لجودة الخدمة المقدمة  البنوك األجنبیة العاملة بالجزائر زبائنرضا  -

  .طرف البنكمن 

ة ضلكنها منخف كانت كلها موجبة االرتباطنجد أن من أهم نتائج الدراسة أیضا أن عالقة  -

یتقبلون مستوى الخدمات المقدمة وكذا شروط  في الجزائر البنوك األجنبیة زبائنهذا یدل على أن  نوعا ما

فیما  لزبائننظر ا وجهاتالموجب تبین تباین أراء و  االرتباط، ولكن التفاوت في درجات االئتمانمنح 

هو أعلى  االئتمانومنح  برأس مال الزبونالخاص  ارتباطفمثال نجد أن مستوى  بعادیخص بعض األ

دون  همقتنع بأنالبنوك األجنبیة  نائوأبعاده، هذا یدل على أن زب االئتمانفیما یخص العالقة بین  ارتباط

و وجود نسبة أكبر ه االرتباطتجاوز هذا عدم  ال تتم ولعل االئتمانوجود هذا الشرط فإن عملیة منح 

مستوى  إلىعمالء أفراد ال یهمهم طلب القروض من البنك وٕانما لهم ودائع جاریة فحسب، وٕاذا رجعنا 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الخاتمة  

  
285 

 
  

حوالي نصف  اقتناعوهذا نظرا لعدم هو األضعف نجده  و الشخصیة االئتمانالمسجل بین منح  االرتباط

  .االئتمانده العینة غیر أساسي في عملیة منح عینة الدراسة بهذا المعیار والذي تج

 إلىمع البنك األمر الذي یؤدي  المتعاملینزاد عدد  المصرفیة كلما زاد مستوى جودة الخدمة -

، وبالتالي فإن تحسن جودة الخدمة زبائنلل االئتمانزیادة إجمالي الودائع لدیه مما یزید فرص منح 

ككل، وهذا ما نجد البنوك األجنبیة  االقتصادوتطویر  الئتماناتطویر سوق  إلىالمصرفیة یؤدي بالضرورة 

 .تعمل علیه رغم أن الهدف األول لدیها هو الربح وكسب أكبر حصة سوقیة ممكنة

 تقابل خدمة تقدیم على المنظمة قدرة بمدىزبون ال نظر وجهة من الخدمة جودة مفهوم یرتبط -

للخدمة  الفعلي الجودة مستوى تطابق یعني یزةمتم جودة ذات خدمات فتقدیم تتجاوزها، أو توقعاته

 .األبعاد لهذهزبائن ال توقعات مع  المصرفیة

من المقابلة التي أجریت مع مدراء ومسؤولي  استنتاجهامن أهم النتائج أیضا تلك التي تم  -

المقدمة البنوك عینة الدراسة، نجد ثقة البنوك األجنبیة العاملة في الجزائر ثقة تامة في مستوى الخدمات 

األم على تحقیق " البنك" للزبائن، وحتى الكادر الوظیفي العامل لدیها، وهذا یدل على حرص المؤسسة 

أهداف البنك المعاصر والحرص التام على إزالة كل العراقیل المحتملة والغیر مناسبة في العمل المصرفي 

 .الكفء

صد بهذا البنوك التي تتعامل یرى أیضا مسؤولوا البنوك األجنبیة وخاصة الغیر عربیة ونق -

بطرق غیر إسالمیة، أن الزبون الجزائري مازال بعید كل البعد عن مواصفات العمیل المعاصر نظرا لبعض 

 .األحكام أو باألحرى القیود كما وصفها بعض المسؤولون والتي تتعلق بالدین

یث تحظى تستخدم أهم ما تراعیه البنوك األجنبیة في مختلف عملیاتها هو تسییر المخاطر ح -

  .طرق وتقنیات بنكیة عالیة المستوى لتفادي الوقوع في أي نوع من المخاطر المحتملة في العمل المصرفي

عرف العمل المصرفي تطورات عدیدة منذ العصور القدیمة وتطور هذا األخیر عبر عدة  -

 .فترات كان لكل منها جوانب وأثار على اقتصادیات الدول

ائري من االقتصادیات حدیثة نشأة والتي عرفت بطرقها التقلیدیة في یعتبر االقتصاد الجز  -

 .التمویل وقلة حرفیتها في المجال المصرفي والمالي

یعتبر قانون النقد والقرض نقطة تحول هامة للنظام المصرفي الجزائري حیث جاء هذا  -

 .لمیة الحدیثةاألخیر بعدة مستجدات ساهمت في تطویر هذا الجهاز وتكییفه مع التطورات العا

 12تعرف البنوك األجنبیة في الجزائر زیادة مستمرة في عددها حیث وصلت إلى أكثر من  -

 .2010بنكا مع نهایة سنة 

تتمتع البنوك األجنبیة في الجزائر بطرق تمویل حدیثة وتقنیات بنكیة متطورة وهذا راجع لكبر  -

 .حجم هذه البنوك وانتشارها الواسع في جمیع دول العالم
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م زیادة وتطور عدد البنوك األجنبیة في الجزائر منذ إصدار قانون النقد والقرض رغ -

إال أن حصة التمویل لهذا البنوك في السوق تبقى ضعیفة وهذا نتیجة سیطرة البنوك  90/10

الجزائریة وهذا یدل على قلة المنافسة داخل النظام  لمصرفیةالعمومیة الوطنیة على السوق ا

 .المصرفي الجزائري

تعتبر البنوك األجنبیة احد أوجه االستثمار األجنبي المباشر، األمر الذي یسمح   -

والمعلوماتیة وكذا  اللمؤسسات األخرى من االستفادة الكبیرة من هذه البنوك فیما یخص التكنولوجی

 .طرق التعامل في المیدان المصرفي

تثمارات والمساهمات للبنوك األجنبیة وخاصة اإلسالمیة منها والتي تتعامل في االس  -

الالربویة دورا مهما في تمویل االقتصاد، خاصة وان الجزائر تعتبر دولة إسالمیة وبالتالي تحقیق 

 .رغبة األفراد في التعامل وفق الشریعة اإلسالمیة

للبنوك األجنبیة الفضل في تحقیق التوازن ولو كان نسبیا  في حجم القروض   -

العام والخاص حیث أجبرت هذه البنوك، البنوك العمومیة في  والتمویالت المقدمة بین القطاعین

الجزائر على زیادة اهتمامها بالقطاع الخاص وذلك من خالل زیادة القروض الموجهة له خاصة 

  .وان هذا القطاع یحظى باهتمام البنوك األجنبیة في الجزائر

 إلىفي الجزائر أدى  ألجنبیةاظهور البنوك  إنوكحوصلة لما تم ذكره في هذه النتائج یمكن القول 

تحسین الخدمات واالنتقال بالبنوك  إلىالذي أدى  األمرخلق نوع من المنافسة داخل النظام المصرفي 

فهو یدل على  شيءدل على  إنمصاف البنوك الكبیرة ذات المنتجات والخدمات الكفؤة، وهذا  إلىالجزائریة 

  .یة واندماجه فیهاانفتاح االقتصاد الجزائري على األسواق العالم

  :التوصیات المقترحة

تطویر سوق اإلئتمان في الجزائر البنوك األجنبیة في  التي قمنا بها حول مدى مساهمة دراسة البعد 

الجزائریة یمكن وضع  مصرفیةومعرفة مكانة هذه البنوك في السوق ال من خالل تفعیل الخدمات المصرفیة،

في تطویر االقتصاد الجزائري بصفة عامة والنظام المصرفي  بعض التوصیات التي من شأنها أن تساهم

  :بصفة خاصة، ومكانة البنوك األجنبیة في السوق الجزائریة بصفة أكثر خصوصیة

التقلیل من القیود المفروضة على البنوك األجنبیة لممارسة نشاطاتها بأكثر حریة دون إهمال * 

  .طویلة األجلالمشاریع سواء المتوسطة أو نواع تكلیفها بتمویل كل أ على مراقبتها والعمل

العمل على دمج البنوك الجزائریة وخاصة العمومیة منها في األسواق العالمیة وذلك لالستفادة من * 

 .الخبرات والمعلومات التي تقدمها البنوك الكبیرة في المجالین المصرفي والمالي
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الفرص المتكافئة لجمیع  ومنح لجزائریةلمصرفیة افتح المجال أمام كل المتعاملین في السوق ا* 

  .تحسبین الخدمات المصرفیة، بغیة أجنبیة أوالبنوك سواء كانت وطنیة 

شراكة بینها وبین البنوك  اتفاقیاتمن التقنیات والخبرات التي تمتلكها هذه البنوك بعقد  االستفادة* 

 .العمومیة لتحسین التعامالت والخدمات لبنوكنا المحلیة

في االستثمار في الجزائر وتسهیل منح االعتمادات لهذا  األجنبیةاقیل التي تواجه البنوك فك العر * 

  .في مسایرة التطورات الحالیة العمومیةتتمتع بقدرة وخبرة أكبر من البنوك  ألنهاالنوع من البنوك 

ب من طرف البنوك األجنبیة أهم عنصر یج احتیاجاتهالحرص على فهم الزبون الجزائري وتوفیر 

 االحتكارعلیها مراعاته، وهذا لكسب أكبر حصة من الزبائن وبالتالي منافسة البنوك العمومیة وتقلیل 

 .المصرفي

:أفاق البحث  

لعینة من البنوك األجنبیة التي تعتبر أهم المساهمین بعد اتمامنا لهذا البحث بدراسة میدانیة 

وبنك البركة  الجزائر سوسیتي جنرال، جزائربنك الخلیج ال وهي بالجزائر لمصرفیةالسوق ا والمتدخلین

 اوتنوع شبكاته البنوك األمتمتع بتقنیات وخبرات هائلة في المجال البنكي وهذا نتیجة لكبر ت لتيوا الجزائري

في الجزائر تعتبر جدیدة نوعا ما  األجنبیةفكرة البنوك  أنوبما  .األجنبیة في مختلف الدول سواء العربیة أو

 ،االئتمانسوق  تطویر تمویل االقتصاد رغم مساهمتها في ال تساهم بشكل كبیر في ألخیرةاخاصة وان هذه 

  :فان هذا الموضوع یشكل تمهیدا لدراسات أخرى تتعلق أساسا في

 دراسة مقارنة بین البنوك األجنبیة والعمومیة في الجزائر.  

 جنبیة الربویةدراسة مقارنة بین البنوك األجنبیة اإلسالمیة الالربویة والبنوك األ. 

 مدى مساهمة البنوك األجنبیة في تحقیق التنمیة المحلیة من خالل تمویل التنمیة. 
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  .1985، الدار الجامعیة، طبعة اِالقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شیحة،  - 62

مصطفى رشدي شیحة، النقود والمصارف واإلئتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  - 63

 .1999اإلسكندریة، مصر، 

إدارة التسویق في المنشات : ي تطبیقي فيمدخل إستراتیجمصطفى محمود أبوبكر،  - 64

 2003/2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ةالمعاصر 

، دار وائل للنشر، األردن،  االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني ،مطر محمد - 65

2003.  
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، دار الفكر الجامعي، أعمال البنوكمنیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي،  - 66

 .2000سكندریة، مصر، اإل

، دار الصفاء للنشر المالیة الدولیةموسى سعید مطر شقیري، نوري موسى، یاسر المومني،  - 67

    .2003والتوزیع، الطبعة األولى، 

، دار زهران للنشر والتوزیع، النقود والمصارف والنظریة النقدیةناظم محمد نوري الشمري،  - 68

1999. 

، دار زهران للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، صارفالنقود والمناظم محمد نوري الشمري،  - 69

 .1998األردن، 

 .2004، دار وائل، األردن،  تسویق الخدماتهاي حامد الضمور،  - 70

، الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، االستثمارات واالسواق المالیةهو شیار معروف،  - 71

2003. 

  :ضراتاالت والمحاالمق ،تالمجال .2

جودة الخدمات المصرفیة في البنوك العاملة في ، شادي ربحي الشریف، سمیر أحمد أبو زنید  -1

     .05، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الضفة الغربیة، ومدى رضا العمالء عنها

 - مدخل قیمي –جودة الخدمة المصرفیة من وجهة نظر الزبون باسم عباس كریدي الجاسمي،    -2

، جامعة القادسیة، كلیة اإلدارة ائن مصارف مدینة الدیوانیةدراسة إستطالعیة ألراء عینة من زب

  واإلقتصاد،

جدوى و مجاالت تطبیق مفهوم دورة حیاة المنتج على قطاع بشیر عباس العالق،          -3

  .1999، مجلة البصائر، جامعة البتراء ،األردن، العدد الثاني ، الخدمات

، سجیل والمراجعة والحصول على شهادة الجودةالدلیل الشامل للت 9000ایزوجیرج هنشتر،        -4

  . 17:، العدد رقم1994إصدار الشركة العربیة لإلعالم العلمي، القاهرة، الطبعة الثانیة 

، مجلة أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، العدد األول، جامعة محمد التقاریر المالیةرحال علي،         -5

 2007خیضر بسكرة، الجزائر، 

 ف اإلسالمیة، بیان صحفي، مكتب الرئیس التنفیذي، مجموعة البركةالمصار رواد          -6

  .20072أبریل  11المصرفیة، المنامة، 

قیاس جودة الخدمات المصرفیة في مدینة قسنطینة غیشي عبد العالي، شمام عبد الوهاب،         -7

تصدر عن مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة، مجلة محكمة نصف سنویة ، دراسة میدانیة - الجزائر –
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كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد األول جوان 

 .، الجزائر2007

8-          

، مجلة دراسات مخاطر االستثمار في األوراق المالیةمحمد براق، الجودي طاطوري،         -9

ة للبحوث واالستشارات والخدمات مركز البصیر : اقتصادیة، العدد الثامن، دوریة فصلیة تصدر عن

  .2006التعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،

حالة  -دور البنوك وفعالیتها في تمویل النشاط االقتصاديمصطفى عبد اللطیف،  -10

مجلة الباحث، مجلة دوریة أكادیمیة سنویة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة،  ،-الجزائر

 .2006، الجزائر، العدد الرابع، جامعة ورقلة

، السنة الثالثة مالیة النقود و البنوك، محاضرات اقتصاد النقدي المعمقمفتاح صالح،  -11

2003-2004. 

، دراسات اقتصادیة، مجلة دوریة تصدر تحدیات العولمة على االقتصاد الوطنيناصر مراد،  -12

لعدد السابع، دار الخلدونیة للنشر عن مركز البصیرة للبحوث واالستشارات الخدمات التعلیمیة، ا

 .2006والتوزیع، الجزائر، جانفي 

األثر المالي للقرض البنكي بعد مرحلة من التحوالت الهیكلیة في النظام نصیرة عقبة،  -13

أبحاث اقتصادیة واداریة، مجلة علمیة سداسیة تصدرها كلیة العلوم االقتصادیة  المصرفي الجزائري،

  .2008ضر بسكرة، الجزائر، العدد الثالث، جوان والتسییر، جامعة محمد خی

  : الرسائل واألطروحات .3

التحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة و زیادة القدرة بـریش عبد القادر،          -1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع نقود ومالیة، جامعة الجزائر، التنافسیة للبنوك الجزائریة

 .لجزائر، ا2005/2006

دراسة حالة  -أثر البنوك األجنبیة في تمویل االقتصاد الوطنيبلعبیدي عایدة عبیر،         -2

، )غیر منشورة(مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة  ،-الجزائر

  .2005/2006تخصص مالیة ونقود، جامعة بسكرة، السنة الجامعیة 

دور السیاسة المالیة في تحقیق االستقرار والنمو االقتصادیین في الدول خلوط فوزیة،        -3

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل دراسة حالة الجزائر- النامیة في ظل التحوالت الدولیة الراهنة

شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .2003/2004الجزائر، 
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محاولة تقنیة الشبكات العصبیة االصطناعیة لتسییر خطر عدم تسدید صادي خدیجة ،        -4

، فرع تسییر ، كلیة علوم اقتصادیة و علوم التسییر ،  القرض، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

  .1999-1998جامعة الجزائر ، سنة 

دراسة على قطاع البرید  - یةالتسویق في مؤسسات الخدمات العمومعبد القادر براینیس،       -5

، أطروحة مقدمة لنیـل شهـادة الدكتـوراه فـي العلـوم االقتصادیـة، جامعة الجزائر، -واالتصاالت بالجزائر

2006/2007.  

دراسة  - استقاللیة البنك المركزي ودورها في تحقیق االستقرار االقتصاديعجالن صباح،       -6

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات تنیل شهادة )2007-1997( حالة بنك الجزائر خالل الفترة

الماجستیر في العلو م االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

2007/2008.  

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه القطاع الخاص والتنمیة في الجزائرعیسى مرازقة،         -7

  2006/2007ر، باتنة، الجزائر، دولة في العلوم االقتصادیة، جامعة الحاج لخض

: دور األنشطة التسویقیة المتكاملة في تطویر خدمات المؤسسات المصرفیةقرید عمر،         -8

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  ،-دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة بسكرة

ضر بسكرة، الماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خی

2003/2004    .  

 - التوقع بخطر القرض في البنك التجاري باستخدام نموذج ذو متغیرات كمیة كریم رزمان،         -9

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،-دراسة على مستوى القرض الشعبي الجزائري بانورامیك، قسنطینة

االقتصادیة والتسییر ، جامعة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم 

 .2007/2008: بسكرة ، الجزائر ، السنة الجامعیة

أهمیة تعزیز الجودة في رفع رضا العمیل، دراسة حالة الخطوط فاطمة الزهراء سكر،  -10

 .2006/2007 تسویق،: في قسم العلوم التجاریة تخصص، مذكرة ماجستیر الجویة الجزائریة
ودة الشاملة في ظل تحدیات السوق،دراسة حالة تحقیق إدارة الجمحمد بن شایب،  -11

 .2003/2004،مذكرة ماجستیر،المؤسسة الوطنیة للمواد الدسمة
 - 1990* نقود والسیاسة النقدیة مع االشارة الى حالة الجزائر في الفترة لامفتاح صالح،   -12

د والمالیة، جامعة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة الدولة في العلوم االقتصادیة، فرع النقو 2000

  .2002/2003الجزائر، 

تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الخدمات المصرفیة في المصارف هواري معراج،  -13

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في علوم التسییر، جامعة -دراسة میدانیة  -التجاریة الجزائریة

 .الجزائر
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  :الملتقیات .4

، مداخلة مقدمة عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائريني زناقي، باشوندة رفیق، سلیما         -1

واقع و تحدیات * للملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 

  .، الجزائر2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *

، الجزائریة ومنهج اإلصالحواقع المنظومة المصرفیة بلعزوز بن علي، كتوش عاشور،         -2

* مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 

  . ، الجزائر2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *واقع و تحدیات 

المصرفي في  أثر برامج الصندوق النقدي الدولي على أداء الجهاز،  بن عبد الفتاح دحمان         -3

إصالح النظام المصرفي الجزائري في "، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول الجزائر

، جامعة قاصدي مرباح،  2008مارس  12و  11: ، المنعقد أیام"ظل التطورات العالمیة الراهنة

  .ورقلة، الجزائر

، واقع وآفاق النظام المصر في في إطار التحول  إلى اقتصاد السوقبوخدوني وهیبة،           -4

* مداخلة مقدمة للملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 

 .، الجزائر2004دیسمبر  15-14، جامعة الشلف، یومي *واقع و تحدیات 

، ورقة مقدمة إلى ندوة مخاطر تكرة لمعالجة المخاطرأدوات مبسالم بن إبراهیم السویلم،           -5

 .2004المصارف اإلسالمیة، المعهد المصرفي، الریاض، 

، مداخلة مقدمة اإلصالحات المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوقسعیدة بوزیدي،          -6

تصادي الجدید، المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ االق: للملتقى الوطني األول حول

 .2003جامعة ورقلة، الجزائر، أفریل 

تجربة توریق :( التوریق كأداة مالیة لمواجهة مخاطر الدولة في البنكسلیمان ناصر،          -7

إستراتیجیة إدارة المخاطر "مداخلة مقدمة للملتقى الدولي الثالث حول  ،)القروض العقاریة في الجزائر

،  كلیة  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الشلف "-اآلفاق والتحدیات- في المؤسسات 

 .2008نوفمبر  26/ 25:،الجزائر، یومي 

، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني النظام المصرفي الجزائري واتفاقیات بازلسلیمان ناصر،         -8

، جامعة *واقع و تحدیات * األول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحوالت االقتصادیة 

  .، الجزائر2004دیسمبر  15- 14الشلف، یومي 
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إدارة مخاطر االئتمان المصرفي في ظل األزمة السنوسي محمد الزوام، مختار محمد إبراهیم،         -9

، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع حول تداعیات األزمة المالیة العالمیة

، جامعة الزرقاء الخاصة، - اآلفاق -الفرص - التحدیات –عمال االقتصادیة العالمیة في منظمات األ

 .2009نوفمبر 11-10: لیبیا، الفترة

، مداخلة دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفیةصالح مفتاح، معارفي فریدة،   -10
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 ماجستیر        دكتوراه         أخر       تقني سامي        لیسانس        

           موظف لدى الدولة        موظف لدى الخواص         طالب: المھنة -4

  متقاعد         أعمال أخرى                 

دج           30000 - 18001من        دج 18000أقل من :  الدخل الشھري -5

 دج    54000 -42001دج           من  42000 -30001من 

 دج 54001أكثر من       

 سنة   3-1من      أقل من سنة   :   عدد سنوات التعامل مع البنك -6

  سنوات 9سنة         أكثر من  9-6سنة         من  6-3من   

أشھر          3یومي        شھري          كل :       عدد مرات زیاراتك للبنك -7

 أشھر         سنوي  6كل 
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 تفعیل الخدمات المصرفیة: المحور األول
  

غیر 
موافق 
  تماما

غیر 
  موافق

موافق   موافق  محاید
  تماما

            موقع البنك جذاب ومالئم لكم لطلب الخدمة/08

            الداخلالبنك منظم ومصمم بشكل جید والئق من /09

            یحتوي البنك على تجھیزات حدیثة تمنحكم الراحة/10

            یستخدم البنك بطاقات ائتمانیة ودفاتر شیكات جذابة ویھتم بنوعیتھا/11

            یستخدم البنك موظفین ذوي مظھر وشكل الئق/12

            یقدم البنك خدمات عالیة الدقة خالیة من األخطاء/13

            وعود لعمالئھ ویحرص على تلبیتھایمنح البنك /14

            یقوم البنك بضمان الودائع وتسیر المخاطر بطرق عصریة/15

            لدیكم ثقة تامة في عملیات البنك /16

            یحتفظ البنك بمعلومات ومعطیات دقیقة عن كل المتعاملین معھ/17

            یحدد البنك مواقیت محددة ألداء الخدمة المصرفیة/18

            یراعي الموظفون أولویة دخول العمیل إلى البنك دون تجاوز األدوار/19

            یمتلك البنك العدد الكافي من الموظفین لتلبیة احتیاجاتكم /20

یأخذ البنك بعین االعتبار اقتراحات وشكاوي العمالء في الوقت /21
  المناسب

          

            یقوم البنك بجمیع الخدمات المصرفیة في كل وقت /22

            على موظفي البنك في مختلف التعامالت االعتمادیمكنكم /23

            یتمتع موظفوا البنك بمھارة عالیة وسرعة فائقة في تقدیم الخدمة/24

            تشعر بالراحة واألمان عند التعامل مع الموظفین بالبنك/25

            العمل تتناسب مع برنامجكم الیوميفترات /26

            یمنح البنك خدمات تقلص الجھد والوقت عبر االنترنت والھاتف/27

            موظفي البنك یتعاملون معكم معاملة خاصة/28

            یعرف موظفي البنك أحتیاجات الزبائن جیدا/29

            یعمل موظفي البنك على مراعاة مصالح الزبائن بكل صدق/30

            یخلق موظفي البنك جو المحادثة والفكاھة العملیة لدیكم/31

            تشعر باإلرتیاح عند التعامل مع طاقم البنك/32

            سوق االئتمان المصرفي: المحور الثاني

یجب ان یتوفر العمیل على شخصیة نزیھة وامینة لطلب اإلئتمان من /33
  البنك

          

            في عملیة منح اإلئتمانیراعي البنك سمعة العمیل /34

اإللتزام بالتعھدات والحرص على الوفاء بھا من اھم متطلبات منح /35
  اإلئتمان

          

            یاخذ البنك بعین اإلعتبار المعلومات المالیة للعمیل/36

            یجب ان یكون العمیل قادر على سداد القرض والفوائد المترتبة علیھ/37

تعتبر القدرة على التسدید من اھم المعاییر التي تؤثر على مستوى /38
  المخاطر في البنك 

          

            یقوم البنك بمراجعة مدى وفاء العمیل في تعامالتھ السابقة/39

            ال یاخذ البنك بعین اإلعتبار المؤشرات المالیة للعمیل/40
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            یعتبر رأس المال للعمیل اھم عنصر في منح القروض /41

            كل مازاد راس المال إنخفضت نسبة مخاطر التسدید/42

            یمنح البنك اإلئتمان ألصحاب رؤوس االموال الكبرى/43

            یجب توفر ضمانات للحصول على القروض/44

كفاالت من جھات ال یشترط البنك ضمانات مملوكة للعمیل بل یقبل /45
  أخرى

          

            یعتبر الضمان اھم عناصر منح اإلئتمان/46

یمنح البنك القروض للعمالء الذین تتوفر بھم الصفات المطلوبة دون /47
  ضمانات  

          

            یقوم البنك بمراجعة محیط عمل العمیل ونشاطاتھ  /48

            اإلئتمان لھ تأثیر في منح" قطاع حكومي أو خاص" مجال العمل /49

یأخذ البنك بعین اإلعتبار البیئة الخاصة بالعمیل من الحصة السوقیة لھ /50
  ونوعیة النشاط

          

            یراعي البنك شكل المنافسة المحیطة بالعمیل  /51
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 شكرا على تعاونكم
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Questionnaire pour les clients des banques  

«  SG-AGB-AL BARAKA « 
 

 

 

Dans le cadre de la réalisation de la thèse doctorat en sciences 
économiques, sous le thème : « l’apport des banques étrangères dans le 
développement  du marché du crédit à partir de renforcement des services 
bancaire «  étude de cas des banques : AGB-SG-AL BARAKA » 

Nous vous demandons de nous rependre a certains questions avec précisions 
et logique et cela mettre le symbole x dans la case  correspondante  suivant a votre 
avis. Nous vous informons que ces informations seront utilises seulement pour une 
étudié purement  scientifique, et Nous vous remercions d’avance pour votre 
collaboration. 

1- Domaine des opérations avec la banque :    commerce           industries          
service          autre  

2- Qualité du client :       particuliers            entreprises 
3- Le niveau scolaire :    n’éant       primaire       moyenne       secondaire        

technicien          licence          magistère           doctorat       
4- Le profession :    fonctionnaire chez l’état           fonctionnaire cher le privé  
5- Le salaire mensuelle :  inférieur de 18000 Da        18001-30000 Da          

30001-42000  Da        42001-54000              extérieur de 54000 Da        
6-  Le nombre d’année d’activité  avec la banque : inférieur d’une année         

1-3 ans        3-6 ans             6-9 ans             extérieur de 9 ans 
7- la fréquence des visites auprès de banque : quotidien          hebdomadaire         

mensuelle            semestriel            annuelle      
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Tout à 
fait 

d'accord  

D'accord  Ni en 
désaccor

d ni 
d'accord  

Pas 
d'accord  

Pas du 
tout 

d'accord  

Axe 1 : « Services Bancaires «  

          8- L’implantation de la banque « proximité, 
stationnement » est très commode. 

          9- Une bonne disposition à l’intérieur de la banque. 
           10- La banque doit posséder un équipement moderne. 
          11- La banque mis a la disposition des cartes du crédit 

et des   livres d’épargne très fonctionnelles 
          12- la présentation du  personnel de la banque doit être 

intacte. 
          13- La banque doit présenter des services de haut 

niveaux. 
          14-la banque doit respecter les délais suivant le 

programme préétablie.  
          15- la banque garantie les dépôts  et gère les risques 

avec des méthodes modernes. 
          16- la banque et le client doivent avoir une confiance 

mutuelle.  
          17-la banque doit disposer des informations précises 

sur les clients 
          18-la banque programme des horaires précises pour 

l’exécution des services bancaires  
          19-l’agent de la banque doit respecter le tour de client.  
          20-l’étoffe des structures de la banque en personnel  

pour faire face a la demande clientèle  
          21- la banque doit tenir compte des réclamations et 

suggestions au moment opportun. 
          22- la banque fait toute les opérations 

continuellement. 
          23- en doit faire confiance aux agents de la banque sur 

toutes les opérations. 
          24-la compétences et la rapidité d’exécution du 

personnel de la banque. 
          25- confiance mutuelle entre opérateur et son bancier. 
          26- les horaires du travail de la banque concordent 

avec le programme 
          27-toutes les opérations de la banque peuvent se faire 

directement par internet  
          28-  le comportement du personnel de la banque doit 

se traduire par un bon accueil des clients.  
          29- Le personnel de la banque doit connaître les 

besoins des clients. 
          30- Le personnel de la banque  doit veiller 
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scrupuleusement aux intérêts des clientèles. 
          31-le personnel de la banque crée un climat 

d’ambiance et réconfortant.   
          32- satisfaction au contact de personnel de la banque. 
          Axe 2 : « Marché de crédit » 
          33- La personne demandeur de crédit doit être 

exempte de tous soupseus.   
          34-  La banque doit s’assurer de la solvabilité du 

demandeur 
          35- L’engagement de l’application, des conditions 

d’attribution du crédit 
          36- la banque soit avoir connaissance du passif du 

demandeur  
          37- le demandeur de crédit doit pouvoir rembourser le 

crédit et s’acquitter des intérêts  
          38- pouvoir s’acquitter de dette est le principal facteur 

de risque 
          39- la banque doit être informée sur les antécédents du 

demandeur du crédit 
          40-0La banque tiens compte des capitaux propre du 

partenaire 
          41- pour la banque seul l’importance des capitaux dont 

dispose le crédit 
          42- le risque de payement est lie en fonction de 

l'importance du capital du partenaire 
          43- l’importance du capital diminue le risque 
          44- pour solliciter des crédits il faut  être solvable 
          45- la banque accepte les gages des biens ou autres 

garanties palpables 
          46- disposer des garanties est la seule  possibilité  

d'accès a un crédit 
          47- la banque autorise des crédits a certain operateur 

sans pour autant leur exiger des garanties 
          48- la banque doit disposer toutes les informations 

financières ou autres sur  l'operateur et ces relations et 
entourages 

          49/le domaine du  secteur d'activité .le secteur public 
influe sur  l'octroi de crédit 

          50- la banque tient compte de l'importance et le 
volume d'activité sur le marche 

          51- la banque  tient compte de la concurrence qui 
entoure l'activité  de l'operateur 
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Mes Remercîments 
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  معامل كرونباخ ألفا: ) 02( :رقم الملحق

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,907 44 

  معامل كرونباخ ألفا للمحور األول

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,913 25 

  معامل كرونباخ ألفا للمحور الثاني

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,764 19 
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ الخدمة المصرفیة دةجو تحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 03(الملحق رقم 

Statistiques 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة 

N Valide 279 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,2344 4,0953 3,6323 4,1210 4,0581 

Médiane 4,2000 4,0000 3,8000 4,0000 4,0000 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ الملموسیةبعد تحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 04(الملحق رقم 

Statistiques 

 
موقع البنك جذاب 

ومالئم لكم لطلب 

 الخدمة

البنك منظم ومصمم 

بشكل جید والئق من 

 الداخل

یحتوي البنك على 

تجھیزات حدیثة تمنحكم 

 الراحة

یستخدم البنك بطاقات 

ائتمانیة ودفاتر شیكات 

ویھتم بنوعیتھاجذابة   

یستخدم البنك موظفین 

ذوي مظھر وشكل 

 الئق

N Valide 279 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,15 4,24 4,22 4,28 4,27 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type ,992 ,888 ,878 ,873 ,728 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد الثقةتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 05(الملحق رقم 

Statistiques 

 
یقدم البنك خدمات 

عالیة الدقة خالیة من 

 األخطاء

یمنح البنك وعود 

لعمالئھ ویحرص على 

 تلبیتھا

یقوم البنك بضمان 

الودائع وتسیر المخاطر 

 بطرق عصریة

لدیكم ثقة تامة في 

 عملیات البنك 

البنك بمعلومات یحتفظ 

ومعطیات دقیقة عن 

 كل المتعاملین معھ

N Valide 279 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,09 4,06 4,00 4,18 4,15 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type ,923 ,919 ,871 ,797 ,852 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد اإلستجابةتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 06(الملحق رقم 

Statistiques 

یحدد البنك مواقیت  

محددة ألداء الخدمة 

 المصرفیة

یراعي الموظفون 

أولویة دخول العمیل 

إلى البنك دون تجاوز 

 األدوار

یمتلك البنك العدد 

الكافي من الموظفین 

 لتلبیة احتیاجاتكم 

یأخذ البنك بعین 

االعتبار اقتراحات 

العمالء في وشكاوي 

 الوقت المناسب

یقوم البنك بجمیع 

الخدمات المصرفیة في 

 كل وقت 

N Valide 279 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 2,55 3,89 3,81 3,91 4,00 

Médiane 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type 1,198 1,031 1,117 ,963 ,996 
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد اإلعتمادیةتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 07(الملحق رقم 

Statistiques 

 
یمكنكم اإلعتماد على 

موظفي البنك في 

 مختلف التعامالت

یتمتع موظفوا البنك 

بمھارة عالیة وسرعة 

 فائقة في تقدیم الخدمة

تشعر بالراحة واألمان 

عند التعامل مع 

 الموظفین بالبنك

تتناسب فترات العمل 

 مع برنامجكم الیومي

یمنح البنك خدمات 

تقلص الجھد والوقت 

 عبر االنترنت والھاتف

N Valide 279 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,10 4,07 4,01 4,18 4,15 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type ,914 ,915 ,863 ,797 ,852 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد التعاطفتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 08(الملحق رقم 

 

Statistiques 

موظفي البنك یتعاملون  

 معكم معاملة خاصة

یعرف موظفي البنك 

 أحتیاجات الزبائن جیدا

یعمل موظفي البنك 

على مراعاة مصالح 

 الزبائن بكل صدق

یخلق موظفي البنك جو 

المحادثة والفكاھة 

لدیكمالعملیة   

تشعر باإلرتیاح عند 

 التعامل مع طاقم البنك

N Valide 279 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,04 4,00 4,12 4,03 4,11 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type ,936 ,818 ,798 ,911 ,905 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ الشخصیة بعدتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 09(الملحق رقم 

Statistiques 

 

یجب ان یتوفر العمیل 

على شخصیة نزیھة 

وامینة لطلب اإلئتمان 

 من البنك

یراعي البنك سمعة 

العمیل في عملیة منح 

 اإلئتمان

اإللتزام بالتعھدات 

والحرص على الوفاء 

بھا من اھم متطلبات 

 منح اإلئتمان

یاخذ البنك بعین 

المعلومات اإلعتبار 

 المالیة للعمیل

N Valide 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 4,06 4,03 4,19 4,20 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type ,912 ,858 ,799 ,791 
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد القدرةتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 10(الملحق رقم 

Statistiques 

یجب ان یكون العمیل  

قادر على سداد القرض 

 والفوائد المترتبة علیھ

تعتبر القدرة على 

التسدید من اھم المعاییر 

التي تؤثر على مستوى 

 المخاطر في البنك 

یقوم البنك بمراجعة 

مدى وفاء العمیل في 

 تعامالتھ السابقة

ال یاخذ البنك بعین 

اإلعتبار المؤشرات 

للعمیلالمالیة   

N Valide 278 279 279 279 

Manquante 1 0 0 0 

Moyenne 4,08 4,11 4,07 3,33 

Médiane 4,00 4,00 4,00 3,00 

Ecart-type ,909 ,854 ,926 1,333 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد رأس المالتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 11(الملحق رقم 

Statistiques 

 
یعتبر رأس المال 

للعمیل اھم عنصر في 

 منح القروض 

كل مازاد راس المال 

إنخفضت نسبة مخاطر 

 التسدید

یمنح البنك اإلئتمان 

ألصحاب رؤوس 

 االموال الكبرى

N Valide 279 279 279 

Manquante 0 0 0 

Moyenne 3,72 3,73 3,66 

Médiane 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type 1,029 ,922 1,054 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ بعد الضمانتحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 12(الملحق رقم 

Statistiques 

یجب توفر ضمانات  

للحصول على 

 القروض

ال یشترط البنك 

ضمانات مملوكة 

للعمیل بل یقبل كفاالت 

 من جھات أخرى

یعتبر الضمان اھم 

 عناصر منح اإلئتمان

یمنح البنك القروض 

للعمالء الذین تتوفر بھم 

الصفات المطلوبة دون 

 ضمانات  

N Valide 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,75 3,56 3,70 3,46 

Médiane 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ecart-type ,964 ,983 ,934 ,973 
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ الجوانب المحیطةبعد تحلیل إجابات العینة فیما یخص ): 13(لملحق رقم ا

Statistiques 

یقوم البنك بمراجعة  

محیط عمل العمیل 

 ونشاطاتھ  

قطاع " مجال العمل 

لھ " حكومي أو خاص

 تأثیر في منح اإلئتمان

یأخذ البنك بعین 

اإلعتبار البیئة الخاصة 

بالعمیل من الحصة 

ونوعیة السوقیة لھ 

 النشاط

یراعي البنك شكل 

المنافسة المحیطة 

 بالعمیل  

N Valide 279 279 279 279 

Manquante 0 0 0 0 

Moyenne 3,70 3,54 3,58 3,35 

Médiane 4,00 4,00 4,00 3,00 

Ecart-type ,919 ,970 ,952 1,102 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ التعامل مع البنكمجال لمعیار واحد الخاص بتحلیل إجابات العینة ): 14(الملحق رقم 

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes 1,457 3 ,486 2,153 ,094 اإلئتمان

Intra-groupes 62,041 275 ,226   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes ,650 3 ,217 ,785 ,503 الجودة

Intra-groupes 75,865 275 ,276   

Total 76,515 278    

   AGB-SG-ALBARAKA: لـ نوع العمیلتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ): 15(الملحق رقم 

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,637 1 ,637 2,807 ,095 اإلئتمان

Intra-groupes 62,862 277 ,227   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes ,000 1 ,000 ,001 ,976 الجودة

Intra-groupes 76,515 277 ,276   

Total 76,515 278    
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ المستوى التعلیميتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ب): 16(الملحق رقم 

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes 5,146 8 ,643 2,977 ,003 اإلئتمان

Intra-groupes 58,352 270 ,216   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes 3,745 8 ,468 1,737 ,090 الجودة

Intra-groupes 72,770 270 ,270   

Total 76,515 278    

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ المهنةتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ب): 17(الملحق رقم 

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,221 4 ,055 ,240 ,916 اإلئتمان

Intra-groupes 63,277 274 ,231   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes 2,164 4 ,541 1,994 ,096 الجودة

Intra-groupes 74,351 274 ,271   

Total 76,515 278    

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ شهريالالدخل تحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ب): 18(الملحق رقم 

 ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,474 4 ,119 ,515 ,724 اإلئتمان

Intra-groupes 63,025 274 ,230   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes ,701 4 ,175 ,634 ,639 الجودة

Intra-groupes 75,814 274 ,277   

Total 76,515 278    
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ عدد سنوات التعامل مع البنكتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ): 19(الملحق رقم 

 ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes ,552 4 ,138 ,601 ,662 اإلئتمان

Intra-groupes 62,947 274 ,230   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes 1,110 4 ,278 1,009 ,403 الجودة

Intra-groupes 75,405 274 ,275   

Total 76,515 278    

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ عدد مرات الزیارة للبنكتحلیل إجابات العینة لمعیار واحد الخاص ل): 20(الملحق رقم 

ANOVA 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

 Inter-groupes 1,787 4 ,447 1,984 ,097 اإلئتمان

Intra-groupes 61,712 274 ,225   

Total 63,499 278    

 Inter-groupes 1,863 4 ,466 1,710 ,148 الجودة

Intra-groupes 74,652 274 ,272   

Total 76,515 278    

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة وأبعادها عالقة اإلرتباط بین): 21(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,725 الجودة
**
 ,806

**
 ,759

**
 ,789

**
 ,743

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 وأبعادها AGB: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة  ):22(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,713 الجودة
**
 ,839

**
 ,755

**
 ,868

**
 ,736

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 103 103 103 103 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 وأبعادها SG: للخدمة المصرفیة لـ بین الجودة الكلیة االرتباطعالقة  ):23(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,853 الجودة
**
 ,832

**
 ,774

**
 ,885

**
 ,772

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  وأبعادها ALBARAKKA: للخدمة المصرفیة لـ عالقة اإلرتباط بین الجودة الكلیة):24(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,600 الجودة
**
 ,728

**
 ,748

**
 ,741

**
 ,708

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ عناصرهالمصرفي و  االئتمانبین  االرتباطعالقة ): 25(الملحق رقم 

Corrélations 

المحیطة الجوانب الضمان رأسمال القدرة الشخصیة اإلئتمان   

Corrélation de Pearson 1 ,608 اإلئتمان
**
 ,742

**
 ,775

**
 ,727

**
 ,646

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 عناصرهو  AGB: منح اإلئتمان لـعالقة اإلرتباط بین  ):26(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجوانبالمحیطة الضمان رأسمال القدرة الشخصیة اإلئتمان 

Corrélation de Pearson 1 ,574 اإلئتمان
**
 ,782

**
 ,757

**
 ,712

**
 ,628

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 103 103 103 103 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 عناصرهو  SG: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان ):27(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجوانبالمحیطة الضمان رأسمال القدرة الشخصیة االئتمان 

Corrélation de Pearson 1 ,629 االئتمان
**
 ,719

**
 ,792

**
 ,780

**
 ,657

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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  عناصرهو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان ):28(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

Corrélation de Pearson 1 ,185 ,259 اإلئتمان
*
 ,304

**
 ,075 ,314

**
 

Sig. (bilatérale)  ,090 ,017 ,005 ,496 ,003 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

    AGB-SG-ALBARAKA: لـ االئتمانمنح  عناصرو  الكلیة بین الجودة االرتباطعالقة ): 29(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجوانبالمحیطة الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,150 الجودة
*
 ,276

**
 ,270

**
 ,303

**
 ,181

**
 

Sig. (bilatérale)  ,012 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 االئتمانمنح  عناصرو  AGB: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ):30(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجوانبالمحیطة الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,130 ,388 الجودة
**
 ,324

**
 ,398

**
 ,196

*
 

Sig. (bilatérale)  ,191 ,000 ,001 ,000 ,047 

N 103 103 103 103 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 منح اإلئتمان عناصرو  SG: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ):31(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجوانبالمحیطة الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,227 الجودة
*
 ,222

*
 ,195 ,326

**
 ,309

**
 

Sig. (bilatérale)  ,030 ,035 ,063 ,002 ,003 

N 91 91 91 91 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 منح اإلئتمان عناصرو  ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین الجودة الكلیة للخدمة المصرفیة ):32(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجوانبالمحیطة الضمان رأسمال القدرة الشخصیة الجودة 

Corrélation de Pearson 1 ,158 ,266 الجودة
*
 ,337

**
 ,183 ,070 

Sig. (bilatérale)  ,148 ,014 ,002 ,093 ,527 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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    AGB-SG-ALBARAKA: لـ وأبعاد جودة الخدمة المصرفیة االئتمانعالقة اإلرتباط بین ): 33(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,235** ,186** ,325** ,225** ,325 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة AGB: لـ عالقة االرتباط بین االئتمان ):34(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,287** ,186 ,374** ,471** ,318 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,003 ,060 ,000 ,000 ,001 

N 103 103 103 103 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة SG: لـ عالقة االرتباط بین االئتمان ):35(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة االئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,285** ,172 ,341** ,267* ,384 االئتمان

Sig. (bilatérale)  ,006 ,103 ,001 ,011 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  المصرفیة الخدمة وأبعاد جودة ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین االئتمان ):36(الملحق رقم 

Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,185 ,259* ,304** ,075 ,314 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,090 ,017 ,005 ,496 ,003 

N 85 85 85 85 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

   AGB-SG-ALBARAKA: لـ عالقة االرتباط بین منح االئتمان وجودة الخدمة المصرفیة): 37(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجودة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,338 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 279 279 

 Corrélation de Pearson ,338** 1 الجودة

Sig. (bilatérale) ,000  

N 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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Corrélations 

 التعاطف اإلعتمادیة اإلستجابة الثقة الملموسیة اإلئتمان 

 **Corrélation de Pearson 1 ,235** ,186** ,325** ,225** ,325 اإلئتمان

Sig. (bilatérale)  ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 

N 279 279 279 279 279 279 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 جودة الخدمة المصرفیةو  AGB: لـاالئتمان منح عالقة االرتباط بین  ):38(لملحق رقم ا

Corrélations 

 الجودة اإلئتمان 

Corrélation de Pearson 1 ,417 اإلئتمان
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 103 103 

Corrélation de Pearson ,417 الجودة
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 103 103 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 جودة الخدمة المصرفیةو  SG: لـاالئتمان منح عالقة االرتباط بین  ):39(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجودة االئتمان 

Corrélation de Pearson 1 ,353 االئتمان
**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 

N 91 91 

Corrélation de Pearson ,353 الجودة
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,001  

N 91 91 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  المصرفیةجودة الخدمة و  ALBARAKA: لـ االئتمانمنح عالقة االرتباط بین  ):40(الملحق رقم 

Corrélations 

 الجودة اإلئتمان 

Corrélation de Pearson 1 ,293 اإلئتمان
**
 

Sig. (bilatérale)  ,006 

N 85 85 

Corrélation de Pearson ,293 الجودة
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,006  

N 85 85 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  

  
323 

 
  

 AGB :تطور نسب اإلیرادات والتكالیف لـ ):41(لملحق رقم ا

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  

  
324 

 
  

  AGB :لـالعملیات مع المؤسسات األخرى، العموالت والفوائد المحصلة   ):42: (الملحق رقم
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  AGB :لـتطور بعض األرقام  ):43:(الملحق
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  AGB :لـتطور القروض القصیرة، المتوسطة و طویلة األجل  ):44:(الملحق
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  AGB :لـتطور الودائع تحت النظر وألجل  ):45:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  AGB :لـ تطور إجمالي الحسابات الحسابات ):46:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  AGB :لـتطور إجمالي القروض قصیرة، متوسطة وطویلة األجل  ):47:(الملحق

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  AGB :لـتطور الكادر الوظیفي  ):48:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  AGB :لـتطور عدد الوكاالت  ):49:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  AGB :لـأهم النتائج الحققة  ):50:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  تطور الربح الصافي، األموال الخاصة، األصول و إجمالي المنتجات ):51:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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   SGنشأة وتطور  ):52:(الملحق

 

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  SG: الهیكل التنظیمي لـ ):53:(الملحق

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  SGتطور عدد وكاالت وزبائن  ):54:(الملحق

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  SG: لـتطور األموال الخاصة، النتیجة اإلجمالیة وٕاجمالي المیزانیة ):55:(الملحق

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: المالحق  
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  SG: لـتطور الودائع، القروض ومحفظة الزبائن  ):56:(الملحق

 


	اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، ودوام السعي إلى رضاك، وجنبنا وساوس الشيطان، وقنا شر الإنسان والجان، وهب لنا حقيقة الإيمان، وارزقنا الخير والحلال، الله إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ونورا ساطعا، وذرية صالحة، وشفاء من كل داء، اللهم إني أسألك درجات العلا، وارزقنا الجنة، والإيمان الخالص، اللهم أطل من عمر والدي وأخوتي يارب العالمين، اللهم زدنا حبا إليك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
	إلى  كل من ارتبطت بيني و بينهم مودة في الحياة..
	تعريف التمويل: تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل, إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني:
	 أهمية الائتمان على مستوى البنك: فعلى مستوى البنك فإن الائتمان المصرفي يعتبر الاستثمار الأكثر قسوة على إدارة البنك نظراً لما يتحمله من مخاطر متعددة قد تؤدي إلى انهيار البنك وهو في ذات الوقت الاستثمار الأكثر جاذبية لإدارة البنك والذي من خلاله يمكن تحقيق الجزء الأكبر من الأرباح وبدونه تفقد البنوك دورها كوسيط مالي في الاقتصاد.
	 أهمية الائتمان على مستوى الاقتصاد: على مستوى الاقتصاد فإن الائتمان المصرفي ما هو إلا نشاط اقتصادي غاية في الأهمية له تأثير متشابك الأبعاد للاقتصاد الوطني وعليه يتوقف نمو ذلك الاقتصاد وارتقاؤه.
	ولكنه في ذات الوقت يعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة الأهمية في الاقتصاد إذا لم يُحسن استخدامه.
	فالائتمان المصرفي في حالة انكماشه يؤدي إلى كساد، وفي حالة الإفراط فيه يؤدي إلى ضغوط تضخمية وكلا الحالتين لها آثار اقتصادية غاية في الخطورة وتسبب اختلالات هيكلية قد يصعب معالجتها.
	أيضاً يجب أن تكون الأرباح تزيد عن التكاليف التي تتحملها البنوك نتيجة خدماتها المتنوعة.

	 السيولة: السيولة هي عبارة عن عناصر الثروة التي يحوزها الأفراد ويمكن تحويلها إلى سلع وخدمات متى يشاءون وهي تتميز بـ:
	- أكثر عناصر الثروة سيولة هي النقود.
	- يمكن الحكم على مقدار سيولة أي أصل أو أي عنصر من عناصر الثروة بمقدار تحول هذا الأصل إلى نقود بسرعة.
	- على البنوك أن تحتفظ بقدر معين من السيولة لكي تحفظ للمودعين حقهم في الحصول عليها عند الطلب.
	لذا تلجأ البنوك إلى الاحتفاظ بجزء من النقود لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني، بالإضافة إلى الاحتياطيات الاختيارية التي تحتفظ بها البنوك لتوفير السيولة النقدية.

	الشكل رقم (08): نموذج لدورة حياة الخدمة المصرفية من ناحية نظرية�
	الشكل رقم (09): دورة حياة خدمات مختلفة
	ج-  : قانون البنوك و القروض 1983: انطلقت الإصلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصادي مع الثمانينات، حيث تمت سنة 1983 إعادة هيكلية 102 مؤسسة عمومية، ليصبح عددها 400 مع تغيير نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزيا إلى نظام لامركزي، كما تم في سنة 1986 إصلاح القطاع الفلاحي، بتخصيص مزارع الدولة و تنظيمها في شكل تعاونيات، فأصبحت هذه الإصلاحات ضرورية، خاصة بعد تدهور وسائل الدفع الخارجية اثر انخفاض أسعار النفط ابتدأ من سنة 986 . و في 19 أوت 1986 صدر القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض، و حمل في طياته العناصر الأولى للإصلاح الوظيفي للنظام المصرفي موضحا مهام و دور البنك المركزي و البنوك التجارية حسب ما يقتضيه اقتصاد السوق، و من أهم الإجراءات التي جاء بها : 
	- خلق المنافسة بين البنوك.


