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الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في األولى واألخرة، الذي وفقني إلنجاز  
 هذا العمل المتواضع وبعد.

بالجميل إلى المشرف األستاذ "ف ارس طلوش" على  والعرف ان    والشكر الجزيلنتوجه بالثناء  
 فترة إنجاز هذا العمل.كل ما قدمه من توجيهات قيمة ومالحظات نيرة طوال  

كما نتوجه بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى السادة األساتذة المحترمين أعضاء لجنة  
 .المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا العمل األكاديمي

العون    يديكما أتوجه بالشكر واإلمتنان إلى األستاذة شيروف فضيلة التي قدمت  
 والمساعدة في إنجاز هذا العمل.

كما ال يفوتني أن أتوجه بالتحية والشكر إلى كل أساتذة العلوم االقتصادية والعلوم  
 التجارية وعلوم التسيير

 مد يد العون إلخراج هذه المذكرة إلى حيز الوجود.وأتقدم بالشكر إلى كل من ساهم و 



 

 

 

 بالق لم.، أحمد اهلل الذي علم  اهلل الرحمن الرحيمبسم   

عمل، وعمل ينهيه أجل وبعد يجزى    وأمل يحققهعلمتني معاناتي أن الحياة ألم يخفيه أمل  
وإخفض  المرء بما فعل... أهدي هذا العمل المتواضع، إلى من نزل فيهما قوله تعالى" 

 جناح الذل من الرحمة وق ل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" صدق اهلل العظيم.  لهما

بكل عمري..... لها  إلى المترعة روحها باإليمان التي يفيض ق لبها رحمة وحنان وأدين  
 أمي الغالية "حفيظة" حفظها اهلل.

إلى الذي تعذب وعمل وجد وكد من أجل أن أرتاح ويوفر لي كل أسباب الراحة أبي  
 زيز "محمد الشريف" حفظه اهلل. الع

األعزاء خاصة أخي  جاح وأفراحي إخوتي  إلى الذين وفروا لي كل أسباب التوفيق والن
وال أنسا أختي عفيفة وأخي رفيق  ومعينا لي في هذا العمل، بشير الذي كان سندا  

 العون.  يدمدى لي    اللذان

وأكرمني بحسن  وإلى أستاذي "ف ارس طلوش" الذي تحملني طوال هذه المسيرة  
 توجيهاته وإرشاداته.

 إلى زمالئي وزميالتي في الدراسة خاصة صديقتي وحبيبتي "شرين" و 

 وإلى صديقتي العزيزة مروى، وال أنسى صديق اتي وحبيباتي " ميسى وخولة"

  وإلى كللى كل من ساعدني في انجاز عملي هذا سواء من قريب او من بعيد، وإ
 جاهدا من أجل رفع مستواه العلمي.إنسان يحب الخير ألمته ويسعى  
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 مقدمة: 

والتي من أهمها ثورة تكنلوجيا المعلومات  يشهد العالم األن العديد من المتغيرات الحديثة    
واالتصال، التي تعتبر سمة العصر الحديث التي تأثر بها الناس كثيرا وبدئوا التعامل على أساسها 

عامة نظرا لمزاياها من ناحية السرعة والتكلفة، كما إنعكس ذلك على أنشطة المنظمات بصفة 
والمنظمات المصرفية بصفة خاصة، تجلى بشكل خاص في تطوير تسويق الخدمات بإستخدام 
تكنلوجيا اإلتصاالت والمعلومات األمر الذي أثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على تطورها بشكل 
عام، وهو اإلتجاه الذي شهد توسعا كبيرا في اآلونة األخيرة في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد 

 دورها في الحياة المعاصرة.

ضمن ذلك فقد عرفت الوظائف التسويقية مفهوم جديد وباتت تأخذ شكال أكثر فاعلية مع    
التكنلوجيا الرقمية إال أنها لم تستبعد أو تنكر نظريات التسويق التقليدية، بل إستطاعت اإلستفادة 

يجاد حلول لمشاكلها وأخرجت ظاهرة جديدة تسم ى بالتسويق اإللكتروني حيث منها في تطوير وا 
برز في السنوات األخيرة في مجال الخدمات البنكية وهو ما أدى إلى زيادة اإلهتمام به بحيث غدا 
ضرورة تقتضيها الطبيعة التنافسية التي آلة إليها األسواق التي تعمل فيها البنوك والمؤسسات 

ا للوصول إلى الزبائن بأكثر فعالية وعليه المالية األخرى، فتبني البنوك ذلك التوجه يعد خيارا وحيد
شهدت المصارف تنافسا فيما بينها لإلرتقاء بهذا التوجه في خدماتها بتحقيق خدمات مصرفية 
إلكترونية مميزة، بل تحقيق التنوع لتشمل العديد من الوسائط التي تتالءم مع اإلحتياجات المتجددة 

نافسية، وهو التوجه الذي يجب أن تأخذ به البنوك للمتعاملين، وذلك كوسيلة لتعزيز ميزتها الت
الجزائرية العمومية قبل الخاصة، فتحديث وعصرنة المعامالت المالية والمصرفية وطرق معالجة 

ذو أولوية بالنسبة لها في المرحلة الراهنة لتدارك التأخر المسجل في هذا  يعد مجاالالمعلومات 
مسار اإلصالحات المصرفية خاصة وأنها بعد فتح  ستكمالومن جهة أخرى إل المجال من جهة،

باب المنافسة للبنوك والمؤسسات المالية األجنبية أو حتى من خالل فتح رأسمالها للشراكة 
 األجنبية. 

 بناءا على ما سبق، يمكن طرح وصياغة اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة على النحو التالي:

 تحقيق ميزة تنافسية للبنوك التجارية؟ التسويق اإللكتروني في تطبيقما مدى 



 ب
 

 واإلشكالية المطروحة بالصيغة السابقة تقودنا إلى طرح التساؤالت التالية:

 ما هو التسويق اإللكتروني وماهي أبعاد تطبيقه في البنوك التجارية؟ -

ما مدى مساهمة التسويق اإللكتروني في توفير قاعدة معلومات تساعد البنوك لتحقيق ميزة  -
 تنافسية لها؟

 زيادة الميزة التنافسية للبنوك؟ ىماهي الخدمات اإللكترونية التي تعمل عل -

ما هي أثار تطبيق التسويق اإللكتروني التي تحقق ميزة تنافسية للبنك عن غيره من البنوك  -
 المنافسة؟

حقيق ميزة ما مدى تطبيق التسويق اإللكتروني بين البنوك العمومية والخاصة وآثار ذلك في ت -
 تنافسية؟

 وبغية المساعدة في اإلجابة على هاته األسئلة يمكن طرح الفرضيات التالية:

 ال توجد عالقة بين تطبيق التسويق اإللكتروني والميزة التنافسية. -

 ة المعلومات والميزة التنافسية.  دال توجد عالقة بين قاع -

 ة التنافسية.ال توجد عالقة بين الخدمات اإللكترونية والميز  -

 ال يوجد إختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص التسويق اإللكتروني. -

 ال يوجد إختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص الميزة التنافسية. -

 تتجلى أهمية الدراسة في: أهمية الدراسة: -

 تصاالت السريعة التي تخص النشاطات لتطور التكنولوجي الهائل ونظم اإلعرض أهم سمات ا
 التسويقية والعمل المصرفي.

 يا الحديثة جميع مناقشة واحدة من أهم القضايا المالية في هذا العصر في ظل شمول التكنلوج
جتماعية والثقافية وهو التسويق اإللكتروني المصرفي وأثره على القدرة تصادية واإلقجوانب الحياة اإل

 ع بها البنوك.التنافسية التي تتمت
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  تأتي أهمية البحث من الدور الذي يلعبه التسويق في العمل المصرفي وبالذات التسويق
 ستخدام اإلنترنت في التعامل.المصرف التسويقية وذلك عن طريق إ اإللكتروني في تحقيق أهداف

 ها كما تكمن أهمية الدراسة في معرفة أنواع الخدمات المصرفية اإللكترونية التي يبحث عن
 .الزبائن ويفضلون تواجدها في المصارف حتى تتمكن هذه المصارف من تقديمها وتوفيرها للزبائن

  :فيتتمثل أهداف البحث  أهداف الدراسة: -

 .عرض ألهم المفاهيم المرتبطة بتطبيق التسويق اإللكتروني في البنوك التجارية 
 اإللكتروني المصرفي على مستوى دعم طالع على الدور الحيوي الذي يقوم به التسويق اإل

 ستمراره.وا   كيان البنك وبقاؤه
 حضاريا  اعتباره أسلوبالخدمات المصرفية اإللكترونية بإ تسليط الضوء على أسلوب تسويق

 متقدما في تقديم الخدمة المصرفية للزبائن والمتعاملين.
  نافسية للبنوك التجارية.دور التسويق المصرفي اإللكتروني في زيادة القدرة التالتعرف على 
  التعرف على خصائص قاعدة المعلومات األساسية والدقيقة والشاملة لجمع البيانات المحفوظة

 التي تستخدم في عرض وتقديم المعلومات المطلوبة في إجراءات التسويق اإللكتروني.
 اإللكتروني. ستخدام المعامالت البنكية في التسويقمن توفر عنصر الثقة واألمان في إ التأكد 
 .تحديد أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق أسلوب التسويق اإللكتروني في المصارف 

 المنهج المتبع: -

ثبات صحة الفرضيات إ    شكاليته وا  عتمدنا على المنهج الوصفي بغية اإللمام بجوانب البحث وا 
اإلستعانة من أجل بهدف اإلحاطة بجوانب الموضوع وفهم مكوناته وتحليل كل أبعاده، حيث تم 

ذلك على مجموعة من الدراسات والبحوث المتوفرة سواء كانت في شكل كتب، مذكرات أو رسائل 
ماجستير أو أطروحات دكتوراه، أو مقاالت منشورة في مجالت أو مؤتمرات أو عبر مواقع 

 اإلنترنت.

إعتمدت على تقنية  ةدراسة حال عتمدنا في الجانب التطبيقي على المنهج التحليل بإجراءكما إ   
كأداة  SPSSستخدام برنامج البنوك العمومية والخاصة بإستبيان موجه إلى موظفين لبعض اإل
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ختبار الفروض لقياس آفاق تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك إحصائية إل
 اسبة. التجارية، باإلضافة إلى تحليل النتائج الميدانية وتقديم التوصيات المن

 تتجلى أهم أسباب إختيار الموضوع في: ختيار الموضوع:أسباب إ -

  قتصادية وزيادة رفاهية اإللكترونية في تحقيق التنمية اإلالدور الكبير والمتزايد للخدمات البنكية
 المجتمع.

 اعه تسرونية وهذا نظرا لحيوية القطاع وا  تبني معظم البنوك العالمية لتقنيات التسويق اإللكت
 تصال المباشر مع الزبائن وكل الفئات والشرائح.خاصة في توفره على خصوصية اإل

 هتمام بالدراسات الحديثة.تسويق اإللكتروني والحاجة إلى اإلأهمية الدراسات في مجال ال 
  التعرف على فاعلية تطبيق التسويق اإللكتروني في المصارف وما يحقق ذلك من ميزة تنافسية

 ما يقابلها من البنوك األجنبية.للبنوك الجزائرية و 
  عتبارها جزء الجديدة بإتبني البنوك الجزائرية في الوقت الحالي تطبيق بطاقة الدفع اإللكترونية

 من خدمات المصرفية اإللكترونية حديثة التطبيق وآثار ذلك على تحقيق ميزة تنافسية لها.

 الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع: -

 مجلة الجامعة األسمرية –( 2015 –ي أبوخريص، مصطفى أحمد شكشك )دراسة عمران عل 
حيث كانت الدراسة بعنوان التسويق اإللكتروني وأثره على المجلد الثاني،  –العدد السابع عشر 

حيث هدفت هذه جودة الخدمات المصرفية دراسة ميدانية عن المصارف التجارية بمدينة زليتن، 
تطبيق أسلوب التسويق المصرفي اإللكتروني على جودة الخدمات الدراسة للتعرف على مدى أثر 

المصرفية بالمصارف العاملة في ليبيا وتحديدا المصارف العاملة بمدينة زلتين من وجهة نظر 
زبائن هذه المصارف والتي تهدف إلى معرفة الواقع الممارس بها وما يحقق من مزايا لها ولزبائنها 

ي تواجهها هذه المصارف، حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي والكشف عن أهم المشكالت الت
التحليلي في هذه الدراسة وذلك عن طريق توزيع االستبانة على العمالء ومن خاللها تم التوصل 
للعديد من االستنتاجات والتي من أبرزها أن هناك تأثير للتسويق اإللكتروني على جودة الخدمات 

 المصرفية بهذه المصارف.
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 العدد الخاص  –مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ( 2013-راسة فارس عبد اهلل )د
بالمؤتمر. حيث كانت الدراسة بعنوان مشكالت تسويق الخدمات اإللكترونية في العراق وعالقتها 
برضاء الزبائن لعينة من المصارف العاملة في بغداد. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

المشكالت التي تواجه تطبيق أسلوب التسويق اإللكتروني وأنشطة المؤسسات المصرفية في  أهم
العراق وعالقتها برضاء الزبائن. هذا وقد توصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات من أهمها 
ضرورة إعادة هندسة العمل اإلداري بالمصارف العراقية مع التركيز على ضرورة تأهيل كوادر تلك 

رف عن طريق إقامة برامج تدريبية بالداخل والخارج، وذلك بما يتناسب والتطورات العالمية المصا
 الحديثة في هذا المجال.

   حيث كانت الدراسة بعنوان دور الخدمات اإللكترونية في ( 2012 –)دراسة لشاهد عبيد
ة إلى التعرف هدفت هذه الدراستعزيز ميزة تنافسية في قطاع المصارف بمحافظة جنين بفلسطين، 

على دور الخدمات اإللكترونية في تعزيز الميزة التنافسية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي كمنهجية مناسبة لموضوع الدراسة، ومن أبرز نتائجها أنه ال توجد فروق ذات داللة 

ة جنين إحصائية في دور الخدمات اإللكترونية المصرفية التي تقدمها المصارف في محافظ
 بفلسطين لجميع متغيرات الدراسة.

  الدراسة بعنوان أثر التسويق اإللكتروني على جودة ( 2009/2010)دراسة شيروف فضيلة
دراسة حالة لبعض المصارف في الجزائر. حيث هدفت هذه الدراسة إلى  –الخدمات المصرفية 

ت المصرفية بالجزائر، وقد دراسة وتحليل واقع دور التسويق اإللكتروني في تحسين جودة الخدما
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع طريقة دراسة الحالة، وهي طريقة تقييمية 
اعتمدت تعبئة االستبانة الموجهة للعمالء كأداة الختبار الفروض لقياس أثر التسويق اإللكتروني 

ا أفرزت الدراسة جملة من النتائج على جودة الخدمات المصرفية لعينة من المصارف بالجزائر، كم
يمكن تلخيصها في أن هناك تأثيرًا للتسويق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصارف 

 محل الدراسة.
   45العدد  –مجلة العلوم اإلنسانية السنة السابعة  –( 2010 –)دراسة شاكر تركي إسماعيل .

 –حيث كانت الدراسة بعنوان التسويق المصرفي اإللكتروني والميزة التنافسية للمصارف األردنية 
دراسة ميدانية على البنوك األردنية. هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر الخدمات المصرفية 
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لمصارف األردنية اإللكترونية والخدمات اإللكترونية المرافقة لجوهر الخدمة المصرفية على اكساب ا
ميزة تنافسية تساهم في دعم قدرتها التنافسية لمواجهة منافسة المصارف على المستوى المحلي 
واإلقليمي، حيث تم دراسة جميع المصارف الرئيسية العاملة في األردن والفروع الرئيسية التابعة لها 

ذه المصارف بطريقة المسح والعاملة في كل محافظة عمان، الزرقاء، اربد. حيث تم دراسة جميع ه
الشامل. وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات والتي من أهمها أن بإمكان البنوك األردنية 
أن تتنافس فيما بينها على المستوى المحلي من خالل الميزة التنافسية باستخدام الوسائل اإللكترونية 

ت المصرفية اإللكترونية أمرا حتميا لخدمة عمالئها حيث أن ثورة االتصاالت جعلت من الخدما
 سيفرض نفسه في تحديد مستقبل المصارف المتطورة.

   واقع استخدام التسويق  دراسة بعنوان( 2009 –)دراسة رند عمران مصطفى األسطل
اإللكتروني لدى البنوك العامة في قطاع غزة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق 

لكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع غزة، من وجهة نظر المستويات وممارسة التسويق اإل
اإلدارية في ظل الممارسات التسويقية التي تهدف إلى معرفة الواقع الممارس وما يحقق من مزايا 
بالنسبة )للبنك، الكادر الوظيفي، والعمالء، وماهي الصعوبات التي تواجهها، وقد استخدمت الباحثة 

لتحليلي في البحث، وتمثلت عينة الدراسة من فئة المستويات اإلدارية العليا المنهج الوصفي ا
والوسطى والدنيا، في البنوك العاملة في قطاع غزة. وقد قامت الباحثة باستخدام طريقة العينة 
العشوائية الطبقية، وتم االعتماد على االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وقد خلصت الدراسة إلى أن 

اقع ممارس للتسويق اإللكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع غزة وكذلك توفر عناصر هناك و 
 استخدام التسويق اإللكتروني.

  الدراسة بعنوان دور التسويق اإللكتروني في تطوير  (2008/2009)دراسة جمال بوعتروس
تبيان الدور حالة البنك العربي األردن. تتمحور هذه الدراسة حول  –سياسة التسويق المصرفي 

الذي تلعبه تكنلوجيا المعلومات واالتصال في االرتقاء بأنشطة المؤسسة المصرفية، وما تقدمه لها 
من مميزات تنافسية وفرص واعدة لتحقيق مكانة متميزة في السوق الذي تعمل فيه من خالل تقديم 

التي حققتها أفضل الحلول للعمالء، وانصب اهتمامه بالدرجة األولى على دراسة النتائج 
المصارف، بعد عملية الدمج الناجحة بين تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والتسويق وهذا ساعد 
الكثير من المصارف في الدول المتقدمة على تطوير مزيجها التسويقي، ولقد واكبت مصارف 
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هة وتزايد الدول الناشئة هذا التطور خاصة بعد أن تبين أنها غير آمنة على حصتها السوقية من ج
الطلب على مثل هذه الخدمات التي توفر على العميل الوقت والجهد والتكلفة، والتجربة التي 

 خاضها البنك العربي األردني لدليل على إمكانية تحقيق النجاح.
 كانت الدراسة بعنوان دور إدارة المعرفة وتكنلوجيا ( 2008-)دراسة سلوى محمد الشرفا

ا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة، حيث تهدف الدراسة المعلومات في تحقيق المزاي
إلى التعرف على دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في 
المصارف العاملة في قطاع غزة، وقد جرى تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة 

ى جميع المدراء العاملين ورؤساء األقسام في المصارف المبحوثة، باستخدام استبانة تم توزيعها عل
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: توجد عالقة بين إدارة المعرفة وتكنلوجيا 
المعلومات ومجاالت الميزة التنافسية )جودة المنتجات، األداء المالي، السيطرة على األسواق، كفاءة 

 والتطور(. العمليات، اإلبداع

 حدود الدراسة: -

تتمثل الحدود المكانية في آفاق تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك التجارية  
بدراسة مقارنة بين البنوك العامة والبنوك الخاصة بوالية قسنطينة بدراسة عينة على موظفي فروع 

متدت  2016إلى  2014كال البنكين، أما الحدود الزمنية فتمثلت في الفترة الممتدة من  للدراسة وا 
 .2017ماي  17أفريل إلى  15فترة النتائج من 

 من الصعوبات التي واجهتها الدراسة نذكر: 

 ن تم الحصول عليه  فتكون محدودة. اصعوبة الحصول على المعلومات وا 
 سقاط الجانب النظري على واقع البنوك الجزائرية.صعوبة إ 
 الكثير من فروع البنوك بالرفض.ستبانة حيث واجهتني صعوبة اإلجابة على اإل 

 البحث: هيكل -

تم تقسيم البحث إلى قسمين قسم نظري وآخر تطبيقي، فالقسم النظري يضم فصلين: الفصل     
األول تناول مدخل للتسويق اإللكتروني والتسويق اإللكتروني المصرفي من خالل أربعة مباحث، 
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قية المحددة لمفهوم التسويق اإللكتروني، بدءا تطرق المبحث األول إلى األبعاد النظرية والتطبي
باإلطار المفاهيمي والخصائص ووظائف التسويق اإللكتروني ومجاالت تطبيقه. أما المبحث الثاني 
فقد تعرض إلى عناصر المزيج التسويقي الخدمي والمتمثل في المنتج، التسعير، الترويج، التوزيع، 

اإللكتروني. والمبحث الثالث تطرق إلى التسويق  للتسويق ةباإلضافة إلى العناصر الجديد
ستخدام التسويق اإللكتروني المصرفي. وفي األخير وني المصرفي من مفاهيم واألدوات إاإللكتر 

 يأتي المبحث الرابع الذي تطرق إلى الفرص وتحديات التسويق اإللكتروني والمالمح المستقبلية له.

لتسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوك من أما الفصل الثاني فقد تناول دور ا    
زة التنافسية من خالل أربعة مباحث هي: المبحث األول تمثل في عرض المفاهيم المحددة للمي

ستراتيجيتها، وكيفية بنائها ومحدداتها. والمبحث الثاني تطرق إلى تأثير التسويق مراحل تحقيقها وا  
سويقية بشكل عام، من البنية التحتية والمتطلبات األساسية للتسويق اإللكتروني على النشاطات الت

لث فقد تناول دور التسويق ااإللكتروني والتأثير على عناصر المزيج التسويقي. أما المبحث الث
اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية من خالل جوانب تحقيق ذلك في التعامل من خالل التسويق 

يق اإللكتروني في تنمية القدرة التنافسية للمنظمة. أما المبحث األخير فقد اإللكتروني، ودور التسو 
 تطرق إلى أثر تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك التجارية، وذلك أثر

كتساب وزيادة الميزة التنافسية وتأثير التسويق اإللكتروني في التسويق المصرفي اإللكتروني في إ
 الرقمية على المصارف والزبائن. المعامالت

فتناول فصل واحد تطبيقي، أين حاولنا إسقاط الدراسة النظرية السالفة الذكر  أما القسم الثاني    
تضمن أربعة مباحث،  العامة، ولهذاعلى البنوك التجارية في الجزائر سواء البنوك الخاصة أو 

حيث تمثل المبحث األول في التعريف ببعض البنوك الخاصة محل الدراسة. والمبحث الثاني 
التعريف ببعض البنوك العامة محل الدراسة. بينما المبحث الثالث فقد تطرق إلى الخدمات 

ي األخير المصرفية اإللكترونية المقدمة من طرف بعض البنوك العامة والخاصة في الجزائر. وف
ختبار الفروض المقدمة سابقا لقياس مدى تطبيق التسويق اإللكتروني في تعرض المبحث الرابع إل

الخاصة والعامة بمدينة قسنطينة بإستخدام تحقيق ميزة تنافسية للبنوك التجارية بالمقارنة بين البنوك 



 ذ
 

بين المتغيرين مع  رتباططبيق النماذج اإلحصائية لقياس اإلستبيان موجه لموظفي البنوك وتإ
  عرض أهم النتائج وتحليلها.



 

 الفصل األول

 لتسويق اإللكتروني والتسويق اإللكتروني المصرفيمدخل ل

 تمهيد

األبعاد النظرية والتطبيقية المحددة لمفهوم التسويق المبحث األول: 
 اإللكتروني

 عناصر المزيج التسويق اإللكتروني المبحث الثاني:

 التسويق اإللكتروني المصرفي :الثالثالمبحث 

 فرص وتحديات التسويق اإللكتروني ومستقبلهالمبحث الرابع: 

 خالصة
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 تمهيد  

ستخدام إتصاالت، فبعد أن بدأ علومات واإللوجيا المو تكن مجاليشهد العالم ثورة هائلة في     
وسيلة  ، فهو يعد اليوم1994 بسيطة لتبادل المعلومات فقط إنطالقا من عاماإلنترنت كوسيلة 
تعتمد على وسائط جديدة تعد نتاج لتطوره ، كما أن التوجه التسويقي المتوافق مع تسويقية ناجحة 

أصبح حقال من حقول المعرفة التسويقية الحديثة التي التكنولوجيا )التسويق اإللكتروني(  ذهه
إستراتجية رائدة للنجاح لها تأثير كبير  عتبارهإكبير من جانب الباحثين والكتاب بحظيت باهتمام 

حيث تلعب حاليا دورا في  متدادا في القطاع المصرفي زبائن، والتي عرفت إتجاهات الا  في مواقف و 
 .ستمرارها  المصرف وبقائه و  موقفدعم 

وعلى ضوء ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى تحديد األبعاد النظرية والتطبيقية للتسويق     
وره في القطاع المصرفي وذلك من خالل أربعة مباحث، حيث سيتم التعرض في اإللكتروني ود

إلى  المبحث األول إلى األبعاد النظرية والتطبيقية المحددة لمفهوم التسويق اإللكتروني وفي الثاني
، أما في الثالث فسنتعرض إلى التسويق اإللكتروني المصرفي، عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني

 للرابع إلى الفرص والتحديات التسويق اإللكتروني ومستقبله. وبالنسبة
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 األبعاد النظرية والتطبيقية المحددة لمفهوم التسويق اإللكترونيالمبحث األول: 

يعد التسويق اإللكتروني من المفاهيم الجديدة والمبتكرة في عالم التسويق، حيث يعد واحد من      
ختصار دمة العمليات التجارية والتصرف وا  أهم ما أنتجه الفكر التقني اإللكتروني في تسهيل وخ

تم الزمن حيث يشوبه نوع من الغموض حتى في أدبيات التسويق ويعود ذلك إلى أن التسويق ال ي
 عض المعطيات والمفاهيم ذات الصلةإال من خالل اإلنترنيت ولهذا يرى الباحثين بأن هناك ب

 .بالتسوق اإللكتروني

وعليه سنتطرق في المبحث إلى ماهية التسويق اإللكتروني، وخصائصه وأهدافه مع التعرف     
 التسويق اإللكتروني. على أهم النماذج الشائعة إلستخدام

 ماهية التسويق اإللكتروني المطلب األول:

يشكل التسويق اإللكتروني الطفرة التي إنتقلت بالتسويق إلى جيل جديد من الممارسات، إنعكست    
ستراتجياته، ولتحليل ذلك بأكثر إستنارة يجب علينا التعرض إلى أهم المفاهيم  على أهدافه العامة وا 

جات المادية وقطاع اياه المحققة لقطاع المنتحليل مز المحددة له اليوم وفق هذا التوجه لنتمكن من ت
 الخدمات.

تعددت التعريفات المحددة لمفهوم التسويق اإللكتروني حسب  أوال: تعريف التسويق اإللكتروني:
 نظرة كل باحث والتطبيقات الشائعة، ومن المفاهيم التي عرفت صدى نذكر: 

"العمليات التسويقية التي تتم عبر التقنيات  زيادات التسويق اإللكتروني بأنه عرف عاكف يوسف -
الرقمية كافة مثل اإلنترنيت، وشبكات اإلكسترانت )الشبكة الخارجية( واإلنترانت )الشبكة 

 .1(، وعبر وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية"Mobileالداخلية( والجهاز النقال )

ارة اإللكترونية، ويتكون من جهود عرف كوتلر التسويق اإللكتروني "الجانب التسويق من التج -
 المنظمة في االتصاالت بالنسبة إلى منتجاتها وخدماتها وترويجها، وبيعها على اإلنترنت". 

                                                           
دار النشر زمزم ناشرون التسويق اإللكتروني أسس ومفاهيم وتطبيقات في المصارف التجارية، عاكف يوسف زيادات وآخرون،  1

 .25، ص2014وموزعون، عمان، األردن، سنة 
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تطبيق لألنترنيت والتكنولوجيا الرقمية ذات الصلة لتحقيق أهداف "بأنه  Chaffeyكما عرفه  -
 ."تسويقية ولدعم المفهوم الحديث للتسويق

بأنه "تحقيق األهداف التسويقية من خالل استخدام تقنيات االتصال الرقمية فيعرفه  Mikeأما  -
   مثل األنترنت، اإليميل، تقنيات التجارة اإللكترونية، الكتب اإللكترونية، الهاتف الخلوي".

ستخدام التقنيات الحديثة التي العربية فهو "الوسيلة التي تتم بإتحاد المصارف وبالنسبة لمجلة إ -
تصاالت وشبكات اإلنترنت عبر التبادل اإللكتروني للبيانات، رة المعلومات واإلتها ثو وفر 

 متجاوزة عنصري الزمان والمكان بحيث تغطي قطاعات عديدة، وتضع قواعد جديدة لعمليات
 . 1البيع والتسجيل والخزن والتسليم وغير ذلك"

 من خالل هذه التعاريف نستخلص أن التسويق اإللكتروني عبارة عن:

 تصاالت وشبكات اإلنترنت.وسائل التكنولوجية والمعلومات واإلوسيلة تستخدم فيها ال -

 عملية للتبادل والتي تعد األكثر فعالية لتنفيذ األنشطة التسويقية. -

 تدعم مفهوم التسويق من منتجات وخدمات بسهولة وحرية فائقة مقارنة بالتسويق التقليدي. -

ديثة من تكنولوجيا وعة من األساليب والوسائل التقنية الحوعليه فالتسويق اإللكتروني هو مجم  
تصاالت، المستعملة لدراسة حاجات الزبائن وإليصال السلع والخدمات إليهم بسرعة المعلومات واإل

تصال اف التبادل إلكترونيا بدال من اإلوكفاءة فائقة، كما أنه التعامل التجاري القائم على تفاعل أطر 
  2خدام اإلنترنت والتقنيات الرقمية ذات الصلة لتحقيق األهداف التسويقية.المادي المباشر بإست

 والحديث عن التسويق اإللكتروني يقودنا للتمييز بين المصطلحات التالية:

 

 

 
                                                           

 .31-29عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، 1
، مجلة جامعة األسمرية، لتسويق اإللكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفيةعمران علي أبو خريص، مصطفى أحمد شكشك، ا2

 .159، ص2015العدد السابع عشر، أغسطس 
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التسويق عبر األنترنت  يعكس :Interactive/Internet Marketing التسويق عبر اإلنترنيت -
التطورات التي نشهدها في األلفية الجديدة والتي حققت ثورة في تاريخ التسويق، فالتطورات التي 
عرفتها تكنولوجيا المعلومات، حققت نموا كبيرا في مجاالت اإلتصال عبر وسائل اإلعالم التفاعلية 

يابا خدمين من المشاركة وتعديل شكل ، كما تمكن المست1التي تسمح بتدفق المعلومات ذاهبا وا 
ومضمون المعلومات التي يتلقونها في الوقت الحقيقي، بما يحقق توفير معلومة مفيدة في الوقت 

 2المناسب وبأقل تكلفة ممكنة.

وهو مصطلح أشمل وأعم حيث يشمل كافة العمليات التجارية  :E-Businessاألعمال اإللكترونية  -
ستخدام داد إلى البيع، بإشراء المواد الخام إلى اإلنتاج إلى التوزيع واإلمفي سلسلة القيمة بداية من 

األعمال تكنولوجيا اإلنترنيت التي تساندها في أداء أعمالها بصورة مبسطة ومرنة، كما تعرف 
نترانت اإللكترونية كذلك بأنها إ ستخدام األرصفة اإللكترونية من شبكات اإلنترنيت واإلكسترانت، وا 

لح التجارة اإللكترونية أعمال المنظمة، حيث يستخدم في الغالب ما يتوافق مع ذلك مصط في تأدية
 ، حيث يمكن القول بأن مفهوم األعمال اإللكترونية 3صطالح األعمال اإللكترونيةمرادفا إل

(E-Business )ستخدام تقنيات العمل باألنترنت والشبكات لتطوير يرتكز على فكرة رئيسة مفادها إ
 جديدة، أما التجارة اإللكترونية األعمال الحالية أو لخلق أنشطة أعمال افتراضية أنشطة

(E-Commerce )ستخدام وسائل اإللكترونية لتمكين عمليات التبادل ما بين طرفين أو أكثر فهي إ
 بها في ذلك بيع وشراء المنتجات.   

 
 
 
 

                                                           
1 George E.Belch, Michael A.Belch,  Advertising and Promotion « An Integrated marketing 

communications perspective", Sixth Edition, the MC graw-h.h  companies , 2003, chapiter one an 

introduction to integrated page 20-21. 
، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر Marketing-Principles of Eمبادئ التسويق اإللكتروني أحمد عبد الحفيظ امجدل،  2

 .24، ص2014والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، سنة 
 .26عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 :2014في ( حجم التجارة اإللكترونية للدول العربية 1_1) رقم الشكل

         
http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-،، بيفورت2015تقرير المدفوعات  :المصدر

  ar.pdf-final 20/03/2017 

اإللكترونية هي القطاع األسرع نموا بحيث تعد دول اإلمارات من خالل الشكل تعد التجارة    
مليار دوالر ثم تليها السعودية بـ 2,3العربية المتحدة األعلى في حجم سوق التجارة اإللكترونية بـ 

مليار  $0,21، $0,28، $0,56، $1,4مليار دوالر ومصر والكويت ولبنان واألردن بـ  1,5
 7ير فإن حجم سوق التجارة اإللكترونية في العالم العربي تقدر بـ دوالر على التوالي وحسب التقر 

 مليار دوالر.

كما أن األعمال اإللكترونية تمثل توليفة متكاملة من العمليات والنظم واألنشطة الرقمية التي    
ة يجب تتيح للمنظمة القيام بإدارة عالقاتها البيئية الداخلية والخارجية بطريقة كفؤة، وأن هذه اإلدار 

أن تخدم أهدافها االستراتيجية من جهة وتمكنها من مواجهة المنافسة في ظل سوق متقلبة على أن 
 1(.Real timeيتم ذلك في الوقت الحقيقي )

يعد مفهوم اإلدارة اإللكترونية أشمل من مفهوم األعمال اإللكترونية، فهي  اإلدارة اإللكترونية: -
خدمات والتي تعرف بالحكومة اإللكترونية، والتي تعني عبارة عن نوعا آخر من األعمال وال

بالعالقات ما بين الجهات الحكومية والمواطنين عبر األنترنت، فإذا كان البعد األول يتمثل في 

                                                           
 .25عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

اإلمرات العربية
المتحدة

السعودية مصر الكويت لبنان األردن

(مليار دوالر)التجارة اإللكترونية الدول

http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-final-ar.pdf
http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-final-ar.pdf
http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-final-ar.pdf
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التجارة اإللكترونية )أهم مكون ألعمال اإللكترونية(، فإن التسويق اإللكتروني يعتبر هو بدوره أهم 
 لية:جزء منها ويتخذ الصور التا

 تسويق)تجارة( المنظمات إلى األفراد. ❖

 تسويق )تجارة( المنظمات إلى المنظمات. ❖

 تسويق )تجارة( األفراد إلى األفراد. ❖

أما الحكومة اإللكترونية أو كما تسمى أيضا اإلدارة اإللكترونية العامة، فتتخذ ثالثة أشكال رئيسية 
 هي:

 عالقة الحكومة بالمواطن. ❖

 بالحكومة.عالقة الحكومة  ❖

 1عالقة الحكومة باألعمال. ❖

ترجع التطورات التي مست التسويق اإللكتروني إلى : تطور مفهوم التسويق اإللكتروني: ثانيا
ة والتي تجلت خصوصا في الجهود المبذولة للبحث عن قنوات أوسع وأسرع وأرخص وأكثر تفاعلي

الرقمية التي غيرت مفهومنا عن فتراضي، حيث أشار كوتلر إلى ذلك بأنها" الثورة المتجر اإل
الفضاء والوقت وبالتالي ال تحتاج أية منظمة إلى ملء الفراغ ماديا فهي يمكن أن تكون موجودة 

 رسل رسائل وتسلمها في نفس الوقت،في أي مكان ت
 2ويمكن شحن األشياء على شكل ومضات بدال من شحنها ككتلة معينة."

يه الخصائص الجديدة المترافقة مع للتسويق التقليدي لكن مضاف إلفالتسويق اإللكتروني مكافئ    
األنترنيت، حيث يمكن عرض مراحل تطور مفهوم التسويق من التقليدي إلى اإللكتروني أو ما 

 يسمى بالتسويق عبر اإلنترنيت في الجدول التالي:

                                                           
 .26أحمد عبد الحفيظ امجدل، مرجع سبق ذكره، ص1
، رسالة ماجستير أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية دراسة حالة بعض البنوك في الجزائر"شيروف فضيلة، " 2

 .70، ص2010 –2009غير منشورة   كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، 



 لتسويق اإللكتروني والتسويق اإللكتروني المصرفيل مدخل                                               الفصل األول  

8 
 

 اإللكتروني: تطور مفهوم التسويق (1-1)جدول 

Source : Michel Badoc, et les autres, E-Marketing De La Banque Et De L’assurance, 

Edition D’organisation, Paris, Deuxième Edition, 1999, P 70-73. 

عرفه التسويق من تحليل بيئته  ق اإللكتروني هو نتاج التطور الذيفمن الجدول نستخلص أن التسوي  
 والسوق الناشط فيه وخاصة األخذ بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال.

عرف التسويق اإللكتروني إنتشارا مذهال في العالم تجلت  :ثالثا: أهمية التسويق اإللكتروني
ع معالمه في تأسيس آالف المنظمات المتخصصة في هذا المجال من التسويق والماليين من المواق

إليها يوميا، حيث أكدت دراسات أن التسويق اإللكتروني أدى إلى توسيع األسواق  اللجوءالتي يتم 
، كما أن تبني التسويق 1%22إلى  3وزيادة الحصة السوقية للمنظمات بنسب تتراوح بين 

                                                           
 .33-32عاكف يوسف زيادات وآخرون مرجع سبق ذكره، ص ص  1

        1970 1980 1990 2000 
تجاه التسويق إ

 ونوعه
تسويق 
 العرض

 التسويق اإللكتروني التسويق اإلداري تسويق الطلب

تلبية  األولوية
إحتياجات 
المؤسسة 
 الداخلية

إحتياجات 
 الزبائن

إحتياجات 
الزبائن، 

احتياجات الشبكة 
 التوزيعية

 تحصيل الربح

 التشخيص
 التفاعلي

المبدأ الذي 
يقوم عليه هذا 

 المفهوم

حجم رفع 
 المبيعات

القيام بدراسة 
 السوق

اإلتصاالت 
من أجل رفع 

حجم 
 المبيعات.

اإلهتمام بالجودة 
 والربح اإلجمالي
الحرص على 
تكامل شبكة 
التوزيع 

واالتصاالت ورفع 
 حجم المبيعات.

اإلهتمام بالعميل 
نشاء قيم له  وا 

مواكبة التكنولوجيا 
 واإلهتمام باالتصاالت
تحسين الجودة 
 .وتحقيق الربح
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لك يمكن عرض جوانب اإللكتروني أصبح جانب إستراتجي لنجاح منظمات األعمال اليوم، ومن ذ
 متاز بها التسويق اإللكتروني في:األهمية التي إ

عتماد المنظمات على التسويق اإللكتروني يتيح لها عرض منتجاتها في مختلف أنحاء إن إ -
 العالم ودون حد زمني، ما يوفر فرصة للوصول إلى المزيد من الزبائن وجني أرباح أكبر.

نة بالتكلفة اإلستثمارية لتطبيق التسويق تعد التكلفة اإلستثمارية للتسويق اإللكتروني أقل مقار  -
قتصادية من بناء أسواق التجزئة، كما صيانة المواقع اإللكترونية أكثر إالعادي، فعملية إعداد و 

ال تحتاج المنظمات إلى اإلنفاق الكبير على األمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة 
 1حاجة إلستخدام عدد كبير من الموظفين. الثمن تستخدم في خدمة الزبائن، كما ال تبدو هناك

يمكن التسويق اإللكتروني من خدمة الزبائن من خالل توفير قاعدة معلومات تفصيلية عن  -
 نتقاء والبقاء زبونا دائما. ات البديلة التي تسمح للزبون باإلطالع واإلالمنتجات والخيار 

األرخص واألقل مخاطرة لالتصال مع نفتاح السريع على األسواق العالمية، كما يعد الوسيلة اإل -
 طالع السلس على المنتجات المنافسة.، كذلك يمكن من اإل2أسواق جديدة مخطط لها

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تأثير التسويق اإللكتروني على المزيج الترويجي في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة المينائية لوالية سكيكدة فزاز،"خالد 1

EPS ،7-6، ص ص 2014-2013، مذكرة الماستر في العلوم التجارية، بحث غير منشور، جامعة بسكرة. 
 .34عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2



 لتسويق اإللكتروني والتسويق اإللكتروني المصرفيل مدخل                                               الفصل األول  

10 
 

 المطلب الثاني: خصائص التسويق اإللكتروني 

تسويقية فذلك يتطلب منا نظرا للدور الذي تحقق للتسويق اإللكتروني ضمن الممارسات ال   
والتعرض إلى الخصائص التي إمتاز بها والتي حققت له ذلك والتي تعد مزايا له، مع  الغوص

  إستقراء بعض العيوب التي نشأت بالممارسات لمعالجة إنحرافاتها عند مواجهتها في الممارسة.

قة للتسويق اإللكتروني للعديد من ترجع المزايا المتحقأوال: خصائص التسويق اإللكتروني:  
 :التي يمتاز بها نذكر منهاالخصائص 

: لقد مكن اإلنترنت المنظمات من تحديد زبائنها بسهولة،  Addressabilityالقدرة على المخاطبة -
ذلك ألن التكنولوجيا الرقمية مكنت زائري الويب من تقديم معلومات عن حاجاتهم ورغباتهم  بكل 

سمى أيضا القدرة على التوجه للزبائن سالسة، وهو الذي يطلق عليها بالقدرة على المخاطبة، كما ت
المعنيين، فالعديد من المواقع على الشبكة تعمل على تشجيع الزوار على إستخدامها وتصفحها بما 
يمكنهم من الحصول على معلومات تشجع طلبهم على المنتجات المعروضة، فالقدرة على 

ل اليوم المفهوم التسويقي الدقيق المخاطبة مع الزوار على شبكة األنترنت للشبكة العنكبوتية تمث
 للتعامل مع الزبائن، بما يمكن من تجسيد  المزيج التسويقي المتوافق واألكثر فعالية.

: السمة المميزة للتسويق اإللكتروني هي التفاعل الذي يسمح للزبائن Interactivityالتفاعلية  -
لرجال التسويق فرصة ليكونوا أكثر  بالتعبير عن حاجاتهم ورغباتهم مباشرة مع المنظمة، ما يحقق

تفاعال مع الزبائن المحتملين في وقت معين، وصيغة التفاعل ال تنحصر في إتجاه ثنائي فقط، بل 
تمتد إلى التفاعل الشبكي بين زبائن المنظمة مع بعضهم البعض والزبائن اآلخرين، ما يتيح لهم 

 1إلقدام على شرائها.الفرصة للحصول على معلومات موسعة عن المنتجات قبل ا

تقديم خدمات واسعة: يتميز التسويق اإللكتروني بكونه يقدم خدمة واسعة بما يمكن للزبائن  -
المتعاملين مع الموقع التسويقي من التعامل في أي وقت ودون أن تعرف المنظمة صاحبة الموقع 

 مراقبة الزائرين لموقعها.من قرأ رسالتها اإللكترونية، إال إذا اتصل الزبون بها كما ال يمكنها 

                                                           
 .36-35وسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص عاكف ي 1
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عالمية التسويق اإللكتروني: أن الوسائط المستخدمة في التسويق اإللكتروني ال تعرف الحدود  -
الجغرافية، بحيث يمكن التسوق من أي مكان يتواجد فيه الزبون من خالل حاسبه الشخصي على 

ي تحكم التجارة الموقع المخصص للمنظمة، مع وجود محذور من عدم تبلور القوانين الت
 1اإللكترونية، وخصوصا ما يتعلق منها بأمان الصفقات التجارية.

المتاحة على شبكة اإلنترنيت،  : وهو يشير إلى مقدار المعلومات Accessibilityإمكانية الوصول -
الحصول على هذه المعلومات يمثل خاصية السهولة للحصول عليها كما يمكن للزبائن  فقدرة

ذ القرار الشرائي، ق المعلومات عن منتجات المنافسة والتي تساعدهم على إتخاالوصول إلى عم
الخاصية للقائمين على المواقع التجديد واإلبداع في إعالناتهم اإللكترونية  كما تساهم هذه

 2ومضامينها.
الخصائص التي يمتاز بها التسويق اإللكتروني، فمن مزاياه مقارنة بالممارسات  إنطالقا من هذه

 لتسويقية العادية نذكر:ا

جملة المزايا التي يمتاز بها التسويق من ثانيا: أهم المزايا التي يمتاز بها التسويق اإللكتروني: 
 اإللكتروني نذكر:

 3السرعة التي يوفرها للمشتري حيث من الممكن أن يشتري أي سلعة في أي وقت من أي بلد. -
اإلنترنت مقارنة بالسلع األخرى المباعة نتيجة رخص أسعار المنتجات التي يتم تسويقها عبر  -

للحد من التكاليف اإلضافية التي تتحملها المؤسسة نتيجة اإلستثمارات لعرض المنتجات 
 )الكتالوجات، أدوات عرض المنتجات...(

 السرعة والسهولة في تقييم حاجات ورغبات الزبائن ومن ثمة تلبيتها بأكثر فعالية. -
يعتبر التسويق اإللكتروني قناة توزيع جديدة، فالتسويق اإللكتروني منظورا جديدا لسوق إلكترونية  -

 تتم دون الحاجة إلى الوسطاء، ويتم الرضا والوفاء من خالل الحوار. 

                                                           
 .8خالد فزاز، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .38-37عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص2
 طبعة وموزعون، ناشرون الفكر دار ،Marketing  -Eاإللكتروني التسويق قنديل، سيد محمد عالء عامر، المطلب عبد سامح3

 .201 ص ، 2012 سنة األردن، عمان، األولى،
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ستخدام أساليب ترويج تفاعلية مع الزبائن، وخاصة اإلعالن اإللكتروني عبر اإلنترنت الذي إ -
 1ئل الترويج جاذبية.يعد من أكثر الوسا

الدخول بسهولة ألسواق جديدة وتوفير إمكانية الوصول إلى جميع األسواق العالمية والتعرف  -
 2على منتجاتها.

التسويق اإللكتروني هو صورة جديدة للتسويق المتكامل، حيث أنه يمد المسوقين بإجابات عن  -
ستثمار، ومدى اتساق الرسالة على اإلهو مقدم والعائد  ما القضايا المتعلقة بالمسؤولية تجاه كل

ختبارات، والبحوث المسحية جودة الخدمة والمعلومات التي ع الزبائن، فهو يسمح بالقيام باإلم
 يحتاجها الزبائن، ويساعد على تكامل األنشطة التسويقية في المنظمات.

ترونية منافسة ستراتيجي في السوق: فالمنافسة في األسواق اإللكتحقيق ميزة تنافسية وموقع إ -
مستندة للقدرات، وال شك إن التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالتسويق 

 اإللكتروني قد خلقت فرصا غير مسبوقة في تحسين الوضع التنافسي للمؤسسات.
حقق التسويق اإللكتروني شيوع الحصول على الخدمة الذاتية، فالزبائن يفضلون الخدمة الذاتية  -

يلة للحصول أي وقت وفي أي مكان وعبر أي اتصال، دون الوقوف في الطوابير الطو في 
 3ختصارا لوقتهم وجهدهم.على خدمة معينة وذلك إ

يعتبر التسويق اإللكتروني كأحد وسائل التغذية المرتد التي تمد الشركات بالمعلومات عن ردود  -
 4أفعال العمالء وتغيرات أذواقهم وكذلك تلقي شكواهم.

بها التسويق اإللكتروني والتي تتطلب  اتسمالمزايا ال ينفي بعض العيوب التي  واإلشارة إلى هذه
 التهذيب.

يمكن تلخيص أهم العيوب التي إرتسمت بالتسويق اإللكتروني ثالثا: عيوب التسويق اإللكتروني: 
 في النقاط التالية:

                                                           
 .41-39ص، -مرجع سبق ذكره، ص ،وآخرون عاكف يوسف زيادات 1
 .23خالد فزاز، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .43، 42عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
 .66ص  مرجع سبق ذكره،سامح عبد المطلب عامر،  4
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د وتوسع شبكة المستهلكين تزايد مستوى وعدد الخدمات التي يمكن تقديمها في ظل تزاي -
 ومدى مقدرة المنظمة على تلبية ذلك والتي عادة ال يكون لها زمان أو مكان محددين.

 عدم ثقة الزبون بدرجة الجودة والتشكيك في مصداقة المعروض من المنتجات والترويج. -
الدفع األخطار المتعلقة بالدفع اإللكتروني والتخوف من التالعبات التي قد تحدث في مجالي  -

 واالستالم.
 سرقة المعلومات التي تعرضها المنظمات أو محاولة العبث بها. -
فقدان متعة التسويق التي يعتبرها العديد من الناس فرصة للترويج وكسر حالة الجمود في  -

 1حياتهم الروتينية اليومية.
التسويقية أمرا صعوبة تبرير تكلفة الجهود المرتبطة باألنترنت، أين يعد قياس النفقات  -

صعبا، كما يمكن أن تكون الجهود المبذولة في شبكة اإلنترنت باهظة الثمن خاصة المتعلقة 
  2بالتصميم والتتبع لمجموعات األخبار والردود يمكن أن تكون مكلفة جدا.

 محدودية انتشار اإلنترنت في بعض البلدان. -
بصورة أقوى ألن زوار الموقع التسويق اإللكتروني يعطي النجاح ولكنه يعبر عن الفشل  -

 3يمكن أن يخرجوا منه بكل بساطة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .44، 43ص ص ذكره، سبق مرجع ،وآخرون زيادات يوسف عاكف1
 .25، 24خالد فزاز، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
 .24عاكف يوسف زيادات وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 وظائف التسويق اإللكتروني ومجاالت تطبيقه ونموذج تقديمهالمطلب الثالث: 

نطلق قطاع التسويق اإللكتروني في العالم بسرعة مذهلة وهذا أبرز آالف المنظمات إ  
المتخصصة في التسويق اإللكتروني وأصبح هناك ماليين الرسائل اإللكترونية التي تتجول يوميا 
في شبكة األنترنت وهذا لجذب الزبائن نحو مواقع المتخصصة لنشاط المنظمات، وعليه سنتطرق 

يق اإللكتروني التي تحقق التنسيق والتكامل مع بقية وظائف المنظمة ومعرفة لوظائف التسو 
جيات المتبعة له مع معرفة مراحل إعداد صفحة ستراتيبالنظر في المنتجات واألسواق واإلمجاالته 

 لكترونية لجذب الزبائن والحفاض عليهم.إ

ليدية إلى مفهوم جديد وباتت تحولت الوظائف التسويقية التق :يوظائف التسويق اإللكترونأوال: 
بدأت من هنا تظهر وظائف جديدة خاصة  هاتأخذ شكال أكثر فاعلية مع التكنلوجيا الرقمية إلى أن

يضم التسويق بالتسويق اإللكتروني مثل مواقع الويب أو شركة متخصصة لهذا الغرض حيث 
 اإللكتروني وظائف عديدة ومتنوعة لها مهام مختلفة من بينها:

لكترونيا عن طريق المنتجات والخدمات إهي تبادل المعلومات من خالل التعريف ب االتصال: ❖
عن طريق بناء عالقات مع شبكة االنترنت بشرح خصائصها ومزايا استعمالها إلى الزبائن 

 من خالل الوسائل التالية: الزبائن
ل اإليمايل للجمهور، البريد اإللكتروني: يتم من خالله عرض الخدمة والمنتج عن طريق رسائ -

رسالها إلى الزبائن سائل ومحتواها، وطريقة تقديمها وا  وتقديم حلول واستشارات في تصميم الر 
المحتملين عبر شبكة األنترنت، كما تعرض حلوال للتحليل واإلحصاء بخصوص نتائج الحملة 

 الدعائية بالبريد اإللكتروني.
مناقشة على األنترنت حيث يقوم المستخدمون ( عبارة عن نظام Use Network) :اليوزنت -

عقد مناقشات بين مجموعة من المستخدمين حول  بقراءة الرسائل العامة ونشرها أي هي
 1موضوع معين.

                                                           
 .10خالد فزاز، مرجع سبق ذكره، ص   1
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للتأثير على الزبائن باالعتماد على استخدام وسائل اإلعالم  : يستخدمChattingالخطابة  -
و خدمة إلى فئة معينة أو إلى عدد كبير المتاحة التي تساعد في نقل المعلومات حول منتج أ

 من العمالء.
 الشبكة أن خاصة اإلنترنت، على والتسويق البيع دالالت إدراك أيضا عليهم أن ماك البيع: ❖

 أن اإللكتروني بالتسويق العامل فعلى الساعة؛ مدار على إليها الوصول ويمكن عالميا منتشرة
 وذلك من خالل: العالم مستوى على فرد أي من استفسار أي على للرد جاهزا يكون

وذلك بالتسويق للسلعة أو الخدمة أو العالمة  تسويق الخدمات والمنتجات عبر الشبكة -
التجارية للمنظمة أو الشركة عبر شبكة األنترنت حيث تشمل جميع األنشطة واألعمال التي 

ميع أنحاء العالم تتم عبر شبكة األنترنت في جميع انحاء العالم بهدف جذب زبائن جدد من ج
 مع اإلحتفاظ بالزبائن الحاليين.

وهو موقع الويب التي تورد أنواع مختلفة للمعلومات عبر شبكة األنترنت كما  توفير المحتوى: ❖
المقاالت والتطورات الجديدة حتى يكون محتوى و تقوم بتزويد المواقع بالنصوص والرسومات 
 وذلك بتزويد المستخدمين بالمعلومات ذات الصلةالموقع أكثر جاذبية ومفيد لقرائه وزواره 

 ج الفعلي.و المنتب
 أي توفير الخدمات التي سوف تقدمها الشبكة  توفير وظيفة شبكية: ❖
وذلك باعتماده معطيات عن المنتوج أو الخدمة تكون مفصلة  ،تسهيل الوصول إلى المحتوى -

 .ض على الموقعبما يوفر للزبون المعرفة الشاملة بالمعطيات الخاصة بالمعرو 
 .لمحاسبية أو التبادل لحساب الزبونإجراء نوع من المعالجة ا -
 1توفير خدمات الدعم واإلسناد للبائعين والمشترين عبر اإلنترنت. -

تتعدد المجاالت التي تعد من إهتمامات التسويق اإللكتروني مجاالت التسويق اإللكتروني: ثانيا: 
  والسوق المستهدف واإلستراتجية المتبعة، والتي من أهمها نذكر:وهذا بالنظر إلى طبيعة المنتجات 

                                                           
 .10خالد فزاز، مرجع سبق ذكره، ص  1
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فمن المجاالت الرئيسية للتسويق اإللكتروني القيام باإلعالن عن المنظمة )تاريخها  :اإلعالن -
خبراتها، عدد العاملين بها، رأس المال، عدد سنوات الخبرة، الجنسية(، وكذلك عن منتجاتها 

 1ها ومواصفاته الخاصة(.)عدد منتجات المنظمة وميزات

تتمكن المؤسسة من خالل إعتماد التسويق اإللكتروني من إعداد كشوف بأسماء الزبائن  :البيع -
المتوقعين والبيانات الديمغرافية المتعلقة بهم، إرسال العروض البيعية للزبائن، مناقشة الزبائن 

 2ذلك.ومواجهة اعتراضاتهم؛ تلقي األوامر الشرائية منهم ومتابعة 

خدمات ما بعد البيع: تتجلى أهم النشاطات التي تقوم بها المنظمة من خالل التسويق  -
ستقبال طلبات وشكاوى الزبائن ومعالجتها، فيما يخص خدمات ما بعد البيع في إاإللكتروني 

اكز خدمة ما بعد متابعة إدارة خدمة ما بعد البيع في إزالة شكاوى الزبائن، اإلعالن عن مر 
تصال بها على شبكة اإلنترنت، توجيه الزبائن على الطريقة المثلى الستخدام وسائل اإلالبيع و 
 3المنتج.

يعتبر التسويق اإللكتروني من أهم قنوات التسويق المباشر، وفي الوقت الراهن فهو  :التوزيع -
يعد قناة توزيعية لتلقي مختلف المنتجات المقدمة خاصة في ظل تطور أنظمة الحماية واألمن 

 اإللكتروني.

يمكن االعتماد على أدوات التسويق اإللكتروني في تلقي أفكار تستخدم : تقديم منتجات جديدة -
لخلق منتجات جديدة، حيث يكون ذلك من مصادر مختلفة الزبائن، الموردين، المخترعين، من 

 الدراسات التي تهتم بطرح تكنولوجيا جديدة.  

إللكتروني جمع البيانات عن المنظمات المنافسة بحوث التسويق: يمكن من خالل التسويق ا -
واألفراد، ومن الدراسات والبحوث واإلحصائيات، إرسال قوائم األسئلة من خالل اإلنترنت 
والحصول على اإلجابات عليها تنظيم المقابالت المتعمقة والمقابالت الجماعية، تكوين قاعدة 

ملة للمعلومات التسويقية، مناقشة عروض للبيانات والمعلومات بما يمكن من إعداد نظم متكا
                                                           

 .67سماح عبد المطلب عامر، عالء محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .80سبق ذكره، صشيروف فضيلة، مرجع   2
 .67مرجع سبق ذكره، ص  عالء محمد سيد قنديل، سماح عبد المطلب عامر،  3
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وتقارير البحوث من خالل شبكة اإلنترنت مع الزبائن وتلقي مقترحاتهم وتعليقاتهم قبل إعدادها 
 1في شكلها النهائي.

إلرتقاء بالخدمات البنكية، حيث كانت لالقيام بالمعامالت المصرفية: ساهم التسويق اإللكتروني  -
 مساهمته بشكل خاص في:  

 ؛إرسال واستقبال طلبات الزبائن -
 بنوك؛تسوية المعامالت والتحويالت ما بين ال -
 السوق المالي والنقدي وسوق الصرف؛معرفة التغيرات السريعة واليومية التي تطرأ في  -
 2اإلعالن عن مختلف الخدمات الجديدة. -

إلعداد صفحة تسويقية إلكترونية هناك العديد من حل إعداد صفحة إلكترونية تسويقية: ثالثا: مرا
حيث يرى بأن إعداد  Artherالنماذج التي إعتمدت من أجل تحقيق ذلك، والرائد منها هو نموذج 

 صفحة إلكترونية يجب أن يمر بعدة مراحل أساسية وهي:

في هذه المرحلة يجري تحديد حاجات ورغبات الزبائن واألسواق المستهدفة  مرحلة اإلعداد: -
المجدية والجذابة، وكذلك طبيعة المنافسة. ومن أجل النجاح في ذلك يتطلب األمر تحقيق سرعة 
في الحصول على البيانات والمعلومات الالزمة، ولهذا الغرض قد تلجأ المنظمة إلى جمع البيانات 

إلنترنت باستخدام منهج بحوث التسويق، أو عن طريق االستعانة بالمراكز والمعلومات عبر ا
المتخصصة في بحوث التسويق العاملة على اإلنترنت، أو بإستخدام الوسائل واألدوات التقليدية، 
فتحديد الدقيق لحاجات ورغبات المستهلك وحجم األسواق الجذابة وطبيعة المنافسة يساعد المنظمة 

  3الئمة عبر اإلنترنت التي تحقق أهدافها.في طرح منتجات م

تصال لغرض تعريف تسعى المنظمة إلى إجراء عمليات إ في هذه المرحلة مرحلة االتصال: -
الزبائن لنوع ومستوى وجودة المنتجات والخدمات الجديدة التي يتم طرحها على الشبكة اإللكترونية 

 حيث يتم ذلك من خالل أربعة خطوات وهي:

                                                           
 .81، 80شيروف فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .70، 69سماح عبد المطلب عامر، عالء محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
 .136، ص 2004، دار وائل، األردن، ر اإلنترنتالتسويق اإللكتروني، عناصر المزيج التسويقي عبيوسف أبوفارة،  3
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فجذب االنتباه يتم عن طريق األشرطة اإلعالنية والبريد : Attentionاالنتباه مرحلة جذب  ❖
 اإللكتروني وغيرها من الوسائل األخرى.

هي مرحلة توفير البيانات والمعلومات الالزمة : Informationمرحلة توفير المعلومة الالزمة  ❖
 الخدمة.حتى يتمكن الزبائن المستهدفين من تكوين فكرة عن المنتج أو 

في هذه المرحلة يجري التركيز على إثارة الرغبة في نفس الزبون : Desireمرحلة إثارة الرغبة  ❖
 وذلك بالوسائل المختلفة، بغية إقناعه بضرورة الحصول على المنتج أو الخدمة.

ويتم من خاللها ضمان اقتناع الزبون بالمنتج أو السلعة ويقوم : Actionمرحلة الفعل التصرف  ❖

 1بإتمام عملية الشراء.فعال 

المرحلة يتم التعبير عن عملية التبادل التي تجري  في هذه: transaction Phaseمرحلة التبادل  -
بين البائع والمشتري، فالمنظمة )البائع( توفر المنتجات المطلوبة بالكميات المطلوبة في الوقت 

فع، والتي من أهمها الدفع باستخدام المناسب والمشتري يدفع الثمن المطلوب حيث تتعدد أساليب الد
  البطاقات االئتمانية.

عملية التسويق يجب أال تتوقف عند نقطة كسب  :After Sales Phaseمرحلة ما بعد البيع  -
واستقطاب الزبائن الجدد، بل األمر يتعداه إلى العمل على االحتفاظ بهم من خالل إستخدام العديد 

 من الوسائل اإللكترونية أهمها:
 التواصل الفعال عبر البريد االلكتروني. ❖
 المجتمعات االفتراضية وغرف المحادثة. ❖
 توفير قائمة األسئلة المتكررة. ❖
 2خدمات الدعم والتحديث. ❖
 
 
 
 

                                                           
 .75شيروف فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .138، 137يوسف أبوفارة، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 المبحث الثاني: عناصر المزيج التسويق اإللكتروني

تتخذها على أنه مجموعة األنشطة التسويقية التي  Marketing Mixيعرف المزيج التسويقي     
المنظمة بهدف تحقيق نظام تسويقي معين خالل فترة زمنية معينة، كما هو عبارة عن مجموعة من 
القرارات التي يجب أن تكون متجانسة ومتسقة مع أهداف المنظمة، وضمن هذا ال يوجد مزيج 
تسويقي أمثل يمكن تطبيقه على كل المنظمات، حيث أن هناك إجماع عالمي على أنه يتكون من 

ربعة عناصر أساسية وهي المنتوج، التسعير ، الترويج، التوزيع، غير أن في قطاع الخدمات أ
ونظرا لخصوصيتها فقد تم إضافة ثالثة عناصر وهي العمليات واألفراد والدليل المادي لتسمى الـ 

7Ps :1كما تتضح من الشكل التالي 

 :التسويقي التقليدي( يوضح عناصر المزيج 2_1)الشكل                      

 

 

 

 

 
 
 

طبعة األولى، األردن،  الفكر،دار  التسويق اإللكتروني،عالء محمد سيد قنديل، سامح عبد المطلب عامر،  المصدر:
 .115ص ، 2012

اق محدد وتقسيم موحد له، وهذا تفج التسويقي اإللكتروني فال يوجد إوبالنسبة لعناصر المزي   
عدم وجود تقسيم موحد، غير ختالف في تحديد عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني نابع من اإل

 2ختالف في الممارسة والتطبيق.بعة مع إأنه وجد أجماع بأنها العناصر التقليدية األر 

                                                           
 .117-115ص، -سماح عبد المطلب عامر، عالء محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص1
  .63، مرجع سبق ذكره، صوآخرونعاكف يوسف زيادات 2
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 المطلب األول: المنتج اإللكتروني والتسعير اإللكتروني

مع تطور اإلنترنت والتكنلوجيا في بناء وتصميم المواقع اإللكترونية ساعد في ظهور المنتج في   
أشكال متعدد وتقديمه عن طريق اإلنترنت كما هو الحال بنسب للتسعير من خالل تعرف الزبون 
على أسعار المنتجات بسرعة وبسهولة وعليه سنتطرق بشكل مفصل حول المنتج والتسعير 

 ني.اإللكترو 

المنتج هو أحد العناصر األساسية للمزيج التسويقي وكافة العناصر : المنتج اإللكترونيأوال: 
األخرى ترتكز عليه وتتمحور حوله وهذا ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال تقديم المنتجات 

 وبيعها عبر اإلنترنت.

نترنت أصبح باإلمكان الحصول على   مع وجود اإل: E-Productمفهوم المنتج اإللكتروني .1
الخدمات إلكترونيا، ويقصد بالخدمة اإللكترونية الخدمة التي يحصل عليها الزبون دون أي اتصال 
مادي مع الفرد المزود حيث تتم كافة العمليات المترتبة على إنتاج الخدمة وتوصيلها وما بعدها 

ت المصرفية اإللكترونية، المزادات اإللكترونية بالوسائل اإللكترونية حصريا، ومن أمثلتها الخدما
واألكشاك التفاعلية، وغير ذلك من الخدمات، حيث يتم التعرض إليها بالنص، الصورة، األصوات 

، كما تعريفه كذلك بأنه المنتج الذي يمكن تبادله بشكل آلي، أي أنه ال يحتاج 1والرسوم المتحركة
وسيلة البيع والشراء كاملة من المنزل أو المنظمة، ويتم  إلى توزيع مادي، بمعنى أنه يمكن إتمام

تداول هذا المنتج عبر شبكة اإلنترنت دون تأثير للحدود الجغرافية والزمنية عليه، فعل سبيل المثال 
يمكن شراء برنامج جاهز من شركة ميكروسوفت وتحميله مباشرة على جهاز الحاسب للزبون. أي 

، حيث 2تم تبادله بشكل آلي هو منتج إلكتروني وليس منتجا تقليدياأن المنتج اإللكتروني الذي ي
 تتعدد المنتجات اإللكترونية.

المنتجات اإللكترونية  يتم تداول المنتجات الرقمية أوأنواع المنتجات اإللكترونية وخصائصها: .2
فتراضية، مع تسجيل تباين كبير في اضية وتنقل وتخزن كذلك في مخازن إفي أسواق افتر 

خصائصها، ضمن ذلك هناك إستراتجيات كثيرة للتطبيق على األنواع المختلفة من المنتجات 

                                                           
 .126المطلب عامر، عالء محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، صسماح عبد  1
 .64، مرجع سبق ذكره، ص وآخرونعاكف يوسف زيادات،  2
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أهم المتطلبات  2002عام Hui a Chau اإللكترونية لتحديد المالئم من المزيج التسويقي وقد قدم 
فقة  مثل برامج ميكروسوفت وبرامج التي يجب أن ترافق المنتجات اإللكترونية وهي األدوات المرا

قتصادية، وني ومن ذلك الحزم اإلحصائية واإلالفيروسات واأللعاب، وعرض المحتوى اإللكتر 
ضافة خدمات إلكترونية إضافية ومن ذلك خدمة الترجمة للنصوص بلغات مختلفة ، حيث تتجلى 1وا 

 خصائص المنتجات اإللكترونية في:

محتوى المنتجات اإللكترونية أو تحويلها أو تعديلها أو  إمكانية التغير: حيث يمكن تغير -
 .ايصالها بسهولة

ستراتيجيات لنجاح يتعين على المنظمات توظيف إحتى يتم تحقيق ا :إيجاد قيمة عالية للزبون -
 تقوم على مبادئ راسخة وصلبة تفضي إلى تحقيق أكبر قيمة للزبون.

لوجيا المعلومات وكل ما تقدمه هذه و اإلنترنت وتكنن المنتج اإللكتروني يتمتع بمزايا وفوائد إ -
 2من سرعة وجودة.و  تحسينات في طرق اإلنتاج وأساليبهاألخيرة من 

في اإلنتاج: أن إنتاج المنتجات اإللكترونية دائما ما يكون مقترنا بتكلفة ثابتة ضخمة ولكن  -
 3مقابل تكلفة حدية ضئيلة.ال

ويق اإللكتروني للزبائن فرصا للتعرف على أسعار المنتجات يوفر التس التسعير اإللكتروني: ثانيا:
وفي نفس الوقت يعطي الفرصة للمنتجين أيضا إلجراء مقارنة بين تكاليف منتجاتهم والمنتجات 

حيث المنافسة، ومن التطورات الحديثة في استراتيجية التسعير اإللكتروني إستخدام العملة الرقمية، 
تيجية بإدخال رقم حسابهم مع وضع إعتماد بمبلغ معين سترااإليسمح للزبائن من خالل هذه 

ستفادة من خدمات معينة فالتسعير اإللكتروني مكن الزبائن من الحصول على أحسن العروض لإل
وبأحسن األسعار، وأيضا سمح لهم بالمقارنة بين عروض أكثر من منظمة في مختلف بقاع العالم 

 4دون أن يكلفهم ذلك عناء التنقل.

                                                           
 .126سماح عبد المطلب عامر، عالء محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .65، 64عاكف يوسف زيادات، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
 .128محمد سيد قنديل، مرجع سبق ذكره، ص سماح عبد المطلب عامر، عالء 3
 .66، مرجع سبق ذكره، ص وآخرونعاكف يوسف زيادات، 4
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ستراتجيات التسعير ضمن التسويق اإللكتروني: س .1 تتجلى أهم السياسات ياسات وا 
 واإلستراتجيات المتبعة في التسويق اإللكتروني في:

من السياسات التسعيرية ضمن التسويق اإللكتروني سياسات التسعيرية للتسويق اإللكتروني:  -
 نذكر:

األسعار لنفس المنتجات وبأعلى جودة إعطاء الزبون القدرة على النفاذ والوصول إلى أقل  •
نوعية، فعلى سبيل المثال فإن الزبون في أي دولة يستطيع شراء السلع من مواقع المنظمات 
األمريكية الموجودة على شبكة األنترنت بأرخص مما يشتريها من دولته حتى إذا دفع عليها رسوم 

 أو تكاليف النقل.
وسيلة شائعة ومبتكر للتسعير، فعلى سبيل  Online Auctionsتعتبر المزادات على األنترنت   •

يمكن ألي فرد أن يقوم بالتسجيل مع شركة مزاد على اإلنترنت  eBoyالمثال، فمن خالل موقع 
كبائع أو كمشتري، ما يمكن وضع بند ما في المزاد حيث تتم المزايدة عليه من خالل الموقع، ومن 

ويستفيد الموقع من العمولة التي تضاف إلى السعر ثم يحصل صاحب البند على أعلى سعر 
 األعلى.

زيادة فرص الحصول على المعلومات التسعيرية، وبسرعة أكثر وبالشكل الذي يجعل األسعار  •
قابلة للمقارنة أكثر شفافية، وذلك من خالل العدد الكبير من المواقع التي سيتم مقارنة األسعار 

المشابهة، وعلى سبيل المثال أسعار التأمين على  على أساسها لنفس السلع أو الخدمات
  1السيارات.

من أهم اإلستراتجيات المتبعة في التسويق االستراتيجيات التسعيرية للتسويق اإللكتروني:  -
 اإللكتروني نذكر:

ستراتيجية تحديد أعلى سعر يمكن أن يدفعه المشتري كشط أو إنتقاء السوق: تتضمن هذه اإل 
غب فيه مثال أسعار الهواتف المحمولة في بداية ظهورها ولكن يشترط لنجاح للمنتج الذي ير 

استراتيجية كشط األسعار تحقق ما يلي أال يوجد تبادل للمنتج أو وجود بدائل قليلة في مرحلة تقييم 
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أن يكون المنتج لألسواق، وجود مجموعة من الزبائن على استعداد لدفع سعر مرتفع في البداية، 
 جودة عالية أو في حاالت عدم إمكانية مقارنة الجودة.المنتج له 

استراتيجية التغلغل أو اختراق السوق: وهو التسعير بأقل سعر ممكن بهدف اختراق السوق  •
وتحقيق أعلى معدل للمبيعات ولكن هذه االستراتيجية ال تمكن اإلدارة من القيام بخفض السعر فيما 

 ذلك. بعد كما سيكون من الصعب رفع السعر بعد
وتستخدم هذه االستراتيجية عندما يكون الشراء للمنتج من  Prestige Pricingاستراتيجية التفخيم  •

قبل الزبون قرارا عاطفيا وليس عقليا وتقوم المنظمة بوضع سعر مرتفع للسلعة يستمر في األجل 
الطويل وكسياسة دائمة لدرجة أنه لو تم تخفيض السعر فإن هذا سوف يرتبط بصورة ذهنية سيئة 

 1لمنظمة انخفاض جودة المنتج.للمنتج من قبل الزبون حيث يتوقع ل
هناك مجموعة من العوامل تؤثر على عملية تحديد  العوامل المحددة للتسعير اإللكتروني: -

دارة المنظمة ومنها ما هو خارج عن سيطرتها وال يمكنها  السعر منها ما هو خاضع لسيطرة وا 
 من أهم هذه العوامل ما يلي:و التحكم فيه، 

على تخفيض الكثير من التكاليف التي تتحملها المنظمات التي التكاليف: تساعد اإلنترنت  •
تعمل عبرها حيث أنها تخفض النفقات العامة وتكلفة االتصال والطباعة والسفر واألبحاث وتقلل 
عدد الموظفين، باإلضافة إلى أن هناك بعض التكاليف تختفي نهائيا مثل تكلفة التغليف حتى ولو 

مها عبر الشبكة إلى الزبائن، أما تكلفة نقلها وتسلمها فهي زهيدة جدا كانت المنتجات قيمة وتم تسلي
مقارنة بالطرق العادية، لذلك فإن استخدام اإلنترنت يمكن الشركة من تخفيض أسعارها بالتسويق 
محليا أو دوليا، بالطرق التقليدية أو عبر شبكة اإلنترنت، فإنها تسعى لوضع السعر الذي يحقق لها 

ضافة هامش ربح معقول. عائدا مناسبا  على مبيعاتها مع مراعاة  تغطية التكاليف وا 
المنافسة: تزداد حدة المنافسة نتيجة التغيرات العالمية الجديدة واالتجاه نحو تحرير التجارة من  •

جهة، ومن جهة أخرى التطورات التقنية والتكنلوجية وظهور شبكة اإلنترنت واستخدامها في مجال 
 سة تأتي من مختلف أنحاء العالم في السوق اإللكترونية التي تنتج للزبون فرصةاألعمال، فالمناف
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الوصول إلى جميع المنظمات ومقارنة األسعار بكل سهولة، مما يشكل ضغوطا على هذه 
 1المنظمات لتخفيض أسعارها ومسايرة األسعار السائدة في السوق.
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 اإللكتروني:التوزيع و  اإللكتروني: الترويج نيالمطلب الثا

أيضا من أهم عناصر المزيج الترويجي والمكملة له،  اإللكترونييعتبر الترويج والتوزيع    
 ةداعة من بينها الموقع اإللكتروني كآفالترويج اإللكتروني يتمثل في األدوات المستخدمة والمتب

من القرارات الهامة للمنظمة والوسيلة  عتبارهبإحديثة للترويج كذلك هو الحال بالنسبة للتوزيع 
المعتمدة للتوزيع المنتجات أو الخدمات، عليه سيتم التطرق إلى هذه العناصر بشكل مفصل في 

 هذا المطلب.

الترويج إلى كيفية استخدام االتصاالت التسويقية وذلك من أجل  يشير: أوال: الترويج اإللكتروني
تجاتها، ويمكن أن اإلنترنت لمراجعة الطرق الجديدة التي تطبق في إعالم الزبائن عن المنظمة ومن

كل عنصر من عناصر المزيج الترويجي التقليدي والتي تشمل )اإلعالن، الترويج للمبيعات، 
العالقات العامة والتسويق المباشر والتسويق الفيروسي( وذلك باستخدام وسائل إعالم جديدة مثل 

 1د اإللكتروني.المواقع اإللكترونية والبري

والترويج في األعمال التجارية ضروري ويعمل على جذب العديد من الزوار إلى موقع الويب    
الخاص بالشركة مما يؤدي إلى تحفيز عملية الشراء وأيضا يؤدي إلى زيادة الوالء من قبل الزبون، 

اء عينات مجانية تتم عملية الترويج بعدة طرق مختلفة منها: عمليات التخفيض باألسعار، إعط
 لتجربتها أو إعطاء تخفيضات بنسبة معينة عند شراء كميات كبيرة.

إن عملية السماح للزبائن بتجربة جزء من الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تتبعها يؤدي     
إلى شعور الزبون بالرضا والثقة واالطمئنان اتجاه المنظمة واتجاه عملية الشراء، حيث هناك العديد 

يكون هناك  من المنظمات التي تقدم خدمات مجانية لجذب أكبر عدد من الزوار، وأيضا بفضل أن
نماذج إلكترونية تقوم باستقبال معلومات من الزوار قبل تلقيهم للخدمة المجانية مما يعطي المنظمة 
الفرصة الكبيرة لجمع معلومات شخصية عن الزوار ومن ثم يمكن تسويق بعض المنتجات لهم 

 2حسب اهتماماتهم ورغباتهم.
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معنية تكون  عبر اإلنترنتات والخدمات المنتج إن ترويج استراتيجية الترويج اإللكتروني: -
نحو  سم العالمة يمكن من التعرف على المنظمة وهي المرحلة األولىبالعديد من القضايا، وجود إ

 فقد نجحت منظمات في وضع العالمة التجارية على عالم األنترنت. الترويج اإللكتروني،

فمعظم المنظمات اليوم لديها شكل من أشكال صفحة الويب المستخدمة في معظم اإلعالنات إن 
للترويج عبر األنترنت، لم يكن جميعها، كذلك العالقات العامة على شبكة األنترنت هو نهج آخر 

طالق منتوج أو خدمة جديدة يمكن وضعها على صفحة ويب المنظمة حيث نأمل أن ففي حالة إ
ع من الترويج عبر االنترنت يسحب الزبون إليه، والبريد اإللكتروني المباشر هو نوع شائع هذا النو 

رسالة من البريد  100فهناك اآللف من المستطلعين له والمشكلة هي أن كل اإلستخدام اإللكتروني 
لكتروني المباشر حيث يعرف أيضا من البريد اإل %2إلى  1اإللكتروني وذلك بمعدل استجابة 

رسال البريد اإللكتروني المزعج، على الرغم من أن لرسائل اإلقتحامية التي تقف على إم اسبإ
المنظمات قد تستمر مع الرسائل اإلقتحامية إال أنه قد حل محلها وسائل التواصل االجتماعي حيث 

 يمكن للمنظمة التواصل مباشرة مع الزبائن وجمع البيانات المفيدة.

سم اقع الويب مخصصة للشركة مع إو يضم ماإللكتروني على أنه وعليه نستخلص من الترويج 
العالمة الفعال، والعالقات العامة على شبكة اإلنترنت، والنشرات اإللكترونية، والرسائل اإلقتحامية 

 1والوجود الفعال لوسائل التواصل االجتماعي.

اإلعالن أحد أهم عناصر الترويج اإللكتروني وعليه نستعرض أهم الدول العربية المنفقة  عتباروبإ
أورينت بالنيت »وقع تقرير حديث صادر عن حيث  2015على اإلعالنات اإللكترونية سنة 

، بأن يشهد اإلنفاق ضمن سوق «مجموعة أورينت بالنيت»وهي وحدة مستقلة ضمن « لألبحاث
 وذلك في الجدول التالي: ي منطقة الخليجاإلعالن اإللكتروني ف
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 :2015اإلنفاق على اإلعالنات اإللكترونية في دول الخليج العربي خالل  (2_1) جدول

 البحرين قطر سلطنة عمان الكويت السعودية اإلمارات دول الخليج
اإلنفاق على اإلعالنات 
 اإللكترونية )مليون دوالر(

1,580$ 1,300$ 735$ 275$ 750$ 85$ 

 market/2016/06/27-http://www.albayan.ae/economy/local20/03/2017-2669051  المصدر:

ثم تليها  $1,580نالحظ أن اإلنفاق على اإلعالنات اإللكترونية بنسبة أكبر في اإلمارات بـ   
 والسعودية يعتبرانعن غيرهم من دول الخليج وهذا يبين أن اإلمارات  $1,300بـ السعودية 

 هذا المبلغ يبين عن نجح للترويج عن منتجاتهم وخدماتهم فإنفاقهماإلعالن اإللكتروني الوسيلة األ
 بشكل كبير.ني و يتعاملون بالتسويق اإللكتر  أن زبائنهم

يعد التوزيع عنصرا أساسيا في التسويق اإللكتروني، إذ يهتم : E-Placeثانيا: التوزيع اإللكتروني 
 ابتوزيع المنتجات التي تباع عبر اإلنترنت أو أي شبكة اتصال أخرى، وقد نتج عن ظهور هذ

ارة جر االفتراضية ومراكز التجالنمط من التسويق بروز الوسطاء االفتراضين الممثلون في المتا
فتراضية التي تضم في مواقعها عددا من البائعين، حيث تتعد قنوات توزيع المنتجات اإللكترونية اإل

 والتي منها نذكر:

البريد اإللكتروني: وهو البريد الذي يجري نقله عبر اإلنترنت من شبكة إلى أخرى حتى يصل  -
ويمكن للبريد اإللكتروني أن إلى المكان المطلوب في مدة زمنية محدودة ال تتجاوز بضع دقائق 

 ينقل نصوصا أو صورا أو برامج حاسوبية أو ملفات.
 أسلوب التحميل مثل: بيع البرامج واألفالم والموسيقى -
التوزيع المختلط: أي جزء بصورة إلكترونية وجزء آخر في العالم الواقعي مثل خدمات المبيت  -

لمبيت في الفنادق يتم استالمها في في الفنادق، حيث تتم خدمة الحجز بصورة إلكترونية وا
 1العالم الواقعي.
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كما ساعدت شبكة األنترنت )العمود الفقري للتسويق اإللكتروني( على االستغناء عن بعض قنوات 
التوزيع، ويطلق على هذه العملية بعدم الوساطة، أي االستغناء عن الوسطاء مثل الموزعين 

 1لوصل بين المنظمة وزبائنها.والسماسرة الذين كانوا في السابق همزة ا

يرات في المزيج التسويقي في الشراء عبر يواحدة من أكبر التغ استراتيجية التوزيع اإللكتروني: - 
إلى مقاطعة تجار التجزئة ذلك أدى حيث اإلنترنت حيث يمكن للزبون الشراء مباشرة من المنظمات 

هو ضمان تسليم المنتج للزبون في غضون  تماما، التحدي الذي يواجه تجار التجزئة عبر اإلنترنت
فترة زمنية معقولة، فالموقع مهم ضمن إستراتيجية التوزيع، يمكن أن يشير الموقع عبر اإلنترنت 

يؤدي انشاء رابط على الصفحة ي يتم فيها وضع الروابط على مواقع ويب أخرى، إلى األماكن الت
إلى زيادة عدد زيارات الزبائن لها، إن معرفة العميل ومعرفة المكان  WWW.google.comالرئيسية 

  الذي يزوره يساعد على فهم مكان وضع روابط واعالنات عبر اإلنترنت.

يجب على كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني أن يكمل ويدعم عناصر المزيج   
صر المزيج التسويقي التقليدية حتى تكون للمنظمة استراتيجية التسويقي اإللكتروني األخرى وعنا

تسويقية ناجحة عبر اإلنترنت وتمكن الزبائن عبر اإلنترنت من الوصول إلى المنظمة على مدار 
                              2.الساعة طوال األسبوع
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 اإللكتروني: العناصر الجديدة والمضافة للمزيج التسويقي المطلب الثالث

ستراتيجية تقوم على سبع أبعاد الخاصة بالمزيج التسويقي اإللكتروني حيث إللتسويق اإللكتروني    
وهذه  2P+2C+3Sظهرة صيغة جديدة من المزيج التسويقي اإللكتروني والمتمثلة في القاعدة التالية 

 Customerخدمة الزبون ، privacyالخصوصية  ،Personalizationالتخصيص الصيغة تتمثل في: 

service ، المجتمعات اإلفتراضيةvertical Community ، الموقعSite ، األمنSecurity ، ترويج
 . Sales promotionالمبيعات 

التخصيص يسمح بخلق عالقة مع الزبون بمعنى من األسهل : Personalizationالتخصيص أوال: 
دة حيث أن تجربة الزيارة عن صفحة غالف جريإنشاء صفحة رئيسية شخصية من بوابة اإلنترنت 

ن حق المنتج أو بطرق جد بسيطة ويمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقدم للزبو  قد تطورت
ستنادا إلى البيانات الشخصية الخاصة به، أي بمعنى آخر فهي تعبر عن حق الرسائل الصحيحة إ

القضايا بخصوص البيانات والمعلومات التي والجمعات والمنظمات من تقرير مجموعة من األفراد 
 تخصهم.

من الواضح مع التخصيص يتم الحصول على المعلومات الشخصية  :privacyلخصوصية اثانيا: 
بها المطاف في األيدي الخاطئة. إذا لم  ال ينتهيحيث يجب أن تكون هذه األخيرة آمنة حتى 

  .يشعر الزائر باألمان فهناك فرصة ضئيلة إلعطاء معلوماته الجد حساسة

ستخدام، على يد المستخدمة: مثل جمع البيانات، اإلسياسة الحياة الخاصة )الخصوصية( والوسائل 
ة التسويق اإللكتروني ستراتيجيونة وآمنة حيث تعتبر جزء مهم من إمن...إلخ، يجب أن تكون مضم

 1المتكامل.

؟ فخالفا لمفهوم كيفية انشاء عالقة بدون خدمة الزبون :Customer serviceخدمة الزبون : لثاثا
المعامالت أو الخدمة التي تنشأ أثناء أو بعد الصفقة، في عالم العالقات يجب على الخدمة أن 

حتياجات الزبون حيث يمكن للمرء أن يفكر مكان ومتوفرة في أي وقت لتلبية إ تكون منتشرة في كل
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في أشكال االتصال )األسئلة واألجوبة، قواعد المعرفة، الدردشة مع مقدمي الخدمة 
 والمنتديات...إلخ(.

فوائد اإلنترنت قادرة على خلق وتسهيل : vertical Communityالمجتمعات اإلفتراضية : رابعا
اإلنترنت يسهل  ،الشركة يتقاسمون نفس المصلحة للمنتجالتفاعل بين األفراد وهكذا مثل زبائن 

ن كيانات يعملية التقرب وانشاء المجتمع، هذه المجتمعات يمكن أن تنشأ من قبل المنظمات أو تكو 
 مستقلة.

؛ كتخفيض تكاليف الخدمات التقنية، تعزيز البحث هناك العديد من الفوائد إلستخدام قوة المجتمع
 التسويقي...إلخ. والتطوير، وتحسين البحث

التفاعالت تكون عبر اإلنترنت، ولكن يمكن أن يشهد من خالله العديد من : Siteلموقع خامسا: ا
 كترونية أخرى أواألماكن اإللكترونية فقد تكون موقع إلكتروني، الهاتف المحمول أو أي وسيلة إل

بعبارة أخرى يأخذ التأجير اإللكتروني للقيام بالتفاعالت اإللكترونية واألكثر شيوعا هي المواقع 
 لكترونية.اإل

إلى موقع الويب وتعظيمها من خالل األنشطة فالمنظمة تسعى إلى تحقيق زيارات الزبائن   
 لزبائن.التسويقية الخارجية وعليه كلما كان الموقع جذابا كلما استقطب العديد من ا

هناك أدنى شك في أن أمن المعامالت والمعلومات الشخصية يجب  ليس: Securitاألمن سادسا: 
 1تأكد من أن البيانات الجد حساسة محمية من الوصول غير المصرح به.ال

إذا كان الزبائن يعرفون أن الشركة تحفظ أرقام بطاقات االئتمان في قاعدة بيانات غير محمية    
لعالقة تنشأ على أساس ة، فايرغبون في إتمام الصفق فهذا سيكون فرصة جيدة في أالوغير مشفرة 

 الثقة والشعور باألمان يساعد على خلق الثقة.

إبرام صفقات األعمال اإللكترونية من القضايا فأـمن وسرية المعلومات التي يجري تبادلها عند   
 قضايا مالية.المهمة جدا خصوصا إذا تعلق األمر بأسرار العمل أو ب
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في المزيج التسويقي فالترويج يحتل  كما هو الحال :Sales promotionترويج المبيعات  سابعا:
مكانة هامة في استراتيجية التسويق اإللكتروني، فالترويج يجذب الزبائن ويخلق حجم المبيعات 

 الالزم لبقاء المنظمة.

يتيح عدة خيارات مثيرة لإلهتمام مثل: إعالنات الفيديو، الرسائل الفيروسية وتفاعلية  اإلنترنت
 1المواقع الصغيرة، واأللعاب عبر اإلنترنت، والتسويق عبر محركات البحث...إلخ.
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 المبحث الثالث: التسويق اإللكتروني المصرفي

في المجال التسويقي لتحسين اته نيإستخدام تق ىعلالمصارف منذ ظهور األنترنت عملت    
آدائها، األمر الذي ما يتطلب منا الخوض في تحديد أبعاد تحسين الخدمات المصرفية بشكل عام 

 من خالل التسويق اإللكتروني.

 المطلب األول: مفهوم التسويق اإللكتروني في المصارف: 

اليوم أهمية بالغة، لتحقيق المردودية التجارية يكتسي تطبيق التسويق اإللكتروني في المصارف     
 وص في تحديد األبعاد النظرية لذلك.يتطلب منا الغ ، األمر الذيوالمالية المنشودة

المصرفي اإللكتروني حقال من يعتبر التسويق  التسويق اإللكتروني في المصارف: مفهوم .1
جانب الكتاب والباحثين، نظرا  هتمام كبير منبإ المعرفة التسويقية الحديثة التي حظيتحقول 

لما يتصف هذا الحقل من خصوصية شديدة ودرجة من التقاطع المعرفي بين مجموعة من 
المعارف العلمية كالتسويق والعلوم المعرفية والمالية والعلوم السلوكية واإلعالم اآللي، ونظرا 

دعم كيان المصارف ستوى للدور الحيوي الذي يقوم به التسويق المصرفي اإللكتروني على م
ستمرارها  فقد أدركت إداراتها أهمية هذا الدور، خاصة في ظل ما تتصف به وبقائها وا  

الخدمات المصرفية من خصائص تكاد تنفرد بها دون سواها من الخدمات األخرى، حيث 
أثبتت معطيات ودراسات وأبحاث أنها تحكم اختيار الفرد للمصرف وخاصة من خالل عنصر 

ختيار العمالء ت ما بعد البيع كمعايير هامة في إريقة التعامل في تقديمها وخدماجودتها، وط
 للمصرف وخدماته.

حيث عرفت الصناعة المصرفية في اآلونة األخيرة قفزة ملموسة في مجال السماح للعمالء    
ر بإجراء العمليات المصرفية من خالل الشبكات اإللكترونية، ومن المتوقع أن تنتشر بشكل أكب

 1خاصة في ظل التطور المستمر في مجال التقنية الخاصة بشبكة األنترنت.

                                                           
التسويق المصرفي اإللكتروني والمييزة التنافسية للمصارف األردنية "دراسة ميدانية على البنوك األردنية"، شاكر تركي إسماعيل،   1
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حيث يقصد بالعمليات المصرفية اإللكترونية تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة 
اتصال إلكترونية، تقتصر صالحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقا لشروط  عبر شبكات

ق اإللكتروني في المصارف مرتبط بإستخدام ، حيث يرتبط التسوي1تحددها البنوكالعضوية التي 
تصال من أجل ومات التي تسهل للمصارف عملية اإلعتماد على قاعدة من المعلالحسابات واإل

 2على التقنيات المتطورة في التنفيذ.تنفيذ األنشطة التسويقية معتمدة 

هناك العديد من األسباب دفعت إلى استخدام  المصرفية:ستخدام التسويق اإللكتروني أسباب إ. 2
 التسويق اإللكتروني كوسيلة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لزبائنها، حيث تتجلى أهمها في:

 كان حاليين أو مرتقبين.والزبائن سواء المصارف مباشر ما بين القدرة على تحقيق إتصال  -
التقديم أو التسليم اإللكتروني للمنتجات وذلك من أجل اختصار العقبات الجغرافية  القدرة على -

قامة عالقات تعاقدية مباشرة بين البائع والمشتري مما يؤدي إلى  بين مناطق العالم المختلفة، وا 
 تخفيض التكاليف.

ى تحقيق عل يساهم األنترنت من خالل التكنولوجية الخاصة به المستخدمة: مواجهة المنافسة -
 3.العالقة مع الزبائن خاصة في ظل إنتشار التطبيقات الخاصة بذلك حاليانظام إلدارة 

يسهل التسويق اإللكتروني المصرفي  :مالءمتها والرقابة عليها والتحقق من مبادلة المعلومات -
ة عملية مبادلة المعلومات بين المهتمين وتقديمها عند الحاجة لها. مع تحقيق إمكانية الرقاب

عليها خاصة في ظل تمكين الزبائن الدخول لموقع المصرف واإلطالع على الحسابات 
 4الخاصة بهم.

إن الكثير من المنظمات تهتم بمعرفة من هم الزبائن األكثر أهمية لهم )التركيز  :تعميق الوالء -
المتجدد على إيجاد والئهم واالحتفاظ بهم(، ويكون ذلك من خالل تعقب وتحليل حاجاتهم 

 وتحديد المنتجات التي تلبي ذلك.

                                                           
 .9، ص مرجع سبق ذكرهشاكر تركي إسماعيل،  1
 .82مرجع سبق ذكره، ص  ،وآخرون عاكف يوسف زيادات 2
 .83، ص نفس المرجع السابق 3
 .10شاكر تركي إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 ATMبواسطة رتباك من إيداع النقود ي: ما زال بعض الزبائن يشعرون باإلالعامل الديمغراف -
)الصراف اآللي(، إذ كانوا يودعون النقد في المصرف ويقيد في حسابهم من خالل العمل 
اليومي، وتعد ثقة الزبائن بالمصرف من األمور المهمة في نجاح تطبيق التسويق 

ن هناك عدد قليل من الزبائن وعلى مستوى ع الي من الوعي اإللكتروني في المصارف، وا 
 1ستخدام اإلنترنت كوسيلة للحصول على الخدمة المصرفية.إاإللكتروني يفضلون 
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 ستخدام التسويق اإللكتروني المصرفي: أدوات إالثاني المطلب

هناك مجموعة من األدوات والوسائل األساسية التي تستخدم في التسويق اإللكتروني للخدمات   
 المصرفية اإللكترونية نذكر منها:

بداية البد من القول إن الموقع اإللكتروني هو أداة ترويجية فاعلة لألعمال الموقع اإللكتروني: -1
اإللكترونية بشكل عام وتسويق الخدمات المصرفية بشكل خاص، حيث يحتاج الموقع في حد ذاته 

 إلى ترويج أيضا حتى ينجح في أداء وظائفه الترويجية والتسويقية األخرى بصورة فاعلة.
يقوم الزبائن وطالبي الخدمة المصرفية عادة بالبحث عن المنظمات محركات البحث:  -2

المصرفية أو لطلب خدمات مصرفية إضافية من خالل محركات البحث المنتشرة على شبكة 
األنترنت، وهذه المحركات توصل الزبائن إلى أهدافهم البحثية بتزويدهم عدد كبير من البدائل 

 ون منها ما يناسبه ويالئمه.المتوافرة يختار الزب
عبر شبكة األنترنت في تحسن وتطوير  إن حركة النشاط اإلعالنياإللكتروني:  اإلعالن-3

مستمرين، ويزداد بصورة متسارعة أعداد المصارف التي تعتمد على هذه القناة لنشر إعالناتها 
يد من المزايا منها، القدرة والترويج لخدماتها وأفكارها المختلفة، ويمتاز اإلعالن عبر اإلنترنت بالعد

في األسواق المحلية والعالمية، وسهولة كسب ستهداف قطاعات واسعة جدا من الزبائن على إ
واستقطاب أعداد كبيرة من المتلقين، وينبغي أن تختار المنظمات المصرفية المواقع المناسبة 

 والمشهورة لتنشر عبرها إعالناتها اإللكترونية.
ن بموجب هذا النمط تسمح إدارة الموقع للبنوك التي ترغب في اإلعالالقيام برعاية إعالنية:  -

زواياه التي تكون في األغلب ذات عن نفسها برعاية هذا الموقع أو جزء منه، أي أن ترعى إحدى 
 1رتباط بنشاطها.إ
ئق ستخدام البريد اإللكتروني في العمليات المصرفية إلرسال الوثايمكن إالبريد اإللكتروني:  -

تم ذلك عن طريق تأمين ستالمها، ويالمطلوب إلحاقها بالرسائل أو إستالم الوثائق المطلوب إ
رسالها كملحق أو كمرفق.  الوثائق إلكترونيا وا 
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 يمكن استخدام الكتالوج اإللكتروني في التسويق للمنظمات المصرفيةالكتالوج اإللكتروني:  -
( التي غالبا ما تكون مطبوعة أو على شكل فيديو، وتحتوي على On-Lineبإرسال الكتالوجات )

 1المصرفية في إطالع زبائنها عليها. المادة التي ترغب المنظمة

( يتم معرفة القنوات التسويقية التي توفر أكبر دفعة 2015لسنة  بير فورتوفق لتقرير المدفوعات )
اإللكتروني وذلك في التسويق  استخدامالمبيعات التجارة اإللكترونية ومنها معرفة األدوات األكثر 

 التالي: حسب الجدول

 القنوات التسويقية التي توفر أكبر دفعة للمبيعات التجارة اإللكترونية (3_1) الجدول رقم

وسائل التسويق 
 اإللكتروني

محرك 
 البحث

المحتوى 
 التسويقي

البريد 
 اإللكتروني

شبكات التواصل 
 االجتماعي

قنوات تسويقية 
 أخرى

 %5 %16 %13 %7 %16 نسبة دفعة المبيعات
http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-بيفورت، ،2015تقرير المدفوعات   المصدر:

ar.pdf-final  

حظ من الجدول أن قنوات التسويق التي توفر أكبر دفعة مبيعات هي محركات البحث نال  
وهذا يبين أن  %13ثم تليها البريد اإللكتروني بنسبة  %16االجتماعي بنسبة وشبكات التواصل 

شركات التجارة اإللكترونية ال تعتمد بشكل كبير على وسائل اإلعالم المدفوعة وبدال من ذلك تركز 
على رفع كفاءة محركات البحث والتسويق االجتماعي والبريد اإللكتروني لزيادة حصتها في 

 2السوق.
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 المطلب الثالث: مكونات العمليات المصرفية اإللكترونية:

 يتطلب تطبيق التسويق اإللكتروني في القطاع المصرفي العديد من المتطلبات تتجلى أهمها في:  

مجموعة من البروتوكوالت والتوقيعات الرقمية التي  هي :Electronic Cardالنقود اإللكترونية:  -
تتيح للرسالة اإللكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العمالت التقليدية، لذا فهي المكافئ اإللكتروني 

 ي الوسيلة اإللكترونية للدفع.هللنقود التقليدية لذا 

قيمة المالية مخزنة فيها، ون الوهي البطاقة المدفوعة مسبقا، تكالبطاقات البالستيكية الممغنطة:  -
ستخدامها نت وغيرها من الشبكات، كما يمكن إستخدام هذه البطاقات للدفع عبر اإلنتر ويمكن إ

ختالف مسمياتها على (، وتنقسم البطاقات على إPoint Of Salesللدفع في نقاط البيع التقليدية )
 ثالثة أنواع:الرغم من التسمية الشائعة على أنها بطاقة ائتمان إلى 

ة تخصم منها قيمة المشتريات وترتبط هذه البطاقة بحسابات جاري :Debit Cardبطاقة الخصم  -
ستخدام البطاقة، حيث يتم رفض البطاقة إذا تجاوز مبلغ العملية رصيد الحساب المتوافر حال إ
 للزبون.

ا شهريا غير متجدد من ئتمان: تمنح هذه البطاقة لحاملها إCharge Cardبطاقة السداد الشهري  -
قبل البنك مصدرها، وبنهاية كل شهر يقيد إجمالي السحوبات على حساب الزبون حامل البطاقة، 

 ويلتزم بسداد كامل القيمة لضمان استمرارية استخدام البطاقة.

: وهي بطاقة تتيح لحاملها إمكانية تسديد سحوبات البطاقة على Credit Cardالبطاقة االئتمانية  -
عتبار فترة غير المسددة، بعد األخذ بعين اإل ات شهرية، مع استيفاء فوائد شهرية على المبالغدفع

( يوم، ويتم تجديد حد االئتمان )السقف المحدد من البنك( بقدر ما 51السماح والتي قد تصل إلى )
 1يتم تسديد من دفعات لحساب البطاقة ضمن حدود االئتمان.

بطاقة ذكية يمكن تثبيتها على الحاسوب الشخصي أو تكون قرصا النقود اإللكترونية البرمجية:  -
مرنا يمكن إدخاله في فتحة القرص المرن ليتم نقل الحسابات المالية )منه أو إليه( عبر اإلنترنت 

                                                           
  .13شاكر تركي إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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سمائة ( حسابية وهي قادرة على تخزين بيانات تعادل خمChipsوالبطاقة الذكية مزودة بشريحة )
 ضعف ما يمكن أن تخزنه البطاقة البالستيكية الممغنطة.

تعد الجانب الجديد للصكوك الورقية التقليدية، والصك اإللكتروني هو الصكوك اإللكترونية:  -
رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الصك إلى مستلم الصك )حامله( ليعتمده ويقدمه 

ليقوم المصرف بتحويل قيمة الصك المالية إلى حساب حامل  للمصرف الذي يعمل عبر اإلنترنت
عادته إلكترونيا إلى مستلم الصك )حامله( ليكون دليال على  الصك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الصك وا 

  1أنه قد صرف.
يعمل الصراف اآللي على تسهيل عملية تقديم العديد : Auto Machine (ATM)الصراف اآللي  -

ة للزبون )إيداع، سحب، طلب كشف حسابات الشخص نفسه أو لمستفيد من الخدمات المصرفي
آخر، كما يزود المصرف الزبون ببطاقة يسجل عليها جميع البيانات الحساب الجاري...(. وعليه 
فصراف اآللي هو عبارة عن خدمة تقدمها المصارف لزبائنها وتقدم هذه الخدمة لتخفيض ضغط 

وتلبية حاجات الزبائن بعد أوقات العمل وخالل العطل فهي تعمل العمل وتجنب اإلجراءات اإلدارية 
 2ساعة. 24على مدار 

 الدفع المفضلة لدى بعض الدول العربيةوسائل (: 4_1) جدول رقم

 الكويت مصر السعودية اإلمارات العربية المتحدة الدول
 %79 %80 %76 %78 الدفع نقدا

 %20 %20 %24 %22 بطاقات الدفع اإللكتروني
 24/03/2017لمجالي اإلنترنت   -الدول العربية المتصدرة  tejara.com-http://www.e:مصدر

من خالل الجدول فإن أغلبية األشخاص في هذه الدول ال يزلون يفضلون الدفع مقابل التسليم 
وعليه فإن هذه الدول تفضل الدفع النقدي  بما يقابله نسبة المستخدمين لبطاقة الدفع اإللكترونية

 .عن الدفع اإللكتروني
 
 

                                                           
 .93، 92مرجع سبق ذكره، ص ص  ،وآخرون عاكف يوسف زيادات 1
 .90نفس المرجع السابق، ص  2

http://www.e-tejara.com/
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 المبحث الرابع: فرص وتحديات التسويق اإللكتروني ومستقبله

بقدر ما يوفر التسويق اإللكتروني من فرص كبيرة ومتنوعة للمصارف في ظل التحول إلى     
ستفادة من إستخدامه واإلاالقتصاد الرقمي، غير أنه يواجه بعض التحديات والصعوبات التي تحد 

منه، كما يمكن أن تدفع األعمال اإللكترونية وتقنياتها باتجاه خلق وتعزيز فرص الجديدة لألعمال 
تي تبرز في المالمح المستقبلية مع األخذ بعين االعتبار المحددات الخاصة باستخدام التسويق ال

 .اإللكتروني في المصارف

 : فرص وتحديات التسويق اإللكترونيالمطلب األول

أدى تطور التسويق اإللكتروني إلى توفير فرص أمام رجال التسويق والمنظمات المنتجة ومنشآت   
 هناك تحديات وصعوبات قد تواجه التسويق اإللكتروني في منظمات األعمال. التوزيع غير أنه

يشهد التسويق في الوقت الراهن إعادة هندسة لنشاطاته، خاصة : : فرص التسويق اإللكترونيأوال
ما يتعلق بالتوجه نحو التسويق اإللكتروني بغية اإلستفادة من إمكانياته ومزاياه وإلرساء معايير 

دة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التسويق اإللكتروني قد حقق بيئة متطورة تنافسية جدي
شباعها، ويمكن تحديد  للتسوق حققت للزبائن مزيد من الرفاهية والمتعة في البحث عن احتياجاتهم وا 

 أهم الفرص والمنافع التي يحققها التسويق اإللكتروني لكل من المنظمات والزبائن في:

يتيح التسويق اإللكتروني للزبائن الحصول على  إلى األسواق العالمية:إمكانية الوصول .1
حيث  احتياجاتهم واالختيار من بين منتجات الشركات العالمية بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية،

أن التسويق اإللكتروني ال يعترف بالفواصل والحدود الجغرافية، ما دفع بالمنظمات التقليدية 
 1ق اإللكترونية.لالنضمام إلى السو 

خالل التسويق اإللكتروني يجد المسوقون فرصة  من تقديم السلع والخدمات وفقا لحاجات الزبائن:.2
بشكل يلبي توقعات  E-Customizationأكبر لتكييف منتجاتهم طبقا لحاجات الزبائن إلكترونيا 

يستخدمها  تصاالت التيكل زبون، هذا بفضل تكنولوجيا اإل الزبائن ويتالءم مع خصوصيات
شباع رغبات الزبون الخاصة.  التسويق اإللكتروني والتي حققت قفزة نوعية في أساليب إرضاء وا 

                                                           
 .84-82ص،  ذكره، ص مرجع سبقشيروف فضيلة،   1
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قدم التسويق اإللكتروني فرصة جوهرية  الحصول على معلومات مرتدة لتطوير المنتجات:.3
لالستجابة للتغيرات التي تحدث في األسواق والتقنيات بشكل يحقق دمج حاجات الزبائن مع 

طورات التكنلوجية، وذلك من خالل ما يعرف بالعملية المرنة لتطوير المنتج، والتي تعتمد على الت
 بواسطة اآلليات التفاعلية للتسويق اإللكتروني. Sensing   Market theاستشعار السوق 

ستراتيجيات التسعير في ظل التسويق إن إ تخفيض التكاليف واستخدام التسعير المرن: .4
نما تأخذ في الحسبان جميع العوامل اإللكتروني  ليست مجرد استجابة سريعة لظروف السوق وا 

والمتغيرات الداخلية والخارجية، ألن التسعير المرن يجد تطبيقاته من خالل آليات التسويق 
 اإللكتروني التي تمكن المشتري من البحث على أفضل األسعار المتوفرة.

قدم التسويق اإللكتروني منظورا جديدا للسوق  ستحداث أشكال وقنوات جديدة للتوزيع:إ .5
اإللكترونية يكون التفاعل فيها بين طرفي عملية التبادل دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ألن 
 التسويق اإللكتروني قدم نوعا مبتكرا من الوسطاء والذين يطلق عليهم وسطاء المعرفة اإللكترونية

 بين المنتجين والزبائن حيث يقومون بدور خدمة تجارية. وهي منظمات تعمل لتسهيل عملية التبادل
إن المنافسة في األسواق اإللكترونية تمر  تحقيق ميزة تنافسية وموقع استراتيجي في السوق: .6

بمرحلة انتقالية نتيجة للتطورات الهائلة في تكنلوجيا المعلومات المرتبطة بالتسويق اإللكتروني التي 
 1خلقت فرصا غير مسبوقة في دعم االستراتيجيات المميزة وتحسين الوضع التنافسي للمنظمات.

غم من المزايا المتحققة من تبني التسويق اإللكتروني من بالر  :تحديات التسويق اإللكتروني ثانيا:
طرف منظمات األعمال، غير أن ذلك ال ينفي وجود بعض التحديات التي تشكل عوائق لتطبيقه 

 الفعال، والمتجلية أهمها في:
يتطلب تنمية االعمال من خالل التسويق االلكتروني إحداث تغيرات  التحديات التنظيمية واإلدارية:.1

ية في البيئة التحتية في الهيكل والمسار والفلسفة التنظيمية للمنظمات، فهناك حاجة ماسة إلى جوهر 
 2إعادة تنظيم هياكلها ودمج األنشطة والفعاليات االتصالية التسويقية الخاصة بالتسويق اإللكترونية.

                                                           
 .84-82ص،  ذكره، ص مرجع سبقشيروف فضيلة،  1
 .45، 44ص ص مرجع سبق ذكره، ، وآخرون عاكف يوسف زيادات 2
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ستمرارية هذه إ م العوائق والتحديات التي تواجهإن من أه تطوير تكنلوجيا المواقع اإللكترونية:.2
المواقع ونجاح التسويق من خاللها هو سرعة التطورات التكنولوجية في مجال تصميم وتطوير 

 تها وقدرتها التنافسية.يالمواقع اإللكترونية وتعزيز فعال
ق التفاعل بين الكثير من الزبائن الثقافة من أهم التحديات التي تعيتعتبر  تحديات اللغة والثقافة:.3

من المواقع اإللكترونية، لذا فهناك حاجة ملحة لتطوير برمجيات من شأنها إحداث نقلة  وبين العديد
نوعية في ترجمة النصوص إلى لغات يفهمها الزبائن ويجب أيضا مراعات العوائق الثقافية 

 ستخدام المواقع التجارية.والقيم بحيث ال تكون عائقا نحو إ والعادات والتقاليد
ق على تقبل الزبائن التسويق عبر األنترنت هو أن هذه لتحديات التي تعيمن االخصوصية واألمن: .4

سم والنوع والسن والجنسية بيانات شخصية من الزبائن مثل اإل العملية تحتاج إلى الحصول على
 وهكذا...

لذلك يجب استخدام برمجيات خاصة للحفاظ على سرية وخصوصية التعامالت التجارية   
 اإللكترونية.

التسويق اإللكتروني هو بطاقات أسلوب الدفع الخاص ب الثقة في وسائل الدفع اإللكترونية:عدم .5
ئتمان وعملية تحويل األموال في المعامالت التجارية عبر اإلنترنت هو من أكثر التحديات التي اإل

اد ستخدام برمجيات خاصة لتأمين وسائل السدإللكتروني لذلك زاد اإلقبال على إتواجه التسويق ا
 1اإللكتروني.

شركة في مجال  60( لالستطالع على رأي أكثر من 2015 بيرفورت لسنةوفق تقرير قام به )
التسويق اإللكتروني للتعرف على وجهة نظرهم حول سلوكيات الزبائن وكيف يتصرفون على 

 اإلنترنت ومن بينها التحديات المتعلق بالدفع عبر اإلنترنت:
 
 
 
 

                                                           
 ، أنظر للموقع:تحديات التسويق اإللكتروني -التسويق اإللكترونيعمار صياد، 1

:13. 15/02/2017, 11  22.html-post-markeeting.blogspot.com/2009/03/blog-http://www.e 

http://www.e-markeeting.blogspot.com/2009/03/blog-post-22.html
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 الرئيسي لعملية الدفع عبر اإلنترنت( التحدي 3_1)الشكل 

              
 23/03/2017بيفورت، ،2015تقرير المدفوعات  المصدر:
ar.pdf-final-http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15 

وهذا يبين أن للمنظمة اهتمام كبير  %32من خالل الشكل النسبة األكبر للثقة عند الدفع بـ  نالحظ
رز في التسويق اإللكتروني، فالدفع نقدا عند التسليم يكون االتحدي الب باعتبارهابالثقة في الدفع 

العديد من سترجاع المرتفعة ترونية بسبب التكاليف ومعدالت اإلمعطال لشركات التجارة اإللك
  1الشركات تكافح من أجل السيطرة على هذا التحدي

حيث يعيق ذلك ممارسة  ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في بعض الدول: .6
التسويق اإللكتروني سواء من قبل المنظمات أو من قبل الزبائن، في مثل هذه الدول وقد يكون 

للمشاركة في األسواق اإللكترونية، حتى لو توافرت  ذلك بسبب عدم توافر القدرة المالية للزبائن
 الرغبة لدى هؤالء الزبائن.

وتتمثل في القدرة على التفاعل مع نظم تشغيل وبيئيات مختلفة وتوافقها االنسجام مع البيئة:  .7
مع المقاييس العالمية واالتصاالت، إضافة إلى توافق الحلول المستخدمة ومدى قابليتها على 

 2النظم الموجودة في المنظمات األعمال المختلفة.االندماج مع 
 

 

 

 
                                                           

http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-23/03/2017 بيفورت، ،2015تقرير المدفوعات  : 1
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 : المالمح المستقبلية للتسويق اإللكتروني الثانيالمطلب 

إن تطور التسويق اإللكتروني خالل السنوات األخيرة أدى إلى ظهور فرص أعمال جديدة فرضت   
التسويق اإللكتروني لم يكن تحديات كبيرة أمام اإلدارة، ولم تكن على هذه الصورة قبل اآلن، لكون 

في السابق أكثر من ربط إلكتروني داخلي ضمن المنظمة الواحدة ومواقع للتجارة على شبكة 
األنترنت منفصلة عن األنشطة الداخلية للمنظمة. ولكن مع ظهور مرحلة التكامل العضوي 

ية والخارجية من المتبادل بين تطبيقات التسويق اإللكتروني، أمكن ربط أنشطة المنظمة الداخل
جهة، مع إدارة سالسل التوريد وسالسل التجهيز من الجهة األخرى وصوال للزبون، وتدفع األعمال 
 اإللكترونية وتقنياتها باتجاه خلق وتعزيز الفرص الجديدة لألعمال والتي يمكن تلخيص مالمحها

 كالتالي:

إن التسويق اإللكتروني خلق ما يعرف بنموذج األعمال الجديدة الذي  نموذج لألعمال الجديدة: .1
يقوم على فكرة تكوين األنشطة من دون حدود تنظيمية وقيود تكنلوجية، إذ لم تعد الموجودات 
المادية للمنظمة عامال أساسيا في التقييم المالي لها، ولم يعد كبر حجم المنظمة يتطلب زيادة 

الي ال يحتاج إلى فترة استعداد كما أن تأسيس منظمة ذات وجود عمتناسبة في التكاليف، 
 فتراضية.قاد إلى تنامي ظهور المنظمات اإل ستثمارات مالية ضخمة مماوا  

أي أنه سيختفي دور الوسطاء وبصورة خاصة في تجارة التجزئة ويحل  اختفاء الوسطاء: .2
محلهم المنتجون الذين يتولون تلبية احتياجات المستفيد النهائي مباشرة ومن خالل اإلنترنت 

 الحديثة، وبذلك وفر التسويق اإللكتروني مزايا جديدة لمنظمات األعمال منها: االتصالووسائل 
 جديدة وتوسيع أعمال المنظمة.ختراق أسواق القدرة على إ -
تصال اإللكترونية أو ظمة سواء من خالل توفير قنوات اإلستراتيجي للمنتحسين األداء اإل -

رديها وشركائها و تقديم الدعم المباشر لسالسل التوريد والتوزيع التي تربط المنظمة مع م
 وزبائنها.

اتيجية األقل توفير قاعدة تطبيق استر تغير األسس التي تقوم عليها الميزة التنافسية أو على  -
 1.ستراتيجية قيادة التكاليفالتمييز وا  
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ة عمل بسهولة ومرونة مع توفير بيئ (CRM)زيادة قدرة المنظمة في إدارة عالقاتها بزبائنها  -
 ستخدام أدوات ونوافذ بوابات األعمال على شبكة اإلنترنتمالئمة لكل زبون وذلك عبر إ

يساعد التسويق اإللكتروني على ابتكار أنماط وأساليب  جديدة لألعمال:بتكار أنماط وأساليب إ .3
جديدة، وخلق نماذج جديدة لألعمال من خالل بناء وجود متميز للمنظمة على شبكة اإلنترنيت 
وفي عالم األعمال الرقمية، وهذا ما يفرض على المنظمات الحالية والمنظمات المستقبلية 

نعكاسات على األهداف وعلى األداء في نظرا لما له من إويق اإللكتروني، العمل بالتس
  1المنظمات وخاصة المصارف بصورة خاصة.
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 يستخدام التسويق اإللكتروني المصرف: محددات إالثالثالمطلب 

اقع كثيرة، إال أن هناك و إن أدوات ومعدات الخدمة المصرفية متوفرة على مدار الساعة وفي م   
ومشاكل محتملة، فالزبون أحيانا يجد أن التحول من الخدمات الشخصية إلى الخدمة محددات 

الذاتية مربكا ومقلقا، ولهذا فإن تنفيذ هذا التحويل يتطلب حملة توعية واسعة النطاق للتخفيف من 
ض الحوافز الترويجية لتشجيعهم على القبول بفكرة التغيير ك وقلق الزبائن، فضال عن تقديم بعإربا
 1ن الخدمة الخاصة إلى الخدمة الذاتية.م

والفوائد العديدة التي تحققها، إال  وبالرغم مما وصلت إليه ثورة االتصاالت والتقنية الرقمية والمزايا  
 أنه هناك مجموعة من المحددات التي تواجه التسويق اإللكتروني في المصارف نذكر منها:

وضمان البيانات واألعمال عبر القنوات  مازال أمن أمن وضمان البيانات والمعلومات: .1
وفي مقالة في صحيفة ألـ  2000اإللكترونية يواجه مشكلة القرصنة اإللكترونية، ففي عام 

(Economist( أن )من األمريكيين ما زالوا يترددون في أن يعطوا رقم بطاقة االئتمان %95 )
 2الزبائن.عبر اإلنترنت خوفا من بعض عمليات التضليل التي حصلت لبعض 

من المفترض أن تكون السوق اإللكترونية متكاملة،  عدم فاعلية بعض العمليات اإللكترونية: .2
بينما نجد أن بعض مقدمي الخدمات المصرفية والزبائن ومتلقي الخدمة الموجودين في شتى 
بقاع العالم بحاجة إلى نوع ما من الوسطاء للتفاوض معهم أو لضمان جودة ونوعية الخدمة 
المصرفية المقدمة أو لضمان شرعية المعامالت المالية القائمة فيما بينهم، وهؤالء الوسطاء لهم 

 تكاليفهم الخاصة التي ترفع من التكلفة التي يتحملها.
وهي تحديات  تحديات المنافسة السوقية من قبل المصارف والمنظمات المالية المتشابهة: .3

بين المصارف الكبرى  االندماجياتذ أصبحت ظاهرة ندماج والتحالف والتعاون والتملك، إاإل
عمال ميدانيا وتتمثل أهدافها بمواجهة المنافسة الدولية والقدرة على التوسع ومواكبة التطورات 

 3السريعة.

                                                           
 .87، 86، مرجع سبق ذكره، ص ص وآخرون عاكف يوسف زيادات 1
 .14شاكر تركي إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص  2
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من غير الممكن تجاهل مؤشرات التكنولوجية الجارية حاليا في  تحديات التطورات التكنلوجية: .4
في مراحلها األولى على التكنولوجيا، وتناول المناقشات وسائل القطاع المصرفي، والتي تركز 

الدخول، وبيع البرمجيات، ومكونات الحاسوب ووحداته، والمعايير الفنية، والمشروعات 
 المشتركة، والبرامج التدريبية.

تعتمد المنظمات المصرفية اآلن أكثر من أي يوم على  تحديات الموارد البشرية النادرة: .5
ي العمل على أجل بقائها في المستقبل ونجاحها، فبدال من النظر إليهم كتكلفة ينبغ موظفيها من

عتبارهم مصادر القيمة المضافة الكامنة في العمليات الرأسمالية تخفيضها فإنه ينبغي إ
 واإلنتاجية.

قتصادي بصفة بالنشاط اإل التصاقاأصبحت تحديات العولمة أكثر الظواهر  تحديات العولمة: .6
بصفة خاصة، وعلى الرغم من أن العولمة كظاهرة إنسانية لها جوانبها النشاط المصرفي عامة و 

تخذت أبعادا ومضامين جديدة، جعلت اعية المتشوقة، فأنها مصرفيا قد إالسياسية واالجتم
نتقالها من األنشطة الضيقة وأنشطة لم تقدم من قبل وأدت إلى إالمصارف تتجه إلى ميادين 

 1من أجل تعظيم الفرص وزيادة األرباح.إلى أنشطة واسعة 
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 :خالصة

سويق بحيث أتاح للمنظمات فرصة يعد التسويق اإللكتروني منفذا فتح آفاقا جديدة في عالم الت   
قتصاد الكالسيكي إلى االقتصاد الرقمي، وعليه فهو يرتبط بشكل كبير بشبكة اإلنتقال من اإل

تصاالت تفاعلية ه من إأساسية في التسويق اإللكتروني بما توفر اإلنترنت والتي تعتبر قاعدة 
 مباشرة.

ستفادة من مزايا التسويق اإللكتروني في ظمات بإتجاه السوق اإللكتروني لإلوتحرك معظم المن   
تفعيل النشطات التسويقية المختلفة في الوقت المناسب وبالسرعة الفائقة وذلك بترسي معايير 

 تنافسية جديدة. 

والتسويق اإللكتروني بشكل خاص كان له تأثير على القطاع المصرفي خصوصا في مجال    
ن سرعة نشر الصناعة المصرفية ونمو الخدمات المالية عن بعد، من خالل تحقيق للزبائن مزيد م

شباعها، بحيث أنه يتميز بالتكلفة المنخفضة والسهولة الرفاهية والمتعة في البحث عن إحتياجاتهم وا  
التنفيذ مقارنة بآليات التسويق التقليدي، وعليه فالتسويق اإللكتروني يعتمد على المعلومات في  في

تيجيا وهو مورد استراتيجي حد ذاتها كمورد تنافسي يحقق من ورائه للمنظمات مكانة وبعدا استرا
 ستمرارية.ات التي تسعى للتفوق والنجاح واإلمتالكه جميع المنظمتسعى إل

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 الثاني الفصل

 دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوك

 تمهيد

 عرض المفاهيم المحددة للميزة التنافسيةالمبحث األول: 

: تأثير التسويق اإللكتروني على النشاطات التسويقية المبحث الثاني
 بشكل عام

 اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسيةدور التسويق  :الثالثالمبحث 

أثر تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية المبحث الرابع: 
 للبنوك التجارية

 خالصة

 



 اني                                                دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوكالفصل الث

49 
 

 تمهيد:

قتصاد العالمي تحوالت هامة أفرزتها معطيات مختلفة أدت إلى تعدد التحديات التي يعرف اإل   
تواجهها منظمات األعمال في العالم ومن ذلك تحدي المنافسة الذي أدى بها إلى البحث الدائم عن 

ماط وحاجات المستهلكين، تنافسية من خالل ظاهرة الرقمية التي عرفت في ظلها تغيرات في أن ميزة
األخذ بالنمط التسويقي الذي يحقق التوافق مع البيئة والسوق وأوجه المنافسة الجديدة وهو ما تطلب 

زاياها قتصادية بهدف تطوير ممدخال حديثا ومتميزا للمنظمات اإليعد  فهوالتسويق اإللكتروني، 
 التنافسية والمحافظة عليها ألطول فترة ممكنة.

ولإلحاطة بأبعاد التحول وبالنمط التسويقي الذي يحقق الريادة والتفوق ضمن هذه الظروف أمام    
المنافسة، سوف يتم تغطية ذلك بأربعة مباحث، حيث سنتطرق في المبحث األول إلى عرض 

بحث الثاني عن تأثير التسويق اإللكتروني على النشاطات المفاهيم المحددة للميزة التنافسية، والم
التسويقية، والمبحث الثالث إلى دور التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية، أما بالنسبة 
للمبحث الرابع واألخير سنتطرق إلى أثر تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك 

 التجارية.
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 لمفاهيم المحددة للميزة التنافسيةاالمبحث األول: عرض 

نتيجة للتحديات التي تواجهها المنظمات في ظل زيادة حدة المنافسة واتساع رقعتها وتعدد     
مجاالتها، تسعى معظمها للبحث عن كيفية بناء وتطوير كفاءتها المتميزة، والتي من شأنها أن 
تمنحها أفضلية ال يملكها اآلخرون، بل تحقق لها التفوق والسبق التنافسي، حيث سنتطرق في ذلك 

 التعرف على المفاهيم المحددة للميزة التنافسية ووسائل وطرق تنميتها ومحدداتها. ب

 المطلب األول: ماهية الميزة التنافسية 

مجاالت التخصص في الميزة النسبية الخاصة لدافيد ريكاردو * إلى د مفهوم الميزة التنافسيةو يع   
التي تتحلى بها المنظمة لتميزها عن  ، فالميزة التنافسية تعد من بين الخصائص1وتقسيم العمل
 2كتساب مكانة فعالة في السوق.منظمات األخرى، والتي تمكنها من إغيرها من ال

  :نذكر والتي منها الميزة التنافسية المحددة لمفهوم ريفاتعالتعددت  تعريف الميزة التنافسية:أوال: 

 عرف(Kotler ) على تحقيق األداء بأسلوب معين أو الميزة التنافسية على أنها "قدرة المنظمة
 3أساليب متعددة وهنالك صعوبة تقليد هذا األداء من قبل المنافسين في الوقت الحاضر."

 كما يشير بورتر (Porter) كتشاف طرق ية تنشأ بمجرد وصول المنظمة إلى إ"الميزة التنافس أن
بمجرد إحداث المنظمة لعملية  جديدة أكثر فعالية مقارنة بتلك المستعملة من قبل المنافسين، أي

 4اإلبداع، أي إن جوهر الميزة التنافسية هو اإلبداع".

                                                           

 تعرف الميزة النسبية على أنها قدرة الدولة على انتاج السلعة القابلة للتجارة بسعر نسبي منخفض مقارنة بمثيله في الدول األخرى. *
رسالة الماجستير في علوم التسيير، دور التسويق اإللكتروني في دعم الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية، زينب شطيبة،  1

 .3، ص2009-2008قاصدي مرباح، ورقلة، سنة  غير منشورة، جامعة
2 Michel E.Porter, competitive advantage creating and sustaining superior performance,originally 

published New yourk, USA, 1998, page 15. 
اق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، دار الور التسويق اإللكتروني، يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،  3

 .342، ص2009األردن، سنة 
مجلة الباحث، جامعة دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية، وهيبة داسي،  4

 .168، ص2012، سنة 11محمد حيضر، بسكرة، الجزائر، العدد:
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 وينطلق (Pitts & lei )  من نتائج تحليل البيئة الداخلية في تحقيق في تعريفه للميزة التنافسية
ستغالل المنظمة لنقاط قوتها الداخلية في أداء األنشطة "إالتنافسية، فالميزة التنافسية هي: 

 1."الخاصة بها، بحيث تخلق قيمة ال يستطيع بقية المنافسون تحقيقها في أدائهم ألنشطتهم
  يبين كل من(Macmillan & Mahan)  أن القدرة التنافسية هي خاصية أو مجموعة خصائص أو

حتفاظ بها لفترة زمنية طويلة نسبيا ، وتمكنها من اإلمنظمة األعمال عنصر تفوق تنفرد به
نتيجة صعوبة محاكاتها، وتحقق تلك الفترة المنفعة لها وتمكنها من التفوق على المنافسين. كما 

متالكها القدرة التنافسية التفوق في بيئة أعمالها من خالل إيؤكدان بأن المنظمات تسعى إلى 
لوسيلة التي تتمكن المنظمة من خاللها الفوز إذ تعرف القدرة التنافسية بأنها ا"والحفاظ عليها، 
 2"على منافسيها.

 ستعراض التعاريف أعاله يمكن القول إن الميزة التنافسية هي:من خالل إ

ي أن التركيز على األداء من خالل تحقيق المنظمة للقدرات المميزة لها مقارنة بمنافسيها، وه ✓
 ريدها الزبائن.كتساب خاصية فريدة يتتميز على المنافسين يكون بإ

طرق جديدة )اإلبداع( تستطيع بها المنظمة أن تميز بها نفسها من  كتشافإتتحقق من خالل  ✓
 منافسيها وتحقيق التفوق والتميز عليهم.

تحقيق المنظمة موقع فريد طويل األمد والذي تطوره من خالل أداء أنشطتها بشكل مميز  ✓
 وفعال.

ستخدامها من قبل فعالية من تلك التي تم إ يدة أكثرتوصل المنظمة إلى توظيف طرق جد ✓
 المنافسين.

وعليه فإن الميزة التنافسية هي خاصية معينة أو مجموعة خصائص تمتلكها المنظمة وتميزها    
ّن التحدي الحقيقي إعن غيرها من المنظمات، بحيث تحقق لها موقفا قويا  تجاه مختلف األطراف، وا 

                                                           
دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية، محي الدين القطب، 1

 .80، ص2012األردن، سنة 
دور التسويق المصرفي في زيادة القدرة التنافسية للمصارف دراسة ميدانية على المصارف التجارية في سامر قاسم، ريزان نصور، 2

 .631، ص27/10/2014، 5، العدد: 36لة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد: مجالساحل السوري، 
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إنتاجا أو تقديم المنتجات، بل القدرة على اإلشباع المستمر الذي تتعرض له أية منظمة ليس 
 1لحاجات ورغبات السوق المتغيرة.

 :فيأهمية الميزة التنافسية  تتجل أهمية الميزة التنافسية:ثانيا: 

 ؛تعد بمثابة السالح األساس لمواجهة تحديات السوق والمنظمة المناظرة 
 الناجحة عن غيرها؛تحديد المنظمات كونها تمثل معيارا مهما ل 
  على  حتالل موقع قوي في السوق، من خالل حصولهالتوجه المنظمة إلتمثل مؤشر إيجابيا

 حصة سوقية أكبر من منافسيها؛

زدياد حدة المنافسة بين المنظمات مما يحتم يزة التنافسية في عالم اليوم مع إوتزداد أهمية الم   
ب أرضية جيدة في السوق التجاري وهذا بال شك يهم كتسامنظمات المختلفة تمييز نفسها وا  على ال

 2جميع منظمات األعمال المتطلعة إلثبات تواجدها في كل مكان.

 تتجلى في العناصر التالية:بة ألهم خصائص الميزة التنافسية فوبالنس

  لطويل وليس على بمعنى أن تحقق المنظمة السبق على المدى اتتصف بصفة اإلستمرارية أن
القصير فقط، وأن تتناسب مع األهداف والنتائج التي تريد المنظمة تحقيقها في المديين المدى 

 القصير والبعيد.
  د من المقاييس واألبعاد المختلفة، وأن تنبع من تفوق في عدبالتسم األداء الناجم عنها يأن

 داخل المنظمة وتحقق قيمة لها.

 3التنافسية تكون نسبية أي تتحقق بالمقارنة وليست مطلقة. ةالميز  -

 

 

                                                           
 .168سامر قاسم، ريزان نصور، مرجع سبق ذكره، ص1
 .348يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص2
التنافسية دراسة ميدانية على قطاع صناعة األدوية األردني، رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة محمد فوزي علي العتوم، 3

 .45، 44، ص ص2009رسالة الماجستير في إدارة األعمال، غير منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن، سنة 
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 ستراتيجيتهاوا   مراحل تحقيق الميزة التنافسية المطلب الثاني:

بالقوى التنافسية على تحقيقها والمرتبطة  ةالقائميرتبط تحقيق الميزة التنافسية بإتباع المراحل    
 ستراتيجية األنسب إليها.إختيار اإلالخمس في تحليل بنية القطاع الذي تنتمي إليه المنظمة مع 

على ثالثة  (Porter): أجمع العديد من المتخصصين ومنهم التنافسيةمراحل تحقيق الميزة أوال: 
 مراحل لتحقيق الميزة التنافسية وهي:

  تتحدد بنية القطاع من خالل الضغط الذي  إليه المنظمة:تحليل بنية القطاع الذي تنتمي
التهديد الذي يشكله دخول المتجلية في  )نموذج بورتر( تمارسه القوى التنافسية الخمس

مستثمرين جدد، قدرة المجهزين التفاوضية، قدرة المشترين التفاوضية، التهديد الذي تشكله 
  1 حاليين.والتنافس بين المستثمرين ال المنتجات البديلة

 قوى التنافس الخمس لبورترال(: 1_2)رقم الشكل 

 

 
 
 

 

 

الماستر، كلية العلوم االقتصادية  :وداد مرابط، التسويق البنكي وقدرته على إكساب البنوك الميزة التنافسية، مذكرة المصدر: 
 .31، ص2015/2016السنة الجامعية:  والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبسي، تبسة،

افسة داخل قطاع معين، كما هذا النموذج على العوامل الخمسة التي تشكل أسس المن يركز  
يوضح هذا النموذج أنه كلما زادت قوة عوامل من هذه العوامل كلما تقلصت بدرجة أكبر قوة 

القائمة على رفع األسعار وتحقيق األرباح، ويمكن هذا التحليل المنظمة من السيطرة المنظمات 
اكمة للمنافسة في القطاع، على التعقيدات التي يتسم بها المحيط، وكذا التعرف على العوامل الح

                                                           
 .345يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص 1

 تهديد دخول شركات جديدة منافسة )محتملة(

 قوة تفاوض العمالء قوة تفاوض الموردين

 المنافسة بين الشركات القائمة

 المنافسة بين الشركات القائمة
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ويوجه الطاقة اإلبداعية للمديرين نحو ما هو أهم في القطاع من أجل ضمان الربحية على المدى 
 الطويل.

ستراتيجية تنافسية ينبغي على المنظمة أن تقوم بإختيار إ :المناسبة التنافسية ستراتيجيةاإلإقرار  -
ستراتيجية قيادة الكلفة التي تكسب أكان من خالل إة التنافسية، سواء محددة من أجل تحقيق الميز 

كتساب التكاليف اإلجمالية، أم من خالل إستراتيجية وا  خاللها الميزة التنافسية نتيجة لتحقيق أقل 
أن  ، كما يجببراز صفة في الخدمة/المنتج وذات قيمة في نظر الزبونل إالميزة التنافسية من خال

بأنها ليست مرحلة تنتهي بعد مدة معينة، بل أنها مرحلة مستمرة تنظر المنظمة إلى هذه المرحلة 
 1تقوم المنظمة بإعادة تقييم القطاع الذي تنتمي إليه ووضعها التنافسي فيه.

مما سبق يتضح بأن مفهوم التنافسية يرتبط بعوامل أساسية تتعلق باإلنتاجية والتطورات   
البيع لعالقتها بالتجارة الخارجية وتطور أساليب  التكنلوجية والمعلوماتية التي تلعب دورا كبيرا

ختيار األسواق وتخفيض كلفة عمال المعلومات ألغراض الترويج وا  ستواإلنتاج والخدمة الجيدة وا  
 2المصاحبة للعملية اإلنتاجية.ص اإلجراءات اإلدارية والرقابية النقل وتقلي

عامل مهم في (  Competitive Advantage)الميزة التنافسية : ستراتيجية التنافسية: إنياثا
ستراتيجية التي تحقق هذه ميزة يعتمد على قدرة اإلدارة في إختيار اإلستراتيجية وتحقيق هذه الاإل

 الميزة بضوء معرفة وتحليل العوامل المؤثرة في بيئة العمل اآلن وفي المستقبل.

 :ستراتيجية التنافسية من خالل إتحقيق الميزة تستطيع المنظمة  استراتيجية قيادة الكلفة
تخفيض الكلفة مقارنة بالمنافسين في نفس الصناعة، وبالتالي تكون في مركز تنافسي مميز 
يتيح لها السيطرة على السوق من خالل ردع دخول منافسين جدد، أو مقاومة المنافسين 

 3الموجودين في المنافسة حول األسعار.
الكلفة األدنى في صناعة المنتج، من خالل تبني المنظمة وتهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق 
الكفيلة بتخفيض التكاليف مثل اإلستغالل األمثل للموارد،  مجموعة من السياسات واإلجراءات

                                                           
 .100مرجع سبق ذكره، ص محي الدين القطب، 1
 .347يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص2
 .103محي الدين القطب، مرجع سبق ذكره، ص3
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قتصاديات الحجم، الحصول على مزايا سعرية من الموردين، ضبط النفقات، اإلستفادة من إ
 1زيادة اإلنتاجية.

ي توافرها وتحقيقها إلى أن تكون ( مجموعة من الشروط التي يؤدThompson & Stricklandويقدم )
 ستراتيجية تخفيض الكلفة فعالة وقادرة على تحقيق الميزة التنافسية، وعلى النحو التالي:إ

 ين المنافسين بوصفها قوة تنافسية؛أن تكون المنافسة السعرية هي السائدة ب 
  ارية أو نمطية وفي متناول الجميع؛معيأن تكون المنتجات أو الخدمات في الصناعة 
 يز، وخلق القيمة من خالله للزبون؛أن يكون هناك محدودية لتحقيق التم 
 خر ال يكلف المشترين كلفا إضافية؛أن يكون اختيار البائع أو التحول إلى آ 
 2عداد المشترين كبيرة، ولديهم قوة مساومة لخفض األسعار.أن تكون أ 

 (Porterأوضح أن هناك ) التغير  ستراتيجية مثللمخاطر التي قد تتعرض لها هذه اإلبعض ا
ستثمارات القديمة، أو أن يقوم المنافسون بتقليد سياسات الكلفة األدنى أو التكنولوجي الذي يلغي اإل

 3 تعرض المنظمة إلهمال المتغيرات التسويقية واإلنتاجية األخرى بسبب التركيز على التكلفة فقط.

 عن فريد أو مميز منتج تقديم إلى االستراتيجية هذه تهدف المنافسين: عن التمايز استراتيجية -
 المستهلكين، قبل من ومميزة فريدة أنها على السلعة هذه إلى النظر يتم أن على المنافسين، سلع

 أو التجارية العالقات أو المستخدمة، التكنولوجيا أو المنتج تصميم طريق عن التميز تحقيق ويمكن
 .للمنظمة الجديدة الذهنية والصورة السمعة أو التوزيع، طرق أو البيع بعد ما خدمات

 هذه فتطبيق السوق، في األخرى التنافسية القوى أمام قويا حاجزا   يشكل ستراتيجيةاإل هذه تبني إن  
 السعر تجاه الحساسية نخفاضإ مع المنظمة سلعة لشراء الزبائن توجه زيادة يعني ستراتيجيةاإل

 4.المنظمة أرباح زيادة يعني مما التميز، بسبب

 :المنظمة من يتطلب ناجح التميز يكون وحتى
                                                           

أطروحة: الدكتوراه في األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل اإلنفتاح االقتصادي، عبد الحكيم عبد اهلل النسور، 1
 .113، ص2009االقتصاد والتخطيط، غير منشورة، جامعة تشرين، كلية االقتصاد، سورية، 

  .103محي الدين القطب، مرجع سبق ذكره، ص2
 .114عبد الحكيم عبد اهلل النسور، مرجع سبق ذكره، ص3
 .115، 114، ص صنفس المرجع السابق4
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 ؛لمنتجاته المرتفع السعر على السيطرة 
 ؛المباعة الوحدات عدد زيادة 
 1.التجارية للعالمة المشتري والء ضمان 

 قد متميز منتج تقديم على المنظمة تركيز بأن القول فيمكن ستراتيجيةاإل هذه تطبيق مخاطر أما  
 في الزبون والء كسب على المنظمة قدرة عدم يعني مما كبير بشكل المنتج أسعار ارتفع إلى يؤدي
 المنظمة أن خاصة األخرى المنظمات ومنتجات المنظمة منتج بين كبير سعري فارق وجود ظل
 يعني مما األسعار، على كبير بشكل تنعكس جدا   مكلفة بأنشطة تقوم ستراتيجيةاإل هذه تتبنى التي

 2.للمنظمة السوقية الحصة نحصارإ

ة في هذه االستراتيجية على أساس تتمثل الفكرة األساسي ستراتيجية التركيز على قطاع معين:إ -
ختيار مجال تنافسي محدود داخل قطاع الصناعة الذي تعمل ضمنه المنظمة، ومن ثم استخدام إ

المستندة إلى الكلفة أم تلك التي تستهدف التميز والتركيز العمل مدخل تحقيق الميزة التنافسية سواء 
فيها على ذلك القطاع، والعمل من خاللها على إشباع رغبات وحاجات خاصة لمجموعة معينة من 

 الزبائن أو التركيز على استخدامات معينة للمنتوج.

كون مالئمة للمنظمة بصورة ستراتيجية التركيز التي تستند على الكلفة المنخفضة أو التميز تإن إ
 أفضل وذلك في ظل توفر الشروط االتية: 

 تي يمكن أن يحقق من خاللها الربح؛يجب أن يكون القطاع السوقي المستهدف كبيرا بالدرجة ال ✓
 و مرتفعة للقطاع السوقي المستهدف؛أن تكون هناك احتمالية نم ✓
 بذلك القطاع؛موارد الالزمة للعمل أن تكون لدى المنظمة القابليات وال ✓
ن تكون المنظمة قادرة على الدفاع عن نفسها أمام المنافسين وذلك بالتركيز على سمعتها أ ✓

 3وعالمتها التجارية أمام الزبائن.

                                                           
 .105محي الدين القطب، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .115عبد اهلل النسور، مرجع سبق ذكره، صعبد الحكيم  2
 .107، 106محي الدين القطب، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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ستراتيجية هو ضآلة فرق التكاليف بين المنافسين الذين يخدمون ومن مخاطر تطبيق هذه اإل  
ء معين من السوق، وعدم وضوح الفرق بين السوق الكامل أو المنظمة التي تطبق على خدمة جز 

 1سلع المنظمة وسلع المنافسين الذين يخدمون السوق بالكامل.

 ستراتيجيات التنافسية األساسيةرات العملية المصاحبة لممارسة اإل(: المؤش1_2جدول رقم )

ستراتيجية التركيز مع إ ستراتيجية التمايزإ ستراتيجية قيادة الكلفةإ
 تخفيض التكلفة

ستراتيجية التركيز مع إ
 التمايز

اإلبداع في  -
 التكنلوجيا واالبتكار.

 تعزيز اإلبداع -
حصة سوقية  -

 كبيرة.

تقليل تكاليف  -
 التوزيع

 تقديم خدمة مميزة للزبون. -
 تحسين الكفاءة.  -
 الرقابة على الجودة -
تدريب العاملين في الصف  -

 األمامي.

تقديم المنتجات  -
 الخاصة.

سلع وخدمات إنتاج  -
للحصص السوقية ذات 

 األسعار عالية.

عز الدين علي سويسي وآخرون، الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات التغيير التنظيمي، دار األيام للنشر  المصدر:  
 .78، ص2014والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

ة التنافسية ونرى ستراتيجيالمصاحبة لممارسة اإلرات العملية من خالل الجدول يبين بعض المؤش  
تأثيرها، ولها  نماطها ودرجةللعديد من العوامل المختلفة في أ ستراتيجيات محصلةمن خالل هذه اإل

 ختالف البيئة التي تمارس فيها، كما أن المنافسة في منظمات األعمال وعلىصلة بعدة أنظمة وا  

سوق وتتفوق عليهم من خالل هذه تنافس األخرين في المستوى الشركات هي بمعنى كيف تتميز، و 
 ستراتيجيات. اإل
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 الميزة التنافسية ومحدداتهاخطوات المطلب الثالث: 

 تستغرق قد والتي المتاحة والمصادر اإلمكانات لكل دقيق فحص إلى التنافسية ميزة بناءل حتاجي  
 ، والتي يطلق عليها باألسبقيات التنافسية والمتجلية في: طويلة زمنية فترة

وتتمثل بالمواصفات واألداء الجيد للمنتج أو الوظيفة التي تقدمها المنظمة  :Qualityالجودة  -
ستراتيجية د تبني إنوفي هذه الحالة ع 1للحصول على جودة عالية لعمليات التصميم واإلنتاج.

العمل على تحقيق الجودة العالية عن طريق كسب ثقة الزبون بهذا التسويق اإللكتروني يجب زيادة 
المنتج الذي سيتم طرحه إلى السوق والحصول على تفوق في األمد القصير والطويل وتحقيق الميزة 

 2التنافسية.

من األسبقيات المهمة في المنظمة حيث تنصب المرونة على تطوير  تعد: Flexibilityالمرونة  -
 3قدرات المنظمة على تغيير نوع المنتوج وفقا لحاجات الزبون وتبعا للتغير في طلبات السوق.

وهي القدرة على  Customizationيصائية القدرة على اإلستجابة من خالل اإلأي تكييف الطلب و 

 Volume Flexibility .4ومرونة الحجم الفردية لكل زبون  مع الحاجات ستجابةواإلالتكيف 

ستبعاد الجمع بين جميع أنواع المرونة وا   التسويق اإللكتروني يجب ستراتيجيةبإوعند العمل   
وتقليص بعض العناصر أو المتطلبات التي تعد غير ضرورية لعملية اإلنتاج مثل المعدات أو 

التقليص  الزبون وبهذه الحالة عند مرونة مزيج المنتوج بما يالئماألنظمة أو الطلب المرتفع وتحديد 
ستبعاد سينعكس ذلك على التكاليف الكلية للمنتج وبالتالي سيطرح المنتج بسعر أقل وجودة واإل

 5أعلى للزبون.

ستراتيجية قدرة المنظمة في توفير الخدمة أو السلعة بتكاليف أساس هذه اإل: Costالكلفة  -
 والعملي الستراتيجية قيادة أقل التكاليف يتمثل يمقارنة بالمنافسين. فاالفتراض األساسمنخفضة 

                                                           
المؤتمر العالمي الدولي حول األداء التميز للمنظمات مظاهر األداء االستراتيجي والميزة التنافسية، سناء عبد الكريم الخناق، 1

 .39، ص2005مارس،  9-8والحكومات، جامعة ورقلة، كلية الحقوق االقتصادية، 
 .353يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .353نفس المرجع السابق، ص3
 .39ص  ،سناء عبد الكريم الخناق، مرجع سبق ذكره4
 .354، 353ادي، مرجع سبق ذكره، ص صيوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العب5
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متالك المنظمة لميزة الكلف على المنافسين اآلخرين. بالتالي الحصول على حصة سوقية أكبر بإ
 1للمنظمة.

في التهيئة أي توفير اإلنتاج في المكان والزمان المطلوبين من خالل السرعة : Deliverالتسليم  -
ستراتيجية لمنظمة التي تتبنى إل ، وبالنسبة2واإلعداد، التسليم في الوقت المحدد ووقت تسليم أسرع

تاجها التسويق اإللكتروني ينبغي لها أن تتمتع بالسرعة الالزمة لتطوير منتجاتها وحسب ما يح
ك عن طريق الزيادة في نتظار الزبائن والتسليم في الوقت المحدد وذلالزبون فضال عن تقليل وقت إ

البحث عن طرق التسليم السريعة والسرعة في التطوير الخاص بالمنتج وأيضا البحث عن وسائل 
 3أخرى يمكن أن تساعد في عملية تقليص وقت االنتظار.

تحقيق  يعد األسبقية الخامسة التي أشارت إليها األدبيات المعاصرة، وهت :Innovationاإلبداع  -
وتطور وعمل خالق بما يحقق اإلبداع في اإلنتاج والتكنلوجيا المستعملة، أو إيجاد طرائق جديدة 

، فاإلبداع هو التغيير الجوهري 4إلنتاج أو توزيع المنتجات بشكل يختلف عما هو قائم حاليا
سواق ال بد على المنظمات التي تتبنى االبتكار في األفوهنا  ،تيان بشيء جديد ومبتكرواإل

ويجعل  ،وجاتتاإللكترونية أن تستخدم التغير الثوري الذي يستلزم أنماط واستعماالت جديدة للمن
اإلمكانيات الجديدة المتمثلة بابتكار طرق توزيع أو ترويج أو المنظمة تتوسع في أسواقها وتعرض 

 5تصميم منتج جديد.

 

 

 

 

 
                                                           

 .354، صيوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره 1
 .39سناء عبد الكريم الخناق، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .355، 354يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
 .39ص  ،رجع سبق ذكرهسناء عبد الكريم الخناق، م 4
 .355يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 لبناء الميزة التنافسيةستراتيجية العامة المناهج اإل :(2_2) رقم جدولال

 السوق المستهدف الميزة التنافسية
 يحددها التميز تحددها التكاليف

 على مستوى الصناعة )عريض( التمييز قيادة التكاليف المنخفضة
 الموضع أو القسم الالئق )ضيق( التركيز القائم على التمييز التركيز القائم على التكاليف

، 2008، ديفيد.لي، اإلدارة االستراتيجية بناء الميزة التنافسية، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصرروبرت.أ.بتس،  المصدر:
301. 

على مستوى الصناعة حيث يركز على كيفية التنافس في يبين هذا الشكل تطوير الميزة التنافسية   
الميزة التنافسية تتحدد السوق المستهدف حيث يعتبر أساس بناء الميزة التنافسية، باإلضافة إلى ان 

من خالل التكاليف والتمييز باعتبارها استراتيجيات الميزة التنافسية وعليه فالمنظمة تضع 
 استراتيجيات تنافسية محددة لبناء الميزة التنافسية.

متجليان تتحدد الميزة التنافسية من خالل بعدين أو نطاقين هامين  محددات الميزة التنافسية: ❖
 في:

  :ثالثة أبعاد من شأنها التأثير على الميزة التنافسية يتجلى نطاق التنافس في: التنافسنطاق  -

القطاع السوقي: يعكس مدى تنوع مخرجات المنظمة والزبائن الذين يتم خدمتهم، وهنا يتم  ✓
 يز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق.االختيار ما بين الترك

مدى أداء المنظمة ألنشطتها داخليا أو خارجيا، فالتكامل  درجة التكامل الرأسي: يعبر عن ✓
 الرأسي المرتفع مقارنة مع المنافس قد يحقق مزايا التكلفة األقل أو التمييز.

 البعد الجغرافي: يعكس عدد المناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فيها المنظمة. ✓

مثلها مثل دورة حياة المنتجات والخدمات كما للميزة التنافسية دورة حياة حجم الميزة التنافسية:  -
 هو مبين في الشكل اآلتي:
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 :دورة حياة الميزة التنافسية :(2_2شكل رقم )

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 86ص ، 1998سنة  ،للكتاب، مصرنبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال األعمال، مركز االسكندرية  المصدر:

ستعداد تحتاج إلى الكثير من التفكير واإلمرحلة التقديم: تعتبر أطول المراحل، باعتبارها  ✓
 هتمام عدد متزايد من الزبائن.والمالي. تزيد المنافسة إلالمادي البشري 

مرحلة التبني: في هذه المرحلة تعرف الميزة استقرارا نسبيا من حيث االنتشار حيث يركز  ✓
 المنافسين عليها.

مرحلة التقليد: تعرف الميزة خالل هذه المرحلة تراجعا وتتجه شيئا فشيئا نحو الركود لكون  ✓
 يد ميزة المنظمة، وبالتالي تتراجع أسبقيتها عليهمالمنافسين قاموا بتقل

مرحلة الضرورة: تأتي هنا ضرورة تحسين وتطوير الميزة الحالية بشكل سريع أو إنشاء ميزة  ✓
رفة الوقت المناسب إلجراء تماما عن أسس الميزة الحالية ومع جديدة على أسس تختلف

    1التحسين والتطوير أو إنشاء ميزة جديدة. 

                                                           
، الملتقى األول التسويق في الوطن العربي )الواقع إطار جديد لمفهوم قديم استراتيجية التسويق التنافسيةمحمد عبد اهلل العوض، 1

 14، ص2002أكتوبر،  16-15المتحدة، وأفاق التطوير(، الشارقة، اإلمارات العربية 

ميزة تنافسية 
(1) 

ميزة تنافسية 
(2) 

حجم الميزة 
 التنافسية )*(

 الضرورة المراحل التقليد التبني التقديم
 ( الميزة في شكل تكلفة نسبية أقل و/أو سعر مرتفع*)
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 المبحث الثاني: تأثير التسويق اإللكتروني على النشاطات التسويقية 

ستحالة القيام بالتسويق اإللكتروني بدون استخدام تقنيات أو وسائل إلكترونية متعددة والتي تعتبر إ  
 البنية التحتية للتسويق اإللكتروني حيث تعتبر من المتطلبات األساسية التي يجب توفرها.

قتصادي ى ثورة اإلنترنت ودخول العالم اإلالمزيج التسويقي كان لها تأثير كبير علكما أن عناصر  
الرقمي، حيث أصبح التسويق اإللكتروني ضرورة حتمية في المنظمات من ناحية الجودة والتمايز 
عن غيرها من المنظمات األخرى، فهو يقوم على عناصر أساسية والمتمثلة في قواعد البيانات 

 تسويق عبر اإلنترنت من أجل تحقيق بيئة أعمال إلكترونية فاعلة وآمنة. واألمن في ال

 المطلب األول: البنية التحتية للتسويق اإللكتروني ومتطلباته األساسية

تقوم على شبكة اإلنترنت حيث تعتبر ركيزة التكنلوجية  يتطلب التسويق اإللكتروني بنية تحتية  
 .الحديثة وعليه سنتطرق إلى البنية العامة للتسويق اإللكتروني وبروتوكوالت اإلنترنت

إن عملية التسويق اإللكتروني تتطلب وسائل التكنلوجية  البنية العامة للتسويق اإللكتروني: ❖
لتكنلوجيا الحديثة والمتمثلة بشبكات الكمبيوتر الحديثة، بل أن هذا التسويق هو وليد هذه ا

 والتي (Publicly accessible)هي  وعلى نطاق عالميوأهمها شبكة اإلنترنت المتاحة للجميع 
تصال بين ماليين الكمبيوترات حول العالم ومن خالل هذه الكمبيوترات يتم تبادل تؤمن اإل

جراءات عمليات التسويق اإللكتروني.  رتبط ن األنترنت هي شبكة الشبكات فقد إوألالمعلومات وا 
نماء التسويق اإللكتروني بوجودها، حيث تقدم شبكة األنترنت خدمات مهمة في مجال التسويق 

ن والمستهلكين بحيث تؤمن سرعة اإلتصال بينهم، كما تؤمن سرعة لرجال األعمال وللموردي
الل الشبكة العنكبوتية أو من خالل تصال بين المنظمة وفروعها واألقسام التابعة لها من خاإل

 1المزود للحوارات المفتوحة على شبكة اإلنترنت. (Talt)البريد اإللكتروني أو خدمة 

ستخدامات اإلنترنت في مجال األعمال هو خدمة الزبون في الزمان والمكان أن من أهم إ  
تصال فديوي إجراء إي الوقت الذي يشاء، ويمكن المطلوبين حيث تصله الخدمة حيثما وجد وف

                                                           
، ملخص كتاب تسعة فصول دراسة مطلوبة بالكامل وهي معتمدة لإلمتحان النهائي لطالب التسويق اإللكترونيشاكر تركي آمين،  1

 http://www.kau.edu.sa.   15، 14اإلنتساب والتعليم عن بعد، ص ص 

http://www.kau.edu.sa/
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وصوتي مع الزبائن األمر الذي يعزز ثقتهم بالمنظمة ويعطي المنظمة ميزة تنافسية. يتم عبر 
الشبكة عرض جميع المعلومات المتعلقة بالسلعة والسوق والقوانين الخاصة بهذه السلعة في دول 

لتكاليف مقارنة أخرى مما يوفر عناء السفر لمعرفتها. كما أن الترويج عبر الشبكة منخفض ا
 1بالترويج التقليدي.

أن البنية التحتية للشبكة تتطلب مجموعة من البروتوكوالت والسبب في  بروتوكوالت األنترنت: ✓
ذلك يعود إلى عدم وجود جهة تتحكم فيه، فاإلنترنت هو عبارة عن فوضى منظمة والتي تعمل 

جهات المعنية باألمر على الرغم فقط ألنه هناك كثيرا من االتفاقات دون أية مفاوضات بين ال
 الطوعية هي المسؤولة عن تطوير معايير وخصائص اإلنترنت. IETFمن شركة 

هو مجموعة من القوانين التي تحدد وتفصل كيف لحاسوبين آليين أن يتصال فالبروتوكول 
 . أما أهم البروتوكوالت المتعلقة بأمن الشبكة فهي:2ببعضهما البعض عبر شبكة ما

ت هو بروتوكول نقل تشعبي يسهل تحويال: HTTP (Hypertext Transfer Protocol)بروتوكول .1
ستخدام نموذج بيانات. يمكن للمستخدم النقر على زر التقديم أمنية بين المستخدم والمخدم بإ

 3ستخدام النموذج.ا ألجل جولة االستعمال الحالية بإاألمن، وسيولد برنامج الزبون عندها زرا أمن

بين المصارف والمنظمات  أنشئ هذا النظام :(First Virtual Holdings)نظام الدفع اإلفتراضي .2
. يقوم زبائن األنترنتو التي تصدر بطاقات االئتمان والمنظمات التي تقوم بأعمالها عبر اإلنترنت 

 النظام بالتحقق من صحة التحويالت ويتضمن أنظمة مراقبة لتقصي المشاكل وفعالية األمن
 المعلوماتي.

وهو نظام يعتمد على القسائم أو النقود االفتراضية "نقدًا عبر اإلنترنت"  :((Net Cachبروتوكول .3
هذه القسائم ويحولها مقابل عمولة  ((Net Cashالتي يجري التعامل بها عبر اإلنترنت ويصدر بنك 

  دوالر. 100ويتم بواسطة هذا النظام تحويل الدفعات الصغيرة ألقل من  2%

                                                           
 .   15، 14، ص ص مرجع سبق ذكرهشاكر تركي آمين،  1
 .15، 14، ص ص نفس المرجع السابق 2
 .105شيروف فضيلة، مرجع سبق ذكره، ص 3
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وهو نظام يسمح بإجراء الدفعات اإللكترونية عبر "الفاتورة اإللكترونية":  (Net Bill)بروتوكول .4
 اإلنترنت.

هي بروتوكول يعمل ضمن مستعرضات متصفحات :  SSL(Secure Socket Layer)بروتوكول .5
لها عبر عتراض البيانات والمعلومات التي يجري إرسامن أجل منع إ " Web Browsers "الويب 

 نتقال هذه البيانات والمعلومات.اإلنترنت في نقطة أثناء إ

شتراك بين : هو بروتوكول أمن مصمم باإلSET( Secure Electronic Protocol)بروتوكول .6
" ومنظمات أخرى Netscape, IBM, GTE, SAICماستر كارد وفيزا بمساعدة ميكروسوفت و " 

والغرض منه توفير األمن لمدفوعات البطاقة عند عبورها اإلنترنت من مواقع التجار والبنوك. وقد 
ستخدامه بيانات خفية أساسية عامة وشهادات إ SETأفادت فيزا وماستركارد بأن من مواصفات 

صفة خاصة فإنه يقدم السرية وتكامل رقمية لضمان صالحية كل من المستهلكين والتجار وب
  1البيانات وتوثيق المستخدم والتاجر وعدم نسخ بيانات المستهلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .15شاكر تركي أمين، مرجع سبق ذكره، ص1
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 المطلب الثاني: تأثير التسويق اإللكتروني على عناصر المزيج التسويقي

إن عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني تختلف كثيرا عن عناصر المزيج التسويقي المعروفة   
بثورة اإلنترنت  من خالل تأثر عناصر المزيج التسويقي ولكن طريقة التعامل أخذت منحى جديدا

  قتصادي الرقمي وتأثيرها بشكل خاص على الجهاز المصرفي. ودخول العالم اإل

من المزايا التي حققها التسويق اإللكتروني على  :اإللكتروني على المنتج أوال: أثر التسويق
 سياسة المنتجات نذكر:

ن أساليب التصميم التقليدية حيث توجد ستخدام الحاسوب بدال متصميم السلع والخدمات بإ -
  مهام؛العديد من البرمجيات الجاهزة والمفصلة للقيام بال

تصاالت المتطورة، الوقت الحقيقي من خالل شبكات اإل الحصول على معلومات فوريا وفي -
 عن النشاطات الفعاليات التسويقية؛والحصول على بيانات ومعلومات تفصيلية محدثة 

نترنت أصبح بإمكان المشترين القيام بمقارنة السلع والمنتجات المعروضة بفضل إستخدام اإل -
 شكل مباشر؛على الخط ب

التي يحصل عليها  لخدمات اإللكترونية مطلقة أي الخدماتأصبح بإمكان الحصول على ا -
تصال مادي مع المزود، حيث تتم كافة العمليات المترتبة على إنتاج الخدمة الزبون دون أي إ

 1وتوصيلها وما بعدها بالوسائل اإللكترونية حصريا من بينها الخدمات المصرفية اإللكترونية.

أسهمت تكنولوجيا المعلومات في إحداث ثورة حقيقية : التسعيرثانيا: أثر التسويق اإللكتروني على 
جراءاتها حيث يمكن إيجاز ذلك كالتالي:  في مجال هيكل األسعار وديناميكيتها وأساليبها وا 

 هدفة والمكانة التنافسية والمنتج؛ربط التسعير بالسوق المست -
 ؛اجئة واتخاد قرارات فورية بشأنهاالتحكم بالتغيرات السعرية المف -
 ارة المردود )العائد( بشكل فاعل؛إد -
 عية في التسعير من خالل اإلنترنت؛ستخدام الطرق اإلبداتنامي إ -

                                                           
 تأثير التسويق اإللكتروني على المزيج التسويقي المصرفي، تسويق إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية، 1

pm11:22 18/11/10 topic-http://www.a9lem.yoo7.com/L50 

http://www.a9lem.yoo7.com/L50-topic
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نتقال أو تحول قوة صار، فإن تكنلوجيا المعلومات واإلتصاالت قد أسهمت في اإلختوبإ -
من المنتجين إلى المشترين مما سيحدث ثورة حقيقية في مجال  (Bargaining Power) المساومة

 1التسعير بالذات.

الهامة في المنظمة إذ يعتبر التوزيع من القرارات : التسويق اإللكتروني على التوزيع ثالثا: أثر
 لتزامات مالية طويلة األجل.ت التسويقية األخرى ويترتب عليه إتؤثر هذه القرارات على القرارا

شبكة اإلنترنت تساعد على تخفيض القنوات التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للزبون أن  -
 عدة من المنتج إلى الزبون مباشرة؛بالزمان والمكان المناسبين وتؤدي إلى تطبيق قا

أن التوزيع عبر اإلنترنت ساهم بإيجاد بدائل للنقل وخصوصا عندما يكون المنتج رقميا بحيث  -
 نت مباشرة؛األنتر  يتم نقله عبر شبكة

شبكة األنترنت توفر السرعة في تأمين وصول الوثائق المطلوبة والطلبات والوفاء بها ومتابعة  -
 2وصول المنتج إلى الزبون النهائي وهذا يساهم أيضا بسرعة وزيادة خدمات ما بعد البيع.

 التسويقي تأثيراهو من أكثر عناصر المزيج : التسويق اإللكتروني على الترويج رابعا: أثر
سمه قد تغير ليصبح التسويق المباشر والذي يشير إلى كافة بالتسويق اإللكتروني، لدرجة إن إ

 ،ستجابات مع العمالء الحاليين والمرتقبينت الوسيلة التي تولد سلسلة من اإلتصاالت واإلنشاطا
 من أبرز وسائل الترويج الجديدة والتي تقع ضمن التسويق المباشر ما يلي:

 ؛(Direct mail)إعالن البريد المباشر  -
 ؛(Mobile Advertising)اإلعالن عبر األجهزة النقالة  -
تستخدم برامج الوالء المدعمة بتكنولوجيا المعلومات وبطاقات االنتساب والبطاقات الذكية التي  -

 في برنامج تنشيط المبيعات؛
 .(Banner Advertising)الترويسات اإلعالنية على اإلنترنت  -

أسهم التسويق اإللكتروني في إحداث تغيير : أثر التسويق اإللكتروني على الدليل المادي خامسا:
 تي:لمادي وقد تمثل هذا التغير في األنوعي كبير في عنصر البيئة المادية أو الدليل ا
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 .7شاكر تركي أمين، مرجع سبق ذكره، ص 2
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التحول من البيئة المؤلفة من المباني الساحات المادية والمكاتب في العالم الواقعي إلى بيئة  -
 ية مؤلفة من عتاد حاسوب وبرمجيات؛افتراض

( للتعويض عن البيئة المادية، حيث أصبحت Multimediaظهور تقنيات الوسط المتعددة ) -
 ل من خالل هذه البيئة االفتراضية؛الخدمات تقدم بالكام

ل ( وهي عبارة عن تقنيات تجسد الواقع بشكVirtual Realityظهور تقنيات الواقع االفتراضي ) -
 للصور الجرافيك والرسومات والصوت؛ستخدام الفاعل ع من خالل اإلمصطن

المادية المحددة مكانا إلى بيئة إفتراضية متنقلة تنامي تقنيات مواقع الويب، حيث تحولت البيئة  -
 نترنت حول العالم. ومتاحة لزائري اإل

رضائهم في متناول أصبح الوصول إلى األفراد : أثر التسويق اإللكتروني على األفرادسادسا:  وا 
إليه بنقرة زر واحدة! لقد سقطت الحواجز المادية بين موزعين والمنتجين، ويمكن الوصول ال

المنتجين واألفراد وأضحى التخاطب مع الزبون مباشرة أمرا عاديا ال يستلزم االستعانة بالوسطاء 
لق عليه أحيانا بالناس والوكاالت المتخصصة والمستشارين. ولما يتضمنه عنصر األفراد أو ما يط

(People)  ،في المزيج التسويقي للخدمة المصرفية بأنه يتألف من )مزودي الخدمة، متلقي الخدمة
العالقات التفاعلية بين مزودي ومتلقي الخدمة، العالقات مع متلقي الخدمة أنفسهم(، وقد أثر 

جهزة والمعدات والبرمجيات. التسويق اإللكتروني على مزودي الخدمة إذ إستبدلتهم المنظمات باأل
ت واألجهزة تصالهم مع مزودي الخدمة يتم عبر البرمجياا بخصوص متلقي الخدمة، فقد أصبح إأم

نعكس ذلك على العالقات المواجهة الشخصية المباشرة. وقد إحتماالت والمعدات مما قلص من إ
ساعة وبدون توقف، حيث التفاعلية بين مزودي الخدمة ومتلقيها التي أصبحت تتم على مدار ال

تحكمها نماذج أعمال رقمية راقية. إما العالقات بين متلقي الخدمة فقد إتسع نطاقها وصارت 
تحصل على مستوى العالم عن طريق النقاش اإللكترونية وغرف المحادثة، وعبر الشبكات على 

يؤسسها ُأناس لهم إختالف أنواعها. وقد أدى ذلك إلى ظهور ما يسمى بمجتمعات اإلفتراضية التي 
 1مصالح أو إهتمامات مشتركة، حيث يستخدمون اإلنترنت في اإلتصال والتواصل فيما بينهم.
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توافر الشبكات المتاحة وتقنيات : أثر التسويق اإللكتروني على عمليات الخدمةسابعا: 
أصبحت االتصاالت والمعلومات أدى إلى عدم الحاجة إلى مقدم الخدمة واإلتصال الشخصي. إذ 

عملية توصيل أو تسليم الخدمة تكون عبر تقنيات اإلتصال المختلفة بدال من اإلتصال الشخصي 
المباشر. ومع تحول اإلنترنت إلى قناة تسويقية بديلة قابلة للتطبيق وقيام األعمال بإستغالل قوة 

لكترونية" الشبكات اإللكترونية، شهد عديد من عناصر ومكونات الخدمة تحوال إلى "الخدمة اإل
فاإلتصال والتواصل مع الزبائن، واإلستجابة لطلباتهم بالكامل أصبح يتم عبر الشبكات في الوقت 

ستبدلت ثل الصفقة البيعية والتفاوض فقد إالحقيقي إما بعض عناصر تقديم )توصيل الخدمة( م
سعار ونماذج الذاتية التي يتوالها العميل ووكالء مقارنة األ بعمليات أبسط مثل عمليات الخدمة
 1تحديد السعر من قبل العميل وغيرها.

ن عناصر الخدمة اإللكترونية تختلف بشكل جوهري عن الخدمة التقليدية، فالخدمة اإللكترونية إ 
تمنح الزبائن رقابة وسيطرة، كما تشمل العديد من الخصائص الخدمة الذاتية، ناهيك عن أن بيئة 

ن عمليات تقديم وتوصيل الخدمة اإللكترونية مختلفة من الخدمة اإللكترونية مختلفة تماما، و  ا 
 2الناحية الفلسفية.
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 ستخدام التسويق اإللكترونيلث: عناصر إالمطلب الثا

 ستخدام التسويق اإللكتروني كما يلي:من بين العناصر المهمة في إ

بائن وقاعدة بيانات الز  ستخدام قاعدةهي عملية بناء، والحفاظ، بإ :قواعد البيانات إستخدامأوال: 
 تصال في الصفقة، وبناء العالقات مع الزبائن.بيانات أخرى لغرض اإل

 العوامل المؤثرة على التسويق عبر األنترنت: •

 في األهمية والتي يصعب معالجتها؛ السرية والخصوصية التي باتت تظهر وتتنامى -

ا إضافة إلى تعزيز كفاءة بوجودهالتركيز على خلق قيمة يدركها الزبون ويلمسها ويشعر  -
 التسويق؛

 نتشارا وتعطي فرصة أكبر إلىتكنولوجي للمنظمة يؤدي إلى أكبر إتساعا وا  زيادة قدرة التطور ال -
ئل إتصالية تفاعلية واسعة تصاالتها بالزبائن من خالل وساالبيانات ال حدود لها وستتضاعف إ

 النطاق؛

ئن في التسويق عبر قواعد البيانات يساعد في تشخيص الزباستخدام النماذج التسويقية الجيدة إ -
 في اإلقبال على الشراء؛

حتياجات سيد ميزة تنافسية في فهم أفضل اإلستثمار قاعدة البيانات من المنظمات الحديثة، تجإن إ
ورغبات الزبائن، وتعزيز أكثر عمقا لعالقات المنظمة مع عمالئها، وبالتالي تقديم خدمة أفضل 

 1ء الزبائن بالمقارنة مع ما يقدمه المنافسون اآلخرون.لهؤال

ئتمان، يكون عند قيام المستخدم من إستعمال بطاقة اإل: من في التسويق عبر األنترنتثانيا: األ
 التسويق آمنا ، وهناك تتوفر حقائق مثل:

 نقل بين برنامج مستعرض وموقع ويب؛ئتمان أثناء عمليات الندرة سرقة بطاقات اإل -
 دوالرا.50ئتمان، فإن الحد األقصى التي ستخضع له هو تمت سرقت بطاقة اإلإذا  -

                                                           
، رسالة الماجستير في إدارة واقع ستخدام التسويق اإللكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع غزةرند عمران مصطفى األسطل، 1
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كن التجار هم الذين تتم لذلك تعد التجارة عبر اإلنترنت آمنة بشكل ملحوظ بالنسبة للمشترين، ول
ستخدام أرقام مسروقة، وعادة ما تكون تلك األرقام مسروقة في الواقع، وليس على سرقتهم بإ
 اإلنترنت.

 لبات التي ينبغي مراعاتها في التعامالت المالية عبر اإلنترنت:والمتط

 ة التحتية اآلمنة؛توافر اإلمكانات التكنلوجية التي تكفل إنشاء البني -

ستخدام ميكانيكية سهلة في تقديم األعمال اإللكترونية، وبحيث يجري إدراك هذه ضرورة إ -
السهولة من جانب الزبون على أنها في مستوى سهولة الميكانيكيات األخرى المستخدمة، على 

 أكثر سهولة؛األقل، أو 

وضرورة أن وجوب تحقيق الثقة بين كل األطراف المشاركة في التعامالت المالية عبر اإلنترنت،  -
 بنجاح ضمن المدى الزمني المتوقع؛ تنتهي

القدرة على التعامل مع حجم المتوقع من الزبائن والتعامالت المالية عبر اإلنترنت، إذ أن زيادة  -
هذا الحجم وعدم قيام المتجر اإللكتروني بتوفير اإلجراءات والوسائل واألدوات الالزمة لمواجهة هذه 

زمة. يؤدي إلى رفع مستوى التكاليف الالرباك ومشكالت تكنولوجية، و الزيادة يؤدي إلى حدوث إ
وقد لجأت منظمات األعمال اإللكترونية إلى الدمج بين التوجه نحو األعمال اإللكترونية 

 1يئة أعمال إلكترونية فاعلة وآمنة.وتكنولوجيات اإلنترنت والحاسوب الحديثة من أجل تحقيق ب

 :نأنظمة األمسباب الحاجة إلى أ

 بواسطة فيروسات مخترقة للكمبيوتر؛منع فقدان البيانات  -
 منع تدمير البيانات المخزنة؛ -
 حتالين أخد أرقام بطاقة اإلئتمان؛منع سرقة البيانات من الم -
 2نتقام.لمنع المنافسة غير الشريفة من اإلمنع اإلرهاب واإلجرام المعلوماتي  -

 
                                                           

 .63، 62رند عمران مصطفى األسطل، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .65، صنفس المرجع السابق2



 اني                                                دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوكالفصل الث

71 
 

 تحقيق ميزة تنافسيةفي التسويق اإللكتروني دور : لثالمبحث الثا

بشكل ذلك يرجع و لمنظمات األعمال، ميزة تنافسية  خلقالتسويق اإللكتروني في يساهم    
 صال مباشرة بين المنظمة والزبون.تاألنترنت كوسيلة إخاص إلى الميزة التي يحققها 

 التسويق اإللكترونيمن خالل تحقيق ميزة تنافسية في التعامل  لمطلب األول: جوانبا

يتبادل ماليين األشخاص المعلومات عبر اإلنترنت مباشرة بدون تكلفة، ويتمكن هؤالء من مقارنة   
 األسعار والعالمات لذلك يتطلب على األطراف الفاعلة في هذا المجال الحرص على:

تتعلق هذه الميزة بالقدرة على الربط بأكبر عدد ممكن من المستهلكين  :واالتصال االنتشارميزة  -
وتعريفهم بأكبر عدد من المنتجات، ذلك أنه قبل التسويق اإللكتروني كانت محالت السوبر ماركت 

الواسع والذي يكون له  ختياراإلمثال تهتم بمناسبة الموقع الجغرافي والتشكيلة الواسعة التي تحقق 
 نتشاراإلعالية غير محتملة. لكن بواسطة التسويق اإللكتروني يتحقق عنصر  ةقتصاديإتكلفة 

 بدرجة أكبر.

يشير ذلك إلى كمية وعمق التفاصيل عن المعلومات  :اراء المعلومات المعروضة إلكترونيث -
المقدمة للمستهلك عن طريق اإلنترنت. ويلعب ذلك دورا مهما في بناء عالقة مستمرة مع الزبائن 

إثراء المعلومات عن  مراعات يجبوليس مجرد الوصول إليهم. ولكي تحقق المنظمة هذا البعد 
 ج.و المستهلك نفسه، إثراء المعلومات عن المنت

التي يمثلها نشاط  هتماماتاإل تجاهإيشير هذا البعد إلى : والتحالف رتباطباإل البعد الخاص  -
تجاه من جانب منظمي عملية البحث واإلبحار لعمل تحالف مع هناك إ اإللكتروني، حيثالتسويق 

من  الزبائن حيث ال يبيعون شيئا سوى المعلومات التي تحقق ميزة تنافسية غير عادية. وهنا البد
 1مقاومة هذا التحالف أو تقليده من قبل تجار التجزئة التقليدية.
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إن تبني المنظمات لتطبيق مفهوم التسويق اإللكتروني  :للتمايز كأداةالتسويق اإللكتروني  ➢
 من المزايا بالنسبة إليهم والمتجلية خصوصا في: العديديحقق راجع لكونه 

يوفر التسويق االلكتروني للمنظمة فرصة التعامل مع السوق جماعي يمكن الوصول إليه  •
مكانية التسويق على نطاق عالمي.  وممارسة والتسويق فيه والخروج عن الحدود المحلية وا 

 حترافي والعادي وهذا يعطي للمنظمة ميزة تنافسية.التسويق اإل
 زة تنافسية في الوصول إلى الشرائح التسويقيةالترويج للمنظمة على نطاق واسع يحقق لها مي •

 1المستهدفة في أسرع وقت وبأقل تكلفة.
تمام الصفقات في وقت قياسي من خالل عمليات اإل • ستجابة الفورية لطلبات العمالء، وا 

التسويق اإللكتروني تحقق ميزة تنافسية هامة للمنظمة خاصة وأن الوقت أحد أهم الموارد 
 والمنظمات.بالنسبة لألشخاص 

إشراك العمالء في الجهود التسويقية والحوارات من خالل عمليات التسويق اإللكتروني  •
 تعطي المنظمة ميزة تنافسية لدى الشرائح السوقية التي تسعى للتسويق لديها.

هتمام باألنترنت على نطاق واسع خاصة بين قطاع رجال األعمال والشركات تزايد اإل •
تصاالت وجمع دمات وفرص أكبر وأعظم في مجال اإلنترنت خالتجارية، مع تقديم اإل

ها ميزة رتباط المنظمة بهذه التقنية الحديثة يحقق لات والتسويق والصفقات التجارية وا  المعلوم
لها رؤية شاملة وواضحة لبيئة األعمال. وهذا ينعكس بشكل تنافسية حيث أن هذا يوفر 

يجابي على أداء وجودة منتجات وخد  2مات المنظمة ومركزها التنافسي.مباشر وا 

 

 

 

 

                                                           
 .360، 359سلطان الطائي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص يوسف حجيم1
كلية الحقوق والعلوم  التسويق اإللكتروني كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في ظل اقتصاد المعرفة،محمد زرقون، بوحفص رواني، 2

 .16ص  ،االقتصادية، جامعة القاصدي مرباح، ورقلة



 اني                                                دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوكالفصل الث

73 
 

 : دور التسويق اإللكتروني في تنمية القدرة التنافسية للمنظمةنيالمطلب الثا

لزيادة قدرتها التنافسية في  ستغالل وتوظيف التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنتيمكن للمنظمة إ  
حدة المنافسة في األسواق المحلية والعالمية، إال أن هذا يتطلب من المنظمة جهد كبير  شتدادظل إ

وعمل مستمر ودراية كاملة بالتطورات التي يشهدها ميدان تكنلوجيا المعلومات واإلتصال بشكل عام 
 وميدان اإلنترنت بشكل خاص.

لكتروني عبر اإلنترنت في ومن أهم المجاالت التي يبرز فيها بشكل واضح إلسهام التسويق اإل
 تنمية القدرة التنافسية للمنظمة نذكر على سبيل المثال ما يلي:

يتزايد حجم التجارة اإللكترونية عبر تعزيز فرص نجاح مشروع التجارة اإللكترونية للمنظمة:  -
بنى اإلنترنت بشكل كبير مع التزايد المتواصل لعدد مستخدمي اإلنترنت، وبإمكان المنظمة التي تت

مشروع التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت أن تزيد من حصتها السوقية من خالل معاملتها التجارية 
في السوق اإلفتراضي، إال أن نجاح مشروع التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت ألي منظمة مرهون 

 ئها.بمدى فعالية أنشطة التسويق اإللكتروني التي تستهدف عمالئها وموزعيها وحتى شركا

ذا كان نجاح ة ستراتيجية تسويقية فعالة، فإن نجاح التجار التجارة التقليدية مرهون بوجود إ وا 
ستراتيجية تسويقية عبر شبكة اإلنترنت تدعم هذا النوع الجديد من اإللكترونية أيضا مرتبط بتبني إ

 1التجارة وتتالءم معه.

يمكن للمنظمة من خالل إسهام التسويق اإللكتروني في تنمية عالقة المنظمة مع زبائنها:  -
تبنيها لمنهج التسويق اإللكتروني أن تبني عالقات جديدة ومتينة مع عمالئها، خاصة وأن شبكة 
اإلنترنت توفر الكثير من الخيارات في مجال اإلتصال، كما يتوفر على الشبكة الكثير من 

ت والخدمات التي تسهل على المنظمة التعرف على زبائنها الحاليين والمحتملين مثل البرمجيا
 الخ.الزبائن، ...منتديات النقاش، قوائم البريد اإللكتروني، المدونات الشخصية، قواعد بيانات 
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ذا إو  إجراء تقوم بون إلى كل صفحة ويب تنشئها وكل ستطاعت المنظمة أن تنظر دائما بمنظار الز ا 
كتساب الزبائن مرة واإلحتفاظ بهم افسيها، ألن األمر كله مبني على إفستفوز في السباق مع منبه 

إلى األبد. وهنا تبرز أهمية الموقع اإللكتروني للمنظمة على شبكة اإلنترنت، فهو يشكل واجهة 
المنظمة على العالم بصفة عامة وعمالئها بصفة خاصة، ومن خالله يمكن للمنظمة أن تباشر 

لية بناء العالقة مع عمالئها، والموقع الذي ال يوفر الجو المناسب لبناء هذه العالقة وتنميتها ال عم
 يمكنه أن يحقق رضا الزبائن كما أنه يعيق عملية اإلحتفاظ بالزبائن.

وما يريده الزبون عند تعامله مع المنظمة من خالل موقعها على شبكة اإلنترنت هو أن يتم   
ستفساراته وحل مشاكله بطريقة مهنية ة تعكس أهميته وأن يتم الرد على إيقالتعامل معه بطر 

ومرضية، ولتحقيق ذلك يجب أن تأخذ المنظمة في الحسبان الكثير من األمور التسويقية الهامة 
 .عند تصميم موقعها عبر اإلنترنت

تتميز بالديناميكية نظرا ألن بيئة المنظمة إسهام التسويق اإللكتروني في زيادة يقظة المنظمة:  -
تى فإنه يتوجب عليها أن ترصد وتراقب هذه البيئة بفعالية حتى تحتفظ بقدرتها التنافسية، وهذا ال يتأ

ستراتيجي، وهذا بغرض رصد وجلب كل ما يتعلق بالمنافسين، إال بوضع المنظمة لنظام يقظة إ
ستراتيجيتهم المنقاط ضعفهم، نقاط قوتهم، أهدافهم المستقبلية تبعة، وأداء المنظمة لألنشطة ، وا 

 التسويقية على شبكة اإلنترنت يوفر لها إطار جيد لتفعيل نظام اليقظة الخاص بها.

حث المنظمة عن "ذلك المسار المعلوماتي الذي من خالله تب كما تعرف اليقظة اإلستراتيجية بأنها:
واإلقتصادية بهدف خلق فرص جتماعية معلومات ذات طابع إستباقي متعلقة بتطور بيئتها اإل

وتجنب مخاطر مرتبطة بعدم التأكد". ومفهوم اليقظة اإلستراتيجية يضم كل أنواع اليقظة األخرى 
 1كاليقظة التكنلوجية، اليقظة التنافسية، اليقظة التجارية، وغيرها.

نترنت منبع ويوفر نظام التسويق اإللكتروني للمنظمة فرصا عديدة لتنمية يقظتها بكل أنواعها، فاإل
كبير لجمع المعلومات عن المنافسين والزبائن والمنظمات الحكومية واإلنجازات التكنلوجية في 

، إال أن أدوات اليقظة على الشبكة تختلف عن األدوات التقليدية، مما يحتم على مختلف الميادين
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ألغراض  ستعمال هذه األدوات الجديدةوتدريب مجموعة من الموظفين على إ المنظمة تكوين
 اليقظة. 

وهو طريقة لممارسة  (webcasting)هذه األدوات مثال، البث على اإلنترنت أو ما يعرف بـ  ومن بين
اليقظة على اإلنترنت من خالل اإلشتراك في قنوات اإلعالم المتخصصة في نشاط المنظمة، حيث 

 .تستقبل المنظمة عبر بريدها كل المستجدات التي تخص ميدان نشاطها

ويمكن للمنظمة أن تدعم يقظتها التنافسية عن طريق اإلستغالل األمثل لشبكة األنترنت عامة 
 ولموقعها اإللكتروني خاصة وذلك بـ:

مراقبة عروض عمل المنافسين: تلجأ الكثير من المنظمات إلى نشر عروض العمل الخاصة  ✓
ض يعطي ة هذه العرو بها على موقعها اإللكتروني، وفي منتديات النقاش المتخصصة، مراقب

 طالع على المشاريع المستقبلية لمنافسيها، وعلى المهارات التي تنقصها؛للمنظمة فرصة اإل
مراقبة رسائل موظفي المنافسين: يلجأ الكثير من الموظفين إلى منتديات النقاش للبحث عن  ✓

يمنح للمنظمة المعلومات والتواصل مع الزبائن والموردين، وتتبع هذه الرسائل والتدقيق فيها 
 معلومات هامة عن وضعية منافسيها؛

 ستعالم عن اإلعالنات الخاصة بمنتجات المنافسين من خالل مراقبة مواقعهم على الشبكة؛اإل ✓
تحليل التجاوب الذي تحظى به المنتجات المنافسة عن طريق تتبع ردود الزبائن المنشورة في  ✓

 1المنتديات وقوائم النشر المتخصصة.

  

 

 

 

 

 
                                                           

 . 102 -98ص  -شارف نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص 1



 اني                                                دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوكالفصل الث

76 
 

 المبحث الرابع: أثر التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك 

قتصادي ظل المناخ اإل خاصة في في تحقيق ميزة تنافسية للمصارف ن للتسويق اإللكتروني أثرإ  
  .والتطورات التكنلوجية والتغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية للمنظمة

 من خالل تبني التسويق اإللكتروني لمصارفلالمطلب األول: مداخل الميزة التنافسية 

فع الكفاءة وفعالية أدائها ختالف أنواعها إلى ر التنافسية إلى سعي البنوك على إالقدرة ة أدت زياد  
 اعليهوكي تتمتع البنوك بميزة نسبية في مجال الخدمات المصرفية  ،متالك الميزة التنافسيةبهدف إ

 .ساحة المصرفية والدوليةالمواكبة التطورات الحاصلة في 

ال شك أن أهم ما يميز العمل : مواكبة أحدث التطورات التكنلوجية في العمل المصرفيمدخل أوال: 
المصرفي في عصر العولمة هو تعظيم دور التكنولوجيا المصرفية والعمل على تحقيق اإلستفادة 

المعلومات واإلتصاالت، بغية تطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات القصوى من ثمار تكنلوجيا 
اإللكترونية المصرفية المبتكرة تتسم بالكفاءة والسرعة في األداء، بما يتوائم مع اإليقاع المتسارع 

 للصناعة المصرفية في القرن الحادي والعشرين.

المعلومات نيات هتمت الدول المتقدمة بشكل خاص بتكثيف اإلستخدام ألحدث تقوقد إ  
واإلتصاالت في مجال المصرفي لتحقيق هدف إنخفاض العمليات المصرفية التي تتم داخل فرع 

من إجمالي العمليات، بينما تتم جميع العمليات األخرى  %10البنك، حيث أصبحت ال تتجاوز 
خدمة بواسطة قنوات إلكترونية وهو ما ترتب عليه تغيرات ملحوظة في طبيعة وآليات تقديم ال

 المصرفية من أهمها:

ات اإلئتمان والشيكات اإللكترونية بشكل ائل الدفع اإللكترونية ومنها بطاقتزايد أهمية إستخدام وس -
 عام؛

أدى ذلك إلى تحرير العمالء من قيود الزمان والمكان وظهور ما يعرف بالخدمات المترلية  -
 1؛المصرفية التي وفرت الجهد لعمالء البنوك
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اإلنفاق اإلستثماري في مجال تكنلوجيا المعلومات بإعتباره أهم األسلحة التي تحرص زيادة  -
البنوك على إقتنائها للصمود في حلبة المنافسة وتقديم خدمات مصرفية متطورة، وأن تضطلع 

 تحديث التكنلوجي للبنوك العمومية؛الدولة بمهمة ال

ي لكل بنك وباقي فروعه بما يضمن سرعة اإلسراع في تنفيذ شبكة اإلتصال بين المركز الرئيس -
جراء التسويات الالزمة عليها، باإلضافة إلى اإلرتباط بالشبكات  تداول البيانات الخاصة بالعمالء وا 

 ات المالية األخرى محليا وعالميا؛اإللكترونية الخاصة بالبنوك والمنظم

 ؛مقاصة اإللكترونيةاإلسراع في جعل نظام وسائل الدفع وضع التنفيذ، وخاصة نظام ال -

ضرورة التوسع في إستخدام النقود اإللكترونية، وتعميم خدمات الصراف اآللي والتوسع في تعميم  -
إستخدام البطاقات البنكية، باإلضافة إلى تقديم خدمات متنوعة مثل تسجيل أوامر الدفع اإللكتروني 

 وية معامالتهم المالية والتجارية؛التي يطلبها الزبائن لتس

التوسع في إصدار البطاقات البنكية مثل البطاقات الذكية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في  -
تأمين المعامالت المصرفية اإللكترونية المرتبطة بالتجارة اإللكترونية حيث تتوافر فيها عناصر 

 التزوير والتزييف وسوء اإلستخدام؛الحماية ضد عمليات 

الخاصة بالعمليات المصرفية اإللكترونية كالقانون الخاص بالتوقيع إصدار القوانين والتشريعات  -
اإللكتروني، والقوانين التي تنظم التجارة اإللكترونية وتكييف القوانين السارية مع تطور المعامالت 
المصرفية اإللكترونية كتزوير البطاقات البنكية والدخول إلى حسابات الشخصية، وقرصنة وتخريب 

 1ترونية.المواقع اإللك

ة عن البيان أن العنصر البشري يعد الركائز األساسي فضال: اإلرتقاء بالعنصر البشريمدخل ثانيا: 
الرغم من الجهود التي تبذلها إدارات البنوك لتطوير الخدمة  لإلرتقاء باألداء المصرفي، فعلى

المصرفية، إال أن هذه الجهود سوف تظل محدودة النتائج ما لم يتواكب معها تطوير إلمكانات 
زمة إلستعاب التطورات المتالحقة في مجال الخدمات المصرفية بما يرفع الالعاملين وقدراتهم ال

 وتحقيق أفضل إستثمار للموارد البشرية من خالل: مستوى تقديم الخدمة المصرفية،
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اإلستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية أو البنوك لتدريب الكوادر المصرفية على إستخدام تكنلوجيا  -
 والسويفت وغيرها؛الصناعة المصرفية، وأدوات العصر الحديث مثل األنترنت 

تعاب أدوات التكنلوجيا المستخدمة في إرسال موظفي البنوك لبعثات تدريبية في الخارج إلس -
 البنوك العالمية وطريقة التعامل معها؛

يجب صياغة األهداف التدريبية لتناسب المستويات الوظيفية بحيث يتم التركيز على تنمية  -
تخاذوصقل مهارات حس التصرف والقدرة على التف القرار، وتطبيق مبدأ قيادات  اوض والتخطيط وا 

كثر فعالية، مع التدريب العملي على مجاالت العمل المصرفي التي لم يسبق لهم المستقبل بصورة أ
تخاذالعمل بها حتى يصبحوا قادرين في المستق القرارات المناسبة لحل  بل على المراقبة والمتابعة وا 

 1المشاكل التي قد تعترضهم.

البنكية على مدى ختراق األسواق يتوقف نجاح البنوك في إ: تلبية حاجات العمالءمدخل : ثالثا
ستعمال كل الوسائل التكنولوجية في تلبية حاجات العمالء التي تتطور إمكانية العمل بإستمرار وبإ

 بشكل دائم.

ستجابة في تلبية الحاجات: من خالل العمل على تقديم الخدمات البنكية ذات الجودة سرعة اإل -
 وبالسعر المناسب.العالية في الوقت والمكان المناسبين 

ضرورة تقديم الخدمات بأساليب متطورة: يعني قيام موظفي البنك بتقديم الخدمات بأساليب  -
 تستجيب لرغبات وحاجات العمالء، كالشباك الموحد، أو مصرف الجلوس وغيرها من الخدمات.

تعتبر مسألة تنمية القدرات من بين أهم العوامل التي تؤدي  :: مدخل تنمية وتطوير القدراترابعا
إلى تطوير قدرة البنوك على تحقيق رضا العمالء وتلبية حاجاتهم كنتيجة لتقديم الخدمة األفضل 

 والمتميزة دائما، وتتمثل تلك القدرات في:

يكون العمالء  المرونة: وهي قدرة البنك على تنويع خدماته وتسويقها في الوقت المناسب الذي -
في حاجة إليها، كما أن مرونة التعامل مع المتغيرات التسويقية تساعد على تحسين سمعتها 

 لدى العميل وتعزز والءه لخدماتها؛وصورتها 
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ستغالل األمثل لألصول المادية والمالية والتكنولوجية والبشرية اإلنتاجية: يؤدي اإلستثمار واإل -
، وتحقيق أفضل المخرجات وأجودها بأقل تكلفة ممكنة، مما يؤثر للمصارف إلى زيادة اإلنتاجية
 إيجابيا في ميزة البنك التنافسية؛

الزمن: أدت التغيرات التنافسية المتالحقة إلى تغيير حيز التنافس ليشمل عنصر الزمن وتقليصه  -
 لحة العميل والبنك في الوقت نفسه؛لمص

وتنمية الموقف التنافسي يلزم البنوك تبني وتطبيق  الجودة العالية: يهدف البقاء في األسواق -
ستمرارية الجودة العالية في الخدمات والوظائف دارة الجودة الشاملة الذي يضمن إمفاهيم إ

 1والعمليات رغم تزايد الضغوط التنافسية وشدتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .169، 168وهيبة داسي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1



 اني                                                دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوكالفصل الث

80 
 

  الميزة التنافسية للبنوكفي اكتساب وزيادة اإللكتروني المطلب الثاني: أثر التسويق المصرفي 

مازالت التحوالت السريعة التي يعرفها النظام المصرفي تلقي بضاللها على مختلف األنظمة   
حيث تتجلى تأثير الجوانب  ،وخاصة في ظل تأثير الجوانب اإللكترونية المصرفية في دول العالم

الحركة السريعة، المرونة والقوة اإللكترونية على الممارسات البنكية في ثالثة عناصر رئيسية وهي 
مع معرفة المشكالت التي تواجه تطبيق التسويق  ،RAMFLالفاعلة ويطلق عليها مصطلح 

 اإللكتروني المصرفي.

حيث يمكن عرضها في ثالثة عناصر  :أوال: تأثير الجوانب اإللكترونية على الممارسات البنكية
 :أساسية

التحرك بسرعة في تطبيق أفكار جديدة لتجنب المواجهة مع المنافسين وذلك عن  األول:العنصر 
 طريق 

 ن البنك من تحديد منطقة المنافسة؛التحرك في تطبيق مزيج جديد يمك -
 ية يتعذر على المنافسين مواجهتها؛التحرك في تطبيق سياسات سعر  -
 ونة في مواجهة المؤثرات الخارجية؛المر  -
 السريعة كبديل للرؤية طويلة األجل. عدم التعامل مع الحركة -

المرونة وتعني التعامل بخطة دقيقة وفي الوقت المحدد مع تغيرات السوق المفاجئة  الثاني: العنصر
 التي تفرضها البنوك المنافسة.

ستراتيجية يستحسن إستغالل القوة الفاعلة عن طريق إستخدام عناصر القوة في إ الثالث: العنصر
 1هذا المبدأ التعاون مع األخرين المهددين بنجاح المنافس. المنافسين ويشترط

لون فمن المتفق عليه أن هناك مجموعة من المهارات والقدرات التي يجب أن يتصف بها العام 
ستراتيجي في إنتاج وبيع ل مباشر بالزبائن، ودورهم كعامل إتصابالبنوك خاصة هؤالء ممن لهم إ

 من خالل:الخدمات ومنها الخدمات المصرفية 

عالمهم  - إنتاج الخدمات المصرفية وتقديمها للعمالء في أوقات مناسبة وفي أماكن مالئمة، وا 
 دمة من الخدمات التي يتعامل فيها؛بالمنافع التي تحويها كل خ

                                                           
 .12، 11، قسم علوم التسيير، جامعة الشلف، ص ص دور التسويق المصرفي في زيادة القدرة التنافسية للبنوكزيدان محمد،  1



 اني                                                دور التسويق اإللكتروني في زيادة الميزة التنافسية للبنوكالفصل الث

81 
 

تطوير الخدمات القائمة، حيث يقوم العاملين بالعمل المستمر على تطوير الخدمات المصرفية  -
عتمادا على بحوث صة تلك الخدمات التي تمر بمرحلة إنحدار، وذلك إوخاالمعروضة في السوق، 

 ؛التسويق ومتابعة سلوك العميل

الصورة التي يرضى بها هذا عرض الخدمات المصرفية وبيعها ضمن سياق مناسب للزبون على  -
 األخير؛

الحديثة لدى  بتكار واإلبداع ومواكبة التطورات التكنولوجيةترسيخ مفاهيم تتعلق بأهمية اإل -
 1الموظفين، وتطوير المنتجات المصرفية، والمبادرة لكسب زبائن جدد.

شارت بعض الدراسات إلى أ: المشكالت التي تواجه تطبيق التسويق المصرفي اإللكترونيثانيا: 
أن هنالك بعض المعوقات التي تواجه تطبيق العمل اإللكتروني المصرفي منها المعوقات المالية 

األغطية القانونية والتشريعية، وصعوبات توفير األجهزة وصيانتها إلى جانب الحاجز وضعف 
النفسي لدى الزبائن والمتعاملين، ومن هذه المعوقات أو المشكالت أخرى يضيف لها مشكالت 

 أخرى كاألتية:

 ختراق األمني للشبكةع المشكالت التي ترتبط بسهولة اإلوتشير إلى نو المشكالت األمنية: .1
مكانية سرقة أموال ال حتماالت وجود اإلحتيال اإللكتروني مودعين من قبل األخرين إلى جانب إوا 

 وما يرافقه من مشكالت تتعلق بأمن اموال المودعين.

وتشير إلى نوع المشكالت المرتبطة بصعوبات الحصول على األجهزة  المشكالت التقنية:.2
والتغطية اإللكترونية إلى جانب قلة مراكز الصيانة تصال لحاسوبية المتقدمة وضعف شبكات اإلا

 والتحديث.

وهي تلك المشكالت المرتبطة بضعف  المشكالت التي تتعلق بضعف المعرفة الفنية لألفراد:.3
المعرفة اإللكترونية في التعامل مع األجهزة والمعدات وخوف وتردد الزبائن والمتعاملين من التعامل 

 عدم ثقتهم به للحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة. مع هذا األسلوب إلى جانب

                                                           
، مذكرة التسويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية للمصارف الفلسطينية )دراسة حالة بنك القدس(تغريد عبد اهلل أبو زايد،  1

 .30، 29، ص ص 2016فبراير  جامعة فلسطين، لنيل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال،
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وهي تلك المشكالت المرتبطة بضعف األنظمة والقوانين  المشكالت التشريعية والقانونية:.4
والتشريعات التي تحد من التجاوز على الشبكة والمحافظة على حقوق األخرين لتوفير األمن 

 واألمان للزبائن والمتعاملين.

وهي تلك المشكالت المرتبطة بضعف هندسة العمل المصرفي  اإلدارية والتنظيمية:المشكالت .5
عتماد األسلوب اإللكتروني في جديد إلى جانب مقاومة الموظفين إلوتكيفه مع أسلوب العمل ال

عتماد األسلوب التقليدي المصرفي إلى رفية بالجودة المناسبة ورغبتهم بإالتسويق الخدمة المص
 صصين في هذا النوع من تسويق الخدمة المصرفية في المصارف المشار إليها.جانب قلة المتخ

ضعف التخصصات المالية لتغطية شراء األجهزة والمعدات  ىوتشير إل المشكالت التمويلية:.6
اإللكترونية إلى جانب قلة التخصيصات المالية لتنفيذ برامج التدريب والتطوير للمنتسبين إلشاعة 

 1الوعي اإللكتروني في تقديم الخدمة المصرفية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

في العراق وعالقتها برضا الزبائن دراسة تطبيقية لعينة من  مشكالت تسويق الخدمات المصرفية اإللكترونيةفارس عبد اهلل،  1
 .186، 185، ص ص2013، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، المصارف
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 تأثير التسويق اإللكتروني والمعامالت الرقمية على المصارف والزبائن :الثالثالمطلب 

الجهاز المصرفي من خالل النظم التكنولوجية صبح التسويق اإللكتروني له تأثير كبير على أ   
 حتياجاتهم.ومعرفة إ المتطورة والمعامالت الرقمية والنماذج المبتكرة في البنوك للتعامل مع الزبائن

التسويق اإللكتروني في المنظمات  تنفيذن إ :تأثير التسويق اإللكتروني على نظام المعلوماتأوال: 
االت يجب إعادة تكوينها تص، حيث أن تكنلوجيا المعلومات واإلله تأثير كبير على نظم المعلومات

تعزيز تجربة الزبائن  في:ستراتيجي أساسي والمتمثل من خالل إسناد الميزة التنافسية على محور إ
من هذه الميزة يتطلب وجود نظام  ستفادةولإلنتيجة لسيطرة المنظمات المالية على عالقاتهم 

موظفين معلومات فعال حيث تكون إعادة هيكلة نظم المعلومات على احتياجات العمالء وال
في  (Venkatranam)قترح البروفسور الداخليين للمنظمة وذلك بإستخدام منهجية بحثية محددة حيث إ

 الواليات المتحدة ما يلي:

ستعانة بمصادر خارجية، خفض التكاليف والربحية من قوية )عمليات اإلاإلنترنت: أداة إنتاجية  •
عمالء اإلنترنت...( وبالنسبة لكفاءة العمل )التكيف، الطابع الشخصي من العروض...( 

 لشامل.ستراتيجي افي نظام التوزيع نتيجة لتفكير اإلإلدراجها 
ولوجيا(، وطبيعته )كخطر دواته )كالتكن، وبسبب أالتسويق اإللكتروني على وجه الخصوص •

)التخصيص(، حيث يلزم البحث على الجودة الشاملة التي  فقدان اإلتصال البشري(، ونهج
يحتاج إليها للتنفيذ وهي نهج صارم بما وصفه في المراحل الرئيسية: هي تقييم لألثار المترتبة 

  1على إدخال التكنولوجيا على العمالء والموظفين واختيار مراحل تحسين الجودة.

بالنسبة للقطاع المصرفي، والرقمية )التسويق  :وزبائنهثانيا: تأثير المعامالت الرقمية على البنك 
هي أكثر اتجاه للتطور الطبيعي مما يترتب على وجه الخصوص إعطاء أهمية اإللكتروني( 

منذ فترة طويلة، ومع ذلك يجب  ستراتيجية لنظم المعلومات الظاهرة والمرافقة للرقمية التي بدأتإ
الواسع للتكيف مع الخصائص الجديدة للسوق وعليه يوجد أربعة نخراط في عملية التحول الرقمي اإل

 مجاالت تتأثر بها:

 تعظيم اإلستفادة من تجربة العمالء؛ ✓
 إعادة تصميم العمليات التجارية؛ ✓

                                                           
1 tl.fr-http://www.crcmmarketing de la banque et de l’assurance, dates de parution 1999, -M.Badoc, e 

pdf  18/02/2017 

http://www.crcm-tl.fr/
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 أوضاع التشغيل الداخلية للمنظمة؛ التغير في ✓
 التحول في نموذج األعمال. ✓

 ة نماذج مبتكرة للتحول الرقمي للبنوك:هناك ثالث النماذج المبتكرة للتحول الرقمي للبنوك: -

يجاد الطريق  (Accentur) 2016في دراسة لبنك عام  يحدد ثالثة نماذج تسمح للبنوك بالتفرقة وا 
 %4هذه النماذج بإمكانها مضاعفة النمو السنوي ألرباح البنوك من  (Accentur)للنمو وعليه وفقا 

 أو أكثر من تكاليف الخدمة. %20نخفاض متوسط األسواق المتطورة في حين إ من %8إلى 

يستند في المقام األول على فالجيل الجديد من الخدمات المصرفية المتعددة القنوات هذا النموذج   
بفعالية  ستجابةواإلتعزيز التفاعالت في األوضاع المهيمنة لخلق المزيد من العالقات مع الزبائن 

تسويقية تحليلية إلضفاء الطابع الشخصي في  ستخدام تقنيات، وعليه يفترض إحتياجاتهمإل
 القنوات المتعددة إلى كل القنوات.نتقال من وكسر األنظمة التقليدية لإل العالقات

 (: الجيل الجديد للبنوك المتعددة القنوات3_2) رقم الشكل

 
 transformation digitale des banque(1) :repenser la distribution autour de l’expérienceالمصدر: 

 http://www.visionarymarketing.frclient, Michel chevalier  

هذا النموذج يسمح للبنك للتقرب بشكل أكثر من  البنك النشط على وسائل التواصل االجتماعي: -
جتماعية، ويتم ترحيل التفاعالت وخدمة الزبائن على اإلالزبائن أينما كانوا على وسائل التواصل 

نتحليل بيانات الزبائ

الجمع المستمر •
بر لبيانات الزبائن ع

جميع القنوات
تجزئة ديناميكية •

وتجزئة دقيقة

اتالتسويق عبر المحرك

العرض "األفضل •
إستنادا إلى" الثاني

البيانات التي تم 
جمعها في الوقت 
ريحة الحقيقي وميزة الش

الدقيقة
التركيز على لحظة •

الحقيقة

ددةتفاعل القنوات المتع

اإلقتراح في الوقت•
الحقيقي

ئم المشوار الفردي القا•
قة على التجزئة الدقي

ميم التركيز على التص)
ائن األولي لتجربة الزب

(قةعلى كل شريحة دقي
تقييم تحسين التكلفة و •

قدرة القناة

http://www.visionarymarketing.fr/
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حتياجاته وفقا لمصالحه )المجتمعات(، حيث يتبنى لمفضلة لديهم، فالبنك يأخذ أفضل إالوسائل ا
ستفادة من المصادر ا اإلار المشترك، ويمكن أيضبتكوقف من الحوار للدخول في منطق اإلالم

 1المؤثرة على وسائل التواصل االجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 transformation digitale des banque(1) :repenser la distribution autour de l’expérience client, Michel 

chevalier http://www.visionarymarketing.fr 

http://www.visionarymarketing.fr/
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 خالصة

قتصاد الرقمي حيث ر كأداة لتحقيق ميزة تنافسية في إطار ظهور اإليعتبإن التسويق اإللكتروني    
أصبحت المنظمات التي لها قدرة عالية على تلبية الطلب في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب 

حتالل موقع الرائد في السوق، لهذا نرى أن التسويق اإللكتروني قد فتح آفاقا هي المؤهلة على إ
ء بصورة فردية ستهداف العمالللمنظمة وبشكل خاص المصارف فرصة إلتسويق حيث أتاح لجديدة 

، حيث كان لها تأثير كبير على القطاع أن له أهمية كبيرة في تسويق الخدمات والمنتجاتو 
المصرفي خصوصا في مجال سرعة نشر الصناعة المصرفية ونمو الخدمات المالية عن بعد 

 .نعكس على تحقيق ميزة تنافسيةوهو ما إ ونظام المدفوعات القائم على اإلنترنت

ستفادة بأقصى ما يمكن من لتسويق اإللكتروني في المصارف لإلستخدام اإن ضرورة تبني إ  
وسائل التقنية الحديثة في هذا المجال مع إعادة هندسة وتطوير العمل اإلداري بها وكذلك التركيز 

 على تفعيل البرامج التدريبية بما يتناسب ويواكب التطورات العالمية الحديثة. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثالث

دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والعامة بوالية 
 قسنطينة

 تمهيد

 عرض لبعض البنوك الخاصة في الجزائرالمبحث األول: 

 في الجزائر عرض لبعض البنوك العامة المبحث الثاني:

الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من طرف  :الثالثالمبحث 
 البنوك الخاصة والعامة

محل الدراسة "دراسة مقارنة بين البنوك النتائج تحليل المبحث الرابع: 
 العامة والخاصة"

 خالصة
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 تمهيد:

آفاق تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة  لموضوع الجوانب النظريةبعد تطرقنا ألهم   
جراء دراسة حول بعض البنوك سنحاول من خالل الفصل التطبيقي إ للبنوك التجارية، تنافسية

يحقق لها ميزة تنافسية لها وهذا الخاصة والعامة حول مدى تعاملها بالتسويق اإللكتروني وهل 
نطالقا من طبيعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وهذا في مدينة قسنطينة وذلك بناءا على إ

من هذا الفصل سيتم إعطاء الدراسة لإلجابة عنها، ففي المبحث األول  اتسعتالتساؤالت التي 
لمحة عن بعض البنوك الخاصة، والمبحث الثاني عن البنوك العامة، بينما المبحث الثالث سيتم 

كال الصنفين من البنوك، وفي الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من طرف  عرض وتقييم
ميزة تنافسية للبنوك تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق نتائج م تحليل المبحث األخير سيت

 التجارية لكال القطاعين.
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 في الجزائر الخاصةبعض البنوك ل عرضالمبحث األول: 

بعض البنوك الخاصة الموجودة في الجزائر وبالتحديد والية قسنطينة  سنستعرض في هذا المبحث  
  .مع إعطاء أهم سياساتها وتوجهاتها االستراتيجية

  AGBالمطلب األول: بنك الخليج الجزائر 

والتي تعد من أبرز  KIPCOيعتبر بنك الخليج الجزائر فرع تابع لمجموعة األعمال الكويتية   
 سم "المجموعة الكويتية لألعمالي الشرق األوسط، حيث يطلق عليها إمجموعات المال واألعمال ف

Kuwait Project Compagne." 

 الجزائر الخليجبنك ب التعريفأوال: 

بموجب القانون الجزائري برأس مال قدره  2003ديسمبر  15تأسس بنك الخليج الجزائر في   
مليار دينار جزائري، يملكه ثالث بنوك ذات سمعة دولية مرموقة  10( أي 10000000000)

، %30بـ  (Tunis International Bank)، وبنك تونس العالمي %60بقيمة  (Burgan Bank)وهي 
لى مجموعة مشاريع وهي بنوك تنتمي إ %10بـ  (Jordan Kuwait Bank)والبنك األردني الكويتي 

، يمارس عمله 2004 بنك تجاري بدأ عمله في مارسهو بنك الخليج الجزائر فالكويت القابضة، 
ومنذ تأسيسه فهو يستثمر في مجاالت  قتصادية وبنكية مليئة بالتغيرات والتقلبات.األن في بيئة إ

تكنلوجيا المعلومات واإلتصال األمر الذي أدى إلى إتمام جميع عملياته وجعلها أكثر كفاءة، ومع 
التوسع المستمر أصبح لبنك الخليج الجزائر شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء البالد. حيث لديه 

ي جميع آلية تنفيذية لتكون أقرب بشكل أفضل من عمالئها ف 6وكالة تقليدية بما فيها  63اآلن 
 1أنحاء البالد.

 ثانيا: الرؤية واالستراتيجية

ى ثقة يرى بنك الخليج الجزائر أنه البنك الرائد في الجزائر ألنه حصل عل: ةرؤيبالنسبة لل -
 ختاره لتحسين نوعية حياتهم.عمالئه وأصبح الشريك الذي إ

                                                           
1 https://www.agb.dz/article-view-1.html2017/04/29   

https://www.agb.dz/article-view-1.html
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المنظمات واألفراد، إلى  استمعمدائما ستمرار و تتجلى مهمته وفق ما حددها في البقاء بإمهمته:  -
 وهذاوذلك لكي يستطيع أن يقدم أوسع تشكيلة من المنتجات المتطورة والخدمات المالية الشخصية، 

 بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأيضا المساهمة في إثراء حياة الجزائريين.

االستماع، ، التقديممهام البنك ورؤيته في  تندرج ضمانالتي و تتجلى قيمه األساسية قيمه:  -
 الثبات.االعتراف، 

 ستراتيجيات كما يلي:ترتكز هذه اإلستراتيجية للبنك: التوجهات اإل :ثالثا 

بإعادة تصميم النظام المصرفي ولتحقيق  2015 قام البنك في سنة إدارة الجودة الشاملة: -
راكة مع شركة مايكروسوفت بالدخول في ش قام ه،تطبيق المشروع في أفضل الظروف وتلبية توقعات

)تجهيز سير العمل  ACEستفادة من دعمهم التكنلوجي حيث تم توسيع نطاق المشروع لغرض اإل
وقد خصص فرع تكنلوجيا  2016حيز اإلنتاج خالل فترة يناير  حيث دخل ذلكلطلبات القروض( 

 المعلومات جهود كبيرة لتأمين البنية التحتية لتقنية المعلومات في البنك. 

لكي يكون البنك دائما أقرب إلى عمالئه وليسمح لهم بالتمتع بالمنتجات توسيع شبكة الوكالة:  -
اتهم المحلية. فالبنك يلتزم بقوة لمواصلة سياسة حتياجمات العالمية المتقدمة المصممة إلوالخد

بـ  2015ديسمبر  31 ء البالد حيث بلغ عدد الوكاالت إلى غايةبكة البنك في جميع أنحاتوسيع ش
 وكالة تنفيذية. 46حيث كانت تعادل  2014وكالة تنفيذية مقارنة بما كانت عليه في  58

عتمد بنك فيه بحياة مرضية ومحفزة، وقد إجميع موظ تزويدترتكز على ارد البشرية: و إلدارة الم -
سياسة إلدارة الموارد البشرية تقوم على التنمية البشرية والمهنية، فالكتلة البشرية الخليج الجزائر 
 .2010منذ  %148تطورت بنسبة 

زو الحصة يركز البنك سياسته التجارية على منطق نمو وغنمو حصته السوقية وغزو السوق: _ 
ثراء الجزائريين.السوقية للمشاركة في اإلزدهار اإل  1قتصادي للجزائر وا 

 

                                                           
1 https://www.agb.dz/article-view-6.html2017/04/29  
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 AGBخامسا: الهيكل التنظيمي لبنك 

 (: الهيكل التنظيمي لوكالة بنك الخليج الجزائر قسنطينة1_3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الطالبة بناء على معلومات مستخرجة من الوثائق الداخلية للبنك المصدر:

فهو المسؤول عن توفير التنظيم يعتبر الممثل الرئيسي للبنك على مستوى الوكالة مدير الوكالة: 
اإلداري والتشغيلي للوكالة وتنميتها التجارية، وكذلك السهر على مراقبة نظامية الحسابات في 

جرائها في إطار القانون.  الوكالة والتأكد من سير العمليات اإلدارية والتشغيلية وا 
 يطهم من أجلمهمته اإلشراف على فريق المبيعات وتحريكهم وتنش المسؤول التجاري: •

في تحقيق أهداف العمل والنوعية والكمية التي تتعلق بالوكالة، كما يزود العمالء من  ةمساعدال
وغيرها من المهام األخرى التي يقوم بها في إطار تحقيق  جميع المنتجات التي يقدمها البنك

دارة المخاطر.  الجودة وا 
 امالت التي تقوم بها الوكالة.مهمته هي ضمان وحسن الرقابة على جميع المع المراقب: •
المشرف على أمين الصندوق واألعوان، من أجل تحقيق أهداف الوكالة،  يعد المشرف اإلداري: •

كما يشرف أيضا على تنفيذ العمليات المصرفية الجارية في الشباك للزبائن من األفراد 
 والمؤسسات.

ء "المؤسسات" وتجهيز من مهامه إدارة العمال مستشار مبيعات العمالء "المؤسسات": •
 التي يقدمها البنك وكذلك إدارة حسابات العمالء وفقا للقرارات التنظيمية.المنتجات 

 

 المدير

 المسؤول التجاري المشرف اإلداري المراقب

أمين  مندوب إداري
 الصندوق

عامل الشباك 
 الصراف

مستشار 
 مبيعات العمالء

 "األفراد"

مستشار مبيعات 
العمالء 

 "المؤسسات"
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يقوم بنفس عمليات مستشار مبيعات العمالء للمؤسسات،  مستشار مبيعات العمالء "األفراد": •
 لكن لصالح األفراد وليس المؤسسات.

حترام وا   (back office)له مجموعة من المهام كتوفير ضمان إجراء عمليات  مندوب إداري: •
 القوانين المعمول بها في البنك في إطار الجودة والدقة وغيرها من المهام األخرى.

المسؤول عن الصندوق وعن ضمان بشكل مستمر عمليات الصندوق مع  أمين الصندوق: •
 وية الحسابات.العمالء وحسن سيرها، كما يسهر على ضمان تس

لف العمليات يعمل على ضمان السير الحسن بشكل مستمر لمخت عامل الشباك الصراف: •
 1حترام اإلجراءات المعمول بها في البنك.البنكية مع إ
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 الجزائر BNP Paribasالمطلب الثاني: بنك 

هو عبارة عن وأول البنوك األوروبية، ف من أهم المؤسسات الفرنسية BNP Paribasيعتبر بنك   
حيث يتميز بتواجد مميز ومتطور  Leader européenوسيط مالي أوروبي لمختلف الخدمات البنكية 

 في السوق األمريكية والسوق األسيوية.

الجزائر دور رئيسي في القطاع  BNP Paribasبنك ل: الجزائر BNP Paribasبنك التعريف ب: أوال
فعاليات للبنك فروع تخدم مختلف الفسنة  14 إلى يعود في الجزائر فنشاطهالمصرفي الجزائري 

قتصادية في الجزائر، أظهر البنك قدرته على التكيف مع متطلبات بيئتهم وعلى تحقيق األعمال اإل
 1واألداء المالي.

 واالستراتيجية: الرؤية نياثا

يوميا  تتخذهفهو يعتبر الوعد الذي  ،نه بنك العالم المتغيرأ BNP Paribasيرى بنك الرؤية:  -
 لعمالئها أو موظفيها حيث: 

وجها لوجه مع عمالئها: تسعى لتكون األولى في السيطرة على التقنيات والوظائف المستقبلية  ✓
 لوضعها في خدمتهم.

والتسلسل الهرمي البسيط، التعامل وجها لوجه مع موظفيها: بتفضيل المسؤولية الفردية  ✓
الجزائر يسعى دائما  BNP Paribasوعليه  بمرونة، وتسعى دائما لتوثيق العالقات معهم.
عالقات المباشرة، مع وضع الثقة الكاملة في الللتعامل مع عمالئه بشكل مستمر ومن خالل 

ها من خالل جودة تقديم موظفيها في تعامالتهم فهذه تعتبر ميزة لتوجه الجزائريين للتعامل مع
 الخدمة.

ه فهو يقدم خدمات ةالعالمي BNP Paribas %100الجزائر هو بنك تابع  BNP Paribasمهمتها:  -
  2.لجزائريين المقيمين في الخارج والمهنيين والمؤسساتل

متأثرة بتقلبات أسعار النفط والغاز بيئة اقتصادية  في ظل: : التوجهات االستراتيجية للبنكثالثا
عام، ما يؤكد التزامها بدعم  15الجزائر مسار استراتيجي ثابت ما يقارب  BNP Paribas أبقت

 مؤسسي المشاريع من أجل تنويع اإلقتصاد الوطني.
                                                           

1 Rapport annuel 2015, p 7, 2017/05/01http://www.bnpparibas.dz 
2 http://www.bnpparibas.dz 
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في معامالتها وهذا  ISO 9001 :2008شهادة حصل على من ناحية الجودة الجودة:  -
 الوثائق والتحويالت الدولية... ومعالجةونشاطاتها 

 BNPمراكز األعمال، أنشأت شركة  13فرعا منها  73للبنك شبكة من الوكالة:  شبكات توسيع_ 

Paribas  الجزائر فروعها وفقا لمعايير عالية الجودة، رمزا لاللتزام االجتماعي على المدى الطويل
 لدعم التنمية االقتصادية للبالد.

وأهمية الوسائل المستخدمة وتنوع عاملون ضمن معايير دولية،  يوظف البنك: الموارد البشرية -
 194000عدد العمالء يرتفع إلى  المصرفية والمالية ثقة البنك جعلمجموعتها من الخدمات 

 موظف. 1400عامل وكذلك موظفيها بما يقارب 

المستدام في  وتكيف البنك مع المتطلبات التنظيمية من أجل دعم النمو حصتها السوقية:_ 
مليار  26اإليرادات فإن نتائج عملية تعزيز قاعدتها الرأسمالية إلى حد كبير والتي تتجاوز األن 

 1دينار جزائري.

 الجزائر BNP Paribasبنك رابعا: الهيكل التنظيمي ل

المتواجد  BNP Paribasيتكون الهيكل التنظيمي للبنك من المدير العام وهو مدير الرئيسي لبنك 
، وينقسم بدوره إلى قسمين قسم أعضاء مجلس اإلدارة والذي يحتوي على رئيس مجلس بالجزائر

اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة، وقسم لجنة توجيه اإلدارة يتكون من المدير العام  والنائب العام 
دارة الموارد البش دارة المخاطر وا   رية...والمسؤول عن الزبائن والشركات و مسؤول عن الزبائن ، وا 
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 الجزائر BNP Paribasبنك ( الهيكل التنظيمي 2_3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.bnpparibas.dzrapport annuel 2005, p5 من إعداد الطالبة مع االستعانة بموقع  المصدر:

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة لجنة توجيه اإلدارة

Jean-Charles ARANDA : Secrétaire Général 

Bruno PAREE : Responsable des Clients 

Entreprises 

 رئيس مجلس اإلدارة
Jean Jacques 

Santini 

   المدير العام
Pascal Fevre 

 

Pascal FÈVRE : Directeur Général & 

Responsable Pays 

Franck SANNIER : Responsable des Clients 

Particuliers 

et Professionnels 
Youcef GHOULA : Responsable ALM 

Trésorerie 

Christophe RUTILLET : Responsable des 

Risques 

Lamia MEKHEZOUMI : Directrice des 

Ressources Humaines & de la Formation 

Amine BENDOU : Responsable des Affaires 

Juridiques 

Manil BARCHICHE : Responsable de la 

Conformité 

Rafika ANINE : Responsable de l’Audit 

Claire NEDJAM : Responsable Marque & 

Communication 

Amina BESSAA : Responsable Marketing et 

MOA 

 أعضاء مجلس اإلدارة
Philippe tartelin 

Laurent dupuch 

Fethi Mestiri 

André chaffringeon 

Philippe Meysselle 

Michael pereira 
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 الجزائر Société Généraleالمطلب الثالث: بنك 

Société Générale  هي واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية األوروبية بناءا على نموذج
 150 في العالم وهذا خالل قتصاد الحقيقييعتبر ممثل اإلحيث  ،العمل المصرفي الشامل المتنوع

يخدمون دولة  76موظف في حوالي  148000توظف أكثر من  Société Généraleفـ  ،سنة
 مليون عميل حول العالم  30ـ حوالي

هي مؤسسة مصرفية فرنسية فتحت فرعا في : الجزائر Société Généraleبنك ب التعريفأوال: 
بمساهمة البنك وهذا مليون دينار جزائري،  500برأسمال قدره  1998أفريل  15الجزائر في 

، والمؤسسة المالية %31، وفيبا هولدينغ لوكسمبورغ بنسبة %45بنسبة  Société Généraleاألصلي 
، تتكفل هذه الشركة بتمويل %10 ، والبنك اإلفريقي للتنمية بنسبة%10بنسبة  SFIالدولية 

نشاطات التجارة الخارجية مع ضمان متابعة تطبيق برنامج خصخصة المؤسسات العمومية، 
 1ومقرها الرئيسي حاليا باألبيار بالعاصمة.

 واالستراتيجيةثانيا: الرؤية 

غير  الجزائر Société Généraleبتكار الكفاءة المهنية، روح الفريق واإلتعمل عل قوة  الرؤية: -
ملتزم بسياسة الجودة والتحسين المستمر لجودة الخدمات التي تقدمها لعمالئها وفي هذا السياق 

مستويات رضاهم عالج متطلباتهم، ووضع نهج  ستمرارفي مكانها نظام يتكون من تقييم بإوضعت 
 حتياجاتهم بشكل أفضل، تنفيذ نظام إدارة الجودة وشهادة األنشطة.مبتكر لتلبية إ

والتي تخص  Afaq-Afnor Internationalمن خالل  ISO 9001:2008شهادة حصل علىالجودة:  -
 وعمليات التجارة الخارجية. بشكل عام نشاطاتها

 Société) البشريةمنظمة والموارد  في أيأساسي  تعتبر مفتاح وعنصر: توجهاته االستراتيجية -

Générale) ستراتيجيتها وتنميتها والتي تعتمد خصوصا على القيم المشتركة هي في صلب إ الجزائر
ستراتيجية النمو ، وجهة نحو إلتزاماإل، المسؤولية، بتكاراإلضمن المجموعة وهي روح الجماعة، 

دارة الموارد البشرية وتطور النهج القائم على التوظيف  ، ودعم برامج التدريب نتقائياإلالمستدامة وا 
 التكامل والرصد والمهنة التي تجمع بين الكفاءة والخبرة. المدعومة من إدارة

                                                           
1 https://www.societegenerale.dz  rapport annuel 2015 04/05/2017 
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يقدم ، مراكز األعمال 11فرعا من بينها  87شبكة في نمو مستمر تحتوي على شبكة الوكالة:  -
Société Générale عميل  37000مجموعة متنوعة ومبتكرة من الخدمات المصرفية من  الجزائر

 خاص وفي قطاع األعمال والمؤسسات.

 2015_2004الجزائر Société Généraleلبنك ( عدد الوكاالت 3_3)الشكل رقم 

 
  ,https://www.societegenerale.dz  rapport annuel 2015, p10 المصدر:

حيث يبين  2015_2004الجزائر Société Générale بنك ( عدد وكاالت3_3يوضح الشكل )
 2015وكاالت وفي  8قليل جدا حيث كان عددها  2004المنحنى البياني أن عدد الوكاالت في 

بالجزائر ونجاحه  Société Généraleوكالة وهذا يبين مدى تمركز بنك  86وصل عدد الوكاالت إل 
 فيها

 2015_2004الجزائر Société Générale لبنك (: عدد العمالء4_3الشكل رقم )

 
 https://www.societegenerale.dz  ,rapport annuel 2015, p10 المصدر:

حيث كان  2015_2004الجزائر Société Généraleبنك عدد العمالء  (4_3)الشكل يوضح 
عميل وهذا يدل على  378161إلى  2015عميل ووصل عددهم في  10000 2004عددهم في 

 .إقبال الزبائن على هذا البنك من خالل خدماته المتميزة
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 رالجزائ Société Généraleثالثا: الهيكل التنظيمي 

 رالجزائ Société Générale لبنك ( الهيكل التنظيمي5_3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.societegenerale.dz rapport annuel 2015, p6,06/05/2017 المصدر: 

من المديرية العامة والمتمثل في الرئيس  الجزائر Société Généraleالهيكل التنظيمي لبنك  يتكون
التنفيذي وتنقسم إلى األمانة العامة المركز التجاري والشبكة ومديرية المالية ومديرية المخاطر 

 التداول. ومديرية الموارد البشرية، مركز الدعم والتشغيل، مديرية التدقيق، مديرية الخزينة وغرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eric WORMSERالمديرية العامة 

 الرئيس التنفيدي

 المركز التجاري والشبكة 
Mathieu Vacrie 

 األمانة العام

Mohamad Aabi 

 مديرية المالية

Soumiya Messai 

 

 
 مديرية الموارد البشرية

Soraya Roumi 

 مديرية التدقيق
Dorya Belarbi-salah 

 مديرية المخاطر

Philipe Bruch 

 مركز الدعم والتشغيل

François Aldeguer 

 مديرية الخزينة وغرفة التداول

Abdelkader Talbi 

 

https://www.societegenerale.dz/
https://www.societegenerale.dz/


 بوالية قسنطينة دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة                                                 الفصل الثالث   

99 
 

 بعض البنوك العامةل عرضالمبحث الثاني: 

بعض البنوك العامة الموجودة في الجزائر وبالتحديد والية قسنطينة  سنستعرض في هذا المبحث  
 توجهاتها االستراتيجية.و  البنوك إال نشأت ونشاطات هذهوالتعريف 

  BEAبنك الجزائر الخارجي المطلب األول: 

 1967بنك الجزائر الخارجي في أول أكتوبر سنة  تأسس الخارجي:أوال: التعريف ببنك الجزائر 
على أنقاض خمسة بنوك أجنبية تبعا لتأميم القطاع البنكي غداة  هذا 67-204بموجب المرسوم 

يز، لوهي: القرض الليوني، المؤسسة العامة، قرض الشمال، البنك الصناعي، وبنك بارك ستقاللاإل
على شكل مؤسسة وطنية بنك لإليداع يخضع للقانون األساسي الملحق والتشريع والنظامين 

مليون دينار جزائري مدفوعة من  20 بتدائياإله المتعلقين بالبنوك والتشريع التجاري، وكان رأس مال
 مليار دينار جزائري. 150فقد بلغ  قبل الدولة، أما الحالي

 ثانيا: الرؤية واالستراتيجية

للتجارة  يقدم البنك الجزائري الخارجي لعمالئه مجموعة واسعة من المنتجات الكاملة جداالرؤية:  -
ما يتيح الوصول  ،ر شبكة الوكالة القريبة والتوسع من خالل ذوي الخبرةحيث أنها تعتمد على تطوي

مخطط عمل نك الجزائر الخارجي عن حيث كشف المدير العام لب .الفوري والدائم لجميع الخدمات
فريقيا وفق توجيهات الحكومة الرامية لبسط تواجده في أوروبا وا   2017في عتماده إستراتيجي سيتم إ

طوة التي فريقية، وهي الخل األعمال لولوج أسواق أوروبية وا  إلى تسهيل تعامالت المؤسسات ورجا
الترويج للمنتوج  قتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات من خاللتندرج في سياق تنويع اإل

الوطني باألسواق العالمية مع ضمان مرافقة مؤسسات مالية وبنكية قادرة على بسط تواجدها خارج 
 1الوطن الذي يتطلع إلى فتح وكاالت بنكية خارج الوطن.

يستفيد بنك الجزائر الخارجي من نقاط قوته التاريخية في التجارة توجهاته االستراتيجية:  -
لعمليات  %20,56موقعه القيادي في السوق المحلية مع تغطية تصل إلى  الخارجية حيث عزز

 لعمليات التصدير. %97ستيراد واإل

                                                           
1 http://www.bea.dz/commerceexterieur.html  
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، )وارداتالبنك الجزائري الخارجي له مؤهالت في إتقان ال يمكن انكارها في وسائل الدفع الدولية 
  صادرات(

الفورية كالنقل، تحميل بيانات التسهيالت: يوفر عدم التنقل إلى الوكاالت ويضمن المعالجة  -
 .الخاصة، ومراجعة التاريخ الخاص بالعميل

 أيام.7أيام/7سا و24سا/24 الخدمات تاحةإ: اإلتاحة -

البساطة: تمكن من عدم التنقل إلى الوكاالت وتأمن خدمات سريعة، تحويالت بنكية، سحب  -
 بنكي...

مقارنة  %18نسبة نمو حيث سجلدج،  مليار 73نحو  2016يبلغ رقم بنك الجزائر الخارجي في  
، وقد أعلن الرئيس المدير العام بأن البنك يواصل تحقيق النتائج المالية المشجعة 2015بالعام 

 مليار دج. 80حيث يتوقع مواصلة هذه النتائج ليتجاوز رقم أعمال العام الجاري 

كما شرع البنك الجزائري الخارجي في عصرنة نظامه المعلوماتي الخاص بالدفع اآللي، معتمدا  -
إطار  ه يتم وفقوفقالعمل كان  حيثفي ذلك على نظام )ساب سات( الذي سيعوض نظام )دلتا( 

يستغرق تعميمه مليون يورو حيث  5,6ماليا يفوق الـ  غير مركزي، النظام الجديد كلف البنك غالفا
نظام )سياب سات( هو نظام مركزي يسمح ف ،2018شهرا حيث سيطلق رسميا في جوان  18

بمعالجة آلية لكل المعامالت والملفات المتعلقة بالقروض والتحويالت...، حيث سيسمح هذا النظام 
 1بتقريب الزبون من البنك سواء من المكتب أو عبر الهاتف.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://www.bea.dz/index.php   
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 يمي لبنك الجزائر الخارجيثالثا: الهيكل التنظ

 BEA الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر الخارجي( 6_3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.bea.dz/presentationbea/Organigramme.html 10/05/2017المصدر:

من المديري العامة وتنقسم إل قسمين القسم  BEAالهيكل التنظيمي لبنك الجزائر الخارجي يتكون 
دارة المخاطر والسيطرة الدائمة  األول مديرية المفتشية العامة والقسم الثاني إلى خلية المراجعة وا 

 منها عدة مصالح مختلفة.ومن هذه التقسيمات تندرج 

 المديرية العامة

 خلية المراجعة

 مديرية المفتشية العامة إدارة المخاطر والسيطرة الدائمة

التطوير 
 الداخلي ودعم

 األنشطة

م.ع.ف  م.ع.ف للمالية
 لاللتزامات

م.ع.ف 
للعمليات 
 والنظام

م.ع.ف 
 الدولية

م.ع.ف 
 للتجارة

م. االدارة 
 والمالية

م. الموارد 
 البشرية

م. تطوير 
البنية 
 التحتية

م. تسيير 
االشتراكا

 ت
 م. التكوين

 م. المسائل القانونية

م. التنظيم 
 والجودة

م. الخزينة 
 والسوق

م. 
 المحاسبة

 م. القرض

م. 
 المنازعات

م. متابعة 
االلتزامات 
 والتحصيل

م. 
 االتصاالت

م. أنظمة 
 المعلومات

م. وسائل 
 الدفع

م. 
 العمليات

العالقات م. 
 الدولية

م. التجارة 
 الخارجية

م. سوق 
 المؤسسات

م. السوق 
 الخاصة

م. الحسابات 
 الكبيرة

 م. المراقبة التسيير

م. الدراسات االقتصادية 
 واالستراتيجية

 م. الشبكة

 م. جهوية

 الوكاالت

http://www.bea.dz/presentationbea/Organigramme.html
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 BDLالتنمية المحلية المطلب الثاني: بنك 

الموافق  1405شعبان  10المؤرخ في  85-85تنمية المحلية بموجب مرسوم رقم تأسس بنك ال   
إطار إعادة تنظيم شبكة المؤسسات النقدية والمصرفية التي فنشأته كان في  ،1985أفريل 30ل 

الجهوي والمحلي. وهو آخر بنك يتم تأسيسه قبل الدخول في مرحلة تستجيب لحاجيات التجهيز 
إلعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري برأس مال قدره نصف مليار  نتاجا فهو يعد، اإلصالحات

 دج(. 500.000.000دينار جزائري )

مؤسسة مالية عمومية ملك للدولة، خاضع للقانون  يعد: أوال: التعريف ببنك التنمية المحلية
خصية المعنوية واالستقالل ك بالشنالتجاري ويتولى كل العمليات التقليدية لبنوك الودائع يتمتع الب

( BDL)نبثق بنك التنمية المحلية إ ،(دج 36.800.000.000المالي، وبرأسمال الحالي يقدر بـ )

ة شركات مساهمة أخرى وبالتالي فهو عبارة عن شركة وعد (CPA)من القرض الشعبي الجزائري 
عمليات االستثمار اإلنتاجي ، عمليات الرهن مساهمة. ومن أهم وظائف األساسية التي يقوم بها

 1العمليات المصرفية. كما يقوم بجميع، المخططة من طرف الجماعات المحلية

 ثانيا: الرؤية واالستراتيجية

الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك التنمية المحلية  للمؤسساتبنك التنمية المحلي بنك  يعدالرؤية:  -
الذي سيعطي دفع إضافي في  2017مارس  19إلى اطالق العمل بنظام معلوماتي جديد في 

سيسمح برفع نوعية المؤهالت والخدمات بما يتماشى مع المقاييس  مجال القيادة والتسيير ما
هذا التحول للبنك بالتمتع بهندسة معلوماتية تساعد على تقليص فترة معالجة العالمية، حيث يسمح 

ة معالجة الملفات والمعطيات عبر الزمن من وجهة نظر العمليات المتعلقة بالزبائن وتقليص فتر 
العمل البنكي، وهذا التحول التكنلوجي الرئيسي ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات المالية المختلفة 

ة لصالح جميع فئات زبائن البنك ويسهل عالقة البنك مع جميع المتعاملين الوطنيين والمبتكر 
 2والدوليين وهذا يجعلها أكثر مرونة وأمان.

                                                           
1http://www.bdl.dz/parcour.html  11/05/2017 
2http://www.bdl.dz/sab3.html  11/05/2017 

http://www.bdl.dz/parcour.html
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يوفر األمن والسرية لإلفراد واألسر كما يوفر إمكانيات التمويل ويلبي احتياجات : مهمته -
ستفادة من حجم اإلل األجنبية، و يقدم خبرته لجميع معامالته لعمالئه مع الدو  (BDL)عمالئه، 

 (.TPEالمنتجات المتوفرة للدفع اإللكتروني )النقل، البطاقة الممغنطة، بطاقة فيزا، 

يهدف بنك التنمية المحلية إلى المشاركة بفعالية في تنمية االقتصاد : ثالثا: توجهاته االستراتيجية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في الوطني وعلى وجه الخصوص لتعزيز االستثمار في مقام 

( ANGEM, CNAC, ANSEJذلك الزراعة والمشاركة في جميع الترتيبات التي وضعتها الحكومة )
 في نفس الطريق كما يشارك بنك التنمية المحلية في تمويل األفراد.

الجيدة كما يقدم عروض للتقرب إلى نقاط البيع الخاص به حيث هناك أفضل الترحيبات والخدمات 
فرعا منتشرا بشكل مالئم في  152 ، فله شبكة تقدر بالمقدمة من فروعه وفي جميع أنحاء البالد

مخصصة للقروض ورهن النشاط، فإن  6للمعامالت البنكية و 146جميع أنحاء البالد بما في ذلك 
 1بنك التنمية المحلية يغطي مجموعة واليات البالد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1http://www.bdl.dz/parcour.html  11/05/2017 
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 (BDL) التنظيمي لبنك التنمية المحليةرابعا: الهيكل 

 (BDL) الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية (7_3) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.bdl.dz/conseil.htmlالمصدر: 

من مجلس اإلدارة وهو الرئيس المدير العام  (BDL)الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية يتكون 
وينقسم إلى مستشارون ملحقون بالمديرية ومديرية المفتشية وخلية التدقيق واألمانة العامة و األقسام 

 من وكاالت و مديرية الرهن والمركزية. 

 المفتشية العامةمديرية 

مديرية المفتشية 
 (05الجهوية )وعددها 

مديرية الشؤون 
 القانونية والمنازعات

 خلية التدقيق

 األمانة العامة

 (04األقسام )وعددها 

المديرية المركزية لشبكة القرض 
 الرهن

وكاالت القرض الرهن 
 (06)وعددها 

 (20المديريات المركزية )عددها 

 مديرية شبكة التشغيل

 (140الوكاالت )عددها  (16مديريات أفراج االستغالل )عددها 

 مجلس اإلدارة 
 الرئيس المدير العام

 مستشارون ملحقون بالمديرية

http://www.bdl.dz/conseil.html
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 CPAالقرض الشعبي الجزائري المطلب الثالث: بنك 

 فهونوك التجارية في الساحة االقتصادية الجزائرية، الشعبي الجزائري من أهم الب يعتبر القرض  
بين البنوك المتواجدة أو الناشطة في الجزائر، سواء كانت عمومية أو خاصة كما ما يحتل الصدارة 

عتباره أول البنوك التي تعاملت بالبطاقات في المجال النقدي، بإأنه يمتلك خبرة ال يستهان بها 
 .1989البنكية الدولية منذ عام 

 Crédit Populaireالقرض الشعبي الجزائري: CPAأوال: التعريف ببنك القرض الشعبي الجزائري 

D’Algérie (CPA)، 1966ديسمبر  29بتاريخ  66-366عمومي تم إنشائه وفقا للقرار رقم  بنك ،
مليون دج، حيث ورث القرض الشعبي الجزائري األعمال المسيرة من قبل  15بتدائي قدره برأسمال إ

باإلضافة لبنوك  قسنطينة،و وهران و البنوك الشعبية مثل البنك الشعبي التجاري والصناعي للجزائر 
، Société Marseillaise du Créditمصر، المؤسسة المرسيلية للقرض -هي بنك الجزائرأجنبية 

  Compagnie Française de Crédit de Banque (CFCB)ة الفرنسية لقروض البنوك المؤسس

حتم المناخ الجديد الذي شاهدته الساحة المصرفية المحلية والعالمية : واالستراتيجيةثانيا: الرؤية 
على بنك القرض الشعبي الجزائري أن يلعب دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في تمويل االقتصاد 
الوطني من جهة وتدعيم مركزه التنافسي في ضل المتغيرات الراهنة من جهة أخرى، بذلك أصبح 

لى البنك وضع استراتيجية أكثر فعالية لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة لزاما على القائمين ع
المصرفية، أمام كل هذه األوضاع وجب على المسؤولين إعادة النظر في أساليب التنظيم وتقنيات 
تسيير التي يتبعها البنك والعمل على ترقية منتجاته المصرفية من أجل إرضاء الزبائن واالستجابة 

تهم، ووفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في مجال المصرفي فإن بنك القرض الشعبي النشغاال
الجزائري مكلف بالقيام بمهام نذكر منها معالجة العمليات الخاصة بالعروض، الصرف والصندوق 
فتح حسابات لكل شخص طالب لها واستقبال الودائع، كما أن القرض الشعبي الجزائري أطلق 

تسيير المنتجات البنكية عن بعد من خالل تبادل معطيات معلوماتية لفائدة خدمات جديدة ل
المؤسسات وهي خدمة تسمح بتقديم األوامر بالدفع عن بعد عبر اإلنترنت من خالل العمليات 
اإللكترونية وبذلك فإن القرض الشعبي الجزائري يعد ثاني بنك عمومي يخوض مجال "العمليات 

الجزائر بعد بنك التنمية المحلية، متيحا لزبائنه من أشخاص ماديين  البنكية اإللكترونية" في
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ساعة مع القيام بالتحويالت  24/24ومعنويين فرصة تسيير حساباتهم عن بعد طوال أيام األسبوع 
 1واالطالع على حساباتهم وكشف العمليات على مدى شهر كامل.

 يتمثل هيكل البنك في:: CPAثالثا: الهيكل التنظيمي لبنك القرض الشعبي الجزائري 

: دورها اإلشراف على المصلحة ومراقبة سير عملها، كما تقوم بعمليات مصلحة الصندوق -
 المقاصة.

يقوم بعمليات إدخال لكل الصكوك واألوراق المالية في جهاز الحاسوب لبرمجتها  أمين الشباك: -
 داخل الوحدة المركزية بنظام الرصيد في الحسابات الجارية.

تقوم بعمليات المراقبة لجميع العمليات اإلدارية والبنكية  مصلحة المراقبة والشؤون اإلدارية: -
 على المعلومات المبرمجة وهذا بوجود دليل كتابي مثال: صك...

 التجارة الخارجية.مصلحة العمليات الخارجية:  -
 ( يوضح الهيكل التنظيمي لبنك القرض الشعبي الجزائري8_3شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 bank.dz-https://www.cpa  11/05/2017المصدر: 

 

                                                           
1bank.dz-https://www.cpa  11/05/2017 

 مصلحة الصندوق مصلحة القرض مصلحة التجارة الخارجية مصلحة اإلدارة والشؤون

 المدير

 نائب المدير األمانة

https://www.cpa-bank.dz/
https://www.cpa-bank.dz/
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 اإللكترونية المقدمة من طرف البنوك الخاصة والعامةالخدمات المصرفية المبحث الثالث: 

ك سواء العامة أو الخاصة في عالم الخدمة الرقمية وعليه سنستعرض لقد خاضت بعض البنو    
في هذا المبحث بعض الخدمات المصرفية اإللكترونية المقدمة من طرف بعض البنوك الخاص 

 والعامة في الجزائر.

 المصرفية عبر األنترنت المقدمة من طرف بعض البنوك الخاصةالمطلب األول: الخدمات 

 سنتعرض لألهم الخدمات المصرفية اإللكترونية للبنوك الخاصة عبر األنترنت.إ

 AGB اإللكترونية المقدمة من طرف بنك الخليج الجزائرالمصرفية أوال: الخدمات 

 التي يقدمها بنك الخليج الجزائر كالتالي: e-bankingالخدمات المصرفية اإللكترونية 

ستراد أو الخليج الجزائر للمعامالت الخصم إهي خدمة يقدمها بنك : COMEX onlineخدمة  -
تصدير الفاتورة تكون إلكترونيا لهذا تم إنشاء خدمة جديدة للسماح بنقل طلبات الحصول على 

 . AGB onlineالخصوم على موقع اإلنترنت من خالل حساب 

 
استمرارية سياسة التنمية والتطوير بنك الخليج الجزائر يقدم خدماته من : SMS Bankingخدمة  -

هي خدمة تسمح بمعرفة في أي وقت الرصيد  SMS Bankingخالل رسائل الخدمات المصرفية 
 50الخاص/ وحسابات الزبون الخاصة عن طريق ارسال رسالة قصيرة فارغة لمعرفة الرصيد أو 

 . SMSلمعرفة حالة كل حسابه، وهذه الخدمة مجانية تماما باستثناء تكلفة الرسالة 

غيرها دون التحرك وذلك الزبون للدفع وااليداع والسحب و  إدراكتعمل على : SMS Pushخدمة  -
ولالطالع على الحركات التي تحدث في حساب الزبون بسهولة وذلك من من خالل هذا الرابط 
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خالل تحويل رقم الهاتف المحمول الخاص بالزبون إلى مستشار الزبون والبقاء على علم بالحركات 
 . SMS Push d’AGBالمسجلة على الحساب من خالل 

وضع خزائن في البنك "حجرات التخزين" لألشياء الثمينة الخاصة : الخزائن Coffres fortsخدمة  -
 تكون آمنة وبتكلفة أقل.

خدمة لمعرفة تقدم العمليات الدولية من خالل إعطاء خدمة البريد السريع: : Mail Swiftخدمة  -
سائل عنوان البريد اإللكتروني للمستشار الزبون والحصول على نسخ في الوقت الحقيقي من الر 

  .Swiftالمرسلة والمستلمة على شبكة 

أجهزة الصراف اآللي: يضع البنك : Distributeurs Automatique de Billets (ATM)خدمة  -
 الوكاالت وفي جميع أنحاء البالد وفي المطار الدولي الجزائري.هذه األجهزة على مستوى 

الرصيد وتقديم البيانات هي بطاقة ممغنطة آمنة تستخدم لالستعالم عن  :RIBبطاقة  ✓
 الحسابية وذلك لتجنب األوراق والتخزين.

التصرف بحرية في المال الخاص، والقيام بعمليات السحب : Carte VISA AGBبطاقة  ✓
   الخارجي وعمليات الدفع المشتريات بالخارج أو على شبكة األنترنت توجد فيها 

 VISAكما هناك بطاقة  ،(VISA GOLD, VISA CLASSIQUE, VISA Prépayée)أنواع 

Platinum ستعمالها في ت البطاقات األخرى غير أنها يتم إبطاقة تقوم بنفس عمليا هي
 1 جميع القارات الخمس.

 
 الجزائر BNP Paribasالمقدمة من طرف بنك اإللكترونية ثانيا: الخدمات المصرفية 

 كالتالي:الجزائر  BNP Paribasبنك التي يقدمها الخدمات المصرفية اإللكترونية 

                                                           
1 https://www.agb.dz/article-viewCat-23-111111-16-153-112.html 2017/05/11 

https://www.agb.dz/article-viewCat-23-111111-16-153-112.html
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بفضاء األنترنت في بضع نقرات وذلك في أي وقت من  تصالاإلإمكانية : E-Bankingالخدمة  -
خالل: عرض جميع الحسابات، التحقق من رصيد والتحركات الجارية، وطلب دفتر الشيكات 

المعلومات والحسابات محمية وذلك من خالل التعريف بالعميل وكلمة السر تسمح ، RIBوتحرير 
كذلك الخدمات البنكية عن بعد تكون مجانية، ، اإللكترونيبطريق آمنة في الفضاء  باالتصال

 1استشارة الحساب البنكي، نقل األرصدة إلى الحساب أو لحساب المستفيدين.

 

 
يسمح بسحب المال، وله مالمح مختلفة، تسهيل العمليات : ATM اآلليخدمة جهاز الصراف  -

اليومية، كشف عن أرصدة الحسابات والقيام بالتحويالت، وطلب دفتر الشيك، كما يمكن تعبئة 
 دون أي تكلفة إضافية. Ooredooالهاتف المحمول 

رسوم السحب من الصراف  €1,5تقدم بعد دولي لعمليات التشغيل : Carte VISAبطاقة  ✓
 .الجزائر BNP Paribasاآللي من فروع 

 لدفع ثمن المشتريات وسحب األموال في أي وقت.: Carte CIB Classiqueبطاقة الدفع  ✓
والتأكد من المدفوعات  التصرف بحرية في المال الخاص: Carte CIB Goldالدفع بطاقة  ✓

 بكل أمان.
 2بطاقة خاص بالشباب.عرض : Carte CIB Jeuneبطاقة الدفع  ✓

                                                           
1 http://www.bnpparibas.dz/banque-a-distance 2017/05/11 
2 http://www.bnpparibas.dz/particuliers/cartes 2017/05/11 

http://www.bnpparibas.dz/particuliers/cartes
http://www.bnpparibas.dz/banque-a-distance
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 الجزائر Société Généralالمقدمة من طرف بنك  اإللكترونيةثالثا: الخدمات المصرفية 

 كالتالي: الجزائر Société Généralالخدمات المصرفية اإللكترونية التي يقدمها بنك 

 المصرفية اإللكترونية التي يتعامل بها البنك هي: الخدمات :E-Bankingخدمة  -

✓ SG @ Net : بفضل هذه الخدمة يمكن الوصول إلى األنترنت بكل سهولة وتقديم عدد كبير
 من الخدمات المصرفية المتاحة، وتسيير الحسابات المصرفية بكل أريحية وأمان.

✓ SOGELine : تكون عن طريق المكالمات الهاتفية يمكن من خاللها التحقق من الرصيد و
فية ووصولها بأمان وللشخص المعني، والحصول المصر الخمس عمليات األخيرة للحسابات 

 كذلك عليها عن طريق البريد اإللكتروني، والفاكس.

 
✓ Messagi Pro Swift : التعرف في الوقت الحقيقي على التقدم المحرز في وضع االعتمادات

المستندي دون الحاجة لي التحرك خدمة جديدة ومريحة ومبتكرة، يسمح بتتبع افتتاح 
 االئتمانية الورقية.المعامالت 

 
✓ SogeC @ shNet :  تسمح بإجراء المعامالت المصرفية عبر األنترنت خاصة بالشركات

 1الصغيرة والمتوسط والشركات الكبيرة الوطنية والدولية.

 

                                                           
1 https://www.societegenerale.dz 2017/05/11 

https://www.societegenerale.dz/
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يسمح بالسحب المالي، أنواع البطاقات التي يتعامل بها بنك  :ATMخدمة الصراف اآللي  -
Société Général  لبنكية التي تتناسب مع احتياجات تقدم مجموعة واسعة من البطاقات االجزائر

 1( CIB GOLD, Carte CIB Classique Carte…)وفوائد المتعددة للزبائن 

                           

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 https://www.societegenerale.dz/e_paiement.html 2017/05/12 

https://www.societegenerale.dz/e_paiement.html
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 البنوك العامةالمطلب الثاني: الخدمات المصرفية عبر األنترنت المقدمة من طرف بعض 

 سنتعرض ألهم الخدمات المصرفية اإللكترونية للبنوك العامة عبر األنترنت.إ

 BEAالمقدمة من طرف البنك الجزائري الخارجي  اإللكترونيةأوال: الخدمات المصرفية 

 كالتالي: BEAالبنك الجزائري الخارجي الخدمات المصرفية اإللكترونية التي يقدمها 

في خدمات البنوك اإللكترونية بـ شتراك الشهري تحميل كشوفات الحسابات واإل: E-Bankingخدمة  -

 فقط. 1200دج 

البساطة: تمنح عدم التنقل إلى الوكاالت وتؤمن خدمة سريعة، تحويالت بنكية، سحب  ✓
 .بنكي، تحميل كشف الحسابات المصرفية، االطالع على تاريخ الحساب

سا 24سا/24موجهة حصريا للكيانات القانونية الشركات، اإلدارة، والجمعيات متاحة  ✓
 .أيام بدون انتظار وصول البريد 7 /أيام7و
 الكشف اإللكتروني المتاحة وبكل أمان.تصفح كشوف الحسابات من فضاء الزبون  :األمن ✓
 1البيئة: ادخار الورق وعناء التنقل. ✓

 
بالسحب المالي، أنواع البطاقات التي يتعامل بها البنك الجزائري يسمح خدمة الصراف اآللي:  -

 الخارجي هي:

في جميع أنحاء التراب الوطني السحب قابلة لالستخدام  هذه البطاقة: Carte CIBبطاقة  ✓
 . (Carte CIB Classique, Carte CIB Classique) فيه نوعين 

 لالستعمال في الخارج. هذه البطاقة الدفع والسحب صالحة: Carte AMEXبطاقة  ✓
هي بطاقة الدفع تستعمل في محطات الخدمة فيها أنواع من : Carte Naftelبطاقة  ✓

 2(Carte Silver, Carte Prépayée, Carte Prépayée Consommateur البطاقات )

                                                           
1 http://www.bea.dz/e-banking.html 2017/05/12 
2 http://www.bea.dz/monetique.php 2017/05/12 

http://www.bea.dz/monetique.php
http://www.bea.dz/e-banking.html
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 BDLالمقدمة من طرف بنك التنمية المحلية  اإللكترونيةالخدمات المصرفية  ثانيا:

 كالتالي: BDLبنك التنمية المحلية المصرفية اإللكترونية التي يقدمها الخدمات 

يوجد بها: الوصول  أيام 7/7سا و24/24هي خدمة سهلة وبسيطة ومتوفرة : E-Bankingخدمة  -
 ،Démonstration ،contacter un conseillerاإلظهار ، Accéder à vos comptesإلى حساباتك 

sécuritéconseils et ، abonnement ...1 

                                                                                                      

 

 الدخول إلى الحساب: 

  

للدفع عبر األنترنت، وعمليات السحب من أجهزة الصراف اآللي، والدفع في  خدمة البطاقات: -
 محطات الدفع اإللكتروني وكذلك على شبكة األنترنت في جميع دول العالم.

 من مزايا بطاقة الدفع الخاصة ببنك التنمية المحلية : Carte CIBبطاقة  ✓

 
                                                           

1 http://ebanking.bdl.dz/fr 2017/05/12 

http://ebanking.bdl.dz/fr
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 طريقة عمل بطاقة الدفع: 

 
 بطاقة فيزا من خصائص :Carte VISAبطاقة  ✓

 

 1بطاقة فيزا الخاصة ببنك التنمية المحلية

 CPAالمقدمة من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري  اإللكترونيةالخدمات المصرفية  :لثاثا

 كالتالي:  CPAبنك القرض الشعبي الجزائري  الخدمات المصرفية اإللكترونية التي يقدمها

اإللكترونية الخاصة بالقرض الشعبي الجزائري هي: الخدمات المصرفية : E-Bankingخدمة  -

  Accédez à vos comptesالوصول إلى الحساب
 

 

 : Démonstrationاإلظهار  -

 

                                                           
1 http://www.bdl.dz/carte.html 2017/05/12 

http://www.bdl.dz/carte.html


 بوالية قسنطينة دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة                                                 الفصل الثالث   

115 
 

من بين الخدمات التي تقدمها التعرف على مختلف الوكاالت الموجودة في التراب الوطني، 
 1والتعرف على أسعار العمالت. 

 
تمكن عن طريق األنترنت وبأمان وبسرعة القيام بمعامالت الشراء  "@ e-cp"  خدمة البطاقات: -

المواقع التجارية ( قبول الدفع عبر السلع/ أو الخدمات من المواقع اإللكترونية من التجار )
 . اإلنترنت بواسطة البطاقة المصرفية

 البطاقة تتيح:أصدرت وقبلة من خالل شبكة المصرفية اإللكترونية ما بين البنوك وهذه  CIBبطاقة 

 الدفع مقابل البضائع أو الخدمات من التجار التابعة لها في محطات الدفع اإللكترونية؛ -

 السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي؛ -

  .شراء السلع والخدمات من التاجر التابع للموقع من قبل البنوك لقبول المدفوعات عبر اإلنترنت -

 2تسمح بالتعامل بها حتى للدفع عبر األنترنت. CIBالخدمات المصرفية المدعومة ما بين البنوك بطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.cpa-bank.dz 2017/05/12 
2 https://www.cpa-bank.dz/PDF/Guide%20porteur%20e-CP@.pdf 2017/05/12 

https://www.cpa-bank.dz/PDF/Guide%20porteur%20e-CP@.pdf
https://www.cpa-bank.dz/
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بوالية  محل الدراسة "دراسة مقارنة بين البنوك العامة والخاصةنتائج المبحث الرابع: تحليل 
 "قسنطينة

تبعاها في جميع البينات إ تم بالوصف المفصل لإلجراءات التي في هذا الجانب قامت الطالبة 
وتحديد حجم العينة وبيان إجراءات التحليل، واألساليب اإلحصائية المتبعة بهدف الوصول للنتائج 

 والتوصيات المستهدفة من هذه الدراسة.

 المطلب األول: اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

العاملين مدراء ومساعديهم وجميع جميع يتكون مجتمع الدراسة من أوال: تحديد مجتمع الدراسة: 
كل من البنوك التجارية بوالية قسنطينة والبلغ عددها سبعة بنوك مجال خدمة العمالء في في 

بنك ، BNP Paribasالخليج، بنك  )بنكبنوك خاصة على أربعة تجارية، حيث شملة الدراسة 
Société Général ، بنكNatixis الجزائري الخارجي، بنك التنمية المحلية،  )البنك( وثالثة بنوك عامة

هذه البنوك بالذات من بين البنوك التي لها مواقع كما تم اختيار  (.بنك القرض الشعبي الجزائري
 على األنترنت ألنها تتوفر على خدمة البنك اإللكتروني أو خدمة البنك عن بعد.

( موظف من سبعة بنوك تجارية 60) تشكلت عينة الدراسة منثانيا: تحديد حجم العينة: 
ستمارة على ( إ70)بقسنطينة، ثالثون منها بنوك خاصة و ثالثون بنوك عامة، وقد تم توزيع 

 9، وSociété Généralستمارة ل إ 14استمارات،  6الي: بنك الخليج موظفين البنوك السبعة كالت
 10ارة لبنك الجزائر الخارجي، و ستمإ 12و ، Natixisاستمارات لـ  5، و BNP Paribasستمارات لـ إ
( 60استمارة للقرض الشعبي الجزائري. حيث استعيد منها ) 14ستمارات لبنك التنمية المحلية، وا

 استمارة معبأة.

ستبانة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، على اإل إعتمدت الطالبةثالثا: أداة جمع البيانات: 
للحصول على البيانات التي تساعد على اإلجابة على تساؤل حيث قامة لتصميم االستبيان 

 قسام من األسئلة وهي:الدراسة. وتضم هذه اإلستبانة ثالثة أ

أسئلة متعلقة بالمعلومات الديمغرافية للموظفين وتشمل الجنس، العمر،  5القسم األول: ويضم  -
 المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، والمستوى اإلداري.



 بوالية قسنطينة دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة                                                 الفصل الثالث   

117 
 

 متغيرات وهي: 5عبارة تتعلق بالتسويق اإللكتروني، موزعة على  24ثاني: وضم القسم ال -

 3+2+1المتغير األول: استخدام التسويق اإللكتروني ويضم األسئلة 

 8+7+6+5+4المتغير الثاني: التفاعلية ويضم األسئلة 

 10+9المتغير الثالث: قاعدة المعلومات ويضم األسئلة 

 17+16+15+14+13+12+11المتغير الرابع: الخدمات اإللكترونية ويضم األسئلة   

 24+23+22+21+20+19+18المتغير الخامس: الثقة ولألمان ويضم األسئلة 

عبارة تتعلق بالميزة التنافسية وهي تضم األسئلة  11القسم الثالث: يضم  -
25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 

 أفراد العينة حسب اسم البنك:وقد تم توزيع  -

 (: يمثل عدد الموظفين حسب اسم البنك1_3جدول رقم )

 %النسبة المئوية  العدد اسم البنك رقم
 15 9 بنك الخليج الجزائر  1
 Société Général 9 15بنك  2
 BNP Paribas 7 11,7بنك  3
 Natixis 5 8,3بنك  4
 16,7 10 بنك الجزائري الخارجي 5
 16,7 10 التنمية المحليةبنك  6
 16,7 10 بنك القرض الشعبي الجزائري 7
 100 60 مجموعال 

 spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج المصدر:       

من العينة  %16,7من الجدول تبين أن النصيب األكبر كان من نصيب البنوك العام بنسبة 
 االستبانةلعدد الموظفين الموجودة في البنوك العامة وتقبل اإلجابة على  وذلك راجعالمبحوثة 

وذلك راجع  %8,3بأدنى نسبة قدرة بـ NATIXISوالنصيب األقل كان من نصيب بنك الخاص 
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لكونه يوجد فرع واحد فقط بمدينة قسنطينة وأيضا لحصر عدد االستبانات الموزعة على موظفين 
 البنك.

 ستبيانبعا: ثبات وصدق اإلرا

لتحديد مدى وضوح العبارات ومالئمتها  محكمين من أساتذة الجامعة 4عرض اإلستبيان على 
ستبانة في ضوء األهداف التي تسعى هذه التعديالت التي يقترحونها على اإللألبعاد التي تقيسها و 

 Alfa كربونباخ ألفاالدراسة إلى تحقيقها، ولقياس مدى دقة نتائج الدراسة، فقد تم استخدام معادلة 

cronbahar. 

 يوضح معامالت أداة الدراسة وفق معامل ألفا كرونباخ (2_3)الجدول رقم 

 معامل ارتباط ألفا كرونباخ أبعاد االستبانة
 0,903 التسويق اإللكتروني
 0,805 الميزة التنافسية

 0,924 معامل ثبات األداة بكل أبعادها
 spssمن اعداد الطالبة باالعتماد على برنامج المصدر:      

( وهي معامالت ثبات عالية ، كما %80( و)%90يتضح من الجذول أن معامل الثبات ما بين )
( وهو معامل ثبات مرتفع. لذا يمكن وصف الدراسة بأنها %92يتضح أن معامل العام لألداء بلغ )

 شكلها النهائي صالحة للتطبيق الميداني.ثابتة ونتائج الثبات كافية، وبذلك تعتبر األداة ب

ستخدام التسويق اإللكتروني، م اعتماد خمسة متغيرات مستقلة ) إلقد تخامسا: متغيرات الدراسة: 
التفاعلية، قاعدة المعلومات، الخدمات اإللكترونية، الثقة واألمان( حيث تمثل في مجملها عنصر 

يتمثل في الميزة التنافسية، بحيث كلما كان هناك تابع واحد التسويق اإللكتروني مقابل متغير 
استخدام للتسويق اإللكتروني في المعامالت المصرفية مع وجود تفاعلية بين األفراد والبنك في 
الخدمات اإللكترونية ووضع استراتيجية متطورة في مجال التسويق اإللكتروني مع بناء قاعدة 

رونية بالشكل الالزم و مع توفر درجة مثلى من محكمة من المعلومات وتوفر الخدمات اإللكت
األمان كلما كان لذلك أثر في زيادة الميزة التنافسية للبنوك العامل بالتسويق اإللكتروني والعكس 

 .صحيح
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أسلوب التحليل  االستبانةستخدم لتحليل لقد إواألدوات المستعملة سادسا: أسلوب تحليل البيانات 
 SPSS20ببرنامج  ستعانةاإلستخدام أسلوب تحليل المتوسطات. حيث تم اإلحصائي، حيث تم إ

دخالها في تباره البرنامج اإلحصائي األكثر إستخداما. وبعد تفريغ اإلعإب ستبانات وترميز البيانات وا 
 ببعض األدوات اإلحصائية أهمها: ستعانةاإلالبرنامج تم 

نحراف المعياري وذلك بتقديم اإلالحسابية و استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  -
لكل سؤال من أسئلة االستبانة، علما بأنه قد تم قياس متغيرات الدراسة على  وصف شامل للعينة

ئات، درجة ( ف5تقسيم درجات الموافقة إلى ) مقياس ليكرت الخماسي لبيان درجة الموافقة، وقد تم
( أوافق بشدة. وتشكل ما مجموعه 5( أوافق، و)4، )( محايد3( ال أوافق، )2( ال أوافق بشدة، )1)

 .(3=15/5وبالتالي فإن المتوسط ) درجة، 15

وذلك لتحقق من  F(test)المتعددة وما يصاحبها من اختبار  واالرتباطأساليب التحليل االنحدار  -
 وجود عالقة ارتباطية بين التسويق اإللكتروني والميزة التنافسية.

اإلحصائية  Fبمعنى تقبل قيمة  %5أنه تم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة مع اإلشارة إلى  -
التي تعكس مدى تفسير المتغيرات المستقلة )التسويق اإللكتروني( للمتغير التابع )الميزة التنافسية( 

 .%5إذا كانت االحتمال الموافقة لهما أقل من مستوى الداللة 

ملهم اوذلك للمقارنة بين البنوك الخاصة والعامة من حيث تع (t-test)كما تم اعتماد أيضا أسلوب  -
 بالتسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية لهم وأي البنوك أحسن استخداما لذلك.
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 الثاني: دراسة خصائص العينةالمطلب 

المتغيرات شتملت عينة الدراسة على الخصائص الديمغرافية، فقد تضمنت االستبانة مجموعة من إ
 هي: الجنس، السن، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخبرة، المستوى اإلداري

 ويحتوي على ما يلي:أوال: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والسن: 

 يوضح الجدول التالي مفردات العينة حسب متغير الجنس حسب متغير الجنس:  •
 متغير الجنس(: توزيع مفردات العينة حسب 3_3جدول رقم )

 المجموع أنثى ذكر الجنس
 60 29 31 التكرارات

 %100 %48.3 %51.7 %النسبة
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج            

 بياني حسب متغير الجنس رسم(: 9_3الشكل رقم )

                
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج  

( الخاص بمتغير الجنس أن حوالي 9_3( والشكل البياني رقم )3-3يتبين لنا من الجدول رقم )
أنثى ما  29باإلضافة إلى حوالي  %51.7فرد من عينة الدراسة هم ذكور ما يقدر بنسبة  31

 ، حيث نالحظ أن الفئة األكبر في العينة محل الدراسة هم ذكور.%48.3يقدر بـ 

تم تبويب مفردات العينة إلى أربعة فئات حسب متغير السن كما يوضح : حسب متغير السن •
 الجدول التالي

   

 

رجال
52%

نساء
48%

رجال

نساء
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 (: توزيع مفردات العينة حسب متغير السن4_3جدول رقم )  

 النسبة التكرار الفئات
 %38.3 23 سنة 30أقل من 
31-50 32 53.3% 
51-60 5 8.3% 
 %0 0 فأكثر 60

 %100 60 المجموع
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج              

 العمر بياني حسب متغير رسم(: 10_3الشكل رقم )

                
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج                     

فرد من  32الخاص بمتغير السن أن حوالي  (10_3) والشكل البياني( 4_3)نالحظ من الجدول 
 .%53.3سنة وهي أكبر فئة بنسبة  50-31الفئة التي تتراوح سنها من  ما بينعينة الدراسة هم 

ويحتوي على ما ثانيا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوي التعليمي والمستوى اإلداري: 
 يلي:

: تضم عينة الدراسة مجموعة من الموظفين ذوي مستويات تعليمية حسب المستوى التعليمي •
 الجدول التالي:الشكل و مختلفة وذلك حسب 
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 المستوى التعليميبياني حسب  رسم(: 11_3الشكل رقم )

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج  

 التعليمي(: توزيع مفردات العينة حسب المستوى 5_3جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى التعليمي
 0 0 أقل من الثانوية

 %3.3 2 ثانوي
 %63.3 38 جامعي

 %33.3 20 دراسات عليا
 %100 60 المجموع

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج                       

 %63.3أن نسبة األكبر هي  (11_3)والشكل البياني رقم  (5_3)يتبين لنا من الجدول رقم 
للموظفين ذوي الدراسات  %33.3من الموظفين الذين مستواهم التعليمي جامعي ثم تليها نسبة 

 العليا.
تضم عينة الدراسة مجموعة من الموظفين ذوي مستويات اإلدارية اإلداري: حسب المستوى  •

 المختلفة وذلك حسب الشكل والجدول التالي:
 اإلداري توزيع مفردات العينة حسب المستوى(: 6_3جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى اإلداري
 %58.3 35 اإلدارة الدنيا

 %31.7 19 اإلدارة الوسطى
 %10 6 اإلدارة العليا

 %100 60 الجموع
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج                       
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 المستوى اإلداريبياني حسب  رسم(: 12_3الشكل رقم )

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج  
 %53.3أن نسبة األكبر هي  (12_3)والشكل البياني رقم  (6_3)يتبين لنا من الجدول رقم 

للموظفين اإلدارة الوسطى  %31.7من الموظفين الذين مستواهم اإلدارة الدنيا ثم تليها نسبة 
 للموظفين اإلدارة العليا. %10ونسبة 

السنوات التعامل مع  حسب عددثانيا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة: 
 البنوك

 عدد سنوات الخبرة(: توزيع مفردات العينة حسب 7_3جدول رقم )

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 %38.3 23 سنوات 5أقل من 

 %36.7 22 سنوات 6-5
 %10 6 سنة11-15
 %15 9 سنة فأكثر 16

 %100 60 المجموع
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج                       

 عدد سنوات الخبرةبياني حسب  رسم(: 13_3الشكل رقم )

 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج 
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 %38.3هي  أن نسبة األكبر (13_3)والشكل البياني رقم  (7_3)يتبين لنا من الجدول رقم 
الذين للموظفين  %36.7ثم تليها نسبة سنوات  5الذين عدد سنواتهم الخبر اقل من لموظفين ل

للذين عدد سنوات خبرتهم  %10سنوات واقل نسبة هي 10-6تتراوح عدد سنوات خبرتهم ما بين 
 .سنة 15-11ما بين 

 : توزيع أفراد العينة حسب أكثر خدمات البنك استخداماثالثا

 ة إستخداماخدمات البنك اإللكترونيأكثر  (:8_3)جدول رقم 

 النسبة التكرار خدمات البنك اإللكترونية
 %51.7 31 خدمات الصراف اآللي
 %15 9 خدمات البطاقة الذكية

 %8.3 5 البالستيكية البطاقة
 %10 6 المقاصة اإللكترونية
 %3.3 2 خدمة نقاط البيع

الخدمات البنكية من البيت أو 
 المكتب

7 11.7% 

 %100 60 المجموع
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج         

 إستخداماألكثر خدمات البنك اإللكترونية بياني  رسم(: 14_3الشكل رقم )

 
 spssالمصدر: من إعداد الطالبة بناءا على تحليل نتائج         

 اإللكترونيةالبنك ان أكثر الخدمات  (14_3)والشكل البياني رقم  (8_3)يتبين لنا من الجدول رقم 
وهي نسبة تبين ميل الزبائن إلى استخدام  %51.7استخداما هي خدمات الصراف اآللي بنسبة 

0

10

20

30

40

50

60

خدمات الصراف 
اآللي

خدمات البطاقة 
الذكية

يكيةالبطاقة البالست المقاصة 
اإللكترونية

خدمة نقاط البيع الخدمات البنكية 
ت المختلفة من البي
أو المكتب



 بوالية قسنطينة دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة                                                 الفصل الثالث   

125 
 

وأقل الخدمات البنكية استخدما هي  %15ثم تليها خدمة البطاقة الذكية بنسبة الصراف اآللي 
 وهذا يدل على انها الخدمة غير متعامل بها في البنوك الجارية. %3.3خدمة نقاط البيع بنسبة 

من خدمات البنك اإللكترونية من خدمتي الصراف اآللي والبطاقات  %66.1ومما سبق يتضح أن 
اإللكترونية أكثر استخداما، ويعز ذلك: إلى أن خدمة الزبائن عبر الوسائل اإللكترونية وارتباطها 

ساعة تشكل أداة فعالة في  24عبر شبكة األنترنت الداخلية مع البنك وتسهيل خدماته عبر 
 إللكترونية.التسويق للخدمة البنكية ا
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راء الموظفين في كال البنوك نات واختبار الفرضيات المتعلقة بآالمطلب الثالث: تحليل البيا
 رنة بينهمااالخاصة والبنوك العامة والمق

سنركز في هذا العنصر، على تحليل البيانات المتعلقة بتقييم الموظفين حول التسويق اإللكتروني   
 ختبار فرضيات العينة.خاصة أو العامة. مع إتنافسية للبنوك العاملة بها سواء الفي تحقيق الميزة 

 تحليل البيانات: ❖

 ستخدام التسويق اإللكترونيأوال: إ

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب 9_3يوضح الجدول رقم )
 مدى موافقة أفراد عينة الدراسة 

 ستخدام التسويق اإللكتروني(: إ9_3)رقم جدول 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 5 4 3 2  1 الموافقة

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

يدرك البنك لمفهوم  1
 التسويق اإللكتروني

 متوسطة 0.783 4.22 22 32 4 1 1

البنك أن يعتبر  2
التعامل بالتسويق 
اإللكتروني أسلوب 
غير مكلف مقارنة 

 بعوائده

 عالية 0.996 3.58 8 30 14 5 3

يحقق البنك الرابط  3
المستمر بالزبائن 
من خالل التعامل 

 إلكترونيا

 عالية 1.073 3.68 12 27 10 9 2

 عالية 0.950 3.826 استخدام التسويق اإللكتروني المجموع 
 SPSSالمصدر: من تحليل نتائج 
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المتعلق ببعد استخدام التسويق اإللكتروني أن االتجاه العام لبعد  (9_3)رقم يوضح الجدول 
مما يعكس درجة  3.82كان بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي قدره  استخدام التسويق اإللكتروني

والذي  0.95موافقة عالية وبإجماع أفراد العينة كما يدل عليه االنحراف المعياري الذي قدر بـ 
مقدار تشتت إجابات الموظفين نسبة إلى الدرجة الوسيطة وهي نسبة ضعيفة، بحيث يقيس 

قدر  3، و العبارة 0.99و االنحراف المعياري بـ  3.58قدرة بـ  2المتوسط الحسابي للعبارة 
وعليه فكانت درجة الموافقة للعبارتين  1.073واالنحراف المعياري بـ  3.68المتوسط الحسابي بـ 

 0.783و االنحراف المعياري بـ  4.22المتوسط الحسابي قدر بـ  1درجة عالية، و العبارة  3و2
 .وكان اتجاه درجة الموافقة متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بوالية قسنطينة دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة                                                 الفصل الثالث   

128 
 

 ثانيا: التفاعلية 

 التفاعلية (:10_3)رقم جدول 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 5 4 3 2  1 الموافقة

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

يوجد تفاعل بين  4
البنك والزبون أثناء 
عرض الخدمات 

 األنترنتعبر 

 متوسطة 1.028 3.40 6 28 12 12 2

يهدف البنك بشكل  5
مستمر إلى تخفيض 

تكلفة الخدمات 
اإللكترونية المقدمة 

 للزبائن

 عالية 0.904 3.72 10 31 11 8 0

يستخدم البنك  6
التقنيات الحديثة في 

الترويج عن 
 الخدمات المصرفية

 عالية 1.239 3.58 13 24 8 10 4

اإللكتروني الموقع  7
للبنك جذاب وسهل 
 االنتقال بين خدماته

 عالية 1.096 3.55 10 28 10 9 3

التسعير اإللكتروني  8
المطبق من قبل 
البنك لمنتجاته 

 مناسب

 عالية 1.078 3.58 11 26 13 7 3

 اليةع 1.069 3.566 التفاعلية المجموع 
 SPSSالمصدر: من تحليل نتائج 
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كان للعبارة  3.72أن أعلى متوسط حسابي قدر بـ  المتعلق بالتفاعلية (10_3)يوضح الجدول رقم 
المرتبة الثانية في حدود  في 8و6.وقد  جاءت العبارتين 0.904وبانحراف معياري مقداره  5

 3.58المتوسط الحسابي [ حسب المقياس المستخدم في الدراسة وقدر فيها  3.5-5المجال ]
في المرتبة الثالث بمتوسط حسابي قدر  7، والعبارة1.069و 1.239وانحراف معياري على التوالي 

[ حيث قدر 2.5-3.5كانت في حدود المجال ] 4، بينما العبارة 1.096وانحراف معياري  3.55بـ 
غير انه نستنتج أن  أي بدرجة متوسطة 1.028وانحراف معياري  3.40فيها المتوسط الحسابي بـ 

أغلبية أفراد العينة توافق بدرجة عالية حسب مؤشر الفاعلية وهذا ما يعكسه المعدل العام 
[ وبانحراف 3.5-5والمحصورة في حدود المجال ] 3.566للمتوسطات الحسابية والتي قدرت بـ 

 .1.069معياري قدر بـ 

 ثالثا: قاعدة المعلومات

 مات(: قاعدة المعلو 11_3)جدول رقم 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 5 4 3 2  1 الموافقة

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

ارسال النشرات  9
التسويقية للزبائن 
 من خالل األنترنت

 متوسطة 1.132 3.35 9 21 16 10 4

يقوم البنك بتحديث  10
المعلومات المتوفر 

على الموقع 
اإللكتروني الخاص 

 به

 عالية 1.169 3.30 9 22 10 16 3

 متوسط 1.150 3.325 قاعدة المعلومات المجموع 
 SPSSالمصدر: من تحليل نتائج 
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 3.35المتعلق بقاعدة البيانات أن أعلى متوسط حسابي قدر بـ (11_3)يوضح الجدول رقم 
ب متوسط حسابي  10وهي درجة متوسطة ثم تليها العبارة  9 للعبارة 1.132بانحراف معياري 

وعليه نستنتج ان نتائج غالبية أفراد العينة توافق بدرجة  1.169وانحراف معياري  3.30قدر ب
و المحصور في  3.325متوسطة وهذا ما يعكسه المعدل العام للمتوسطات الحسابية والتي قدرة بـ 

 .1.150عياري قدر ب راف م[ وبانح2.5-3.5حدود ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بوالية قسنطينة دراسة مقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة                                                 الفصل الثالث   

131 
 

 رابعا: الخدمات اإللكترونية

 (: الخدمات اإللكترونية12_3)جدول رقم 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 5 4 3 2  1 الموافقة

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

بتجديد يقوم البنك  11
وتحديث خدماته 

 اإللكترونية

 عالية 0.968 3.67 9 32 11 6 2

تعتبر البطاقات  12
اإللكترونية من أهم 
الخدمات اإللكترونية 

 في البنك

 عالية 1.023 3.73 11 33 8 5 3

اعتماد بطاقات  13
يمثل  االئتمانية

استجابة البنك للتغيرات 
 البيئية الحديثة

 متوسط 1.142 3.48 10 26 11 9 4

يمنح البنك بطاقات  14
 االئتمان في وقت وجيز

 متوسطة 1.207 3.37 11 20 14 10 5

استخدام بطاقة االئتمان  15
يكون من أجل ضمان 

 عدم سرقة النقود

 عالية 1.227 3.55 13 26 7 9 5

تغطي خدمات الصراف  16
مناطق  ATMاآللي 

 واسعة

 عالية 0.976 3.62 10 28 11 11 0

قائمة الحركات ارسال  17
لحساب الزبائن من 
خالل الهاتف النقال 
يساعد في اكساب 

 زبائن جدد

 عالية 0.914 3.75 9 36 7 7 1

 عالية 1.065 3.595 الخدمات اإللكترونية المجموع 
 SPSSالمصدر: من تحليل نتائج 
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 3.75المتعلق بالخدمات اإللكترونية أن أعلى متوسط حسابي قدر بـ (12_3)يوضح الجدول رقم 
و  11و  12وهي درجة عالية ثم تليها على التوالي العبارة  17للعبارة  0.914بانحراف معياري 

وانحراف معياري قدر ، 3.55، 3.62، 3.76، 3.73ب متوسطات حسابية قدرة بـ  15و  16
فكان  14و 13تعبر عن درجة عالية، بينما العبارة وهي ، 1.227، 0.976، 0.968، 1.023ب

، وهي 1.207، 1.142انحراف معياري بـ و ، 3.37، 3.48متوسط الحسابي على التوالي يقدر بـ 
وهذا ما  عاليةعليه نستنتج ان نتائج غالبية أفراد العينة توافق بدرجة تعبر عن درجة متوسطة، و 

-3.5و المحصور في حدود ] 3.595التي قدرة بـ يعكسه المعدل العام للمتوسطات الحسابية و 
 .1.065[ وبانحراف معياري قدر ب 2.5
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 خامسا: الثقة واألمان في المعامالت المصرفية

 (: الثقة واألمان في المعامالت المصرفية13_3)جدول رقم 

المتوسط  التكرارات العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 5 4 3 2  1 الموافقة

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

يحتفظ البنك بأنظمة  18
تسجيل وتوثيق دقيقة 
فيما يخص العمليات 

 اإللكترونية

 عالية 0.935 3.80 13 30 9 8 0

للبنك نظام أمن جيد  19
لعدم سرقة الخدمات 

 اإللكترونية

 عالية 0.896 4.10 22 26 9 2 1

للبنك خطة أمن  20
للبيانات والمعلومات في 

 حالة حدوث طارئ

 عالية 0.841 3.93 14 33 8 5 0

يتم استخدام نظام  21
شيفرة متطور في 

 التحويالت

 عالية 0.796 4.10 18 34 4 4 0

يتم استخدام التوقيعات  22
 اإللكترونية المشفرة

 عالية 0.963 3.57 8 27 19 3 3

دورية يتم اجراء صيانة  23
للنظام لتحقيق األمن 

 والسالمة

 عالية 0.752 4.10 17 35 5 3 0

للبنك استراتيجية  24
للتحديث المستمر 

 ألنظمة األمان

 عالية 0.733 4.07 13 42 2 2 1

 عالية 0.845 3.952 قة واألمان في المعامالت المصرفيةثال المجموع 
 SPSSالمصدر: من تحليل نتائج 

المتعلق بالثقة واألمان في المعامالت المصرفية أن أعلى متوسط  (13_3)يوضح الجدول رقم 
، 21، على التوالي للعبارات 0.896، 0.752، 0.796بانحراف معياري  4.10حسابي قدر ب

و ب متوسطات  22، 18، 20، 24وهي درجة عالية ثم تليها على التوالي العبارة  19، 23
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، 0.841، 0.733، وانحراف معياري قدر ب3.57، 3.80، 3.93، 4.07حسابية قدرة بـ 
، وهي تعبر عن درجة عالية، ، وعليه نستنتج ان نتائج غالبية أفراد العينة توافق 0.963، 0.935

و المحصور  3.952بدرجة عالية وهذا ما يعكسه المعدل العام للمتوسطات الحسابية والتي قدرة بـ 
 .0.845[ وبانحراف معياري قدر ب 2.5-3.5في حدود ]

 والمقارنة بين البنوك العامة والخاصة، عرض النتائج وتحليلهاختبار الفرضيات إ ❖

 ختبار الفرضياتأوال: إ

( وتشغيله SPSS20برنامج ) يدخال البيانات فلقد تم إختبار الفرضيات الدراسة من خالل إ
 للحصول على النتائج التالية، ثم تم عرضها في جداول وتحليلها.

 العمالء حول المتغيرات الخمسة للتسويق اإللكتروني:نتائج آراء -

 نتائج آراء حول المتغيرات الخمسة للتسويق اإللكتروني (:14_3)جدول رقم 

المتوسط  أبعاد التسويق اإللكتروني
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

استخدام التسويق 
 اإللكتروني

 2 عالية 0.950 3.826

 4 عالية 1.069 3.566 التفاعلية
 5 متوسط 1.065 3.325 قاعدة المعلومات

 3 عالية 1.065 3.595 الخدمات اإللكترونية
 1 عالية 0.845 3.952 الثقة واألمان 

 (12، 11، 10، 9، 3-8المصدر: أعد الجدول باالعتماد على الجداول )

يتبين من الجدول أعاله أن مؤشر الثقة واألمان في المعامالت المصرفية الذي يقيس احتفاظ    
البنك باألنظمة التسجيل وتوثيق الدقيق للعمليات اإللكترونية واستخدام نظام الشيفرة والتوقيعات 

التسويق اإللكتروني  توفرا في األبعاداإللكترونية والتحديث المستمرة لألنظمة األمان، كان أكثر 
ويليه على التوالي مؤشر استخدام التسويق اإللكتروني والخدمات  3.952بوسط حسابي مقداره 

بدرجات عالية، بينما  3.566، 3.595، 3.826اإللكترونية والتفاعلية ب متوسطات حسابية 
ات المتوفر مؤشر قاعدة المعلومات كان بدرجة متوسطة الذي يقيس قيام البنك بتحديث المعلوم
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على الموقع اإللكتروني الخاص به وارسال النشرات التسويقية للزبائن من خالل األنترنت حيث قدر 
 مما يدل على درجة متوسطة. 3.325متوسط الحسابي بـ ال

 موظفي البنك يدركون ألهمية التسويق اإللكتروني من خالل أبعاده الخمسة. وعليه نستنتج أن

 ستخدام التسويق اإللكتروني والميزة التنافسيةإد عالقة بين ال توجالفرضية األولى:  .1

 ستخدام التسويق اإللكتروني والميزة التنافسيةبين إالتباين تحليل (: 15_3الجدول رقم )

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القيمة المعنوية Fقيمة 

 0.000 16.939 3.570 1 3.570 االنحدار

 Alfa=0.05عند مستوى داللة  0.211 58 12.223 البواقي

 0.475 (R² )=0.226(=R)  59 15.793 التباين الكلي 

 (SPSS20) مصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

( 58و 1( عند درجة حرية )16.939المحسوبة بلغت ) Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة   
( ومنه α= 0.05وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )( Sig =0.000ومستوى المعنوية )

ونقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة بين استخدام التسويق  H0نرفض الفرضية الصفرية 
وهي عالقة  0.475(= R) االرتباطاإللكتروني والميزة التنافسية، باإلضافة لما يؤكد وجود معامل 

من التغيرات الحاصلة في  %22وهذا يفسر أن  0.220 (=R²)طردية متوسطة ومعامل التحديد 
والذي هو المتغير  ترجع إلى استخدام التسويق اإللكتروني والتي هي المتغير التابع  الميزة التنافسية

 المستقل.
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 والميزة التنافسيةال توجد عالقة بين التفاعلية الفرضية الثانية:  .2

 (: تحليل التباين بين التفاعلية والميزة التنافسية16_3الجدول رقم )

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القيمة المعنوية Fقيمة 

 0.000 35.105 5.955 1 5.955 االنحدار

 Alfa=0.05عند مستوى داللة  0.170 58 9.828 البواقي

 0.614 (R² )=0.377(=R)  59 15.793 الكليالتباين  

 (SPSS20) مصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

( 58و 1( عند درجة حرية )35.105المحسوبة بلغت ) Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة    
( ومنه α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )Sig =0.000ومستوى المعنوية )

والميزة  التفاعليةونقبل الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة بين  H0نرفض الفرضية الصفرية 
بين التفاعلية والميزة التنافسية  0.614(= R)التنافسية، باإلضافة لما يؤكد وجود معامل االرتباط 

 (=R²)ومعامل التحديد يوضح قوة العالقة بين هذين المتغيرين،  امم 0.5موجب وأكبر من 
من التغيرات الحاصلة في الميزة التنافسية والتي هي المتغير التابع   %37وهذا يفسر أن  0.377

 والذي هو المتغير المستقل. التفاعليةترجع إلى 

 ال توجد عالقة بين قاعدة المعلومات والميزة التنافسيةالفرضية الثالث:  .3

 والميزة التنافسية قاعدة المعلومات(: تحليل التباين بين 17_3الجدول رقم )

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القيمة المعنوية Fقيمة 

 0.000 15.296 3.296 1 3.296 االنحدار

 Alfa=0.05عند مستوى داللة  0.215 58 12.497 البواقي

 0.457 (R² )=0.209(=R)  59 15.793 التباين الكلي 

 (SPSS20) مصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج
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( 58و 1( عند درجة حرية )15.296المحسوبة بلغت ) Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة   
( ومنه α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )Sig =0.000ومستوى المعنوية )

 ة بأنه توجد عالقة بين القاعدة المعلوماتالفرضية البديلة القائلونقبل  H0نرفض الفرضية الصفرية 
بين قاعدة المعلومات  0.457(= R)والميزة التنافسية، باإلضافة لما يؤكد وجود معامل االرتباط 

يوضح ضعف العالقة بين هذين المتغيرين، ومعامل التحديد  امم 0.5والميزة التنافسية أقل من 
(R²=) 0.209 من التغيرات الحاصلة في الميزة التنافسية والتي هي المتغير  %20أن  وهذا يفسر

 التابع  ترجع إلى قاعدة المعلومات والذي هو المتغير المستقل.

 والميزة التنافسية اإللكترونيةال توجد عالقة بين الخدمات الفرضية الرابعة:  .4

 والميزة التنافسية الخدمات اإللكترونية(: تحليل التباين بين 18_3الجدول رقم )

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القيمة المعنوية Fقيمة 

 0.000 40.497 6.493 1 6.493 االنحدار

 Alfa=0.05عند مستوى داللة  0.160 58 9.300 البواقي

 0.641 (R² )=0.411(=R)  59 15.793 التباين الكلي 

 (SPSS20) باالعتماد على برنامجمصدر: من إعداد الطالبة 

( 58و 1( عند درجة حرية )40.497المحسوبة بلغت ) Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة    
( ومنه α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )Sig =0.000ومستوى المعنوية )

القائلة بأنه توجد عالقة بين الخدمات  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية 
بين الخدمات  0.641(= R)اإللكترونية والميزة التنافسية، باإلضافة لما يؤكد وجود معامل االرتباط 

يوضح قوة العالقة بين هذين المتغيرين،  امم 0.5اإللكترونية والميزة التنافسية موجب وأكبر من 
من التغيرات الحاصلة في الميزة التنافسية  %41ن وهذا يفسر أ 0.411 (=R²)ومعامل التحديد 

 والتي هي المتغير التابع  ترجع إلى الخدمات اإللكترونية والذي هو المتغير المستقل.
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 والميزة التنافسيةال توجد عالقة بين الثقة واألمان الفرضية الخامسة:  .5

 والميزة التنافسية الثقة واألمان(: تحليل التباين بين 19_3الجدول رقم )

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القيمة المعنوية Fقيمة 

 0.000 24.550 4.697 1 4.697 االنحدار

 Alfa=0.05عند مستوى داللة  0.191 58 11.096 البواقي

 0.545 (R² )=0.297(=R)  59 15.793 التباين الكلي 

 (SPSS20) باالعتماد على برنامجمصدر: من إعداد الطالبة 

( 58و 1( عند درجة حرية )24.550المحسوبة بلغت ) Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة   
( ومنه α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )Sig =0.000ومستوى المعنوية )

القائلة بأنه توجد عالقة بين الثقة واألمان  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية 
بين الثقة واألمان والميزة  0.545(= R)والميزة التنافسية، باإلضافة لما يؤكد وجود معامل االرتباط 

يوضح قوة العالقة بين هذين المتغيرين، ومعامل التحديد  امم 0.5التنافسية موجب وأكبر من 
(R²=) 0.297  من التغيرات الحاصلة في الميزة التنافسية والتي هي المتغير  %29وهذا يفسر أن
 والذي هو المتغير المستقل. ابع ترجع إلى الثقة واألمانالت

 التسويق اإللكتروني والميزة التنافسية تطبيقوجد عالقة بين : ال تسادسةالفرضية ال .6

 والميزة التنافسية التسويق اإللكتروني تطبيق(: تحليل التباين بين 20_3الجدول رقم )

مجموع  البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 القيمة المعنوية Fقيمة 

 0.000 46.672 7.042 1 7.042 االنحدار

 Alfa=0.05عند مستوى داللة  0.151 58 8.751 البواقي

 0.668 (R² )=0.446(=R)  59 15.793 التباين الكلي 

 (SPSS20) باالعتماد على برنامجمصدر: من إعداد الطالبة 
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( 58و 1( عند درجة حرية )46.672المحسوبة بلغت ) Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة   
( ومنه α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )Sig =0.000ومستوى المعنوية )

 تطبيقالقائلة بأنه توجد عالقة بين  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية 
بين  0.668(= R)التسويق اإللكتروني والميزة التنافسية، باإلضافة لما يؤكد وجود معامل االرتباط 

يوضح قوة العالقة بين هذين  امم 0.5التسويق اإللكتروني والميزة التنافسية موجب وأكبر من 
من التغيرات الحاصلة في الميزة  %44سر أن وهذا يف 0.446 (=R²)المتغيرين، ومعامل التحديد 

التسويق اإللكتروني والذي هو المتغير  تطبيقالتنافسية والتي هي المتغير التابع ترجع إلى 
 المستقل.

الخطي بين المتغير التابع )الميزة التنافسية( والمتغير المستقل  االرتباطأما فيما يخص معادلة 
اإللكتروني( فهي تفسر أي من المتغيرات الفرعية للتسويق اإللكتروني أكثر تأثيرا على  )التسويق

الميزة التنافسية، فنالحظ أن أول متغير هو الثقة واألمان ثم تليها متغير الخدمات اإللكترونية ثم 
 تبين ذلك: استخدام التسويق اإللكتروني ثم أخيرا قاعدة المعلومات والمعادلة التاليةالتفاعلية ثم 

Y= 2.589+ 0.510x5 + 0.490x4 + 0.415x2 + 0.306x1 + 0.243x3 
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 ثانيا: المقارنة بين البنوك الخاصة والبنوك العامة 

ال يوجد اختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص التسويق الفرضية األولى:  .1
 اإللكتروني

بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص التسويق تحليل المقارنة (: 21_3الجدول رقم )
 اإللكتروني

 
 
 

 فروق المتوسطات  مساواة الفروق
t-test 

 القيمة المعنوية  Fقيمة 
Sig 

t  درجة
 الحرية

sig 

 0.000 58 5.766 0.358 0.860 توجد فروق التباين للتسويق اإللكتروني
ال توجد فروق في التباين للتسويق 

 اإللكتروني
  5.766 56.121 0.000 

 (SPSS20) مصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

نالحظ من الجدول أعاله أنه توجد فروق التباين للتسويق اإللكتروني بين البنوك الخاصة    
( في حين درجة 58( عند درجة حرية )0.860المحسوبة بلغت ) Fوالعامة بحيث كانت قيمة 

= Sig( ومستوى المعنوية )56.121)الحرية في ال توجد فروق في التباين للتسويق اإللكتروني 
( ومنه نرفض الفرضية الصفرية α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )0.000

H0  ونقبل الفرضية البديلةH1  ختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما أنه يوجد إالقائلة
يخص التسويق اإللكتروني، وعليه من خالل الجدول التالي نبين أي البنوك تكون أكبر من 

 األخرى:

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي Nحجم العينة  البنوك
 0.8079 4.0145 30 البنوك الخاصة
 0.9722 3.2856 30 البنوك العامة

 (SPSS20) مصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج
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كثر من البنوك لخاصة تعمل بالتسويق اإللكتروني أوعليه نالحظ من الجدول أعاله أن البنوك ا  
نحراف وبإ 4.0145ة في البنوك الخاصة بـ خالل المتوسط الحسابي الذي قدر  وذلك منالعامة 
بـ  واإلنحراف المعياري 3.2856در متوسط الحسابي بـ ق، بينما البنوك العامة 0.8079معياري 
0.9722. 

ختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص الميزة ال يوجد إالفرضية الثانية:  .2
 التنافسية

فيما يخص الميزة  تحليل المقارنة بين البنوك العامة والبنوك الخاصة(: 22_3الجدول رقم )
 التنافسية

 
 
 

 فروق المتوسطات  مساواة الفروق
t-test 

 القيمة المعنوية  Fقيمة 
Sig 

t Df 

 
sig 

 0.000 58 6.458 0.808 0.060 الميزة التنافسيةتوجد فروق التباين 
الميزة ال توجد فروق في التباين 

 التنافسية
  6.458 58.000 0.000 

 (SPSS20) الطالبة باالعتماد على برنامجمصدر: من إعداد 

نالحظ من الجدول أعاله أنه توجد فروق التباين الميزة التنافسية بين البنوك الخاصة والعامة   
= Sig( ومستوى المعنوية )58( عند درجة حرية )0.060المحسوبة بلغت ) Fبحيث كانت قيمة 

( ومنه نرفض الفرضية الصفرية α= 0.05( وهي أقل من المعنوية المعتمدة في الدراسة )0.000
H0  ونقبل الفرضية البديلةH1  القائلة إنه يوجد اختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما

 يخص الميزة التنافسية، وعليه من خالل الجدول التالي نبين أي البنوك تكون أكبر من األخرى:

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي Nحجم العينة  البنوك
 0.39799 4.0879 30 البنوك الخاصة
 0.39830 3.4242 30 البنوك العامة

 (SPSS20) مصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج
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وعليه نالحظ من الجدول أعاله أن البنوك الخاصة لها ميزة تنافسية أكثر من البنوك العامة وذلك 
، بينما البنوك العامة قدر 4.0879البنوك الخاصة بـ من خالل المتوسط الحسابي الذي قدرة في 

 .3.4242متوسط الحسابي بـ 

 ثالثا: نتائج الدراسة

 إلى النتائج التالية: الطالبةبعد مراجعة التحليل اإلحصائي توصلت النتائج:  -

 ستخدام التسويق اإللكتروني والميزة التنافسية.توجد عالقة بين إ 
  التنافسية. في الخدمات اإللكترونية والميزة تفاعليةهناك عالقة بين وجود 
 قة بين توفر قاعدة معلومات والميزة التنافسية.هناك عال 
 .توجد عالقة بين توفر الخدمات المصرفية اإللكترونية والميزة التنافسية 
  التنافسية.هناك عالقة بين توفر الثقة واألمان في المعامالت المصرفية اإللكترونية والميزة 
 ختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص التعامل بالتسويق اإللكتروني.يوجد إ 
 ختالف بين البنوك العامة والبنوك الخاصة فيما يخص الميزة التنافسية.وجد إي 
 .هناك تأثير تطبيق التسويق اإللكتروني على الميزة التنافسية 
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 :خالصة

التسويق اإللكتروني الذي يكن له أهمية كبيرة، باعتباره ضرورة حتمية أوجبتها شملت الدراسة   
التغيرات الحاصلة في السوق والتكنلوجيا المستمرة في هذا المجال من أجل تلبية احتياجات زبائنهم 
وخدمتهم بالدرجة األولى، واشتداد المنافسة في هذا المجال،  وفي مدى قدرة تطبيق التسويق 

ني في تحقيق ميزة تنافسية لهذه البنوك، وذلك بعد توزيع االستبانة على عينة من الموظفين االلكترو 
لكل من البنوك العامة والخاصة حيث كانت النتائج تبين االختالف بين البنوك الخاصة والعامة 

بية( وهذا راجع إلى أن البنوك الجزائرية لم تصل إلى المستوى الذي تعمل به البنوك الخاصة )األجن
 في تعاملها بالخدمات اإللكترونية.



 

 الخاتمة
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 الخاتمة:

مدخل وأداة لتحقيق ميزة  يعد التسويق اإللكتروني وتطبيقه في المجال المصرفي اليوم  
اإلقتصاد الرقمي أصبح القطاع المصرفي يتسم بالتغير  فمع تناميتنافسية للبنوك التجارية، 

التنافسية لوجي والمعلوماتي وقد زادة هذه األهمية من الطبيعة و التطور التكننتيجة المستمر 
قدرتها التنافسية وتعزيز مكانتها في  أن زيادة أدركت البنوك، فالتي آلت لها السوق المصرفية

السوق ال يكون إال بالتطبيق الجيد للخدمات المصرفية اإللكترونية التي أصبحت أساس التعامالت 
كل متزايد في الواقع المصرفية في وقتنا الحالي وتماشيا مع التطور العالمي، األمر الذي نلمسه بش

اليوم، أين تشهد الصناعة المصرفية تقدما ملموسا في مجال السماح لزبائن البنك بإجراء العمليات 
المصرفية من خالل شبكات اإلتصال اإللكترونية، حيث من المتوقع أن تنتشر هذه العمليات بشكل 

قنيات الخاصة بالعمليات واسع في الفترة المقبلة خاصة في ظل التطور المستمر في مجال الت
المصرفية، األمر الذي مكن البنوك من التحول إلى التسويق العالمي من خالل قاعدة واسعة من 

 المعلومات.

وهو األمر الذي نلمسه أكثر في الواقع الجزائري، غير أن البنوك الجزائرية رغم تبنيها للصيرفة   
الخدمة المصرفية إال أنها تواجه العديد من اإللكترونية ومواكبتها لكل ما هو جديد في تسويق 

المشاكل من تأخر في تطبيق للقوانين وسوء التسيير، باإلضافة إلى الفجوة اإللكترونية التي تسعى 
ه الخدمات، ولإلرتقاء بها التوجه والسعي ما يقابله من نقص وعي الزبائن بهذللحد منها، وكذلك 

 ليل الواقع العملي للبنوك التجارية العامة أو الخاصة،لتحقيق ميزة تنافسية من خالله في ظل تح
 وعليه سيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية نذكر منها:

دراك موظفيه  إن تطلع البنوك لمعرفة إستخدام - التسويق اإللكتروني وتوجيهه بالشكل الجيد وا 
 التعامل به سيساعد في إقناع الزبائن للجوء إلى هذه التقنيات.

إذا كانت هناك تفاعلية داخل البنك في عرض الخدمات المصرفية بشكل كبير فهذا يؤدي إلى  -
 إقبال الزبائن على البنك والتجاوب معه.
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بتوفير قاعدة المعلومات التسويقية تساعد البنك في توفير للعمالء الراحة  ضرورة أن يقوم البنك -
 للتعامل المصرفي اإللكتروني وهذا يجذب زبائن جدد ويحتفظ بالزبائن الحاليين.

أن تطور الخدمات المصرفية اإللكترونية وتحديثها وتطوير األدوات المصرفية واإلستجابة  -
ل إلى الزبائن عبر أحدث الوسائل االلكترونية بإعتبار أن لها للتغيرات التكنلوجية وذلك للوصو 

 تأثير على الميزة التنافسية في إقبال عدد أكبر من الزبائن للبنك الذي يتعامل بها.
ضرورة وجود ثقة وأمان لدى البنوك فيما يخص التعامالت المصرفية اإللكترونية بإعتبارها  -

 ي حالة نقص الثقة يؤدي إلى نفور الزبائن من البنك.أساس البنك من ناحية المنافسة وذلك ف
فيما يخص اإلختالف بين البنوك العامة والخاصة للتعامل بالتسويق اإللكتروني وهو أن إدراك  -

ومعرفة البنوك الخاصة للتسويق اإللكتروني والوسائل المتوفرة لديه سواء عبر األنترنت أو البطاقات 
ية فهي أحسن من البنوك العام الجزائرية ألنها محدودة من عدة وغيرها من الخدمات اإللكترون

 جوانب من ناحية التطور التكنلوجي في المعامالت اإللكترونية.
فيما يخص اإلختالف بين البنوك العامة والخاصة من ناحية الميزة التنافسية وهو راجع إلى  -

لها ميزة من ناحية التعامل وتسهيل دراسة وتحليل حاجات ورغبات الزبائن حيث أن البنوك الخاصة 
الخدمات اإللكترونية وتوفيرها بشكل خاص للزبون جعل إقبال الزبائن على البنوك الخاصة أكثر 
من البنوك العامة، بحيث ال تتميز خدمات البنوك العامة بتنوع كبير لتالئم إحتياجات المختلفة 

 للزبائن.
خدامه في المصارف من ناحية الوصول إلى العمالء إن تطبيق التسويق اإللكتروني ومعرفة إست -

 بأحدث الوسائل والطرق المقنعة للتعامل به له تأثير كبير على الميزة التنافسية.
 توصيات الدراسة:

 يمكن عرض بعض التوصيات نذكر منها: ومن خالل النتائج التي تم التطرق إليها

  على البنوك الجزائرية أن تساهم في إصالح المنظومة المصرفية التي مازالت تعاني من مشاكل
نعكاس  متعددة خاصة بعد األزمة التي آلة اليها االقتصاد الجزائري بسبب انخفاض البترول وا 

 ذلك السلبي على الخدمات المالية المقدمة من طرف البنوك.
  في البنوك من استخدام الطرق الحديثة والمتنوعة في االهتمام بالتكوين لتمكين العاملين

 تطبيقات التسويق اإللكتروني للخدمات البنكية المقدمة للزبائن.
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  التركيز أكثر على الزبائن ومعرفة الوسائل التي تعزز من الوصول إليه وما يساعده على تحقيق
 متطلباته ورغباته

  وتوفير أفضل طرق األمان في التسويق  خدمات البنك اإللكترونيةالسعي لتعزيز الثقة في
 اإللكتروني.

 والخدمات المقدمة للزبائن وتعزيز السرية والشعور  ةالعمل على تطوير مواقع البنوك اإللكتروني
 بالخصوصية من قبل المستخدم.

  على البنوك الجزائرية توفير قاعدة المعلومات التسويقية تساعد الزبائن على تلبية احتياجاتهم
 خاد قراراتهم فيما يتعلق باألمور المصرفية.عند ات

  تسهيل عمليات إصدار بطاقات الدفع باعتبارها أداة جديدة في التعامالت المصرفية وتوعية
 الزبائن بطريقة االستخدام التي تعمل على اقناعه وتبني هذه الخدمة.

  ستعمال برامج مالئمة.مع البنية اإللكترونية الجديدة بإمساعدة الزبائن على التأقلم والتجاوب 
 أفاق المستقبلية:

 لموضوع امتدادا تشكل أن الممكن من التي المواضيع من جملة اقتراح يمكن الدراسة هذه خالل من

 :اآلتيك ذكرها يمكن الدراسة
 التسويق اإللكتروني وأثره على حساسية استخدام الموقع اإللكتروني. -

 إستخدام بطاقة الدفع اإللكتروني في المحالت التجاريةأثر التسويق اإللكتروني على انتشار  -

 آفاق تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسة الجزائرية. -

 دور التسويق اإللكتروني في زيادة الحصة السوقية للبنوك التجارية. -

 واقع إستخدام التسويق اإللكتروني في البنوك الجزائرية. -
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 .http://www.kau.edu.sa وهي معتمدة لإلمتحان النهائي لطالب اإلنتساب والتعليم عن بعد

 في وتطبيقات ومفاهيم أسس اإللكتروني التسويق وآخرون، زيادات، يوسف عاكف     .5
 .2014 سنة األردن، عمان، وموزعون، ناشرون زمزم النشر ردا التجارية، المصارف

عز الدين علي سويسي وآخرون، الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات التغيير التنظيمي،  .6
 .2014دار األيام للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 

الطبعة األولى، اإلسكندرية، محمد الصيرفي، التسويق اإللكتروني، دار الفكر الجامعي،  .7
 .2007، مصر

دار الحامد للنشر الخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية، محي الدين القطب،  .8
 .2012والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، سنة 

سنة  ،للكتاب، مصرنبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال األعمال، مركز االسكندرية  .9
1998. 

، دار وائل، عناصر المزيج التسويقي عبر اإلنترنت ،التسويق اإللكترونييوسف أبوفارة،  .10
 .2004األردن، 

دار الوراق التسويق اإللكتروني، يوسف حجيم سلطان الطائي، هاشم فوزي دباس العبادي،  .11
 .2009للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، سنة 

http://www.kau.edu.sa/
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 ثانيا: المقاالت، الملتقيات والمجالت

تأثير التسويق اإللكتروني في عناصر المزيج التسويقي أحمد خلف حسين علي الزهيري،  .1
، الفصل األول، 22مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد الثامن، العدد للخدمة التأمينية، 

 .2013سنة 
التنافسية للبنوك، قسم علوم التسيير، زيدان محمد، دور التسويق المصرفي في زيادة القدرة  .2

 .جامعة الشلف
دور التسويق المصرفي في زيادة القدرة التنافسية للمصارف سامر قاسم، ريزان نصور،  .3

مجلة جامعة تشرين للبحوث دراسة ميدانية على المصارف التجارية في الساحل السوري، 
 .27/10/2014، 5، العدد: 36والدراسات العلمية، المجلد: 

المؤتمر العالمي مظاهر األداء االستراتيجي والميزة التنافسية، سناء عبد الكريم الخناق،  .4
الدولي حول األداء التميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، كلية الحقوق االقتصادية، 

 .2005مارس،  8-9
مع  التسويق اإللكتروني ودوره في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسةشارف نور الدين،  .5

، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الرابع عشر، اإلشارة إلى حالة المؤسسات الجزائرية
 .2016جامعة الشلف الجزائر، السداسي األول 

التسويق المصرفي اإللكتروني والمييزة التنافسية للمصارف األردنية شاكر تركي إسماعيل،  .6
مجلة دورية محكمة تعني بالعلوم اإلنسانية، جامعة "دراسة ميدانية على البنوك األردنية"، 
 .2010جانفي  7، 45فيالدلفيا، األردن، السنة السابعة، العدد: 

 جودة على وأثره اإللكتروني التسويق شكشك، أحمد مصطفى خريص، أبو علي عمران .7
 .2015 أغسطس عشر، السابع العدد األسمرية، جامعة مجلة ،المصرفية الخدمات

عبد اهلل، مشكالت تسويق الخدمات المصرفية اإللكترونية في العراق وعالقتها برضا  فارس .8
الزبائن دراسة تطبيقية لعينة من المصارف، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 

 .2013الخاص بمؤتمر الكلية، 
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ية في ظل التسويق اإللكتروني كمدخل لتحقيق الميزة التنافسمحمد زرقون، بوحفص رواني،  .9
 .كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة القاصدي مرباح، ورقلة اقتصاد المعرفة،

، الملتقى إطار جديد لمفهوم قديم استراتيجية التسويق التنافسيةمحمد عبد اهلل العوض،  .10
األول التسويق في الوطن العربي )الواقع وأفاق التطوير(، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .2002أكتوبر،  15-16
دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة تنافسية دراسة تطبيقية في المصارف وهيبة داسي،  .11

، سنة 11مجلة الباحث، جامعة محمد حيضر، بسكرة، الجزائر، العدد:الحكومية السورية، 
2012. 

 نتائج جامعية ثالثا:

المصرفية وزيادة القدرة التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمة بريش عبد القادر،  .1
، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلية االقتصاد وعلوم التسيير، جامعة التنافسية للبنوك

 2006الجزائر، سنة 
، التسويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية للمصارف الفلسطينية تغريد عبد اهلل أبو زايد .2

جامعة )دراسة حالة بنك القدس(، مذكرة لنيل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، 
 .2016فبراير فلسطين، 

تأثير التسويق اإللكتروني على المزيج الترويجي في المؤسسة االقتصادية خالد فزاز،" .3
، مذكرة الماستر في العلوم التجارية، EPSة المينائية لوالية سكيكدة دراسة حالة مؤسس

 .2014-2013منشور، جامعة بسكرة، غير بحث 
ستخدام التسويق اإللكتروني لدى البنوك العاملة في إواقع رند عمران مصطفى األسطل،  .4

التجارة، غزة، ، رسالة الماجستير في إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية، كلية قطاع غزة
 .2009فلسطين، 

دور التسويق اإللكتروني في دعم الميزة التنافسية في المؤسسة زينب شطيبة،  .5
الماجستير في علوم التسيير، غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح،  رسالةاالقتصادية، 
 .2009-2008ورقلة، سنة 
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 حالة دراسة المصرفية الخدمات جودة على اإللكتروني التسويق أثر" فضيلة، شيروف .6
 وعلوم االقتصادية العلوم كلية   منشورة غير ماجستير رسالة ،"الجزائر في البنوك بعض

 .2010 –2009 قسنطينة، جامعة التسيير،
األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل عبد الحكيم عبد اهلل النسور،  .7

االقتصاد والتخطيط، غير منشورة، جامعة  أطروحة: الدكتوراه فياإلنفتاح االقتصادي، 
 .2009تشرين، كلية االقتصاد، سورية، 

رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية محمد فوزي علي العتوم،  .8
رسالة الماجستير في إدارة األعمال، غير منشورة، على قطاع صناعة األدوية األردني، 

 .2009راسات العليا، األردن، سنة جامعة الشرق األوسط للد
وداد مرابط، التسويق البنكي وقدرته على إكساب البنوك الميزة التنافسية، مذكرة: الماستر،  .9

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبسي، تبسة، السنة 
 .2015/2016الجامعية: 

 تقاريرا: ربع

http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-،بيفورت،5201تقريرالمدفوعات .1

ar.pdf-final 

 ا: كتب أجنبيةخامس

1. George E.Belch, Michael A.Belch,  Advertising and Promotion « An Integrated 

marketing communications perspective", Sixth Edition, the MC graw-h.h  companies , 

2003. 

2. M.Badoc, e-marketing de la banque et de l’assurance, dates de parution 1999, 

http://www.crcm-tl.fr pdf 
3. Michel Badoc, et les autres, E-Marketing De La Banque Et De L’assurance, Edition 

D’organisation, Paris, Deuxième Edition, 1999. 
4. Michel E.Porter, competitive advantage creating and sustaining superior 

performance,originally published New yourk, USA, 1998. 
 
 

http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-final-ar.pdf
http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-final-ar.pdf
http://www.payfort.stateofpayments2016/...reports/sop15-final-ar.pdf
http://www.crcm-tl.fr/
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 مقاالت أجنبية:سادسا 
1. M.Badoc, e-marketing de la banque et de l’assurance, dates de parution 1999, 

http://www.crcm-tl.fr pdf  .  

2. transformation digitale des banque(1) :repenser la distribution autour de l’expérience 

client, Michel chevalier http://www.visionarymarketing.fr 

3. www.stephguerin.com/archives/le_mix_e_marketing/   Le mix e-Marketing - Le 

blogue à Steph 

 سابعا: مواقع األنترنت

1. http://www.learnmarketing.net  Emarketing Mix. 

2. www.stephguerin.com     

3. http://www.e-tejara.com. 

4. http://www.e-markeeting.blogspot.com 

5. http://www.a9lem.yoo7.com  

6. http://www.e-markeeting.blogspot.com  

7. https://www.agb.dz  

8. http://www.bnpparibas.dz 

9. https://www.societegenerale.dz 

10. http://www.bea.dz  

11. http://www.bdl.dz  

12. https://www.cpa-bank  

13. http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016/06/27-2669051. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4rLS4s4_TAhVLTSYKHRXHBPQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stephguerin.com%2Farchives%2Fle_mix_e_marketing%2F&usg=AFQjCNE7zF7VcLf_es68XnDuQ8ENUr7IFQ
http://www.stephguerin.com/archives/le_mix_e_marketing/
http://www.bnpparibas.dz/
https://www.cpa-bank/
http://www.e-markeeting.blogspot.com/2009/03/blog-post-22.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4rLS4s4_TAhVLTSYKHRXHBPQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stephguerin.com%2Farchives%2Fle_mix_e_marketing%2F&usg=AFQjCNE7zF7VcLf_es68XnDuQ8ENUr7IFQ
http://www.a9lem.yoo7.com/
http://www.bdl.dz/
http://www.e-markeeting.blogspot.com/
https://www.societegenerale.dz/
http://www.e-tejara.com/
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016/06/27-2669051
http://www.visionarymarketing.fr/
http://www.bea.dz/
http://www.learnmarketing.net/emaketing.htm
http://www.stephguerin.com/
https://www.agb.dz/
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 (01الملحق رقم ) 

 جامعة العربي بن مهيدي                                               

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات ماستر أكاديمي 

 االستبانة

 البنك  السادة: الموظفين العاملين في

 تحية طيبة... وبعد

 ميدانياستبانة بحث 

"آفاق تطبيق التسويق اإللكتروني لتحقيق ميزة تنافسية للبنوك نضع بين أيديكم االستبانة لدراسة     
راجين التفضل باالطالع وبيان الرأي بتأشير اإلجابة المناسبة من وجهة نظركم حيث أن التجارية"، 

بالتأكيد على دقة النتائج التي  استكمال اإلجابة عن كافة عبارات االستبانة والدقة في اإلجابة ستنعكس
 سيتم التوصل لها.

 علما بأن كافة المعلومات الواردة في االستبانة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.   

 شاكرين لكم تعاونكم مع التقدير.                        

                                                                      

 الطالبة:                                                        تحت إشراف األستاذ:  

 بن صحيح نبيلة                                                فارس طلوش   
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 المحور األول: الخصائص الديمغرافية 

 الجنس: .1
 ذكر             أنثى 

 العمر .2
 فأكثر  61         60-51         50-31سنة         30أقل من 

 المستوى التعليمي: .3
  أخرى  دراسات عليا   جامعي    ثانوي    أقل من الثانوية 

 عدد سنوات الخبرة: .4
 سنة فأكثر 16  سنة  15-11  سنوات  10-6  سنوات  5أقل من 

 المستوى اإلداري: .5
  اإلدارة الدنيا)الموظفين(     اإلدارة الوسطى           اإلدارة العليا 

 أكثر خدمات البنك اإللكترونية استخداما .6
  البطاقات البالستيكية   خدمات البطاقة الذكية   خدمات الصراف اآللي 

  خدمات نقاط البيع   المقاصة الكترونية 
 الخدمات البنكية المختلفة من البيت أو المكتب 
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 المحور الثاني: التسويق اإللكتروني

غير  العبارات الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 استخدام التسويق اإللكتروني .1
      يدرك البنك لمفهوم التسويق اإللكتروني 1
يعتبر البنك أن التعامل بالتسويق اإللكتروني أسلوب غير  2

 مكلف مقارنة بعوائده
     

يحقق البنك الرابط المستمر بالزبائن من خالل التعامل    3
 إلكترونيا

     

 التفاعلية .2
يوجد تفاعل بين البنك والزبون أثناء عرض الخدمات عبر  4

 اإلنترنت
     

يهدف البنك بشكل مستمر إلى تخفيض تكلفة الخدمات   5
 المقدمة للزبائناإللكترونية 

     

التقنيات الحديثة في الترويج عن الخدمات يستخدم البنك  6
 المصرفية )مثل الترويج عن طريق اإلنترنت(

     

      لبنك جذاب وسهل االنتقال بين خدماته ل اإللكتروني موقعال 7
التسعير اإللكتروني المطبق من قبل البنك لمنتجاته  8

 مناسب
     

 قاعدة المعلومات .3
      للزبائن من خالل األنترنتارسال النشرات التسويقية  9

يقوم البنك بتحديث المعلومات المتوفرة على الموقع  10
 اإللكتروني الخاص به

     

 الخدمات اإللكترونية  .4
      يقوم البنك بتجديد وتحديث خدماته اإللكترونية 11
تعتبر البطاقات اإللكترونية من أهم الخدمات اإللكترونية  12

 في البنك
     

اعتماد بطاقة االئتمان يمثل استجابة البنك للتغيرات البيئية  13
 الحديثة

     

      يمنح البنك بطاقات االئتمان في وقت وجيز 14
     يكون من أجل ضمان عدم سرقة استخدام بطاقة االئتمان  15
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 النقود
      مناطق واسعة ATMتغطي خدمات الصراف اآللي  16
ارسال قائمة الحركات لحساب الزبائن من خالل الهاتف  17

 ساعد في اكساب زبائن جدديالنقال 
     

 الثقة واألمان في المعامالت المصرفية .5
      للبنك نظام جيد لعدم سرقة الخدمات اإللكترونية 18
فيما يخص  يحتفظ البنك بأنظمة تسجيل وتوثيق دقيقة 19

 العمليات اإللكترونية
     

للبنك خطة أمن للبيانات والمعلومات في حالة حدوث  20
 طارئ

     

      يتم استخدام نظام شيفرة متطور في التحويالت 21
      يتم استخدام التوقيعات اإللكترونية المشفرة 22
      يتم اجراء صيانة دورية للنظام لتحقيق األمن والسالمة 23
      المستمر ألنظمة األمانللبنك استراتيجية للتحديث  24

 المحور الثالث: الميزة التنافسية

غير  العبارات الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

الميزة التنافسية تعني للبنك تحقيق رضا أكبر للزبائن  25
 الحاليين

     

الميزة التنافسية تعني للبنك كسب زبائن جدد مقارنة  26
 بالمنافسين

     

الميزة التنافسية التي يسعى البنك لتحقيقها من خالل  27
الخدمات اإللكترونية تكون من خالل عنصر توزيعها 

 في المكان والزمان المناسبين

     

الميزة التنافسية التي يسعى البنك لتحقيقها من خالل  28
الخدمات اإللكترونية تكون من خالل صفحة التفاعل 

 اإللكتروني

     

إن البنك يقوم بدراسة وتحليل حاجات ورغبات الزبائن  29
 لمواجهة منافسيه

     

البنك إلى التتبع المستمر لحاجات الزبائن  ىيسع 30
 والتطورات اإللكترونية المرتبطة بالخدمة المقدمة

     



158 
 

منح المصرف بطاقات الدفع لزبائنه ساعد في اكساب  31
 المصرف زبائن جدد 

     

المصرف التسهيالت االئتمانية من خالل  تقديم 32
البطاقات البالستيكية اإللكترونية سيساعد البنك في 

 مقارنة بالمنافسة جذب زبائن جدد

     

      تعد خدمة البطاقات البالستيكية ميزة تنافسية للبنك 33
تعد التحوالت المالية اإللكترونية أساس الميزة التنافسية  34

 للبنك
     

ساهمت البطاقات االئتمانية في تحقيق اتصال أفضل  35
 بالزبائن

     

 شكراً جزيالً لتعاونكم                                           
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 الملحق رقم )02(
Université Larbi Ben M’hidi 

Faculté des Sciences économiques, Sciences commercial et Science de gestion 

Mémoire de fin d’étude master académique  

Spécialité service marketing 

 

Messieurs : les employés de la Banque 

Salutations 

Questionnaire de recherche sur le terrain 

 

     Nous présentons le questionnaire pour une étude de terrain sur le thème 

« perspective pour l’application de E-Marketing à obtenir un avantage 

concurrentiel pour les banques commerciales », je vous demande veuillez bien 

répondre aux questions suivantes avec une grande intention en mettant une croit 

(X) dans la case qui correspond à vos avis, la réponse appropriée de votre point 

de vue que la réponse complété toutes les phrases du questionnaire et la 

précision dans la réponse se traduira certainement sur la précision des résultats 

qui les atteindre.    

     Notez que toutes les informations contenues dans le questionnaire sera utilisé 

uniquement aux fins de la recherche scientifique. 

      

  Nous vous remercions de votre collaboration avec satisfaction. 

     

 

 

 

Étudiante :                                                       Sous la supervision de professeur : 

Bensahih nabila                                                                Taloche fares 
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I. Caractéristiques démographiques : 

 

• Sexe : 

Homme                         Femme   

 

• Age : 

Moins de 30ans     31-50     51-60    plus que 60ans  

 

• Le niveau scolaire : 

Primaire-Scolaire   Lycée   université   étude supérieur   

D'autres  

 

• Années d’expérience : 

Moins de 5ans    6-10ans    11-15ans    16ans et plus  

 

• Niveau administratif : 

Haute direction    Administration centrale    Personnel  

 

• Les services électroniques bancaires les plus utilisés :  

Guichet automatique (ATM)         Services de cartes à puce  

Les cartes en plastique            Compensation électronique  

Service POS             

Divers Services bancaires de la maison ou au bureau  
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II. Marketing électronique 

N° Questions 

S
atisfais 

b
eau

co
u
p

 

S
atisfais 

P
as su

re 

N
o
n
 

S
atisfais 

N
o
n
 

S
atisfais 

d
u
 to

u
t 

1 La Banque reconnaît le concept de e-marketing      

2 La Banque estime que le traitement méthode e-

marketing a bien fonctionné par rapport aux 

rendements 

     

3 La Banque réalise un lien continu avec les clients 

en traitant par voie électronique 

     

4 La Banque offre ses services par Internet d’une 

manière efficace 

     

5 La Banque vise en permanence à réduire le coût 

des services électroniques fournis aux clients 

     

6 La Banque utilise des technologies modernes 

dans la promotion des services bancaires (tels 

que la promotion en ligne) 

     

7 Le site de la banque attrayant et facilite la 

transition entre ses services 

     

8 Prix électronique appliqué par la Banque pour 

ses produits appropriés 

     

9 Envoyer des bulletins de marketing aux clients 

par Internet 

     

10 La Banque met à jour les informations 

disponibles sur son site Web 

     

11 La Banque renouvelle et mise à jour ces services 

électroniques 

     

12 Les cartes électroniques sont considérées comme 

des services électroniques les plus importants de 

la banque 

     

13 Adoption de la carte de crédit représente une 

banque moderne en réponse aux changements 

environnementaux 

     

14 La Banque accorde des cartes de crédit dans un 

court laps de temps 

     

15 L’Utilisation d’une carte de crédit permet d’évité 

les vols d’argent 

     

16 Le Services des guichets automatique (ATM) 

Couvre de grandes surfaces 

     

17 Envoyer une liste des mouvements au comptes 

clients par téléphone mobile aide d’acquérir de 

nouveaux clients 

     

18 La Banque maintien des systèmes 

d'enregistrement et de documentation précis en 

ce qui concerne les processus électroniques 

     

19 La banque a une bonne sécurisation contre les 

vols des services électroniques 
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20 La Banque a un plan de sécurité des données et 

d’informations en cas d'urgence 

     

21 La banque utilise un système de codage 

sophistiqué pour les transferts 

     

22 La banque utilise des signatures électroniques 

cryptées 

     

23 Périodiquement la banque entretien ces système 

pour assurer la sécurité 

     

24 La banque à une stratégie pour la mise à jour 

continue au système de sécurité 

     

 

III. Avantage concurrentiel 

N° Questions 

S
atisfais 

b
eau

co
u
p

 

S
atisfais 

P
as su

re 

N
o
n
 

S
atisfais 

N
o
n
 

S
atisfais 

d
u
 to

u
t 

25 Avantage concurrentiel signifie que la banque 

peut obtenir une grande satisfaction des clients 

existants 

     

26 Avantage concurrentiel signifie que la banque 

peut gagner de nouveaux clients par rapport aux 

concurrents 

     

27 L'avantage concurrentiel que la banque cherche à 

atteindre grâce à des services électroniques 

pourrait être par la distribution en temps et le 

lieu réel 

     

28 L'avantage concurrentiel que la banque cherche à 

atteindre par e-services sera par interaction de la 

page web 

     

29 La Banque étudie et analyse les besoins et les 

désirs des clients pour faire face aux concurrents 

     

30 La Banque pour accueillir un suivi continu des 

besoins des clients et des développements 

électroniques associés au service fourni 

     

31 L'octroi de cartes de paiement bancaires aidera 

l’acquisition de nouveaux clients 

     

32 La Banque fourni des facilités de crédit au 

moyen de cartes électroniques en plastique 

aidera la banque à attirer de nouveaux clients, 

par rapport à la concurrence 

     

33 Le service de carte en plastique avantage 

concurrentiel pour la Banque 

     

34 Les transitions financières électronique c’est la 

base d’avantage concurrentiel pour la banque  

     

35 Cartes de crédit ont contribué à une meilleure 

communication avec les clients 
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 (03الملحق رقم )

 لقرض الشعبي الجزائرياإلشتراك للبطاقات البنكية فيزا الخاصة ببنك اعقد  -
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 (04الملحق رقم )
 لبنك القرض الشعبي الجزائري الترويج المعامالت الخاصة بالخدمات المصرفية اإللكترونية -

 

 (05الملحق رقم)
 الترويج بالمعامالت الخاصة ببطاقة الدفع -
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 (06الملحق رقم )
 Société Généralالبطاقات الخاصة ببنك معامالت الدفع عبر األنترنت و  -
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 (07الملحق رقم )
 السفر من خاللها ل بنك الخليج والفوائد تأمينالترويج لبطاقة ماستر كارد  -

  



 الملخص:

الدراسة إلى ابراز آفاق تطبيق التسويق اإللكتروني في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك  هذهتهدف   
التجارية وهذا في ظل النمطية العالية لمضمون ومحتوى الخدمات المصرفية، فالبنوك التجارية تسعى 
اليوم للبحث عن وسائل وأساليب تستطيع من خاللها التنافس للمحافظة على بقائها واستمرارها في 
قطاع المصارف، ما يستدعي التوجه إلى أنماط حالية للتنافس ومن ذلك التسويق اإللكتروني الذي 
يعد التوجه األمثل اليوم إلشباع حاجات الزبائن، مع محاولة دراسة تأثير ذلك على الواقع الجزائري 

التسويقي وما ما بين البنوك العامة والخاصة وقياس درجة اإلختالف بينهما في إستخدام هذا النمط 
يحققه من ميزة تنافسية بينهما، إلستشراف أهم المشكالت التي تواجهها ضمن ذلك وعرض مختلف 

 الحلول المناسبة لها التي تشكل فيما بعد منهج مقارن للريادة. 

، البنوك التجارية، التنافسية، الخدمات اإللكترونية التسويق اإللكتروني، الميزةالكلمات المفتاحية: 
 وك اإللكترونية، المزيج التسويقي اإللكتروني، التسويق عبر األنترنت.البن

 



Abstract : 

    This study aims to highlight the prospects for the application of e-marketing in achieving a 

competitive advantage for commercial banks at the light of the high stereotyped content of 

banking services. Nowadays, commercial banks seek to look for ways and means through which 

it can compete to maintain its survival and continuity in the banking sector, which calls for the 

orientation towards the current patterns for competition like e-marketing approach, which is the 

perfect orientation today to satisfy the customers’ needs, with an attempt to study the impact of 

it on the Algerian reality between the public and private banks and measure the degree of 

difference between them through the use of this marketing pattern and the achieved competitive 

advantage between them, to explore the most important problems faced within it and offer 

various appropriate solutions which become later a comparative approach to entrepreneurship. 

Keywords : e-marketing, competitive advantage, e-services, commercial banks, e-banks, 

marketing Mix-mail, Internet marketing. 

 


