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 شكر وعرفــــــــــــان
 

متو ػىل ـــــــــــن ػىل فضهل وثوفيليـر مرب امؼال ــامحلد وامشك  .لـــام ىذا امؼ اؤ

 و.....ـــو... ونطاحئـثػىل ثوحهيا الـوري مكـمنطول ملأس خاذ ادلنخور : ضــر مو ـــوامشك

س خاذ ادلنخورـلدم ابمشكأأثنام   و.....ـػىل   نطاحئ نارصام امحيداثو  محمد  :ر ملأ

س خاذ:   ػىل امخدكيق انوغوي ملأظروحة. مشارة حسنيوامشكر موضول ملأ

ىل الأس خاذة:    ػىل ادلمع والساػدة والساندة. خوف مىنواؤ

 ػىل الساػدة. هيدودة ػادلوادلنخور 

 .م ابمشكر لأغضاء الناكشة مخكرهمم مبناكشة ىذا امؼ لثلدأأ و 

لؤظارات ابمحنوك امؼ ومية اجلزائرية خاضة ػىل مس خوى مديرايت امدسويق ابجلزائر موامشكر 

 الــن الاس خلدــامؼامصة ػىل جتاوهبم وحس

 .دـمن تؼي أأو ر ملك من ساند ودمع وساػد من كريةــوامشك

  وحزا م  ل خرشكرا ممك مجيؼا وابرك هللا فيمك

 

 

 

 

 

 



 

 

 داءـــإىــــ
 

 
 

هناء امؼ ل  اؤىل روح وادليت اميت فاركذنا وحنن ػىل وشم اؤ

 فيا رب ارمحيا وأأسكهنا حنة امفردوس الأػىل

 اؤىل وادلي أأظال هللا معره وأأدامو اتخا فوق رؤوس نا

 مجيع أأفراد امؼائةل. اؤىل

 اؤىل  ل الأحصاب، الأضدكاء وامزملء

ميمك مجيؼا أأىدي   ىذا امؼ لاؤ

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص:
ىدفت الدراسة إىل معرفة مدل فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية، فمن         
على  يكيز مت الًت  فقد، اـ اؼبصريف اعبزائرم كآلثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائريةظكاقع الن ربليلخبلؿ 

كذلك انطبلقا من  ،هبدؼ مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفيةمتغَتين تابعُت نبا القدرة التنافسية كإدارة األزمات يف البنوؾ 
 كعليو مت االعتماد على مبوذج  خاص ، العبلقة اؼبوجودة بينهما كبُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي من خبلؿ اعبانب النظرم للدراسة

نظاـ البحوث  مستقل إىل االبعاد التالية: نظاـ اؼبعلومات التسويقي يكمتغَت قسمن خبللو دراسة العبلقة السابقة حبيث ممت 
األبعاد التالية: إىل  القدرة التنافسية  مت تقسيم ك  التسويقي، نظاـ االستخبارات التسويقي، نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية،

قبل األزمة، مرحلة  ما مرحلةفقد قسمت إىل  إدارة األزماتأما ، الرحبية، اغبصة السوقية وجيا،جودة اػبدمات، توظيف التكنول
 بعد األزمة. مرحلة ما، األزمة

كطبقت الدراسة على البنوؾ ، كاعتمد البحث على اؼبقاربة اؽبجينة باستخداـ االستبياف كاؼبقابلة يكأداة للدراسة التطبيقية     
 طارات باؼبديرية العامةإعلى  -فقط صاغبة للتحليل  90 –استمارة  120دة يف اعبزائر، حيث كزعت العمومية الستة اؼبوجو 

غواط، الوادم، بسكرة، إىل مديرم الويكاالت التابعة ؽبا يف الواليات التالية: اعبزائر العاصمة، اؼبدية، األ باإلضافة، مديرية التسويقك 
يف ربليل البيانات الكمية كعلى  spssيف العلـو االجتماعية  إلحصائيةعلى اغبزمة ا االعتماد  كمتغليزاف، غاردية، ، تيزك كزك،

طارات من البنوؾ السابقة، إ 6( يف ربليل البيانات الكيفية كاليت مت اجرائها مع L’approche lexicaleاؼبقاربة اؼبعجمية)
 من أنبها:، كتوصلنا من خبلؿ الدراسة إىل عدة نتائج

القدرة التنافسية  تعزل إىل  اؽبيكل التنظيمي العاـ ) ك  لة إحصائية  لنظاـ اؼبعلومات التسويقيىناؾ فركؽ ذات دال -
 اؼبديرية العامة، مديرية التسويق، الويكالة( للبنوؾ العمومية اعبزائرية.

رية العامة، ليس ىناؾ فركقا ذات داللة ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي العاـ ) اؼبدي -
 مديرية التسويق، الويكالة( للبنوؾ العمومية اعبزائرية.

ليس ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية كإدارة األزمات تعزل إىل البنك)بنك  -
القرض الشعيب اعبزائرم، ، ية احملليةالفبلحة كالتنمية الريفية، البنك الوطٍت اعبزائرم، البنك اػبارجي اعبزائرم، بنك التنم

 الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط(.

 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كأبعاد القدرة التنافسية يف البنوؾ العمومية اعبزائرية. -
 ة يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كأبعاد إدارة األزم -

  نظاـ معلومات تسويقي، قدرة تنافسية، إدارة األزمات، بنوؾ عمومية جزائرية. الكلمات المفتاحية:

 

 

 



 

Abstract: 
  This study aimed at identifying the effectiveness of the marketing information system 

in facing the effects of liberalizing the banking service trade. By analyzing the reality of the 

Algerian banking system and the effects of liberalizing the trade of banking services on the 

Algerian public banks, two variables were focused on competitiveness and crisis management 

in banks in order to face the effects of liberalizing the trade of banking services. This was 

based on the relationship between these two factors and the system of marketing information 

through the theoretical part of the study. Thus,  a special model has been adopted to study of 

the previous relationship, based on dividing the marketing information system -as an 

independent variable- to the following dimensions: The marketing system of research,  the 

system of marketing intelligence, the system of internal records and reports. the 

competitiveness was also divided into the following dimensions: quality of services, 

technology utilization, profitability, market share. In addition to that, the crisis management 

was divided into pre-crisis phase, Crisis stage and post-crisis phase. 

The research was based on a hybrid approach using both: Questionnaire and interview as 

tools for the applied study. The study was applied to the six public banks located in Algeria, 

where 120 questionnaires - only 90 valid for analysis - were distributed to executives at the 

Directorate General and the Marketing Directorate, as well as the managers of their agencies 

in the following states: Algiers, Media, Laghouat, El-Oued, Tizi Ouezzou, Ghelizane and 

Ghardaia. The statistical package in social sciences (SPSS) was adopted in the analysis of 

quantitative data,  and the lexical approach in the analysis of qualitative data, which was 

carried out with the six executives from the previous banks. The study concluded at the 

following results: 

 There are statistical differences of the system of marketing information, 

competitiveness and crisis management due to the general organizational structure 

(Directorate General, Directorate of Marketing, Agency) of the Algerian public banks. 

 There are no statistically significant differences in the marketing information system, 

competitiveness and crisis management attributed to the bank (BADR, BNA, 

BEA,BDL, CPA and CNEP). 

 There is a statistically significant relationship between the marketing information 

system and the dimensions of competitiveness in the Algerian public banks. 

 There is a statistically significant relationship between the marketing information 

system and the crisis management dimensions in the Algerian public banks. 

Keywords: Marketing Information System, Competitiveness, Crisis Management, Algerian 

Public Banks. 
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جراىمي أأمحد محمد اتو رمحة  626 .................................................................................... اثنيا: دراسة اؤ

 Amudha and Vijayabanu  ......................................................................... 622اثمثا: دراسة 

 Pilar and Ana-Isabel ............................................................................... 623 دراسة   راتؼا:

 624 .................................................................................................... خامسا: دراسة خادل كيش

 625 .................................. : ادلراسات اميت ثعركت منظام الؼوومات امدسويلي واؤدارة الأزماتالعوة امثامر

 625 ............................................................. ن املعةأأول: دراسة شاهر خار هللا اخلشايب وحميي ادلي

 626 .............................................................. اثنيا: دراسة محمد غحد هللا امؼوامرة، محمد غواد امزايدات

 627 ................................................................................. اثمثا: دراسة محدي خاجر جراكت وأآخرون

دارة امدسويلي الؼوومات نظام تني امؼلكة امثاين: الححر  628 ............................................ امحنوك يف الأزمات واؤ

 628 ................................................. دور نظام الؼوومات امدسويلي يف مرحةل ما كدل الأزمة العوة الأول:

 628 ....................................................... أأول :دور نظام الؼوومات امدسويلي نوخندؤ ابلأزمات يف امحنوك

 634 ...................... الأزمات احملمتةل يف امحنوكاثنيا : مسامهة نظام  الؼوومات امدسويلي يف امخخعيط لواهجة 

 638 .......................................................... : دور نظام الؼوومات امدسويلي يف مرحةل الأزمةالعوة امثاين

 638 ..................................................... يف مواهجة الأزمات الخوكؼةأأول: دور نظام الؼوومات امدسويلي 

 642 .................................................... اثنيا: دور نظام الؼوومات امدسويلي يف مواهجة الأزمات الفاحئة

 642 ............................................. يلي يف اختاذ املرارات خلل الأزماتاثمثا: دور نظام الؼوومات امدسو 

 643 ................................................ دور نظام الؼوومات امدسويلي يف مرحةل ما تؼد الأزمة العوة امثامر:

 643 ............................................................................................. مواهجة الأزمةأأول: ثليمي وثلومي 

حراء ادلراسات والأحباث امدسويلية  644 ................................................................................ اثنيا: اؤ

 645 .................................................................................. اثمثا: مذاتؼة امسجلت وامخلارير ادلاخوية

 645 .......................................................................................... راتؼا: وضع امضواتط مؼدم امخكرار

 645 .................................... نوحنوك امخنافس ية املدرة وزايدة امدسويلي الؼوومات نظام تني امؼلكة امثامر: الححر



 

 646 ................................. امؼلكة تني نظام امححوث امدسويلي وزايدة املدرة امخنافس ية نوحنوك العوة الأول:

 646 ..................................... أأول: امؼلكة تني نظام امححوث امدسويلي وحتليق اجلودة يف اخلدمة الرصفية

 649 ......................................... اثنيا: امؼلكة تني نظام امححوث امدسويلي وثوظيف امخكنوموحيا يف امحنم

 652 ...................................................................... اثمثا: امؼلكة تني نظام امححوث امدسويلي وامرحبية

 652 ........................................................... راتؼا: امؼلكة تني نظام امححوث امدسويلي واحلطة امسوكية

 655 ......................... مخنافس ية نوحنوكامؼلكة تني نظام الاس خخحارات امدسويلي وزايدة املدرة ا العوة امثاين:

 655 ........................................... أأول :امؼلكة تني نظام الاس خخحارات امدسويلي وحودة اخلدمة الرصفية

 656 .............................................. وثوظيف امخكنوموحيا دسويلياثنيا: امؼلكة تني نظام الاس خخحارات ام 

 657 ............................................................. اثمثا : امؼلكة تني نظام الاس خخحارات امدسويلي وامرحبية

 659 ................................................... سويلي واحلطة امسوكيةراتؼا: امؼلكة تني نظام الاس خخحارات امد 

 662 ................... امؼلكة تني نظام امسجلت وامخلارير ادلاخوية وزايدة املدرة امخنافس ية نوحنوك العوة امثامر:

 662 ...................................... لكة تني نظام امسجلت وامخلارير ادلاخوية وحودة اخلدمة الرصفيةأأول :امؼ

 663 ....................................... ادلاخوية وثوظيف امخكنوموحيا اثنيا : امؼلكة تني نظام امسجلت  وامخلارير

 664 .......................................................... اثمثا: امؼلكة تني نظام امسجلت وامخلارير ادلاخوية وامرحبية

 665 ............................................... راتؼا: امؼلكة تني نظام امسجلت وامخلارير ادلاخوية واحلطة امسوكية

 666 ........................................................................................................................ امفطل: خلضة

 ادلراسة امخعحيلية:  امفطل امراتع

 669 ...................................................................................................................................... متييد

 669 .................................................................................................والؤحراءات امعريلة الأول: الححر

متومويج نوححر : اهمتوضعالعوة الأول  669 ............................................................................... الاثس 

 672 .......................................................................................................... أأول: اهمنوذج اموضؼي

 672 ........................................................................................................ اثنيا: اهمنوذج امخفسري

 672 ....................................................................................... مهنج ادلراسة الس خخدم العوة امثاين:

 676 ..................................................................................................... أأول: الهنج الاس خكشايف

 676 ........................................................................................................ اثنيا: الهنج الاخذحاري

 676 ................................................................................. اثمثا: اللارتة اميجينة اكسرتاثيجية ندلراسة

 672 ............................................................................................... أأسووب ادلراسة العوة امثامر:

 672 .................................................................................................... أأول: مطادر مجع امحياانت

 672 .................................................................................................... وامؼينةاثنيا: جممتع ادلراسة 

 674 .........................................................................................................اثمثا: تناء أأداة ادلراسة

 682 ............................................................................................ راتؼا: اخذحار حودة أأداة ادلراسة

 683 ............................................................................. : الأسامية الؤحطائية الس خخدمةالعوة امراتع

 683 ............................................................................................. أأول: جرانمج امخحويل الؤحطايئ

 683 .............................................................................................. اموضفي الؤحطاء ملاييس اثنيا:



 

 684 ............................................................................................ اثمثا: ملاييس الؤحطاء امخحوييل

 686 .................................................................................... ادلراسة منخاجئ اموضفي امخحويل امثاين: الححر

فراد امؼينة العوة الأول:  686 ........................................................................ غرض اخلطائص امؼامة لأ

 687 .......................................................................................... أأول:  غرض اخلطائص امشخطية

 688 ............................................................................................. ةاثنيا: غرض اخلطائص اموظيفي

 696 ................................................... : اجتاىات أأفراد امؼينة لخغر نظام الؼوومات امدسويليالعوة امثاين

 696 ............................................................. أأول: اجتاىات امؼينة حول نظام الاس خخحارات امدسويلي

 692 ..................................................................... اثنيا: اجتاىات امؼينة حول نظام امححوث امدسويلي

 694 ........................................................ اثمثا: اجتاىات امؼينة حول نظام امسجلت وامخلارير ادلاخوية

 695 ................................................. راتؼا: حرثية الخوسعات احلساتية لأتؼاد نظام الؼوومات امدسويلي

 696 .............................................................. اجتاىات أأفرد امؼينة لخغر املدرة امخنافس ية العوة امثامر:

 696 ......................................................................... أأول: اجتاىات أأفراد امؼينة محؼد حودة اخلدمات

 698 ................................................................................. اثنيا: اجتاىات امؼينة محؼد احلطة امسوكية

 699 ............................................................................................اثمثا: اجتاىات امؼينة محؼد امرحبية

 226 .......................................................................... راتؼا: اجتاىات امؼينة محؼد ثوظيف امخكنوموحيا

 222 ......................................................... عات احلساتية لأتؼاد املدرة امخنافس يةخامسا: حرثية الخوس

دارة الأزماتالعوة امراتع  223 .................................................................. : اجتاىات أأفراد امؼينة لخغر اؤ

 223 .................................................................. حول مرحةل ما كدل الأزمة أأول: اجتاىات افراد امؼينة

 224 ............................................................................ اثنيا: اجتاىات افراد امؼينة حول مرحةل الأزمة

 226 ................................................................... ةاثمثا: اجتاىات أأفراد امؼينة حول مرحةل ما تؼد الأزم

دارة الأزمات  227 ................................................................ راتؼا: حرثية الخوسعات احلساتية لأتؼاد اؤ

 228 ................................................................... امنخاجئ وثفسر اللاتةل تياانت وحتويل غرض امثامر: الححر

 228 ........................................................................ غرض وحتويل تياانت ملاتةل ادلراسة العوة الأول:

 228 ................ مخنافس يةأأول: غرض وحتويل امحياانت الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي واملدرة ا

دارة الأزمات  262 ................... اثنيا: غرض وحتويل امحياانت الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي واؤ

 262 ............................................................... نخاجئ اللاتةل وفق اللارتة الؼج يةاثمثا: امخحويل امكيفي م 

 266 .............................................................................................. ثفسر نخاجئ اللاتةل العوة امثاين:

 266 ...................... ني نظام الؼوومات امدسويلي وحودة اخلدماتأأول:  ثفسر نخاجئ اللاتةل الخؼولة ابمؼلكة ت

 266 ................. اثنيا: ثفسر نخاجئ اللاتةل الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي وثوظيف امخكنوموحيا

 267 ...................... اثمثا: ثفسر نخاجئ ادلراسة الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي واحلطة امسوكية

 267 ................................. راتؼا: ثفسر نخاجئ اللاتةل الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي وامرحبية

 268 ............. خامسا: ثفسر نخاجئ اللاتةل الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي ومرحةل ما كدل الأزمة

 268 ...................... الأزمة الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي ومرحةلثفسر نخاجئ اللاتةل  سادسا:

 269 ............... الأزمة ما تؼد ثفسر نخاجئ اللاتةل الخؼولة ابمؼلكة تني نظام الؼوومات امدسويلي ومرحةل ساتؼا:

 269 .................................................................................. امنخاجئ وثفسر امفرضيات اخذحار امراتع: الححر



 

 269 ...................................................................................... : اخذحار فرضيات ادلراسةالعوة الأول

 269 .......................................... امخوزيع امعحيؼي نوحياانت والارثحاط اذلايت تني الخغرات الس خلةل  :أأول

 226 ................................................................................... اثنيا: اخذحار امفرضيات الخؼولة ابمفروق

 226 .................................................................................. ار امفرضيات الخؼولة ابلحنداراثمثا: اخذح

 247 ......................................................................................... ثفسر نخاجئ الاس خخيان العوة امثاين:

 247 ......................................................... خيانأأول: ثفسر امنخاجئ الأومية الس خخوطة من حتويل الاس خ 

 256 ......................................................................................... اثنيا: ثفسر نخاجئ اخذحار امفرضيات

 258 ........................................................................................................................ امفطل: خلضة

 259 ............................................................................................................. خامتــــــــــــــة

 266 ............................................................................................................... كامئة الراحع

  .................................................................................................................... اللحـــــــق



 

  داولـــــــقائمة الج
 29 .......................... (2266-2262نطية امحنوك امؼ ومية واخلاضة من امودائع واملروض نوفرتة):  )6-6اجلدول رمق )

 32 ..................... (2266-2262)امفرتة  ثوزيع أأضول امحنوك امؼ ومية واخلاضة  يف اجلزائر خلل :( 2-1اجلدول رمق) 

 32 ............(2266-2262)امفرتة  ثعورػدد امواكلت يف امحنوك امؼ ومية واخلاضة يف اجلزائر خلل: (3-6اجلدول رمق )

 32 .................... (2266-2262)امفرتة ش حاتيم وامكثافة الرصفية يف امحنوك امؼ ومية خللػدد ام : (4-6جلدول رمق )ا

ػادة رشاهئا من ظرف  :(5-6اجلدول رمق ) مس خحلات امحنوك امؼ ومية وجحم املروض الخؼرثة يف امحنوك امؼ ومية اميت مت اؤ

 33 ...................................................................................................... (2266-2262امفرتة) ادلوةل  خلل

 37 ......................... (2266-2262)امفرتة خلل  RTGSامؼ ويات النجزة  يف اجلزائر وفق نظام  :(6-6اجلدول رمق)

 38 ........................... (2266-2262)امفرتة خلل ATCIؼ ويات النجزة  يف اجلزائر وفق نظام ام  :(7-6اجلدول رمق)

 673 ..................................................... مجموع الاس خخياانت الوزػة والسرتدة وامطاحلة نوخحويل:(6-4اجلدول رمق)

 674 ................................................................................. خطائص امؼينة ابمنس حة نو لاتةل :(2-4اجلدول رمق)

 675 .......................................................................... امخؼريفات الؤحرائية لخغرات ادلراسة :(3-4اجلدول رمق)

 679 ............................................................................. ثوزيع الأوزان حسة سمل ميكرت :(4-4رمق)اجلدول 

 686 .................................................................. ضدق الاجساق امحنايئ لأتؼاد  الاس خخيان. :(5-4اجلدول رمق )

 682 .............................................................................. ثحات تعريلة أأمفا هرونحاخمؼامل ام  :(6-4اجلدول رمق)

 687 .................................................................................... ثوزيع امؼينة حسة اجلنس:  (7-4جلدول رمق )ا

 687 ....................................................................................... ثوزيع امؼينة  حسة امؼ ر :(8-4اجلدول رمق)

 688 ............................................................................. ثوزيع امؼينة حسة الؤىل امؼو ي :(9-4اجلدول رمق)

 689 ..................................................................................... ثوزيع امؼينة حسة امحنم :(62-4اجلدول رمق)

 689 .......................................................... ثوزيع امؼينة حسة امييلك امخنظميي امؼام نوحنم :(66-4اجلدول رمق)

 692 ......................................................................... ثوزيع امؼينة حسة س نوات امؼ ل :(62-4اجلدول رمق )

 692 ...................................................................... ثوزيع امؼينة حسة النطة الاداري  :(63-4اجلدول رمق)

 696 ..................................................................... نخاجئ تؼد نظام الاس خخحارات امدسويلي :(64-4اجلدول رمق)

 693 ............................................................................. نخاجئ تؼد نظام امححوث امدسويلي :(65-4اجلدول رمق)

 694 ................................................. اجتاىات امؼينة حول نظام امسجلت وامخلارير ادلاخوية :(66-4اجلدول رمق)

 696 ................................................ حرثية الخوسعات احلساتية لأتؼاد نظام الؼوومات امدسويلي :(67-4جلدول)ا

 697 ........................................................................ اجتاىات امؼينة حول حودة اخلدمات :(68-4رمق) اجلدول

 698 ................................................................... اجتاىات امؼينة حول تؼد احلطة امسوكية :(69-4جلدول رمق)ا

 222 ............................................................................. اجتاىات امؼينة حول تؼد امرحبية  :(22-4اجلدول رمق)

 226 ................................................................... اجتاىات امؼينة حول ثوظيف امخكنوموحيا: (26-4اجلدول رمق)



 

 222 ........................................................... حرثية الخوسعات احلساتية لأتؼاد املدرة امخنافس ية: (22-4اجلدول)

 223 .................................................................. اجتاىات امؼينة حول مرحةل ما كدل الأزمة :(23-4اجلدول رمق)

 224 ............................................................................اجتاىات امؼينة حول مرحةل الأزمة :(24-4اجلدول رمق)

 226 ................................................................... ة حول مرحةل ما تؼد الأزمةاجتاىات امؼين :(25-4اجلدول رمق)

دارة الأزمات :(26-4اجلدول)  227 .............................................................. حرثية الخوسعات احلساتية لأتؼاد اؤ

 263 ............................................................... لأنرث نثافة يف دميل اللاتةلحكرار املكامت ا :(27-4اجلدول رمق )

 264 .............................. حكرار الطعوحات والطعوحات الامزةل الأنرث نثافة يف دميل اللاتةل.  :(28-4اجلدول رمق )

 265 ......................................... الامزةل ال ثةل لأتؼاد ادلراسة والطعوحات حكرار الطعوحات :(29-4ول رمق )اجلد

 222 ................................................................... مطفوفة الارثحاط تني الخغرات الس خلةل  :(32-4خدول رمق)

 222 ................................................................... اخذحار مؼامل امخضخم وامخحاين  الس وح :(36-4جلدول رمق)ا

 226 ................................................. مخوزيع امحياانت  Smirnov-Kolmogorovاخذحار    :(32-4اجلدول رمق)

 222 .... مخحويل امفروق )نظام الؼوومات امدسويلي(ثؼزى نوييلك امخنظميي امؼام ANOVAخدول   :(33-4اجلدول رمق)

 223 ............... امؼاممخحويل امفروق)املدرة امخنافس ية( ثؼزى نوييلك امخنظميي  ANOVAخدول  : (34-4اجلدول رمق)

دارة الأزمات( ثؼزى نوييلك امخنظميي امؼام ANOVAخدول  : (35-4اجلدول رمق)  223 .................. مخحويل امفروق)اؤ

 224 ....................... مخحويل امفروق)نظام الؼوومات امدسويلي( ثؼزى نوحنم AANOVخدول   :(36-4اجلدول رمق)

 225 .................................. مخحويل امفروق)املدرة امخنافس ية( ثؼزى نوحنم ANOVAخدول  :( 37-4اجلدول رمق)

دارة الأزمات( ثؼزى نوحنم ANOVAخدول   :(38-4اجلدول رمق)  226 .................................... مخحويل امفروق )اؤ

 227 ..................................... مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع حودة اخلدمات: (39-4اجلدول رمق)

 227 ........... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع حودة اخلدمات :(42-4اجلدول رمق)

ر الخغرات الس خلةل )أأتؼاد  نظام الؼوومات امدسويلي ػىل نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأث :(46-4اجلدول رمق )

 228 ............................................................................................................................حودة اخلدمات(

 229 ................................................ مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع امرحبية :(42-4اجلدول رمق)

 232 ...................... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع امرحبية :(43-4اجلدول رمق)

س خلةل )أأتؼاد نظام الؼوومات امدسويلي( ػىل نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأثر الخغرات ال  :(44-4اجلدول رمق )

 232 ........................................................................................................................................ امرحبية

 236 ..................................... مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع احلطة امسوكية: (45-4اجلدول رمق)

 232 ........... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع احلطة امسوكية :(46-4اجلدول رمق)

مع  ؼاد  نظام الؼوومات امدسويلي(نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأثر الخغرات الس خلةل )أأت :(47-4اجلدول رمق )

 232 ............................................................................................................................. احلطة امسوكية

 234 ............................... مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع ثوظيف امخكنوموحيا: (48-4اجلدول رمق)



 

 234 ..... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع ثوظيف امخكنوموحيا :(49-4اجلدول رمق)

 )أأتؼاد  نظام الؼوومات امدسويلي( ػىل نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأثر الخغرات الس خلةل :(52-4اجلدول رمق )

 235 ....................................................................................................................... ثوظيف امخكنوموحيا

 236 ................................... مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع املدرة امخنافس ية: (56-4اجلدول رمق)

 236 ....... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار امخس يط منظام الؼوومات امدسويلي مع املدرة امخنافس ية :(52-4اجلدول رمق)

 237 .... مات امدسويلي ػىل املدرة امخنافس يةنخاجئ حتويل الاحندار اخلعي امخس يط لأثر نظام  الؼوو  :(53-4اجلدول رمق )

 238 .............................. مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع مرحةل ما كدل الأزمة :(54-4اجلدول رمق)

 239 ..... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع مرحةل ما كدل الأزمة :(55-4دول رمق)اجل

ػىل  نظام الؼوومات امدسويلي(نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأثر الخغرات الس خلةل )أأتؼاد  :(56-4اجلدول رمق )

 239 ....................................................................................................................... مرحةل ما كدل الأزمة

 242 ........................................ مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع مرحةل الأزمة :(57-4اجلدول رمق)

 246 .............. نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع مرحةل الأزمة :(58-4اجلدول رمق)

نظام الؼوومات امدسويلي( ػىل   نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأثر الخغرات الس خلةل )أأتؼاد :(59-4اجلدول رمق )

 246 ................................................................................................................................ مرحةل الأزمة

 243 .............................. مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي مع مرحةل  ما تؼد الأزمة :(62-4اجلدول رمق)

 243 .... نخاجئ  حتويل ثحاين خط الاحندار منظام الؼوومات امدسويلي تبأتؼاده مع مرحةل  ما تؼد الأزمة :(66-4اجلدول رمق)

 244 . خلةل )أأتؼاد نظام الؼوومات امدسويلي(نخاجئ حتويل الاحندار الخؼدد لخذحار أأثر الخغرات الس   :(62-5اجلدول رمق )

 244 ................................................................................................................. ػىل مرحةل ما تؼد الأزمة

دارة الأزمة مؼاملت الارثحاط منظام الؼوومات امدسويلي :(63-4اجلدول رمق)  245 ..........................................مع اؤ

دارة الأزمة الاحندارنخاجئ  حتويل ثحاين خط  :(64-4اجلدول رمق)  245 ............. امخس يط منظام الؼوومات امدسويلي مع اؤ

دارة الأزمة :(65-4رمق ) اجلدول  246 .......... نخاجئ حتويل الاحندار اخلعي امخس يط لأثر نظام  الؼوومات امدسويلي ػىل اؤ

 



 

 قائمة األشكال
 

 69 ....................................................... 6966سويلي مس نة :منوذج هوثور منظام الؼوومات امد  :(6-2)رمق  امشلك

 76 .................................................... منظام الؼوومات امدسويلي Brien & Staffordمنوذج  (:2-2امشلك رمق)

 73 ....................................................................... مات امدسويلي: منوذج مالكيود منظام الؼوو (3-2امشلك رمق)

 74 ............................................................................... 6976منوذج هوثور العور مس نة  : (4-2امشلك رمق )

 75 ....................................................... 2622: منوذج  هوثور  منظام الؼوومات امدسويلي مس نة (5-2امشلك رمق)

 83 .................................................................. الأنظ ة امفرػة منظام الاس خخحارات امدسويلي :(6-2امشلك رمق)

 96 ............................................................................................ محورحر املوى امخنافس ية : (7-2امشلك رمق)

 626 .............................................................. : امؼلكة تني أأتؼاد)مؤرشات( املدرة امخنافس ية(8-2امشلك رمق )

 663 ................................................................................................... : ديناميكية الأزمة(9-2امشلك رمق )

 677 ....................................................................................................... منوذج ادلراسة :(6-4امشلك رمق)

 



 

 قائمة المختصرات والرموز
 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األجنبية االختصار أو الرمز

OMC Organisation mondiale du commerce اؼبنظمة  العاؼبية للتجارة 
BNA Banque Nationale d'Algérie البنك الوطٍت للتنمية 
BEA Banque Extérieure d'Algérie بنك اعبزائر اػبارجي 
BDL Banque de Développement Local بنك التنمية احمللية 

BADR 
La Banque de l'Agriculture et du 

Développement Rural 
 بنك الفبلحة كالتنمية الريفية

CPA Credit populaire d'Algérie القرض الشعيب اعبزائرم 
CNEP 

Caisse nationale d'Eporgne de 
prvoyance 

 الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط

SATIM 

société algérienne d automatisations 
des transactions interbancaires et de 

monétique 

 شريكة النقد اآليل كالعبلقات التلقائية بُت البنوؾ

RTGS 
régime de traitement des grandes 

sommes 
 نظاـ اؼبعاعبة الفورم للمبالغ الكبَتة كاؼبستعجلة

ATCI 
Système de télé-compensation des 

paiements de masse 
 

نظاـ اؼبقاصة اإللكًتكنية للمدفوعات اػباصة 
 باعبمهور العريض

BIS Bank for International Settlements  يات الدكيلبنك التسو 
SPSS 

Statistical Package for the Social 
Sciences 

 اغبزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية
VIF Variance Inflation معامل التضخم 
SIM / نظاـ اؼبعلومات التسويقي 

I / نظاـ االستخبارات التسويقي 
RE / نظاـ البحوث التسويقي 
D / يةنظاـ السجبلت كالتقارير الداخل 

COM / القدرة التنافسية 
Q / جودة اػبدمات 
T / توظيف التكنولوجيا 
P / الرحبية 
M / اغبصة السوقية 

MC / إدارة األزمة 
CAV / مرحلة ما قبل األزمة 

C / مرحلة األزمة 
CAP / مرحلة ما بعد األزمة 

 



 

 قائمة المبلحق
 

 اسم الملحق رقم الملحق
 ُتقائمة األساتذة احملكم 10
 دليل اؼبقابلة 10
 االستبياف 03
 اسم الملحق 04

ت 
رجا

مخ مج
برنا

SP
SS

 

 الفا يكركنباخ 4-0
 توزيع البياناتل Kolmogorov-Smirnov اختبار 4-0
 اختبار الفركؽ 4-3
 ربليل االكبدار 4-4

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قّدمػػػػة م
 



 مقّدمة
 

 أ 
 

 تمهيد:
إذ سبيزت بتنامي كتعاظم دكر ، غَتات ىيكلية جذريةشهد العامل مع العقد األخَت من القرف العشرين ت

كتزايد اذباه العامل كبو ربرير التجارة من ، كسيادة آلية السوؽ، الشريكات اؼبتعددة اعبنسيات كالتكتبلت االقتصادية
تماد يكل ىذا أدل إىل تزايد درجة االع،  خبلؿ إزالة القيود اؼبختلفة خاصة من خبلؿ قياـ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

، اؼبتبادؿ بُت الدكؿ اؼبختلفة كارتباط العامل بشبكة من العبلقات التجارية كاؼبالية كتعميق انفتاح األسواؽ اؼبالية
كاليت يكاف ؽبا آثارىا على األكضاع السياسية كاالقتصادية ، خاصة ما صاحبها من تطور تكنولوجي كمعلومايت

 . ؼبختلف دكؿ العامل

ي كبو التحرير قامت معظم الدكؿ النامية كالدكؿ اليت تتبع النظاـ االشًتايكي كانسجاما مع التوجو العاؼب
كتعترب اعبزائر من تلك الدكؿ اليت قامت بالعديد من االجراءات لبلندماج يف ، التحوؿ إىل اقتصاد السوؽب

ضماـ إىل اؼبنظمة كىل تلك اػبطوات سعيها لبلنأاالقتصاد العاؼبي كاالذباه يف سياؽ التحرير االقتصادم، كيكانت 
رساء قواعد التحوؿ إىل إك ، ات من القرف العشرينيالعاؼبية للتجارة من خبلؿ تقديبها لطلب االنضماـ يف الثمانين

 . اقتصاد السوؽ

خاصة  مع االذباه ، كيعترب القطاع اؼبصريف من أيكثر القطاعات تأثرا بتلك التغَتات كالتحوالت السابقة
قيود خاصة بعد قياـ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة من خبلؿ اتفاقية ربرير ذبارة اػبدمات اؼبالية اؼبتزايد كبو التحرر من ال

صبحت البنوؾ العمومية اعبزائرية  تواجو ربديات  أك . دخل البنوؾ يف ظل ىذا االذباه كبو التحرير اؼبايلأ، كاؼبصرفية
ف السوؽ أيكما ،  األزمات الداخلية كاػبارجيةف تتأثر بأهنا عرضة أها ذلك ئيكبَتة بشكل قد يؤدم إىل هتديد بقا

خَتة اليت تتفوؽ على البنوؾ العمومية جنبية كىذه األيكثر تنافسية مع دخوؿ البنوؾ اػباصة كاألأصبحت أاؼبصرفية 
قادرة على مواجهة اآلثار السلبية الناذبة  جديدةكمن ىنا دعت اغباجة إىل كجود اسًتاتيجيات  مصرفية ، اعبزائرية
 .األزمات إدارةير القطاع اؼبصريف من خبلؿ زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية كقدرهتا على عن ربر 

 حولو تدكر الذم الرئيسي النشاط ىو التسويقي فالنشاط البنوؾ، قباح يف ىامنا دكرنا التسويق يلعبك 
 مبوه للبنك وبفظ ك عددىم كزيادة هبم تفاظكاالح الزبائن إهباد عن اؼبسؤكؿ فهو بالبنك األخرل األنشطة صبيع

 حىت التسويقي للنشاط يكبَتة أنبية تويل أف البنوؾ على ذبارة اػبدمات اؼبصرفية ربرير ظل يف ك مستقبلو كوبدد
، كيعترب تبٍت اؼبفهـو اغبديث للتسويق اؼبصريف يكمدخل يبكن البنوؾ العمومية كفعالية بكفاءة تنافس أف يبكنها

  شكالية التالية:إلطرح ا متكعليو ن مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية، اعبزائرية  م

في البنوك العمومية  مواجهة آثار تحرير تجارة الخدمات المصرفيـــةفي  المصرفي التسويق ما ىو دور
 ؟ة ــــالجزائري
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تسويقي ريكيزة أساسية ال يبثل نظاـ اؼبعلومات ال 1كيعترب التسويق اؼبصريف عمل متكامل متعدد اؼبداخل
صبح  كبذلك أ عنها  خاصة يف ظل االنفتاح االقتصادم كما نتج عنو من ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية، غٌت

الوضع اغبايل للبنوؾ العمومية اعبزائرية يتطلب صبع قدر يكبَت من اؼبعلومات ، من ىنا يكاف من الضركرم أف يتوفر 
ت دقيقة كذات فائدة كيف الوقت اؼبناسب كىذا ما يساعدىا على معرفة بيئتها نظاـ معلومات قادر أف يوفر معلوما

البنك على ربسُت جودة خدماهتا كتوظيف التكنولوجيا اؼبناسبة كالعمل على تلبية  إدارةاػبارجية ، فبا يساعد 
خَت إىل زيادة قدرهتا فبا ينعكس على اغبصة السوقية كرحبية البنك كىذا ما يؤدم يف األكرغباهتم متطلبات الزبائن 

ك حىت أزمة ، أحبدكث  ئك خلل ينبأضافة إىل تقدَل معلومات تكوف قادرة على رصد أم اكبراؼ إالتنافسية، 
ك بعدىا، كلعل كجود نظاـ تسويقي فعاؿ للبنوؾ العمومية اعبزائرية يف الفًتة اغبالية يعترب أثناء كقوعها أدارهتا إ
ثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية، لذلك فمن خبلؿ ما سبق آجهة بعض وادبدكات اليت تسمح حدل تلك األإ

أف يوفر اؼبعلومات التسويقية   افإنو على البنوؾ العمومة اعبزائرية أف سبلك نظاـ معلومات تسويقي يكوف قادر 
ة عند دراسة ، كعليو سوؼ يكوف تريكيزنا على نظاـ اؼبعلومات التسويقي باعتباره من بُت اؼبداخل اؼبهمالضركرية

 سئلة التالية:شكالية الرئيسية مت طرح األإلجابة على اإلجل اأكمن التسويق اؼبصريف، 

كإدارة القدرة التنافسية و نظاـ اؼبعلومات التسويقيلكل من ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .1
 ؟(للهيكل التنظيمي العاـ )اؼبديرية العامة، مديرية التسويق، الويكاالت األزمات يعزل

كإدارة األزمات القدرة التنافسية ك  نظاـ اؼبعلومات التسويقيلكل من ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .2
 للبنك؟ يعزل

كبُت زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ  التسويقي اؼبعلومات نظاـىل ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  .3
 العمومية اعبزائرية؟

كبُت إدارة األزمات يف البنوؾ  التسويقي اؼبعلومات نظاـبُت  ىل ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية .4
 العمومية اعبزائرية؟

 :الدراسة خبلؿ هانتحقق من سوؼ كلية لؤلسئلة كاليتأجابات إ نامن خبلؿ الفرضيات كضع فرضيات الدراسة:

رة التنافسية القدك  التسويقي اؼبعلومات نظاـلكل من توجد فركؽ ذات داللة إحصائية : األولىالفرضية  -1
 . كتنقسم الفرضية إىل الفرضيات اعبزئية التالية:للهيكل التنظيمي العاـ كإدارة األزمات يعزل

                                                 
، كسوؼ نتطرؽ إليها كًتكٍل كنظاـ اؼبعلومات التسويقيلإلالتالية للتسويق اؼبصريف كاؼبتمثلة يف اؼبزيج التسويقي كالتسويق ا اؼبداخلمعتمدين على  - 1

 .الحقا ضمن الفصل الثاٍل من الدراسة
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يعزل للهيكل التنظيمي  التسويقي اؼبعلومات نظاـ: توجد فركؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الجزئية األولى
 العاـ للبنوؾ العمومية اعبزائرية.

يعزل للهيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ  للقدرة التنافسيةتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الفرضية الجزئية الثانية:
 العمومية اعبزائرية.

يعزل للهيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ  إلدارة األزمات: توجد فركؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الجزئية الثالثة
 العمومية اعبزائرية.

كإدارة  القدرة التنافسيةك  التسويقي اؼبعلومات نظاـلكل من اللة إحصائية توجد فركؽ ذات د: الثانيةالفرضية  -2
 كتنقسم الفرضية إىل الفرضيات اعبزئية التالية: األزمات يعزل للبنك،

  يعزل للبنك التسويقي اؼبعلومات نظاـلتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الفرضية الجزئية األولى:

 يعزل للبنك. للقدرة التنافسيةؽ ذات داللة إحصائية : توجد فرك الفرضية الجزئية الثانية

 يعزل للبنك. إلدارة األزماتتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية  الفرضية الجزئية الثالثة:

كبُت زيادة القدرة التنافسية  التسويقي اؼبعلومات نظاـىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  : الثالثةالفرضية  -3
 ئرية كتنقسم الفرضية إىل الفرضيات اعبزئية التالية:للبنوؾ العمومية اعبزا

كربقيق جودة اػبدمات  التسويقي اؼبعلومات نظاـىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  الفرضية الجزئية األولى:
 يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.

كتوظيف التكنولوجيا يف  تسويقيال اؼبعلومات نظاـ: ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الفرضية الجزئية الثانية
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.

كاغبصة السوقية للبنوؾ  التسويقي اؼبعلومات نظاـىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  الفرضية الجزئية الثالثة:
 العمومية اعبزائرية.

كرحبية البنوؾ العمومية  سويقيالت اؼبعلومات نظاـىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  الفرضية الجزئية الرابعة:
 اعبزائرية.

كبُت إدارة األزمات يف  التسويقي اؼبعلومات نظاـىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  :لرابعةالفرضية ا -4
 البنوؾ العمومية اعبزائرية، كتنقسم الفرضية إىل الفرضيات اعبزئية التالية:
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كمرحلة ما قبل األزمة  التسويقي اؼبعلومات نظاـإحصائية بُت : ىناؾ عبلقة ذات داللة الفرضية الجزئية األولى
 يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.

البنوؾ يف  كمرحلة األزمة التسويقي اؼبعلومات نظاـىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت  الفرضية الجزئية الثانية:
 العمومية اعبزائرية.

كمرحلة ما بعد األزمة يف  التسويقي اؼبعلومات نظاـلة إحصائية بُت : ىناؾ عبلقة ذات دالالفرضية الجزئية الثالثة
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.

 أىمية الدراسة:

 تكمن أنبية الدراسة يف توضيح النقاط التالية:

 .ربديد أىم اآلثار اليت يبكن أف تتعرض ؽبا البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية 

 مدل مسانبة نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة  بعض اآلثار الناذبة عن ربرير ذبارة اػبدمات  توضيح
فإف ذلك وبتم على البنوؾ العمومية اعبزائرية أف ، اؼبصرفية يف ظل سياؽ التحرير الذم تنتهجو اعبزائر

 نضماـ إىلاالعي اعبزائر تكوف مدريكة ألنبية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف الفًتة اغبالية خاصة يف ظل س
 .اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

  يف زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية  التسويقي اؼبعلومات نظاـالتعرؼ على مدل االستفادة من
 اعبزائرية. 

 اليت من اؼبمكن أف يف إدارة األزمات اؼبختلفة  التسويقي اؼبعلومات نظاـتعرؼ على مدل مسانبة ال
 البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية.تتعرض ؽبا 

 أىداف الدراسة:
 تكمن أىداؼ الدراسة يف األىداؼ التالية:  

بعاد اؼبختلفة لكل متغَت كاستخداـ طريقة مناسبة لقياس اقًتاح مبوذج كاختباره من خبلؿ ؿباكلة كضع األ -
 العبلقة بُت اؼبتغَتات.

ج على عينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكقطاع لو مكانة ضمن ىيكل اعبهاز ؿباكلة تطبيق النموذ  -
 اؼبصريف اعبزائرم.

ساسية للحكم على القدرة التنافسية يف قطاع البنوؾ كالتعرؼ على أم من أبعاد األبعاد األ التعرؼ على -
 )مؤشرات(القدرة التنافسية اليت ؽبا عبلقة بنظاـ اؼبعلومات التسويقي.
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 راحل إدارة األزمات مع التعرؼ على أم من تلك اؼبراحل ؽبا عبلقة بنظاـ اؼبعلومات التسويقي.ربديد م -
 

  حدود الدراسة:

 يكثر قمنا بوضح حدكد للدراسة تتمثل يف:أنظرا لطبيعة اؼبوضوع الواسع كهبدؼ ضبط اؼبوضوع 

ألخرل لدراسة التسويق ريكزنا يف الدراسة على نظاـ اؼبعلومات التسويقي فقط دكف غَته من اؼبداخل ا -
 اؼبصريف. 

فقط رغم أف نظاـ اؼبعلومات  لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية ريكزنا يف الدراسة على اآلثار السلبية -
هبابية من التحرير من خبلؿ دراسة البيئة الداخلية إلالتسويقي يبكنو من استغبلؿ الفرص لتعظيم اآلثار ا

 . احةاؼبت كاػبارجية للبنك  كاستغبلؿ الفرص
سباب منها: أكليس يكلها لعدة  لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية يكزت الدراسة على بعض اآلثار السلبيةر  -

خرل يكاف لزاما الًتيكيز على أصعوبة ربط يكل اآلثار بنظاـ اؼبعلومات التسويقي من جهة كمن جهة 
أف التحرير لو تأثَت على  من  انطبلقاكبعد التعمق يف اآلثار السلبية اعتمدنا على أثرين للتحرير ، بعضها

يكثر عرضة أصبحت البنوؾ العمومية اعبزائرية أك ، من  جهةالقدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية 
 .من جهة أخرل ك غَت مباشرة ألؤلزمات اػبارجية أك الداخلية سواء بطريقة مباشرة 

كبُت لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية  لبيةللعبلقة بُت اآلثار الس يكما أنو يف ظل غياب التأصيل النظرم -
 كقد مت ذيكرنبا.ثرين للتحرير أحتم علينا أف نريكز على يتنظاـ اؼبعلومات التسويقي 

 .الوطٍت يكزت الدراسة على البنوؾ العمومية فقط كذلك ألنبيتها يف سبويل االقتصادر  -
  أسباب اختيار الموضوع:

 خرل موضوعية تتمثل فيما يلي:أتية ك سباب ذاأسباب اختيار اؼبوضوع إىل أتنقسم 

 كتتمثل يف: سباب الذاتية:األ

 طار.إلدكلية كاالىتماـ يف البحث يف ىذا االتجارة ال يف  طبيعة التخصص -
تعترب الدراسة امتدادا لدراسة اؼباجستَت كاليت تطرقت ألثر ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ  -

 العمومية اعبزائرية.
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   حدل االسًتاتيجيات اؼبناسبة ؼبواجهة بعض آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفيةإلًتيكيز على الرغبة يف ا -
 تحقيق ذلك.ل يكأداة  الًتيكيز على نظاـ اؼبعلومات التسويقي من خبلؿكذلك 

كىل  ىناؾ استفادة  االىتماـ بنظاـ اؼبعلومات التسويقي يف البنوؾ العمومية اعبزائرية  مدل برازإالرغبة يف  -
 ؼبعرفةكالذم يبكننا من التوصل إىل ، كإدارة األزمات دبختلف مراحلها يف زيادة القدرة التنافسية منو
 استخداـ نظاـ اؼبعلومات التسويقي. يف لنجاحها اؼبناسبة ةيفيالك

 كتتمثل يف: سباب الموضوعية:األ
آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية   ؿباكلة بناء مبوذج للدراسة من خبلؿ ربديد اؼبتغَتات التابعة كاؼبتمثلة يف -

كربديد أبعاد يكل متغَت على حدة، باإلضافة ربديد أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي يكمتغَت مستقل 
 .كربديد طبيعة العبلقة بينهم

 صعوبات الدراسة:
 كاجهتنا عدة صعوبات عند إعداد الدراسة كاؼبتمثلة يف: 

ثل يف التسويق اؼبصريف كالذم تعددت مداخل دراستو كاليت أنبها صعوبة يف ضبط اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتم -
اؼبزيج التسويقي اؼبصريف، التسويق االلكًتكٍل كنظاـ اؼبعلومات التسويقي، كيعترب ىذا األخَت ريكيزة أساسية 

 عبميع اؼبداخل السابقة، كلذلك سوؼ نريكز عليو يكمتغَت مستقل للدراسة.
اػبدمات اؼبصرفية كربطها باؼبتغَت اؼبستقل لذلك مت الًتيكيز على من  صعوبة ربديد يكل آثار ربرير ذبارة -

 القدرة التنافسية كإدارة األزمات يكمتغَتات تابعة للدراسة.
صعوبة اغبصوؿ على بعض اإلحصائيات اغبديثة اؼبتعلقة بالبنوؾ العمومية اعبزائرية بسبب تأخر بنك  -

 . 2017اعبزائر يف إعداد التقرير السنوم 
 لدراسة:منهج ا

 اؼبنهج استخداـ من اؽبدؼ فكاف كاالختبارم، االستكشايف ُتاؼبنهج تباعاب قمنا الدراسة ىذه إلجراء
 للظاىرة دياعب الفهمك  َتالتفس عن البحث يف ساعدي مفهومي كليى استكشاؼ ىو الدراسة ىذه يف االستكشايف

نظاـ اؼبعلومات التسويقي ) مياؼبفاى ُتب طتراب خلق خبلؿ من دةيجد ةينظر  نتائج إىل الوصوؿ ةيبغ اؼبدركسة،
 النظرم اإلطار استغبلؿ ةيفييك خبلؿ من ،(كنظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات، كالقدرة التنافسية

 ت.اؼبقاببل كظفت عندما التطبيقي بالنسبة للجزء كيكذا اؼبقًتح، الدراسة لنموذج خبللو من كتوصلنا، للمتغَتات
 اتَت متغ ُتب السببية العبلقات الختبار الدراسة ىذه يف استخدامو من ىدفنا كالذم االختبارم اؼبنهج اتبعنا يكما

 اعبانب يف كاختبارىا الدراسة اتيفرض إسقاط يف الكمي األسلوب انتهاج عند يكذلك استخدامو كمت الدراسة،
 .للدراسة قييالتطب
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 ىيكل الدراسة:
فصوؿ حبيث يكاف الفصل األكؿ بعنواف النظاـ  04إىل اسة على إشكالية الدراسة مت تقسيم الدر  لئلجابة

اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كالذم قسم بدكره إىل ثبلثة مباحث حبيث يكاف اؼببحث 
 إىل  األكؿ حوؿ عبلقة اعبزائر باؼبنظمة العاؼبية للتجارة ؿباكلُت إبراز أىداؼ كدكافع طلب اعبزائر لعضوية اؼبنظمة مث

اؼببحث الثاٍل خصصناه ك  العضوية يف اؼبنظمة. كاخَتا مسار مفاكضات اعبزائر مع منظمة التجارة العاؼبية.
لئلصبلحات اؼبصرفية يف اعبزائر حبيث تطرقنا ؼبختلف اإلصبلحات انطبلقا من اصبلحات قبل التسعينيات مث 

كما تبعو من تعديبلت الحقة. أما اؼببحث ريكزنا على إصبلحات التسعينيات من خبلؿ قانوف النقد كالقرض 
الثالث فقد يكاف لآلثار اؼبتوقعة من ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائرية خصصنا بدايتو 

 هبابيةإلا ألىم التحديات أماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية. مث التطرؽ إىل اآلثار
 . اؼبتوقعة من ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائرية السلبيةمث إىل اآلثار 

أما الفصل الثاٍل فقد يكاف إطارا نظريا ؼبختلف متغَتات الدراسة فقد قسم إىل ثبلثة مباحث حبيث يكاف      
العناصر التالية على  ؿم بدكره خصص لتناك كالذ التسويقي اؼبعلومات نظاـاؼببحث األكؿ حوؿ  التسويق اؼبصريف ك 

الًتتيب حبيث يف البداية تطرقنا يف مفهـو التسويق اؼبصريف كأىم مداخل دراستو لنريكز على نظاـ اؼبعلومات 
التسويقي من خبلؿ ماىيتو مث أىم مباذجو مث ربليل النظم الفرعية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي، كيف األخَت فعالية 

ت التسويقي. أما اؼببحث الثاٍل فقد يكاف بعنواف مدخل لدراسة القدرة التنافسية للبنك كقد تطرقنا يف نظاـ اؼبعلوما
البداية إىل ماىية القدرة التنافسية للبنك مث ربليل القول التنافسية  كفق مبوذج بورتر، كأخَتا معايَت اغبكم على 

ألزمات يف البنوؾ حبيث كسبهيدا عنونا اؼبطلب األكؿ القدرة التنافسية للبنك. كيف اؼببحث الثالث خصص إلدارة ا
من اؼببحث األزمات يف البنوؾ قراءة يف اؼبفهـو مث خصصنا اؼبطلب الثاٍل إىل اساسيات حوؿ إدارة األزمات يف 

 البنوؾ كأخَتا مراحل إدارة األزمات يف البنوؾ.

رية بُت متغَتات الدراسة حبيث قسم إىل ثبلثة أما الفصل الثالث من الدراسة فقد يكاف لدراسة العبلقة النظ      
 اليت دراساتلل تغَتات الدراسة يف ظل بعض الدراسات السابقة كالذم قسم دبعنوف اؼببحث األكؿ ، مباحث
 كالقدرة التسويقي اؼبعلومات لنظاـ ربطت العبلقة اليت دراساتمث لل اؼبصرفية اػبدمات ذبارة ربرير آلثار تطرقت
. أما اؼببحث الثاٍل األزمات كإدارة التسويقي اؼبعلومات لنظاـ ربطت العبلقة بُت اليت دراساتا للة، كأخَت التنافسي
 اؼبعلومات نظاـ دكرحبيث قسم إىل  البنوؾ يف األزمات كإدارة التسويقي اؼبعلومات نظاـ بُت عبلقةلل فكاف

 نظاـ دكركأخَتا ل األزمة مرحلة يف يالتسويق اؼبعلومات نظاـ دكرمث إىل  األزمة قبل ما مرحلة يف التسويقي
 اؼبعلومات ـانظ بُت العبلقة. أما اؼببحث الثالث فقد خصص لدراسة  األزمة بعد ما مرحلة يف التسويقي اؼبعلومات
 القدرة كزيادة التسويقي البحوث نظاـ بُتحبيث تطرقنا يف البداية إىل العبلقة  بنكلل التنافسية كالقدرة التسويقي
 نظاـبُت  ، كأخَتاللبنك التنافسية القدرة كزيادة التسويقي االستخبارات نظاـ بُت، مث إىل العبلقة للبنك التنافسية

 . للبنك التنافسية القدرة كزيادة الداخلية كالتقارير السجبلت



 مقّدمة
 

 ح 
 

يف إطارىا  دراسة العبلقة بُت اؼبتغَتات مت من خبلؽباك أما الفصل الرابع كاألخَت فقد يكاف للدراسة التطبيقية       
التطبيقي كعليو قسم الفصل إىل  اؼببحث األكؿ بعنواف الطريقة كاالجراءات حبيث مت التطرؽ إىل منهج الدراسة 
اؼبستخدـ كالتموقع االبستمولوجي للدراسة مث أداة الدراسة كثالثا كأخَتا األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة. أما 

لعرض كربليل  كيف اؼببحث الثالث. لومات العامة لعينة الدراسةاؼببحث الثاٍل فقد خصص للتحليل الوصفي للمع
اختبار الفرضيات اؼبقاربة اؼبعجمية كتفسَت النتائج كاؼببحث الرابع تناكؿ  فقبيانات اؼبقابلة مع التحليل الكيفي ك 

 .كتفسَت نتائج اختبار الفرضيات

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األّول:
النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير 

  ذبارة اػبدمات اؼبصرفية
 

 
   



 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

2 
 

 تمهيد
يتضػػػمن الفصػػػل األكؿ دراسػػػة النظػػػاـ اؼبصػػػريف اعبزائػػػرم يف ظػػػل ربريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات اؼبصػػػرفية مػػػن خػػػبلؿ 
التطرؽ إىل عبلقة اعبزائر باؼبنظمة العاؼبية للتجػارة مػن خػبلؿ األىػداؼ كدكافػع طلػب االنضػماـ لعضػوية اؼبنظمػة، مث  

ع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة. يكما سيتم دراسة اإلصػبلحات اؼبصػرفية يف اعبزائػر مريكػزين علػى مسار مفاكضات اعبزائر م
من خبلؿ قانوف النقد كالقرض كالذم يعترب نقطة انعطاؼ يف تاريخ اعبزائػر كبدايػة التحريػر 1990إصبلحات سنة 

اسػة التحريػر اؼبصػريف، كيف األخػَت اؼبصريف، باإلضافة إىل أىم التعػديبلت البلحقػة لػو كالػيت أغلبهػا جػاءت لتػدعم سي
كإىل ، سوؼ نريكز على تشخيص كاقع البنوؾ العمومية اعبزائرية خاصة من خبلؿ نقػاط الضػعف اؽبيكلػي الػيت سبيزىػا

أىػم التحػػديات الداخليػػة كاػبارجيػػة، ليػػتم ربليػػل اآلثػػار اإلهبابيػػة كالسػػلبية اؼبتوقعػػة مػػن ربريػػر ذبػػارة اػبػػدمات اؼبصػػرفية 
 عمومية انطبلقا من الوضع تشخيص كاقع البنوؾ العمومية اعبزائرية.على البنوؾ ال



 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

3 
 

 المبحث األول: الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة
يتناكؿ ىذا اؼببحث عبلقة اعبزائر باؼبنظمة العاؼبية للتجارة حبيث تطرقنا يف اؼبطلب األكؿ أىداؼ كدكافع  

العضوية يف اؼبنظمة من خبلؿ شركط االنضماـ كاالجراءات  كيف اؼبطلب الثاٍل، طلب اعبزائر لعضوية اؼبنظمة
االنضماـ اليت قامت هبا اعبزائر، مث مسار اؼبفاكضات من خبلؿ التسلسل الزمٍت ؼبفاكضات اعبزائر مع اؼبنظمة رغم 

 .  2018العراقيل اليت حالت لعدـ انضمامها اىل غاية 
 منظمة المطلب األول: أىداف ودوافع طلب الجزائر لعضوية ال

جػاء طلػػب اعبزائػر لبلنضػػماـ للمنظمػة نابعػػا مػن قناعػػة تامػة حيػػث أف ذلػك يتػػيح ؽبػا فرصػػا أفضػل إلنعػػاش 
اقتصػػػادىا كتطػػػويره، لػػػذلك شػػػرعت يف ؾبموعػػػة مػػػن اإلصػػػبلحات االقتصػػػادية، لتهيػػػئ نفسػػػها لبلنتقػػػاؿ إىل اقتصػػػاد 

 1أنبها: ، ىل ىذه اؼبنظمةالسوؽ، كتسعى اعبزائر لتحقيق ؾبموعة من األىداؼ من جراء انضمامها إ

 أوال: تنويع التجارة

 تصػدير أف يف شػك ىنػاؾ فلػيس، األكليػة اؼبػواد علػى كاؼبعتمػد التصدير األحادم البلد صفة بتجاكز كذلك 
 أك العشػرين خػبلؿ اػبارجية اعبزائر ذبارة من حيويا اجزء سيبقى اؼبشتقة كاؼبواد كالغاز البًتكؿ مثل الطاقة منتجات

 ؼبضػاعفة االقتصػادم النشػاط ىػذا قػوة مػن االسػتفادة أيكثػر األنبيػة مػن أنػو يظهػر، ذلػك مػع. ك اؼبقبلة نةس الثبلثُت

 2. ضيق دكيل زبصص يف التقوقع من بدال، اؼببادالت جسور

 ثانيا: إنعاش االقتصاد الوطني
تعريفػػػػة مػػػػع انضػػػػماـ اعبزائػػػػر إىل اؼبنظمػػػػة، سػػػػَتتفع حجػػػػم كقيمػػػػة اؼببػػػػادالت التجاريػػػػة، خاصػػػػة بعػػػػد ربػػػػط ال

اعبمريكيػػة عنػػد حػػد أقصػػى كحػػد أدٌل، كاالمتنػػاع عػػن اسػػتعماؿ القيػػود الكميػػة، فبػػا ينػػتج عنػػو زيػػادة يف الػػواردات مػػن 
الدكؿ األعضاء باحتكاؾ اؼبنتجات احمللية باؼبنتجات األجنبية كبالتايل االستفادة مػن التكنولوجيػا اغبديثػة كالتقنيػات 

بالتػػايل زيػػادة اؼبنافسػػة الػػيت يبكػػن أف تسػػتغلها اعبزائػػر يكػػأداة ضػػغط إلنعػػاش اؼبتطػػورة اؼبسػػتعملة يف عمليػػة اإلنتػػاج، ك 
اقتصػػادىا، عػػن طريػػق ربسػػُت اؼبنتجػػُت احملليػػُت منتجػػاهتم مػػن حيػػث اعبػػودة، كالفعاليػػة كالكفػػاءة كالتسػػيَت اعبيػػد مػػن 

 أجل البقاء يف السوؽ، كىو ما يساىم يف إنعاش كبعث االقتصاد.

                                                 
 . 139 – 134ص  ،2003احملمدية العامة، اعبزائر، ، دار الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةناصر دادم عدكف، منتاكم ؿبمد،  - 1

كرقلة،  جامعة ؾبلة الباحث، -األىداف والعراقيل-انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةأنظر أيضا: ناصر دادم عدكف، منتاكم ؿبمد، 
   .73 – 70ص ،2005، 03العدد 

2 - Tayeb Mohamed MEDJAHED ,le droit de l’OMC et perspectives d’harmonisation du système algérien 

de défense commerciale, Ed. Houma, Alger, 2008, P 118.  
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 مارثالثا: تحفيز وتشجيع االستث

إف تشػػػجيع االسػػػتثمارات كربفيزىػػػا مػػػرتبط بنجػػػاح اإلصػػػبلحات االقتصػػػادية يف اعبزائػػػر، الػػػيت انطلقػػػت يف 
أكاخر الثمانينيات، كيف ىذا الصدد فقد قدمت اعبزائر عدة مزايا للمستثمرين سواء احملليُت أك األجانػب، حيػث أف 

فيػػػػزات يكاؼبسػػػػاكاة بػػػػُت اؼبسػػػػتثمرين ، تضػػػػمن عػػػػدة رب1990الصػػػػادر يف سػػػػنة  10 – 90قػػػػانوف النقػػػػد كالقػػػػرض 
 األجانب كاحملليُت يف ؾباؿ االمتيازات كاإلعفاءات الضريبية.

كبالتايل فإف انضماـ اعبزائر إىل ىػذه اؼبنظمػة، قػد يفػتح ؽبػا اميػاؿ كيبنحهػا فرصػة أيكػرب عبلػب االسػتثمارات 
ثمارات يف ؾبػاؿ التجػارة، كالػيت قػد تعػود األجنبية اؼبباشرة، كذلك من خػبلؿ اسػتفادهتا مػن االتفاقيػة اػباصػة باالسػت

 باستثمارات مهمة على اعبزائر.

 رابعا: االستفادة من المزايا التي تمنح للدول النامية األعضاء بالمنظمة
 إف ضماف العضوية يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يبكن للدكلة العضو من االستفادة دبجموعة من اؼبزايا العامة

األعضاء فيها، كباعتبار اعبزائر من بُت الدكؿ النامية، فإنو كيف حاؿ قبوؿ انضمامها إىل  خاصة الدكؿ الناميةك 
 من جهة ثانية للدكؿ النامية.ك  اؼبنظمة، فيمكن ؽبا االستفادة من اؼبزايا اؼبمنوحة لكل الدكؿ األعضاء من جهة،

قد يبكنها من اغبصوؿ على ؾبموعة من إف اؼبوافقة على طلب اعبزائر لبلنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، 
 1اليت نذيكر منها:ك  اؼبزايا

منها قطاع الفبلحة، الذم ك  اليت سبس عدة قطاعاتك  االستفادة من اإلعفاءات اػباصة بالدكؿ النامية،  -
يكذلك تدابَت الصحة النباتية اليت سبس السلع اؼبستوردة، ك  ( سنوات،10تصل فيو مدة اإلعفاء إىل عشر )

 إىل إجراءات االستثمار اؼبتصلة بالتجارة، حبيث يؤجل تطبيق إجراءات االستثمار اؼبتصلة بالتجارةباإلضافة 
ذلك بطلب من ك  ( سنوات07يبكن أف تصل إىل سبع )ك  ( سنوات05بأحكاـ ميزاف اؼبدفوعات إىل طبس )ك 

 البلد اؼبعٍت.

 سنوات. (08يبكن مواصلة دعم صادرات ـبتلف القطاعات لفًتة تصل إىل شباٍل )  -

يبكن فرض شرط استعماؿ نسبة من السلع احمللية إلنتاج بعض السلع من طرؼ مؤسسات أجنبية ؼبدة  -
كذلك باتباع اػبطوات ، ( سنوات، يكما أف ىناؾ إجراءات أخرل يبكن أف تستفيد منها08تصل إىل  الثماٍل )
    2كاإلجراءات التالية:

 جية تنمويػػػة بعيػػػدة اؼبػػػدل، معتمػػػدة علػػػى القػػػدرات الذاتيػػػة كضػػػع سياسػػػة اقتصػػػادية كذباريػػػة، كاعتمػػػاد اسػػػًتاتي
 بشرط أف ال تكوف متعارضة مع شركط االنضماـ إىل اؼبنظمة.

 .ذبديد الطاقة الفكرية البشرية اليت تتحكم يف اإلدارة اعبزائرية، كتكوين اؼبسَتين على الطرؽ اغبديثة للتسيَت 

                                                 
)غَت منشورة(ديكت، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية وإشكالية االنضمام لها بسكرم رفيقة، -1 ة اغبقوؽ زبصص قانوف أعماؿ، يكلي،وراه علـو

 .154ص ،2015 اعبزائر،، باتنةة كالعلـو السياسية، جامع
 . 138، 137،  مرجع سابق، ص الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةناصر دادم عدكف، منتاكم ؿبمد،  - 2
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 العمل على القضاء على اؼبعامبلت التمييزية.إعطاء فرص متكافئة لكل اؼبستثمرين اعبزائريُت، ك 
 .إعطاء عناية أيكثر للمؤسسات القادرة على اؼبنافسة الدكلية، كالعمل على تنمية طاقة التصدير 

  كضع أيكرب عدد فبكن مػن الشػركط اػباصػة باالنضػماـ، هبػدؼ ضبايػة القطاعػات االقتصػادية اإلسػًتاتيجية
ل كقدرة فريق اػبرباء اعبزائريُت اؼبفاكضُت، ألف الشػرط الوحيػد للجزائػر يف اؼبدل اؼبتوسط، كىذا يتوقف على مستو 

 الذم هبب على كفدىا التمسك بو ىو ضباية اؼبنتوج الوطٍت.

  الًتيكيػػػز علػػػى القطػػػاع اػبػػػاص يف تطػػػوير اؼبؤسسػػػات الصػػػغَتة كاؼبتوسػػػطة كاىتمػػػاـ القطػػػاع العػػػاـ بالقطاعػػػات
 سيَت. الكربل، مع االستقبللية يف الت االسًتاتيجية

 خامسا: تحول االقتصاد الوطني:
إف عمليػة ربريػػر التجػػارة اػبارجيػػة، يكانػػت ضػػمن توصػػيات صػندكؽ النقػػد الػػدكيل كالبنػػك العػػاؼبي، كذلػػك مػػن  

خػػبلؿ سياسػػة التثبيػػت االقتصػػادم كالتصػػحيح اؽبيكلػػي، كقػػد تواصػػل تطبيػػق ىػػاتُت السياسػػتُت يف اعبزائػػر إىل هنايػػة 
يكػػاف يعػػاٍل منػػو اؼبيػػزاف التجػػارم كميػػزاف اؼبػػدفوعات، كخباصػػة خػػبلؿ فػػًتة تػػدىور ، كذلػػك نظػػرا للعجػػز الػػذم  1998

 أسعار البًتكؿ.
كيتضػػح مػػن خػػبلؿ مػػا سػػبق أف دكافػػع اعبزائػػر النضػػماـ إىل اؼبنظمػػة العاؼبيػػة للتجػػارة ضػػركرة ملحػػة تقضػػيو 

لػذلك عليهػا أف تسػتغل ، فبػا وبػتم عليهػا أف ال تبقػى عػن معػزؿ عػن دكؿ العػامل، ضركرة التحوؿ إىل اقتصػاد السػوؽ
كىػذا مػا سػوؼ يػدخل اعبزائػر ، لكسػب العديػد مػن اؼبزايػا كالتقليػل مػن سػلبيات االنضػماـ قػدر اإلمكػاف اانضمامه

يف سلسلة من اؼبفاكضات كالػيت عليهػا تقػدَل العديػد مػن التنػازالت حػىت يسػمح ؽبػا أف تكػوف ضػمن الػدكؿ اؼبنظمػة 
  .  إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة 

 لب الثاني: العضوية في المنظمة العالمية للتجارةالمط
يكمػػػا أنػػػو يلػػػـز عليهػػػا ،  إف يكسػػػب العضػػػوية يف اؼبنظمػػػة يقتضػػػي مػػػن الدكلػػػة أف تلتػػػـز بالعديػػػد مػػػن الشػػػركط 

إجػػػراءات تقػػػـو هبػػػا بدايػػػة مػػػن طلػػػب االنضػػػماـ كصػػػوال لتوقيػػػع بركتويكػػػوؿ االنضػػػماـ كبينهمػػػا مفاكضػػػات قػػػد تكػػػوف  
 . متعددة األطراؼ أك ثنائية

 شروط االنضمام  أوال:
 1كىي:، ىناؾ عدة شركط على الدكؿ الراغبة يف االنضماـ أف تلتـز هبا 

I- تشًتط اؼبنظمة العاؼبيػة للتجػارة علػى الدكلػة الراغبػة يف االنضػماـ إليهػا تقػدَل  :تقديم تنازالت للتعريفات الجمركية
كػػػن رفعهػػػا مػػػن حيػػػث اؼببػػػدأ إال يف حػػػاالت جػػػدكؿ للتنػػػازالت وبتػػػوم علػػػى تعريفػػػات صبريكيػػػة تشػػػكل التزامػػػات ال يب

 خاصة.

                                                 
دائرة اؼبكتبة ، بالدكؿ اػبليجية كالعربية على أعمالنا الحالية والمستقبلية ( يجابيةإمنظمة التجارة العالمية)آثارىا السلبية و ظبَت اللقماٍل،  - 1

 . 55، ص 2003اؼبملكة العربية السعودية، الوطنية ،الرياض، 
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II- تقػدـ الدكلػة جػػدكال بااللتزامػات الػيت سػتتبعها يف قطػاع اػبػدمات يشػتمل علػػى  :تقـديم التزامـات فـي الخـدمات
 قائمة باغبواجز كالشركط اليت تعًتض القطاعات كالنشاطات اؼبهنية اػبدماتية ككضع جدكؿ زمٍت إلزالتها.

III- تتعهػػد الدكلػػة الراغبػػة يف االنضػػماـ إىل اؼبنظمػػة العاؼبيػػة للتجػػارة  نظمــة العالميــة للتجــارة:االلتــزام باتفاقيــات الم
بالتوقيع على بركتويكوؿ انضماـ يشمل اؼبوافقػة علػى تطبيػق كالتػزاـ صبيػع اتفاقيػات اؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػارة )مػا عػدا 

االتفاقيػػات االختياريػة (، أم أف عليهػػا أف توافػػق اتفاقيػة اؼبناقصػػات اغبكوميػػة كاتفاقيػة الطػػائرات اؼبدنيػػة فإهنمػا مػػن 
على اتفاقيات جولة أكرجوام كذلك يعٍت أنو ال سبيل أماـ الدكلة لبلختيار بُت االتفاقيات بعكس مػا يكػاف سػائدا 
أيػػاـ )اعبػػات(، كخاصػػة بعػػد جولػػة طويكيػػو حػػُت مل توقػػع معظػػم الػػدكؿ الناميػػة علػػى نتائجهػػا الػػيت سبثلػػت باتفاقيػػات 

 خاصة. 

 نيا: إجراءات االنضمام التي قامت بها الجزائرثا
أفريػػػل  30بػػػدأت خطػػػوات انضػػػماـ اعبزائػػػر إىل ىػػػذه اؼبنظمػػػة منػػػذ تقػػػديبها لطلػػػب التعاقػػػد يف اعبػػػات يف 

، مت االتفػػػاؽ بػػػُت اعبزائػػػر كاألعضػػػاء 1995جػػػانفي  01، كعنػػػد ظهػػػور ىػػػذه اؼبنظمػػػة إىل حيػػػز الوجػػػود يف 1987
تتكفػػل بتحويػػل ملػػف التعاقػػد يف اعبػػات إىل اؼبنظمػػة العاؼبيػػة للتجػػارة، كاغبصػػوؿ  اؼبتعاقػػدة علػػى إنشػػاء عبنػػة مشػػًتيكة

 على العضوية يكوف باتباع اإلجراءات التالية:
I- :العػاـ اؼبػدير إىل طلبػا باالنضػماـ ترغػب الػيت الدكلػة تقػدـ عندما العضوية عملية تبدأ تقديم طلب االنضمام 

 يف األعضػاء الػدكؿ صبيػع إىل ذلػك بعػد الطلػب ىػذا كيرسػل، للتجػارة يةالعاؼب اؼبنظمة إىل االنضماـ رظبيا فيو تطلب
 اؼبصػاح ذات األعضػاء الػدكؿ مػن عػادة مكػوف عمػل فريػق تشػكيل يػتم، العػاـ اميلػس يوافػق أف كبعػد .اؼبنظمػة

1.العضوية طالبة الدكلة مع الكربل
 

بػػػػدأت خطػػػػوات ك ، 2رؼ باعبػػػػات بػػػػدأت اعبزائػػػػر اتصػػػػاالهتا قبػػػػل تأسػػػػيس اؼبنظمػػػػة العاؼبيػػػػة للتجػػػػارة دبػػػػا يعػػػػ 
كقػػػد مت تنصػػػيب  ؾبموعػػػة العمػػػل القائمػػػة علػػػى ، 1987أفريػػػل  30انضػػػمامها منػػػذ تقػػػديبها لطلػػػب االنضػػػماـ يف 

 إال أنو مت  رفض طلبها لعدة أسباب:، عملية انضماـ اعبزائر لبلتفاقية العامة حوؿ التعريفة اعبمريكية كالتجارة 

% مػػن 95اعتمادىػػا يف ذبارهتػػا اػبارجيػػة علػػى احملركقػػات بنسػػبة غيػػاب سياسػػة ذباريػػة كاضػػحة مػػن جهػػة، ك   -
جهػػػة أخػػػرل، كعػػػدـ اػػػوؿ احملركقػػػات يف اتفاقيػػػات اعبػػػات باإلضػػػافة إىل عػػػدـ بلػػػوغ جهازىػػػا اإلنتػػػاجي بعػػػد 

 اؼبركنة الكافية لبلستجابة ألم تغيَت يطرأ.
 

انوف الػػداخلي علػػى االتفاقيػػة ( مػن الدسػػتور اعبزائػػرم كالػذم يقضػػي بسػػمو القػ120يعػود الػػرفض إىل اؼبػػادة ) -
1998.3العامة، إال أف ىذه اؼبادة حذفت سنة 

 

                                                 
1

 - Mehdi ABBAS, Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse d’économie politique appliquée à 

l’Algérie, note de travaille de LEPII ,n° 13/2008, p 2. 
 الذم أعلن  نشأة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة إال أهنا مل توقع على اتفاقية التأسيس. 1994لقد يكانت اعبزائر حاضرة يف اجتماع مرايكش  - 2
جامعة اعبزائر،  ،علـو اقتصادية )غَت منشورة(، وراه، ديكتالنظام التجاري العالمي الجديد المنظمة العالمية للتجارة وبن موسى يكماؿ،  - 3

 .460.، ص 2004
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قػػػػدمت طلبػػػػا النضػػػػماـ إىل اؼبنظمػػػػة العاؼبيػػػػة للتجػػػػارة حيػػػػث قبػػػػل  1996غػػػػَت أف اعبزائػػػػر يف شػػػػهر مػػػػام 
حيػػػث أف اؼبوافقػػػة علػػػى طلػػػب االنضػػػماـ جػػػاء بعػػػد أف قامػػػت اعبزائػػػر بإصػػػبلحات اقتصػػػادية يكانػػػت نقطػػػة  1طلبهػػػا.

اقتصػػاد ربكمػػو آليػػات السػػوؽ دبػػا يتوافػػق مػػع القواعػػد كاؼببػػادئ  تحػػوؿ اعبزائػػر مػػن االقتصػػاد اؼبخطػػط إىل انعطػػاؼ ل
 اليت تقـو عليها اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.

II- :بعػػد أف تقػػدـ الدكلػػة طلػػب االنضػػماـ تطلػػب اؼبنظمػػة منهػػا  تقػػدَل مػػذيكرة  تقــديم مــذكرة السياســة التجاريــة
اؼبنظمػة العاؼبيػة  باتفاقيػات عبلقػة ؽبػا كالػيت االقتصػادية السياسػات عبميػع كصػفا منةمتضػ فيهػا التجػارم بالنظػاـ
يكما تقـو اؼبنظمػة يف ىػذه الفػًتة صبػع معلومػات حػوؿ النظػاـ التجػارم ؼبقػدـ الطلػب اؽبػدؼ منهػا توضػيح . للتجارة

اؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػارة كالػيت  التغَتات اليت علػى مقػدـ الطلػب القيػاـ هبػا حػىت تتوافػق قوانينػو كسياسػتو مػع اتفاقيػات
 تعترب يكقاعدة  لقياـ اؼبفاكضات اػباصة بالنفاذ إىل األسواؽ السلع كاػبدمات.

فإهنا ليست من األعضاء األصليُت للمنظمة  GATTكدبا أف اعبزائر مل تكن عضوا متعاقدا يف الػ 
انة العامة للمنظمة توضح نيتها يف يكسب لتكتسب تلك العضوية قامت بإرساؿ رسالة إىل األمك  العاؼبية للتجارة،

مذيكرة تشرح فيها  1996قدمت اعبزائر يف شهر جواف ك  من اتفاقية مرايكش 21ك ذلك كفق اؼبادة ، العضوية
مت إعداد ىذه اؼبذيكرة من طرؼ عبنة كطنية ك  الوضعية االقتصادية خبلؿ العشر سنوات السابقة،ك  السياسة التجارية

كبعد تقدَل ىذه ، برئاسة كزير التجارة 1995-10-17اؼبؤرخ بتاريخ ك  35ي رقم نصبت كفقا للقرار اغبكوم
اؼبذيكرة إىل سكرتارية اؼبنظمة، قامت ىذه األخَتة بتوزيعها على الدكؿ األعضاء، حيث مت إعداد فريق عمل يتكوف 

اـ اعبزائر إىل من عدة خرباء برئاسة سفَت األرجنتُت لدل اؼبنظمة حيث يكلف ىذا الفريق دبتابعة ملف انضم
على عناصر  1996-06-05اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ربتوم مذيكرة السياسة التجارية اؼبقدمة للمنظمة بتاريخ 

 2أساسية منها:

السياسة االقتصادية اؼبعتمدة بعد االنتقاؿ ك  عرض دقيق عبميع القواعد اؼبرتبطة بتسيَت اؼببادالت اػبارجية -
 سياسة االنفتاح اػبارجي على العامل. من سياسة التخطيط اؼبريكزم إىل

 تأثَتىا. ك  تنظيمهاك  تقدَل صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة بسياسة اؼبؤسسات اعبزائرية  -

التشريعية، باإلضافة إىل تقدَل ك  القانونيةك  التطرؽ إىل تقسيم الصبلحيات ما بُت السلطات التنفيذية  -
 غَت مباشرة.ك  ية بصفة مباشرةالتشريعات اليت تتحكم يف التجارة اػبارجك  القوانُت

اػبركج من نظاـ أحادية التصدير ك  يكما مت التطرؽ يف ىذه اؼبذيكرة أيضان إىل  توسيع اؼببادالت التجارية -
 العملة الصعبة.ك  اؼبعتمد على احملركقات يكمصدر كحيد للمداخيل

                                                 
)غَت -حالة الجزائر–تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وانعكاساتها على األنظمة المصرفية العربية توبُت،  علي - 1 ديكتوراه علـو

 .229ص ،2013 اعبزائر، ،03منشورة(، زبصص اقتصاد يكمي، علـو اقتصادية، جامعة اعبزائر
 .74مرجع سابق، ص   -األىداف والعراقيل -انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةر دادم عدكف، منتاكم ؿبمد، ناص - 2
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ناعية، أين يبكن الواردات يف ؾباؿ السياسة الصك  تقدَل شرح مفصل لتجارة السلع من خبلؿ الصادرات -
ىو اغباؿ يف امياؿ  اعبزائرم، يكما الصناعيتوجيو السلطات العمومية إىل تقليل عوامل الضعف يف اؽبيكل 

 .الزراعي، حيث هتدؼ السلطات إىل رفع النمو يف ىذا امياؿ

ت منذ برز ، اعبزائر يف مسعى انضمامها إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة اإف بداية االجراءات اليت شهدهت
االنفتاح على ك  عزمها على انتهاج نظاـ اقتصاد السوؽك  مباشرة اإلصبلحات االقتصادية يف بداية التسعينيات،

 االقتصاد العاؼبي.

III- :يريكػز فريػق العمػػل عنػد اسػػتغبللو لنظػاـ التجػارة اػبارجيػػة للدكلػة علػػى  االجتماعـات الخاصــة بفريـق العمــل
نضػػماـ مػػع متطلبػػات اؼبنظمػػة العاؼبيػػة للتجػػارة عنػػد االنضػػماـ أك بعػػد انتهػػاء مػػدل مطابقػػة قػػوانُت الدكلػػة طالبػػة اال

 فًتات السماح. 
كيف إطػػػار ذلػػػك يقػػػدـ الفريػػػق أسػػػئلة مكتوبػػػة للدكلػػػة اؼبعنيػػػة يكمػػػا يتلقػػػى اإلجابػػػات عنهػػػا بػػػنفس الطريقػػػة،   

، كقػػػد طرحػػػت ىػػػذه سػػػؤاؿ تتعلػػػق أساسػػػا بالزبػػػائن كاؼبػػػوردين 1000كأجابػػػت اعبزائػػػر يف ىػػػذا اإلطػػػار علػػػى حػػػوايل 
، كيكػػػػذلك ردت علػػػػى 1997األسػػػئلة مػػػػن طػػػرؼ الواليػػػػات اؼبتحػػػدة األمريكيػػػػة أجابػػػػت عنهػػػا اعبزائػػػػر يف ديسػػػمرب 

 1997نػػػوفمرب07، يبكػػػن اإلشػػػارة إىل أف اعبزائػػػر شػػػكلت يف 98ك 97األسػػػئلة الػػػيت طرحهػػػا االربػػػاد األكرك  يف 
تمثػػل يف اللجنػػة الوزاريػػة اؼبشػػًتيكة كالػػيت يًتأسػػها كزيػػر اؼباليػػة عبنتػػُت لتحضػػَت انضػػمامها اىل اؼبنظمػػة العاؼبيػػة للتجػػارة كت

باإلضافة إىل عبنة تسػهيل عمليػات التجػارة اػبارجيػة كالػيت ، عضوا من ـبتلف الوزارات كاؼبؤسسات 22كتتكوف من
 1مت تشكيلها من طرؼ كزارة التجارة كتعمل جنبا إىل جنب مع  اللجنة الوزارية اؼبشًتيكة.

IV-  بعػد اعبػوالت الػيت أشػرنا إليهػا تبػدأ اؼبفاكضػات حػوؿ   الػدخوؿ  الثنائية والمتعددة األطراف:المفاوضات
 إىل أسواؽ السلع كاػبدمات، حيث تلقت اعبزائر أسئلة إضافية من قبل بعض الدكؿ منها:

 الواليات اؼبتحدة األمريكية كأسًتاليا، ريكزت على اإلعانات اؼبمنوحة لبعض اؼبنتجات.  -

بالػدخوؿ إىل سػوؽ السػلع كاػبػدمات، طلبػت الواليػات اؼبتحػدة األمريكيػة كأسػًتاليا مػن اعبزائػر فيما يتعلق  -
أف تكوف أيكثر انفتاحا يف قطاع اػبدمات، لَتتفػع بػذلك مػن سػبع قطاعػات إىل تسػع أم بإضػافة قطػاعُت 

 نبا قطاع البنوؾ كالتأمينات.

كالواليػػػػات اؼبتحػػػػدة األمريكيػػػػة قضػػػػية الغػػػػاز  كيف إطػػػػار اؼبفاكضػػػػات الثنائيػػػػة طػػػػرح يكػػػػل مػػػػن االربػػػػاد األكرك  -
 كالكهرباء، كطالبوا بإلغاء التعريفة اعبمريكية اؼبزدكجة. 

حيػػػث قامػػػت اعبزائػػػر دبراجعػػػة أغلبيػػػة القػػػوانُت كالتنظيمػػػات اؼبتعلقػػػة بالتجػػػارة الداخليػػػة كالتجػػػارة اػبارجيػػػة،  
2 كجعلها منسجمة مع قواعد اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.

 

                                                 
-1999آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع االشارة الى حالة الجزائر) كصاؼ عتيقة، - 1

 .255-254ص ،2014 ،اعبزائر، جامعة بسكرة اقتصادية،علـو  (غَت منشورة)علـو ،ديكتوراه(2009
 .49،47، ص2006ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  ، المنظمة العالمية للتجارة،ؿبفوظ لشعب - 2
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 -V يقػدـ فريػق ، كذلػك بعػد االنتهػاء مػن األشػواط اؼبػذيكورة سػابقا لتفاوض وتوقيع بروتوكـول االنضـمام:نهاية ا
عمػػل اؼبنظمػػة اػبػػاص بالدكلػػة طالبػػة االنضػػماـ توصػػياتو إىل اميلػػس العػػاـ أك اؼبػػؤسبر الػػوزارم، كيػػتم قبػػوؿ عضػػوية أم 

 توقيعو.  دكلة كيكوف دبوافقة ثلثي األعضاء، كيصبح نافذا بعد ثبلثُت يوما من
، 2004بالنسبة للجزائر رغم التصروبات العديدة اليت تؤيكد على أف االنضماـ بات قريبا كذلك منػذ سػنة  

كلكن غبد اآلف مازالت اعبزائر يف مرحلة اؼبفاكضات اليت أخذت من مسَتتيها إىل االنضػماـ الشػوط األيكػرب لػذلك 
 ر مع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.سوؼ لبصص اؼبطلب اؼبوايل للتطرؽ ؼبسار مفاكضات اعبزائ

 المنظمة العالمية للتجارة المطلب الثالث: مسار مفاوضات الجزائر مع 
بعد تقديبها لطلب االنضماـ، إضافة ك  ،ةمن أجل استكماؿ مسار االنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجار  

قد مرت اؼبفاكضات ك  ية للتجارة،إىل مذيكرة االنضماـ، قد دخلت مرحلة اؼبفاكضات مع أعضاء اؼبنظمة العاؼب
 باؼبراحل التالية : 

 6991 -6991المرحلة األولى:   أوال:
 1987أفريل  30، إال أف اعبزائر قدمت يف 1986رغم أنو مت رفض طلب انضماـ اعبزائر للجات يف 

يف السابق يكعضو  إىل سكرتارية اعبات مقررا تبُت فيو نيتها يف االلبراط كالتفاعل يف االتفاقية بعد أف يكانت
1987جواف  17مبلحظ، كشكلت لذلك فرقة عمل يف 

تأسيس فوج عمل لدراسة  1987ليتم يف جويلية ، 1
،  كألسباب تتعلق بالسياسة الداخلية مل يتم إرساؿ  طلبها إال يف جواف 2ملف كطلب اعبزائر للتعاقد يف االتفاقية

ية إىل أمانة اؼبنظمة، كاليت على أثرىا طرحت ما مذيكرة حوؿ نظاـ التجارة اػبارج 1997، لتقدـ يف 1996
الواليات اؼبتحدة ، سؤاؿ من قبل الدكؿ اليت تربطها عبلقات ذبارية مع اعبزائر مثل االرباد األكرك 500يقارب 

كزارة كقد تابعت  23عضوا يبثلوف  70، كذلك عن طريق كفد اؼبفاكضُت يتكوف من 3األمريكية، الياباف اسًتاليا
4أغلبها من دكؿ االرباد األكرك . دكلة انضماـ اعبزائر، 40حوايل 

 

، أعقبتها ؾبموعة أخرل 1997جويلية  05كبعد تبليغ األجوبة عن ىذه السلسلة األكىل كاليت يكانت يف 
 5ت على النحو التايل :من األسئلة كاالستفسارات يكان

 سؤاؿ. 170الواليات اؼبتحدة:  -

 سؤاؿ. 124دكؿ االرباد األكرك :  -

                                                 
1  

- Examen de la politique de l'investissement Algérie,  conférence des Nations unies sur le commerce et le 

Développement, Nation unis, UNTAF/ TTE/ IPC/ 2003/9,  Genève,  mars.2004, P34. 
 . 134، مرجع سابق، ص الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، ناصر دادم عدكف، منتارم ؿبمد،  - 2
ديكتوراه علـو )غَت منشورة(، ، تجارةاستراتيجيات تمويل القطاع الفبلحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للدىينة  ؾبدكلُت،   - 3

 .269ص  ،2017بسكرة، اعبزائر، لـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة عزبصص نقود كسبويل، يكلية ال
 (05/03/2017)        2004الجزائر تنضم للمنظمة العالمية للتجارة في السداسي األول من عام فتيحة أضبد،  -4

 http://www.alriyadh.com/Contents/03-07-2003/Economy/EcoNews_6785.php. 

     .                                                                                                                            212، ص2002 علـو اقتصادية، اعبزائر،، (غَت منشورة ) ، ديكتوراه دكلةدور االنترنت وتطبيقاتو في مجال التسويقإبراىيم خبيت،  - 5

http://www.alriyadh.com/Contents/03-07-2003/Economy/EcoNews_6785.php
http://www.alriyadh.com/Contents/03-07-2003/Economy/EcoNews_6785.php
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 سؤاؿ. 33سويسرا:  -

 أسئلة. 9الياباف  -

 أسئلة. 08اسًتاليا  -

 إسرائيل سؤاؿ كاحد. -
 1998أفريل  23 – 22يكما عقدت جولة من اؼبفاكضات مع اعبزائر يف اجتماع اؼبنظمة اؼبنعقد يومي  

جبنيف أين مت طرح تصور كاضح حوؿ مدل تطابق التجارة اػبارجية للجزائر مع اإلجراءات اؼبتضمنة يف 
تعترب ىذه اؼبرحلة أىم ك  ، 1فاقيات التجارية لػلمنظمة العاؼبية للتجارة، لتدخل يف مفاكضات متعددة األطراؼاالت

خبلؿ ىذه ، ك النظاـ االقتصادم ؽبذا البلدك  الذم يتم فيها توضيح نظاـ التجارة اػبارجيةك  مرحلة للبلد اؼبنظم
لدكؿ األعضاء يف اؼبنظمة، كاإلجابة على ىذه مع مشاريكة يكل ا 2اؼبرحلة تكوف اؼبفاكضات متعددة األطراؼ

 األسئلة تكوف بشكل يكتا .

 0220 – 0222المرحلة الثانية:  ثانيا:
، إال أف فشػل مػؤسبر 1999يكاف من اؼبقرر أف تستأنف اعبزائر اؼبرحلة الثانية من اؼبفاكضات يف هناية سػنة 

 كزيػر التجػارة، آنػذاؾ، مػع رئػيس اؼبنظمػة يف لقػاء بػُت  2001أفريػل  09سياتل حاؿ دكف ذلك، يكمػا مت أيضػا يف 
جػػواف فقػػد قػػدمت اعبزائػػر مػػذيكرة جديػػدة مقدمػػة، 3ؿباكلػػة إلنعػػاش اؼبفاكضػػات إال أف ىػػذه األخػػَتة فشػػلت،

بالتػايل ك  إال أف اؼبفاكضات مل تصل إىل أم نتيجػة ملموسػة ،  يكاف على رأس الوفد اعبزائرم كزير التجارةك  ،2001
التناقضػات ك  قد كجهت للجزائر عدة انتقادات من طرؼ اؼبنظمػة  بسػبب  النقػائص        ك  حكم عليها بالفشل.

 ،2001فبػا أدل بػاعبزائر إىل إعػادة صػياغة اؼبػذيكرة يف جويليػة، اليت احتوهتا اؼبذيكرة اؼبقدمة من طرؼ الوفد اعبزائرم
 .  قدمت للمنظمةك 

إعػػػادة صػػػياغة مػػػذيكرة االنضػػػماـ، كضػػػمنوىا إىل  2001ديسػػػمرب  13ليقػػـو خػػػرباء لػػػدل كزارة التجػػػارة يف 
معلومػػػات توضػػػيحية حػػػوؿ النظػػػاـ التجػػػارم اعبزائػػػرم كالتغػػػَتات اؼبرتقبػػػة علػػػى اؼبنظومػػػة اعببائيػػػة كاعبمريكيػػػة مػػػن أجػػػل 

 .4مبلئمتها مع القواعد الدكلية 

                                                 
اه علـو )غَت ، ديكتور مصر(-المنظمة العالمية للتجارة  وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية) دراسة حالة الجزائر، آيات اهلل موغبساف - 1

 271ص. ،2011جامعة باتنة، اعبزائر، ، لتجارية كعلـو التسيَتلمنشورة(،  زبصص اقتصاد التنمية، يكلية العلـو االقتصادية ك 
ك تكوف اإلجابة على بعض األسئلة اليت تستدعي مفاكضات ثنائية، ك على البلد الذم ينوم االنضماـ أف  ينتظر عدة أسئلة دقيقة من طرؼ  - 2

االسبانية(. ك تدكر األسئلة ، كؿ األعضاء ك يف أم ؾباؿ، يكما أنو ملـز باإلجابة على األسئلة بوضوح بإحدل لغات اؼبنظمة )اإلقبليزية، الفرنسيةالد
إلحصاءات اؼبطركحة من الدكؿ األعضاء حوؿ اإلعانات، التعريفات اعبمريكية، اإلعفاءات، إجراءات مكافحة اإلغراؽ، رخص االستَتاد، اؼببادالت كا

 كنظاـ اغبماية غبقوؽ اؼبلكية الفكرية ك غَتىا من امياالت
 جامعة الشلف، اعبزائر، ،2005، 02عدد ، ، ؾبلة اقتصاديات ااؿ أفريقياأثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائريخالدم خدهبة،  - 3

 .87ص
 .462بن موسى يكماؿ، مرجع سابق، ص - 4
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 تلقػػت اعبزائػػر ؾبموعػػة أخػػرل مػػن األسػػئلة تصػػب معظمهػػا حػػوؿ اؼبنظومػػة التعريفيػػة.  2002كيف جػػانفي 
اعبمريكيػػػة الػػػيت تنػػػوم الػػػدخوؿ هبػػػا إىل  اأجابػػػت اعبزائػػػر علػػػى ىػػػذه األسػػػئلة بتقػػػديبها لعػػػرض مفصػػػل حػػػوؿ تعريفاهتػػػك 

 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.
أخصػػػػائيا السػػػػتئناؼ ك  خبػػػػَتا  40قػػػػاد كزيػػػػر التجػػػػارة كفػػػػدا جزائريػػػػا يتكػػػػوف مػػػػن  2002-02-07كيف 

يكػػػذا ضػػػبط معػػػامل ك  تشػػػريعاهتاك  ر لعػػػدـ مطابقػػػة قوانينهػػػااؼبفاكضػػػات، كجهػػػت خبلؽبػػػا العديػػػد مػػػن االنتقػػػادات للجزائػػػ
االقتصػػادية مػػع تلػػك اؼبعتمػػدة لػػدل اؼبنظمػػة، ؽبػػذا أعػػادت اعبزائػػر صػػياغة اؼبػػذيكرة اؼبقدمػػة كفقػػا ك  اؼبعطيػػات التجاريػػة

 37حػوايل  ىتتعلػق ىػذه االنتقػادات بػاحتواء ملػف اعبزائػر علػك  للشركط اؼبفركضة مػن قبػل اؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػارة،
تكػوف اعبزائػر قػػد ، مػع هنايػة ىػػذه اؼبرحلػةك  ،.1اؼببػادئ القانونيػػة اؼبنصػوص عليهػا مػن قبػػل اؼبنظمػةك  قاعػدة ال تتماشػى

مرحلػػة اؼبفاكضػػات أعضػػاء اؼبنظمػػػة. لتبػػدأ  ندكلػػة مػػ 43الػػيت سبػػت مػػع ك  اؼبتعػػددة األطػػراؼ، تانتهػػت مػػن اؼبفاكضػػا
 السػػػلع مػػػن خػػػبلؿ تقػػػدَل  التنػػػازالت يف اغبقػػػوؽ اؼبلكيػػػةالثنائيػػػة كالػػػيت تشػػػمل التفػػػاكض حػػػوؿ الػػػدخوؿ إىل أسػػػواؽ 

 كأيضا مفاكضات حوؿ التنازالت اػباصة يف ؾباؿ اػبدمات كاليت تعترب مػن  أصػعب اؼبراحػل، الدعم عند االستَتادك 
منهػا اعبزائػر، حيػث عليهػا أف ذبػػرم مفاكضػات ثنائيػة يف ؾبػاؿ اػبػدمات، يػتم مػن خبلؽبػػا  ك  خاصػة للبلػداف الناميػة ك 
 تكػػػوف اؼبفاكضػػػات ثنائيػػػة بػػػُت البلػػػداف األعضػػػاءك  ضػػػاح اميػػػاالت اػبدماتيػػػة الػػػيت سػػػيتم فتحهػػػا للػػػدكؿ األعضػػػاء،إي
 2الشريكاء األساسيُت يف ؾباؿ التجارة.ك 

، 2002مػػػام مػػػن سػػػنة  07انطلقػػػت اؼبفاكضػػػات الثنائيػػػة جبنيػػػف، كدامػػػت إىل  2002أفريػػػل  29كيف 
مع يكل من االرباد األكرك  كالواليات اؼبتحػدة األمريكيػة، كيكنػدا  كىذه اؼبفاكضات ىي عبارة عن سلسلة أكىل جرت

كاليابػػػاف كسويسػػػرا، كخػػػبلؿ ىػػػذه اللقػػػاءات كصػػػفت االقًتاحػػػات اعبزائريػػػة مػػػن قبػػػل األطػػػراؼ اؼبفاكضػػػة، بأهنػػػا ذات 
 .  3مصداقية كتستحق التفاكض

ىػػذا بدايػػة ، ك ء باؼبنظمػػةكبعػػدىا  دخلػػت اعبزائػػر مرحلػػة جديػػدة مػػن اؼبفاكضػػات الثنائيػػة مػػع الػػدكؿ األعضػػا
لًتيكػػػز علػػػى أىػػػم النقػػػاط الػػػيت بقيػػػت عالقػػػة مثػػػل ربريػػػػر األسػػػعار اؼبسػػػبق باإلضػػػافة إىل موضػػػوع  2002مػػػن أيكتػػػوبر 

الػػيت ال تػػزاؿ اعبزائػػر تػػتحفظ ك  اؼبواشػػي ذات اػبصوصػػية احملليػػةاسػػتَتاد بعػػض اؼبػػواد مثػػل النفايػػات اؼبعدنيػػةك  تصػػدير
 .4على قواعد اؼبنظمة بشأهنا

انتهػت اعبولػػة الرابعػة مػػن اؼبفاكضػات، كأيكػدت اغبكومػػة اعبزائريػة نيتهػػا مػن أجػػل  2002نػوفمرب  16 كيف
مػػن التشػػريع أصػػبح يتوافػػق كقػػوانُت اؼبنظمػػة، كمل يبػػق علػػى % 90تعجيػػل سػػَت اؼبلػػف اعبزائػػرم، حيػػث أف أيكثػػر مػػن 

 ظاـ اعبمريكي.سؤاؿ جديد يتمحور حوؿ التشريع االقتصادم كالن 100اعبزائر إال أف ذبيب على 
                                                 

، ماجستَت)غَت منشورة(، زبصص ربليل اقتصادم، علـو 7112-0121لخارجية الجزائرية في ظل التطورات الراىنةا ةالتجار ، شنيٍت ظبَت - 1
 .96ص  ،2006اقتصادية، اعبزائر، 

 زبصص، (غَت منشورة)ماجستَت  -دراسة حالة الجزائر –المنظمة العالمية لتجارة وتحرير الخدمات المالية  والمصرفية ، بداكم مصطفى - 2
 91ص ،2004 ،، اعبزائر، البليدةعلـو اقتصاديةكمالية كبنوؾ،  نقود

 .147مرجع سابق، ص، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارةناصر دادم عدكف، منتاكم ؿبمد،   - 3
 .91ص ،بداكم مصطفى ،مرجع سابق  - 4
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 إلى يومنا ىذا:  0222المرحلة الثالثة: من  ثالثا:
كيف ىذه اؼبرحلة انعقدت اعبولة اػبامسة من اؼبفاكضػات كالػيت صبعػت أعضػاء اللجنػة اؼبشػرفة علػى انضػماـ 

ذلػك ، ك 2003اعبزائر إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجػارة بفػوج العمػل اؼبكلػف بػإدارة اؼبفاكضػات مػع اعبزائػر يف مػام عػاـ 
هبدؼ تقييم كضبط اآلليات األخَتة النضماـ اعبزائر النهػائي للمنظمػة العاؼبيػة للتجػارة يف السداسػي األكؿ مػن عػاـ 

مػا بقػي يف اعبولػة األخػَتة ال يزيػد عػن ؾبػرد ، ك جػاىزة ت،حيث أف كثائق االنضػماـ الرظبػي للمنظمػة أصػبح2004
تتبػػػع نظػػػاـ  أيضػػػا الػػػدكرةمت مػػػن خػػػبلؿ   ت اؼباضػػػية، يكمػػػاإجػػػراءات شػػػكلية، بػػػالنظر إىل مػػػا مت إقبػػػازه خػػػبلؿ السػػػنوا

اؼبػدل الػذم كصػلت إليػو اؼبفاكضػات ك  عاميػاؿ التشػري التجارة اػبارجية للجزائر، كمتابعة تطورات التغيػَتات اؽبامػة يف
  1الثنائية.

 28اعبزائػػر حيػػث دخلػػت يف اعبولػػة  السادسػػة مػػن اؼبفاكضػػات يف  وتوقعتػػ لكػػن الواقػػع أثبػػت عكػػس مػػا
عضػػوا يبثلػػوف اإلدارة كالقطاعػػات االقتصػػادية ذات األنبيػػة يف  28جبنيػػف بوفػػد جزائػػرم مكػػوف مػػن  2003فمرب نػػو 

 2 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة إضافة إىل الشريكاء االجتماعيُت برئاسة كزير التجارة آنذاؾ كقد تضمن جدكؿ األعماؿ:
 تأىيل اإلطار التشريعي اؼبنظم للتجارة اػبارجية. -

 .  متعددة األطراؼ مرتبطة بالفبلحةؿبادثات  -

 التطرؽ إىل اؼبستجدات اؼبتعلقة دبنع اسًتاد اػبمور من قبل الربؼباف اعبزائرم. -
لػػػتعلن كزارة التجػػػػارة مػػػػرة أخػػػرل أف اؼبرحلػػػػة النهائيػػػػة للمفاكضػػػات مػػػػن خػػػػبلؿ اعبولػػػة السػػػػابعة  سػػػػتعقد يف 

اعبزائريػة، حيػث قػاـ الوفػد اعبزائػرم بػإجراء  ، كالػيت سػيدكر النقػاش فيهػا حػوؿ اؼبقًتحػات2004جواف  25جنيف 
تقيػػيم هنػػائي للمفاكضػػات الثنائيػػة كاؼبتعػػددة األطػػراؼ، يكمػػا عػػرض التعػػديبلت االقتصػػادية األخػػَتة، كسبحػػور اغبػػديث 
يف احملادثػػػات النهائيػػػة حػػػوؿ دخػػػوؿ السػػػلع كاػبػػػدمات علػػػى مسػػػتول األسػػػواؽ، كقػػػد مت أيضػػػا االسػػػتماع إىل تقريػػػر 

كلفػػة بػػاؼبلف اعبزائػػرم كعلػػى مػػا يبػػدك أف التقيػػيم يكػػاف اهبابيػػا جػػدا، ليصػػرح بعػػدىا أف االنضػػماـ ؾبموعػػة العمػػل اؼب
 .3ال ؿبالة 2005سيكوف خبلؿ سنة 

قػػاـ األعضػػاء بفحػػص مشػػركع التقريػػر الػػذم مت االطػػبلع عليػػو مػػن طػػرؼ فريػػق  2008جػػانفي  17كيف 
باإلضػػافة إىل التعػػديبلت الػػيت التػػو يكػػذلك مػػا مت العمػػل، حيػػث يصػػف ىػػذا التقريػػر نظػػاـ التجػػارة اػبارجيػػة للجزائػػر 

تعديلػػػػو يف اؼبؤسسػػػػات ذات الطػػػػابع القػػػػانوٍل كتكييفهػػػػا دبػػػػا يػػػػتبلءـ كقواعػػػػد اؼبنظمػػػػة العاؼبيػػػػة للتجػػػػارة، خػػػػبلؿ ىاتػػػػو 
اؼبفاكضات صرح سفَت فريق العمل بأنو مازاؿ للجزائر أمور أخرل عليهػا القيػاـ هبػا مػن أجػل قبوؽبػا يف اؼبنظمػة كلقػد 

كيكػػذلك ، سياسػػات األسػػعار، التعريفػػات اعبمريكيػػة، ت اعبزائػػر أيضػػا قػػوانُت جديػػدة فيمػػا ىبػػص اؼبلكيػػة الفكريػػةكضػػع
 4فيما ىبص استَتاد اؼبنتجات الصيدالنية كاؼبشركبات الكحولية.

                                                 
 .269ص ، دىينة  ؾبدكلُت، مرجع سابق  - 1
 ..257ص ،كصاؼ عتيقة، مرجع سابق - 2
 . 464بن موسى يكماؿ، مرجع سابق، ص  - 3

4
-Etat d'avancement des traveaux du groupe de travail de l'accession de l'algerie à l'O.M,    )11/03/2007(          

    http://www.wto.org 
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 عاـ بداية اؼبفاكضات من العاشرة اعبولة إسباـ مت حيث اؼبفاكضات باب أغلق 2009 سنة خبلؿ

 حوؿ العاشرة، اعبولة يف عنها أفصحوا اليت األمريكيُت،ك  األكركبيُت اؼبفاكضات أسئلة سبحورت كقد، 2009

 تطبيقنظاـ ك  اؼبقيمُت، غَت لؤلشخاص االستَتاد كحق الطبيعي غازلل اؼبزدكج السعر رأسها كعلى األسعار  سياسة

 الذم، 2006لسنة التكميلي ةاؼبالي قرار األسئلة الت يكما اؼبضافة القيمة على الرسم مثل الداخلية الضرائب

 كتدعيم االستَتاد، رخص كنظاـ  الصادرات، بدعم اؼبتعلقة كاؼبسائل اؼبستعملة، السيارات استَتاد حبضر قضى

 الصفقات حوؿ األطراؼ اؼبتعددة بلتفاقيةل بانضماـ اعبزائر تعلق كما العمومية الصفقاتك  العبور، حريةك  الصناعة

، اؼبعلومات السرية فيما ىبص اؼبواد الصيدالنية ضباية عليها، لئلجابة اعبزائر عيتد اليت اؼبسائل منك  العمومية
كاالنضماـ لبلتفاقية اؼبتعددة األطراؼ حوؿ ذبارة الطَتاف اؼبدٍل كاؼبؤسسات التجارية التابعة للدكلة كمسألة 

 اػبوصصة.
 إىل الراميػة فاكضػاتاؼب اسػتئناؼ عػن "بػادة بػن مصػطفى" السػيد التجػارة كزيػر يكشػف 2010 سػنةكيف 

 خطػت قػد اعبزائػر أف أشػار يكمػا السػنة، قاربػت ؼبػدة توقفهػا بعػد قريبػا للتجػارة العاؼبيػة اؼبنظمػة إىل اعبزائػرنضػماـ ا
 سػؤاؿ200 مػن مقابػل 96 إىل اؼبطركحػة األسػئلة عػدد البفػاض بعػد خاصة اؼبفاكضات مسار يف هبابيةإ خطوات

 .سابقا

 دقيقػة أجوبػة اؼبفػاكض اعبزائػرم الوفػد كقػدـ، مػن اؼبفاكضػات 11انعقػدت اعبولػة  2013 أفريػل 5 يف

 علػى حػرة أسػعار بتطبيػق اعبزائريػة اغبكومػة التػزاـ الوثيقة ضبلت حيث الصناعي، القطاع يف الغاز سعر ملف زبص

 ايكمػ اؼبنظمػة، مػع اعبزائر مفاكضات تقدـ تعرقل ظلت اليت النقطة كىي للتصدير، اؼبوجهة للصناعات اؼبوجو الغاز
 كاػبػاص العمػومي للقطػاعُت اؼبعاملػةبتػوفَت  نفػس  األخػَتة  كالتػزاـ االقتصػاد، يف الدكلػة دكر عػن أجوبػة الوفد ضبل

 تفػتح 2000 سػنة منػذ األكىل للمػرة، ك كاألجنػيب احمللػي اػبػاص القطػاع علػى معلنػة غػَت قيػود فبارسػة عػن كالكػف

 خبصػوص كاضػحة أجنػدة بتقػدَل األخػَتة ىػذه مطالبػة بعػد اؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػارة، أعضػاء مع الدعم ملف اعبزائر

 يف الشػفافية مػن اؼبزيػد أجػل مػن كىػذا اػبدمات كبعض الغذائية كاؼبواد الطاقة كمنها اؼبواد، من الكثَت دعم مراجعة
 الفئات إىل الدعم على الدكؿ الراغبة يف االنضماـ  توجيو  التجارة منظمة كتقًتح .كالتجارية االقتصادية اؼبعامبلت

.التجارية اؼبمارسات غموض من كتزيد اؼبنافسة تقتل اليت العاـ الدعم سياسات عن كالكف ىشاشة، األيكثر
1 

                                                 
 .260مرجع سابق،ص، كصاؼ عتيقة - 1
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 المبحث الثاني : اإلصبلحات المصرفية في الجزائر 
يتناكؿ ىذا اؼببحث اإلصبلحات اؼبصرفية اليت مرت هبا اعبزائر بداية من اصبلحات قبػل التسػعينيات كالػيت  
هور اغلب البنػوؾ العموميػة خػبلؿ تلػك الفػًتة كصػوال إىل اإلصػبلحات اؼبصػرفية الػيت سبػت يف ظػل التحػوؿ سبيزت بظ

إىل اقتصػػاد السػػوؽ كذبسػػدت انطبلقػػا مػػن صػػدكر قػػانوف النقػػد كالقػػرض خػػبلؿ التسػػعينيات الػػذم كضػػع أكىل دعػػائم 
  .  ـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارةالتحرير اؼبصريف حيث أدريكت اعبزائر ضركرة  ذلك خاصة يف ظل سعيها لبلنضما

 المطلب األول: النظام المصرفي الجزائري قبل إصبلحات التسعينيات 
لقد مر النظاـ اؼبصريف اعبزائرم بعدة مراحل قبػل إصػدار قػانوف النقػد كالقػرض يف التسػعينيات  الػذم يعتػرب 

كالػيت سبيػزت دبرحلػة ، رفػة كضػعيتو قبػل تلػك الفػًتةالريكيزة األكىل للتحوؿ إىل اقتصاد السوؽ، لذلك يكاف لزاما علينا مع
التخطيط اؼبريكزم ىذا من جهة،  كمن جهػة ثانيػة فػإف أغلػب البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة تشػكلت يف تلػك الفػًتة الػيت 

يتوافػػػق مػػػع األىػػػداؼ اؼبسػػػطرة  كالػػػيت سػػػعت مػػػن خبلؽبػػػا اعبزائػػػر إىل تأسػػػيس نظػػػاـ مصػػػريف كطػػػٍت، تلػػػي االسػػػتقبلؿ
 سبويل االستثمارات اؼبخططة كىبدـ التنمية يف تلك الفًتة. كاؼبتمثلة يف

 مرحلة تأسيس نظام مصرفي وطني  أوال:

سبيزت تلك الفًتة بظهور اؽبيايكل اعبديدة للنظاـ اؼبصريف اعبزائرم  حيث ظهرت اغلب البنوؾ العمومية 
سبيزت بظهور اػبزينة العامة باإلضافة إىل اعبزائرية يف تلك الفًتة، فقد يكانت اؼبرحلة  مرحلة إضفاء للسيادة الوطنية 

البنك اؼبريكزم اعبزائرم كالصندكؽ اعبزائرم للتنمية، كالصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط، حيث ضلت تلك 
فمن جهة نظاـ مصريف ليربايل يسيطر ، اؽبيايكل اعبديدة اليت ظهرت بعد االستقبلؿ  تعمل يف ظل ازدكاجية النظاـ

فبا خلق تناقضا على ، نظاـ قائم على أساس نظاـ  اشًتايكي تسيطر عليو الدكلةجهة ثانية عليو اػبواص، كمن 
حيث قامت الدكلة  بتأميم البنوؾ األجنبية ليتشكل بذلك  1966إىل غاية سنة ، مستول  أداء النظاـ اؼبصريف

ية رأس ماؽبا يكليا للدكلة اعبهاز اؼبصريف اعبزائرم، كنتج عن عملية التأميم ظهور ثبلث بنوؾ ذبارية تعود ملك
كسبثلت  يف البنك الوطٍت اعبزائرم، كالقرض الشعيب اعبزائرم كالبنك اػبارجي اعبزائرم، كقد تشكل النظاـ اؼبصريف 

 اعبزائرم يف تلك الفًتة، كفق الًتتيب التايل :

-I ـــة العامـــة  اػبزينػػػة الفرنسػػػية عقػػػب االسػػػتقبلؿ مباشػػػرة سبثلػػػت اػبطػػػوة الرئيسػػػية األكىل يف الفصػػػل بػػػُت: الخزين
، كالػػيت أخػػذت علػػى عاتقهػػا الوظػػائف التقليديػػة للخزينػػة، 1962كاػبزينػػة اعبزائريػػة أيػػن مت الفصػػل بينهمػػا يف أكت 

زيادة على ذلك يكلفت بتقػدَل قػركض االسػتثمار للقطػاع االقتصػادم كقػركض التجهيػز اؼبمنوحػة للقطػاع الفبلحػي 
مسػػػتهدفة يف ذلػػػك تنفيػػػذ بػػػرامج التنميػػػة االقتصػػػادية احملػػػددة مػػػن طػػػرؼ اؼبسػػػَت ذاتيػػػا، نظػػػرا لػػػنقص اؼبػػػوارد اؼباليػػػة 

 2يكما حلت يف يكثَت من األحياف ؿبل البنك اؼبريكزم يف لعب دكر الضابط للسياسة النقدية.1الدكلة.
                                                 

 .104ص مرجع سابق، كصاؼ عتيقة، - 1
 (غَت منشورة ) ماجستَت-باإلشارة إلى حالة الجزائر -اإلصبلحات المصرفية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشردور  مصطفى، مراد - 2

 .45ص ،2011اعبزائر،  رداية،غ علـو ذبارية، اؼبريكز اعبامعي، ذبارة دكلية
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-II البنك المركزي الجزائري(BCA) : من بتداءن اتقرر إنشاء مؤسسة إصدار جزائرية لتحل ؿبل بنك اعبزائر 
 13/12/1962.1يف  اؼبصادؽ عليو من قبل اميلس التأسيسي 144-62طبقنا للقانوف رقم  01/01/1963

كيكذا  كتوجيو كمراقبة القرض، حيث أسندت لو مهاـ اإلصدار النقدم كمراقبة كتنظيم كتداكؿ الكتلة النقدية،
 كإدارة االحتياطي القانوٍل.، إعادة اػبصم كتسيَت احتياطات الصرؼ

III- ئري للتنمية الصندوق الجزا(CAD): سبويل األجنبية البنوؾ رفض نتيجة الصندكؽ ىذا تأسيس مت 
 مؤسساتبو أربع  أغبقت حيث ،165-63رقم القانوف دبوجب 0519/ 07/63 بتاريخ كذلك الوطٍت االقتصاد
 صفقات صندكؽ، الوطٍت القرض العقارم، القرض :كىي األجل، متوسط االئتماف يف تتعامل يكانت مصرفية

 كقد .اعبزائر كتنمية ذبهيز صندكؽ ىي األجل طويل االئتماف يف متخصصة كاحدة مصرفية كمؤسسة لة،الدك 
 الشريكات سبويل جانب إىل التنموية اؼبخططات إطار يف اؼبربؾبة االستثمارات بتمويل الصندكؽ ىذا يكلف

م للتنمية يتمثل يف الرغبة يف كيكاف اؽبدؼ من إنشاء الصندكؽ اعبزائر 2.اتيالستين هناية يف تأسست اليت الوطنية
  3كعلى مستول تنظيمو. كضع كسيلة تنمية متميزة كظهرت من خبلؿ اؼبهمات اؼبويكلة إليو،

IV- الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط(CNEP):من  1964يف أكت  227/64أنشئ دبوجب القانوف
السكن، كمت اسًتجاع صبيع أصوؿ  مهامو ذبميع ادخار العائبلت كسبويل احتياجاهتا للسلع اؼبعمرة كخاصة

الصناديق اليت يكانت موجودة يف السابق ككجو نشاطو فيما بعد كبو سبويل الربامج اؼبخططة للسكن اعبماعي 
 4احمللية كااليكتتاب يف السندات. تكإقراض اؽبيئا

V- البنك الوطني الجزائري (BNA): يكأداة 13/06/1966بتاريخ 66 -178األمر دبوجب أنشئ
 أسندت اليت األنشطة أىم كمن الزراعي، القطاع يف االشًتايكي التحوؿ ط اؼبايل كدعامة لعملية التحوؿللتخطي
 :يلي ما ذبارم يكبنك هبا يقـو اليت التقليدية اؼبصرفية العمليات جانب إىل للبنك

 .األجل كاؼبتوسط القصَت االئتماف ؾباؿ يف الدكلة خطة تنفيذ -
 .اػباص ـالعا بشقيو الصناعي القطاع كيكذلك ذاتيا ؼبسَتا الزراعي القطاع بتمويل التكفل -
 5.االستَتاد ؾباؿ يف خاصة التجارم القطاع سبويل -

                                                 
1  -  Mekideche Mustapha , l’Algérie entre économie de rente et économie émergente ,édition Dahlab, 2000, 

          p56 -57. 
ديكتوراه علـو )غَت  ،2008-2005أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على النشاط المصرفي في الجزائر خبلل الفترة  ،منية خليفة - 2

 .77ص، اعبزائر، 03منشورة(، ربليل اقتصادم، علـو اقتصادية، جامعة اعبزائر
3

 - Abdelkrim NAAS, Le système bancaire Algérien : De la décolonisation à l’économie de marché ,Ed. 

Maisonneuve et Larose , France,2003,p32. 
 .205ص مرجع سابق، ،علي توبُت - 4
غَت ) ، ماجستَتصرةإمكانيات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغيرات االقتصادية والمصرفية المعا حسٍت مبارؾ، بعلي - 5

 .63ص ،2012اعبزائر،  ،إدارة مالية، علو تسيَت، جامعة قسنطينة،(منشورة،
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VI-  القرض الشعبي الجزائري(CPA) : بػرأس مػاؿ 14/05/1967اؼبػؤرخ يف  67-75أنشئ دبوجب االمػر
 رض الشػػػعيب للجزائػػػر ككىػػػرافكجػػػاء ليحػػػل ؿبػػػل البنػػػوؾ األجنبيػػػة اؼبتمثلػػػة يف القػػػ، مليػػػوف دينػػػار جزائػػػرم 15قػػػدره 

كالصندكؽ اؼبريكزم اعبزائرم للقرض الشعيب، مث اندؾبت فيو بعد ذلػك ثػبلث بنػوؾ أجنبيػة كىػي ، قسنطينة كعنابةك 
باإلضػػافة إىل يكونػػو 1مصػػر.-كالبنػػك اؼبخػػتلط اعبزائػػر كاؼبؤسسػػة الفرنسػػية للقػػرض كالبنػػك، :شػػريكة مارسػػيليا للقػػرض،

كترقيػػػػة القطػػػػاع الثالػػػػث، مػػػػنح القػػػػركض للقطػػػػاع اغبػػػػريف كالفنػػػػادؽ كالقطػػػػاع بنػػػػك إيػػػػداع تتجسػػػػد مهمتػػػػو يف تعزيػػػػز 
 2السياحي بصفة عامة كيكذلك قطاع الصيد كالتعاكنيات غَت الفبلحية كاؼبهن اغبرة.

VII- الخــارجي زائــربنــك الج(BEA): برأظبػػاؿ 01/10/1967اؼبػػؤرخ يف  204-67اؼبرسػػـو دبوجػػب تأسػػس
 اػبارجيػة، للتجػارة الفرنسػي البنػك ،الليػوٍل القػرض كىػي بنػوؾ طبػس ميمتػأ بعػد مليػوف دينػار جزائػرم 20قػدره 

 اػبارجيػة التجػارة سبويػل مهمػة لػو أسػندت حيػث .اؼبتوسػط األبػيض البحػر كبنػك بػاريكليز، بنػك، العامػة الشػريكة

 3.اعبزائرية الصادرات كتدعيم
 .  كبالتايل فإف اغلب البنوؾ العمومية اعبزائرية ظهرت بعد االستقبلؿ

 6996سنة إلصبلحات المصرفية ا ثانيا: 
مػػر النظػػاـ البنكػػي دبراحػػل عديػػدة، سبيػػزت يكػػل مرحلػػة خبصػػائص معينػػة، فبعػػد االسػػتقبلؿ كرثػػت اعبزائػػر جهػػازا 

، 1966زائريػػة بتػػأميم البنػػوؾ كذلػػك يف مصػػرفيا قائمػػا علػػى أسػػاس النظػػاـ الليػػربايل، إذ قامػػت السػػلطات العموميػػة اعب
، حيػث ارتكػػز تنظػيم االقتصػاد الػوطٍت علػى التخطػيط اؼبريكػزم اؼبسػػتند إىل 4ليتشػكل بػذلك اعبهػاز اؼبصػريف اعبزائػرم

مبػػادئ كقواعػػد االقتصػػاد االشػػًتايكي، كظهػػرت فكػػرة التخصػػص البنكػػي الػػيت أدت إىل غيػػاب اؼبنافسػػة، يكمػػا يكانػػت 
 5باإلضافة إىل العديد من النقائص اليت عرفتها عملية التمويل كنذيكر منها:، وارد تعبئتواحتياجات التمويل تفوؽ م

غياب قانوف خاص باؼبهنة اؼبصرفية حيث يكانت القوانُت مبعثرة كغَت منسجمة فيما بينها فبا انعكس  -
 . سلبا على أداء البنوؾ

وبدد القانوف بالضبط مهاـ  تنازع كتداخل الصبلحيات كذلك على مستول السلطات النقدية حيث مل -
البنك اؼبريكزم كحاالت تدخل كزارة اؼبالية، فبا أدل إىل تناقض يف إصدار األكامر كالقرارات بينهما كالذم 

يكما حدثت نزاعات بُت البنوؾ األكلية فيما  كالغموض على مستول نظاـ التمويل.، كلد ترايكم اؼبشايكل

                                                 
 .86ص .2006اعبزائر، ، 2ط ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري ،لعشب ؿبفوظ - 1

2  -  Abdelkrim NAAS ,op.cit ,p49-50. 
 .63ص مرجع سابق، بعلي حسٍت مبارؾ، - 3
إصبلح النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل حوؿ  اؼبؤسبر الدكيل الثاٍل، تحديث القطاع المصرفي في الجزائرنور الدين، عرابة اغباج،  سبجغدين - 4

 . 04ص  ، اعبزائر،كرقلةجامعة  ،2008 مارس 12ك11يومي التطورات العاؼبية الراىنة،
)غَت منشورة(، زبصص نقود كمالية، يكلية ين أداء البنوك العمومية، في الجزائردور التسويق المصرفي في تحس يكماؿ،  فايدم  - 5 ، ديكتوراه علـو

 .216-215ص ،2014، 03العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر
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مل ربًـت مبدأ التخصص البنكي، كبالتايل سادت الفوضى بينها بسبب صبع الودائع كمنح القركض، حيث 
 يف ربديد مهاـ البنك التجارم بشكل دقيق.

تعاظم دكر اػبزينة العمومية كىيمنتها على النظاـ اؼبصريف من خبلؿ سيطرهتا كربكمها يف يكل عمليات  -
قود بشكل ال يربره حيث اعتربت اؼبتسبب الرئيسي يف دفع البنك اؼبريكزم إىل إصدار الن، النقد كالقرض

 الوضع النقدم للببلد، فبا أدل إىل ربويل البنوؾ التجارية إىل ىيئات إدارية تقـو بتنفيذ ما قررتو اػبزينة.

لينػػػػتج عػػػػن عمليػػػػة ، بسػػػػبب النقػػػػائص الػػػػيت خلفتهػػػػا أسػػػػاليب التمويػػػػل اؼبعتمػػػػدة 71جػػػػاءت إصػػػػبلحات عػػػػاـ  
ر البنػك اعبزائػرم للتنميػة الػذم نػتج عػن سبويػل الصػندكؽ اإلصبلح ىذه ازباذ صبلة من اإلجراءات، يكػاف أكؽبػا ظهػو 

 1نبا: 71جواف  30يكما مت إنشاء ىيئتُت استشاريتُت يف ،  71جواف  07اعبزائرم للتنمية كذلك يف 
 :عضػػوا يبثلػػوف اؽبيئػػات كاإلدارات اؼباليػػة  21كيتكػػوف مػػن ، حيػػث يرأسػػو كزيػػر اؼباليػػة اميلػػس الػػوطٍت للقػػرض

التوصػيات كاؼببلحظػات يف اؼبسػائل اؼبتعلقػة بالنقػد كالقػرض   اتقػو دكر تقػوَل اآلراء،كيقع علػى ع، كاؼبؤسسات
 يكما يتكفل بالدراسات اؼبتعلقة بسياسة القرض.

 تقػـو بتقػدَل اآلراء كالتوصػيات  ثاللجنة التقنية للمؤسسات اؼبصرفية: زبضع بػدكرىا لسػلطة كزيػر اؼباليػة، حيػ
هنػػػة اؼبصػػػرفية كصبيػػػع اؼبهػػػن اؼبرتبطػػػة هبػػػا، يكمػػػا يتضػػػح دكرىػػػا يكػػػذلك يف اؼبتعلقػػػة جبميػػػع اؼبسػػػائل الػػػيت تػػػرتبط باؼب

 بُت نشاطات اؼبؤسسات اؼبالية كاغباجيات االقتصادية لؤلعواف االقتصاديُت اؼبخطط ؽبا. تنسيق ما
رؤيػػػػة جديػػػػدة لعبلقػػػػات التمويػػػػل كالػػػػيت مت مػػػػن خبلؽبػػػػا ربديػػػػد طػػػػرؽ سبويػػػػل  71يكمػػػػا ضبلػػػػت إصػػػػبلحات  

 2اؼبخططة، كاؼبتمثلة يف: االستثمارات العمومية
 قركض بنكية متوسطة األجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة إلعادة اػبصم لدل البنك اؼبريكزم. -

 قركض طويلة األجل فبنوحة من طرؼ بنوؾ متخصصة يكالبنك اعبزائرم للتنمية. -

 . قركض خارجية مكتتبة من طرؼ اػبزينة كالبنوؾ األكلية -
قدرهتا يف تنفيذ مهمتها فيما ىبص اؼبراقبػة كتسػيَت العمليػات اؼباليػة للمؤسسػات إذ فقدت البنوؾ التجارية   

 3العمومية  إذ أصبح البنك يكهيئة تسجل حريكة األمواؿ فقط، كال يتمتع خباصية البنك دبعٌت الكلمة.
،فقد مت سبويل 1971مت الًتاجع عن اإلصبلحات اليت جاءت سنة 1978لئلشارة أنو يف بداية 

ن طريق القركض متوسطة األجل حيث حلت اػبزينة ؿبل البنوؾ يف سبويل االستثمارات اؼبخططة اؼبؤسسات ع
 بواسطة القركض طويلة األجل، كبذلك مت هتميش دكر البنوؾ يف عملية التنمية كإضعاؼ قدرهتا يف تعبئة االدخار،

                                                 
 .52-51مرجع سابق،ص مراد مصطفى، - 1
 .182-181ص ،2003، اعبزائر، 2ط عية،اعبامديواف اؼبطبوعات  ،تقنيات البنوك الطاىر لطرش، - 2
غَت )ديكتوراه  تأثير السياسات التسويقية على تطوير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الجزائرية )دراسة ميدانية (، معراج اؽبوارم - 3

 . 166، ص 2005 ،زائر(، علـو التسيَت، جامعة اعبمنشورة
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كبالتايل مل يكن 1ىذا امياؿ.بل أصبحت نشاطاهتا تتميز بالسلبية يف منح القركض مع تعاظم دكر اػبزينة يف 
 . للبنوؾ دكر يذيكر كيكانت ؾبرد نبزة كصل بُت اػبزينة كاؼبؤسسات العامة

 مرحلة إعادة ىيكلة المؤسسات المصرفية  ثالثا:
مل تقتصر اإلصبلحات اؽبيكلة يف بداية الثمانينيات على قطاع اؼبؤسسات، بل ال أيضا البنػوؾ حيػث مت 

كذلػك يف  BADRك الوطٍت اعبزائرم، الذم انبثق عنو بنك الفبلحػة كالتنميػة الريفيػة.إعادة ىيكلة  لكل من البن
يف  BDL،كالقػػػػػػػػػػػػرض الشػػػػػػػػػػػػعيب اعبزائػػػػػػػػػػػرم. الػػػػػػػػػػػػذم انبثػػػػػػػػػػػػق عنػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػػك التنميػػػػػػػػػػػػة احملليػػػػػػػػػػػػة 1982مػػػػػػػػػػػارس13
،كبالتػػايل أصػػبح النظػػاـ اؼبصػػريف يضػػم طبسػػة بنػػوؾ ذباريػػة، كلكػػن ذلػػك مل وبػػدث أم تغيػػَت فيمػػا 1985أفريػػل30

 كيبكن تقدَل حملة عن يكل بنك على النحو التايل:2دكر اغبقيقي لوظائف البنوؾ.يتعلق بال

I- بنــك الفبلحــة والتنميــة الريفيــةBADR: مػػع بدايػػة الثمانيػػات شػػعرت السػػلطات اعبزائريػػة بضػػركرة إعػػادة
كىػػذا مػػن الػػرغم ، ىيكلػػة القطػػاع الفبلحػػي، كذلػػك نتيجػػة لضػػعف مسػػتول اإلنتػػاج كيكػػذلك ضػػعف نسػػب اؼبردكديػػة

ص الدكلػػة علػػى إقبػػاح اؼبخططػػات التنمويػػة خاصػػة تلػػك اؼبتعلقػػة بالقطػػاع الفبلحػػي، كنتيجػػة لػػذلك فكػػرت مػػن حػػر 
خاصػػة التمويػػل كدفػػع عجلػػة التنميػػة ، السػػلطات اؼبعنيػػة بإنشػػاء بنػػك متخصػػص يهػػدؼ التكفػػل التػػاـ هبػػذا القطػػاع

 3للمناطق الريفية.
كقػد نػتج ىػػذا البنػك عػن إعػػادة  ،1982مػػارس 13بتػاريخ  106-82تأسػس ىػذا البنػك دبرسػػـو رقػم   

(،حيػث أكيكلػت لػو مهمػة سبويػل ىيايكػل كنشػاطات اإلنتػاج الزراعػي باإلضػافة BNAىيكلة البنك الوطٍت اعبزائػرم)
كبإنشاء ىذا البنك يكػوف قػد رفػع عػن البنػك الػوطٍت اعبزائػرم مهمػة سبويػل القطػاع الفبلحػي بنوعيػو ، إىل اؼبهن اغبرة
 4العاـ كاػباص.

II- بنك التن(مية المحليةBDL:)  يعترب ىذا البنك من أحدث البنوؾ اعبزائرية، حيث انبثػق عػن إعػادة ىيكلػة
،حيػػث تػػوىل جػػزءا مػػن 1985أفريػػل 30اؼبػػؤرخ يف 85-85القػػرض الشػػعيب اعبزائػػرم، كىػػذا دبوجػػب اؼبرسػػـو رقػػم 

القػػرض الشػػعيب اؼبوزعػػة  النشػػاطات الػػيت يقػػـو هبػػا القػػرض الشػػعيب اعبزائػػرم، يكمػػا أنػػو كرث أربعػػُت كيكالػػة مػػن كيكػػاالت
حيػػث يقػػـو جبميػػع العمليػػات اؼبألوفػػة يف البنػػوؾ التجاريػػة حيػػث يػػوفر التمويػػل للمؤسسػػات العموميػػة  5عػػرب الػػوطن.

 .6احمللية، كيضمن عمليات االستثمار اؼبخططة كاؼبقررة من طرؼ اعبماعات احمللية 
 

                                                 
 .183ص الطاىر لطرش، مرجع سابق،- 1

2  -  Ammour Ben halima  ,  le syteme bancaire algérien texte et réalité, édition dehleb, Alger, 2001,p49. 

 .54ص مرجع سابق، مراد مصطفى، - 3
الية،   ، ديكتوراه علـو )غَت منشورة( زبصص نقود كمتقييم أداء المنظومة المصرفية بعد اإلصبلحات االقتصادية )حالة الجزائر(خالفي كىيبة ، - 4

 .54،ص2014اعبزائر، ، 03جامعة اعبزائر ، يكلية العلـو االقتصادية  كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت
 .217، مرجع سابق،صيكماؿ فايدم - 5
 .54خالفي كىيبة، مرجع سابق،ص  - 6



 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

19 
 

 والبنكمن خبلل قانون القرض  6911اإلصبلحات المصرفية في سنة  :رابعا
يكػػرد مباشػػر اللبفػػاض أسػػعار البػػًتكؿ، الػػيت أدت إىل عجػػز يف ميزانيػػػة   1986جػػاءت إصػػبلحات سػػنة        

فبػػا أدل إىل نقػػص اؼبػػداخيل الػػذم أدل إىل ضػػعف يف مراحػػل ، 1% مػػن النػػاتج الػػداخلي اإلصبػػايل13.7الدكلػػة بػػػ 
،  2ل، كغيػػاب سياسػػة تػػأطَت القػػرضالتمويػػل، باإلضػػافة إىل كجػػود تػػوطُت إجبػػارم لػػدل مصػػرؼ كاحػػد عنػػد التمويػػ

يكمػػا أجػػربت اؼبؤسسػػات علػػى أف تسػػاىم بنسػػبة معينػػة يف ميزانيػػة الدكلػػة، إضػػافة إىل نزاعػػات سػػواء علػػى مسػػتول 
كمل يكػػن البنػػك اؼبريكػػزم ، 3اؼبػػوارد اؼباليػػة السػػلطات النقديػػة أك علػػى مسػػتول البنػػوؾ األكليػػة، يكمػػا سػػاد مبػػدأ مريكزيػػة 

ـ التمويػػل كتسػػيَت السياسػػة النقديػػة، فلػػم يكػػن سػػول قاعػػدة خلفيػػة إلمػػداد اػبزينػػة لئلشػػراؼ علػػى نظػػا ىيئػػة فعليػػة
، كبالتػػايل مل تعػػرؼ الفػػًتة السػػابقة أم قػػانوف متماسػػك يتعلػػق بتنظػػيم دكر 4بػػاألمواؿ الكافيػػة كإعػػادة سبويػػل البنػػوؾ

نكػػي يكػػاف اؽبػػدؼ أكؿ قػػانوف ب 1986أكت  19الصػػادر يف  12 – 86الوسػػاطة اؼباليػػة، كلػػذا اعتػػرب قػػانوف رقػػم 
 5.منو كضع إطار قانوٍل مشًتؾ كموحد لكل مؤسسات القرض

كبػػذلك فػػإف ؿبػػاكالت اإلصػػبلح الػػيت قامػػت هبػػػا اعبزائػػر جػػاءت لتصػػحيح مسػػار اعبهػػاز اؼبصػػريف يكانػػػت    
هتدؼ يف مرحلة أكىل إىل ضركرة كضع سياسة ؼبراقبة عرض النقود، يكما مت إلغاء مبػدأ التخصػص كمػنح االسػتقبللية 

بنك اؼبريكػزم، باإلضػافة إىل السػماح للبنػوؾ بالقيػاـ بالوظػائف التقليديػة كاؼبتمثلػة يف قبػوؿ الودائػع  كمػنح القػركض لل
كتسػػيَت كسػػائل الػػدفع. كأدل إىل تطػػور العبلقػػات بػػُت اؼبؤسسػػات كالبنػػوؾ يف إطػػار ؿبػػدد، فالعبلقػػات ذات الطػػابع 

 6البنوؾ أداة فعالة لتنظيم االقتصاد. التجارم حلت ؿبل العبلقات ذات الطابع اإلدارم، كأصبحت
علػى الوضػعية اؼباليػة للمؤسسػات قبػل اؼبوافقػة علػى مػنح القػرض، كيكػذا  االطػبلعيكما أعطيػت البنػوؾ حػق 

مؤسسػػػة عموميػػػة تتمتػػػػع بالشخصػػػية اؼبعنويػػػػة  –كيكػػػػل مؤسسػػػات القػػػػرض  –حػػػق متابعتهػػػا، كأعتػػػػرب البنػػػك اؼبريكػػػزم 
يكمػػػا أنيطػػػت لػػو مهػػػاـ جديػػػدة سبثلػػػت يف ،  7لتجاريػػػة علػػػى سػػػبيل االحػػًتاؼكاالسػػتقبلؿ اؼبػػػايل، كينجػػػزاف العمليػػات ا

                                                 
حات االقتصادية يف اعبزائر اؼبمارسة ، اؼبلتقى الوطٍت حوؿ اإلصبلالنظام المصرفي بعد اإلصبلحاتمصيطفى عبد اللطيف، بلعور سليماف،  - 1

 . 02ص  اعبزائر، شار،جامعة ب، 2004أفريل  21 ك 20يومي التسويقية، 
، 2005 اعبزائر، كرقلة،جامعة  ،03، عدد ، ؾبلة الباحثالنظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة الماليةالطيب ياسُت،  - 2

 . 52ص
، اؼبؤسبر العلمي الدكيل حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات م المصرفي الجزائري من قبيل االستقبلل إلى فترة اإلصبلحاتأداء النظامفتاح صاح،  - 3

 . 110 – 109ص  اعبزائر، ، جامعة كرقلة،2005مارس  09 ك 08 يومي كاغبكومات،
 . 03مصيطفى عبد اللطيف، بلعور سليماف، مرجع سابق، ص  - 4
الت اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية ك التحو  ملتقى ،النظام البنكي الجزائري، تشخيص الواقع وتحديات المستقبل ،ارمليكو زغيب، حياة قب - 5

 . 399،ص ، اعبزائرالشلفجامعة  ،2004ديسمرب15ك14يومي -ربدياتك كاقع -االقتصادية
 .218ص ،مرجع سابق ،يكماؿ فايدم - 6
 . 19، ص 2001 اعبزائر،للفنوف اؼبطبعية، ة، دي، اؼبطبعة اغبالقانون المصرفي، ؿبفوظ لشعب - 7



 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

20 
 

ربديػػد اآلليػػة النقديػػة اؼبرتكػػزة أساسػػا علػػى حصػػص إعػػادة اػبصػػم، كأصػػبح ربديػػد مسػػتول القػػرض اؼبصػػريف ىبضػػع 
 ، كبالتايل استعاد البنك اؼبريكزم  جزءا من صبلحياتو.1ؼبتطلبات االقتصاد الكلي كليس الحتياجات اؼبؤسسات

نػػتج عػػن ىػػذا القػػانوف مبػػط تسػػيَت جديػػد للبنػػك كالقػػرض، كاسػػتعادت دبوجبػػو البنػػوؾ مسػػؤكليتها عػػن اػبطػػر،       
كيكلف البنك اؼبريكزم بتسيَت القركض كالتنظيم النقدم، باإلضافة إىل ذلك مت إنشاء ؾبلس للقػرض كاؼبخطػط الػوطٍت 

اؼبريكػزم، كخصوصػػا لسػبب سبويػػل االسػػتثمارات  للقػرض، كيف ظػػل اإلصػبلحات اؼبتخػػذة مت تقييػد عبػػوء اػبزينػة للبنػػك
كاالعتماد باؼبقابل على البنوؾ التجارية، كىذا يعٍت سحب تدرهبي ؼبسؤكلية اػبزينة يف سبويػل االسػتثمارات اؼبخططػة 

 2للمؤسسات الوطنية.
 ، أحكاـ متناقضة بػُت التخطػيط كاالسػتقبللية1986تربز  من خبلؿ القوانُت اليت جاءت هبا إصبلحات  

 10يف النظػاـ اؼبػػايل، فهػػذا القػػانوف مصػػمم يف نظػػاـ مػػازاؿ  يتميػز بػػالتخطيط اؼبريكػػزم، كيظهػػر ىػػذا يف أحكػػاـ اؼبػػادة 
منو اليت اعتربت اؼبنظومػة اؼبصػرفية أداة لتطبيػق السياسػة الػيت تقررىػا اغبكومػة يف ؾبػاؿ صبػع اؼبػوارد كترقيػة االدخػار يف 

األخػػػرل مػػػن ذات القػػػانوف فتسػػػتجيب ؼبتطلبػػػات كطػػػرؽ التسػػػيَت اؼبصػػػريف إطػػػار اؼبخطػػػط الػػػوطٍت للتنميػػػة، أمػػػا اؼبػػػواد 
 3كخاصة استقبللية اؼبؤسسات اؼبصرفية.

مل يعػػد يتكيػػف مػػع  1986إف اإلصػػبلحات الػػيت قامػػت هبػػا اعبزائػػر مػػن خػػبلؿ قػػانوف النقػػد كالبنػػك لسػػنة  
تػرب نقطػة ربػوؿ يف  النظػػاـ اإلصػبلحات الػيت مسػت صبيػع اؼبؤسسػات العامػة مػن برنػامج إصػبلحي شػامل، كالػذم يع

االشػػًتايكي كبدايػػة إلرسػػاء قواعػػد التحػػوؿ إىل اقتصػػاد السػػوؽ خاصػػة كأف اعبزائػػر قػػدمت طلػػب االنضػػماـ إىل اعبػػات 
 يف تلك الفًتة.

 6911اإلصبلحات المصرفية في سنة  :خامسا
كرغم ذلك  ، إىل إحداث تغَتات عميقة على النظاـ اؼبصريف،1986أدت اإلصبلحات االقتصادية منذ   

فإف استمرار األزمة االقتصادية دفعت بالسلطات اعبزائرية يف تطبيق برنامج إصبلحي كاسع مس صبيع القطاعات 
االقتصادية، كقد مست اإلجراءات اؼبتخذة يف ىذا اإلطار اؼبؤسسات بالدرجة األكىل، كذلك من خبلؿ القانوف 

نوف التوجيهي للمؤسسات العمومية، كجاء ىذا اؼبتضمن القاك  1988جانفي  12الصادر يف  01 – 88رقم 
القانوف يكحد ؽبيمنة تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم، إذ مت كفق ىذا القانوف التأيكيد على الطابع التجارم 

 للمؤسسة العمومية االقتصادية على أهنا شخصية معنوية تتمتع باالستقبللية اؼبالية.
، مل تعد تتماشى مع ىذه القوانُت، ذلك ألنو 1986ا قانوف كبذلك أصبحت بعض األحكاـ اليت جاء هب 

مل يأخذ باالعتبار اؼبستجدات اليت طرأت على مستول التنظيم اعبديد لبلقتصاد، كيكاف من البلـز انسجاـ البنوؾ  
                                                 

ملتقى اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية  ،العبلقة بين المؤسسة والبنك: محاولة تقييم األداء في ظل إصبلح المنظومة المصرفية الجزائريةخالد منو،  - 1
 . 210ص ائر، ، اعبز الشلفجامعة  ،2004ديسمرب15ك14يومي  ،كاقع كربديات-الت االقتصاديةك التحو 

علـو  ، ربليل اقتصادم،، ديكتوراه)غَت منشورة،(إصبلحات النظام المصرفي وآثارىا على تعبئة المدخرات وتمويل التنميةبطاىر علي،  - 2
 . 153 – 151ص  ،2006اعبزائر،  ، اقتصادية

 .218ص مرجع سابق، فايدم، يكماؿ  - 3



 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

21 
 

الصادر  06 – 88السابق الذيكر، كيف ىذا اإلطار بالذات جاء القانوف  01 – 88يكمؤسسات مع القانوف رقم 
، كمضمونو ىو إعطاء االستقبللية للبنوؾ، يكما نظم 12 – 86اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف  1988جانفي  12يف 

العبلقة بُت البنك اؼبريكزم كالبنوؾ األكلية كبُت البنك اؼبريكزم كاػبزينة العمومية كبُت البنوؾ األكلية كاؼبؤسسات 
 ـ عليها كاليت تتمثل يف: العمومية، كنستكشف ذلك من خبلؿ عرض للمبادئ كالقوانُت اليت قا

 إعطاء البنك اؼبريكزم  اغبق يف ضبط كتسيَت السياسة النقدية إلحداث التوازف يف االقتصاد الكلي. -
يعتػػرب البنػػك شخصػػية معنويػػة ذباريػػة زبضػػع ؼببػػدأ االسػػتقبلؿ اؼبػػايل كالتػػوازف احملاسػػيب، كىػػذا يعػػٍت أف نشػػاط  -

اؼبردكديػة، كلكػي وبقػق ذلػك هبػب أف نكيػف نشػاطو يف ك  يػةالبنك ىبضع ابتداء مػن ىػذا التػاريخ ؼببػدأ الرحب
 ىذا االذباه. 

يبكن للمؤسسات اؼبالية غَت اؼبصرفية أف تقـو بتوظيف نسػبة مػن أصػوؽبا اؼباليػة، يف اقتنػاء أسػهم كسػندات  -
 صادرة عن مؤسسات تعمل داخل الًتاب الوطٍت أك خارجو.

ض علػػػى اؼبػػػدل الطويػػػل، يكمػػػا يبكنهػػػا أف تلجػػػأ إىل يبكػػػن ؼبؤسسػػػات القػػػرض أف تلجػػػأ إىل اعبمهػػػور لبلقػػػًتا -
 .1طلب ديوف خارجية

 ربديد سقوؼ القركض اؼبصرفية اؼبوجهة لتمويل االقتصاد الوطٍت.  -

 السماح للبنوؾ العمومية بتقدَل القركض اؼبتوسطة كالطويلة يف إطار ـبطط القرض.  -

 عدـ إلزاـ البنوؾ دببدأ التوطُت.  -

 .2الستَتاد كتعويضو بنظاـ ميزانية العملة الصعبةإلغاء النظاـ اػباص برخص ا  -

 اغبد من تسبيقات البنك اؼبريكزم للخزينة العمومية.  -

تنظيم العبلقة بُت البنك اؼبريكزم كاػبزينة العمومية لتغطية الذمم غػَت اؼبدفوعػة، كاغبػد مػن تسػبيقات البنػك   -
فيما يتعلق بتمويل االقتصاد، يكمػا ىبػوؿ  اؼبريكزم للخزينة العمومية، خصوصا بعد رفع العبء عنها تدرهبيا،

ؽبػػا إصػػدار أذكنػػات اػبزينػػة أك سػػندات التجهيػػز، مػػع إمكانيػػة مشػػاريكتها يف السػػوؽ النقػػدم، كذلػػك لغػػرض 
 .3توفَت السيولة اليت وبتاجها

 تتمتع كأصبحت اؼبالية استقبلليتها يكرست ىامة ربوالت االقتصادية اؼبؤسسات غرار على البنوؾ عرفت

-88   القانوف دبوجب اليت تأسست اؼبسانبة صناديق ـبتلف على موزعا خاص رأظباؿ ؽبا اؼبعنوية، بالشخصية

 اإلدارية جوانبها مست ىامة ربوالت العمومية ؾالبنو  عرفت اإلطار ىذا كيف اؼبسانبة، صناديق بإنشاء اؼبتعلق 03

                                                 
 .135الطاىر لطرش، مرجع سابق، ص   - 1

)غَت منشورة(، يكلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت، جامعة اعبزائر، دكلة  ، ديكتوراهدور التسويق في القطاع المصرفيمد، زيداف ؿب -2
 .233، ص 2005اعبزائر،

لنظاـ اؼبصريف إصبلح ا حوؿ الدكيل الثاٍل اؼبلتقى ،إصبلحات النظام الجزائري وانعكاساتها على فعالية السياسة النقديةبقبق ليلى أظبهاف،  - 3
 .07ص، ، اعبزائركرقلةجامعة  ،2008 مارس 12ك11يومي اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة،
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 التجارم القانوف ألحكاـ كزبضع ؼباليةا باالستقبللية تتمتع مسانبة شريكات عن عبارة أصبحت حيث كالتنظيمية،
 . 1اؼبريكزم البنك بتوجيهات التزامهاك 

بدايػػة مػػن السػػبعينيات إىل غايػػة هنايػػة الثمانينيػػات يكانػػت يف ، ذبػػدر اإلشػػارة أف صبيػػع اإلصػػبلحات السػػابقة
اعبزائػر كخاصػة ظل نظاـ ربتكره كتسَته الدكلة، لػذلك مل يكػن ىنػاؾ احًتافيػة يف فبارسػة البنػوؾ لنشػاطها، كأدريكػت 

بعد اهنيار النظاـ االشًتايكي كرغبتها االندماج يف االقتصاد العاؼبي، ضركرة كضع قوانُت جديدة تتماشػى مػع الوضػع 
كـبتلػػف التعػػديبلت الػػيت غبقتهػػا فيمػػا بعػػد  مػػن أىػػم دعػػائم التحػػوؿ إىل  1990اعبديػػد كيكانػػت  إصػػبلحات سػػنة

 اقتصاد السوؽ كربرير قطاعها اؼبصريف.
 اإلصبلحات المصرفية من خبلل قانون النقد والقرض  لثاني:المطلب ا

عرؼ النظاـ اؼبصريف اعبزائرم منذ التسعينيات من القرف العشرين إصبلحات جذرية يكرست فكػرة االنتقػاؿ 
مػن االقتصػاد اؼبخطػط إىل اقتصػاد السػوؽ عػرؼ بقػانوف النقػد كالقػرض، كالػيت نػتج عنهػا ظهػور اؼبؤسسػات اؼبصػرفية 

 .  كقد تبع تلك اإلصبلحات العديد من التعديبلت يف فًتات الحقة، اعبزائراػباصة يف 

 أوال: اإلطار العام لقانون النقد والقرض
، كاؼبتعلػػػػق بالنقػػػػد كالقػػػػرض نصػػػػا تشػػػػريعيا 1990أفريػػػػل  14الصػػػػادر يف  10 – 90يعتػػػػرب القػػػػانوف رقػػػػم 

اؼبصػػػريف، كيعتػػػرب مػػػن القػػػوانُت التشػػػريعية يعكػػػس بصػػػدؽ اعًتافػػػا بأنبيػػػة اؼبكانػػػة الػػػيت هبػػػب أف يكػػػوف عليهػػػا النظػػػاـ 
األساسية لئلصبلحات، باإلضافة إىل أنو ضبػل أفكػارا جديػدة فيمػا يتعلػق بتنظػيم النظػاـ اؼبصػريف كأدائػو لتكييفػو مػع 
االحتياجػات الػػيت يبليهػػا السػػوؽ كالواقػػع االقتصػػادم العػػاؼبي اعبديػد. كبالتػػايل نػػص قػػانوف النقػػد كالقػػرض علػػى تػػدابَت 

 2ستعرضها فيما يلي: جوىرية ن
مػػنح البنػػك اؼبريكػػزم اسػػتقبللية عػػن كزارة اؼباليػػة كيكلػػف بتسػػيَت السياسػػة النقديػػة بعػػد إجػػراء تعػػديبلت إداريػػة  -

 تتماشى مع مسؤكلياتو اعبديدة كظبي بنك اعبزائر.

ين مت إنشاء ؾبلس النقد كالقرض كمهمتو صياغة سياسات القرض كالنقد األجنيب كاإلشراؼ علػى متابعػة الػد -
اػبارجي ككضػع السياسػات النقديػة، كيػرأس ىػذا اميلػس ؿبػافظ بنػك اعبزائػر كيضػم النػواب الثبلثػة للمحػافظ 

 كثبلثة مندكبُت عن اغبكومة.

 إرساء قواعد الشفافية يف العبلقة بُت اػبزينة العامة كالنظاـ اؼبايل. -

 ض.توحيد اؼبعاملة بُت اؼبؤسسات اػباصة كاؼبؤسسات العامة يف ؾباؿ القرك  -

غَت أف ما مت مبلحظتو من خبلؿ  ،جاء قانوف النقد كالقرض ليعطي  استقبللية للبنك اؼبريكزم اعبزائرم
ىذا من جهة  حيث تبقى ىناؾ تبعية غَت مباشرة، اؼبراسيم الرئاسية اليت يعُت هبا اعضاء ؾبلس النقد كالقرض،

                                                 
 .70ص بعلي حسٍت مبارؾ، مرجع سابق،- 1
، ة، نقود كمالية، اعبزائر، ديكتوراه علـو )غَت منشورة(، علـو اقتصاديالمنظمة العالمية للتجارة واآلثار المرتقبة على الدول الناميةشامي رشيدة،  - 2

 .174 – 173ص  ،2007
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اميلس من قوانُت يكرس تبعيتو ؽبا كلو يكل  كمن جهة ثانية  حق كزير اؼبالية  يف اؼبوافقة على بعض ما يصدره
 كرغم ذلك يكانت ىناؾ استقبللية للبنك اؼبريكزم مقارنة ما يكاف يف الفًتة السابقة.. الصبلحيات أف يطلب تعديلها

   II-  :لقػػد أتػػى قػػانوف النقػػد كالقػػرض بعػػدة أفكػػار جديػػدة تصػػب يف ؾبملهػػا يف  مبــادق قــانون النقــد والقــرض
 مكانتػػػو اغبقيقيػػػة يكمحػػػرؾ أساسػػػي لبلقتصػػػاد كانعكػػػاس لتوجهػػػات النظػػػاـ االقتصػػػادم اعبديػػػد  مػػػنح النظػػػاـ اؼبصػػػريف

 1 اؼبنتهج يف اعبزائر، كمن أىم مبادئو ما يلي:
 . اغبقيقية ةلفصل بُت الدائرة النقدية كالدائر ا -

 الفصل بُت الدائرة النقدية كدائرة ميزانية الدكلة.  -

 لقرض.الفصل بُت دائرة اؼبيزانية كدائرة ا  -
من خبلؿ األىداؼ اليت جاء هبا قانوف النقد كالقرض نبلحظ أنو ظبػح بإقامػة بنػوؾ خاصػة كأجنبيػة يف اعبزائػر   

كقلل من دكر اػبزينة العامة يف سبويل اؼبشاريع، كبذلك أعطى للبنػوؾ األكلويػة يف ك  يكما أعاد االعتبار للبنك اؼبريكزم
 متعة بذلك باالستقبللية يف فبارسة نشاطها.ذلك بعيد عن أم تدخبلت من كزارة اؼبالية، مت

   9219البنوك التي ظهرت بعد إصبلحات سنة  ثانيا:
يكما ذيكرنا سابقا أف قانوف النقد كالقرض ظبح بإنشاء البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اػباصة، كحدد يف إطار   

 2بنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية نذيكر:ىذا القانوف شركط فتح ىذه البنوؾ، يكاغبد األدٌل لرأس ماؿ البنوؾ، كمن أىم ال
 -I :سبثلت يف البنوؾ التالية بنوك خاصة برأسمال أجنبي:  

برأظباؿ  75/77/7775مقرىا البحرين ربصلت على االعتماد يف و :ABCالشركة البنكية العربية   -
 .مليوف دكالر 02اجتماعي قدره 

يف ميداف تسيَت أسواؽ الصرؼ  يعترب من أيكرب البنوؾ العاؼبية: CITIBANKسيتي بنك األمريكي  -
كيقع  دينار جزائرممليار  1.2من ؾبلس النقد كالقرض برأظباؿ قدره  1998ربصل على االعتماد يف مام 

 .بفندؽ األكراسي

 7776 /73/22باعبزائر يف  كاليت فتحت فرعا: Société générale La العامة الفرنسية الشركة  -
 .ينار جزائرممليوف د 500برأظباؿ قدره 

: يقع مقره يف عماف، ربصل على االعتماد من طرؼ ARAB BANK PLCالبنك العربي األردني   -
 .دينار جزائرممليوف  500القرض برأظباؿ قدره ك  ؾبلس النقد

                                                 
 .221، مرجع سابق ،صيكماؿ فايدمؼبزيد من التفصيل يبكن الرجوع اىل:    - 1
 ديكتوراه)غَت منشورة(، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةبريش عبد القادر،  - 2

 . 68–66ص ،2006، اعبزائرعلـو اقتصادية، جامعة اعبزائر، نقود كمالية، 
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 322برأظباؿ قدره  لقد أنشئ ىذا البنك:  NATEXIS ALAMANAبنك ناتكسيس األمانة   -
البنك الفرنسي للتجارة اػبارجية حيث أصبح منذ ك  طٍتلقد جاء نتيجة دمج مابُت القرض الو ك  ج،مليوف د 
 تابعا إىل ؾبموعة البنوؾ الشعبية اؼبساىم الرئيسي يف رأظباؽبا. 7775

: أنشئ من طرؼ ؾبموعة الفيصل كمقره قطر  RAYAN BANK-ريان بنك -البنك القطري   -
 مليوف دكالر. 30برأظباؿ معتمد بػ 

ف ااؼبسانبك  دينار جزائرممليوف  322نك برأظباؿ قدره أنشئ ىذا الب :  PG HERMES SPAبنك   -
باإلمارات العربية   United groupدبصر ك  EPG HERMES SPA اف يف ىذا البنك نباالرئيسي
 .اؼبتحدة

عبارة عن %8برأظباؿ قدره مليار دج منها  1998تأسس يف جواف  :BGMالبنك العام المتوسط   -
مليات اؼبصرفية باإلضافة إىل ترقية تأسيس الشريكات عن طريق مسانبات أجنبية، حيث يقـو دبجمل الع

 األسهم.
II- : لقد منح االعتماد ؽبذه البنوؾ برأظباؿ جزائرم أك ـبتلط من بنوك خاصة برأسمال جزائري ومختلطة

 طرؼ ؾبلس النقد كالقرض، كمن بُت ىذه البنوؾ قبد:
 الربيكة  دبسانبة بنك 7772 /70/ 24: تأسس بتاريخ BARAKA البركة لبنك الجزائري المختلطا -

مت توزيع حصص رأس ماؿ يعطي ك  ،BADRالدكيل كمقره جدة يف السعودية كبنك الفبلحة كالتنمية الريفية 
أحكاـ الشريعة ك  ىو بنك ذبارم ىبضع نشاطو اؼبصريف بقواعدك  ،%51األغلبية للجانب اعبزائرم بنسبة 

 البلربوم.ويل اإلسبلمية، كلقد تطورت أعمالو يف ؾباؿ التم
 برأظباؿ خاص ـبتلط كطٍت 07/05/1995أنشئ ىذا البنك يف : UNION BANKالبنك االتحادي  -

 ترتكز أعماؿ ىذا البنك يف أداء نشاطات متنوعة منها: صبع االدخار، سبويل العمليات الدكلية،ك  أجنيب،ك 
 دات كاالستشارات اؼبالية للزبائن.اإلرشاك  اؼبسانبة يف رؤكس أمواؿ جديدة، يكما يقـو أيضا بتقدَل النصائحك 

القرض يف ك  : ربصل على الًتخيص من طرؼ ؾبلس النقدEL KHALIFA BANK  بنك خليفةال -
 03/2003سحب منو االعتماد بقرار من اللجنة اؼبصرفية رقم  ،مليوف دكالر 8.6برأظباؿ قدره  ،25/03/1998

 .29/05/2003الصادر بتاريخ 

 %50ما بُت البنك اػبارجي اللييب بنسبة   1988/ 06/ 11بتاريخ  ئنشأ :B.A.M.I.Cالبنك المختلط  -
 .BADR CPA،BEA،BNAىيك  األخرل %50جزائرية بنسبة  عموميةدبسانبة أربعة بنوؾ ك  من رأظبالو

القرض ك  ربصل على االعتماد من طرؼ ؾبلس النقد ىو بنك ذبارمو :MOUNABANKمنى بنك   -
 .مليوف دينار جزائرم 620ه برأس ماؿ قدر  1998 /08/ 08بتاريخ 

مليوف  500خاص أنشئ برأس ماؿ قدره ىو بنك ك  :B.C.I.Aالبنك التجاري والصناعي الجزائري   -
 .21/08/2003بتاريخ  2003-08، سحب منو االعتماد بقرار من اللجنة اؼبصرفية رقم د.ج
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د من طرؼ ؾبلس ربصل على االعتما : Algerian international bank الدولي الجزائري بنكال  -
 القرض برأظباؿ ـبتلط كطٍت أجنيب.ك  النقد

 : ربصل ىذا البنك على الًتخيص من طرؼ ؾبلس النقدCA-BANK كالشركة الجزائرية للبن -
مليوف  700، برأظباؿ قدره 7777 /77/ 20اعتمد من طرؼ بنك اعبزائر يف ك  ،1999جواف  12القرض يف ك 

 .دينار جزائرم

 لتي أدخلت على قانون النقد والقرضأىم التعديبلت ا ثالثا:
، كبدايػة تطبيقػو كالعمػل 10 – 90بعد مركر أيكثر من عشر سنوات على صدكر قػانوف النقػد كالقػرض رقػم  

بو، كنتيجة ظهور بعض الثغرات فيو خاصة اإلدارية منها، أدل إىل بعض التعديبلت مػن أجػل ضػماف فعاليػة البنػك 
 يف ربقيق أىدافو:

  -I كجػػػاء أكؿ تعػػػديل لقػػػانوف النقػػػد  :01 – 11المعـــدل والمـــتمم لقـــانون النقـــد والقـــرض  10 – 10األمـــر
، حيػػػث 2001فيفػػػرم  27اؼبػػؤرخ يف  01 – 01عػػػن طريػػق أمػػػر رئاسػػي، كىػػػو األمػػر رقػػػم  10 – 90كالقػػرض 

مػػن مػػس ىػػذا التعػػديل اعبوانػػب اإلداريػػة فقػػط يف تسػػيَت البنػػك اؼبريكػػزم دكف اؼبسػػاس بصػػلب القػػانوف كمػػواده اؼبطبقػػة 
      1حيث مت تعديل مكونات ؾبلس النقد كالقرض. 

إال أف ىػػػذا التعػػػديل مل يكػػػن لػػػو أثػػػر، كمل يػػػأت بتغيػػػَت يكبػػػَت علػػػى نشػػػاط بنػػػك اعبزائػػػر، لكػػػن بعػػػد مبلحظػػػة  
السػػػػلطات الضػػػػعف الػػػػذم ال زاؿ يتخػػػػبط فيػػػػو أداء اعبهػػػػاز البنكػػػػي، خاصػػػػة بعػػػػد فضػػػػيحة بنػػػػك اػبليفػػػػة كالبنػػػػك 

ت اؼبراقبة اليت يسػتعملها بنػك اعبزائػر، فاضػطرت اعبزائػر إىل االسػتمرار يف القيػاـ التجارم، حيث اتضح ضعف آليا
 .   11 – 03بعمليات اإلصبلحات، فجاء األمر 

 -II جػػػاء ىػػػذا األمػػػر مػػػدعما ألىػػػم األفكػػػار كاؼببػػػادئ الػػػيت  :7110أوت  72الصـــادر فـــي  00/  10األمـــر
كالػػيت  01 – 01بلت اعبزئيػػة الػػيت جػػاء هبػػا األمػػر مػػع التأيكيػػد علػػى بعػػض التعػػدي 10 – 90ذبسػػدت يف القػػانوف 

تتمثػػل أساسػػا يف الفصػػل األكؿ بػػُت ؾبلػػس اإلدارة كؾبلػػس النقػػد كالقػػرض فيمػػا ىبػػص اؽبيكػػل التنظيمػػي، حيػػث أف 
إىل  يكيفيػة تشػكيل  18اؼبتعلػق بػإدارة بنػك اعبزائػر، إذ أشػارت اؼبػادة  11 – 03الفصل الثػاٍل مػن األمػر الرئاسػي 

علػػى مهػػاـ ككظػػائف ؾبلػػػس اإلدارة، يكمػػا مت توسػػيع مهػػاـ ؾبلػػػس  19ك اعبزائػػر، يكمػػا نصػػػت اؼبػػادة ؾبلػػس إدارة بنػػ
 2 .03النقد كالقرض يكسلطة نقدية كذلك من خبلؿ اؼبادة 

                                                 
اإلصبلحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد ؼبزيد من التفصيل يبكن الرجوع إىل: عجة اعبيبليل،  - 1

 .321 ، ص2006 ، اعبزائر،الشلفجامعة  ،04، ؾبلة اقتصاديات ااؿ أفريقيا، العدد والقرض
 . 27/08/2003، الصادر يف 52اؼبتعلق بالنقد كالقرض، اعبريدة الرظبية، العدد  11 – 03أمر رقم  - 2
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ك أصػػبحت اللجنػػة اؼبصػػرفية عػػُت السػػلطة التنفيذيػػة علػػى يكػػل مػػا وبػػدث يف شػػؤكف النقػػد كالقػػرض كالػػذراع  
ع الردعػػػي لقػػانوف النقػػػد كالقػػرض مػػػن خبللػػو أصػػػبح كيكأنػػو قػػػانوف عقوبػػػات القمعػػي ؽبػػػا، إضػػافة إىل تقويػػػة الطػػاب

 :  1مادة، كيتجسد ذلك من خبلؿ 11حيث احتول على أيكثر من 
 قمع جريبة تبييض األمواؿ.  -

 قمع جريبة إفشاء السر اؼبصريف.   -

 قمع جريبة النصب كاالحتياؿ كخيانة األمانة.   -

 ية.قمع جريبة استغبلؿ أمواؿ البنك ألغراض شخص   -

 قمع جريبة اختبلس كتبديد أمواؿ البنك.    -

يكما مت إثر ىذا التعديل إنشاء صبعية البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، إذ يتعُت على يكل بنك أك مؤسسة مالية 
اؼبسائل اؼبرتبطة باؼبهنة كالسيما من ناحية ربضَت كتشجيع اؼبنافسة يف اؼبيداف  سيف اعبزائر االلبراط فيها، كتدر 

مت إنشاء  اتكوين كتأىيل اؼبوظفُت لتفعيل اؼبهنة اؼبصرفية....اخل، يكم، دخاؿ الوسائل كالتقنيات اغبديثةاؼبصريف، إ
عبنة مشًتيكة بُت بنك اعبزائر ككزارة اؼبالية لئلشراؼ على تسيَت األرصدة اػبارجية كاؼبديونية اػبارجية كتتكوف 

 2اللجنة من كزير اؼبالية كاحملافظ.
يكانت على إثر األزمات اليت تعرضت ؽبا بعض البنوؾ 03/11اء هبا األمر إف التعديبلت اليت ج

استدعى تدعيم قواعد اغبذر كاألمن، يكما قلص استقبللية بنك اعبزائر بتدخل كزير اؼبالية فبا قلص من  ااػباصة، فب
 صبلحيات ؿبافظ البنك اؼبريكزم.

III-  ات اعبزائريػػػػة إصػػػػبلحها للنظػػػػاـ كمػػػػن أجػػػػل مواصػػػػلة السػػػػلط :7112التعــــديبلت التــــي أدخلــــت خــــبلل
 04، فقػد مت يف 2003اؼبصريف، كتعميق الرقابػة كتػدخل الدكلػة، كذلػك اسػتكماال لئلصػبلحات الػيت سبػت خػبلؿ 

 :  3إصدار ؾبموعة من التعديبلت سبثلت يف 2004مارس 
ـــــــم  - ، اػبػػػػػػػاص باغبػػػػػػػد األدٌل لرأظبػػػػػػػاؿ البنػػػػػػػوؾ 2004مػػػػػػػارس  04الصػػػػػػػادر يف  12 – 10التنظـــــــيم رق
 500وبػدد اغبػد األدٌل لرأظبػاؿ البنػوؾ بػػ  1990داخل اعبزائػر فقػانوف اؼباليػة لسػنة   ات اؼبالية، اليت تنشطكاؼبؤسس

مليػار  2.5بػػ  2004مليوف دج للمؤسسات اؼبالية، بينمػا حػدد اغبػد األدٌل لػرأس اؼبػاؿ يف سػنة  10بػ ك  مليوف دج،
ل مؤسسة ال زبضع ؽبذه الشركط، سوؼ ينػزع منهػا مليوف دج  بالنسبة للمؤسسات اؼبالية.  فك 500ك دج للبنوؾ

 االعتماد، كىذا يؤيكد ربكم السلطات يف النظاـ اؼبصريف.  

                                                 
 . 325-322مرجع سابق، ص ، عجة اعبيبليل  - 1
 .74-73مرجع سابق ،ص مراد مصطفي، - 2
ملتقى اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية ك التحوالت  ،دور التحرير المصرفي في إصبلح المنظومة المصرفيةبن طلحة صليحة، معوشي بوعبلـ،  - 3

 . 487 -486، ص ، اعبزائرالشلفجامعة  ،2004ديسمرب15ك14يومي  -كاقع كربديات-االقتصادية



 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

27 
 

الػػػػػذم وبػػػػػدد شػػػػػركط تكػػػػػوين االحتيػػػػػاطي  2004مػػػػػارس  04الصػػػػػادر يف  12 – 17التنظـــــيم رقـــــم   -
يكحػػػد % 15ك %0اإلجبػػػارم لػػػدل دفػػػاتر بنػػػك اعبزائػػػر، كبصػػػفة عامػػػة يػػػًتاكح معػػػدؿ االحتيػػػاطي اإلجبػػػارم بػػػُت  

 أقصى.

، الػػذم ىبػػص نظػػاـ ضػػماف الودائػػع اؼبصػػرفية، 2004مػػارس  04الصػػادر يف  12 – 10التنظــيم رقــم  -
كيهدؼ ىذا النظاـ إىل تعويض اؼبودعُت يف حالة عػدـ إمكانيػة اغبصػوؿ علػى كدائعهػم مػن بنػويكهم، يػودع الضػماف 

ن اؼببلػػغ اإلصبػػايل للودائػػع اؼبسػػجلة يف مػػ )حسػػب اؼبنظمػػة العاؼبيػػة للتجػػارة (%1لػػدل بنػػك اعبزائػػر، حيػػث يقػػدر بػػػ 
 ديسمرب من يكل سنة بالعملة احمللية.  31

جػػػاءت أساسػػػا اسػػػتجابة للظػػػركؼ الػػػيت يعيشػػػها 2004علػػػى العمػػػـو فػػػإف اإلصػػػبلحات اؼبصػػػرفية  يف سػػػنة  
النظػػػاـ اؼبصػػػريف حيػػػث اؽبػػػدؼ منهػػػا بدرجػػػة يكبػػػَتة ضبايػػػة اؼبػػػودعُت ىػػػذا مػػػن جهػػػة كمػػػن جهػػػة أخػػػرل ضبايػػػة البنػػػوؾ 

كبالتػػػػايل يكانػػػػت ىػػػػذه اإلصػػػػبلحات ، ؼبؤسسػػػػات اؼباليػػػػة مػػػػن خطػػػػر عػػػػدـ السػػػػداد باإلضػػػػافة إىل تقويػػػػة اؼبريكػػػػز اؼبػػػػايلكا
كالػػيت تعتػػرب ضػػركرة خاصػػة يف ظػػل سػػعي اعبزائػػر لبلنضػػماـ للمنظمػػة  االسػػتجابة للمعػػايَت العاؼبيػػة يف العمػػل اؼبصػػريف،

 العاؼبية. 

 -IV ـــــم ـــــر رق اسػػػػػتكماال ك  عبزائريػػػػػة إصػػػػػبلحها للنظػػػػػاـ اؼبصػػػػػريف،كمػػػػػن أجػػػػػل مواصػػػػػلة السػػػػػلطات ا :12-12األم
 23كالصػػػػادر يف 04-08، قػػػػاـ ؾبلػػػػس النقػػػػد كالقػػػػرض دبوجػػػػب األمػػػػر رقػػػػم2004لئلصػػػػبلحات الػػػػيت سبػػػػت خػػػػبلؿ 

 3.5اؼبؤسسػات اؼبصػرفية إىل ك  مبليػَت دينػار جزائػرم 10رفع رأظباؿ البنوؾ الناشػطة يف اعبزائػر إىل ب 2008ديسمرب 

رأظباؿ البنوؾ العاملة يف اعبزائر فإف ذلك سوؼ يساىم يف ارتفاع يف نسبة اؼبػبلءة كالػيت .كمن خبلؿ رفع 1مليار دج
 .تعمل على تقوية مريكز البنوؾ اعبزائرية خاصة أف تلك الفًتة سبيزت بظهور أزمة الرىن العقارم

 -Vقة باألمر : صدر ىذا األمر لتكملة النقائص اؼبتعل00-10والمتمم لؤلمر رقم  لالمعد09-03 ماألمر رق
كتغَت ، حيث برزت اختبلالت يف السياسة النقدية اؼبتبعة كيف آليات مراجعة اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية 03-11

مبط التسجيل احملاسيب كربديث اػبدمات اؼبصرفية للتكيف مع البيئة الدكلية، كقد مست التعديبلت القواعد العامة 
الصبلحيات الكافية لئلشراؼ كاؼبراقبة الشديدة للبنوؾ العاملة يف اؼبتعلقة بنشاط البنوؾ كإعطاء بنك اعبزائر 

يكما كضع تعديبلت على ىيكل اعبهاز اؼبصريف تتضمن قائمة البنوؾ  كربديث كتسيَت أنظمة الدفع، اعبزائر،
 2كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبعتمدة يف اعبزائر.

                                                 
 (26/06/2018)  وفروعها بنك الجزائر يقرر رفع رأسمال البنوك و المؤسسات المصرفية - 1

                                                                                             https://www.djazairess.com/akhersaa/12625              
، 05العدد ،ؾبلة الدراسات اؼبالية كاحملاسبية، تحليل العبلقة بين االستقرار المصرفي والقدرة التنافسية للبنوكبن ساحة علي، كآخركف، - 2

 .136ر،ص، جامعة الوادم، اعبزائ2014
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VI-  من طرؼ ؾبلس 2010أكت  26خ صدر األمر بتاري: 00-10المعدل والمتمم لؤلمر  12-01األمر
كقصد ضماف التقارب بُت ، النقد كالقرض كذلك نظرا لبعض نقاط الضعف اليت مت معاينتها يف التعديبلت السابقة

كفق للتعديل ، أعماؿ اإلشراؼ كاؼببادئ األساسية للرقابة اؼبصرفية الفعالة اؼبنصوص عليها من طرؼ عبنة بازؿ
ؼبسانبات اػبارجية يف البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اليت وبكمها القانوف اعبزائرم إال ال يبكن الًتخيص بااعبديد فإنو 

1ء.كيقصد بالسانبة الوطنية صبع عدة شريكا على األقل من الرأظباؿ،%51يف إطار شرايكة سبثل اؼبسانبة الوطنية 
 

VII-  دد للقواعد كاحمل 01-13 رقم النظاـ يندرج :00-10المعدل والمتمم لؤلمر  10-00النظام رقم
  أفريل 08 بتاريخ كالقرض النقد ؾبلس عن الصادر اؼبصرفية العامة اؼبتعلقة بشركط البنوؾ اؼبطبقة على العمليات

 السلعاستَتاد  عمليات دبوجب اؼبقتطعة العموالت مستول ربديد إطار النظاـ ىذا كضع .الصدد ىذا يف  2013
 من الزبائن من فبكن عدد أليكرب التسهيل إىل هتدؼ اليت قانونيةال األحكاـ كذيّكر اؼبداخيل، كربويل كاػبدمات
 2. القاعدية اؼبالية اػبدمات على اغبصوؿ
نبلحظ أف التعديبلت اليت أدخلت  على قانوف النقد كالقرض جاء لعدة أسباب،  فمنها من يكاف بسبب  

يكما ،  ات اإلدارية اليت ظهرت أثناء التطبيقباإلضافة إىل الثغر ، أزمة البنوؾ اػباصة يف اعبزائر كما خلفتو من عواقب
ف منها ما عدؿ بعد أف أأف منها ما مت تعديلو لكي يتماشي مع ما تنص عليو اؼبنظمة العاؼبية للتجارة خاصة ك 

 قطعت اعبزائر شوطا يكبَتا  يف مفاكضاهتا مع اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.

يف اليت قامت هبا اعبزائر يتضح أف اعبزائر مازاؿ كمن خبلؿ قراءتنا ؾبمل اإلصبلحات يف النظاـ اؼبصر  
من رأظباؿ البنوؾ يعترب من العوائق كبو %51كيكذلك شرط اعبزائر يف سبلك أيكثر من ، عليها بذؿ اؼبزيد من اعبهود

 جل زيادة قدرهتاأمن ئها كبالتايل تعترب ىذه الفًتة فرصة للبنوؾ العمومية من أجل االىتماـ بتحسُت أدا، االنضماـ
 يف ظل اؼبزيد من االنفتاح. من اؼبمكن التعرض التنافسية، كالصمود أماـ األزمات اليت 

                                                 
1

 - guide des banques et des établissements financiers en Algérie,SPA , édition 2012, Alger,p12. 

 
 .131ص ،2014نوفمرب بنك اعبزائر،، التطور االقتصادي والنقدي ،2013تقرير السنوم ال - 2
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العمومية   الخدمات المصرفية على البنوك  تجارة رالمبحث الثالث: اآلثار المتوقعة من تحري
 الجزائرية

ؾ العمومية اعبزائرية، لذلك يتناكؿ ىذا اؼببحث اآلثار اؼبتوقعة من ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنو    
ستناكؿ يف البداية أىم التحديات أماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية لنريكز على 
جوانب الضعف اؽبيكلي يف القطاع اؼبصريف اعبزائرم كيف اؼبطلب الثاٍل سنتناكؿ اآلثار اإلهبابية لتحرير ذبارة 

ى البنوؾ العمومية اعبزائرية كيف اؼبطلب الثاٍل سوؼ نريكز على اآلثار السلبية من ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية عل
 اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائرية.

 المطلب األول: التحديات أمام البنوك العمومية الجزائرية في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية
كاليت جعلت ، غبايل تواجو ربديات يكثَتة نتيجة ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفيةأصبحت البنوؾ يف العصر ا      

اعبزائرية تواجو يف الفًتة اغبالية  ربديات داخلية  ةك البنوؾ العمومي، البنوؾ تعمل يف بيئة تتسم باؼبنافسة الشديدة
اليت يفرضها التحرير اؼبصريف من فبا سوؼ وبد من قدرهتا التنافسية كالصمود أماـ التهديدات اؼبختلفة ، كخارجية

خبلؿ السعي لبلنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، حيث تتميز بنقاط ضعف يكثَتة ربد من قدرهتا على اؼبنافسة، 
باإلضافة  إىل العديد من التحديات ، لذلك سوؼ كباكؿ التطرؽ إىل أىم  اؼببلمح الرئيسية للقطاع اؼبصريف

إضافة إىل التحديات ، أك ؾباؿ استخداـ التكنولوجيا يف البنوؾ، لتنظيم الداخلي للبنوؾاألخرل  سواء اؼبرتبطة با
 . اؼبرتبطة بإعادة ىيكلة البنوؾ

 جوانب الضعف الهيكلي في القطاع المصرفي الجزائري أوال:
عل أنبها  يتمثل كل، تشَت اؼببلمح الرئيسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية بنقاط ضعف يكثَتة تعترب ربديا حقيقيا ؽبا 
 يف:
I-:مػػن % 90كذلػػك بػػأيكثر مػػن، حيػػث تسػػيطر البنػػوؾ العموميػػة السػػتة علػػى السػػوؽ اؼبصػػرفية التركيــز المصــرفي

 كيبُت اعبدكؿ أدناه ذلك:، حجم القركض كالودائع اؼبمنوحة لبلقتصاد

 %الوحدة:    (2016-2010)نصيب البنوك العمومية والخاصة من الودائع والقروض للفترة )1-1الجدول رقم )

 . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:     
  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 :الودائع 
 نصيب البنوك العمومية  -
 نصيب البنوك الخاصة  -

 
89.8 
10.2 

 
89.1 
10.9 

 
87.1 
12.9 

 
89.6 
13.4 

 
87.7 
12.3 

 

88.3 

11.7 
87.1 

12.9 

 :القروض 
    نصيب البنوك العمومية  -
 نصيب البنوك الخاصة  -

86.8 

13.2 

85.8 

14.2 

86.7 

13.3 

86.5 

13.5 

87.8 

12.2 

87.5 

12.5 

87.6 

12.4 
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( نبلحظ أف البنوؾ العمومية اعبزائرية  استحوذت على النسبة األعلى يف 1-1من خبلؿ اعبدكؿ رقم )  
،رغم تراجعها 6201إىل 2010يف السنوات  %90نسبة تقارب حجم الودائع كالقركض حيث  يكانت  ال

خبلؿ تقريبا   13%ك%10أما حصة البنوؾ اػباصة يكانت حصتها يف ؿبصورة بُت، الطفيف يف بعض السنوات
فقط، بينما   %2.7يكانت حصتها من القركض يف حدكد   2000علما أنو يف سنة ، 2016-2010الفًتة 

دليل على توسع البنوؾ اػباصة كبداية عودة الثقة فيها خاصة بعد األزمات ، كىذا 1 %5.2حصتها من الودائع 
اعبدكؿ  حكيوض ،%من حجم األصوؿ80أيكثر من ىتستحوذ البنوؾ العمومية  اعبزائرية عل يكما اليت غبقت هبا،

  أدناه ذلك:
 (                                       2016-2012)الفترة  ( توزيع أصول البنوك العمومية والخاصة  في الجزائر خبلل 2-1الجدول رقم) 

2016 5102 5102 5102 5105  

 % العمومية البنوك 6472 6377 6475 6570 86.8

 % الخاصة البنوك 7277 7277 7171 7076 13.2

 . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:      
 

بنكا خاصا،  14بنوؾ عمومية ك 06كل النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يتكوف من كما يبكن إضافتو أف ىي      
كما يؤيد اؼبعطيات السابقة  . كبالتايل ما يبكن استنتاجو ىيمنة البنوؾ العمومية الستة على السوؽ اؼبصرفية اعبزائرية
يعود ذلك بطبيعة اغباؿ إىل أف أف عدد الويكاالت يف البنوؾ العمومية اعبزائرية أيكرب بكثَت مقارنة بالبنوؾ اػباصة ك 

كالية، بينما البنوؾ اػباصة متمريكزة أغلبها يف كاليات الشماؿ. كيوضح اعبدكؿ  48البنوؾ العمومية الستة تغطي 
 على النحو التايل: 2016-2012التايل تطور عدد الويكاالت يف البنوؾ العمومية كاػباصة خبلؿ الفًتة

 (2016-2012) الفترة خبلل الجزائرفي البنوك العمومية والخاصة في  (تطور عدد الوكاالت3-1الجدول رقم )
2016 5102 5102 5102 5105  

 العمومية البنوك 7277 7277 7771 7701 1134

 الخاصة البنوك 127 173 103 124 355

  . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:       
  

حيث أف ىيمنة البنوؾ ، يف النشاط البنكي يبثل اؼبيزة األساسية للنظاـ اؼبصريف اعبزائرم كبالتايل فالًتيكز 
على النشاط البنكي ليس  بسبب كضعيتها اؼبالية كالتنظيمية اعبيدة بل بسبب قلة عدد البنوؾ اػباصة   ةالعمومي

ذلك من خبلؿ تزايد عدد الويكاالت يكما أف الثقة يف البنوؾ اػباصة بدأت تسًتجعها كيتضح ،  اؼبنتشرة  يف الوطن
اؼبفتوحة، كبالتايل يعترب مؤشرا لرجوع البنوؾ اػباصة إىل السوؽ اؼبصرفية، كىذا ما يؤيكد أف ىذه البنوؾ ستساىم يف 

 . جعل البنوؾ العمومية تعمل يف ظل بيئة ربد من قدرهتا التنافسية
 

                                                 
1

 - Rapport 2002  , Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie ,2003, ,p,54 . 
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-II الجزائرية: العمومية ضعف قاعدة رأس المال للبنوك 
ميز البنوؾ العمومية اعبزائرية بضعف حجم رأظباؽبا رغم قرار السلطات اعبزائرية برفع رأظباؿ البنوؾ تت 

، العاملة يف السوؽ اؼبصريف اعبزائرم غَت أف الوضع مل يكن لو تأثَت يذيكر على حجم رأظباؿ على البنوؾ العمومية
 ،2مليوف دكالر 800ك أكرك  يقدر رأس مالو بػ ، حيث أف أضعف بن1كتبقى بعيدة عن اؼبعايَت العاؼبية الدكلية 

كبالتايل تتميز  3مليوف دكالر أمريكي. 440ال يتعدل رأس مالو  BADRبينما أكؿ بنك يف اعبزائر كىو بنك 
كأيكرب دليل على ذلك ىو أف أيكرب بنك عر  من حيث ، لمع البنوؾ الدكلية األخر  ةبصغر حجمها باؼبقارن

، يكما 4بنك عاؼبي من حيث رأظبالو 1000من بُت  166م األمريكي مل يتجاكز ترتيبو رأظبالو ىو البنك السعود
البنوؾ التالية  2001أهنا تتميز بصغر حجمها حىت مقارنة بالبنوؾ يف الدكؿ العربية كاإلفريقية حيث احتلت سنة 

BNA-CPA-BADR ك اػبارجي كعلى اؼبستول اإلفريقي احتل البن، عربيا على الًتتيب-16-1518ؼبرايكزا
بنك يف  100التونسية ألفضل Kapitalisكذلك حسب ما أكردتو ؾبلة  2010اعبزائرم اؼبرتبة الثالثة سنة 

اػبمسة يكما ذبدر اإلشارة إىل أف البنك اػبارجي اعبزائرم يكاف من بُت طبسة بنوؾ جزائرية احتلت اؼبراتب ،  إفريقيا
مت بإعادة رظبلة البنوؾ العمومية كالذم يكلف الدكلة ما يقارب كرغم أف اعبزائر قا5 كالعشرين األكىل يف إفريقيا.

 ،2005مليار دكالر، كقد يكانت آخر ىذه العمليات يف أيكتوبر 26مليوف دينار جزائرم أم ما يقارب 2400
 . 6مبليَت دكالر3كقد يصل اؼببلغ إىل 

ية اعبزائرية من خبلؿ رفع رأظباؿ البنوؾ العموم من خبلؿ اؼبعطيات السابقة من جهة كرغم ؿباكالت 
عمليات التطهَت اؼبايل من جهة أخرل، يبقى رأظباؿ البنوؾ العمومية ضعيفا كذلك سوؼ وبد من توسيع خدماهتا 
كالقدرة على خلق االئتماف يف األجل الطويل كاؼبتوسط، باإلضافة إىل إضعاؼ القدرة التنافسية داخليا يف حاؿ 

دـ قدرة البنوؾ العمومية اعبزائرية من الدخوؿ إىل األسواؽ الدكلية اليت تزايد عدد البنوؾ اػباصة، إىل جانب ع
 . تتميز بكرب حجم رؤكس أمواؽبا

                                                 
 األيكاديبية للدراسات االجتماعية ،المصرفية الجزائرية ومدى تمكن االندماج من تطويرىا المنظومةتشخيص واقع  مطام عبد القادر، - 1

 .50ص ،2011، 6العدد،  كاإلنسانية،
يومي  -كاقع كربديات -كالتحوالت االقتصاديةاعبزائرية  ومة اؼبصرفية ، ملتقى اؼبنظالبنوك الجزائرية بين غرفة اإلنعاش واالنتعاشنورم منَت،  - 2

 .438، ص ، اعبزائرالشلفجامعة  ،2004ديسمرب15ك14
 . 91ص  مرجع سابق،بريش عبد القادر،  - 3
للتجارة في  عامةوفقا لبلتفاقية ال اآلثار المحتملة لتحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المصرفي الجزائري، لياس سيييا - 4

)غَت منشورة((GATSالخدمات)  .199ص، 2013 اعبزائر، ،3نقود كمالية ،علـو التسيَت، جامعة اعبزائر ، ديكتوراه علـو
 ،2011،ديسمرب10أحباث اقتصادية ،العدد ،تطور مؤشرات األداء ومسار اإلصبلحات في القطاع المصرفي الجزائريحبار عبد الرزاؽ،  - 5

 .36صزائر، اعب، بسكرة جامعة
 ،يف الدكؿ العربية ، اؼبلتقى الدكيل حوؿ تأىيل اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطةتأىيل المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائرناصر سليماف،   - 6

 .596ص  جامعة الشلف، اعبزائر، ،2006أفريل  18ك 17 يومي
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 -IIIتقػػاس الكثافػػة اؼبصػػرفية  عػػن طريػػق مبػػوذج يكػػامَتكف: لكثافــة المصــرفيةضــعف ا Cameron الػػذم كضػػع سػػنة
اؼبؤشػػر يبكػػن  قيػػاس مػػدل ، كبالتػػايل مػػن خػػبلؿ ىػػذا 1شػػخص فرعػػا كاحػػدا لبنػػك 10000حيػػث أف لكػػل  1967

توسػػع شػػبكة البنػػوؾ يف دكلػػة مػػا فبػػا يعػػٍت تػػوفر اػبػػدمات اؼباليػػة لنسػػبة يكبػػَتة مػػن عػػدد السػػكاف كذلػػك دكف ربمػػل 
 . تكلفة التنقل إىل الويكاالت البنكية

 (2016-2012)الفترة  الكثافة المصرفية في البنوك العمومية خبللو  عدد الشبابيك (4-1الجدول رقم )
2016 5102 5102 5102 5105  

 الوكاالتعدد  7277 7277 1113 1123 1134

25900 03442 03412 03322 03153 
بالنسبة لعدد  كعدد الشبابي

 السكان

 . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:          
 

 البنوؾ العمومية كذلك  حسب نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله أف ىناؾ ضعفا يف الكثافة اؼبصرفية يف 
كبالتايل يعترب ، معيار يكامَتكف كبالتايل فإف اػبدمة اؼبصرفية ال تصل إىل شروبة من الزبائن فبن ىم يف حاجة إليها

   كيكالة سنة  1134إىل  2012كيكالة سنة 1091مستول التغطية غَت يكاؼ رغم الزيادة يف عدد الويكاالت من  
 . يف عدد السكاف بنسبة أيكرب من زيادة الشبابيك كىذا مؤشر على زيادة  2015

-IV  :نتيجػػة للسياسػػات اإلقراضػػية التوسػػعية الػػيت انتهجتهػػا اعبزائػػر بغػػض النظػػر يف قواعػػد مشــكلة القــروض المتعثــرة
اؼباليػة الػػيت ربكػم النشػػاط يف ؾبػاؿ مػػنح االئتمػاف علػػى كجػو اػبصػػوص كبفعػل التسػػيَت  ةالفعاليػة االقتصػادية كاؼبردكديػػ

فقػػد تفاقمػػت الوضػػعية اؼباليػػة للبنػػوؾ اعبزائريػػة نتيجػػة مبػػو القػػركض اؼبتعثػػرة كبالتػػايل  أدت فبارسػػات ، دارم للبنػػوؾاإل
كىػي مسػتحقات  ،2مليػار دينػار 1274اإلقراض السابقة إىل كصوؿ البنوؾ إىل كضعية مثقلة بالديوف حيػث قػدرت 

بليػػوف  275ربملػػت اغبكومػػة مػػا يزيػػد عػػن  93 – 92، ففػػي البنػػوؾ علػػى اؼبؤسسػػات العموميػػة االقتصػػادية أساسػػا
مػػن االئتمػػاف اؼبصػػريف  %60دينػػار مػػن اؼبطالػػب اؼبصػػرفية اؼبشػػكوؾ يف ربصػػيلها  علػػى اؼبؤسسػػات العامػػة )مػػا يعػػادؿ 

، حيػػػث مت مبادلػػػة القػػػركض 2001،يكمػػػا سبػػػت عمليػػػة شػػػراء جديػػػدة للقػػػركض اؼبتعثػػػرة سػػػنة 3(االقتصػػػاداؼبقػػػدـ إىل 
، كبالتػػايل يكلفػػت عمليػػة تطهػػَت 4مليػػار دينػػار 346ات حكوميػػة، حيػػث بلغػػت قيمتهػػا اؼبشػػكوؾ فيهػػا مقابػػل سػػند

                                                 
)غَت منشورة،(  ،زبصص نقود  -ييم األداء ومتطلبات االصبلحتق-القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمةعبد الرزاؽ سبلـ،  - 1 ديكتوراه علـو

 .149ص ،2012 ، ، اعبزائر03علـو التسيَت، جامعة اعبزائر  كمالية،
  .403ص  مرجع سابق،، حياة قبار ،مليكو زغيب - 2

، 2007يناير  ،04السنة  ،04العدد  ،ساتؾبلة البحوث كالدرا ،البنوك والمحيط االقتصادي الجديد في الجزائر ،عبد اهلل غاًل - 3
 .162، اعبزائر، ص الوادم اؼبريكز اعبامعي

 .214مرجع سابق، ص  ،خالد منو - 4
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مػػن  %50 أيكثػػر مػػن  ، حيػػث تصػػل القػػركض اؼبتعثػػرة إىل1مليػػار دج 2400أيكثػػر مػػن  2007البنػػوؾ حػػىت أيكتػػوبر 
-2010إصبػػايل القػػركض اؼبمنوحػػػة، فقيمػػة الػػػديوف الػػيت مت إعػػػادة شػػرائها علػػػى اؼبؤسسػػات العموميػػػة خػػبلؿ الفػػػًتة 

 موضحة يف اعبدكؿ أدناه:2016
( مستحقات البنوك العمومية وحجم القروض المتعثرة في البنوك العمومية التي تم إعادة شرائها من 5-1الجدول رقم )

 ر جزائري(                                                                      الوحدة مليار دينا2016-2010طرف الدولة  خبلل الفترة)
2016 5102 5102 5102 5105 5100 5101  

 مستحقات البنوك العمومية 725273 721672 724277 717572 731570 022370 2646.4

 الديون المعاد شراءىا 10275 35477 35673 23274 13770 27777 855.3

    . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:     
بلحػظ مػػن اعبػػدكؿ السػػابق أف البنػػوؾ العموميػػة ال تػػزاؿ مثقلػػة بالػػديوف اؼبشػػكوؾ يف ربصػػيلها حيػػث مت شػػراء ن  

مليػػار دينػػار جزائػػرم   1074.5مػػن طػػرؼ اػبزينػػة العموميػػة مػػن إصبػػايل  2010مليػػار دينػػار جزائػػرم  سػػنة  320.7
مليػػػػػار دينػػػػػار جزائػػػػػرم  419.9 كارتفعػػػػػت  القيمػػػػػة إىل، يكمسػػػػػتحقات البنػػػػػوؾ العموميػػػػػة لػػػػػدل اػبزينػػػػػة العموميػػػػػة 

 سػػنةل مليػػار دينػػار جزائػػرم2646.4مليػػار دينػػار، مث إىل 2005.2لًتتفػػع قيمػػة  االسػػتحقاقات إىل  2015سػػنة

كتػػػأيت خطورهتػػػا بػػػأف سبػػػس مباشػػػرة اسػػػتثمارات ، مليػػػار دينػػػار جزائػػػرم588.3بػػػديوف معػػػاد شػػػراءىا بقيمػػػة  2016
2البنك فبا يًتتب عليو آثار سلبية منها:

 

 ع اؼبخصصات اليت يتم تكوينها فبا يؤثر سلبا على أرباح البنك.ارتفا  -

 عدـ ربقيق البنك إليرادات عن القركض اؼبتعثرة. -

 عدـ قدرة البنك على تدعيم احتياطاتو اللبفاض صايف أرباحو. -

 ارتفاع تكلفة اغبصوؿ على األمواؿ داخل البنك. -

عبزائريػػة كالػػيت سػػوؼ يكػػوف ؽبػػا تػػأثَت يكبػػَت علػػى متانػػة ك بالتػػايل تبقػػى الػػديوف اؼبتعثػػرة ظبػػة البنػػوؾ العموميػػة ا
 مريكزىا اؼبايل كبالتايل على القدرة التنافسية ؽبا خاصة يف ظل سعي اعبزائر النضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.

V- حيػػػث شػػػهدت السػػػاحة اؼبصػػػرفية اختبلسػػػات ضػػػخمة اإلجـــراءات:  ةانتشـــار الفســـاد اإلداري وبيروقراطيـــ
مليػار سػنتيم مػن بنػك  1200ك )كيكالػة بوزريعػة(، BNAمليار سنتيم من البنك الوطٍت اعبزائػرم  200كصلت إىل 

 BEAمليػػار سػػنتيم مػػن البنػػك اعبزائػػرم اػبػػارجي  1400ك )كيكالػػة بئػػر خػػادـ(، BADRالفبلحػػة كالتنميػػة الريفيػػة 
 .3)كيكالة خركب/ قسنطينة(

                                                 

اؼبؤسبر   أثر إعادة ىيكلة الجهاز المصرفي على زيادة وتنمية القدرة التنافسية للبنوك، ،بوخارم عبد اغبميد ،طفى عبد اللطيفيمص - 1
، ص ، اعبزائركرقلةجامعة  ،2008 مارس 12ك11يومي اؼبصريف اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة، النظاـإصبلح   حوؿالدكيل الثاٍل

15.  

 .55 -54ص ، 2007 دار النهضة العربية،، القاىرة، مصر، ،المتعثرة واالئتمان الهاربالديوف  ،أضبد غنيم - 2

 . 596ص  مرجع سابق، ،ناصر سليماف - 3
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،  حوؿ ذبػاكزات بنكيػة خطػَتة 2007لبنك اعبزائر يف جويلية يكما يكشف تقرير أعدتو اللجنة اؼبصرفية التابعة         
، يكمػػا تتجػػاكز فػػًتة دراسػػة طلػػب قػػرض سػػنة يف معظػػم األحيػػاف، كيسػػتغرؽ ربصػػيل شػػيك مػػن الشػػماؿ إىل اعبنػػوب

يكمػػػػا أف درجػػػػة العراقيػػػػل اإلداريػػػػة كالقانونيػػػػة الػػػػيت تصػػػػادؼ اؼبسػػػػتثمر تعػػػػرب مػػػػن أىػػػػم اإلجػػػػراءات ،  1أيكثػػػػر مػػػػن شػػػػهر
بينمػػا يف ، يػػـو 24إجػػراء ك 14يت يتميػػز هبػػا حيػػث إف إنشػػاء مؤسسػػة يف اعبزائػػر يتطلػػب يف اؼبتوسػػط البَتكقراطيػػة الػػ

، 11اجػػراءات ك10تػػونس فيتطلػػب  كىػػذا بطبيعػػة اغبػػاؿ ينطبػػق علػػى إنشػػاء  2أيػػاـ،5أمػػا يف يكنػػدا إجػػراء كاحػػد ك يػػـو
يكمػػػا أف ربصػػػيل ،  لفسػػػاد اإلدارمالبنػػػوؾ اػباصػػػة يف اعبزائػػػر كبالتػػػايل سػػػوؼ يسػػػاىم ىػػػذا بطبيعػػػة اغبػػػاؿ يف انتشػػػار ا

فبػػػػػا شػػػػػجع اؼبتعػػػػػاملُت   يػػػػػـو يف اؼبتوسػػػػػط كقػػػػػد تصػػػػػل أحيانػػػػػا إىل ثبلثػػػػػة أشػػػػػهر، 21شػػػػػيك يف اؼبتوسػػػػػط بػػػػػأيكثر مػػػػػن 
يكمػػػا أف منظمػػػة الشػػػفافية الدكليػػػة قيػػػدت أف ظػػػاىرة الرشػػػوة اؼبصػػػرفية 3االقتصػػػاديُت التعامػػػل خػػػارج اعبهػػػاز اؼبصػػػريف.

 4دية كاؼبالية اعبزائريةطاغية على منظومة التعامبلت االقتصا
كرغػػم تشػػديد الرقابػػة ؼبكافحػػة االختبلسػػات يف البنػػوؾ كفػػق مػػا جػػاء بػػو قػػانوف النقػػد كالقػػرض مػػن خػػبلؿ  

إال أف الفسػػاد اإلدارم بقػػي ظبػػة النظػػاـ اؼبصػػريف اعبزائػػرم كلعػػل أيكػػرب دليػػل  11-03التعػػديبلت الصػػادرة عػػن األمػػر 
للخارج، كرغم ؿباكلة السلطات اعبزائرية إلزامها بالرقابة كاإلفصاح عػن إفبلس بنك اػبليفة كعمليات هتريب األمواؿ 

 ـبتلف عملياهتا كرغم ذلك ال تزاؿ عمليات االختبلسات كالتبلعبات كالرشاكل مستمرة كما خفي يكاف أعظم....

VI- لريكػػائز يعتػػرب  العنصػػر البشػرم مػػن أىػػم االجزائريــة : ةضـعف فــي أداء المــوارد البشــرية فــي البنــوك العموميــ
كمػن أجػل مسػايرة ، األساسية لبلرتقاء باألداء اؼبصريف، فمهما تنوعت مصادر الكفاءة يظل العنصػر البشػرم كراءىػا

ينبغػػي تطػػوير إمكانيػػات العػػاملُت كقػػدراهتم السػػتعياب ، أحػػدث مػػا توصػػل إليػػو العلػػم يف ؾبػػاؿ التكنولوجيػػا اؼبصػػرفية
    5كن االعتماد على اؼبوظفُت يف ربقيق التميز للبنك انطبلقا من :التطورات يف ؾباؿ اػبدمات اؼبصرفية، كبالتايل يب

الػػػذم يدريكػػػو العمػػػبلء مػػػن خػػػبلؿ اؼبنفعػػػة الزمانيػػػة ، جػػػودة اػبدمػػػة اؼبصػػػرفية ىػػػي نتػػػاج أداء العػػػاملُت بػػػالبنوؾ -
 .كاؼبكانية

ؼباديػػػػة علػػػػى الػػػػرغم مػػػػن أنبيػػػػة التسػػػػهيبلت ا، مصػػػػدر األداء اؼبتميػػػػز ىػػػػو بالدرجػػػػة األكىل مػػػػن مػػػػوظفي البنػػػػوؾ -
 .األخرل

عػدـ تعػػاكف مػػوظفي البنػوؾ مػػع العمػػبلء يف ربقيػػق اػبػدمات اؼبصػػرفية مػػن شػػأنو أف يػؤثر بالسػػلب علػػى نتػػائج  -
 البنك.

                                                 

 . 401ص  ،مرجع سابق ،حياة قبار ،وزغيب مليك - 1
2
- Nourddine Grim , l’informel et la corruption ont Assouvi le climat des Affaires , elwatan économie, N°203, 

de 15/06 au 21/06/2009. 
 .50ص، مطام عبد القادر، مرجع سابق - 3
 .155مرجع سابق،ص، خالفي كىيبة - 4
اعبودة كالتميز كمنظمات األعماؿ، يومي  حوؿاؼبؤسبر العلمي الدكيل الثالث ، جودة الخدمات المصرفية، ن حاج قويدرقوري، زيداف ؿبمد -5

 . 07اعبزائر، ص ، سكيكدةجامعة  ، 2007مام  07ك06
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بالنسبة للجزائر كنتيجة للنقص اؼببلحظ لدل اؼبصرفيُت كتدٍل مستول الثقافة اؼبصرفية لديهم، لذلك مت 
دكف اؼبستول اؼبطلوب بسبب عدـ توفر صبيع الوسائل  ، إال أهنا تبقى(SIBF)إنشاء شريكة ما بُت البنوؾ 

الضركرية لتحصيل تكوين تطبيقي يف صبيع الفركع كاؼبهن، يكما مت فتح اؼبدرسة العليا للصَتفة باعبزائر العاصمة كىي 
 كبالتايل أصبح من اؼبمكن لدل، 1اؼبدرسة العليا الوحيدة يف اعبزائر اؼبتخصصة يف تكوين عاؿ يف ؾباؿ الصَتفة

اؼبصرفيُت اليـو نيل الشهادات التالية، كاليت تسمح ؽبم برفع مستوياهتم العلمية كالعملية من جهة، كاغبصوؿ على 
 2ترقية إىل مناصب أعلى من جهة أخرل:

 : خاصة بعماؿ مستول الرابعة متوسط إىل الثالثة ثانوم. CCBشهادة الثقافة البنكية  -

شهادة البكالوريا، شهادة الثقافة البنكية، شهادة قباح يف  كتتعلق بكل العماؿ ذكم :BBإجازة بنكية  -
 احملاسبة كاإلعبلـ اآليل، حيث تقدر مدة الدراسة بثبلث سنوات.

كىي زبص يكل العماؿ ذكم شهادة البكالوريا +  :CPESشهادة ربضَتية للدراسات العليا البنكية  -
تسيَت كاحملاسبة كاؼبالية، حيث تدـك ثبلث سنوات جامعية أك ليسانس يف شعب أخرل غَت االقتصاد كال

 الدراسة مدة سنة كاحدة.

 : كزبص يكل العماؿ ذكم شهادة الليسانس يف االقتصاد أكDESSشهادة يف الدراسات العليا للبنوؾ  -

كاليت هبب أف  CPES، شهادة ربضَتية للدراسات العليا البنكية BBالتسيَت أك احملاسبة أك اؼبالية، إجازة بنكية 
 .20/ 12دؿ ربصيلها مساكيا أك يفوؽ يكوف مع

أما بالنسبة للجامعيُت العاملُت بالبنوؾ العمومية اعبزائرية  يعتػرب ضػئيبل، ىػذا باإلضػافة إىل أف ىنػاؾ ضػعفا  
يف التكوين كنقصػا  يف التأىيػل، يكمػا تتميػز بضػعف التطػوير كاالبتكػار لػديهم، إذ يلعػب إعػادة تكػوينهم دكرا يكبػَتا 

كما يبلحظ يف البنوؾ اعبزائرية نقص يف زبصػيص ميزانيػات لتػدريب العمػاؿ كانعػدامها يف بعضػها، يف رفع قدراهتم، 
مػػػن الكتلػػػة األجريػػػة، يف حػػػُت قبػػػد النسػػػبة  %5كتشػػػَت اإلحصػػػائيات أف إنفػػػاؽ البنػػػوؾ علػػػى التكػػػوين ال يتعػػػدل 

   . 3 %15اؼبعيارية العاؼبية يف حدكد 
لة تكوين موظفي البنوؾ العمومية غَت أف ذلك يبقى ضعيفا كبالتايل رغم ما قامت بو اعبزائر يف ؿباك  

لذلك ، حيث أف التكوين يعتمد بدرجة يكبَتة على اإلطار النظرم كالذم يلغي االحًتافية كاالبتكار لدل اؼبوظفُت
ين كزبصيص مزيد من اإلنفاؽ على التكو  على البنوؾ العمومية اعبزائرية أف تستعُت ببيوت خربة أجنبية يف امياؿ،

حيث يعترب ذلك ربديا أمامها ألف االنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  كما ينجر عنو من اشتداد  الفعاؿ،

                                                 
 . 119مفتاح صاح، مرجع سابق، ص  - 1
الفبلحة والتنمية  حالة بنك –ة والمتوسطة ومشاكل ذلك واقع تمويل البنوك للمؤسسات الصغير بن كسعد زينة، صبيل عبد اعبليل،  - 2

    ،،جامعة بشار، اعبزائر2006أفريل،25ك24يومي  اؼبلتقى الوطٍت اؼبنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية ك القانونية، -BADRالريفية
 . 07ص 

 . 299بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 3
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اؼبنافسة سوؼ يؤدم إىل إضعاؼ القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية كسيطرة البنوؾ األجنبية فبا سبلكو من مقومات 
 اؼبنافسة كاليت يعترب العنصر البشرم من بينها.

 يا: ضعف الخدمات المقدمة بالبنوك العمومية الجزائرية ومحدودية استخدام التكنولوجياثان
ىنػػاؾ جوانػػب ضػػعف يكثػػَتة يف البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة كتعتػػرب اػبػػدمات اؼبقدمػػة مػػن أىػػم تلػػك اعبوانػػب  

لػػػك اػبػػػدمات كبالتػػػايل سػػػوؼ نتطػػػرؽ إىل ظبػػػات ت، نظػػػرا لطبيعػػػة البنػػػوؾ الػػػيت تعتػػػرب مؤسسػػػات ذات طبيعػػػة خدميػػػة
 اؼبقدمة بالبنوؾ العمومية  اعبزائرية كالتكنولوجيا اؼبرتبطة هبا.

I-   :إذ تصػػل إيػرادات البنػػوؾ يف الػدكؿ اؼبتقدمػػة   محدوديـة الخــدمات المقدمـة مــن البـوك العموميــة الجزائريـة
ات االئتمانيػػة، كإدارة مصػػدرىا عمػػوالت بيػػع اػبػػدمات اؼباليػػة )الوسػػاطة يف األكراؽ اؼباليػػة، إصػػدار البطاقػػ %40إىل 

إذ أف ىنػػاؾ فجػػوة يف عػػدد اػبػػدمات اؼبقدمػػة  مػػن طػػرؼ  البنػػوؾ العموميػػة  ،1.....(. صػػناديق االسػػتثمار اؼبشػػًتؾ
خدمػػة لزبائنهػػا، فػػإف البنػػوؾ اعبزائريػػة ال  360اعبزائريػػة ففػػي الوقػػت الػػذم تقػػـو فيػػو البنػػوؾ الدكليػػة بتقػػدَل أيكثػػر مػػن 

 خدمة، فبا يقلل قدرهتا التنافسية كتنمية رأظباؽبا. 40امية كاؼبقدرة بػ تصل إىل مستول باقي الدكؿ الن
كلقػػد سػػعت اعبزائػػر إىل ربػػديث نظػػم الػػدفع كإدخػػاؿ التكنولوجيػػا اؼبصػػرفية يف بنويكهػػا كذلػػك هبػػدؼ ؾبػػاراة  

 .  التفصيل بنوع منكنظرا للجهود اؼببذكلة يف ىذا امياؿ سوؼ لبصص ؽبا العنصر اؼبوايل كسيكوف ، البنوؾ الدكلية
II- استخدام التكنولوجيا المصرفية  في البنوك العمومية الجزائرية: المحدودية في 

عصػػرنة نظػػم الػػدفع ك  سػػعت اعبزائػػر منػػذ إرسػػاء قواعػػد التحػػوؿ إىل اقتصػػاد السػػوؽ إىل  السػػعي إىل ربػػديث 
SATIMمػن خػبلؿ إنشػاء شػريكة  1995كيكانت االنطبلقػة بدايػة مػن سػنة 

غػَت  ،األخػرلكالعديػد مػن اؼبشػاريع ، 2
 أف الواقع يشَت إىل ضعف يف استخداـ أنظمة الدفع اغبديثة. 

يف إطػار تطػوير كتسػيَت التعػامبلت النقديػة مػا بػُت البنػوؾ اعبزائريػة، كربسػُت اػبدمػة اؼبصػرفية، عػبلكة علػػى ك 
إىل إنشػػاء  زيػػادة حجػػم تػػداكؿ النقػػود ككضػػع اؼبوزعػػات اآلليػػة علػػى مسػػتول ىػػذه البنػػوؾ، بػػادرت السػػلطات اعبزائريػػة

، كىػػػي شػػػريكة 1995، سػػػنة SATIMاؼبعػػػامبلت اؼبصػػػرفية كالنقديػػػة، كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ إنشػػػاء شػػػريكة  تأليػػػةشػػػريكة ل
مسػػػانبة بػػػُت البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة التاليػػػة  )بنػػػك اعبزائػػػر الػػػوطٍت، بنػػػك الفبلحػػػة كالتنميػػػة الريفيػػػة، بنػػػك التنميػػػة 

عبزائػرم، الصػندكؽ الػوطٍت لبلدخػار كالتػوفَت، القػرض الشػعيب اعبزائػرم احمللية، البنك اػبارجي اعبزائرم، بنك الربيكة ا
كالصػػػندكؽ الػػػوطٍت للتعػػػاكف الفبلحػػػي (، حيػػػث تقػػػـو بصػػػناعة البطاقػػػة البنكيػػػة اػباصػػػة بالسػػػحب حسػػػب اؼبقػػػاييس 

 ،3اؼبعموؿ هبا دكليا، كطبع اإلشارة السرية

                                                 
، اؼبؤسبر صارف العربية في تطوير مناخ االستثمار بالوطن العربي في ضوء التحديات االقتصادية المعاصرةدور المؿبمد حسُت الصطرف،  - 1

 . 09، عماف،  األردف، ص 24/07/2003 -22اقتصاديات األعماؿ يف عامل متغَت،   العلمي األكؿ حوؿ
2
- société algérienne d automatisations des transactions interbancaires et de monétique 

،  اؼبؤسبر الدكيل حوؿ إصبلح النظاـ اؼبصريف يف اعبزائر عصرنة القطاع المالي والمصرفي وواقع الخدمات البنكيةمرزيق عاشور، معمرم صورية،  - 3
 08،ص ، اعبزائركرقلةجامعة  ،2008 مارس 12ك11يومييف ظل التطورات العاؼبية الراىنة، 
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لومػات كالػدفع، إال أف ذلػك مل يتحقػق إلسػراع كتػَتة تأليػة نظػاـ اؼبع SATIMكبالرغم من تأسيس شريكة  
بالقدر الذم يكاف منتظرا لتأخر مشركع الربط الشبكي بُت البنػوؾ كاؼبؤسسػات اؼباليػة، كالػذم عػرؼ دبشػركع   ريػس 

RIS  مبليػػُت دكالر، إال أف اؼبشػػركع توقػػف ليبػػدأ العمػػل  3، بتكلفػػة تقػػدر حبػػوايل 1999  الػػذم بػػدأ يف تنفيػػذه يف
2001فيو سنة 

ف ىنػاؾ مشػاريع ىامػة يف ىػذا الصػدد مػن أبرزىػا مشػركع اغبظػَتة االلكًتكنيػة بسػيدم عبػد ، يكمػا أ1
مليػػار دينػػار، كاؽبػػدؼ منػػو تطػػوير التكنولوجيػػات  22يكلػػم غػػرب العاصػػمة(، كالػػذم خصػػص لػػو مبلػػغ   30اهلل )كبػػو 

.. . خصػػص، التكػػويناعبديػػدة يف اإلعػػبلـ كاالتصػػاؿ يف اعبزائػػر، مػػن خػػبلؿ آليػػات متعػػددة يف البحػػث كالتطػػوير اؼبت
 .2اخل

بتنفيػػػػػػػػذ مشػػػػػػػػركع نظػػػػػػػػاـ اؼبػػػػػػػػدفوعات للقػػػػػػػػيم الكبػػػػػػػػَتة خػػػػػػػػبلؿ الوقػػػػػػػػت  2004يكمػػػػػػػػا مت الشػػػػػػػػركع خػػػػػػػػبلؿ 
مبليػػُت  10، كىػػو نظػػاـ دفػػع بػػُت البنػػوؾ أيػػن يػػتم ربويػػل اؼببػػالغ الكبػػَتة كاؼبسػػتعجلة الػػيت تفػػوؽ RTGS 3اغبقيقػػي

العمػػل هبػػذا   بػػدأ–حسػػب إدارة بنػػك اعبزائػػر  – ، إال أف الشػػركع الرظبػػي2006فيفػػرم  08دينػػار، ليػػتم تشػػغيلو يف
موضػحة يف اعبػدكؿ  2016-2012خػبلؿ الفػًتة  RTGSالعمليات اؼبنجزة حسب نظػاـ ك  .2008النظاـ خبلؿ 

 التايل:
 (2016-2012) الفترة خبلل RTGS( العمليات المنجزة  في الجزائر وفق نظام 6-1الجدول رقم)

2016 5102 5102 5102 5105  

 المبلغ )مليار دينار( 313012 136204 150172 264141 201692

 عدد العمليات  047335 072276 172135 112527 328404

 متوسط عدد العمليات اليومية 7252 7726 7021 7171 1314

    . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:      
 

دة يف عدد العمليات اؼبنجزة كفق النظاـ، كيكذلك متوسط زيا 2016-2012نبلحظ خبلؿ الفًتة  
، عمليات اؼبنجزةرغم زيادة يف عدد ال 2012مقارنة بسنة 2013العمليات اليومية، إذ نبلحظ البفاض اؼببلغ  سنة 

فبا ىو   ا أقلغَت أهن 2013مقارنة بسنة  2014لًتتفع القيمة اإلصبايل للعمليات اؼبعاعبة من خبلؿ النظاـ سنة 
رغم ارتفاع  يف عدد العمليات  2014مقارنة بسنة  2015، يكذلك البفاض يف اؼببلغ سنة 2012ؿبقق سنة 

البفاض يف مبلغ العمليات اؼبنجزة كفق النظاـ كيكذلك عددىا يكما أف العمليات  2016اؼبنجزة. كسبيزت سنة 
 .2015اليومية بقيت  تقريبا ثابتة مقارنة بسنة 

                                                 
 . 199-198سابق، ص  بريش عبد القادر، مرجع - 1
، ملتقى اؼبنظومة اؼبصرفية  اعبزائرية كالتحوالت الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائريةرحيم حسُت، ىوارم معراج،  - 2

 . 328،ص  ، اعبزائرالشلفجامعة  ،2004ديسمرب15ك14يومي   -كاقع كربديات -االقتصادية
3

 -  régime de traitement des grandes sommes 
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ظاـ مطابقا للمعايَت الدكلية اؼبتفق بشأهنا بشكل مشًتؾ لقياس اؼبوثوقية العملياتية كيعترب األداء احملقق للن
ألنظمة التسوية اإلصبالية الفورية للمبالغ الكبَتة، مع العلم أف عمليات التسوية حسب النظاـ تتم بُت البنوؾ فيما 

 بينها أك لصاح الزبائن.
ة، قاـ بنك اعبزائر، بإنشاء مريكز ما قبل اؼبقاصة بُت كيكذلك كيف إطار ربديث نظاـ الدفع للقيم الصغَت 

، كيهدؼ إىل ضماف إقباز اؼبقاصة االلكًتكنية، كاؼبسانبُت يف ىذا ATCIأطلق عليو  2004البنوؾ يف أكت 
2005النظاـ ىم بنك اعبزائر، كالبنوؾ التجارية كاػبزينة العمومية كبريد اعبزائر، أنطلق فيو خبلؿ 

، كدخل النظاـ 1
ىذا النظاـ بتبادؿ يكل كسائل الدفع للمدفوعات اػباصة باعبمهور العريض  ، حيث يسمح 2006مام اإلنتاج يف 

كاعبدكؿ التايل يوضح العمليات ، 2اقتطاعات آلية، عمليات على البطاقات( ربويبلت، )شيكات، أكراؽ ذبارية،
 .2016-2012اؼبنجزة كفق النظاـ خبلؿ الفًتة 

 
 (2016-2012)الفترة  خبللATCI يات المنجزة  في الجزائر وفق نظام ( العمل7-1الجدول رقم)

2016 5102 5102 5102 5105  

 المبلغ )مليار دينار( 7754477 7044774 7176772 73670 17639.6

21 20.8 027532 777252 757165 
 عدد العمليات

 )مليون عملية في السنة(

/ 7512 1729 7400 7227 
 الشهريةمتوسط عدد العمليات 
 )مليون عملية (

    . 2016-2013ؾبمعة من تقارير سنوية لبنك اعبزائر للسنوات المصدر:        
 

 2015،2014،2013،2012، نبلحػػػظ مػػػن خػػػبلؿ اعبػػػدكؿ ارتفػػػاع يف اؼببلػػػغ السػػػنوم خػػػبلؿ السػػػنوات

 .  كيكذلك ارتفاع يف عدد العمليات اؼبنجزة من سنة إىل أخرل خبلؿ نفس الفًتة 2016
 – Diagram ؾباؿ اػبدمات اؼبصرفية االلكًتكنية مت عقد اتفاؽ شرايكة مػا بػُت اميموعػة الفرنسػية   كيف 

Edi :الرائػػػدة يف ؾبػػػاؿ الربؾبيػػػات اؼبتعلقػػػة بالصػػػَتفة كأمػػػن تبػػػادؿ البيانػػػات اؼباليػػػة كثبلثػػػة مؤسسػػػات جزائريػػػة ىػػػي ، 
 MAGACT Multimédia    ، Soft engineering عػػػبلـ العلمػػػي كالتقػػػٍت   كمريكػػػز البحػػػث يف اإل
(cerist،)    لتنشأ على أثره شريكة ـبتلطة ظبيت بػ   اعبزائر ػبدمات الصَتفة االلكًتكنيػةAEBS 3 كاؽبػدؼ مػن ،

 2004.كذلك يف سنة 4إقامة ىذه اؼبؤسسة ىو ربقيق مشركع الصَتفة على اػبط يف اعبزائر

                                                 
 .       204 -203بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 1

-2
 Rapport  2014, Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algérie, Bank. of   Algeria,  Juillet 

2015,p89. 
3

 - Alegria E – Banking service 
  .09ص مرزيق عاشور، معمورم صورية، مرجع سابق،  - 4
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مػػن أجػػل ، Ingenico Data Systemنسػػية كالشػػريكة الفر  Satimعقػػد اتفػػاؽ شػػرايكة بػػُت شػػريكة  -         
 .1تعميق النقد االلكًتكٍل يف البنوؾ اعبزائرية

إطػبلؽ عمليػة الػدفع االلكػًتكٍل لشػراء اؼبنتجػات علػى شػبكة  2009يف شػهر جويلػة   SATIMيكمػا قامػت شػريكة
كػػػػاليف االنًتنػػػػت مػػػػن خػػػػبلؿ اسػػػػتخداـ بطاقػػػػات الػػػػدفع االلكًتكنيػػػػة الػػػػيت سبكػػػػن مسػػػػتعملي ىػػػػذه البطاقػػػػات دفػػػػع ت

اؼبقتنيات سواء عن طريق االنًتنت أك من عند التجار الػذين يبتلكػوف أجهػزة لقػراءة البطاقػات االلكًتكنيػة كاالقتطػاع 
 .2 2013منها كتدخل العملية يف إطار مشركع اغبكومة االلكًتكنية

كعقػد اتفاقيػات من خبلؿ اؼبعطيات السابقة كرغم سعي اعبزائر إىل ربديث نظػم الػدفع يف البنػوؾ اعبزائريػة  
شػػرايكة يف ؾبػػاؿ يف إدخػػاؿ التكنولوجيػػا اغبديثػػة كلكػػن رغػػم ذلػػك فػػالواقع يشػػَت إىل ضػػعف النتػػائج احملققػػة كلعػػل مػػن 

 .  بينها الواقع الذم يشَت إىل ؿبدكدية البطاقات البنكية بالبنوؾ العمومية اعبزائرية كخاصة بطاقة الدفع
حيػػػث أصػػػدر القػػػرض  1990رت ألكؿ مػػػرة يف اعبزائػػػر يف يبكػػػن اإلشػػػارة إىل أف البطاقػػػات البنكيػػػة ظهػػػك  

كىػػذا قبػػل ،VISAكبطاقػػة دكليػػة CASHالشػػعيب اعبزائػػرم نػػوعُت مػػن البطاقػػات لزبائنػػو األكفيػػاء بطاقػػة السػػحب 
 .SATIMحىت ظهور شريكة 

كلذلك كسعيا منها لتوسيع التعامل بالبطاقات البنكية كإلضفاء الطابع اآليل للمعامبلت البنكية، فقد  
ألف بطاقة دفع كسحب ما بُت البنوؾ،  175حوايل  2008خبلؿ شهر فيفرم  Satimكزعت الشريكة اعبزائرية 

، كتسمح ىذه البطاقة لكل زبوف لديو حساب يف أم بنك أك بريد 2005علما أنو بدأ العمل هبا يف شهر مارس 
ساعة على مستول يكل اؼبوزعات  24/  24اعبزائر)سابقا(بالقياـ بعمليات السحب طواؿ أياـ األسبوع كبنظاـ 

اآللية لؤلكراؽ النقدية، كيكذا تسديد اؼبشًتيات كاػبدمات على مستول أجهزة الدفع االلكًتكٍل اؼبوجودة دبختلف 
 .3اؼبتاجر كالصيدليات كؿبطات البنزين إضافة إىل تسديد فواتَت اؽباتف كغَتىا

، يكما ترغب مؤسسة 4 يف السنوات اؼبقبلةألف مايكينة للصراؼ اآليل 40إىل  30يكما يتوقع إقامة من   
SATIM  مبليُت بطاقة للوصوؿ إىل اؽبدؼ اؼبتمثل يف بطاقة لكل  10الوصوؿ إىل إصدار على اؼبدل البعيد

 . ائيات اؼبتوفرة بعيدة عن األرقاـ اؼبتوقعةكرغم ذلك فإف االحص 5حساب على األقل.
إضػػػػافة إىل عقػػػػد شػػػػرايكات مػػػػع ، نكيػػػػة يف اعبزائػػػػرنبلحػػػػظ أنػػػػو ىنػػػػاؾ تطػػػػورا يف زيػػػػادة عػػػػدد البطاقػػػػات الب

مؤسسػػات أجنبيػػة باإلضػػافة إىل إنشػػاء مؤسسػػات لتفعيػػل الصػػَتفة االلكًتكنيػػة يف اعبزائػػر غػػَت أنػػو مػػن خػػبلؿ األرقػػاـ 
اؼبوضحة سابقا،  نبلحظ ؿبدكديػة يف اسػتخداـ التكنولوجيػا اؼبصػرفية اغبديثػة يف اعبزائػر عمومػا كيف البنػوؾ العموميػة 

                                                 
 . 329رحيم حسُت، ىوارم معراج، مرجع سابق، ص  - 1
2

     https://www.djazairess.com/elmassa/21931                     (26/06/2018)    ،الجزائر تدخل مرحلة التسوق باألنترنت -

 (10/04/2017)    شؤون جزائرية ،الموزع الوحيد ساتيم سيقتحم مجال البطاقات الدولية - 3
http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13823&Itemid=38 

 (02/02/2017)  رةمتعث التعامبلت المالية االلكترونية الجزائرية ال تزاليكامل الشَتازم،   - 4
 http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/4/321413.htm 
5

 -  BENKRITLY Newel , Le système de paiement par carte en Algérie , rencontre sur la carte bancaire au 

Maghreb, Tunis , Février 2007,p30. 

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13823&Itemid=38
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يبكػػن اإلشػػارة أف أجهػػزة الصػػراؼ اآليل اؼبسػػتخدمة تعتػػرب أجهػػزة تقليديػػة إذا مػػا قورنػػت بػػ خر التطػػورات  ،خصوصػػا
حيػػث ىنػػاؾ مػػن يعتمػػد علػػى بصػػمة العػػُت للتعػػرؼ علػػى مسػػتخدميها أك بصػػمة ، التكنولوجيػػة اؼبسػػتخدمة يف اميػػاؿ

قػػف الكثػػَت منهػػا عػػن العمػػل، يكمػػا أف إضػػافة إىل األعطػػاب الػػيت تتكػػرر بػػُت اغبػػُت كاآلخػػر فبػػا يتو ، الصػػوت أك اليػػد
 ىناؾ أسباب عديدة لعجز البنوؾ  العمومية اعبزائرية عن تقدَل خدمات مصرفية الكًتكنية

كبالتػػػايل نبلحػػػػظ أف اسػػػتخداـ  التكنولوجيػػػػا اؼبصػػػرفية ؿبػػػػدكد يف اعبزائػػػر، فلػػػػم يقتصػػػر اسػػػػتعماؽبا إال علػػػػى 
إىل جانػػب بعػض العمليػػات ، د اغبسػابات البنكيػػة اؼبفتوحػةبطاقػات السػحب كالػػدفع الػيت تعتػػرب ؿبػدكدة بالنسػػبة لعػد

يف حػػُت أنػػو لػػيس ىنػػاؾ أم إدخػػاؿ ػبػػدمات  األخػػرل خاصػػة اؼبتعلقػػة بػػالربط بػػُت البنػػوؾ لتسػػهيل بعػػض العمليػػات.
الصَتفة االلكًتكنية، يكإقامة فركع لبنوؾ الكًتكنية، فمواقع البنوؾ على االنًتنيت، استخدمت فقػط يكمواقػع تعريفيػة،  

علػػى الرصػػيد للزبػػائن  عمػػا تقػػدَل  خػػدمات مصػػرفية عػػن بعػػد فهػػي ؿبػػدكدة حيػػث إف ىنػػاؾ بنويكػػا تسػػمح بػػاالطبلأ
كبعػػػػض العمليػػػػات األخػػػػرل كمػػػػن أمثلػػػػة مواقػػػع تلػػػػك البنػػػػوؾ موقػػػػع الصػػػػندكؽ الػػػػوطٍت للتػػػػوفَت  اؼبشػػػًتيكُت يف النظػػػػاـ،

سػواء مػن حيػث نطػاؽ اػبدمػة أك نوعيتهػا كلكنها تقدـ عمليات ؿبػدكدة ، بنك الفبلحة كالتنمية الريفية كاالحتياط،
لعػػػدة عراقيػػػل منهػػػا مػػػا ىػػػو مػػػرتبط بالبنيػػػة ، كبالتػػػايل  يبقػػػى اسػػػتخداـ االنًتنػػػت ضػػػعيفا يف البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة

إىل جانػػب عراقيػػل مرتبطػػة بالثقافػػة اؼبصػػرفية لػػدل اؼبسػػتهلك اعبزائػػرم الػػذم مػػازاؿ مل يتعػػود  علػػى التعامػػل ، التحتيػػة
تكنولوجيػػػا كحػػػىت كإف كجػػػدت فػػػبل تػػػزاؿ ؿبػػػدكدة االسػػػتخداـ كأغلبهػػػا متمريكػػػزة يف الشػػػماؿ، كمػػػن جهػػػة باسػػػتخداـ ال

أخػػرل فػػإف معظػػم البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة ال تسػػتعمل اؽبػػاتف الثابػػت كاحملمػػوؿ  يف تقػػدَل خػػدماهتا  رغػػم التطػػور 
 .  النقاؿالذم شهدتو السوؽ اعبزائرية بإطبلؽ اعبيل الثالث كالرابع ػبدمة اؽباتف 

  ثالثا: التحديات المرتبطة بإعادة ىيكلة البنوك العمومية الجزائرية
أمػػػاـ البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة يف الفػػػًتة الراىنػػػة العديػػػد مػػػن التحػػػديات اػبارجيػػػة خاصػػػة يف ظػػػل  التحريػػػر  

شػػاملة كاالنػػدماجات كالسػعي لبلنضػػماـ إىل اؼبنظمػة العاؼبيػػة للتجػػارة، كلعػل مػػن تلػػك أىػم تلػػك التحػػديات البنػوؾ ال
لػػػذلك سػػػوؼ نتطػػػرؽ إىل التحػػػديات ، اؼبصػػػرفية يف األسػػػواؽ العاؼبيػػػة باإلضػػػافة خوصصػػػة البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة

 السابقة من خبلؿ  عرض جهود اعبزائر يف امياؿ. 
I-   تبني البنوك العمومية الجزائرية  لفلسفة البنوك الشاملة 

لبنػػػوؾ التجاريػػػة يف معظػػػم دكؿ العػػػامل نتيجػػػة إلعػػػادة ىيكلػػػة لقػػػد بػػػدأت فكػػػرة التحػػػوؿ الشػػػاملة مػػػن قبػػػل ا
أينمػا أخػذت البنػوؾ تتجػو كبػو أداء خػدمات مصػرفية كماليػة مل تكػن تقػـو هبػا مػن قبػل، ، صناعة اػبدمات اؼبصػرفية

فبػػا أدل إىل تغيػػَت ىيايكػػل ميزانيتهػػا الػػيت تعكػػس تنػػوع مصػػادر إيراداهتػػا مػػن جهػػة، إضػػافة إىل تنػػوع ؾبػػاالت توظيػػف  
 .1استخدامات ىذه  اؼبوارد من جهة أخرلك 

                                                 

اؼبلتقى الوطٍت اؼبنظومة البنكية يف ظل التحوالت ، المصرفية في ظل المظاىر الجديدة للعولمةضرورة إصبلح األنظمة ، ػ بوعزة عبد القادر 1
 .03ص، ،جامعة بشار، اعبزائر2006أفريل،25ك24يومي ، االقتصادية كالقانونية
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كعليو يبكن تعريف  البنوؾ الشاملة بأهنا تلك الكيانات اؼبصرفية اليت تسعى دائما كراء تنويع مصادر        
التمويل كتعبئة أيكرب قدر فبكن من اؼبدخرات من يكافة القطاعات  كتوظف مواردىا كتفتح كسبنح االئتماف اؼبصريف 

، يكما تعمل على تقدَل يكافة اػبدمات اؼبتنوعة كاؼبتجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف،  عبميع القطاعات
حبيث قبدىا ذبمع ما بُت كظائف البنوؾ التجارية التقليدية ككظائف البنوؾ اؼبتخصصة كبنوؾ االستثمار 

ؾ األسهم يف الشريكات . فالبنوؾ الشاملة تقـو باؼبسانبة يف يكل نشاطات الصَتفة اؼبختلفة كامتبل1كاألعماؿ
كتقدَل تشكيلة متنوعة من اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية كبالتايل فالبنوؾ الشاملة تقدـ خدمات مالية ، اؼبسانبة

 self- Serviceكمصرفية لكل ؾباالت االقتصاد حىت أطلق عليها لفظ الصَتفة ذات اػبدمة الكاملة 

Banking ، لتسعينيات يف الدكؿ الغربية.كاليت شاع استخدامها يف الثمانينات كا 
 10 – 90ه البنػػػوؾ  العموميػػػة اعبزائريػػػة إىل الشػػػمولية  فقػػػد مػػػنح قػػػانوف النقػػػد كالقػػػرض أمػػػا بالنسػػػبة الذبػػػا 

، اللتػػاف 116 ك 110 ، كىػذا مػن خػبلؿ اؼبػادة  Banque unuveslleللبنػوؾ اعبزائريػة صػفة البنػوؾ الشػاملة   
مػػن األعمػػاؿ اؼبصػػرفية الػػيت تػػدخل يف إطػػار فبارسػػات البنػػك الشػػامل، إال أنػػو  تفتحػػاف للبنػػوؾ التجاريػػة مزاكلػػة العديػػد

مػػن اؼببلحػػظ علػػى عمػػل ىػػذه البنػػوؾ اقتصػػارىا علػػى فبارسػػة الصػػَتفة التقليديػػة اؼبعتمػػدة بشػػكل أساسػػي علػػى قبػػوؿ 
ألجػل، كالػذم الودائع كمػنح القػركض، كلعػل ذلػك يرجػع إىل ضػعف التعامػل بػاألدكات اؼباليػة كاالسػتثمارية الطويلػة ا

 .  2يعود إىل ضعف سوؽ األكراؽ اؼبالية
II- نحو االندماج المصرفي اتجاه البنوك العمومية الجزائرية 

كباعتبارىػا أحػد النػواتج ، أصبحت عملية االندماج اؼبصريف ظػاىرة عاؼبيػة تػأثرت هبػا معظػم البنػوؾ يف العػامل
فاقيػػة ربريػػر اػبػػدمات اؼبصػػرفية كاآلخػػر اؼبتعلػػق بكفايػػة أحػػدنبا ات، األساسػػية للعوؼبػػة،  زادت نتيجػػة ؼبتغػػَتين أساسػػيُت

كالذم جعل من االندماج اؼبصػريف ضػركرة حتميػة للبنػوؾ الصػغَتة لزيػادة قػدرهتا علػى التواجػد كاالسػتمرار ، رأس اؼباؿ
 . يف السوؽ اؼبصرفية

ثػػر دبقتضػػاه، يػػتم فاالنػػدماج مػػن الناحيػػة القانونيػػة ىػػو عبػػارة عػػن عقػػد يقػػـو علػػى اإلدارة بػػُت شػػريكتُت أك أيك
 .3اتفاقهما على كضع أعضائها كأمواؽبا يف شريكة كاحدة 

االقتصػادية، فػيمكن تعريفػو بأنػو ربػرؾ صبعػي كبػو التكتػل كالتكامػل كالتعػاكف مػا بػُت بنكػُت  ةأما من الناحيػ 
يػػة أك أيكثػػر، ألحػػداث شػػكل مػػن أشػػكاؿ التوحػػد، جػػاكز الػػنمط كالشػػكل اغبػػايل إىل  خلػػق يكيػػاف أيكثػػر قػػدرة كفعال

  4كبالتايل فإف االندماج عملية انتقاؿ بالبنك من كضع تنافسي معُت إىل كضع تنافسي أفضل. 

                                                 
 .19، ص2000، الدار اعبامعية، مصر، البنوك الشاملة عملياتها وإداراتهاعبد اؼبطلب عبد اغبميد،  -1
 . 176، 175يش عبد القادر، مرجع سابق، ص بر  - 2
، جامعة الشلف، 2005، 02ؾبلة اقتصاديات ااؿ إفريقيا، عدد ، االندماج المصرفي بين العولمة ومسؤولية اتخاذ القرار، بريكاف زىية -ـ 3

 .174صاعبزائر، 
 .35، ص 2007اإلسكندرية، مصر،، الدار اعبامعية، االندماج المصرفي، ؿبسن أضبد اػبضَتم  - 4
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أما بالنسبة لبلندماج اؼبصػريف يف البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة  فلػم يطبػق غبػد اآلف  نظػرا ألف البنػوؾ العموميػة 
أجنبيػػػة دافػػػع ؼبسػػػايرة أىػػػم التطػػػورات يعتػػػرب االنػػػدماج مػػػع بنػػػوؾ ك  اعبزائريػػػة تسػػػيطر علػػػى معظػػػم سبويػػػل النشػػػاطات،

التكنولوجية اؼبختلفة يف النظاـ اؼبصريف.  يكما أف طبيعة التشريع اؼبصريف يف اعبزائر يسمح بعمليػات االنػدماج كتعتػرب 
 ، عائقا أماـ اؼبستثمرين األجانب.%51قاعدة سبلك البنوؾ العمومية اعبزائرية نسبة 

مػن تزايػد   كمػا سػوؼ بفرضػو ، النضػماـ إىل اؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػارةكمن جهة أخػرل فػإف رغبػة اعبزائػر يف ا 
للبنػػػوؾ العاؼبيػػػة يف السػػػوؽ اؼبصػػػرفية يف اعبزائػػػر، كذلػػػك ألف اعبزائػػػر بعػػػد توقيػػػع بركتويكػػػوؿ االنضػػػماـ سػػػتكوف ملزمػػػة 

فبػا سػوؼ ، بيػةسيجعل السوؽ اعبزائريػة  أيكثػر انفتاحػا علػى البنػوؾ األجن، بتطبيق مبادئ اؼبنظمة يف ؾباؿ اػبدمات
كعنػػػدىا لػػػن تضػػػمن اسػػػتمرار سػػػيطرة البنػػػوؾ العموميػػػة علػػػى السػػػاحة ، يػػػؤدم إىل توسػػػع البنػػػوؾ اػباصػػػة يف اعبزائػػػر

 اؼبصرفية خاصة يف ظل ما سبلكو ىذه البنوؾ األجنبية من مقومات تتفوؽ هبا على البنوؾ العمومية اعبزائرية.
III -  صصةخو اتجاه البنوك العمومية الجزائرية نحو ال 

إف موضوع اػبوصصة أضحى من اؼبتغَتات األساسية اليت أحدثتها العوؼبة على اعبهػاز اؼبصػريف أمػاـ ازديػاد 
كبالتػػايل أصػػبحت خوصصػػة البنػػوؾ ؿبػػددا رئيسػػيا للتطػػورات الػػيت تعيشػػها الػػنظم ، درجػػة االنفتػػاح االقتصػػادم للػػدكؿ

 .  االقتصادية يف ىذه الدكؿ
صػبلح االقتصػادم الشػامل الػذم يقػـو أساسػا علػى تغيػَت ىػاـ يف فاػبوصصة ىي جزء ىػاـ مػن سياسػة اإل

فاػبوصصة ريكن أساسي مػن أريكػاف سياسػات ، اؼبفاىيم حوؿ دكر الدكلة أك اغبكومة يف النظاـ كالنشاط االقتصادم
ع كبالتايل فاػبوصصة عملية الغرض  منها التحرر من القيود  اليت تتعلق بكفػاءة منشػ ت القطػا ، التحرر االقتصادم

   .1أم تغيَت العبلقة بُت اغبكومة كالقطاع اػباص ، العاـ كربويلها للقطاع اػباص

يكما يشَت مفهـو خوصصة البنوؾ إىل سعي اغبكومػة إىل تقلػيص نسػب مسػانبتها يف ىػذه البنػوؾ مث بيعهػا سػواء  
 .  2مستخدمة يف ذلك سوؽ األكراؽ اؼبالية أك عن طريق البيع اؼبباشر، يكليا أك جزئيا
دعا صندكؽ النقد الػدكيل إىل خوصصػة البنػوؾ العموميػة يف اؼبػدل اؼبتوسػط، علػى  النسبة للجزائر فقدأما ب

يتمتعػػاف بصػػحة ماليػػة جيػػدة لتػػتم خوصصػػتهما، كمػػنح  مهلػػة طبػػس سػػنوات   أف يػػتم أكال اختيػػار بنكػػُت عمػػوميُت
عمليػػة تقيػػيم  1998يف سػػنة  ، كبػػدأت3كأعطػػى اغبػػق للسػػلطات للتخلػػي عنهػػا  إف مل تكػػن ؾبديػػة، للبنػػوؾ اؼبتبقيػػة

للبنػػػوؾ العموميػػػة مػػػن أجػػػل اختيػػػار كاحػػػد مػػػن ىػػػذه البنػػػوؾ ػبوصصػػػتو،ش إال أف ذلػػػك مل وبػػػدث، إذ اعتػػػرب التشػػػريع 
كيكانػػت ىنػػاؾ مسػػاع لفػػتح رأس مػػاؿ ، فقػػط %49اعبزائػػرم عائقػػا أمػػاـ ذلػػك، إذ نػػص علػػى سبلػػك البنػػوؾ األجنبيػػة 

                                                 
 .79ص ،2007مصر،  الدار اعبامعية اإلسكندرية، تجارب دولية وعربية (، الخصخصة )مفاىيم، شكرم رجب العشاكم -ػ 1
 . .205-204ص ، مرجع سابق، عبد اؼبطلب عبد اغبميد - 2
اإلصبلحات  حوؿ لدكيل األكؿ ،اؼبلتقى ا متطلبات إصبلح النظام المصرفي في الجزائر إلرساء دعائم الحكم الراشدإدريس رشيد،  - 3

 .13،  جامعة بومرداس، اعبزائر، ص2006ديسمرب  05-04االقتصادية يف الدكؿ النامية ،
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، مػع إمكانيػة إضػافة بنػك 1أماـ البنػوؾ اعبزائريػة %49ار دينار، بنسبة ملي 21.6القرض الشعيب اعبزائرم كاؼبقدر بػ 
آخػػر ػبوصصػػتو، إال أف العمليػػة تعثػػرت عػػدة مػػرات، إذا اعتػػربت النسػػبة اؼبفركضػػة أمػػاـ البنػػوؾ األجنبيػػة عائقػػا أمػػاـ 

البنػوؾ من رأس مػاؿ  %51ظبح للبنوؾ األجنبية بتملك أيكثر من  2005مشركع اػبوصصة، إال أنو كخبلؿ جواف 
BADRو BDLو CPAاعبزائريػػػػة اؼبقًتحػػػػة للخوصصػػػػة كىػػػػي 

، كعلػػػػى أثرىػػػػا عػػػػاد البنػػػػك الفرنسػػػػي )سوسػػػػييت 2
جنيربؿ( الذم قدـ عرضا جديػدا، كربضػَت بنػك األعمػاؿ الفرنسػي   األخػوة الزار   لتقريػر عمليػة التػدقيق اغبسػا  

جيػل العمليػة  إىل أجػل غػَت مسػمى، إذ تسػعى ، إال أف العملية تعثػرت عػدة مػرات كقامػت اغبكومػة بتأ3اليت قاـ هبا
2010مػػن مصػػارفها العموميػػة كمنحهػػا للقطػػػاع اػبػػاص يف أفػػق  %40اعبزائػػر إىل خوصصػػة 

.غػػَت أنػػو أعلػػن كزيػػػر 4
كىػػو إجػػراء احػػًتازم ازبذتػػو  2008اؼباليػػة يكػػرَل جػػودم عػػن توقيػػف مسػػار فػػتح رأظبػػاؿ القػػرض الشػػعيب اعبزائػػرم سػػنة

موضػحا أف العديػد مػن البنػوؾ اؼبرشػحة لفػتح رأظبػاؿ ىػذه اؼبؤسسػة ، األزمة العاؼبية السلطات غبماية السوؽ يف ظل
كعليػو يبكػن القػوؿ إف خوصصػة البنػوؾ العموميػة يف اعبزائػر تبقػى حػربا علػى كرؽ ، تضررت مػن أزمػة الػرىن العقػارم

 كؾبرد مشاريع تنتظر اغبسم.

 مية الجزائريةرابعا: التحديات المرتبطة بالتنظيم الداخلي للبنوك العمو 

I-  االلتزام بمقررات لجنة بازل 

، مث إىل مدل التزاـ البنوؾ العمومية اعبزائرية IIIكبازؿ IIك بازؿIاتفاقية بازؿ  ـبتصرة حوؿ سوؼ نتطرؽ إىل حملة 
 هبا
I--1 لمحة عن اتفاقيات بازل 

عميػػق العبلقػة بػػُت بغػرض ت، 1930يف مدينػة بػػازؿ السويسػرية عػػاـ  BISمت إنشػاء بنػػك التسػويات الػػدكيل   
البنػػوؾ اؼبريكزيػػػة دكليػػػا كربفيػػػز التعػػػاكف فيمػػػا بينهػػػا كهبػػػذا أصػػػبح بنػػػك التسػػػويات  الػػػدكيل منتػػػدل للتعػػػاكف بػػػُت البنػػػوؾ 

كذلػػػػك بعػػػػد أزمػػػػة البنػػػػك األؼبػػػػاٍل ىبسػػػػتات كالبنػػػػك ، عبنػػػػة بػػػػازؿ للرقابػػػػة اؼبصػػػػرفية 1974لينبثػػػػق منػػػػو عػػػػاـ ، اؼبريكزيػػػػة
كاػباصػػة بتحديػػد معيػػار   1988بػػازؿ  االتفاقيػػة الػػيت مت التوصػػل إليهػػا عػػاـ  األمريكػػي فػػرنكلُت، كيكػػاف أىػػم منجػػزات

ليصػبح بعػد ذلػك ، جػاء بعػد سلسػلة مػن اميهػود كاالجتماعػاتك  ،Iكالذم عػرؼ باتفاقيػة بػازؿ ، 5يكفاية رأس اؼباؿ 
ه النسػبة  كقػدرت ىػذ، اتفاقا عاؼبيا كاعتمد يف ربديػد النسػبة  علػى األصػوؿ حسػب درجػة خطورهتػا كبطريقػة مرجحػة

 .1992كأكصت اللجنة بتطبيق ىذه النسبة اعتبارا من هناية ، %8بػ 

                                                 
، ،ؾبلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، آلثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على الجهاز المصرفيا، زيداف ؿبمد - 1

 . 138اعبزائر، ص، ، جامعة سطيف2004، 03د، العد03اميلد 
 196بريش عبد القادر، مرجع سابق، ص - 2
 120 ،119مفتاح صاح، مرجع سابق، ص - 3
             (2017/03/02) عودة النقاش حول خوصصة المصارف الحكومية في الجزائريكامل الشَتازم،   - 4

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/3/314441.htm/                                                    
 .12،ص2003مام  17العدد ، سلسلة جسر التنمية، معهد التخطيط العر  الكويت، اإلصبلح المصرفي، ناجي التوٍل -5

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/3/314441.htm
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/3/314441.htm


 النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية الفصل األّكؿ 
 

44 
 

 cookكيكانت ىذه التوصيات مبنية علػى مقًتحػات  جػاء هبػا  يكػوؾ         
، كقػد مت تقسػيم رأس اؼبػاؿ إىل 1

 : 2فئتُت 
 الػػرأس اؼبػػاؿ األساسػي  لفئــة األولــى:اcore capital ، االحتياطػػات ك كيشػػمل حقػػوؽ اؼبسػػانبُت

 . اؼبعلنة، كاألرباح غَت اؼبوزعة

 احتياطاتك  رأس اؼباؿ اؼبساند التكميلي، كيتكوف من االحتياطات غَت اؼبعلنة: ةــــة الثانيــــــالفئ 

   .  ك احتياطات الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها، كاؼبخصصات العامة، كإعادة تقييم األصوؿ

وىرىػػا اسػػتجابة للواقػػع الػػذم فرضػػتو البنػػوؾ العمبلقػػة، الػػيت تضػػمنت يف ج  Iمت إعػػادة النظػػر يف معػػايَت بػػازؿ  
كمسػػػػػتجداهتا األخػػػػػَتة يف   IIكالػػػػػيت سبيػػػػػزت بالبسػػػػػاطة كخاصػػػػػة يف حسػػػػػاب اؼبخػػػػػاطر، كقػػػػػد صػػػػػدرت معػػػػػايَت بػػػػػازؿ 

،  بعنػػػواف التقػػػارب  الػػػدكيل يف قيػػػاس رأس اؼبػػػاؿ كمعػػػايَته، 2007ليبػػػدأ العمػػػل هبػػػا مػػػع بدايػػػة عػػػاـ . 26/06/2004
،كبالتػايل ضػم 3مػن عيػوب  Iالبدء يف إصدار اؼبعايَت اعبديػدة نتيجػة مػا شػاب معػايَت بػازؿ  يكإطار معدؿ حيث يتم

  4 االتفاؽ اعبديد ؿباكر رئيسية تتمثل يف:
 :يكفاية رأس اؼباؿ.  المحور األول 

 عمليات اؼبراجعة اإلشرافية للبنوؾ.المحور الثاني : 

  :نشػػر اؼبعلومػػات دبػػا سػػاعد علػػى  انضػػباط السػػوؽ كمػػا يػػرتبط بػػو مػػن شػػفافية يفالمحــور الثالــث
  زيادة يكفاءة كإدارة اؼبخاطر.

 

كيكنتيجػػػة مباشػػػرة لؤلزمػػػة اؼباليػػػػة العاؼبيػػػة الػػػيت أثػػػرت بشػػػػكل قػػػوم علػػػى النظػػػاـ اؼبػػػػايل العػػػاؼبي خػػػبلؿ الفػػػػًتة  
، مػػن خػػبلؿ إجػػراء تعػػديبلت جوىريػػة قصػػد تعزيػػز قػػدرة II، فقػػد مت إعػػادة النظػػر يف مقػػررات بػػازؿ 2007-2009

يكمػػػا مت تطػػػوير القواعػػػد اعبديػػػدة مػػػن خػػػبلؿ إجػػػراء   5لػػػى مقاكمػػػة الصػػػدمات، كإرسػػػاء  االسػػػتقرار اؼبػػػايل.اؼبصػػػارؼ ع
، حيػػػث ريكػػػزت التعػػػديبلت يف الدعامػػػة األكىل علػػػى إدخػػػاؿ IIتعػػػديبلت علػػػى الػػػدعامات كاؼبكونػػػات الرئيسػػػة لبػػػازؿ

العمػل علػى ربسػُت نوعيػػة  تعػديبلت زبػص تغيػَتات علػى إطػار ـبػاطر السػوؽ كتغيػَتات علػى إطػار التسػنيد، يكػذلك
رأس اؼبػػاؿ كزيػػادة احتياطػػات رأس اؼبػػاؿ كالسػػعي لتػػدعيم اؼبشػػرفُت أم أصػػحاب اؼبصػػاح علػػى البنػػوؾ بػػأدكات أيكثػػر 

يكمػػا أجريػػت تعػػديبلت كاسػػعة علػػى الدعامػػة  فعاليػػة ؼببلءمػػة متطلبػػات رأس اؼبػػاؿ حبسػػب كضػػعية خطػػر يكػػل بنػػك،
كـبػاطر  كمواضيع ؿبددة تتعلق بقيػاس كإدارة اؼبخػاطر، صبيع أكباء البنك،الثانية كاليت الت الًتيكيز على اؼبخاطر يف 

السمعة، كالت التعديبلت على الدعامة الثالثة التشػدد يف إفصػاحات أيكػرب مػن قبػل البنػوؾ تػؤدم إىل تصػور أيكثػر 
                                                 

مي  -كاقع كربديات-ملتقي اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية كالتحوالت االقتصادية ، لنظام المصرفي واتفاقيات بازلا، ػ سليماف ناصر-1
 .288، ص، اعبزائرالشلفجامعة  ،2004ديسمرب15ك14

 197-196ص ،2001، دار غريب القاىرة،مصر،أدوات وتقنيات مصرفية، مدحت صادؽ  - 2
 -384ص ،2007(، الدار اعبامعة، اإلسكندرية، مصر،ات النقود والبنوك ) األساسيات والمستحدثاتاقتصاديعبد اؼبطلب عبد اغبميد،  - 3

383 . 
 . اؼبرجع نفسو، نفس الصفحة -4
 .129ص، 2014، نوفمرب ر،بنك الجزائالتطور االقتصادي والقدي   ،2013 السنوم تقريرال - 5
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رات الضػغط ىػي فبارسػات اختبػا IIIكمػن اؼبوضػوعات اؼبهمػة األخػرل الػيت ريكػزت عليهػا عبنػة بػازؿ اوال ؼبخاطرىا.
كقػػد جػػرل التشػػديد علػػى أف تصػػبح  األزمػػة قبػػل حػػدكثها يف البنػػوؾ،ك  لقيػػاس مػػدل قػػدرة البنػػك علػػى ربمػػل الصػػدمة

اختبػػػارات الضػػػغط ىػػػذه مػػػن أدكات إدارة اؼبخػػػاطر اؼبهمػػػة اؼبسػػػتخدمة مػػػن قبػػػل البنػػػوؾ يكجػػػزء مػػػن إدارهتػػػا الداخليػػػة 
 1. للمخاطر
كقػد مت سبديػد الفػًتة االنتقاليػة ، امتصػاص اػبسػائر اؼبسػتقبلية كىذه التغيَتات من شأهنا أف ذبػرب البنػك علػى 

2013.2بدؿ من هناية سنة  2019لبنوؾ العامل لكي تطبق تلك القواعد عاـ 
 

I -7-  :مدى تطبيق البنوك العمومية الجزائرية التفاقيات بازل    

كتطبيػػق معػػدؿ   ، موضػػحة يكيفيػػة حسػػاب1994/  11/  29الصػػادرة يف  94 – 74صػػدرت التعليمػػة رقػػم 
، علػػػى أف تطبػػػق %8، للوصػػػوؿ لنسػػػبة أيكػػػرب أك تسػػػاكم 1999يكفايػػػة رأس اؼبػػػاؿ، كحػػػددت هنايػػػة شػػػهر ديسػػػمرب

كحػػىت  %12بشػػكل تػػدرهبي، كعلػػى العمػػـو كصػػل متوسػػط معػػدؿ يكفايػػة رأس اؼبػػاؿ اؼبطبػػق يف البنػػوؾ اعبزائريػػة بػػُت 
 .3من رأس ماؿ البنك 17%

يف تصػميم نصػوص تنظيميػة تػتبلءـ مػع اؼبتطلبػات  2013بع من سػنة كقد شرع بنك اعبزائر منذ الثبلثي الرا
، كمػػن IIIكبػػازؿIIاالحًتازيػػة اؼبطبقػػة علػػى اؼبصػػارؼ كاؼبؤسسػػات اؼباليػػة دبوجػػب اؼبقػػاييس اؼبعمػػوؿ هبػػا يف عبنػػة بػػازؿ 

، بنػػك الػػدكيلجهػػة أخػػرل كاسػػتنادا إىل التوصػػيات اؼبنبثقػػة عػػن تقريػػر بعثػػة التقيػػيم اؼبشػػًتيكة لصػػندكؽ النقػػد الػػدكيل كال
أقػاـ بنػػك اعبزائػر ؾبموعػػة عمػػل مكلفػة بإعػػادة صػػياغة اإلطػار االحػػًتازم اؼبعمػوؿ بػػو ترقبػػا النتقػاؿ إىل تطبيػػق قواعػػد 

.IIIكبعض قواعد بازؿIIبازؿ 
باؼبسػاعدة  2013كمن جهة أخرل سبحورت أعماؿ تطوير أدكات الرقابة يف سػنة ، 4 

مػػػل كدينػػػاميكي علػػػى ربمػػػل الصػػػدمات مػػػن خػػػبلؿ ربديػػػد كقيػػػاس التقنيػػػة للبنػػػك  الػػػدكيل حػػػوؿ تطػػػوير نظػػػاـ متكا
 5ىشاشة كقدرة اؼبصارؼ كاؼبؤسسات اؼبالية فرديا كىشاشة كقدرة النظاـ اؼبصريف يف ؾبملو على اؼبقاكمة.

إصػبلحات جوىريػة مت  2014يكما شهد اإلطار الرقػا  للجهػاز اؼبصػريف اعبزائػرم خػبلؿ الربػع األخػَت لسػنة 
، كإدخػػاؿ متطلبػػات إضػػافية مػػن IIد إطػػار احػػًتازم جديػػد، تتوافػػق أحكامػػو مػػع معػػايَت بػػازؿإدراجهػػا عقػػب اعتمػػا

 II، بإدراجهػا ضػمن متطلبػات رأس اؼبػاؿ، كأيضػا للتكيػف مػع بػازؿIIIاألمواؿ اػباصة، كالػيت أكصػت هبػا عبنػة بػازؿ
يلها احملاسػػيب مت تعػػديل شػػركط كترتيبػػات تصػػنيف كتكػػوين ـبصصػػات اؼبؤكنػػات للمسػػتحقات كتوضػػيح يكيفيػػة تسػػج

، كإدخػاؿ اؼبتطلبػات اإلضػافية مػن األمػواؿ II، كمع إرساء اؼبػنهج النمػوذجي لبػازؿ 2015كأصبح نافدا ابتداء  من 
اػباصة، تعزز مستول متطلبات رأس اؼباؿ سواء من حيث جودة اؼبوارد اليت تؤخذ بعُت االعتبار يف حسػاب معامػل 

                                                 
 .312-311، ص2013، الدار اعبامعية ،االسكندرية، مصر،IIIازلباالصبلح المصرفي ومقررات عبد اؼبطلب عبد اغبميد،  - 1
 (14/03/2017 )  .... طوق النجاة العالمي على خطى المصرفية االسبلميةIIIبازل  - 2

http://ar.financialislam.com/1/post/2011/02/310.html                                    
، اؼبريكز اعبامعي 2008، جانفي 01، ؾبلة الدراسات االقتصادية كاؼبالية، العدد لجزائري وتحديات العولمةالنظام المصرفي اسليماف ناصر،  - 3

 . 18 – 16الوادم، اعبزائر، ص 
 .132-130ص، 2014بنك اعبزائر، نوفمرب، التطور االقتصادي والنقدي، 2013السنوم  تقرير ال - 4
 .133ص  اؼبرجع نفسو،  - 5
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سػبة لؤلمػواؿ اػباصػػة النظاميػة كاألمػواؿ اػباصػػة القاعديػة، إذ حػػددت اؼبػبلءة أك مػن حيػػث مسػتول ىػذا اؼبعامػػل بالن
، بينمػػػا مل يتضػػػمن التنظػػػيم السػػػابق إال معامػػػل اؼبػػػبلءة %7، كنسػػػبة اؼبعامػػػل الثػػػاٍل%9.5نسػػػبة اؼبعامػػػل األكؿ ب 

شػمل ـبػاطر . يكمػا مت توسػيع اؼبخػاطر اؼبرتبطػة بالعمػل اؼبصػريف لت% 8بالنسبة لؤلمواؿ اػباصة التنظيمية كاحملػددة ب
 1التشغيل كـباطر السوؽ.

كعليو مػن الضػركرم أف تسػعى اعبزائػر إىل البحػث عػن الصػيغ اؼببلئمػة لتطبيػق القواعػد اعبديػدة الصػادرة عػن 
مع إخضاعها للظركؼ اؼبوضوعية اليت زبص البنوؾ  العمومية اعبزائرية، كاليت تشػكل بالضػركرة عػامبل  IIIعبنة بازؿ 

تنافسية ؽبا كربسُت مبلءهتا اؼبالية كقدرهتا على التعامل باػبدمات كاؼبنتجػات اغبديثػة كربمػل أساسيا يف رفع القدرة ال
 الصدمات اليت تتعرض ؽبا.

، إال أنػو نبلحػظ التػأخر IIكيبكن القوؿ من خبلؿ ما سبق رغم أف اعبزائر تعرب شبو مستعدة النضماـ لبازؿ
ئة مػن خػبلؿ التمهػل كالتػدرج  كبػو االسػتعداد  لبلنضػماـ  إىل فإف اعبزائر تسَت خبطوات بطي IIIيف ذلك،أما لبازؿ 

 االتفاقية الدكلية  بشكل يكلي.
III  -0 – ةتبني المفهوم الحديث للتسويق المصرفي في البنوك العمومية الجزائري 

أم دراسػػػة السػػػػوؽ البنكػػػي كالزبػػػػوف اؼبسػػػػتهلك مػػػع ربديػػػػد رغباتػػػػو ، 2يعػػػد تبػػػػٍت اؼبفهػػػـو اغبػػػػديث للتسػػػػويق
اتػػػو مػػػع تكييػػػف اؼبؤسسػػػات البنكيػػػة معهػػػا، كإشػػػباع ىػػػذه االحتياجػػػات كالرغبػػػات بدرجػػػة أيكثػػػر مػػػن درجػػػة  كاحتياج

، اإلشػػػباع الػػػيت وبققهػػػا اؼبنافسػػػوف، أمػػػرا يف غايػػػة األنبيػػػة يف ظػػػل التحػػػوالت العميقػػػة الػػػيت تشػػػهدىا السػػػاحة اؼبصػػػرفية
نػوؾ االسػتمرار يف تطػوير خػدماهتا آخػذة كاحملافظة على الزبائن القدامى إذ على الب، كذلك هبدؼ جلب زبائن جدد

 .  3يف اغبسباف احتياجات الزبائن كتوقعاهتم 
بالنسػػبة للبنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة يوجػػد يف ىيكلهػػا التنظيمػػي مديريػػة التسػػويق كاالتصػػاؿ كىنػػاؾ منهػػا مػػن  

ت الظاىريػػػة يتضػػػح أف كبالتػػػايل مػػػن اؼبعطيػػػا، لػػػديها مديريػػػة الدراسػػػات االقتصػػػادية كأيضػػػا مديريػػػة البحػػػث كالتطػػػوير
البنوؾ العمومية اعبزائرية  أدريكت كظيفة التسويق مؤخرا كعليو أف ىذه الوظيفة ال تكتمل إال مػن خػبلؿ قلػب يضػخ 
اؼبعلومات التسويقية كالذم يطلق عليو نظػاـ اؼبعلومػات التسػويقي كالػيت تسػمح ـبرجاتػو اؼبختلفػة مػن خػبلؿ  دراسػة 

كسػػػوؼ  نقػػػـو بدراسػػػة ذلػػػك يف  . ىا مػػػن تػػػوفَت معلومػػػات مناسػػػبة إلدارة البنػػػكالسػػػوؽ كالزبػػػائن كاؼبنافسػػػُت...كغَت 
 .  الفصل التطبيقي من الدراسة

                                                 
 .117ص ،2016، بنك اعبزائر، نوفمرب التطور االقتصادي والنقدي، 2015 السنوم التقرير - 1
 ضمن الفصل الثاٍل من الدراسة.يو الحقا كإىل أىم مداخل دراستو سوؼ نتطرؽ   إل - 2

3
- Nathalie van laethem,  toute function Marketing , dunod , Paris,  2005,  p66. 
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اآلثـــار اإليجابيـــة المتوقعـــة مـــن تحريـــر تجـــارة الخـــدمات المصـــرفية علـــى البنـــوك العموميـــة المطلـــب الثـــاني: 
 الجزائرية 

 إحػداث أثػر إهبػا   علػى البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة سوؼ يؤدم إىل، إف ربرير ذبارة  اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية 
، كالتقليل من التعرض لؤلزمات كاؼبخاطر، باإلضافة إىل آثار أخػرل ؽبػا ةكمن أىم ىذه اآلثار ربسُت القدرة التنافسي

 تأثَت  اهبا  على البنوؾ العمومية اعبزائرية بطريقة غَت مباشرة.

 العمومية الجزائريةأوال: تحسين القدرة التنافسية للبنوك 
كيبكػن توضػيح ذلػك ، يساىم ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية  يف زيادة القدرة التنافسية للبنػوؾ العموميػة اعبزائريػة

 من خبلؿ : 
-I كذلك على النحو التايل:: زيادة الحصة السوقية والربحية للبنوك العمومية الجزائرية 
فػػالبنوؾ تسػػعى عبػػذب اؼبزيػػد مػػن اؼبػػودعُت، ، ن اؼبػػودعُت كاؼبقًتضػػُتيسػػتفيد مػػن ربريػػر اػبػػدمات اؼبصػػرفية يكػػل مػػ -

كبالتػػايل ربػػاكؿ أف تعطػػي مزايػػا أعلػػى ؽبػػم، كخاصػػة بالنسػػبة لسػػعر الفائػػدة علػػى األنػػواع اؼبختلفػػة مػػن الودائػػع، يكمػػا 
حملتمػل أف كالػذم مػن ا، تسعى إىل زبفيض سعر الفائدة على القركض، كبالتايل يستفيد يكل من اؼبقًتضػُت كاؼبػودعُت

كالذم لو  أثر إهبا  على البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة  خاصػة مػن  ةيؤدم إىل زيادة عدد زبائن البنوؾ العمومية اعبزائري
 1حيث اغبصة السوقية كالرحبية.

إف اتساع السوؽ اؼبصرفية نتيجة ربريػر اػبػدمات اؼبصػرفية يبكػن أف يػؤدم إىل تعػاظم االسػتفادة مػن اقتصػاديات  -
من خبلؿ تزايد عمليات االندماج اؼبصريف، كاليت ستعود على البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة بالبفػاض التكػاليف  اغبجم

 رباح.فبا ينعكس على زيادة األ
تؤدم الشفافية كىي أحد مبادئ اتفاقية ربرير اػبدمات إىل معرفة يكافة اؼبعلومات عن اؼبشػركعات اؼبختلفػة، فبػا   -

فبػػػا هبعلهػػػا تتجػػػو  إىل أيكثػػػر اميػػػاالت  ، ديػػػد تكػػػاليف الفػػػرص البديلػػػة لتوظيػػػف مواردىػػػاهبعػػػل البنػػػوؾ قػػػادرة علػػػى رب
 رحبية.

من اؼبعركؼ أف مصاريف التشغيل يف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعػد مرتفعػة قياسػا مػع نفقػات التشػغيل يف الػدكؿ  -
نػػوؾ يف ظػػل غيػػاب اؼبنافسػػة كىيمنػػة اؼبتقدمػػة، كيرجػػع ذلػػك إىل تضػػخم العمالػػة كتػػدٍل اإلنتاجيػػة حيػػث أف  ىػػذه الب

تستطيع فرض عموالت كمعدالت الفائدة اليت تناسػبها كالػيت تػؤدم ، البنوؾ العمومية اعبزائرية على السوؽ اؼبصرفية
إىل زيػػادة إيراداهتػػا، كبالتػػايل ال هتػػتم بارتفػػاع نفقػػات التشػػغيل كلكػػن يف ظػػل دخػػوؿ البنػػوؾ األجنبيػػة لؤلسػػواؽ احملليػػة 

هتػػػتم البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة خبفػػػض نفقػػػات التشػػػغيل فبػػػا هبعلهػػػا تقػػػـو بتوظيػػػف أعػػػداد أقػػػل  مػػػن اؼبفػػػركض أف
كدبهػػارات عاليػػة، كتوسػػيع عػػدد اػبػػدمات للزبػػائن ألف ذلػػك يسػػاعدىا علػػى تقػػدَل عػػركض أفضػػل ؽبػػم، كيكػػذلك يف 

ضػػركرة خفػػض نفقػػات تشػػغيلها ظػػل ربريػػر اػبػػدمات اؼباليػػة سػػتواجو البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة ربػػديا يكبػػَتا يتمثػػل يف 
                                                 

، اإلسكندرية ،، دار الفكر اعبامعي، ديكتوراهتحرير التجارة الدولية وفقا لبلتفاقية  الجات في مجال الخدمات، رانيا  ؿبمود عبد العزيز عمارة -1
   .285-284، ص 2007، مصر
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لتػػػتمكن مػػػن تقػػػدَل خػػػدمات أفضػػػل للمتعػػػاملُت معهػػػا، كىػػػذا يف حػػػد ذاتػػػو أثػػػر إهبػػػا  يبكػػػن ربقيقػػػو علػػػى اؼبػػػدل 
 1اؼبتوسط.

-II  :كذلػػػػػك مػػػػػن خػػػػػبلؿ ربسػػػػػُت كتطػػػػػوير اؼبمارسػػػػػات  تحســـــين وتطـــــوير األســـــاليب والممارســـــات المصـــــرفية  
 ودة اػبدمات اؼبقدمة(، كسوؼ نوضح ذلك يف النقاط التالية:كاألساليب االدارية أك العملية ) مثل ربسُت ج

أف تتعػاظم اؼبنافسػة  يف ظػػل سػوؽ مصػرفية مفتوحػػة يػؤدم إىل تقػدَل أفضػػل اػبػدمات، كمػا يتبػػع مػن رفػع يكفػػاءة   -
، حيػػػث أف دخػػػوؿ مؤسسػػػات ماليػػػة أجنبيػػػة للسػػػوؽ الػػػوطٍت سيصػػػحبو دخػػػوؿ مهػػػارات كأسػػػاليب 2اعبهػػػاز اؼبصػػػريف

اؼبصػػريف، فبػػا يبكػػن العػػاملُت يف البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة مػػن التعػػرؼ علػػى تلػػك األسػػاليب كالػػيت  جديػػدة يف العمػػل
 3سوؼ تساىم يف رفع أداء البنوؾ العمومية اعبزائرية، كيؤدم ذلك إىل ما يلي : 

   تطوير األساليب كاؼبمارسات اؼبصرفية يف السػوؽ اؼبصػريف بشػكل يتوايكػب مػع أحػدث التقنيػات اؼبتاحػة
 العامل. يف

  االسػػتفادة مػػن تػػرايكم اػبػػربة، كإعػػداد يكوادرىػػا علػػى ك  التعػػرؼ علػػى أفضػػل األسػػاليب اإلداريػػة كاحملاسػػبية
 مستول عاؿ من الكفاءة.

 .تطوير العديد من االبتكارات كاألدكات اؼبالية اليت مل تكن متاحة يف السابق 

  يف ؾبػاؿ االيكتتػاب كالسمسػرة كاؼبقايضػػة تػدعيم سػوؽ رأس اؼبػاؿ بػاػبربات اؼبؤىلػة كاؼبدربػة تػدريبا عاليػا ،
 كالًتكيج كإدارة احملافظ كصناديق االستثمار.

  تنويع كتطوير األدكات اؼبصرفية كتطوير نظم كأساليب العمل يف ؾباؿ اػبدمات اؼبصػرفية كاؼباليػة  كتقػدَل
 .  أدكات تقنية مستحدثة

 .4زائرية، موايكبة التطورات العاؼبية يف ىذا امياؿفبا يتيح للبنوؾ العمومية اعب، نقل التكنولوجيا اؼبصرفية -
ربفيز البنوؾ العمومية اعبزائرية على ربسُت خدماهتا اؼبصرفية بصػورة حقيقيػة يف ظػل اعتبػارات اؼبنافسػة األجنبيػة،    -

زائريػػػػة كذلػػػػك بالتحػػػػديث كالتغيػػػػَت دائمػػػػا يف تقػػػػدَل اػبػػػػدمات كزيػػػػادة الكفػػػػاءة اإلداريػػػػة كاؼباليػػػػة للبنػػػػوؾ العموميػػػػة اعب
 .  5كالوصوؿ إىل  زبفيض تكاليف اػبدمات اؼبصرفية كربسُت مستول جودة تلك اػبدمات

-III  ىناؾ آثارا أخرل ؽبػا انعكاسػات إهبابيػة علػى القػدرة التنافسػية  :على القدرة التنافسية  آثار إيجابية أخرى
 منها نذيكر:، للبنوؾ العمومية

                                                 
 .237علي توبُت، مرجع سابق، ،ص  - 1
 مصر، دار اعبامعية، اإلسكندرية،، الالجات وآليات منظمة التجارة العالمية من أرجواي لسياتل وحتى الدوحة، عبد اؼبطلب عبد اغبميد - 2
 .164ص ،2003،
، عامل الكتب اغبديث كجدارا استراتيجية مواجهتها( –تحديات العولمة  -المصارف اإلسبلمية )مقررات لجنة بازل، أضبد سليماف خصاكنة  - 3

 . 245، ص 2008، للكتاب العاؼبي، األردف
 .285-284ص مرجع سابق،  عمارة،ؿبمود عبد العزيز  رانيا - 4
5

 .237مرجع سابق، ص ، علي توبُت  - 
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سػوؼ يتػيح الفرصػة لبلسػتفادة مػن ىػذا ، دأ شػرط الدكلػة األكىل بالرعايػةإف التحرير يف القطاع البنكي كتطبيق مبػ -
يكمػػا يػػؤدم ذلػػك ،  اؼببػػدأ كاغبصػػوؿ علػػى تسػػهيبلت فباثلػػة مػػن الػػدكؿ األعضػػاء األخػػرل يف قطػػاع اػبػػدمات اؼبصػػرفية

كحاليػػػا مل ، إىل نفػػاذ اػبػػػدمات اؼبصػػرفية ؽبػػػذه الػػدكؿ إىل أسػػػواؽ البلػػداف اؼبتقدمػػػة كتأسػػيس فػػػركع بنكيػػة ؽبػػػا باػبػػارج
تػػتمكن البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة مػػن دخػػوؿ األسػػواؽ الدكليػػة كبطبيعػػة اغبػػاؿ ذلػػك مرىػػوف دبػػدل جاىزيتهػػا كقػػدرهتا 

 على منافسة البنوؾ  كاؼبؤسسات اؼبالية باػبارج.
ات اإلسراع يف إعادة ىيكلة اعبهاز اؼبصريف كتقدَل خػدمات مصػرفية جديػدة كالتوسػع فيهػا مثػل الػًتكيج لئلصػدار  -

لػػن يكػػوف إال إذا يكانػػت  كيف األكراؽ اؼباليػػة، إدخػػاؿ عمليػػات التػػأجَت التمػػويلي خبػػربة أجنبيػػة متطػػورة كغَتىػػا. كذلػػ
 ىناؾ سوؽ مالية نشطة.

يؤدم ربرير ذبارة اػبػدمات اؼبصػرفية إىل دعػم البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة يف تنميػة قػدراهتا علػى الػدخوؿ يف أسػواؽ  -
القواعػد الرأظباليػة كذلػك مػن خػبلؿ اسػتجابتها للمتطلبػات كاؼبعػايَت الدكليػة اػباصػة بتكػوين  التمويل الدكيل كترسػيخ

قواعد رأظبالية يكافية لرفع معدالت يكفاية رأس اؼباؿ كذلك ما جاءت بو عبنػة بػازؿ. كاؼببلحػظ مػن خػبلؿ تشخيصػنا 
عموميػػة اعبزائريػػة الػػدخوؿ إىل األسػػواؽ لواقػػع البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة أنػػو يف اؼبػػدل القصػػَت يصػػعب علػػى البنػػوؾ ال

الدكلية إال أنو يبكنها يف اؼبدل الطويل من ربقيق ذلك إذا ما استطاعت من ربسػُت قػدرهتا التنافسػية علػى اؼبسػتول 
1إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة. ـاحمللي أكال، كىو ما يتوقع حدكثو يف ظل االنفتاح كاالنضما

 

يعػػٌت السػماح بنفػاذ مػػوردم تلػك اػبػػدمات   GATTSاليػة كفقػا ؼبػػا جػاء يف اتفاقيػػةإف ربريػر ذبػارة اػبػػدمات اؼب -
أك فػػتح ، مػػن بنػػوؾ كغَتىػػا مػػن مؤسسػػات اإلقػػراض قصػػَت األجػػل كبنػػوؾ االسػػتثمار يف التواجػػد يف األسػػواؽ احملليػػة

يل فػػإف عمليػػة دخػػوؿ فػػركع للبنػػوؾ األجنبيػػة مػػع حظػػر التمييػػز يف اؼبعاملػػة بػػُت اؼبؤسسػػات الوطنيػػة كاألجنبيػػة، كبالتػػا
البنػػػوؾ األجنبيػػػة أك فركعهػػػا لبلقتصػػػاد اعبزائػػػرم سػػػوؼ تضػػػل خاضػػػعة إلشػػػراؼ البنػػػك اؼبريكػػػزم شػػػأهنا شػػػأف البنػػػوؾ 

كلكػػػن دكف التػػدخل يف اآلليػػػات اؼبصػػرفية ؿبػػػل ، الوطنيػػة مػػع ضػػػركرة تواجػػد خطػػػة حكوميػػة تلتػػػـز هبػػا بنويكهػػػا احملليػػة
نتاج خطابػات الضػماف كاالعتمػاد اؼبسػتندم، كإدارة احملػافظ اؼباليػة، كمن إ، اؼبنافسة مثل سعر الفائدة كسعر اػبصم

يف نفس الوقت الذم يبكػن البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة النفػاذ لؤلسػواؽ اػبارجيػة علػى اؼبػدل البعيػد يكمػا ذيكرنػا ذلػك 
مػػن التواجػػد سػػابقا، كىػػذا سػػوؼ يكػػوف ؿبفػػزا للبنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة مػػن ربسػػُت قػػدرهتا التنافسػػية حػػىت تػػتمكن 

  خارج اعبزائر.
كيبكػػن التعقيػػب علػػى اآلثػػار اإلهبابيػػة لتحريػػر ذبػػارة اػبػػدمات اؼبصػػرفية علػػى البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة  أف 
ذلػك  مػػرتبط دبػدل قػػدرة البنػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة علػى منافسػػة البنػوؾ كاؼبؤسسػػات األجنبيػة يف اعبزائػػر، كحيػػث أف 

قتهػػا بعػػد األزمػػات الػػيت تعرضػػت ؽبػػا كذلػػك مػػا الحظنػػاه مػػن خػػبلؿ  زيػػادة حصػػتها البنػػوؾ اػباصػػة بػػدأت تسػػتعيد ث
السوقية خبلؿ السػنوات األخػَتة، كرغػم قلػة فػركع البنػوؾ اػباصػة كىيمنػة البنػوؾ العموميػة  علػى السػوؽ اؼبصػرفية يف 

                                                 
 .اؼبرجع نفسو، نفس الصفحة - 1
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تػػػايل علػػػى  البنػػػوؾ ، كبالةاعبزائػػػر، ىػػػذه األخػػػَتة الػػػيت تتميػػػز بنقػػػاط ضػػػعف يكثػػػَتة سػػػوؼ تػػػؤثر علػػػى قػػػدرهتا التنافسػػػي
 العمومية اعبزائرية أف تسعى إىل ربسُت قدرهتا التنافسية  حىت تضمن مكاسب التحرير على اؼبدل البعيد.  

 ثانيا: التقليل من التعرض لؤلزمات والمخاطر المختلفة
خبلؿ التقليل يؤدم ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية إىل التأثَت االهبا  على البنوؾ العمومية اعبزائرية من   

 من تعرضها لؤلزمات كاؼبخاطر اؼبختلفة  على النحو التايل:

يكمػػا ،  تػػؤدم اؼبنافسػػة كضػػخامة حجػػم البنػػوؾ العاملػػة إىل البفػػاض درجػػة اؼبخػػاطرة بالنسػػبة ؼبػػنح القػػركض الكبػػَتة -
تكلفتهػػػا يبكػػػن للبنػػػك الكبػػػَت يف ىػػػذه اغبالػػػة أف يصػػػدر أشػػػكاال ـبتلفػػػة مػػػن شػػػهادات اإليػػػداع كاالدخػػػار، كتكػػػوف 

يكمػا إف انتشػار اؼبصػرؼ جغرافيػا يػؤدم إىل زيػادة ،  منخفضة فبا يؤدم إىل زيادة معدالت الفائػدة علػى تلػك الودائػع
عدد اؼبتعاملُت مع البنك سواء باإليداع أك اإلقراض، كبالتايل توزيع اؼبخاطر على عدد يكبَت من الزبائن فبػا يقلػل مػن 

 اؼبخاطر احملتملة.

 .  كاختيار أفضل الوسائل لعبلج األزمات اؼبصرفية كاؼبالية، خاطررفع مستول أداء اؼب -
ربسػػُت اؼبنػػاخ الػػذم تعمػػل فيػػو البنػػوؾ كتطػػوير الػػنظم اإلشػػرافية كالرقابيػػة مػػن جانػػب السػػلطات اإلشػػرافية يف ضػػوء  -

زيػػد القػػدرة كدعػػم األسػػاليب الرقابيػػة علػػى البنػػوؾ لضػػماف السػػبلمة اؼبصػػرفية كىػػو مػػا ي، االحتكػػاؾ كالتواجػػد األجنػػيب
 1مػا يبكػن أف ينػتج عنهػا مػن أزمػات ـبتلفػة تكػوف البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة عرضػة ؽبػا.، ك على مواجهة العوؼبة اؼبالية

مػن خػبلؿ قياسػها لقػدرة النظػاـ اؼبصػريف يكػامبل أك منفػردا علػى ربمػل  IIIكلعل ذلػك يكػاف كاضػحا مػن خػبلؿ بػازؿ 
ىػػذا بطبيعػػة اغبػػاؿ سػػوؼ يبكػػن البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة مػػن كضػػع الصػػدمات اؼبختلفػػة الػػيت يبكػػن أف يتعػػرض لػػو ك 

آليات ـبتلفة سبكنها من ايكتشاؼ مواقع الضعف لػديها حػىت تػتمكن مػن التصػدم لؤلزمػات اؼبختلفػة الػيت يبكػن اف 
 تتعرض ؽبا يف ظل التحرير.

 ثالثا: آثار إيجابية غير مباشرة
ابيػة أخػرل  يكػوف تأثَتىػا اإلهبػا  بطريقػة غػَت مباشػرة علػى البنػوؾ إف لتحرير ذبارة اػبػدمات اؼبصػرفية آثػارا إهب 

 ذلك على النحو التايل:، العمومية اعبزائرية
الضػػػػغط علػػػػى اغبكومػػػػات لتحسػػػػُت السياسػػػػات النقديػػػػة كاؼباليػػػػة كالسياسػػػػات اؼبتعلقػػػػة بأسػػػػعار الصػػػػرؼ كإجػػػػراء  -

كالػػيت سػػتؤدم إىل اؼبزيػػد مػػن االسػػتقرار ، تحريػػرإصػػبلحات تشػػريعية تسػػاعد علػػى ربقيػػق اؼبنػػافع اؼبرجػػوة مػػن عمليػػة ال
إهبػػاد اغبػػػوافز للقيػػػاـ بإصػػبلح القطػػػاع اؼبصػػريف كيكػػػذلك ىيايكػػل اؼبؤسسػػػات اؼباليػػػة،  مػػن خػػػبلؿ 2.االقتصػػادم كاؼبػػػايل

                                                 

 .165-164ػ عبد اؼبطلب عبد اغبميد: مرجع سابق، ص 1
إصبلح النظاـ   حوؿاؼبؤسبر الدكيل الثاٍلثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية  للتجارة على القطاع المصرفي في الجزائر، آ، زايرم بلقاسم -2

 .13ص، ، اعبزائركرقلةجامعة  ،2008 مارس 12ك11يومي، اؼبصريف اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة
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كيتمثػػل تػػأثَت ربريػػر ذبػػارة اػبػػدمات اؼباليػػة يف دعمػػو   1كتسػػهيل قيػػاـ ىػػذه اؼبؤسسػػات بتقػػدَل خػػدمات ماليػػة شػػاملة، 
 اؼبصرفية من خبلؿ: لئلصبلحات

 .منع استخداـ )أك إساءة استخداـ(النظاـ اؼبايل لتحقيق أىداؼ ال تتعلق بالسياسة اؼبوضوعة 

  مسػػاعدة اغبكومػػة يف لعػػب دكر ىػػاـ يف إعػػداد مؤسسػػات ماليػػة تعمػػل يف منػػاخ تنافسػػي متزايػػد يف إهبػػاد
 مساحات للمناكرة تتحرؾ فيها اؼبؤسسات ػبدمة اعبمهور.

 ة يف توسيع كتعميق السوؽ اؼبالية.مساعدة اغبكوم 

  .مساعدة اغبكومة يف اإلصبلحات اؽبيكلية من خبلؿ االلتزاـ اؼبسبق بالسوؽ اؼبفتوح 

كبالتػػايل فاإلصػػبلحات اؼبصػػرفية ؽبػػا تػػأثَت إهبػػا  علػػى البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة يبكػػن اف ذبعػػل البنػػوؾ العموميػػة      
 مل الصدمات.اعبزائرية تنافسية كأيكثر قدرة على رب

مػػػن  اؼبفػػػًتض أف تػػػتقلص بعػػػض التػػػدخبلت اؼباليػػػة غػػػَت اؼبناسػػػبة للنظػػػاـ اؼبػػػايل يف ظػػػل االلتػػػزاـ باتفاقيػػػة اػبػػػدمات  -
اؼباليػػة، حيػػث  الحظنػػا أف البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة مثقلػػة بػػديوف مشػػكوؾ يف ربصػػيلها نتيجػػة توجيػػو االئتمػػاف كفقػػا 

كبالتػػػايل  فػػػإف اسػػػتمرت تلػػػك التػػػدخبلت يف ظػػػل ربريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات  .ألكليػػػات معينػػػة سػػػواء أفػػػراد أك مؤسسػػػات
العموميػة فقػط، ألف البنػوؾ كاؼبؤسسػات األجنبيػة  ؾاؼبصرفية  فإف العبء سوؼ يكوف على اؼبؤسسػات اؼباليػة كالبنػو 

ة قػػػادرة علػػػى  ذبنػػػب تلػػػك الضػػػغوط اؼبرتبطػػػة بػػػاإلقراض عبهػػػات مشػػػكوؾ يف ربصػػػيلها، كعليػػػو فػػػإف البنػػػوؾ العموميػػػ
اعبزائريػػة تكػػوف عرضػػة للمشػػكبلت كضػػعف قػػدرهتا التنافسػػية حػػىت كإف يكانػػت إدارهتػػا جيػػدة، كعليػػو فػػإف ربريػػر ذبػػارة 
اػبػػدمات اؼبصػػرفية سػػوؼ يسػػاىم يف دعػػم اإلصػػبلحات اؼبصػػرفية يف اعبزائػػر كلعػػل ذلػػك كاضػػح خاصػػة مػػن خػػبلؿ 

قػػة، كذلػػك اسػػتعدادا لبلنضػػماـ إىل ، كمػػا تبعػػو مػػن تعػػديبلت متبلح1990إصػػبلحات قػػانوف النقػػد كالقػػرض لسػػنة 
 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، غَت أف اؼببلحظ أنو أماـ السلطات اعبزائرية اؼبزيد من اعبهد يف ىذا امياؿ.

يكمػػػا أنػػػو  مػػػن إهبابيػػػات ربريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات اؼبصػػػرفية أنػػػو يتسػػػٌت للبنػػػوؾ األجنبيػػػة االسػػػتثمار جبانػػػب مػػػدخرات   -
فػػإف ىػػذا يعػػد إضػػافة ، يكانػػت يف ظػػل القيػػود تتسػػرب بأشػكاؿ ـبتلفػػة إىل البنػػوؾ يف اػبػػارجاؼبقيمػُت أك أربػػاحهم الػػيت  

إذا ما اقًتنت عملية ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية بضػوابط وبػددىا البنػك ، صافية لآلثار اإلهبابية لبلقتصاد القومي
ويػل األربػاح، ىػذه الضػوابط ليسػت اؼبريكزم بشأف النسب الواجب مراعاهتا يف االستثمار بالداخل، كبشػأف نسػب رب

باعبديػػد علػػى النظػػاـ العػػاؼبي، كعليػػو فػػإف ربريػػر ذبػػارة اػبػػدمات اؼبصػػرفية إذا مػػا كضػػعت يف إطػػار رشػػادة اقتصػػادية، 
، يف الوقػػت الػػذم تسػػعى فيػػػو ةكحػػددت اعبزائػػر يف قػػوائم االلتػػزاـ بعػػػض االعتبػػارات الػػيت تػػتبلءـ كقػػدرهتا االسػػػتيعابي

إىل ربسُت مناخ االستثمار يف الداخل يبكن أف يشكل جذبا مهما إلدارة تػدكير اسػتثمارات السياسات االقتصادية 
 . 2الفركع األجنبية يف الداخل لصاح البنوؾ العمومية

                                                 
،اللقاء السنوم السادس عشر عبمعية  آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي السعودي، فهد خلف البادم  - 1

 .31ص، ، اؼبملكة العربية السعودية2007يونيو04-02، ؼبالية يف اؼبملكة العربية السعوديةا -االقتصاد السعودية :اػبدمات 
جامعة  ،2002نوفمرب ، أكراؽ اقتصادية،  مريكز البحوث كالدراسات االقتصادية كاؼبالية،االتفاقية العامة للتجارة في الخدماتحسن عبيد،   -2

 .45،ص  20العدد القاىرة، 
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لػػػػذلك فمػػػػن اؼبتوقػػػػع يف ظػػػػل ربريػػػػر ذبػػػػارة اػبػػػػدمات اؼبصػػػػرفية أف يػػػػتم تػػػػوطُت رؤكس األمػػػػواؿ بالػػػػداخل كجػػػػذب  
ض أف يعػود باالنتعػاش علػى االقتصػاد الػوطٍت كالػذم بػدكره سػوؼ يكػوف تػأثَته االستثمار األجنػيب كالػذم مػن اؼبفػًت 

 اهبا  على البنوؾ العمومية اعبزائرية إذا ما استطاعت جذب االستثمارات كبوىا. 
كيف دراسة للجنة االقتصػادية كاالجتماعيػة لغػر  آسػيا حػوؿ سػلويكيات القطػاع اؼبصػريف كآثػار ربريػر القطػاع 

اإلمػػارات(، تبػػُت أف اؼبشػػاريكة األجنبيػػة يف األسػػواؽ -عمػػاف-لبنػػاف-األردف-الػػدكؿ العربيػػة )مصػػراؼبػػايل علػػى بعػػض 
يكما تبُت من الدراسة أنػو يكلمػا ارتفػع نصػيب الفػرد مػن النػاتج احمللػي اإلصبػايل ،  اؼبصرفية احمللية تعزز الكفاءة اؼبصرفية

التجػارة يف اػبػدمات اؼباليػة البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة بالتػايل فمػن اؼبتوقػع أف هبعػل ربريػر ك  ربسنت الكفاءة اؼبصػرفية،
يكمػا ،  أيكثر يكفاءة، كذلك من خبلؿ البفاض التكاليف كتطوير كتنميػة اػبػدمات اؼباليػة احملليػة طبقػا للمعػايَت الدكليػة

ئريػة كذلػك مػن أنو من احملتمل أف يكوف ىناؾ أثر إهبا  لتحرير القطاع اؼبصريف يف اعبزائر على البنػوؾ العموميػة اعبزا
فالتنػافس قػد يػؤدم إىل تكػاليف منخفضػة كتنويػع يف ، خبلؿ اؼبنافسة الػيت قػد تنشػأ بػُت اؼبػوردين احملليػُت كاألجانػب

1كربسُت مستول جودهتا كتقدَل أفضلها، كسينعكس ذلك على رفع يكفاءة البنوؾ العمومية احمللية.، اػبدمات
 

ر ذبػػػارة اػبػػػدمات اؼبصػػػرفية علػػػى البنػػػوؾ العموميػػػة  اعبزائريػػػة نبلحػػػظ أف اآلثػػػار اإلهبابيػػػة احملتملػػػة مػػػن ربريػػػ 
جاءت انطبلقا من رؤية بعيدة اؼبدل يف الغالب من مؤيدم ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية، حيث أنو سػيكوف أمػاـ 

وضػع السلطات السعي إىل االستفادة من آثار التحرير من خبلؿ تعظيم اآلثار اإلهبابيػة السػابقة الػذيكر، كيف ظػل ال
اغبػػايل الػػذم تتميػػز بػػو البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة فػػإف ذلػػك لػػن يكػػوف إال مػػن خػػبلؿ بػػذؿ اؼبزيػػد مػػن اعبهػػود علػػى 
ـبتلف اؼبستويات كالسيما يف ؾباؿ ربديث كتطوير اػبدمات اؼبقدمة بالبنوؾ العمومية اعبزائرية كالعمل على تسػريع 

ؼ يسػػاىم إىل جانػػب مػػا ذيكػػر مػػن التقليػػل مػػا أمكػػن مػػن اآلثػػار تطبيػػق اتفاقيػػة بػػازؿ الثانيػػة كالثالثػػة، ألف ذلػػك سػػو 
السلبية احملتملة على البنوؾ العموميػة اعبزائريػة، كعليػو سػوؼ نتطػرؽ إىل أىػم تلػك اآلثػار السػلبية يف اؼبطلػب اؼبػوايل 

 من البحث.

ـــر تجـــارة الخـــدمات المصـــرفية علـــى البنـــوك الالمطلـــب الثالـــث:  ـــار الســـلبية المتوقعـــة مـــن تحري ـــة اآلث عمومي
 الجزائرية 

ربريػػػر التجػػػارة يف اػبػػػدمات اؼبصػػػرفية مػػػن اؼبمكػػػن أف يلػػػدم إىل إحػػػداث أثػػػر سػػػليب  علػػػى البنػػػوؾ العموميػػػة  إف 
 2كاليت يبكن ذيكرىا يف اآليت : ، اعبزائرية
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 أوال: إضعاف القدرة التنافسية للبنوك العمومية الجزائرية
زائريػة فبػا يؤيكػد عػدـ جاىزيتهػا للمنافسػة الدكليػة  كذلػك سػوؼ من خبلؿ تشخيصنا لواقع البنػوؾ العموميػة اعب     

 كيبكن توضيح ذلك من خبلؿ النقاط التالية:، يزيد من إضعاؼ تنافسيتها يف ظل ما تتميز بو يف الفًتة اغبالية
I-  :إف التحريػر يػؤدم إىل خلػق نػوع مػن اؼبنافسػة غػَت اؼبتكافئػة مػع البنػوؾ األجنبيػة خلق منافسـة غيـر متكافئـة ،

، يف الوقػػػت  الػػػذم ال تػػػزاؿ فيػػػو اؼبصػػػارؼ يف اعبزائػػػر  غػػػَت مهيػػػأة ؼبواجهػػػة ىػػػذه اؼبنافسػػػة، نظػػػرا حملدكديػػػة أحجامهػػػا
كخاصة أف االتفاقية قد أعطػت الفرصػة ؽبػذه البنػوؾ األخػَتة  يف التواجػد ، كتواضع خدماهتا مقارنة بالبنوؾ األجنبية

كقػػػد تػػػؤدم ىػػػذه ، يف تقػػػدَل يكافػػػة اػبػػػدمات  اؼباليػػػة كاؼبصػػػرفية التجػػػارم ؽبػػػا كلفركعهػػػا كؼبكاتػػػب التمثيػػػل التابعػػػة ؽبػػػا
اؼبنافسػػة إىل خػػركج بعػػض الوحػػدات اؼبصػػرفية  مػػن السػػوؽ  كيبكػػن أف تػػربز اؼبنافسػػة يف القطػػاع اؼبصػػريف مػػن خػػبلؿ 

 إقرار اتفاقية ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية من خبلؿ ثبلث اذباىات رئيسية :

سة بُت البنوؾ العمومية اعبزائرية كالبنوؾ اػباصة خاصة يف السوؽ احملليػة كسػوؼ كتكوف اؼبناف االتجاه األول:  -
كخاصػػػة ، يػػػؤدم  تطبيػػػق اتفاقيػػػة ربريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات اؼباليػػػة كاؼبصػػػرفية إىل اؼبزيػػػد مػػػن حريػػػة النفػػػاذ إىل األسػػػواؽ

مػػػػع الفػػػػارؽ بػػػػُت قػػػػدرات  السػػػػوؽ اعبزائريػػػػة كالػػػػيت تعتػػػػرب سػػػػوقا كاسػػػػعة أمػػػػاـ البنػػػػوؾ كاؼبؤسسػػػػات اؼباليػػػػة األجنبيػػػػة 
 . كإمكانيات يكل من البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية  األجنبية كالبنوؾ العمومية اعبزائرية

: كتكوف اؼبنافسة بػُت البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة كاؼبؤسسػات اؼباليػة األخػرل، كتشػمل اؼبؤسسػات االتجاه الثاني -
يػػػوت التمويػػػل كشػػػريكات االسػػػتثمار كصػػػناديق االدخػػػار اؼباليػػػة غػػػَت اؼبصػػػرفية يكػػػبل مػػػن شػػػريكات التػػػأمُت بأنواعهػػػا كب

كمؤسسات التأمُت االجتماعي، صناديق التػأمُت كاؼبعاشػات....كغَتىا، لػذلك مل تعػد اؼبصػارؼ اؼبتخصصػة ىػي 
 مصدر التمويل الوحيد لبلستثمارات.

علػػى تقػػدَل اػبػػدمات كتكػػوف اؼبنافسػػة بػػُت البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة كاؼبؤسسػػات غػػَت اؼباليػػة  االتجــاه الثالــث  -
اؼبصػػرفية كيكمثػػاؿ علػػى ذلػػك شػػريكة ميكػػرك سػػوفت  الػػيت تعػػرض خػػدمات ماليػػة قائمػػة علػػى التكنولوجيػػا كتنػػافس 

1اؼبصارؼ بشكل غَت مباشر يف ذلك.
 

للبنػػػوؾ العموميػػػػة  ةكبالتػػػايل يبكػػػػن أف يػػػؤدم ربريػػػػر ذبػػػارة اػبػػػػدمات اؼبصػػػرفية إىل إضػػػػعاؼ القػػػدرة التنافسػػػػي
يكالتػأخر  اف كاضحا من خبلؿ نقػاط الضػعف اؽبيكلػي الػيت تتميػز هبػا البنػوؾ العموميػة اعبزائريػةاعبزائرية خاصة أنو يك

يف ظػػل ك  يف إدخػػاؿ التكنولوجيػػا اؼبصػػرفية، كصػػغر حجمهػػا كؿبدكديػػة خػػدماهتا كغَتىػػا مػػن نقػػاط الضػػعف األخػػرل،
دل البعيد مػامل  تػتمكن اسػتغبلؿ على اؼب  ةىذا الوضع سيكوف ؽبذه اؼبنافسة أثر سليب على البنوؾ العمومية اعبزائري

 فرص ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية لزيادة تنافسيتها.  
-II :يكمػا أف اؼبخػاكؼ مػن أف تسػيطر البنػوؾ األجنبيػة    سيطرة البنوك األجنبية على السوق المصـرفية المحليـة

ع النظػػاـ اؼبصػػريف اعبزائػػرم فػػإف علػػى السػػوؽ اؼبصػػرفية احملليػػة يف اعبزائػػر ؿبتمػػل اغبػػدكث، كمػػن خػػبلؿ  تشخيصػػنا لواقػػ
كيعود ىذا لقلة الفركع للبنػوؾ اػباصػة ، من السوؽ اؼبصرفية  %95البنوؾ العمومية اعبزائرية تسيطر على أيكثر من 

                                                 
 .210-209يايسي لياس، مرجع سابق، ص - 1
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كاليت تتمريكز اغلبها يف الشماؿ، لذلك يبقى التخوؼ مػن توسػع تلػك البنػوؾ يف فػتح فػركع ؽبػا يف منػاطق أخػرل مػن 
ىا علػى اغبصػة السػوقية  أمػر كارد يف ظػل الوضػع اغبػايل للبنػوؾ العموميػة اعبزائريػة ؼبػا تتميػز الوطن كإمكانية استحواذ

 .بو من قدرات مالية كتسويقية كمهارات بشرية عالية
-III : ىنػػػاؾ احتمػػػاؿ مػػػن ربػػػوؿ زبػػػائن البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة إىل  جـــذب زبـــائن البنـــوك العموميـــة الجزائريـــة

عػػػٍت ربػػػوؿ مػػػدخراهتم ككدائعهػػػم كتعػػػامبلهتم اؼبصػػػرفية إىل البنػػػوؾ األجنبيػػػة لوجػػػود اػبدمػػػة البنػػػوؾ األجنبيػػػة، كىػػػذا ي
 األفضل كاألحػدث كاألقػل يكلفػة كاأليكثػر جػودة، يكمػا توجػد فجػوة كاسػعة بػُت مػا توصػلت إليػو التكنولوجيػا اغبديثػة

قلػػل مػػن قػػدرهتا التنافسػػية مػػن أك تطبيقػػو مػػن قبػػل أغلػػب البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة، األمػػر الػػذم ي ومػػا مت اسػػتيعابك 
خػػبلؿ التػػأثَت علػػى حصػػتها السػػوقية كعلػػى مػػا ربققػػو مػػن معػػدالت رحبيػػة، كمػػع اشػػتداد اؼبنافسػػة يػػؤدم األمػػر إىل 

تعرضػها ػبسػائر يكبػَتة عكػس البنػوؾ األجنبيػة الػيت كإف شػهدت خسػائر ك  التأثَت سلبا على البنوؾ العمومية اعبزائرية
بأربػػاح يف بلػػد آخػػر، كىػػذا يسػػاعد البنػػوؾ األجنبيػػة  يف األجػػل القصَت)بسػػبب يف البلػػد اؼبضػػيف فسػػوؼ تعوضػػها 

1 البفاض تكاليفها أك تقدَل اػبدمات اميانية مثبل(.
 

-IV قػد يػؤدم إىل عػدـ قػدرة البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة  مـام البنـوك األجنبيـة:أصـمود البنـوك العموميـة  ضـعف
فبػا  قػد ، خاصة يف ظػل نقػاط الضػعف  الػذم تتميػز بػو يف الفػًتة اغباليػةعلى الصمود أماـ منافسة البنوؾ األجنبية 

ىبفػػض مػػن رحبيػػة البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة كيكػػذلك حصػػتها السػػوقية، كاألثػػر السػػليب مرىػػوف يف حالػػة مػػا مل تسػػتطع 
يكمػػا   شػػرافية...اخل،اإلك  البنػػوؾ العموميػػة  اعبزائريػػة مػػن ربسػػُت أدائهػػا كتطػػوير كتنويػػع خػػدماهتا كتعزيػػز قػػدرهتا الرقابيػػة

تػػوافر يكػػوادر مصػػرفية مػػاىرة كمؤىلػػة كقػػادرة علػػى يكسػػب الزبػػوف كإقبػػاز العمػػل بػػأيكرب يكفػػاءة فبكنػػة كيف يتطلػػب أيضػػا 
، أقػػل كقػػت، خاصػػة كأنػػو يف ظػػل ربريػػر ذبػػارة اػبػػدمات اؼبصػػرفية تتزايػػد احتمػػاالت اقػػًتاب مقػػدـ اػبدمػػة  كمتلقيهػػا

ألجنبيػػػة كاػباصػػة كاتسػػػاع اؼبنافسػػػة بػػُت يكػػػل مػػػن البنػػوؾ احملليػػػة كالبنػػػوؾ كاتسػػاع شػػػبكة الفػػػركع للبنػػوؾ كاؼبؤسسػػػات ا
 . األجنبية

 ثانيا:  زيادة تعرض البنوك العمومية الجزائرية لؤلزمات المختلفة
إف سػػياؽ التحريػػر اؼبصػػريف الػػذم انتهجتػػو اعبزائػػر منػػذ بدايػػة التسػػعينيات كالػػذم يعتػػرب ضػػمن خطػػوات اعبزائػػر     

ا اؼبصػرفية، حيػث إمكانيػة تعػرض اعبهػاز اؼبصػريف عمومػا كالبنػوؾ العموميػة خصوصػا لؤلزمػات لتحرير ذبػارة خػدماهت
 ، كسوؼ نوضح ذلك على النحو التايل:2ـبتلفة أمر كارد يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية

I- :عػػرض قػػد يػػؤدم ربريػػر قطػػاع اػبػػدمات إىل ت إمكانيــة تعــرض البنــوك العموميــة الجزائريــة لؤلزمــات المصــرفية
اعبهػػاز اؼبصػػريف إىل أزمػػات بنكيػػة كيعتػػرب ىػػذا األثػػر مػػن أيكػػرب اآلثػػار السػػلبية خطػػورة يف ظػػل ربريػػر ذبػػارة اػبػػدمات 

                                                 
 .240-239ق،صمرجع ساب، علي توبُت - 1
 سوؼ  نتطرؽ  ؼبفهـو األزمات يف البنوؾ  كما يرتبط هبا خبلؿ الفصل الثاٍل للدراسة. - 2
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، حيػػث تبلحقػػت األزمػػات اؼبصػػرفية كاؼباليػػة يف العديػػد مػػن الػػدكؿ الناميػػة كاؼبتقدمػػة يكمػػا حػػدث يف أزمػػة 1اؼبصػػرفية 
...اخل، . 2008لعقػػارم يف الواليػػات اؼبتحػػدة األمريكيػػة يف جنػػوب شػػرؽ آسػػيا يف هنايػػة التسػػعينيات كأزمػػة الػػرىن ا

لػػذلك علػػى السػػلطات اعبزائريػػة أف تتحػػوط مػػن اآلف مػػن تلػػك األزمػػات كيبقػػى إمكانيػػة حػػدكثها أمػػرا كاردا يف ظػػل 
كعليهػػػا  البحػػػث عػػػن االسػػػًتاتيجية الكفيلػػػة للتقليػػػل مػػػن امكانيػػػة تعرضػػػها ، اؼبصػػػرفيةك  ربريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات اؼباليػػػة

كالتغػَتات الػيت جػاءت هبػا يفػرض علػى  IIIزمات كاؼبخاطر اؼبختلفة، كلعل سػعي اعبزائػر إىل االنضػماـ إىل بػازؿلؤل
البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة أف سبتلػػك نظامػػا للمعلومػػات التسػػويقية خاصػػة يف ربديػػد الفئػػة مػػن الزبػػائن حسػػب درجػػة 

 .  اؼبخاطر

II- يػػػؤدم إفػػػبلس أحػػػد البنػػػوؾ إىل إحػػػداث أزمػػػة يف  س:إمكانيـــة تعـــرض البنـــوك العموميـــة الجزائريـــة لئلفـــبل
فبػػا قػػد ىبلػػق أزمػػة سػػيولة  ، كفقػػداف ثقػػة اؼبقًتضػػُت كاؼبػػودعُت الػػيت تنتهػػي بسػػحب األمػػواؿ اؼبودعػػة، السػػوؽ اؼبصػػرفية

كاليت قد تنشر آثارىا على ـبتلػف جوانػب االقتصػاد، كلعػل أيكػرب مثػاؿ أزمػة بنػك اػبليفػة  لػذلك علػى بنػك اعبزائػر 
أيكثر تنظيما كإشرافا كرقابة ليس فقػط علػى البنػوؾ اػباصػة بػل كحػىت البنػوؾ العموميػة ألهنػا ليسػت بعيػدة أف يكوف 

أف تتعرض ىي أيضا ؽبزات هتدد بقاءىا  خاصة يف ظل االنفتاح الذم تشػهده اعبزائػر، فبػا قػد يبتػد أثػره إىل البنػوؾ 
 العمومية اعبزائرية.

III-  إف  توسػػع البنػػوؾ اػباصػػة يف ظػػل ربريػػر  ة ألزمــات تســويقية:إمكانيــة تعــرض البنــوك العموميــة الجزائريــ
ألهنػػا يف يكثػػَت ، ذبػػارة اػبػػدمات اؼباليػػة كاؼبصػػرفية قػػد يػػؤدم إىل تعػػرض البنػػوؾ العموميػػة  اعبزائريػػة إىل أزمػػات تسػػويقية

     .  من األحياف تعترب سبلحا قد  تستخدمو البنوؾ اػباصة سواء بطريقة مقصودة أك غَت مقصودة

يكاف مصدر األزمة داخليا مثل زيادة الديوف اؼبتعثرة أك خارجيا يكأف تكوف قادمػة مػن جهػاز مصػريف كسواء   
، فسيكوف ؽبا تأثَت  على االقتصاد الوطٍت لتسببها يف خسائر فادحة يف الثػركة  كيف االسػتقرار االقتصػادم، لدكلة ما

كأف اإلنتػاج ال ، النػاتج احمللػي اإلصبػايل مػن %11.6كتشَت الدراسات أف متوسط تكلفة إصػبلح أزمػة مصػرفية يبلػغ 
بالتػايل سػوؼ يكػوف الريكػود الػذم قػد تسػببو األزمػة يف ك  2سنوات على األقػل. 3يعاكد اذباىو الطبيعي إال بعد مركر 

 ىذه اغبالة بالغ األثر على البنوؾ العمومية اعبزائرية. 
ريػػة سػػيكوف أمػػرا كاردا يف ظػػل ربريػػر ذبػػارة كبالتػػايل فػػإف إمكانيػػة حػػدكث األزمػػات يف البنػػوؾ العموميػػة اعبزائ

اػبدمات اؼبصرفية ألنو سػوؼ ينػتج عػن التحريػر تػرابط بػُت االقتصػاديات كالػيت تعتػرب قنػاة النتقػاؿ األزمػات. كيبكػن 
اإلشارة إىل أف اعبزائػر منػذ انتهػاج سػياؽ التحريػر اؼبصػريف أدخػل اعبهػاز اؼبصػريف يف أزمػات ـبتلفػة يكػاف للتحريػر دكر  

كبالتػػايل علػػػى ، يهػػا كعلػػى سػػػبيل اؼبثػػاؿ ال اغبصػػر أزمػػػة البنػػوؾ اػباصػػة يف اعبزائػػػر كعلػػى رأسػػها بنػػػك اػبليفػػةيكبػػَت ف
البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة أف تأخػػذ اغبيطػػة ألهنػػا عرضػػة ألزمػػات فباثلػػة خاصػػة يف ظػػل االختبلسػػات كالفسػػاد اؼبػػايل 

ىنا هبب على البنوؾ العمومية  اعبزائريػة االسػتفادة مػن كعدـ الشفافية الذم يتميز بو العمل اؼبصريف اعبزائرم، كمن 
                                                 

، ملتقى اؼبنظومة البنكية يف ظل التحوالت أثر تحرير الخدمات المالية على النظام المصرفي في الجزائر، بلحسن ىوارم، زايرم بلقاسم -1
 .10-09ص ،جامعة بشار، اعبزائر، 2006فريل، أ 25ك24يومي  ، االقتصادية كالقانونية

 .212يايسي لياس، مرجع سابق،ص - 2
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تلػػك األزمػػات الػػيت تعػػرض ؽبػػا اعبهػػاز اؼبصػػريف سػػابقا كتعلػػم الػػدركس كاالحتيػػاط منهػػا مسػػتقببل، أك منػػع حػػدكثها إف 
أمكػػػػن أك مػػػػن خػػػػبلؿ مواجهتهػػػػا كالتقليػػػػل مػػػػن آثارىػػػػا اؼبختلفػػػػة دبعػػػػٌت  قػػػػدرة البنػػػػوؾ العموميػػػػة اعبزائريػػػػة  علػػػػى إدارة 

 .  1ألزماتا
كمػػػػن خػػػػبلؿ اسػػػػتعراض ؾبموعػػػػة مػػػػن نقػػػػاط الضػػػػعف الكثػػػػَتة الػػػػيت تتميػػػػز هبػػػػا  البنػػػػوؾ العموميػػػػة اعبزائريػػػػة  

فػػػإف أمػػػاـ اعبزائػػػر اؼبزيػػػد مػػػن االصػػػبلحات اؼبختلفػػػة يف سػػػياؽ ، خصوصػػػا، كالوضػػػع الػػػراىن للجهػػػاز اؼبصػػػريف عمومػػػا
ربقيػػق مسػتويات تنافسػية عاليػػة يف ظػل ربريػر ذبػػارة التحريػر اؼبصػريف  كعلػػى البنػوؾ العموميػة اعبزائريػػة أف تعمػل علػى 

 أف تكوف  أيكثر قدرة على مواجهة األزمات اؼبختلفة.ك  اػبدمات اؼبصرفية،
كمن جهة أخرل على البنوؾ العمومية اعبزائرية أف تكوف مستعدة لآلثار الناذبػة مػن عمليػة التحريػر كبالتػايل عليهػا   

ذلػك مػن خػبلؿ  السػعي كبػو ك  لتحرير كؿباكلة التقليل من اآلثار السلبية اؼبتوقعػة،تعظيم اآلثار اإلهبابية اؼبتوقعة من ا
كىػػذه االسػػًتاتيجيات هبػػب أف تأخػػذ بعػػُت االعتبػػار ، كضػػع اسػػًتاتيجيات مبلئمػػة حػػىت تنسػػجم مػػع التوجػػو اعبديػػد

  . ئريةطرؽ كأساليب التغلب  على التحديات الداخلية كاػبارجية  اليت تواجو البنوؾ العمومية اعبزا
يكمػػػا هبػػػب علػػػى  البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة  أف تػػػويل  أنبيػػػة يف الفػػػًتة اغباليػػػة مػػػن خػػػبلؿ صبػػػع اؼبعلومػػػات 
اؼبختلفػػة سػػواء مػػن البيئػػة الداخليػػة أك اػبارجيػػة كالػػيت يبكػػن للبنػػك مػػن اسػػتغبلؽبا لتعزيػػز قدرتػػو التنافسػػية مػػن جهػػة 

كإف توفَت تلك اؼبعلومػات يف الوقػت اؼبناسػب ال يبكػن أف كمواجهة أم هتديد أك أزمة قد هتدده من جهة  أخرل، 
يكوف إال من خبلؿ امتبليكها لنظاـ معلومات يسمح بتوفَت اؼبعلومػات ؼبختلػف اؼبسػتويات اإلداريػة داخػل البنػك، 
كيعتػػرب نظػػاـ اؼبعلومػػػات التسػػويقي مػػن بػػػُت تلػػك األنظمػػة الضػػػركرم كجودىػػا يف البنػػك،  كمػػػن ىػػذا اؼبنطلػػق البػػػد 

العموميػػة اعبزائريػػة مػػن امػػتبلؾ نظػػاـ معلومػػات تسػػويقي قػػادر  علػػى كضػػع اسػػًتاتيجية مناسػػبة يف ظػػل ربريػػر للبنػػوؾ 
 .  ذبارة اػبدمات اؼبصرفية

                                                 
 زمات.للتطرؽ إىل  إدارة األلث من الفصل الثاٍل سوؼ لبصص اؼببحث الثا - 1
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 خبلصة الفصل: 
 توصلنا إىل ما يلي:، من خبلؿ الفصل األكؿ للدراسة

أف االنضػماـ إىل  مالعاؼبيػة، رغػ فرضػتها اؼبتغػَتات ةجاء سعي اعبزائر للدخوؿ إىل منظمة العاؼبية للتجارة، يكضػركر   -
 اؼبنظمة يعترب خيارا كليس إلزاما على الدكؿ اؼبنظمة.

إال   2017إىل ك  1987تأسػػيس أكؿ فػػوج عمػػل سػػنة  قطعػػت اعبزائػػر شػػوطا يكبػػَتا يف مراحػػل انضػػمامها، منػػذ  -
 .  أف بعض العراقيل أدت إىل تأخره عن التوقيع النهائي لبلنضماـ

، ، كاليت أعطت دفعا جديدا للبنػوؾ90إىل إصبلحات  71ة لئلصبلح اؼبصريف منذ إف سعي السلطات اعبزائري  -
. إال أف بعػض النتػائج احملققػة تتطلػب مزيػدا مػن اعبهػود ، خاصة من خبلؿ السماح للبنوؾ اػباصة بإنشاء فركع ؽبػا

 بداية لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية يف اعبزائر. 90كتعترب إصبلحات 

ؼبصػريف  اعبزائػػرم العديػػد مػن اإلصػػبلحات كرغػػم ذلػك مػػازاؿ يعػػاٍل مػن العديػػد مػػن النقػػائص يكمػا عػػرؼ اعبهػػاز ا   -
لػػػذلك علػػػى البنػػػوؾ العموميػػػة ، الػػػيت تعكػػػس ؿبدكديػػػة ىػػػذا القطػػػاع خاصػػػة يف ظػػػل التحػػػديات الداخليػػػة كاػبارجيػػػة

نيػػة العاليػػة باإلضػػافة إىل اعبزائريػػة أف تكػػوف مسػػتعدة مػػع تنػػامي البنػػوؾ اػباصػػة الػػيت تتميػػز بكفاءهتػػا كقػػدرهتا االئتما
 . امتبليكها أحدث اػبدمات كالتكنولوجيا كاليت من شأهنا التأثَت على القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية

، خاصػة اػباصػة منهػا، ةإف سيطرة البنوؾ العمومية علػى السػاحة اؼبصػرفية كالفضػائح الػيت شػهدهتا البنػوؾ اعبزائريػ  -
خػػػبلؿ إدخػػػاؿ اػبػػػدمات اؼبصػػػرفية اغبديثػػػة كالتكنولوجيػػػا  ننظمهػػػا مػػػ ثؾ العموميػػػة لتحػػػديأعطػػػت فػػػًتة زمنيػػػة للبنػػػو 

لكػػن العمليػػة  تسػػَت بػػبطء شػػديد خاصػػة يف إطػػار إدخػػاؿ التكنولوجيػػا اؼبصػػرفية اغبديثػػة كربتػػاج إىل بػػذؿ ، اؼبتقدمػػة
 مزيد من اعبهود.

 فإال أ، 95ن طريػػػق شػػػريكة سػػػتيم   منػػػذجػػػاءت اللبنػػػة األكىل لعصػػػرنو كربػػػديث نظػػػم الػػػدفع بػػػالبنوؾ اعبزائريػػػة عػػػ  -
لذلك علػى البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة اعتمػاد . العملية تسَت ببطء شديد كيكثَت من اؼبشاريع مل تر النور إىل حد اليـو

الصػػػَتفة االلكًتكنيػػػة يف البنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة   كذلػػػك ؼبوايكبػػػة التطػػػورات العاؼبيػػػة  يف ميػػػداف اػبػػػدمات اؼبصػػػرفية 
كالػػػذم سػػػوؼ يعػػػود . ًتكنيػػػة كالتكنولوجيػػػا اؼبصػػػرفية اغبديثػػػة  كذلػػػك يف سػػػعيها لبلنػػػدماج يف االقتصػػػاد العػػػاؼبيااللك

بالعديد من االمتيػازات كمنهػا زبفػيض تكلفػة اػبػدمات اؼبقدمػة فبػا يزيػد مػن اغبصػة السػوقية كرحبيػة البنػوؾ العموميػة 
 يف اعبزائر.

ائص ربػػد مػػن أدائهػػا كتضػػعف مػػن قػػدرهتا التنافسػػية  خاصػػة يف ظػػل تعػػاٍل البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة مػػن عػػدة نقػػ  -
التوجػػػو كبػػػو االنػػػدماج العػػػاؼبي مػػػن خػػػبلؿ السػػػعي إىل االنضػػػماـ إىل اؼبنظمػػػة العاؼبيػػػة للتجػػػارة، كيف ظػػػل الوضػػػع فػػػإف 

، ة األخػرلالبنوؾ العمومية اعبزائرية ستدخل يف كضعية تنافسية غػَت متكافئػة أمػاـ البنػوؾ األجنبيػة كاؼبؤسسػات اؼباليػ
 . كبالتايل ال يبكنها الصمود كالبقاء يف السوؽ كذلك نظرا حملدكدية خدماهتا كضعف أدائها

إال أف ىنػاؾ بعػض اآلثػار اإلهبابيػة ، إف ربرير اػبدمات اؼبصرفية سػوؼ يػؤثر سػلبا علػى البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة  -
منهػػػا لبلسػػػتفادة القصػػػول ربريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات  كذلػػػك سػػػعيا، الػػػيت يبكػػػن للبنػػػوؾ العموميػػػة اعبزائريػػػة مػػػن تعظيمهػػػا

اؼبصػػػريف، كالتقليػػػل مػػػن اآلثػػػار السػػػلبية قػػػدر اإلمكػػػاف. كمػػػن خػػػبلؿ دراسػػػتنا لآلثػػػار السػػػلبية لتحريػػػر ذبػػػارة اػبػػػدمات 
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اؼبصػػرفية علػػى البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة اؼبتوقػػع حػػدكثها فإنػػو مػػن األنبيػػة أف نشػػَت أف يكػػل أثػػر سػػليب متوقػػع يف ظػػل 
اغبػػايل يعتػػرب فرصػػة للبنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة كربويلهػػا ألثػػر اهبػػا  إذا مػػا سبكنػػت مػػن ربسػػُت أدائهػػا  كقػػدرهتا الوضػػع 
 . التنافسية

الػػيت مػػن شػػأهنا أف ترفػػع مػػن يكفػػاءة اعبهػػاز اؼبصػػريف  ةاؼبناسػػب االسػػًتاتيجيةيكمػػا هبػػب علػػى السػػلطات تبػػٍت  -
كذلك بالسعي إىل تكثيف اعبهود من خبلؿ عقػد ، د من اعبهودكلذلك البد من بذؿ اؼبزي، كتعزيز قدراتو التنافسية

كالتعػػرؼ ، للتعمػػق يف دراسػػة مػػواطن الضػػعف يف اعبهػػاز اؼبصػػريف، أيكػػاديبيُتك  اؼبػؤسبرات كالنػػدكات مػػن طػػرؼ ـبتصػػُت
 .  على ذبارب الدكؿ فيما ىبص ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كاالستفادة منػها

اعبزائرية  لنظاـ معلومات تسويقي قػادر علػى تػوفَت الفػرص اؼبناسػبة للبنػك  يكما أف امتبلؾ البنوؾ العمومية -
خاصػػة كأنػػو  مػػن ظبػػات التحريػػر إمكانيػػة تعػػرض ، مػػن جهػػة كمواجهػػة أم هتديػػد قػػد يواجػػو البنػػك  مػػن جهػػة أخػػرل

كاالسػتفادة ، ةالبنوؾ ألزمات ـبتلفة  كبالتايل إمكانية االستفادة من اؼبعلومػات التسػويقية يف إدارة األزمػات مػن جهػ
منها يف زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية  من جهة ثانية، لذلك سوؼ يكوف  اؼبدخل التسػويقي مػن 
خبلؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي من بُت اؼبداخل اليت يبكن أف تعتمد عليهػا البنػوؾ العموميػة اعبزائريػة ؼبواجهػة آثػار 

 .ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية

كانطبلقا فبا سبق سوؼ لبصص الفصل اؼبوايل يكإطار نظرم للدراسة  من خبلؿ التطرؽ يف البداية إىل     
التسويقي اؼبصريف دبختلف مداخلو لنتعمق بعدىا لدراسة نظاـ اؼبعلومات التسويقي باإلضافة إىل إدارة 

 .األزمات، كالقدرة التنافسية للبنوؾ  كذلك بنوع من  التفصيل
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 تمهيد
بعد ربديدنا سابقا آلثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائرية، توصلنا إىل أنو من بُت  

ىو زيادة التعرض لؤلزمات من جهة، اآلثار السلبية لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائرية 
كإضعاؼ القدرة التنافسية ؽبا من جهة أخرل، لذلك على البنوؾ مواجهتها كلعل من بُت اسًتاتيجيات مواجهة 

لذلك فإف لنظاـ اؼبعلومات ، السلبيات ىو االىتماـ بالتسويق اؼبصريف من خبلؿ إعطاء أنبية للمعلومات التسويقية
كعليو سوؼ نتطرؽ  إىل مدخل  . تلك اآلثار من خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا النظاـ التسويقي دكرا يف مواجهة

للتسويق اؼبصريف من خبلؿ الًتيكيز على أىم مداخلو، مث لنظاـ اؼبعلومات التسويقي من حيث ماىيتو كأىم مباذجو 
أما بالنسبة  اؼبتغَت  ت التسويقي،مث ربليل النظم الفرعية اؼبكونة لو، كيف األخَت سوؼ نتطرؽ لفعالية نظاـ اؼبعلوما

الثاٍل كىو القدرة التنافسية للبنك يتضمن ربديد ماىيتها مث ربليل القول التنافسية للبنك كفق مبوذج بورتر، مث 
أما بالنسبة للمتغَت الثالث كاؼبتعلق بإدارة األزمات يف البنوؾ فسوؼ ، معايَت اغبكم على القدرة التنافسية للبنك

بداية إىل ماىية األزمات يف البنوؾ مث نريكز على أساسيات يف إدارة األزمات من خبلؿ التعرض إىل نتطرؽ يف ال
 مفهومها كعوامل قباحها، كالعنصر األخَت يكاف حوؿ مراحل إدارة األزمات يف البنوؾ.
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 نظام المعلومات التسويقيو  المبحث األول: التسويق المصرفي
ؼببحث  إىل التسويق اؼبصريف من خبلؿ الًتيكيز على أىم مداخلو اؼبختلفة كاؼبتمثلة سوؼ نتطرؽ يف ىذا ا     

اؼبزيج التسويقي اؼبصريف كالتسويق اؼبصريف االلكًتكٍل باإلضافة اىل نظاـ اؼبعلومات التسويقي، كنظرا ؼبا يتميز بو 
ختلفة فإننا سوؼ لبصص اؼبطلب نظاـ اؼبعلومات التسويقي دبكانتو اؼبهمة يف البنك كعبلقتو بكل اؼبداخل اؼب

الثاٍل ؼباىية نظاـ اؼبعلومات التسويقي مث ألىم مباذجو ضمن  اؼبطلب الثالث مث ربليل النظم الفرعية اؼبكونة لنظاـ 
 اؼبعلومات التسويقي يف اؼبطلب الرابع كاؼبطلب اػبامس سوؼ نتطرؽ إىل فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي.  

 للتسويق المصرفي مدخل : المطلب األول
سوؼ لبصص اؼبطلب إىل التطرؽ إىل مفهـو التسويق اؼبصريف كأىم مداخل دراستو من خبلؿ اؼبداخل       

 التالية كاؼبتمثلة يف اؼبزيج التسويقي اؼبصريف كالتسويق اؼبصريف االلكًتكٍل كنظاـ اؼبعلومات التسويقي. 

 أوال: مفهوم التسويق المصرفي
يف اؼبقدمة للتسويق اؼبصريف  فاعبمعية األمريكية للتسويق  عرفتو على أنو  العملية اػباصة تعددت التعار       

بالتخطيط كتنفيذ كخلق، كتسعَت كتركيج كتوزيع األفكار أك السلع أك اػبدمات البلزمة إلسباـ عمليات التبادؿ 
قاط ىذا التعريف على قطاع كيبكن اس  1كاليت  تؤدم إىل إشباع حاجات األفراد كربقيق أىداؼ اؼبؤسسات.

ريكز ىذا التعريف ، اػبدمات فتصبح العملية تريكز على اػبدمات إلشباع حاجات  األفراد كربقيق أىداؼ البنك
على التسويق على أنو نشاط إدارم متناكال عناصر اؼبزيج التسويقي. أما من احملاكالت األخرل اليت استهدفت 

حيث اعترب التسويق اؼبصريف نشاط ينطوم على ربديد  Wayerقدمها كضع تعريف للتسويق اؼبصريف تلك اليت 
أيكثر األسواؽ رحبية يف الوقت اغباضر كاؼبستقبل، كتقييم  اغباجات اغبالية كاؼبستقبلية للزبائن، فهو يتعلق بوضع 

يت يبكن أىداؼ البنك كتصميم الربامج البلزمة لتحقيق  تلك األىداؼ، كإدارة اػبدمات اؼبصرفية بالطريقة ال
كبالتايل يتضح من التعريف أف التسويق   2. يكما يتضمن التكيف مع البيئة اؼبتغَتة ،  بواسطتها تنفيذ تلك الربامج

اؼبصريف نظاما متكامبل تتفاعل من خبللو ؾبموعة من األنشطة يف ظل اؼبوارد كاإلمكانيات اؼبتاحة للبنك،  كمن 
تتأثر بالتحوالت البيئية، غَت أف ك  ة ديناميكية ذات أبعاد تؤثرخبلؿ التعريف يتضح أف التسويق اؼبصريف عملي

ألف البنك قد يتنازؿ عن ، الًتيكيز على ربقيق مستويات عليا للرحبية ليس يف حد ذاتو ىدؼ كحيد كثابت للبنك
اىل  دخوؿ أسواؽ جديدة كبالتايل التسويق اؼبصريف يبتد -على سبيل اؼبثاؿ -ىدؼ الرحبية يف اؼبدل القريب  قصد

 أبعد من مفهـو الرحبية.

                                                 
 .22، ص2011ة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ، دار يكنوز اؼبعرفنظم المعلومات التسويقيةفريد يكورتل، غبمر خدهبة،  - 1
 .18ص ،2015، التوزيع كالطباعة، عماف، األردف، دار اؼبسَتة للنشر ك األصول العلمية للتسويق المصرفيناجي ذيب معبل،  - 2



 اإلطػػػػػػػػار النظرم ؼبتغَتات الدراسػػػػػػػة الفصل الثاٍل 
 

62 
 

 1األريكاف األساسية للمفهـو التسويقي اغبديث من خبلؿ: R.kingكقد بُت   

 .إدراؾ أنبية الدكر االسًتاتيجي للمستهلك 
 .أنبية االبتكار كاػبلق يف ميداف التسوبق 
 .أنبية التسويق يكنظاـ يتكوف من أجزاء متكاملة كمتفاعلة 
 ة كتطوير اؼبنتجات القائمة.أنبية تقدَل اؼبنتجات اعبديد 
 .ضركرة التخطيط الطويل كاؼبتواصل كقصَت األجل يف ؾباؿ التسويق 
 .أنبية كدكر البحوث التسويقية يف صبع كتوفَت اؼبعلومات كالبيانات البلزمة 

الية نقدـ تعريفا للتسويق اؼبصريف بأنو ذلك النشاط الذم يعمل على ربقيق رغبات الزبائن اغب فكيبكن أ        
كاؼبستقبلية من خبلؿ إعداد مزيج تسويقي يتبلءـ مع موارد البنك كوبقق أىدافو اؼبختلفة، من خبلؿ صبع 

 اؼبعلومات من البيئة الداخلية كاػبارجية كربليلها كعلى أساسها يتم ازباذ القرارات اػباصة بالبنك.

 ثانيا: أىم مداخل دراسة التسويق المصرفي

سوؼ نريكز يف دراستنا على ثبلثة مداخل رئيسية متمثلة يف اؼبزيج ك  سة التسويق اؼبصريفتعددت مداخل درا        
باإلضافة إىل نظاـ اؼبعلومات التسويقي، مع حملة ـبتصرة عن يكل ، التسويقي اؼبصريف كالتسويق اؼبصريف االلكًتكٍل

 لنريكز يف اؼبطالب اؼبتبقية من اؼببحث على نظاـ اؼبعلومات التسويقي.، مدخل

-I المزيج التسويقي المصرفي: 

يعرؼ اؼبزيج التسويقي اؼبصريف بأنو ؾبموعة من اؼبتغَتات التسويقية اليت يبكن السيطرة عليها كاليت يقـو       
البنك دبزجها لتحقيق االستجابة اليت يرغب البنك فيها ؼبقابلة رغبات السوؽ اؼبستهدؼ أك إلشباع ؾبموعة خاصة 

اؼبزيج التسويقي اؼبصريف على يكافة العمليات اليت تستهدؼ توفَت اػبدمات اؼبصرفية اليت  يكما يطلق  2من الزبائن.
تليب حاجات الزبائن اغبالية كاؼبستقبلية باألسلوب الذم وبقق أقصى مستول من رضا ىؤالء الزبائن كيعظم أرباح 

سيكوف الوسيلة الفعالة يف ربقيق  كإذا ما ركعي يف تصميم ىذا اؼبزيج  درجة من التناسق كالتوافق فإنو 3البنك.
كنظرا لزيادة االىتماـ بتطبيق مفهـو التسويق يف البنوؾ فإف ذلك قد استماؿ جهود الباحثُت من ، أىداؼ البنك

أجل ربديد العناصر اليت يبكن أف يتضمنها اؼبزيج التسويق اؼبصريف. كقد اتفق أغلب الباحثُت على أف اؼبزيج 

                                                 
 ،فاء القانونية، االسكندرية، مصر، مكتبة الو التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسةىشاـ حريز، بوااؿ عبد الرضبن،  - 1

 .28، ص2014
2
 - Farijul Islam, Mostafizur Rahman, service marketing mix and their impact on bank marketing 

performance: a case study on janata bank limited, Bangladesh ,journal for worldwide Holistic sustainable 

development, vol(01), N(01), January 2015,p17.  
 .23يب معبل، مرجع سابق، صناجي ذ - 3
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غَت أنو كيف ؾباؿ تسويق ، التوزيع كالًتكيجك  عناصر األربعة كاؼبتمثلة يف  اؼبنتج كالسعرالتسويقي التقليدم ذك ال
اػبدمات بصفة عامة كاػبدمات اؼبصرفية بصفة خاصة فقد مت إضافة إىل العناصر األربعة السابقة عناصر أخرل 

اؼبصرفية يتطلب مزهبا ـبتلفا من رغم االختبلؼ يف العناصر اؼبضافة إال أهنم اتفقوا صبيعا على أف تسويق اػبدمة 
أجل ربقيق األىداؼ للتسويق اؼبصريف، كيتكوف اؼبزيج التسويقي اؼبصريف من سبعة عناصر أساسية كىي: اػبدمة 
اؼبصرفية)مثل التحويبلت النقدية، القركض(، السعر)مثل العمبلت، اسعار الفائدة(، التوزيع)مثل فركع البنك، 

، 1يج، األفراد )العاملوف يف البنك(، البيئة اؼبادية للبنك، عملية تقدَل اػبدمة اؼبصرفيةأجهزة الصراؼ اآليل(، الًتك 
إذ ترتبط العناصر السابقة مع بعضها البعض بعبلقة تأثَت متبادؿ كىو ما يستلـز ضركرة أف تكوف متكاملة  مع 

 بعضها البعض من أجل الوصوؿ إىل أفضل النتائج.

زيج التسويقي اؼبصريف دالالت ىامة ضمن إطار اؼبفهـو اغبديث للتسويق اؼبصريف، إذ كعموما فإف لدراسة اؼب      
يعترب اؼبزيج التسويقي عنصرا مريكزيا يف اسًتاتيجية التسويق كيظهر يف الشكل الذم يقدـ فيو البنك عرضو للسوؽ، 

ا مهما يف ترشيد القرارات أم تلك اؼبتغَتات اليت يعتمد عليها  البنك لتحقيق أىدافو. كتلعب اؼبعلومات دكر 
اؼبتعلقة بعناصر اؼبزيج التسويقي، فعبلقة اؼبزيج التسويقي اؼبصريف باؼبعلومات التسويقية من شأنو أف يبكن البنك 
من إحداث تغيَتا دائما كمستمرا يف عناصره، حيث تؤدم ىذه العبلقة التبادلية إىل ربديد مناطق التغيَت يف اؼبزيج 

، كعليو يقـو نظاـ 2درة البنك يف مواجهة اؼبتغَتات اؼبختلفة اؼبؤثرة يف النشاط التسويقيكىو ما ينعكس على ق
اؼبعلومات التسويقي جبمع البيانات اؼبتعلقة بعناصر اؼبزيج التسويقي للبنك، كتسجيلها كمعاعبتها كاسًتجاعها 

 ك للوصوؿ إىل نتائج أفضل.الزباذ القرار اؼبناسب. كذلك حىت يبكن تكييف كتعديل اؼبزيج التسويقي للبن

-II التسويق المصرفي االلكتروني: 

يعترب  التسويق اؼبصريف االلكًتكٍل أحد ؾباالت اؼبعرفة التسويقية حديثة العهد، كقد مبا ىذا امياؿ اؼبعريف       
بطة هبا حىت عادت بصورة متسارعة أسهم فيها التطور اؽبائل يف تكنولوجيا اؼبعلومات كمبط االتصاؿ االلكًتكٍل اؼبرت

شبكات االنًتنت قنوات فعالة للبنوؾ تعرض من خبلؽبا خدماهتا اؼبختلفة على نطاؽ كاسع كحىت عاؼبي بأساليب 
بيع كتركيج متقدمة مل تعهدىا األسواؽ من قبل. كقد أدل الًتايكم اؼبعريف لدل زبائن البنوؾ حوؿ اػبدمات 

 3لى اختيار الزبائن كتفضيبلهتم كاؼبعايَت اليت ربدد ىذا االختيار.اؼبعركضة بتشكيبلهتا كمواصفاهتا، فبا انعكس ع

                                                 
1
 - Svetlana Vukotić, Jugoslav Aničić, Nebojša Zakić, Želimir Petrović, , the role of marketing and brand 

in banking, Journal of Process Management – New Technologies, International ,Vol ( (03 , N(04), 2015, p75. 
اؼبنظمة العربية للتنمية  ،، سلسلة اطركحات الديكتوراهنموذج مقترح إلدارة أزمات التسويق من خبلل إدارة المعرفةمد، عماد صفر عبده ؿب - 2

 .124،ص2015 مصر،، اإلدارية، القاىرة
 .20ناجي ذيب معبل، مرجع سابق، ص  - 3
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يكما يعرب التسويق اإللكًتكٍل عن استخداـ األنًتنت كالتقنيات الرقمية ذات الصلة لتحقيق األىداؼ التسويقية 
 1كبرؾبيات اغباسوب اليت تساعد تشغيلو.، للبنك، كنقصد بالتقنيات مثل الكوابل

غبيوم الذم يقـو بو التسويق اؼبصريف اإللكًتكٍل على مستول دعم البنك كبقاءه كاستمراره، فقد كنظرا للدكر ا     
أدريكت اإلدارة يف البنوؾ أنبية ىذا الدكر، خاصة مع ما تتصف بو اػبدمات اؼبصرفية من خصائص تكاد تنفرد هبا 

جودة اػبدمة، كطريقة التعامل دكف سواىا من اػبدمات األخرل، حيث برزت نتيجة لذلك معطيات كاعتبارات يك
كىذا وبتم على البنك الًتيكيز . مع الزبائن كخدمات ما بعد البيع يكمعايَت ىامة يف اختيار الزبائن للبنك كخدماتو

على مزيج تسويقي يتبلءـ مع ىذا الوضع كىذا من دكف شك وبتاج إىل نظاـ معلومات تسويقي قادر على أف 
 خدمات الكًتكنية تتبلءـ مع حاجات كرغبات الزبائن كربقق أىداؼ البنك.  يوفر اؼبعلومات الضركرية لتقدَل

-III نظام المعلومات التسويقي: 

سبق اىل أف  النشاط التسويقي يف البنك يبدأ من خبلؿ ذبميع البيانات  لقد توصلنا  من خبلؿ ما       
ائن اغباليُت كاحملتملُت للتعرؼ على األساسية من البيئة الداخلية كاػبارجية للبنك  كبصفة خاصة عن الزب

اػبصائص كاؼبواصفات اػباصة هبؤالء الزبائن كاحتياجاهتم كرغباهتم كدكافعهم كعاداهتم كيكيفية اشباع تلك الرغبات 
من خبلؿ مزيج مصريف متكامل  ضف إىل ذلك فإف التسويقي اؼبصريف اإللكًتكٍل ال ىبتلف عن التسويق اؼبصريف 

غَت أف االختبلؼ يف طبيعية العمليات اليت تعتمد على التكنولوجيا كالوسائط اغبديثة، كبالتايل  التقليدم يف ؿبتواه
فالعبلقة عبلقة ترابطية كتكاملية بُت ـبتلف اؼبداخل السابقة معتمدة يف قباحها على توافر نظاـ معلومات تسويقي 

اؼبعلومات التسويقي من أىم مداخل التسويق كبالتايل يبكن اعتبار نظاـ  ، فعاؿ  يبكن البنك من ربقيق أىدافو
كأىم مباذجو ك  اؼبصريف كعليو سوؼ نريكز  يف اؼبطالب البلحقة من ىذا اؼببحث على نظاـ اؼبعلومات التسويقي

 كمكوناتو باإلضافة إىل فعاليتو.

 المطلب الثاني: ماىية نظام المعلومات التسويقي
التسويقي ؿباكلُت يف   لتعاريف اليت قدمت لنظاـ اؼبعلوماتسوؼ لبصص اؼبطلب الثاٍل لتقدَل ـبتلف ا     

باإلضافة إىل العوامل اليت أسهمت يف تعزيز االىتماـ بنظاـ اؼبعلومات التسويقي ، األخَت استنتاج تعريف شامل لو
 كيكذلك فوائده كأنبيتو.

 أوال : تعريف نظام المعلومات التسويقي
نظاـ  Orsoni& Helfer  علومات التسويقي فقد عرؼ يكل من تعددت التعاريف اؼبقدمة لنظاـ اؼب      

 لتوليد اإلجراءات، ك اآلالت، األفراد خلايتد أين اؼبهيكلة العبلقات من معقدة شبكةاؼبعلومات التسويقي بأنو 
                                                 

ي تحقيق ميزة تنافسية لشركات الدواء األردنية )دراسة أثر استخدام التسويق االلكتروني ف، ابراىيم اغبورم، ؿبمد الشورة، شبلس عنرب - 1
 .148، ص2011، 01، العدد38اميلد  األردف، ، العلـو االدارية-، ؾبلة دراسات ميدانية(
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حدد ىذا  1.التسويقية القرارات ػبدمة أساسالكي تستخدـ   ارجيةاػبك  داخليةال صادراؼب من اؼبعلوماتق تدف
يكما كضح  التعريف ،  عريف نظاـ اؼبعلومات التسويقي   من خبلؿ متطلبات النظاـ  من افراد كآالت كاجراءاتالت

  . مصادر اؼبعلومات

 يف كيستخدـ كاإلجراءات كاألجهزة األفراد من يتكوف الذم النظاـ بأنو ذلك   Keller&KotIer يكما عرفو    
 التسويقية القرارات ؼبتخذم اؼبناسب الوقت كيف دقيقة كتكوف ، اإليه ؿبتاج معلومات توزيع، ربليل، تصنيف، صبع
 .التوقيت اؼبناسبك  فقد أضاؼ ىذا التعريف خصائص اؼبعلومات اليت تتميز باؼببلئمة كالدقة 2اؼبؤسسة. يف

عن نظاـ اؼبعلومات التسويقي حبيث Barakat1& Shatnawi يكما مل ىبتلف التعريف الذم قدمو يكل من     
عبارة عن األجهزة كاإلجراءات كاؼبوارد البشرية البلزمة عبمع كتصنيف كربليل البيانات كتقديبها إىل صانعي اعترباه 

 3القرار كبالتايل يبكن البنوؾ من تعزيز ازباذ القرار التسويقي يف البنك.

نها ربدث بانتظاـ كبالتايل ال نستطيع أف نقوؿ أف عملية صبع اؼبعلومات عشوائية أك ربدث مرة كاحدة، كلك      
كبشكل مستمر، ألف نظاـ اؼبعلومات التسويقي اعبيد يوفر للمديرين معلومات دقيقة يف الوقت اؼبناسب. 
كباإلضافة إىل ذلك، فإف البنك لديو حاجة ملحة ؼبعرفة كاقع منتجاتو يف السوؽ بُت العديد من اؼبنتجات اؼبنافسة 

اسات اؼبتعلقة التسعَت كالتوزيع كالًتكيج كاختيار السوؽ اؼبناسبة من خبلؿ الوصوؿ إىل اؼبعلومات، مث أخذ السي
كشكل اؼبنتج لتقديبها من قبل البنك للزبائن لضماف تفوقها  كالنجاح على ااؼبؤسسات  اؼبتنافسة اليت تقدـ نفس 

 4اؼبنتج.

لبسيطة يف صبع البيانات كىناؾ العديد من البنوؾ اليت ال تزاؿ تعتمد على األساليب كالتقنيات التقليدية كا    
كربليلها، فضبل عن البنوؾ األخرل اليت تستخدـ التقنيات اغبديثة مثل آلة حاسبة إلكًتكنية كغَتىا يف صبع كزبزين 

 كاستعادة كربليل كمعاعبة البيانات يف من أجل اغبصوؿ على معلومات مفيدة. 

ومات التسويقي حيث أنو ؾبموعة من العناصر كيبكننا  من خبلؿ ما سبق أف نقدـ تعريفا لنظاـ اؼبعل       
كتشمل اؼبكونات اؼبادية  كالبشرية كاالجراءات  كاليت تعمل مع بعضها البعض من خبلؿ صبع  ، اؼبتفاعلة كاؼبتداخلة

البيانات من البيئة الداخلية كاػبارجية للبنك مث تصنيفها كربليلها  لتصبح معلومات تسويقية  يبكن إيصاؽبا إىل 

                                                 
1
 - HELFER (J-P), ORSONI (J), marketing, Ed.vuibert, 4 ème édition, France, 1996, p 461. 

2
 - Kotler,p,Keller,K.L,marketing management, NewJersey parson prentice Hall, 2006, p73. 

3
 -Hamdi Jaber Barakat1, Hisham Ali Shatnawi, & Shaker Turki Ismail, The Role of Marketing Information 

Systems in Reducing the Effects of the International Financial Crisis: A Study Applied on the Banks 

Working in the Kingdom of Saudi Arabia from Islamic Perspective , International Journal of Marketing 

Studies; Vol) 08(, N  (01)  , 2016,p183. 
4
 -Naima Yahiaoui, Fatiha Benoumessad, The Role of Information Systems in the Management of the 

Marketing Crises Decisions: The Case Enterprises in the Province of Batna, Algeria, Science Journal of 

Business and Management, Vol(03), N (05), October 2015 ,P 134-144. 

 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=175
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=175
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القرارات يف البنك يف الوقت اؼبناسب كبالشكل اؼبناسب، مع العلم أف عملية اعبمع كاؼبعاعبة قد تكوف  متخذم
  . بطريقة يدكية أك آلية أك ذبمع بينهما

 االىتمام بنظام المعلومات التسويقي  العوامل التي أسهمت في تعزيز تانيا: 
يأت من فراغ  بل نتيجة لكثَت من متغَتات البيئة الداخلية  إف تعزيز االىتماـ بنظاـ اؼبعلومات التسويقي مل      

كمن بُت أىم تلك العوامل ، كاليت تطلبت معلومات تسويقية أيكثر كبشكل أفضل، كاػبارجية  اؼبؤثرة على البنوؾ
 نذيكر :

 عدىا االنتقاؿ من األسواؽ احمللية إىل األسواؽ الدكلية جعل البنوؾ ربتاج للمزيد من اؼبعلومات اليت تسا
،كمن جهة 1على فهم كدراسة ىذه األسواؽ من حيث حاجاهتا كرغباهتا كدكافع اقتنائها ػبدمات البنوؾ 

ىذه األخَتة ، أخرل فإف ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية فتح امياؿ للبنوؾ األجنبية منافسة البنوؾ احمللية
 . دقة كاعبودة اؼبنافسةعليها أف سبلك نظاـ معلومات تسويقي قادر على توفَت معلومات بال

  التحوؿ من إشباع حاجات اؼبشًتين إىل إشباع رغباهتم كذلك لزيادة رفاىية اؼبستهلك، لذلك على البنك
أف يسعى للحصوؿ على معلومات دقيقة كمفصلة للتنبؤ برغبات اؼبستهلك كصفاهتم كخصائصهم كأمباط 

  2حياهتم.
 سعرية حبيث أصبح االعتماد على مواجهة اؼبنافسة يف الوقت  التحوؿ من اؼبنافسة السعرية إىل اؼبنافسة غَت

طرؽ التوزيع......، ، اغبايل على جوانب تسويقية متعددة خبلفا للسعر مثل اإلعبلف كتنشيط اؼببيعات
لذلك وبتاج مدير التسويق إىل عدد ىائل من اؼبعلومات اليت تفيده يف معرفة مدل فعالية ىذه األدكات 

 3يد اؼبريكز التنافسي للبنك.التسويقية يف ربد
  تعقد النشاط التسويقي  مع زيادة حدة اؼبنافسة سواء على اؼبستول احمللي أك الدكيل كبالتايل أصبح اغبصوؿ

، كمن جهة أصبح على 4على ايكرب قدر من اؼبعلومات كبسرعة أيكرب لغرض زيادة فعالية القرارات اؼبتخذة 
كىذا يتطلب يكمية يكبَتة من اؼبعلومات التسويقية ، معاعبة اؼبشايكل البنوؾ اإلسراع يف تطوير خدماهتا كسرعة

 5كنظاـ اؼبعلومات التسويقي قادر على توفَت اؼبعلومات الزباذ القرارات اؼبناسبة.

                                                 
 .342،ص2007دار زىراف للنشر كالتوزيع ،عماف األردف ،، إدارة التسويقالعبديل   قحطاف، بشَت العبلؽ - 1

2
 - Stanton William J, Etzel Michael , Walker Bruceij, Fundamental of Marketing, 13

th
 Edition, McGraw 

Hill,INC,2004,p56. 
   .342مرجع سابق ،ص قحطاف العبديل،، بشَت العبلؽ - 3

4
 - Stanton William J and Etzel Michael anad Walker Bruceij, Op.cit ,.p56.. 

 .  342مرجع سابق ،ص قحطاف العبديل،، بشَت العبلؽ - 5
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  زيادة أنبية اؼبؤشرات االقتصادية حيث تسهم بدكر جوىرم يف قباح اإلدارة التسويقية كخباصة فيما تعلق
كيعتمد على ىذه اؼبؤشرات يف التنبؤات ، إذ تتميز بالديناميكية العالية، ىابقول العرض كالطلب كغَت 

لذلك على إدارة التسويق مراعاة ىذه اؼبؤشرات من خبلؿ امتبلؾ اؼبعلومات الضركرية عنها، ، اؼبستقبلية
 .1كاالىتماـ بنظاـ اؼبعلومات التسويقي الذم سيكفل توفَت ىذه اؼبعلومات

 ليت تتطلب من البنك امتبلؾ القدرة على اؼبنافسة كالقدرة على تقدَل خدمات ازدياد ضغوط اؼبنافسة ا
لذلك كجب كجود نظاـ معلومات تسويقي يقدـ لئلدارة التسويقية ، تتفوؽ هبا على البنوؾ اؼبنافسة

معلومات يبكنها من إعداد االسًتاتيجية اؼبناسبة من خبلؿ ما يقدمو من معلومات حوؿ حالة السوؽ  
 .2نافسة كغَتىا من اؼبعلوماتكىيكل اؼب

  التقدـ اؽبائل يف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت الذم يًتتب عنو سرعة انتقاؿ اؼبعلومات األمر الذم
يلـز البنوؾ ليس فقط إنشاء نظاـ معلومات تسويقي كإمبا تفعيلو ؼبوايكبة ىذه التطورات اليت أفرزهتا ثورة 

علمي كالتكنولوجي اؼبستمر جعل أماـ البنك يكميات يكبَتة كضخمة من باإلضافة إىل التطور ال 3اؼبعلومات
اؼبعلومات التسويقية بسبب إدخاؿ اغباسبات االلكًتكنية كغَتىا من اؼبعدات اؼبتطورة كىذا التطور ساىم 

 4. يف توفَت معلومات تسويقية أيكثر دقة
 ا أدل إىل ظهور األسواؽ الكبَتة ظهور األسواؽ الكبَتة حيث توسعت البنوؾ كازدادت خدماهتا كتنوعت فب

الذم يتطلب من البنك التعرؼ على حاجات كرغبات اؼبستهلكُت كالذم يعترب ذلك ؿبفزا للبنك 
باالىتماـ بتوفَت اؼبعلومات التسويقية الضركرية كيف ظل كجود عدد يكبَت من اؼبعلومات يكاف البد من تعزيز 

علومات اليت ربتاج إليها إدارة التسويق بالشكل اؼبناسب كيف االىتماـ بنظاـ اؼبعلومات التسويقي لتوفَت اؼب
 5الوقت اؼبناسب.

 ثالثا :فوائد نظام المعلومات التسويقي وأىميتو

 لنظاـ اؼبعلومات التسويقي فوائد تعود على البنك باإلضافة فإنو للنظاـ أنبية من خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا.    
   

                                                 
 .112ص  2013 ،عماف، األردف ،2ط، دارا غبامد للنشر كالتوزيع،التسويق المصرفيتيسَت العفيشات العجارمة ،  - 1
المعلومات التسويقية في اتخاذ قرارات المزيج التسويقي بالتطبيق على قطاع الصناعات الغذائية مستوى استخدام نظام مصطفى شبل ، - 2

 .103، ص2008، اعبزائر ، ،يكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر،غَت منشورة() علـو ديكتوراه ،بالجزائر
 .342قحطاف العبديل، مرجع سابق ،ص، بشَت العبلؽ - 3
 103فى شبل ، مرجع سابق،صمصط - 4
 .111تيسَت العفيشات العجارمة، مرجع سابق،ص 5



 اإلطػػػػػػػػار النظرم ؼبتغَتات الدراسػػػػػػػة الفصل الثاٍل 
 

68 
 

I. ذيكر يبكن اليتك  فوائد عدة ـ نظاـ اؼبعلومات التسويقياستخدا عن يًتتب ويقي:فوائد نظام المعلومات التس 
 1 :يلي ما فيما  اغبصر ال اؼبثاؿ سبيل على بعضها
 التسويقية االستخباراتك  التسويق حبوث أسهم نظاـ اؼبعلومات التسويقي من خبلؿ :السوق على الرقابة  -

 اؼبستهلكُت سلوؾك  للمنظمة، اػبارجية البيئة اؼبنافسُت، ، أنشطةاعبديدة األسواؽ حوؿ معلومات يف توفَت
 ، كالتكنولوجيا اغبديثة كغربىا.اؼبتغَتة
 القرارات  تدعيمك  التسويقية االسًتاتيجيات ـبتلف بُت التنسيق طريق عن : االستراتيجية تنفيذ  -

 .التسويقية يف البنك
كبُت ، تنسيق بُت األنشطة يف قسم التسويق: يساعد نظاـ اؼبعلومات التسويقي على الالتكامل الوظيفي   -

 . قسم التسويق كالوظائف األخرل يف البنك
.II اؼبعلومات  توفَت النظاـ خبلؿ من التسويقي اؼبعلومات نظاـ أنبية تكمن  :أىمية نظام المعلومات التسويقي

 فيما يلي:اؼبناسبة، كتتجلى أنبيتو  كبالدقة اؼبناسبة باعبودةك  الوقت اؼبناسب الضركرية يف

التسويقي، خاصة يف ظل  اؼبعلومات لنظاـ كاؼبتطور العلمي التطبيق أف إذ للمعلومات، اؼبيسر الوصوؿ -
 بأقل اؼبطلوبة اؼبعلومات على حصولو يف القرار صانع مهمة يسهل، اغبديثة توفره التكنولوجيات ما

 التكاليف.
 اعبيد التخطيط يف كاؼبسانبة التسويقية، باألنشطة اؼبتعلقة كاؼبنسقة اؼبتكاملة اؼبعلومات توفَت   -

 فعالة. بطريقة كتنفيذىا للقرارات االسًتاتيجية
 تتاح حيث التسويقي، اؼبعلومات نظاـ يوفرىا اليت العكسية التغذية خبلؿ من لؤلداء الدقيق التقييم -

 اؼبتعلقة اتاؼبعلوم يكل االعتبار بعُت األخذ مع ىذا يكمي بشكل كاألداء الكفاءة عن الفرصة للتعبَت
 اؼبنافسُت. خبطط

 باؼبستقبل للتنبؤ البلزمة البيانات التسويقي اؼبعلومات نظاـ يتيح حيث اؼبستقبلي، التوجيو إمكاف  -
 اؼبدل. طويلة التسويقية ككضع اػبطط

تسهل  اؼبستهدفُت للزبائن الذىنية كالتصورات للحاجات اؼبسبقة اؼبعرفة ألف اغبسنة، الصورة إبراز  -
 2.اؼبقدمة باػبدمات االنتفاع يف كالرغبة اعبيد االنطباع تثَت اليت كاعبذابة اغبساسة الشعارات للبنك كضع

                                                 
1
 -Harmon R, marketing Information System, Encyclopedia of Information System , Elsevier Science, USA 

vol3,2003,p145. 
 .111-108ص ،2000 ألردف،ا، دار كائل للنشر ،عماف، التسويق السياحيعبلء السرا ، ، خالد مقابلة- 2
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بطريقة ملخصة عن يكل بديل كأثرىا على ، توفَت اؼبعلومات اؼبساعدة يف ازباذ القرارات التسويقية -
ق أحسن النتائج فكلما توافرت معلومات يكافية كدقيقة ساعد ذلك على ربقي، األىداؼ اؼبطلوب ربقيقها

 . يف التخطيط كالتنفيذ كالرقابة لؤلنشطة التسويقية
يبكن نظاـ اؼبعلومات التسويقي من استخراج ؾبموعة ضخمة من اؼبعلومات بشكل تلقائي يساعد  -

فيمكن حساب يكل عميل كيكل سلعة كيكل منطقة بيعية ، على حساب جدكل يكل األنشطة التسويقية
 1كلية للبنك.كمسانبة يكل عنصر يف األرباح ال

 المطلب الثالث: أىم نماذج نظام المعلومات التسويقي
ظهرت عدة مباذج لنظاـ اؼبعلومات التسويقي كيعترب يكوتلر أكؿ من أشار إىل ذلك رغم أنو يف البداية  مل  

هد عدة كيعترب مبوذج يكوتلر الذم ش، فبا أدل فيما بعد إىل ظهور مباذج أخرل ـبتلفة، يقدـ نظاما قائما حبد ذاتو
 . تطورات من أىم نظم اؼبعلومات التسويقية اليت يعتمد عليها أغلب الباحثُت

 6911لسنة  Kotler نموذج أوال: 
يعترب ىذا النموذج البداية الفعلية الستخداـ مفهـو نظاـ اؼبعلومات التسويقي حيث استخدـ  يكوتلر عاـ     
من كحدات كظيفة التسويق ذبمع معلومات يف كصف كحدة جديدة  2، مصطلح مريكز عصب التسويق 1966

كقد حددىا بثبلثة أنواع  من اؼبعلومات التسويقية موضحة من خبلؿ الشكل ، تسويقية كذبرم تشغيبل عليها
 التايل: 

 1966( :نموذج كوتلر لنظام المعلومات التسويقي لسنة 1-2)رقم الشكل

 
 .310، ص 2002االسكندرية، مصر، ، ، الدار اعبامعيةلميزة التنافسيةنظم المعلومات مدخل لتحقيق ا معايل فهم حيدر، المصدر:

 3كيظهر من خبلؿ الشكل أف ىناؾ ثبلثة أنواع من اؼبعلومات التسويقية كىي:    

                                                 
 .208ص ،2002 مصر، ، مكتبة الشقرم،التسويق الفعالطلعت أسعد عبد اغبميد،  - 1
2
 -marketing nerve centre 

3
 .720ص ،2000دار اؼبريخ للنشر، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية ، ،ترصبة سركر علي سركر، نظم المعلومات اإلدارية، رايبوند  مكليود - 
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كىي اؼبعلومات اليت تتدفق داخل البنك من البيئة اػبارجية  اليت يعمل فيها  االستخبارات التسويقية : -
 البنك.

 :كىي اليت تتدفق من البنك إىل البيئة اػبارجية اليت تعمل فيها. ةاالتصاالت التسويقي -
 . كىي اؼبعلومات اليت ذبمع من داخل البنكمعلومات تسويقية داخلية : -

نبلحظ من خبلؿ ما قدمو يكوتلر أنو مل يطلق على ما قدمو نظاـ اؼبعلومات التسويقي لكن نستنج ذلك 
 . عط شرحا تفصيليا كايكتفى بتوضيح عملية تدفق اؼبعلومات فقطيكما أنو مل ي،  من خبلؿ النموذج الذم قدمو

 Mcleodونموذج    Brien & Staffordثانيا :نموذج 

I.  نموذجBrien & Stafford 1968 
حيث ، يعترب يكل من براين كستافورد من أكائل الباحثُت الذين قدموا مبوذجا لنظاـ اؼبعلومات التسويقي 

اليت سبكن مدير التسويق  من تصميم االسًتاتيجية التسويقية ، ك اؼبزيج التسويقيصمموا مبوذجهم  باالعتماد على 
من خبلؿ اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها من األنشطة الوظيفية األخرل مثل اإلنتاج كالتمويل كالفرص 

اؼبستهلك، كالبيئة يكما يتم دراسة تأثَت االسًتاتيجية التسويقية اؼبنفذة على سلوؾ ،  التسويقية اؼبتاحة للمؤسسة
. كيبكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل 1التسويقية لتحديد مدل قباحها كتعديل تلك االسًتاتيجية إذا لـز األمر 

 التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
فاعلية نظام المعلومات التسويقية في استمرارية نشاط المؤسسة )دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية بن يبينة يكماؿ،    - 

)غَت منشورة(، زبصص تسويق دكيل،الجزائرية( ، 2016 اعبزائر، تلمساف،جامعة  يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت،  ، ديكتوراه علـو
 .111ص
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 لنظام المعلومات التسويقي Brien & Stafford(: نموذج 2-2الشكل رقم)               

 ،2002االسكندرية، مصر، ، ، الدار اعبامعيةلتحقيق الميزة التنافسيةنظم المعلومات مدخل معايل فهم حيدر،  المصدر:

 ..213ص             
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نبلحظ من خبلؿ ىذا النموذج الذم قدمو يكل من براين كستافورد  أف النموذج مل يوضح طريقة معاعبة       
النموذج مل يتطرؽ لؤلنظمة  يكما أف،  البيانات كاسًتجاعها بل ايكتفى بتوضيح تدفق القرارات كانسياب اؼبعلومات

 . كمل يكن ضمن النظاـ التغذية اؼبرتدة للمعلومات كاليت تعترب عنصر أساسي يف أم نظاـ، الفرعية اؼبكونة للنظاـ

II. نموذج  Mcleod 
حيث قاـ بتقسيم ، قدـ مايكليود مبوذجا تفصيليا لنظاـ اؼبعلومات التسويقي يعتمد على مدخل النظم الفرعية      

 1علومات التسويقي إىل ؾبموعتُت :نظاـ اؼب

 -1-IIىي جزئية أنظمة ثبلثة إىل للمدخبلت الفرعية النظم ديو يكلا م قسم :للمدخبلت الفرعية النظم: 

 ضركرة على ريكزك  آليا، التسويقية البيانات تشغيل يفيةيك النموذج قدـ حيث :البيانات لتشغيل اعبزئي النظاـ -
 يريده الذم ما سلفا موضحةك  الدقة، يف غاية اآليل اغباسب يف صصُتاؼبتخ إىل اؼبقدمة البيانات تكوف أف

 .البيانات ىذه تشغيل من التسويق رجاؿ
 النظرة تعٍت ال التسويقية االستخبارات أف إىل ديو يكلا م نبو :التسويقية لبلستخبارات اعبزئي النظاـ -

 صبع يف األخبلقية األنشطة من كاسع مدل إىل تشَت لكنك  ،الصناعية باعبوسسة يعرؼ ما أك التجسسية
 .اؼبعلومات

 لقاعدة إدخاؽباك  بيانات عبمع تستخدـ التسويق حبوث أف النموذج يوضح :التسويق لبحوث اعبزئي النظاـ -
 .للمخرجات أخرل جزئية نظم عاتق على ذلك مسؤكلية تقع حيث ـبرجات، إعداد دكف البيانات

-2-II ىي جزئية نظم طبسة إىل ديو يكلا قسمها م :للمخرجات الفرعية النظم: 

 .اؼبؤسسة منتجات عن معلومات يقدـ :للمنتج اعبزئي النظاـ -
 .اؼبؤسسة توزيع شبكة عن معلومات يقدـ :للمكاف اعبزئي النظاـ -
 .الشخصي البيعك  اإلعبلف أنشطة عن معلومات يقدـ :للًتكيج اعبزئي النظاـ -
 .التسعَت قرارات ذازبا على اؼبدير تساعد معلومات يقدـ :للسعر اعبزئي النظاـ -
 مزيج اسًتاتيجيات تطوير من اؼبدير سبكن معلومات يقدـ :للمزيج التسويقي اؼبتكامل اعبزئي النظاـ -

 .اؼبقومات بقية على اؼبزيج مقومات من مقـو ليك تأثَت دراسة طريق عن التسويق،
 من خبلؿ الشكل التايل : ديو يكلا مكيبكن توضيح مبوذج  

 
                                                 

 . 62-61،ص2007اعبزائر،، اعبامعية اؼبطبوعات ، ديوافواالستراتيجيات المعلومات مدخل :التسويقنورم،  منَت - 1
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 موذج ماكليود لنظام المعلومات التسويقي(: ن3-2الشكل رقم)      

 
 .340، ص2007، دار زىراف للنشر، عماف، األردف،إدارة التسويقبشَت العبلؽ، قحطاف العبديل،  المصدر :  

يكما أنو بالغ يف ذبزئة النظاـ ،  نبلحظ من خبلؿ مبوذج مايكليود أنو مل يشر إىل طريقة معاعبة البيانات      
يكما أف األنظمة الفرعية تعترب أنظمو متكاملة مع بعضها البعض  حبيث يكل نظاـ جزئي ،  إىل األنظمة الفرعية

، يكما اعترب أف ـبرجات النظاـ ترتبط بعناصر اؼبزيج التسويقي،  يعتمد على  بقية األنظمة اعبزئية األخرل
خبلت ألنظمة أخرل غَت أف  ىذه اؼبعلومات قد تكوف مد، كيعترب إدارة التسويق اؼبستفيد من تلك اؼبعلومات

إضافة إىل أنو اعترب نظاـ االستخبارات التسويقية ال يعتمد على التجسس، لكن لن نقدر أف ننكر ، يف البنك
كأيضا مل ، الواقع فإف الكثَت من اؼبؤسسات تلجأ إىل طرؽ غَت أخبلقية يف اغبصوؿ على اؼبدخبلت للنظاـ

 نك.يوضح التغذية العكسية كاليت تعترب ضركرية يف الب

 المطور  Kotler ثالثا : نموذج 

 2006مث مبوذجا آخر سنة 1972قاـ يكوتلر بتعديل مبوذجو ليقدـ مبوذج سنة 

-I  نموذج Kotler  1972المطور لسنة 

ككضع مبوذجو اؼبطور لنظاـ اؼبعلومات ، بتطوير مفهـو اؼبريكز العصيب للتسويق 1972قاـ يكوتلر يف عاـ 
 مة جزئية كىي :التسويقي مقسما إىل أربعة أنظ

 . نظاـ السجبلت الداخلية -
 . نظاـ االستخبارات التسويقية -
 نظاـ حبوث التسويق. -
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 نظاـ التسويق التحليلي أك نظاـ دعم القرار. -
 كيبكن توضيح مبوذج يكوتلر اؼبطور يف الشكل التايل:

 1976( نموذج كوتلر المطور لسنة 4-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

االسكندرية، مصر، ، ، الدار اعبامعيةالمعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية نظممعايل فهم حيدر،  المصدر:
 .315،ص2002

نبلحظ من خبلؿ مبوذج يكوتلر اؼبطور أنو أضاؼ نظاـ التحليل التسويقي  كيهتم ىذا النظاـ باستخداـ 
بلقة التبادلية بُت ـبتلف يكما نبلحظ الع،  األساليب العلمية اغبديثة يف صبع كربليل كتقييم اؼبعلومات التسويقية

يكما أكضح بأف ـبرجات النظاـ تستخدـ ؼبدير التسويق هبدؼ ،  األنظمة الفرعية اؼبكونة لنظاـ اؼبعلومات التسويقي
كمن نظر الطالبة  فإهنا ترل أف نظاـ التحليل التسويقي  موجود ضمنيا ضمن األنظمة ، التخطيط كالتنفيذ كالرقابة

 . اعبزئية الثبلثة

-II ذج نموkotler  2006المطور لسنة 

 :سويقي إىل ثبلثة أنظمة فرعية كىيمل ىبتلف عن النموذج السابق لكوتلر إال أنو قسم نظاـ اؼبعلومات الت 

 . نظاـ السجبلت الداخلية -
 . نظاـ البحوث التسويقية -
 . نظاـ االستخبارات التسويقية -

 كيبكن توضيح النموذج  من خبلؿ الشكل التايل:        

 

 مدير التسويق
 التحليل -
 التخطيط -
 التنفيذ -
 الرقابة -

تقييم 
اؼبعلومات 

 اؼبطلوبة

توزيع 
 اؼبعلومات

نظاـ البحوث 
 التسويقي

نظاـ 
االستخبارات 

 التسويقي

نظاـ السجبلت 
 كالتقارير الداخلية

ظاـ التحليل ن
 التسويقي 

 البيئة التسويقية
 أسواؽ مستهدفة -
 قنوات التوزيع -
 اؼبنافسوف -
 التكنولوجيا -
 القوانُت -
 اؼبوردين -
 

 قرارات تسويقية
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 2006(: نموذج  كوتلر  لنظام المعلومات التسويقي لسنة 5-2شكل رقم)ال

  
    Source: Kotler, Philip, Kevin, Keller, Marketing Management ,Twelfth Edition,  

                  Northwestern   University, Dartmouth College, 2006, p1 2.  

     
دمج يكوتلر نظاـ التحليل التسويقي، كايكتفى بثبلثة أنظمة فرعية كىو النموذج الذم من خبلؿ النموذج فقد أ      

 سوؼ نعتمد عليو، لذلك سنقـو بالًتيكيز عليو يف اؼبطلب التايل.

 المطلب الرابع: تحليل النظم الفرعية لنظام المعلومات التسويقي 

وؼ نعتمد على تقسيمو إىل ثبلثة يعترب نظاـ اؼبعلومات التسويقي يكنظاـ يكلي يشمل أنظمة جزئية كس 
 أنظمة كمن خبلؿ اؼبطلب سوؼ نقـو بدراسة يكل نظاـ على حدة بنوع من التفصيل.

 أوال: نظام السجبلت والتقارير الداخلية 
يعتمد  نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  على ذبميع اؼبعلومات على شكل تقارير بصفة دكرية  على  

 . ك الكًتكنيةشكل قاعدة بيانات كرقية أ

-I: مفهوم نظام السجبلت والتقارير الداخلية 

يشَت نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية إىل البيانات اليت مت صبعها على شكل قاعدة بيانات عن  
كيقـو البنك بتجميع كتصفية كمعاعبة تلك البيانات لتصبح معلومات يستفاد منها   1العمليات اليومية للبنكن،

 . قرارات اؼبختلفة كمنها اؼبتعلقة بالتخطيط كالتنفيذ كالرقابةيف ازباذ ال

يكما يقصد هبا البيانات اميمعة من البيئة الداخلية للبنك على شكل تقارير دكرية أك غَت دكرية كتستخدـ  
على  إضافة إىل التعرؼ، عادة من طرؼ مدير التسويق للقياـ بالتخطيط اليومي كالتنفيذ كالرقابة ؼبختلف األنشطة

أشار ىذا التعريف إىل أف نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  2. اؼبشكبلت التسويقية كالفرص اؼبتاحة أماـ البنك
                                                 

دراسة ميدانية على شركات إنتاج  –تطوير المنتجات  استراتيجيةدور نظام المعلومات التسويقية في بناء  كآخركف،، عبد الباسط حسونة - 1
 .36، ص2012، 110العدد ، 34لد امي العراؽجامعة اؼبوصل ،، قتصادالدارة كاإليكلية ا ،ؾبلة  تنمية الرافدين –ة األدوية المساىمة األردني

2
-Jean Jaque Lambin, le marketing stratégique du marketing à l'orientation marché, édition science 

inter,4édition,France,1998, P 718. 
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يوفر معلومات تساعد البنك للتصدم للمشكبلت كاستغبلؿ للفرص اؼبتاحة أماـ البنك كبالتايل يبكن أف يستفاد 
 . منو يف ظل األزمات اليت قد تواجو البنك

 يكذلكك  السعر دفع حىت الطلب بدكرة اؼبتعلقة باؼبعلومات اػباص النظاـ ذلكبأنو   Kotler كيعرفو  
على أف نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  Kotlerكينظر إليو 1.اعبغرافية كاؼبناطق الزبائن ،حوؿ خدمات تقارير

السعار كرقم األعماؿ كمستويات يكتلك اؼبتعلقة با،  ىي سجبلت تتضمن تقارير حوؿ األنشطة التسويقية اؼبختلفة
كبناء على اؼبعلومات  اليت مت زبزينها خبصوص ، اؼبخزكف من األكراؽ التجارية كالسندات كملفات الزبائن كغَتىا

يتوافر لدل مدير التسويق قاعدة بيانات سبكنهم من إعداد التقارير اؼبختلفة يكتقارير ربليل رقم ، تلك األنشطة
اعترب نظاـ السجبلت الداخلية تقارير عن ـبتلف   Kotlerقية كغَتىا، نبلحظ أف أعماؿ البنك كحصتو السو 

لكن يف حقيقة األمر النظاـ يوفر تقارير ـبتلفة كعلى سبيل اؼبثاؿ نذيكر السجبلت كالتقارير ، األنشطة التسويقية
ادة من خبلؿ ما توفره من احملاسبية كاؼبالية رغم أهنا ليست مرتبطة مباشرة بالنشاط التسويقي لكن يبكن االستف

يكما ىي عبارة عن ذبميعات للمعلومات عن . كاغبصة من يكل زبوف كغَتىا، تقارير خبصوص اغبصة السوقية
كاليت تساعد مدراء التسويق ، الزبائن كاالسواؽ اليت يتم اغبصوؿ عليها من مصادر البيانات ضمن شبكة البنك

كتقـو العديد من اؼبؤسسات ببناء قاعدة بيانات داخلية كاسعة  ، 2من ربديد الفرص التسويقية كتقييم أداء البنك
كقد تكوف الكًتكنية حوؿ الزبائن كالسوؽ كاليت يتم اغبصوؿ عليها من مصادر ـبتلفة كسبكن مديرم التسوبق 

 كىي تعترب، نبلحظ أف التعريف ريكز على قاعدة البيانات االلكًتكنية، 3الوصوؿ اليها بسهولة كبتكلفة زىيدة
كحىت يبكن ، جزئية من اؼبعلومات الداخلية اليت يبكن أف وبتفظ هبا البنك كيبكن الرجوع اليها بسرعة يف أم كقت

 أف يستفاد من  النظاـ  هبب أف يبتاز دبجموعة من اػبصائص نذيكر منها :
4 

 هبب أف تكوف ـبرجات النظاـ من اؼبعلومات مفهومة بالنسبة ؼبتخذم القرار النهائي. -
 اؼبعلومات اليت يوفرىا موجزة كـبتصرة أم ال ربتوم على معلومات ال فائدة منها. أف تكوف -
 أف يكوف مرنا كفوريا يف توفَته للمعلومات. -

ما يبكن اإلشارة إليو، أنو على مستخدـ تلك اؼبعلومات أخذ اغبيطة ألف اؼبعلومات قد تكوف صبعت   
 . ليلها كتقييمها ليتأيكد من صبلحيتهالذلك عليو أف يعيد رب، لغَت الغرض الذم يريدىا منها

 

                                                 
1
 -  Kotler, P. and Keller, K. L, Op. Cit, p100. 

2
 - Nabahat Choobdari Namin, Study of Role of Sales and Marketing Information Systems in Companies’ 

Sales Rate Increase, Life Science Journal, Vol(10), N (06) , 2013, p223. 
3
 - Shaker Turki Ismail, The Role of Marketing Information System on Decision Making "An Applied study 

on Royal Jordanian Air Lines (RJA)", International Journal of Business and Social Science, Vol (02)  , 

N 0) 3(, 2011 ,p177. 
، ديكتوراه )غَت منشورة( ة العامة األردنيةدور نظم المعلومات التسويقية في تحسين األداء التسويقي لشركات المساىمطارؽ نائل ىاشم،  - 4

 . 59ص  ،2006األردف،  جامعة عماف، فلسفة يف التسويق، يكلية الدراسات اإلدارية ك اؼبالية،
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 -II ىناؾ عدة كظائف لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية :وظائف نظام السجبلت والتقارير الداخلية
 1نوجزىا فيما يلي:

توفر السجبلت كالتقارير الداخلية للبنك العديد من اؼبعلومات عن الطلبات اؼبقدمة من طرؼ  -
كمعدالت الطلب على  ، جم الودائع كبطاقات االئتماف كغَتىاكح، العمبلء يكملفات القركض

اػبدمات عرب فًتات زمنية ـبتلفة باإلضافة إىل أف بيانات رقم األعماؿ للمناطق اؼبختلفة كالزبائن 
 كاػبدمات تعد ذات أنبية بالغة ؼبدير التسويق.

تطلبها عملية ازباذ ربتوم السجبلت كالتقارير الداخلية للبنك العديد من اؼبعلومات اليت ت -
فبيانات رقم األعماؿ للمناطق اؼبختلفة كالزبائن ، القرارات اؼبتعلقة بالتخطيط كالتنفيذ كالرقابة

 . كاػبدمات تعترب أيضا ذات أنبية بالنسبة ؼبدير التسويق
يكما يقـو  مقدمو اػبدمات بتقدَل بيانات تساعد قسم متابعة خدمات الزبائن بإعداد تقارير  -

 ردكد فعل الزبائن كشكواىم كرضاىم عن أداء اػبدمات. دكرية عن

 ثانيا: نظام االستخبارات التسويقي
يعترب ىذا النظاـ من أىم األنظمة الفرعية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي كذلك لكونو يتميز بأنو يوفر  

 . اؼبعلومات بصفة مستمرة كارتباطو مباشرة بالبيئة الداخلية كاػبارجية للبنك

 -I م نظام االستخبارات التسويقيمفهو 

يستطيع البنك من ، يعترب نظاـ االستخبارات التسويقي أحد األنظمة الفرعية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي 
كأف ىذه اؼبعلومات يتم اغبصوؿ ، خبللو اغبصوؿ على اؼبعلومات عن اؼبنافسة كحاالت عدـ التأيكد كالتغَتات

 . عليها من مصادر ـبتلفة
التسويق  مديراإلجراءات اؼبستخدمة من قبل ك   راؼبصاد ؾبموعة من بأنو عبارة عن Kotlerرفو فقد ع       

من خبلؿ التعريف اػبارجية للبنكالبيئة يف  وبدث الذم التطورب اليت تتعلقللحصوؿ على اؼبعلومات اليومية 
باإلضافة ضح مصادر اغبصوؿ على البياناتكمل يو ، ريكز على استمرارية النظاـ يف صبع البيانات من البيئة اػبارجية

للبنك يبكنها أف تساىم بقدر من اؼبعلومات يف نظاـ االستخبارات التسويقي خاصة إىل أف البيئة الداخلية
اؼبعلومات اميمعة من طرؼ موظفي البنك حوؿ الزبائن كاليت مل يشر إليها التعريف.

                                                 
 .101-99ص . بن يبينة يكماؿ، مرجع سابق،  - 1

2
 - Kotler,ph, Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, Inc, 

The Millennium Edition, New Jersy , USA 2000, p102. 
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اـ يقـو جبمع البيانات من البيئة اليت زبدـ اإلدارة من فقد عرفاه بأنو نظ  Mcleod &Schellيكل من  أما
 1خبلؿ إبقائها على علم باألنشطة اػباصة دبنافسيها كبالزبائن كالعناصر األخرل اليت تؤثر على عمليات التسويق.

 من خاصة من خبلؿ الزبائن كاؼبنافسُت كغَتىا. اغبصوؿ على البياناتقد بُت التعريف مصادر 

عن بأنو عملية صبع كربليل البيانات  اؼبتوفرة بشكل علٍت Kotler & Armastrongكعرفو يكل من 
اذ اضاؼ ىذا التعريف مقارنة بالتعريف السابق انبية متابعة يكل ما  2اؼبنافسُت، كيكذلك التطورات اؼبتعلقة بالسوؽ.

 يتعلق بالسوؽ  دكف التفصيل يف ذلك.

تابعة متعلقة حبجم كطبيعة السوؽ كبالتايل فظاـ تعريفا آخرا اذ كضح فيو أف اؼب  Kotlerمث قدـ
االستخبارات التسويقي ىو الطريق عبمع البيانات اليت يستفاد منها يف يكافة اؼبستويات اإلدارية عن طبيعة السوؽ 

كاضافة اىل اؼبستقبلكاؼبتغَتات الداخلة فيو كتقييم التغَتات البيئية اليت قد تؤثر على حجم كطبيعة السوؽ يف
  لتعريف السابق فإف نظاـ االستخبارات التسويقي يستفاد منو يف صبيع اؼبستويات اإلداريةا

بأنو عملية ذبميع كتنظيم كربليل اؼبعلومات بُت ـبتلف أقساـ البنك، كذلك   Coyne & Bellعرفويكما 
رة اؼبعرفة اليت تعترب يف باالعتماد على األساليب األخبلقية  كحيث اعترب اؼبعلومات االستخباراتية جزءا من إدا

 .4العصر اغبايل من األصوؿ اؼبهمة يف أم مؤسسة

كبالتايل فنظاـ االستخبارات التسويقي ذك منهجية قانونية كأخبلقية مشركعة على خبلؼ ما يعتقد البعض 
أك بأنو تستخدـ أساليب كطرؽ غَت مشركعة يكالتجسس الصناعي كالذم وبدث يف عامل اؼبنافسة يف صورة ـبفية 

 .5سرقة اؼبعلومات السرية من اؼبؤسسات األخرل

كتسليم  كتطور لكشف األخبلقية الوسائل تستخدـ اليت العملية كقدـ  ىباش  نفس اؼبفهـو حبيث عرفو بأنو
 نظر كجهة من تنافسية أيكثر منظمتهم عبعل اؼبناسب الوقت يف القرار من متخذ اؼبطلوبة االستخباراتية  اؼبعلومات

كتعد ىذه اؼبعلومات مهمة جدا يف عملية التخطيط االسًتاتيجي كاإلدارة  6.القرارات االسًتاتيجية مكدع الزبائن
فبا يتيح للبنك القياـ بالعمل ، الفعالة لؤلعماؿ، فهي تسمح بالتنبؤ أك توقع ما سيحدث يف البيئة التنافسية

                                                 
1
 -Mcleod, R. and Schell, G , Management Information Systems, New Jersey, Prentice Hall.,2004,p191.  

2
 - Kotler Philip , Gray Armstrong , Principles of marketing ,14 ed, rentice – Hal l , 2012,p119. 

3
 -Kotler, PH. , at el, , PrincipLes of Marketing Management, 2ed Pearson Education Limited, U. S. 

A.,2014,p220 

4 -Mahmoud Reza Esmaeili , , A Study on The Effect Of The Strategic Intelligence on Decision Making and 

Strategic Planning,  International Journal of Asian Social Science, , Vol(04), N (10),2014,p1047.  
5
 - Hedin H, Hirvensalo I, Vaarnas M ,The Handbook of Market Intelligence. New York: Wiley,2014,p 190.  

 -نظام المعلومات التسويقية وبحوث التسويقخلق وتعظيم المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق مدخل فارس ىباش،  - 6
 .12، ص03،2015العدد ؾبلة البحوث االقتصادية كاؼبالية، جامعة أـ البواقي،-دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات المحلية بوالية سطيف
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اؼبنافسة من خبلؿ ربسُت قراراتو  اإلستباقي كالتفاعل مع التطورات السوقية فضبل عن تعزيز قدراتو على
 . 1االسًتاتيجية

كاستنادا إىل ىذه اؼبفاىيم، يوفر نظاـ االستخبارات التسويقية معلومات تسويقية فعالة يف الوقت اغبقيقي 
للسماح لئلدارة بالتحكم كالسيطرة على اغبمبلت التسويقية، فضبل عن سبكُت إدارة البنك من التفاعل مع 

لكي  لبنكعرض ؽبا. كينبغي أف تغطي اؼبعلومات االستخباراتية التسويقية صبيع امياالت اؼبتعلقة بااؼبخاطر اليت يت
تكوف لديها معرفة يكاملة كدائمة عن التطورات كالتغَتات اليت يبكن أف تكوف قادرة على رصد آثارىا اإلهبابية 

نصر من عناصر البيئة اػبارجية )البيئة كالسلبية على أعماؿ البنك. كينبغي للبنك أف يعرؼ التغَتات يف يكل ع
 2العامة كاػباصة( كيكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية.

لنظاـ االستخبارات التسويقي بأنو  صبع كتصفية كتبويب  كمعاعبة البيانات اليت يتم صبعها  اكيبكن تقدَل تعريف
قرارات تسمح بتعديل اػبطة التسويقية كتستخدـ يف  ازباذ  ،الداخليةك  بصفة مستمرة من بيئة البنك اػبارجية

كتتسم عملية ، للبنك  باإلضافة إمكانية استفادة يكافة األنشطة األخرل يف البنك من اؼبعلومات اليت يوفرىا النظاـ
أف يكثَت من البنوؾ قد تلجأ ألساليب  إىل غَت أف الواقع يشَت، ف تكوف بطريقة أخبلقيةأصبع البيانات بالسرية ك 

 . يف صبع البيانات غَت أخبلقية 

 -II كنذيكر أنبها التسويقية االستخباراتتعدد مصادر نظاـ ت:مصادر االستخبارات التسويقية 

التقارير كالنشرات اليت تصدرىا األجهزة اغبكومية حيث تصدر البنوؾ اؼبريكزية تقارير حوؿ حجم القركض  -
 . يف البنوؾ اؼبنافسة كحجم الودائع كغَتىا

فيمكن تقدَل بيانات إىل مدراء ، افسة حيث يعدكف من مصادر االستخبارات التسويقيةموظفو البنوؾ اؼبن -
التسويق سبكنهم من رصد التغَتات اليت ربدث يف السوؽ كيف تصرفات اؼبنافسوف مثل تغيَت أسعارىم أك 

 تقديبهم خدمة جديدة يف السوؽ
للتغذية العكسية اؼبستمرة كاؼبنتظمة موظفو البنك أنفسهم حيث يعتربكف قنوات للبيانات كمصادر ىامة  -

 . حوؿ  يكل ما هبرم يف البيئة اػبارجية كما يقـو بو اؼبنافسُت من ردكد أفعاؿ كمن فبارسات
 مبلحظة تصرفات اؼبنافسُت كربليل تصرفاهتم -

                                                 
1
دراسة تحليلية في  -اء األعمالالتوجو الريادي ونظام المعلومات التسويقي ودورىما في تحقيق التمايز بأدرأفت عواد موسى التميمي، - 

 .07ص ،02،2016، العدد 18ؾبلة القادسية للعلـو اإلدارية كاالقتصادية ،العراؽ، اميلد  -مصرفي الرشيد والرافدين
2
 --Naima Yahiaoui, Fatiha Benoumessad , Op.cit , p 137. 

3
 -MORGAN, N.A., VORHIES, D.W. & MASON, C.H,. Market orientation, marketing capabilities, and 

firm performance. Strategic Management Journal,, Vol(30), N (08), 2009, p912.  
4
 -WEE, T.T.T. , The use of marketing research and intelligence in strategic planning: Key issues and 

future trends. Marketing Intelligence and Planning, vol (19), N( 04),  2001, p 248.  
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 . كاؼبؤسسات  الذين يتعاملوف مع اؼبنافسُت األفراد -
 . التقارير كاؼبعلومات اؼبنشورة -
آليات ، شبكة اإلنًتنت، قواعد بيانات مربوطة، لكًتكنية مثل ذايكرة القرص اؼبضغوطقواعد بيانات إ -

 1. تغطية الشبكة، البحث، ربديد بوابة اؼبوقع
-IIIألنظمة الفرعية لنظام االستخبارات التسويقيا:  

ىل إ  Kotlerفقسمو  قد كردت العديد من النماذج اليت عرضت مكونات ىذا النظاـ من كجهات ـبتلفة   
فقد اعترب نظاـ االستخبارات التسويقي يتكوف   Palmerأما ، نظاـ استخبارات اؼبنتج كنظاـ استخبارات الزبائن

تسميات أخرل للنظم  Crowleyيف حُت أعطى، من نظاـ استخبارات الزبائن كنظاـ استخبارات اؼبنافسُت
، أما 2فهم اؼبنتج كفهم اؼبنافسُت  وؽ،الفرعية  لنظاـ االستخبارات التسويقي  كىي فهم  الزبائن كفهم الس

Chaudhuri   بينما ، 3كموظفي البنك، اؼبنافسُت كاؼبنتج،، الزبائنعلى فقد ريكز Mari &Peet   فقد قسم
 بينما، 4 كمرايكز التوظيفُتنظاـ استخبارات اؼبنافسك  نظاـ استخبارات الزبائن إىلنظاـ االستخبارات التسويقي 

Hattula et al 5مرايكز التوظيف موظفو البنك، اؼبنافسوف، السوؽ، الزبائن،إىل لنظاـ قسم ا فقد. 
ألىم اؼبتغَتات اؼبؤثرة يف البيئة  الستيعابو كذلك Crowleyسوؼ نعتمد على النموذج الذم قدمو         

ج اؼبنتبفسوؼ نستبدؿ  اكلكوف نشاط البنك خدمي، كالنشاط التسويقي كىي الزبوف كاؼبنافس كالسوؽ كاؼبنتج
تفضيبلتو ك  مبلئمة النموذج للمفهـو اغبديث للتسويق حيث اعترب الزبوف كمعرفة حاجاتو أخرل كمن جهة، اػبدمة

بعض النماذج اؼبذيكورة  أيضا، اليت يعمل نظاـ االستخبارات التسويقي على ربقيقها األساسياتكربقيق رضاه من 
، لنظاـ كليست باؼبعٌت اغبقيقي للنظاـاعلومات تكوف مصادر ؼب أفتصلح  األساسجزئية يف  أنظمة أدرجتمسبقا 

 لذلك سوؼ نقـو بشرح ـبتصر لؤلنظمة الفرعية لنظاـ االستخبارات التسويقي يكالتايل:
 -1-III:يعمل نظاـ استخبارات الزبوف يف اغبصوؿ على فهم شامل للزبائن  نظام استخبارات الزبون
كالذم يبكن .6كيوفر النظاـ معلومات الزباذ القرارات اؼبناسبة ، سواء زبائن البنك أك زبائن اؼبنافسُت، كسلويكياهتم

كأيضا ، البنك من اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت تساعده يف ربديد السياسات كاالسًتاتيجيات التسويقية اؼبناسبة

                                                 
1
 -Kotler,ph, Op.Cit,p103. 

 زبصص فلسفة دارة االعماؿ، ،ة(غَت منشور )ديكتوراه ، دور االستخبارات التسويقية في تطوير خدمات القطاع المصرفي، بو رضبةأبراىيم إ-2
 .24ص ،2015،مصر،جامعة قناة السويس، ، يكلية التجارة

3
- Chaudhuri, Kristof,, Issues in Customer Intelligence Data and Method Creativity to Improve Marketing 

Decision Making, Dissertation Submitted to The Faculty of Economics and Business Administration of Ghent 

University in Fulfillment,2011,p50.  
4
 -Peet Venter , Mari Jansen van Rensburg, The Relationship Between Marketing Intelligence and Strategic 

Marketing, Sajems , vol (17), N( 04), 2014, p448. 
5
- Johannes D. Hattula and Others. , Is more always better? An investigation into the relationship between 

marketing influence and managers' market intelligence dissemination, Intern. J. of Research in Marketing 

32, 2015 p183.  
6
 - Decker ,Reinhald ,Hoppner ,Michael, Strategic planning and Customer Intelligence academic libraries 

,Bielefeld University Library, Germany,2008,p04. 
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م كتنطو  .1سبكنو من فهم ربريكات اؼبنافسُت من خبلؿ ربليل آراء كتوجهات الزبائن ذباه أفعاؿ اؼبنافسُت
استخبارات الزبائن على صبع كربليل اؼبعلومات عن الزبائن اغباليُت كاحملتملُت من خبلؿ خصائصهم كاؼبعلومات 

 2. اػباصة هبم
كعليو يبكن اعتبار نظاـ استخبارات الزبائن ىي عملية صبع كمعاعبة البيانات اليت يتم اغبصوؿ عليها من    

كذلك لرصد ربريكاهتم كاليت على ، ة من بيئة البنك  بصفة مستمرةخبلؿ زبائن البنك أك زبائن البنوؾ اؼبنافس
أساسها يبكن للبنك من ازباذ قرارات من خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا النظاـ، كبالتايل على البنك أف وبتفظ 

تسويق  بقاعدة بيانات الزبائن لتوليد اؼبعلومات الضركرية كاستغبلؽبا يف الوقت اؼبناسب، حيث أف قباح البنك يف
خدماتو يعتمد بدرجة يكبَتة على اؼبعلومات اليت يتم توفَتىا عن طريق نظاـ استخبارات الزبوف كاليت سبكن البنك 

  كبالتايل سوؼ ينعكس ذلك على البنك يف النواحي التالية:، من معرفة الدكافع اليت جعلتهم يتعاملوف مع البنك
  رغبات   ك  بوف نتيجة لبلستجابة أليكرب اغباجاتزيادة االحتفاظ بالزبوف عن طريق ربقيق رضا الز 

 . اذباىات الزبوفك 
 الفعالةك  زبفيض تكاليف التسويق عن طريق تطوير اغبمبلت التسويقية اؼبستهدفة . 
 معاملتهم كفقا لذلكك  ربديد الزبائن األيكثر رحبا . 
 الضعف يف اػبدمات  التحسُت يف تقدَل اػبدمات من خبلؿ ما يوفره االتصاؿ بالزبائن من معرفة نقاط

 اؼبقدمة ؽبم.
-2-III:سبثل يكافة البيانات اليت مت صبعها عن طبيعة السوؽ كاؼبتغَتات اليت تتحكم  نظام استخبارات السوق

...كغَتىا، كأيضا تعرب . طبيعة الزبائن احملتملُت، فيو، كمن بُت أىم تلك اؼبتغَتات مثل مبو السوؽ، اغبصة السوقية
اليت يوفرىا النظاـ حوؿ أسواؽ البنك كاليت صبعت كمت معاعبتها كربليلها لتكمن البنك من عن  يكافة اؼبعلومات 

استخدامها الزباذ قرارات مناسبة يف ربديد الفرص التسويقية كبناء اسًتاتيجيات  السوؽ اؼبختلفة، بالتايل سبكن 
زيادهتا من خبلؿ اؼبعلومات اؼبتوفرة  كالعمل على، اؼبعلومات اؼبتوفرة حوؿ السوؽ البنك من تقييم اغبصة السوقية

كيعترب نظاـ استخبارات السوؽ عملية صبع البيانات حوؿ السوؽ بصفة ، 3. لديو حوؿ اؼبنافسُت كآلية عملهم
، مستمرة مث معاعبتها كسبكن ـبرجات النظاـ من خبلؿ التقارير اؼبعدة من رصد كمتابعة  أم تغَتات يف السوؽ

حيث أف ، خاصة اإلشارات الضعيفة، استشعار التوجهات السوقية كالقطاعية اؼبختلفةكبالتايل يبكن النظاـ من 
كبالتايل على البنوؾ ، الوقت اغبايل يتميز بوجود يكم يكبَت من اؼبعلومات كيكوف أغلبها متوفرا لدل يكل البنوؾ

كأيضا ، ضللة أك غَت الدقيقةالًتيكيز على اؼبعلومات الصحيحة كالصادقة كأال تغرؽ يف الكم الكبَت من اؼبعلومات اؼب

                                                 
 جامعة اؼبوصل، دارة كاالقتصاد،إل، ؾبلة يكلية ادور نظام االستخبارات التسويقية في تحسين ادارة الوقت للقيادات االدارية الوسطى، بثينة أضبد- 1

 .160ص ،2012 ،09، العدد05اميلد  ،العراؽ
2
 -Mahmoud Reza Esmaeili , Op.Cit, p1048. 

 .161-160مرجع سابق، ،ص، بثينة أضبد - 3
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،كعليو يقـو البنك على أساسها من ازباذ القرارات 1يوفر النظاـ قدرة للبنك على استشعار اؼبعلومات اعبديدة
اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب. كبالتايل فإف اؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ استخبارات السوؽ عديدة كمتنوعة نذيكر 

 منها:
كثافة السكانية، الوضع االقتصادم، األمباط الثقافية كغَتىا من اؼبقومات اػبصائص اعبغرافية، ال -

 األساسية للدكلة اليت يعمل فيها البنك.
 توزيع الدخل، أسعار الفائدة، مستويات األسعار كغَتىا من اؼبعلومات حوؿ خصائص السوؽ. -
 علومات حوؿ اؼبنافسة.عدد اؼبنافسُت، طبيعة اؼبنافسة، اغبصص السوقية للمنافسُت كغَتىا من اؼب -

-3-III :تعترب اػبدمة اؼبصرفية العنصر األساسي يف عناصر اؼبزيج التسويقي يف  نظام استخبارات الخدمة
البنك كالذم تتمحور حولو صبيع العناصر األخرل للمزيج التسويقي، لذلك هبب أف يويل البنك أنبية خاصة  

دمة يقـو جبمع البيانات الضركرية من بيئة البنك حوؿ لذلك فإف نظاـ استخبارات اػب، للخدمة اؼبصرفية
اػبدمات اليت يقدمها كيقـو بتصفيتها كمعاعبتها لتصبح معلومات يبكن االستفادة منها يف ربسُت جودة خدماتو 

أجل ضماف قباح البنك يف تقدَل خدمة ذات جودة،  كربقق رضا الزبائن فإف نظاـ  كمن، دبا تتبلءـ كرضا الزبوف
 رات اػبدمة  يبكػػػن من توفيػػػػر  اؼبعلومات التالية  :استخبا

 . أساليب التعامل معهمك  اغبصوؿ على تغذية مرتدة حوؿ رضا الزبائن يف البنك كخدماهتا -
 . توفَت أساليب اغبوار اؼبفتوح كالبناء حوؿ ؾباالت القوة كالضعف على اػبدمة -
 2.يتوفَت مقياس الستقرار ؾباالت كفرص التطور اؼبستقبل -
 . اغبصوؿ على مقارنة مستول رضا الزبائن لديها مع مستول رضا زبائن البنوؾ اؼبنافسة -
إمكانية تقدَل خدمات جديدة أك حذؼ بعض اػبدمات دبا يتناسب مع التغَت يف حاجات كرغبات  -

 الزبائن.
-4-III :حىت يتم فهم كيتعلق األمر باؼبتابعة الدقيقة لتحريكات اؼبنافسُت  نظام استخبارات المنافسين

كيلعب نظاـ استخبارات اؼبنافسُت دكرا  مهما يف توفَت اؼبعلومات اػباصة باؼبنافسُت كاليت على أساسها ، سلويكهم
 3كيوفر النظاـ اؼبعلومات منها:،  يبكن البنك من ربديد االسًتاتيجية اؼبناسبة

                                                 
1
دراسة عينة من مؤسسات الصناعة  -دور إدارة المعرفة االستراتيجية  في تعزيز االستجابة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةرياض عيشوش،  - 

)غَت منشورة(، زبصص اقتصاد إدارة اؼبعرفة كاؼبعارؼ،   -االلكترونية بوالية بوعريريج ، تسيَتيكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو الديكتوراه علـو
 .44، ص2016اعبزائر،، جامعة بسكرة

2
 Monin .J, La certification qualité dans les services, AFNOR, 2001,p108. 

دور نظام االستخبارات التسويقية في تحسين العبلقة مع الزبون، بحث استطبلعي آلراء  عينة من المسؤولين  عبد الوىاب العزاكم،  ؿبمد  - 3
، العدد 6اميلد  العراؽ، ، ؾبلة دكرية نصف سنوية تصدر عن يكلية االدارة كاالقتصاد، جامعة البصرة،ة لؤللبسة الجاىزة في نينويفي الشركة العام

 .66، ص2014، يناير 12
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  طبيعة اؼبنافسة يف السوؽ -
  . نقاط القوة كالضعف للمنافسُت -
  تجات اؼبنافسة يف السوؽطبيعة اؼبن -
 البديلةاػبدمات  طبيعة -
 . اؼبنافسة يف اخًتاؽ السوؽ اسًتاتيجية  -
 األداء اغبايل للمنافسُت. -
 . اسًتاتيجية اؼبنافسُت -
  . األىداؼ اعبديدة للمنافسُت -
 . نقاط القوة كالضعف  للمنافسُت -

 :كيوضح الشكل التايل األنظمة الفرعية لنظاـ االستخبارات التسويقي  
 

 ( األنظمة الفرعة لنظام االستخبارات التسويقي6-2الشكل رقم)              

 
 
 
 
 
 

 . من إعداد الطالبة المصدر:  

 ثالثا: نظام البحوث التسويقي

باإلضافة إىل معلومات اليت يتم صبعها عن اؼبنافسُت كعن األحداث البيئية احمليطة بالبنك كاليت تتميز  
 . فإنو يف الغالب وبتاج مديرك التسويق إىل دراسات رظبية ؿبددة ؼبواقف يواجهوهنا ،باالستمرارية

I. : مفهوم نظام البحوث التسويقي 
كإهباد ، نظاـ البحوث التسويقي بأنو عملية منظمة لتجميع كربليل كيكتابة التقارير Kotlerعرؼ  

،كىو عملية 1لة أك انتهاز فرصة تسويقية  كقد يكوف مشك، العبلقة للموقف التسويقي احملدد الذم يواجو البنك

                                                 
1
 -Kotler Ph ,Op.Cit  ,p103. 

 نظام االستخبارات التسويقي

استخبارات 
 الزبوف

 تاستخبارا
 السوؽ

استخبارات 
 اػبدمة

 استخبارات 
 اؼبنافسُت
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،كدمج 1ربصيل البيانات كربليلها ألغراض ربديد كحل اؼبشايكل اؼبتعلقة بتسويق اػبدمات كالفرص التسويقية للبنك
التعريف التايل بُت  اؼبفهومُت السابقُت حيث اعترب نظاـ البحوث التسويقي تعبَتا عن عملية إدراؾ كصبع كربليل 

طريقة منتظمة كموضوعية تساعد اإلدارة يف ازباذ القرارات الكفيلة دبعاعبة مشكلة معينة أك استغبلؿ للمعلومات ب
اعترب حبوث التسويق تقـو على التحديد اؼبنهجي  حيث  Shaker كنفس التعريف قدمو ،2فرصة تسويقية

نك لغرض استغبلؿ الفرص كاؼبوضوعي عبمع اؼبعلومات كربليلها كنشرىا كاستخدامها ؼبتخذم القرار داخل الب
كتريكز ، كبالتايل فإف النظاـ يعمل بربط البنك بأسواقو عن طريق اؼبعلومات اليت يوفرىا 3التسويقية أك حل اؼبشايكل.

البحوث التسويقية على اؼبنهج العلمي يف إعداده من خبلؿ كضع خطة للبحث كصبع البيانات اؼبتعلقة باؼبشكلة 
كبالتايل يوفر نظاـ البحوث التسويقي ، اغبلوؿ كالبدائل اؼببلئمة كاختيار أفضلو أك اؼبوقف كربليلو كمن مث كضع

كاعبدير بالذيكر ، معلومات يفشل نظاـ االستخبارات التسويقي أك  نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية يف توفَتىا
 تتميز باالستمرارية بل تكوف باإلضافة أهنا ال، أف نظاـ البحوث التسويقي توفر معلومات من البيئة اػبارجية للبنك
باإلضافة أهنا تعترب مكلفة للبنك على عكس ، عند اغباجة إليها يكدراسة موقف معُت أك مشكلة يتعرض ؽبا البنك

كىناؾ أنواع ـبتلفة  كمداخل ، نظاـ التقارير كالسجبلت الداخلية اليت تعترب متوفرة كاغبصوؿ عليها غَت مكلف
 4كنذيكر أنبها:، ابلها مناىج مناسبة ؽباـبتلفة للبحوث التسويقية تق

:كتستخدـ ؼبعرفة آراء الزبائن كمدل رضاىم عن اػبدمات اؼبقدمة ؽبم، كىي  البحوث االستطبلعية -
  . حبوث ميدانية تسمح للباحث بوضع بعض الفرضيات

:تعتمد ىذه البحوث على كصف األحداث من خبلؿ التكرار الذم ربدث فيو  البحوث  الوصفية -
كبالتايل إعطاء ، كهتدؼ أساسا إىل كصف بعض األبعاد التسويقية يف غبظة معينة، رة التسويقيةالظاى

 . يكدراسة تقييمية ؼبدل رضا الزبائن اذباه بنك معُت،  صورة عن السوؽ خبلؿ فًتة زمنية  ؿبددة
اليت تربط تقـو ىذه البحوث بتفسَت الظاىرة ؿبل الدراسة من خبلؿ العبلقة السببية  :البحوث السببية -

كبالتايل فإف البحوث ،  بُت متغَتين أك أيكثر، يكأف يكوف زيادة يف اؼببيعات نتيجة ربسُت جودة اػبدمة
 . السببية هتدؼ إىل فهم آليات سَت الظاىرة موضوع الدراسة

II. 5 :إف امياالت اػباصة بتطبيق البحوث التسويقية متعددة كـبتلفة إذ تشمل : مجاالت البحوث التسويقية 
كتقييم سلوؾ اؼبستهلكُت الذين يؤلفوف السوؽ  من خبلؿ توفَت اؼبعلومات عن  السوؽ  األسواق راسةد  -

عن ، إضافة إىل الطرؽ اؼبثلى لبلستحواذ على حصة سوقية يكربل فيو، كالعوامل كاؼبتغَتات اؼبؤثرة فيو
                                                 

1
 .36صمرجع سابق،  كآخركف، عبد الباسط حسونة،- 

2
 - Rad, A. & Massafi, S. & Tak, F, Role of Informational Systems on Marketing, Kuwait Chapter of Arabian 

Journal of Business and Management Review Vol(02), N(05),  2013  p146.  
3
 - Shaker Turki Ismail, Op.Cit ,p177. 

4
 -Jean Pierre Helfer , Jacque Orsoni , Marketing , Librairie Vuibert , 7ème édition ,Paris , 2001, P 50. 

 .23، ص2002 الدار اعبامعية،  مصر، -داريإمدخل منهجي  -أساسيات بحوث التسويقظباعيل السيد، إ  - 5
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،  اعبنس كالعمر..اخل، يكذلك دراسة خصائص اؼبستهلكُت اؼبتمثلة يف. طريق دراسة خصائصو كفبيزاتو
فضبل عن اؼبعلومات اػباصة  بالعادات ، كتوزيعهم اعبغرايف، اؼبهنة، اغبالة االجتماعية، مستول الدخل

 . كتقييم نقاط القوة كالضعف ػبدمات اؼبؤسسات اؼبنافسة، ..اخل. كالتقاليد كالدكافع
جات كرغبات  اؼبستهلك :تنصب على توفَت اؼبعلومات اػباصة دبدل تلبية اػبدمة غبا بحوث الخدمة  -

 . كالزبوف من حيث اعبودة كالسعر
كقياس  ، : كهتدؼ إىل توفَت اؼبعلومات عن قنوات التوزيع اليت يعتمد عليها البنك بحوث قنوات التوزيع -

 يكفاءتو كفعالية ىذه اؼبنافذ كاحتماالت توسيعها أك تقليصها مستقببل.
كقياس ، األفكار اعبيدة اػباصة بالرسالة اإلعبلمية:تعد ىذه البحوث األساس يف توليد  بحوث الترويج -

 . إضافة إىل قياس مدل  ربقيق النشاط اإلعبلٍل لؤلىداؼ اؼبوضوعة لو، ردكد أفعاؿ اؼبستهلك اذباىها

 فعالية نظام المعلومات التسويقي المطلب الخامس:
حوؽبا لذلك تعددت  يعترب مصطلح الفعالية من اؼبصطلحات اليت مل يتفق على تقدَل مفهـو كاحد  

كعليو ففعالية نظاـ اؼبعلومات بصفة عامة كنظاـ اؼبعلومات التسويقي ، التعاريف بتعدد كجهات نظر الباحثُت
 بصفة خاصة يصعب تقدَل تعريف كاؼ ؽبا لذلك سوؼ كباكؿ اإلؼباـ دبختلف التعاريف كأىم مداخل دراستها

 أوال: مفهوم فعالية نظام المعلومات التسويقي
بأهنا  Tong & Yap ددت  اؼبفاىيم اؼبقدمة لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي حيث عرفها يكل من تع 

، إذ ريكز التعريف على أف الفعالية مرتبطة 1يف ربقيق أىداؼ البنك، كتكيفها مع ؿبيطها  مسانبة النظاـ مدل
حيث عرؼ  فعالية نظاـ   Munshiكقد توافق ىذا التعريف مع الذم قدمو ، باألىداؼ اليت حققها النظاـ

أشار ، يكما 2اؼبعلومات التسويقي بأهنا الدرجة اليت وبقق هبا البنك األىداؼ اليت كضعت ىذه النظم من أجلها

Loudon & Loudon   إىل أف فعالية نظاـ اؼبعلومات يعرب عن مسانبة النظاـ يف ربسُت أداء البنك يكمسانبة
فقد حدد ىذا التعريف بعض األىداؼ اؼبراد ربقيقها من النظاـ   3. السوقيةالنظاـ يف ربقيق األرباح كزيادة اغبصة 

يكما اختلف الباحثوف حوؿ اعبهة اليت ينظركف من خبلؽبا لفعالية نظاـ ،  كاؼبتمثل يف ربقيق األرباح كاغبصة السوقية
اعبهة اؼبشرفة على كبعضهم اآلخر ينظر إليها من كجهة نظر ، اؼبعلومات فبعضهم يراىا من كجهة نظر اؼبستفيد

تعريفا لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي  من كجهة نظر  Burns & Madayكمن ىذا اعبانب قدـ ، النظاـ
اعبهة اؼبشرفة على النظاـ  فاعتربىا تتحدد من خبلؿ العوائد كاؼبنافع اليت وبققها البنك من خبلؿ استخدامو 

                                                 
1
 -Tong J , Yap  C.S, "Information System Effectiveness, A Users Satisfaction Approach”, Information 

Processing and Management,1996 ,Vol(32),  N(05) ,p601. 
2
 -Munshi, J, "A Framework for MIS Effectiveness", A Working Paper, International Conference,1996, p5. 

3
 - Kenneth C. Laudon , Jane P. Laudon, Management Information Systems, 13th ed, Prentice Hall Int, 

Inc,2014, p102. 
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عرب عن قدرة النظاـ على توفَت اؼبعلومات خبصائص نوعية تسهم يف أما من كجهة نظر اؼبستفيد فالفعالية ت، للنظاـ
إىل جانب ـبرجات ، فقد نظر التعريف  إىل الفعالية من جهة  العوائد كاؼبنافع  احملققة  1. ازباذ القرار الصحيح

ف تتوفر غَت أنو مل يوضح  اػبصائص اليت هبب أ، النظاـ من اؼبعلومات كىنا ريكز التعريف على جودة اؼبخرجات
كبالتايل فإف فعالية نظاـ اؼبعلومات ، إىل أف الفعالية ىي فعل األشياء الصحيحة Boddy يف حُت نظر . فيها

كلتتحقق فعاليتو هبب أف تتكامل ثبلثة عوامل ، التسويقي يتعلق بصحة القرار كما إذا يكانت ـبرجاتو مطلوبة أـ ال
من خبلؿ التعريف أنو ريكز على ـبرجات النظاـ باإلضافة إىل  ، نبلحظ2رئيسية كىي األفراد كاؽبيكل كاؼبعلومات

ؿبمود أف فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي تتعلق ك  اؼبتطلبات األساسية اليت يرتكز عليها النظاـ كيرل الشماع 
، ربقيق األىداؼ اؼبالية كاؼبعلوماتية اؼبتاحة استخداما قادرا علىك  بالطرؽ الكفيلة باستخداـ اؼبوارد البشرية كاؼبادية

كالتكيف مع البيئة من خبلؿ التنبؤ باؼبشكبلت الداخلية كاػبارجية اليت  سيواجهها البنك يف اؼبستقبل كإهباد 
، ريكز ىذا التعريف على عدة اذباىات 3باإلضافة إىل ربقيق النمو كالتطور باستمرار، السبل الكفيلة بالسيطرة عليها

يكما اعترب النظاـ فاعبل عندما يستطيع إدارة ،  موارد من أجل ربقيق األىداؼللفعالية حيث اعتربىا استخداما لل
 & Shipperاؼبشكبلت باإلضافة إىل قدرة النظاـ على ربقيق قدرة تنافسية أك ربسُت أداء البنك، كيرل 

White يئة فالفعالية ضمن الب، أف فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي ينظر إليها من منطلقُت داخلي كخارجي
أما ضمن ، كغَتىا األرباح، اغبصة السوقية، الداخلية تعرب عن درجة ربقيق البنك لؤلىداؼ اؼبتعلقة حبجم اؼببيعات

البيئة اػبارجية فإف الفعالية تقاس على أساس قوهتا التنافسية اؼبستندة على درجة  قبوؿ خدمات البنك كدرجة 
 4.ت االقتصادية كقدرهتا على ازباذ ردكد األفعاؿ ذباىهااستيعابو لئلبداع كالتطوير، كمدل ربسسها للتقلبا

من خبلؿ ما قدمناه من تعاريف ـبتلفة لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي نبلحظ ىنا جدال قائما حوؿ         
ة سوؼ نقدـ تعريفا لفعالي  ، لذلك5كذلك راجع إىل تعدد اؼبداخل اليت ينظر إليها للفعالية ، ربديد دقيق للمفهـو

نظاـ اؼبعلومات التسويقي  بأنو قدرة النظاـ على توليد معلومات ؼبتخذ القرار يف البنك سبكنو التحسُت يف جودة 
أم يعمل البنك على ، اػبدمة باإلضافة على قدرة النظاـ على توفَت اؼبعلومات اليت تسمح لو باإلبداع كالتطوير

نك دبا تضمن لو التميز عن اؼبنافسُت، باإلضافة إىل ربقيق أىداؼ توفَت اؼبعلومات من البيئة اػبارجية كالداخلية للب
البنك من أجل البقاء كاالستمرار من خبلؿ الرحبية كاغبصة السوقية كتتحقق فعالية النظاـ عندما يتمكن من ربقيق 

 . أيضا قدرة النظاـ للتصدم للمشايكل كاألزمات اليت قد  يتعرض ؽبا، قدرة تنافسية للبنك

                                                 
ماجستير -دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبرى-أثر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة  في تميز األداء المؤسسي أظباء الفاعورم،- 1

 .14ص ،2012األردف،  ،يكلية إدارة األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط،،تخصص أعمال الكترونية 
2
 - Boddy David, Albert Boonstral, , Graham Kennedy, Managing Information Systems: Strategy and 

Organization, 3rd ed, Financial Times Press, 2009,p78. 
 .328،ص2005، 2،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع ،عماف ،االردف،ط نظرية المنظمةخضَت يكاظم ؿبمود،  خليل ؿبمد حسن الشماع،- 3

4
 - Shipper, T., & White, C., “Linking Organizational Effectiveness and Environmental change, ”, Long 

Range Planning , Vol.(16), N(03) , 1983, p102. 
5
 . سوؼ نتطرؽ  لتلك اؼبداخل يف اؼبطلب اؼبوايل - 
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 داخل  تحديد فعالية نظام المعلومات التسويقيثانيا : م
 1ىناؾ العديد من اؼبداخل اليت تطرقت لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يبكن إهبازىا فيما يلي: 

 -I: كوبدد مفهـو الفعالية على أنو اؼبدل الذم من ، كىو اؼبدخل األيكثر شيوعا يف االستخداـمدخل الهدف
فعلى الرغم من ، كيتميز ىذا اؼبدخل بسمة أساسية، التسويقي من بلوغ أىدافو خبللو يتمكن نظاـ اؼبعلومات

كبالتايل ، إال أهنا يكلها ال زبرج عن إطار اؽبدؼ العاـ للبنك، اختبلؼ األىداؼ بُت األنظمة الفرعية داخل البنك
 . ـ ألىداؼ البنكفإف ىذا اؼبدخل يوفر إطارا كمؤشرا نظريا يقلص ىذا االختبلؼ كىو ما يبثل ربقيق النظا

-II: كىو ، كوبدد ىذا اؼبدخل  مفهـو الفعالية يف إطار اؼبوقع التنافسي للبنك مع بيئتها اػبارجيةمدخل الموارد
إذ ربل اؼبدخبلت ؿبل اؼبخرجات يكاىتماـ ، قدرة البنك على استغبلؿ البيئة يف اغبصوؿ على اؼبوارد النادرة

ك من خبلؿ اغبصوؿ على اؼبوارد، ال تعد اؽبدؼ حبد ذاتو بقدر أف حيث ربسُت اؼبوقع التنافسي للبن، أساسي
كقد يعاب على ىذا اؼبدخل على أنو قد يربىن على أنو . ىذا التحسُت سيعزز من قدرة البنك على بلوغ أىدافو

 . فعاؿ حىت عندما ال تكوف اؼبدخبلت مثالية خاصة يف ظل غياب اؼبنافسة

-III: ل الفعالية يكمعيار للتعبَت عن الصحة الداخلية للنظاـ كسبلمة عملياتو يرل ىذا اؼبدخمدخل العمليات
كلكن يعاب على ىذا اؼبدخل يكوف ، حيث تزداد الفعالية تبعا للمدل الذم يتمتع فيو بالصحة، كإجراءاتو الداخلية

ؿ، فضبل أنو النظاـ قد ال يكوف فعاال حىت عندما تكوف صحتو الداخلية متدنية كعملياتو الداخلية موضع  تساؤ 
كقد يكوف ىذا الًتاجع  . يف البيئة اػبارجية اؼبضطربة فإف الًتاجع يف العمليات قد يفسر على أنو تدف يف الفعالية

كىو ما يعكس استجابة النظاـ للمتغَتات اؼبستجدة الداخلية منها ، مطلوبا لتحقيق التفوؽ يف األمد البعيد
 توفَت األمن للمعلومات. باإلضافة إىل قدرة النظاـ على، كاػبارجية

-IV :إذ تتحدد الفعالية من ، إذ ترتبط الفعالية يف ظل ىذا اؼبدخل دبنفعة اؼبستفيدينمدخل رضا المستفيدين
.يتعلق دبنفعة النظاـ كمثل ىذه اؼبنفعة تًتجم إىل 2خبلؿ الدرجة اليت يليب هبا النظاـ حاجات كتوقعات اؼبستفيدين

 ىم كىو ما يعكس مبلئمة النظاـ ؼبختلف اؼبستويات اإلدارية يف البنك.أىداؼ تصبح كسيلة لتحقيق رضا

-V: كحسب ىذا اؼبدخل سوؼ يتم  كىو مدخل معدؿ إلطار رضا اؼبستفيدينمدخل العدالة االجتماعية
كيتطلب ، حسب إمكانيات كصفات يكل فئة مشاريكة يف النظاـ، تصنيف اؼبستفيدين من النظاـ إىل فئات ؿبددة

ربديد الوعي االسًتاتيجي اؼبتضمن القياـ بتحليل الوضع الراىن  من ، الية نظاـ اؼبعلومات التسويقيعند قياس فع

                                                 
 األردف،، عماف دار الثقافة للنشر كالتوزيع، -من منظور الميزة التنافسية -يجيةنظم المعلومات االسترات نعمة اػبفاجي،، ؿبمد الطائي - 1

 .68-66ص، 2009
، دراسة ميدانية في الشركات األردنية-فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزماتؿبي الدين القطب، ، شايكر جار اهلل اػبشايل - 2

 .28-27ص، 01،2007،العدد3اميلد  األردف،  اميلة األردنية يف إدارة األعماؿ،
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من خبلؿ ربديد أىداؼ النظاـ  كالفرص اؼبتاحة ، كاختيار البدائل االسًتاتيجية، خبلؿ ربليل الوضع البيئي اغبايل
لذلك فإف ، ألىدافو ضمن البيئة اليت يعمل فيها إف ىذا اؼبدخل صبع بُت رضا اؼبستفيد كربقيق النظاـ 1لتحسينو.

استغبلؿ تلك اؼبعلومات اليت ك  رضا اؼبستفيد سوؼ يكوف نتيجة لتقييمو ؼبخرجات نظاـ اؼبعلومات التسويقي
 . تكفل للبنك تقدما تنافسيا ضمن البيئة اليت يعمل فيها بشكل يبكنو من ربقيق ميزة تنافسية

مت التطرؽ إليها فإننا سنريكز على مدخل اؽبدؼ يف دراستنا من خبلؿ الًتيكيز من خبلؿ اؼبداخل العديدة اليت 
فاغبصوؿ على  موقع تنافسي يعترب ، كدبا أف األىداؼ عديدة كمتعددة،  األىداؼ اليت يبكن للنظاـ  من ربقيقها

ألنظمة من أىم األىداؼ اليت يعمل أم بنك من أجل الوصوؿ  إليها،  لذاؾ سوؼ يعمل النظاـ من خبلؿ ا
كاؼبسانبة يف توظيف التكنولوجيا، ، الفرعية اؼبكونة لو من االستفادة من تلك اؼبعلومات يف ربسُت جودة خدماتو

ذبنب ك  يكما سبكن اؼبعلومات التسويقية من اغتناـ الفرص،  باإلضافة إىل زيادة اغبصة السوقية كرحبية البنك
لك سوؼ تكوف ضمن أىداؼ نظاـ اؼبعلومات التسويقي لذ، التهديدات اليت يبكن أف تصبح أزمات هتدد البنك

لذلك كانطبلقا فبا سبق فإننا سوؼ ، االستفادة من تلك اؼبعلومات يف إدارة األزمات اليت  قد يتعرض ؽبا البنك
 2نعترب أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي فعاال عندما  يساىم يف :

ودة اػبدمة اؼبصرفية، باإلضافة إىل مسانبتو يف كذلك من خبلؿ ربسُت ج زيادة القدرة التنافسية للبنك: -
 كزيادة اغبصة السوقية كرحبية البنك.، توظيف التكنولوجيا اؼبصرفية

 اليت يتعرض ؽبا البنك. إدارة األزمات: -

 المبحث الثاني: مدخل لدراسة القدرة التنافسية للبنك 
حوؿ تعريف ؿبدد  االقتصاديوفتفق من  اؼبفاىيم اليت مل ي  Compétitivitéتعترب القدرة التنافسية 

على مستول للقدرة التنافسية  فكانت ىناؾ ثبلث مستويات ، اعبهة اليت ينظركف إليها باختبلؼكذلك ، ؽبا
يف ؿباكلة منا ضبط  دراستنااليت ستكوف ؿبور  األخَتةىذه ، كعلى مستول اؼبؤسسة، كعلى مستول الدكلة، القطاع

 .مفهـو ؽبا

 ة القدرة التنافسية للبنكالمطلب األول: ماىي

يعترب مصطلح  القدرة التنافسية من اؼبصطلحات اليت أثارت جدال بُت اؼبختصُت يف إهباد تعريف كاؼ  
ؽبا لذلك ىناؾ اذباىات ـبتلفة فمنهم من ينظر إليها من خبلؿ القدرة التنافسية للدكلة، كمنهم من يعرفها على 

ينظر للقدرة التنافسية على أساس اؼبؤسسة كىو ما سنعتمد عليو يف ىذا  أساس القدرة التنافسية للقطاع كىناؾ من
                                                 

1
 -Newkirk, Henry; Albert, Lederer & Alice, Johnson, The Impact of Business and IT Change on Strategic 

Information Systems Alignment, Proceedings for the Northeast Region Decision Sciences Institute,  NEDSI, 

Vol.(06) , N (01) ،2006, p471 . 
، يف دراستنا تابعة يكمتغَتات،  م على القدرة التنافسية ،سوؼ نعتمد عليها باإلضافة إىل إدارة األزماتتعترب العناصر األربعة األكىل عوامل اغبك - 2

 .كعليو سوؼ  نفصل فيها من خبلؿ اؼببحث الثاٍل كالثالث على الًتتيب  من ىذا الفصل
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باإلضافة إىل القول التنافسية حسب بورتر ، اؼبطلب من خبلؿ  التطرؽ إىل ـبتلف اؼبفاىيم للقدرة التنافسية للبنك
 مث معايَت اغبكم على القدرة التنافسية.

 أوال: تعريف القدرة التنافسية
تلفت لذلك سوؼ كباكؿ التطرؽ إىل ـبتلف التعاريف اليت قدمت للقدرة تعددت التعاريف كاخ

اف القدرة التنافسية ال زبص الدكلة إمبا اؼبؤسسة كبذلك عرفها  بأهنا ؾبموعة من  Porterحيث فيعترب، التنافسية
تقدَل قيم  من خبلؿ، العوامل السعرية كغَت السعرية اليت تكسب البنك قدرة مواجهة حدة اؼبنافسة يف األسواؽ

. نبلحظ من خبلؿ ىذا التعريف أنو  حدد 1إضافية للزبائن مثل السعر اؼبناسب كاعبودة العالية كغَت ذلك 
ىذا من جهة كمن جهة أخرل أف البنك ريكز على الزبوف من خبلؿ ،  العوامل اليت ربقق القدرة  التنافسية للبنك

 القيمة اليت وبققها عند تقدَل خدماتو.

القدرة التنافسية بأهنا ؾبموعة من اػبصائص أك عناصر  Macmillan & Mahanن يكما عرؼ يكل م
صعوبة ؿبايكاهتا، كيتحقق للبنك اؼبنفعة لو  تفوؽ البنك كسبكنو من االحتفاظ هبا لفًتة زمنية طويلة نسبيا نتيجة

لبنك عن غَته من ، بالنسبة ؽبذا التعريف ريكز على اػبصائص اليت سبيز ا2كسبكنو من التفوؽ على اؼبنافسُت 
اشًتط يف القدرة التنافسية التفوؽ على اؼبنافسُت لكن مل كمل وبدد تلك اػبصائص كمن جهة أخرل  اؼبنافسُت،، 

البنك عن غَته  سبيزفقد حدد اػبصائص اليت  Richard التعريف الذم قدمو  أما. وبدد ؾباؿ التفوؽ أك حدكده 
يف  أفضلكربقيق أداء ، ات ذم جودة عالية كسعر مقبوؿ للزبائنمن اؼبنافسُت كبذلك عرفها بأهنا تقدَل خدم

، نبلحظ أف التعريف حدد  أف أساس التفوؽ 3السوؽ مقارنة باؼبنافسُت اآلخرين  كىذا من خبلؿ اغبصة السوقية
قية قق زيادة يف اغبصة السو وبقد  ألف البنكباغبصة السوقية غَت يكاؼ  األداءكن ارتباط يكوف يف اغبصة السوقية ل

ذلك ، لالسوؽ تتجو للًتاجع أف أماؼبؤسسات اؼبنافسة من السوؽ  أكعندما يكوف ىناؾ انسحاب لبعض البنوؾ 
مفهـو يعرب عن  القدرة التنافسية  يرلجانب اغبصة السوقية  كبذلك  إىل مبو اؼبؤسسة  Jean- Louisأضاؼ

جات اؼبؤسسة كاسعارىا كمكانتها يف السوؽ من أداء اؼبؤسسة على اؼبدل البعيد كيبكن ربط القدرة التنافسية دبنت
كبالتايل ريكز التعريف على ربقيق احسن نتيجة  4 أجل اغبصوؿ على حصص سوقية تتفوؽ بيها على منافسيها.

ريكز ىذا التعريف على النتائج كمل يشر إىل الطريقة اليت قد تتحقق  ، يكماخبلؿ الثنائية النمو /اغبصة السوقيةمن 
كأضاؼ ابراىيمية اىل التعريف السابق أىدافا أخرل كبذلك عرفها بأهنا القدرة على ، افسية للبنكهبا القدرة التن

                                                 
1
 -Porter. M,  L'Avantage concurrentiel, DUNOD , Paris, 2000, P8. 

2
 - Macmillan. H & Mahan. T, Strategic Management, Oxford University Published, USA, 2010, p81. 

3
 - Richard Percerou, Entreprise (gestion et compétitivité), édition économica, Paris, France, 1984, p53. 

4
-Jean- Louis. Muchielli , la compétitivité: définition, indicateurs et déterminants ,p09.(20/04/2018) 

https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/533eb28aa0879.pdf. 
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فبا ينعكس ذلك على ، 1الصمود أماـ اؼبنافسُت بغرض ربقيق أىداؼ الرحبية  كالنمو كالتوسع كاالبتكار كالتجديد 
 . البنك بتحسُت مستمر ؼبريكزه التنافسي

قدرة البنك على تقدَل خدماتو بالسعر الذم يسمح لو بأداء التزاماتو اذباه فعرفها بأهنا  Paranque  أما
، ما يعاب على ىذا التعريف أنو ريكز فقط على السعر يكعامل  لتحقيق القدرة 2الغَت كيضمن لو النمو كاالستمرار

بينما  يف ذلك. ىناؾ عوامل أخرل  غَت سعرية يبكن أف  تساىم فألالتنافسية للبنك كىو يف الواقع ليس يكافيا 
عوامل أخرل  ذات بعد زمٍت كعليو فالقدرة التنافسية ىي القدرة على تقدَل خدمات بالنوعية  Masaakiأضاؼ

كيف الوقت اؼبناسب كىذا لتلبية حاجات اؼبستهلكُت بشكل أحسن من اؼبنافسُت اآلخرين  اعبيدة كالسعر اؼبناسب
 كتسويق كإنتاج تصميم علىالقدرة  ة تعريفا للقدرة التنافسية بأهنا  كقد قدـ اؼبنتدل العاؼبي للتنافسي . 3يف السوؽ 
 كاعبودة السعر : مثل العوامل من عدد إىل التفوؽ ذلك يرجع حيث، منافسوىا يقدمو دبا مقارنة متفوقةخدمات 

 كقد أضاؼ التعريف عوامل أخرل تسهم يف ربقيق القدرة التنافسية. . 4كغَتىا التقٍت كالتقدـ

ختلفت الزكايا اليت ينظر إليها للقدرة التنافسية  فهي مفهـو متعدد األبعاد لذلك من خبلؿ لذلك ا 
التعاريف اليت قدمناىا يبكن أف نقدـ تعريفا للقدرة التنافسية للبنك حيث ىي عبارة عن قدرة البنك على التفوؽ 

دمة كالذم وبقق للبنك البقاء على اؼبنافسُت من خبلؿ تقدَل خدمات ذات جودة كسعر مناسب كتكنولوجيا متق
 . كاالستمرار من  خبلؿ مبو اغبصة السوقية كالرحبية

 ثانيا : أسباب االىتمام بالقدرة لتنافسية للبنك في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية 
كتعددت األسباب اليت دفعت بالبنوؾ إىل االىتماـ بقدرهتا ، تعترب تنافسية البنوؾ ذات طابع ديناميكي

كمن العوامل اليت ، فبا جعل التنافسية الريكن األساسي يف نظاـ األعماؿ اؼبعاصر، كعلى رأسها العوؼبة، نافسيةالت
 5سبثل يف حقيقتها نتائج العوؼبة كحريكة  اؼبتغَتات ىي من أىم تلك األسباب كاليت يبكن ذيكرىا فيما يلي:

، سواؽ أماـ حريكة التجارة الدكليةضخامة كتعدد الفرص يف السوؽ احمللي كالعاؼبي بعد انفتاح األ -
 . خاصة مع ربرير ذبارة اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية

                                                 
دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتو –م لتعزيز القدرة التنافسية  للمؤسسة االقتصادية اتدنية التكاليف كأسلوب ى، ابراىيمية ابراىيم- 1

 .101ص  ،2011، 05اعبزائر، العدد، جامعة الشلف، االجتماعية كاإلنسانية األيكاديبية للدراسات -بالشلف
2

-  Paranque B., Compétitivité des entreprises et forces concurrentielles, Bulletin de la banque de France, 

Supplément d’étude, 2ème trimestre 1995, p. 12.( 01/10/2016) 

http://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/archipel/publications/bdf_bm/etudes_bdf_

bm/bdf_bm_18_etu_10_t2.pdf, 
3
 - MASAAKI IMAI ,Kaizen, la clé de la compétitivité japonaise, Ed. EYROLLES ,Paris,1994,p28 .  

4
 - D’Cruz, J and A, Rugman, New Concepts for Canadian Competitiveness , Kodak, Canada,1992, p13. 

 .157-156صمرجع سابق، عبد الناصر، مر خ - 5
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كفرة اؼبعلومات عن األسواؽ العاؼبية كالسهولة النسبية يف متابعة التغَتات نتيجة تقنيات اؼبعلومات  -
 . نافسيةكاالتصاالت كتطور أساليب حبوث السوؽ كغَتىا من اؼبعلومات ذات الداللة على مرايكزىا الت

كفيما بُت فركع البنك الواحد  بفضل ، سهولة االتصاالت كتبادؿ اؼبعلومات بُت البنوؾ اؼبختلفة -
 . شبكات االنًتنت كغَتىا من آليات االتصاالت اغبديثة

تدفق نتائج البحوث كتسارع عمليات اإلبداع كاالبتكار بفضل االستثمارات الضخمة يف عمليات  -
 . تحالفات بُت ـبتلف البنوؾ فيما بينها أك مع اؼبؤسسات اؼبالية األخرلالبحث كالتطوير كنتيجة لل

تسارع البنوؾ إىل تقدَل خدمات ذات مستويات جودة مرتفعة كربوؿ فيو السوؽ من سوؽ مشًتين  -
تًتيكز القوة اغبقيقية فيو للزبائن الذين انفتحت أمامهم فرص االختيار كاؼبفاضلة بُت بدائل متعددة 

م بأقل تكلفة كبأيسر الشركط كمن مث يصبح على البنك ايكتساب كتنمية قدراتو إلشباع رغباهت
 . التنافسية

 أنبية دعم القدرة التنافسية للبنك  ؼبواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية. -
كاليت سانبت العوؼبة يف ، من خبلؿ التغَتات اليت مست البيئة اليت تعمل فيها البنوؾ كاليت مت ذيكرىا 

فبا وبتم عليها أف تسعى جاىدة لبلىتماـ بزيادة ، كريسها حيث أصبحت البنوؾ تعمل يف بيئة عاؼبية مفتوحةت
 . قدرهتا التنافسية حىت تضمن البقاء كاالستمرار

 المطلب الثاني : تحليل القوى التنافسية  للبنك وفق نموذج بورتر
نماذج اليت تتناكؿ العوامل اؼبؤثرة على القدرة  لتحليل القول التنافسية من أشهر ال Porterيعترب مبوذج 

، التنافسية للمؤسسة كاعترب أف درجة حدة اؼبنافسة تتوقف على قول التنافس اػبمس كاؼبتمثلة يف اؼبنافسُت اغباليُت
القدرة التفاكضية للزبائن، لذلك سوؼ كباكؿ ، القدرة التفاكضية للموردين، اػبدمات البديلة، الداخلُت اعبدد

 قاط العناصر السابقة دبا يتبلءـ مع طبيعة النشاط البنكي.إس

 أوال: المنافسون الحاليون
يبثل اؼبنافسوف اغباليوف ؾبموعة من البنوؾ أك اؼبؤسسات اؼبالية  اؼبتقاربة يف اغبجم كاإلمكانيات كاليت 

لزبائن، كيتوقف كتقدـ نفس اػبدمات كتستهدؼ نفس ا، هتدؼ  العمل يف نفس السوؽ الذم يعمل فيو البنك
، فإذا يكاف القطاع الذم ينشط 1على ما وبصل عليو البنك من حصة سوقية على قوهتا النسبية مقارنة باؼبنافسُت 

كدرجة عالية من التمريكز فإف ، فيو البنك يتميز بنمو مرتفع كتكاليف ثابتة كمدل كاسع من إمكانيات سبييز اػبدمة

                                                 
 .169عبد الناصر، مرجع سابق، ص خرم - 1
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يدة لذا فإنو من اؼبتوقع أف تعمل ىذه العوامل دبثابة ؿبددات مهيمنة على االحتماؿ األيكرب ىو توافر فرص رحبية ج
 2، كيبكن أف مبيز بُت نوعُت من اؼبنافسة :1درجة اؼبنافسة بُت اؼبنافسُت. 

كىي حصيلة تعدد الوحدات اؼبصرفية يف السوؽ احمللية إىل جانب كجود منافسة أخرل  المنافسة الداخلية : -
اؼبعلومايت من اؼبرايكز ك  ؼبالية األجنبية العاملة يف ذلك البلد الذم يتمتع دبيزة الدعم الفٍتمن البنوؾ كاؼبؤسسات ا

 . الرئيسية  األمر الذم يضعها يف موقع تنافسي أفضل على اؼبدل البعيد
كتأيت ىذه اؼبنافسة بشكل رئيسي من مصارؼ خارج اغبدكد، استفادت من مزايا  المنافسة الخارجية: -

كستكوف ىذه اؼبنافسة من مصارؼ سبتلك موارد ، حرر، كمزايا االنضماـ إىل منظمة التجارة العلميةاالنفتاح كالت
 غَت ؿبدكدة مدعومة دبعرفة فنية متقدمة، إىل جانب امتبليكها ألحدث النظم اؼبعلوماتية.

 3فيما يلي:، كيبكن ربديد اؼبتغَتات اليت تتحكم يف شدة اؼبنافسة بُت البنوؾ

 حيث إنو يكلما قل ازدادت حساسيتهم لبعضهم البعض. عدد اؼبتنافسُت -
فإف صبيع البنوؾ سوؼ تسعى ، معدؿ مبو القطاع اؼبصريف فمثبل عند تراجع الزبائن يف عمليات اإليداع -

 . إىل تقدَل ربفيزات عبذهبم خاصة زبائن البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية األخرل
ا يقدمو من خدمات يعترب متغَتا رئيسا مؤثرا درجة سبيز خدمات البنك من حيث اعبودة كالتميز فيم -

 . على اؼبنافسُت
 4كفبا سبق قبد أف البنوؾ احمللية تواجو منافسة كضغوطا من قبل البنوؾ األخرل، كيرجع ذلك إىل:   

 توفر عدد يكبَت من اؼبصارؼ اؼبتقاربة يف اغبجم كالقدرة التنافسية. -
 . اؼبصارؼ أعلى من يكلف البقاء فيوارتفاع موانع اػبركج أم يكلف اػبركج من قطاع  -
تقدـ البنوؾ خدمات متشاهبة يكثَتا، كافتقارىا للتميز األيكرب الذم هبعل الزبائن يتعاملوف مع أيكثر من  -

 مصرؼ.
 اختبلؼ اؼبصارؼ يف اسًتاتيجياهتم كأصوؽبم كمصادرىم كبلد منشأىم. -

لبنك إليهم كبالتايل اقتناص ما وبققو البنك إف اؼبنافسُت اغباليُت للبنك يسعوف إىل جذب الزبائن اغباليُت ل
كدبا أف ، كقدرة البنك على البقاء كاالستمرار تتوقف على قدرتو على التفوؽ على منافسيو، من حصة سوقية

                                                 
 كبنوؾ،مالية ، زبصص نقود)غَت منشورة( ،ديكتوراه-دراسة حالة الجزائر-دور االقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك، عامر بشَت- 1

 .174ص ،2012، ، اعبزائر03جامعة اعبزائريكلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت،   علـو اقتصادية،
 .193مرجع نفسو ،ص - 2

3
 -Tugrul Atamer , Roland calori, Diagnostic et décisions stratégiques, édition dunod, Paris, France,1998, P143. 

 .193ر بشَت، مرجع سابق،صعام - 4
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اػبدمات اؼبصرفية مبطية يف شكلها، فإف أساس التنافس بالنسبة للبنك يتوقف على جودة خدماتو إضافة إىل 
كمن جهة أخرل على البنك  أف يعمل جاىدا لكسب كالء ، رات يف امياؿ التكنولوجيمسايرة البنك لكل التطو 

 . زبائنو كثقتهم كذلك سعيا منو بأف ال يتحوؿ زبائنو إىل بنوؾ أك مؤسسات أخرل  منافسة

 ثانيا : تهديد الداخلين الجدد
 من القطاعات فقطاع اػبدمات  عامة يعترب، يقصد بو مدل سهولة دخوؿ منافسُت جدد إىل السوؽ 

ككضع حواجز ضد يكل ، اليت  يكوف احتماؿ الدخوؿ إليها يكبَتا، لذلك هبب على البنك معرفة اؼبنافسُت احملتملُت
داخل جديد، كىبضع هتديد الداخلُت اعبدد  إىل شدة كدرجة اغبواجز على الدخوؿ كإىل مدل ردكد الفعل الناذبة 

إف توضع من أجل اغبيلولة ضد دخوؿ الوافدين اعبدد فهي : كفرات عن الداخل احملتمل، أما اغبواجز اليت يبكن 
، يكما يشكل اؼبنافسوف اعبدد هتديدا يكبَتا على 1..اخل . اغبواجز اؼبالية كالتكنولوجية، اغبجم قوة صورة العبلمة

تنافسُت البنك  فدخوؽبم إىل السوؽ يؤدم إىل ارتفاع حدة اؼبنافسة كالبفاض رقم األعماؿ كاغبصص السوقية للم
كهبب اإلشارة إىل أف الداخلُت اعبدد عندما  هبدكف العديد  من اغبواجز اليت يفرضها قطاع ، اؼبوجودين يف السوؽ

، 2يكما ذيكرنا  فإف ذلك سوؼ يقلل من درجة خطورهتم  كاليت تتوقف بطبيعة اغباؿ  على نوعية اغبواجز، النشاط
درهتا التنافسية بتوسيع خدماهتا على شرائح السوؽ اؼبختلفة كيصبح من الضركرم أف تقـو البنوؾ  لغرض زيادة ق

كتقدَل يكافة أنواع اػبدمات كيكل ذلك لرفع كالء ، كتوسيع عبلقتها يف السوؽ كبإعادة النظر يف تكلفة خدماهتا
 3زبائنها.

من  تعترب البنوؾ مهددة بدرجة يكبَتة بدخوؿ منافسُت جدد خاصة مع ربرير ذبارة اػبدمات كما نتج  عنها
كتكمن الصعوبة أماـ البنوؾ يف اختيار االسًتاتيجية اؼبناسبة اليت سبكنها من ، إلغاء للقيود اليت تقف عائقا أمامها

كالزبوف ىو ، أف ذبعل البنك يف مريكز قوة حيث يصبح بإمكانو إهباد السبل ؼبنع دخوؿ منافسُت جدد للقطاع
فإف ذلك يعترب أىم ، ها من خبلؿ خدمات ربقق رضاهجوىر العمل اؼبصريف فمعرفة حاجاتو كرغباتو كإشباع

 . حاجز أماـ اؼبنافسُت حيث ال يكوف ؽبم مكاف للدخوؿ إىل السوؽ

                                                 
ديكتوراه علـو )غَت منشورة (، زبصص إدارة أعماؿ، علـو ، دور الرأسمال الهيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائريةحباينة ؿبمد، - 1

 .27، ص2012،، اعبزائر03،جامعة اعبزائر، التسيَت
 .169مرجع سابق،ص، عبد الناصر خرم- 2
 194ع سابق،صعامر بشَت، مرج - 3
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 ثالثا: تهديد الخدمات البديلة 
لكنها زبتلف ، اػبدمات البديلة ىي تلك اػبدمات اليت ربقق نفس اؼبنفعة لدل ؾبموعة من اؼبستهلكُت 

كبالتايل عدـ سبكينها من ربقيق أك  ، لسحب الزبائن من التعامل مع البنك، كىي مصدر هتديد 1يف خصائصها
 2كيزيد هتديد اػبدمات البديلة يف اغباالت التالية :، أرباحهاك  احملافظة على مبيعاهتا

 قدرة اػبدمات البديلة على إشباع حاجات الزبائن بطريقة أفضل. -
نة بُت السعر كجودة اػبدمة كسعر كجودة اػبدمة عدـ توفر اؼبعرفة لدل الزبوف اليت سبكنو من اؼبقار  -

 البديلة. 
كيبكن التعقيب على اغبالة الثانية حيث أنو عدـ توفر اؼبعرفة يبكن أف نقبل هبا يف حالة خدمة جديدة 

حيث أنو يف البداية قد ال تكوف معرفة تامة باػبدمة من طرؼ الزبائن، لكن ال ، من طرؼ اؼبنافس للبنك
استمرارية ذلك خاصة أننا يف عصر تكنولوجيا اؼبعلومات كبالتايل فإف الزبوف يبكنو  من نقدر أف نسلم ب

كمن جهة ثانية فإف اػبدمات اؼبصرفية تعترب مبطية يف شكلها حيث ال يوجد . ايكتساب اؼبعرفة بسهولة
ًتيكيز على لذلك فإف أساس مواجهة اػبدمات البديلة ال، اختبلؼ يكبَت يف اػبدمات كحىت بالنسبة لؤلسعار

اعبودة من  كجهة نظر الزبوف  ألف الزبوف مىت أدرؾ أف اػبدمات اليت تقدـ لو يف البنك الذم يتعامل معو 
ذات جودة عالية مقارنة باػبدمات اليت  تقدمها البنوؾ أك اؼبؤسسات اؼبنافسة  فإف ذلك سيجعلو  لن يتحوؿ 

 إىل بنك آخر بسهولة.

نفتاح األسواؽ كربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كالتطور التكنولوجي يكما أف الفًتة األخَتة سبيزت با  
كمن مث ، كىذا ما جعل البنوؾ أماـ حتمية االستجابة ؽبذه التغَتات كتلبية احتياجات زبائنها اؼبتعددة، اؼبتسارع

يُت البحث عن خدمات جديدة أك ربسُت خدماهتا اغبالية ذبعل البنك يف مريكز قوة مهدد ؼبنافسيو اغبال
 .كاعبدد

 رابعا :القدرة التفاوضية للموردين 
يؤدم اؼبوردكف دكرا ىاما يف مد البنك جبميع احتياجاتو  من اؼبواد كاللواـز الضركرية لسَت عمل البنك 

كىي حاجات أساسية ال ، كاؼبتمثلة يف األكراؽ كاألقبلـ كاؼبكاتب، اغبواسيب، أجهزة الصراؼ اآليل،.......اخل
لكن قد يبارس اؼبورد ضغوطا على البنك يكأف يرفع األسعار كبالتايل يقلل فبا يبكن أف وبققو ، ء عنهايبكن االستغنا

 3من أرباح، كتتوقف القدرة التفاكضية للموردين على عدد من الشركط  أنبها:

                                                 
1
 -Jean-Jacques Lambin, Le marketing stratégique (fondements, méthodes et applications), 2ème ed 

ediscience international, Paris, France, 1993, P213. 
 .170ص مرجع سابق،، عبد الناصر خرم - 2
 .27حباينة ؿبمد، مرجع سابق،ص - 3
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 ؾبموعة اؼبوردين أيكثر تريكيز من ؾبموعة اؼبشًتين الذين يشًتكف عليهم . 
 ن أف ربل ؿبل إحبللو ؼبنتجاتو اؼبعركضةاؼبورد ال يصادؼ منتجات يبك . 
 .البنك ليس زبونا مهما بالنسبة للمورد 
 منتجات اؼبورد مهمة بالنسبة للزبوف كال يبكنو االستغناء عنها . 
  أف تكوف ؾبموعة اؼبوردين قد قامت بتمييز منتجاهتم أك بإنشاء تكاليف ربويل ذبعل البنك ال

 . يبكن التحوؿ إىل مورد آخر
  يزكدكف اؼبصرؼ دبورد مهم ال يبكن االستغناء عنو.عندما 
  عندما يكوف عدد اؼبصارؼ قليبل يف القطاع اؼبصريف كذات اغبجم الكبَت، كيف مثل ىذه اغبالة

 يفضل إبقاء السوؽ يكما ىي آمنة.
يبكن للموردين أف يبارسوا ضغوطا على البنك، لكن نرل أف ما يوفركنو من مستلزمات كأدكات أغلبها 

إال يف حاالت يكأف يكوف اؼبورد أجنبيا أك تعلق األمر  ، رة كيسهل يف أغلب األحياف ربوؿ البنك إىل مورد آخرمتوف
باغبصوؿ على ذبهيزات ذات جودة عالية أك تكنولوجيا عالية يصعب اغبصوؿ عليها من مورد آخر، لكن يف يكل 

ذلك أنو ليست من التعامبلت اليومية اليت ، قتااألحواؿ فإف رفع األسعار يف اغبالة األخَتة سوؼ يكوف تأثَته مؤ 
 ...اخل. األقبلـ، يقـو هبا البنك إال باستثناء بعض اؼبستلزمات  كنذيكر على سبيل اؼبثاؿ الورؽ

 خامسا: القدرة التفاوضية للزبائن 
ا أك تؤثر القدرة التفاكضية للزبائن على شدة اؼبنافسة يف القطاع خصوصا عندما يكوف حجم الزبائن يكبَت 

 . تكوف ىناؾ درجة يكبَتة من الًتيكيز لدل الزبائن أك معاملتهم مع البنك بقيم مالية يكبَتة

يكما أف قدرة الزبائن على اؼبساكمة قد تكوف أيكثر القول تأثَتا على القدرة التنافسية للبنك، فهي تزداد يف 
هتديد الزبائن ، اػبدمات البديلة البفاض تكلفة التحوؿ إىل، عدة ظركؼ منها مدل توافر بدائل ػبدمات البنك

كسبتاز القدرة التفاكضية للزبائن بقيمة عالية  1. تأثَت اعبودة كاألسعار كرحبية الزبائن، باالذباه كبوؿ التكامل اػبلفي
 2كذلك راجع إىل عدة عوامل:

 وبتوم القطاع اؼبصريف على عدد يكبَت من البنوؾ. -
 كمن مث فإنو من السهل على الزبائن ترؾ بنك معُت      ، ةاػبدمات اليت تقدمها البنوؾ مبطية كمتشاهب -

 . الذىاب لبنك آخر بكلف ربويل قليلة جداك 

                                                 
 .175،195مرجع سابق،ص، عامر بشَت- 1
 .194اؼبرجع نفسو،ص - 2
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من اؼبمكن اقتصاديا للزبائن اغبصوؿ على اػبدمة من عدة بنوؾ أك مؤسسات منافسة كيف آف كاحد  -
 . كليست من بنك كاحد فقط

ف لدل الزبوف اؼبعرفة باػبدمات اؼبقدمة لدل اؼبنافسُت إف القدرة التفاكضية للزبائن سوؼ تزيد خاصة ؼبا  يكو 
كإذا أدرؾ البنك أف الزبوف يبكنو أف يتحوؿ إىل غَته، فإف ، فسوؼ يسعى الزبوف إىل السعي إىل زبفيض األسعار

البنك ملـز دبسايرة الزبوف كيعمل على يكسب رضاه ككالئو ليحافظ عليو، كعليو يبكن للبنك أف يرفع تكاليف 
للزبوف حبيث يصبح ال يبكنو التخلي عن البنك، كيكما ذيكرنا سابقا فإف اعبودة تعترب عنصرا أساسيا يبكن  التحوؿ

 أف يكسب هبا البنك الزبوف ذلك أف أغلب اػبدمات البنكية متشاهبة كأسعارىا قريبة من بعضها.

 

 كيبكن سبثيل ذلك كفق الشكل التايل:، كبعد ربليلنا للقول اػبمس للتنافسية

 بورتر( القوى التنافسية ل7-2الشكل رقم)                            
 

 

 

 

 

 

 . من إعداد الطالبةالمصدر:   

فإف ما يبكن مبلحظتو أف هتديد الداخلُت ، بعد عرضنا للقول اػبمس اؼبؤثرة على القدرة التنافسية للبنك
لقول األيكثر تأثَتا على القدرة التنافسية للبنك، حيث نرل أف يعترباف من ا، اعبدد باإلضافة إىل اؼبنافسُت اغباليُت

القول األخرل كاؼبتمثلة يف هتديد اػبدمات البديلة كالقدرة التفاكضية للزبائن ستكوف نتيجة منطقية عند ازدياد 
َل خدمات ألهنم سوؼ يسعوف إىل ؿباكلة تقد، حدة اؼبنافسة سواء بالنسبة للداخلُت اعبدد أك اؼبنافسُت اغباليُت

كمن جهة أخرل فإف الزبائن ؼبا يدريكوف كجود خدمات بديلة ، بديلة لكي هبذبوا زبائن منافسيهم ىذا من جهة
كمؤسسات بديلة سوؼ يضغطوف على البنك ألف دبقدكرىم التحوؿ إىل غَتىم إال إذا سبكن البنك من احملافظة 

 عليهم. 

 ية للبنكالمطلب الثالث: معايير الحكم على القدرة التنافس
كدبا أف البنك ذك طبيعة خدمية فإنو ىناؾ من اؼبعايَت اليت ، تعددت معايَت اغبكم على القدرة التنافسية
لذلك ؿباكلة منا ضبط بعض اؼبعايَت اليت تتبلءـ مع القطاع ، كضعت ال تصلح إال أف تكوف يف مؤسسة صناعية

 القوى التنافسية

اؼبنافسوف 
 اغباليوف

 هتديد
اػبدمات 

  البديلة

الداخلُت  هتديد
 اعبدد

القدرة التفاكضية 
 للموردين

القدرة التفاكضية 
 للزبائن
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اػبدمة اؼبصرفية، كتوظيف )استخداـ ( التكنولوجيا يف سوؼ نريكز على معيارين نوعيُت متمثلُت يف جودة ، اؼبصريف
 . معيارين يكميُت متمثلُت يف الرحبية كاغبصة السوقيةك  البنك،

 أوال: جودة الخدمة المصرفية :
كتقاس اعبودة من ، تشَت جودة اػبدمة اؼبصرفية إىل قدرة البنك على توفَت خدمات ربقق إشباع للزبوف

ت تلقى قبوال لدل الزبائن، كاعبودة العالية من شأهنا أف تساعد يف تكوين اسم خبلؿ ما يقدمو البنك من خدما
ذبارم ذم ظبعة جيدة للبنك لذلك يبكن  ربقيق مستول جودة يصعب ربقيقو من قبل اؼبنافسُت كذلك من 

م، كبالتايل فإف خبلؿ اؼبعرفة الدقيقة بالزبائن كالًتيكيز على احتياجاهتم، إىل جانب التنويع يف اػبدمات اؼبقدمة ؽب
ذلك سوؼ هبعل البنك يتميز عن غَته يف نفس القطاع من خبلؿ اعبودة يف خدماتو اؼبقدمة كالذم سوؼ يبكنو 

كتعترب جودة اػبدمة مهمة من أجل سبيز البنك   1من امتبلؾ ميزة تنافسية كقدرة على ربقيق االستمرارية كالنمو.
على تقدَل خدماتو دبستول جودة أعلى فبا يؤدم إىل زيادة رضا عن منافسيو فمن خبلؽبا  سيكوف البنك قادرا 

كتعترب اعبودة عنصرا اسًتاتيجيا  يف خطط البنك التسويقية فمن خبلؿ اعبودة يبكن الوصوؿ  إىل أعلى ، الزبائن
اليت رضا للزبائن كبالتايل يبكن البنك من اغبصوؿ على قدرة تنافسية، كزاد االىتماـ باعبودة يف ظل التغَتات 

شهدىا القرف الواحد كالعشرين حيث أصبح أماـ البنوؾ أف تقدـ خدمات ذات مستول عاؼبي كبذلك أصبحت 
، كالبنوؾ تسعى إىل ربقيق حصص سوقية 2ملزمة بالتميز يف رضا زبائنها من خبلؿ  تلبية رغباهتم جبودة عالية 

يدفع سعرا أعلى عندما يدرؾ القيمة احملققة لو من عالية باالعتماد على اعبودة ألف الزبوف يف يكثَت من األحياف قد 
 . خبلؿ اػبدمة اؼبقدمة

كنتيجة للتغَتات السريعة كالتطورات اؼبتعاقبة زاد االىتماـ من طرؼ البنوؾ لتلبية رغبات اؼبستهلكُت 
 لذلك أصبحت اعبودة تقاس جبودة، إذ مل يعد السعر العامل احملرؾ لسلوؾ اؼبستهلك، كاغبرص على رضاىم

كجودة اؼبطابقة كاليت تعٍت مستول ، التصميم اليت تشَت إىل مستول تلبية خصائص اػبدمة غباجات الزبوف كرغباتو
كألجل ضماف ربقيق اػبدمة لرضا الزبوف على البنوؾ تقدَل خدمات قادرة ، أداء اػبدمة مقارنة دبواصفات التصميم

لة قباح البنك يف تقدَل خدمات تشبع حاجات كتوقعات ، كبالتايل تتحقق اعبودة يف حا3على ربقيق رضا الزبوف 
الزبائن، كتعد اعبودة سبلحا تنافسيا ألف الكثَت من الزبائن يفضلوف دفع أيكثر من أجل اغبصوؿ على جودة 

                                                 
1
 -Johnson, G. and Scholes, K., Exploring Corporate Strategy, 6Th Edition, Pearson Education Limited, 

U.S.A.2002, p155. 
2
 -Rashed Al Karim , Tabassum Chowdhury, Customer Satisfaction on Service Quality in Private 

Commercial banking Sector Bangladesh, British Journal of Marketing Studies , Vol (02) , N 0) 2(, 2014, ,p03.  
3
 - Horngren C.,T., Dater, S., and Foster, G, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, person prentice Hall, 

2006, p660.    
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حيث أف تبٍت البنك اسًتاتيجيات ؿبددة للجودة يؤدم إىل ربقيق ؾبموعة ، أحسن كأيكثر انسجاما مع توقعاهتم
 1من اؼبزايا:

 . قيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية البنوؾ كبالتايل مواجهة الضغوط التنافسيةرب -
 . ربمل تكاليف أقل بسبب قلة األخطاء يف العمليات اؼبصرفية -
 . إف اػبدمة اؼبتميزة تتيح الفرصة لتقدَل خدمات مصرفية إضافية -
 موالت أيكرب.إف اػبدمة اؼبصرفية اؼبتميزة تتيح الفرصة أماـ البنوؾ لتقاضي أسعار كع -
 إف القدرة اؼبتميزة تزيد قدرة البنك على االحتفاظ بالزبائن اغباليُت كجذب زبائن جدد. -
إف اػبدمة اؼبتميزة ذبعل من الزبائن دبثابة مندك  بيع للبنك يف توجيو كإقناع زبائن جدد من األصدقاء  -

 كالزمبلء.

 ثانيا: توظيف)استخدام( التكنولوجيا 
حيث ، ىم الوسائل اليت تساعد البنوؾ على مواجهة اؼبنافسُت كالدخوؿ إىل السوؽتعد التكنولوجيا من أ

سهلت التكنولوجيا اغبديثة عملية اغبصوؿ على أية معلومات عن أم سوؽ كبسرعة، كبذلك تستطيع البنوؾ 
إف  باستخداـ شبكة  اتصاالت حديثة كمتطورة أف ربدد السوؽ الذم يعاٍل النقص كالعمل على سد ىذا النقص

أمكن، يكذلك يبكن أف ربافظ البنوؾ على كجودىا يف السوؽ من خبلؿ استخدامها للتكنولوجيا اليت سبكنها من 
تلبية مطالب السوؽ اؼبتغَتة كالسيطرة عليها. كلقد تزايد االىتماـ هبذا البعد  ألنو مورد داخلي قادر على إنشاء 

فهي تستمد أنبيتها من اآلثار اليت ، تكنولوجيا ال قيمة ؽبا حبد ذاهتااؼبيزة التنافسية  كتقدَل القيمة للزبوف، غَت أف ال
 2زبلقها للبنك.

كتساىم أيضا يف ، ك تساىم التكنولوجيا يف توسيع السوؽ من خبلؿ إدخاؽبا خدمات مصرفية جديدة
ف انتقاؿ الزبوف كانتقاؿ خدمة دك ، كتدفقات كسائل الدفع االلكًتكنية، تسهيل عمليات التعاقد التجارم االلكًتكٍل

 3مثل خدمات اؽباتف اؼبنزيل كاػبدمات اؼبقدمة عرب شبكة االنًتنت...اخل

                                                 
دراسة حالة البنك الوطني  -اد جودة الخدمات في المصارف التجارية الجزائرية الحكوميةبعأقياس مدى توافر  أبو بكر خوالد،   - 1

 .257، ص2017 ،03،العدد03 اميلد كاألحباث، للدراسات رفاد مريكز كاألعماؿ، بلقتصادل العاؼبية ميلةا ،ةبعناب (BNAالجزائري)
الصناعة التأمينية ،الواقع  اؼبلتقى الدكيل السابع حوؿ ،التنافسية للمنتج التأميني تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة مصنوعة، ضبدأ - 2

 .06اعبزائر، ص ، الشلف،جامعة حسيبة بوعلي ،2012ديسمرب04-03يومي  -ذبارب الدكؿ-العملي كآفاؽ التطوير
جامعة فرحات عباس  التسيَت ، ؾبلة العلـو االقتصادية كعلـودور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربيةاعبوزم صبيلة،  - 3

 .276،ص، 2011، 11العد ،سطيف، اعبزائر
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كتؤثر التكنولوجيا على اغبصة السوقية للبنك حيث تساىم يف زيادة عدد الزبائن كالشرائح أك القطاعات 
نولوجيا اغبديثة يبكنو السوقية اليت قد تستهدؼ البنك من خبلؿ اػبدمات اؼبقدمة، يكما أف استخداـ البنك للتك
 من ربسُت موقع البنك يف سوقو كتعزيزه، أك الدخوؿ إىل سوؽ جديد أك توسيع نشاطو كمبوه.

 ثالثا: الربحية 
 كقد تكوف يف شكلُت :، الرحبية ىي عبارة عن قياس للعائد يف الصورة أرباح       

 ق برأس اؼباؿ.عائد على حقوؽ اؼبلكية كتوضح ىذه النسبة رحبية البنك فيما يتعل -
عائد رأس اؼباؿ كيهدؼ إىل تقدَل اؼبعلومات عن أداء البنك بالًتيكيز على الكفاءة اليت تستخدـ معها  -

 . رأس اؼباؿ
. 1يكما تعرب الرحبية عن مقدار األرباح احملققة للبنك مقارنة مع اؼبؤسسات اؼبنافسة العاملة يف نفس القطاع      

فالرحبية تعد أحد اؼبؤشرات اؼبهمة لقياس ، قدرة التنافسية اغبالية كمقياسا ؽباكتشكل الرحبية مؤشرا يكافيا على ال
القدرة التنافسية اغبالية للبنك، نظرا ألف التنافس اؼبستقبلي يعتمد على ضماف اغبصة السوقية سواء يف السوؽ 

يكما أف البنك ،  ع حصتو السوقيةكلكي يعظم البنك رحبيتو ينبغي أف ال يتنازؿ عن الربح ميرد رف، 2احمللي أك الدكيل 
كإذا   3. كلكن تنافسيتو اغبالية لن تكوف ضامنا لرحبيتو اؼبستقبلية، قد يكوف تنافسيا يف سوؽ يتجو كبو الًتاجع

 . يكانت رحبية البنك الذم يريد البقاء يف السوؽ ينبغي أف سبتد إىل فًتة من الزمن

لى التنافسيػػػػػػة اغبػػػػالية، فإذا يكاف البنػػػػك يػػػػػػريد البػػػقاء يف السوؽ كبالتايل تشكػػل الرحبيػػػػة بعدا يكػػػافيا ع   
بػػػزيادة قدرتو التنافػػػسية، ينبغي عليو أف وبافظ كيطور من أرباحو يف اؼبستقبل، ألف القيمة اغبالية لؤلرباح تتعلق 

 4 . بالقيمة السوقية للبنك

 رابعا :الحصة السوقية
حيث ىذا اؼبقياس يستخدـ غبساب ، وقية للتمييز بُت الراحبُت كاػباسرين يف السوؽتستخدـ اغبصة الس
صبيع  تسهيبلتسنة معينة، إىل ؾبموع أصوؿ أك كدائع أك  خبلؿالبنك  تسهيبلتنسبة أصوؿ أك كدائع أك 

                                                 
 .2009عماف األردف، ، 2ط دار كائل للنشر كالتوزيع، ،اإلدارة االستراتيجية من منظور منهجي متكاملطاىر الغاليب، إدريس صبحي،   - 1
، 12العددالسنة الرابعة،  العراؽ، ؾبلة دراسات البصرة ،  ،بلقتصاد المصريلالتنافسية أىم مقومات دعم القدرة  علي طالب شهاب، - 2

 .271ص ،2011
 علـو ديكتوراه -E.NA.Dحالة مجمع –إدارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحوالت االقتصادية قويدر عياش، - 3

 .164-163ص ،2011، اعبزائر، جامعة اعبزائرصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، يكلية العلـو االقتعلـو اقتصادية ،،)غَت منشورة( 
)ديكتور  - دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر -التسويق والمزايا التنافسية ، غبوؿ سامية  -4 ( ،زبصص غَت منشورةه علـو

 . 75ص  ،2008 اعبزائر، ، جامعة باتنةتسيَت اؼبؤسسات، يكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، 
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السوؽ كيستفاد من مقياس اغبصة السوقية بأنو يعطي مؤشرا عن كضع البنك يف ، االسنة نفسه خبلؿ، البنوؾ
1. كعن حريكة الزبائن بُت خدمات البنك كخدمات اؼبنافسُت

  

فإذا يكاف البنك يسيطر على أيكرب ، كتعترب اغبصة السوقية من أىم اؼبؤشرات الدالة على تنافسية البنك
أما إذا يكانت النسبة متوسطة فنقوؿ أف قدرتو ، حصة يف السوؽ فهو رائد كنقوؿ عنو أنو بنك يتمتع بقدرة تنافسية

إذا يكانت نسبتها يف السوؽ صغَتة فهذا يدؿ على ضعف تنافسينها، كيبكن مقارنة أداء البنك ، ك التنافسية ضعيفة
بأداء اؼبنافسُت يف السوؽ من خبلؿ حساب اغبصة السوقية النسبية كىي النسبة بُت اغبصة السوقية للبنك كاغبصة 

 2السوقية للمنافس األحسن أداء، حيث قبد ثبلث حاالت:

 صة السوقية النسبية أيكرب من الواحد، ىذا يعٍت أف تنافسية البنك تضاىي تنافسية اؼبنافس.اغب -
 اغبصة السوقية النسبية تساكم الواحد، كىذا يعٍت أف تنافسية البنك سباثل تنافسية اؼبنافس. -
 .اغبصة السوقية النسبية أقل من الواحد، كىذا يعٍت أف تنافسية البنك أقل من تنافسية اؼبنافس -

يبكن أيضا قياس اغبصة السوقية للبنك ، كيبكن اإلشارة إىل أنو إضافة إىل اغبصة السوقية النسبية
باالعتماد على اغبصة السوقية اإلصبالية كاليت ربسب بقسمة رقم أعماؿ البنك على إصبايل رقم األعماؿ الكلي 

األعماؿ اإلصبايل للسوؽ   يف السوؽ، كحصة السوؽ اؼبخدـك كربسب بقسمة رقم أعماؿ البنك على رقم
.  3اؼبخدـك

 
 أف يبكن 4يكما تشَت اغبصة السوقية إىل اعبزء اػباص بالبنك من ؾبمل رقم أعماؿ تلك السوؽ.

يكوف البنك مرحبا كيستحوذ على جزء ىاـ من السوؽ الداخلية بدكف أف يكوف تنافسيا على اؼبستول الدكيل، 
بقيود اذباه التجارة الدكلية، كمعٌت ذلك أنو يبكن للبنوؾ الوطنية  كوبدث ذلك عندما تكوف السوؽ احمللية ؿبمية
كال تدـك ، ستجد نفسها غَت قادرة على ؾباهبة اؼبنافسة الدكلية اغبصوؿ على أرباح يف األمد القصَت كلكنها

يفو مع كيصبح األمر جليا دبقارنة تكال، مردكديتها يف حاؿ فتح األسواؽ كربرير التجارة من القيود اؼبفركضة
إذا ما اقًتف ذلك ، كيبكن للبنك أف وبقق أرباحا فوؽ اؼبعتاد بسبب حصتو السوقية 5تكاليف منافسيو الدكليُت.

باستخداـ موارد إضافية تساعده على توسيع ؾباؿ نشاطو كتنمية حصتو السوقية، إضافة إىل ذلك فإف اػبدمات 

                                                 
 .201، ص 2010األردف، ، عماف، ،3ط دار اغبامد للنشر كالتوزيع،، اإلدارة المالية فايز اغبداد، - 1
 .162ص عبد الناصر، مرجع سابق، خرم - 2
3 -Kotler. Ph, Op.Cit, p697. 
 .152ص مرجع سابق،شبلس عنرب، ابراىيم اغبورم، ؿبمد الشورة،  - 4

5
 - Donald G. McFetridge, La Compétitivité : notions et mesures, Ottawa, Industries , Canada.1995, p. 6 
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افسُت بافًتاض تساكم األمور األخرل فإف ذلك سوؼ اليت يقدمها البنك إذا يكانت أقل جاذبية من خدمات اؼبن
 1. يؤدم إىل ضعف حصتو السوقية

 كيوضح الشكل أدناه العبلقة بُت ـبتلف أبعاد القدرة التنافسية :

 (: العبلقة بين أبعاد)مؤشرات( القدرة التنافسية8-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

  من إعداد الطالبة المصدر :

)أبعاد( اليت يتم اغبكم هبا  على القدرة التنافسية للبنك كمن خبلؿ ربليلنا من خبلؿ عرضنا ألىم اؼبعايَت
حيث ال يبكن اغبكم على القدرة التنافسية ، لكل بعد على حدة نبلحظ أهنا مرتبطة مع بعضها بعبلقة تكاملية

ة يف اغبصة السوقية كمن جهة أخرل فإنو يسهل قياس اؼبعايَت الكمية كاؼبتمثل، للبنك إال إذا مت دراساهتا ؾبتمعة
لكن بصعوبة دبكاف ترصبة اؼبعايَت النوعية بلغة األرقاـ لذلك ىناؾ طرؽ أخرل يلجأ إليها البنك لقياس ، كالرحبية

كتقييم جودة خدماتو كتعترب الدراسات التطبيقية كاؼبتمثلة يف األسلوب االستقصائي اؼبوجو للزبوف من أىم تلك 
اـ للمعلومات لدل البنك يبكنو من صبع ما يتعلق من ردة فعل الزبوف كمبلحظاتو باإلضافة إىل أف توفر نظ، الطرؽ

كشكواه كبالتايل يبكن االعتماد على قاعدة لبيانات كربليلها للوصوؿ إىل نقاط الضعف يف اػبدمات اؼبقدمة 
تكنولوجية يف الساحة كبالتايل يبكن ربسُت جودهتا، أما بالنسبة للتكنولوجيا فإف اؼبتابعة اؼبستمرة للتغَتات ال

اؼبصرفية سوؼ يبكن  البنك من أف  يقارف مدل توظيفو للتكنولوجيا يف امياؿ اؼبصريف كمقارنتها بالتكنولوجيا 
من ، اؼبستخدمة لدل اؼبنافسُت، لذلك هبب على البنك متابعة يكل التغَتات اغباصلة  يف بيئتو الداخلية كاػبارجية

كنو من معرفة مستواه التنافسي كذلك هبدؼ ربسُت أدائو ليضمن بذلك النمو خبلؿ ؾبموعة من اؼبعايَت اليت سب
 كاالستمرار سواء يف السوؽ احمللية أك الدكلية.

                                                 
، زبصص )غَت منشورة (، ديكتوراه األداء التنافسي  لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصاديعبد اغبكيم عبد اهلل النسور،  - 1

  .25،ص2009 سوريا، جامعة تشرين،، م االقتصاد كالتخطيط، يكلية االقتصاداقتصاد كزبطيط،، قس

 التميز -
 خلق القيمة -
 اشباع رغبات كحاجات الزبائن -

 أسعار أعلى 

 أرباح عالية

جودة 
 اػبدمة

 أسعار تنافسية زبفيض التكاليف التكنولوجيا

يادة اغبصة ز 
 السوقية
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فالبنوؾ تنشط يف بيئة ديناميكية خاصة يف ظل ربرير اؼبايل كالذم أدخل البنوؾ يف منافسة شديدة جعلها 
التنافسية للبنك مرتبطة بقدرة البنك على متابعة اؼبنافسُت  كحيث أف القدرة، تسعى إىل زيادة قدرهتا التنافسية

اغباليُت كاؼبنافسُت اعبدد باإلضافة تأثَت القدرة التفاكضية للزبائن كاؼبوردين كهتديد اػبدمات البديلة كىي تعرب عن 
اء كاالستمرار يف ظل القول اؼبؤثرة على القدرة التنافسية للبنك كعلى البنك يويل اىتماما يكبَتا ؽبا حىت يضمن البق

 . اؼبنافسة

 في البنوك  األزماتالمبحث الثالث: إدارة 
تعترب األزمات من اآلثار الناذبة عن ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كاليت يصعب يف يكثَت من األحياف  

البنكي كمع تدكيل النشاط ، التحكم فيها لذلك هبب أف تكوف ىناؾ إدارة فعالة إلدارهتا يف ـبتلف مراحلها
لذلك سوؼ نتطرؽ إىل  مفهـو ، كربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كاؼبالية أصبحت األزمات كليدة للنظاـ  اؼبايل

باإلضافة إىل بعض صورىا مث نتطرؽ إىل عرض حوؿ إدارة األزمات كما   خصائصها،ك  األزمة يف البنك
 يرتبط هبا من مفاىيم.

 في المفهوم المطلب األول: األزمات في البنوك قراءة 
، ىناؾ صعوبة يف ربديد مفهـو لؤلزمة،  فمن خبلؿ ـبتلف األدبيات اليت حاكلت صياغة  تعريف لؤلزمة 

قبد أف ىناؾ اختبلفا حسب كجهات نظر الكتاب، لذلك سوؼ نتطرؽ ألنبها  ؿباكلُت يف األخَت إعطاء تعريف 
 . انطبلقا من حوصلة للتعاريف اؼبقدمة

 البنك أوال :تعريف األزمة في
نتيجة التغَتات البيئية اليت ، على الرغم من يكثرة تداكؿ مصطلح األزمة يف العقد األخَت من القرف العشرين 

تعمل يف ظلها  البنوؾ، كاليت تتميز بالتغَتات السريعة كاؼبتبلحقة كاليت قد تؤدم  إىل حدكث أزمات تفرض على 
غَت أنو يصعب ربديد مفهـو لؤلزمة نتيجة اولية ، ارىاالبنك استخداـ عمليات فعالة ؼبواجهتها للحد من آث

طبيعتها، كاتساع أسباهبا، فسوؼ كباكؿ تقدَل بعض التعاريف لؤلزمة على مستول البنك، فقد عرفها حواش  على 
يف كقت قصَت ، كربدث نتائج غَت مرغوب فيها، أك موقف مفاجئ يؤدم إىل أكضاع غَت مستقرة، أهنا نقطة ربوؿ

 1أك غَت قادرة على اؼبواجهة.، زباذ قرار ؿبدد للمواجهة يف كقت تكوف فيو األطراؼ اؼبعنية غَت مستعدةكيستلـز ا
اعترب ىذا التعريف أف األزمة تتميز باؼبفاجئة، أم أف البنك مل يكن على استعداد حبدكثها، إف يكاف ذلك صحيحا 

خاصة مع إمكانية التنبؤ باألزمة قبل كقوعها.  يف العديد األزمات، فإف األمر ليس يكذلك يف الكثَت من األزمات
كلذلك عرفها ىبلؿ بأهنا نتيجة لًتايكم ؾبموعة من التأثَتات أك حدكث خلل قد يكوف متوقعا أك مفاجئا، كيكوف 

                                                 
1
 ،)غَت منشورة(ماجستَت ،واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة رحبي عبد القادر اعبديلي،- 

 .30،ص2006، ، اعبامعة اإلسبلمية ،غزة، فلسطُتيكلية التجارة إدارة األعماؿ،
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، أضاؼ التعريف إمكانية  البنك توقع األزمة قبل حدكثها، يكما اعتربت 1ىناؾ هتديدا كاضحا لبقاء البنك
 . أف األزمة خطر يهدد البنكالتعاريف السابقة 

كزمبلئو حيث اعتربكا األزمة موقفا غَت اعتيادم يهدد ظبعة كصورة كعبلقات البنك  Falkheimer أما 
كمل ، فقد حدد التعريف النتائج غَت اؼبرغوب فيها نتيجة غبدكث األزمة 2.كيضر بزبائنو، كقد يهدد بقاء البنك

رب األزمة حدثا غَت متوقع كمفاجئ يهدد البنك كيؤدم إىل  التأثَت فقد اعت، يف النتائج Coombs  ىبتلف معو
بينما اعتربىا ، األزمة حدثا مفاجئا Coombsإال أهنما اختلفا حيث اعترب   3على ظبعة البنك كموقعو اؼبايل.

Falkheimer اعتيادم للبنك.  موقفا غَت 

إىل كضع أسوأ أك أفضل فبا يكاف، فهي  فقد عرفها على أهنا نقطة ربوؿ يف حياة البنك تؤدمFink أما  
فقد  اعترب أف  4كقد تكوف نتائجو مرغوبا فيها أك غَت مرغوب فيها.، حالة من عدـ االستقرار ربدث تغيَتا حاظبا

 . لؤلزمة قد تكوف خطرا أك فرصة للبنك

 5من خبلؿ التعاريف السابقة فإف البنك يكوف عرضة لنوعُت من األزمات  :

كال يشعر ، ىي األزمات اليت ربدث  دكف أف يكتشف البنك إشارات دالة عليهاك  :أزمات مفاجئة -
 هبا  إال عند حدكثها كمواجهة آثارىا.

كىي األزمات اليت يسبق ظهورىا إشارات دالة على حدكثها لتعطي البنك إنذارات  أزمات متدرجة: -
ها سوؼ يؤدم إىل أك عدـ القدرة على منع، غَت أف ذباىل تلك اإلشارات، مبكرة عن كقوعها

 حدكث األزمة.
من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن تعريف األزمة يف البنك بأهنا موقف أك حدث يتعرض لو البنك بطريقة  

هتدد البنك مؤثرة بذلك على ظبعتو كمريكزه  6كؽبا آثار سلبية ، كقد تكوف مفاجئة أك متوقع حدكثها، غَت اعتيادية

                                                 
إدارة  )غَت منشورة(ماجستَت،-دراسة مقارنة-واقع إدارة األزمات في وزارتي الصحة والداخلية في فلسطين صبلح حسن ؿبمد بدر، - 1

 .32،ص2007، فلسطُت ،جامعة القدس األعماؿ،
2
 -Falkheimer  Jesper ,  Heide  Mats, Multicultural Crisis Communication : To wards a Social 

Constructionist Perspective  , Journal of Contingencies &Crisis Management , Vol. (14) ,N(04), 2006, p181 
3
 - Coombs, T , Protecting organization reputations during a crisis: the development and application of 

situational crisis communication theory,  Corporate Reputation Review, Vol. (10),N.(03), 2007, p164. 
4
 - E. Frank  E Harrison The Managerial Decision Making Process , Fifth Edition , Houghton Mifflin 

Company ,Poston ,  5 th ed ,1999, p 44. 
 ، ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية ،ة السياحية والحد من أزمات القطاع السياحيدور التسويق السياحي في دعم التنمي بودلة يوسف، ،فراح رشيد - 5

 .120ص،12،2012العدد ،اعبزائر، جامعة بسكرة
 زعزعة الثقة بالبنك ،هتديد كإعاقة البنك عن ربقيق أىدافو ،إحداث خسائر مالية...اخل من اآلثار السلبية نذيكر: - 6
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يبكن للبنك من 1يكما ؽبا آثار إهبابية .ريكا سريعا ؼبواجهة األزمة اليت تعرض ؽبافبا يتطلب من البنك رب، التنافسي
 . االستفادة منها

 ثانيا: خصائص األزمات في البنوك 
أف البنوؾ باعتبارىا العصب احملرؾ يف  يكما،  ىناؾ الكثَت من اػبصائص اليت سبيز األزمات بصفة عامة 

 كاؼبتمثلة يف :، ليت تتعرض ؽبااالقتصاد فإف ىناؾ خصائص سبيز األزمات ا

 . اؼبفاجأة كالسرعة اليت ربدث هبا، كمع ذلك قد ربدث رغم عدـ كجود عنصر اؼبفاجأة -
 التداخل كالتعدد يف األسباب كالعوامل اليت قد تكوف سببا يف حدكث أزمة بالبنك. -
 2. ضغط الوقت كاغباجة إىل ازباذ قرارات صائبة كسريعة -
 افو كاستقراره.تشكل هتديدا للبنك كألىد -
، تسود فيها ظركؼ عدـ التأيكد اليت يشعر هبا متخذ القرار حوؿ فعالية كمبلئمة االستجابة للموقف -

 3. خاصة يف ظل نقص اؼبعلومات كعدـ كضوح الرؤيا ؼبتخذ القرار، كسيادة حالة من اػبوؼ
اسًتاتيجيا لتجنب  زبتلف األزمات فيما بينها كمن مث تتطلب استجابات متباينة، يكما تتطلب زبطيطا -

 4التطورات غَت اؼبرغوبة يف بيئة البنك.
 5القطاع اؼبصريف بكاملو. هتديد على القدرة كاحد لديو بنك يف األزمة أف -
رغم اػبصائص السابقة لؤلزمة فإف ما يبيز العديد من األزمات يكمن يف إمكانية استفادة البنك منها ك    

ضافة إىل ذلك فإف األزمات يف البنوؾ ؽبا آثار غالبا ما سبتد لتشمل مستقببل يف حالة حدكث أزمات فباثلة. إ
فإف األزمات اليت تتعرض ؽبا البنوؾ  ، قطاعات أخرل يف االقتصاد، كدبا أف البنوؾ اؼبصدر الرئيسي لتمويل التنمية

نتقل  كقد ت، ..اخل. سوؼ ربدث اختبلالت على اؼبستول الكلي من خبلؿ زيادة معدالت البطالة كالتضخم
األزمات عن طريق قنوات متعددة أفرزهتا العوؼبة من خبلؿ اندماج األسواؽ العاؼبية لتنقل األزمة عرب اغبدكد 

 كتصبح أزمات عاؼبية تؤثر على اقتصاديات الكثَت من الدكؿ  يف العامل.
                                                 

إظهار  استخبلص الدركس كالعرب من األزمات ؼبنع حدكثها مستقببل، عمليات التعامل مع األزمات مستقببل، ربسُت هبابية نذيكر:إلمن اآلثار ا - 1
 جوانب القصور كالضعف الكامنة يف إدارة البنك،...اخل

2
 - Boin Arjen, McConnell Allan , Preparing for Critical Infrastructure Breakdowns :The Limits of Crisis 

Management &the Need for Resilience , Journal of Contingencies & Crisis    Management. Vol.(15) , N (11), 

2007, P51. 
 .15مرجع سابق،ص، مهزاف بن عبد اؼبطلب  إبراىيم حتاملة،- 3

4
 - Fishman, Donald, A, ValuJet flight, Crisis Communication theory blended and extended. Communication 

Quarterly.,vol (47),N (04), 1999, p P347. 
5
 -Coombs, W. T, Code red in the boardroom: Crisis management as Organizational, DNA, Westport, CT: 

Praeger, 2006, p05. 
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 ثالثا: بعض صور األزمات في البنوك 

من قدراهتا على القياـ دبهامها، كربقيق أىدافها اغبالية تتعرض البنوؾ ألنواع ـبتلفة من األزمات كاليت ربد  
 أك اؼبستقبلية كمن األزمات اليت تتعرض ؽبا البنوؾ.

I. :دبعٌت أف البنك  ، أزمة السيولة أف يكوف البنك غَت قادر على الوفاء بالتزاماتو العاجلة ذباه دائنيو أزمة السيولة
كمن أسباب التعرض ألزمات سيولة  1ودعُت يف غبظة ما.ال يبلك األمواؿ الكافية ؼبواجهة طلبات سحب اؼب

 2ما يلي:
ضعف زبطيط السيولة بالبنك فبا يؤدم إىل عدـ التناسق بُت األصوؿ كااللتزامات من حيث  -

 آجاؿ االستحقاؽ.
 سوء توزيع األصوؿ على استخدامات يصعب ربويلها إىل أرصدة سائلة. -
 ىل التزامات فعلية.التحوؿ اؼبفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إ -
 تأثَت العوامل اػبارجية مثل الريكود االقتصادم كاألزمات اغبادة يف أسواؽ اؼباؿ. -

كيبكن اإلشارة أف البنوؾ تكوف عرضة ألزمات السيولة يف ظل التحرير اؼبايل الذم ينتج عنو دخوؿ  
، رض يف أم كقت لسحب األمواؿ اؼبودعةفانو قد يتع، األمواؿ الوفَتة، كدبا أف رأس اؼباؿ جباف ال وبريكو إال الربح

كقد شهدت البنوؾ مثل ىذه األزمات مثل أزمة جنوب ، فبا يدخل البنك يف أزمات سيولة قد تؤدم إىل إفبلسو
 شرؽ آسيا.

II.  :تتمثل ـباطر العملة يف ربقق خسائر نتيجة للتغَتات يف سعر صرؼ أزمات تقلب أسعار صرف العمبلت
كينتج عنها فقداف قدر يكبَت من االحتياطات الدكلية للدكلة  3.األجنبية اؼبرجعية للبنك العمبلت نسبة إىل العملة 

 4أك عندما تتغَت قيمة العملة الدكلة بالتخفيض.
أيضا يبكن اإلشارة أف تقلبات أسعار صرؼ العمبلت من أسباب حدكث األزمات يف البنوؾ كبالتايل  

أف السبب الرئيسي لؤلزمة ىي تقلبات أسعار صرؼ تسمى أزمة تقلب سعر صرؼ العمبلت كىذا نتيجة 
كمن جهة أخرل فإهنا قد تكوف سببا لتعرض البنك ألزمة سيولة نتيجة لعدـ اليقُت كالتخوؼ من تلك ، العمبلت

                                                 
1
، ديكتوراه الطور الثالث)غَت 2011-2003ائري للفترة االستقرار المالي النظامي: بناء مؤشر تجميعي للنظام المالي الجز ، ذىيب ريبة - 

 .32ص ،2013، ، اعبزائر02منشورة(،علـو اقتصادية، جامعة قسنطينة
-ـباطر–ا، مداخلة ضمن اؼبلتقى  الوطٍت حوؿ اؼبنظومة اؼبصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة المخاطر البنكية والتحكم فيو إدارة ، ؿبمدبلعجوز  - 2

 .07اعبزائر،ص، ، جامعة جيجل2005يناير  07-06ي يوم تقنيات،
مداخلة مقدمة إىل اؼبؤسبر العلمي الدكيل السابع : إدارة  ،إدارتها والحد منها-قياسها–المخاطر االئتمانية  تحليلها معاريف فريدة، ، مفتاح صاح - 3

 .06جامعة الزيتونة، األردف،ص، اإلدارية، يكلية العلـو االقتصادية ك 2007نيساف18-16يومي ، اؼبخاطر كاقتصاد اؼبعرفة،
ؾبلة اعبامعة  -حالة تطبيقية على سوق األوراق المالية األردني–المالية على األسواق المالية  أثر األزمةعلي الزيادات ،فارس اػبرابشة،  - 4

 406ص، 2013، 01العدد، 21اميلد  غزة، فلسطُت،، اإلسبلمية للدراسات االقتصادية كاإلدارية
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التقلبات كسوؼ تنعكس يف سحب الودائع من البنوؾ بطريقة غَت اعتيادية فبا قد يدخل البنك يف حالة عسر 
مثل األزمة ، اإلفبلس، كبالتايل نستنتج أف يكل أزمة يبكن أف تتغذل من األزمة األخرل مايل قد يؤدم بو إىل

اليت شهدهتا الدكؿ اآلسيوية بسبب اهنيار عملة تايبلند، فقد يكانت البداية نتيجة البفاض  1997اؼبالية عاـ 
نوؾ كقتها، كلعمليات التحرير قيمة العملة مث أدت إىل سحب للعمبلت األجنبية فبا أدل إىل اهنيار العديد من الب

 . اؼبايل دكر يف حدكث األزمات بالبنوؾ فإلغاء القيود أماـ تدفقات رؤكس األمواؿ يكاف سببا داعما لؤلزمة
III. : يتعرض البنك ألزمة تسويقية عندما يواجو ضعف كصعوبة يف تصريف خدماتو، كالذم  أزمات تسويقية

لسوؽ، كرغم تعدد األسباب اليت يبكن أف تؤدم اىل ىذا النوع ينعكس على تراجع حصتو السوقية كأرباحو يف ا
من األزمات غَت أف ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كما ينتج عنو من زيادة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبنافسة قد تكوف 
سببا يف زيادة ىذا النوع من األزمات يكأف تتمكن البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبنافسة من جذب زبائن البنك بطرؽ 

 . ساليب ـبتلفة أك تركج إلشاعات تؤثر على ظبعة البنككأ

  المطلب الثاني: أساسيات حول إدارة األزمات في البنوك :
كمتصل ، يعترب علم إدارة األزمات أحد العلـو اإلدارية اغبديثة اليت ازدادت أنبيتها يف عاؼبنا اؼبعاصر         

 . النفس كعلم االجتماع كغَتىابكافة العلـو اإلنسانية األخرل يكاالقتصاد كعلم 

 أوال: مفهوم إدارة األزمات بالبنوك 
كردت تعريفات عديدة إلدارة األزمة من طرؼ الكتاب كالباحثُت فهي تعد تقنية تستخدـ ؼبواجهة  

اغباالت الطارئة كالتخطيط للتعامل مع اغباالت اليت ال يبكن ذبنبها كإجراءات التحضَتات لؤلزمات اؼبتنبئ 
ا كىي طريقة تطبق للتعامل مع ىذه اغباالت عند حدكثها أك قبل حدكثها بغرض التحكم يف النتائج حبدكثه

اؼبتتابعة اليت يبكن أف تًتتب على اػبلل اغباصل كاؼبؤدم إىل تلك النتائج، يكما تتضمن إدارة األزمات يكيفية 
كرية ؼبنع حدكثها أك تفاديها أك تفادم حصوؿ األزمة، كذلك باستشعارىا قبل حدكثها كإعداد اإلجراءات الضر 

مفهوما فباثبل حيث تشَت إدارة األزمات إىل النظاـ  Goel، كأيضا قدـ 1التقليل من حدهتا أك التحضَت ؼبواجهتها
. الذم  يسعى لتجنب اغباالت الطارئة كيكيفية التعامل معها عند حدكثها لغرض التخفيف من آثارىا السلبية

بأهنا  Coombsيكما كصفها ،  زمات عبارة على نشاط إدارم يريكز على التخطيطفحسب التعريف فإف إدارة األ2
ؾبموعة من العوامل اؼبصممة ؼبكافحة األزمات كالتخفيف من آثارىا السلبية كبالتايل ضباية البنك كأصحاب 

 3اؼبصلحة. 

                                                 
 .16مهزاف بن عبد اؼبطلب، مرجع سابق،ص، ابراىيم حتاملة - 1

2
 - Goel, Suresh, Crisis management: master the skills to prevent disasters. New Delhi: Global India 

Publications,2009,p16. 
3
- Coombs, W. T.. Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of 

situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, vol(10) , N (03), 2011,p165. 
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تم بالتنبؤ باألزمات كمل ىبتلف أضبد يف التعريف حيث اعترب  أف إدارة األزمة ىي عملية إدارية مستمرة هت  
احملتملة عن طريق االستشعار كرصد اؼبتغَتات البيئية كاػبارجية اؼبولدة لؤلزمات كتعبئة اؼبوارد كاإلمكانيات اؼبتاحة 

كدبا وبقق أقل قدر فبكن من األضرار ، ؼبنع أك اإلعداد للتعامل مع األزمات بأيكرب قدر فبكن من الكفاءة كالفعالية
ة إىل األكضاع الطبيعية يف أسرع كقت فبكن كبأقل تكلفة فبكنة مع ضركرة دراسة أسباب للبنك مع ضماف العود

. من خبلؿ التعاريف السابقة 1األزمة الستخبلص النتائج ؼبنع حدكثها كربسُت طرؽ التعامل معها مستقببل 
اإلهبابيات كالتقليل من نبلحظ أف أصحاهبا قدموا تعاريف طويلة إلدارة األزمة مريكزين على ؿباكلة االستفادة من 

كيكاف دلك كاضحا من خبلؿ ربديد مفهـو إدارة األزمات  يف يكيفية التغلب على األزمات باألدكات . السلبيات
العلمية كاإلدارية اؼبختلفة كذبنب سلبياهتا كاالستفادة من إهبابياهتا كىي مسؤكلية صباعية تنتمي إىل العمل اعبماعي 

 اـ كاإلدارات بالبنك.الذم تتدخل فيو ـبتلف األقس
كقدـ شوماف نفس التعريف فإدارة األزمات ىي عملية إدارية مقصودة تقـو على التخطيط كالتدريب  

، كربديد األطراؼ الفاعلة كاؼبؤثرة فيها، هبدؼ التنبؤ باألزمات كالتعرؼ على أسباهبا الداخلية كاػبارجية
من األزمات أك مواجهتها بنجاح دبا وبقق االستقرار كذبنب كاستخداـ يكل اإلمكانيات كالوسائل اؼبتاحة للوقاية 

التهديدات كاؼبخاطر الناذبة عنها، مع استخبلص الدركس كايكتساب خربات جديدة ربسن من أساليب التعامل 
فقد ريكز التعريف على  أف إدارة األزمة مرتبطة بالتخطيط سواء ألزمات متنبأ حبدكثها أك  2مع األزمات مستقببل.

حدثت بالفعل. كأيضا اعترب األعرجي التخطيط أساس إدارة األزمات لذلك فقد عرفها بأهنا التعامل مع  أزمات
إجراء التحضَتات لؤلزمات ، األزمات من أجل ذبنب حدكثها من خبلؿ التخطيط للحاالت اليت يبكن ذبنبها

حدكثها بغرض التحكم يف النتائج أك اليت يبكن التنبؤ حبدكثها يف إطار نظاـ يطبق مع ىذه اغباالت الطارئة عند 
 3اغبد من اآلثار السلبية.

كقدـ  آخركف مفهوما عن إدارة األزمات مريكزين على ازباذ القرار من خبلؿ صبع اؼبعلومات كيف ىذا  
أف إدارة األزمة ىي نشاط ىادؼ يقـو على البحث كاغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة اليت  Simonالسياؽ يرل 
 Richard أما  4البنك من التنبؤ باألزمات كاذباىاهتا اؼبتوقعة كازباذ القرار اؼبناسب للتعامل معها.سبكن إدارة 

and Roland  فيعرفاىا بأهنا قدرة البنك على التعامل مع اؼبواقف الطارئة بسرعة كفعالية كيكفاءة، هبدؼ تقليل
 5بطريقة طبيعية.حبيث يبكن أف تستمر أنشطة البنك كعملياتو ، التهديدات كاػبسائر

                                                 
 .36،ص2002دار الوفاء للطباعة كالنشر، االسكندرية، مصر، ،إدارة األزمة التعليمية منظور عالميد، أضبد أضب - 1
)غَت  هديكتورا -دراسة لحاالت من المؤسسات الصناعية والخدمية-زمة  في المؤسسة االقتصادية الجزائريةاتصال األىامل مهدية،  - 2

، 2009 اعبزائر، منشورة(زبصص تنمية كتسيَت اؼبوارد البشرية، قسم علم االجتماع، يكلية العلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية، جامعة قسنطينة،
 .32ص
 .55لي، مرجع سابق،صعبديا رحبي عبد القادر- 3

4
 - Simon , A,  Crisis Management Strategy , Rouit Ledge , London , 1993 , p 55. 

5
- G. Richard and J. Ronald. Emergency Planning for Maximum Protection. New York: Butterworth - 

Heinemann, 1991,P13. 
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يكما عرفت على أهنا عملية اإلعداد كالتقدير اؼبنتظم للمشايكل اؼبختلفة اليت هتدد بشكل خطَت ظبعة  
 1البنك كعملياتو كبقاءه يف السوؽ.

كفبا سبق يبكن اف نستخلص تعريفا إلدارة األزمات بأهنا يكيفية التعامل كمواجهة األزمات سواء قبل  
أك بعد انتهائها، كذلك باستخداـ أساليب علمية كعملية  هبدؼ تفادم سلبياهتا أيكرب حدكثها أك أثناء حدكثها 

قدر فبكن كاالستفادة من إهبابياهتا، فبا يبكن البنك من التعلم من األزمات اليت حدثت لو كيستخلص الدركس 
 حىت يبكن أف يستفيد منها يف حالة حدكث أزمات فباثلة مستقببل.

 زمات في البنوك ثانيا: أىداف إدارة األ
إف اؽبدؼ العاـ إلدارة األزمات ىو ربقيق درجة استجابة سريعة كفعالة لظركؼ اؼبتغَتات اؼبتسارعة لؤلزمة  

هبدؼ منعها أك زبفيف آثارىا عن طريق االستعداد البلـز لؤلزمات اؼبتنبئ هبا كحبدكثها كتوفَت الدعم البلـز 
ارة األزمات  عامة كيف البنوؾ خاصة عدة أىداؼ نلخصها يف النقاط إلعادة التوازف إىل حالتو الطبيعية، كإلد

 التالية:
كتوفَت البيئة اآلمنة للعمل من خبلؿ توفَت االحتياجات ، التنبؤ كالتعامل مع األزمات قبل أف ربدث -

 . كاالحتياطات البلزمة للتقليل من اآلثار السلبية لؤلزمة على البنك
َتات اؼبتسارعة لؤلزمة هبدؼ منع أخطارىا قبل حدكثها، كالعمل على االستجابة السريعة لظركؼ اؼبتغ -

  تقليص أضرارىا يف حاؿ كقوعها.
 توفَت القدرات العلمية كاإلمكانيات اؼبادية لبلستعداد كاؼبواجهة. -
 2ربديد دكر يكل من األجهزة اؼبعنية لتنظيم كإدارة األزمة. -
ىل صبع اؼبعلومات حوؿ األزمة كتنمية خطط للتقليل من لذلك نستنتج أف إدارة األزمة من البداية هتدؼ إ 

كلكن يستطيع التخفيف من آثارىا ، آثارىا السلبية، فالبنك ال يستطيع دكما التحكم يف عدـ حدكث األزمات
 يبكن أف نضيف:، السلبية كاالستفادة من إهبابياهتا، إضافة إىل األىداؼ السابقة إلدارة األزمة

ادة من الدركس خاصة حوؿ أسباب األزمة، ليصبح لدل البنك قاعدة التعلم من خبلؿ االستف -
 معلومات سبكنو من استغبلؽبا من عدـ تكرار أزمات فباثلة مستقببل.

يكما أف البنك من جهة أخرل يبكنو االستفادة كالتعلم من طريقة مواجهة األزمة يف حالة حدكث  -
 قاؼ األزمة.أزمات فباثلة، كذلك قد وبدث يف حالة عدـ سبكنو من إي

                                                 
1
 - Naima Yahiaoui, Fatiha Benoumessad, Op.cit, p137. 

2
  - Mitroof Manginy , corporate crisis, book review Vol( 35), N (03),2010, p20. 
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 ثالثا: عوامل نجاح إدارة األزمات في البنك 
 1ليتم قباح البنك يف إدارة األزمة، هبب عليو أف يهتم ب:    

I.  :إف عنصر الوقت ىو أحد اؼبتغَتات اغبايكمة يف إدارة األزمات، كىو العنصر الوحيد الذم إدراك أىمية الوقت
عملية التعامل معها، إذ أف عامل السرعة مطلوب الستيعاب  تشكل ندرتو خطرا بالغا  على إدراؾ األزمة، كعلى
 األزمة كالتفكَت يف البدائل كازباذ القرارات اؼبناسبة.

II. :كهبب أف تتسم ىذه النظم بالكفاءة كالدقة كالقدرة على رصد عبلمات اػبطر توافر نظم إنذار مبكر
 كتفسَتىا، كتوصيل ىذه اإلشارات إىل متخذم القرار يف البنك.

III. تعٍت تطوير القدرات العملية ؼبنع ، حيث إف االستعداد ؼبواجهة األزماتستعداد الدائم لمواجهة األزمات: اال
 حدكث األزمة أك مواجهتها إف حدثت، كمراجعة إجراءات الوقاية.

IV.  :ال يبكن التعامل مع األزمة مهما يكاف نوعها أك حدهتا يف إطار إخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية العلمية
من العشوائية كاالرذبالية، بل هبب أف ىبضع التعامل مع األزمة للمنهج العلمي السليم لتأيكيد عوامل النجاح، 

 كضباية البنك من أم تطورات غَت ؿبسوبة قد يصعب عليو احتماؿ ضغطها. 
V.  :ديد دقيق البد أف يشمل تقدير اؼبوقف األزموم ربليبل يكامبل ألسباب األزمة كتطورىا، كربالموقف األزموي

كاؼبساعدة ؽبا، كاؼبؤثرة فيها، مث تقدير القدرات كاإلمكانيات اؼبتاحة لدل اعبهة ، كشامل للقول اؼبسببة لؤلزمة
اؼبسؤكلة عن إدارة األزمة، كذلك من خبلؿ صبع اؼبعلومات  الدقيقة عن أبعاد األزمة، ليتمكن البنك من السيطرة 

 عليها. 
حبيث نشَت إىل أف البنك ، ساعدة على قباح إدارة األزمات بالبنكمن خبلؿ عرضنا ألىم العوامل اؼب 

يكوف قادرا على التعامل مع األزمات سواء قبل حدكثها أك كقت حدكثها أك بعد انتهائها، إال أف توفر عوامل 
النجاح قد ال سبنع  من حدكث األزمات كمن التأثَت السليب على البنك، كذلك بطبيعة اغباؿ يكوف يف حاؿ 

مات حادة يتعرض ؽبا البنك، لكن حىت كلو أدل ذلك مثبل إىل إفبلس بنك ما، فإف ذلك سوؼ يعترب درسا أز 
 لبنوؾ أخرل يبكنها من االستفادة كالتعلم منها.

 المطلب الثالث: مراحل إدارة األزمات في البنوك
كالقدرة على ، ن آثارىاسبر إدارة األزمات دبراحل ـبتلفة  من أجل العمل على منع كقوعها أك التخفيف م 

لذلك ، كحيث أنو ليس ىناؾ مبوذج موحد للتعامل مع األزمات، إعادة التوازف إىل الوضع العادم قبل كقوع األزمة
 سوؼ كباكؿ تقسيمها إىل ثبلثة مراحل كذلك على النحو التايل:

                                                 
 .58رحبي عبد القادر اعبديلي، مرجع سابق،ص- 1
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 أوال: مرحلة ما قبل األزمة:
اكلة التعامل مع األزمات قبل حدكثها، كتعتمد ىذه إف التحديات اليت تواجو إدارة األزمات تتمثل يف ؿب 

ات، كيبكن تقسيم ىذه اؼبرحلة اؼبرحلة على عملية التخطيط، كاليت سبثل الريكيزة األساسية ألم إدارة فعالة لؤلزم
 :إىل

I.  :عادة ما ترسل األزمة قبل كقوعها بفًتة سلسلة من إشارات اإلنذار  مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر
ما مل يوجو االىتماـ الكايف ؽبذه اإلشارات فمن احملتمل جدا ك  ؼببكر أك األعراض اليت تنبئ باحتماؿ كقوع األزمة،ا

أف تقع األزمة، كباإلضافة إىل ذلك فإف يكل أزمة ترسل إشارات خاصة هبا، كقد يصعب التفرقة بُت اإلشارات 
فهذه ، ة شكاكم زبائن البنك تعبَتا عن عدـ رضاىماػباصة بكل أزمة على حدة، كعلى سبيل اؼبثاؿ قد تكوف يكثر 

ففي حالة قاـ الزبائن بسحب كدائعهم بكميات يكبَتة قد تدخل ، اإلشارة قد تسبب أزمة للبنك  كقد ال تسبب
اؼبستهدفة لؤلزمات على  –عموما كمن بينها البنوؾ  -كقد لوحظ أف اؼبديرين باؼبنظمات ، البنك يف أزمة سيولة

اؼبهارة يف حجب إشارات اإلنذار اؼببكر، بينما يتوافر لدل اؼبديرين يف اؼبنظمات اؼبستعدة ؼبواجهة  درجة عالية من
  1. األزمات مهارات عالية يف الشعور بأية إشارات حىت كإف يكانت بسيطة

ففي حالة ما استطاع البنك ربديد اإلشارات اليت تنذر بإمكانية حدكث أزمة، فبإمكاف البنك إعداد  
كما يبكن اإلشارة إليو أف صبيع اؼبستويات اإلدارية يف البنك هبب أف تشارؾ يف ربديد ، واجهة األزمةخطة ؼب

امياالت اليت يبكن أف تكوف سببا يف حدكث األزمة، كاليت تفيد البنك يف التدخل السريع كاؼبناسب يف ىذه 
 جديدة ضمن مرحلة ما قبل األزمة. اؼبرحلة كازباذ التدابَت الوقائية اؼبمكنة، كىي تكوف بداية ؼبرحلة

II. :إف الوقاية من األزمات يف مفهومها البسيط ىي القدرة على ذبنب األزمة كاغبيلولة  مرحلة االستعداد والوقاية
هبب أف يتوافر لدل البنك االستعدادات كاألساليب الكافية للوقاية من األزمات، كيؤيكد ذلك ك  ،2دكف حدكثها

اؼببكر، ألنو من الصعب أف سبنع كقوع شيء مل تتنبأ أك تنذر باحتماؿ كقوعو، إف  على أنبية إشارات اإلنذار
اؽبدؼ من الوقاية يتلخص يف ايكتشاؼ نقاط الضعف يف البنك، كىناؾ عبلقة بُت التنبؤ باألزمات كبُت 

ار، كاليت دفعتو كبالتايل يدخل البنك ؽبذه اؼبرحلة عندما يتمكن من رصد إشارات اإلنذ 3االستعداد كالوقاية منها.
للقياـ بتحليلها كدراستها مع توفر يكل اؼبعلومات اليت تفيده يف ذلك، حبيث قد يتمكن البنك يف ىذه اؼبرحلة من 

 منع األزمة من الظهور. كيعتمد ذلك على كضع خطة ذبنب أك إيقاؼ األزمة.

                                                 
1
 .63-62رحبي عبد القادر اعبديلي، مرجع سابق،ص - 

 .454ص، 2003 صر،م، القاىرة العربية، النيل ؾبموعة األزمات، إدارة، ؿبسن أضبد اػبضَتم - 2
 ..63رحبي عبد القادر اعبديلي، مرجع سابق،ص - 3
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لذم على أساسو يتم إعداد كيرل البعض أف كجود نظاـ كقائي ضد األزمات يتنبأ باألزمة قبل كقوعها  كا 
سيناريو التعامل معها حيث يوضع صانع القرار أماـ بدائل عديدة ليتخذكا القرار اؼبناسب  يكل ذلك هبدؼ إهباد 

 1من خبلؿ نوعُت من اإلجراءات الوقائية :، نظاـ كقائي للتخفيف من ـباطر األزمات احملتملة
عػػة األداء كالوقػػوؼ علػػى أم اكبػػراؼ كمعاعبتػػو قبػػل أف  :تتضػػمن بػػرامج دكريػػة ؼبتاب إجــراءات وقائيــة مباشــرة -

 .  يستفحل كيصل غبد األزمة
:كتتعلػػق بالتػػدابَت الػػيت كضػػعها البنػػك غبمايػػة نفسػػو مػػن يكػػل مػػا يػػؤثر علػػى  إجــراءات وقائيــة غيــر مباشــرة -

 نشاطو.
ألزمات كمن خبلؿ تطرقنا ؼبرحلة ما قبل األزمة فإف أساس ىذه اؼبرحلة يقـو على التخطيط اؼبسبق   

متوقعة اغبدكث، كيكيفية التعامل معها ككبتاج إىل نظم للمعلومات كاالتصاالت، كتدريب العنصر البشرم كتوعيتو 
 كربليل اؼبخاطر اليت يبر هبا البنك.

إف ىذه اؼبرحلة مهمة للبنك يف ظل ايكتشاؼ إشارات اإلنذار اؼببكر حيث سوؼ يبذؿ يكل اعبهود ؼبنع         
مل يتمكن من منعها فإف البنك ال ؿبالة سوؼ يدخل مرحلة األزمة كىي سبثل اؼبرحلة الثانية من حدكثها، أما إذا 

 مراحل إدارة األزمة.

   ثانيا: مرحلة األزمة
كيصل البنك إىل ىذه اؼبرحلة يف حالة إذا مل يتمكن  من منع األزمة من الوقوع رغم سبكنو من رصد  

 -فيما تتم اؼبواجهة كفقا للتخطيط اؼبسبق ، رحلة اؼبواجهة الفعلية لؤلزمةكتعترب ىذه اؼبرحلة  م، إشارات اإلنذار
كذبنب تداعياهتا إىل أقل حد فبكن، حيث يقـو فريق إدارة األزمة ، لتويف آثارىا -كالذم مت يف اؼبرحلة السابقة

آخذين بعُت االعتبار  بعملية التحليل كاالستنتاج كاستعراض ما مت إعداده مسبقا كصوال إىل ازباذ القرار السليم
 2ضركرة اؼبتابعة اؼبستمرة لكافة التغَتات أثناء األزمة.

لذلك تعكس ىذه اؼبرحلة مدل قدرة البنك بتنفيذ اػبطط اؼبوضوعة يف اؼبرحلة السابقة كاالستعداد  
 للمواجهة، كعمل البنك على اغبد من اآلثار الناذبة عن األزمة بفًتة زمنية مناسبة عند حدكثها.

ما أف مرحلة األزمة قد ربدث دكف أف تكوف ىناؾ إشارات غبدكثها كأف البنك مل يستشعر إشارات يك 
اإلنذار، كبالتايل سوؼ يكوف أماـ البنك  أف يقـو جبمع يكل اؼبعلومات حوؿ األزمة ككضع خطة ؼبواجها كاػبركج 

لو أك حدثت  ؼبؤسسات منها بأقل اػبسائر، كقد يستفيد البنك من دركس سابقة ألزمات فباثلة حدثت 
 منافسة.

                                                 
 .48، ص.2015 ،عماف، األردف، دار أسامة للنشر كالتوزيع ،إدارة األزمات، ؿبمود جاداهلل - 1
 .50صبلح حسن ؿبمد بدر، مرجع سابق،ص - 2
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 ثالثا: مرحلة ما بعد األزمة
يطلق على ىذه اؼبرحلة مرحلة إعادة التوازف)استعادة النشاط( ك)التقييم كالتقوَل(أك)التعلم( كيف ىذه   

 كيتم اػبركج بالدركس اؼبستفادة كذلك حىت ال تتكرر األزمة مستقببل. ، اؼبرحلة يتم تقييم عملية إدارة األزمة
I. تتمثل يف ؾبموعة العناصر اليت تعكس قياـ البنك باستعادة توازنو كفبارسة أعمالو  :ستعادة النشاطا

كيف ىذه اؼبرحلة تبدأ األزمة باالكبسار  1كنشاطاتو االعتيادية يكما يكاف عليو الوضع قبل حدكث األزمة.
 2التدرهبي كيكوف البنك قد عرؼ أبعاد األزمة كأسباهبا.

II. :األزمة كإهباد اغبل اؼبناسب يتوجب على صانع القرار يف البنك إعادة دراسة للتجربة  بعد انتهاء التعلم
كاستقصاء للدركس اليت ربتويها، كذلك بإعداد كصف كتوقيت لؤلزمة مع كصف للحل اؼبستخدـ، على أف 

كيكذلك  كتطوير اغبل اؼبقًتح،، يشمل ذلك يكيفية التعامل مستقببل مع مثل ىذا النوع من األزمات إف حدثت
كقد ػبص 3هبب أف تشمل دراسة التجربة األمور اليت هبب إتباعها للحيلولة دكف ظهور ىذه األزمة مرة أخرل.

 4باكؿ ثبلثة دركس تتمثل يف:ك  آرجُت
أف القادة وبتاجوف أف يصوغوا فلسفة إلدارة األزمات كاليت تساعدىم ؼبناقشة  التجربة  الدرس األول: -

 كإعادة التقوَل.
: أف القادة لن يدفعوا باذباه إعادة التقوَل بدكف حصوؽبم على اغبجة من خبلؿ اؼبناقشات انيالدرس الث -

 اليت قاموا هبا بعد األزمة.
 إف التقوَل الذم ىبص األزمة  ىبلق ربديات استثنائية تستمر لفًتات زمنية طويلة. الدرس الثالث: -

يرل أف الظركؼ اليت تًتافق مع سياسة إدارة   عن األزمات كالتعلم حيث Eric sternكيف دراسة لػػػػػػ   
كأف أغلب ، كأف اػبربة يف األزمة قد تساىم يف كضع الشخص يف حالة تأىب للتعلم، األزمة قد تسهل التعلم

استنباط أنواع جديدة ، طريقة التفكَت، الطرؽ للتعلم تظهر الظاىرة على أهنا فرصة لزيادة اؼبعرفة كيكسب اؼبهارات
ألف اؼبؤسسات تتعلم من خبلؿ خربة ، كيرل أف تعلم اؼبؤسسات ما ىو إال تعلم األفراد، يم االجتماعيلطريقة التنظ

 5كنشاطات األفراد.

                                                 
 .19رحبي عبد القادر اعبديلي، مرجع سابق ص- 1
 .26ص، مرجع سابقيي الدين القطب، ؿب، شايكر جار اهلل اػبشايل - 2
 .50صبلح حسن ؿبمد بدر، مرجع سابق،ص - 3
ديكتوراه)غَت  إدارة األزمات في بيئة العولمة)حالة دراسية إلعادة إعمار مدينة الفلوجة في جمهورية العراق(، د الدليمي،يحامد عبد اغبم - 4

 .32ص، 2008 ،،العراؽنتس يكليم سانت، جامعة زبصص إدارة اؼبشاريع يف األزمات منشورة(
 .34،مرجع سابق،ص حامد عبد اغبمد الدليمي - 5
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لذلك ، إف ىذه اؼبرحلة تعترب مهمة للبنك حيث ربسن من قدراتو  يف الوقاية كاالستعداد ألزمات فباثلة 
ألزمة للكشف عن أكجو القصور يف توقعها، ىذا بالنسبة بدراسة أسباب ا، على البنك أف يقـو بعد انتهاء األزمة

لؤلزمات اليت مل ترسل إشارات إنذار مبكر،  أك أف البنك مل يتمكن من استشعار تلك اإلشارات كبالتايل يبكنو 
كمدل تأثر ظبعة البنك ، التعلم من األزمة، يكما  أف قياـ البنك  بالتعرؼ على مدل قباحو يف مواجهة األزمة

األزمة. باإلضافة إىل ذلك فإف البنك يبكنو من تقييم األساليب اليت استخدمها من قبل، أك اليت  بنتائج
استخدمتها مؤسسات أخرل يف أزمات فباثلة. كيبكن اإلشارة  أف مراحل إدارة األزمات يف البنوؾ ليست بينها 

راحل السابقة ضمن الشكل حدكد فاصلة بل قد تتداخل فيما بينها كتتشابك بدرجة يكبَتة، كسوؼ نوضح اؼب
 التايل:

 ديناميكية األزمة (:9-2الشكل رقم )

 
، ؾبلة العلـو االقتصادية كاإلدارية، يكلية االدارة استراتيجية إدارة األزمات: تأطير مفاىيمي على وفق المنظور االسبلميإيثار عبد اؽبادم،  المصدر:

 .53، ص 2011، 64العدد 17كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، اميلد 
 

كفبا سبق نستخلص أف إدارة االزمة يف البنك زبتلف باختبلؼ مرحلة األزمة، فإذا سبكن البنك من  
استشعار االشارات فإف ذلك سوؼ يوفر على البنك تكاليف باىضة، كيعترب التخطيط اعبيد ؽبا من خبلؿ 

اليت قد سبكن البنك من منعها اك حىت من   اؼبعلومات اليت يبكن للبنك توفَتىا من ـبتلف اؼبستويات االدارية
التقليل من آثارىا كرغم ذلك ىناؾ العديد من األزمات تكوف مفاجئة أك أف البنك أنبل اشارات االنذار فهنا 
على البنك مواجهة  األزمة كاػبركج منها بأقل اػبسائر، يكما أف هناية االزمة سبثل ذبربة للبنك يتعلم الدركس منها 

 رر ذلك مستقببل.حىت ال يتك
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 خبلصة الفصل:
بعد أف تطرقنا إىل اؼبفاىيم النظرية اؼبتعلقة نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية كإدارة األزمات يف  

 البنوؾ، توصلنا إىل ما يلي:

ت لذلك تعدد، يعترب التسويق اؼبصريف نشاطا يسعى إىل اشباع حاجات كرغبات الزبائن اغباليُت كاؼبرتقبُت -
نظاـ معلومات تسويقي  كيعترب ك  مداخل دراستو  من خبلؿ الًتيكيز على اؼبزيج التسويقي كالتسويق االلكًتكٍل

ىذا االخَت الريكيزة االساسية للتسويق اؼبصريف كمن أىم اؼبداخل لدراستو، إذ يعترب نظاـ اؼبعلومات التسويقي 
 . ضركرم للبنك خاصة يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية

يريكز نظاـ اؼبعلومات التسويقي على صبع البيانات من البيئة الداخلية كاػبارجية للبنك  من خبلؿ األنظمة  -
الفرعية اؼبكونة لو كاؼبتمثلة يف نظاـ السجبلت الداخلية كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ االستخبارات التسويقي، 

 منها الزباذ قرارات ـبتلفة يف البنك. مث يتم تبويبها كمعاعبتها لتصبح معلومات يبكن االستفادة
أما ، يعترب مؤشر الرحبية كاغبصة السوقية من أىم اؼبؤشرات الكمية للحكم على القدرة التنافسية للبنك -

 جودة اػبدمات كالتكنولوجيا  التكنولوجيا اؼبستخدمة فتعترب مؤشرات نوعية للحكم على القدرة التنافسية للبنك.
قد تكوف أزمات ركتينية كبسيطة كقد تكوف أزمات معقدة كيصعب ، ؽبا البنوؾ  إف األزمات اليت تتعرض -

السيطرة عليها، كسبر األزمة يف البنك اك إدارهتا بثبلثة مراحل قد تتداخل مع بعضها البعض كتتمثل دبرحلة ما قبل 
 األزمة كمرحلة األزمة كمرحلة ما بعد األزمة.

كذلك من خبلؿ  األنظمة ك  دبدل مسانبتو يف ربقيق أىداؼ البنكتتعلق فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي  -
الفرعية اؼبكونة لو كاؼبتمثلة يف نظاـ االستخبارات التسويق كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كنظاـ البحوث 

 التسويقي  كاليت تساىم يف توفَت اؼبعلومات الضركرية لتحقيق أىداؼ البنك.
لتسويقي يتعلق بتوفَت اؼبعلومات الصحيحة اليت وبتاجها البنك يف الوقت إف فعالية نظاـ اؼبعلومات ا -

اؼبناسب الزباذ قراراتو كربقيق أىداؼ البنك كاليت من أنبها زيادة القدرة التنافسية للبنك، أك استخدامها يف إدارة 
 األزمات اليت يتعرض ؽبا دبختلف مراحلها.

سوؼ نقـو بتحليل العبلقة بُت ـبتلف اؼبتغَتات السابقة من من خبلؿ الطرح النظرم ؼبتغَتات الدراسة،   
خبلؿ دراسة العبلقة بُت يكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية للبنك كأيضا بُت نظاـ اؼبعلومات 
التسويقي كإدارة األزمات يف البنك، كسبهيدا لذلك سوؼ نقـو يف البداية بعرض أىم الدراسات اليت تطرقت 

 .تلف اؼبتغَتات اليت استخدمت يف الدراسة، كىو ما سيكوف ؿبور تريكيزنا يف الفصل اؼبوايل من الدراسةؼبخ
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 

العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي 
كالقدرة التنافسية كإدارة األزمات فػػػػػي 

 البنػػػػػػػػػػػػوؾ
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 تمهيد:
لذلك سوؼ يتم زبصيص  تلف اؼبفاىيم النظرية ؼبتغَتات الدراسة،من خبلؿ الفصل السابق تطرقنا إىل ـب 

ىذا الفصل إىل دراسة العبلقة النظرية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية للبنك من خبلؿ تقسيم يكل 
اـ كنظ ةالداخليكالتقارير  أبعاد تشمل نظاـ السجبلت ةمن نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف البنك إىل ثبلث

اؼبتمثلة يف جودة اػبدمة كتقسم القدرة التنافسية إىل األبعاد  ،يةبحوث التسويقالاالستخبارات التسويقي كنظاـ 
ىذا من جهة كمن جهة ثانية سيتم أيضا ، باإلضافة إىل الرحبية كاغبصة السوقية، التكنولوجياتوظيف ك  اؼبصرفية

أبعاد إلدارة  ةاألزمات يف البنك كسوؼ يعتمد على ثبلث كإدارة دراسة العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي
كنظرا ألنبية الدراسات  األزمات كاؼبتمثلة يف مرحلة ما قبل األزمة كمرحلة األزمة كأخَتا مرحلة ما بعد األزمة،

 حدأمتغَتات الدراسة أك  أحدالسابقة للموضوع سوؼ يتم التطرؽ يف البداية  إىل أىم الدراسات اليت تطرقت إىل 
  .باإلضافة إىل الدراسات اليت ربطت بُت أيكثر من متغَت، بعادىاأ
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  الدراسات السابقةمتغيرات الدراسة في ظل بعض  المبحث األول:
 يف موضوع دراستنا كذلك من خبلؿ بعض الدراسات السابقة  إىلىذا اؼببحث  ؿسوؼ نتطرؽ من خبل 

العبلقة بُت  تناكلتالدراسات اليت  إىل باإلضافةر ذبارة اػبدمات اؼبصرفية آثار ربري الدراسات اليت تطرقت إىل 
نظاـ اؼبعلومات  تطرقت إىل  العبلقة بُت الدراسات اليت  كأيضانظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية 

 األزمات. كإدارةالتسويقي 

 المصرفية الدراسات التي تطرقت آلثار تحرير تجارة الخدمات المطلب األول:
ىناؾ العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية سواء على األنظمة  

 العربية أك القطاع اؼبصريف اعبزائرم، لذلك سوؼ نذيكر بعض تلك الدراسات كذلك على النحو التايل:

 تقيــيم األداء -الجزائــري فــي ظــل العولمــة  أوال: دراســة عبــد الــرزاق عبــد الســبلم بعنــوان: القطــاع المصــرفي
   1-متطلبات اإلصبلحو 

ىدفت الدراسة  إىل ؿباكلة ؼبعرفة أثر التطورات اؼبالية كالنقدية اليت عرفها العامل  منذ هناية القرف العشرين  
باإلضافة إىل على النظاـ اعبزائرم كؿباكلة لتقييم الوضعية اؼبالية للمصارؼ اعبزائرية كمدل إمكانية ربسينها، 

التعرؼ على مدل قدرة اؼبصارؼ اعبزائرية على مواجهة اآلثار السلبية الناذبة عن التحرير كتوصلت إىل ؾبموعة من 
 النتائج أنبها:

بأف اؼبصارؼ اعبزائرية ذات أصوؿ صغَتة فبا هبعلها غَت قادرة على استيعاب مؤسسات مالية جديدة  -
، فبا يقلل من درجة 2009من إصبايل أصوؿ يف هناية  89من كعلى استحواذ البنوؾ اعبزائرية أيكثر 

 اؼبنافسة.
تعترب اؼبصارؼ اعبزائرية غَت قادرة على اؼبنافسة العاؼبية كربديات العوؼبة نظرا لصغر حجم رؤكس أمواؽبا،   -

باإلضافة إىل ضعف التحكم يف استخداـ التكنولوجيا اغبديثة، كعدـ التزامها الكامل دببادئ اإلفصاح 
 كالشفافية.

 لذلك أكصت الدراسة دبجموعة من التوصيات أنبها:  

بضركرة تبٍت اسًتاتيجية مصرفية شاملة تعمل قدر اإلمكاف على تعظيم اؼبكاسب من انفتاح األسواؽ  -
 . اؼبالية

                                                 
1
،  زبصص النقود )غَت منشورة(ديكتوراه-تقييم األداء ومتطلبات اإلصبلح -القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة، عبد الرزاؽ سبلـ - 

 .2012 ،، اعبزائر03جامعة اعبزائر ،علـو التسيَت كاؼبالية،
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 للحد من حدكث األزمات كالصدمات اؼبالية. IIIكIIااللتزاـ دبقررات بازؿ  -
 . تطوير اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائريةمواصلة اإلصبلحات اليت هتدؼ إىل  -

كقد استفدنا من خبلؿ ىذه الدراسة أف البنوؾ اعبزائرية تتميز بنقاط ضعف يكثَتة فبا هبعلها غَت قادرة على 
اؼبنافسة  كيكذلك التعرؼ على مدل قدرة البنوؾ اعبزائرية على مواجهة اآلثار السلبية للتحرير، يكما بينت الدراسة 

عبزائرية أف تويل أنبية إىل زيادة قدرهتا التنافسية كىو اؼبتغَت الذم اعتمدنا عليو يف دراستنا من أجل أنو على البنوؾ ا
  . مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على البنوؾ العمومية اعبزائرية

قطـاع المصـرفي اآلثـار المحتملـة لتحريـر تجـارة الخـدمات الماليـة علـى الثانيا: دراسة يايسي الياس بعنـوان: 
 1(GATSبلتفاقية العامة للتجارة في الخدمات)لالجزائري وفقا 

 لبلتفاقية طبقا اؼبصرفية اػبدمات يف الدكلية التجارة ربرير على اؼبًتتبة اآلثار ربليل ىدفت الدراسة إىل  
 اعبزائر لىكع عامة، بصفة النامية الدكؿ اقتصاديات على اآلثار ىذه كانعكاسات( GATS) للخدمات العامة
 جولة مفاكضات عنها أسفرت كاليت للخدمات العامة االتفاقية يكانت إذا ما تحبث كيكذلك .خاصة بصفة

 كنشاط أداء على خاصة كبصفة النامية، الدكؿ اقتصاديات على سلبية أك إهبابية اآثار  ربدث سوؼ األكركغوام
 يف لبلتفاقية االنضماـ اعبزائر بينها منك  النامية ؿالدك  لتلك اؼبفيد من يكوف حبيث فيها، كاؼبصريف اؼبايل القطاع
 ؽبا ؼبا اؼبصرفية اػبدمات على اؼبوضوع كمت الًتيكيز يف دراسة  .الثانية اغبالة يف ؽبا بدائل نع البحث أك األكىل اغبالة

 ةالتنمي كبرامج أىداؼ كعلى الدكؿ ؼبختلف الوطنية االقتصاديات على خطَتة كانعكاسات يكبَتة أنبية من
 الدعم كتوفَت اؼبصريف القطاع تقوية على عملبال ا، كأكصت الدراسةفيه اؼبباشر األجنيب كاالستثمار االقتصادية
 يتحقق كحُت اؼبتقدمة، اؼبواقع إىل اؼبتأخر موقعو من اعبزائرم ؼبصريفا القطاع لنقل البلـز كالتحديث كاإلصبلح

 بتحرير قامت اؼبتقدمة فالدكؿ، (GATS) اتفاقية يف صريفاؼب القطاع بتحرير معينة تقدَل التزامات يبكن ذلك
 .كالتأخر الضعف موقع من كليس كالتمكُت، القوة موقع من كاؼبصرفية اؼبالية قطاعاهتا
من خبلؿ الدراسة السابقة استفدنا أف النظاـ اؼبصريف اعبزائرم سوؼ يتأثر سلبا من خبلؿ ربرير ذبارة        

ظل االنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كعلى اعبزائر أف تكوف مستعدة من خبلؿ  اػبدمات اؼبصرفية خاصة يف
كىو ما توافق مع دراستنا اغبالية كالذم ، زيادة تنافسية القطاع اؼبصريف خاصة يف ظل نقاط الضعف اليت تتميز هبا

 تطرقنا إليو كأيكدناه سابقا.
 

                                                 
اآلثار المحتملة لتحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المصرفي الجزائري وفقا التفاقية العامة للتجارة في ي لياس، يايس - 1

 .2013 اعبزائر،،03، جامعة اعبزائرزبصص نقود كمالية، علـو التسيَت،، (غَت منشورة)ديكتوراه علـو(،GATSالخدمات)
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ارة الخـدمات علـى التجـارة الخارجيـة فـي الـدول العربيـة آثـار تحريـر تجـ:ثالثـا: دراسـة وصـاف عتيقـة بعنـوان 
 1 0229-6999مع اإلشارة إلى حالة الجزائر

 ىدفت ىذه الدراسة إىل : 
ذبارة  لتحرير العاـ اإلطار باعتبارىا اػبدمات يف للتجارة العامة االتفاقية كمبادئ بنود أىم لتوضيح ؿباكلة -

 .الدكيل اؼبستول على البلداف من عدد أيكرب يضم كالذم اػبدمات
 عرض خبلؿ من اعبزائر ذلك يف دبا العربية االقتصاديات يف اػبدمات قطاع مسانبة مدل إبراز ؿباكلة -

 .اإلصبايل احمللي الناتج إىل اػبدمات لتطور مسانبة
 . ربليل آثار ربرير ذبارة اػبدمات يف الدكؿ العربية بصفة عامة كاعبزائر بصفة خاصة -

موعة من النتائج أنبها أف بعض الدكؿ العربية تتميز دبيزة نسبية ضعيفة يف قطاع كخلصت الدراسة إىل ؾب
األردف كتونس كاؼبغرب كلبناف كسوريا كالبحرين، كىذا القطاع يتعرض لتقلبات ك  اػبدمات  السياحية كىي مصر

لك كاضحا عندما حادة ألنو يتوقف على معدؿ الطلب العاؼبي الذم يتأثر بالظركؼ االقتصادية الدكلية كبدا ذ
متأثرا باألزمة اؼبالية العاؼبية فبا خفض من الفائض احملقق يف ميزاف اػبدمات  2009تراجع عائد ىذا القطاع سنة 

ؽبذه الدكؿ، بينما تتمتع ؾبموعة ثانية من الدكؿ دبيزة نسبية ضعيفة يف قطاع االتصاالت كىي البحرين كسوريا 
ال ىبدـ مصاح ىذه الدكؿ ألف الشريكات اؼبتعددة اعبنسيات ىي اؼبسيطرة  كالكويت كاؼبغرب كاليمن، لكن التحرير

 عليو نظرا إلمكانياهتا كقدراهتا التكنولوجية اؼبتطورة.

كبالنسبة للجزائر فإف القطاعات اػبدمية تتميز باألداء الضعيف فبا هبعلها غَت قادرة على مزاضبة شريكات  
رم رىُت قطاع احملركقات فوضعية ميزاف اؼبدفوعات مرتبط برصيد اؼبيزاف يبقى االقتصاد اعبزائ، اػبدمات العاؼبية

 التجارم الذم يتغَت كفقا للتغَتات يف أسعار النفط صعودا كىبوطا.
كمن أىم التوصيات اليت أكصت هبا الدراسة أنو على الدكؿ العربية أف تضع يف اعتبارىا القدرة التنافسية  

العبلقات التجارية بعد التحرير كأف هتتم بتطوير صناعة اػبدمات هبا، كأف ؽبا يف ؾباؿ اػبدمات كربدد سجل 
 . تأخذ يف اعتبارىا اؽبيايكل السوقية اؼبختلفة للمنافسة

كقد استفدنا من ىذه الدراسة بأف  قطاع اػبدمات يف اعبزائر كمن بينو القطاع اؼبصريف يتميز بنقاط ضعف        
ثر سلبا على قطاع اػبدمات يف اعبزائر فبا أدل إىل عدـ قدرة شريكات اػبدمات يكثَتة  كأف ربرير ذبارة اػبدمات أ

الوطنية كعلى رأسها البنوؾ العمومية اعبزائرية  على مزاضبة  على  شريكات اػبدمات األجنبية كبالتايل نستنتج أف 
كبالتايل على البنوؾ ، عبزائريةمن آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية ىو اضعاؼ القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية ا

                                                 
ديكتوراه  ،2009-1999ت على التجارة الخارجية في الدول العربية مع اإلشارة إلى حالة الجزائرآثار تحرير تجارة الخدما ،كصاؼ عتيقة - 1

 .2014 ،، اعبزائرجامعة بسكرة ،، علـو اقتصادية(غَت منشورة)علـو
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العمومية اعبزائرية أف تويل أنبية لذلك من خبلؿ السعي إىل زيادة قدرهتا التنافسية كقد اعترب يكمتغَت تابع اعتمدنا 
 . عليو يف دراستنا

رابعــا: دراســة تــوبين علــي  بعنــوان: تحريــر تجــارة الخــدمات الماليــة والمصــرفية وانعكاســاتها علــى األنظمــة 
 1-حالة الجزائر –فية العربية المصر 
باإلضافة إىل ربليل كاقع ، هتدؼ ىذه الدراسة إىل إبراز أنبية كدكر ذبارة اػبدمات يف االقتصاد العاؼبي 

مع التعرؼ إىل أىم اإلجراءات اليت كضعتها ، القطاع اؼبصريف العر  يف ظل ربرير اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية
كدراسة أىم انعكاسات كآثار ربرير اػبدمات اؼبصرفية على األنظمة ، ا اؼبصريفاؼبصارؼ العربية لتحرير قطاعه

اؼبصرفية العربية بصفة عامة كالقطاع اؼبصريف اعبزائرم بصفة خاصة، كقد أكصت الدراسة بعدة  توصيات كيكاف من 
ا يفرض عليها العديد من كىذا م، أنبها أف تسعى اعبزائر يكغَتىا من الدكؿ لبلنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
كبالتايل إمكانية أف يتأثر قطاعها ، االلتزامات كنتيجة للضعف الكبَت يف القدرة التنافسية  للمصارؼ اعبزائرية

اؼبصريف سلبا من االنضماـ لذلك فينصح بعدـ  إدراجها للخدمات يف جداكؿ االلتزامات إىل حُت دعم 
اؼبتضمنة تقدَل العوف للدكؿ  GATSنضماـ االستفادة من مواد اتفاقية يكما يتعُت عليها  يف حالة اال،  تنافسيتها

 . النامية كمراعاة ظركفها االقتصادية كالتنموية
تعترب الدراسة تأيكيدا على ما مت توضيحو سابقا اذ اعتربت أف ىناؾ تأثَتا سلبيا للتحرير  على القطاع          

كبالتايل استفادتنا من الدراسة من  أف زيادة القدرة التنافسية ، تنافسيةاؼبصريف اعبزائرم  كأنو يتميز بضعف قدرتو ال
 للقطاع اؼبصريف يعترب ضركريا يف ظل سعي اعبزائر إىل االنضماـ إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.

من خبلؿ الدراسات السابقة اليت تطرقت لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية اتفقت يكلها أف للتحرير آثارا 
ة على النظاـ اؼبصريف اعبزائرم كحاكلت إعطاء اسًتاتيجيات للتقليل منها كاليت اعتربت ربليبل نظريا انطبلقا سلبي

من معطيات كحقائق متحصل عليها من خبلؿ ربليل البيئة اعبزائرية عموما كاؼبصرفية خصوصا كمل تقدـ أم منها 
ظاـ اؼبصريف اعبزائرم بصفة عامة بينما يكانت دراستنا يكما أف الدراسات السابقة  أغلبها تطرؽ للن،  دراسة تطبيقية

فقط على البنوؾ العمومية اعبزائرية كيكانت من خبلؿ اختيار إحدل االسًتاتيجيات اؼبستخدمة يف مواجهة اآلثار 
  السلبية لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية كمت اختيار اؼبدخل التسويقي من خبلؿ االستفادة من اؼبعلومات التسويقية

 يكأحد ـبرجات نظاـ اؼبعلومات التسويقي.

 لمطلب الثاني: الدراسات التي تطرقت لنظام المعلومات التسويقي والقدرة التنافسيةا
اؼبعلومات  من خبلؿ ىذا اؼبطلب سوؼ يتم تناكؿ بعض أىم الدراسات اليت تناكلت العبلقة بُت نظاـ  

 . أبعادىا التسويقي أك أحد أبعاده مع القدرة التنافسية أك أحد

                                                 
غَت )يكتوراه علـود  -حالة الجزائر-تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وانعكاساتها على األنظمة المصرفية العربيةتوبُت علي،  - 1

 .2013،اعبزائر،03جامعة اعبزائر،زبصص اقتصاد يكمي، علـو اقتصادية ، (منشورة
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أوال: دراسة رأفت عـواد موسـى التميمـي بعنـوان: التوجـو الريـادي ونظـام المعلومـات التسـويقي ودورىمـا فـي 
 1تحقيق التمايز بأداء األعمال: دراسة تحليلية في مصرفي الرشيد والرافدين

لعراقية سعى البحث إىل بناء كاختبار مبوذج مفاىيمي كعملي وبايكي مدل إمكانية ربقيق اؼبصارؼ ا 
باعتمادىا ؼبتغَتم التوجو الريادم كنظاـ اؼبعلومات التسويقي، كسبثل ؾبتمع البحث يف ، للتمايز يف أداء األعماؿ

مستجوبا من الذين يشغلوف درجة )مدير، معاكف مدير،  64مصريف الرشيد كالرافدين، كباختيار عينة مكونة من 
ئيسية يف صبع البيانات، كذبسدت أبرز االستنتاجات اليت مديرم األقساـ(، كقد استخدمت االستبانة يكأداة ر 

سبخض عنها البحث بأف بلوغ اؼبصرفُت ميداف البحث للتمايز يف األداء يتأثر بدرجة قوية يف رسم التوجو الريادم 
كبناء كتطوير نظاـ اؼبعلومات التسويقي، كغياب االسًتاتيجية الواضحة لتحديد مسارات تطوير كابتكار اػبدمات 

كضعف إجراء التغَتات اعبوىرية إلدخاؿ كاستخداـ التكنولوجيا يف إنتاج كتقدَل اػبدمات، أما أىم ، اعبديدة
التوصيات فكانت ضركرة أف تتبٌت إدارتا اؼبصرفُت الرؤية اليت تشجع على بلوغ التمايز يف األداء باعتماد 

ضبل عن كضع اآلليات اليت تنصب على اسًتاتيجيات رظبية كبرامج ؿبددة زمنيا البتكار خدمات جديدة، ف
 التحسُت اؼبستمر للخدمات اؼبقدمة مقارنة باؼبنافسُت.

نبلحظ من خبلؿ ىذه الدراسة أف ىناؾ عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كربقيق التمايز بأداء        
ا ربطت بُت متغَتين أساسُت يف األعماؿ كالذم  يعترب مدخبل للقدرة التنافسية كبالتايل استفدنا من الدراسة  أهن

دراستنا رغم أهنا مل تتطرؽ للقدرة التنافسية بشكل صريح غَت أنو ضمنيا يتضح ذلك من خبلؿ ربليل النتائج 
اؼبتوصل إليها كالدراسة تعترب مفيدة لنا يف حبثنا من خبلؿ االعتماد عليها يف بناء مبوذج الدراسة كإمكانية الربط 

تسويقي كالقدرة التنافسية كرغم أف الدراسة توافقت مع دراستنا يف أهنا مت  إجراؤىا يف البنوؾ بُت نظاـ اؼبعلومات ال
إال أهنا اختلفت يف الدكلة حيث خصصت دراستنا للبنوؾ العمومية يف اعبزائر بينما يكانت الدراسة مريكزة على 

 بنكُت فقط يف العراؽ.

:دور االســـتخبارات التســـويقية فـــي تطـــوير خـــدمات ثانيـــا: دراســـة إبـــراىيم أحمـــد محمـــد ابـــو رحمـــة بعنـــوان 
 2. القطاع المصرفي

ىدفت ىذه الدراسة للتعرؼ على دكر االستخبارات التسويقية يف تطوير خدمات القطاع اؼبصريف  
الفلسطيٍت حيث مت استخداـ  ستة مصادر لبلستخبارات التسويقية )موظفي اؼبصرؼ، مرايكز التوظيف، القوانُت 

لومات السوؽ، اؼبنافسوف، الزبائن(كقد مت استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي الختبار فرضيات كالتشريعات، مع
البحث، كمت ذبميع البيانات من خبلؿ ثبلثة استبيانات مت تصميمها لتحليل كجهة نظر يكل من الزبائن كموظفي 

                                                 
لتوجو الريادي ونظام المعلومات التسويقي ودورىما في تحقيق التمايز بأداء األعمال :دراسة تحليلية في ا، رأفت عواد موسى التميمي - 1

 .58-39، ص2016، 02،العدد18كاالقتصادية ،اميلد اإلدارية ، ؾبلة القادسية للعلـومصرفي الرشيد والرافدين
صص فلسفة إدارة ، ديكتوراه)غَت منشورة،(، زبدور االستخبارات التسويقية في تطوير خدمات القطاع المصرفي، إبراىيم اضبد ؿبمد أبو رضبة - 2

 .2015، مصر،دارة األعماؿ، يكلية التجارة ،جامعة قناة السويساألعماؿ،  قسم ا
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كاستخداـ ، صارؼ ؿبليةاإلدارة العليا للمصارؼ اؼببحوثة، حيث تشكل ؾبتمع البحث من أربعة مك  اؼبصارؼ
أسلوب العينة العشوائية اؼبنتظمة مع فئة ك  الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية مع فئة موظفي اؼبصارؼ

 الزبائن.
كتوصل الباحث إىل كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت االستخبارات التسويقية كتطوير اػبدمات لدل  

يكما توصل الباحث إىل عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات الزبائن كاؼبوظفُت كاإلدارة العليا،  
 تقديرات عينة البحث حوؿ ىذه امياالت تعزل إىل معبأ االستبياف.

كقد أكصى الباحث ببعض التوصيات اليت يكاف من شأهنا تعزيز كرفع مستول جودة اػبدمات اؼبصرفية  
 ى اؼبصارؼ كالعمبلء معا، كمن أنبها:اؼبقدمة من اؼبصارؼ احمللية، ليعود بالنفع عل

 . تعزيز دكر اؼبوظف يف استقطاب اؼبعلومات التسويقية -
 ضركرة منح الفرصة للعميل لئلدالء ب رائو كانتقاداتو لسياسة اؼبصرؼ.  -
ضركرة االىتماـ باؼبعلومات التسويقية اؼبتوفرة، لتقليل أكقات رد الفعل حوؿ التغَتات اؼبفاجأة لبعض  -

 التشريعات.
استفدنا من خبلؿ الدراسة أهنا قامت بدراسة أحد أبعاد اؼبتغَت اؼبستقل كىو نظاـ االستخبارات         

التسويقي، كتطوير اػبدمات اؼبصرفية كالذم يسعى البنك من خبللو إىل ربسُت جودة خدماتو كالذم يبثل أحد 
يكما أف دراستنا فقد ،   البنوؾ رغم اختبلؼ الدكلةكتشًتؾ مع دراستنا أهنا يكبل منها يكاف  يف، أبعاد القدرة التنافسية

 الت ابعادا عديدة  كيكانت ايكثر اولية يف اختيار العينة. 

   :وانــــــــــــــــــبعن      Amudha and Vijayabanuثالثا: دراسة 
A review of customer satisfaction to wards service quality of banking sector.  

 1بائن عن جودة الخدمات في قطاع البنوك التجارية الخاصة في بنجبلداشرضا الز 
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على رضا الزبائن اذباه اػبدمات اؼبصرفية من خبلؿ االعتماد على  

األبعاد اػبمسة التالية : اللقاءات مع زبائن ككقت انتظار الزبائن للحصوؿ على اػبدمة كدكر الوسطاء كجودة 
 دمات اؼبقدمة كشكاكل الزبائن اذباه البنوؾ، كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أنبها:اػب

أف جذب الزبائن كاغبفاظ عليهم كدعم عبلقات الزبائن سبثل العوامل اعبوىرية اليت ربقق رضا ككالء  -
 كبدكرىم الزبائن يكونوف أساس الوضع التنافسي اؼبستداـ للبنك.، الزبائن

ضركرة قياس أداء اػبدمات بصفة مستمرة لتحقيق اؼبيزة التنافسية كذلك من خبلؿ تؤيكد الدراسة على   -
 تقدَل اػبدمات اؼبتميزة للزبائن.

                                                 
1
- Amudha Ramachandran , Vijayabanu Chidambaram, A review of customer satisfaction to wards service 

quality of banking sector,  Social and Management Sciences, VOL(20), N(02) , 2012, p71–79.  
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كبدكره رضا الزبائن ال يعٍت فقط ، أف جودة اؼبنتجات كجودة خدمات الزبائن ربدد درجة رضاىم  -
 رضاىم كلكنو يعٍت اغبفاظ عليهم.

إصبلح اػبدمات كالتعرؼ على تأثَت فشل ك  ؿ اسًتاتيجياتعلى البنوؾ حل شكاكم الزبائن من خبل -
 اػبدمات كالتغذية العكسية من الزبائن لتحقيق بقاء كقباح كازدىار البنك.

نبلحظ من خبلؿ الدراسة أهنا ريكزت على االستخبارات التسويقية كيتضح ذلك من متابعة شكاكل الزبائن 
لذلك قد استفدنا من العبلقة اؼبوجودة بُت اؼبتغَتين يف ، ػبدماتكإجراء لقاءات معهم كغَتىا كقد ربطتها جبودة ا

دراستنا كيف بناء مبوذج الدراسة الحقا كتشًتؾ مع دراستنا أف الدراستُت يكانتا يف البنوؾ كزبتلف يف الدكلة حيث  
 يكانت الدراسة يف بنجبلداش بينما يكانت دراستنا يف اعبزائر. 

 بعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: Pilar and Ana-Isabel دراسة   رابعا:

 Antecedents and consequences of using information from customers involved in new 

service development         

   1 تأثير المعلومات المقدمة من  الزبائن في عملية تطوير الخدمات الجديدة          
ربليل أسس كنتائج استخداـ اؼبعلومات اؼبقدمة من الزبائن اؼبشاريكُت يف تطوير  كىدفت الدراسة إىل 

 كتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أنبها:، اػبدمات اعبديدة
أف االستخداـ اعبوىرم للمعلومات اميمعة من اؼببحوثُت اؼبشاريكُت يف عملية تطوير اػبدمات اعبديدة  -

مزايا اػبدمات كحداثة اػبدمات كبالتايل تؤدم إىل اؼبستول اؼبرتفع يبكن أف تؤدم إىل اؼبستول اؼبرتفع من 
 من األداء السوقي.

تبُت من نتائج الدراسة اؼبستول اؼبرتفع من تسجيل كمشاريكة اؼبعلومات اميمعة من الزبائن اؼبشاريكُت يف   -
 اػبدمات اعبديدة.تطوير اػبدمات اعبديدة يؤدم إىل االستخداـ اؼبرتفع للمعلومات أثناء عملية تطوير 

استفدنا من خبلؿ ىذه الدراسة بأف اؼبعلومات اؼبقدمة من الزبائن كاليت تعترب أساسية سواء يف البحوث 
التسويقية أك االستخبارات التسويقية  يبكن االستفادة منها يف تطوير اػبدمات اعبديدة كاليت تعترب من االساسيات 

لدراسة العبلقة بُت اؼبتغَتين السابقُت اللذين مت استخدامهما يكأبعاد يف ربسُت جودة اػبدمة  كبالتايل أكضحت ا
    . يف دراستنا الحقا

                                                 
1
 - Pilar Carbonell and Ana-Isabel Rodriguez-Escudero, Antecedents and consequences of using information 

from customers involved in new service development, Journal of Business & Industrial Marketing, VOL(29) , 

N(02) , 2014,p112–122.  
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 1خامسا: دراسة خالد قشي بعنوان أثر نظام المعلومات التسويقية على الميزة التنافسية
، تسويقال حبوث البيانات، قواعد ) التسويقية اؼبعلومات نظاـ أثر على التعرؼ إىل الدراسة ىذه هتدؼ  

 الغذائية الصناعات ؼبؤسسات التنافسية اؼبيزة على (القرار ازباذ يف اؼبساعدة نظاـ االستخبارات التسويقية،
 أجل من استبياف تطويرل اؼبعلومات نظم كأدبيات السابقة الدراسات كربليل دراسة على بناء مت كقد . باعبزائر

 اؼبؤسسات يف التسويق كمدراء اؼبؤسسات مسؤكيل على بانةاست 80 توزيع مت حيث، للبحث األكلية البيانات صبع
 .االكبدار ربليل باستخداـ البحث فرضيات اختبار مت قد.  ك مؤسسة 40 سبثل كاليت الدراسة ؿبل

 اؼبيزة مؤشرات على التسويقية اؼبعلومات نظاـ ؼبكونات كمهما إهبابيا أثرا ىناؾ إىل أف البحث كتوصل 
 اؼبتمثلُت األخرين اؼبؤشرين أف حُت يف، الزبائن إرضاء، التجارية السمعة، السوقية اغبصة : كىي الثبلثة التنافسية

 لدل التسويقية اؼبعلومات نظاـ مكونات قبل من إهبا  تأثَت يوجد ال التكنولوجيا كتوظيف التميز ربقيق يف
 . الدراسة ؿبل مؤسسات

 يف التسويقية اؼبعلومات نظاـ دكر تعزيز إىل ادفةاؽب التوصيات من ؾبموعة كضع مت البحث نتائج على بناء  
 متكامل نظاـ تصميم بضركرة الدراسة أكصت حيث .باعبزائر الغذائية الصناعات ؼبؤسسات التنافسية اؼبيزة ربقيق
 ربقيق أجل من كالبلزمة الكافية اؼبعلومات توفَت مهمتو التسويقية للمعلومات للمؤسسة التنظيمي اؽبيكل ضمن
 .التنافسية اؼبيزة

اعتمدت الدراسة على نفس  اؼبتغَت اؼبستقل كىو نظاـ اؼبعلومات التسويقي الذم يعترب اؼبتغَت اؼبستقل يف 
يكما استفدنا أيضا من أبعاد اؼبيزة التنافسية اليت ساعدتنا يف ربديد مؤشرات القدرة التنافسية اؼبتمثلة يف  ،  دراستنا

لتايل سانبت الدراسة يف بناء مبوذج الدراسة كإمكانية إهباد العبلقة بُت اغبصة السوقية كتوظيف التكنولوجيا كبا
 ـبتلف اؼبتغَتات رغم اختبلؼ البيئة اليت أجريت فيها الدراستاف.

كمن خبلؿ عرضنا ؼبختلف الدراسات السابقة  حيث أهنا زبتلف  عن دراستنا كاليت رباكؿ االستفادة من 
رير  ذبارة اػبدمات اؼبصرفية  من خبلؿ اعتبار أف ربرير ذبارة اػبدمات اؼبعلومات التسويقية ؼبواجهة آثار رب

اؼبصرفية سوؼ يؤثر على القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية، لذلك سوؼ كباكؿ أف نوضح مدل مسانبة 
م الطالبة أنو ال نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية خاصة كحسب عل

توجد دراسة مت إجراؤىا يف مديريات التسويق التابعة للبنوؾ العمومية اعبزائرية كىي اعبهة اؼبتكفلة بإجراء الدراسات 
،  كالبحوث كمتابعة الزبائن، باإلضافة أنو مت اختيار عينة من موظفُت يف اؼبديرية العامة لبعض البنوؾ ؿبل الدراسة

 ديرم الويكاالت لنفس البنوؾ العمومية اعبزائرية.يكما مت إضافة عينة من م
 
 

                                                 
1
الغرم للعلـو االقتصادية  -صناعات الغذائية دراسة حالة مؤسسات ال -أثر نظام المعلومات التسويقية على الميزة التنافسية، خالد قشي - 

  .74-55، ص2013، 29العدد ،09كاإلدارية ،السنة 
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  المطلب الثالث: الدراسات التي تطرقت لنظام المعلومات التسويقي وإدارة األزمات

اؼبعلومات  من خبلؿ ىذا اؼبطلب سوؼ يتم تناكؿ بعض أىم الدراسات اليت تناكلت العبلقة بُت نظاـ 
 . أحد أبعادىا التسويقي أك أحد أبعاده مع إدارة األزمات أك

أوال: دراسة شاكر جار اهلل الخشابي ومحيي الدين القطـب بعنـوان: فاعليـة نظـم المعلومـات اإلداريـة وأثرىـا 
 1في إدارة األزمات :دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية.

 الصناعية يكاتالشر  إدارة يف اإلدارية اؼبعلومات نظم فاعلية مدل إىل التعّرؼ على الدراسة ىذه ىدفت 
 كعبمع صناعية، شريكة ( 16 ) من مكونة عينة الباحثاف اختار كإلجراء الدراسة .تتعرض ؽبا اليت لؤلزمات األردنية
 اؼبديرين عدد بلغ الشريكات، كقد ىذه يف اؼبديرين على الغرض ؽبذا االستبانة اؼبعدة توزيع مت فقد البلزمة البيانات

كقد اعتمد يف الدراسة على أبعاد فاعلية نظاـ اؼبعلومات اإلدارية على رضا مديرا،  (136) عنها أجابوا الذين
مبلئمة النظاـ للمستويات اإلدارية، االستجابة للتغَتات اؼبستجدة، أمن ، اؼبستخدـ النهائي، حجم االستخداـ

مرحلة ايكتشاؼ إشارات  أما أبعاد اؼبتغَت التابع كاؼبتمثل يف إدارة األزمات فتمثل يف، اؼبعلومات يكمتغَتات مستقلة
توصلت  قدك  .الوقاية، مرحلة احتواء األضرار، مرحلة استعادة النشاط، مرحلة التعلمك  مرحلة االستعداد، اإلنذار
 يكما .تواجهها اليت لؤلزمات الصناعية الشريكات إدارة يف اإلدارية اؼبعلومات نظم لفاعلية تأثَت كجود إىل الدراسة

 اليت لؤلزمات الشريكات ىذه إدارة مراحل من مرحلة يكل يف متفاكتا اإلدارية وماتاؼبعل نظم تأثَت فاعلية يكاف
 األزمات إدارة مراحل صبيع على تأثَته يكاف الذم االستخداـ ىي حجم تأثَتا أيكثر العناصر أفك  .ؽبا تتعرض
 إدارة مراحل صبيع ىعل تأثَته يكاف الذم اؼبستجدة للتغَتات اإلنذار، كاالستجابة إشارات ايكتشاؼ مرحلة باستثناء
 .التعلم مرحلة باستثناء األزمات

هبا  سبر أف يبكن اليت األزمات مع التعامل يف اإلدارة ؼبساعدة التوصيات من ؾبموعة الدراسة قدمت  
 كمنها:

قياـ الشريكات باالستفادة من زيارات الزبائن ؽبا كاغبصوؿ على أيكرب قدر فبكن من اؼبعلومات عن رغباهتم  -
 كتوقعاهتم.

تكوين كحدة أك عبنة دائمة مهمتها متابعة صبيع األحداث البيئية اليت سبثل ـباطر كمؤشرات غبصوؿ   -
 أزمات.

قياـ الشريكات بتوفَت بعض اآلليات اؼبستخدمة من قبل بعض الشريكات األخرل لكيفية تعاملها مع  -
 األزمات اليت تعرضت ؽبا.

                                                 
1
دراسة ميدانية في الشركات -فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرىا في إدارة األزمات  ، ؿبيي الدين القطب،شايكر جار اهلل اػبشا   - 

 .45-24،ص2007، 01العدد ،03األعماؿ، اميلد  اميلة األردنية يف إدارة -الصناعية األردنية
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على اعتبار أف ، اؼبعلومات اإلدارم كإدارة األزماتاستفدنا من الدراسة يف تأيكيدىا للعبلقة بُت نظاـ 
نظاـ اؼبعلومات التسويقي يدخل ضمن مكونات نظاـ اؼبعلومات اإلدارم، يكما أنو يتوافق مع دراستنا يف 

ضف إىل ذلك سانبت الدراسة يف مساعدتنا يف ، قياس فعالية النظاـ يف ربديد األىداؼ احملددة للنظاـ
ات كقد اختلفت يف الدكلة حيث ريكزت دراستنا على اعبزائر كالقطاع  اؼبصريف ربديد أبعاد إدارة األزم

 . كبالضبط البنوؾ العمومية اعبزائرية

ثانيا: دراسة محمد عبد اهلل العوامرة، محمد عواد الزيادات بعنوان: تقويم اآلثـار الناتجـة عـن األزمـة الماليـة 
   1على تسويق المصارف اإلسبلمية

إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة كالتخفيف من آثار األزمة اؼبالية العاؼبية على االقتصاد األردٍل  ىدفت الدراسة إىل 
البنك العر  اإلسبلمي الدكيل، بنك األردف ، من كجهة نظر العاملُت يف اؼبصارؼ التالية: البنك اإلسبلمي األردٍل

ويقية، اؼبعرفة التسويقية، اؼبعرفة باؼبصارؼ د  اإلسبلمي، باالعتماد على اؼبتغَتات التالية: نظم اؼبعلومات التس
اؼبنافسة، اػبدمات التسويقية، كقد مت توزيع استبياف أعد لغرض الدراسة  على العاملُت يف اإلدارات التسويقية 

 كتوصلت نتائج الدراسة إىل :، كمدراء الفركع يف البنوؾ

علومات التسويقية كقدرة ىذه اؼبصارؼ على كجود عبلقة ما بُت تبٍت اؼبصارؼ اإلسبلمية األردنية لنظم اؼب -
 الوقوؼ بوجو األزمة اؼبالية.

 اذباه اؼبصارؼ اإلسبلمية األردنية يكاف إهبابيا كبو اؼبعرفة التسويقية. -
 إف اؼبتوسط العاـ الذباىات عينة الدراسة كبو متغَت اؼبعرفة باؼبنافسُت يكاف إهبابيا.  -
ويقية اليت تستخدمها اؼبصارؼ اإلسبلمية يف األردف كدكرىا إف اذباه عينة الدراسة حوؿ اػبدمات التس  -

 . يف اغبد من قوة األزمة اؼبالية يكاف إهبابيا
استفدنا من الدراسة من خبلؿ ربطها للعبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمواجهة األزمة اؼبالية العاؼبية  

يكزت الدراسة اغبالية على البنوؾ االسبلمية يف كاختلفت أيضا يف الدكلة لكن اشًتيكت يف قطاع البنوؾ  حيث ر 
 . األردف إال أف دراستنا ريكزت على البنوؾ العمومية اعبزائرية

 
 
 
 
 

                                                 
، اؼبؤسبر العلمي الدكيل حوؿ األزمة اؼبالية تقويم اآلثار الناتجة عن األزمة المالية على تسويق المصارف اإلسبلمية، ؿبمد العوامرة، ؿبمد الزيادات - 1

 ماف ،األردف.، ع2010ديسمرب02-01يومي  ، كاالقتصادية اؼبعاصرة من منظور اقتصادم إسبلمي
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 The Role of Marketing Information Systems inثالثا: دراسة حمدي جابر بركات وآخرون بعنوان 

Reducing the Effects of the International Financial Crisis: A Study Applied on the 

Banks Working in the Kingdom of  Saudi Arabia from Islamic Perspective 
دور نظم المعلومات التسويقية في الحد من آثار األزمة المالية الدولية: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة 

 1في المملكة العربية السعودية من منظور إسبلمي.
ىل قياس تأثَت نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف اؼبصارؼ السعودية  كدكرىا يف مواجهة آثار ىدفت الدراسة إ 

مت االعتماد على ، حيث سبثل ؾبتمع الدراسة يف صبيع فركع ثبلث بنوؾ  عاملة  يف السعودية، األزمة اؼبالية العاؼبية
لت اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتمثلة يف أبعاد استبانة على مديرم التسويق. سبث 75مت توزيع ، االستبياف يكأداة للدراسة

االختبلفات األساسية بُت البنوؾ ، اؼبتطلبات اإلسبلمية للتسويق يف البنوؾ اإلسبلمية، نظاـ اؼبعلومات التسويقي
كاؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف قدرة البنوؾ العاملة يف اؼبملكة العربية ، السعودية يف عناصر نظم اؼبعلومات التسويقية

 spss. كمت اختبار الفرضيات باستخداـ برنامج، مواجهة آثار األزمة اؼباليةك  لسعودية على الوقوؼا
كقد أثرت صبيع اؼبتغَتات اؼبستقلة على اؼبتغَت التابع كقدمت ؾبموعة من التوصيات لتعزيز دكر نظاـ  

 اغبد من آثارىا.ك  اؼبعلومات التسويقي كاستخداـ أدكات تسويقية فعالة ؼبواجهة األزمة اؼبالية
كقد توصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج كاليت دعمت  فرضيات الدراسة من خبلؿ إبرازىا ألنبية   

 نظاـ اؼبعلومات التسويقي كيكذلك ضركرة تفعيل اإلدارة اؼبالية يف البنوؾ العاملة يف السعودية ؼبنع آثار األزمة اؼبالية.
بينت أف ىناؾ عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمواجهة  آثار األزمة اؼبالية استفدنا من الدراسة يف أهنا        

كيكما أف الدراسة زبتلف يف الدكلة حيث يكانت دراستنا يف اعبزائر  كيف البنوؾ العمومية، بينمايكانت الدراسة 
 السابقة يف اؼبملكة العربية السعودية كيف البنوؾ االسبلمية. 

 السابقة اليت تطرقنا إليها يبكن توضيح اآليت:من خبلؿ الدراسات     
الدراسات اليت تطرقت آلثار ربرير ذبارة اػبدمات عامة كاؼبصرفية خاصة حيث تعترب مدعمة  لدراستنا  -

كعلى البنوؾ اعبزائرية أف ، حيث أيكدت أف ىناؾ تأثَتا سلبيا لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية على القطاع اؼبصريف
كمن ىذا اؼبنطلق ريكزنا على اؼبدخل التسويقي من ، جهة ذلك عن طريق  العديد من االسًتاتيجياتتويل أنبية ؼبوا

خبلؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي ىذا من جهة، كمن جهة أخرل يكاف علينا أف لبتار بعض اآلثار اليت يبكن أف 
التنافسية باستخداـ نظاـ  تربطها عبلقة بنظاـ اؼبعلومات التسويقي لذلك كقع اختيارنا على زيادة القدرة

اؼبعلومات التسويقي كيكذلك إدارة األزمات، كقد جاء االختيار من عدة منطلقات فمن جهة ىناؾ العديد من 
اآلثار السلبية للتحرير كال يبكننا ربطها بنظاـ اؼبعلومات التسويقي  كمن جهة أخرل عدـ  كجود تأصيل نظرم أك 

 ن اآلثار السلبية األخرل.تطبيقي  يربط العبلقة بُت العديد م
                                                 

1
 -Hamdi Jaber Barakat1, Hisham Ali Shatnawi, & Shaker Turki Ismail, The Role of Marketing Information 

Systems in Reducing the Effects of the International Financial Crisis: A Study Applied on the Banks 

Working in the Kingdom of Saudi Arabia from Islamic Perspective , International Journal of Marketing 

Studies; Vol. (08), N(01) , 2016,  p181-190. 
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أما أغلبها  خاصة الدراسات التطبيقية يكانت ، توافقت الدراسة مع بعض الدراسات اليت يكانت يف اعبزائر -
 يف دكؿ غَت اعبزائر.

ريكزت الدراسات السابقة على متغَتات معينة سواء تابعة أك مستقلة أك أحد أبعادىا كمل تقدـ مبوذجا  -
حبيث اعتمدت دراستنا على متغَتين تابعيُت متمثلُت يف القدرة التنافسية كإدارة يتناكؿ متغَتات دراستنا،  

كبالتايل يكاف للدراسات السابقة دكر يكبَت يف بناء ، األزمات كربطها باؼبتغَت اؼبستقل كىو نظاـ اؼبعلومات التسويقي
 . مبوذج للدراسة

 في البنوك األزمات المبحث الثاني: العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وإدارة
يتناكؿ ىذا اؼببحث ربليل العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات من خبلؿ ابراز دكر نظاـ  

اؼبعلومات التسويقي يف مرحلة ما قبل األزمة سواء من خبلؿ ايكتشاؼ اشارات االنذار اؼبختلفة كيكذلك االستعداد 
سبق ؽبا، باإلضافة إىل دكر نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مرحلة األزمة لؤلزمات احملتملة من خبلؿ التخطيط اؼب

سواء ألزمات مفاجئة كغَت متوقعة أك أزمات يكاف البنك قد استعد ؽبا مسبقا لكن مل يستطع منعها، كأخَتا ربليل 
ستفادة من األزمة العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما بعد األزمة من خبلؿ تقييم كتقوَل األزمة كاال

 . مستقببل من خبلؿ كضع ضوابط عدـ التكرار

 المطلب األول : دور نظام المعلومات التسويقي في مرحلة ما قبل األزمة

إف األزمات اليت يتعرض ؽبا البنك مهما يكاف نوعها أك مصدرىا، فإنو من اؼبفركض أف ترسل إشارات  
ا قد تتحوؿ إىل أزمة تؤثر على البنك، كيبكن للبنك من  استشعار مت إنباؽب تنبئ دبشكلة ما أك خطر ما، إذا ما

تلك اإلشارات من مصادر ـبتلفة للمعلومات كلعل من تلك اؼبعلومات قبد اؼبعلومات التسويقية اليت يبكن للبنك 
لذلك سوؼ كباكؿ ،  أف يأخذىا يف االعتبار عندما تنبئ بأم اكبراؼ أك مشكلة أك خطر قد يتعرض لو البنك

 إبراز دكر نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف التنبؤ مث التخطيط إلدارة  األزمات يف البنوؾ.

 أوال :دور نظام المعلومات التسويقي للتنبؤ باألزمات في البنوك 
كتعتمد  حدكثها، قبل األزمات مع التعامل ؿباكلة يف تتمثل األزمات إدارة علم تواجو اليت التحديات إف 

 يهدؼ إىل فالتخطيط لؤلزمات، فعالة إدارة ألم األساسية الريكيزة سبثل كاليت التخطيط، مليةع على اؼبرحلة ىذه
حدكثها كتساىم ـبرجات نظاـ  حاؿ يف عليها للرد كالتحضَت احملتملة، األزمات حدكث منع يف الفعالة اؼبسانبة

كسوؼ كباكؿ التعرؼ على   . بنكاؼبعلومات التسويقي بالتنبؤ بالكثَت من األزمات اليت يبكن أف يتعرض ؽبا ال
 1 يكيفية ربقيق ذلك من خبلؿ:

                                                 
 .23،ص2014، مرجع سابق، ود حتمالة، مهزاف بن عبد اؼبطلببراىيم ؿبمد ؿبمإ - 1
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 -Iإف التنبؤ ىو اػبطوة األكىل يف الطريق الصحيح ؼبواجهة األزمات عن طريق  التنبؤ باألزمات المحتملة:
األزمات، كيشارؾ  إلدارة الرئيسية اؼبهاـ من البنك يواجهها أف احملتمل من اليت األزمات ربديد التخطيط كيعترب

يف إدارة األزمات صبيع اؼبستويات اإلدارية دبا فيها إدارة التسويق  كاليت يقع على عاتقها القياـ بدراسة البيئة 
إضافة إىل سهولة التعرؼ على ، الداخلية كاػبارجية  كاليت سبكن البنك من ايكتشاؼ بعض إشارات اإلنذار اؼببكر

التايل سهولة ذبنبها، كحىت إف مل يتمكن من ذلك فإنو بعض األزمات اليت من اؼبمكن أف يتعرض ؽبا البنك كب
لذلك تربز أنبية نظاـ اؼبعلومات ، كبالتايل التخفيف من آثارىا السلبية، سيكوف ىناؾ استعداد أفضل ؼبواجهتها

 التسويقي للتنبؤ باألزمات احملتملة يف البنك من خبلؿ:

1-I- : درجات عالية من الشك يف البدائل اؼبطركحة  يًتتب على تفاقم األزمة اؼبفاجئ  تجنب المفاجأة
كبالتايل فإف اؼبعلومات التسويقية سوؼ تساىم يف  ذبنب عنصر ، حبيث يشعر متخذ القرار باغبَتة البالغة

كذلك من خبلؿ اؼبتابعة اؼبستمرة كالدقيقة ؼبصادر ،  اؼبفاجأة يف الكثَت من األزمات اليت يتعرض ؽبا البنك
ية، كيلعب نظاـ االستخبارات التسويقي كحبوث التسويق كالتقارير كالسجبلت الداخلية  التهديد خاصة اػبارج

دكرا يكبَتا يف ايكتشاؼ إشارات اإلنذار اؼببكر كضماف توصيلها ؼبتخذ القرار يف الوقت اؼبناسب، فمن ، للبنك
ألزمة أك التقليل من عنصر خبلؿ ربليل اؼبعلومات التسويقية يبكن للبنك من توفَت اإلمكانيات اؼبتاحة لتفادم ا

كعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن للبنك أف يستعد عند دخوؿ منافس جديد للسوؽ اؼبصرفية ، اؼبفاجأة لؤلزمات اؼبتوقعة
فمن خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ االستخبارات التسويقي هبعل البنك قادرا أف يتجنب أم هتديد أك خطر 

إىل أف اؼبسح باستخداـ   ( Robert,1989 &David ( نقد يكوف نتيجة لذلك. كقد أشار يكل م
االستخبارات التسويقية اعتربىا معلومات دفاعية )لتجنب اؼبفاج ت يف السوؽ( من خبلؿ صبع اؼبعلومات 

البيئة االجتماعية كمن خبلؿ دراستهما اليت ، الزبائن اغباليُت كاؼبرتقبُت، البيئة االقتصادية، التنافسية كالتكنولوجية
شريكة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية توصلت الدراسة إىل أف ىناؾ عبلقة ارتباط إهبابية بُت ذبنب  281لت ا

 1.اؼبفاج ت يف السوؽ كبُت نظاـ االستخبارات التسويقي

 -2-I :كتقييمها ككضع أكلويات ؽبا حسب أنبيتها كمدل هتديدىا  اكتشاف التهديدات والمخاطر المحتملة
 اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعرض ؽبا البنك مثل اؼبخاطر االئتمانية، ـباطر تقلبات سعر الصرؼ، كمن بُت 2للبنك 

 . ـباطر السوؽ، ـباطر السمعة

-3-I أحد القرار، ىو الزباذ للبنك  الكايف الوقت توفَت عدـ أف حيث : وأىداف وتحقيق القرار اتخاذ سرعة 
 اؼبناسب، التوقيت القرار يف متخذ لدل استخدامها إمكانية أك ة اؼبعلومات التسويقي توفر أف إال األزمة، ظبات

                                                 
1
 - Robert W., David J, Theoretical and operational marketing information systems, John's University, 

College of Business Administration,, VOL(11) , N(03), 1989. 
2
 -Prebel, J.F, Integrating the crisis management perspective into the strategic management process, 

Journal of Management Studies, VOL(34), N(05), 1997, p769.  



 العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية كإدارة األزمات فػػػػػي البنػػػػػػػػػػػػوؾ الفصل الثالث 
 

130 
 

للبنك ك يوفر نظاـ اؼبعلومات التسويقي 1. لؤلزمة السلبية التداعياتمن  ذباكز الكثَت  يف بعيد حد إىل يساىم
أيضا تساىم ك  .2اؼبعلومات اليت سبكن من استغبلؿ الوقت اؼبتاح ؼبواجهة األزمة دبحاكلة اؼبنع أك االستعداد ؽبا 

اؼبعلومات التسويقية يف زبفيض درجة عدـ التأيكد اليت تواجو متخذ القرار خبلؿ األزمات كبالتايل تقلل خطر 
  .3الوقوع يف األخطاء 

-4-I : الشك يف  ضمان التوصل للقرار السليم بعيدا عن إي انطباعات خاطئة لصانعي القرار في البنك
ستفيد منها يف ازباذ القرار،  من ىنا تربز أنبية اؼبعلومات التسويقية كاستمرار أف يكل من يعمل يف ؾباؿ اؼبعلومات ي

ربديثها دبا يضمن تغيَت الصورة الذىنية كفقا للمتغَتات كتطور األحداث يكأساس الزباذ القرار السليم بعيدا عن 
، مة  اليت يتعرض ؽبا البنكأم انطباعات ذىنية خاطئة تؤثر سلبا على أم من مراحل ازباذ القرار يف مواجهة األز 

. يريكز جزء يكبَت من إدارة األزمة على التنبؤ 4األمر الذم قد يًتتب عنو زيادة تداعياهتا كتفاقم ـباطرىا كهتديداهتا 
كالتوقع يكسبيل للوقاية من حدكث األزمات أك اغبد من تفاقمها كتداعياهتا السلبية، األمر الذم يستدعي كجود 

حيث أف قباعة التعاطي ، غبصوؿ على الكثَت منها من ـبرجات نظاـ  اؼبعلومات التسويقيمعلومات دقيقة يبكن ا
  5. دبا يسمح بازباذ قرارات تستجيب للتحديات اؼبطركحة، مع األزمة تظل متوقفة على دقة تلك اؼبعلومات

-5-I تولدة عن البيئة :اؼب تبرز أىمية نظام المعلومات التسويقي من خبلل قيامو برصد األحداث والتغيرات
كتقدَل اؼبعلومات اليت تساعد على الوقاية من األزمات كاؼبسانبة يف إعداد ، الداخلية كاػبارجية للبنك

كبالتايل فإف نظم اؼبعلومات الناجحة ستمكن من تلبية ، سيناريوىات مواجهتها كاغبد من تناميها كتداعياهتا
فبا يساىم يف تعظيم ، زمة بالشكل اؼببلئم كيف الوقت اؼبطلوباحتياجات عملية ازباذ القرارات ذات العبلقة باأل

 . القدرات اػباصة بإدارة األزمات كاغبد من آثارىا السلبية
إف عملية رصد كتسجيل اإلشارات اليت تشَت إىل قرب حدكث األزمة تؤدم إىل ايكتشاؼ إشارات إنذار  

، لومات الضركرية عن ىذه اإلشارات كطبيعتها كاذباىاهتاكيساىم  نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف توفَت اؼبع، األزمة
كلنظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا يف  ..على النحو الذم يبكن القائمُت على إدارة األزمة من منع كقوعها

 كسوؼ نوضح ذلك يف العنصر اؼبوايل. ك  ايكتشاؼ اشارات االنذار الداخلية كاشارات االنذار اػبارجية
 -II ىناؾ الكثَت من علومات التسويقي للبنك في اكتشاف إشارات اإلنذار الداخلية :دور نظام الم

يتعُت على البنك إجراء رقابة صارمة بإمداد نظاـ ك  إشارات اإلنذار  التسويقية اليت ال هبب إنباؽبا أك ذبنبها،
                                                 

ؾبلة رماح للبحوث كالدراسات، مريكز ، دور المعلومات في إدارة األزمات إشارة إلى حالة المؤسسات الصحية، فمريزؽ عدما راؽ،ؿبمد ب - 1
 .30ص ،2012جواف ،09العددألردف، ا، البحث كتطوير اؼبوارد البشرية

2
 - Prebel, J.F, op cit, p770 

3
-Jean-François Dhénin et Brigitte Fournie, 50 thémes d 'initiation à L'économie d'entreprise, édition Breal, 

Paris, 1998, p 166. 
 .30،صجع سابقمر ؿبمد براؽ، مريزؽ عدماف،  - 4
، تيجيةاالسًتا،  مريكػز اإلمػارات للدراسات كالبحوث اسًتاتيجيةؾبلػة رؤل ، دور المعلومات واالتصال فـي إدارة األزمات الدوليـةدريس الكريٍت، إ - 5

 .15ص ،2014 ،05،العدد 20يناير، اميلد
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التسويقي يف ايكتشاؼ كيساىم نظاـ اؼبعلومات ، اإلنذار اؼببكر بكافة اؼبعلومات اليت تغطي النشاط التسويقي
الذم يوفر معلومات قادرة على ك  إشارات  اإلنذار اؼببكر، كذلك من خبلؿ نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية

  ايكتشاؼ إشارات إنذار مبكر لؤلزمات حيث يساىم  يف توفَت قاعدة معلومات كاليت منها :
البفاض قد يكوف مؤشرا ػبلل  حيث يعتمد عليو يف حساب اغبصة السوقية أم أف أم رقم األعمال: -
 كىنا ال هبب إنباؿ ىذا اإلنذار خاصة إذا استمر يف الًتاجع.، ما
من خبلؿ ما تقدمو السجبلت الداخلية للبنك معلومات  زيادة عمليات السحب من قبل الزبائن : -

سيولة قد  كبالتايل يبكن للبنك أف  يتفادل أم أزمات، سبكنو من رصد ربريكات زبائنو كمعرفة أسباب ذلك
 يتعرض ؽبا. 

يبكن لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  أف يزكد قسم التسويق بكل التكاليف اؼبرتبطة باؼبزيج   -
كأيضا يبكن ، التسويقي  كبالتايل يبكن رصد أم اكبراؼ قد ينبئ حبدكث أزمة مثل األزمات التسويقية

كاليت تعترب من اؼبعلومات الداخلية اليت ال  للسجبلت كالتقارير الداخلية للبنك من حصر شكاكل الزبائن
 يبكن إنباؽبا.

كعلى العمـو يلعب نظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا يكبَتا يف اإلدارة الوقائية من األزمات عموما كمن 
من خبلؿ توفَتىا ؼبعلومات سبكن البنك من رصد أم إشارات إنذار مبكر قد ، األزمات التسويقية بشكل خاص

طها التسويقي، كقد قامت العديد من البنوؾ  التجارية  يف الواليات اؼبتحدة االمريكية بفحص تظهر يف نشا
من اؼبكاؼبات ككفقا للتحليل مت ربديد العوامل اليت مت استخدامها يف تقييم ظركؼ عمل البنك كتعترب من  1900

وؾ أنظمة إنذار مبكر من خبلؿ يكما استخدمت البن   األساليب االحصائية لتحليل الفشل اؼبصريف كالتنبؤ بو،
ذبميع اؼبعلومات للتنبؤ دبعدالت القركض اؼبتعثرة كاألرباح اؼبتوقعة من أجل مراقبة ـباطر البنك، يكما أشار يكل من 

),2009 Yulia Iftekhar)  يكما أف البفاض ،  أف البنك من خبلؿ صبعو للمعلومات يبكنو أف يتوقع فشل البنك
 1البنك ألزمة.األرباح يزيد من خطر تعرض 

-III : دور نظام المعلومات التسويقي للبنك في اكتشاف إشارات اإلنذار الخارجية 
إف ما يبيز إشارات اإلنذار اػبارجية أهنا ال تقع يف الغالب ربت سيطرة البنك،  كتوفر األنظمة الفرعية  

 ؤشرات خارجية لئلنذار اؼببكر، نذيكر : اليت تعترب مك  لنظاـ اؼبعلومات التسويقي العديد بُت اؼبعلومات التسويقية

                                                 
1
-Yulia Demyanyk , Iftekhar Hasan, Financial crises and bank failures: a review of prediction methods, 

Bank of Finland Research  Discussion Papers 35 , 2009,p13-16. 
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 -1-III  :حيث يقـو نظاـ االستخبارات التسويقي جبمع كربليل اؼبعلومات نظام االستخبارات التسويقي
التسويقية كيكوف على اتصاؿ كتفاعل مع األنظمة األخرل داخل البنك، فيمكن من خبللو ربديد احتماالت 

     1 يط اػبارجي، كبالتايل إمكانية التنبؤ باألزمات احملتملة، كذلك من خبلؿ :اؼبخاطرة كعدـ التأيكد كردكد فعل احمل
متابعة ربريكات اؼبنافسُت كاليت على البنك أف يقـو دبتابعتها من حيث اػبدمات اليت يقدموهنا  -

 كاالسًتاتيجيات اؼبتبعة.
ض للزبائن ػبدمات جديدة النظاـ االستخبارايت لتحليل اؼبقًتحات كاألفكار اعبديدة  ذلك أف أم رف  -

أك أفكار جديدة قد يؤثر سلبا على البنك  إضافة إىل متابعة  البنك ؼبقًتحات الزبائن خاصة إذا أبدل 
 الزبائن عدـ الرضا فإف ذلك من شأنو أف يكوف مؤشرا  سلبيا على البنك أف يأخذه بعُت االعتبار.

 البنك سببها الزبوف يكأزمات عدـ السداد مثبل. متابعة ربريكات الزبائن حيث أف العديد من األزمات يف  -
كتستخدـ االستخبارات التسويقية يكنظاـ لئلنذار اؼببكر لغرض مواجهة أم تغَتات فبكن أف ربدث يف  

 . البيئة  التسويقية للبنك كتشكيل االسًتاتيجية اؼبناسبة لذلك
داء اؼبتوقع للوصوؿ لؤلىداؼ يكوف فعاال إىل أف التنبؤ باغباالت كاأل Esmaeili)   (2014,توصلت دراسةك      

   2.يف اؼبؤسسات اليت تستخدـ أنظمة لبلستخبارات كاليت سبكنها من اختيار أفضل اغبلوؿ  خبلؿ األزمات
-2-III  كأما البحوث التسويقية فيمكن من خبلؽبا دراسة أم مشكلة أك اكبراؼ  : نظام البحوث التسويقي

ت اإلنذار اليت ال يبكن للبنك إنباؽبا، كيلعب نظاـ البحوث التسويقي دكرا أساسيا كاليت تعترب من بُت أىم إشارا
 3كذلك من خبلؿ:، كيبكن رصد العديد من اؼبخاطر اليت يبكن أف تسبب أزمة للبنك، يف ىذا امياؿ
ر مثل اؼبخاطر اؼبتعلقة بصورة البنك أماـ الزبائن اغباليُت كاؼبرتقبُت اذ أنو ىناؾ العديد من اؼبخاط  -

 . ـباطر السمعة
حيث أف إجراء الدراسات ، اؼبخاطر اليت اؼبرتبطة بالتطورات اليت تطرأ على اغبصة السوقية للبنك -

 . كالبحوث هبعل البنك وبدد نقاط الضعف  اليت تسببت يف تراجعها
ترشيد القرارات اؼبتعلقة باؼبزيج التسويقي من خبلؿ إهباد حلوؿ للمشايكل اليت تعًتض اؼبزيج  -

  4.التسويقي ػبدمات البنك
حوؿ سوؽ العقارات  2007-2004كنشَت إىل دراسة قاـ هبا البنك اؼبريكزم االيرلندم خبلؿ الفًتة 

فبا جعلو يدرؾ أف ىناؾ ـباطر ؿبتملة على البنوؾ نتيجة الزيادات الكبَتة يف  ، كذلك يكوسيلة للتنبؤ بأسعار اؼبنازؿ

                                                 
 .66-61ص مرجع سابق،الوىاب العزاكم، ؿبمد عبد - 1

2
 - Mahmoud  Reza  Esmaeili , A study on the effect of  the  strategic  on decision making and strategic 

planning,  International Journal of Asian Social Science, VOL(04), N(10), 2014, p1059. 
3
 -Naresh MALHOTRA, Jean-Marc DÉCAUDIN, Afife BOGUERA, Etude Marketing avec SPSS, 5ème 

édition, Pearson éducation, France, p 12. 
4
 -Maximilien BRABEC, Business Model Vert, DUNOD, Paris, 2010, p 31. 
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رغم ذلك فقد ذباىلت تلك اإلشارات فبا تسبب يف آثار سلبية نتيجة حجم االقراض اؼبصريف بشكل غَت طبيعي ك 
 1لؤلزمة اؼبالية العاؼبية كاؼبعركفة بأزمة الرىن العقارم.

  -3-III يوفر نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية الكثَت من اؼبعلومات  :نظام السجبلت والتقارير الداخلية
ؼبختلف مؤشرات حدكث األزمة يف البنك كمن بُت تلك اؼبعلومات اؼبتوفرة اليت يبكن للبنك االستعانة هبا يف ربليلو 

 نذيكر أنبها:
يبكن البنك من ربديد حاجات كرغبات زبائنو يكما يسهل للبنك ، التوزيع اعبغرايف لزبائن البنك -

 . متابعة اغبصة السوقية كالربح من يكل زبوف.
بلت كالتقارير الداخلية  كتساعد البنك اغبصة السوقية للبنك كحصة يكل زبوف كىو ما توفره السج -

 . من  متابعة أم تغَتات ربدث يف اغبصة السوقية
اذ يعترب ارتفاع الشكاكم  مؤشرا للبنك كانبالو ؽبا قد ، السجبلت اؼبتوفرة حوؿ شكاكل الزبائن  -

 يتطور إىل خطر يهدد البنك.
ك من اؼبتابعة كاؼبقارنة حيث يبكنو  التقارير حوؿ تطور أرباح البنك كأرباح منافسيو حيث سبكن البن  -

 من رصد  أم خلل قد وبدث.
حجم السيولة كعمليات السحب كاليت قد تسبب أزمات سيولة كتعرض البنك ػبطر اإلفبلس،  -

  . لذلك فإف نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية يساىم يف توفَت اؼبعلومات الضركرية 
ت كالتقارير الداخلية عديدة كمتنوعة تعكس ما وبدث يف البيئة تعترب اؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ السجبل 

 اػبارجية للبنك، كعلى البنك أف يقـو دبتابعتها باستمرار لرصد أم خلل  أك اكبراؼ قد ينبئ حبدكث أزمة للبنك. 
كبالتايل كمن خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ بأف نظاـ االستخبارات التسويقي يلعب دكرا مهما يف توفَت  

علومات اليت تشَت إىل خطر أك مشكلة هتدد البنك، ألف االستخبارات تكوف بصفة دكرية كمتواصلة، أما اؼب
بالنسبة لنظاـ البحوث التسويقي فقياـ البنك بو يكوف على فًتات قد تكوف متباعدة يف أغلب األحياف، كبالتايل 

مل الدكر الذم قد يلعبو أثناء إجراء ال يضمن تدفق اؼبعلومات بصفة مستمرة للبنك، لكن ال نستطيع أف هن
كاليت يبكن للبنك استغبلؽبا ، الدراسات كالبحوث كاليت قد يكتشف من خبلؽبا البنك مؤشرات تنبئ حبدكث أزمة

 . لتجنب حدكثها
 
 

                                                 
1
 - Lunn, Pete , The role of decision-making biases in Ireland's banking crisis, ESRI working paper, The 

Economic and Social Research Institute (ESRI), Dublin ,N(389), 2011, p11-15. 
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كبالتايل يساىم نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع إدارة البنك يف كضع االفًتاضات غبجم األزمة كتوقيتها  
كمن خبلؿ اؼبعلومات التسويقية اميمعة، يبكن للبنك االستعانة هبا يف توقع ، خاصة يف اعبانب التسويقيكتأثَتاهتا 

 1األزمة من خبلؿ:
الػػػيت سػػػانبت يف حػػػدكث عوامػػػل الب اػباصػػػةربليػػػل عبلقػػػات االرتبػػػاط كاالكبػػػدار للمتغػػػَتات كالثوابػػػت  -

 . من  الناحية التسويقية  األزمةعلى صنع  أيضا كتأثَتىاثَت يكل منها أكمدل تاألزمة، 
 عليها.مت اغبصوؿ  اؼبعلومات التسويقية اليت أساسعلى  األزمة أسبابربليل    -
يكػػل ذلػػك علػػى   تػػأثَتكمػػدل كأعبائهػػا التسػػويقية كتكػػاليف  األزمػػة اػبطػػر الػػذم تشػػكلو ةربليػػل طبيعػػ  -

 البنك.
إلحصػػػائية اؼبناسػػػبة كالػػػربامج النمػػػاذج اعناصػػػر يكميػػػة كرمزيػػػة باسػػػتخداـ  إىلكتػػػتم عمليػػػة ربويػػػل التحلػػػيبلت  

كانطبلقػػا مػػن التحاليػػل كالنتػػائج الػػيت يػػتم التوصػػل إليهػػا يبكػػن للبنػػك مػػن منػػع حػػدكث األزمػػة،  كيف ، اػباصػػة لػػذلك
 . حالة عدـ سبكنو من منعها فإف البنك يكوف أماـ مواجهػة األزمػة مػن خػبلؿ التخطػيط للمواجهػة يف حالػة حػدكثها

يف قػدرة  2( إىل كجود تأثَت داؿ إحصائي لفاعليػة نظػاـ اؼبعلومػات اإلداريػة2007)اػبشا  كقطب، توصلت دراسةك 
الشريكات يف التعامل مػع األزمػات كذلػك مػن  خػبلؿ اؼبعلومػات الػيت تسػمح ؽبػا برصػد كمتابعػة التغػَتات الػيت ربػدث 

 .3يف بيئتها كاليت سبثل إشارات إنذار احتمالية غبصوؿ األزمة

 ومات التسويقي في التخطيط لمواجهة األزمات المحتملة في البنوكثانيا : مساىمة نظام  المعل
لػػػذلك ، فهػػػو ينػػػدرج ربػػػت التخطػػػيط العبلجػػػي، بالنسػػػبة للتخطػػػيط لؤلزمػػػة ىبتلػػػف عػػػن التخطػػػيط العػػػادم 

كيلعػب قسػم التسػويق دكرا فػاعبل مػن خػبلؿ اؼبعلومػات ، تساىم صبيع اؼبسػتويات اإلداريػة يف البنػك يف كضػع اػبطػة
 ليت يوفرىا ؼبتخذ القرار خبلؿ األزمة  من خبلؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي.التسويقية ا

يكمػا ذيكرنػػا سػػابقا فػإف نظػػاـ اؼبعلومػػات التسػػويقي مػن خػػبلؿ األنظمػػة الفرعيػػة اؼبكونػة لػػو كاؼبتمثلػػة يف نظػػاـ 
اؼبعلومػات  االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقػارير الداخليػة، فإنػو مػن خػبلؿ

كشػػيكة  الػػيت يوفرىػػا يبكػػن مػػن ايكتشػػاؼ أم خطػػر أك اكبػػراؼ قػػد ينبػػئ دبشػػكلة مػػا قػػد يتعػػرض ؽبػػا البنػػك أك أزمػػة
الوقػوع لػػذلك فػإف لنظػػاـ اؼبعلومػات التسػػويقي ال يتوقػف دكره عنػػد التنبػؤ حبػػدكث األزمػات بػػل يبتػد للتخطػػيط ؼبنػػع 

 كقوعها كذلك من خبلؿ:

                                                 
العدد ، 19اميلد  العراؽ، ، ؾبلة جامعة بابل، العلـو اإلنسانية،إدارة األزمات والكترونية اتخاذ القرار، فؤاد يوسف عبد الرضبن اعببورم كآخركف -1
 .4،ص2011 ،10
 على اعبزء. سحبودارم، كبالتايل ما يصلح للكل يبكن إلنظاـ اؼبعلومات ايبثل نظاـ اؼبعلومات التسويقي أحد  اقساـ  - 2
 .16شايكر اػبشا ، ؿبي الدين قطب، مرجع سابق، ص  - 3
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 -I : لػػػة ربديػػػد األىػػػداؼ اؼبرحلػػػة التخطيطيػػػة األكىل فعلػػػى أساسػػػها يبكػػػن السػػػَت يف تعتػػػرب مرحتحديـــد األىـــداف
كأف يوضػػح ، مراحػػل التخطػػيط األخػػرل  هبػػب علػػى قسػػم التسػػويق أف يػػربز اؽبػػدؼ عنػػد كضػػع خطػػة مواجهػػة األزمػػة

ب أف االسػػًتاتيجيات التسػػويقية الػػػيت هبػػب تنفيػػػذىا للخػػركج مػػػن األزمػػة أك التقليػػل  مػػػن آثارىػػا السػػػلبية، لػػذلك هبػػػ
 1: تتضمن خطة اؼبواجهة األىداؼ التالية

كيعٍت أف  اإلجراءات التسويقية اليت تتضػمنها اػبطػة هبػب أف تسػاعد علػى توقػع األزمػة كمنػع التوقع :  -
 .  كقوعها أك اغبد من آثارىا

كخاصػػػػػة نظػػػػػاـ ، تسػػػػػاىم اؼبعلومػػػػػات التسػػػػػويقية يف منػػػػػع الكثػػػػػَت مػػػػػن األزمػػػػػات مػػػػػن اغبػػػػػدكثالمنـــــع :  -
لتسػػويقي كمػػا يػػوفره مػػن معلومػػات عػػن البيئػػة اػبارجيػػة للبنػػك، كيكػػذلك نظػػاـ السػػجبلت كالتقػػارير االسػػتخبارات ا

 الداخلية كما يوفره من معلومات من البيئة الداخلية للبنك.
أف تكػوف لديػو تصػورات حػوؿ ، يبكن مػن خػبلؿ اؼبعلومػات التسػويقية اؼبتػوفرة لػدل البنػكالمواجهة :  -

 سويقية كبالتايل سوؼ يساىم يف مواجهة األزمات اؼبتوقعة قبل حدكثها.اذباه األزمة كانعكاساهتا الت

كيكػػوف دكر اؼبعلومػػات التسػػويقية مهمػػة يف حالػػة األزمػػات الػػيت تكػػوف يف الغالػػب أسػػباهبا البيئػػة : الــردع -
 . اػبارجية يكاألزمات اليت يكوف سببها اؼبنافسوف

-II  :تعتػػرب مواجهػػة األزمػػة مسػػؤكلية صبيػػع العػػاملُت   تشــكيل لجــان إدارة األزمــة وتحديــد اختصاصــاتها بدقــة
 لػػذلك يبكػن تعزيػػز عبػاف إدارة األزمػػة يف البنػك   خبػػرباء مػن األقسػػاـ الوظيفيػة اؼبختلفػػة، بالنبػك  كلكػل دكر يقػػـو بػو

مػة فضػبل عػن أكجػو التنسػيق بينهػا ؼبواجهػة األز ، ربدد اختصاصاهتا بدقة دبا ال يؤدم إىل تػداخل اؼبهػاـ اؼبويكلػة إليهػاك 
كهبػػب أف تعطػػى ؽبػػػا الصػػبلحيات الكافيػػػة 2. يف سػػائر مراحلهػػا كصػػػوال إىل السػػيطرة كالتعامػػل معػػػو كمواجهػػة آثارىػػػا

كوبظػػى مػػدير التسػػويق بتواجػػد يف فػػػػريق إدارة األزمػػة يف أغلػػب األزمػػات الػػيت يبكػػن أف ، للقيػػاـ دبهامهػػا كمسػػؤكليتها
لػػيت يوفرىػػا مػػدير التسػػويق تسػػاعد فريػػق إدارة األزمػػة  يف بإعػػداد ،  كبالتػػايل اؼبعلومػػات التسػػويقية ا3يتعػػرض ؽبػػا البنػػك

 . اػبطة اؼبناسبة  إلدارة األزمة اليت تعرض ؽبا البنك

-III  :يكػػػوف علػػػى عػػػاتق عبنػػػة إدارة األزمػػػة ربديػػػد إعـــداد اإلجـــراءات البلزمـــة لمواجهـــة األزمـــة  فـــي البنـــوك
كيسػػػاىم قسػػػم التسػػػويق دبػػػا يػػػوفره مػػػن معلومػػػات ، اؼاإلجػػػراءات الػػػيت هبػػػب أف يبارسػػػها  البنػػػك يف ربقيػػػق األىػػػد

تسػػػويقية  يف الوصػػػوؿ إىل تلػػػك األىػػػداؼ مػػػنن خػػػبلؿ  صبعػػػو ؼبعلومػػػات يبكػػػن مػػػن خبلؽبػػػا تقيػػػيم األزمػػػات اؼبتوقػػػع 
 .  كربليلها لبلستفادة منها يف عمليات الوقاية من حدكث األزمة ، حدكثها سواء ؽبا عبلقة مباشرة أك غَت مباشرة

                                                 
 .104القاىرة،  مصر، ص، 2004دار ابو اميد للطباعة،  ،التخطيط لمواجهة األزمات والكوارثؿبمد الرىواف،  - 1
 .48مرجع سابق، ص، ؿبمود جاد اهلل - 2

3
 -Christophe Roux, Gérer et décider en situation de crise, 2éme édition, dunod, paris, 2003,p162. 
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1-III- تسػػاىم اؼبعلومػػات التسػػويقية يف كضػػع  وضــع خطــة لمواجهــة األزمــات المتوقعــة فــي البنــوك: مراحــل
 اػبطة ؼبواجهة األزمات احملتملة يف البنك من خبلؿ: 

1-III-1- كعندما تسبقو مرحلة ، :إف القرار اإلدارم ال ينشأ من العدـ تشخيص األزمة المتوقع حدوثها
ذلك البد من معرفة يكافة الظركؼ اؼبختلفة احمليطة باألزمة ألف ازباذ القرار ل، التعرؼ على األزمة اؼبتوقع حدكثها

،حيث وبتاج البنك إىل مسح البيئة اػبارجية لتحديد الفرص كالتهديدات السائدة فيها 1الذم سيتخذ يتأثر هبا
ألزمة إىل مساندة ، كوبتاج التخطيط العلمي للتدخل يف ا2كتقييم البيئة الداخلية لتحديد عناصر القوة كالضعف 

لتزكيد متخذم القرار اإلدارم باؼبعلومات اؼبناسبة كيف الوقت اؼبناسب حيث أف ، 3نظاـ اؼبعلومات اإلدارم كفركعو
كيلعب نظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا مهما يف ذلك ، 4عملية  التخطيط ال  يبكن أف تتم دكف قاعدة معلوماتية

 من خبلؿ :

 حيث يساىم يف مسح البيئة اػبارجية للبنك، كالذم يوفر يكما من ينظام االستخبارات التسويق :
 .. اؼبعلومات التسويقية تساىم من خبلؿ ما يقدمو من تقارير يف تشخيص األبعاد التسويقية لؤلزمة

 يساىم يف الوظيفة التشخيصية اليت سبكنو من التنبؤ بالعديد من األزمات  نظام البحوث التسويقي:
عب ىذا النظاـ دكرا أساسيا يف ىذا امياؿ خاصة يف ظل التطورات االجتماعية كالبيئية كاليت حيث يل، احملتملة

 5نذيكر منها  :، سانبت يف ظهور العديد من األزمات
اؼبخاطر اؼبتعلقة بصورة البنك أماـ زبائنو كاليت قد تكوف سببا  يف حدكث أزمة للبنك  كمن جهة أخرل   -

، زمات اليت تتعرض ؽبا البنوؾ سوؼ تنعكس على صورة البنك أماـ زبائنويبكن اإلشارة إىل أف أغلب األ
 . كيف يكلتا اغبالتُت تلعب البحوث التسويقية دكرا يف دراسة توجهات الزبوف اذباه البنك

اؼبخاطر اؼبرتبطة بالتطورات على اغبصة السوقية للبنك هبب أف يوؿ أنبية ؽبا ؼبا قد توحي حبدكث أزمة   -
 الًتاجع. إذا استمرت يف

ربليل توجهات السوؽ، فالبنك وبتاج لقياس توجهات السوؽ كمعرفة مدل فعالية أدائو من خبلؿ  -
 الدراسات كالبحوث اليت يقـو هبا خاصة ؼبا يكوف اذباه السوؽ تنازليا.

لػػذلك البػػد علػػى إدارة البنػػك مػػن إعطػػاء األنبيػػة البلزمػػة ؽبػػذه اؼبخػػاطر، كتزكيػػد حبػػوث التسػػويق بالوسػػائل 
 بلزمة اليكتشافها، كإهباد اغبلوؿ ؽبا.ال

                                                 
 .17،ص2008مصر ،، اإلسكندرية، مؤسسة باب اعبامعة -االتصاالت ،المعلومات ،القرارات–اإلدارة الحديثة ضبد ؿبمد اؼبصرم ،أ- 1
 .06رجع سابق،صفؤاد يوسف عبد الرضبن اعببورم كآخركف، م - 2
 يعترب نظاـ اؼبعلومات التسويقي أحد فركع نظاـ اؼبعلومات االدارم - 3
 .08فؤاد يوسف عبد الرضبن اعببورم كآخركف، مرجع سابق ،ص - 4

5
 --Naresh MALHOTRA, Jean-Marc DÉCAUDIN, Afife BOGUERA,. op cit, p 13. 
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1-III-2- : يقػدـ نظػاـ اؼبعلومػات التسػويقي ؾبموعػة اؼبعلومػات سػواء تحديد البدائل التسويقية لمنع  األزمة
 .  كاليت تساىم بتقدَل أفكار ابتكاريو ؼبنع  األزمة، من البيئة الداخلية أك اػبارجية اليت يوفرىا النظاـ

1-III-3- إف مػػا يػػػوفره نظػػاـ اؼبعلومػػات مػػن مبػػاذج رياضػػػية كيكميػػة تسػػاىم يف اغبلػػوؿ اؼبمكنػػػة : تقيــيم البــدائل
  1 :نذيكر منها ، وبتاج إىل ؾبموعة من اؼبعلومات، إف تقييم البدائل اؼبمكنة  من الناحية التسويقية،  كتقييمها

زمػػات التسػػويقية الػػيت كالػػيت تتصػػل باألزمػػة مباشػػرة، خاصػػة يف األ المعلومــات التســويقية األوليــة والثانويــة -
 يتعرض ؽبا البنك، فبا يوفر على متخذ القرار الوقت كاعبهد.

كىػػػي عبػػارة عػػػن معلومػػػات رياضػػية كإحصػػػائية تػػربز عبلقػػػات ؿبػػػددة بػػُت عػػػدد مػػػن  المعلومــات الكميـــة : -
 . العوامل أك اؼبتغَتات

 .  ة كاالختصارهبب أف تتميز بالدق، عبارة عن تقديرات غَت ؿبددة بأرقاـالمعلومات النوعية : -
1-III-4-: كبعػػد أف يػػتم ربديػػد كتقيػػيم اػبيػػارات اؼبقدمػػة غبػػل األزمػػةاختيــار البــديل المناســب لحــل األزمــة ،

كدبػػا أف يكافػػة اغبلػػوؿ مت ، تػػأيت ىنػػا عمليػػة اختيػػار البػػديل األنسػػب الػػذم وبقػػق اؽبػػدؼ بأقػػل تكلفػػة كبػػأدٌل تضػػحية
تيػػػار البػػػديل التسػػػويقي ؼبنػػػع حػػػدكث  األزمػػػة أك يسػػػاىم ، لػػػذلك قػػػد يػػػتم اخ2تقييمهػػػا موضػػػوعيا كبأسػػػلوب علمػػػي 

بتقليل آثارىا، كما يبكن اإلشارة إليو أف األزمات  اليت يتعرض ؽبا البنػك مهمػا  يكػاف نوعهػا كأسػباهبا فسػوؼ يلعػب 
لػػػذلك سػػوؼ يػػوفر نظػػاـ اؼبعلومػػػات التسػػويقي البػػديل التسػػويقي اؼبتوقػػػع أف ، التسػػويق دكرا يف مواجهػػة آثػػار األزمػػة

 قق أفضل النتائج.وب

1-III-5- : يف ىػػػذه اؼبرحلػػػة يػػػتم كضػػػع اغبػػػل التسػػػويقي يكحػػػل أساسػػػي ؼبنػػػع حػػػدكث مرحلـــة التنفيـــذ ومتابعتـــو
كتعػػد اؼبعلومػػات التسػػويقية مهمػػة يف ىػػذه اؼبرحلػػة ألهنػػا سػػوؼ تسػػاىم يف متابعتػػو ، األزمػػة  أك يكحػػل ثػػانوم مسػػاعد

 .من خبلؿ إصدار التقارير عن نتائج تطبيق اغبل

( إىل أف نظػػػػػاـ اؼبعلومػػػػػات التسػػػػػويقي يعتػػػػػرب مػػػػػن األنظمػػػػػة 2014كقػػػػػد أشػػػػػار يكػػػػػل مػػػػػن )ابػػػػػراىيم كمهػػػػػزاف،         
كاسػػػتخداـ كتقػػػوَل ىػػػذه ، االسػػًتاتيجية كحيػػػث أف عاؼبنػػػا يتصػػػف بالتعقيػػد كسػػػرعة التغيػػػَت، فبلبػػػد مػػػن تصػػميم كبنػػػاء

ملػػػػػة بػػػػػُت التهديػػػػػدات الػػػػػيت تواجههػػػػػا كيكػػػػػذلك يف إدراؾ العبلقػػػػػة احملت، األنظمػػػػػة ؼبواجهػػػػػة األزمػػػػػات كاالسػػػػػتجابة ؽبػػػػػا
يكما أف اعبهود  البحثية اليت تناكلت استخداـ نظم اؼبعلومات  التسويقية ريكػزت علػى التخطػيط -البنوؾ -اؼبنظمات

 3إلدارة األزمة.

                                                 
 .56، ص2000، اعبزائر، الدار اعبامعية، اذ القراراتدراسات في األساليب الكمية واتخ، منصور البدكم - 1
، 2012السوداف، ، رمانة البحوث كالتوثيق كالنش، أإدارة األزمات من منظور إداري، العايل لعلـو الزيكاة اؼبعهد، ؿبمد الفاتح ؿبمود اؼبغر  بشَت - 2
 .38ص
 .11براىيم حتمالة، مهزاف عبد اؼبطلب، مرجع سابق، صإ - 3
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كيتضػػح مػػن خػػبلؿ مػػا سػػبق دكر نظػػاـ اؼبعلومػػات التسػػويقي يف مرحلػػة مػػا قبػػل األزمػػة مػػن خػػبلؿ ايكتشػػاؼ 
لفػػة كالػػيت سبكػػن البنػػك مػػن منػػع األزمػػة أك االسػػتعداد كالتخطػػيط ؽبػػا كبالتػػايل يبكنػػو التقليػػل مػػن إشػػارات اإلنػػذار اؼبخت

آثارىػػا يف حػػاؿ حػػدكثها كذلػػك مػػن خػػبلؿ األنظمػػة الفرعيػػة اؼبكونػػة لػػو كاؼبتمثلػػة يف نظػػاـ  االسػػتخبارات التسػػويقي 
 كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية.

 دور نظام المعلومات التسويقي في مرحلة األزمة  ي:المطلب الثان
يعتمد على  أف، كلكي يكوف القرار جيدا هبب األزماتالقرارات خاصة خبلؿ  الزباذتعد اؼبعلومات أساسا 

ربقق للبنك فوائد متنوعة، كيبكن للبنك من استخدامها  من بينها اؼبعلومات التسويقية اليتك  معلومات مبلئمة،
ذلك  ل، 1األخرل اإلداريةيقل عن اؼبعلومات  ال األنبيةتأخذ قدرا من ات خبلؿ األزمات حيث أهنا لتحسُت القرار 

 حيث ، األزمات اليت يتعرض ؽبا البنكتقلل الشك كتزيد من درجة الثقة خبلؿ   أفيبكن للمعلومات التسويقية 
 خبلؿسليم ال رئيسي يف ازباذ القرار غَتنقصها كعدـ دقتها يكانت دائما العامل اؼبباشر كالأك غياب اؼبعلومات أف 

  األزمة.

 أوال: دور نظام المعلومات التسويقي في مواجهة األزمات المتوقعة

لػػذلك هبػػب التعػػاطي مػػع األزمػػة ، كتصػػل األزمػػة إىل ىػػذه اؼبرحلػػة إذا مل  يػػتمكن البنػػك مػػن منػػع حػػدكث األزمػػة
إذا تػوافرت معلومػات صػحيحة كمتكاملػة عػن يكػل مػا  كفقا للتخطػيط اؼبسػبق  كال يكػوف التخطػيط جيػدا كمفيػدا إال

يكمػػػا أف جػػػودة اؼبعلومػػػات التسػػػويقية الػػػيت يبكػػػن أف تسػػػتخدـ خػػػبلؿ األزمػػػة هبػػػب أف تتميػػػز ،  وبػػػيط كيػػػرتبط باألزمػػػة
كيساىم نظاـ اؼبعلومػات التسػويقي يف كضػع اػبطػط مػن ، بالصدؽ كسرعة توفرىا ؼبتخذ القرار، كيف الوقت اؼبناسب

 زمة أك التقليل من آثارىا كتداعياهتا على النحو التايل : أجل مواجهة األ

 .  كربديد يكيفية مواجهتها كالتعامل معها، حصر االحتماالت اؼبختلفة لؤلزمة من كجهة نظر تسويقية -
لػػػذلك يسػػػػاىم نظػػػػاـ اؼبعلومػػػات التسػػػػويقي يف  تقػػػدَل التقػػػػارير اػباصػػػػة ، ربديػػػد األبعػػػػاد التسػػػويقية لؤلزمػػػػة -

البنك، كذلك من خبلؿ تقديرىا غبجم التهديدات كاؼبخاطر من خبلؿ تػوفَت أيكػرب قػدر  باألزمة إىل إدارة
 .  من اؼبعلومات

 . ربديد اإلمكانات اليت يبكن أف تساىم هبا إدارة التسويق طبقا لنوع األزمة اليت تعرض ؽبا البنك -
دبػا يػتبلءـ كظػركؼ يساىم نظاـ اؼبعلومػات التسػويقي بتقػدَل أم تعػديبلت حػوؿ اػبطػط اؼبوضػوعة مسػبقا  -

 2.األزمة

                                                 
1
 - Bocij, Paul, Chaffey, Dave, Andrew. G, Reasley & Hickie, Simon. Business Information Systems: 

Technology, Development &Management for E-Business, 3rd edition. Person Education Limited, England, 

2006, p10. 
 .49،50مرجع سابق ،ص، ؿبمود جاد اهلل - 2
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يسػػاىم نظػػػاـ اؼبعلومػػػات التسػػػويقي يف تػػػوفَت اؼبعلومػػػات عػػن اذباىػػػات مبػػػو األزمػػػة كاألسػػػباب التسػػػويقية إف  -
كجػػدت الػػيت تقػػف كراءىػػا باإلضػػافة إىل مشػػاريكتو مػػع فريػػق األزمػػة يف ربديػػد البػػدائل اؼبمكنػػة إليقػػاؼ مبػػو 

 األزمة 
 اؼبعلومػػػات الضػػػركرية عػػػن األبعػػػاد اعبديػػػدة لؤلزمػػػة إىل جانػػػب يلعػػػب نظػػػاـ اؼبعلومػػػات التسػػػويقي يف تػػػوفَت -

اؼبعلومػػػات اػباصػػػة بػػػالفرص أمػػػاـ اعبهػػػات ذات العبلقػػػة لتطػػػوير حلػػػوؿ جديػػػدة كربسػػػُت اعبهػػػود اغباليػػػة 
 1. اؼببذكلة الحتواء األزمة كالبحث عن آليات جديدة

ؽبا البنػك مػن خػبلؿ احملافظػة علػى يساىم نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف التغلب على األزمات اليت يتعرض  -
إهبػػاد انطباعػػات جيػػدة عػػن ك  اؼبكانػػة الذىنيػػة للبنػػك لػػدل الزبػػائن كتطويرىػػا كاالرتقػػاء هبػػا بشػػكل مسػػتمر

 اؼبنتجات كاػبدمات اليت يقدمها البنك للسوؽ.
جيػػة، خػػبلؿ األزمػػة اؼباليػػة العاؼبيػػة  فقػػد ريكػػزت علػػى صبػػع اؼبعلومػػات مػػن البيئػػة اػبار AXFOOD 2كعػػن ذبربػػة 

ككفقػػا للمعلومػػات الػػيت مت صبعهػػا أدريكػػت أف عليهػػا الًتيكيػػز علػػى سػػلوؾ الشػػراء للزبػػائن مػػن أجػػل البقػػاء كالقػػدرة علػػى 
اؼبنافسة، حيث ريكزت على زيادة مبيعاهتا من بعض العبلمات التجارية، فكانت اسًتاتيجيتها تػوفَت بعػض اؼبنتجػات 

، كبالتػػػايل %15-10ؼببيعػػات، كبيعهػػا بسػػعر أقػػل بنسػػبة مػػن إصبػػايل ا %23.4كالػػيت سبثػػل حػػوايل  Willysمثػػل  
كانطبلقػػا مػػن اؼبعلومػػات الػػيت كفرىػػا نظػػاـ االسػػتخبارات التسػػويقي فقػػد ريكػػزت علػػى اختيػػار منتجػػات عاليػػة اعبػػودة 

جيػدا بالنسػبة ؽبػم حيػث مت 2008كبيعها بأسعار أقل كبذلك ضمنت فرصا يكبَتة لزيادة مبيعاهتا كبالفعػل يكػاف عػاـ 
 .  3بعة متاجر جديدةافتتاح أر 

كانطبلقػػا مػػن التجربػػة السػػابقة يبكػػن للبنػػك يف حالػػة األزمػػات أف يعتمػػد علػػى اؼبعلومػػات التسػػويقية خاصػػة مػػا 
يوفره نظاـ االستخبارات التسػويقي معلومػات عػن البيئػة اػبارجيػة للبنػك كالػيت تعػد مهمػة يف ىػذه اغبالػة، كيبكػن أف 

 يوفر اؼبعلومات التالية للبنك :
ت عن أنػواع اؼبنتجػات كاػبػدمات اؼبنافسػة يف السػوؽ كمواصػفاهتا كالػيت يبكػن للبنػك مػن حػذؼ أك معلوما -

 إضافة خدمات جديدة خبلؿ األزمة.
معلومػػػات عػػػن أسػػػعار اؼبنتجػػػات اؼبنافسػػػة يكػػػذلك يبكػػػن للبنػػػك مػػػن تعػػػديل أسػػػعاره خدماتػػػو انطبلقػػػا مػػػن  -

 اؼبعلومات اميمعة.

                                                 
 .22ص ،، مهزاف بن عبد اؼبطلب، مرجع سابقمود حتمالةراىيم ؿبمد ؿبإب- 1
 ؿبل يف صبيع اكباء السويد 225، كسبلك أيكثر من 1999ىي متاجر للبقالة يف السويد تأسست سنة  -  2

3
- Barbara Hruzova, Marketing Strategies during Financial Crisis- A case study of  ICA, Coop & Axfood- 

Halmstad University, Section of Business and Engineering, Master Program in International Marketing, 2009, 

p26. 
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ذلػػػك حػػػىت يتسػػػٌت للبنػػػك مقارنتهػػػا مػػػع منتجاتػػػو كعليػػػو يضػػػع معلومػػػات عػػػن جػػػودة اؼبنتجػػػات اؼبنافسػػػة ك   -
 االسًتاتيجية اؼبناسبة سواء بالتحسُت أك التغيَت.

معلومػات عػػن درجػة سػػيطرة اؼبنافسػُت علػػى السػوؽ كمزايػػاىم مقارنػة بالبنػػك حيػث أف صبيػػع   مػا مت ذيكػػره   -
 .  سابقا دكف جدكل ما مل يكن للبنك معلومات عن منافسيو

خػػبلؿ مػػا سػػبق أف لنظػػاـ السػػجبلت كالتقػػارير الداخليػػة دكرا مهمػػا يف تػػوفَت اؼبعلومػػات  كنسػػتنتج أيضػػا مػػن
، الضػػركرية فيتضػػح مػػن خػػبلؿ الدراسػػة  السػػابقة أهنػػا يكانػػت اعتمػػدت علػػى معلومػػات حػػوؿ تراجػػع حجػػم مبيعاهتػػا

اؼبنتجػػات كتعتػػرب  كمعلومػػات حػػوؿ إمكانيػػة تعػػديل أك تغيػػَت بعػػض اػبػػدمات أك، نفقاهتػػاك  إضػػافة إىل متابعػػة أرباحهػػا
 دراسػةاؼبعلومات السابقة معلومات داخلية  يبكن اغبصوؿ عليها من السجبلت كالتقارير الداخلية، كقد أكضػحت 

( ScorteCozma and Rus,2009) احملاسػػػبية يف مسػػػاعدة منظمػػػات األعمػػػاؿ يف التعامػػػل مػػػع  دكر اؼبعلومػػػات
يف اغبػػػػد مػػػػن آثػػػػار األزمػػػػات الػػػػيت تواجػػػػو ىػػػػذه اؼبنظمػػػػات  األزمػػػػات، إذ بينػػػػت أف ىنػػػػاؾ دكرا ىامػػػػا ؽبػػػػذه اؼبعلومػػػػات

ازبػػاذ القػػرارات كتقليػػل حالػػة عػػدـ التأيكػػد مػػن ك  كالتغلػػب عليهػػا كذلػػك مػػن خػػبلؿ مسػػانبتها الفاعلػػة يف عمليػػة صػػنع
أنػػو ىنػػاؾ عبلقػػة طرديػػة كذات داللػػة إحصػػائية بػػُت فعاليػػة نظػػاـ  (2012، يكمػػا توصػػلت دراسػػة )ذيػػب  .1اؼبسػػتقبل

 .  2صرفية كاحتواء اؼبخاطر الناذبة عن االئتمافاؼبعلومات اؼب
كقد بينا من خبلؿ اؼبطلب السابق أف البنك يقـو بالتخطيط ؼبنع األزمة من اغبدكث كبينا ـبتلف  

لذلك فإف تلك اؼبعلومات التسويقية اميمعة يبكن للبنك االستفادة ، اػبطوات اليت يتبعها البنك ؼبنع حدكث األزمة
األزمة، ىذا من جهة كمن جهة أخرل فإف اػبطوات اؼبوضوعة سابقا من ربديد اؽبدؼ من  منها يف حاؿ حدكث

صبع اؼبعلومات كصوال إىل اختيار البديل اؼبناسب ستكوف نفسها يف ظل األزمة، كبالتايل سيكوف لنظاـ اؼبعلومات 
 . التسويقي دكرا فاعبل يف ظل األزمات اليت يتعرض ؽبا البنك

  معلومات التسويقي في مواجهة األزمات المفاجئةثانيا: دور نظام ال
البنػػك فلػػم  أنبلهػػا اإلشػػارات أك أف، حبػػدكثها ئتنبػػ إشػػاراتترسػػل  قػػد ال أزمػػاتىنػػاؾ  األحيػػافيف يكثػػَت مػػن         

طوات اؼبػذيكورة اػببػ األزمػةكىنػا سػوؼ سبػر دراسػة ، مل ىبطػط ؽبػا مسػبقا أزمػةفيجد البنك نفسو يف ، ايوؿ ؽبا اىتمام
 األزمػاتكىنػا بػبل شػك مهمػا تنوعػت كاختلفػت ، غاية اختيار البديل كدراستو  كتنفيذه إىل األزمةمن ربليل   سابقا

كيلعػػػػب نظػػػػاـ ، أحػػػػد زبفػػػػى علػػػػى كآثارىػػػػا ال األزمػػػػةالػػػػيت يتعػػػػرض البنػػػػك فػػػػإف  مسػػػػانبة التسػػػػويق يف التغلػػػػب علػػػػى 
ذلػك قػد كلعػل  األزمػةخػبلؿ   اسػًتاتيجيةت اؼبعلومات التسويقي دكرا من خبلؿ ما توفره مػن معلومػات الزبػاذ قػرارا

 مت توضيحو سابقا.

                                                 
1
 - Scorte, Carmen  Mihaela, Cozma, Adina and Rus, Luminita,The importance of accounting  information 

in crisis times, Annales Universitatis  Apulensis  Series  Oeconomica,VOL( 11), N(01), 2009, p194-200.  
فعالية نظم المعلومات المصرفية في تسيير حاالت فشل االئتمان، دراسة حالة: عينة من البنوك التجارية العاملة في والية ، حسُت ذيب - 2

 .233ص، 2012 جامعة كرقلة، اعبزائر، ،ةعلـو اقتصادي صص اقتصاد كتسيَت مؤسسة،زب ، ماجستَت)غَت منشورة،(2010ورقلة خبلل سنة 
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ك بالتايل فإف نظاـ اؼبعلومات التسويقي يوفر معلومات ذات أنبية خاصة خبلؿ األزمات اؼبفاجئة كذلك من 
 1خبلؿ:

 .القدرة على صبع معلومات بسرعة لبلستجابة لؤلزمة 

 موظفي البنك. القدرة على تقدَل اؼبعلومات ذات الصلة بسرعة إىل صبيع 

 .القدرة على تقدَل اؼبعلومات ذات الصلة باألزمة إىل الزبائن ككسائل اإلعبلـ 

 .القدرة على التحقق بسرعة إذا يكاف اؼبستفيدكف هبدكف معلومات مفيدة 

 .القدرة على االستجابة ألم تغَتات يف األزمة مع مركر الوقت 

الزبػػائن،  رحبيػػة لتحليػػل معلومػػات تقػػدـ اراتاالسػػتخب أف(  (Erik and Van,2005  دراسػػة كقػػد أظهػػرت
 ذات الزبػػائن ػبدمػػة اؼبناسػػبة االسػػًتاتيجية تضػػع هبعلهػػا فبػػا األزمػػات، إدارة أثنػػاء أفضػػل قػػرارات مػػن يبكػػن ذلػػك كأف

 ـبتلفػة لشػرائح التسػعَت كاسػًتاتيجيات اػبدمات تطوير من التسويقي االستخبارات نظاـ يوفره ما إىل إضافة القيمة،
 2.ائنالزب من

عندما تعرضت ألزمة نتيجة التسػمم الػذم تسػبب  Johnson & Johnsonكيبكن أف نشَت إىل ذبربة شريكة 
مػػػن أربػػػاح  %19مػػػن السػػػوؽ، كيشػػػكل مػػػا نسػػػبتو  %37كالػػػذم يبثػػػل حصػػػة ، بػػػو دكاء تيلينػػػوؿ )مسػػػكن اآلالـ(

فجػػػػائي، كيكػػػػاف  أشػػػػخاص يف شػػػػيكاغو يف الواليػػػػات اؼبتحػػػػدة بشػػػػكل 7تػػػػو   1982الشػػػػريكة، حيػػػػث يف سػػػػبتمرب 
كاضػػحا دكر نظػػاـ االسػػتخبارات التسػػويقي يف صبػػع اؼبعلومػػات حػػوؿ األزمػػة حبيػػث اسػػتطاعت أف تسػػتخدـ برنػػامج 

مػن حصػتها السػوقية كبػذلك ارتفعػت  %80تسويقي قوم أدت إىل اسًتجاع الثقة كاسػتطاعت أف تسػًتجع حػوايل 
 3مبيعاهتا مرة أخرل.

قي خػػػبلؿ األزمػػػات  مػػػن خػػػبلؿ ذبربػػػة شػػػريكة لتعبػػػأة البضػػػائع يكمػػػا يظهػػػر دكر نظػػػاـ االسػػػتخبارات التسػػػوي  
(CPG يف بريطانيا، كاليت اعتمدت علػى  اسػًتاتيجيات تسػويقية مػن أجػل اقنػاع زبائنهػا بػأف يػدفعوا شبػن لعبلمتهػا)

مقارنػػػة دبنافسػػػيها الػػػذين حفظػػػوا  %25التجاريػػػة خػػػبلؿ فػػػًتة ريكػػػود يكػػػاف سبػػػر هبػػػا،  كقػػػد زادت نفقاهتػػػا التسػػػويقية بػػػػػػػ
 4من اؼببيعات. %8كزيادة بػػػ %14فقاهتم التسويقية، كبالتايل سجلت زيادة يف األرباح بػػػػػن

                                                 
1
 --RIGHTNOW CX CLOUD SERVICE , Customer Relationship Management and Crisis Management: 

Proven Emergency Response Strategies for the Public Sector , An Oracle White Paper  March 2012 ,p04. 
2
 - Erik M. van Raaij, The strategic value of customer profitability analysis, Marketing Intelligence & 

Planning, Vol. (23),  N( 04), 2005, p372-381. 
3
 (10/03/2018) إدارة األزمات التنظيمية  ،مأضبد إبراىيم عبد اؽباد - 

                                                              http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhady/posts/288702          
4
 - Marnik G. Dekimpe , Barbara Deleersnyder, Business cycle research in marketing, a review and research 

agenda, J. of the Acad. Mark. Sci. vol(46),N(01 ), 2018, p33. 
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إمبػا تسػعى مػن خػبلؿ ك  كبالتايل فإف إدارة التسويق ال تقف موقػف اؼبتفػرج ذبػاه األزمػات الػيت يتعػرض ؽبػا البنػك     
ر اػبػدمات كاؼبنتجػات الػيت يقػدمها كالوصػوؿ األنشطة اؼبختلفة للتسػويق كاؼبتمثلػة بػاؼبزيج التسػويقي مػن خػبلؿ تطػوي

فضػػبل عػػن سياسػػات ، هبػػا إىل إشػػباع حاجػػات الزبػػائن كاسػػتخداـ سياسػػة التسػػعَت اؼبناسػػبة كاؼبتوافقػػة مػػع حالػػة األزمػػة
الػػًتكيج كالػػػيت تعػػد أداة أساسػػػية يف التعامػػػل كالتغلػػب علػػػى العديػػد مػػػن األزمػػػات عػػن طريػػػق اسػػتخداـ كسػػػائل فعالػػػة 

الفعالػة كأخػَتا فػإف اسػتخداـ سياسػة التوزيػع ، كزيػادة إقبػاؿ الزبػائن علػى منتجػات كخػدمات البنػك لتنشيط اؼببيعػات
يف عمليػػة بيػػع  لبلسػػتمرارالػػيت يتعػػرض ؽبػػا البنػػك مػػن خػػبلؿ العبلقػػات اؼبتنوعػػة مػػع الزبػػائن  األزمػػةمهمػػة للخػػركج مػػن 

على البنك تراجػع يف تقػدَل  األزمةثار من آ أف إذ األزمات،حدكث  أثناءكل طبيعي شاؼبنتجات كتقدَل اػبدمات ب
كأيضا تأثر صورة البنك لدل زبائنو، لذلك ال يبكػن للبنػك مػن إتبػاع االسػًتاتيجية اؼبناسػبة  اػبدمات كبيع اؼبنتجات

دكف أف يبلك نظاـ معلومات يوفر للبنك اؼبعلومات اؼبناسبة كالدقيقػة كالػيت وبتاجهػا للخػركج مػن األزمػة بأقػل اآلثػار 
يعترب نظاـ اؼبعلومات التسويقي من بُت أىػم تلػك األنظمػة كالػيت تسػاىم بشػكل فعػاؿ خػبلؿ حػدكث ك  يف،كالتكال

 أزمات بالبنك كذلك ما مت توضيحو.

 ثالثا: دور نظام المعلومات التسويقي في اتخاذ القرارات خبلل األزمات
ؿ  األزمات سواء يكانت قد أظهرت العديد من الدراسات أنبية نظاـ اؼبعلومات يف ازباذ القرار خبل

(  أف التأخَت يف  تقدَل 2009أزمات متوقعة أك أزمات مفاجئة، حيث بينت دراسة )جرادات كآخركف، 
اؼبعلومات عن الوقت اؼبطلوب يقلل من فاعليتها يف صنع قرار إدارم صحيح  يكما  توصلت أف نظم اؼبعلومات 

إىل أثر بعد ؿبتول اؼبعلومات ك  علومات البلزمة الزباذ القراراتاؼبستخدمة يف البنك سبتاز بكفاءة عالية يف توفَت اؼب
 CHRISTOFFERSEN)  كيف دراسة قاـ هبا  . 1األزمة لصنع القرار كالذم بدكره يؤثر يف ؿبتول القرار اإلدارم

LEIF & OTHERS,2000)،  ألثر نظاـ اؼبعلومات يف عمليات صنع القرارات فتوصلوا أف معظم العينية راضُت
كأظهر اؼبسح أف ، كىذا ما يؤيكد الدكر اؼبهم للنظاـ يف التأثَت على قرارات إهبابية، أك راضُت هبذا النظاـ جدا

 & ,Barakat & Shatnawi) ، يكما أظهرت دراسة 2النظاـ أعطى قباحا يكبَتا باغبصوؿ على معلومات ذات أنبية

Ismail, 2016 ) إىل تأثَت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كبالتايل يتضح من إدارة األزمة اؼبالية يعود   %14.06أف ىناؾ
( إىل كجود عبلقة ما 2010كأيضا توصلت دراسة )العوامرة كالزيادات،3. دكر النظاـ للحد من آثار األزمة اؼبالية

بُت تبٍت البنوؾ اؼبصارؼ اإلسبلمية األردنية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي  كقدرة ىذه اؼبصارؼ على الوقوؼ بوجو 
زمة اؼبالية، كىذا دليل على أف اؼبصارؼ اإلسبلمية مل تتأثر يكثَتا يف ظل كجود نظاـ معلومات تسويقي فيها األ

أف ىناؾ عبلقة إهبابية بُت السجبلت الداخلية  ) Shaker (2011,، يكما توصلت دراسة 4بتداعيات األزمة اؼبالية
                                                 

دراسة تطبيقية في بنك اإلسكان –دور نظم المعلومات اإلدارية في جودة صناعة القرارات اإلدارية ، آخركفد جرادات ك أضبعبد الناصر  - 1
 .83-82ص ،2009، 01، العدد31اميلد ، كالقانونية يةسلسلة العلـو االقتصاد، ؾبلة ترين للبحوث كالدراسات العلمية –للتجارة والتمويل 

2
 - CHRISTOFFERSEN LEIF & OTHERS ,  Impact of information Decision-Making Processes, Grid-

Arendal Issues paper, Portugal, 2000. 
3
 -Hamdi  Jaber  Barakat,  Hisham  Ali  Shatnawi, & Shaker Turki Ismail, op. cit, p189. 

 .14ؿبمد العوامرة، ؿبمد الزيادات، مرجع سابق، ص - 4
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ىناؾ عبلقة إهبابية بُت االستخبارات التسويقية كإمكانية كأيضا أف ، كازباذ القرار يف شريكة اػبطوط اعبوية األردنية
لكن الدراسة توصلت أنو ليس ىناؾ عبلقة بُت البحوث التسويقية كازباذ القرارات ، ازباذ القرار الصحيح

فقد توصلت إىل أف نظاـ اؼبعلومات    ,Benoumessad,2015   (Yahiaoui (يكل من ، أما دراسة1الصحيحة
  ربديد متطلبات إدارة األزمات كمراحل إدارهتا من خبلؿ اؼبعلومات التسويقية الناذبة عنهاالتسويقي يساىم يف

(  أف 2007، يكما توصلت دراسة )اػبشا  كقطب، 2اليت تساعد إدارة التسويق يف ازباذ القرارات الصحيحة ك 
التأثَت بسبب سيادة كسيطرة اؼبفهـو  ىناؾ تأثَتا داال إحصائيا لفعالية نظاـ اؼبعلومات يف احتواء األضرار يعود ىذا

التقليدم إلدارة األزمات، الذم ينظر لؤلزمة على أهنا تنحصر يف يكيفية التعامل معها بعد كقوعها كاحتواء األضرار 
الناذبة عنها، كبالتايل تتدخل اإلدارة العليا بشكل مباشر كمريكز فبا يؤدم حاجة اؼبؤسسة إىل توفَت اؼبعلومات 

وعية كدرجة اؼبوثوقية اؼبناسبة، على اعتبار أف اؼبؤسسة تواجو ربديات كـباطر، فبا يتطلب تظافر اعبهود بالكمية كالن
، كبالتايل يساىم أيضا قسم التسويق من خبلؿ ما يوفره من معلومات تسويقية ؽبا دكر يف 3للتقليل من تأثَتىا

 ازباذ القرارات خبلؿ األزمات.
كنو من منع حدكث األزمة إذا استطاع استقراء إشارات اإلنذار ك من خبلؿ ما سبق فإف البنك يب 

أك أف األزمة حدثت دكف سابق ، اؼبختلفة، كيف حاالت يكثَتة قد تقع األزمة  سواء يكاف البنك يكاف متوقع حدكثها
ارىا إنذار أك أف البنك مل يوؿ اىتماـ إلشارات االنذار، فإف البنك سيكوف أماـ مواجهة األزمة كالتقليل من آث

قدر اإلمكاف ليتمكن من الرجوع إىل حالتو االعتيادية، كبالتايل قباح البنك على البقاء كاالستمرار مرتبط بقدرتو 
كقد بينا أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي من خبلؿ ما يوفره من ك  على مواجهة أم خطر أك هتديد قد يؤثر عليو،
 . كج منهامعلومات يستفيد منها البنك يف إدارة األزمة كاػبر 

بالتايل انتهاء األزمة ليست نقطة النهاية بالنسبة للبنك بل ستكوف نقطة بداية ؼبرحلة ما بعد األزمة،  ك 
 كىو ما سوؼ نتطرؽ لو يف اؼبطلب اؼبوايل.

   األزمةبعد  دور نظام المعلومات التسويقي في مرحلة ما المطلب الثالث:
إذ أف ىذه اؼبرحلة تعتػرب مسػألة بالغػة ، نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف البنك األزمة ال يعٍت انتهاء دكر انتهاء  إف     

كيسػػػاىم نظػػػاـ ، األنبيػػػة يف إدارة األزمػػػات، ألهنػػػا ربسػػػن مػػػن قػػػدرات البنػػػك يف الوقايػػػة كاالسػػػتعداد ألزمػػػات فباثلػػػة
 اؼبعلومات التسويقي بتوفَت معلومات الضركرية، من خبلؿ:

 مة أوال: تقييم وتقويم مواجهة األز  
بعػػػد االنتهػػػاء مػػػن األزمػػػة كإهبػػػاد اغبػػػل اؼبناسػػػب يتوجػػػب علػػػى صػػػانع القػػػرار إعػػػادة دراسػػػة التجربػػػة كاستقصػػػاء 

كذلػػك مػن خػػبلؿ كصػػف للحػػل اؼبسػتخدـ علػػى أف يشػػمل ذلػػك يكيفيػة التعامػػل مسػػتقببل مػػع ، الػدركس الػػيت ربتويهػػا
كيكػػذلك هبػػب أف تشػػمل دراسػػة التجربػػة ، مثػػل ىػػذا النػػوع مػػن األزمػػات  الػػيت تعػػرض ؽبػػا البنػػك كتطػػوير اغبػػل اؼبقػػًتح

                                                 
1
 - Shaker Turki Ismail, op. cit ,p177. 

2
 - Naima Yahiaoui, Fatiha Benoumessad, , Op.cit , P134-144 

 .17ؿبي الدين قطب، مرجع سابق ،ص  ،شايكر اػبشا  - 3
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األمػػور الػػيت هبػػب إتباعهػػا دكف ظهػػور ىػػذه األزمػػة مػػرة أخػػرل، لػػذلك يلعػػب نظػػاـ اؼبعلومػػات التسػػويقي دكرا يف عػػدة 
 1ؾباالت، أنبها :

 .  اغبكم على مدل سبلمة األساليب التسويقية اليت سانبت يف مواجهة األزمة -
بكػػر كفاعليتهػػا يف إعطػػاء إشػػارات صػػادقة كسػػليمة عمػػا وبػػدث اغبكػػم علػػى مػػدل سػػبلمة أجهػػزة اإلنػػذار اؼب -

 .  من أزمات
اغبكػم علػى مػدل سػبلمة نظػاـ اؼبعلومػات التسػويقي كمصػداقيتو يف إعطػاء معلومػات سػليمة عػن األزمػات  -

 . كآثارىا التسويقية

 ثانيا: إجراء الدراسات واألبحاث التسويقية  
لػػة العديػػد مػػن الدراسػػات خاصػػة مػػن خػػبلؿ نظػػاـ االسػػتخبارات يػػوفر نظػػاـ اؼبعلومػػات التسػػويقي يف ىػػذه اؼبرح

نظػػػاـ البحػػػوث التسػػػويقي، خاصػػػة مػػػن خػػػبلؿ دراسػػػة ؼبػػػدل  قبػػػاح كفعاليػػػة األسػػػاليب  اؼبسػػػتخدمة يف ك  التسػػػويقي
 كيتطلب عددا من اإلجراءات من بينها :، كمدل تأثر ظبعة البنك باألزمة، مواجهة األزمة

بنك كذلك هبدؼ التعرؼ على آرائهم حػوؿ اإلجػراءات الػيت اتبعػت يف استقصاء رأم اعبمهور الداخلي لل -
 . كيكذلك االستفهاـ حوؿ النقائص اؼبوجودة فيها، إدارة األزمة

استقصػػػاء رأم اعبمهػػػور اػبػػػارجي للبنػػػك كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ معرفػػػة آرائهػػػم حػػػوؿ التعػػػديبلت الػػػيت أدخلهػػػا  -
 . خاصة  مثل التعديبلت اؼبرتبطة باؼبزيج التسويقي

يكوف البنك  أيضا حباجة إىل جهػود إلصػبلح ظبعتػو حيػث أف ىنػاؾ عبلقػة ارتبػاط موجػود بػُت السػمعة  يكما  
كنية التعامل مع البنك، لذلك فإف توفَت اؼبعلومات من  خبلؿ إجراء الدراسػات كالبحػوث التسػويقية يعتػرب  ضػركريا 

سػػػن مػػػن  عمليػػػة إدارة األزمػػػات أف اؼبؤسسػػػة يبكػػػن أف تػػػتعلم كرب coombsكيوصػػػي ، يف مرحلػػػة مػػػا بعػػػد األزمػػػة
   2مستقببل.
ؿبػػرؾ حبػػث متخصػػص يف االسػػتخبارات لتحديػػد االذباىػػات العامػػة كتقيػػيم BP  3كقػػد اسػػتخدمت شػػريكة   

كبالتػػػايل  ، يكمػػػا قامػػػت بتحليػػػل صبيػػػع البحػػػوث كالدراسػػػات األخػػػَتة الػػػيت قامػػػت هبػػػا،  تػػػأثَت األزمػػػة علػػػى ظبعػػػة الشػػػريكة
  4ت كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية يف تقييم األزمة بعد انتهائها.اىتماـ الشريكة بنظاـ االستخبارا

                                                 
 .112-111ص، مرجع سابق، ؿبمد الفاتح ؿبمود اؼبغر  بشَت  -1

2
 - Crisis management  and  communications,   Posted on October 30, 2007 by Institute for PR,  )11/03/2018(  

https://instituteforpr.org/crisis-management-and-communications/      
فبا تسبب يف أزمة  اقتصادية  يكبَتة للشريكة فقد تراجعت اسهمها يف البورصة، كتأثرت ، الشريكة شريكة للنفط كسبثلت األزمة يف انفجار منصة للنفط - 3

 عنو خسائر مالية ضخمة. ظبعتها فبا ترتب
4
 - Mohamed MEJRI, Crisis Management: Lessons Learnt from the BP : Deepwater Horizon Spill Oil, 

Business Management and Strategy, VOL(04) , N(02), 2013,p83. 
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( إىل  أف ىنػػػػػاؾ تػػػػػأثَتا داال إحصػػػػػائيا لفعاليػػػػػة نظػػػػػاـ اؼبعلومػػػػػات 2007كتوصػػػػػلت دراسػػػػػة )اػبشػػػػػا  كقطػػػػػب،
كيبكػػن أف يكػػوف السػػبب يف ذلػػك ، يف مسػػاعدة إدارات الشػػريكات الصػػناعية يف األردف يف اسػػتعادة النشػػاط 1اإلداريػػة

حاجة اإلدارة لبلستخداـ األيكرب للمعلومات للتعرؼ على اآلثار الػيت تريكتهػا األزمػة علػى الشػريكة كعلػى األطػراؼ الػيت 
تتعامػل معهػػا كؿباكلتهػا للرجػػوع إىل نشػاطها االعتيػػادم، يكمػا توصػػلت أيضػا إىل أف ىنػػاؾ تػأثَتا داال إحصػػائيا لفعاليػػة 

الشػػريكات كايكتسػػاهبا للخػػربة يف مواجهػػة األزمػػات الػػيت ستحصػػل ؽبػػا يف تعلػػم إدارات ىػػذه  2نظػػاـ اؼبعلومػػات اإلداريػػة
 .3مستقببل

 ثالثا: متابعة السجبلت والتقارير الداخلية 
يكما يبكن لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية أف يلعب دكر مهما يف مرحة ما بعد األزمة إذ يبكػن للبنػك 

ة،  إضػػافة إىل  السػػجبلت الداخليػػة  اؼبتػػوفرة للبنػػك عػػن رحبيتػػو كذلػػك  بعػػد األزمػػك  مػػن متابعػػة تطػػور حصػػتو السػػوقية
حجػػػم السػػػيولة كأيضػػػا السػػػجبلت حػػػوؿ الشػػػكاكل الػػػيت يقػػػدمها الزبػػػائن  إلدارة البنػػػك كغَتىػػػا مػػػن اؼبعلومػػػات الػػػيت  

 .  يبكن للبنك من متابعتها كرصدىا كذلك للتأيكد من فعالية األساليب اؼبستخدمة للخركج  من األزمة

 بط لعدم التكراررابعا: وضع الضوا
نظػػرا لعػػدـ االسػػتفادة مػػن األخطػػاء السػػابقة كعػػدـ كضػػع ، يعتػػرب تكػػرار األزمػػة مػػن أقسػػي مػػا يبػػر بػػو البنػػك  

لذلك ينبغػي علػى إدارة البنػك أف تأخػذ ذلػك يف االعتبػار، كدراسػة ، الضوابط لعدـ التكرار خاصة األزمات اؼبتكررة
. كلقػد توصػلت دراسػة 4حػىت يبنػع ظهػور  تلػك األزمػات مػن جديػدـبتلف األسػباب كاإلشػارات دبػا فيهػا التسػويقية 

( أنػػو يوجػػد عبلقػػة طرديػػة كذات داللػػة إحصػػائية بػػُت فعاليػػة نظػػاـ اؼبعلومػػات اؼبصػػرفية كالػػتعلم  مػػن  2012)ذيػػب،
 5 األزمات اليت تعرضت ؽبا.

 بنوك العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وزيادة القدرة التنافسية لل المبحث الثالث:
يتناكؿ  ىذا اؼببحث دراسة العبلقة بُت اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده 
كاؼبتمثلة يف نظاـ االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية مع اؼبتغَت 

كاغبصة السوقية  اتمثلة يف جودة اػبدمة اؼبصرفية كتوظيف التكنولوجيالتابع كاؼبتمثل يف القدرة التنافسية بأبعادىا كاؼب
كعليو سوؼ نقـو بتحليل العبلقة السابقة بُت يكل بعد من أبعاد اؼبتغَت اؼبستقل مع أبعاد اؼبتغَت التابع ، كالرحبية

 على النحو الذم سوؼ نوضحو فيما يأيت.

                                                 
 مبلئمة النظاـ للمستويات اإلدارية. حصائية ىي : رضا اؼبستخدـ النهائي، حجم االستخداـ،اإلاألبعاد  ذات الداللة  - 1
 االستجابة للتغَتات اؼبستجدة، أمن اؼبعلومات.، حصائية ىي: حجم االستخداـإلاألبعاد ذات الداللة ا - 2
 .17شايكر اػبشا ، ؿبي الدين قطب، مرجع سابق، ص - 3
 .51، ص2017دف، ، دار اػبليج للنشر كالتوزيع، عماف، األر سيكولوجية إدارة األزمةأياد نصر،  - 4
 .235حسُت ذيب، مرجع سابق، ص -5
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 وزيادة القدرة التنافسية للبنوك العبلقة بين نظام البحوث التسويقي  المطلب األول:
سوؼ نريكز يف اؼبطلب على ربليل العبلقة بُت نظاـ البحوث التسويقي كيكل بعد من أبعاد القدرة  

 التكنولوجيا اؼبصرفية كالرحبية كاغبصة السوقية.ك  التسويقية للبنك كاؼبتمثلة يف جودة اػبدمة اؼبصرفية

  تحقيق الجودة في الخدمة المصرفية العبلقة بين نظام البحوث التسويقي و  أوال:
 1تتحقق اعبودة عندما ينجح البنك يف تصميم كتقدَل خدمة تشبع حاجػػػات كرغبات الزبائن كإرضائهم.

حيث أف اعبودة  يف اػبدمة اؼبصرفية تريكز على حكم الزبائن كنتائج مقارنتهم بُت توقعاهتم كإدرايكهم للخدمة 
نوؾ أف تعمل على ربقيق اعبودة العالية ػبدماهتا لكي تبقى يف  سوؽ اؼبنافسة ، ؽبذا على الب2الفعلية اؼبقدمة 

جعل ىدؼ يكسب كالء الزبائن كاستمرارية ارتباطهم بالتعامل مع ، بسبب انفتاح األسواؽ اؼبصرفية الوطنية كالعاؼبية
توقعات الزبائن لذلك على البنك إجراء دراسات  سوقية تطبيقية للحصوؿ على ، البنك ىدفا تسعى لتحقيقو

لذلك يلعب نظاـ ، باالعتماد على مبوذج تقييم اػبدمة اؼبصرفية الذم يتضمن أبعادا كمؤشرات جودة اػبدمة
 على وبكموف الذين ىم الزبائن أف حيث الًتيكيز على الزبائن البحوث التسويقي دكرا يف ذلك من خبلؿ 

 إشباع إىل تؤدم اليت القيمة تلك اػبدمة، أك باؼبنتج ةاؼبتعلق اػبصائص ؽبم تقدمها اليت القيمة خبلؿ من اعبودة
يكما أف إحداث   .إدارة البنك قبل من الزبائن على الًتيكيز يتم أف بد فبل يبلهتم،ضتفب يكس كبالتايل حاجاهتم،

 التمييز للخدمة اؼبصرفية يف أذىاف الزبائن كالذم يساعدىم يف إدراؾ الفرؽ بُت البنك اؼبؤسسات اؼبنافسة األخرل
كؽبذا فإف أىم مستلزمات التمييز ضركرة بناء صورة مدريكة على أساس كجود خصائص خدمية ذات قيم أعلى من 

كىذا لن يكوف إال من ، القيم اليت تنطوم عليها اػبصائص نفسها يف اػبدمات اؼبقدمة من قبل البنوؾ اؼبنافسة
 . 3خبلؿ تبٍت اسًتاتيجية تسويقية تسعى لتحقيق ذلك  

اف قباح البنك يف تقدَل خدمة ذات جودة كربقق رضا الزبائن فإف البحوث التسويقية كمن أجل ضم
 سبكن من دراسة كربليل كقياس رضاىم عن اػبدمة اؼبقدمة، كتسمح عملية القياس بػػػػػػ:

 . اغبصوؿ على تغذية مرتدة حوؿ رضا الزبائن يف البنك كخدماهتا كأساليب التعامل معهم -
 . اؼبفتوح كالبناء حوؿ ؾباالت القوة كالضعف حوؿ اػبدمةتوفَت أساليب اغبوار  -
 4توفَت مقياس الستقرار ؾباالت كفرص التطور اؼبستقبلي. -
 اغبصوؿ على مقارنة مستول رضا الزبائن لديها مع مستول رضا زبائن البنوؾ اؼبنافسة. -

                                                 
 .205ص مرجع سابق، ،رعبد الناص خرم - 1

2
 -lewis R,R chambers ,marking ship in hospitalizing, newyork,USA,1998, p167. 

 ،األردف، عماف، ر كالتوزيعشللن،دار صفاء  المزيج التسويقي المصرفي وأثره على الصورة المدركة للزبائنكآخركف ، عبلء فرحاف طالب، - 3
 .106ص ،2010

4
 -Monin .J, Op.cit ,p 108. 
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حتياجات كؿباكلة ك لتحقيق اعبودة يف اػبدمة اؼبصرفية يستوجب على البنك دراسة كربليل تلك اال 
 تصميم اػبدمات القادرة على إشباعها بدرجة عالية، كيتطلب ذلك ما يلي:

إف نظاـ البحوث التسويقية يوفر للبنك اؼبعلومات حوؿ تقسيم السوؽ إىل ؾبموعة من  تجزئة السوق: -
ن األسواؽ على أساس العمر، كالثقافة، الدخل، اغبالة االجتماعية...اخل، حبيث يتكوف يكل جزء م

 .1ؿبددة ك  ؾبموعة من اؼبشًتين الذين لديهم رغبات كحاجات متشاهبة
إف قدرة البنوؾ على امتبلؾ ميزة تنافسية مقارنة باؼبنافسُت مرىوف بتحقيق رضا  تحقيق رضا الزبائن : -

 . الزبائن عن القيم كاؼبنافع القادرة على ربقيق اإلشباع العايل غباجاهتم اؼبتنوعة كاؼبتغَتة
من خبلؿ العمل على تقدَل اػبدمات اؼبصرفية ذات اعبودة  تجابة في تلبية الحاجات :سرعة االس -

، كيظهر دكر نظاـ حبوث التسويق بدراسة احتياجات الزبائن كمعرفة متطلباهتم، العالية يف الوقت كاؼبكاف اؼبناسبُت
 2قعاهتم. كبالتايل فإف إجراء البحوث التسويقية سوؼ تسمح بإعداد االسًتاتيجية كفقا لتو 

أال كىو اغباجة إىل موائمة اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ ، كىناؾ عنصر مهم يف مسألة االستجابة للزبوف
كتتم  عملية فهم سلوؾ اؼبستهلكُت بالطرؽ التالية  من خبلؿ ما يوفره نظاـ ، البنك مع اؼبطالب الفردية كاعبماعية

 3البحوث التسويقي من معلومات حوؿ :
 . سواؽ كمعرفة يكل التطورات اليت تطرأ على حالة اؼبستهلكُتاؼبسح الكمي لؤل -
 . تقسيم اؼبستهلكُت إىل فئات نوعية متجانسة -
 . ربليل كتفسَت كاستخبلص نتائج اؼبسوحات السابقة للبنك -
اغبصوؿ على معلومات كتقارير دكرية من صبيع نقاط التوزيع زبص سلويكيات اؼبستهلك كتساعد على  -

 فهم رغباتو.
، اـ البحوث التسويقي من معرفة التوجهات اغبالية كاؼبستقبلية غباجات اؼبستهلك كتفضيبلهتمسبكن نظ -

  4. كاألسواؽ اعبديدة، كيكذلك خلق فرض لتجزئة السوؽ
كبالتايل يوفر نظاـ البحوث التسويقي قدرة للبنك على تقدَل خدمات قادرة على إشباع حاجات الزبائن 

    . للبنك بتحقيق اعبودة اؼبطلوبة يف اػبدمة كربقق ؽبم الرضا، كبالتايل تسمح

                                                 
 .196،ص مرجع سابقعبد الناصر ، رمخ - 1
ؾبلة الباحث، جامعة كرقلة،  -دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية–دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة تنافسية داسي كىيبة،  - 2

 .168ص ،2012، 11العدد
              ، ، ؾبلة الواحات للبحوث كالدراساتأىمية تثمين مصادر الميزة التنافسية في المنظمة لضمان استمرارية مزاياىا التنافسيةشي، ؿبمد قريي - 3
 .129ص، 2012 ،10 لعددا

4
 - Rouach, D., & Santi, P, Compétitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes,  European 

Management Journal, VOL(19),  N(05) ,2001, p553. 
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، ( إىل أنو حىت يستمر البنك يف السوؽ كاالرتقاء ؼبستول يرضي اؼبستهلكُت1998كقد أشار)الصحن، 
يكما ،  البد من إجراء دراسات لتحديد العبلقة بُت اعبودة اؼبقدمة بالسعر اؼبقًتح كمدل قدرة البنك على تغيَته

يبكن ك  دراسات من خبلؿ ربليل مرايكز القوة كالضعف بالنسبة ػبدمات اؼبؤسسات اؼبنافسة،على البنك القياـ بال
( يف دراسة 2008، كقد بُت )معتز سلماف،1االسًتشاد ب راء الزبائن لغرض التحسُت يف جودة اػبدمة اؼبقدمة ؽبم

األداء عدد الزبائن اؼبتذمرين،  قاـ هبا أف ىناؾ عبلقة تأثَتية لنظاـ حبوث التسويق كجودة األداء، كقد ضمن جودة
 اعبودة خبلؿ من التميز ربقيق أف  ( أيضا2011،عياش)  بُت. يكما 2مقدار رضا  الزبوف....اخل، الشكاكل

 أف يبكن اليت القيمة كدراسة، تلبيتها خدماهتم خبلؿ من فو اؼبنافس يتمكن مل اليت االحتياجات معرفة يتطلب
 القياـ خبلؿ من كذلك معلومات من  التسويقي البحوث نظاـ يوفره ما  بلؿخ من، اػبدمة مقابل الزبوف يدفعها

  .3 للزبائن االستقصاء على باالعتماد  حبوث إجراء أك، الزبائن مع دبقاببلت
أف االحًتاـ الذم يتمتع بو البنك يعترب أحد األبعاد  (Crane &Clarke,1998)يكما أيكدت  دراسة  

ائن، باإلضافة إىل عوامل أخرل يكموقع البنك كمدل توفر التسهيبلت اؼبصرفية اليت اؽبامة  عبودة اػبدمة لدل الزب
كحيث أف اغبكم على اعبودة للخدمة اؼبصرفية تكوف نقطة االنطبلؽ من الزبوف، كاليت  ،4يبحث عنها الزبوف 

سات ؼبعرفة جودة كبالتايل على البنك أف يويل أنبية للقياـ بالدرا، تعترب من العوامل اليت تنعكس على رضاه
كدكف كجود نظاـ للبحوث التسويقية فإنو سوؼ تكوف للبنك الصعوبة دبكاف للوصوؿ إىل ، اػبدمة اليت يقدمها

 جودة ربسُت خبللو من البنك يستطيع معلومات يوفر التسويقي البحوث نظاـ فإف كبالتايل، اعبودة اؼبطلوبة
 . كاحتياجاهتم غباهتمر  كربقق كرضاىم زبائنو توقعات مع لتتبلءـ خدماتو

 اغباليُت زبائنو كحاجات رغبات  تليب خدمات تقدَل من يتمكن البنك حىتكمن خبلؿ ما سبق 
 سلوؾ على اؼبؤثرة العوامل بدراسة يقـو أف البنك على لذلك ترضيهم، اليت باعبودة تكوف أف  هبب، كاؼبرتقبُت

 نظاـ أف يكما. تنافسية بيئة يف أعماؽبا تزاكؿ ايلاغب الوقت يف البنوؾ أف  حيث، البنك اختيار يف  الزبائن
  كبالتايل، كأداءىا البنك على تأثَتىا كيكيفية التنافسية البيئة دراسة خبلؿ من  معلومات يوفر التسويقي البحوث

 دبختلف  البيئة ىذه مع تكيفها كاسًتاتيجية نشاطو البنك هبا يبارس اليت الطريقة كاستنباط فهم من يبكن
 السوؽ، اقتصاد إفرازات مصدرىا كاليت اؼبنافسة حدة كأماـ فيها، كالتحكم السيطرة بصعوبة تتسم اليت امكوناهت

 بصورة الزبائن إرضاء  أف يكما ،زبوفال رضا لكسب اؼبطلوبة باعبودة خدمات تقدَل على ؾبرب نفسو البنك هبد
 اليت التطورات كمعرفة خدمات من تاجونووب عما اؼبعلومات توفَت البنك من يتطلب ُتاؼبنافس  من كأسرع أفضل

                                                 
الدار اعبامعية للطباعة كالنشر  –مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية –بحوث التسويق مصطفى ؿبمود ابو بكر ،، ؿبمد فريد الصحن- 1

 .54،ص1998اإلسكندرية ،مصر ،، كالتوزيع
دراسة تحليلية آلراء عينة من مدراء فنادق الدرجة –م المعلومات التسويقية في ضمان جودة األداء أثر نظ، معتز سلماف عبد الرزاؽ - 2

 .176ص ،2008، 68دارة كاألعماؿ، العدد ؾبلة اإل –الممتازة و األولى 
ديكتوراه علـو  -E.NA.D حالة مجمع–إدارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحوالت االقتصادية قويدر عياش،  - 3

 .195ص ،2011اعبزائر،  ،03)غَت منشورة( علـو اقتصادية ،جامعة اعبزائر
4
 -Crane F ,Clarke T.K, the Identification of Evaluation Critaria and Cues used In Selecting Services, 

Journal of Services Marketing, Spring, 1998,p54. 
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 تعديل من البنك سبكن اليت الضركرية اؼبعلومات التسويقي البحوث نظاـ يوفر لذلك كعاداهتم، أذكاقهم يف ربدث
 إىل تسعى متميزة تسويقية جهود إىل وبتاج البنك هبعل ما كىذا النظاـ، ـبرجات على بناء التسويقية اػبطة
 كتلبية الزبوف على الًتيكيز  خبلؿ من سبق ما خبلؿ من بيناه ما كىذا اؼبنافسة على قدرة اؽب ليضمن اعبودة ربقيق

 .  اؼبنافسُت على الًتيكيز إىل باإلضافة  حاجاتو

 توظيف التكنولوجيا في البنك و  ثانيا: العبلقة بين نظام البحوث التسويقي
سواؽ اؼبختلفة ؿبفزا لتوجو البنك كبو كتعترب دراسة تطلعات كدرجة تقدـ الطلب على اػبدمات عرب األ 

كأف ما يعرب عن ذلك  التزايد يف الطلب ىو اؼبعرفة اعبيدة ، تطوير تكنولوجيتو قصد خدمة أسواقو اؼبستهدفة
كيوفر نظاـ البحوث التسويقي معلومات تدفع البنك إىل ، كايكتشاؼ تطلعاهتم، لتوجهات الزبائن  كاؼبستهلكُت

التكنولوجي  كإتباع تكنولوجيا متطورة يكضركرة ؼبسايرة التطورات كالتغَتات اغباصلة يف  تبٍت االبتكار كاإلبداع
يكما يوفر نظاـ البحوث التسويقي  معلومات حوؿ البيئة اػبارجية لؤلسواؽ اؼبستهدفة فإهنا ،  أسواقو اؼبستهدفة

 . سبكن البنك من كضع االسًتاتيجية اليت يتبعها يف تنافسينو التكنولوجية
ضافة إىل ذلك يوفر نظاـ البحوث التسويقي للبنك اغبصوؿ على معلومات من خبلؿ دراسة  حجم باإل 

كحجم السوؽ سوؼ يؤثر عليو من خبلؿ ضغط اؼبستهلكُت، يكما أف دراسة ، الطلب على خدمات البنك
ن مواجهتها، الظركؼ البيئية كاالجتماعية للمستهلكُت تفرض أمباطا من الطلب  على اػبدمات البد من البنك م

،يكما أف نظاـ البحوث 1فبا يدفع بو إىل تطوير التكنولوجيا كاإلسراع إىل التحديث كاالبتكار يف اػبدمات 
التسويقي يعمل على ربليل اذباىات اؼبنافسة اؼبصرفية تكنولوجيا من خبلؿ دراسة كتقييم اؼبنافسة يف السوؽ 

وؾ اؼبنافسة كاؼبؤسسات اؼبالية األخرل كذلك سوؼ يدفع اؼبصرفية كالتعرؼ على اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ البن
البنك إىل تطوير التكنولوجيا اؼبستخدمة أك استخداـ تكنولوجيا جديدة، باإلضافة إىل توفَت اؼبعلومات حوؿ 

اؽباتف ، البطاقات البنكية، استيعاب الزبائن للتكنولوجيا  اؼبصرفية اؼبستخدمة مثل خدمات الصراؼ اآليل
كيلعب نظاـ البحوث التسويقي دكرا يف اؼبنافسة خاصة توفَته لتكنولوجيا اؼبعلومات يف داخل  2..... اؼبصريف

حيث  يعطي توفر ىذه ، البنك اليت قد تستخدـ عدة استخدامات اسًتاتيجية يكدعم التخطيط االسًتاتيجي
 . التكنولوجيا مركنة أيكرب لعملية التغيَت اؼبستقبلية

كذلك ، كخاصة نظم توزيع اػبدمة، تكنولوجيا تأثَتا متزايدا على تسويق اػبدمات اؼبصرفيةيبكن القوؿ إف لل      
كمن اعبدير باإلشارة لو أنو عندما يقـو البنك بتقدَل خدمات ، من خبلؿ تغَت العبلقات بُت البنوؾ كالزبائن

                                                 
 .59-58ص ،مرجع سابق النسور، عبد اغبكيم عبد اهلل - 1
 ،2005، 03عدد ال الشلف،، ،ؾبلة اقتصاديات افريقيا جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسيةبريش عبد القادر ، - 2
 262-263ص
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لتسويقي من معلومات من مصرفية تعتمد على التكنولوجيا فاؼبفًتض أنو يعتمد على ما يوفره نظاـ البحوث ا
  1 . خبلؿ دراسة حاجات اؼبستهلك

 2كبالتايل يساىم نظاـ البحوث التسويقية يف ظهور التكنولوجيا اعبديدة يف البنوؾ من خبلؿ :
إجراء البحوث اؼبسحية كما توفره من معلومات لفهم الفرص كالتهديدات مث العمل على إدخاؿ  -

 . التكنولوجيا ؼبواجهة اؼبنافسُت
 . عمل على ربديث كبناء تصور للتكنولوجيا اؼبستخدمةال -

يكما يوفر نظاـ البحوث التسويقي باختيار البديل التكنولوجي اؼبناسب كذلك من خبلؿ الدراسات اليت      
 3ذبيب عن األسئلة التالية :

 السوؽ  ؟ ما تأثَت التكنولوجيا اليت يعتـز اختيارىا على قدرات العمليات البنكية لتلبية احتياجات -
 يكيف تساعد التكنولوجيا اؼبعتـز اختيارىا يف بناء قدرات اؼبوارد لتشغيل عمليات اإلنتاج يف البنك؟ -
أما من حيث توظيف التكنولوجيا باستخداـ االنًتنت فقد ساعدت إدارة البنك بإجراء حبوث تسويقية  

يكما أف نظاـ البحوث ،  ف للخدمة اؼبصرفيةتساىم يف معرفة ادرايكات الزبو ،  كذلك من خبلؿ استبيانات الكًتكنية
حيث إف ؽبا األثر األيكرب على القرار الشرائي للزبوف طاليب ، التسويقي يساىم يف فهم البيئة التكنولوجية للبنك

 .4اػبدمة اإللكًتكنية 
لذلك تعترب دراسة تطلعات كدرجة تقدـ الطلب على اػبدمات عرب األسواؽ اؼبختلفة ؿبفزا لتوجو البنك 

كأف ما يعرب عن ذلك  التزايد يف الطلب ىو اؼبعرفة اعبيدة ، كبو تطوير تكنولوجيتو قصد خدمة أسواقو اؼبستهدفة
كيوفر نظاـ البحوث التسويقي معلومات تدفع البنك إىل ، كايكتشاؼ تطلعاهتم، لتوجهات الزبائن  كاؼبستهلكُت

ورة يكضركرة ؼبسايرة التطورات كالتغَتات اغباصلة يف تبٍت االبتكار كاإلبداع التكنولوجي  كإتباع تكنولوجيا متط
يكما يوفر نظاـ البحوث التسويقي  معلومات حوؿ البيئة اػبارجية لؤلسواؽ اؼبستهدفة فإهنا ،  أسواقو اؼبستهدفة

 سبكن البنك من كضع االسًتاتيجية اليت يتبعها يف تنافسينو التكنولوجية.

 الربحية و  يثالثا: العبلقة بين نظام البحوث التسويق
يعترب نظاـ البحوث التسويقي أحد األدكات اؼبستخدمة لتوفَت اؼبعلومات عن األسواؽ كخصائصها   

..كغَتىا من اؼبعلومات اليت تساعد إدارة البنك من استخبلص النتائج اليت . كالزبائن  كدكافعهم كربليل سلويكهم
                                                 

  .182،ص2007، صرالقاىرة، م للمعارؼ، العر  اؼبكتب ،الجاتس آثار لمواجهة المصرفي التسويق تفعيل ضبد مراد،أسامي  - 1

 -دراسة ميدانية في شركات التأمين األردنية -نظم المعلومات وأثرىا في مستويات اإلبداع ناـز ؿبمود األضبد ملكاكم، ، النجار ةفايز صبع- 2
 .266،ص 2010، 02، العدد26ؾبلة جامعة دمشق للعلـو  االقتصادية كالقانونية ،اميلد 

–دراسة مرجعية مقارنة للبنوك العاملة بمقر والية البويرة –جية كأداة لزيادة القدرة التنافسية للبنوك اليقظة التكنولو ، يكرغلي أظباء- 3
 .75، ص2014ة، زبصص تسويق، جامعة بومرداس،  ،علـو ذباري )غَت منشورة(ماجستَت

4
 - Turban, E. Lee, J. Viehland, Electronic Commerce: A managerial Perspective, Pearson Education, Inc., 

Upper Saddle River, New Jersey,2004, p131. 



 العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية كإدارة األزمات فػػػػػي البنػػػػػػػػػػػػوؾ الفصل الثالث 
 

151 
 

دة معلومات حوؿ فرص البيع  إضافة إىل الدراسات يبكن من خبلؽبا ربسُت نتائج اؼببيعات من خبلؿ توفَت قاع
كالبحوث اؼبرتبطة بالدخوؿ إىل سوؽ جديدة أك االستمرار يف السوؽ اغبالية، كمن ىذا اؼبنطلق فإف نظاـ البحوث 

فبا ، التسويقي يقـو بتزكيد متخذم القرار باؼبعلومات البلزمة عن اػبدمات كاألسواؽ كاؼبنافسُت كالزبائن كغَت ذلك
 .1مح بإعداد االسًتاتيجية اؼببلئمة  كاليت  سوؼ تنعكس على زيادة رحبية البنكيس

أف خدمة الزبائن ككالئهم مهمة لتحقيق الرحبية على اؼبدل  (Agarwal & OTHERS,2003)كيرل            
كالذم سوؼ ، كيبكن لنظاـ  البحوث التسويقي  أف يوفر معلومات للبنك سبكنو من اإلبداع كاالبتكار 2البعيد

 3ينعكس على الرحبية من خبلؿ :
 خفض تكاليف التشغيل.ك  تقدَل خدمات مصرفية متكاملة 
 زيادة يكفاءة أداء البنوؾ . 

حوؿ سلوؾ الزبائن حوؿ تقدَل البنك للخدمات  يكما يربز دكر نظاـ البحوث التسويقي يف توفَته ؼبعلومات      
و أف استخداـ البنك للبطاقات الببلستيكية اؼبمغنطة ػبدمة ( يف دراست2007، حيث توصل )شايكر، اإللكًتكنية

ك  يبكن للبنك من زيادة مبيعات اػبدمة يف السوؽ 4زبائنو كجذب زبائن جدد أدل إىل  زيادة رحبية البنك.
 5 القائمة كذلك من خبلؿ :

يقي من : كذلك باالعتماد على ما توفره نظاـ البحوث التسو زيادة حجم القطاع  البيعي في البنك -
دراسة إمكانية إنشاء فركع جديدة يف مناطق جغرافية معينة، كهبذا االنتشار فإف اػبدمة سيتم توزيعها على كبو 
قد يتيح للعديد من األفراد من اإلقداـ على التعامل مع اػبدمات اؼبتاحة دبا يدعم اغبالة القائمة يف السوؽ يف 

 األرباح اؼبناسبة من ىذا التعامل كينعكس ذلك على رحبية البنك.زيادة التعامبلت كتوسعها كانتشارىا دبا وبقق 
ذلك أف تطوير كابتكار اػبدمات اعبديدة كالذم بدكره وبتاج جذب زبائن من البنوك المنافسة : -

كما يوفره نظاـ البحوث التسويقي من معلومات يسمح للبنك من تقدَل خدمات ، من البنك معلومات ـبتلفة
إىل زيادة يف التعامل كزيادة  يقدمو اؼبنافسوف، كبالتايل فإف االبتكار يف اػبدمات اؼبصرفية يؤدممصرفية ـبتلفة عما 

   يف رقم األعماؿ كبالتايل ينعكس على رحبية البنك.

                                                 
دراسة حالة مؤسسة  –دور نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حناف السبع، مفيدة وبياكم - 1

 .59-58ص، 2013 ،12لعدداعبزائر، ا، جامعة كرقلة، ،ؾبلة الباحث )الجزائر-GMSالمطاحن الكبرى للجنوب )
2
 - Agarwal, S. Erramilli, M.K. & Chekitan, S.D, Market orientation and performance in service firms: role 

of innovation, Journal of Services Marketing,VOL( 17), N(01), 2003, p 68-82 
،اؼبلتقى الدكيل األكؿ حوؿ :اقتصاديات  رفي ودوره في تحسين الميزة التنافسية للبنوكبداع واالبتكار في النظام المصاإل ، سفياف نقمارم - 3

  .14صاعبزائر، ، ،جامعة البليدة2013أفريل 18ك17اؼبعرفة كاإلبداع ،يومي 
 -تواجو االنقراض إن المصارف ديناصورات –التسويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية للمصارف األردنية شايكر تريكي إظباعيل ، - 4
 .20-19األردف ،ص، جامعة فيبلدلفيا ،عماف ،2007سبوز04/05يومي ، عماؿ مصرفية إلكًتكنيةأؼبؤسبر العلمي اػبامس: :كبو مناخ استثمارم ك ا

 .132-131ص ، مرجع سابق،تيسَت العفيشات العجارمة- 5
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يكما تعد حبوث رضا الزبوف من أىم كأسرع البحوث مبوا يف ؾباؿ التسويق  حيث أف توفَت اػبدمات اؼبصرفية        
 1كيظهر تأثَت رضا الزبائن على الرحبية يكما يلي:، بائن البد أف وبقق زيادة الرحبيةاليت ترضي الز 

يؤدم الرضا اؼبتزايد للزبائن إىل زيادة الوالء للزبائن اغباليُت دبعٌت أف البنك سوؼ وبتفظ بعدد أيكرب من  -
البنك الزبائن الذين سوؼ يكرركف طلب خدمات البنك يف اؼبستقبل فبا ينعكس أثره على عائد 

 ألنو يضمن تدفق األمواؿ عليو مستقببل.، االقتصادم
يؤدم الرضا اؼبتزايد للزبائن إىل خفض مركنة السعر للزبائن اغباليُت ألف الزبائن الراضُت يكوف لديهم  -

استعدادا أيكرب لئلنفاؽ مقابل الفوائد اليت وبصلوف عليها كيكذلك استعداد أيكرب لقبوؿ الزيادة يف السعر 
 . صرفية فبا يزيد من ىامش الربحللخدمات اؼب

يؤدم الرضا اؼبتزايد للزبائن إىل خفض تكلفة ربوؿ الزبائن عن البنك يف اؼبستقبل ألنو إذا يكاف البنك  -
يتمتع بدرجة عالية من االحتفاظ بزبائن راضُت يطلبوف خدمات البنك بصفة مستمرة على فًتات زمنية 

 ابل استقطاب زبائن جدد.قصَتة فلن وبتاج إىل صرؼ أمواؿ إضافية مق
يؤدم ربقيق أعلى مستول لرضا الزبائن إىل خفض تكلفة جذب زبائن جدد ألف الزبائن الراضُت يلعبوف  -

دكرا يكبَتا يف اإلعبلـ الشخصي اإلهبا  عن البنك كخدماتو باإلضافة إىل كسائل النشر اليت تنقل 
 . اؼبعلومات اإلهبابية عن البنك للزبائن اؼبرتقبُت

زيادة رضا الزبائن إىل ربسُت ظبعة البنك يككل فبا يساعد على تقدَل خدمات جديدة كخفض  يؤدم -
  . ـباطر ذبربة ىذه اػبدمات من قبل الزبائن

إف اعبهود اؼببذكلة من البنك من خبلؿ البحوث التسويقية سبكن من فهم كإدراؾ حاجات الزبوف كتوقعاتو   
ات كربليلها كصوال إىل تعزيز العبلقة مع الزبوف بالبنك كدبا وبقق رضاءه كاإليفاء هبا، كذلك من خبلؿ صبع البيان

اليت يكوف يف مقدمتها العوائد ك  ككالءه، شأنو شأف أم أعماؿ أخرل يف البنك تستعمل لتحقيق أىداؼ البنك
  2. كالرحبية
نك أك على األقل احملافظة عليها كبالتايل يبكن أف نستنتج أف لنظاـ البحوث التسويقي دكرا يف زيادة رحبية الب      

 من خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا النظاـ كاليت سبكن البنك من كضع االسًتاتيجية اؼبناسبة لتحقيق ذلك.

 رابعا: العبلقة بين نظام البحوث التسويقي والحصة السوقية
سواؽ كخصائصها يعترب نظاـ البحوث التسويقي أحدل األدكات اؼبستخدمة لتوفَت اؼبعلومات عن األ  

من ، ..كغَتىا من اؼبعلومات اليت تساعد إدارة البنك من استخبلص النتائج. كربليل سلويكهم، كالزبائن  كدكافعهم
                                                 

 .247-246، صسامي أضبد مراد، مرجع سابق- 1
 .206ص ،2014عماف، األردف، دار األياـ للنشر كالتوزيع، -منظور فكري معاصر–ة التسويق إدار عبلء فرحاف طالب، - 2
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خبلؿ توفَت قاعدة معلومات  حوؿ فرص البيع  إضافة إىل الدراسات كالبحوث اؼبرتبطة للدخوؿ إىل سوؽ جديدة 
نطلق فإف نظاـ حبوث التسويق يقـو بتزكيد متخذم القرار باؼبعلومات كمن ىذا اؼب، أك االستمرار يف السوؽ اغبالية

فبا يسمح بإعداد االسًتاتيجية اؼببلئمة  كاليت  ، البلزمة عن اػبدمات كاألسواؽ كاؼبنافسُت كالزبائن كغَت ذلك
 .1سوؼ ينعكس على اغبصة السوقية للبنك

ي من ربديد االسًتاتيجية التسويقية اؼبناسبة اليت يكما يبكن للمعلومات اليت يوفرىا نظاـ البحوث التسويق  
تسمح لو بزيادة اغبصة السوقية من خبلؿ العمل على توسيع نطاؽ السوؽ، يكذلك يبكن من خبلؿ البحوث 

كبالتايل ، التسويقية معرفة نقاط ضعف البنوؾ اؼبنافسة كعلى أساسها يتم كضع االسًتاتيجية التنافسية اؼبناسبة
 لى زيادة اغبصة السوقية للبنك.سوؼ ينعكس ذلك ع

أف نظاـ البحوث التسويقي يلعب دكرا من خبلؿ  البحوث اليت هتدؼ  (Agarwal & OTHERS,2003)كيرل 
كتكثيف بيع اػبدمة إىل زبائن جدد أم زيادة اغبصة السوقية على حساب ، إىل خدمة قطاعات  سوقية جديدة

أف يوفر معلومات للبنك سبكنو من اإلبداع كاالبتكار كالذم سوؼ . كيبكن لنظاـ   البحوث التسويقي 2اؼبنافسُت 
  3ينعكس يف زيادة اغبصة السوقية من خبلؿ :

 . سبكُت البنك من الوصوؿ إىل قاعدة أكسع من الزبائن -
 . تقدَل خدمات مصرفية متكاملة -
 . زيادة يكفاءة أداء البنوؾ -

حيث ، ؼبستهلك كالعوامل اؼبؤثرة فيوكيوفر نظاـ البحوث التسويقي معلومات حوؿ دراسة سلوؾ ا
االجتماعية ىي  العوامل ك  أف العوامل اػبارجية كاؼبتعلقة بسلوؾ اؼبستهلك (2007أبو ضبد،رضا ) توصلت دراسة

لذلك  على البنك أف  يويل اىتماما بدراسة سلوؾ   4،كاغبضارية كاالقتصادية ذات تأثَت يف ربديد اغبصة السوقية
 كعليو أف وبدد االسًتاتيجية التسويقية اؼبناسبة فبا يضمن لو البقاء، رتقبُت كمعرفة دكافعهمزبائنو اغباليُت كاؼب

 . االستمرار يف ظل اؼبنافسة كيكسب حصة سوقيةك 
يكما يوفر نظاـ اؼبعلومات التسويقي معلومات حوؿ اغبصة السوقية للقطاع، كمعرفة حصة البنك منها، 

بتقدَل معجوف أسناف جديد إىل السوؽ، كبتحليل السوؽ "Lifre Prothersفعلى سبيل اؼبثاؿ قامت مؤسسة  
، تليها مؤسسة %45 ربصل على حصة سوقية تقدر ب: PROCTER &GAMBELكجدت أف مؤسسة  

"Colgate " :مث مؤسسة %28ب،" Lifre":مث باقي اؼبؤسسات ؾبتمعة حبصة ، %17حبصة سوقية تقدر ب
من األنواع اؼبختلفة تباع على أساس منع التسوس %65أف  كبتحليل أعمق كجدت، %10تصل إىل حوايل 

                                                 
 .59-58،ص مرجع سابق، حناف السبع، مفيدة وبياكم- 1

2
 - Agarwal, S. Erramilli, M.K. & Chekitan, S.D op. cit, p 70. 

  .14،ص مرجع سابقسفياف نقمارم،  - 3
(  11/04/2017 ) ثر سلوك المستهلك والمنافسة في الحصة السوقية لمصنع الكوفة للمشروبات الغازيةتحليل أبو ضبد، ا رضا صاحب - 4
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كبتحليل ىذه البيانات كجدت اؼبؤسسة أف عليها الًتيكيز يف إعبلناهتا على منع التسوس  لتتمكن من زيادة 
لذلك يتضح من ذلك على أف قدرة اؼبؤسسة على  صبع اؼبعلومات كربليها كالوصوؿ إىل ازباذ ، حصتها السوقية

اسب لن يكوف إال يف ظل توفر معلومات كيساىم  نظاـ البحوث التسويقي  يف توفَت تلك اؼبعلومات القرار اؼبن
 1. كاليت على أساسها يتم ازباذ القرار السليم

إضافة إىل ذلك فإف نظاـ البحوث التسويقي  يوفر من خبلؿ دراسة كربليل  موقف اؼبنافسُت يف السوؽ 
غبصة السوقية لكل منهم كالصورة الذىنية عن يكل منافس لدل زبائنها كقدراهتم كمرايكزىم من خبلؿ معرفة ا

، 2كعليو سوؼ ربدد االسًتاتيجية اؼببلئمة ، كاؼبميزات اػباصة خبدماهتا سوؼ تساعد يف ربديد موقف يكل منافس
ة لتشكل حاجزا قويا أماـ اؼبنافسُت فبا يدفع اؼبستهلكُت بالتوجو إىل خدمات البنك فبا ينعكس على اغبص

باإلضافة إىل أف  اؼبعرفة اعبيدة باؼبنافسُت سوؼ يشكل عائقا  لدخوؽبم إىل السوؽ خبدمات ، السوقية للبنك
  . كىذا سوؼ ينعكس على اغبصة السوقية البنك، جديدة

حوؿ سلوؾ الزبائن حوؿ تقدَل البنك  يكما يربز دكر نظاـ البحوث التسويقي يف توفَته ؼبعلومات          
يف دراستو إىل أف تقدَل البنك خدمات عرب شبكة االنًتنت  )2007شايكر،(حيث توصل ، لكًتكنيةللخدمات اال

سوؼ يؤدم إىل زبفيض التكاليف لكل من مقدـ اػبدمة كمتلقيها كبالتايل سوؼ يؤدم إىل  زيادة عدد اؼبتعاملُت 
  3. ىو ما سينعكس على زيادة اغبصة السوقية للبنك

ات اؼبقدمة للزبوف، من العوامل األيكثر أنبية اليت تؤثر يف أداء كحدات العمل على يكما تعد جودة اػبدم       
اؼبدل البعيد، فجودة اػبدمات اؼبقدمة للزبوف تعطي أفضلية ؽبذه اػبدمة مقارنة مع  ما يقدمو  اؼبنافسوف 

لطرؽ األيكثر فاعلية اآلخركف، كأف تقدَل خدمة ذات جودة متفوقة، كإجراء التحسينات اؼبستمرة عليها يعد من ا
للنهوض بالعمل  كالذم وبتاج إىل إجراء دراسات كحبوث لتحسُت اعبودة يف األداء كألف اعبودة يف األداء تقود 

توصلت دراسة )بدر ك  . 4إىل التوسع يف السوؽ كربقيق مكاسب إضافية من خبلؿ زيادة حصتها السوقية 
، متوسطة بُت البحوث التسويقية كاغبصة السوقية اإلصبالية( أف ىناؾ عبلقة تأثَت إهبابية بدرجة 2008الدين،

 . 5كعدـ كجود عبلقة تأثَت إهبابية بُت البحوث التسويقية كيكل من حصة السوؽ اؼبخدـك كحصة السوؽ النسبية
كمن خبلؿ ما سبق فإف لنظاـ البحوث التسويقي دكرا يف زيادة اغبصة السوقية للبنك من مداخل ـبتلفة       
من خبلؿ زبفيض التكاليف أك دراسة ما تقدمو اؼبؤسسات اؼبنافسة من خدمات  أك من خبلؿ الًتيكيز سواء 

                                                 
 .257ص ،2003االسكندرية ،مصر، ، ، الدار اعبامعيةاإلعبلن الصحن، دؿبمد فري - 1
 .109ص، بد اغبكيم عبد اهلل النسور، مرجع سابقع- 2
 .20-19،ص مرجع سابقشايكر تريكي إظباعيل ، - 3

4
 -Metawa Saad A ,mohammed Almossawai, Banking Behvior of Islamic Bank Customers :Perspective and 

Implication , International Journal of bank Marketing, VOL(16), N(07), p300. 
دراسة ميدانية على الفنادق السياحية –أثر استخدام نظم المعلومات التسويقية على الحصة السوقية بدر الدين ؿبمد علي بٍت إظباعيل ، - 5

 ،ص ف.2008، األردف، جامعة آؿ البيت ماجستَت)غَت منشورة(، يكلية إدارة اؼباؿ كاألعماؿ، -العاملة في األردن
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على الزبوف كربسُت جودة اػبدمة اؼبقدمة لو كغَتىا كلذلك على البنك  أف يويل اىتماما بالبحوث التسويقية من 
 أجل زيادة حصتو السوقية أك على األقل احملافظة عليها.

 زيادة القدرة التنافسية للبنوكو  العبلقة بين نظام االستخبارات التسويقي المطلب الثاني:
يعترب نظاـ االستخبارات التسويقي من األنظمة اليت توفر تدفقا للمعلومات بصفة مستمرة للبنك كبالتايل  

االستخبارات  كسوؼ نربز دكره من خبلؿ إبراز العبلقة بُت نظاـ، يبكن من خبللو زيادة القدرة التنافسية للبنك
التسويقي كجودة اػبدمة اؼبصرفية كيكذلك عبلقتو بالتكنولوجيا إضافة إىل إبراز العبلقة بُت نظاـ االستخبارات 

 كسوؼ لبص ىذا  اؼبطلب بنوع من التحليل للعبلقة السابقة.، التسويقي كالرحبية كاغبصة السوقية للبنك

   دة الخدمة المصرفية أوال :العبلقة بين نظام االستخبارات التسويقي وجو 

يبكن من خبلؿ نظاـ االستخبارات التسويقي من صبع اؼبعلومات اليت تساعد البنك يف  تقييم اػبدمة   
يكما يوفر نظاـ االستخبارات التسويقي معرفة البنوؾ يكيف ينظر ،  اؼبقدمة للزبائن كالعمل على ربسُت جودهتا

يوفر النظاـ اإلؼباـ بكل اػبدمات القادرة على تلبية احتياجات  الزبائن اغباليُت كاؼبرتقبُت ػبدمات البنك لذلك
يقدـ نظاـ لبلستخبارات التسويقي معلومات عن السوؽ كاحتياجات الزبائن بدقة فبا يسمح للبنك . ك الزبوف

 ، كيسعى بذلك لتحقيق رضا الزبائن كتضع1باالستجابة كتوجيو أنشطتو كفقا غباجات الزبائن اغبالية كاؼبستقبلية
كقد ، 2ضمن أكلوياهتا خلق قيمة ؽبم كبالتايل سوؼ يؤدم ذلك بطبيعة اغباؿ إىل ربسن جودة اػبدمات اؼبقدمة 

إىل أف ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بُت نظاـ االستخبارات التسويقي   (2014توصلت دراسة قاـ هبا )العزاكم، 
حتفاظ هبم، يكما أف ىناؾ عبلقة قوية بُت االىتماـ كالءىم كاالك  كإدارة العبلقة مع الزبائن من خبلؿ ربقيق رضاىم

كنفس النتيجة ، كالءىم كاالحتفاظ هبمك  باستخبارات اؼبنافسُت  كإدارة العبلقة مع الزبائن من خبلؿ ربقيق رضاىم
كىذا دليل على أف فهم الزبوف كمعرفتو كالبحث عن نقاط القوة لدل اؼبنافسُت ، توصل ؽبا خبصوص فهم الزبوف

يكما ،  البنك يعمل على ربسُت جودة خدماتو دبا يتبلءـ مع اؼبتغَتات اغباصلة يف البيئة اليت يعمل فيهاسيجعل 
توصلت الدراسة أيضا إىل أنو ىناؾ اتفاقا بتأثَت فهم الزبوف يكأحد أبعاد نظاـ  االستخبارات التسويقي يف  ربقيق 

ع اؼبعلومات عن اؼبنافسُت للتعرؼ على نقاط قوهتم رضا ككالء كاالحتفاظ بالزبائن، كيليو  يف االتفاؽ عملية صب
كضعفهم لتقدَل خدمات فبيزة قصد اغبصوؿ على رضا الزبائن ككالئهم كربقيق ىدؼ االحتفاظ هبم، يكما أف 

 .3 ىناؾ تأثَتا الستخبارات اؼبنتج )اػبدمة(كفهم السوؽ على رضا ككالء الزبائن
كالئو للبنك كنظاـ االستخبارات التسويقي، حيث أف الرضا إذف العبلقة عبلقة ارتباط بُت رضا الزبوف ك  

كمن ىنا يساىم نظاـ االستخبارات ، كالوالء من دكف شك مرتبط جبودة اػبدمة اليت يقدمها البنك لزبائنو
التسويقي يف صبع اؼبعلومات كربليلها لتمكن البنك من استخدامها يف ربسُت جودة خدماتو فبا ينعكس على رضا 

                                                 
1
 - Christian Homburg , Harley Krohmer, John P. Workman Jr,  A strategy implementation perspective of 

market orientation,  Journal of Business Research,  N)57(, 2004 , p1332. 
2
 -Zhou, K, Z., Gao, G, Y., Yang, Z., & Zhou, Developing strategic orientation in China: antecedents and 

consequences of market and innovation orientations,  Journal of Business Research, N )58(, 2005, p1050. 
 .75،77مرجع سابق، ص، ؿبمد عبد الوىاب العزاكم - 3
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ما أف مراقبة الزبائن من خبلؿ مبلحظة تصرفاهتم كسلويكياهتم أثناء أك بعد اغبصوؿ على اػبدمة يبكن يك،  الزبوف
 . التوصل إىل معلومات حوؿ تفضيبلهتم

يعترب االىتماـ دببلحظات العميل من خبلؿ  االتصاالت اؼبباشرة بُت مقدـ اػبدمة كالزبوف فهي تساىم يف ك        
، ىذا من جهة، كمن جهة أخرل تعترب األنًتنت نافذة البنك على عاؼبو اػبارجي ربسُت جودة اػبدمة اؼبقدمة

كيكذلك االستعبلـ عن اػبدمات ، كمصدرا مهما لبلستخبارات التسويقية من خبلؿ مراقبة عركض عمل اؼبنافسُت
خاؿ خدمات أخرل اليت تقدمها البنوؾ اؼبنافسة، كبالتايل توفر للبنك اؼبعلومات كاليت  من خبلؽبا يبكنو من  إد

 . تليب احتياجات الزبائن كأيضا تفيد اؼبعلومات البنك يف ربسُت جودة اػبدمات اؼبقدمة
كبالتايل يبكن من خبلؿ نظاـ االستخبارات التسويقي من صبع اؼبعلومات حوؿ الزبائن كاؼبنافسُت كخاصة   

، ها يف ربسُت جودة اػبدمة اؼبقدمة ؽبممن خبلؿ االتصاؿ اؼبباشر بُت موظفي البنك كالزبائن كاليت يستفاد من
كيستفاد منها يف ربسُت أك تعديل أسلوب تقدَل اػبدمة كالذم سوؼ ينعكس يف زيادة الرضا للزبوف  كبالتايل 

 جودة اػبدمة. 
كمن خبلؿ ما سبق يتضح العبلقة بُت نظاـ االستخبارات التسويقي كجودة اػبدمة اؼبصرفية كذلك من        

 مات اليت يوفرىا النظاـ كاليت تساىم يف ربسُت جودة اػبدمة اؼبصرفية.خبلؿ اؼبعلو 

 وتوظيف التكنولوجيا  ثانيا: العبلقة بين نظام االستخبارات التسويقي

يسمح نظاـ االستخبارات التسويقي عن الكشف عن يكل التطورات كاؼبستجدات اغباصلة يف ميداف 
( إىل أف  OTHERS,2005) &Zhou. كأشار 1ا أك مستقببلكاليت هتم البنك حالي، التقنيات التكنولوجية

استخبارات السوؽ تؤدم إىل أنواع ـبتلفة من االبتكارات كذلك من خبلؿ تريكيزه على اإلبداع، كبالتايل فإف 
استخبارات السوؽ تؤثر إهبابا على البنك من حيث االبتكار، يكما أف استخبارات السوؽ تدفع البنك كبو اإلبداع 

كبالتايل فإف توفر اؼبعلومات ، تاح البنك كميلو إىل إحداث التغيَت باالعتماد على التكنولوجيا اعبديدةبسبب انف
كبالتايل فإف نظاـ االستخبارات التسويقي يساىم . 2البلزمة سبكن البنك من تعزيز األفكار اعبديدة كتبٍت اإلبداع

  . توفَت اؼبعلومات الضركرية لذلك

كذلك من خبلؿ رصده ، اـ االستخبارات التسويقي يعترب ماسحا بيئيا جيداإضافة إىل ذلك فإف نظ 
كهبعل البنك أيكثر ديناميكية كقابلية للتطور، فاؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ ، للتغَتات اغباصلة يف البيئة التنافسية

على ربديد  القدرةأيضا أصبحت لنظم االستخبارات  3االستخبارات التسويقي تسمح للبنك بتطوير التكنولوجيا.

                                                 
1
- PATEYRON. E, la Veille strategique, ed. ECONOMICA, 1998, p 143 

2
 -Zhou, K, Z., Gao, G, Y., Yang, Z., & Zhou, N, op.cit., p1050. 

3
 - Savioz. P,  Luggen. M, Tschirky. H, Technology intelligence Structuring it into the new-technology-based 

firm (NTBF), TECH Monitor, 2003, p43. 
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التطورات التكنولوجية يف الوقت اؼبناسب، كذلك بتحديد االحتياجات التكنولوجية يف السوؽ القائم على 
 .1االبتكار

يكما أف إدخاؿ عمليات ربسينية على خدمات البنك تكوف يكردكد فعل على اؼبنافس، كىذا ما ينعكس 
 تفوؽ خدمات اؼبنافسُت، كبالتايل فإف نظاـ على الزبائن من خبلؿ استفادهتم من تلك اػبدمات اليت

االستخبارات التسويقي يسمح بتوفَت اؼبعلومات لفهم حاجات الزبائن كاستعماؿ اؼبعلومات اليت مت ربليلها ألجل 
 2عملية اإلبداع  التكنولوجي كالتطوير يف اػبدمات.

نكية كالتطور التكنولوجي اؼبتسارع يكما يبكن اإلشارة إىل أف انفتاح األسواؽ كربرير ذبارة اػبدمات الب.
كمن شبة البحث ، جعل البنوؾ أماـ حتمية االستجابة ؽبذه اؼبتغَتات كتلبية احتياجات زبائنها اؼبتعددة كالبلمتناىية

كطرؽ جديدة لتقدَل كتسويق اػبدمات البنكية ذبعل البنك ، عن منتجات جديدة تكوف بديلة للمنتجات اغبالية
نافسيو اغباليُت أك اعبدد كيساىم نظاـ االستخبارات التسويقي  يف ذلك من خبلؿ االطبلع يف مريكز قوة مهدد ؼب

3.الدائم على آخر اؼبستجدات  اغباصلة يف امياؿ التكنولوجي
 

 الزبائن كرغبات احتياجات يف التغَت حوؿ اليومية اؼبعلومات صبع التسويقي االستخبارات نظاـ يوفر  
 كفر يكلما كبالتايل، التكنولوجيا إدخاؿ خبلؿ من خدماهتا ربسُت إىل تسعى هبعلها فبا اكموايكبته ؽبا كاالستجابة

 خدماهتا ربسُت إىل البنك يدفع سوؼ اؼبنافسة كاؼبؤسسات البنوؾ عدد حوؿ معلومات االستخبارات نظاـ
 طرؼ من جديدة لوجياتكنو  إدخاؿ أك التكنولوجيا يف تغيَت أم فإف ثانية جهة كمن اغبديثة، التكنولوجيا كإدخاؿ
 بطاقات أك اآليل الصراؼ أجهزة  استخداـ مثل التكنولوجيا تلك تقليد إىل البنك يدفع سوؼ اؼبنافسة البنوؾ
 كبالتايل، اغباصلة التكنولوجية التطورات بتوقع لو يسمح البنك لبيئة اؼبستمر الًتصد أف يكما،  اإللكًتكنية الدفع
 امياؿ يف للتغَتات االستجابة سرعة فإف شك كبدكف . البنكي العمل يف ثةاغبدي التكنولوجيا إدخاؿ من يبكنو

 أحد التسويقي االستخبارات نظاـ كيعترب التغَتات، تلك رصد على قادر معلومات نظاـ إىل وبتاج  التكنولوجي
  .لبنكا يف التكنولوجيا توظيف كبُت بينو عبلقة ىناؾ كبالتايل اؼبعلومات، تلك توفر اليت اؼبصادر تلك

 ثالثا : العبلقة بين نظام االستخبارات التسويقي والربحية 

يف احتياجات كرغبات الزبائن كصوال لتحقيق  يوفر نظاـ استخبارات السوؽ االستجابة للتغَتات  
مستويات عالية من رضاىم، من خبلؿ معرفة السلويكيات الضركرية إلهباد قيمة للزبائن كبالتايل ربقيق مستويات 

 .4تنعكس على الرحبية  سوؼمن األداء عالية 

                                                 
1
-  Luz. P, Oscar. F, Castellanos. D, Claudia.H, Evaluating technology intelligence system efficiency 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/18182/35661     ( 09/04/2016 ) 
2
 - Frambach, R, T., Prabhu, J.,  Verhallen, T,M, M, The influence of business strategy on new product 

activity: The role of market orientation, International Journal of Research in Marketing ,N( 20), 2003 , p392. 
3
 - MATMAR dalila, la veille technologique : une necessité pour l’intégrations des entreprises à l’economie 

mondiale 
www.harduscussion..gov      (02/04/2016) 
4
 -Narver, J.C. & Slater, S, The effect of a market orientation on business profitability,  Journal of Marketing. 

VOL(54), N(04), 1990, p20-35. 
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أف جودة اػبدمات اؼبصرفية عنصرا أساسيا يف اؼبنافسة   (Rashed & Tabassum (2014 ,كيعترب يكل من      
بُت البنوؾ، من خبلؿ االستجابة السريعة الحتياجات اؼبستهلكُت من خبلؿ نظاـ االستخبارات التسويقي 

إدراؾ الزبوف للخدمة من خبلؿ ك  ب على البنك أف يتعرؼ على توقعاتيكما هب سوؼ تؤدم إىل ربقيق رضاىم.
قياس توقعاهتا حيث أف قياس توقعاهتا ىو اؼبفتاح ليكوف البنك قادر على تقدَل خدمات ترضي الزبوف، يكما أف 
فهم أفضل لتصورات الزبائن يبكن البنك من ربديد اإلجراءات اؼبطلوبة لتلبية احتياجات الزبائن بسهولة كاليت 

كذلك ألف اؼبعلومة تعترب مصدرا يتم من خبلؽبا تطوير اػبدمات اغبالية،  ،1الرحبية(تؤثر مباشرة على أداء البنك )
يكما يبكن من استحداث خدمات جديدة أك قنوات جديدة، كيساىم يف تلبية حاجات الزبائن كخلق قيمة 

 . 2مضافة ؽبم فبا ينعكس على رحبية البنك 
بصفة مستمرة حوؿ بيئة البنك اػبارجية   سبكن كيبكن لنظاـ االستخبارات التسويقي من توفَت معلومات 

البنك من ايكتساب مهارات كأسواؽ كمزايا ذبعلو يتفوؽ على منافسيو كربح كزبائن إضافيُت، كذلك من خبلؿ 
 3اؼبعلومات اؼبتوفرة عن:

كاليت تؤثر على أرباح البنوؾ، كبالتايل على كضعيتها تهديدات المنتجات والخدمات البديلة : -
 .التنافسية
يعترب الزبائن إحدل القول اؼبؤثرة على اؼبنافسة بُت البنوؾ، كذلك من  قدرة المساومة لدى الزبائن: -

خبلؿ قدرهتم على مساكمتها كتأثَتىا على رحبيتها، كذلك إما باؼبطالبة بأسعار منخفضة، أك جودة عالية، أك 
 باؼبزيد من اػبدمات.

كتزداد قدرهتم التفاكضية ، ؿ ضغطهم على البنككذلك من خبل القدرة التفاوضية لدى الموردين: -
 . كبالتايل سوؼ يؤثر على أرباح البنك، عندما يزكدكف البنك دبورد مهم ال يبكن االستغناء عنو

 4:أف االستخبارات تساىم يفYuan & Huang)  (2001, يكما بُت 
 . ربديد الفرص اؼبتاحة للنمو -
 خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ االستخبارات. تأثَت على اؼبوقع التنافسي كعلى الرحبية من -

أف االستخبارات تريكز على ربليل رحبية الزبوف يبكن أف   (Erik & van, 2005)  يكما أكضحت دراسة    
تساعد يف ربسُت التخطيط االسًتاتيجي الذم ينتج عنو ازباذ قرارات أفضل يف ؾباؿ إدارة التكاليف كالعائدات 

 . 5رحبيةكالذم ينعكس على ال
                                                 

1
 - Rashed Al Karim ,Tabassum Chowdhury ,  op. cit, p 01 

2
  -  KHELIL Abderrazek,  L’impact des NTIC sur le marketing bancaire, Revue des Sciences Humaines, 

Université Mohamed Khider Biskra, N(09) , Mars 2006, p12.  
3
 - ZOLLINGER Monique, LAMARQUE Eric, Marketing et stratégie de la banque, édition DUNOD, Paris , 

5eme edition, 2008, p182.  
4
 - Yuan, S., & Huang, M, A study on time series pattern extraction and processing for competitive 

intelligence support,  Expert Systems with Applications 21,2001 ,P37. 
5
 -Erik M. van Raaij , op.cit,p372-381. 
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اؼبنافسُت كيكذلك رصد أم   السًتاتيجيةاؼبتابعة اؼبستمرة  أف إىل (,Rouach & Santi 2001) يكما أشار  
على استعداد  هبعل البنك، 1كيكذلك ترقب دخوؿ أم منافس جديد للقطاع  خدمات جديدة  بديلة يقدموهنا،

 . أك زيادهتا و رحبيتلرد الفعل الذم يبكنو من مواجهة اؼبنافسُت كاحملافظة على 
أف الشريكات من ـبتلف بلداف العامل كاليت تتعامل بنظاـ  (karim,2011 ) يكما أيكدت دراسة   

معلومات تسويقي أيكد كجود عبلقة قوية جدا بُت االستخبارات التنافسية )العثور على فرص يف السوؽ، تقييم 
 2 .التهديدات كاؼبخاطر من اؼبنافسُت...(كربسُت األداء

أف  استخداـ اػبدمات اؼبصرفية االلكًتكنية يف التأثَت إهبابا   (Chukwudi , 2016)دت دراسة يكما أيك 
 3على أداء البنوؾ يف نيجريا من خبلؿ زيادة رحبية البنك. 

حيث بينت الدراسة أف ، دكلة 42مديرا تنفيذيا يف  389الت    (Johannes , 2015)كيف دراسة لػػػػػ 
  .4ؽ يشكل عائقا رئيسيا أماـ األداء اؼبايل للمؤسسة )الرحبية(نقص اؼبعلومات حوؿ السو 

أف إدارة البنك سوؼ تستفيد من اؼبعلومات اليت يوفرىا ؽبا نظاـ  (Nagasimha,2009 )كيرل   
االستخبارات التسويقي من خبلؿ إقامة عبلقة جيدة مع الزبائن كاليت سوؼ تنعكس على رضا الزبائن، فبا يسمح 

  5.م كبالتايل سوؼ يؤدم الرضا إىل احملافظة عليهم كبالتايل ربسُت الرحبية الناذبة عن ذلكخبدمة أحسن ؽب
كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف نظاـ االستخبارات التسويقي يساىم يف ربقيق الرحبية للبنك أك زيادهتا من 

 خبلؿ اؼبعلومات اليت يوفرىا النظاـ.

 الحصة السوقيةو  يقيرابعا: العبلقة بين نظام االستخبارات التسو 
كبالتايل يسمح ذلك ، ذيكرنا سابقا أف نظاـ االستخبارات التسويقي يسمح بإدخاؿ التكنولوجيا اعبديدة        

بوضع عوائق دخوؿ منافسُت جدد للسوؽ من جهة كمن جهة ثانية سوؼ يساىم بتحسُت القيمة اؼبقدمة        
(  إىل 2010صة السوقية للبنك، يكما أشارت )نصَتة قوريش،، كبالتايل سوؼ ينعكس ذلك بزيادة اغب6للزبائن 

أف البنك حىت يستطيع اغبصوؿ على حصة سوقية أيكرب من اؼبنافسُت البد من سرعة االستجابة لتلبية  حاجات 
 ،كرغبات الزبائن اؼبتغَتة، كتلعب التكنولوجيا اؼبتجددة كاؼبختلفة عن اؼبنافسُت كاؼبتكيفة  مع اؼبتغَتات البيئية

                                                 
1 - Rouach, D., & Santi, P, op cit, p554 
2
- Karim, A.J,  The Value of Competitive Business Intelligence System (CBIS) to Stimulate 

Competitiveness in Global Market. International Journal of Business and Social Science N(19),  2011, p196-

203. 
3
 - Duru George Chukwudi, Adoption of E-Business on Firm Competitiveness: A Study of Banks in Port 

Harcourt, The International Journal Of Business & Management, Vol (04),N(0 2) , 2016, p73. 
4
 -Johannes D. Hattula, Christian Schmitz, Martin Schmidt, Sven Reinecke, Is more always better? An 

investigation into the relationship between marketing influence and managers' market intelligence 

dissemination, Intern. J. of Research in Marketing  , N(32)  ,2015, p179. 
5

- Nagasimha Kanagal, Role of Relationship Marketing in Competitive Marketing Strategy, Journal of 

Management and Marketing Research, vol(02), 2009,p9. 
6
 - Michael Porter,  the Competitive Advantage of Nations, Harvard business Review, Vol.(01) ,N(90) , 

March- April, 1999, P 199. .  
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يكما يدعم   1. كبذلك تسمح للبنك جبذب زبائن جدد فبا يسمح  لو باغبصوؿ على حصص سوقية أيكرب للبنك
حيث يرياف أف جودة اػبدمات اؼبصرفية عنصرا أساسيا  (Rashed & Tabassum (2014 ,الرأم السابق يكل من

ن خبلؿ نظاـ االستخبارات يف اؼبنافسة بُت البنوؾ  من خبلؿ االستجابة السريعة الحتياجات اؼبستهلكُت م
يكما هبب على البنك أف يتعرؼ  التسويقي،   سوؼ تؤدم إىل ربقيق رضاىم كبالتايل ايكتساب حصة سوقية.

حيث أف قياس توقعاتو ىو اؼبفتاح ليكوف قادر ، إدراؾ الزبوف للخدمة من خبلؿ قياس توقعاتوك  على توقعات
لتصورات الزبائن يبكن البنك من ربديد اإلجراءات  يكما أف فهما أفضل،  على تقدَل خدمات ترضي الزبوف

يكما أشار  .2اؼبطلوبة لتلبية احتياجات الزبائن بسهولة كاليت تؤثر مباشرة على أداء البنك )اغبصة السوقية( 
Rouach, Santi,2001) ( اؼبنافسُت كيكذلك رصد أم  خدمات جديدة   السًتاتيجيةاؼبتابعة اؼبستمرة  أف إىل

على استعداد لرد الفعل الذم  هبعل البنك، 3كيكذلك ترقب دخوؿ أم منافس جديد للقطاع ، ا بديلة يقدموهن
 . أك زيادهتايبكنو من مواجهة اؼبنافسُت كاحملافظة على حصتو السوقية 

كيوفر نظاـ استخبارات السوؽ االستجابة للتغَتات يف احتياجات كرغبات الزبائن كصوال لتحقيق  
ىم، من خبلؿ معرفة السلويكيات الضركرية إلهباد قيمة للزبائن كبالتايل ربقيق مستويات مستويات عالية من رضا

 .4تنعكس على اغبصة السوقية سوؼعالية من األداء 
أف الشريكات من ـبتلف بلداف العامل كاليت تتعامل بنظاـ معلومات  karim,2011)يكما أيكدت دراسة ) 

خبارات التنافسية )العثور على فرص يف السوؽ، تقييم تسويقي أيكدت كجود عبلقة قوية جدا بُت االست
 (Ľubica & OTHERS, 2015 ) كتوافقت مع الدراسة  .5التهديدات كاؼبخاطر من اؼبنافسُت...(كربسُت األداء

اليت أيكدت أيضا أف استخداـ نظاـ االستخبارات التنافسية يؤدم إىل ربسُت الوضع التنافسي للشريكات كزيادة   
يكما أشار  ،  6من خبلؿ القدرة على االستجابة  دبركنة ألكضاع السوؽ كضماف استدامة اؼبؤسسة يةحصتها السوق

إىل أف اؼبتابعة اؼبستمرة لتحريكات اؼبنافسُت كيكل التغَتات اغباصلة يف البيئة التنافسية تعترب ضركرية حىت وبقق 
ذلك سوؼ يضمن لو احملافظة على مريكزه يف كبالتايل قباح البنك يف ، البنك النمو كالتطور كالبقاء كاالستمرار

كاالستحواذ حصة سوقية كذلك ما يوفره نظاـ االستخبارات التسويقي من معلومات حوؿ اذباىات ، السوؽ
( إىل أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت 2013رائد،ك  . كيكما توصلت دراسة ) كائل7التغَت يف بيئة البنك 

لتايل فإف زيادة االىتماـ باستخبارات السوؽ من شأنو توليد تأثَت على األداء من استخبارات السوؽ كاألداء كبا
كيرل الباحثُت أف ىذا األمر بديهي حيث أف قياـ الشريكات بغض النظر ، حيث اغبصة السوقية مقارنة باؼبنافسُت

                                                 
اؼبلتقى الدكيل الرابع حوؿ :اؼبنافسة كاالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات  ،اإلبداع ودوره في رفع القدرة التنافسية للمؤسساتنصَتة قوريش ، - 1

 .12صاعبزائر،  ، جامعة الشلف،2010نوفمرب  10ك09،يومي ، اعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربيةالصن
2
 - Rashed Al Karim ,Tabassum  Chowdhury , op cit ,p 01. 

3
 -- Rouach, D., & Santi, P, op. cit, p554. 

4
 -Narver, J.C. & Slater, S, op. cit, p28. 

5
 - Karim, A.J, op. cit , p200. 

6
 - Ľubica Stefanikova, Martina Rypakova, Katarina Moravcikova, The impact of competitive intelligence on 

sustainable growth of the Enterprises, Procedia Economics and Finance, N(26) , 2015 ,p210. 
7
 - Shih, M., Liu, D., & Hsu, M, Discovering competitive intelligence by mining changes in patent trends, 

Expert Systems with Applications, N(37), 2010, p 2882. 
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لعمل على ربسُت عن طبيعة نشاطها بالتعرؼ على حاجات كرغبات الزبائن اغبالية كاؼبستقبلية يبكنها من ا
آليات كطرؽ ككسائل تقدَل خدماهتا أك منتجاهتا كىو ما ينعكس على ربقيق مستويات عالية من الرضا كبالتايل 

( من خبلؿ دراستو 2008، يكما توصل) إظباعيل،1انعكاس ذلك على أداء الشريكة من حيث اغبصة السوقية
كبدرجة ، رات التسويقية كاغبصة السوقية اإلصباليةعن كجود عبلقة تأثَت إهبابية بدرجة متوسطة بُت االستخبا

، كعدـ كجود عبلقة تأثَت إهبابية بُت اغبصة السوقية  ضعيفة بُت االستخبارات التسويقية كحصة السوؽ اؼبخدـك
. كمن جهة أخرل يبكن من خبلؿ نظاـ االستخبارات التسويقي  من متابعة 2النسبية كاالستخبارات التسويقية 

فاستمرار تغَت ، اليت ربدث التغيَت يف أذكاؽ الزبوف  لكي يتسٌت ؽبا االستمرار كالبقاء، ديدة يف البيئةاؼبعطيات اعب
لذلك عليها ، أذكاؽ الزبوف يهدد مكانة البنك، إذا ظلت غافلة كمتباطئة يف موايكبة تلك التغَتات يف السوؽ

لك السلوؾ، بشكل غَت مباشر من خبلؿ باستشعار الرغبات الكامنة يف سلوؾ الزبوف ؿباكلة بذلك  تطوير ذ
تدفع الزبوف كبو االستفادة منها كزيادة الطلب عليها كالذم سينعكس على ، إنتاج خدمات دبواصفات متطورة

. فاستخبارات التسويق  تسهم يف الفهم األفضل للزبوف كمن مث يبلك البنك فهما أيكرب 3اغبصة السوقية للبنك 
للزبوف كاليت تنعكس يف عبلقات متميزة معهم فبا ىبلق زبائن ذكم الوالء كىم للحاجات كالتوقعات اغبقيقية 

 .4األيكثر رحبية للبنك
كيبكن لنظاـ االستخبارات التسويقي من توفَت معلومات بصفة مستمرة حوؿ بيئة البنك اػبارجية   سبكن        

ح حصص سوقية كزبائن إضافيُت، البنك من ايكتساب مهارات كأسواؽ كمزايا ذبعلو يتفوؽ على منافسيو كرب
كذلك من خبلؿ اؼبعلومات اؼبتوفرة خاصة عن هتديد دخوؿ منافسُت جدد حيث يتأثر البنك بدخوؿ بنوؾ 

كاليت تشكل هتديدا للبنوؾ القائمة أين ذبذب زبائنها كتفتك منها حصصا سوقية، حيث تكوف لديهم ، جديدة
رهتم من خبلؿ نوعية حواجز الدخوؿ، كبالتايل يوفر نظاـ الرغبة يف اقتحاـ حصص سوقية، كتتحدد درجة خطو 

كبالتايل ضماف ، االستخبارات التسويقي اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب كاليت تعترب يكرد فعل على اؼبنافسُت اعبدد
  5 . استمرار حصوؿ البنك على  حصتو السوقية

 6:أف االستخبارات تساىم يف(Yuan  and Huang,2011) يكما بُت 
 . فاظ على اغبصة السوقية من خبلؿ مواجهة اؼبنافسةاغب -
 . ربديد الفرص اؼبتاحة للنمو -

                                                 
تحليل العبلقة بين التوجو السوقي الثقافي والسلوكي وأثرىا على أداء شركات التأمين األردنية ودور نظم دريس ،رائد اؼبومٍت، إكائل  - 1

 .124-123ص، 2013، 01، العدد27العلـو اإلنسانية اميلد  ،،ؾبلة جامعة النجاح لؤلحباث تسويقيةالمعلومات ال
 ص ف. بدر الدين ؿبمد علي بٍت إظباعيل، مرجع سابق، - 2
 .66ص ،2008، عماف، األردف ،اثراء للنشر كالتوزيع، تسويق الخدمات الماليةأضبد الرحومي، ، ثامر البكرم - 3
4
 .152، مرجع سابق، طالب عبلء فرحاف - 

5
 - ZOLLINGER Monique, op. cit , p182.  

6
 - Yuan, S., & Huang, M, op. cit, P37. 
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لذلك فإف نظاـ االستخبارات التسويقي يقـو بتوفَت اؼبعلومات بصفة مستمرة سبكن البنك من معرفة    
ك كيبكن توضيح الزبوف كاليت سوؼ تؤدم  إىل رضاه مث كالئو كتنعكس يف األخَت على  زيادة اغبصة السوقية للبن

 ذلك من خبلؿ :
 أف الزبوف إذا يكاف راضيا عن أداء البنك فإنو سيتحدث إىل زبائن آخرين فبا يولد زبائن جددا. -
قدرة البنك على ربقيق رضا الزبوف خبصوص اػبدمة اؼبقدمة من قبلو سوؼ تقلل من احتماؿ توجو الزبوف  -

 . إىل بنوؾ منافسة
يولد لديو القدرة على ضباية نفسو من اؼبنافسُت خصوصا اؼبنافسة  إف اىتماـ البنك برضا الزبوف سوؼ -

 . السعرية
كبالتايل فإف البنك الذم يويل أنبية لرضا الزبوف سيتمكن من زيادة حصتو السوقية باإلضافة أف ما يوفره  

يستفيد ، ةنظاـ االستخبارات التسويقي من معلومات حوؿ رضا الزبوف تعترب تغذية عكسية فيما يتعلق باػبدم
منها البنك يف تطوير خدماتو اؼبقدمة كاليت  ؽبا األثر على االحتفاظ بالزبائن اغباليُت كجذب زبائن جدد كاليت 

يكما أف نظاـ االستخبارات التسويقي يساىم بتوفَت اؼبعلومات ،  سوؼ تكوف نتيجتها زيادة اغبصة السوقية البنك
، اؼبناسبة اليت تسمح لو بزيادة حصتو السوقية ةبوضع االسًتاتيجي من البيئة اػبارجية للبنك كالذم يساعد البنك

  . كبالتايل يتضح دكر نظاـ االستخبارات التسويقي يف زيادة اغبصة السوقية للبنك
 زيادة القدرة التنافسية للبنوكو  التقارير الداخليةو  العبلقة بين نظام السجبلت المطلب الثالث:

الداخلية دكرا مهما يف زيادة القدرة التنافسية للبنك من  خبلؿ تأثَته  يلعب نظاـ السجبلت كالتقارير 
إضافة إىل مسانبتو يف زيادة اغبصة ، على جودة اػبدمة اؼبصرفية كيكذلك من خبلؿ توظيف التكنولوجيا اؼبصرفية

 . كسوؼ نوضح ذلك متطرقُت إليها على النحو الذم سيتم  يف ىذا يف اؼبطلب، السوقية كالرحبية

 ال :العبلقة بين نظام السجبلت والتقارير الداخلية وجودة الخدمة المصرفية أو 
إف  اؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  كاليت من بينها  السجبلت احملاسبية  يبكن  

أمباطهم  من خبلؽبا تقدير حجم اإلنفاؽ البلـز لدراسة األسواؽ كاؼبستهلكُت قصد التعرؼ عليهم كمعرفة
 . كبالتايل ربديد قدرة البنك على إجراء البحوث التسويقية من خبلؿ زبصيص األمواؿ البلزمة لذلك، االستهبليكية

كتعترب السجبلت  كالتقارير اليت وبتفظ هبا البنك حوؿ شكاكل الزبائن كانتقاداهتم أحد اؼبصادر اؽبامة  
كلما زادت االنتقادات اؼبقدمة عن اػبدمة فهذا مؤشر لعدـ رضا ف، كاليت يعتمد عليها البنك يف ربليل رضا الزبائن

الزبائن،  كبالتايل على البنوؾ ربليل ىذه الشكاكم من أجل ربديد نقاط الضعف يف اػبدمات كالعمل على 
كقد أيكدت ذلك  . كاليت سوؼ تساىم يف ربسُت جودة اػبدمات اؼبقدمة ؽبم، عبلجها تبعا لتوقعات الزبائن

 كاعترب ، ذا امياؿ أف ثقة الزبائن يعتمد على قباح البنك يف التعامل مع الشكاكل اليت يقدموهنادراسة يف ى
Levelock  ؼبا تنتجو من معلومات حوؿ ، اؼبعلومات الواردة من شكاكم الزبائن بأهنا مدخل إىل إدارة اعبودة
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درا للتغذية الرجعية تساعد على تطوير العمل فبا يعٍت مص، النقاط اليت يهتم هبا الزبائن كاليت تسبب عدـ الرضا ؽبم
كقد ، كمعاعبة أسباب عدـ الرضا، كيبكن أف يلجأ البنك إىل إدخاؿ خدمة اؼبكاؼبات اميانية الستقباؿ الشكاكم

 1. من الشريكات ذات اؼبردكدية العالية كاليت تكوف مبيعاهتا يكبَتة %50كجد أف األرقاـ اميانية تستخدـ من قبل 
فإف لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية دكرا يف ربسُت جودة اػبدمة اؼبصرفية سواء من خبلؿ كبالتايل 

ربليل شكاكم الزبائن أك ـبتلف التقارير األخرل لدل البنك يكالتقارير احملاسبية أك ملفات الزبائن اؼبتواجدة لدل 
يف ربسُت جودة اػبدمة من خبلؿ البنك حوؿ حجم القركض كالودائع كخصائصهم كغَتىا، كاليت تساعد البنك 

 اؼبعلومات اليت توفرىا.

 توظيف التكنولوجيا و  الداخلية ثانيا : العبلقة بين نظام السجبلت  والتقارير
كاليت ، إف اختيار البنك للبديل التكنولوجي اؼبناسب يعتمد بدرجة أساسية على النتائج اؼبالية اؼبتوقعة 

ت كالتقارير الداخلية خاصة السجبلت احملاسبية، كأشار يكل من يبكن توفَتىا من ـبرجات نظاـ السجبل
(Rouach & Santi,2001) ربديد التكلفة كالعائد كبالتايل يبكن  التكنولوجيا اعبديدة وبتاج إىل إدخاؿ أف إىل

 تلك اؼبعلوماتالداخلية من توفَت كالتقارير  لنظاـ السجبلت 
2

داخلية ال كالتقارير نظاـ السجبلت أنبيةكتظهر ، 
كيظهر  ،بشكل عاـ إبداع أك أمتكنولوجيا جديدة  إدخاؿمن خبلؿ متابعة حجم اؼببيعات كالذم لو دكر يف 

 ،األمريكية السوؽ يف مبيعاهتا حجم يف البفاضا الحظت كاليتVolkswagen شريكة  بو قامت ماذلك من خبلؿ 
 كالعمل للعيش شهرا 18 ؼبدة  Los Angeles  مدينة إىل أعماؿ امدير  23 من عمل مكوف فريق أرسلت لذا

 خدمات كالتطوير، البحث كحدة بينها كمن الشريكة ؽبذه الفنية الوحدات صبيع من مكونا العمل فريق كيكاف ىناؾ،
 ىذا كراء من كاؽبدؼ األمريكية، كاألسر العمل فريق بُت احتكاؾ ىناؾ كيكاف اخل،...التسويق البيع، بعد ما

باالعتبار عند  أخذىااعبديدة كاحتياجات الزبائن اؼبستقبلية كاليت مت  األسرتطلبات ىو الفهم اعبيد ؼب االحتكاؾ
فنبلحظ أف  بداية ايكتشاؼ االكبراؼ يكاف بسبب البفاض ، اإلبداع  كإدخاؿ أم تكنولوجيا جديدةالقياـ بعملية 

ات إىل أف ما يقارب اؼببيعات كتعترب السجبلت احملاسبية  مصدرا لتلك اؼبعلومات، كقد أشارت إحدل الدراس
، كبالتايل 3ؾباؿ اآلالت كاؼبعدات يكاف مصدرىا استفسارات كشكاكل الزبائن  من يكل السلع اؼببدعة يف80%

يساىم نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية يف توفَت قاعدة من  اؼبعلومات للبنك انطبلقا من السجبلت الداخلية 
..اخل، كيبكن من خبلؽبا إدخاؿ التحسينات البلزمة يف امياؿ . وقيةاغبصة الس، اليت يبتلكها عن شكاكم  الزبائن

 التكنولوجي دبا وبقق رضا الزبائن عن اػبدمات اؼبقدمة ؽبم.

                                                 
الملتقى الوطني: استراتيجيات التدريب ، المنظمة كمدخل للميزة التنافسية عمبلء جودة العبلقة والتواصل مع جبورم ؿبمد ،طاىر موالم، - 1

، يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت،  2009نوفمرب 11ك10يومي :، كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية  في ظل إدارة الجودة الشاملة
 .11صاعبزائر،، جامعة سعيدة

2
 - Rouach, D., & Santi, P, op. cit, p554. 

 .207عبلء فرحاف طالب، مرجع سابق،ص - 3
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 ثالثا: العبلقة بين نظام السجبلت والتقارير الداخلية والربحية 
تسمح -اسبية خاصة من  التقارير احمل –يسمح نظاـ السجبلت  كالتقارير الداخلية بتوفَت معلومات  

كبالتايل سوؼ ، أك قطاع من قطاعات السوؽ، بالرقابة على معدؿ الرحبية اػباص بكل خدمة أك منطقة مستهدفة
يسمح بتحديد نوعية األنشطة التسويقية اليت هبب تدعيمها أك الًتيكيز عليها  كتلك اليت هبب التخلص منها أك 

جبلت كالتقارير الداخلية للبنك سوؼ توفر معلومات حوؿ ربليل كمن جهة ثانية فإف الس، إعادة النظر يف أنبيتها
النفقات كاإليرادات حبيث يوفر يف حالة إم خلل فحص كاختبار يكل بند من بنود النفقات يف عبلقتو برقم 

، إضافة إىل ذلك سوؼ يوفر نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية للبنك تقارير دبعدالت رحبية يكل من 1األعماؿ 
كيكل قطاع من قطاعات السوؽ، كبالتايل سوؼ يضمن للبنك احملافظة على رحبيتو أك ، زبوف، منفذ التوزيع، خدمة
يكما يبكن من خبلؿ نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية استخراج مؤشرات قياس الرحبية من خبلؿ العائد ،  زيادهتا

 72تاز عن الزبائن سجلت زيادة بنسبة على حقوؽ اؼبلكية، كتشَت البحوث إىل أف الشريكات اليت لديها سجل فب
 2يف الربح لكل موظف مقارنة مع شريكات فباثلة كاليت سبيزت بضعف خدمة الزبائن. %

يكما يوفر نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية معرفة مسانبة الزبائن من إصبايل اؼببيعات كبالتايل يبكن من  
زبصيص أنشطتو كموارده ألفضل الزبائن، حيث أف ىناؾ زبائن  خبلؽبا ربديد قيمة للزبائن كاليت تقود البنك إىل

أيكثر رحبية كيبثلوف أيكرب نسبة من إيرادات البنك، بينما ىناؾ زبائن جيدكف كيبثلوف ؾباال لتحسُت رقم أعماؿ 
اذ البنك، بينما ىناؾ زبائن غَت مرحبُت، كبالتايل من خبلؿ اؼبعلومات اؼبتوفرة للبنك يبكنو من خبلؽبا من ازب

كبالتايل سوؼ ينعكس ذلك على ، 3اإلجراءات اؼبناسبة اليت سوؼ تؤدم إىل توفَت خدمة أفضل ؼبختلف الزبائن
 زيادة رحبيتو.ك  زيادة رقم أعماؿ البنك

ك يعترب السعر العنصر الوحيد الذم يعترب مصدرا لئليراد بالنسبة للبنك، لذلك عليو متابعة التغَتات يف  
ىا على الطلب على اػبدمة اؼبصرفية، كلعل ما يوفره نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية مستويات األسعار كتأثَت 

من معلومات حوؿ حسابات الزبائن، كاغبالة االئتمانية للزبوف، سبثل مصدرا للبنك الزباذ القرار السليم لتغيَت 
 4السعر دبا يضمن لو اغبفاظ أك زيادة رحبيتو.

للبنك حوؿ شكاكل الزبائن سبكن البنك من صبع اؼبعلومات حوؿ عدـ الرضا  يكما أف السجبلت اؼبتوفرة       
كاليت ذبعل البنك وبسن من جودة خدماتو كدبا أف الزبوف الراضي هبذب زبائن آخرين، كبالتايل يبكن أف يعمل 

اؼبتعثرة على زيادة رحبية البنك، يكما أف السجبلت اؼبتوفرة للبنك حوؿ حجم  القركض كالودائع كحجم القركض 
 كغَتىا من السجبلت تساعد البنك على اختيار زبائنو فبا وبسن من عوائد البنك كبالتايل رحبتو.

                                                 
 .201-200ص، مرجع سابقعبد الناصر ، خرم - 1

2
 - Rashed Al Karim ,Tabassum Chowdhury , op. cit ,p 01. 

3 - Natahalie Van Laethen, Yvelies le bon, Beatrice Durand Megret: les boite a outils du Responsable  

marketing, Dunad, Paris, 1997, p60. 
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كبالتايل لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية دكرا يف ربسُت رحبية البنك أك زيادهتا من خبلؿ اؼبعلومات  
 اليت يوفرىا ؼبتخذ القرار يف البنك. 

 لسجبلت والتقارير الداخلية والحصة السوقية رابعا: العبلقة بين نظام ا
من توفَت  –خاصة من  التقارير احملاسبية  –يسمح نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية بتوفَت معلومات 

معلومات حوؿ ربليل النفقات كاإليرادات يف حالة  ما أراد البنك دخوؿ أسواؽ جديدة أك استهداؼ زبائن جدد 
زيادة حصتو السوقية، إضافة إىل ذلك سوؼ يوفر نظاـ السجبلت الداخلية للبنك تقارير كبالتايل سبكن البنك من 

كبالتايل سوؼ يضمن ، كيكل قطاع من قطاعات السوؽ، الزبوف،  منفذ التوزيع، دبعدالت رحبية يكل من السلعة
 1. للبنك احملافظة على اغبصة السوقية أك زيادهتا

خلية معرفة مسانبة الزبائن من إصبايل السوؽ، كبالتايل من خبلؿ يكما يوفر نظاـ السجبلت كالتقارير الدا
اؼبعلومات اؼبتوفرة للبنك يبكنو من خبلؽبا من ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة اليت سوؼ تؤدم إىل توفَت خدمة أفضل 

 ك. ؼبختلف الزبائن، كاليت سوؼ ينعكس ذلك على جذب زبائن البنوؾ اؼبنافسة أم زيادة اغبصة السوقية للبن
من خبلؿ دراستو إىل أف ىناؾ عبلقة تأثَت إهبابية بدرجة قوية بُت السجبلت  )2008إظباعيل،(كتوصل 

.يكما يبكن 2الداخلية كحصة السوؽ اؼبخدـك كبدرجة متوسطة بُت اغبصة السوقية النسبية كالسجبلت الداخلية 
فبا سبكن إدارة البنك من تعميق أبعاد  السجبلت الداخلية قاعدة بيانات عن الزبائن ك  أف يوفر نظاـ التقارير

التفاعل معهم من خبلؿ خلق كالء لدل الزبوف  كالذم سوؼ ينعكس يف خفض التكاليف كيكسب زبائن ؿبتملُت 
 .3كبطبيعة اغباؿ سوؼ يؤدم إىل زيادة اغبصة السوقية للبنك

تعثرة كغَتىا من السجبلت يكما أف السجبلت اؼبتوفرة للبنك حوؿ حجم القركض كالودائع كالقركض اؼب       
تساعد البنك على أفضل اختيار للزبائن فبا يبكن البنك أف يتوسع يف منح القركض كجذب الودائع كبالتايل 
يعكس ذلك على اغبصة السوقية للبنك، كبالتايل لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية دكرا يف ربسُت اغبصة 

 ات اليت يوفرىا ؼبتخذ القرار يف البنك.السوقية للبنك أك زيادهتا من خبلؿ اؼبعلوم

                                                 
1
 - Rashed Al Karim ,Tabassum Chowdhury , op. cit , p 01. 

 مرجع سابق ،ص ف.، الدين ؿبمد علي بٍت إظباعيل بدر  - 2
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 خبلصة الفصل:
بعد ما تطرقنا يف الفصل الثالث من الدراسة إىل العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية للبنك، 

 كالعبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات يف البنك، توصلنا إىل ما يلي:
 يوفر تسويقي معلومات نظاـ إىل وبتاج البنك فإف كاػبارجية الداخلية البنك بيئة يف التغَتات ؼبواجهة -

 التسويقي االستخبارات نظاـ يف كاؼبتمثلة لو اؼبكونة الفرعية األنظمة خبلؿ من ذلك الضركرية اؼبعلومات
 خاصة ؿبيطو مع لمالتأق البنك من سبكن كاليت التسويقي، البحوث كنظاـ الداخلية كالتقارير السجبلت كنظاـ

 . اؼبصرفية اػبدمات ذبارة من آثار سلبية من ربرير  عنو نتج كما  البنوؾ انفتاح ظل يف
يبكن من خبلؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي من زيادة القدرة التنافسية للبنك من خبلؿ ربسُت جودة  -

ت اليت توفرىا األنظمة الفرعية اػبدمات اليت يقدمها كاليت تليب احتياجات زبائنو، كذلك من خبلؿ اؼبعلوما
 لنظاـ اؼبعلومات التسويقي.

يسعى البنك ؼبواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية من خبلؿ زيادة حصتو السوقية كرحبتو كذلك   -
حيث يبكن لنظاـ اؼبعلومات التسويقي أف هبعل البنك يف مأمن من التأثَت السليب ، لزيادة القدرة التنافسية لو

 ر ذبارة اػبدمات اؼبصرفية.لتحري
إف توظيف التكنولوجيا اؼبصرفية تعترب ضركرية لزيادة القدرة التنافسية للبنك ؼبواجهة آثار ربرير ذبارة  -

اػبدمات اؼبصرفية لذلك فإف يكل من نظاـ االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت 
 لومات الضركرية ؼبتابعة كاختيار التكنولوجيا اؼبناسبة للبنك.كالتقارير الداخلية تساىم يف توفَت اؼبع

يكمن دكر نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مسانبتو يف توفَت اؼبعلومات الضركرية البلزمة يف كضع اػبطط     -
 خبلؿ مراحل األزمة اؼبختلفة.

ؿ ايكتشاؼ اشارات يبكن لنظاـ اؼبعلومات التسويقي من أف هبنب البنك حدكث العديد األزمات من خبل -
كتساىم ـبتلف األنظمة الفرعية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي يف توفَت ، االنذار الداخلية كاػبارجية يف البنك

 اؼبعلومات الضركرية اليت سبكن البنك من ايكتشاؼ أم اشارات تنبؤ بتهديد للبنك.
مكن البنك من منعها كبالتايل فإف يساىم نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف إدارة األزمة عند حدكثها اذا مل يت -

التقليل من آثارىا كاػبركج منها ك  ؼبختلف األنظمة الفرعية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا يف مواجهة األزمة
 بأقل اػبسائر.

لنظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا بعد انتهاء األزمة إذ يبكن أف هبعل البنك يف مأمن من أزمات فباثلة  -
بنك اف يستخلص الدركس كيضع ضوابط عدـ التكرار من خبلؿ الدراسات كالبحوث اليت عندما يتمكن ال
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يبكن للبنك  من اجرائها كيكذلك  اؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية، إضافة إىل نظاـ 
 البنك. االستخبارات التسويقي كما يساىم بو من متابعة مستمرة لكل اؼبتغَتات اليت ربدث يف بيئة

لذلك سوؼ كباكؿ   إثبات ، من خبلؿ ىذا الفصل حاكلنا إبراز العبلقة النظرية بُت متغَتات الدراسة 
مدل كجود تلك العبلقة يف اعبانب التطبيقي من خبلؿ إسقاطها على البنوؾ العمومية اعبزائرية ؿباكلُت قياس 

 . اػبدمات اؼبصرفية فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة
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 تمهيد
بعد أف تطرقنا يف الفصوؿ السابقة إىل ـبتلف اعبوانب اؼبتعلقة دبوضوع دراستنا  كذلك ضمن ثبلثة فصوؿ     

، ة التنافسية  من جهةحيث أبرزنا يف الفصل الثالث العبلقة النظرية بُت يكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدر 
لذلك سيكوف ىذا الفصل اإلطار التطبيقي ، كبُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات  من جهة أخرل

إلبراز العبلقة السابقة من خبلؿ دراسة تطبيقية على مستول البنوؾ العمومية اعبزائرية باالعتماد على اؼبقابلة 
موظفي تلك البنوؾ. كاعتمدنا يف ىذا الفصل على ؾبموعة من اػبطوات  كاالستبياف اؼبوجو إىل عينة ـبتارة من

اؼبنهجية من أجل الوصوؿ إىل نتائج اختبار الفرضيات كعليو يكاف البد لنا من ربديد التموقع االبستمولوجي 
توزيع ليتم  ،احملدد للبحث كيكذلك اؼبنهج اؼبستخدـ باإلضافة إىل اختيار عينة الدراسة ضمن اميتمع اإلحصائي

إىل النتائج ضمن النموذج اؼبقًتح للدراسة للتأيكد من صحة  االستبياف كإجراء اؼبقابلة  كمن مث ربليلهما للوصوؿ
 الفرضيات من عدمها.

 المبحث األول: الطريقة واإلجراءات
ـ  كربديد يتناكؿ ىذا اؼببحث ربديد التموقع االبستمولوجي للبحث باإلضافة إىل اؼبنهج العلمي اؼبستخد        

ؾبتمع الدراسة كاختيار العينة اؼبمثلة للمجتمع  ليتم بناء أداة للدراسة  كىي  اؼبقابلة كاالستبياف  كاليت استخدمت 
مث كصف لؤلساليب اإلحصائية اليت ستستخدـ يف ، يف صبع البيانات  مع التأيكد من صدؽ كثبات االستبياف

 ثالث من ىذا الفصل.ربليل نتائج االستبياف ضمن اؼببحث الثاٍل كال

 االبستمولوجي للبحث المطلب األول: التموضع
فهو يفرض نفسو على ، يعد التموضع االبستمولوجي ضركرة لكل باحث عند فبارسة حبوثو العلمية كاؼبعرفية     

الباحث قبل الشركع  يف الدراسة  من أجل إضفاء صفة الشرعية كالقبوؿ على العمل كنتائجو، كتعرؼ 
تعرب االبستمولوجيا عن فرع فلسفي مرتبط ك ، 1 لوجيا بأهنا دراسة تكوين أك انشاء اؼبعارؼ الصحيحةاالبستمو 

، كتشمل إليهاالوصوؿ  كطريقةاؼبعرفة،  طبيعةبطبيعة تفسَت اؼبعرفة كاالعتقاد. كيتكوف االعتقاد االبستمولوجي من 
، النموذج التفسَتمىي النموذج   ابستمولوجية مباذجيكيفية الوصوؿ ؽبا. حيث توجد ثبلث   كتفسَتمصادر اؼبعرفة 

 كقد مت االعتماد يف الدراسة على النموذج الوضعي كالتفسَتم. 2.البنائي، كالنموذج الوضعي

 

 

                                                 
1
 - Marie Laure Gavard et all, Méthodologie de la recherche, ED Pearson, France, 2009,p07. 

،  )غَت منشورة( ، ديكتوراه علـوتيجية على التشارك في المعرفة: دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائريةاثر القيادة االستراأقطي جوىرة،  - 2
 .239ص ، 2014 اعبزائر، يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة بسكرة،
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 أوال: النموذج الوضعي 
يتموضع البحث ابستمولوجيا ضمن إطار النموذج الوضعي كالذم يقـو على فكرة أساسية مفادىا أف 

دبعٌت أف ىبضع للمبلحظة كؽبذا تدرس ، الوسط االجتماعي ينظر إليو نظرة خارجية النظاـ االجتماعي أك
خصائصو كيتم قياسها بأساليب موضوعية بعيدة عن التأثَتات أك اؼبواقف الشخصية  أم أف الباحث مستقل سباما 

كبذلك يندرج و 71تسيَتيعترب ىو السائد كاأليكثر استعماال يف علـو ال عن موضوع الدراسة، كىذا النموذج غالبا ما
البحث ضمن النموذج الوضعي حيث  إف اؼبعرفة موجودة بذاهتا كقابلة للقياس ؽبا عبلقات ؿبددة  باعتبارىا كصفا 
للواقع من خبلؿ معرفة مدل فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف زيادة  القدرة التنافسية كإدارة األزمات يف البنوؾ 

 االستناد إىل فرضيات تفًتض كجود عبلقة بُت اؼبتغَتات لذلك فهدفنا بناء مبوذج حيث مت، العمومية اعبزائرية
  . افًتاضي  يوضح تلك العبلقة دبعٌت كصف كشرح  اؼبسار الذم يؤدم إىل حل اإلشكالية

 ثانيا: النموذج التفسيري
مفادىا أنو  على فكرة أساسيةكالذم يقـو  التفسَتميتموضع البحث ابستمولوجيا ضمن إطار النموذج 

ال ينظر للحقيقة خارج الباحث بل من الداخل، فاألمر ال يتعلق بشرح اغبقيقة كإمبا فهمها عن طريق التفسَتات 
كذلك إلعطاء تفسَت مبلئم للحقيقة ، اليت يقدمها الفاعلوف اؼبعنيوف هبا مع األخذ بعُت االعتبار تصوراهتم

ى اؼبعٌت اؼبعطى كبالتايل كجود تبعية كارتباط بُت الباحث كالظاىرة كىي قابلة للتغيَت فالظرؼ يؤثر عل، االجتماعية
حيث مت االعتماد على النموذج التفسَتم من أجل فهم كتفسَت اغبقيقة كاليت تعترب ؾبهولة كال يبكننا  72اؼبدركسة

رير ذبارة اػبدمات فدراستنا ؼبدل فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار رب، الوصوؿ إليها بطريقة يكاملة
اؼبصرفية كاليت يبكن تفسَتىا انطبلقا من التصور الذم يكونو الباحث عنها انطبلقا من فهم الظاىرة داخليا كفهم 

 تصورات األفراد  اؼبشاريكُت فيها.

 منهج الدراسة المستخدم :المطلب الثاني 
يف النهاية إىل نتائج تتعلق باؼبوضوع ليصل ، يبكن اعتبار منهاج البحث بأنو الطريقة اليت يتبعها الباحث  

ؿبل الدراسة، كىو األسلوب اؼبنظم اؼبستخدـ غبل مشكلة البحث، إضافة إىل أنو العلم الذم يعٌت بكيفية إجراء 

                                                 
( في المؤسسات االقتصادية)دراسة حالة ABCشطة)المتطلبات األساسية لتبني وتطبيق نظام التكاليف على أساس األنسعاد معاليم،  - 1

 جامعة بسكرة،، كعلـو التسيَت كالتجارية االقتصاديةيكلية العلـو )غَت منشورة(،  ، ديكتوراه علـو مجموعة من مؤسسات قطاع الطحن لوالية بسكرة(
 .192، ص2014 اعبزائر

2
 - Thiétart, R.A et Coll., Méthodes de recherches en management,  2 - ème Edition, Dunod, Paris ,2003, p 23. 
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، حيث يتم ربديد اؼبنهج اؼبتبع يف الدراسة انطبلقا من التموضع االبستمولوجي حيث أف اؼبنهج 1البحوث العلمية
 2توجو الوضعي  كال ىبضع اؼبنهج االستكشايف إىل مبوذج ابستمولوجي معُت.االختبارم ىبضع لل

 أوال: المنهج االستكشافي 
كىو اؼبسار الذم يهدؼ من خبللو الباحث  لتحقيق ىدفُت أساسُت نبا البحث عن التفسَت كالبحث عن       

نظرية جديدة بُت اؼبفاىيم يف ؾباؿ الفهم  يسعى الباحث إىل  اقًتاح نتائج نظرية جديدة  أم اهباد ارتباطات 
كقد مت االعتماد عليو يف دراستنا من أجل فهم حقيقة الًتابط اؼبوجود بُت يكل نظاـ اؼبعلومات  3نظرم معُت. 

 التسويقي كآثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية من خبلؿ القدرة التنافسية كإدارة األزمات.

 ثانيا: المنهج االختباري
ختبار دبوضوع نظرم ربت التجريب الواقعي، دبعٌت آخر ىو ؾبموعة العمليات اليت بواسطتها يتعلق اال      

يستطيع الباحث مقارنة موضوع نظرم ما مع الواقع، هبدؼ تقييم مصداقية فرضية أك مبوذج أك نظرية هبدؼ 
 4التفسَت.

االختبارم من خبلؿ تأيكيد أك نفي كبالتايل يتفق اؼبسار البحثي اؼبعتمد ؼبعاعبة اؼبوضوع  على اؼبنهج      
كيكذلك حوؿ كجود فعالية ،  الفرضيات حوؿ كجود فعالية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي يف زيادة القدرة التنافسية

كمقابلتها مع الواقع  من خبلؿ آراء موظفُت يف البنوؾ العمومية ، لنظاـ اؼبعلومات التسويقي يف إدارة األزمات
 لى اؼبقاربة اؽبجينة كاليت سنوضحها يف العنصر اؼبوايل من البحث.اعبزائرية، باالعتماد ع

 للدراسة  كاستراتيجية: المقاربة الهجينة  ثالثا
ذ سبكن الباحث من سبثيل إرقاـ على استخداـ األ Approche quantitativeتقـو اؼبقاربة الكمية         

دلة علمية قوية تفسر يكيفية عمل ظاىرة معينة كمن أرىا للدراسة باعتبا اؼبفاىيميك  القيم كمستويات البناء النظرم
استخداـ  ساليب اؼبستخدمة يف اؼبقاربة الكمية يف العلـو االجتماعية : اؼبسح اؼبيداٍل، النمذجة الرياضية،األ ةمثلأ

 فتستند إىل qualitative    Approcheأما اؼبقاربة الكيفية األدكات كاغبـز اإلحصائية لتحليل البيانات، 

                                                 
، 1999، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،03ط ، مناىج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واالداريةعوابدم عمار،  - 1
 .139ص

2
ديكتوراه)غَت منشورة(،  -دراسة تطبيقية على مجموعة من المؤسسات -مساىمة إدارة المعرفة  في تطوير الذاكرة التنظيميةبن عامر داىينُت،  - 

زائر، زبصص اقتصاد كإدارة اؼبعرفة كاؼبعارؼ، قسم علـو التسيَت، يكلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة بسكرة، اعب
 149،ص2017

يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو ،  قسم العلـو االقتصادية، لبحث العلمييـو دراسي حوؿ منهجية ا، دراسة المنهجكسيلة بن ساىل،  - 3
 .04، جامعة بسكرة، اعبزائر، ص2010فيفرم 22التسيَت، يـو 

 .149بن عامر داىينُت،  مرجع سابق، ص - 4
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، ية اليت تساعد على معرفة عبلمات مادية حوؿ ظاىرة معينة مثل مبلحظات الباحث،  اؼبقاببلتفالبيانات الكي
 1. ....كغَتىا، الوثائق كالنصوص، الصور

كقد استخدمنا يف دراستنا اؼبقاربة اؽبجينة كىي ذبمع بُت اؼبقاربتُت  الكمية كالكيفية كذلك هبدؼ زيادة         
العبلقة بُت  تفسَتاستبياف يكأداة للمقاربة الكمية هبدؼ  إعداددراسة كانطبلقا من ذلك فقد مت مصداقية ال

، كتوظيف اؼبقابلة يكأداة للمقاربة الكيفية كذلك من خبلؿ spssكربليلها استخداـ برنامج  متغَتات الدراسة 
الحقا عند ربليل  اقـو بشرحهالًتيكيز على تكرار الكلمات كاؼبصطلحات من خبلؿ اؼبقاربة اؼبعجمية كسوؼ ن

  اؼبقابلة

 المطلب الثالث: أسلوب الدراسة
سوؼ نتطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل مصادر صبع البيانات مث ربديد ؾبتمع كعينة الدراسة كأخَتا بناء أداة     

 لثبات.الدراسة من خبلؿ االستبياف كاؼبقابلة.. كأخَتا اختبار جودة األداة من خبلؿ اختبار الصدؽ كا

 أوال: مصادر جمع البيانات  
 تنقسم مصادر صبع البيانات إىل :   

-I  : سبثل البيانات كاؼبعلومات اؼبوجودة يف الكتب  اؼبنشورة أك غَت منشورة كاإلحصاءات المصادر الثانوية
 بوتية كغَتىا. إضافة إىل اؼبعلومات اؼبتوفرة على الشبكة العنك، كالرسائل العلمية اؼبنشورة أك غَت اؼبنشورة

-II :كسبثل البيانات اليت يتوجب اغبصوؿ عليها من مصادرىا األكلية، كقد مت اغبصوؿ عليها يف المصادر األولية
تطلبتو متغَتات الدراسة استنادا إىل  دراستنا من خبلؿ تصميم استمارة أعدت  لذلك كذلك اعتمادا على ما

، جراء مقاببلت مع مديرم بعض الويكاالت البنكيةإ إىل افةباإلض، الدراسات السابقة من مصادرىا الثانوية
بلستماع إىل آرائهم كاالستفادة من خرباهتم حوؿ كإطارات على مستول مديرية التسويق باعبزائر العاصمة، ل

 داة الدراسة يف اؼبطلب الثاٍل من ىذا اؼببحث. أكسوؼ نقـو بشرح  . الدراسة كؿباكلة ربليل إجاباهتم

 الدراسة والعينة ثانيا: مجتمع
قبل اجراء أم دراسة تطبيقية  البد من ربديد ؾبتمع الدراسة كالذم على أساسو يتم اختيار العينة كاليت تطبق     

 الدراسة عليها.

                                                 
1
عينة من األساتذة في كليات االقتصاد في  لآلراءدور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي دراسة شرقي خليل،  - 

، 2016، اعبزائر، بسكرة، جامعة ة كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت)غَت منشورة(، يكلية العلـو االقتصادي علـو ، ديكتوراهالجامعات الجزائرية"
 .171-170ص
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-I  :ؾبتمع الدراسة ىو عبارة عن صبيع القيم أك اؼبفردات اليت يبكن أف يأخذىا اؼبتغَت كاليت مجتمع الدراسة
يتكوف ؾبتمع دراستنا من مديرم 1ستنتاجات حوؽبا فهي هتم الباحث أك متخذ القرار.نرغب باغبصوؿ على ا

بنك التنمية احمللية، القرض الشعيب اعبزائرم، البنك الوطٍت ، البنوؾ العمومية الستة كىي البنك اػبارجي اعبزائرم
ذلك من خبلؿ الويكاالت اؼبنتشرة يف اعبزائرم، بنك الفبلحة كالتنمية الريفية، الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط ك 

إضافة إىل موظفُت من  ، كأيضا إطارات يف اؼبديريات العامة لكل بنك كاؼبتمريكزة يف اعبزائر العاصمة، كالية 48
مديرية التسويق لكل بنك التابعة للمديريات العامة باعبزائر العاصمة، كذلك ألف طبيعة البنوؾ العمومية تتميز 

 . كحيث أغلب الدراسات كالبحوث ذبرل على مستول  مديرية التسويق التابعة لكل بنك دبريكزية القرارات 

-II : العينة ىي عبارة عن جزء من ؾبتمع الدراسة كسبثل ؾبموعة من اؼبشاىدات اختربت بطريقة  عينة الدراسة
ة إىل زبفيض التكاليف ما منو، فعندما يتعذر دراسة اميتمع يككل ألسباب تتعلق باختصار الوقت كاعبهد باإلضاف

سوؼ نقـو باختيار جزء من ؾبتمع 2أك استحالة إجراء الدراسة على يكافة عناصر اميتمع يف بعض اغباالت.
الدراسة إلجراء الدراسة عليها من أجل الوصوؿ إىل نتائج يبكن تعميمها، كتنقسم طرؽ اختيار العينة إىل  صنفُت 

طرؽ االحتمالية قبد الطريقة العشوائية البسيطة كالطريقة العنقودية طرؽ احتمالية كأخرل غَت احتمالية فمن ال
اؼبنتظمة، أما الطرؽ غَت االحتمالية فنجد الطريقة اغبصصية كالطريقة اؼبقصودة كالطريقة ك  كالطريقة الطبيقية

وؾ الستة ؿبل الدراسة كإلجراء الدراسة اغبالية مت اختيار العينة اؼبقصودة بالنسبة ؼبديريات التسويق للبن 3اؼببلئمة.
كيكذلك بالنسبة للويكاالت فقد مت اختيار عينة  من مديرم كيكاالت البنوؾ العمومية من بعض الواليات. كقد مت 

مديرية كيبكن تلخيص ؾبموع االستبيانات اؼبوزعة كاؼبسًتدة كالصاغبة للتحليل ضمن ك  توزيع االستبياف يف يكل بنك
 (1-4اعبدكؿ رقم )

 جموع االستبيانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل(م1-4الجدول رقم)
 االستبيانات الصالحة للتحليل االستبيانات المستردة االستبيانات الموزعة

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد
120 100 97 80.83 90 92.7 
 من إعداد الطالبةالمصدر:                          

إطارات بالبنوؾ ؿبل الدراسة كيوضح اعبدكؿ  6ة للمقابلة فالعينة اليت استهدفتها الدراسة يكانت أما بالنسب     
 اؼبوايل  بعض خصائص العينة.

 
                                                 

 .22، ص2013، ء للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، دار غيدامبادق االحصاءطو حسُت الزبيدم، -1
 .23ص اؼبرجع نفسو، -2
دراسة حالة شركة الخطوط الجوية -أثر اإلدارة بالذكاءات على التوجو االستراتيجي للمؤسسة، ؼبزيد التفصيل يبكن الرجوع إىل:  مقراش فوزية -3

 .170-168ص ، 2015،، اعبزائربسكرةمعة ، جاة كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت)غَت منشورة(، يكلية العلـو االقتصادي علـو ديكتوراه -الجزائرية
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 ( خصائص العينة بالنسبة للمقابلة2-4الجدول رقم)
 التخصص المستوى التعليمي اسم البنك الوالية مكان العمل الجنس الوظيفة

 ذيكر رئيس مصلحة
 سويق مديرية الت

 اعبزائر العاصمة ك االتصاؿ

 تسويق ليسانس بنك التنمية احمللية
 بنوؾ ماسًت بنك الفبلحة كالتمية الريفية أنثى نائب مدير

الصندكؽ الوطٍت للتوفَت  أنثى مدير
 كاالحتياط

 تسويق ماسًت

 ذيكر مدير
 كيكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 / ماسًت ة احملليةبنك التنمي األغواط
 بنوؾ ليسانس البنك الوطٍت اعبزائرم الوادم ذيكر مدير
 / ماسًت بنك الفبلحة كالتنمية الريفية اعبزائر العاصمة ذيكر مدير

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على اؼبقابلة. المصدر

 ثالثا: بناء أداة الدراسة
العتماد على نتائج البحوث كالدراسات يف ؾباؿ اؼبوضوع عبمع يعترب االستبياف يكأداة قياس يتم تصميمها با    

البيانات األكلية  الضركرية لغرض اختبار فرضيات الدراسة من أجل استكماؿ اعبانب التطبيقي للدراسة، كيكذلك 
أف  كقبل التطرؽ إىل تصميم اؼبقابلة كاالستبياف، البد. مت االعتماد على اؼبقابلة من أجل تدعيم نتائج الدراسة

 . نوضح ـبتلف متغَتات الدراسة التابعة كاؼبستقلة اؼبعتمدة يف دراستنا

-I :إف للتمييز بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتغَتات التابعة أنبية يكبَتة، فاؼبتغَت متغيرات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
لتابع ىو اؼبتغَت الذم نتنبأ بقيمتو من اؼبستقل ىو العامل الذم يبكن للباحث التحكم فيو كمراقبتو كأما اؼبتغَت ا

، كمعظم الدراسات هتتم بدراسة اآلثار الناذبة عن اؼبتغَت اؼبستقل. قد تكوف 1خبلؿ معرفتنا لقيم اؼبتغَت اؼبستقل
بالدراسة البحثية عدة متغَتات مستقلة، كيكما قد يكوف لكل متغَت مستقل مستويات أك أبعاد. بينما اؼبتغَت التابع 

س للتأثَت )إف كجد( من اؼبتغَت اؼبستقل. ففي الدراسة اغبالية يتمثل اؼبتغَت اؼبستقل يف نظاـ اؼبعلومات ىو مقيا
كالتقارير   نظاـ السجبلت ، التسويقي كالذم قسم إىل ثبلثة أبعاد متمثلة يف نظاـ االستخبارات التسويقي

، 2مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية  أما اؼبتغَت التابع فيتمثل يف، ، نظاـ البحوث التسويقيالداخلية
حيث ، اؼبتمثل يف القدرة التنافسية كالثاٍل كاؼبتمثل يف إدارة األزماتك  كعليو مت ربديد  متغَتين تابعُت   اؼبتغَت األكؿ

ف كتوظي اتالتابع  األكؿ تضمن أربعة  أبعاد  سبثلت يف جودة اػبدم قسم يكل متغَت إىل عدة أبعاد فاؼبتغَت
يف حُت قسم اؼبتغَت التابع الثاٍل إىل ثبلثة أبعاد متمثلة يف مرحلة ما قبل . التكنولوجيا كالرحبية كاغبصة السوقية

(  أف نوضح 3-4مرحلة األزمة كمرحلة ما بعد األزمة. لذلك سوؼ كباكؿ من خبلؿ اعبدكؿ رقم)، األزمة
 لتايل: اؼبتغَتات على النحو ا أبعادؼبختلف  اإلجرائيةالتعريفات 

                                                 
 .20، ص2015، االردف،عماف،  ،، دار  حامد للنشر كالتوزيعاإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجيةنبيل النجار،  -1
اآلثار باستخداـ نظاـ  كمواجو تلك، ىناؾ العديد من اآلثار اليت يبكن أف يتعرض ؽبا البنك  كاليت مت التطرؽ إليها ضمن الفصل الثاٍل من الدراسة -2

اؼبعلومات اؼبعلومات التسويقي، كحيث بالصعوبة دبكاف أف نسقط تطبيقيا يكل تلك  اآلثار من جهة كمن جهة ثانية صعوبة عبلقة الربط بيها كبُت نظاـ 
هة كمن جهة ثانية إدارة األزمات اليت يبكن التسويقي،  لذلك ارتأينا أف كبدد اؼبواجهة من خبلؿ مسانبة النظاـ يف زيادة القدرة التنافسية للبنك من ج

 .. أف يتعرض ؽبا من جهة ثانية
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 ( التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة3-4الجدول رقم)
عدد  المصدر التعريف اإلجرائي أبعاد المتغير المتغيرات

 المتغير المستقل العبارات

قي
سوي

 الت
ات

لوم
لمع

ام ا
نظ

 

قي
سوي

 الت
ات

خبار
الست

ام ا
نظ

 

عبارة عن ؾبموعة من اؼبصادر   -
كاإلجراءات للحصوؿ على اؼبعلومات 
اليومية عن ما وبدث يف البيئة اػبارجية 

 للبنك.
زبص اؼبعلومات اميمعة حوؿ  -

اؼبنافسُت كالزبائن، طبيعة السوؽ كيكل 
 اؼبتغَتات الداخلة فيو.

 
 
اعتماد على األساليب األخبلقية  -

، ربليل اؼبعلوماتك  يف صبع كتنظيم
كتسمح اؼبعلومات بالتنبؤ كتوقع ما 

 للبنك. سيحدث يف البيئة التنافسية

Kotler,ph,2000. - 
- Mcleod, R. and 
Schell, G,2004 
-Kotler Philip & Gray 
Armstrong,2012 
- Kotler, PH,2014 

Naima Yahiaoui, 
Fatiha 
Benoumessad,2015. 

 
- Mahmoud Reza 
Esmaeili,2014. 

- Hedin H, Hirvensalo 
I, Vaarnas M,2014. 

 51037فارس هباش، -
موسى رأفت عواد  -

 51047التميمي،

 

 
 
10 
 

خلية
لدا

ر ا
قاري

والت
ت 

جبل
الس

ام 
ن

 
نظاـ يوفر بيانات ؾبمعة على شكل  -

قاعدة معلومات عن العمليات اليومية 
 . للبنك

بيانات عن البيئة الداخلية للبنك  -
تستخدـ يف النشاط اإلدارم باإلضافة 
إىل التعرؼ على اؼبشكبلت كالفرص 

 اؼبتاحة أماـ البنك.
شمل النظاـ سجبلت حوؿ ي -

األسعار كرقم األعماؿ كمستويات 
اؼبخزكف من األكراؽ التجارية 

 كالسندات كملفات الزبائن كغَتىا.

عبد اهلل حسونو -
 .2012وآخرون،

 
 
- Jean Jaque Lambin 

98 

.       
 
 
kotler.p,keller.k.l,2006 

2007كلد اغببيب ؿبمد، - 
-Nabahat Choobdari 

Namin, 2013 

 
 
 
 
 
 
7 

قي
سوي

 الت
وث

لبح
اـ ا

نظ
 

عملية منظمة لتجميع كربليل كيكتابة -
التقارير قد يكوف حوؿ مشكلة أك 

 انتهاز فرصة تسويقية

Kotler Ph,2000.- 

- Shaker Turki 

Ismail,2011 
 2012عبد الباسط حسونة، -

- Rad, A. &Massafi, S. 
&Tak, F,2013 
- 

8 

     المتغير التابع
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فسي
لتنا

رة ا
لقد

ا
 ة

ات
خدم

ة ال
جود

 

تشَت جودة اػبدمة اؼبصرفية إىل  -
قدرة البنك على توفَت خدمات ربقق 

 إشباع للزبوف.
تعرب جودة اػبدمة اؼبصرفية عن رضا  -

الزبائن من خبلؿ التميز كالذم 
ينعكس على حصص سوقية عالية 
للبنك. كبالتايل القدرة على ربقيق 

 االستمرارية كالنمو.

 .2008سلول ؿبمد الشرفا، -
 
 

--Johnson, G. and 
Scholes, K.,2002. 
-Rashed Al Karim 
,TabassumChowdhury  

,2014. 

7 

جيا
ولو

تكن
ف ال

وظي
ت

 

استخداـ التطبيقات العملية  -
 للنظريات العلمية.

تعرب عن استخداـ شبكات اتصاؿ  -
كتسهيل عمليات التعاقد ، حديثة

ككسائل الدفع ، لكًتكٍلالتجارم اإل
ية، كانتقاؿ اػبدمة دكف لكًتكناإل

انتقاؿ الزبوف مثل خدمات اؽباتف 
نًتنت كغَتىا من الصور اؼبنزيل األ

اؼبختلفة للتكنولوجيا يف العمل 
 اؼبصريف.

 2005، مسعود بن مويزة -
 
 
 
 .2008سلول ؿبمد الشرفا،-
 .2011اعبوزم صبيلة، -

5 

وقية
الس

صة 
اغب

 
تعرب عن قسمة رقم أعماؿ البنك  -

رقم األعماؿ الكلي يف  على إصبايل
 السوؽ.

 

 
Kotler Ph,2000.- 

 9 2010رايف رعد ابرىيم عبدكياف، -
حبية

الر
 

تعرب الرحبية عن مقدار األرباح احملققة -
للبنك مقارنة مع اؼبؤسسات اؼبنافسة 

 العاملة يف نفس القطاع.

 رايف رعد ابراىيم عبدكياف، -
2010. 

 
5 

ات
ألزم

ة  ا
دار

إ
 

 األ
قبل

 ما 
حلة

مر
 زمة

سبثل يف ؾبموعة من إشارات اإلنذار  -
اؼببكر أك األعراض اليت تنبؤ باحتماؿ 

 كقوع األزمة.
سبثل ىذه اؼبرحلة القدرة على ذبنب  -

 . األزمة كاغبيلولة دكف كقوعها
 

 

 ، رحبي عبد القادر اعبديلي -
2006. 

 
 5 .2003ؿبسن أضبد اػبضَتم،  -

زمة
 األ

حلة
مر

 

يتمكن البنك  كسبثل اغبالة اليت مل -
من منع كقوع األزمة رغم سبكنو من 

 رصد إشارات اإلنذار اؼببكر.
كىي مرحلة تعكس مدل قدرة  - 

البنك بتنفيذ اػبطط اؼبوضوعة يف 
مرحلة ما قبل األزمة بعد االستعداد   

 ؼبواجهة األزمة.
 

صبلح حسن ؿبمد بدر،  -
2007. 

 
 
 .   2006ضبد، أمٌت عبد اؼبنعم   -
 

6 

 ما بعد األزمة مرحلة 
سبثل يف ؾبموعة العناصر اليت  -

تعكس قياـ البنك باستعادة توازنو 
كفبارسة أعمالو كنشاطاتو االعتيادية  

رحبي عبد القادر اعبديلي،  -
2006. 

 
7 
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 يكما يكاف الوضع قبل حدكث األزمة.
سبثل اؼبرحلة إعادة دراسة التجربة  -

كاستقصاء الدركس اليت ربتويها 
كيكذلك يشمل يكيفية التعامل مع 

ل ىذا النوع األزمات مستقببل مع مث
 من األزمات إف حدثت.

 
 صبلح حسن ؿبمد بدر، -

2007. 

 من إعداد الطالبة انطبلقا من اؼبراجع اؼبذيكورة. المصدر :

 (4-1كانطبلقا من ربديد اؼبتغَتات التابعة كاؼبستقلة سوؼ كبدد مبوذج الدراسة كفق الشكل رقم)     

 ( نموذج الدراسة1-4الشكل رقم)

 وأبعاده المتغير التابع                                    وأبعادهالمستقل المتغير        

                                     

 

 

 

 

 

 

 

  من  الدراسات السابقة.من إعداد الطالبة انطبلقا من اعبدكؿ  المصدر :

-II  :داد االستبياف بعد االطبلع على العديد من الدراسات اليت ربطت  قامت الطالبة بإعتصميم االستبيان
كبعد بناء مبوذج للدراسة  ، أحد اؼبتغَتات اؼبستقلة  السابقة الذيكر أك أحد أبعادىا مع اؼبتغَت التابع أك أحد أبعاده

ة أجزاء يف ثبلث، ( كبالتايل مت تصميم االستبياف لتصف متغَتات الدراسة1-4يكما كضحناه يف الشكل رقم)
 تتضمن :

كيتكوف من البيانات العامة لعينة الدراسة كتشمل معلومات شخصية متمثلة يف اعبنس كالعمر،  القسم األول: -
 اؼبنصب اإلدارم، اؼبؤىل العلمي،سنوات العمل.، اؽبيكل التنظيمي العاـ، كمعلومات كظيفية تشمل  اسم البنك

نظاـ االستخبارات   
 التسويقي

    البحوث التسويقي نظاـ

 السجبلت نظاـ
 كالتقارير الداخلية

 القدرة التنافسية: المتغير التابع األول

 جودة اػبدمة
 توظيف التكنولوجيا

 الرحبية
 السوقيةالحصة 

 اتـــــإدارة األزم   ع الثاني:ـــير التابــــــالمتغ     

 مرحلة ما قبل األزمة
 مرحلة األزمة

 مرحلة ما بعد األزمة

نظام الوتغير الوستقل:  

 قي الوعلوهات التسوي
 هواجهة آثار تحرير تجارة الخذهاتالوتغير التابع : 

  الوصرفية
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، مع متغَتات الدراسة اؼبستقلة كالتابعة مع أبعادىا اؼبختلفةكيضمن عبارات مصممة لتتناسب  القسم الثاني:-
 كتنقسم إىل :

 كيضم اؼبتغَت اؼبستقل كيتمثل يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالذم بدكره ينقسم إىل األبعاد التالية : أوال:

 عبارات.10نظاـ االستخبارات التسويقي :كيضم  -
 ارات.عب7نظاـ السجبلت  كالتقارير الداخلية كيضم   -
 عبارات.8نظاـ البحوث التسويقي كيضم  -

 كيضم اؼبتغَت التابع األكؿ كاؼبتمثل يف القدرة التنافسية للبنك كالذم ينقسم إىل األبعاد التالية:ثانيا: 

الرحبية  -عبارات.   5توظيف التكنولوجيا كيضم  -عبارات.   7جودة اػبدمات كيضم -
 عبارات5كيضم

 عبارات. 9اغبصة السوقية كيضم  -
 التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : األزمات كالذم تضمن األبعاد كيضم اؼبتغَت التابع الثاٍل كاؼبتمثل يف إدارة ثالثا:

مرحلة ما بعد  -عبارات  6يتكوف منك  مرحلة األزمة -عبارات 5مرحلة ما قبل األزمة كتتكوف من   -
 عبارات.7األزمة كتتكوف من 

 ائي على النحو التايل:االستبياف بشكلو النه كقد مر إعداد

 . إعداد استبانة أكلية بعد دراسة الدراسات السابقة ذات عبلقة دبوضوع الدراسة -
 عرض االستبياف على اؼبشرؼ من أجل تقدَل مبلحظاتو كتعديلها ؼبا يراه مناسبا.  -
 1كفقا ؼببلحظاهتم مت تعديل عبارات االستبياف. عرض االستبياف على ؾبموعة من احملكمُت كالذين -
 كسوؼ نتطرؽ إىل ذلك الحقا.، اختبار جودة االستبياف من خبلؿ  االختبارات البلزمة لذلك  -

-III :فيما يتعلق باؼبقياس اؼبستخدـ كنتيجة ؼبا تتميز بو العديد من الدراسات  يف العلـو  مقياس االستبيان
ت إىل أرقاـ كبالتايل ذبعل االجتماعية من تعقيدات حيث يصعب يف يكثَت من األحياف من ترصبة يكل اؼبتغَتا

استخداما  من أيكثر اؼبقاييس LIKARTالباحثُت هبدكف صعوبة للتعامل معها، لذلك يعترب مقياس ليكرت
االستخداـ كيقـو على إعطاء ؾبموعة من العبارات كيطلب من أفراد العينة التعبَت ك  كيتميز بالسهولة يف اإلعداد

                                                 
 (.01ساتذة احملكمُت ضمن اؼبلحق رقم)قائمة األ -1
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درجات  مع  5د اعتمدنا على سلم ليكرت اػبماسي حيث  يشمل كق 1على درجة موافقتهم عليها من عدمها.
 إعطاء كزف لكل عبارة موضحة  يف اعبدكؿ التايل: 

 ( توزيع األوزان حسب سلم ليكرت4-4الجدول رقم)
 معارض بشدة معارض ال أعرف موافق تماما موافق الرأي

 1 2 3 4 5 الوزن)الدرجة(
 .302ص 2003األردف، ، دار الصفاء، عماف،spssحصائي باستخداـ برنامج ؿبمد خَت، أساليب التحليل اإل المصدر :

كيستخدـ اؼبتوسط اغبسا  اؼبرجح ألف العبارات ليس ؽبا نفس الوزف لذلك سوؼ نقـو حبساب طوؿ الفئة        
 كبالتايل طوؿ الفئة معطى بالعبلقة التالية: ، عن طريق قسمة اؼبدل على عدد الفئات

 
حبساب اؼبدل كىو عبارة على الفرؽ اؼبطلق بُت أعلى قيمة كأصغر قيمة يف البيانات اإلحصائية  أكال كسنقـو 

 2كيعتمد بشكل يكامل على القيمتُت اؼبتطرفتُت، كيتم حسابو كفق العبلقة التالية:

 

 0.8=4/5كبالتايل طوؿ الفئة =  .4=  |1 -5|ك حيث أف اؼبدل= 

اغبسابية اؼبرجحة لكل فئة عن طريق ربديد مسافات متساكية بينها، كيتم كعليو يتم ربديد أطراؼ اؼبتوسطات    
عند يكل طرؼ لنحصل على الفئات التالية كاليت سوؼ تستخدـ الحقا ؼبقارنة النتائج اؼبتحصل  0.8إضافة 

 عليها، حبيث :

ؼبتوسط اغبسا  كبالتايل فا معارض بشدةفإف االذباه كبو  [1.79، 1]إذا يكاف اؼبتوسط اغبسا  ينتمي إىل -
 .منخفض جدا

كبالتايل فاؼبتوسط اغبسا   معارضفإف االذباه كبو  [2.59، 1.80]إذا يكاف اؼبتوسط اغبسا  ينتمي إىل -
 .منخفض

كبالتايل فاؼبتوسط اغبسا   ال أعرففإف االذباه كبو  [3.39، 2.60]إذا يكاف اؼبتوسط اغبسا  ينتمي إىل -
 .متوسط

 .مرتفعكبالتايل فاؼبتوسط اغبسا   موافقفإف االذباه كبو  [4.19، 3.40]  ينتمي إىلإذا يكاف اؼبتوسط اغبسا-
                                                 

1
-Anderson Alan, marketing research that won’t break the bank, 2nd edition, jossey bass, USA, 2002, p 38. 

2
 .167-166مقراش فوزية، مرجع سابق، ص  -

 القيمة الصغرى| –المدى= |القيمة العظمى 
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مرتفع كبالتايل فاؼبتوسط اغبسا   موافق تمامافإف االذباه كبو  [5، 4.20]إذا يكاف اؼبتوسط اغبسا  ينتمي إىل-
 .جدا

جابات أهنا إجابات مغلقة حبيث ليس كيبكن لسلم ليكرت من إعطاء تقديرات بسهولة للعبارات كتتميز اإل      
يكما يبكننا  من خبلؿ سلم ليكرت ،  فيما يقابلها× للمجيب حرية التعبَت بل ىبتار ما يراه مناسبا بوضع إشارة 

من سهولة ترميز اإلجابات كهتيئتها للتحليل اإلحصائي كبذلك نصبح نتعامل مع بيانات يكمية يكاف من الصعوبة 
 شكلها األكيل.دبكاف ربليلها كتفسَتىا ب

IV- : لقد استخدمنا اؼبقابلة لندعم كنكمل هبا نتائج االستبياف، حيث استخدمنا دليبل للمقابلة عبمع  المقابلة
 7البيانات الكيفية حوؿ موضوع دراستا، كقد مت توجيو أسئلة بطريقة منظمة  من خبلؿ دليل للمقابلة مكوف من 

 عبارات حيث:

بأبعادىا األربعة كاؼبتمثلة يف : جودة  ةمات التسويقي كالقدرة التنافسيربط العبلقة بُت نظاـ اؼبعلو  -
 . اػبدمات، كاغبصة السوقية كالرحبية كتوظيف التكنولوجيا من خبلؿ أربعة أسئلة

ربط العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات كاؼبتمثلة يف : مرحلة ما قبل األزمة، مرحلة  -
 بعد األزمة من خبلؿ ثبلثة أسئلة. كمرحلة ما، األزمة

 مقاببلت على النحو التايل: 6كقد مت إجراء   
ثبلث منها على مستول مديريات التسويق للبنوؾ التالية: بنك التنمية احمللية، مع رئيس اؼبصلحة،   -

ة مع مديرة مديرية كاؼبقابلة الثانية مع نائب اؼبدير يف مديرية التسويق لبنك الفبلحة كالتنمية الريفية، كالثالث
، التسويق للصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط، كقد يكانت طريقة التواصل شفويا خبلؿ اؼبقابلة معهم

 .2017كذلك خبلؿ األسبوع الثالث من شهر أكت 
فقد مت إجراؤىا ، ثبلث مقاببلت األخرل يكانت على مستول ثبلثة كيكاالت من البنوؾ الستة ؿبل الدراسة -

االت للبنوؾ التالية: مدير كيكالة البنك الوطٍت اعبزائرم لوالية الوادم، مدير كيكالة بنك مع مديرم الويك
التنمية احمللية لوالية األغواط، مدير كيكالة بنك الفبلحة كالتنمية الريفية بالشريعة باعبزائر العاصمة، كقد 

رة معهم لضيق كقتهم اعتمدنا ىذه اؼبرة  على اإلجابة الكتابية كذلك لصعوبة إجراء مقابلة مباش
مت استبلمها فيما بعد، كقد سبت ك  كانشغاالهتم الكثَتة، فما يكاف علينا إال أف قمنا بتسليمهم دليل اؼبقابلة

 .2017بُت شهر أكت كأيكتوبر

 رابعا: اختبار جودة أداة الدراسة
 كالثبات سوؼ نقـو باختبار جودة أداة الدراسة كاؼبتمثلة يف االستبياف من خبلؿ اختبار الصدؽ 
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-I :يقصد بالصدؽ أف تقيس األداة ما كضعت من أجلو، كسوؼ نعتمد يف   اختبار صدق أداة الدراسة
 دراستنا على الصدؽ الظاىرم كاالتساؽ البنائي.

-I1- :كمن أشهر ، يعرؼ الصدؽ على أنو الدقة اليت يقيس هبا اؼبقياس ما هبب أف يقيسو الصدق الظاىري
، كىو الذم 1مقاييس االذباىات قبد الصدؽ الظاىرم كىو يكوف من طرؼ اؼبختصُت أنواع الصدؽ اؼبتعددة يف

عليو يف دراستنا، كعليو مت عرض االستبياف  يف صورتو األكلية على عدد من األساتذة خاصة  االعتمادمت 
بياف كدقتها ( كذلك إلبداء مبلحظاهتم حوؿ فقرات االست01كأظباء األساتذة احملكمُت باؼبلحق رقم )، اؼبختصُت

اللغوية  إىل جانب اغبكم على أبعاد يكل من القدرة التنافسية كإدارة األزمات، باإلضافة إىل أبعاد نظاـ اؼبعلومات 
التسويقي، كيكذلك إبداء رأيهم فيما تعلق باؼبعلومات العامة كاليت تشمل اػبصائص الشخصية كاػبصائص الوظيفية 

يكما مت . ة احملكمُت مت تعديل االستبياف يف ضوء اؼبقًتحات اؼبقدمة، كبناء على مبلحظات األساتذلبلستمارة
بدؿ  7مت تقليص عدد األسئلة ليصبح ك  عرض دليل اؼبقابلة على األستاذ اؼبشرؼ  كمت تعديلو حسب توجيهاتو،

 أسئلة، كبعد ذلك قمنا باالتصاؿ باعبهات اؼبعنية كيكانت متزامنة مع فًتة توزيع االستبياف.  8

-I2- االتساق البنائي  صدق Structure Validity  

يعترب الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل ربقق األىداؼ اليت تريد األداة الوصوؿ       
 2إليها، كيبُت مدل ارتباط يكل بعد من أبعاد احملاكر بالدرجة الكلية للمحور التابع لو البعد.

 لبنائي ألبعاد  االستبيان.( صدق االتساق ا5-4الجدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد المحور

 نظام المعلومات التسويقي
 0.00 0.857 نظاـ االستخبارات التسويقي

 0.00 0.732 نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية 
 0.00 0.93 نظاـ البحوث التسويقية

 القدرة التنافسية

 0.00 0.871 جودة اػبدمات
 0.00 0.771 توظيف التكنولوجيا

 0.00 0.808 الرحبية
 0.00 0.855 اغبصة السوقية

 إدارة األزمات
 0.00 0.890 مرحلة ما قبل األزمة

 0.00 0.942 مرحلة األزمة
 0.00 0.927 مرحلة ما بعد األزمة

 .SPSS من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجاتالمصدر:       

                                                 
دراسة -، تقييم أثر نظم معلومات الموارد البشرية في تحسين األداء البشري بالمؤسسة االقتصادية  من منظور المستعملينسناء جبَتات -1

، بسكرةؿبمد خيضر  علـو التسيَت، جامعة يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية ك   )غَت منشورة(، علـو ديكتوراه -عينة من المؤسسات االقتصادية
 .310،ص2017اعبزائر، 

 مرجع نفسو، نفس الصفحة.  -2



 اؼبصرفية  الدراسة التطبيقية لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدماتلفصل الرابع     ا
 

182 
 

اعبدكؿ السابق نبلحظ أف صبيع أبعاد الدراسة للمتغَت التابع كاؼبستقل، يكانت عند مستول  من خبلؿ        
 كبالتايل نستنتج صدؽ االستبياف يف قياس أبعاد الدراسة. 0.05اؼبعنوية أقل من 

-II  ثبات أداة الدراسةReliability : لو اإلجابة ستكوف كاحدة تقريبا  أداة الدراسة يعٍت التأيكد من أف ثباة
توجد طريقتاف لقياس الثبات معامل ألفا   ، 1تكرر تطبيقها على أفراد العينة أنفسهم يف نفس الظركؼ مرة أخرل

كسوؼ نعتمد يف دراستنا على قياس ، 2كطريقة التجزئة النصفية Cronbach’s  Alph Coefficientيكركنباخ 
بقياس االتساؽ الداخلي لفقرات االستبياف كىو الثبات عن طريق معامل ألفا يكركنباخ، كيقـو معامل ألفا يكركنباخ 

، كتًتاكح 3يعٍت قوة االرتباط كالتماسك بُت فقرات االستبياف، إضافة إىل أف معامل ألفا يعطي تقديرا جيدا للثبات
يعترب   0.60كيرل الكثَت من الباحثُت أف معامل ألفا لتقييم الثبات كالذم تكوف قيمتو أيكرب من 1ك0قيمتو بُت 

يكلما دؿ ذلك على ثبات اؼبقياس. كقد مت إجراء   1كبالتايل يكلما اقًتب معامل ألفا يكركنباخ من  4.كمقبواليكافيا 
استمارة اختَتت بطريقة عشوائية من ؾبتمع الدراسة، كيكانت  35االختبار على عينة استطبلعية تتكوف من 

 النتائج يكالتايل:

 ( معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ6-4الجدول رقم)
 معامل الفا كرونباخ العباراتعدد  محتوى المحور المحور

 نظاـ اؼبعلومات التسويقي
 0.851 10 نظاـ االستخبارات التسويقي

 0.792 08 نظاـ البحوث التسويقي
 0.658 07 نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية
 0.895 25 جميع فقرات نظام المعلومات التسويقي

 القدرة التنافسية

 0.802 07 اػبدماتجودة 
 0.781 09 اغبصة السوقية

 0.594 05 الرحبية
 0.701 5 توظيف التكنولوجيا

 0.899 26 جميع فقرات القدرة التنافسية

 إدارة األزمات
 0.901 5 مرحلة ما قبل األزمة

 0.825 06 مرحلة األزمة
 0.864 07 مرحلة ما بعد األزمة

 0.944 18 صبيع فقرات إدارة األزمات
 0.965 69 جميع فقرات االستبيان

 spssاؼبصدر من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات برنامج         
                                                 

 .180خليل شرقي، مرجع سابق ،ص -1

2
سئلة يتم عن طريق إهباد معامل ارتباط بُت معدؿ األسئلة الفردية الرتبة كمعدؿ األ : Split-Half  Coefficient طريقة التجزئة النصفية - 

، Spearman-Brown Coefficientرتباط باستخداـ معامل ارتباط سبَتماف اؼبصحح مث يتم تصحيح معامبلت االالزكجية الرتبة لكل بعد ،
 0.01كأ0.05كمقارنتها  singكيعتمد على مستول اؼبعنوية 

3
-Sekaran, Uma, Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 4th ed., U.S.A, John Wily and 

Sons, Inc,2003. 
 .423ص ،2005مصر،القاىرة،  الدار اعبامعية، -ساليب القياس والتحليل واختبار الفروضأ -بحوث التسويقدريس، إالرضبن عبد  ثابت -4
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( نبلحظ أف صبيع األبعاد اؼبتكوف منها االستبياف يكاف قيمة معامل ألفا يكركنباخ 6-4من خبلؿ اعبدكؿ رقم) 
أف ما نبلحظو من خبلؿ اعبدكؿ أف البفاض  غَت 0.594باستثناء بعد الرحبية حيث يكانت قيمتو  0.6أيكرب من 

قيمتو مل تؤثر على مستول الثبات للمحور اؼبرتبط بالقدرة التنافسية الذم يشَت معامل ألفا يكركنباخ الذم بلغت 
يكما أف صبيع احملاكر األخرل يكانت ذات مستول ،  0.6كىو معامل ثبات جيد حيث فاقت قيمتو  0.889قيمتو 

كبالنسبة إلدارة األزمات  0.895ألفا يكركنباخ بالنسبة  لنظاـ اؼبعلومات التسويقي  ثبات جيد حيث بلغ قيمة
كبالتايل  0.965يكما أف مستول الثبات عبميع فقرات االستبياف يكانت جيدة أيضا حيث بلغت قيمتو ،  0.944

 األداة جيدة كتتميز بالثبات فيما كضعت من أجلو.

 تخدمةالمطلب الرابع: األساليب اإلحصائية المس

فقد تطرقنا فيما سبق إىل بعضها ، سوؼ نقـو بعرض األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف الدراسة التطبيقية       
كاؼبتمثلة يف األدكات اإلحصائية اؼبستخدمة  للحكم على أف العينة فبثلة للمجتمع كيكذلك يف قياس جودة أداة 

، ى التوزيعات التكرارية كاختبارات التحقق من جودة البياناتالدراسة  لذلك لن نعيد التطرؽ إليها كسوؼ نريكز عل
كتسهيبل ، باإلضافة إىل مقاييس النزعة اؼبريكزية كيكذلك  االختبارات اليت استخدمت الختبار فرضيات الدراسة

لطريقة اغبصوؿ على النتائج سوؼ نعتمد على برنامج التحليل اإلحصائي للعلـو االجتماعية كاؼبعركؼ 
 . ، لذلك سنقدـ  يف البداية تعريفا موجزا لوSPSSباالختصار

 أوال: برنامج التحليل اإلحصائي 
، Statistical Package for Social Sciencesـبتصرا للعبارة اآلتية  spssيعد الربنامج االحصائي       

كاالجتماعية كاالقتصادية كىو أيكثر الربامج اإلحصائية استخداما من قبل الباحثُت يف امياالت الًتبوية كالنفسية 
كالفنية كاؽبندسية كالزراعية يف إجراء التحليبلت اإلحصائية البلزمة، كيوفر الربنامج ؾباال كاسعا للتحليبلت 

 1. اإلحصائية، كإعداد اؼبخططات البيانية لتلبية حاجة اؼبختصُت كاؼبهتمُت يف ؾباؿ اإلحصاء

 ثانيا: مقاييس اإلحصاء الوصفي
-Iكذلك هبدؼ التعرؼ على اػبصائص الشخصية كالوظيفية ألفراد عينة الدراسة  لنسب المئوية:التكرارات وا

 . كربديد إجابات أفرادىا ذباه عبارات احملاكر كاألبعاد الرئيسية اليت تتضمنها االستبياف

-II: كاالكبراؼ ، يعترب اؼبتوسط اغبسا  من أىم مقاييس النزعة اؼبريكزيةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
 كسوؼ نعرض تقديبا موجزا لكل منهما:، اؼبعيارم  من أىم مقاييس التشتت

 

                                                 
 .107ص ،2013 األردف، ، دار األياـ للنشر كالتوزيع، عماف،spssحصائي حصاء متضمن التحليل اإلمبادق اإلخالد اؼبشهداٍل،  -1
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1-II-  المتوسط الحسابيMean: 

 العبارات ترتيب يف فيدت ىي بأف العلم معالقيمة اليت تتجمع حوؽبا  قيم ؾبموعة ،  الوسط اغبسا  ىو          
 .العبارة على اؼبوافقة مدل أك االستخداـ مدل تفسَتكىو يفيدنا يف  حسا  متوسط علىأ حسب

2-II-  االنحراف المعياريStandard Deviation    

 عبارات من عبارة لكل الدراسةإجابات عينة  اكبراؼ مدل على للتعرؼ اؼبعيارم االكبراؼيستخدـ        
 يوضح اؼبعيارماالكبراؼ  أف كيبلحظ اغبسا ، متوسطها عن الرئيسية احملاكر من ؿبور لكلك  الدراسة متغَتات

 فكلما الرئيسية، احملاكر جانب إىل الدراسة متغَتات عبارات من عبارة كلل الدراسةالتشتت يف إجابات عينة 
 .اؼبقياس بُت تشتتها كالبفض االستجابات تريكزت الصفر من قيمتو اقًتبت

 ثالثا: مقاييس اإلحصاء التحليلي
-Iيها فيما سبق كيبكن الرجوع إىل اؼبطلب الثاٍل من ىذا اؼببحث.كقد تطرقنا إل اختبار الصدق والثبات 

-II :اختبار التحقق من مبلئمة البيانات للتحليل اإلحصائي 

1-II- :اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات 

، كاؽبدؼ من ذلك لتحديد نوع K-Sللتأيكد أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال هبب أف نقـو إختبار      
ختبارات البلحقة حبيث إذا يكانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي فإننا نتبع االختبارات اؼبعلمية، كأما اذا يكانت اال

 Smirnov - Kolmogorovالبيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي فإننا نتبع االختبارات البلمعلمية. كيعترب اختبار
توزيع البيانات  معظم االختبارات اؼبعلمية تشًتط أف يكوف فأل الفركؽ يف حالة اختبار اضركري للتوزيع الطبيعي

 البديلة الطبيعي، أما الفرضية التوزيع ف العينة اؼبسحوبة تتبع بياناهتاأب   : "H0الصفرية طبيعيا. حبيث زبترب الفرضية

H1" :    الحتماليةا الطبيعي. فإذا يكانت القيمة التوزيع بأف العينة اؼبسحوبة ال تتبع بياناهتا فنخترب sigقل من أك أ
البديلة، كالعكس  لصفرية كنقبل الفرضيةا الذم وبدده الباحث فإننا نرفض الفرضيةα  تساكم مستول الداللة

 .=∝)0.05يعد مستول الداللة اؼبعتمد يف ىذه الدراسة ىو ) حبيث. 1صحيح

 

 

2-II-   التضخماختبار معامل  Variance Inflation (VIF) المسموحواختبار التباين 
Tolerance: 

                                                 
 .85-81،ص2007جامعة اؼبنوفية، القاىرة، مصر، ، 2طاعبزء األكؿ،  ،spssاإلحصائي باستخدام برنامج لالتحليأسامة ربيع أمُت سليماف،  -1
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 إحدلف للتأيكد من عدـ كجود مشكل ارتباط بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة  كاليت تعترب ايستخدـ االختبار        
اليت تواجو االكبدار اؼبتعدد أم إمكانية االرتباط بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة يف معادلة االكبدار اؼبتعدد،  اؼبشايكل اؽبامة

ُت اؼبتغَتات اؼبستقلة. كتسمى ىذه اؼبشكلة باالرتباط بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة. فإذا يكاف دبعٌت إمكانية كجود عبلقة ب
االرتباط بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة قويا فإف ذلك يؤدم إىل تضاؤؿ مصداقية معامبلت االكبدار اعبزئية. كلذا هبب 

1لدراسة.التأيكد من عدـ كجود ىذه اؼبشكلة قبل البداية يف اختبار مدل صحة فرضيات ا
 

-III بالفرضيات  اختبارات مرتبطة 

-III1-التحديد ومعامل معامل االرتباط  

-III2- معامل االرتباطCoefficient of Correlation 

كيسمى اؼبقياس الذم تقاس بو درجة االرتباط دبعامل ، كجود عبلقة بُت ظاىرتُت أك أيكثر باالرتباط يقصد      
كال يوجد سبييز بُت ، بشكل متماثل متغَتين، حيث أف ربليل االرتباط يعامل أم Rزاالرتباط كالذم يرمز لو بالرم

اؼبتغَت التابع أك اؼبتغَتات اؼبستقلة، تأسيسا على ذلك يفًتض ربليل االرتباط أف يكبل اؼبتغَتين عشوائي أك 
 2تصاديف.

III-3-معامل التحديد   Coefficient of determination 

أم  نسبة ، التابع الذم سببها التغيَت يف اؼبتغَت اؼبستقل ياس يوضح نسبة التغَت يف اؼبتغَتىو عبارة عن مق      
 3.كىو عبارة عن مربع معامل االرتباط، االكبرافات اؼبوضحة  من قبل خط االكبدار إىل االكبرافات الكلية

III-4-  تحليل تباين االنحدارAnalysis of variance: سة تغَتات اؼبتغَت التابع يعرؼ االكبدار بأنو درا
بداللة تغَت يكل كحدة من كحدات اؼبتغَت اؼبستقل كىو يفيد يف التنبؤ بقيم اؼبتغَت التابع عند أم تغيَت يف قيم اؼبتغَت 

الكبدار فهو عبارة عن جدكؿ ربليل التباين األحادم االذباه الذم ىبترب مدل صبلحية اربليل تباين  أما.4اؼبستقل 
فإذا يكانت قيمة اؼبعنوية أقل من مستول ، اؼبختار للتعبَت عن العبلقة بُت اؼبتغَتين التابع كاؼبستقلالنموذج اػبطي 

 . فإف ذلك يدؿ على ثبات صبلحية النموذج اؼبختار الختبار الفرضيات، اؼبعنوية اؼبعتمد

                                                 
1
-Liao, D., & and Valliant, R. ,Variance inflation factors in the analysis of complex survey data,  Survey 

Methodology, Statistics Canada, 38, 1, 2012, p53. 
 .96ص ،2007، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،االقتصاد القياسيعلي خبيت، سحر فتح اهلل،  حسُت -2
 .87ص ،اؼبرجع نفسو -3
4

 .427ص ،2001،عمان، االردن،ي ، دار انٍازورالطرق اإلحصائيةمذمذ صبذً ابى صانخ،  -
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الصفرية كنقل الفرضية ،فإننا نرفض الفرضية (a)1صغر من مستول الداللةأ (P)إذا يكانت قيمة االحتماؿ         
فإننا (a) أيكرب من مستول الداللة (P)أما إذا يكانت قيمة االحتماؿ، البديلة كنقر بوجود عبلقة خطية بُت اؼبتغَتين

 2. نقبل الفرضية الصفرية كنقر بعدـ كجود عبلقة خطية بُت اؼبتغَتين

III-5-  اختبار داللة الفروق اإلحصائية  والمعروف باختبارstudent جموعتين مستقلتينلم: 

ال توجد فركؽ  H0اؼبعلمية، كتبٌت فرضياتو يكالتايل: الفرضية الصفرية :كىو من الطرؽ  Tكيرمز لو باختبار         
توجد فركؽ إحصائية بُت اميموعتُت، عند  مستول  H1أما الفرضية البديلة ، ذات داللة إحصائية بُت اميموعتُت

فإننا نقبل الفرضية  0.05جة حيث أنو إذا يكانت مستول اؼبعنوية أيكرب كلذلك كتفسر النتي 0.05الداللة 
كإال العكس. علما أف االختبار يستخدـ يف حالة ما إذا يكانت ، الصفرية أم ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية

كيعترب من االختبارات   mann-whitneyكإال سوؼ نستخدـ اختبار ، البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
ؾبموعات أك أيكثر فإننا نستعمل  اختبار  3أما يف حالة  3معلمية، كتفسر النتيجة بنفس الطريقة السابقة.البل

فنقبل الفرضية  0.05لتحليل الفركؽ، فإذا يكانت مستول اؼبعنوية أيكرب من  ANOVAربليل التباين ليفشر  
فإننا  0.05نت مستول اؼبعنوية أقل كاليت تنص على أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كإذا يكاH0الصفرية 

، كاليت تنص على أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةH1نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلة 
أما يف حالة عدـ اتباع البيانات التوزيع الطبيعي فإننا نستخدـ ،  كيستخدـ يف حالة اتباع البيانات التوزيع الطبيعي

 kruskal- wallis.4اختبار 

 المبحث الثاني: التحليل الوصفي لنتائج الدراسة
يهدؼ ىذا اؼببحث إىل التعرؼ على اػبصائص العامة للدراسة كيكذلك التعرؼ على اذباىات عينة الدراسة      

حوؿ ؿباكر االستبياف من خبلؿ ربليل ؿباكر الدراسة الثبلثة كاؼبتمثلة يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة 
 كإدارة األزمات.التنافسية 

 المطلب األول: عرض الخصائص العامة ألفراد العينة
سوؼ نقـو من خبلؿ ىذا اؼبطلب بالتعرؼ على اػبصائص العامة لعينة الدراسة كاؼبتمثلة يف اػبصائص الشخصية 

 كاػبصائص الوظيفية.

                                                 

 . اعيةيف الدراسات االجتم  0.05أك 0.01تعطى قيمة  عادة ما 1-
2 - Joachim I. Krueger, Patrick R. Heck, The Heuristic Value of p in Inductive Statistical Inference, 

Front. Psychol., 09 June 2017    (03/03/2018)        https://www.frontiersin.org/articles/267595    
3
 - Ciaran Acton et al. , SPSS for Social Scientists, Palgrave Macmillan, 2nd Edit, United Kingdom, 2009, p134 

4
- Kruskal Wallis H Test,  Definition, Examples & Assumption  )04/01/2018) 

http://www.statisticshowto.com/kruskal-wallis/ 
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 أوال:  عرض الخصائص الشخصية
 التايل:كتتمثل يف اعبنس كالعمر سوؼ نقـو بعرضها على النحو 

I-  :يتوزع أفراد العينة حسب اعبنس كفق اعبدكؿ التايل:توزيع العينة حسب متغير الجنس 

 ( توزيع العينة حسب الجنس7-4الجدول رقم )
  

                                                             
                                    
 spss22من إعداد الطالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج  المصدر:                                   

يف حُت أف اإلناث ال  %61.1من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف أغلب العينة من الذيكور إذ تصل نسبتهم إىل      
ذا ردبا دؿ على طبيعة العمل  يف البنوؾ الذم ال يفضلو الكثَتكف لذلك قبد اإلناث ، كى%38.9يشكلوف سول 

تفضل العمل يف قطاعات أخرل ىذا من جهة كمن جهة أخرل قبد الكثَت من اإلناث ال تفضل العمل يف اإلدارة 
 . كتعترب ىذه كجهة نظر شخصية

-II  :كفق اعبدكؿ التايل:، سب العمريتوزع أفراد عينة الدراسة حتوزيع العينة  حسب العمر 

 العمر حسب  العينة (توزيع8-4الجدول رقم)
    %النسبة التكرار العمر
20-29 16 17.8 
30-39 42 46.7 
40-49 23 25.6 
 10.0 9 فأكثر50 من

 100.0 90 المجموع

 spss22من إعداد الطالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج  المصدر:           

موظف يف البنوؾ ؿبل الدراسة أعمارىم تًتاكح %64.5أم ما نسبتو  58خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف  من      
سنة على الًتتيب  30-19ك29-20لفئات األعمار  %46.7ك %17.8سنة كىي مقسمة  39ك20بُت 

سنة فما  50أما الذين اعمارىم من ، كبالتايل نبلحظ بأف فئة الشباب ىي الفئة الغالبة يف البنوؾ ؿبل الدراسة
سنة فقد شكلوا  49ك40، كتليها الفئة العمرية الذين تًتاكح أعمارىم  بُت %10فوؽ فإهنم شكلوا أقل نسبة بػػػػػػ

، كعليو فإنا البنوؾ ربتاج طاقات شبابية للنهوض ببنويكنا العمومية كتبقى اػبربة % 25.6النسبة اؼبتبقية اؼبقدرة بػػػػػ
ن للشباب التعلم منها على أمل أف ترجع بالفائدة على القطاع اؼبصريف  للموظفُت الباقُت مهمة أيضا كيبك

 اعبزائرم عموما  كالبنوؾ العمومية خصوصا.

 

    % النسبة التكرار الجنس
 61.1 55 ذكر
 38.9 35 أنثى

 100.0 90 المجموع
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 ثانيا: عرض الخصائص الوظيفية: 
حسب البنك الذم ينتمي إليو اؼبوظف، ك  تتمثل اػبصائص الوظيفية لعينة الدراسة يف يكل من اؼبؤىل العلمي     

مث اؼبنصب اإلدارم كسوؼ نتطرؽ لكل ، مي العاـ للبنك الذم يعمل فيو كسنوات العملكحسب اؽبيكل التنظي
 عنصر على النحو التايل:

-I  :مت إدراج مستول أقل من ثانوم كمت إلغاء استماراهتم ألهنا يكانت توزيع العينة حسب المؤىل العلمي
كبالتايل فكانت ، ـ بعرضهم ضمن اعبدكؿكعليو لن نقو ، أما مستول الديكتوراه فلم تتضمن  أم استمارة، ناقصة

 النتائج ضمن اعبدكؿ التايل:

 ( توزيع العينة حسب المؤىل العلمي9-4الجدول رقم)
    %النسبة التكرار المؤىل العلمي

 7.8 7  ثانوي
 61.1 55 ليسانس

 31.1 28 ماجستير او ماستر
 100.0 90 المجموع

 spss22طالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج من إعداد ال المصدر:                   

كىي موزعة بُت  %92.2نبلحظ أف اعبامعيُت األغلبية من العينة كتقدر نسبتهم من خبلؿ اعبدكؿ       
غباملي شهادة اؼباسًت أك اؼباجستَت، علما أننا مل نتحصل على حاملي الديكتوراه 31.1ك%61.1ليسانس بنسبة 

لبية الديكاترة يفضلوف العمل يف التعليم يف اعبامعات، يكما أف ذكم اؼبستول الثانوم ضمن العينة كلعل ذلك أف أغ
الذين أجابوا على  7غَت أنو ما مت مبلحظتو أهنم إطارات يف البنك حيث  %7.8قد شكلوا النسبة األقل ب

سنة  50 االستمارات يكانوا يشغلوف منصب مدير أك نائب مدير أك رئيس مصلحة ضف إىل ذلك أهنم يف عمر 
كىي نتيجة لنظاـ التوظيف القدَل كىذا كاضح من عددىم القليل، ، سنة أك أيكثر 16أك ذباكزكه كأيضا ذكم خربة 

يكما أننا أدرجنا ضمن الفئات  ذكم اؼبؤىل العلمي أقل من ثانوم، كربصلنا على ثبلثة استمارات يكانت إجاباهتا 
ف  البنوؾ العمومية اعبزائرية  سبلك موظفُت ذكم مؤىبلت كبالتايل من خبلؿ التحليل السابق نستنتج أ، ناقصة

 علمية أغلبها من خرهبي اعبامعات.
-II   :حيث مت إجراء الدراسة يف ستة بنوؾ عمومية جزائرية  كىي الصندكؽ الوطٍت توزيع العينة حسب البنك

(، BEAجي اعبزائرم)(، البنك اػبار BADR(، بنك الفبلحة كالتنمية الريفية) CNEPللتوفَت كاالحتياط )
(، كيوضح CPA(،كالقرض الشعيب اعبزائرم)BNA(، كالبنك الوطٍت اعبزائرم)BDLكبنك التنمية احمللية)

 اعبدكؿ اؼبوايل توزيع العينة حسب البنك على النحو التايل:
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 ( توزيع العينة حسب البنك10-4الجدول رقم)
    %النسبة التكرار البنك

CNEP 11 12.2 
BADR 21 23.3 

BEA 8 8.9 
BDL 9 10.0 
BNA 18 20.0 
CPA 23 25.6 

 100.0 90 المجموع

 spss22من إعداد الطالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج  المصدر:              

يكانت نسبها   BNAك CPA ،BADRمن خبلؿ اعبدكؿ السابق  نبلحظ أف البنوؾ الثبلثة التالية         
كمرتبة ترتيبا تنازليا كبالتايل العينة يكانت أيكرب نسبة للقرض  %20ك%23.3ك%25.6بمتقاربة كىي على الًتتي

أما ، (BNA( مث البنك الوطٍت اعبزائرم)BADR( مث بنك الفبلحة كالتنمية الريفية )CPAالشعيب اعبزائرم)
كمرتبة  %8.9،%10،%12.2فقد جاءت نسبتهم على الًتتيب BEAكBDLكCNEPالبنوؾ الثبلثة الباقية 

( كيعود ضعف النسبة إىل أف البنك ال يبلك BEAترتيبا تنازليا كبالتايل يكانت أقل نسبة للبنك اػبارجي  اعبزائرم)
سنوات كمت اغبصوؿ على استمارة كاحدة فقط ؼبوظفة عن طريق اؼبديرية  4مقر ؼبديرية التسويق منذ أيكثر من 

مث الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط   (BDLلية)مث النسبة األقل اؼبوالية لبنك التنمية احمل، العامة للبنك
(CNEP) ،كيعود طبيعة التفاكت يف النسبة من بنك إىل آخر إىل أف بعض الويكاالت امتنعت عن اإلجابة . 

III- يوضح اعبدكؿ اؼبوايل توزيع العينة حسب مكاف  :توزيع العينة حسب الهيكل التنظيمي العام للبنك
 التنظيمي العاـ للبنك كيكانت النتائج يكالتايل:العمل كذلك حسب اؽبيكل 

 ( توزيع العينة حسب الهيكل التنظيمي العام للبنك11-4الجدول رقم)
   %النسبة التكرار الهيكل التنظيمي

 43.3 39 وكالة
 38.9 35 مديرية التسويق
 17.8 16 المديرية العامة

 100 90 المجموع

 spss22لطالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج من إعداد ا المصدر:                 

موزعة على الويكاالت التابعة  للواليات التالية:   %43.3نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف أيكرب نسبة يكانت      
الوادم، األغواط، بسكرة، غاردية، غليزاف، تيزك كزك، اعبزائر العاصمة، اؼبدية. تليها مديريات التسويق ؼبختلف 

كأقل نسبة يكانت للمديرية العامة ، %38.9لدراسة كاؼبتواجد مقرىا يف اعبزائر العاصمة كيكانت نسبتهاالبنوؾ ؿبل ا
 . كيعود ذلك إىل صعوبة ذباكهبم معنا %17.8التابعة للبنوؾ ؿبل الدراسة بنسبة
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-IV سنوات  العمل  يوضح اعبدكؿ يف األسفل توزيع العينة حسب  :توزيع العينة حسب سنوات العمل
 نك، كىو موضح يكما يلي:بالب

 توزيع العينة حسب سنوات العمل (12-4الجدول رقم )
 %النسبة التكرار سنوات العمل

سنوات فأقل 5  20 22.2 
6-10  19 21.1 

11-15  30 33.3 
سنة فأكثر 16  21 23.3 

 100.0 90 المجموع

 spss22من إعداد الطالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج  المصدر:

للفئة الذين تًتاكح سنوات عملهم من  %33.3نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ السابق أف أعلى نسبة يكانت       
للموظفُت الذين ذباكزت مدة  %23.3أما البقية فكانت نسبتهم متقاربة حيث يكانت ، سنة 15إىل  11

، ل نسبةكىي أق %21.1سنوات فقد يكانت نسبتهم  10-6أما الذين تًتاكح  خربهتم بُت ، سنة 15عملهم 
 . %22.2سنوات فقد يكانت نسبتهم  5أما العينة الذين سنوات عملهم أقل من 

-V من خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل سوؼ نوضح نتائج توزيع العينة حسب : توزيع العينة حسب المنصب اإلداري
 :اؼبنصب اإلدارم على النحو التايل

 (  توزيع العينة حسب المنصب االداري13-4الجدول رقم)
 النسبة% التكرار االداري المنصب

 18.9 17 مدير
 13.3 12 نائب مدير

 23.3 21 رئيس مصلحة
 44.4 40 أخرى

 100.0 90 المجموع

 spss22من إعداد الطالبة باالعتماد على  ـبرجات برنامج  المصدر:                           

صب االدارم فإف نسبة  االطارات بالنبوؾ من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أنو ضمن توزيع العينة حسب اؼبن       
، مث %18.9مث يليها منصب مدير بنسبة %23.3العمومية اعبزائرية يكانت أعلى نسبة لرئيس مصلحة بنسبة

كىي النسبة األقل، كتعترب نسبة اؼبدير كنائبو أقل النسب كىي منطقية حيث  % 13.3يليها نائب مدير بنسبة 
ال تكرر بالبنك الواحد  أيكثر من مرة، إذ ما يبكن التعقيب ىنا رغم قلة النسبة  أف منصب اؼبدير أك نائبو مناصب

 %44.4إىل الكل لكنها تعترب نسبة استجابة جيدة بالنسبة للبنوؾ ؿبل الدراسة، مث أما  النسبة األعلى  تقدر بػػػ
ية العامة التابعة لكل بنك مل كبدد طبيعة اؼبنصب كيكانت على مستول اؼبديريات سواء مديرية التسويق أك اؼبدير 

حيث أننا اعتمدنا يف توزيع االستبياف فيها على االتصاؿ باؼبدير أك نائبو أك رئيس اؼبصلحة كيكانت توجيهاتنا أف 



 اؼبصرفية  الدراسة التطبيقية لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدماتلفصل الرابع     ا
 

191 
 

يقـو بقراءة االستبياف كملئو يف البداية مث يقـو بتوزيعو على من يبلكوف اؼبعلومات الكافية لئلجابة كانطبلقا من ىذا 
 األعلى. يكانت ىي النسبة

 المطلب الثاني: اتجاىات أفراد العينة لمتغير نظام المعلومات التسويقي 

سنتعرض من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل عرض كربليل نتائج الدراسة اؼبتعلقة دبحور نظاـ اؼبعلومات التسويقي  
ستخبارات التسويقي لنتعرؼ على اذباىات العينة حوؿ ىذا احملور من خبلؿ أبعاده الثبلثة كاؼبتمثلة يف نظاـ اال

كنظاـ  البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كذلك لكل عبارة من عبارات احملور، لنحدد بعدىا 
 االذباه العاـ لئلجابات العينة كفقا لكل بعد من األبعاد السابقة.

 أوال: اتجاىات العينة حول نظام االستخبارات التسويقي  
كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل بعد نظاـ االستخبارات التسويقي  سوؼ نتناكؿ عرض      

، كذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب 10إىل العبارة رقم 01عبارات من العبارة رقم 10كاليت تتكوف من 
 لنحدد  االذباه العاـ لئلجابات.، اؼبئوية كاؼبتوسط اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:       

 ( نتائج بعد نظام االستخبارات التسويقي14-4الجدول رقم)
 درجة الموافقة  العبــــــــــــــــــــارات
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يتواصل البنك بشكل مستمر مع  -1
 زبائنو.

 0 7 2 42 39 التكرار

4.26 .842 
موافق 
 0 7.8 2.2 46.7 43.3 %النسبة سباما

يقـو البنك جبمع اؼبعلومات عن -2  
مرة.تاؼبنافسُت بصورة مس      

 

 3 10 15 40 22 التكرار

 3.3 11.1 16.7 44.4 24.4 %النسبة موافق 1.053 3.76

يتنبأ البنك بردة فعل البنوؾ اؼبنافسة  -3
 . جراءهتا التسويقيةإحوؿ 

 1 11 23 42 13 التكرار
 1.1 12.2 25.6 46.7 14.4 %النسبة موافق 920. 3.61

يقـو البنك باالطبلع على تقارير  -4
 . خاصة عن أكضاع السوؽ بصورة يومية

 3 4 13 44 26 التكرار
 3.3 4.4 14.4 48.9 28.9 %النسبة موافق 959. 3.96

يقـو البنك بتحديد الفرص اليت -5
 يبكن استغبلؽبا يف السوؽ.

 1 3 9 59 18 التكرار
 1.1 3.3 10 65.6 20 %النسبة موافق 734. 4.00

يقـو البنك بتحديد نقاط القوة  -6
كالضعف اؼبوجودة لدل البنوؾ اؼبنافسة 

 . بصورة دائمة

 4 9 18 43 16 التكرار

 4.4 10 20 47.8 17.8 %النسبة موافق 1.031 3.64

يستخدـ البنك التكنولوجيا اؼبناسبة  -7
 ؼبعرفتو بأحواؿ السوؽ.

 4 13 9 38 26 التكرار
 4.4 14.4 10 42.2 28.9 %النسبة موافق 1.152 3.77
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يف البنك على  اؼبوظفُتيتم تدريب  -8
طرؽ صبع اؼبعلومات عن البيئة اػبارجية 

 . رة دكريةبصو 

 5 18 22 28 17 التكرار

 5.6 20 24.4 31.1 18.9 %النسبة ؿبايد 1.167 3.38

.ىناؾ متابعة مستمرة من طرؼ -9
 البنك ؼبعرفة حاجات كمتطلبات زبائنو.

 0 14 7 47 22 التكرار
 0 15.6 7.8 52.2 24.4 %النسبة موافق 966. 3.86

ىناؾ متابعة دائمة للبنك حوؿ   -10
اػبدمات اؼبماثلة اليت تقدمها البنوؾ 

 األخرل.
 

 1 5 13 44 27 التكرار

 1.1 5.6 14.4 48.9 30 %النسبة موافق 880. 4.01

 موافق 0.62 3.82 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد نظام االستخبارات التسويقي
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:

من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة على       
كىو متوسط يقع ضمن الفئة  3.82أهنا تطبق نظاـ االستخبارات التسويقي حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي 

يف أداة الدراسة  موافقىي تشَت إىل اػبيار [ ك 4.19-3.40الرابعة من فئات مقياس ليكرت اػبماسي من ش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم  يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما من،  اؼبقابل للمستول اؼبرتفع

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة0.62كالذم يكانت قيمتو 

نة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتوافر نظاـ بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العيك      
 االستخبارات التسويقي يف البنوؾ العمومية اعبزائرية، كيكاف ذلك نتيجة ؼبا يلي:

 البيئة عن المعلومات جمع طرق على البنك في الموظفين تدريب "يتم 08تشَت العبارة رقم  -
يل أف ىناؾ نوع من االختبلؼ يف إجابات العينة يف كىذا دل إىل االذباه احملايددورية "  بصورة الخارجية

ىذه العبارة مقارنة بالعبارات األخرل كىي على يكل حاؿ قريب من ؾباؿ موافقة كمل يكوف ؽبا تأثَت على 
،  االذباه العاـ للبعد كيعود ىذا اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية بدريب موظفيها ىبتلف من بنك إىل آخر

 سؤاؿ جعل البعض منهم ؿبايدا يف اإلجابة.   يكما أف حساسية ال
 "كاليت تنص 01العبارة رقم  ءأما العبارات اؼبتبقية  يكانت تشَت إىل اذباه اؼبوافقة  ألغلب العبارات باستثنا -

إذ يكانت ضمن اذباه موافق سباما  كىذا دليل على اؼبتابعة اؼبستمرة لكل "  يتواصل البنك بشكل مستمر مع زبائنو
 ل الدراسة لزبائنها.  البنوؾ ؿب

 ثانيا: اتجاىات العينة حول نظام البحوث التسويقي 
من خبلؿ نتائج الدراسة سوؼ نقـو بالتعرؼ على اذباىات عينة الدراسة حوؿ بعد نظاـ البحوث         

، ؼبئوية، من خبلؿ التكرارات كالنسب ا18إىل العبارة رقم  11عبارات من العبارة رقم  8التسويقي كاؼبكوف من 
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كمنو ربديد االذباه ، كربديد االذباه العاـ كبو اؼبوافقة من عدمها من خبلؿ اؼبتوسط اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم
يكانت النتائج يف اعبدكؿ SPSSبناء على ـبرجات برنامج ، ك العاـ لكل عبارة باإلضافة إىل االذباه العاـ للكل

 التايل:

 بحوث التسويقينتائج بعد نظام ال (15-4الجدول رقم)

 العبارات
 درجة الموافقة 
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يقـو البنك بدراسة السوؽ كمعرفة  -11
 . حاجات الزبائن كرغباهتم

 0 2 03 25 56 التكرار
 1 212 0475 2415 1010 %النسبة موافق 856. 4.09

يهتم البنك بتوفَت اؼبعلومات عن  -12
 . يكافة خدماتو لقطاعات سوقية ـبتلفة

 0 2 03 25 56 التكرار
 010 212 0415 2415 1010 %النسبة موافق 874. 4.02

يعتمد البنك على مراجع متعددة  -13
عبمع البيانات إلجراء البحث 

 التسويقي.

 0 00 53 14 05 التكرار

 010 0515 5516 21 0617 %النسبة موافق 965. 3.63

يقـو البنك بتوفَت ميزانية يكافية  -14
 . لئلنفاؽ على البحوث اؼبيدانية

 3 07 50 14 7 التكرار
 314 5010 5111 21 01 %النسبة ؿبايد 1.081 3.28

يعتمد البنك على مصادر متنوعة  -15
عبمع البيانات عند إجراء حبوث 

 تسويقية.

 5 2 51 21 52 تكرارال

 515 212 5515 2212 5415 %النسبة موافق 929. 3.89

يتم تدريب اؼبوظفُت يف قسم  -16
التسويق على األساليب العلمية يف 

 .البحث التسويقي

 4 05 01 17 03 التكرار

 415 0717 0212 2111 0415 %النسبة موافق 1.172 3.44

حوث يقـو البنك بنشر نتائج الب -17
التسويقية بصورة مستمرة يف كسائل 

 اإلعبلـ اؼبختلفة.

 02 57 51 06 4 التكرار

 0314 1515 5314 51 415 %النسبة ؿبايد 1.156 2.7

ىبصص البنك ميزانية خاصة  -18
 بالبحوث التسويقية يف األسواؽ الدكلية

 04 02 14 06 4 التكرار
 0516 0314 21 51 415 %النسبة ؿبايد 1.147 2.82

 موافق 0.64 3.48 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد نظام البحوث التسويقي
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:

من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة على       
كىو متوسط يقع ضمن الفئة  3.48ا تطبق نظاـ االستخبارات التسويقي حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي أهن

يف أداة الدراسة  موافق[ كىي تشَت إىل اػبيار 4.19-3.40الرابعة من فئات مقياس ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم  ما مناؼبقابل للمستول اؼبرتفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عا

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة 0.64كالذم يكانت قيمتو 
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بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتوافر نظاـ البحوث ك      
 ىل ما يلي:التسويقي يف البنوؾ العمومية اعبزائرية، كيكاف ذلك نتيجة إ

عبارات حققت كسطا حسابيا ذات اذباه حيادم  18ك17ك14يكانت العبارات التالية العبارة رقم  -
كيتضح من خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم أنو ال يوجد تشتت يكبَت للقيم عن متوسطها اغبسا  اال أهنا تعرب 

االذباه العاـ للموافقة بالنسبة أيكرب العبارات تشتتا مقارنة بالعبارات السابقة كعلى العمـو مل تؤثر على 
الذباه العاـ للمتوسط اغبسا  لبعد نظاـ البحوث التسويقي كيكذلك مل تؤثر تشتت البعد. كيعود ذلك 

بتوفَت ميزانية يكافية لئلنفاؽ  لطبيعة العبارات اليت فيها نوع من اغبساسية يف اإلجابة خاصة فيما يتعلق
ميزانية خاصة بالبحوث التسويقية يف األسواؽ الدكلية  فكانت  ىبصص البنكأ على البحوث اؼبيدانية  أك

 .إجابتهم ببل أعرؼ، إضافة إىل أف بعضهم ليس لديو معلومات حوؿ العبارة
  . يكانت صبيع العبارات اؼبتبقية صبيع  تشَت إىل اذباه ذات اؼبوافقة -

 ثالثا: اتجاىات العينة حول نظام السجبلت والتقارير الداخلية
عبارات من العبارة  7حيث يتكوف من ، كاؼبمثلة يف اعبدكؿ اؼبوايل SPSSمن خبلؿ ـبرجات برنامج         

، كاليت سبثل بعد نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كالذم سوؼ نتعرؼ حوؿ اذباه أفراد 25إىل العبارة رقم19رقم
كرارات كالنسب اؼبئوية  كاؼبتوسط اغبسا  العينة حوؿ يكل عبارة من عبارات االستبياف اؼبمثلة للبعد من خبلؿ الت

 كاالكبراؼ اؼبعيارم  مث ربديد االذباه العاـ لكل عبارة كأيضا االذباه العاـ لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية.

 اتجاىات العينة حول نظام السجبلت والتقارير الداخلية (16-4الجدول رقم)
 درجة الموافقة  العبارات
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يتوفر لدل البنك قاعدة بيانات  -19
 حوؿ زبائنو

 1 6 5 15 21 التكرار

موافق  887. 4.28
 1 617 515 2010 2516 %النسبة سباما

يتوفر لدل البنك قاعدة بيانات  -20
اجدة خارج حوؿ خدمات البنوؾ اؼبتو 

 اعبزائر.

 7 02 20 51 4 التكرار

 01 0314 2314 5515 415 %النسبة ؿبايد 1.028 3.00

لدل البنك سجبلت حوؿ  -21
 شكاكل زبائنو.

 1 1 5 14 22 التكرار

4.34 .767 
موافق 
 1 111 516 21 2617 %النسبة سباما

يوفر نظاـ السجبلت كالتقارير  -22
ات عن البيئة اليت الداخلية للبنك بيان
 يتعامل معها البنك.

 1 2 50 17 54 التكرار

 1 2122 5111 2111 5617 %النسبة موافق 841. 3.97
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وبتفظ البنك بنظاـ حديث  -23
 للسجبلت يتم ربديثها باستمرار.

 0 02 55 12 07 التكرار
 010 0314 5212 1516 5010 %النسبة موافق 1.023 3.62

نك بتخزين اؼبعلومات يقـو الب -24
 اػباصة بتفضيبلت الزبائن من اػبدمات 

 1 01 51 21 02 التكرار
 1 0010 5314 2516 0317 %النسبة موافق 872. 3.68

يتمتع البنك بالقدرة على إعداد  -25
 التقارير عن العمليات الداخلية

 1 5 01 33 03 التكرار
 1 516 0212 4010 0415 %النسبة موافق 782. 3.87

 موافق 0.58 3.82 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد نظام السجبلت والتقارير الداخلية
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:

فقة على اعبزائرية يكاف باؼبوا من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية      
كىو متوسط يقع  3.82حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي على  للسجبلت كالتقارير الداخلية،نظاـ لديها   أف

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة 4.19-3.40ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ  يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  منالدراسة اؼبقابل للمستول اؼبرتفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ  

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة0.58اؼبعيارم كالذم يكانت قيمتو 

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتوافر نظاـ ك      
 زائرية، كيكاف ذلك نتيجة إىل ما يلي:السجبلت التسويقية يف البنوؾ العمومية اعب

 خارج المتواجدة البنوك خدمات حول بيانات قاعدة البنك لدى "يتوفر20جاءت العبارة رقم  -
كىي ذات اذباه حيادم، كرغم ضعف  3أقل العبارات متوسط حسا  حيث يكانت قيمتها الجزائر" 

كيكانت ، ظاـ السجبلت كالتقارير الداخليةمتوسطها لكنها مل تؤثر على االذباه العاـ للموافقة على بعد ن
اغلب أفراد العينة سبيل اىل اػبيار ال أعرؼ حيث حساسية السؤاؿ جعل منهم حياديُت، يكما أف بعضهم 

 بالفعل ليس لديو معلومات حوؿ اإلجابة.
يتوفر  " 19يكانت صبيع العبارات اؼبتبقية  ذات اذباه كبو اؼبوافقة أك موافق سباما، حيث تشَت العبارة رقم -

 شكاوي حول سجبلت البنك لدى "21كالعبارة رقم  " لدى البنك قاعدة بيانات حول زبائنو
اىل اذباه موافق سباما كىذا على اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية بزبائنها من توفَت قاعدة بيانات " .زبائنو

ارات اؼبتبقية فهي  تشَت اىل باإلضافة إىل كتوفَت كاالحتفاظ بسجبلت حوؿ شكاكم زبائنهم، اما العب
 االذباه موافق.

 رابعا: ترتيب المتوسطات الحسابية ألبعاد نظام المعلومات التسويقي
انطبلقا من اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبراؼ اؼبعيارم لكل بعد من أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي يبكننا         

 ك:يوضح اعبدكؿ التايل ذلك  ترتيبها ترتيبا تنازليا
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 ( ترتيب المتوسطات الحسابية ألبعاد نظام المعلومات التسويقي17-4الجدول)
مستوى  االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد نظام المعلومات التسويقي

 القبول
 الترتيب

 الثاٍل مرتفع موافق 0.62 3.82 نظام االستخبارات التسويقي
 الثالث مرتفع فقموا 0.64 3.48 نظام البحوث التسويقي

 األكؿ مرتفع موافق 0.58 3.82 نظام السجبلت والتقارير الداخلية
 مرتفــــــــــــــــــــــــــــــــع موافق 0.52 3.71 نظام المعلومات التسويقي

  spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:       

ؾ العمومية اعبزائرية ؿبل الدراسة تتمتع بوجود نظاـ معلومات من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف البنو  
كىو متوسط حسا  يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت  3.71تسويقي حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  

[ كىي تشَت إىل خيار اؼبوافقة اؼبقابل للمستول اؼبرتفع، كيكاف االكبراؼ 4.19-3.40اػبماسي ضمن امياؿ ش
 كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة.  0.52م اؼبعيار 

كمن خبلؿ اعبدكؿ السابق يتضح  كجود نظاـ اؼبعلومات التسويقي لكن بدرجات متفاكتة حيث يبكننا 
التقارير الداخلية  مث اؼبرتبة الثانية ك  ترتيب أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي فكانت اؼبرتبة األكىل لنظاـ السجبلت

ارات التسويقي، أما اؼبرتبة الثالثة فكانت لنظاـ البحوث التسويقي، كبالتايل يتضح ضعف اىتماـ لنظاـ االستخب
البنوؾ العمومية اعبزائرية يف إجراء البحوث كالدراسات كىذا يعود اىل التكاليف يف اجرائها خاصة يف ظل ضعف 

عترب اسهلها حيث اؼبعلومات متوفرة لدل اؼبيزايات اؼبخصصة لذلك، أما ربليل السجبلت كالتقارير الداخلية فهي ت
مث نظاـ االستخبارات  التسويقي فهو وبتاجو البنك ألنو يوفر معلومات ، البنك كيبكن الرجوع إليها يف أم كقت

 . بصفة مستمرة للبنك

 المطلب الثالث: اتجاىات أفرد العينة لمتغير القدرة التنافسية
ليل نتائج الدراسة اؼبتعلقة دبحور القدرة التنافسية لنتعرؼ على سن من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل عرض كرب      

توظيف ك  كاغبصة السوقية كالرحبية اذباىات العينة حوؿ ىذا احملور من خبلؿ أبعاده اؼبتمثلة  يف جودة اػبدمات
ل بعد من التكنولوجيا ذلك لكل عبارة من عبارات احملور، لنحدد بعدىا االذباه العاـ لئلجابات العينة كفقا لك

 األبعاد السابقة.

 أوال: اتجاىات أفراد العينة لبعد جودة الخدمات
سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل بعد جودة اػبدمات كاليت تتكوف من       

ة كاؼبتوسط ، كذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب اؼبئوي7إىل العبارة رقم 01عبارات من العبارة رقم 7
 لنحدد االذباه العاـ لكل عبارة كاالذباه العاـ لبعد اػبدمات.، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:       
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 (اتجاىات العينة حول جودة الخدمات18-4الجدول رقم)
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يعمل البنك على ربسُت خدماتو دبا -1

 يتماشى مع احتياجات الزبائن.
 1 3 10 21 15 التكرار

4.29 
0.75

3 
موافق 
 11 314 010 3515 2010 %النسبة سباما

لدل البنك القدرة على تقدَل  -2
 ت كفقا الحتياجات زبائنو.خدما

 0 1 4 31 11 التكرار
 010 111 415 3314 1111 %النسبة موافق 2.783 4.17

يقـو البنك بأخذ بعُت االعتبار  -3
مقًتحات الزبائن لتحسُت جودة 

 خدماتو.

 0 4 01 27 52 التكرار

 010 415 0010 3212 5415 %النسبة موافق 2.868 3.99

شكاكم الزبائن بطريقة  يعاجل البنك -4
تسمح بإعادة النظر يف جودة خدمات 

 البنك.

 1 14 01 26 54 التكرار

 11 415 0010 3111 5617 %النسبة موافق 2.820 4.04

يعمل البنك على تكييف جودة  -5
اػبدمة حسب االحتياجات اغبقيقية 

 . للزبائن الدائمنب

 1 6 00 21 53 التكرار

 111 617 0515 2516 5516 %لنسبةا موافق 1.026 3.88

ترتبط جودة اػبدمة يف البنك  -6
بالتكلفة اليت تتطلب عملية اداء اػبدمة 

 بصورة دقيقة.

 0 6 53 14 51 التكرار

 010 617 5516 21 5515 %النسبة موافق 2.946 3.73

يعمل البنك على توفَت صبيع  -7
 Backخدماتو يف مكتب كاحد 

office 

 3 25 05 05 02 التكرار

 314 2415 0111 0617 0314 %النسبة ؿبايد 1.229 2.92

 موافق 0.52 3.77 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد جودة الخدمات
      spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:  

العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة على  من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد     
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات  3.77جودة خدماهتا حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي على 

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل للمستول 4.19-3.40مقياس ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم كالذم يكانت  من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  من اؼبرتفع، يكما يتضح

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة0.52قيمتو 

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتوافر جودة ك      
 ف ذلك نتيجة إىل ما يلي:اػبدمات  يف بنويكهم، كيكا

 " Back office واحد مكتب في خدماتو جميع توفير على البنك يعمل "7جاءت العبارة  رقم  -
كيرجع ىذا إىل أف تطبيق ىذه اػبدمة ليست يف يكل ، بأقل متوسط حسا  حيث تشَت إىل االذباه احملايد
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اؾ تشتت يف إجابات العينة  كىذا الويكاالت حيث أف العديد منها مل يدخلها بعد، كلذلك فقد يكاف ىن
 ما يبكن مبلحظتو من خبلؿ قيمة االكبراؼ اؼبعيارم للعبارة.

 تحسين على البنك يعمل  01أما العبارات اؼبتبقية  فكانت ذات اذباه كبو اؼبوافقة بإستثاء العبارة رقم  -
 االذباه موافق ذات أعلى متوسط حسا  حيث تشَت اىلالزبائن "  احتياجات مع يتماشى بما خدماتو

 سباما حيث يتضح أف البنوؾ ؿبل الدراسة هتتم بتحسُت خدماهتا دبا يتماشى مع زبائنها.   

 ثانيا: اتجاىات العينة لبعد الحصة السوقية 

سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل بعد اغبصة السوقية كاليت تتكوف          
، كذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسط 16إىل العبارة رقم 8ن العبارة رقمعبارات م 9من 

 . لنحدد اذباه يكل عبارة مث االذباه العاـ لبعد اغبصة السوقية، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:       

 (اتجاىات العينة حول بعد الحصة السوقية19-4الجدول رقم)
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استخداـ البنك للمعلومات  -8
التسويقية ساعد البنك يف ايكتساب 

 زبائن جدد.

 0 2 3 33 53 التكرار
4.10 

 

2.780 

 010 212 314 4010 5516 %النسبة موافق 

يريكز البنك على تقدَل اػبدمات  -9
اليت تلقى ركاجا يكبَتا كتساىم يف توسيع 

 نشاطو.

 1 4 00 21 11 التكرار

 1 415 0515 2516 1111 %النسبة موافق 2.851 4.08

يلجأ البنك إىل ربديث كتطوير  -10
حصتو  خدماتو باستمرار للحفاظ على

 . السوقية

 1 2 4 25 11 التكرار

4.21 2.757 
موافق 
 سباما

 1 212 415 3515 1415 %النسبة

يبتلك البنك حصة سوقية جيدة  -11
 بسبب البفاض أسعار خدماتو.

 1 01 07 25 07 التكرار
 1 0010 5010 2415 5010 %النسبة موافق 2.909 3.78

ة يبتلك البنك شبكة فركع منتشر  -12
جغرافيا سبكنو من تقدَل خدماتو أليكرب 

 عدد فبكن من الزبائن.

 1 1 2 16 26 التكرار

4.49 2.585 
موافق 
 سباما

 1 1 212 2515 3111 %النسبة

أدل  رضا زبائن البنك  يف زيادة  -13
 إقباؿ زبائن جدد.

 5 1 05 21 11 التكرار
 515 111 0111 2212 1415 %النسبة موافق 2.912 4.10

يسمح اعبهد التسويقي اؼبنظم  -14
باستقطاب اؼبزيد من الودائع اؼبختلفة فبا 

 . يبكن البنك من زيادة حصتو السوقية

 0 2 03 25 56 التكرار

 010 212 0415 2415 1010 %النسبة موافق 2.874 4.02
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يعمل البنك على جعل خدماتو  -15
مناسبة لقدرات زبائنو من أجل توسيع 

 . زبائنو كبالتايل حصتو السوقيةقاعدة 

 1 05 01 22 52 التكرار

  0111 0010 2617 5415 %النسبة موافق 2.953 3.89

إف معرفة البنك بتحريكات البنوؾ  -16
األخرل اؼبتواجدة يف اعبزائر  ساىم يف 

 جذب زبائن جدد للبنك.

 1 02 01 20 07 التكرار

 111 0314 0212 2314 5010 %النسبة موافق 1.083 3.66

 موافق 0.54 4.07 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد الحصة السوقية
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:  

من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة حوؿ       
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات  4.07بعد اغبصة السوقية حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي على 

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل للمستول 4.19-3.40مقياس ليكرت اػبماسي منش
االكبراؼ اؼبعيارم كالذم يكانت  خبلؿ اؼبرتفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  من

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة 0.54قيمتو 

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتوافر بتحقق حصة ك      
 كيكاف ذلك نتيجة إىل ما يلي:، سوقية لبنويكهم

ذات اذباه يشَت إىل موافق سباما كىذا منطقيا حيث أف البنوؾ  12ك10حيث جاءت العبارة رقم  -
العمومية اعبزائرية سبتلك شبكة فركع منتشرة جغرافيا باإلضافة إىل االىتماـ الكبَت من طرؼ البنوؾ 

 العمومية اعبزائرية بتحديث كتطوير خدماهتا من أجل اغبصوؿ على حصة سوقية. 
اه يشَت اىل اػبيار موافق فبا يدؿ اىتماـ البنوؾ العمومية لزيادة أما باقي العبارات فقد يكانت ذات اذب -

 حصتها السوقية.

 ثالثا: اتجاىات العينة لبعد الربحية
 5سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل بعد الرحبية كاليت تتكوف من       

ذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسط ، ك 21إىل العبارة رقم 17عبارات من العبارة رقم
 لنحدد  االذباه العاـ لكل عبارة كاالذباه العاـ لبعد الرحبية.، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم
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 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:      

 (: اتجاىات العينة حول بعد الربحية20-4الجدول رقم)
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يقدـ البنك اػبدمات اليت تليب  -17
رغبات كحاجات الزبائن بالكيفية اليت 

 تسمح لو بتحقيق األرباح.

 0 2 1 33 55 التكرار

 010 212 111 4010 11 %سبةالن موافق 2.773 4.14

سانبت عملية تقدَل اػبدمة  -18
اؼبصرفية بصورة جدية  يف زيادة رحبية 

 البنك.

 1 3 6 35 53 التكرار

 1 314 617 3516 5516 %النسبة موافق 2.768 4.08

يعمل البنك على ربديد أسعار  -19
خدماتو بالصورة اليت ربقق لو أقصى 

 . ربح فبكن

 1 02 4 22 54 التكرار

 1 0314 415 2617 5617 %النسبة موافق 2.990 3.91

يعمل البنك على زبفيض  -20
التكاليف من خبلؿ إهباد قنوات توزيع  

 . ذات يكفاءة

 5 00 06 26 00 التكرار

 515 0515 51 3111 0515 %النسبة موافق 2.932 3.61

يبيل البنك إىل زبفيض تكاليف  -21
 .ودمة لزبائناػبدمات اؼبق

 1 04 05 14 06 التكرار
 111 0516 0617 21 51 %النسبة موافق 1.103 3.56

 موافق 0.61 3.80 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد الربحية
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:

أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة على من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه       
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس  3.80بعد الرحبية حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي 

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل للمستول اؼبرتفع، يكما 4.19-3.40ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم كالذم يكانت قيمتو  من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  من يتضح

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة0.61

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتحقق الرحبية  للبنوؾ ك    
رية، كيكاف ذلك نتيجة أف صبيع العبارات اػباصة ببعد الرحبية يكانت يكلها تشَت إىل خيار اؼبوافقة العمومية اعبزائ

 كبالتايل يتضح أف البنوؾ العمومية اعبزائرية تويل اىتماما لزيادة رحبيتها. 
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 رابعا: اتجاىات العينة لبعد توظيف التكنولوجيا
ؿ العبارات اليت سبثل بعد توظيف التكنولوجيا كاليت تتكوف سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبل      
، كذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسط 26إىل العبارة رقم 22عبارات من العبارة رقم 6من 

 . لنحدد  ترتيب العبارات حسب أنبيتها، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 تائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:كيبكن توضيح ما سبق بناء على الن       

 (اتجاىات العينة حول توظيف التكنولوجيا21-4الجدول رقم)
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يهتم البنك بإدخاؿ التكنولوجيا  -22
 . اعبديدة

 2 3 5 15 25 رالتكرا
4.20 

1.04
1 

موافق 
 212 314 515 2010 2415 %النسبة سباما

يعتمد البنك على الوسائط  -23
 . التكنولوجية يف توزيع خدماتو اؼبصرفية

 0 01 01 10 15 التكرار
3.89 1.086 

 موافق
 010 0212 0212 1212 1314 %النسبة

يستفيد البنك من اؽباتف النقاؿ  -24
 دَل خدمات لزبائنو.يف تق

 3 04 04 10 55 التكرار
3.54 1.201 

 موافق
 314 0516 0516 1212 5212 %النسبة

  E-MAILيستخدـ البنك  -25
 يف التواصل مع زبائنو

 4 50 05 56 06 التكرار
3.34 1.229 

 ؿبايد
 415 5111 0617 1010 51 %النسبة

يقدـ البنك خدمات أخرل عن  -26
 . وبعد لزبائن

 5 5 01 21 56 التكرار
3.98 2.971 

 موافق
 515 516 0010 2516 1010 %النسبة

 موافق 0.79 3.79 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لبعد توظيف التكنولوجيا

 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:

اه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة حوؿ من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذب      
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات  3.79بعد توظيف التكنولوجيا حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي 

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل للمستول 4.19-3.40مقياس ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم كالذم يكانت  تفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  مناؼبر 

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة 0.79قيمتو 

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بتوظيف التكنولوجيا ك      
 كيكاف ذلك نتيجة إىل ما يلي:، بنويكهم يف
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إىل االذباه موافق سباما كىذا دليل  " الجديدة التكنولوجيا بإدخال البنك "يهتم22تشَت العبارة رقم  -
على أف صبيع البنوؾ العمومية اعبزائرية تويل اىتماما دبتابعة يكل  ما ىو جديد فيما ىبص التكنولوجيا 

 اؼبصرفية.
إىل االذباه ؿبايد كيكاف زبائنو"  مع التواصل في  E-MAIL البنك ستخدم" ي25تشَت العبارة رقم -

ذلك لبلختبلؼ أفراد العينة يف اإلجابة على العبارة بُت اؼبوافق كغَت موافق كذلك نتيجة أف خدمة األميل 
بل حىت على مستول البنك  نفسو قبدىا مطبقة على ، غَت مطبقة يف صبيع البنوؾ العمومية  اعبزائرية

 تول بعض الويكاالت كغَت مطبقة يف أخرل.مس
تشَت صبيع العبارات اؼبتبقية إىل االذباه موافق كبالتايل اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية بتوظيف التكنولوجيا  -

 اؼبصرفية.

 خامسا: ترتيب المتوسطات الحسابية ألبعاد القدرة التنافسية
ؼ اؼبعيارم  لكل بعد من أبعاد االقدرة التنافسية يبكننا ترتيبها انطبلقا من اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبرا        

 يوضح اعبدكؿ التايل ذلك:ك  ترتيبا تنازليا

 ( ترتيب المتوسطات الحسابية ألبعاد القدرة التنافسية22-4الجدول)

 .21،20،19اعبداكؿ رقم من إعداد الطالبة بناء على المصدر:      

من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف البنوؾ العمومية اعبزائرية ؿبل الدراسة تعمل على زيادة قدرهتا التنافسية       
كىو متوسط حسا  يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت  3.90حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  

إىل خيار اؼبوافقة اؼبقابل للمستول اؼبرتفع، كيكاف االكبراؼ [ كىي تشَت 4.19-3.40اػبماسي ضمن امياؿ ش
 كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة.  0.50اؼبعيارم 

كمن خبلؿ اعبدكؿ السابق يتضح اىتماـ البنوؾ العمومية بالقدرة التنافسية  لكن بدرجات متفاكتة حيث       
مث توظيف التكنولوجيا  كيف األخَت ، ىل للحصة  السوقية مث الرحبيةيبكننا ترتيب القدرة التنافسية فكانت اؼبرتبة األك 

توظيف التكنولوجيا. كأف ربتل اغبصة السوقية كالرحبية الًتتيب األكؿ كالثاٍل على الًتتيب يعترب منطقيا يف ظل 

مستوى  االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد القدرة التنافسية
 القبول

 الترتيب

 الرابع مرتفع  موافق 0.52 3.77 الخدماتجودة 
 األكؿ مرتفع موافق 0.54 4.07 الحصة السوقية

 الثاٍل مرتفع موافق 0.61 3.80 الربحية
 الثالث مرتفع موافق 0.79 3.79 توظيف التكنولوجيا

 مرتفـــــــــع موافق 0.50 3.90 القدرة التنافسية
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د الويكاالت يفوؽ بكثَت االنتشار اعبغرايف لويكاالت البنوؾ العمومية اعبزائرية عرب الًتاب الوطٍت، باإلضافة اىل أف عد
 عدد كيكاالت البنوؾ اػباصة ىذه األخَتة يعترب انتشارىا اعبغرايف ؿبدكدا مقارنة بالبنوؾ العمومية اعبزائرية.  

 المطلب الرابع: اتجاىات أفراد العينة لمتغير إدارة األزمات
حور نظاـ اؼبعلومات التسويقي سنتعرض من خبلؿ ىذا اؼبطلب إىل عرض كربليل نتائج الدراسة اؼبتعلقة دب      

لنتعرؼ على اذباىات العينة حوؿ ىذا احملور من خبلؿ أبعاده الثبلثة كاؼبتمثلة يف نظاـ االستخبارات التسويقي 
كنظاـ  البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كذلك لكل عبارة من عبارات احملور، لنحدد بعدىا 

 لعينة كفقا لكل بعد من األبعاد السابقة.االذباه العاـ لئلجابات ا

 أوال: اتجاىات افراد العينة حول مرحلة ما قبل األزمة
سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل مرحلة ما قبل األزمة كاليت تتكوف من       

التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسط ، كذلك من خبلؿ عرض 31إىل العبارة رقم 27عبارات من العبارة رقم 6
 . لنحدد  االذباه العاـ لكل عبارة باإلضافة اىل االذباه العاـ ؼبرحلة ما قبل األزمة، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل:       

 قبل األزمة(اتجاىات العينة حول مرحلة ما 23-4الجدول رقم)

 العبارات
 درجة الموافقة 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 

ف 
حرا

االن
ري

معيا
ال

عام 
ه ال

تجا
اال

 

 

ماما
ق ت

مواف
 

افق
مو

 

 ال
رف

أع
 

رض
معا

شدة 
ض ب

عار
م

 

يقـو البنك بالتعامل مع صبيع  -27
 . األخطاء كالشكاكم جبدية

 0 00 4 23 55 التكرار
 موافق 2.982 3.96

 010 0515 415 31 11 %النسبة

يتم مسح بيئة البنك الداخلية  -28
بشكل شامل كمنتظم للتعرؼ على 

 مؤشرات  احتماؿ حدكث األزمات.

 5 00 15 57 04 التكرار

3.51 2.997 

 موافق
 515 0515 1314 1515 0516 %النسبة

يتم مسح البيئة اػبارجية للبنك  -29
بشكل شامل كمنتظم للتعرؼ على 

 . ماتمؤشرات احتماؿ حدكث األز 

 1 07 20 50 4 التكرار

3.09 2.920 

 ؿبايد
 111 5010 2314 5111 415 %النسبة

يوجد اىتماـ من البنك بعمليات  -30
تصنيف كتبويب كربليل مؤشرات 

 حدكث األزمات.

 5 6 50 25 05 التكرار

3.66 2.901 

 موافق
 515 617 5111 3515 0111 %النسبة

ىناؾ اىتماـ  من البنك  -31
بايكتشاؼ عبلمات اػبطر اليت قد تكوف 

 مؤشرا غبدكث األزمات.

 1 5 54 12 51 التكرار

3.68 1.015 

 موافق
 111 516 5617 1516 5515 %النسبة

 موافق 0.73 3.57 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لمرحلة ما قبل األزمة
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:
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من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة على       
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من  3.57مرحلة ما قبل األزمة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي على 

 اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل للمستول [ كىي تشَت إىل4.19-3.40فئات مقياس ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم كالذم يكانت  اؼبرتفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  من

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة0.73قيمتو 

نوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بوجود مرحلة ما قبل بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البك      
 األزمة يف  البنوؾ العمومية اعبزائرية، كيكاف ذلك نتيجة إىل ما يلي: 

 مؤشرات على للتعرف ومنتظم شامل بشكل للبنك الخارجية البيئة مسح يتم " 29تشَت العبارة رقم -
إىل ضعف البنوؾ العمومية دبتابعة  حيث يكانت ذات اذباه ؿبايد كىذا يرجع"  األزمات حدوث احتمال

مؤشرات حدكث األزمات باالعتماد على معلومات من البيئة اػبارجية  حيث يكانت أغلب إجابات 
 العينة بعدـ اؼبوافقة على العبارة.

إف صبيع العبارات اؼبتبقية تشَت إىل االذباه كبو اؼبوافقة كىذا يدؿ على أف البنوؾ العمومية اعبزائرية  هتتم  -
 دارة األزمة قبل كقوعها.بإ

 ثانيا: اتجاىات افراد العينة حول مرحلة األزمة
 6سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل مرحلة األزمة كاليت تتكوف من          

كاؼبتوسط ، كذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب اؼبئوية 37إىل العبارة رقم 32عبارات من العبارة رقم
 . لنحدد  االذباه العاـ لكل عبارة باإلضافة إىل االذباه العاـ ؼبرحلة األزمة، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل: 

 (اتجاىات العينة حول مرحلة األزمة24-4الجدول رقم)
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يعمل البنك على التخفيف من  -32
آثار األزمة  خاصة من الناحية 

 . ةالتسويقي

 1 00 51 35 5 التكرار

3.61 
0.80

 1 0515 5515 3516 516 %النسبة موافق 3

ت االبلزمة يتخذ البنك  اإلجراءا -33
ؼبمارسة النشاطات االعتيادية يف البنك 

 دكف أم تأخَت يف ظركؼ األزمة

 1 6 03 32 01 التكرار

 1 617 0415 41 0212 %النسبة موافق 2.796 3.80
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يستفيد البنك من اؼبعلومات  -34
 . التسويقية خبلؿ األزمة

 1 6 55 24 02 التكرار
 1 617 5212 3077 0314 %النسبة موافق 2.832 3.73

يوفر نظاـ اؼبعلومات التسويقي  -35
معلومات تساعد  البنك يف التقليل من 

 آثار األزمة.

 4 5 53 14 00 التكرار

 415 0111 5516 21 0515 %النسبة ؿبايد 1.077 3.38

يساىم نظاـ اؼبعلومات التسويقي  -36
يف توفَت تقارير  عند تعرض البنك  

اػبركج منها بأقل  ألزمات  تساىم يف
 األضرار.

 5 7 11 16 00 التكرار

 515 01 1111 2515 0515 %النسبة موافق 2.915 3.52

يبكن للبنك من اسًتجاع  -37
اؼبعلومات التسويقي بطريقة سهلة 
كبسيطة كيف الوقت اؼبناسب عند 

 . أم أزمة حدكث 

 5 4 11 10 04 التكرار

 516 415 1111 1212 0516 %النسبة موافق 1.104 3.48

 موافق 0.70 3.58 المتوسط الحسابي الكلي واالنحراف الكلي لمرحلة األزمة
 spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:

من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة          
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات  3.58مرحلة األزمة حيث بلغ اؼبتوسط اغبسا  الكلي على حوؿ 

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل للمستول 4.19-3.40مقياس ليكرت اػبماسي منش
راؼ اؼبعيارم كالذم يكانت خبلؿ االكب اؼبرتفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  من

 . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة 0.70قيمتو 

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف تعرض بنويكهم ك      
 ألزمات، كيكاف ذلك نتيجة إىل ما يلي:

 آثار من التقليل في تساعد البنك معلومات سويقيةالت المعلومات نظام "يوفر 35إف العبارة رقم  -
يكانت ذات اذباه ؿبايد كىذا راجع اىل اختبلؼ أفراد العينة يف اإلجابة، لكن ما يبكن مبلحظتو " .األزمة

كبالتايل ، 3.39قريب جدا من خيار اؼبوافقة كالذم يقدر بػػػػ 3.38أف الوسط اغبسا  للعبارة  يكاف 
ؼبعلومات التسويقي يوفر معلومات تساعد البنوؾ العمومية اعبزائرية يف التقليل من يبكننا القوؿ أف نظاـ ا

 آثار األزمة.
إف صبيع العبارات اؼبتبقية تشَت إىل اذباه اؼبوافقة كبالتايل تشَت إىل اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية بإدارة  -

 األزمات خبلؿ حدكثها. 
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 ة ما بعد األزمةثالثا: اتجاىات أفراد العينة حول مرحل
سوؼ نتناكؿ عرض كربليل نتائج الدراسة من خبلؿ العبارات اليت سبثل مرحلة  ما بعد األزمة كاليت تتكوف       
، كذلك من خبلؿ عرض التكرارات كالنسب اؼبئوية كاؼبتوسط 44إىل العبارة رقم 38عبارات من العبارة رقم 7من 

 اه العاـ لكل عبارة مث االذباه العاـ ؼبرحلة ما بعد األزمة.لنحدد االذب، اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم

 كيبكن توضيح ما سبق بناء على النتائج اؼببينة يف اعبدكؿ التايل: 

 (اتجاىات العينة حول مرحلة ما بعد األزمة25-4الجدول رقم)

 العبارات

 درجة الموافقة 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

رم 
ؼبعيا

ؼ ا
كبرا

اال
 

عاـ
ه ال

الذبا
ا

 

افق 
مو

 
ماما

ت
 

افق
مو

 

 ال
رف

أع
 

رض
معا

شدة 
ض ب

عار
م

 

يقـو البنك بتخزين صبيع  -38
اؼبعلومات التسويقية اليت استخدمت 

 خبلؿ األزمة لغرض االستفادة منها.

 1 6 51 20 50 التكرار
3.8

3 
2.89

 1 617 5515 2314 5111 %النسبة موافق 0

يبكن للبنك من الوصوؿ إىل  -39
 سرعة كسهولة.اؼبعلومات السابقة ب

 3 3 01 31 02 التكرار
3.73 

2.98
1 

 موافق
 314 314 0212 3617 0314 %النسبة

يستفيد البنك من األخطاء  -40
السابقة كالثغرات يف اػبطط التسويقية 
الستفادة منها لتجنب كقوع األزمات 

 مستقببل.

 0 6 05 26 04 التكرار

3.78 
2.88

4 
 موافق

 010 617 0617 3111 0516 %النسبة

يأخذ البنك بعُت االعتبار صبيع  -41
التوصيات كاغبلوؿ اؼبقًتحة اؼبقدمة من 

 . إدارة التسويق

 0 5 55 25 06 التكرار

3.77 
2.90

0 
 010 516 5212 2415 51 %النسبة موافق

يقـو البنك بتقييم  اػبطط  -42
كالربامج  التسويقية إلدارة األزمات 

ا كربسينها من السابقة بقصد تطويرى
 أجل التعامل مع األزمات اؼبستقبلية.

 1 6 03 33 05 التكرار

3.79 
2.78

6 
 1 617 0415 4010 0111 %النسبة موافق

يعمل البنك على تقييم للخطط  -43
كاؼبمارسات كالقرارات التسويقية للتعامل 
مع األزمات اؼبشاهبة يف البنوؾ أخرل 

 . الستفادة منها

 5 01 51 15 51 التكرار

3.61 
1.05

7 
 موافق

 515 0212 5314 1314 5515 %النسبة

يستخلص البنك الدركس كالعرب  -44
من األزمات اليت كاجهتو سابقا يف 

 ؿباكلة الستفادة منها مستقببل.

 0 3 07 24 07 التكرار

 010 314 5010 3010 5010 %النسبة موافق 855. 3.86

 موافق 0.68 3.70 نحراف الكلي لمرحلة  ما بعد األزمةالمتوسط الحسابي الكلي واال

   spss22من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات برنامج المصدر:   
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من خبلؿ نتائج اعبدكؿ السابق يتضح أف اذباه أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يكاف باؼبوافقة          
كىو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  3.70ط اغبسا  الكلي على حوؿ مرحلة ما بعد األزمة حيث بلغ اؼبتوس

[ كىي تشَت إىل اػبيار موافق يف أداة الدراسة اؼبقابل 4.19-3.40من فئات مقياس ليكرت اػبماسي منش
خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم كالذم   للمستول اؼبرتفع، يكما يتضح من نتائج اعبدكؿ يكذلك أف ىناؾ اتساقا عاما  من

كبالتايل مل تؤثر العبارة على االذباه العاـ  . كىو دليل على عدـ تشتت إجابات العينة 0.68متو يكانت قي
 للمحور.

بناء على نتائج اعبدكؿ يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية يقركف بوجود مرحلة ما بعد ك      
 . لعبارات يكانت ذات اذباه يشَت إىل اؼبوافقةكيكاف ذلك نتيجة إىل أف صبيع ا، األزمة يف بنويكهم

 رابعا: ترتيب المتوسطات الحسابية ألبعاد إدارة األزمات
انطبلقا من اؼبتوسطات اغبسابية كاالكبراؼ اؼبعيارم  لكل بعد من أبعاد إدارة األزمة  يبكننا ترتبها ترتيبا         

 يوضح اعبدكؿ التايل ذلك:ك  تنازليا

 ترتيب المتوسطات الحسابية ألبعاد إدارة األزمات (26-4)رقم  الجدول
 الترتيب مستوى القبول االتجاه االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أبعاد إدارة األزمة

 الثالث مرتفع موافق 0.73 3.57 مرحلة ما قبل األزمة
 الثاٍل مرتفع موافق 0.70 3.58 مرحلة األزمة

 األكؿ مرتفع فقموا 0.68 3.70 مرحلة ما بعد األزمة
 مرتفع موافق 0.63 3.60 إدارة األزمة

 .25،24،23من إعداد الطالبة بناء على اعبداكؿ رقم المصدر:            

من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف البنوؾ العمومية اعبزائرية ؿبل الدراسة تتمتع بإدارة األزمات حيث بلغ       
ا  يقع ضمن الفئة الرابعة  من فئات مقياس ليكرت اػبماسي ضمن كىو متوسط حس 3.60اؼبتوسط اغبسا  

ىو 0.63[ كىي تشَت إىل خيار اؼبوافقة اؼبقابل للمستول اؼبرتفع، كيكاف االكبراؼ اؼبعيارم 4.19-3.40امياؿ ش
 دليل على عدـ تشتت إجابات العينة.

ت متفاكتة حيث يبكننا ترتيب أبعاد إدارة كمن خبلؿ اعبدكؿ السابق يتضح  كجود إلدارة األزمة لكن بدرجا      
أما اؼبرتبة الثالثة ؼبرحلة ما قبل ، األزمة حيث يكانت اؼبرتبة األكىل ؼبرحلة ما بعد األزمة، مث اؼبرتبة الثانية ؼبرحلة األزمة

األزمة  حيث أف قلة األزمات اليت تعرضت ؽبا البنوؾ العمومية  اعبزائرية جعلها تريكز على مرحلة ما بعد، األزمة
يكما أف مرحلة ما قبل األزمة كمرحلة األزمة  ىناؾ اىتماـ تقريبا بنفس األنبية لتقارب ،  حىت سبنع تكرارىا مستقببل

 اؼبتوسط اغبسا  لكل منهما.
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 المبحث الثالث: عرض وتحليل بيانات المقابلة وتفسير النتائج
زيادة القدرة التنافسية كيكذلك العبلقة بُت ك  تسويقي، يريكز ىذا اؼببحث على دراسة العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات ال

معتمدين يف ذلك على عرض كربليل نتائج اؼبقابلة يكتحليل يكيفي  ، إدارة األزماتك  نظاـ اؼبعلومات التسويقي
 باإلضافة إىل التحليل كفق اؼبقاربة اؼبعجمية، مث نقـو بتفسَت النتائج اؼبتوصل إليها من خبلؿ اؼبقابلة.

 ول: عرض وتحليل بيانات مقابلة الدراسةالمطلب األ
لقد زاد االىتماـ منذ هناية القرف العشرين بأنظمة اؼبعلومات خاصة نظاـ اؼبعلومات التسويقي كذلك لطبيعة        

النشاط الذم أصبحت تتميز بو اؼبؤسسات عموما كالبنوؾ خصوصا، بسبب زيادة االنفتاح كالتحرير اؼبايل كالذم  
لذلك فإف لنظاـ ، سعى أف سبتلك نظاـ معلومات تسويقي فعاؿ يساىم يف مواجهة التحريرجعل البنوؾ ت

اؼبعلومات التسويقي دكرا يف زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ باإلضافة إلدارة األزمات اليت يبكن أف  تتعرض ؽبا يف 
 ظل التحرير اؼبصريف سواء على اؼبستول الداخلي  أك اؼبستول اػبارجي.

سوؼ يتم يف ىذا اؼبطلب عرض كربليل بيانات اؼبقابلة حوؿ عدد من اؼبوضوعات النظرية الرئيسية اليت مت       
مناقشتها مع اؼببحثُت ضمن اغبديث عن نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمدل مسانبتو يف زيادة القدرة التنافسية 

األزمات، كقد مت  صبع إجابات اؼببحوثُت  للبنك، كيكذلك ربليل العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات  التسويقي كإدارة
تتمثل يف ك الستة للبنوؾ ؿبل الدراسة من خبلؿ االعتماد على ثبلثة إجابات تابعة ؼبديرية التسويق لبنوؾ ـبتلفة 

(، كالصندكؽ الوطٍت للتوفَت BDL(، كبنك التنمية احمللية)BADRبنك الفبلحة كالتنمية الريفية)
األخرل تابعة لثبلث كيكاالت لبنوؾ ـبتلفة كىي البنك الوطٍت (، كالثبلثة CNEPكاالحتياط)

(، كسوؼ نتطرؽ BADR(، كبنك الفبلحة كالتنمية الريفية)BDLكبنك التنمية احمللية )، (BNAاعبزائرم)
 إىل ذلك على النحو الذم سيتم عرضو كربليلو يف اآليت ذيكره.

 المعلومات التسويقي والقدرة التنافسيةأوال: عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام 
سوؼ لبصص ىذا اعبزء لعرض نتائج اؼبقابلة فيما يتعلق بالعبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كعبلقتو      

بأبعاد القدرة التنافسية اؼبعتمدة يف الدراسة كذلك من خبلؿ ربليل للعبلقة بُت يكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي 
كبُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كتوظيف التكنولوجيا، كبُت يكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي  ،كجودة اػبدمات

 كالرحبية كاغبصة السوقية، على النحو التايل:

-I عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وجودة الخدمات 

" ىل ىناك اىتمام بتحسين جودة الخدمة باالعتماد على اآليتمت صياغة السؤاؿ األكؿ من دليل اؼبقابلة يك     
كيكاف معرفة مدل اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية  ككعيها بتحسُت جودة خدماهتا  نظام المعلومات التسويقي؟"

 انطبلقا من نظاـ اؼبعلومات التسويقي اؽبدؼ من السؤاؿ.
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على أف ربسُت  %100إجراء مقابلة معهم يؤيكدكف بنسبةمن خبلؿ اإلجابات اؼبختلفة للفئة الذين مت       
جودة اػبدمة يعترب ضركريا للبنك، فنجد إجابات اإلطارات باؼبديريات الثبلثة اليت أجرينا معهم اؼبقابلة يكانت 
أيكثر كضوحا كىي راجعة بطبيعة اغباؿ إىل أف الدراسات كالبحوث تتم على مستواىم كبالتايل إجاباهتم يكانت 

تفضيبلهتم كالذم يعترب أمرا أساسيا ك  من الواقع الذم يبارسونو فنجدىم يريكزكف على أف االىتماـ بالزبائنانطبلقا 
يكما أف مديرم الويكاالت ؿبل اؼبقابلة يتفقوف على أف نظاـ اؼبعلومات ،  من أجل ربسُت جودة اػبدمة اؼبصرفية

أيضا اختبلؼ أفراد اؼبقابلة  للتعبَت عن نظاـ كاؼببلحظ ، التسويقي يساىم يف ربسُت جودة اػبدمات يف كيكاالهتم
اؼبعلومات التسويقي فنجد يف سياؽ اإلجابة من يشَت إىل االستخبارات التسويقية  أك السجبلت الداخلية كىناؾ 
من ريكز على نظاـ  البحوث التسويقي من خبلؿ اإلشارة إىل دراسة السوؽ، الدراسات اؼبسحية...اخل، كعلى 

 ف لنظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا يف ربسُت جودة اػبدمات اؼبصرفية يف البنوؾ ؿبل الدراسة.العمـو نستنتج  أ

-II عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والتكنولوجيا المصرفية 

صرفية يتبلءم مع احتياجات "ىل إدخال التكنولوجيا المطرح السؤاؿ الثاٍل من اؼبقابلة على النحو التايل      
كيرجع اؽبدؼ من طرح السؤاؿ التعرؼ على مدل اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية بتوظيف زبائن البنك" 

التكنولوجيا  اؼبصرفية كىذا راجع ألنبيتها  خاصة يف ظل سياسة التحرير اليت تنتهجها اعبزائر لذلك هبب أف 
 . ألنبيتها كتوظيفها حسب احتياجات زبائن البنك اؼبتغَتةتكوف البنوؾ العمومية اعبزائرية مدريكة 

من طرؼ البنوؾ الحتياجات  %100من خبلؿ اإلجابات اؼبقدمة يبكننا التأيكيد على أف ىناؾ متابعة  بػػػػػػػػػػػػػػػ     
كًتكنية  الزبائن كرغباهتم فيما ىبص توظيف التكنولوجيا اليت تناسبهم، من خبلؿ إدخاؿ البنوؾ للخدمات االل

يكخدمة الربيد االلكًتكٍل كالبطاقات االئتمانية كخدمة اؽباتف النقاؿ كتسديد الفواتَت الكًتكنيا... كغَتىا من 
اػبدمات اليت تعتمد على التكنولوجيا  يكما أيكد بعضهم على أنبية الدراسات كالبحوث يف ذلك من خبلؿ 

يتضح  ذلك من خبلؿ إدخاؿ ك  مع احتياجات الزبائنمسانبتها يف إدخاؿ التكنولوجيا يف البنك اليت تتبلءـ  
بعض البنوؾ بعض اػبدمات عبزء من زبائنها فقط، عليو نستنتج أف البنوؾ ؿبل الدراسة تويل أنبية لتوظيف 

لنظاـ اؼبعلومات التسويقي دكر يف ربقيق  التكنولوجيا اؼبناسبة الحتياجات كرغبات زبائنها،  كبالتايل يتضح أنو 
 ذلك.

-III عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والحصة السوقية 

ىناك زيادة في الحصة السوقية للبنوك العمومية يكاف السؤاؿ الثالث من اؼبقابلة حسب الصيغة التالية  
أخرى حسب رأيكم ىل ساىمت المعلومات التسويقية في تحقيق ذلك؟ أم أن ىناك عوامل ، الجزائرية

كيكاف اؽبدؼ من السؤاؿ يرجع إىل أنبية اغبصة السوقية يكمؤشر من مؤشرات القدرة التنافسية كاليت هبب أف "
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يسعى أم بنك لزيادهتا أك اغبفاظ عليها خاصة أف البنوؾ العمومية اعبزائرية ؾبتمعة سبلك حصة سوقية تفوؽ 
 ل مسانبة نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف ذلك.البنوؾ األخرل اؼبتواجدة يف اعبزائر باإلضافة إىل توضيح مد

من خبلؿ اإلجابات اؼبقدمة نستنتج أف يكل بنك يسعى لزيادة حصتو السوقية كبالتايل يكاف النسبة مقدرة 
، كذلك من خبلؿ الًتيكيز على الزبائن كإف اختلفت طريقة الًتيكيز، فنجد منهم من يريكز على الزبائن %100بػػػػػ

كمنهم من يعمل على احملافظة على الزبائن اغباليُت يف ؿباكلة لكسب رضاىم  ، زات ؽبماؼبرحبُت كتقدَل امتيا
كمنهم من يرل أف اغبصة السوقية مرتبطة أساسا بتطوير كاستحداث ، كبذلك يؤدم إىل جذب زبائن جدد

ار بعضهم خدمات جديدة يف البنك مثل إدخاؿ  الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط  ػبدمات إسبلمية، يكما أش
إىل أف البنوؾ العمومية اعبزائرية تستحوذ على أيكرب حصة سوقية يف السوؽ اؼبصرفية اعبزائرية كيرجع ذلك إىل الثقة 
اليت تتمتع هبا من طرؼ اؼبواطن اعبزائرم، كعلى العمـو أيكد اعبميع على أف االىتماـ بالزبوف كمتابعة رغباتو 

قية  ؽبا تأثَت على اغبصة السوقية، كبالتايل يتضح دكر نظاـ اؼبعلومات كحاجاتو كإجراء الدراسات كالبحوث التسوي
 . التسويقي يف زيادة  اغبصة السوقية أك احملافظة عليها يف البنوؾ ؿبل الدراسة

-IV عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والربحية 

 "ىناك زيادة في ربحية البنوك العمومية الجزائرية حسب رأيكم؟ التالية يكاف سؤاؿ اؼبقابلة الرابع حسب الصيغة
كاؽبدؼ من طرح السؤاؿ ىل ساىمت المعلومات التسويقية في تحقيق ذلك؟ أم أنو ىناك عوامل أخرى؟" و 

زيادهتا أك  يرجع إىل أنبية الرحبية يكمؤشر للقدرة التنافسية  للبنوؾ العمومية اعبزائرية كاليت عليها أف تسعى من أجل
 اغبفاظ عليها خاصة من خبلؿ مسانبة نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف ذلك. 

من البنوؾ ؿبل الدراسة تعمل على صبع ـبتلف اؼبعلومات   %100من خبلؿ ـبتلف إجابات اؼبقابلة نستنتج أف 
يكما ،  تسويقية كغَتىاالتسويقية فهناؾ من أشار إليها بدراسة السوؽ كىناؾ من استخدـ االستخبارات كالبحوث ال

فهناؾ من يرل أف ذلك يتحقق من ، أف ىناؾ كجهات ـبتلفة حوؿ االىتماـ بزيادة رحبية البنك أك احملافظة عليها
خبلؿ سعي البنك لتحسُت جودة خدماتو كربقيق رغبات زبائنو كزبفيض تكاليف بعض اػبدمات لزيادة أرباحو، 

يكما أف ىناؾ من يرل أف ربديد السعر ،  ؼبرحبة كالزبائن اؼبرحبُتيف حُت ىناؾ من يعتمد على ربديد اػبدمات ا
اؼبناسب كربسُت جودة اػبدمات ىي أساس زيادة رحبية البنك، كعلى العمـو أغلبهم اعتربكا الًتيكيز على الزبوف ىو 

ية،  كمن أساس  زيادة رحبيتهم أك اغبفاظ عليها كىذا من خبلؿ متابعتهم كدراسة السوؽ كـبتلف البحوث التسويق
خبلؿ التحليل السابق نستنتج تأيكيد أفراد الدراسة على أف لنظاـ اؼبعلومات التسويقي دكرا يف زيادة رحبية البنوؾ 

 العمومية اعبزائرية. 

 ثانيا: عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وإدارة األزمات
ن أف يبر بو البنك فالبنك عليو دكما أف يكوف مستعدا للمواجهة يف حالة ما تعترب األزمات من أخطر ما يبك    

لذلك سوؼ كباكؿ يف ىذا اعبزء من اؼبقابلة التعرؼ على مسانبة نظاـ ، مل يتمكن من منع حدكث األزمة
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رحل ما بعد اؼبعلومات التسويقي يف إدارة األزمات يف ـبتلف مراحلها كىي  مرحلة ما قبل األزمة كمرحلة األزمة كم
 األزمة. 

-I   عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة ما قبل األزمة 

ىل تمكن البنك من اكتشاف أي ، "إن بنككم عرضة ألزمات مختلفة، لذلك يكاف السؤاؿ بالصيغة التالية 
التسويقية في التنبؤ بأزمات وبالتالي منع  خلل أو انحراف قد ينبئ بحدوث أزمة؟ وىل ساىمت المعلومات

لبنك من أف يبنع األزمة من اغبدكث إذا استطاع حدوثها؟ "وكان الهدف من السؤال التعرف على مدى قدرة ا
 أف يكتشف اإلشارات اليت قد تنبؤ حبدكثها أك على األقل االستعداد ؽبا من خبلؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي.

كلذلك ، النظر حوؿ ايكتشاؼ أم إشارات هتدد البنك كدكر اؼبعلومات التسويقية يف ذلكاختلفت كجهات        
، حيث أف ىناؾ من أيكد  على أف اىتماـ البنك باؼبشايكل اؼبختلفة كمتابعتها كربليل ـبتلف %83قدرت النسبة 

لسجبلت الداخلية للبنك البيانات من البيئة الداخلية كاػبارجية للبنك ساعد يف ذلك، كىناؾ من أعطى اىتماما با
خاصة من خبلؿ التقارير اليت تقدمها السجبلت احملاسبية كاليت تساعد البنك من ايكتشاؼ أم اكبراؼ كبالتايل 
معاعبتو يف حينو،  غَت أنو باؼبقابل ىناؾ  من أشار إىل ضعف البنك يف ايكتشاؼ إشارات اإلنذار اؼبختلفة 

صة على مستول اؼبديرية العامة خاصة بإدارة اؼبخاطر، يكما أف ىناؾ غبدكث أزمة كأشاركا إىل أف ىناؾ جهة ـبت
من أشار إىل أف  االلتزاـ دبعايَت بازؿ خاصة الثالثة تساعد البنك من ذبنب بعض األزمات اليت يبكن أف تتعرض 

األزمة يف ؽبا، كبالتايل من خبلؿ ما سبق نستنتج أف ىناؾ عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما قبل 
 . البنوؾ ؿبل الدراسة

-II  عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة األزمة 

ىل استفدتم من نظام المعلومات التسويقي خبلل تعرض   يكانت صيغة السؤاؿ  اػبامس من اؼبقابلة يكالتايل    
كيكاف اؽبدؼ من قية للخروج منها أو التقليل من آثارىا؟". بنككم ألزمة؟ وىل استخدمتم المعلومات التسوي

ىذا السؤاؿ ىو معرفة مدل  مسانبة نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة األزمة كاليت يصل إليها البنك عندما ال 
مات يكتشف أم إشارات غبدكث أزمة أك إنبالو إلشارات اإلنذار اؼببكر، أك قصوره يف منع حدكثها، كتعترب اؼبعلو 

 التسويقية مهمة من خبلؿ مسانبتها يف ىذه مرحلة من خبلؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي.

حيث أشار بعض اؼبستجوبوف من خبلؿ ، %83يكانت نسبة اإلجابات الذين أيكدكا على السؤاؿ السابق بػػػػػ    
ألف القرار النهائي يرجع اؼبقابلة أف مديرية التسويق ليست ؽبا عبلقة مباشرة خبلؿ حدكث األزمات بالبنك كذلك 

للمديرية العامة من خبلؿ صبع للمعلومات اإلدارية من ـبتلف اإلدارات األخرل التابعة للمديرية العامة، غَت أنو يف 
بعض األحياف تطلب منهم اؼبديرية العامة بعض اؼبعلومات التسويقية، كبالتايل ليس ىناؾ تدخل مباشر من مديرية  

يف حُت ىناؾ من أشار إىل ضعف األزمات اليت تعرضت ؽبا البنوؾ العمومية اعبزائرية، التسويق خبلؿ األزمة، 
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كبالتايل كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف ىناؾ عبلقة  بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة يف البنوؾ ؿبل 
 الدراسة.

-III ويقي ومرحلة ما بعد األزمةعرض وتحليل البيانات المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التس 

" ىل ترون أنو كان للمعلومات التسويقية دور في يكاف سؤاؿ السادس من اؼبقابلة على النحو التايل        
كيكاف اؽبدؼ من ىذا السؤاؿ ىو التعرؼ على مدل استفادة البنك من اؼبعلومات اليت . مرحلة ما بعد األزمة"

ألزمة،  ذلك أف انتهاء األزمة تكوف بداية ؼبرحلة أخرل يعيد البنك فيها يوفرىا نظاـ اؼبعلومات التسويقي بعد ا
دراسة كربليل األزمة اليت تعرض ؽبا إضافة إىل استخبلص الدركس كالعرب كؿباكلة كضع ضوابط لعدـ التكرار مرة 

 أخرل.

ضمن فقط أيكدكا على السؤاؿ السابق كىي أضعف نسبة %66من خبلؿ اإلجابات اؼبختلفة حيث أف    
اؼبقابلة كذلك راجع إىل أف  بعض أفراد العينة  أشاركا على أنو  ال توجد  عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي 
كمرحلة ما بعد األزمة كذلك راجع لضعف األزمات اليت تعرضت ؽبا البنوؾ من جهة كمن جهة أخرل ىناؾ إدارة 

ن ذباربو السابقة ككضع قواعد لعدـ تكرار ذلك تتوىل ذلك، لكن ىناؾ من أشار أف البنك تعلم كاستفاد م
مستقببل كذلك لكوف  البنك تعلم من إشارات اإلنذار اؼبختلفة يكاالىتماـ بشكاكل الزبائن اؼبتكررة كاليت مل تتطور 
لتصبح أزمة هتدد البنك بل مل تتخط يكوهنا مشكلة هبب مواجهتها، لذلك نستنتج أف  ىناؾ عبلقة   بُت نظاـ 

 التسويقي كمرحلة ما اؼبعلومات 

 . بعد األزمة يف البنوؾ ؿبل الدراسة

 ثالثا: التحليل الكيفي لنتائج المقابلة وفق المقاربة المعجمية
كمن أجل ، من خبلؿ اؼبقاببلت الستة اليت مت إجراؤىا مع ـبتلف اإلطارات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية       

ل مسانبة نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف زيادة القدرة التنافسية ربقيق ىدؼ الدراسة من أجل الوصوؿ إىل مد
 L'approche lexicale 1 عمدنا إىل استخداـ اؼبقاربة اؼبعجمية، كإدارة األزمات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية

2ُت الكلمات اؼبستخدمةكاليت تعتمد على تكرار الكلمات مرتبة حسب يكثافة كركدىا يف النص كالتشابو ب
  .

 كيوضح اعبدكالف اؼبوالياف ذلك :

                                                 
اللغوية كاؼبقاربة اؼبوضوعية كاػبرائط اؼبعرفية كللتعرؼ ايكثر عليها يبكن الرجوع  مقاربات يف التحليل الكيفي كىي اؼبقاربة اؼبعجمية كاؼبقاربة ربعأتوجد  - 1
 اؼبرجع التايل: إىل

Bernard Fallery , Florence Rodhain, Quatre approches pour l’analyse de données textuelles: lexicale, 

linguistique, cognitive, thématique, XVI ème Conférence de l’Association Internationale de Management 

Stratégique, Montréal, Canada, 2007,p 1-16. 
2
 .551ص مرجع سابق،شرقي خليل،  - 
 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEViXR50taWTQAOLoPxQt.;_ylu=X3oDMTBybGY3bmpvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1514952786/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.analyse-du-discours.com%2fl-approche-lexicologique/RK=2/RS=o0XC7DBdTWUD_D0mNpnge4Y6cbM-
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 ( تكرار الكلمات األكثر كثافة في دليل المقابلة27-4الجدول رقم )
امتداد  الكلمات

 الكلمات
  %النسبة تكرار الكلمات

 5.59 73 5 البنك
 2.22 29 9 المعلومات
 1.38 18 7 الخدمات

 1.38 18 4 أزمة
 1.38 18 6 الزبائن

 1.30 17 9 التسويقية
 1.30 17 6 البنوك
 1.22 16 6 مديرية

 1.15 15 7 األزمات
 1.15 15 7 الجزائر

 1.15 15 5 زيادة
 1.15 15 4 نظام

 1.07 14 8 التسويقي
 1.07 14 5 للبنك
 1.07 14 4 جودة
 0.99 13 4 تعرض
 0.84 11 5 إدارة

 0.76 10 6 خدماتو
 0.76 10 7 التسويق
 0.76 10 5 تحسين
 0.76 10 6 اىتمام

 0.76 10 11 التكنولوجيا
 0.69 9 5 السوق
 0.61 8 6 متابعة

 0.61 8 5 دراسة 
 0.76 10 7 السوقيةالحصة  

 0.53 7 6 تقارير
 0.46 6 3 خلل

 0.46 6 7 المخاطر
 0.46 6 6 العامة
 0.38 5 6 بيانات

 0.38 5 6 اكتشاف
 0.38. 5 6 الخدمة

 0.30 4 7 استفادة 
 0.30 4 8 الجزائري

 0.30 5 7 ربحيةال
 0.30 4 3 ربح

 0.23 3 5 وكالة
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 0.23 3 5 سجبلت
 0.23 3 5 شكاوي
 0.23 3 5 مشكلة

 0.30 4 8 المربحين
 0.30 4 7 األرباح

 : من إعداد الطالبة انطبلقا من مقابلة الدراسةالمصدر                          

قمنا بإعداد اعبدكؿ اؼبوايل ، دكؿ السابق الذم يوضح تكرار الكلمات األيكثر يكثافة يف اؼبقابلةكمن خبلؿ اعب     
 كالذم يوضح تكرار اؼبصطلحات كاؼبصطلحات اؼبماثلة األيكثر يكثافة يف اؼبقابلة، النحو التايل:

 ابلة.(: تكرار المصطلحات والمصطلحات المماثلة األكثر كثافة في دليل المق28-4الجدول رقم )
 %النسبة التكرارات التردد المصطلحات المماثلةو  المصطلحات الرقم

 29.6 134 11+3+14+73+16+17 كيكالة، إدارة، مديرية للبنك، البنك، البنوؾ 1
نظاـ، اؼبعلومات، بيانات، تقارير، التسويقية، التسويقي،  2

 سجبلت، السوؽ، دراسة 
15+29+5+7+17+14+3+8 98 21.6 

 14.8 67 6+13+5+15+8+10+10 تعرض،  دكرا تماـ، متابعة، زيادة، ايكتشاؼ،ربسُت، اى 3
 14.4 65 18++18+5+10+14 جودة، خدماتو، اػبدمة، الزبائن، اػبدمات 4
 11.3 51 3+3+6+6+15+18 أزمة، األزمات، اؼبخاطر، خلل، شكاكم، مشكلة 5
 2.2 10 10 التكنولوجيا 6
 3.7 17 4+4+4+5 بحالرحبية، األرباح، اؼبرحبُت، ر  7
 2.2 10 10 اغبصة السوقية 8

 100 452 452  المجموع
 (27-4من إعداد الطالبة انطبلقا من اعبدكؿ رقم) المصدر:     

بناء على تردد اؼبصطلحات اؼبوضحة يف اعبدكؿ أعبله يتبُت أف إجابة االطارات يف البنوؾ العمومية         
 592يكلمة مستخدمة يف اإلجابة قبد   1304َتات الدراسة حيث من ضمن يكانت شاملة ألغلب متغ،  اعبزائرية

من   %76.3يكلمة أم بنسبة 452يكما قبد ؾبموع اؼبصطلحات األيكثر تكرارا ،  %45مصطلح أم بنسبة 
يكما ،  ؾبموع اؼبصطلحات اؼبوجودة يف النص كىذا دليل  على تكرار أغلب اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف اإلجابة

من ؾبموع  %21.6مرة أم بنسبة 98ستقل كاؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي تكرر قبد اؼبتغَت اؼب
أما ، مرة 14اؼبصطلحات اؼبستخدمة غَت أف اؼببلحظ  أنو مل يتم التفصيل يف أبعادىا إال نادرا يكتكرار السجبلت 

ة خدمات البنوؾ األخرل كيكانت يف اؼبقابلة صبل تدؿ عليها مثل متابع، االستخبارات فلم تذيكر اال مرة كاحدة
 .كغَتىا.. اؼبتواجدة يف اعبزائر، نقـو يوميا باستقباؿ الزبائن كظباع شكواىم

أما بالنسبة ؼبتغَت القدرة التنافسية فقد يكانت اإلجابات  من خبلؿ أبعادىا كىي جودة اػبدمات من خبلؿ       
ؾبموع اؼبصطلحات اؼبستخدمة، أما البعد  من %14.4مرة  أم ما نسبتو  65الًتيكيز على الزبوف كاليت تكررت 

غَت أف اؼببلحظ أنو ، اؼبستخدمة تمن ؾبموع اؼبصطلحا 2.2%مرات فقط بنسبة 10التكنولوجي كالذم تكرر 
ىناؾ يكلمات استخدمت يكدليل على استخداـ التكنولوجيا يف البنك رغم أهنا تكررت مرتُت يكحد أقصى كنذيكر 



 اؼبصرفية  الدراسة التطبيقية لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدماتلفصل الرابع     ا
 

215 
 

كٍل، الدفع اإللكًتكٍل، البطاقات اإللكًتكنية، اؽباتف النقاؿ...كغَتىا. أما بالنسبة على سبيل اؼبثاؿ: الربيد اإللكًت 
كقد استخدمت مرادفات قريبة منها فقد تكررت يكل من األرباح  %3.7مرة بنسبة  17لبعد الرحبية فقد تكرر 

   . %2.2مرات بنسبة  10مرات لكل منها، أما بعد اغبصة السوقية تكرر   4كاؼبرحبُت كربح 

كقد استخدمت يكلمات مرادفة  ؽبا مثل  % 11.3مرة أم ما نسبتو  51أما بالنسبة لؤلزمات فتكررت      
 . مرات 3مرات كمشكلة كتكررت  3مرات كشكاكل كتكررت  6خلل تكررت ك  مرات 6اؼبخاطر كاليت تكررت 

تغَتين التابعُت القدرة التنافسية كإدارة كللربط بُت اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاؼب     
 15مرات كزيادة كتكررت  10األزمات استخدمت بعض الكلمات مثل ربسُت كاىتماـ كاليت تكررت يكل منها 

مرات، 5مرات كايكتشاؼ تكررت  6مرات كدكرا تكررت  8مرة، كمتابعة كتكررت  13تعرض تكررت ك  مرة
 من ؾبموع اؼبصطلحات اؼبستخدمة. %14.8يكلمة تشكل ما نسبتو   67كذلك دبجموع 

 كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل كالذم يلخص  اؼبصطلحات اؼبستخدمة لكل بعد يف الدراسة على النحو التايل: 

 المماثلة الممثلة ألبعاد الدراسة والمصطلحات تكرار المصطلحات (29-4)الجدول رقم 
 

 (28-4من إعداد الطالبة انطبلقا من اعبدكؿ رقم)  المصدر:              

( يتضح مدل أنبية أبعاد الدراسة حسب إجابات اؼببحوثُت انطبلقا من 29-4كمن خبلؿ اعبدكؿ رقم )      
طلحات من ؾبموع اؼبص %55.5يكلمة بنسبة  251اؼبقابلة اؼبوجهة إليهم حيث   أف أبعاد الدراسة ؾبتمعة يكانت 

حبيث أف  القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية  يكانت األيكثر أنبية ، اؼبستخدمة  كىي تعترب نسبة متوسطة
كيتضح أف إدارة  %21.6مث يليها  نظاـ اؼبعلومات التسويقي بنسبة  %22.5حسب اجابات اؼببحوثُت بنسبة 

 .11.3اؼببحوثُت كذلك بنسبة األزمات يكانت أقل األبعاد اىتماما انطبلقا من إجابات 

نستنتج من خبلؿ اؼبقاربة اؼبعجمية أف البنوؾ العمومية اعبزائرية تويل اىتماما بنظاـ اؼبعلومات التسويقي كتريكز      
على الزبوف بالدرجة األكىل يكما أف البنوؾ ؿبل اؼبقابلة اتضح أهنا تويل اىتماما بتحسُت جودة اػبدمة اؼبصرفية يكما 

عة يكل ما ىو جديد يف التكنولوجيا من خبلؿ االعتماد على نظاـ االستخبارات التسويقي الذم يوفر تقـو دبتاب
اؼبعلومات الضركرية لذلك، يكما اتضح قيامها بالبحوث التسويقية اؼبختلفة من خبلؿ دراسة السوؽ كفق حاجات 

 %النسبة الترددات ألبعادالمصطلحات المماثلة لمصطلحات ا وأبعادىا متغيرات الدراسة

نظاـ، اؼبعلومات، بيانات، تقارير، التسويقية،  نظام المعلومات التسويقي
 التسويقي، سجبلت، السوؽ، دراسة

98 21.6 

 القدرة التنافسية

 22.5 65 جودة، خدماتو، اػبدمة، الزبائن، اػبدمات جودة اػبدمات
 10 التكنولوجيا توظيف التكنولوجيا

 17 لرحبية، األرباح، اؼبرحبُت، ربحا الرحبية
 10 اغبصة السوقية اغبصة السوقية

 11.3 51 أزمة، األزمات، اؼبخاطر، خلل، شكاكم، مشكلة إدارة األزمات
 55.5 251 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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زمات خاصة يف مرحلة ما قبل األزمة كىذا اتضح أيضا اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية بإدارة األك  كمتطلبات الزبوف
كاضح من خبلؿ االىتماـ بشكاكم الزبوف كمتابعة كدراسة أم خلل وبدث فيها باإلضافة إىل االىتماـ بدراسة 

 أم مشكلة يتعرض ؽبا البنك.

 لمطلب الثاني: تفسير نتائج المقابلةا
اؼبعلومات التسويقي يف البنوؾ ؿبل اؼبقابلة كدكرىا  يتم تفسَت نتائج اؼبقابلة للتعرؼ على مدل مسانبة نظاـ       

يف زيادة القدرة التنافسية ؽبا من خبلؿ الًتيكيز على جودة اػبدمات كزيادة اغبصة السوقية كالرحبية كمدل مسانبتو 
يقي يف توظيف التكنولوجيا، اضافة إىل التعرؼ على مدل االستفادة البنوؾ ؿبل اؼبقابلة من نظاـ اؼبعلومات التسو 

 يف إدارة األزمات يف ـبتلف مراحلها كاؼبتمثلة يف مرحلة ما قبل األزمة كمرحلة األزمة كمرحلة ما بعد األزمة.

 أوال:  تفسير نتائج المقابلة المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وجودة الخدمات 
على   %100قابلة معهم حيث ايكدكا بنسبة جاءت اإلجابات الستة  ؼبختلف االطارات اليت مت اجراء اؼب       

دكر نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف ربسُت جودة اػبدمات اليت تقدمها تلك البنوؾ كعليو ادخلت تلك البنوؾ 
 (1998، مصطفى محمود ابو بكرو  الصحن( خدمات جديدة لكي تتبلءـ مع احتياجات كرغبات الزبائن فقد أشار

البد من إجراء دراسات لتحديد العبلقة ، لسوؽ كاالرتقاء ؼبستول يرضي اؼبستهلكُتإىل أنو حىت يستمر البنك يف ا
يكما على البنك القياـ بالدراسات من خبلؿ ،  بُت اعبودة اؼبقدمة بالسعر اؼبقًتح كمدل قدرة البنك على تغيَته

ب راء الزبائن لغرض  باإلضافة يبكن االسًتشاد، ربليل مرايكز القوة كالضعف بالنسبة ػبدمات البنوؾ اؼبنافسة
كيكاف ىذا كاضحا من خبلؿ ادخاؿ  بعض البنوؾ خدمات جديدة مثل  التحسُت يف جودة اػبدمة اؼبقدمة ؽبم.

ادخاؿ  البنك اعبالس لبنك الفبلحة كالتنمية الريفية كخدمة الربيد اإللكًتكٍل كخدمة اؽباتف النقاؿ يف العديد من 
أف مراقبة الزبائن من خبلؿ مبلحظة تصرفاهتم  )2010)شيروف فضيلة، يكما أشارت  البنوؾ العمومية اعبزائرية.

كبالتايل تعترب مصدرا ، كسلويكياهتم أثناء أك بعد اغبصوؿ على اػبدمة يبكن التوصل إىل معلومات حوؿ تفضيبلهتم
، سُت جودهتاكاليت سبكن البنك تقييم جودة اػبدمة اؼبقدمة للزبائن كالعمل رب، مهما لنظاـ االستخبارات التسويقي

فإف  نظاـ االستخبارات التسويقي  يوفر معرفة   (KOTLER. P , Bernard DUBOIS ، 7110) كحسب 
البنوؾ يكيف ينظر الزبائن اغباليُت كاؼبرتقبُت ػبدمات البنك لذلك يوفر النظاـ اإلؼباـ بكل اػبدمات القادرة على 

 . تلبية احتياجات الزبوف

 توظيف التكنولوجيا و  المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ثانيا: تفسير نتائج المقابلة
جاءت اإلجابات الستة للمقابلة مؤيكدة على أف ىناؾ عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كتوظيف  

كيكاف ذلك كاضحا من خبلؿ اػبدمات االلكًتكنية ، %100التكنولوجيا كيكانت نسبة التأيكيد على العبلقة بػػػػ 
..اخل . ديثة اليت ادخلتها العديد من البنوؾ العمومية اعبزائرية مثل خدمة الربيد اإللكًتكٍل كالبطاقات االئتمانيةاغب

كذلك نتيجة ما تقـو من متابعة ما تقدمو البنوؾ االجنبية من تكنولوجيا باإلضافة إىل الدراسات كالبحوث 
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إىل أف دراسة الظركؼ البيئية كاالجتماعية   (2009)النسور، التسويقية اليت تقـو  هبا مديرية التسويق فقد اشار
للمستهلكُت تفرض أمباطا من الطلب  على اػبدمات البد من البنك من مواجهتها، فبا يدفع بو إىل تطوير 

إىل أف (Zhou and all,2005 كأشار أيضا )التكنولوجيا كاإلسراع إىل التحديث كاالبتكار يف اػبدمات. 
ؽ تؤدم إىل أنواع ـبتلفة من االبتكارات كذلك من خبلؿ تريكيزه على اإلبداع، كبالتايل فإف استخبارات السو 

استخبارات السوؽ تلؤثر إهبابا على البنك من حيث االبتكار، يكما أف استخبارات السوؽ تدفع البنك كبو اإلبداع 
كبالتايل فإف توفر اؼبعلومات ، ديدةبسبب انفتاح البنك كميلو إىل إحداث التغيَت باالعتماد على التكنولوجيا اعب

 الؤلزمة سبكن البنك من تعزيز األفكار اعبديدة كتبٍت اإلبداع.

 ثالثا: تفسير نتائج الدراسة المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والحصة السوقية 
التسويقي كاغبصة  جاءت اإلجابات الستة  للمقابلة تؤيكد على أنو ىناؾ عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات 

كذلك انطبلقا من الًتيكيز على الزبائن كاغبفاظ عليهم كؿباكلة جذب  %100السوقية حيث بلغت نسبة التأيكيد 
أف البنك حىت يستطيع اغبصوؿ على حصة سوقية أيكرب من  (2010)نصيرة قوريش،زبائن جدد  كيف ذلك ترل  

ات الزبائن اؼبتغَتة، كتلعب التكنولوجيا اؼبتجددة كاؼبختلفة اؼبنافسُت البد من سرعة االستجابة لتلبية حاجات كرغب
كبذلك تسمح للبنك جبذب زبائن جدد فبا يسمح  لو باغبصوؿ على ، عن اؼبنافسُت كاؼبتكيفة  مع اؼبتغَتات البيئية

 حصص سوقية أيكرب. كذلك من خبلؿ القياـ دبتابعة  ما تقدمو البنوؾ االجنبية  من خدمات  ساىم يف زيادة 
 ,Rouach & Santi)كقد أشارا يكل من ، اغبصة السوقية للبنوؾ العمومية اعبزائرية كذلك حسب إجابة بعضهم

اؼبنافسُت كيكذلك رصد أم  خدمات جديدة  بديلة يقدموهنا، كيكذلك  السًتاتيجيةأف  اؼبتابعة اؼبستمرة  (2001
فعل الذم يبكنو من مواجهة اؼبنافسُت على استعداد لرد ال هبعل البنك، ترقب دخوؿ أم منافس جديد للقطاع

 كاحملافظة على حصتو السوقية.

 رابعا: تفسير نتائج المقابلة المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والربحية
أيكد اؼبستجوبوف من خبلؿ اؼبقابلة  على أف رحبية البنوؾ العمومية اعبزائرية ترجع بدرجة يكبَتة إىل نظاـ 

 %100تسويقي كبالتايل يكانت نسبة التأيكيد على مسانبة نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف ذلك بنسبة اؼبعلومات ال
من خبلؿ اؼبقابلة اؼبوجهة إىل ستة إطارات مت ذيكرىم سابقا، حيث حسب رأيهم أف االىتماـ برغبات الزبائن 

إلضافة  السعي إىل جذب زبائن جدد كربسُت اعبودة كالسعي إىل احملافظة على الزبائن الرحبُت كاحملافظة عليهم با
كيف ، .. كغَتىا يكلها  سانبت يف ربقيق البنوؾ العمومية اعبزائرية رحبية مرتفعة. كالعمل على زبفيض التكاليف

كيكما أف ، أف خدمة الزبائن ككالءىم مهمة لتحقيق الرحبية على اؼبدل البعيد (Agarwal et al،7101)يرلذلك 
كبالتايل يبكن االستفادة ـبرجات نظاـ البحوث التسويقي، كيؤيد ، إىل حبوث تسويقية معرفة  كالء الزبوف وبتاج

من خبلؿ تأيكيده أف كجود نظاـ حبوث تسويقي  يف بيئة شديدة اؼبنافسة يبثل  ( 2010)فيصل القحطاني،ذلك 
ىم كبذلك وبفظ للبنك القاعدة للبقاء كاالستمرار، حيث يبكن البنك من إهباد الزبائن كاالحتفاظ هبم كزيادة عدد
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يبكن لنظاـ  البحوث التسويقي  أف يوفر  (2014،عبلء فرحان طالب)مبوه كوبدد مستقبلو. كيكذلك حسب 
فاستخبارات التسويق  ، معلومات للبنك سبكنو من اإلبداع كاالبتكار كالذم سوؼ ينعكس يف زيادة الرحبية للبنك

فهما أيكرب للحاجات كالتوقعات اغبقيقية للزبوف كاليت تنعكس  تسهم يف الفهم األفضل للزبوف كمن مث يبلك البنك
 يف عبلقات متميزة معهم فبا ىبلق زبائن ذكم الوالء كىم األيكثر رحبية للبنك.

 تفسير نتائج المقابلة المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة ما قبل األزمة خامسا:
ة من خبلؿ اؼبقابلة إىل أف ىناؾ عبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات اذبهت أغلب آراء اؼبستجوبُت  الست

كىذا راجع إىل اىتماـ البنك بالسجبلت   %83التسويقي كمرحلة ما قبل األزمة كيبكننا تقدير النسبة بػػػػحوايل 
زائرية الداخلية كمتابعتها كيكذلك متابعة شكاكل الزبائن كمتابعة كضعيتهم كعلى العمـو فإف البنوؾ العمومية اعب

تويل أنبية للمعلومات التسويقية خاصة يف ايكتشاؼ أم إشارات قد تنبئ دبشكلة أك خطر ما، كيف ذلك 
اؼبعلومات اليت سبكن من استغبلؿ  الوقت اؼبتاح  يوفرنظاـ اؼبعلومات التسويقي أف  ( Prebel.  J.F,1997)يرل

  (Jean-François D et Brigitte F,1998). كأيضا حسب ؼبواجهة األزمة دبحاكلة اؼبنع أك االستعداد ؽبا

تساىم اؼبعلومات التسويقية يف زبفيض درجة عدـ التأيكد اليت تواجو متخذ القرار خبلؿ األزمات كبالتايل تقلل 
إىل أف االستخبارات التسويقية   (2014،محمد عبد الوىاب العزاوي) أشار ااألخطاء. يكمخطر الوقوع يف 

كر لغرض مواجهة أم تغَتات فبكن أف ربدث يف البيئة  التسويقية للبنك كتشكيل تستخدـ يكنظاـ لئلنذار اؼبب
 االسًتاتيجية اؼبناسبة لذلك.

 األزمة تفسير نتائج المقابلة المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة سادسا:
نظاـ اؼبعلومات التسويقية  يكانت اذباىات اؼبستجوبُت الستة من خبلؿ اؼبقابلة إىل أف ىناؾ عبلقة بُت

كىذا راجع إىل أف مديرية التسويق تقدـ معلومات يبكن  %83كمرحلة األزمة كيبكننا تقدير النسبة حبوايل 
االستعانة هبا خبلؿ األزمة اليت يبكن التعرض كبالتايل التقليل من آثارىا كاػبركج منها بأقل اػبسائر كحسب 

(7112Bocij,and all,  (كلكي يكوف القرار جيدا ، األزماتات أساسا الزباذ القرارات خاصة خبلؿ تعد اؼبعلوم
يقل عن  ال األنبيةمن بينها اؼبعلومات التسويقية اليت تأخذ قدرا من ك ، يعتمد على معلومات مبلئمة أفهبب 

 حسب مالذلك هبب تصفيتها ، كقد تكوف اؼبعلومات التسويقية يكثَتة داخل البنك، األخرل اإلداريةاؼبعلومات 
 لتحليل معلومات تقدـ االستخبارات أف  (Erik and Van,2005) دراسة ك اظهرت، متخذ القرار إليووبتاج 
 ػبدمة اؼبناسبة االسًتاتيجية تضع هبعلها فبا األزمات، إدارة أثناء أفضل قرارات من يبكن ذلك كأف، الزبائن رحبية

 التسعَت كاسًتاتيجيات اػبدمات تطوير من التسويقية تخباراتاالس نظاـ يوفره ما إىل إضافة القيمة، ذات العمبلء
من خبلؿ ذبربة  الباحثاف كضحأحيث   ) Barbara and  Marnik(2018, كحسب  .الزبائن من ـبتلفة لشرائح

خبلؿ األزمات، كاليت  (يف بريطانيا حيث اظهرت دكر نظاـ االستخبارات التسويقيCPGشريكة لتعبأة البضائع )
اسًتاتيجيات تسويقية من أجل اقناع زبائنها  بأف يدفعوا شبن لعبلمتها التجارية خبلؿ فًتة ريكود    اعتمدت على
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مقارنة دبنافسيها الذين خفضوا نفقاهتم التسويقية، كبالتايل  %25يكاف سبر هبا،  كقد زادت نفقاهتا التسويقية بػػػػ
 .من اؼببيعات %8كزيادة بػػػ %14سجلت زيادة يف األرباح بػػػػػ

 األزمة ما بعد تفسير نتائج المقابلة المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة سابعا:
مػػن خػػبلؿ إجابػػات اؼبسػػتجوبُت السػػتة فقػػد أيكػػد العديػػد أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػُت نظػػاـ اؼبعلومػػات التسػػويقي 

نػك يبكنػو الػتعلم مػن ذباربػو السػابقة حيػث ايكػدكا أف الب، %66يبكننػا تقػدير النسػبة حبػوايل ك  كمرحلة ما بعػد األزمػة
أف ىنػػػاؾ  (2010)حســين ذيـــب،كيف ذلػػػك توصػػلت دراسػػػة  ،  كاسػػتفادة منهػػا للرجػػػوع إىل كضػػع البنػػػك االعتيػػادم

تػػأثَتا داال إحصػػائيا لفعاليػػة نظػػاـ اؼبعلومػػات اإلداريػػة يف مسػػاعدة إدارات الشػػريكات الصػػناعية يف األردف يف اسػػتعادة 
لسػػبب يف ذلػػك حاجػػة اإلدارة لبلسػػتخداـ األيكػػرب للمعلومػػات للتعػػرؼ علػػى اآلثػػار الػػيت كيبكػػن أف يكػػوف ا، النشػػاط

تريكتها األزمة على الشريكة كعلى األطراؼ اليت تتعامل معها كؿباكلتهػا للرجػوع إىل نشػاطها االعتيػادم، يكمػا توصػلت 
إدارات ىػػذه الشػػريكات كايكتسػػاهبا أيضػػا إىل أف ىنػػاؾ تػػأثَتا داال إحصػػائيا لفعاليػػة نظػػاـ اؼبعلومػػات اإلداريػػة يف تعلػػم 

أف اؼبؤسسػػة يبكػػن أف تػػتعلم  (coombs (2007,للخػػربة يف مواجهػػة األزمػػات الػػيت ستحصػػل ؽبػػا مسػػتقببل. كيوصػػي
 BPاستخدمت شريكة  فقدMohamed MEJRI)  (2012,كحسب كربسن من  عملية إدارة األزمات مستقببل، 

يكمػػػا ،  العامػػػة كتقيػػػيم تػػػأثَت األزمػػػة علػػػى ظبعػػػة الشػػػريكة ؿبػػػرؾ حبػػػث متخصػػػص يف االسػػػتخبارات لتحديػػػد االذباىػػػات 
كبالتػػػايل  اىتمػػػاـ الشػػػريكة بنظػػػاـ االسػػػتخبارات ، قامػػػت بتحليػػػل صبيػػػع البحػػػوث كالدراسػػػات األخػػػَتة الػػػيت قامػػػت هبػػػا
 كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية يف تقييم األزمة بعد انتهاءىا.

 المبحث الرابع: اختبار الفرضيات وتفسير النتائج
سوؼ تعتمد يف ىذا اؼببحث على التحليل الكمي من خبلؿ بيانات االستبياف ليتم التأيكد من صحة     

الفرضيات من عدمها باستخداـ التحليل االستداليل من خبلؿ برنامج اغبـز اإلحصائية للعلـو 
 (، للتوصل يف األخَت لتفسَت النتائج اؼبتحصل عليها من االستبياف.SPSSاالجتماعية)

 طلب األول: اختبار فرضيات الدراسةالم
قبل التطرؽ الختبار فرضيات الدراسة خاصة اؼبتعلقة باختبار الفركؽ  علينا يف البداية معرفة ىل البيانات       

يكذلك بالنسبة لبلختبار الفرضيات اؼبتعلقة ،  لتحديد نوع االختبار معلمي أـ ال معلمي، تتبع التوزيع الطبيعي اـ ال
 . فإنو هبب علينا التأيكد من عدـ كجود ارتباط عاؿ بُت متغَتات الدراسة اؼبستقلة، دار اؼبتعددبتحليل االكب

 التوزيع الطبيعي للبيانات واالرتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة  أوال:
 -Iاالرتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة: 

َتات اؼبستقلة ألف كجود عبلقات ارتباط عاؿ يبكن أف هبب التأيكد من عدـ كجود ارتباط عاؿ بُت اؼبتغ        
يسبب مشكلة التعدد اػبطي بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة، باعتبار تأثر أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي ببعضها البعض 
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كالذم سوؼ يؤثر على يكيفية شرح العبلقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة كاؼبتغَت التابع، كحىت كبكم على عدـ كجود 
لة االرتباط العاؿ بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة نستخدـ مصفوفة االرتباط بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة حيث  هبب أف مشك

 كيوضح اعبدكؿ التايل: ،0.71-ك 0.7يكوف معامل االرتباط ؿبصورا بُت+

 (  مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة30-4جدول رقم)
 نظام السجبلت والتقارير الداخلية نظام البحوث التسويقية نظام االستخبارات التسويقية العبلقة بين

نظام االستخبارات 
 التسويقية

 االرتباط
sing 

1 
 

.665** 
0.00 

.436** 
0.00 

 االرتباط نظام البحوث التسويقية
sing 

.665** 
0.00 

1 .657** 
0.00 

نظام السجبلت 
 والتقارير الداخلية

 االرتباط
sing 

.436** 
0.00 

.657** 
0.00 

1 

 spss22:من إعداد الطالبة بناء على ـبرجات المصدر            

 0.7أقل من ك  من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف صبيع معامبلت االرتباط بُت صبيع اؼبتغَتات اؼبستقلة موجبة   
يل كسوؼ نعتمد عليها خبلؿ ربل، يوجد ارتباط عاؿ  قد يؤثر على شرح العبلقة مع اؼبتغَت التابع كبالتايل ال

 VIFيبكننا الوصوؿ إىل نفس النتيجة عن طريق معامل التضخم . ك االكبدار اؼبتعدد يف  ـبتلف فرضيات الدراسة
 : على النحو التايل Toleranceكالتباين اؼبسموح 

 التباين  المسموحو  ( اختبار معامل التضخم31-4الجدول رقم)
 Toleranceالتباين المسموح  VIFمعامل التضخم  المتغيرات المستقلة

 558. 1.791 نظام االستخبارات التسويقي
 392. 2.553 نظام البحوث التسويقي

 568. 1.761 نظام السجبلت والتقارير الداخلية

 22spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات  المصدر:   

 0.1اؼبسموح أيكرب من بينما التباين  10من خبلؿ اعبدكؿ أعبله نبلحظ أف معامل التضخم أقل من         
 كبالتايل نستنتج أف اؼبتغَتات اؼبستقلة ال تعاٍل من مشكلة االرتباط الذايت فيما بيها.

-II  : التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 

   Kolmogorov-Smirnov للتأيكد من اتباع التوزيع الطبيعي ؼبتغَتات الدراسة  من عدمو سوؼ نستخدـ  اختبار
 : وايل ذلككيوضح اعبدكؿ اؼب

 

 

                                                 
 .145، ص2008، بدكف دار نشر، القاىرة، مصر،spssبرنامج  باستخدامالتحليل اإلحصائي للمتغيرات المتعددة أسامة ربيع أمُت،  - 1
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 البيانات لتوزيع  Kolmogorov-Smirnov اختبار   (32-4رقم) الجدول
 Sigمستوى الداللة  عدد المفردات متغيرات الدراسة

 0.200 90 نظام المعلومات التسويقي
 0.200 90 القدرة التنافسية
 0.052 90 إدارة األزمات

 22SPSSـبرجات  من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:         

، القدرة التنافسيةك  لكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي 0.2من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف مستول اؼبعنوية يكاف    
كبالتايل  0.05كبالتايل نبلحظ أف مستول الداللة  أيكرب من مستول الداللة اؼبعتمد ، إلدارة األزمات 0.052ك

لتحليل الفركؽ بالنسبة للفرضية األكىل   ANOVAعلى اختبار البيانات تتبع التوزيع الطبيعي كسوؼ تعتمد 
 كالثانية للدراسة.

 ثانيا: اختبار الفرضيات المتعلقة بالفروق
 .خبلؿ اختبارنا للفرضيات اؼبتعلقة بالفركؽ 0.05كسوؼ تعتمد على مستول الداللة    

-I اختبار الفرضية األولى 

القدرة التنافسية و  لة إحصائية لنظام المعلومات التسويقيتوجد فروق ذات دالتنص الفرضية األكىل:    
وإدارة األزمات تعزى إلى  الهيكل التنظيمي العام ) المديرية العامة، مديرية التسويق، الوكالة( للبنوك 

 كتنقسم ىذه الفرضية إىل الفرضيات التالية:                ، العمومية الجزائرية

د فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي توج الفرضية الجزئية األولى:
 العاـ للبنوؾ العمومية اعبزائرية.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية تعزل إىل  الفرضية الجزئية الثانية:
 . اؽبيكل التنظيمي العاـ

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعزل إىل  الثة:الفرضية الجزئية الث
 .اؽبيكل التنظيمي العاـ

-I1-  اختبار الفرضية الجزئية األولى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لنظام المعلومات التسويقي تعزى إلى تنص الفرضية على التايل:      
. كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو ام للبنوك العمومية الجزائريةالهيكل التنظيمي الع

 التايل:
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H0 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ :
 العمومية اعبزائرية.

H1ات التسويقي تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلوم
 . العمومية اعبزائرية

يوضح اعبدكؿ التايل ربليل الفركؽ  لنظاـ اؼبعلومات التسويقي حسب اؽبيكل التنظيمي العاـ على النحو     
 التايل:

 التنظيمي العام لتحليل الفروق )نظام المعلومات التسويقي(تعزى للهيكل ANOVA(  جدول 33-4الجدول رقم)

اؼبعنوية مستول قيمةF مربع الوسط درجات اغبرية ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبتغي  
sig 

 بُت اميموعات نظام المعلومات التسويقي
1.624 2 .812 3.041 .053 

 داخل اميموعات
23.228 87 .267   

    89 24.852 اميموع

 SPSS 22من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر:        

من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  أيكربكىو 0.053نبلحظ أف مستول اؼبعنوية السابق  من خبلؿ اعبدكؿ         
  ة  توجد فركؽ ذات داللة إحصائيال كبالتايل  ةالبديل يةالفرض كنرفضالفرضية الصفرية  نقبلكبالتايل  0.05

 .نظاـ اؼبعلومات التسويقي تعزل إىل اؽبيكل العاـ للبنك كاؼبتمثل يف  مديرية التسويق كاؼبديرية العامة كالويكاالتل

-I2-  الثانية اختبار الفرضية الجزئية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية للبنوك العمومية الجزائرية  تنص الفرضية على التايل:      
 . كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل:إلى الهيكل التنظيمي العام تعزى

H0 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي :
 العاـ.

H1 ؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية للبنو
 العاـ. 
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     كيوضح اعبدكؿ اؼبوايل اختبار الفركؽ:  

 لتحليل الفروق)القدرة التنافسية( تعزى للهيكل التنظيمي العام ANOVA(  جدول 34-4الجدول رقم)

ربعاتؾبموع اؼب مصدر التباين رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبتغي  قيمةF مربع الوسط درجات اغبرية 
اؼبعنوية مستول  

sig 

 093. 2.444 610. 2 1.221 بُت اميموعات القدرة التنافسية

   250. 87 21.726 داخل اميموعات

    89 22.946 اميموع

 SPSS 22من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر:     

من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  أيكربكىو  0.093نبلحظ أف مستول اؼبعنوية السابق  من خبلؿ اعبدكؿ       
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال  كبالتايل  ةالبديل يةالفرض كنرفضالفرضية الصفرية  نقبلكبالتايل  0.05

ية التسويق كاؼبديرية العاـ كاؼبتمثل يف  مدير  التنظيمي تعزل إىل اؽبيكل للقدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية 
 .العامة كالويكاالت

-3-Iالثالثة  اختبار الفرضية الجزئية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات  في البنوك العمومية تنص الفرضية على التايل:      
 لى النحو التايل:كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة عالجزائرية  تعزى إلى الهيكل التنظيمي العام، 

H0 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي :
 العاـ.

H1 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي :
 العاـ.

 الختبار الفرضية: SPSSيل ـبرجات برنامج كيوضح اعبدكؿ اؼبوا

 لتحليل الفروق)إدارة األزمات( تعزى للهيكل التنظيمي العام ANOVA(  جدول 35-4الجدول رقم)

اؼبعنوية مستول قيمةF مربع الوسط درجات اغبرية ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبتغي  
sig 

 بُت اميموعات ألزماتإدارة ا
3.229 2 1.614 4.275 .017 

   378. 87 32.850 داخل اميموعات

    89 36.079 اميموع

 SPSS 22من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر:     



 اؼبصرفية  الدراسة التطبيقية لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدماتلفصل الرابع     ا
 

224 
 

 0.05قل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد أ 0.017ف مستول اؼبعنوية أنبلحظ السابق من خبلؿ اعبدكؿ       
إدارة األزمات يف كبالتايل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ةالبديل يةالفرض كنقبلبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ك 

  . العاـ كاؼبتمثل يف مديرية التسويق كاؼبديرية العامة كالويكاالت التنظيمي تعزل إىل اؽبيكل  البنوؾ العمومية اعبزائرية 

-II اختبار الفرضية الثانية 

القدرة التنافسية و  توجد فروق ذات داللة إحصائية لنظام المعلومات التسويقيالفرضية الثانية: تنص     
 ،  كتنقسم ىذه الفرضية إىل الفرضيات التالية:               وإدارة األزمات للبنوك العمومية الجزائرية تعزى إلى البنك

ظاـ اؼبعلومات التسويقي للبنوؾ العمومية اعبزائرية توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لن الفرضية الجزئية األولى:
  تعزل إىل البنك.

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية تعزل إىل  الفرضية الجزئية الثانية:
لعمومية اعبزائرية تعزل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات يف البنوؾ ا الفرضية الجزئية الثالثة:البنك 

 إىل البنك.

-II1-  اختبار الفرضية الجزئية األولى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لنظام المعلومات التسويقي للبنوك العمومية تنص الفرضية على التايل:      
 :كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل الجزائرية  تعزى إلى البنك،

H0.ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي للبنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل البنك : 

H1.توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي للبنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل  البنك : 

 ابقة:كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يبكننا اختبار الفرضية الس

 لتحليل الفروق)نظام المعلومات التسويقي( تعزى للبنك ANOVA(  جدول 36-4الجدول رقم)

 قيمةF مربع الوسط درجات اغبرية ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبتغي
اؼبعنوية مستول  

sig 

 0.327 1.178 0.326 5 1.628 بُت اميموعات نظام المعلومات التسويقي

     0.276 84 23.224 داخل اميموعات

       89 24.852 اميموع

 SPSS 22من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر:     
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من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  ىي أيكرب ك 0.327نبلحظ أف مستول اؼبعنوية السابق  من خبلؿ اعبدكؿ        
لنظاـ توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال  كبالتايل  صفريةال يةالفرض كنقبل البديلةفرضية كبالتايل نرفض ال 0.05

 البنك. تعزل إىل  اؼبعلومات التسويقي يف البنوؾ العمومية اعبزائرية 

II-2-  اختبار الفرضية الجزئية الثانية 

افسية للبنوك العمومية الجزائرية  توجد فروق ذات داللة إحصائية للقدرة التنتنص الفرضية على التايل:      
 . كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل:تعزى إلى البنك

H0.ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل البنك : 

 H1للبنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل البنك. : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية 

 كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يبكننا اختبار الفرضية السابقة:     

 لتحليل الفروق)القدرة التنافسية( تعزى للبنك ANOVA(  جدول 37-4الجدول رقم)

 قيمةF مربع الوسط اغبرية درجات ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبتغي
اؼبعنوية مستول  

sig 

 0.439 0.973 0.251 5 1.256 بُت اميموعات القدرة التنافسية

     0.258 84 21.69 داخل اميموعات

       89 22.946 اميموع

 SPSS 22من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر:     

من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  م أيكرب أ 0.439 حظ أف مستول اؼبعنوية نبلالسابق  من خبلؿ اعبدكؿ         
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال  كبالتايل  صفريةال يةالفرض كنقبل البديلةكبالتايل نرفض الفرضية  0.05

 البنك.تعزل إىل   للقدرة التنافسية  يف البنوؾ العمومية اعبزائرية 

 -3-III ية الثالثة:اختبار الفرضية الجزئ 

توجد فروق ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات  في البنوك العمومية تنص الفرضية على التايل:      
 كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل: الجزائرية  تعزى إلى البنك،

H0عمومية اعبزائرية  تعزل إىل البنك. : ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات يف البنوؾ ال 

H1.توجد فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية  تعزل إىل البنك : 
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 كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يبكننا اختبار الفرضية السابقة:     
 

 بنكلتحليل الفروق )إدارة األزمات( تعزى لل ANOVA(  جدول 38-4الجدول رقم)

 قيمةF مربع الوسط درجات اغبرية ؾبموع اؼبربعات مصدر التباين رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبتغي
اؼبعنوية مستول  

sig 

 0.245 1.368 0.543 5 2.717 بُت اميموعات إدارة األزمات

     0.397 84 33.362 داخل اميموعات

       89 36.079 اميموع

 .SPSS 22من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات در:المص     

من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  م أيكرب أ 0.245 نبلحظ اف مستول اؼبعنوية السابق  من خبلؿ اعبدكؿ        
إلدارة توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ال  كبالتايل  صفريةال يةالفرض كنقبل البديلةكبالتايل نرفض الفرضية  0.05

 البنك.تعزل إىل   مات  يف البنوؾ العمومية اعبزائرية األز 

 ثالثا: اختبار الفرضيات المتعلقة باالنحدار
-Iاختبار الفرضية الثالثة 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي والقدرة التنافسية تنص الفرضية على:    
 إىل الفرضيات اعبزئية التالية:، كتنقسم الفرضية للبنوك العمومية الجزائرية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كجودة اػبدمات يف  الفرضية الجزئية األولى: 
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.

وؾ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالرحبية يف البن الفرضية الجزئية  الثانية :
 العمومية اعبزائرية.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاغبصة السوقية يف  الفرضية الجزئية الثالثة:
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كتوظيف التكنولوجيا  الفرضية الجزئية  الرابعة :
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.يف 

-1-I:اختبار الفرضية الجزئية األولى 
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توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي اعبزئية األكىل على:  تنص الفرضية       
 ، كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحووجودة الخدمات في البنوك العمومية الجزائرية

 التايل:

H0:  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كجودة اػبدمات يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية.

H1:  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كجودة اػبدمات يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية

ضمن اعبداكؿ التالية  spssكتكوف ـبرجات برنامج ، االكبدار اؼبتعدد كالختبار الفرضية السابقة نستخدـ    
 لتحليل االكبدار.

 ( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي مع جودة الخدمات 39-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 0.731 0.534 0.517 0.36235 

 22spss: من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر      

بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط       
ة مع جودة اػبدمات كىذا يدؿ على ارتباط قوم بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمع 0.731جودة اػبدمات قدر 

R2اؼبصرفية، بينما بلغ معامل التحديد 
من التغَتات اغباصلة يف جودة اػبدمات  %53.4أم أف  0.534  

يف حُت بلغ معامل ، ترجع إىل عوامل أخرل %46.6اؼبصرفية ترجع إىل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالباقي 
 .R2 0.517-التحديد اؼبصحح 

اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع جودة كمن خبلؿ اعبدكؿ     
 كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:، اػبدمات كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج

 لخدماتاالنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع جودة ا نتائج  تحليل تباين خط (40-4)رقم الجدول
 النموذج

F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات قيمة    
 مستوى الداللة

Sig. 
 32.818 4.309 3 12.927 االنحدار 1

  
  

.000 

  
  

 0.131 86 11.291 البواقي

   89 24.218 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
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    Fمن جدكؿ ربليل  خط  التباين  الكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع جودة اػبدمات تظهر قيمة فيشر      
، فبا يؤيكد القوة التفسَتية للنموذج 0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.000عند مستول الداللة 

عنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كىذا يدؿ على كجود عبلقة م، اػبطي اؼبتعدد من الناحية اإلحصائية
  كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. ، كجودة اػبدمات

كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اؼبتعدد الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات التسويقي،     
 ويقي، نظاـ السجبلت التسويقية( على جودة اػبدمات، كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ اؼبوايل:نظاـ البحوث التس

 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )أبعاد  نظام المعلومات التسويقي41-4الجدول رقم ) 
 ( على جودة الخدمات

                              
 النموذج   

 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية عامبلت غير معياريةالم
sig B الخطأ المعياري Bêta 

1 

 0.011 2.584   0.292 0.754 الثابت

 0.062 1.892 0.186 0.082 0.156 نظام االستخبارات التسويقي

 0.002 3.191 0.375 0.095 0.305 نظام البحوث التسويقي

قارير نظام السجبلت والت
 0.005 2.89 0.282 0.088 0.253 الداخلية

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
 
كىي  0.062عبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ االستخبارات  التسويقي يكانت  أمن خبلؿ اعبدكؿ         

لكننا نقبلو عند مستول  0.05قبوؿ عند مستول معنوية كبالتايل غَت م 0.05أيكرب من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد 
كيكذلك  ، كبالتايل لنظاـ االستخبارات التسويقي أثر على جودة اػبدمات يف البنوؾ ؿبل الدراسة، 0.1معنوية

كبالتايل   ،0.05 أقل من مستول اؼبعنوية  كىي 0.005اؼبعنوية لو مستول نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية
على جودة اػبدمات يف البنوؾ ؿبل الدراسة، بينما  يكاف لنظاـ البحوث  كالتقارير الداخلية تأثَت ت نظاـ السجبلل

قل من مستول اؼبعنوية أكىو 0.002ثر على جودة اػبدمات حيث أف مستول اؼبعنوية لو يساكم أالتسويقي 
 تايل:كبالتايل يبكن صياغة معادلة خط معادلة االكبدار على الشكل ال، 0.05اؼبعتمد

 

Q=0.754+0.156I+0.305RE+0.253D 

 سبثل جودة اػبدمات Qحيث 

Iنظاـ االستخبارات التسويقي: 

RE: سبثل نظاـ البحوث التسويقي 

D:نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية 
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ة ؼبا تزيد البنوؾ العمومية يف نظاـ االستخبارات التسويقي بوحدة كاحد كبالتايل كمن خبلؿ الدالة السابقة      
مع بقاء  العوامل األخرل  ثابتة، يف حُت إنو ؼبا  0.156فإف ذلك سوؼ يؤدم إىل زيادة يف جودة اػبدمات بػػػػػ 

تزيد البنوؾ العمومية اعبزائرية البحوث التسويقية بوحدة كاحدة فإف ذلك يؤدم إىل زيادة جودة اػبدمات بػػػػػ 
نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية بوحدة كاحدة سوؼ مع بقاء العوامل األخرل ثابتو، كأيضا زيادة  0.305

 مع بقاء العوامل األخرل ثابتة. 0.253يؤدم إىل  زيادة جودة اػبدمات ب

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  بأبعاده الثبلثة يكاف  لو تأثَت على اعبودة       
 اػبدمات يف البنوؾ ؿبل الدراسة.

وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام  نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلةكبالتايل    
 المعلومات التسويقي وجودة الخدمات في البنوك العمومية الجزائرية.

2- I- :اختبار الفرضية الجزئية الثانية 

ية بين نظام المعلومات التسويقي : توجد عبلقة ذات داللة إحصائتنص الفرضية اعبزئية الثانية على      
 كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل:والربحية في البنوك العمومية الجزائرية، 

H1
 : توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالرحبية يف البنوؾ العمومية اعبزائرية. 

H0 داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالرحبية  يف البنوؾ العمومية اعبزائرية. : ال توجد عبلقة ذات 

ضمن اعبداكؿ التالية لتحليل  spssكتكوف ـبرجات برنامج ، الختبار الفرضية السابقة نستخدـ االكبدار اؼبتعددك   
 االكبدار.

 مع الربحية( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي 42-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 .562 0.316 0.292 0.51403 

 22spss: من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر      

أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  بُت Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط         
بينما بلغ ، كىذا يدؿ على أف ىناؾ ارتباطا بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمعة مع الرحبية 0.562الرحبية قدرت بػػػػػػ 
  R2معامل التحديد 

من التغَتات اغباصلة يف الرحبية ترجع إىل أبعاد نظاـ اؼبعلومات  %31.6أم أف  0.316  
 .R2 0.316-يف حُت بلغ معامل التحديد اؼبصحح ، ترجع إىل عوامل أخرل %68.4اقي التسويقي كالب

كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع        
 الرحبية كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:
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 االنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع الربحية نتائج  تحليل تباين خط (43-4)رقم الجدول

F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات النموذج قيمة   مستوى الداللة 
Sig. 

1 
 3.504 3 10.512 االنحدار

 0.264 86 22.724 البواقي 000. 13.261

  89 33.236 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
     

عند مستول  Fتظهر قيمة فيشر الرحبيةمن جدكؿ ربليل  خط  التباين  الكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع     
للنموذج اػبطي اؼبتعدد  ، فبا يؤيكد القوة التفسَتية0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.000الداللة 

كأف ، كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالرحبية، من الناحية اإلحصائية
  مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. 

تغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات التسويقي، كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اؼبتعدد الختبار أثر اؼب
 نظاـ البحوث التسويقي، نظاـ السجبلت التسويقية( على الرحبية، كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ اؼبوايل:

( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )أبعاد نظام المعلومات 44-4الجدول رقم )     
 الربحية على التسويقي(

 النموذج
 المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية

 Tقيمة 
 مستوى الداللة

sig B الخطأ المعياري Bêta 

1 

 0.002 3.205  0.414 1.326 الثابت

 0.105 1.636 0.195 0.117 0.191 نظام االستخبارات التسويقي

 0.778 0.283 0.04 0.135 0.038 نظام البحوث التسويقي

نظام السجبلت والتقارير 
 0.001 3.517 0.416 0.124 0.437 الداخلية

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
 

كىي أيكرب  0.105عبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ االستخبارات التسويقي يكانت  أمن خبلؿ اعبدكؿ        
كىو أيكرب من  0.778كيكذلك نظاـ البحوث التسويقي  مستول اؼبعنوية لو  .0.05من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد 

اؼبعنوية كبالتايل ليس نظاـ االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي  تأثَت على الرحبية يف  0.05مستول 
ف مستول اؼبعنوية لو ثر على الرحبية حيث أأالبنوؾ ؿبل الدراسة، بينما  يكاف لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية 

،  كبالتايل يبكن صياغة معادلة خط االكبدار على 0.05قل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمدأكىو  0.001يساكم 
 الشكل التايل:

P= 1.326+.437D 
 سبثل الرحبية  Pحيث : 



 اؼبصرفية  الدراسة التطبيقية لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدماتلفصل الرابع     ا
 

231 
 

         D .سبثل نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية 

تزيد البنوؾ العمومية اعبزائرية االىتماـ بالسجبلت الداخلية بوحدة   كبالتايل كمن خبلؿ الدالة السابقة فإنو ؼبا
 .0.437كاحدة فإف ذلك يؤدم إىل زيادة الرحبية بػػػػػ 

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  بأبعاده الثبلثة يكاف فقط لنظاـ السجبلت       
ن لنظاـ االستخبارات التسويقي كال لنظاـ البحوث التسويقية تأثَت على كالتقارير الداخلية تأثَت على الرحبية كمل يك

 الرحبية يف البنوؾ ؿبل الدراسة.

وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام  كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلة
 المعلومات التسويقي الربحية في البنوك العمومية الجزائرية.

-3-I:اختبار الفرضية الجزئية الثالثة 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي تنص الفرضية اعبزئية الثالثة على أنو:      
كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو  الحصة السوقية في البنوك العمومية الجزائرية

 التايل:

H0:  ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاغبصة السوقية يف البنوؾ العمومية ال توجد عبلقة
 اعبزائرية.

H1:  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاغبصة السوقية يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية.

ضمن اعبداكؿ التالية لتحليل  spssرجات برنامج كتكوف ـب، الختبار الفرضية السابقة نستخدـ االكبدار اؼبتعددك   
 االكبدار.

 ( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي مع الحصة السوقية45-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 .702 0.492 0.475 0.39634 

 22spss: من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر      

بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط        
، كىذا يدؿ على ارتباط قوم بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمعة مع اغبصة السوقية 0.702اغبصة السوقية قدر 

 R2بلغ معامل التحديد بينما
من التغَتات اغباصلة يف اغبصة السوقية ترجع إىل أبعاد  %49.2أم أف  0.492 
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 R2-يف حُت بلغ معامل التحديد اؼبصحح ، ترجع إىل عوامل أخرل %53.4نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالباقي 
0.475. 

ار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبد      
 اغبصة السوقية كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:

االنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع الحصة السوقية نتائج  تحليل تباين خط (46-4)رقم الجدول  

ريةدرجات الح مجموع المربعات النموذج F متوسط المربعات  قيمة   
 مستوى الداللة

Sig. 
 4.368 3 13.104 االنحدار 1

 0.157 86 13.509 البواقي 000. 27.807

  89 26.613 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
     

    Fلومات التسويقي مع جودة اػبدمات تظهر قيمة فيشرمن جدكؿ ربليل  خط  التباين الكبدار لنظاـ اؼبع    
، فبا يؤيكد القوة التفسَتية للنموذج 0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.000عند مستول الداللة 

كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي ، اػبطي اؼبتعدد من الناحية اإلحصائية
  كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. ، لسوقيةكاغبصة ا

كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اؼبتعدد الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات التسويقي، 
 لنتائج موضحة يف اعبدكؿ اؼبوايل:نظاـ البحوث التسويقي، نظاـ السجبلت التسويقية( على اغبصة السوقية، كا

 

( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )أبعاد  نظام المعلومات 47-4الجدول رقم )       
 الحصة السوقية مع التسويقي(

 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية النموذج
sig B عياريالخطأ الم Bêta 

1 

 0.001 3.609   0.319 1.151 الثابت

 27222 4.42 0.454 0.09 0.398 نظام االستخبارات التسويقي

 0.153- 0.104 0.13- نظام البحوث التسويقي
-

1.248 
0.215 

نظام السجبلت والتقارير 
 27222 4.965 0.506 0.096 0.476 الداخلية

 22spss ـبرجات على باالعتماد لطالبةا إعداد من : المصدر            
 

 أقلكىي  0.000من خبلؿ اعبدكؿ اعبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ االستخبارات  التسويقي يكانت      
كىو  0.000كيكذلك نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  مستول اؼبعنوية  .0.05من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد 

نظاـ االستخبارات التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية تأثَت للتايل كبا 0.05أقل من مستول اؼبعنوية 
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 اغبصة السوقيةثر على ألنظاـ البحوث التسويقي  مل يكن يف البنوؾ ؿبل الدراسة، بينما  اغبصة السوقيةعلى 
يبكن صياغة ، كبالتايل 0.05من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد أيكربكىو 0.215 حيث اف مستول اؼبعنوية لو يساكم

 معادلة خط معادلة االكبدار على الشكل التايل:
 

M=1.151+0.398I+0.476D 
M :سبثل اغبصة السوقية . 

سبثل نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية.   :  D 
.سبثل نظاـ االستخبارات التسويقي:  I 

ائرية  يف نظاـ االستخبارات التسويقي  كبالتايل كمن خبلؿ الدالة السابقة فإنو ؼبا تزيد البنوؾ العمومية اعبز         
مع بقاء نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية   0.398بوحدة كاحدة فإف ذلك يؤدم إىل زيادة اغبصة السوقية  بػػػػػ

مع 0.476ؼبا تزيد نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية بػػوحدة كاحدة يؤدم إىل زيادة اغبصة السوقية بػػػػ ك  ثابت
 . ستخبارات التسويقيبقاء نظاـ اال

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  بأبعاده الثبلثة يكاف نظاـ االستخبارات التسويقي       
كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية تأثَت على اغبصة السوقية للبنوؾ العمومية اعبزائرية كمل يكن لنظاـ البحوث 

 سوقية يف البنوؾ ؿبل الدراسة.التسويقي تأثَت على اغبصة ال

وبالتالي توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام    كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلة   
 المعلومات التسويقي الحصة السوقية في البنوك العمومية الجزائرية.

-4-I:اختبار الفرضية الجزئية الرابعة 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي الرابعة على أنو:  تنص الفرضية اعبزئية     
كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو  توظيف التكنولوجيا في البنوك العمومية الجزائرية

 التايل:

H0 التكنولوجيا يف البنوؾ العمومية : ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كتوظيف
 اعبزائرية.

H1 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كتوظيف التكنولوجيا يف البنوؾ العمومية :
 اعبزائرية.
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ضمن اعبداكؿ التالية لتحليل  spssكتكوف ـبرجات برنامج ، الختبار الفرضية السابقة نستخدـ االكبدار اؼبتعددك   
 االكبدار.

 ( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي مع توظيف التكنولوجيا48-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 .563 0.317 0.293 0.66703 

 22spssـبرجات  : من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر      

بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط         
كىذا يدؿ على أنو ىناؾ ارتباط بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمعة مع توظيف  0.563توظيف التكنولوجيا قدر 

R2بينما بلغ معامل التحديد ، التكنولوجيا
من التغَتات اغباصلة يف توظيف  %31.7أم أف  0.317  

يف حُت بلغ ، ترجع إىل عوامل أخرل %68.3التكنولوجيا ترجع إىل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالباقي 
 .R2 0.293-معامل التحديد اؼبصحح 

سويقي بأبعاده مع كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات الت      
 توظيف التكنولوجيا كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:

 االنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع توظيف التكنولوجيا نتائج  تحليل تباين خط (49-4)رقم الجدول    

المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات النموذج  F قيمة   مستوى الداللة 
Sig. 

1 
 5.91 3 17.729 االنحدار

 0.445 86 38.264 البواقي 000. 13.282

  89 55.993 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            

 Fتظهر قيمة فيشر توظيف التكنولوجياع من جدكؿ ربليل  خط  التباين الكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي م    
، فبا يؤيكد القوة التفسَتية للنموذج 0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.000عند مستول الداللة 

كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي ، اػبطي اؼبتعدد من الناحية اإلحصائية
  ف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. كأ، كتوظيف التكنولوجيا

كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اؼبتعدد الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات التسويقي،     
تائج موضحة يف اعبدكؿ نظاـ البحوث التسويقي، نظاـ السجبلت التسويقية( على توظيف التكنولوجيا، كالن

  اؼبوايل:
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 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )أبعاد  نظام المعلومات التسويقي(50-4الجدول رقم )
 توظيف التكنولوجياعلى 

 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية النموذج
sig B اريالخطأ المعي Bêta 

1 
 0.254 1.15   0.537 0.617 الثابت

 0.022 2.324 0.277 0.151 0.352 نظام االستخبارات التسويقي

 0.181 1.347 0.192 0.176 0.237 نظام البحوث التسويقي

 0.107 1.628 0.192 0.161 0.262 الداخليةو  نظام السجبلت

 22spss ـبرجات على تمادباالع الطالبة إعداد من : المصدر            
 
كىي  0.022عبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ االستخبارات التسويقي يكانت  أمن خبلؿ اعبدكؿ  

كىو 0.107مستول اؼبعنوية   السجبلت  كالتقارير الداخليةنظاـ  أما ك  .0.05من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  أقل
كىو أيكرب من 0.181ؼبعنوية لنظاـ البحوث التسويقي كيكذلك يكاف مستول ا  0.05أيكرب من مستول اؼبعنوية 

كبالتايل ال يوجد لكل من نظاـ السجبلت  كالتقارير الداخلية كنظاـ البحوث ، 0.05مستول اؼبعنوية اؼبعتمد
التسويقية  تأثَت على توظيف التكنولوجيا يف البنوؾ العمومية اعبزائرية، كيكاف لنظاـ االستخبارات تأثَت على توظيف 

 كبالتايل يبكن صياغة معادلة خط معادلة االكبدار على الشكل التايل:، كنولوجيا يف البنوؾ  ؿبل الدراسة،الت

T=0.617+0.352I 
 T: تمثل توظيف التكنولوجيا

 I: تمثل نظام االستخبارات التسويقي
تخبارات التسويقي  كبالتايل كمن خبلؿ الدالة السابقة فإنو ؼبا تزيد البنوؾ العمومية اعبزائرية نظاـ االس 

 . 0.352بوحدة كاحدة فإف ذلك يؤدم إىل زيادة يف توظيف التكنولوجيا  بػػػػػ

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده الثبلثة يكاف لنظاـ االستخبارات 
ـ البحوث التسويقي كنظاـ التسويقي تأثَت على توظيف التكنولوجيا يف  البنوؾ العمومية اعبزائرية كمل يكن لنظا

 السجبلت كالتقارير الداخلية  تأثَت على توظيف التكنولوجيا يف البنوؾ ؿبل الدراسة.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين كبالتايل  كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلة
 .مية الجزائريةنظام المعلومات التسويقي وتوظيف التكنولوجيا  في البنوك العمو 

على توجد عبلقة لبلختبار الفرضية الرابعة نستخدـ االكبدار اػبطي البسيط حيث تنص الفرضية الرئيسية ك      
كيكانت  ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي والقدرة التنافسية في البنوك العمومية الجزائرية

 الرئيسية على النحو التايل:الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة  للفرضية 
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H0 ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية يف البنوؾ العمومية :
 اعبزائرية.

H1 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية يف البنوؾ العمومية :
 اعبزائرية.

  الكبدار اػبطي البسيط على النحو التايل:  spssنت ـبرجات كيكا     

 ( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي مع القدرة التنافسية51-4الجدول رقم)   
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 .758 0.575 0.57 0.33278 

 SPSS22 : من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجاتالمصدر                
بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة  Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط         

بينما ،  تنافسيةكىذا يدؿ على أف ىناؾ ارتباطا بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع القدرة ال 0.758التنافسية قدر 
R2بلغ معامل التحديد

من التغَتات اغباصلة يف القدرة التنافسية ترجع إىل نظاـ  %57.5أم أف  0.575  
 R2-يف حُت بلغ معامل التحديد اؼبصحح ، ترجع إىل عوامل أخرل %42.5اؼبعلومات التسويقي كالباقي 

0.570. 

ين خط االكبدار البسيط لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تبا      
 القدرة التنافسية كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:

 االنحدار البسيط لنظام المعلومات التسويقي مع القدرة التنافسية نتائج  تحليل تباين خط (52-4)رقم الجدول

مربعاتمجموع ال النموذج F متوسط المربعات درجات الحرية  قيمة   
 مستوى الداللة

Sig. 

1 
 13.201 1 13.201 االنحدار

 0.111 88 9.745 البواقي 000. 119.205

  89 22.946 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            

تظهر قيمة  القدرة التنافسيةالكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع من جدكؿ ربليل  خط  التباين           
، فبا يؤيكد القوة التفسَتية 0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.000عند مستول الداللة  Fفيشر

يقي كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت نظاـ اؼبعلومات التسو ، للنموذج اػبطي البسيط من الناحية اإلحصائية
  كالقدرة التنافسية، كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. 

كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اػبطي البسيط بُت اؼبتغَت اؼبستقل اؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات     
 النتائج موضحة يف اعبدكؿ اؼبوايل:التسويقي كاؼبتغَت التابع كاؼبتمثل يف القدرة التنافسية، ك 
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على القدرة  المعلومات التسويقي نظام  الخطي البسيط ألثر( نتائج تحليل االنحدار 53-4الجدول رقم )              
  التنافسية

        
        

       
            
 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر           

 

 اقلكىي  0.000التسويقي يكانت   اؼبعلوماتعبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ أمن خبلؿ اعبدكؿ           
، كبالتايل يوجد تأثَت لنظاـ اؼبعلومات التسويقي يف زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ 0.05من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد 

 كبالتايل يبكن صياغة معادلة خط معادلة االكبدار على الشكل التايل:العمومية اعبزائرية، 
SIM=1.2+0.729COM  

 نظام المعلومات التسويقي SIMحيث أن:    

COM  .القدرة التنافسية 

كمن خبلؿ الدالة السابقة فإنو ؼبا تزيد البنوؾ العمومية اعبزائرية نظاـ اؼبعلومات التسويقي بوحدة كاحدة         
 .  0.729تؤدم إىل زيادة القدرة التنافسية بػػػػػػػػػ

لتسويقي  يكاف لو تأثَت على القدرة التنافسية للبنوؾ ؿبل كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات ا      
 الدراسة.

"توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلة كبالتايل      
 . المعلومات التسويقي والقدرة التنافسية  في البنوك العمومية الجزائرية "

-II ة الرابعة للدراسةاختبار الفرضي 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي تنص الفرضية  الرئيسية الرابعة على:     
 كتنقسم الفرضية إىل الفرضيات اعبزئية التالية: وإدارة األزمات في البنوك العمومية الجزائرية،

مرحلة ما قبل يف ك  ة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقيتوجد عبلقة ذات داللة إحصائي الفرضية الجزئية األولى: 
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.

 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية النموذج
sig B الخطأ المعياري Bêta 

 27222 4.793   0.25 1.2 الثابت 1

 27222 10.918 0.758 0.067 0.729 التسويقي المعلوماتنظام 
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توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة يف البنوؾ  الفرضية الجزئية الثانية:
 العمومية اعبزائرية.

 نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما بعد األزمة  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت الفرضية الجزئية الثالثة:
 يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.

-II1- اختبار الفرضية الجزئية األولى 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة ما تنص الفرضية االكىل على:        
 ن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل:كيبك قبل األزمة في البنوك العمومية الجزائرية

H0:  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما قبل األزمة يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية.

H1:  يف البنوؾ العمومية توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما قبل األزمة
 اعبزائرية.

ضمن اعبداكؿ التالية لتحليل  spssكتكوف ـبرجات برنامج ، الختبار الفرضية السابقة نستخدـ االكبدار اؼبتعددك   
 االكبدار.

 ( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي مع مرحلة ما قبل األزمة54-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2التحديد  معامل Rمعامل االرتباط  النموذج

1 .758 0.575 0.56 0.48792 

 22spss: من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر      

بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط          
كىذا يدؿ على ارتباط قوم بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمعة مع مرحلة ما قبل  0.758ا قبل األزمة قدر مرحلة م

  R2األزمة، بينما بلغ معامل التحديد 
من التغَتات اغباصلة يف مرحلة ما قبل األزمة  %57.5أم أف  0.575  

يف حُت بلغ معامل التحديد ، عوامل أخرلترجع إىل  %42.5ترجع إىل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالباقي 
 R2 0.56-اؼبصحح 

كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع       
 مرحلة ما قبل األزمة كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:
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 االنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع مرحلة ما قبل األزمة نتائج  تحليل تباين خط (55-4)رقم لالجدو    
F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات النموذج قيمة    مستوى الداللة 

Sig. 
 9.241 3 27.722 االنحدار 1

 238. 86 20.474 البواقي 000. 38.816

  89 48.196 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            

تظهر قيمة  مرحلة ما قبل األزمةمن جدكؿ ربليل  خط  التباين  الكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع         
ؤيكد القوة التفسَتية ، فبا ي0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.00عند مستول الداللة     Fفيشر

كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ، للنموذج اػبطي اؼبتعدد من الناحية اإلحصائية
  كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. ، التسويقي كمرحلة ما قبل األزمة

ليل االكبدار اؼبتعدد الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات التسويقي، كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج رب    
نظاـ البحوث التسويقي، نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية( على مرحلة ما قبل األزمة، كالنتائج موضحة يف 

 اعبدكؿ اؼبوايل:
المتغيرات المستقلة )أبعاد نظام المعلومات ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر 56-4الجدول رقم )   

 ى مرحلة ما قبل األزمةعل التسويقي(
 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية النموذج

sig B الخطأ المعياري Bêta 

1 

 0.305 1.031-   0.393 0.405- الثابت

 0.015 2.475 0.233 0.111 0.274 نظام االستخبارات التسويقي

 0.015 2.488 0.279 0.129 0.32 نظام البحوث التسويقي

 والتقارير نظام السجبلت
 0 4.037 0.376 0.118 0.476 الداخلية

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر        
 

كنظاـ البحوث التسويقي   التسويقي   عبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ االستخباراتأمن خبلؿ اعبدكؿ      
كيكذلك نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية فقد   .0.05 من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  أقلكىي  0.015يكانت  

كبالتايل يبكن صياغة معادلة خط  ،0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد0.00يكانت مستول اؼبعنوية 
 معادلة االكبدار على الشكل التايل:

CAV=-0.405+0.274I+0.320RE+0.476D 
 سبثل مرحلة ما قبل األزمة. :CAVحيث:

I.نظاـ االستخبارات التسويقي : 
RE: .نظاـ البحوث التسويقي 
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D.نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية : 
 زيادة كبالتايل من خبلؿ الدالة السابقة نستنتج أنو ؼبا تزيد نظاـ السجبلت بوحدة كاحدة فإف ذلك يؤدم إىل    

مع بقاء العوامل األخرل ثابتة، كأيضا ؼبا يزيد نظاـ البحوث التسويقية بوحدة  0.274مرحلة ما قبل األزمة بػػػ
مع بقاء العوامل األخرل ثابتة، يف حُت ؼبا تزيد نظاـ  0.320كاحدة فإف مرحلة ما قبل األزمة سوؼ تزيد بػػػػػػػ
ف ذلك سوؼ يؤدم إىل الثأثَت على مرحلة ما قبل األزمة السجبلت كالتقارير الداخلية بوحدة كاحدة فإ

 مع بقاء العوامل األخرل ثابتة.  0.476بػػػػػ
 

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج اف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  بأبعاده الثبلثة يؤثر على مرحلة ما قبل األزمة يف       
 البنوؾ العمومية اعبزائرية.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين لصفرية كنقبل الفرضية البديلة    كبالتايل كبالتايل نرفض الفرضية ا     
 نظام المعلومات التسويقي ومرحلة ما قبل األزمة  في البنوك العمومية الجزائرية.

2-II- :اختبار الفرضية الجزئية الثانية 

ام المعلومات التسويقي ومرحلة توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظتنص الفرضية اعبزئية الثانية على: 
 كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل: األزمة في البنوك العمومية الجزائرية

H0:  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية.

H1: اللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.توجد عبلقة ذات د 

ضمن اعبداكؿ التالية لتحليل  spssكتكوف ـبرجات برنامج ، الختبار الفرضية السابقة نستخدـ االكبدار اؼبتعددك   
 االكبدار.

 ي مع مرحلة األزمة( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويق57-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 2.726 2.527 2.510 2.48994 

 22spss: من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر      

بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  R من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط      
كىذا يدؿ على ارتباط قوم بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمعة مع مرحلة األزمة، بينما  0.726مرحلة األزمة قدر 

  R2بلغ معامل التحديد 
من التغَتات اغباصلة يف مرحلة األزمة ترجع إىل أبعاد نظاـ  %52.7أم أف  0.527  
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 R2-يف حُت بلغ معامل التحديد اؼبصحح ، ترجع إىل عوامل أخرل %47.3قي كالباقي اؼبعلومات التسوي
0.510 

كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع مرحلة 
 ايل:األزمة كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ الت

 االنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع مرحلة األزمة نتائج  تحليل تباين خط (58-4)رقم الجدول
 النموذج

F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات قيمة    
 مستوى الداللة

Sig. 
 7.660 3 22.980 االنحدار 1

 240. 86 20.644 البواقي 0.000 31.911
  89 43.624 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            

الداللة  مستولتظهر  مرحلة األزمةمن جدكؿ ربليل  خط  التباين  الكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع         
لتفسَتية للنموذج اػبطي اؼبتعدد ، فبا يؤيكد القوة ا0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.00اإلحصائية 

، كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة، من الناحية اإلحصائية
  كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. 

دد الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات التسويقي، كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اؼبتع    
 نظاـ البحوث التسويقي، نظاـ السجبلت التسويقية( على مرحلة األزمة، كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ اؼبوايل:

لومات ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )أبعاد  نظام المع59-4الجدول رقم ) 
 ى مرحلة األزمةعل التسويقي(

 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية النموذج
sig B الخطأ المعياري Bêta 

1 

 0.981 0.024   0.394 0.009 الثابت

 0.08 1.774 0.176 0.111 0.197 نظام االستخبارات التسويقي

 0.013 2.551 0.302 0.129 0.329 نظام البحوث التسويقي

نظام السجبلت والتقارير 
 27222 3.702 0.364 0.118 0.438 الداخلية

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر         
 
كىي  0.08من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف مستول اؼبعنوية لنظاـ االستخبارات التسويقي يكانت على  

كبالتايل ليس لنظاـ االستخبارات التسويقي تأثَت عند مستول معنوية  0.05ول اؼبعنوية اؼبعتمد أيكرب من مست
كبالتايل لنظاـ االستخبارات التسويقي تأثَت على مرحلة  0.1لكننو يبكننا أف نقبل بو عند مستول اؼبعنوية  0.05
جبلت كالتقارير الداخلية فقد يكانت أما مستول اؼبعنوية لكل من نظاـ البحوث التسويقي كنظاـ الس، األزمة
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على الًتتيب كىي اقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد، كبالتايل لكل منهما تأثَت على مرحلة األزمة  0.00ك 0.013
 كمن خبلؿ النتائج السابقة يبكن صياغة دالة االكبدار على الشكل التايل:،  يف البنوؾ العمومية اعبزائرية

C=0.009+0.197I+0.329RE+0.438D 
 : سبثل مرحلة األزمة.Cحيث:

Iنظاـ االستخبارات التسويقي : 
REنظاـ البحوث التسويقي : 

Dنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية :  
كبالتايل من خبلؿ الدالة السابقة  نستنتج أنو ؼبا يزيد نظاـ االستخبارات التسويقي بػػػػػوحدة كاحدة فإف 

ؼبا تزيد نظاـ ك  مع بقاء العوامل األخرل ثابتة، 0.197حلة األزمة بػػػػ ذلك يؤدم إىل االستفادة منها يف مر 
مع بقاء العوامل األخرل  0.329البحوث التسويقي  بوحدة كاحدة يؤدم إىل االستفادة منها يف مرحلة األزمة ب

ألزمة  ثابتة، كأيضا ؼبا يزيد نظاـ البحوث التسويقي بوحدة كاحدة يؤدم إىل االستفادة منها يف مرحلة ا
 مع بقاء العوامل األخرل ثابتة. 0.438بػػػػػػػ

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  يؤثر خبلؿ مرحلة األزمة من خبلؿ نظاـ 
 نظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخليةك  االستخبارات التسويقي

ية البديلة كبالتايل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرض 
 اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة  يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.

-3-II :اختبار الفرضية الجزئية الثالثة 

ا توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة  متنص الفرضية الثالثة على:      
 كيبكن صياغة الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل:بعد األزمة في البنوك العمومية الجزائرية 

H0:  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما بعد األزمة يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية.

H1: نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة  ما بعد األزمة يف البنوؾ العمومية  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت
 اعبزائرية.

ضمن اعبداكؿ التالية لتحليل  spssـبرجات برنامج ك  الختبار الفرضية السابقة نستخدـ االكبدار اؼبتعدد،ك   
 االكبدار.
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 قي مع مرحلة  ما بعد األزمة( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسوي60-4الجدول رقم)             
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح معامل التحديد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 2.713 2.508 2.491 2.48945 

 22spss: من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجات المصدر      

بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع  Rل االرتباط من خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معام       
كىذا يدؿ على ارتباط قوم بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ؾبتمعة مع مرحلة  ما  0.713مرحلة  ما بعد األزمة قدر 

  R2بعد األزمة، بينما بلغ معامل التحديد 
من التغَتات اغباصلة يف مرحلة  ما بعد  %50.8أم أف  0.508  

يف حُت بلغ معامل ، ترجع إىل عوامل أخرل %49.2جع إىل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالباقي األزمة تر 
 R2 0.491-التحديد اؼبصحح 

كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع مرحلة       
 رفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:ما بعد األزمة كالذم من خبللو يتم مع

 االنحدار لنظام المعلومات التسويقي بأبعاده مع مرحلة  ما بعد األزمة نتائج  تحليل تباين خط (61-4)رقم لجدولا
F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات النموذج قيمة    مستوى الداللة 

Sig. 
 7.084 3 21.253 االنحدار 1

 2.240 86 20.603 البواقي 2.000 29.571

  89 41.855 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر          
 

تظهر قيمة  مرحلة  ما بعد األزمةمن جدكؿ ربليل  خط  التباين  الكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع     
، فبا يؤيكد القوة التفسَتية 0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.00لة عند مستول الدال Fفيشر

كىذا يدؿ على كجود عبلقة معنوية بُت أبعاد نظاـ اؼبعلومات ، للنموذج اػبطي اؼبتعدد من الناحية اإلحصائية
  تو الختبار الفرضية. كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحي، التسويقي كمرحلة  ما بعد األزمة

كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اؼبتعدد الختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة )نظاـ االستخبارات       
التسويقي، نظاـ البحوث التسويقي، نظاـ السجبلت التسويقية( على مرحلة  ما بعد األزمة، كالنتائج موضحة يف 

 اعبدكؿ اؼبوايل:
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 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة )أبعاد نظام المعلومات التسويقي( 62-4) الجدول رقم
 ى مرحلة ما بعد األزمةعل 

 مستوى الداللة Tقيمة  المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية النموذج
sig B الخطأ المعياري Bêta 

1 

 0.464 0.735   0.394 0.29 الثابت

 0.01 2.638 0.267 0.111 0.293 نظام االستخبارات التسويقي

 0.026 2.26 0.273 0.129 0.291 نظام البحوث التسويقي

نظام السجبلت والتقارير 
 0.004 2.964 0.297 0.118 0.351 الداخلية

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
 

نظاـ ك  خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف مستول اؼبعنوية لكل من نظاـ االستخبارات التسويقي من       
على الًتتيب كىي  0.004ك 0.026ك0.01البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية فقد يكانت 

علومات التسويقي كنظاـ ، كبالتايل نستنتج أف ىناؾ تأثَتا لكل من نظاـ اؼب0.05اقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد 
البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية على مرحلة  ما بعد األزمة كمن خبلؿ النتائج السابقة 

 يبكن صياغة دالة االكبدار على الشكل التايل:
CAP=0.290+0.293I+0.291RE+0.351D 

 ما بعد األزمة. سبثل مرحلة  :CAPحيث:
I: سويقينظاـ االستخبارات الت 

RE: نظاـ البحوث التسويقي 
D: نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية 
كبالتايل من خبلؿ الدالة السابقة نستنتج أنو ؼبا يزيد نظاـ االستخبارات التسويقي بوحدة كاحدة مع بقاء      

نو مع تغَت نظاـ يف حُت أ، 0.293العوامل األخرل ثابتة فإف  ذلك يؤثر على مرحلة ما بعد األزمة تزيد بػػػػػػ 
البحوث التسويقي بوحدة كاحدة مع بقاء العوامل األخرل فإف ذلك سيؤدم إىل التأثَت على مرحلة ما بعد األزمة 

كأيضا ؼبا يزيد نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  بوحدة كاحدة فإف  سيؤدم إىل التأثَت على مرحلة  ، 0.291ب
 مل األخرل ثابتة.مع بقاء العوا 0.351ما بعد األزمة بػػػ

 

كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  بأبعاده الثبلثة يؤثر خبلؿ مرحلة ما بعد  األزمة       
 . من خبلؿ نظاـ البحوث التسويقية كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كنظاـ االستخبارات التسويقي

نقبل الفرضية البديلة كبالتايل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ك           
 نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما بعد األزمة يف البنوؾ العمومية اعبزائرية.
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على أنو توجد لبلختبار الفرضية الرئيسية نستخدـ االكبدار اػبطي البسيط حيث تنص الفرضية الرئيسية   ك    
 ائية بين نظام المعلومات التسويقي وإدارة األزمة في البنوك العمومية الجزائريةعبلقة ذات داللة إحص

 كيكانت الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة على النحو التايل:

H0:  ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمة يف البنوؾ العمومية
 اعبزائرية.

H1:  ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمة يف البنوؾ العمومية اعبزائرية. توجد عبلقة 

 على النحو التايل: spssكيكانت ـبرجات  

 ( معامبلت االرتباط لنظام المعلومات التسويقي مع إدارة األزمة63-4الجدول رقم)
 الخطأ المعياري للتقدير R2 -   المصحح يدمعامل التحد R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  النموذج

1 2.795 2.632 2.628 2.38835 

. SPSS22 : من إعداد الطالبة باالعتماد على ـبرجاتالمصدر   
بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة  Rمن خبلؿ اعبدكؿ السابق نبلحظ أف قيمة معامل االرتباط         

بينما ،  ىناؾ ارتباط بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي مع كإدارة األزماتكىذا يدؿ على أنو  0.795األزمات قدر 
 R2بلغ معامل التحديد 

من التغَتات اغباصلة يف إدارة األزمات ترجع إىل نظاـ  %63.2أم أف  0.632 
 R2-يف حُت بلغ معامل التحديد اؼبصحح ، ترجع إىل عوامل أخرل %36.8اؼبعلومات التسويقي كالباقي 

0.628. 

كمن خبلؿ اعبدكؿ اؼبوايل يظهر نتائج ربليل تباين خط االكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع إدارة       
 األزمات كالذم من خبللو يتم معرفة معنوية النموذج كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ التايل:

 ي مع إدارة األزمةالبسيط لنظام المعلومات التسويق االنحدار نتائج  تحليل تباين خط (64-4)رقم الجدول

F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات النموذج قيمة   
 مستوى الداللة

Sig. 

1 
 22.807 1 22.807 االنحدار

 2.151 88 13.272 البواقي 2.000 151.221

  89 36.079 المجموع

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            

    Fتظهر قيمة فيشر إدارة األزمةبلكبدار لنظاـ اؼبعلومات التسويقي مع لمن جدكؿ ربليل  خط  التباين             
، فبا يؤيكد القوة التفسَتية للنموذج 0.05كىي أقل من مستول اؼبعنوية اؼبعتمد  0.000عند مستول الداللة 
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عبلقة معنوية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة  كىذا يدؿ على كجود، اػبطي البسيط من الناحية اإلحصائية
  األزمات كأف مبوذج االكبدار السابق جيد كهبذا نستدؿ على صبلحيتو الختبار الفرضية. 

كيبثل اعبدكؿ التايل نتائج ربليل االكبدار اػبطي البسيط بُت اؼبتغَت اؼبستقل اؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات       
 تابع كاؼبتمثل يف إدارة األزمات، كالنتائج موضحة يف اعبدكؿ اؼبوايل:التسويقي كاؼبتغَت ال

 
 على إدارة األزمة المعلومات التسويقي نظام  الخطي البسيط ألثر( نتائج تحليل االنحدار 65-4الجدول رقم )

 النموذج
 المعامبلت المعيارية المعامبلت غير معيارية

 مستوى الداللة Tقيمة 
sig B اريالخطأ المعي Bêta 

 0.744 0.328  0.292 0.096 الثابت 1

 27222 12.297 0.795 0.078 0.958 التسويقي المعلوماتنظام 

 22spss ـبرجات على باالعتماد الطالبة إعداد من : المصدر            
 

من  اقلكىي   0.00اؼبعلومات التسويقي يكانت عبله نبلحظ مستول اؼبعنوية لنظاـ أمن خبلؿ اعبدكؿ           
كبالتايل يوجد تأثَت لنظاـ اؼبعلومات التسويقي يف إدارة األزمات يف البنوؾ   .0.05مستول اؼبعنوية اؼبعتمد 

 على الشكل التايل: البسيط كبالتايل يبكن صياغة معادلة خط معادلة االكبدارالعمومية اعبزائرية، 
SIM=0.096+0.958MC  

 التسويقينظام المعلومات  SIMحيث أن:    

MC .إدارة األزمات 

كبالتايل كمن خبلؿ الدالة السابقة فإنو ؼبا تزيد البنوؾ العمومية اعبزائرية نظاـ اؼبعلومات التسويقي بوحدة         
 .0.958كاحدة تساىم يف إدارة األزمات  بػػػػػػػػػ

على إدارة األزمات للبنوؾ ؿبل كمن خبلؿ ما سبق نستنتج أف نظاـ اؼبعلومات التسويقي  يكاف لو تأثَت       
 الدراسة.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين نظام كبالتايل نرفض الفرضية الصفرية كنقبل الفرضية البديلة كبالتايل       
  المعلومات التسويقي وإدارة األزمات في البنوك العمومية الجزائرية".
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 المطلب الثاني: تفسير نتائج االستبيان
ريكزت الدراسة على فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة  آثار ربرير اػبدمات اؼبصرفية يف البنوؾ           

كسيتم من خبلؿ ىذا اؼبطلب  تفسَت ، العمومية اعبزائرية من خبلؿ الًتيكيز على القدرة التنافسية كإدارة األزمات
يو سوؼ نقـو يف البداية بتفسَت نتائج  األكلية اؼبستخلصة كعل، نتائج االستبياف اليت طبقت يف البنوؾ ؿبل الدراسة

 . من ربليل االستبياف من خبلؿ ؿباكر الدراسة مث تفسَت نتائج اختبار الفرضيات

 أوال: تفسير النتائج األولية المستخلصة من تحليل االستبيان 
بات أفراد العينة من خبلؿ التحليل ذلك من خبلؿ النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها من تفريغ كربليل إجا         

الوصفي ؼبتغَتات الدراسة حوؿ ؿباكر الدراسة كاؼبتعلقة بكل ؿبور من ؿباكرىا كاؼبتعلقة بكل من نظاـ اؼبعلومات 
 . التسويقي كالقدرة التنافسية كإدارة األزمات يف البنوؾ العمومية اعبزائرية

-I   مات التسويقي تفسير نتائج االستبيان حول محور نظام المعلو 

حيث مت تفسَت اذباىات أفراد عينة الدراسة بناء على أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاؼبتمثلة يف نظاـ           
االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كذلك انطبلقا من نتائج 

 ن األبعاد السابقة.االستبياف من التحليل الوصفي لكل بعد م

-1-I  تفسير  نتائج االستبيان حول بعد نظام االستخبارات التسويقي 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ بعد االستخبارات         
تخبارات التسويقي كذلك من خبلؿ التسويقي يبكننا القوؿ أف أفراد العينة  يقركف بأف بنويكهم هتتم بنظاـ االس

إجابتهم باؼبوافقة على أغلب العبارات اؼبوجهة إليهم، اذ هتتم البنوؾ العمومية اعبزائرية بالتواصل اؼبستمر مع 
زبائنهم كىذا بناء على أف أفراد العينة أبدكا موافقتهم بشدة على العبارة كىذا دليل على أف البنوؾ العمومية 

ف الزبوف أساس العملية التسويقية حيث إننا من خبلؿ مقابلتنا مع بعض اإلطارات أثناء إجرائنا اعبزائرية مدريكة بأ
للدراسة التطبيقية الحظنا أهنم يولوف اىتماما يكبَتا بالتواصل مع الزبائن كيكذلك أيكد لنا البعض منهم  أف ىدفهم 

أف هبذب زبائن جدد ا ىذا من جهة كمن  اغبفاظ على الزبوف كرضاه ألهنم يدريكوف جيدا أف الزبوف الراضي يبكن
من خبلؿ تواصلنا مع   مديريات التسويق أيكدكا لنا أهنم يولوف أنبية دبتابعة شكاكل الزبائن من ك  جهة أخرل

خبلؿ سجبلت كضعت على مستول الويكاالت باإلضافة إىل أرقاـ ىاتفية كضعت للغرض نفسو تابعة ؼبديريات 
رغم ك  ع البنوؾ اػباصة خاصة يف ظل االنفتاح االقتصادم الذم تعيشو اعبزائر،التسويق  كىذا راجع للمنافسة م

ذلك بدا كاضحا أف البنوؾ العمومية غَت مهتمة بدرجة يكبَتة بتدريب  موظفيها على صبع اؼبعلومات من البيئة 
رفية كغياب الوعي اػبارجية بصورة دكرية كىذا راجع إىل اؼبكانة اليت ربتلها البنوؾ العمومية على الساحة اؼبص

 التنظيمي داخل البنوؾ العمومية اعبزائرية هبذه النقطة.
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-2-I البحوث التسويقي  تفسير  نتائج االستبيان حول بعد نظام 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ بعد نظاـ البحوث         
أفراد العينة  يقركف بأف بنويكهم هتتم بنظاـ البحوث  التسويقي كذلك من خبلؿ إجابتهم التسويقي يبكننا القوؿ إف 

باؼبوافقة على أغلب العبارات اؼبوجهة إليهم، كىذا يفسر بأف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعي أنبية الدراسات 
نوؾ اػباصة على الساحة كالبحوث يف الفًتة الراىنة خاصة يكما ذيكرنا سابقا أنو بدأت تظهر منافسة مع الب

كرغم ذلك فهناؾ بعض جوانب الضعف يف اإلنفاؽ من خبلؿ اؼبيزانيات اؼبخصصة للبحوث التسويقية ، اؼبصرفية
كانعدامها يف األسواؽ الدكلية كىذا دليل على أف البنوؾ العمومية ليس ؽبا رغبة يف دخوؿ األسواؽ الدكلية كيبكن 

خبلؿ تشخيصنا لواقعها حيث أنو من ضمن نقاط الضعف اليت سبيز البنوؾ  الرجوع إىل الفصل األكؿ من الدراسة
يكما أف الضعف ،  العمومية اعبزائرية قبد ضعف حجم أصوؽبا كىذا يعترب عائقا أمامها القتحاـ األسواؽ اػبارجية

هتا أماـ حجم  يبيز اإلنفاؽ بصفة عامة حىت على البحوث اؼبيدانية  يف األسواؽ احمللية كىذا راجع لضعف ميزانيا
 اؼببالغ اؼبالية اليت ربتاجها الدراسات اؼبيدانية.

-3-I السجبلت والتقارير الداخلية تفسير  نتائج االستبيان حول بعد نظام 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ بعد نظاـ السجبلت         
كننا القوؿ إف أفراد العينة  يقركف بأف بنويكهم هتتم بنظاـ السجبلت  كالتقارير الداخلية كذلك كالتقارير الداخلية يب

من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة على أغلب العبارات اؼبوجهة إليهم، كىذا يفسر بأف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعي 
عة السجبلت الداخلية اؼبوجودة لديها جيدا أنبية االحتفاظ بالسجبلت كالتقارير من جهة كمن جهة ثانية متاب

كلعل ذلك بدل كاضحا  من خبلؿ احتفاظ البنك بسجبلت حوؿ شكاكل زبائنو كالذم حظي بأعلى درجة 
موافقة ضمن اؼبقياس الذم يقيس نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  كىذا دليل على أف البنوؾ العمومية اعبزائرية 

َتة كيكما ذيكرنا سابقا  ىذا دليل على إدرايكها بأنبية الزبوف كاغبفاظ عليو يف الفًتة تويل اىتماما بالزبائن بدرجة يكب
اغبالية كذلك نظرا  للمنافسة يف السوؽ اؼبصرفية، غَت أف البنوؾ العمومية اعبزائرية تتميز بالضعف يف االىتماـ 

يكرنا سابقا إىل أف البنوؾ العمومية بتوفَت قاعدة بيانات عن خدمات البنوؾ اؼبتواجدة يف اػبارج كىذا راجع يكما ذ 
اعبزائرية ليس لديها فركع يف اػبارج كأيضا ليس لديها الرغبة بالدخوؿ لؤلسواؽ الدكلية كبالتايل فهي مل توؿ 

 . اىتماما بذلك

-II  تفسير نتائج االستبيان حول محور القدرة التنافسية 

 ء على أبعاد القدرة التنافسية كاؼبتمثلة يف جودة اػبدمات    حيث مت تفسَت اذباىات أفراد عينة الدراسة بنا         
الرحبية كاغبصة السوقية كيكذلك توظيف التكنولوجيا كذلك انطبلقا من نتائج االستبياف من التحليل الوصفي لكل ك 

 بعد من األبعاد السابقة.
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-1-II تفسير  نتائج االستبيان حول بعد جودة الخدمات 

نتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ بعد جودة اػبدمات انطبلقا من ال        
يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة  يقركف أف بنويكهم هتتم جبودة اػبدمات كذلك من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة على أغلب 

جيدا أنبية جودة اػبدمة خبلؿ الفًتة اغبالية   العبارات اؼبوجهة إليهم، كىذا يفسر بأف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعي
خاصة من خبلؿ الًتيكيز على الزبوف كربسن اػبدمة دبا يتوافق مع احتياجاتو كىذا يتوافق مع صبيع التفسَتات 
السابقة  كاليت تعترب الزبوف أساس العملية التسويقية يف البنوؾ  ؿبل الدراسة، غَت أف اؼببلحظ أنو ىناؾ ضعف يف 

صبيع اػبدمات يف مكتب كاحد على الرغم أف ىناؾ بعضها يطبقها على سبيل اؼبثاؿ قبد  بنك الفبلحة توفَت 
 كالذم من شأنو أف وبسن من جودة اػبدمة اؼبقدمة للزبوف.، كالتنمية الريفية

-2-II تفسير  نتائج االستبيان حول بعد الحصة السوقية 

تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ بعد اغبصة السوقية انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من         
يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة  يقركف أف بنويكهم تريكز على زيادة حصتها السوقية كذلك من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة 

ذلك خبلؿ الفًتة على أغلب العبارات اؼبوجهة إليهم، كىذا يفسر بأف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعي جيدا أنبية 
اغبالية اذ أننا نبلحظ أف اغبصة السوقية بدأت ترتفع يف البنوؾ اػباصة يف السنوات القليلة السابقة، كيرجع ارتفاع 
اغبصة السوقية للبنوؾ العمومية اعبزائرية مقارنة باػباصة إىل امتبليكها فركع منتشرة جغرافيا يبكنها من تقدَل 

زبائن كىي العبارة اليت حصلت على أعلى درجة موافقة ضمن  بعد اغبصة خدماهتا أليكرب عدد فبكن من ال
السوقية  إضافة إىل اىتماـ البنك بتحديث  كتطوير خدماتو باستمرار للحفاظ على حصتو السوقية كعلى ذلك 
يبدك كاضحا من خبلؿ تريكيزىا على الزبوف كىذا يفسر أف البنوؾ العمومية اعبزائرية تدرؾ أف ضعف اغبصة 

لسوقية  للبنوؾ اػباصة يرجع إىل قلة  عدد فركعها اؼبنتشرة عرب الًتاب اعبزائرم كاليت بدأت يف الزيادة  السنوات ا
لذلك بدا كاضحا فبا سبق يف سعيها لتحسُت جودة خدماهتا خاصة أنو بدا كاضحا اىتمامها بالزبوف ، االخَتة

رغباهتم كيبكننا اإلشارة إىل أنو يف الفًتة اغبالية تسعى  كالعمل على تطوير كربديث اػبدمات  دبا تتبلءـ مع ـبتلف
 . العديد من البنوؾ العمومية اعبزائرية إىل إدخاؿ معامبلت كفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية

-3-II تفسير  نتائج االستبيان حول بعد الربحية 

ينة الدراسة حوؿ بعد الرحبية يبكننا انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد ع        
القوؿ بأف أفراد العينة  يقركف أف بنويكهم تريكز على زيادة رحبيتها كذلك من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة على العبارات 
اؼبوجهة إليهم، كىذا يفسر بأف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعي جيدا أنبية ذلك خبلؿ الفًتة اغبالية كقد بدا ذلك 

خبلؿ تريكيزىا على الزبوف من خبلؿ تقديبها ػبدمات تليب حاجاتو كرغباتو دبا يسمح لو بزيادة أرباحو  كاضحا من
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كىذا يتفق مع ما مت  ذيكره سابقا حيث أدريكت البنوؾ العمومية اعبزائرية أف الًتيكيز على الزبوف أساس  العملية 
  . التسويقية خاصة يف الفًتة اغبالية

-IV يان حول بعد توظيف التكنولوجياتفسير  نتائج االستب 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ بعد توظيف         
التكنولوجيا يبكننا القوؿ بأف أفراد العينة  يقركف أف بنويكهم تريكز على االىتماـ بالتكنولوجيا  كذلك من خبلؿ 

بارات اؼبوجهة إليهم، كىذا يفسر بأف البنوؾ العمومية اعبزائرية تعي جيدا أنبية ذلك إجابتهم باؼبوافقة على الع
خبلؿ الفًتة اغبالية كقد بدا ذلك كاضحا من خبلؿ اؼبوافقة بدرجة يكبَتة فيما يتعلق  بإدخاؿ التكنولوجيا اعبديدة 

إنو ىناؾ ضعف يف تواصل كرغم ذلك ف، كجاء  ذلك انطبلقا من متابعة يكل يطرأ من جديد من التكنولوجيا
البنوؾ ؿبل الدراسة مع زبائنها فيما يتعلق خبدمة الربيد اإللكًتكٍل كىذا يرجع بطبيعة اؼبواطن اعبزائرم حيث ىناؾ 

لذلك فقد اقتصرت تلك اػبدمة كغَتىا على ، غياب لدل الكثَت عن االؼباـ بتقنيات التحكم يف االعبلـ اآليل
يكما استخدمت  خدمة ،  ة اغباؿ على الزبائن اؼبرحبُت يف بعض البنوؾ ؿبل الدراسةبعض الزبائن دكف غَتىم كبطبيع

اؽباتف النقاؿ  للتواصل مع  بعض الزبائن كيعترب الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط احد تلك البنوؾ اليت أدخلت 
 . ت على البعض فقطاػبدمة السابقة كرغم ذلك فلم تعمم اػبدمة على يكافة الويكاالت  عرب الوطن بل اقتصر 

-III  تفسير نتائج االستبيان حول محور إدارة األزمات 

حيث مت تفسَت اذباىات أفراد عينة الدراسة بناء على أبعاد إدارة األزمات كاؼبتمثلة يف مرحلة ما قبل          
ل الوصفي لكل بعد من مرحلة ما بعد األزمة كذلك انطبلقا من نتائج االستبياف من التحليك  األزمة كمرحلة األزمة

 األبعاد السابقة.

1-III-  تفسير نتائج االستبيان حول مرحلة ما قبل األزمة 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مرحلة ما قبل األزمة         
رحلة  كذلك من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة على أغلب يبكننا القوؿ إف أفراد العينة  يقركف أف بنويكهم هتتم هبذه اؼب

العبارات اؼبوجهة إليهم حيث يكاف ىناؾ اىتماـ يكبَت  للبنوؾ العمومية اعبزائرية للتعامل مع صبيع األخطاء 
كالشكاكل جبدية كاليت تعترب من مؤشرات حدكث األزمات، غَت أنو رغم ذلك يتضح عدـ اىتماـ البنك 

، دكث األزمات كلعل ذلك يرجع لقلة األزمات اؼبرتبطة بالبيئة اػبارجية  اليت تعرضت ؽباباؼبؤشرات اػبارجية غب
لكن ىذا ال يعٌت عدـ اىتمامها هبذا النوع من اؼبؤشرات كالذم يعترب مهما خاصة يف ظل تنامي البنوؾ اػباصة 

 من جهة كزيادة االنفتاح االقتصادم للجزائر من جهة أخرل.
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2-III-  االستبيان حول مرحلة األزمة تفسير نتائج 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مرحلة ما بعد األزمة      
يبكننا القوؿ إف أفراد العينة  يقركف أف بنويكهم هتتم هبذه اؼبرحلة  كذلك من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة على أغلب 

للبنوؾ العمومية اعبزائرية للتعامل األزمات أثناء حدكثها كىذا  يهم حيث يكاف ىناؾ اىتماـ يكبَتالعبارات اؼبوجهة إل
يرجع إىل خربة البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ذلك كقدرهتا على إدارة األزمات رغم  قلتها كأف بعضها استطاعت 

 احتواءىا كالتغلب عليها.

3-III- بعد األزمة  تفسير نتائج االستبيان حول مرحلة ما 

انطبلقا من النتائج اؼبتحصل عليها من تفريغ كربليل إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مرحلة ما بعد األزمة      
يبكننا القوؿ بأف افراد العينة  يقركف بأف بنويكهم هتتم هبذه اؼبرحلة  كذلك من خبلؿ إجابتهم باؼبوافقة على 

ىتماـ يكبَت  للبنوؾ العمومية اعبزائرية من خبلؿ استخبلصها للدركس العبارات اؼبوجهة إليهم حيث يكاف ىناؾ ا
كالعربة من األزمات   اليت تعرضت ؽبا  كىذا يتوافق مع ما مت ذيكره سابقا من خبلؿ  إدارة األزمة أثناء حدكثها 

ة بل أهنا  تويل أنبية كىذا دليل على كعي إدارات البنوؾ العمومية اعبزائرية بأف األزمة ال تنتهي دبجرد انتهاء األزم
 ؼبرحلة ما بعد األزمة ال تقل عن اؼبراحل السابقة.

 : تفسير نتائج اختبار الفرضيات ثانيا
ريكزت ىذه الدراسة على فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية         

اختبار ؾبموعة من الفرضيات متمثلة يف فرضيات الفركؽ لكل  من خبلؿ، على عينة من البنوؾ العمومية اعبزائرية
من نظاـ اؼبعلومات التسويقي كيكذلك القدرة التنافسية باإلضافة إىل إدارة األزمات تعزل للهيكل التنظيمي العاـ 
 للبنك كيكذلك حسب البنك، يكما مت اختبار فرضيات العبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية

كأيضا بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات، كبعد اختبارنا للفرضيات سنحاكؿ يف ىذا اعبزء من الدراسة  
 تفسَت النتائج اؼبتوصل إليها كمقارنتها ببعض نتائج الدراسات السابقة باؼبوضوع.

-Iفرضيات اختبار الفروق تفسير نتائج 

اؼبستقل نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاؼبتغَتين التابعُت اؼبتمثلُت يف يكل القدرة  ريكزنا يف اختبار الفركؽ على اؼبتغَت     
 التنافسية كإدارة األزمات كذلك بالنسبة لكل اؽبيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ العمومية اعبزائرية كحسب البنك.

-I1- علومات التسويقي توصلنا من خبلؿ الدراسة إىل أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لكل من نظاـ اؼب
كالقدرة التنافسية تعزل إىل اؽبيكل التنظيمي العاـ كاؼبتمثل اؼبديرية العامة كمديرية التسويق كالويكاالت  بينما توجد  

 كيبكننا أف نفسر يكل نتيجة على النحو التايل:، العاـ يفركؽ يف إدارة األزمات تعزم إىل اؽبيكل التنظيم
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-I1-1- ل إليها اؼبتمثلة يف أنو  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات من خبلؿ النتيجة اؼبتوص
بنظاـ اؼبعلومات التسويقي تعزل إىل  اؽبيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ العمومية اعبزائرية، كيفسر ىذا بأف االىتماـ 

كىذا لضركرة اؼبعلومات لكل  التسويقي  يكوف بنفس الدرجة يف يكل من مديرية التسويق كاؼبديرية العامة كالويكاالت
اؼبستويات االدارية يف البنوؾ العمومية اعبزائرية، كرغم ذلك أغلب البحوث كالدراسات التسويقية اؼبختلفة تكوف 
على مستول مديرية التسويق لكن الويكاالت تساىم من خبلؿ توفَت البيانات اليت تعترب اساسية لنظاـ البحوث 

رات التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية فنجد االىتماـ هبا بنفس الدرجة  التسويقي، أما نظاـ االستخبا
فنذيكر مثبل ىناؾ متابعة شكاكم الزبائن على مستول الويكاالت يف حُت اف ىناؾ أيضا اىتماـ هبا على مستول 

 . مديرية التسويق من خبلؿ رقم ىاتف تابع ؽبا الستقباؿ شكاكم الزبائن كمبلحظاهتم

-I1-2- فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية تعزل ىي أنو ال توجد ك  من خبلؿ النتيجة اؼبتوصل إليها
بطبيعة اغباؿ إىل أف االىتماـ بأبعاد القدرة التنافسية ك  للهيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ العمومية اعبزائرية، كىذا راجع

غبصة السوقية كالرحبية  تكوف بنفس الدرجة كىذا يدؿ على االىتماـ بالتكنولوجيا كاك  كاؼبتمثلة يف جودة اػبدمة
اعبهود اؼببذكلة يف ـبتلف يف يكل اؼبديرية العامة كالويكاالت كمديرية التسويق يف سعيها لزيادة القدرة التنافسية 

 لبنويكها ككعيها بأنبية بذؿ اعبهود على ـبتلف اؼبستويات. 

-I1-3- فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات تعزل نو توجد ىي أك  من خبلؿ النتيجة اؼبتوصل إليها
للهيكل التنظيمي العاـ للبنوؾ العمومية اعبزائرية، كىذا راجع إىل أف األزمة سبس بالدرجة االكىل الويكاالت كاليت 

نا يأيت عليها أف تكوف قادرة استشعار اشاراهتا  غَت أنو يف يكثَت من االحياف تكوف األزمات خارج إطار الويكالة كى
دكر مديرية التسويق من خبلؿ مسانبتها يف ربديد نقاط الضعف يف البنك اليت من اؼبمكن أف تسبب أزمة لو، 
كيكذلك من ـبتلف الدراسات كالبحوث كما سبلكو من تقارير كسجبلت داخلية تساىم من خبلؽبا يف إدارة األزمة 

 يف ـبتلف مراحلها.

-I2- ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي  توصلنا من خبلؿ الدراسة إىل أنو
 كيبكننا أف نفسر يكل نتيجة على النحو التايل:، كالقدرة التنافسية  كإدارة األزمات تعزل إىل البنك

-I2-1-  فركؽ ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات من خبلؿ النتيجة اؼبتوصل إليها كىي أنو ال توجد
تعزل إىل البنك  كىذا دليل على أف  اسًتاتيجية البنوؾ العمومية الستة كاؼبتمثلة يف بنك الفبلحة كالتنمية  التسويقي

الريفية كالقرض الشعيب اعبزائرم كبنك التنمية احمللية كالبنك اػبارجي اعبزائرم كالصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط 
ىتماـ بنظاـ اؼبعلومات التسويقي كىذا يرجع لطبيعة ملكية البنوؾ كالبنك الوطٍت اعبزائرم يكلها ؽبا نفس درجة اال

 . العمومية اعبزائرية كاليت ترجع ملكيتها للدكلة
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-I2-2-  فركؽ ذات داللة إحصائية للقدرة التنافسية  تعزل من خبلؿ النتيجة اؼبتوصل إليها كىي أنو ال توجد
لستة كاؼبتمثلة يف بنك الفبلحة كالتنمية الريفية كالقرض الشعيب إىل البنك كيفسر بأف  اسًتاتيجية البنوؾ العمومية ا

اعبزائرم كبنك التنمية احمللية كالبنك اػبارجي اعبزائرم كالصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاالحتياط كالبنك الوطٍت اعبزائرم  
ومية اعبزائرية كاليت يكلها ؽبا نفس درجة االىتماـ ربسُت قدرهتا التنافسية كىذا يرجع لطبيعة ملكية البنوؾ العم

 . ترجع ملكيتها للدكلة

-I2-3-  فركؽ ذات داللة إحصائية إلدارة األزمات  تعزل من خبلؿ النتيجة اؼبتوصل إليها كىي أنو ال توجد
عن التفسَت السابق  كذلك أف اسًتاتيجية البنوؾ العمومية الستة كاؼبتمثلة يف بنك  فكىي ال زبتل إىل البنك

الريفية كالقرض الشعيب اعبزائرم كبنك التنمية احمللية كالبنك اػبارجي اعبزائرم كالصندكؽ الوطٍت  الفبلحة كالتنمية
للتوفَت كاالحتياط كالبنك الوطٍت اعبزائرم يكلها ال زبتلف فيما بينها  يف إدارة األزمات كىذا يرجع لطبيعة ملكية 

 . ة األزمات ال زبتلف فيما بينهاالبنوؾ العمومية اعبزائرية  كبالتايل اسًتاتيجيتها يف إدار 

-II تفسير نتائج اختبار الفرضية المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والقدرة التنافسية 

بناء على ما سبق يف اختبار الفرضية اؼبرتبطة بالعبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية مت      
 كسوؼ يتم تفسَت ىذه النتائج بنوع من التفصيل على النحو التايل:، الكبدارتأيكيدىا من خبلؿ ربليل ا

-II1-  تفسير العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وجودة الخدمات 

جودة اػبدمات ك  أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي     
ئرية كذلك من خبلؿ تأثَت يكل من نظاـ االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي يف البنوؾ العمومية اعبزا

يف دراستو أف  (2011)قويدر عياش،كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية  على جودة اػبدمات، حيث كضح 
، هتم تلبيتهااالحتياجات اليت مل يتمكن اؼبنافسوف من خبلؿ خدما ربقيق التميز من خبلؿ اعبودة يتطلب معرفة

من خبلؿ  ما يوفره نظاـ البحوث التسويقي  من ، كدراسة القيمة اليت يبكن أف يدفعها الزبوف مقابل اػبدمة
كقد  . أك إجراء حبوث  باالعتماد على االستقصاء للزبائن، معلومات كذلك من خبلؿ القياـ دبقاببلت مع الزبائن

 أف ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بُت نظاـ االستخبارات إىل (2014)محمد العزاوي، توصلت دراسة قاـ هبا 
كنفس النتيجة توصل ؽبا ، التسويقي  كإدارة العبلقة مع الزبائن من خبلؿ ربقيق رضاىم ككالئهم كاالحتفاظ هبم،

كىذا دليل على أف فهم الزبوف كمعرفتو كالبحث عن نقاط القوة لدل اؼبنافسُت سيجعل ، خبصوص فهم الزبوف
جبوري )مل على ربسُت جودة خدماتو دبا يتبلءـ مع اؼبتغَتات اغباصلة يف البيئة اليت يعمل فيها. كأكضح البنك يع

أف اؼبعلومات الواردة من شكاكل الزبائن   Levelockقاـ هبا   كمن خبلؿ دراسة  (2011،موالير طاىو  محمد
 يهتم هبا الزبائن كاليت تسبب عدـ الرضا ؼبا تنتجو من معلومات حوؿ النقاط اليت، بأهنا مدخل إىل إدارة اعبودة
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فبا يعٍت مصدرا للتغذية الرجعية تساعد على تطوير العمل كمعاعبة أسباب عدـ الرضا  فبا يساىم يف ربسُت ، ؽبم
 جودة اػبدمة.

-II2- تفسير العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والربحية 

ت داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي كالرحبية للبنوؾ أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذا        
العمومية اعبزائرية كذلك من خبلؿ تأثَت نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية فقط حيث أكضحت دراسة 

(7102،Rashed Al Karim ,Tabassum Chowdhury أنو يبكن  من خبلؿ نظاـ السجبلت كالتقارير )
كتشَت البحوث إىل أف الشريكات ، ياس الرحبية من خبلؿ العائد على حقوؽ اؼبلكيةالداخلية استخراج مؤشرات ق

مقارنة مع شريكات فباثلة ، يف الربح لكل موظف% 72اليت لديها سجل فبتاز عن الزبائن سجلت زيادة بنسبة 
كنظاـ البحوث  كاليت سبيزت بضعف خدمة الزبائن. كتوصلت الدراسة إىل أنو مل يكن لنظاـ االستخبارات التسويقية

 ( تأثَت على الرحبية يف البنوؾ العمومية اعبزائرية ىذه األخَتة ال تتوافق مع كجهة نظر  يالتسويق

7110،( Agarwal et al  كيكما أف ، حيث أف خدمة الزبائن ككالءىم مهمة لتحقيق الرحبية على اؼبدل البعيد
 . كن االستفادة ـبرجات نظاـ البحوث التسويقيةكبالتايل يب، معرفة  كالء الزبوف وبتاج إىل حبوث تسويقية

حيث يرل أف نظاـ  (Al-Tamimi, Hussein A. Hassan،7101)كأيضا مل تتفق نتائج الدراسة مع       
كتكثيف بيع ، البحوث التسويقي يلعب دكرا من خبلؿ  البحوث اليت هتدؼ إىل خدمة قطاعات سوقية جديدة

، رائد المومنيو  )وائل إدريسكأيضا  تعارضت مع  دراسة  . إىل زيادة الرحبية فبا يؤدم اػبدمة إىل زبائن جدد 
كبالتايل فإف زيادة ، الرحبيةك  اليت توصلت إىل أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت استخبارات السوؽ (2013

كيرل الباحثاف ، نافسُتاالىتماـ باستخبارات السوؽ من شأنو توليد تأثَت على األداء من حيث الرحبية مقارنة باؼب
أف ىذا األمر بديهي حيث أف قياـ الشريكات بغض النظر عن طبيعة نشاطها بالتعرؼ على حاجات كرغبات 
الزبائن اغبالية كاؼبستقبلية يبكنها من العمل على ربسُت آليات كطرؽ ككسائل تقدَل خدماهتا أك منتجاهتا كىو ما 

 كبالتايل انعكاس ذلك على أداء الشريكة من حيث الرحبية. ينعكس على ربقيق مستويات عالية من الرضا

-II3- تفسير العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي والحصة السوقية 

أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاغبصة السوقية       
ثَت يكل من نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كنظاـ االستخبارات للبنوؾ العمومية اعبزائرية كىذا راجع لتأ

الذم توصل  إىل أنو ىناؾ عبلقة تأثَت (2008،بدرالدين محمد علي بني إسماعيل)التسويقية كىي تتوافق مع دراسة 
طيع إىل أف البنك حىت يست (2010)نصيرة قوريش،يكما أشارت ،  إهبابية بُت السجبلت الداخلية كاغبصة السوقية

اغبصوؿ على حصة سوقية أيكرب من اؼبنافسُت البد من سرعة االستجابة لتلبية  حاجات كرغبات الزبائن اؼبتغَتة، 
كبذلك يسمح للبنك جبذب زبائن جدد فبا يسمح  لو باغبصوؿ على حصص سوقية أيكرب، غَت الدراسة توصلت 

ة يف البنوؾ ؿبل الدراسة كذلك يتعارض حسب  إىل أنو ال يوجد تأثَت لنظاـ البحوث التسويقي على اغبصة السوقي
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(2003،Agarwal et al)  كبالتايل يبكن االستفادة ، حيث يرل أف معرفة  كالء الزبوف وبتاج إىل حبوث تسويقية
يكما يلعب نظاـ البحوث التسويقي دكرا من خبلؿ  البحوث اليت ،  ـبرجات نظاـ البحوث التسويقية يف ذلك 

كتكثيف بيع اػبدمة إىل زبائن جدد أم زيادة اغبصة السوقية على ، سوقية جديدةهتدؼ إىل خدمة قطاعات 
 . حساب اؼبنافسُت

-II4- تفسير العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وتوظيف التكنولوجيا 

أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كتوظيف          
 Savioz, P et) -حسبك  نولوجيا يف البنوؾ العمومية اعبزائرية كىذا راجع لتأثَت نظاـ االستخبارات التسويقيالتك

al,2003)   كذلك من خبلؿ رصده للتغَتات اغباصلة ، نظاـ االستخبارات التسويقي يعترب ماسحا بيئيا جيدافإف
لتطور، فاؼبعلومات اليت يوفرىا نظاـ االستخبارات كهبعل البنك أيكثر ديناميكية كقابلية ل، يف البيئة التنافسية

إىل أف استخبارات السوؽ تدفع  Zhou, K, Z) (2005,يكما أشار. التسويقي تسمح للبنك بتطوير التكنولوجيا
البنك كبو اإلبداع بسبب انفتاح البنك كميلو إىل إحداث التغيَت باالعتماد على التكنولوجيا اعبديدة، غَت أف 

ة اظهرت أنو مل يكن لكل من نظاـ البحوث التسويقي كالسجبلت  كالتقارير الداخلية تأثَت على نتائج الدراس
أف نظاـ  حيث يرل ) Turban, E. Lee, J. Viehland (2004,توظيف التكنولوجيا  كىي تتعارض كجهة    

على القرار الشرائي للزبوف حيث أف ؽبا األثر األيكرب ، البحوث التسويقي يساىم يف فهم البيئة التكنولوجية للبنك
طالب اػبدمة اإللكًتكنية، يكما تعترب دراسة تطلعات كدرجة تقدـ الطلب على اػبدمات عرب األسواؽ اؼبختلفة 

كأف ما يعرب عن ذلك  التزايد يف الطلب ، ؿبفزا لتوجو البنك كبو تطوير تكنولوجيتو قصد خدمة أسواقو اؼبستهدفة
كيوفر نظاـ البحوث التسويقي معلومات ، كايكتشاؼ تطلعاهتم، بائن  كاؼبستهلكُتىو اؼبعرفة اعبيدة لتوجهات الز 

تدفع البنك إىل تبٍت االبتكار كاإلبداع التكنولوجي  كإتباع تكنولوجيا متطورة يكضركرة ؼبسايرة التطورات كالتغَتات 
ـ السجبلت كالتقارير الداخلية اغباصلة يف أسواقو اؼبستهدفة، يكما أظهرت نتائج الدراسة أنو ليس ىناؾ تأثَت لنظا

 أف إىل Rouach and Santi) ، 7110)على توظيف التكنولوجيا يف البنوؾ العمومية اعبزائرية، كقد أشار 
كبالتايل يبكن ، تكنولوجيا جديدة إدخاؿربديد التكلفة كالعائد يف حاؿ  إىلالتكنولوجيا اعبديدة وبتاج  إدخاؿ

  .ة من توفَت تلك اؼبعلوماتالداخليكالتقارير لنظاـ السجبلت 

-III تفسير نتائج اختبار الفرضية المتعلقة بالعبلقة بين نظام المعلومات التسويقي وإدارة األزمات 

بناء على ما سبق يف اختبار الفرضية اؼبرتبطة بالعبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كإدارة األزمات اليت مت      
 يتم تفسَت ىذه النتائج اؼبرتبطة باختبار الفرضيات على النحو التايل: ؼسو تأيكيدىا من خبلؿ االستبياف، ك 

 

-III1-  تفسير العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة ما قبل األزمة 
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أظهرت نتائج الدراسة على أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة ما   
اؼبتمثلة يف يكل من  نظاـ ك  وؾ العمومية اعبزائرية حيث يكاف لكل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقيقبل األزمة يف البن

االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية فعالية يف مرحلة ما قبل 
أف التنبؤ باغباالت كاألداء  توصلت  اليت )  (Mahmoud Reza Esmaeili,2014 كتوافقت مع  دراسة، األزمة

اؼبتوقع للوصوؿ لؤلىداؼ يكوف فعاال يف اؼبؤسسات اليت تستخدـ أنظمة لبلستخبارات كاليت سبكنها من اختيار 
اليت   ) 2007) شاكر الخشابي، ومحي الدين قطب، دراسة أيضا مع   أفضل اغبلوؿ يف حاؿ األزمات كتوافقت

لفاعلية نظاـ اؼبعلومات االدارية يف قدرة الشريكات يف التعامل مع األزمات  توصلت  إىل كجود تأثَت داال إحصائيا
كذلك من  خبلؿ اؼبعلومات اليت تسمح ؽبا برصد كمتابعة التغَتات اليت ربدث يف بيئتها كاليت سبثل اشارات انذار 

 خبلؿ الدراسةيف مقالتو كذلك من   Lunn Pete ,2011 ))حسب ما ذيكره  كتناقضت احتمالية غبصوؿ األزمة.
حوؿ سوؽ العقارات كذلك يكوسيلة للتنبؤ  2007-2004ا البنك اؼبريكزم االيرلندم خبلؿ الفًتة اليت قاـ هب

فبا جعلو يدرؾ أف ىناؾ ـباطر ؿبتملة على البنوؾ نتيجة الزيادات الكبَتة يف  حجم االقراض ، بأسعار اؼبنازؿ
االشارات فبا تسبب يف آثار سلبية نتيجة لؤلزمة اؼبالية اؼبصريف بشكل غَت طبيعي كرغم ذلك فقد ذباىلت تلك 

 العاؼبية كاؼبعركفة بأزمة الرىن العقارم.
-III2- تفسير العبلقة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة األزمة 

أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كمرحلة األزمة  
اؼبتمثلة يف يكل من نظاـ ك  بنوؾ العمومية اعبزائرية حيث يكاف لكل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقييف ال

االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية فعالية يف مرحلة األزمة، 
من إدارة   %14.06أف  تكاليت اظهر  ) other,2016)   Barakat Hamdi Jaber&حيث توافقت مع دراسة

األزمة اؼبالية يعود إىل تأثَت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كبالتايل يتضح دكر النظاـ للحد من آثار األزمة اؼبالية، كأيضا 
اليت توصلت إىل أف ىناؾ عبلقة اهبابية بُت السجبلت الداخلية   ( Shaker Turki Ismail،7100)دراسة 

 ( Yahiaou& Benoumessa، 7102 (ط اعبوية األردنية، يكما توصلت دراسةكازباذ القرار يف شريكة اػبطو 
أف  

نظاـ اؼبعلومات التسويقي يساىم يف ربديد متطلبات إدارة األزمات كمراحل إدارهتا من خبلؿ اؼبعلومات التسويقية 
 . اليت تساعد إدارة التسويق يف ازباذ القرارات الصحيحةك  الناذبة عنها

-III3- قة بين نظام المعلومات التسويقي ومرحلة ما بعد األزمةتفسير العبل 

أظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومػات التسػويقي كمرحلػة مػا بعػد    
اؼبتمثلػػة يف يكػػل مػػن  نظػػاـ ك  األزمػػة يف البنػػوؾ العموميػػة اعبزائريػػة حيػػث يكػػاف لكػػل أبعػػاد نظػػاـ اؼبعلومػػات التسػػويقي

سػػتخبارات التسػػويقي كنظػػاـ البحػػوث التسػػويقي كنظػػاـ السػػجبلت كالتقػػارير الداخليػػة فعاليػػة يف مرحلػػة مػػا بعػػد اال
اليت توصلت إىل  أف ىناؾ تأثَت داال  (2007ومحي الدين قطب، شاكر الخشابي)دراسة األزمة، حيث توافقت مع 



 اؼبصرفية  الدراسة التطبيقية لفعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدماتلفصل الرابع     ا
 

257 
 

،  ات الصػػناعية يف األردف يف اسػػتعادة النشػػاطإحصػػائيا لفعاليػػة نظػػاـ اؼبعلومػػات االداريػػة يف مسػػاعدة إدارات الشػػريك
كيبكػػن أف يكػػوف السػػبب يف ذلػػك حاجػػة اإلدارة لبلسػػتخداـ األيكػػرب للمعلومػػات للتعػػرؼ علػػى اآلثػػار الػػيت تريكتهػػا 
األزمة على الشريكة كعلى األطراؼ اليت تتعامل معها كؿباكلتها للرجوع إىل نشاطها االعتيادم، يكما توصػلت أيضػا 

َتا داال إحصائيا لفعالية نظاـ اؼبعلومػات اإلداريػة يف تعلػم إدارات ىػذه الشػريكات كايكتسػاهبا للخػربة إىل أف ىناؾ تأث
كذلػػك مػػن خػػبلؿ   (Mohamed MEJRI ,2013)يف مواجهػػة األزمػػات الػػيت ستحصػػل ؽبػػا مسػػتقببل. يكمػػا أيكػػد 

لعامػة كتقيػيم تػأثَت ؿبرؾ حبث متخصص يف االستخبارات لتحديد االذباىػات ا اليت  استخدمت  BPذبربة شريكة 
كبالتػايل  اىتمػاـ ، يكما قامػت بتحليػل صبيػع البحػوث كالدراسػات األخػَتة الػيت قامػت هبػا،  األزمة على ظبعة الشريكة

 الشريكة بنظاـ االستخبارات كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية يف تقييم األزمة بعد انتهاءىا.
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 خبلصة الفصل:
كالية الدراسة يف اعبانب التطبيقي من خبلؿ اسقاط مبوذج الدراسة على ىدؼ ىذا الفصل لئلجابة عن إش      

إطارا موزعة  على  اؼبديرية العامة كمديرية التسويق  90عينة من إطارات بالبنوؾ العمومية اعبزائرية  مكونة من 
أفراد من عينة  6باإلضافة إىل مقابلة كزعت على ، كالعديد من الويكاالت  من خبلؿ استبياف أعد لغرض الدراسة

 . الدراسة

حبيث مت التوصل إىل كجود نظاـ معلومات ، كعلى ضوء ذلك مت ربليل النتائج كاختبار فرضيات الدراسة      
تسويقي فعاؿ يف البنوؾ العمومية اعبزائرية كذلك من خبلؿ مسانبتو يف زيادة القدرة التنافسية كيكذلك إدارة 

الفرضيات  كيكذلك من خبلؿ ربليل اؼبقابلة، كمن جهة أخرل توصلنا إىل األزمات كذلك بناء على نتائج اختبار 
أنو ال توجد فركقا بُت إجابات عينة الدراسة بالنسبة لكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي كالقدرة التنافسية تعزل 

جابات عينة الدراسة  للهيكل التنظيمي العاـ )اؼبديرية العامة، مديرية التسويق، الويكاالت(، بينما توجد فركؽ  يف إ
بينما ال توجد فركؽ لنفس اؼبتغَتات السابقة تعزل إىل ، بالنسبة إلدارة األزمات تعزل للهيكل التنظيمي العاـ

 .البنك
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    تمهيد:  
رة إىل يكم ىائل من كية ذبعلها يف حاجة دائمة كمستميتعمل البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ظل بيئة دينام  

اؼبعلومات ؼبوايكبة التغَتات اغباصلة يف بيئتها التنافسية كما تفرضو من تغَت يف حاجات كرغبات الزبائن اؼبتغَتة 
 . زمات كإدارهتا دبختلف  مراحلهاأىل التنبؤ دبا قد يطرأ من إباإلضافة ، كاؼبتجددة

نظمة األخرل، حيث يعترب اؼبوضوع كف غَته من األتنا لتقتصر على نظاـ اؼبعلومات التسويقي دسجاءت درا    
باألنبية دبكاف يف الوقت اغباضر كاؼبستقبلي للبنوؾ العمومية اعبزائرية خاصة يف ظل سياسة التحرير اليت تنتهجها 

مواجهة مدل مسانبة)فعالية( نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف يف لذلك فإف منطلق الدراسة أساسا يبحث ، اعبزائر
 . رير ذبارة اػبدمات اؼبصرفيةرب آثار

كقد قمنا باختبار مبوذج للدراسة يتكوف من اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي بأبعاده     
إىل  باإلضافة، الداخلية كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ االستخبارات التسويقي كالتقارير اؼبتمثلة بنظاـ السجبلت

القدرة التنافسية بأبعادىا كىي جودة اػبدمات كاغبصة السوقية  اؼبتغَت التابع األكؿ  كاؼبتمثلُت يفاؼبتغَتين التابعُت
بعاد التالية مقسمة إىل األ إدارة األزمات اؼبتغَت التابع الثاٍل متمثبل يفك  ، إىل توظيف التكنولوجيا باإلضافةكالرحبية 
ف ىناؾ أكقد اثبتنا مسبقا يف اعبانب النظرم للدراسة  زمة.د األبع زمة كمرحلة مازمة كمرحلة األقبل األ ما مرحلة

 . اؼبتغَت اؼبستقل بأبعاده مع اؼبتغَت التابع بأبعادهعبلقة بُت 

كنقدـ يف ىذا اعبزء أىم النتائج اليت مت التوصل إليها يف اعبانبُت النظرم كالتطبيقي للدراسة كالرجوع إىل     
فضبل ، ء البحث باإلضافة إىل تقدَل صبلة من التوصيات اليت زبدـ موضوع البحثالفرضيات اؼبعتمد عليها يف بنا

 . عن اقًتاح ؾبموعة من اؼبواضيع اليت تعد آفاقا لبحوث كدراسات مستقبلية

 أوال: النتائج النظرية للدراسة

يل عديدة إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كىناؾ عراق ـقطعت اعبزائر أشواطا طويلة يف مسَتهتا لبلنضما -
كرغم ذلك قد أبدت اعبزائر نيتها يف االنضماـ فقد  بادرت يف إصبلحات جذرية   ، حالت دكف ذلك
 . يكنقطة انطبلؽ لتحرير القطاع اؼبصريف  1990كتعترب إصبلحات 

طورت اعبزائر اإلطار القانوٍل كاؼبؤسسي للعمل اؼبصريف كذلك يف إطار اإلصبلحات اليت قامت هبا،  -
 غَتات اليت طرأت يف ىذا القطاع على الساحة الدكلية.سباشيا مع الت
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ازبذت اعبزائر خطوات يكبَتة كبو ربرير قطاعها اؼبصريف كذلك من خبلؿ إلغاء القيود على االئتماف  -
 كربرير أسعار الفائدة كالسماح بدخوؿ بنوؾ كمؤسسات مالية جديدة للقطاع ؿبلية كأجنبية.

فيعترب ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية  ، ديات  داخلية كخارجية يكثَتةتواجو البنوؾ العمومية اعبزائرية رب -
أما التحديات الداخلية فتشمل جوانب عديدة فمنها ؿبدكدية اػبدمات اؼبستخدمة ، يكتحد خارجي

باإلضافة إىل ىيمنة اػبدمات التقليدية كؿبدكدية استخداـ التكنولوجيا اؼبصرفية كمنها كربديات مرتبطة 
كربديات مرتبطة بالتنظيم ، لة مثل اػبصخصة كالتحوؿ إىل البنوؾ الشاملة كاالندماج اؼبصريفبإعادة اؽبيك

 الداخلي للبنوؾ العمومية اعبزائرية مثل االلتزاـ دبعايَت بازؿ  كغَتىا.
يكما نشَت من خبلؿ تشخيصنا لواقع النظاـ اؼبصريف اعبزائرم عموما كالبنوؾ العمومية خصوصا أهنا تتميز  -

ضعف ىيكلي عديدة لعل من بينها الًتيكيز اؼبصريف باإلضافة إىل مشكلة القركض اؼبتعثرة كيكذلك جبوانب 
انتشار الفساد اإلدارم كضعف الكثافة اؼبصرفية  كضعف يف أداء اؼبورد البشرم  نتيجة لضعف 

 ـبصصات تدريبهم كإعادة تأىيلهم.
خاصة على البنوؾ العمومية اعبزائرية،  لذلك لتحرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية آثار سلبية كآثار إهبابية  -

 هبب  أف تسعى البنوؾ إىل تعظيم اآلثار اإلهبابية كالتقليل من اآلثار السلبية  من خبلؿ  مداخل ـبتلفة.
يعترب التسويق يكمدخل للبنوؾ العمومية اعبزائرية ؼبواجهة بعض سلبيات ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية  -

على نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف توفَت اؼبعلومات الضركرية لذلك من خبلؿ كذلك من خبلؿ االعتماد 
 نظاـ االستخبارات التسويقي كنظاـ البحوث التسويقي كنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية.

القدرة التنافسية للبنوؾ اتضح أف ك  من خبلؿ التحليل النظرم للعبلقة بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي  -
ُت يكل من نظاـ اؼبعلومات التسويقي كأبعاد القدرة التنافسية، يكما أف ىناؾ عبلقة بُت نظاـ ىناؾ عبلقة ب

اؼبعلومات التسويقي بأبعاده مع إدارة األزمات دبراحلها الثبلثة. كىو ما مت اختباره من خبلؿ فرضيات 
 الدراسة كسوؼ نتطرؽ إىل ذلك الحقا.

 ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية  

 النتائج اؼبتعلقة بتحليل االستبياف كاؼبقابلة بالبنوؾ العمومية اعبزائرية اتضح اآليت:من خبلؿ  

تتمتع البنوؾ العمومية اعبزائرية بوجود نظاـ معلومات تسويقي حيث اتضح  أف اذباه إجابات أفراد عينة  -
ومات التسويقي الدراسة يكاف باؼبوافقة على ذلك كاؼببلحظ أف ىناؾ تفاكت يف ترتيب أبعاد نظاـ اؼبعل

حيث يكاف الًتتيب األكؿ لنظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كالًتتيب الثاٍل لنظاـ االستخبارات 
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التسويقي كالًتتيب الثالث لنظاـ البحوث التسويقي كبالتايل يتضع ضعف اىتماـ البنوؾ العمومية اعبزائرية 
 بالبحوث التسويقية مقارنة باىتمامها بالبعدين اآلخرين.

متع البنوؾ العمومية اعبزائرية باالىتماـ لزيادة قدرهتا التنافسية حيث اتضح اذباه إجابات أفراد عينة تت -
الدراسة يكاف باؼبوافقة على ذلك كاؼببلحظ أف ىناؾ تفاكت يف ترتيب أبعاد القدرة التنافسية حيث يكاف 

ظيف التكنولوجيا أما االىتماـ جبودة الًتتيب األكؿ للحصة السوقية مث للرحبية أما الًتتيب الثالث فكاف لتو 
كيرجع إىل أف ىناؾ سهولة من طرؼ البنوؾ العمومية اعبزائرية . اػبدمة اؼبصرفية  فكاف يف الرتبة االخَتة

يف اغبصوؿ على حصة سوقية كرحبية مقارنة بالنبوؾ اػباصة كاألجنبية كذلك نتيجة استحواذىا على 
 أغلب السوؽ اؼبصرفية.

العمومية اعبزائرية بإدارة أزماهتا كيكاف ذلك كاضحا من خبلؿ اذباه اجابات أفراد عينة تتمتع البنوؾ   -
الدراسة يكاف باؼبوافقة على ذلك كاؼببلحظ أف ىناؾ توافت يف ترتيب أبعاد إدارة األزمة حيث يكاف الًتتيب 

لة ما قبل األزمة. لكن األكؿ ؼبرحلة ما بعد األزمة مث مرحلة األزمة كيف الًتتيب الثالث كاالخَت يكاف ؼبرح
رغم التفاكت إال أف ىناؾ تقارب نتيجة كيعود ذلك إىل اىتماـ إدارة البنوؾ العمومية اعبزائرية باؼبراحل 

 الثبلثة إلدارة األزمة بنفس الدرجة.
 ثالثا: نتائج اختبار الفرضيات: 

 انطبلقا من نتائج الدراسة التطبيقية،  توصلنا إىل ما يلي:

القدرة التنافسية  كادارة األزمات ك  ركقا ذات داللة إحصائية  لنظاـ اؼبعلومات التسويقياتضح أف ىناؾ ف -
، تعزل إىل  اؽبيكل التنظيمي العاـ ) اؼبديرية العامة، مديرية التسويق، الويكالة( للبنوؾ العمومية اعبزائرية

 كذلك من خبلؿ اختبار الفرضيات اعبزئية على يكل كاحدة على حدل.
س ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية لنظاـ اؼبعلومات التسويقي  كالقدرة التنافسية كإدارة اتضح أنو لي -

االزمات تعزل إىل اسم البنك)بنك الفبلحة كالتنمية الريفية، البنك الوطٍت اعبزائرم، البنك اػبارجي 
 حتياط(.القرض الشعيب اعبزائرم، الصندكؽ الوطٍت للتوفَت كاال، اعبزائرم، بنك التنمية احمللية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كجودة اػبدمات يف البنوؾ العمومية  -
اعبزائرية حيث اتضح أف يكل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي تؤثر على جودة اػبدمات يف البنوؾ ؿبل 

 الدراسة.
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كالرحبية يف البنوؾ العمومية اعبزائرية حيث توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي  -
 اتضح أف نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية ىو الذم يؤثر على رحبية البنوؾ ؿبل الدراسة.

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت نظاـ اؼبعلومات التسويقي كاغبصة السوقية يف البنوؾ العمومية  -
التقارير الداخلية كنظاـ االستخبارات التسويقي نبا اللذاف اعبزائرية غَت أنو اتضح أف نظاـ السجبلت ك 
بينما مل يظهر تأثَت لنظاـ البحوث التسويقي على اغبصة ، يؤثراف على اغبصة السوقية للبنوؾ ؿبل الدراسة

 السوقية على البنوؾ ؿبل الدراسة. 
 العمومية البنوؾ يف  لوجياالتكنو  كتوظيف التسويقي اؼبعلومات نظاـ بُت حصائيةإ داللة ذات عبلقة توجد -

، غَت أنو يكاف لنظاـ االستخبارات التسويقي فقط تأثَت على توظيف التكنولوجيا بينما مل يظهر اعبزائرية
من خبلؿ الدراسة تأثَت لكل من نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية كنظاـ البحوث التسويقي يف توظيف 

 التكنولوجيا يف البنوؾ ؿبل الدراسة.
عمـو فإف البنوؾ العمومية اعبزائرية تستفيد من نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف زيادة قدرهتا كعلى ال

 التنافسية.
 البنوؾ يف  األزمة قبل ما كمرحلة التسويقي اؼبعلومات نظاـ بُت حصائيةإ داللة ذات عبلقة توجد -

مرحلة ما قبل األزمة يف  حيث يكاف لكل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي فعالية يف .اعبزائرية العمومية
 البنوؾ ؿبل الدراسة.

 العمومية البنوؾ يف  األزمة كمرحلة التسويقي اؼبعلومات نظاـ بُت حصائيةإ داللة ذات عبلقة توجد -
 حيث يكاف لكل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي فعالية يف مرحلة األزمة يف البنوؾ ؿبل الدراسة. .اعبزائرية

 العمومية البنوؾ يف األزمة بعد ما كمرحلة التسويقي اؼبعلومات نظاـ بُت حصائيةإ داللة ذات عبلقة توجد -
حيث يكاف لكل أبعاد نظاـ اؼبعلومات التسويقي فعالية يف مرحلة ما بعد األزمة يف البنوؾ ؿبل  .اعبزائرية

 الدراسة.
َل بعض التوصيات للبنوؾ : استنادا إىل النتائج اؼبتوصل إليها من خبلؿ الدراسة، مت  تقدرابعا: التوصيات

 كيبكن اقًتاح ما يلي:، العمومية اعبزائرية، من أجل االستفادة منها

هبب على البنوؾ العمومية اعبزائرية أف هتتم بالبحوث التسويقية كأف تويل أنبية أيكرب ؽبا  من أجل ربسُت  -
نب حدكثها خاصة أنو جودة خدماهتا كأيضا أف تويل أنبية دبؤشرات حدكث األزمات حىت يبكنها أف تتج

 اتضح لنا من خبلؿ الدراسة اىتمامها  أيكثر دبرحلة ما بعد األزمة.
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كقفية علمية يف بعض اعبامعات إلجراء البحوث كالدراسات كمتابعتها من طرؼ البنوؾ   إقامة يكراسي -
ا من العمومية اعبزائرية فهذا يوفر الوقت كالتكاليف خاصة يف ظل ضعف اؼبيزانيات اؼبخصصة لذلك ىذ

 . كربسُت جودة البحث العلمي جهة كمن جهة أخرل تثمُت جهود الباحثُت األيكاديبيُت
تفعيل خدمة الربيد اإللكًتكٍل يف البنوؾ العمومية اعبزائرية باإلضافة إىل بعض اػبدمات اإللكًتكنية  -

 األخرل  يكخدمة اؽباتف احملموؿ كغَتىا من اػبدمات اإللكًتكنية.
اليت قد تكوف سببا يف حدكث أزمات ك  رجية  من طرؼ البنوؾ العمومية اعبزائرية متابعة اؼبؤشرات اػبا -

 هبا.
على البنوؾ العمومية اعبزائرية  أف تقـو بدراسة السوؽ من خبلؿ إجراء  حبوث كدراسات حوؿ حاجات   -

لك كمتطلبات الزبائن كيكذلك دراسة اؼبنافسُت، كذلك حىت تتمكن من أف تتوسع يف حصتها السوقية كيكذ
 زيادة رحبيتها.

 ةعلى البنوؾ العمومية اعبزائرية اف هتتم بتدريب موظفيها على صبع اؼبعلومات من البيئة الداخلية كاػبارجي -
كاليت يبكن أف تستغلها يف ربديد أسعار كتكاليف اػبدمات اليت تليب حاجات كمتطلبات ، بصفة مستمرة

 نبية اؼبتواجدة يف اعبزائر، فبا يساعدىا على زيادة  رحبيتها.تتفوؽ  بيها على البنوؾ  احمللية كاألج، ك الزبائن
هبب على البنوؾ العمومية اعبزائرية أف هتتم بإجراء البحوث كالدراسات البلزمة قبل إدخاؽبا  للتكنولوجيا  -

اعبديدة ىذا من جهة كأيضا أف تعمل على االستفادة من نظاـ السجبلت كالتقارير الداخلية عند إدخاؿ 
 جيا جديدة  من خبلؿ دراسة التكاليف كالعوائد اؼبتوقعة منها.تكنولو 

خاصة يف ظل قلة ، على البنوؾ العمومية اعبزائرية أف تكوف حذرة لكل إشارات تنبئ خبطر أك مشكلة ما -
األزمات اليت تعرضت ؽبا كالبنوؾ العمومية اعبزائرية ال سبلك اػبربة الكافية يف ذلك كعليها أف تسعى إىل 

 طاراهتا يف إدارة األزمات يف ـبتلف مراحلها.تكوين إ
 خامسا: آفاق لدراسات مستقبلية: 

من خبلؿ معاعبة إشكالية الدراسة صادؼ الطالبة العديد من اؼبواضيع كاليت يبكن أف تكوف يكمنطلقات 
 لباحثُت مهتمُت كـبتصُت يف امياؿ، كلعل من بينها:ك  فكرية لنا

سة الفركؽ يف فعالية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف مواجهة ربرير ذبارة إعادة إجراء الدراسة من خبلؿ درا -
 اػبدمات اؼبصرفية تعزل إىل البنك.
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دكر نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف استغبلؿ الفرص الناذبة من ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية، كبالتايل  -
 ت ؿبور دراستنا.يكوف الًتيكيز على اآلثار اإلهبابية بدؿ اآلثار السلبية كاليت يكان

 . متطلبات نظاـ اؼبعلومات التسويقي ؼبواجهة آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية -
دكر إدارة اؼبعرفة يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية من خبلؿ دراسة حالة القطاع اؼبصريف اعبزائرم أك  -

 أحد مكوناتو.
 ئرية يف ظل ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية.متطلبات تدعيم القدرة التنافسية للبنوؾ العمومية اعبزا -
 أداء البنوؾ العمومية اعبزائرية يف ظل ربديات اغباضر كرؤل اؼبستقبل. -
 دراسة ربليلية ألسباب الضعف اليت تتميز هبا البنوؾ العمومية اعبزائرية. -
 َتىا.إعادة إجراء الدراسة يف قطاعات أخرل يف اعبزائر مثل قطاع التأمُت، البنوؾ اػباصة كغ -
اعادة إجراء الدراسة باالعتماد على يكفاءة نظاـ اؼبعلومات التسويقي حىت يبكننا من تقييم درجة  -

 االستعماؿ األمثل للموارد اؼبختلفة.
 . تعميم الدراسة على نظاـ اؼبعلومات اإلدارم -
اعبزائرية بدؿ الًتيكيز على مداخل أخرل ؼبواجو آثار ربرير ذبارة اػبدمات اؼبصرفية يف البنوؾ العمومية  -

 اؼبدخل التسويقي الذم اعتمدناه يف دراستنا.
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 .2016اعبزائر،  االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة  ؿبمد خيضر بسكرة،

، ماجستَت)غَت 2004-1989التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التطورات الراىنة ،شيٍت ظبَت -20
 .2006منشورة(، زبصص ربليل اقتصادم، علـو اقتصادية، اعبزائر، 

دراسة -واقع إدارة األزمات في وزارتي الصحة والداخلية في فلسطينصبلح حسن ؿبمد بدر،  -22
 .2007فلسطُت، ، جامعة القدس، ر منشورة( إدارة األعمال،ماجستير)غي-مقارنة

دور نظم المعلومات التسويقية في تحسين األداء التسويقي لشركات المساىمة طارؽ نائل ىاشم،  -22
 األردف،  جامعة عماف، اؼبالية،ك  ، ديكتوراه )غَت منشورة( فلسفة يف التسويق، يكلية الدراسات اإلداريةالعامة األردنية

2006 . 
-دراسة حالة الجزائر-دور االقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك، مر بشَتعا -22

 .2012، ، اعبزائر03علـو اقتصادية، جامعة اعبزائر مالية كبنوؾ،، ،ديكتوراه)غَت منشورة(،زبصص نقود
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النفتاح األداء التنافسي  لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل اعبد اغبكيم عبد اهلل النسور،  -22
، ، زبصص اقتصاد كزبطيط،، قسم االقتصاد كالتخطيط، يكلية االقتصاد)غَت منشورة (، ديكتوراه االقتصادي

 .2009جامعة تشرين، سوريا، 
 -تقييم األداء ومتطلبات اإلصبلح-القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمةعبد الرزاؽ سبلـ،  -22

)غَت منشورة،(   .2012 ، ، اعبزائر03علـو التسيَت، جامعة اعبزائر  ة،زبصص نقود كمالي، ديكتوراه علـو
–تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية وانعكاساتها على األنظمة المصرفية العربية علي توبُت،  -21

)غَت منشورة(، زبصص اقتصاد يكمي، علـو اقتصادية، جامعة اعبزائر-حالة الجزائر ، اعبزائر، 03ديكتوراه علـو
2013. 

، ديكتوراه دور التسويق المصرفي في تحسين أداء البنوك العمومية، في الجزائر يكماؿ، فايدم -11
)غَت منشورة(، زبصص نقود كمالية، يكلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت، جامعة  علـو

 .2014، 03اعبزائر
–االقتصادية  إدارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحوالتقويدر عياش،  -10

 .2011، اعبزائر، جامعة اعبزائر، علـو اقتصادية، ديكتوراه علـو )غَت منشورة( -E.NA.Dحالة مجمع 
–إدارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحوالت االقتصادية قويدر عياش،  -17

 .2011،اعبزائر، 03رجامعة اعبزائ، ديكتوراه علـو )غَت منشورة( علـو اقتصادية -E.NA.Dحالة مجمع
دراسة مرجعية مقارنة –اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية للبنوك ، يكرغلي أظباء -10

، جامعة بومرداس، زبصص تسويق، علـو ذبارية، ماجستَت)غَت منشورة(–للبنوك العاملة بمقر والية البويرة 
2014. 

 -حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر دراسة -التسويق والمزايا التنافسية ، حوؿ سامية -12
(  .2008 اعبزائر، ، جامعة باتنة، (غَت منشورةديكتورة  علـو

باإلشارة إلى  -دور اإلصبلحات المصرفية في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر مراد مصطفى، -12
 .2011رداية، اعبزائر، امعي غعلـو ذبارية، اؼبريكز اعبا، ماجستَت ) غَت منشورة( ذبارة دكلية-حالة الجزائر

مستوى استخدام نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ قرارات المزيج التسويقي مصطفى شبل ،  -12
دية كعلـو يكلية العلـو االقتصا،  غَت منشورة(،)، ديكتوراه علـوبالتطبيق على قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر

 .2008، اعبزائر ،رالتسيَت، جامعة اعبزائ
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تأثير السياسات التسويقية على تطوير الخدمات المصرفية في المصارف التجارية اج اؽبوارم، معر  -12
 .2005ديكتوراه )غَت منشورة(، علـو التسيَت، جامعة اعبزائر،الجزائرية )دراسة ميدانية (

دراسة حالة شركة - أثر اإلدارة بالذكاءات على التوجو االستراتيجي للمؤسسة، مقراش فوزية -12
، ة كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت)غَت منشورة(، يكلية العلـو االقتصادي علـو ديكتوراه -الجوية الجزائريةالخطوط 

 .2015،، اعبزائربسكرةجامعة 
أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على النشاط المصرفي في الجزائر خبلل الفترة ،منية خليفة -11

، 03اقتصادم، علـو اقتصادية، جامعة اعبزائرربليل ، ، ديكتوراه علـو )غَت منشورة(2005-2008
 .2011،اعبزائر
دراسة لحاالت من المؤسسات -اتصال األزمة  في المؤسسة االقتصادية الجزائريةىامل مهدية،  -011

ديكتوراه )غَت منشورة(زبصص تنمية كتسيَت اؼبوارد البشرية، قسم علم االجتماع، يكلية العلـو  -الصناعية والخدمية
 .2009لـو االجتماعية، جامعة قسنطينة، اعبزائر، اإلنسانية كالع

آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع االشارة الى  كصاؼ عتيقة، -010
)غَت منشورة( علـو اقتصادية، ،ديكتوراه(2009-1999حالة الجزائر)  .2014اعبزائر،، جامعة بسكرة علـو

وفقا  تحرير تجارة الخدمات المالية على القطاع المصرفي الجزائرياآلثار المحتملة ليايسي لياس،  -017
)غَت منشورة( نقود كمالية(GATSللتجارة في الخدمات) لبلتفاقية العامة علـو التسيَت، ، ، ديكتوراه علـو

 .2013، اعبزائر، 3جامعة اعبزائر
 

 المقاالت المحكمة
 

في التخطيط  االستراتيجيةر نظم المعلومات دو ، مهزاف بن عبد اؼبطلب، إبراىيم ؿبمد ؿبمود حتمالة -010
 .2014،ايكتوبر10، العدد 4اميلد ، اميلة الدكلية للبحوث اإلسبلمية كاإلنسانية اؼبتقدمة، إلدارة األزمات

–تدنية التكاليف كأسلوب ىم لتعزيز القدرة التنافسية  للمؤسسة االقتصادية إبراىيمية إبراىيم،  -012
، 05دد األيكاديبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية، الع-شتقاتو بالشلفدراسة حالة مؤسسة االسمنت وم

 . جامعة الشلف، اعبزائر 2011
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بعاد جودة الخدمات في المصارف التجارية الجزائرية أقياس مدى توافر أبو بكر خوالد،    -012
األعماؿ، مريكز رفاد اميلة العاؼبية القتصاد ك ة، (بعنابBNAدراسة حالة البنك الوطني الجزائري) -الحكومية

 .2017، 03،العدد03للدراسات كاألحباث، اميلد 
اؼبلتقى  ،تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني أضبد مصنوعة، -012

يومي  -ذبارب الدكؿ-الدكيل السابع حوؿ الصناعة التأمينية، الواقع العملي كآفاؽ التطوير
 اعبزائر. عة حسيبة بوعلي، الشلف،،جام2012ديسمرب04ك03

،  مريكػز اسًتاتيجية، ؾبلػة رؤل دور المعلومات واالتصال فـي إدارة األزمات الدوليـةإدريس الكريٍت،  -012
 .اإلمارات ،05،2014، العدد02اميلد ،االسًتاتيجيةاإلمػارات للدراسات كالبحوث 

، اؼبلتقى رساء دعائم الحكم الراشدمتطلبات إصبلح النظام المصرفي في الجزائر إلإدريس رشيد،  -012
،  جامعة بومرداس، 2006ديسمرب  05-04الدكيل األكؿ حوؿ اإلصبلحات  االقتصادية يف الدكؿ النامية، 

 اعبزائر.
، ؾبلة إدارة األزمات: تأطير مفاىيمي على وفق المنظور اإلسبلمي استراتيجيةإيثار عبد اؽبادم،  -011

 .2011جامعة  بغداد العراؽ،، 64العدد ،17اإلدارة كاالقتصاد، اميلد  العلـو االقتصادية كاإلدارية، يكلية
بثينة أضبد، دكر نظاـ االستخبارات التسويقية يف ربسُت إدارة الوقت للقيادات اإلدارية الوسطى، ؾبلة   -001

 .العراؽ جامعة اؼبوصل، 09،2012، العدد05يكلية اإلدارة كاالقتصاد، اميلد 
، ؾبلة اقتصاديات ااؿ إفريقيا، رفي بين العولمة ومسؤولية اتخاذ القراراالندماج المصيكاف زىية، بر  -000
 ، اعبزائر.، جامعة الشلف2005، 02عدد 
 ااؿ ، ؾبلة اقتصادياتجودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسيةبريش عبد القادر،  -007

 ،  جامعة الشلف، اعبزائر.2005، 03افريقيا، عدد 
، اؼبؤسبر إصبلحات النظام الجزائري وانعكاساتها على فعالية السياسة النقدية، بقبق ليلى أظبهاف -000

مارس  12ك11الدكيل الثاٍل حوؿ إصبلح النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة، يومي
 ، جامعة كرقلة، اعبزائر.2008
الوطٍت حوؿ اؼبنظومة اؼبصرفية يف األلفية ، اؼبلتقى  إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيوؿبمد،   بلعجوز -002

 .، جامعة جيجل، اعبزائر2005يناير  07-06يومي  تقنيات،-ـباطر–الثالثة: منافسة 
، ؾبلة تحليل العبلقة بين االستقرار المصرفي والقدرة التنافسية للبنوكبن ساحة علي، كآخركف،  -002

 دم، اعبزائر.، جامعة الوا2014، 05الدراسات اؼبالية كاحملاسبية،العدد
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، ملتقى دور التحرير المصرفي في إصبلح المنظومة المصرفيةبن طلحة صليحة، معوشي بوعبلـ،  -002
، جامعة 2004ديسمرب15ك14ومي ي –كاقع كربديات -اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية كالتحوالت االقتصادية

 الشلف، اعبزائر.
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاكل ذلك واقع تمويل البنوك للمبن كسعد زينة، صبيل عبد اعبليل،  -002

اؼبلتقى الوطٍت اؼبنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية  -BADRالفبلحة والتنمية الريفية حالة بنك –
 ،جامعة بشار اعبزائر.2006أفريل،25ك24 يكالقانونية، يوم

م العلـو االقتصادية،  بن كسيلة بن ساىل، دراسة اؼبنهج، يـو دراسي حوؿ منهجية البحث العلمي، قس -002
 ، جامعة بسكرة، اعبزائر.2010فيفرم 22يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، يـو 

، اؼبلتقى ضرورة إصبلح األنظمة المصرفية في ظل المظاىر الجديدة للعولمةبوعزة عبد القادر،  -001
،جامعة بشار 2006أفريل،25ك24 يومي الوطٍت اؼبنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية كالقانونية،

 اعبزائر.
، اؼبؤسبر الدكيل الثاٍل حوؿ تحديث القطاع المصرفي في الجزائرسبجغدين نور الدين، عرابة اغباج،  -071

، جامعة كرقلة، 2008مارس  12ك11إصبلح النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة، يومي
 اعبزائر.
جودة العبلقة والتواصل مع عمبلء المنظمة كمدخل للميزة التنافسية، موالم، جبورم ؿبمد، طاىر  -070

اسًتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اعبودة الشاملة يكمدخل لتحقيق اؼبيزة التنافسية، يومي  حوؿ اؼبلتقى الوطٍت
 .ئراعبزا، يكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة سعيدة، 2009نوفمرب 11ك10

، ؾبلة العلـو دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربيةاعبوزم صبيلة،  -077
 .جامعة فرحات عباس سطيف، اعبزائر، 11،2011العدد  االقتصادية كعلـو التسيَت 

أحباث  ،تطور مؤشرات األداء ومسار اإلصبلحات في القطاع المصرفي الجزائريحبار عبد الرزاؽ،  -070
 ،جامعة بسكرة، اعبزائر.2011،ديسمرب10صادية، العدداقت

، أكراؽ اقتصادية،  مريكز البحوث كالدراسات االتفاقية العامة للتجارة في الخدماتحسن عبيد،  -072
 ، جامعة القاىرة، مصر.2002نوفمرب ،20، العدداالقتصادية كاؼبالية،

دراسة حالة مؤسسات  -أثر نظام المعلومات التسويقية على الميزة التنافسيةخالد قشي،  -072
 .29،2013،العدد09الغرم للعلـو االقتصادية كاإلدارية، السنة  -الصناعات الغذائية 
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عدد ، ، ؾبلة اقتصاديات ااؿ أفريقياأثر االنفتاح التجاري على االقتصاد الجزائريخالدم خدهبة،  -072
 ، اعبزائر.، جامعة الشلف2005، 02

دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية –يق ميزة تنافسية دور إدارة المعرفة في تحقداسي كىيبة،  -072
 ، اعبزائر.جامعة كرقلة، 2012، 11ؾبلة الباحث،، العدد -السورية
التوجو الريادي ونظام المعلومات التسويقي ودورىما في تحقيق التمايز رأفت عواد موسى التميمي،  -072

ؾبلة القادسية للعلـو اإلدارية كاالقتصادية،  -دراسة تحليلية في مصرفي الرشيد والرافدين -بأداء األعمال
 ، العراؽ.02،2016، العدد 18اميلد 
، ملتقى الصيرفة االلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائريةرحيم حسُت، ىوارم معراج،  -071

، جامعة 2004ديسمرب15ك14ومي ي -كاقع كربديات -اعبزائرية كالتحوالت االقتصادية اؼبنظومة اؼبصرفية 
 ف، اعبزائر.الشل

ثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية  للتجارة على القطاع المصرفي في زايرم بلقاسم، آ -001
 12ك11اؼبؤسبر الدكيل الثاٍل حوؿ إصبلح النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة، يوميالجزائر، 

 ، جامعة كرقلة، اعبزائر.2008مارس 
، ملتقى أثر تحرير الخدمات المالية على النظام المصرفي في الجزائرسن ىوارم، زايرم بلقاسم، بلح -000

 ،جامعة بشار اعبزائر.2006أفريل،25ك24 يومياؼبنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية كالقانونية، 
آلثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على الجهاز زيداف ؿبمد، ا -007

 ، جامعة سطيف، اعبزائر.2004، 03، العدد03،، ؾبلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت، اميلد صرفيالم
، اؼبؤسبر العلمي الدكيل الثالث حوؿ اعبودة جودة الخدمات المصرفيةزيداف ؿبمد، قورين حاج قويدر،  -000

 ،  جامعة سكيكدة، اعبزائر.2007مام  07ك06كالتميز كمنظمات األعماؿ، يومي 
 ، اإلبداع واالبتكار في النظام المصرفي ودوره في تحسين الميزة التنافسية للبنوكياف نقمارم، سف -002

  ،جامعة البليدة، اعبزائر.2013أفريل 18ك17اؼبلتقى الدكيل األكؿ حوؿ :اقتصاديات اؼبعرفة كاإلبداع، يومي 
االقتصادية كاؼبالية،  ، ؾبلة الدراساتالنظام المصرفي الجزائري وتحديات العولمةسليماف ناصر،  -002
 ، اؼبريكز اعبامعي الوادم، اعبزائر.2008، جانفي 01العدد 
، ملتقي اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية كالتحوالت النظام المصرفي واتفاقيات بازلسليماف ناصر،  -002

 ، جامعة الشلف، اعبزائر.2004ديسمرب15ك14ومي ي -كاقع كربديات-االقتصادية 
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إن  –سويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية للمصارف األردنية التشايكر تريكي إظباعيل،  -002
اؼبؤسبر العلمي اػبامس :كبو مناخ استثمارم كأعماؿ مصرفية إلكًتكنية، -المصارف ديناصورات تواجو االنقراض

 ،جامعة فيبلدلفيا، عماف، األردف. 2007سبوز 05ك04يومي 
اعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرىا في إدارة فشايكر جار اهلل اػبشايل، ؿبي الدين القطب،  -002

، 01العدد ،03ميلد  ، اميلة األردنية يف إدارة األعماؿ،دراسة ميدانية في الشركات األردنية-األزمات
 ، األردف.2007
كرقلة، جامعة  الطيب ياسُت، النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف مواجهة ربديات العوؼبة اؼبالية، ؾبلة الباحث،   -001

 .2005، 03د عد
دراسة –تطوير المنتجات  استراتيجيةدور نظام المعلومات التسويقية في بناء عبد الباسط حسونة،  -021

،  110،2012العدد ،34لداميؾبلة  تنمية الرافدين، -ميدانية على شركات إنتاج األدوية المساىمة العامة
 .يكلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراؽ

تطوير المنتجات  استراتيجيةدور نظام المعلومات التسويقية في بناء ة، كآخركف، عبد الباسط حسون -020
، العدد 34اميلد  ؾبلة  تنمية الرافدين،–دراسة ميدانية على شركات إنتاج األدوية المساىمة األردنية  –

 .جامعة اؼبوصل، العراؽ ،يكلية اإلدارة كاالقتصاد،  2012 ،110
، ؾبلة البحوث كالدراسات، العدد يط االقتصادي الجديد في الجزائرالبنوك والمحعبد اهلل غاًل،  -027

 .، اؼبريكز اعبامعي الوادم، اعبزائر2007، يناير 04، السنة 04
دور نظم المعلومات اإلدارية في جودة صناعة القرارات اإلدارية ضبد جرادات كآخركف، أعبد الناصر  -020

العلـو ؾبلة ترين للبحوث كالدراسات العلمية، سلسلة  –دراسة تطبيقية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل –
 .2009، 01، العدد31كالقانونية، اميلد  ةاالقتصادي

اإلصبلحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد عجة اعبيبليل،  -022
 . زائرجامعة الشلف، اعب ،2006، 04، ؾبلة اقتصاديات ااؿ أفريقيا، العدد والقرض

حالة تطبيقية على سوق –أثر األزمة المالية على األسواق المالية علي الزيادات، فارس اػبرابشة،  -022
 2013، 01، العدد21ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية للدراسات االقتصادية كاإلدارية، اميلد  -األوراق المالية األردني

 .غزة، فلسطُت



 قائمة اؼبراجع 
 

280 
 

ؾبلة دراسات البصرة،  ،افسية لبلقتصاد المصريأىم مقومات دعم القدرة التن علي طالب شهاب، -022
 ، العراؽ.2011، 12السنة الرابعة، العدد

أثر استخدام التسويق االلكتروني في تحقيق ميزة تنافسية عنرب شبلس، إبراىيم اغبورم، ؿبمد الشورة،  -022
، 2011، 01العدد، 38العلـو اإلدارية،  اميلد -، ؾبلة دراسات لشركات الدواء األردنية )دراسة ميدانية(

 األردف.
خلق وتعظيم المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق مدخل نظام فارس ىباش،  -022

ؾبلة -دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات المحلية بوالية سطيف -المعلومات التسويقية وبحوث التسويق
 ، اعبزائر.جامعة أـ البواقي، 03،2015العدد البحوث االقتصادية كاؼبالية،

دراسة  -نظم المعلومات وأثرىا في مستويات اإلبداع فايز صبعة النجار، ناـز ؿبمود األضبد ملكاكم،  -021
، 02، العدد26اميلد  ،ؾبلة جامعة دمشق للعلـو  االقتصادية كالقانونية -ميدانية في شركات التأمين األردنية

 . ، سوريا2010
سياحي في دعم التنمية السياحية والحد من أزمات دور التسويق الفراح رشيد، بودلة يوسف،  -021

 جامعة بسكرة، اعبزائر.، 2012، 12، ؾبلة أحباث اقتصادية كإدارية، العددالقطاع السياحي
آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي فهد خلف البادم،  -020

اؼبالية يف اؼبملكة العربية  -اد السعودية :اػبدمات ، اللقاء السنوم السادس عشر عبمعية االقتصالسعودي
 ، اؼبملكة العربية السعودية. 2007يونيو04-02السعودية، 

، ؾبلة جامعة بابل، إدارة األزمات والكترونية اتخاذ القرارفؤاد يوسف عبد الرضبن اعببورم كآخركف،  -027
 .، العراؽ2011، 01، العدد 19العلـو اإلنسانية، اميلد 

دور نظام االستخبارات التسويقية في تحسين العبلقة مع الزبون، بحث بد الوىاب العزاكم، ع مد ؿب -020
، ؾبلة دكرية نصف سنوية استطبلعي آلراء  عينة من المسؤولين  في الشركة العامة لؤللبسة الجاىزة في نينوي

 .العراؽ رة،، جامعة البص2014، يناير 12، العدد 06اميلد ، تصدر عن يكلية اإلدارة كاالقتصاد
تقويم اآلثار الناتجة عن األزمة المالية على تسويق المصارف ؿبمد العوامرة، ؿبمد الزيادات،  -022

، اؼبؤسبر العلمي الدكيل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية اؼبعاصرة من منظور اقتصادم إسبلمي يومي  اإلسبلمية
 ، عماف، األردف.2010ديسمرب01-02



 قائمة اؼبراجع 
 

281 
 

، دور المعلومات في إدارة األزمات إشارة إلى حالة المؤسسات الصحية ؿبمد براؽ، مريزؽ عدماف، -022
 األردف.، 2012، جواف09ؾبلة رماح للبحوث كالدراسات، مريكز البحث كتطوير اؼبوارد البشرية، العدد

دور المصارف العربية في تطوير مناخ االستثمار بالوطن العربي في ضوء مد حسُت الصطرف، ؿب -022
 -22، اؼبؤسبر العلمي األكؿ حوؿ اقتصاديات األعماؿ يف عامل متغَت، المعاصرة التحديات االقتصادية

 .، عماف،  األردف24/07/2003
أىمية تثمين مصادر الميزة التنافسية في المنظمة لضمان استمرارية مزاياىا مد قرييشي، ؿب -022

 .10،2012العدد  ، ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات،التنافسية
،  اؼبؤسبر عصرنة القطاع المالي والمصرفي وواقع الخدمات البنكيةرم صورية، مرزيق عاشور، معم -022

، 2008مارس  12ك11الدكيل حوؿ إصبلح النظاـ اؼبصريف يف اعبزائر يف ظل التطورات العاؼبية الراىنة، يومي
 جامعة كرقلة، اعبزائر.

لتقى الوطٍت حوؿ ، اؼبالنظام المصرفي بعد اإلصبلحاتمصيطفى عبد اللطيف، بلعور سليماف،  -021
 ، جامعة بشار، اعبزائر.2004أفريل  21ك 20اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر اؼبمارسة التسويقية،  يومي

أثر إعادة ىيكلة الجهاز المصرفي على زيادة وتنمية مصيطفى عبد اللطيف، بوخارم عبد اغبميد،  -021
النظاـ اؼبصريف اعبزائرم يف ظل التطورات العاؼبية إصبلح   حوؿاؼبؤسبر الدكيل الثاٍل القدرة التنافسية للبنوك،

 ، جامعة كرقلة، اعبزائر.2008مارس  12ك11الراىنة، يومي
 ،تشخيص واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومدى تمكن االندماج من تطويرىا مطام عبد القادر، -020

 .2011 ،06لعدداكاإلنسانية،، األيكاديبية للدراسات االجتماعية
دراسة تحليلية –أثر نظم المعلومات التسويقية في ضمان جودة األداء عبد الرزاؽ، معتز سلماف  -027

 .، األردف2008، 68ؾبلة اإلدارة كاألعماؿ، العدد  –آلراء عينة من مدراء فنادق الدرجة الممتازة واألولى 
ؤسبر ، اؼبأداء النظام المصرفي الجزائري من قبيل االستقبلل إلى فترة اإلصبلحاتمفتاح صاح،  -020

 ، جامعة كرقلة، اعبزائر.2005مارس  09ك 08العلمي الدكيل حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات، يومي 
، اؼبؤسبر العلمي إدارتها والحد منها-قياسها–المخاطر االئتمانية  تحليلها مفتاح صاح، معاريف فريدة،  -022

، يكلية العلـو االقتصادية 2007نيساف18-16إدارة اؼبخاطر كاقتصاد اؼبعرفة،، يومي  حوؿالدكيل السابع 
 .كاإلدارية، جامعة الزيتونة، األردف



 قائمة اؼبراجع 
 

282 
 

دور نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المؤسسات مفيدة وبياكم، حناف السبع،  -022
،ؾبلة الباحث، )الجزائر-GMSدراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ) –الصغيرة والمتوسطة 

 كرقلة، اعبزائر.،جامعة 2013 12عدد
، ملتقى النظام البنكي الجزائري، تشخيص الواقع وتحديات المستقبلحياة النجار، ، مليكة زغيب -022

، جامعة 2004ديسمرب15ك14يومي  -كاقع كربديات-اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية كالتحوالت االقتصادية
 الشلف، اعبزائر.

، 17، معهد التخطيط العر  الكويت، العدد ، سلسلة جسر التنميةاإلصبلح المصرفيناجي التوٍل،  -022
 ، الكويت.2003مام 
األىداف -انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةاصر دادم عدكف، منتاكم ؿبمد، ن -022

 .، اعبزائرجامعة كرقلة 2005، 03ؾبلة الباحث، العدد  -والعراقيل
اؼبلتقى الدكيل حوؿ تأىيل اؼبؤسسات ، تأىيل المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائراصر سليماف، ن -021

 ، جامعة الشلف.2006أفريل  18ك 17الصغَتة كاؼبتوسطة يف الدكؿ العربية، يومي 
اؼبلتقى الدكيل الرابع حوؿ  ،اإلبداع ودوره في رفع القدرة التنافسية للمؤسساتنصَتة قوريش،  -021

 10ك09يومي احملركقات يف الدكؿ العربية،،  :اؼبنافسة كاالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع
 .، اعبزائر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف2010نوفمرب 
، ملتقى اؼبنظومة اؼبصرفية  اعبزائرية البنوك الجزائرية بين غرفة اإلنعاش واالنتعاشنورم منَت،  -020

 زائر.، جامعة الشلف، اعب2004ديسمرب15ك14ومي ي -كاقع كربديات -كالتحوالت االقتصادية
تحليل العبلقة بين التوجو السوقي الثقافي والسلوكي وأثرىا على أداء كائل ادريس، رائد اؼبومٍت،  -027

نسانية اميلد العلـو اإل ،، ؾبلة جامعة النجاح لؤلحباثشركات التأمين األردنية ودور نظم المعلومات التسويقية
 2013، 01، العدد27

 قاريرت
 

 . 2014 نوفمرب اعبزائر، بنك ،والنقدي االقتصادي التطور ،2013 السنوم التقرير -020
 .2016، بنك اعبزائر، نوفمرب التطور االقتصادي والنقدي، 2015السنوم التقرير -022
 .2017سبتمرب اعبزائر، بنك ،والنقدي االقتصادي التطور ،2016 السنوم التقرير -022

 مواقع إلكترونية



 قائمة اؼبراجع 
 

283 
 

 
         2004م في السداسي األول من عا الجزائر تنضم للمنظمة العالمية للتجارةفتيحة أضبد،  -022

http://www.alriyadh.com/Contents/03-07-2003/Economy/EcoNews_6785.php 
 شؤكف جزائرية، اؼبوزع الوحيد ساتيم سيقتحم ؾباؿ البطاقات الدكلية -022

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13823&Itemid=38     
 التعامبلت المالية االلكترونية الجزائرية ال تزال متعثرةيكامل الشَتازم،  -022

 http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/4/321413.htm  

 حول خوصصة المصارف الحكومية في الجزائر عودة النقاشيكامل الشَتازم،  -021
         http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/3/314441.htm          

           https://www.djazairess.com/akhersaa/12625كفركعها  بنك اعبزائر يقرر رفع رأظباؿ البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبصرفية -021
 https://www.djazairess.com/elmassa/21931                                األنًتنت،اعبزائر تدخل مرحلة التسوؽ ب

 متعثرة التعامبلت المالية االلكترونية الجزائرية ال تزاليكامل الشَتازم،  -020

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/4/321413.htm 

 تحليل أثر سلوك المستهلك والمنافسة في الحصة السوقية لمصنع الكوفة للمشروبات الغازيةبو ضبد، ا اأرضا صاحب -027

                                                                                       http://www.kantakji.com/economics           
  التنظيوية األزهات إدارة، عبذانهادي إبراهٍم أدمذ -020

http://kenanaonline.com/users/ahmedabdelhady/posts/288702  
 

 األجنبيةباللغة  المراجع 
books 

 

1- Abdelkrim NAAS, Le système bancaire Algérien : De la 

décolonisation à l’économie de marché ,Ed. Maisonneuve et 

Larose , France,2003. 

2- Ammour Ben halima  , le syteme bancaire algérien texte et réalité, 

édition dehleb, Alger, 2001. 

3- Anderson Alan, marketing research that won’t break the bank, 

2nd edition, jossey bass, USA, 2002. 

4- Bernard Fallery , Florence Rodhain, Quatre approches pour 

l’analyse de données textuelles: lexicale, linguistique, cognitive, 

thématique, XVI ème Conférence de l’Association Internationale de 

Management Stratégique, Montréal, Canada, 2007. 

5- Bocij, Paul, Chaffey, Dave, Andrew. G, Reasley & Hickie, 

Simon.Business Information Systems: Technology, Development 

&Management for E-Business, 3rd edition. Person Education 

Limited, England, 2006. 

6- Boddy David, Albert Boonstral, , Graham, Kennedy,  Managing 

Information Systems: Strategy and Organization,3rd ed, 

Financial Times Press,2009. 

http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13823&Itemid=38
https://www.djazairess.com/elmassa/21931
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2008/4/321413.htm
http://www.kantakji.com/economics


 قائمة اؼبراجع 
 

284 
 

7- Christophe Roux, Gérer et décider en situation de crise, 2éme 

édition, dunod,  paris, 2003. 

8- Ciaran Acton et al. ,SPSS for Social Scientists, Palgrave Macmillan, 

2nd Edit, United Kingdom, 2009. 

9- D’Cruz, J and A, Rugman, New Concepts for Canadian 

Competitiveness , Kodak, Canada,1992. 

10- Decker ,Reinhald ,Hoppner ,Michael, Strategic planning and 

Customer Intelligence academic libraries, Bielefeld University 

Library, Germany, 2008. 

11- Donald G. McFetridge, La Compétitivité : notions et mesures, 

Ottawa, Industries , Canada, 1995. 

12- E. Frank Harrison ,The Managerial Decision Making Process , 

Fifth   Edition , Houghton Mifflin Company ,Poston , 5 th ed ,1999.  

13- G. Richard and J. Ronald., Emergency Planning for Maximum 

Protection. New York: Butterworth - Heinemann, 1991. 

14- Hedin H, Hirvensalo I, VaarnasM ,The Handbook of Market 

Intelligence. New York: Wiley,2014. 

15- HELFER (J-P), ORSONI (J), marketing, Ed.vuibert, 4 emendation, 

France, 1996. 

16- Horngren C.,T., Dater, S., and Foster, G, Cost Accounting: A 

Managerial Emphasis, person prentice Hall, 2006..    

17- Jean Jaque Lambin, le marketing stratégique du marketing à 

l'orientation marché ,édition science inter,4édition,France,1998. 

18- Jean Pierre Helfer , Jacque Orsoni , Marketing , Librairie Vuibert , 

7ème édition ,Paris , 2001. 

19- Jean-François Dhénin , Brigitte Fournie, 50 thémesd 'initiation à 

L'économie d'entreprise, édition Breal, Paris, 1998. 

20- Jean-Jacques Lambin, Le marketing stratégique (fondements, 

méthodes et applications), 2ème edediscience international, Paris, 

France, 1993. 

21- Johnson, G. and Scholes, K., Exploring Corporate Strategy, 6Th 

Edition, Pearson Education Limited, U.S.A.2002. 

22- Kenneth C. Laudon , Jane P. Laudon, Management Information 

Systems, 13th ed, Prentice Hall Int, Inc,2014.. 

23- Kotler ,p, Keller ,K.L ,marketing management, New Jersey parson 

prentice Hall, 2006. 

24- Kotler Philip , Gray Armstrong ,Principles of marketing ,14 ed, 

rentice – Hal l , 2012. 



 قائمة اؼبراجع 
 

285 
 

25- Kotler, PH. , at el, ,Principles of Marketing Management, 2ed 

Pearson Education Limited, U. S. A, 2014. 

26- Kotler,ph, Marketing Management Analysis, Planning , 

Implementation and Control, Prentice Hall, Inc, The Millennium 

Edition, New Jersy , USA, 2000. 

27- Lewis R, R chambers ,marking ship in hospitalizing, newyork, 

USA,1998 

28- Macmillan. H & Mahan. T, Strategic Management, Oxford 

University Published, USA, 2010. 

29- MASAAKI IMAI ,Kaizen, la clé de la compétitivité japonaise, Ed. 

EYROLLES , Paris, 1994. 

30- Maximilien BRABEC, Business Model Vert, DUNOD, Paris, 2010.  

31- Mcleod, R. and Schell, G, Management Information Systems, 

New Jersey, Prentice Hall.,2004.  

32- Mekideche Mustapha ,l’Algérie entre économie de rente et 

économie émergente ,édition Dahlab, 2000. 

33- Monin .J,  La certification qualité dans les services, AFNOR, 

2001. 

34- Naresh MALHOTRA, Jean-Marc DÉCAUDIN, Afife BOGUERA, 

Etude Marketing avec SPSS, 5ème édition,Pearson éducation, 

France. 

35- Natahalie Van Laethen, Yvelies le bon, Beatrice Durand Megret: 

les boite a outils du Responsable  marketing, Dunad, Paris, 1997. 

36- Nathalie van laethem, toute function Marketing ,dunod , Paris,  

2005. 

37- PATEYRON. E, la Veille strategique, ed. ECONOMICA, 1998. 

38- Porter. M,  L'Avantage concurrentiel, DUNOD , Paris, 2000. 

39- Richard Percerou, Entreprise (gestion et compétitivité), édition 

économica, Paris, France, 1984. 

40- Sekaran, Uma, Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach, 4th ed., U.S.A, John Wily and Sons, Inc,2003. 

41- Simon , A,  Crisis Management Strategy , Rouit Ledge , London , 

1993. 

42- Stanton William J, Etzel Michael , Walker Bruceij, Fundamental of 

Marketing, 13
th

Edition, McGraw Hill,INC,2004. 

43- Tayeb Mohamed MEDJAHED ,le droit de l’OMC et perspectives 

d’harmonisation du système algérien dedéfense commerciale, Ed. 

Houma, Alger, 2008. 



 قائمة اؼبراجع 
 

286 
 

44- Tugrul Atamer , Roland calori, Diagnostic et décisions 

stratégiques, édition dunod, Paris, France,1998. 

45- Turban, E. Lee, J. Viehland, Electronic Commerce: A managerial 

Perspective, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey,2004. 

46- ZOLLINGER Monique, LAMARQUE Eric, Marketing et stratégie 

de la banque, édition DUNOD, Paris , 5eme edition, 2008.  

Articles , seminars and others 
 

47- Agarwal, S. Erramilli, M.K. &Chekitan, S.D, Market orientation 

and performance in service firms: role of innovation, Journal of 

Services Marketing,VOL( 17), N(01), 2003. 

48- Amudha Ramachandran , Vijayabanu Chidambaram, A review of 

customer satisfaction to wards service quality of banking sector,  

Social and Management Sciences, VOL(20), N(02) , 2012.  

49- Barbara Hruzova, Marketing Strategies during Financial Crisis- 

A case study of  ICA, Coop &Axfood- Halmstad University, 

Section of Business and Engineering, Master Program in 

International Marketing, 2009. 

50- BENKRITLY Newel , Le système de paiement par carte en 

Algérie , rencontre sur la carte bancaire au Maghreb, Tunis , Février 

2007. 

51- Boin Arjen, McConnell Allan , Preparing for Critical 

Infrastructure Breakdowns :The Limits of Crisis Management 

&the Need for Resilience , Journal of Contingencies & Crisis    

Management,Vol.(15), N (01), 2007. 

52- Chaudhuri, Kristof, Issues in Customer Intelligerced Data and 

Method Creativity to Improve Marketing Decision Making, 

Dissertation Submitted to The Faculty of Economics and Business 

Administration of Ghent University in Fulfillment, 2011. 

53- Christian Homburg , Harley Krohmer, John P. Workman Jr,  A 

strategy implementation perspective of market orientation,  

Journal of Business Research,  N(57), 2004.  

54- CHRISTOFFERSEN LEIF &OTHERS ,Impact of information 

Decision-Making Processes, Grid-Arendal Issues paper, Portugal, 

2000. 

55- Coombs, T , Protecting organization reputations during a crisis: 

the development and application of situational crisis 



 قائمة اؼبراجع 
 

287 
 

communication theory, Corporate Reputation Review, Vol (10), No 

(03), 2007. 

56- Coombs, W. T, Code red in the boardroom: Crisis management 

as Organizational , DNA, Westport, CT: Praeger, 2006. 

57- Coombs, W.T , Protecting organization reputations during a 

crisis: The development and application of situational crisis 

communication theory. Corporate Reputation Review, vol(10) , No 

(03), 2011. 

58- Crane F ,Clarke T.K, the Identification of Evaluation Critaria and 

Cues used In Selecting Services, Journal of Services Marketing, 

Spring,1998. 

59- Duru George Chukwudi, Adoption of E-Business on Firm 

Competitiveness: A Study of Banks in Port Harcourt, The 

International Journal Of Business & Management, Vol (04), N(0 2) , 

2016. 

60- Erik M. van Raaij, The strategic value of customer profitability 

analysis,  Marketing Intelligence & Planning, Vol(23), N(04),  2005. 

61- Examen de la politique de l'investissement Algérie,  conférence 

des Nations unies sur le commerce et le Développement, Nation 

unis, UNTAF/ TTE/ IPC/ 2003/9,  Genève,  mars.2004. 

62- Falkheimer Jesper, Heide Mats, Multicultural Crisis 

Communication:  To wards a Social Constructionist Perspective  

, Journal of Contingencies &Crisis Management , Vol. (14) ,N (04), 

2006. 

63- Farijul Islam, Mostafizur Rahman, service marketing mix and their 

impact on bank marketing performance: a case study on janata 

bank limited, Bangladesh , journal for worldwide Holistic 

sustainable development, vol(01), N(01), January 2015. 

64- Fishman, Donald, A, ValuJet flight, Crisis Communication theory 

blended and extended. Communication Quarterly.,vol (47),No(4), 

1999. 

65- Frambach, R, T., Prabhu, J.,  Verhallen, T,M, M, The influence of 

business strategy on new product activity: The role of market 

orientation, International Journal of Research in Marketing,N( 20), 

2003. 

66- Hamdi Jaber Barakat1, Hisham Ali Shatnawi, & Shaker Turki 

Ismail, The Role of Marketing Information Systems in Reducing 

the Effects of the International Financial Crisis: A Study 

Applied on the Banks Working in the Kingdom of Saudi Arabia 



 قائمة اؼبراجع 
 

288 
 

from Islamic Perspective , International Journal of Marketing 

Studies; Vol. (08), N(01) , 2016. 

67- Harmon R, marketing Information System, Encyclopedia of 

Information System , Elsevier Science, USA vol (03), 2003. 

68- J.D. Hattula & others, Is more always better? An investigation into 

the relationship between marketing influence and managers' 

market intelligence dissemination, Intern. J. of Research in 

Marketing 32, 2015.  

69- Johannes D. Hattula, Christian Schmitz, Martin Schmidt, Sven 

Reinecke, Is more always better? An investigation into the 

relationship between marketing influence and managers' market 

intelligence dissemination, Intern. J. of Research in Marketing  , 

N(32) , 2015. 

70-       Karim, A.J, The Value of Competitive Business Intelligence 

System (CBIS) to Stimulate Competitiveness in Global Market. 

International Journal of Business and Social Science, N(19),  2011. 

71- KHELIL Abderrazek,  L’impact des NTIC sur le marketing 

bancaire, Revue des Sciences Humaines, Université Mohamed 

Khider Biskra, N(09) , Mars 2006.  

72- Liao, D., & and Valliant, R. ,Variance inflation factors in the 

analysis of complex survey data,  Survey Methodology, Statistics 

Canada, vol(38), N(01), 2012. 

73- Ľubica Stefanikova, Martina Rypakova, Katarina Moravcikova, The 

impact of competitive intelligence on sustainable growth of the 

Enterprises, Procedia Economics and Finance, N(26) , 2015.  

74- Lunn, Pete ,The role of decision-making biases in Ireland's 

banking crisis, ESRI working paper, The Economic and Social 

Research Institute (ESRI), Dublin ,N(389), 2011. 

75- Mahmoud  Reza  Esmaeili , A study on the effect of  the  strategic  

on decision making and strategic planning,  International Journal 

of Asian Social Science, VOL(04), N(10), 2014. 

76- Mahmoud Reza Esmaeili, A Study on The Effect Of The Strategic 

Intelligence on Decision Making and Strategic Planning,  

International Journal of Asian Social Science , Vol(04), N (10), 

2014. 

77- Marnik G. Dekimpe , Barbara Deleersnyder, Business cycle 

research in marketing, a review and research agenda, J. of the 

Acad. Mark. Sci. N(46), 2018. 



 قائمة اؼبراجع 
 

289 
 

78- Marnik G. Dekimpe , Barbara Deleersnyder, Business cycle 

research in marketing, a review and research agenda, J. of the 

Acad. Mark. Sci. Vol(46), N(01) , 2018. 

79- Mehdi ABBAS,Le processus d’accession à l’OMC. Une analyse 

d’économie politique appliquée à l’Algérie, notede travaille de 

LEPII ,n° 13/2008. 

80- Metawa Saad A ,mohammed Almossawai, Banking Behvior of 

Islamic Bank Customers :Perspective and Implication , 

International Journal of bank Marketing, VOL(16),N(07), 1998. 

81- Michael Porter,  the Competitive Advantage of Nations, Harvard 

business Review, Vol.(01) ,N(90) , March- April, 1999. 

82- Mitroof  Manginy, corporate crisis, book review Vol(35), N 

(03),2010. 

83- Mohamed MEJRI,Crisis Management: Lessons Learnt from the 

BP: Deepwater Horizon Spill Oil, Business Management and 

Strategy, VOL(04) , N(02), 2013. 

84- MORGAN N.A., VORHIES D.W, MASON, C.H, Market 

orientation, marketing capabilities, and firm performance. 

Strategic Management Journal,,Vol(30), N (08), 2009.  

85- Nabahat Choobdari Namin, Study of Role of Sales and Marketing 

Information Systems in Companies’ Sales Rate Increase, Life 

Science Journal, Vol(10), N (06) ,2013. 

86- Nagasimha Kanagal , Role of Relationship Marketing in 

Competitive Marketing Strategy, Journal of Management and 

Marketing Research, vol(02) ,2009. 

87- Naima Yahiaoui, Fatiha Benoumessad,The Role of Information 

Systems in the Management of the Marketing Crises 

Decisions: The Case Enterprises in the Province of Batna, 

Algeria,Science Journal of Business and Management, Vol(03), N 

(05), October 2015.  

88- Narver, J.C. & Slater, S, The effect of a market orientation on 

business profitability,  Journal of Marketing. VOL(54), N(4), 1990. 

89- Newkirk, Henry; Albert, Lederer& Alice, Johnson, The Impact of 

Businessand IT Change on Strategic Information Systems 

Alignment, Proceedings for the Northeast Region Decision Sciences 

Institute, NEDSI, , Vol.(06) , No(01),2006. 

90- Nourddine Grim , l’informel et la corruption ont Assouvi le climat 

des Affaires , elwatan économie , N°203 , de 15/06 au 21/06/2009. 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=175


 قائمة اؼبراجع 
 

290 
 

91- Peet Venter , Mari Jansen van Rensburg, The Relationship Between 

Marketing Intelligence and Strategic Marketing, Sajems ,vol 

(17), N( 04), 2014. 

92- Pilar Carbonell , Ana-Isabel Rodriguez-Escudero, Antecedents and 

consequences of using information from customers involved in 

new service development, Journal of Business & Industrial 

Marketing, VOL(29) , N(02) , 2014.  

93- Prebel, J.F, Integrating the crisis management perspective into 

the strategic management process, Journal of Management 

Studies, VOL(34), N(05), 1997.  

94- Rad A, Massafi S, Tak F, Role of Informational Systems on 

Marketing, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and 

Management Review Vol(0 2), N(05),  2013 .   

95- Rashed Al Karim , Tabassum Chowdhury, Customer Satisfaction 

on Service Quality in Private Commercial banking Sector 

Bangladesh, British Journal of Marketing Studies , Vol (02) , N 0) 2(, 

2014.  

96- RIGHTNOW CX CLOUD SERVICE ,Customer Relationship 

Management and Crisis Management: Proven Emergency 

Response Strategies for the Public Sector ,An Oracle White Paper  

March 2012. 

97- Robert W, David J, Theoretical and operational marketing 

information systems, John's University, Collegeof Business  

Administration,, VOL(11) , N(03), 1989. 

98- Rouach, D, &Santi P, Compétitive Intelligence Adds Value: Five 

Intelligence Attitudes,  European Management Journal, VOL(19),  

N(05) ,2001. 

99- Savioz. P,  Luggen. M, Tschirky. H, Technology intelligence 

Structuring it into the new-technology-based firm (NTBF), 

TECH Monitor, 2003. 

100- Scorte Carmen  Mihaela, Cozma, Adina , Rus Luminita,The 

importance of accounting information in crisis times, Annales 

Universitatis Apulensis  Series  Oeconomica,VOL( 11), N(01), 2009,  

101- Shaker Turki Ismail, The Role of Marketing Information System 

on Decision Making "An Applied study on Royal Jordanian Air 

Lines (RJA)", International Journal of Business and Social Science, 

Vo(l02),  N(03), 2011. 



 قائمة اؼبراجع 
 

291 
 

102- Shih, M., Liu, D., & Hsu, M, Discovering competitive intelligence 

by mining changes in patent trends, Expert Systems with 

Applications, N(37), 2010. 

103- Shipper, T., & White, C., “Linking Organizational Effectiveness 

and Environmental change”,  Long Range Planning , Vol(16), 

N(03) , 1983. 

104- Svetlana Vukotić, Jugoslav Aničić, Nebojša Zakić, Želimir 

Petrović, , the role of marketing and brand in banking, Journal of 

Process Management – New Technologies, International ,Vol 3, No. 

4, 2015. 

105- Tong J , Yap  C.S, "Information System Effectiveness, A Users 

Satisfaction Approach”, Information Processing and 

Management,1996 ,Vol(32),  N(05). 

106- WEE, T.T.T. ,The use of marketing research and intelligence in 

strategic planning: Key issues and future trends. Marketing 

Intelligence and Planning, vol (19), N( 04),  2001.  

107- Yulia Demyanyk ,Iftekhar Hasan, Financial crises and bank 

failures: a review of prediction methods, Bank of Finland 

Research  Discussion Papers 35 , 2009. 

108- Zhou, K, Z., Gao, G, Y., Yang, Z., & Zhou, Developing strategic 

orientation in China: antecedents and consequences of market 

and innovation orientations,  Journal of Business Research, N (58), 

2005. 

   Reports 
 

109- guide des banques et des établissements financiers en Algérie, 

SPA , édition 2012, Alger. 

110- Rapport 2002 ,Evolution économique et monétaire en Algérie, 

Banque d’Algérie,2003. 

111- Rapport  2014, Evolution économique et monétaire en Algérie, 

Banque d’Algérie,  Juillet 2015. 
 

 

Web sites 
 

 

112- Etat d'avancement des traveaux du groupe de travail de l'accession de l'algerie à l'O.M, 

                  http://www.wto.org 

113- Luz. P, Oscar. F, Castellanos. D, Claudia.H, Evaluatingtechnology intelligence system 

efficiency 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/18182/35661      

http://www.wto.org/


 قائمة اؼبراجع 
 

292 
 

114- MATMAR dalila, la veille technologique : une necessité pour l’intégrations des entreprises 

à l’economie mondiale     www.harduscussion..gov       

115- Paranque B., Compétitivité des entreprises et forces concurrentielles, Bulletin de la banque   

                   de France, Supplément d’étude, 2ème trimestre 1995.   

http://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/archipel/publications/bdf_

bm/etudes_bdf_bm/bdf_bm_18_etu_10_t2.pdf, 

116- Yuan, S., & Huang, M, A study on time series pattern extraction and processing for 

competitive intelligence support,  Expert Systems with Applications 21,2001 . 

              https://doi.org/10.1108/02634500510603474   

117- Jean- Louis. Muchielli ,la compétitivité: définition, indicateurs et déterminants . 

https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/533eb28aa0879.pdf. 

118- Crisis management  and  communications,   Posted on October 30, 2007by Institute for PR,       

https://instituteforpr.org/crisis-management-and-communications/ 

119- -Kruskal Wallis H Test,  Definition, Examples & Assumption 

http://www.statisticshowto.com/kruskal-wallis/ 

120-  Joachim I. Krueger, Patrick R. Heck, The Heuristic Value of p in Inductive Statistical Inference, 

Front. Psychol., 09 June 2017. 

            https://www.frontiersin.org/articles/267595    

 

http://www.statisticshowto.com/kruskal-wallis/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قػػػػػػػاؼببلح



 اؼببلحق
 

 

 (01الملحق رقم )
 قائمة األساتذة المحكمين

 ستاذاسم ولقب األ الرتبة االنتماءجامعة 
جامعة ؿبمد خيضر 

 نصَتة عقبة د. أستاذ ؿباضر أ بسكرة

و ػبضر ضب الشهيد جامعة
 الوادم

 الرزاؽ بن علي دعب د. أستاذ ؿباضر أ

ضبو ػبضر  الشهيد جامعة
 الوادم

 البام دؿبم د. أستاذ ؿباضر أ

ضبو ػبضر  الشهيد جامعة
 الوادم

 بن بردم فحنا د. أستاذ ؿباضر ب

ضبو ػبضر  الشهيد جامعة
 علي ذىبأ. أ أستاذ مساعد الوادم
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 (02الملحق رقم)
 -بسكرة -جامعة محمد خيضر

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير

 
 المقر االجتماعي             مديرية التسويق            .... وكالة    ............. البنك: ..............تاريخ المقابلة

 مي.................................................................. المؤىل العل. الرتبة

 

 
 مبلحظة مهمة:

إجابتكم هبب أف تكوف كفقا للمعلومات اليت سبتلكوهنا سواء على مستول الويكالة أك على مستول  -
فأرجوا أف تكوف اإلجابة من ، مثل مديرية التسويق اؼبقر االجتماعي لبنكم، أك على مستول اؼبديريات 

 هة االنتساب.جبكجهة شاملة كليست ؿبددة 
 . يبكنكم  إيكماؿ اإلجابة خلف الورقة إذا مل تكوف اؼبساحة يكافية -
  

 ىل ىناك اىتمام بتحسين جودة الخدمة باالعتماد على نظام المعلومات التسويقي؟ -1
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

 ؟ ىل إدخال التكنولوجيا المصرفية في البنك يتبلءم مع احتياجات زبائن البنك -2
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

ىناك زيادة في الحصة السوقية للبنوك العمومية الجزائرية ؟ حسب رأيكم ىل ساىمت المعلومات  -3
 التسويقية في تحقيق ذلك ؟ أم أنو ىناك عوامل أخرى ؟

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

حسب رأيكم ىل ساىمت المعلومات التسويقية في تحقيق ، ىناك زيادة في ربحية البنوك العمومية -4
 ذلك ؟ أم أنو ىناك عوامل أخرى ؟

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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إن بنككم عرضة ألزمات مختلفة)أزمة سيولة، أزمة ائتمان،....( ىل تمكن البنك من اكتشاف أي  -5
د ينبئ بحدوث أزمة ؟ وىل ساىمت المعلومات التسويقية في التنبؤ بأزمات خلل أو انحراف ق

 وبالتالي منع حدوثها؟

......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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تمكنتم من استخدام ، ىل استفدتم من نظام المعلومات التسويقي خبلل تعرض بنككم ألزمة ما -6
 المعلومات التسويقية  للخروج منها والتقليل من آثارىا؟
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 ن أنو كان للمعلومات التسويقية دورا في مرحلة ما بعد األزمة؟ىل ترو  -7
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 (03الملحق رقم)
             -بسكرة -جامعة حممد خيضر

 رية وعلوم التسيريكلية العوم االقتصادية والتجا
 

 
فعالية نظام المعمومات التسويقي في مواجهة آثـار ترريـر ييدف ىذا االستبيان إلى التعرف على      

وذلنك اسنتاماال ، منن البننوك العمومينة الجزاةرينةمجموعنة منن خن ل دراسنة   تجارة الخـدمات المرـرفية 
 . ارة دوليةلمتطلبات نيل درجة داتوراه علوم في علوم التسيير تخصص تج

نحننيطام علمننا بنن ن ىننذه اارا    ننرا   امننا ،المناسننبةخانننة ال( فنني Xنرجننو منننام والنن  ع مننة        
 البحث العلمي فقط، ونشارام مسبقا على حسن تعاونام إلنجاح ىذه الدراسة.

                                                  ور:منرـوري كمـال         الدكت األسـتا  المشرف 
 الطالبة :مرموس زكية

الخاصننة  لننو تارمنت بننذار بعن  المعلومننات العامنة ااتيننة منن اجننل اسنتامال البيانننات :القسمماألال  
 وىي اااتي:  بالدراسة
  [  ]انثى      [  ]ذار  :الجنس
     [  ]سنة  49 – 40[،  ]سنة  39 –30[،    ]سنة 29-20 العمر:
 [.  ]سنة 50ن [، ااثر م  ]سنة  50 – 40       

 [  [، ليسانس ]  [،  ماجستير/ماستر ]  ]اقل من ثانوٍي ]  [، ثانوي:المؤهل العممي
 [  داتوراه ]                  

 [  سنة ف اثر] 16[     سنة ]15-11[  من  سنوات]10-6[    سنوات ف قل] 5 سنوات العمل:   
 [    ]التسويق واالتصال [  مديرية  ] المقر االجتماعي     [  ] واالة      .......................... ك:بن  

 [  ]اخرى    [            ]رةيس مصلحة   [        ]ناةب مدير  [        ]:         مديرالوظيفة   
                                                                             خاص باستفسار حول درجة الموافقة على العبارات المذاورة، ويتاون من ث ث اجزا :                :القساألالثاني

 أوال: نظام المعمومات التسويقي في البنك
 -I نظام االستخبارات التسويقي 

موافق  
 تماما

 معارض بشدة  معارض أعرف ال موافق

      يتوارل البنك بشكل مستمر مع زبائنه. -0
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      مرة. تلمعمومات عن المنافسين برورة مسيقوم البنك بجمع ا -7
جراءتها إيتنبأ البنك بردة فعل البنوك المنافسة رول  -0

      . التسويقية

يقوم البنك باالطالع عمى تقارير خارة عن أوضاع السوق  -2
 . برورة يومية

     

      يقوم البنك بترديد الفرص التي يمكن استغاللها في السوق. -2
وم البنك بترديد نقاط القوة والضعف الموجودة لدى البنوك يق -2

      . المنافسة برورة دائمة

      يستخدم البنك التكنولوجيا المناسبة لمعرفته بأروال السوق. -2
يتم تدريب العاممين في البنك عمى طرق جمع المعمومات  -2

      . عن البيئة الخارجية برورة دورية

ستمرة من طرف البنك لمعرفة راجات .هناك متابعة م-1
 ومتطمبات زبائنه.

     

هناك متابعة دائمة لمبنك رول الخدمات المماثمة التي   -01
 تقدمها البنوك األخرى.

 
     

 

II   - نظام البروث التسويقي  

 

 معارض بشدة معارض أعرف ال موافق موافق تماما 

      . ائن ورغباتهميقوم البنك بدراسة السوق ومعرفة راجات الزب -0

يهتم البنك بتوفير المعمومات عن كافة خدماته لقطاعات سوقية  -7
      . مختمفة

يعتمد البنك عمى مراجع متعددة لجمع البيانات إلجراء البرث  -0
 التسويقي.

     

      . يقوم البنك بتوفير ميزانية كافية لإلنفاق عمى البروث الميدانية -2
متنوعة لجمع البيانات عند إجراء بروث يعتمد البنك عمى مرادر  -2

   تسويقية.
 

  

يتم تدريب العاممين في قسم التسويق عمى األساليب العممية في  -2
   .البرث التسويقي

 
  

يقوم البنك بنشر نتائج البروث التسويقية برورة مستمرة في وسائل  -2
 اإلعالم المختمفة.

 
  

 
  

      ية في األسواق الدوليةيخرص البنك ميزانية خارة بالبروث التسويق -2

III   -الداخمية والتقارير نظام السجالت 

 معارض بشدة  معارض أعرف ال موافق موافق تماما
      ٌتوفر لدى البنك قاعدة بٌانات حول زبائنه -0
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ٌتوفر لدى البنك قاعدة بٌانات حول خدمات البنوك المتواجدة  -7
 خارج الجزائر.

     

      كاوي زبائنه.لدى البنك سجالت حول ش -0

ٌوفر نظام السجالت الداخلٌة للبنك بٌانات عن البٌئة التً ٌتعامل  -2
 معها البنك.

 ٌحتفظ البنك بنظام حدٌث للسجالت ٌتم تحدٌثها باستمرار. -2
 

ٌقوم البنك بتخزٌن المعلومات الخاصة بتفضٌالت الزبائن من  -2
 . الخدمات

 

 . عداد التقارٌر عن العملٌات الداخلٌةٌتمتع البنك بالقدرة على إ -2
 

 ثانيا: القدرة التنافسية لمبنك
I- جودة الخدمات 

 معارض بشدة معارض أعرف ال موافق موافق تماما 
يعمل البنك عمى ترسين خدماته بما يتماشى مع ارتياجات  -0

      الزبائن.

      لدى البنك القدرة عمى تقديم خدمات وفقا الرتياجات زبائنه. -7
يقوم البنك بأخ  بعين االعتبار مقتررات الزبائن لترسين جودة  -0

      خدماته.

ٌعالج البنك شكاوي الزبائن بطرٌقة تسمح بإعادة النظر فً  -2
 جودة خدمات البنك.

     

يعمل البنك عمى تكييف جودة الخدمة رسب االرتياجات  -2
      . الرقيقية لمزبائن الدائمبن

ي البنك بالتكمفة التي تتطمب عممية اداء ترتبط جودة الخدمة ف -2
      الخدمة برورة دقيقة.

 Backيعمل البنك عمى توفير جميع خدماته في مكتب وارد  -2

office 
     

 

 

II-  الررة السوقية 
 

 

 معارض بشدة معارض أعرف ال موافق موافق تماما 
استخدام البنك لممعمومات التسويقية ساعد البنك في  -0

      د.اكتساب زبائن جد

يركز البنك عمى تقديم الخدمات التي تمقى رواجا كبيرا  -7
      وتساهم في توسيع نشاطه.

يمجأ البنك إلى ترديث وتطوير خدماته باستمرار لمرفاظ  -0
      . عمى ررته السوقية

يمتمك البنك ررة سوقية جيدة بسبب انخفاض أسعار  -2
 خدماته.

     

افيا تمكنه من تقديم يمتمك البنك شبكة فروع منتشرة جغر  -2
      خدماته ألكبر عدد ممكن من الزبائن.



 اؼببلحق
 

 

      أدى  رضا زبائن البنك  في زيادة إقبال زبائن جدد. -2
يسمح الجهد التسويقي المنظم باستقطاب المزيد من  -2

الودائع المختمفة مما يمكن البنك من زيادة ررته 
 . السوقية

     

قدرات زبائنه من يعمل البنك عمى جعل خدماته مناسبة ل -2
      . اجل توسيع قاعدة زبائنه وبالتالي ررته السوقية

إن معرفة البنك بترركات البنوك األخرى المتواجدة في  -1
      الجزائر  ساهم في ج ب زبائن جدد لمبنك.

 

III-  الربرية 
 

 

 معارض بشدة معارض ال أعرف موافق موافق تماما 
راجات الزبائن بالكيفية يقدم البنك الخدمات التي تمبي رغبات و  -0

 التي تسمح له بترقيق األرباح.
     

ساهمت عممية تقديم الخدمة المررفية برورة جدية  في زيادة  -7
      ربرية البنك.

يعمل البنك عمى ترديد أسعار خدماته بالرورة التي ترقق له  -0
      . أقرى ربح ممكن

ات يعمل البنك عمى تخفيض التكاليف من خالل إيجاد قنو  -2
 . توزيع   ات كفاءة

     

      يميل البنك إلى تخفيض تكاليف الخدمات المقدمة لزبائه. -2
  

IV-  توظيف التكنولوجيا 
 

 
موافق 
 معارض بشدة معارض أعرف ال موافق تماما

      . يهتم البنك بإدخال التكنولوجيا الجديدة -0
يعتمد البنك عمى الوسائط التكنولوجية في توزيع خدماته  -7

      . فيةالمرر 

      يستفيد البنك من الهاتف النقال في تقديم خدمات لزبائنه. -0

      في التوارل مع زبائنه  E-MAILيستخدم البنك  -2

      . عن بعد لزبائنه أخرى يقدم البنك خدمات -2
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 انظر إلى التهميش 495: األزمات إدارة: ثالثا
I- األزمةقبل  مررمة ما  

 

 
موافق 
 معارض بشدة معارض أعرف ال موافق تماما

      . يقوم البنك بالتعامل مع جميع األخطاء والشكاوي بجدية -0
يتم مسح بيئة البنك الداخمية بشكل شامل ومنتظم لمتعرف عمى  -7

      مؤشرات  ارتمال ردوث األزمات.

يتم مسح البيئة الخارجية لمبنك بشكل شامل ومنتظم لمتعرف  -0
 . تعمى مؤشرات ارتمال ردوث األزما

     

يوجد اهتمام من البنك بعمميات ترنيف وتبويب وترميل  -2
      مؤشرات ردوث األزمات.

هناك اهتمام  من البنك باكتشاف عالمات الخطر التي قد تكون  -2
 مؤشرا لردوث األزمات.

     

 

 

II-  األزمةمررمة 
 

 
موافق 
 تماما

 معارض بشدة معارض عرفال أ موافق
آثار األزمة  خارة من النارية يعمل البنك عمى التخفيف من  -0

      . ةالتسويقي

يتخ  البنك  اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية  -7
      . في البنك دون أي تأخير في ظروف األزمة

      . يستفيد البنك من المعمومات التسويقية خالل األزمة -0
في  يوفر نظام المعمومات التسويقية معمومات تساعد  البنك -2

      التقميل من آثار أالزمة.

يساهم نظام المعمومات التسويقية في توفير تقارير  عند  -2
      تعرض البنك  الزمات  تساهم في الخروج منها بأقل األضرار.

يمكن لمبنك من استرجاع المعمومات التسويقية بطريقة سهمة  -2
 . أزمةأي  وبسيطة وفي الوقت المناسب عند ردوث 

     

 

 

III-  رمة ما بعد األزمةمر 
 

موافق 
 تماما

 معارض بشدة معارض أعرف ال موافق
يقوم البنك من تخزين جميع المعمومات التسويقية التي  -0

      استخدمت خالل األزمة لغرض االستفادة منها.

يمكن لمبنك من الورول إلى المعمومات السابقة بسرعة  -7
      وسهولة.

                                                 
495

ت انتً تتعرض نها انبىىك انعمىمٍة انجسائرٌة وتٍجة االوفتاح عهى انعانم انخارجً، وخاصة فً ظم دخىل انبىىك األجىبٍة ٌقصذ باألزما  - 

 سعر صرف أو أزمة سٍىنة. ...انخ.  ائتماوٍة أو أزمة أزمةوظهىر انبىىك انمذهٍة  وبانتانً ٌمكه أن تكىن أزمة تسىٌقٍة آو 
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الثغرات في الخطط يستفيد البنك من األخطاء السابقة و  -0
      التسويقية الستفادة منها لتجنب وقوع األزمات مستقبال.

يأخ  البنك بعين االعتبار جميع التوريات والرمول المقتررة  -2
 . المقدمة من إدارة التسويق

     

يقوم البنك بتقييم  الخطط والبرامج  التسويقية إلدارة األزمات  -2
اجل التعامل مع األزمات  السابقة بقرد تطويرها وترسينها من

 المستقبمية. 
     

يعمل البنك عمى تقييم لمخطط والممارسات والقرارات التسويقية  -2
      . لمتعامل مع األزمات المشابهة في البنوك أخرى الستفادة منها

يستخمص البنك الدروس والعبر من األزمات التي واجهته  -2
 سابقا في مراولة الستفادة منها مستقبال.
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 (14الملحق رقم)

SPSS مخرجات برنامج 

الفا كرونباخ -4-1  
RELIABILITY 

/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 

Récapitulatif de traitement des 
observations 

  N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 0.0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

                           

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

.851 10 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.792 8 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.658 7 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y7 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.802 7 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.781 9 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y17 y18 y19 y20 y21 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.594 5 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y17 y18 y19 y20 y21 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.594 5 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y22 y23 y24 y25 y26 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Récapitulatif de traitement des observations 
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 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.701 5 

 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=y27 y28 y29 y30 y31 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.825 6 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=y38 y39 y40 y41 y42 y43 y44 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.864 7 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 90 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 90 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.681 5 

 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 

x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 35 100.0 

Exclue
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.895 25 

 

 للتوزيع البيانات  Smirnov-Kolmogorovاختبار -4-2

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 

 المعلومات نظام

 االزمة ادارة التنافسية القدرة التسويقي

N 90 90 90 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 3.7147 3.9077 3.6543 

Ecart type .52843 .50776 .63670 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .062 .056 .093 

Positif .062 .055 .060 

Négatif -.047 -.056 -.093 

Statistiques de test .062 .056 .093 

Sig. asymptotique (bilatérale) .200
c,d

 .200
c,d

 .052
c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

d. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

 



 اؼببلحق
 

 

 اختبار الفروق -4-3

 تحليل الفروق تعزى للهيكل التنظيمي العام  -4-3-1

 

ANOVA 

   التسويقي المعلومات نظام

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.624 2 .812 3.041 .053 

Intragroupes 23.228 87 .267   

Total 24.852 89    

 

 

 

ANOVA 

   التنافسية القدرة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.221 2 .610 2.444 .093 

Intragroupes 21.726 87 .250   

Total 22.946 89    

 

 

ANOVA 

   االزمة ادارة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 3.229 2 1.614 4.275 .017 

Intragroupes 32.850 87 .378   

Total 36.079 89    

 

 

 

 

 

تحليل الفروق تعزى إلى البنك  -4-3-2  
ONEWAY التسويقي.الوعلوهاث.نظام BY البنك_اسن 

 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

   التسويقي المعلومات نظام
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Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.628 5 .326 1.178 .327 

Intragroupes 23.224 84 .276   

Total 24.852 89    

 
 

ONEWAY التنافسيت.القدرة BY البنك_اسن 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

   التنافسية القدرة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.256 5 .251 .973 .439 

Intragroupes 21.690 84 .258   

Total 22.946 89    

 
 

ONEWAY االزهت.إدارة BY البنك_اسن 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

 

ANOVA 

   االزمة ادارة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 2.717 5 .543 1.368 .245 

Intragroupes 33.362 84 .397   

Total 36.079 89    

 

 تحليل االنحدار -4-4

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .731
a

 .534 .517 .36235 
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Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) .754 .292  2.584 .011 

 062. 1.892 186. 082. 156. التسويقي االستخبارات نظام

 002. 3.191 375. 095. 305. التسويقي البحوث نظام

 005. 2.890 282. 088. 253. الداخلية السجالت نظام

a. Variable dépendante : الخدمات جودة 

 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard 

de 
l'estimation 

1 .562
a
 0.316 0.292 0.51403 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 10.512 3 3.504 13.261 .000
b
 

Résidus 22.724 86 .264   

Total 33.236 89    

a. Variable dépendante : الربحية 

b. Prédicteurs : (Constante), التسويقي البحوث نظام ,التسويقي االستخبارات نظام ,الداخلية السجالت نظام 

 

Modèle 
Coefficients non 

standardisés 
Coefficients 
standardisés t Sig. 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 12.927 3 4.309 32.818 .000
b
 

Résidus 11.291 86 .131   

Total 24.218 89    

a. Variable dépendante : الخدمات جودة 

b. Prédicteurs : (Constante), التسويقي البحوث نظام ,التسويقي االستخبارات نظام ,الداخلية السجالت نظام 
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B 
Ecart 

standard Bêta 

1 (Constante) 
1.326 .414   3.205 .002 

نظام االستخبارات 
 105. 1.636 195. 117. 191. التسويقي

 نظام البحوث التسويقي
.038 .135 .040 .283 .778 

 نظام السجالت الداخلية
.437 .124 .416 3.517 .001 

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .702
a

 .492 .475 .39634 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13.104 3 4.368 27.807 .000
b
 

Résidus 13.509 86 .157   

Total 26.613 89    

a. Variable dépendante : السوقية الحصة 

b. Prédicteurs : (Constante), ستخباراتاال نظام ,الداخلية السجالت نظام  التسويقي البحوث نظام ,التسويقي 

 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Ecart 

standard Bêta 

1 (Constante) 1.151 .319   3.609 .001 

نظام االستخبارات 
 التسويقي

.398 .090 .454 4.420 .000 

 نظام البحوث التسويقي
-.130 .104 -.153 -1.248 .215 

 نظام السجالت الداخلية
.476 .096 .506 4.965 .000 

a. Variable dépendante : الحصة السوقية 
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Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard 

de 
l'estimation 

1 .563
a
 0.317 0.293 0.66703 

 

ANOVA
a
 

Modèle 
Somme 

des 
carrés 

ddl 
Carré 
moyen 

F Sig. 

1 

Régression 17.729 3 5.91 13.282 .000
b
 

Résidus 38.264 86 0.445     

Total 55.993 89       

a. Variable dépendante : توظيف التكنولوجيا 

b. Prédicteurs : (Constante),  نظام السجالت الداخلية، نظام االستخبارات التسويقي، نظام البحوث
 التسويقي

 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

B 
Ecart 

standard 
Bêta 

1 

(Constante) 0.617 0.537   1.15 0.254 

نظام 
االستخبارات 

 التسويقي
0.352 0.151 0.277 2.324 0.022 

نظام البحوث 
 التسويقي

0.237 0.176 0.192 1.347 0.181 

الت نظام السج
 الداخلية

0.262 0.161 0.192 1.628 0.107 

Récapitulatif des modèles 

 
 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard 

de 
l’estimation 

1 .758
a
 0.575 0.57 0.33278 

a. Prédicteurs : (Constante), نظام المعلومات التسويقي 

 

 



 اؼببلحق
 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle 
Somme 

des 
carrés 

ddl 
Carré 
moyen 

F Sig. 

1 

Régression 13.201 1 13.201 119.205 .000
b
 

Résidus 9.745 88 0.111     

Total 22.946 89       

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

b. Prédicteurs : (Constante), نظام المعلومات التسويقي 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

B 
Ecart 

standard 
Bêta 

1 

(Constante) 1.2 0.25   4.793 0 

نظام المعلومات 
 التسويقي

0.729 0.067 0.758 10.918 0 

a. Variable dépendante : القدرة التنافسية 

 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard 

de 
l'estimation 

1 .758
a
 0.575 0.56 0.48792 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 27.722 3 9.241 38.816 .000
b
 

Résidus 20.474 86 .238   

Total 48.196 89    

a. Variable dépendante : االزمة ماقبل مرحلة 

b. Prédicteurs : (Constante), التسويقي البحوث نظام ,التسويقي االستخبارات نظام ,الداخلية السجالت نظام 

 



 اؼببلحق
 

 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

B 
Ecart 

standard 
Bêta 

1 

(Constante) -0.405 0.393   -1.031 0.305 

نظام 
االستخبارات 

 التسويقي
0.274 0.111 0.233 2.475 0.015 

نظام البحوث 
 التسويقي

0.32 0.129 0.279 2.488 0.015 

نظام السجالت 
 الداخلية

0.476 0.118 0.376 4.037 0 

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .726
a
 .527 .510 .48994 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 22.980 3 7.660 31.911 .000
b
 

Résidus 20.644 86 .240   

Total 43.624 89    

a. Variable dépendante : االزمة مرحلة 

b. Prédicteurs : (Constante), التسويقي البحوث نظام ,التسويقي االستخبارات نظام ,الداخلية السجالت نظام 

 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

B 
Ecart 

standard 
Bêta 

1 

(Constante) 0.009 0.394   0.024 0.981 

نظام 
االستخبارات 

 التسويقي
0.197 0.111 0.176 1.774 0.08 

نظام البحوث 
 التسويقي

0.329 0.129 0.302 2.551 0.013 

نظام السجالت 
 اخليةالد

0.438 0.118 0.364 3.702 0 

 



 اؼببلحق
 

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .713
a
 .508 .491 .48945 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 21.253 3 7.084 29.571 .000
b
 

Résidus 20.603 86 .240   

Total 41.855 89    

a. Variable dépendante : االزمة مابعد مرحلة 

b. Prédicteurs : (Constante), التسويقي البحوث نظام ,التسويقي االستخبارات نظام ,الداخلية السجالت نظام 

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) .290 .394  .735 .464 

 010. 2.638 267. 111. 293. التسويقي االستخبارات نظام

 026. 2.260 273. 129. 291. التسويقي البحوث نظام

 004. 2.964 297. 118. 351. الداخلية السجالت نظام

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .795
a
 .632 .628 .38835 

a. Prédicteurs : (Constante), التسويقي المعلومات نظام 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 22.807 1 22.807 151.221 .000
b
 

Résidus 13.272 88 .151   

Total 36.079 89    

a. Variable dépendante : االزمة ادارة 

b. Prédicteurs : (Constante), التسويقي المعلومات نظام 

 



 اؼببلحق
 

 

 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) .096 .292  .328 .744 

لوماتالمع نظام  000. 12.297 795. 078. 958. التسويقي 

a. Variable dépendante : االزمة ادارة 

 


