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الشكر والحمد هلل كثٌر أوال وأخٌرا على نعمته وفضله
أن هدانا وأهدنا بالعزم واإلرادة والصبر النجاز هذا العمل المتواضع.
كما أتقدم بجزٌل الشكر إلى أساتذتً الكرام:

إلى األستاذ المشرؾ" شبوطً حكٌم" إلى كل معهد علوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة
والعلوم االقتصادٌة بالمدٌة
كما ال ننسى كل الذٌن ساعدونا النجاز هذا العمل من قرٌب أو من بعٌد وكانوا لنا بمثابة
سند الدعم والتشجٌع والى كل من وسعهم قلبً ولم تسعهم هذه الورقة.

أهدي ثمرة عملً المتواضع إلى أعز إنسانٌن ٌعجز القلم عن وصفهما
إلى مثال الحب والتضحٌة "األم الحنون" و"األب العطوؾ"
إلى الذي كان سندا لً طوال مشوار الدراسة وتحمل مشاقها ألجلً
ذلك الذي ربانً فوفر على المربٌن الطرٌق...
وأخلص لً فكان نعم الرفٌق فؤحبه قلبً واحترمه "أبً"
إلى التً كانت وما تزال دابما شبلال دافقا من الحنان
حبً األول واألزل الذي ال ولن ٌضاهٌه آخر ،وال ٌوفً حقها إال اسمها
ثبلثا أمً ،أمً ،أمً...
إلى كل اإلخوة واألخوات :إسماعٌل ،نبٌلة ،عبد القادر
والكتكوت الصؽٌر" أٌوب" إلى المرحومة "نوال"
إلى من كانوا لً أخوات لم تلدهم لً أمً
نعٌمة ،حمٌدة ،خٌرة ،نصٌرة ،عفاؾ ،خدٌجة ،سهٌلة ،أمٌنة ،سلمى.
إلى من قاسمتنً الجهد إلنجاز هذا العمل "صبرٌنة" و"دلٌلة "
إلى كل أفراد عابلتً صؽٌرا وكبٌرا من جد وعم وخال
إلى كل من ٌحمل ولو ذرة حب وإخبلص لهذا الوطن المفدى "الجزابر"
إلى كل هإالء لكم منً ألؾ تحٌة وأطٌب المنى محبة وامتنان
إلى قرتا عٌنً وأحق الناس بحسن صحابتً
اللذان قال فٌهما سبحانه وتعالى
"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربً ارحمهما كما ربٌانً صؽٌرا"
إلى أبً الؽالً الذي شقى وتعب من أجل إسعادي وتعلٌمً
حفظه هللا وأطال فً عمره عماد البٌت وأساس المرجعٌة العرٌقة
إلى منبع الحنان التً ضمتنً إلى صدرها وسهرت على راحتً األم الرإم
إلى سندي فً حٌاتً إخوتً وأخواتً

خدٌجة ،عبد القادر ،سهٌلة ،أمٌنة
إلى من ٌحمل لقب بن عمار ،وجبلط "الجد ،عم وخال"
إلى أطٌب من عرفت وأشرؾ وأنبل فٌمن عاشرت بالخصوص "عابشة ودلٌلة".
إلى صدٌقاتً العزٌزات :نعٌمة ،نبٌلة ،حمٌدة ،خٌرة ،نصٌرة ،سمٌة ،نوال (رحمها هللا)،
سهٌلة ،فاطمة الزهراء ،عفاؾ( ،)2منال ،فطٌمة ،سعٌدة ،بهٌة ،حكٌمة.
إلى أخً العزٌز الذي ساندنً ببلل.
إلى كتاكٌتً :مصطفى ،سلمى ،سٌد أحمد.
أهدي ثمرة جهدي وباكورة عملً وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب.
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مقدمة عامة :
فً عالم الٌوم لم ٌعد هناك شًء ٌمكن أن ٌعزي إلى التجربة واحتماالت الخطؤ والصواب
وإنما هناك تخطٌط علمً تعتمده المنظمات العصرٌة الحدٌثة.
إذا كان هناك تسجٌل لنجاح الكثٌر من المنظمات فإنما ٌعود ذلك لقدرتها على العمل
والتخطٌط المنظم والفعال ألعمالها وأنشطتها المختلفة وبظهور المفاهٌم الجدٌدة كالعولمة
وإدارة الجودة الشاملة وما ٌتعلق من مواصفات الجودة الدولٌة والتنظٌم الراقً لجمٌع
األنشطة لم ٌعد هناك مجال للمنظمات الفاشلة ألن تبقى وتستمر وإنما هناك مكان إال
لؤلقوٌاء القادرٌن على التفاعل مع متؽٌرات العصر.
ولقد أصبح التسوٌق ذو أهمٌة ربٌسٌة فً الجهاز البنكً لٌس فقط لواجهة المشاكل
التسوٌقٌة التً ٌتمثل أهمها على سبٌل المثال ال الحصر فً:
افتتاح فروع جدٌدة للبنك أو إضافة خدمات مصرفٌة جدٌدة لعمبلبه أو استثمار أموالالبنك فً مشروعات معٌنة تتطلب إجراء دراسات تسوٌقٌة لها أضؾ إلى ذلك دراسة
العمٌل ورؼباته ودوافعه وكٌفٌة إشباعه من ناحٌة المصرفٌة وضمان استمرار رضابه
عن الخدمات التً ٌقدمها إلٌه البنك ومن ثم اسمرار تعامل مع البنك.
ومن خبلل ذلك أصبح للتسوٌق دورا حٌوٌا فً البنوك من حٌث دعم وجوده وبقابه
واسمراره كل هذه التؽٌرات والمستجدات دفعت بالمنظمة المصرفٌة إلى تبنً المفهوم
التسوٌقً فً طرٌقة تسٌٌرها للبنوك خاصة مع ما تتصؾ به الخدمات البنكٌة من
خصابص باإلضافة إلى بروز حقابق جدٌدة تإكد أهمٌة العمٌل ونوعٌة الخدمة البنكٌة
وطرٌقة التعامل مع الجمهور كمعاٌٌر هامة فً تسوٌق الخدمات البنكٌة وصوال إلى
تحقٌق مٌزة تنافسٌة وعالٌة استلزم األمر من األمر من اإلدارة المصرفٌة البحث عن
وسابل وأسالٌب تستطٌع من خبللها التنافس والحصول على نتابج أفضل من خبلل
استخدام خصابص الخدمة المصرفٌة وجودتها وأسلوب تقدٌمها كمجال جدٌد للتنافس،
وبهذا أصبحت اإلدارة التسوٌقٌة إحدى الوظابؾ الربٌسٌة فً البنك الحدٌث ٌستلزم أداإها
إعداد الخطط والبرامج الموجهة والهادفة لتحقٌق األهداؾ الربٌسٌة والعامة للبنك.
والبنك كؽٌره من المنظمات ٌتؤثر بالتطورات والتؽٌرات الحاصلة فً المحٌط الذي ٌنشطفٌه مما أدى به إلى ضرورة االستجابة لهذه التؽٌرات من خبلل تطبٌق المفاهٌم واألسالٌب
التسوٌقٌة كوسٌلة لبلحتكاك والتؤقلم فً هذا المناخ الجدٌد بؽٌة زٌادة مردودٌتها بجلب
أكبر عدد من العمبلء مستخدما فً ذلك أحدث التقنٌات فً تقدٌم خدماته والقٌام بؤنشطة
جدٌدة ابتكار أدوات مالٌة متطورة.
انطبلقا مما سبق تصاغ إشكالٌة البحث فً الطرح جملة من التساإالت الفرعٌة
ما المقصود بالتسوٌق الخدمات عموما وبالتسوٌق البنوك على وجه الخصوص ،كٌؾٌتضمن النشاط التسوٌقً األداء الحسن والفعالٌة فً تسٌٌر البنوك.
هل نظم التسوٌق وبحوث المعلومات تزٌد من كفاءة البنوككٌؾ دخل التسوٌق عالم البنوكما مكانة إدارة التسوٌق فً الهٌكل التنظٌمً وأثر مردودٌتها على ذلكالفرضٌات:

هذه التساإالت تدفعنا لصٌاؼة الفرضٌات التالٌة:
إن وظٌفة التسوٌق تعتبر كجسر ٌربط المنظمة بالمستهلك بحٌث تصنعه محور وجوهراهتماماتها ألنه هو السٌد ونجاحها ٌعتمد على مدى رضابه
إن استخدام التسوٌق ٌضمن تحقٌق مٌزة تنافسٌة فً السوق البنكًكٌؾ ٌتسنى للبنك تسوٌق خدماته ومنتجاته وتطوٌرهاإن التسٌٌر الحسن للبنوك ٌعود للتطبٌق المحكم للتسوٌقالتسوٌق ٌسهل على البنوك تقدٌر حجم الخدمات المقدمة ومدى تقبل الزبابن لهذهالخدمات.
أهمٌة الدراسة:
تكمن دراستنا لهذا الموضوع فً النقاط التالٌة:
إبراز أهمٌة تبنً المفهوم التسوٌقً فً البنوك ونطاق تطبٌقهإن التؽٌرات السرٌعة التً ٌشهدها العالم فً مجال التطورات التكنولوجٌة واالنفتاحاالقتصادي والعولمة ٌحتم على المنظمات االعتماد على التسوٌق كوسٌلة لتحقٌق الربح
وضمان البقاء واالستمرار
التعرٌؾ بالتسوٌق البنوك كظاهرة عصرٌة جدٌدةالتؤكد على أن التسوٌق ما هو إال تقنٌة فعالة لتسٌٌر البنوكإظهار دور التسوٌق فً المنظمات التً تولٌه اهتمامان وكٌؾ ساهم فً نجاحها.أهداؾ الدراسة:
من األهداؾ التً ٌسعى إلٌها البحث :
إبراز أهمٌة ودور التسوٌق وضرورة تطبٌقه لٌس بصفة عامة فً مجال السلعوالمنتجات فقط وباألخص فً مجال الخدمات أٌضا
تحدٌد عناصر البرنامج الفعال لتسوٌق خدماته ومنتجاته وتطوٌرهاإبراز أهمٌة تبنً المفهوم التسوٌقً فً البنوك ونطاق تطبٌقهإظهار مكانة ومهام إدارة التسوٌق فً الهٌكل التنظٌمً للبنكتوضٌح منهجٌة تطبٌق التسوٌق فً البنوكاإللمام بعناصر المزٌج التسوٌقً فً وضع إستراتٌجٌة تسوٌقٌة فعالة حتى تحقق للبنكما ٌسعى إلٌه
دوافع اختٌار الموضوع:
تسوٌق البنوك هو موضوع حدٌث النشؤة وظاهرة عصرٌة جدٌدة خاصة فً مجالالبنوك
التقدم السرٌع فً االقتصاد الخدمً فً ظل ثورة المعلومات وزٌادة االهتمام بتسوٌقالخدمات لكونها تمثل جزء كبٌر من االقتصاد الكلً ألي مجتمع
لهذا الموضوع شؤن كبٌر فً مجال التسوٌق وعلم المالٌةتزوٌد المكتبة بمرجع إضافً لٌساهم مساهمة بسٌطة فً سد حاجات الطالب فً هذاالموضوع
المنهج المستخدم:

سنتبع فً دراستنا هذه على:
المنهج الوصفً بتقدٌم مختلؾ المفاهٌم والمبادئ األساسٌة والمنهج التحلٌلً من خبلل
تحلٌل عملٌات التسوٌق والبحوث والمعلومات المتبعة والمنهج التارٌخً بالتعرض
لمراحل تطور هذا المفهوم التسوٌقً فً البنوك وعوامل انتشاره
تقسٌم البحث:
سنقسم موضوعنا هذا إلى:
ففً الفصل األول تعرضنا إلى ماهٌة تسوٌق الخدمات وإلى مفاهٌم فً التسوٌقوتوجٌهاته الحدٌثة وأشتمل مبحثٌن
المبحث األول مفاهٌم أساسٌة حول التسوٌق
المبحث الثانً ماهٌة الخدمات
فٌما ٌخص الفصل الثانً المضامٌن األساسٌة للبنوك التجارٌة وكٌؾ دخل التسوٌقعالم البنوك؟ عوامل انتشاره ،أهمٌته ،أهدافه واشتمل على مبحثٌن اختص األول مفاهٌم
عامة حول البنوك نشؤتها األنواع والخدمات البنكٌة المتبعة
أما فٌما ٌخص المبحث الثانً سنقوم بدراسة عملٌات البنوك التجارٌة ونظم المعلومات
ودورها فً هذا القطاع
أما فٌما ٌخص الفصل الثالث سنتطرق لواقع التسوٌق فً البنك واشتمل كذلك علىمبحثٌن األول اختص فً دخول البنوك عالم تسوٌق مراحله؛ أهمٌة أهداؾ وعناصر
المزٌج التسوٌقً من خدمة تسعٌر ،تروٌج وتوزٌع.
أما الثانً :دور التسوٌق فً إدارة التسوٌق البنكً من حٌث الوظابؾ بحوث ونظم
المعلومات التسوٌقٌة البنكٌة من تخطٌط وتنظٌم ورقابة.
الفصل األول :مفاهٌم أولٌة حول التسوٌق.
مقدمة الفصل:
نقطة البداٌة فً دراسة التسوٌق هً التعرؾ على الحاجات والرؼبات اإلنسانٌة ثم العمل
على ترجمتها إلى سلع وخدمات تشبع وتلبً تلك الحاجات وإن قدرة المنظمات على
إشباع احتٌاجات المستهلكٌن بكفاءة وربحٌة هً المبرر االقتصادي واالجتماعً لتواجدها
فً السوق واستمرارها فً تحقٌق أهدافها.
وقد ٌكون هذا الجزء من بحثنا فصبل تمهٌدٌا نوضح من خبلله بعض المفاهٌم األساسٌة
التً تخص كل من التسوٌق والخدمات ،حتى تتضح بعض المعالم األساسٌة.
الفصل األول :مفاهٌم أولٌة حول التسوٌق.
المبحث األول :عمومٌات حول التسوٌق.
ٌمثل التسوٌق أحد األنشطة األساسٌة التً تقوم بها منظمة األعمال الحدٌثة؛ فهً مطالبة
بإدراك أهمٌة دراسة وتطبٌق مختلؾ المفاهٌم التسوٌقٌة ،حٌث أن كل تلك المنظمات تبذل
جهودا معتبرة لبلتصال بؤسواقها ،فنجاح العدٌد منها ٌعود إلى قدرتها على استخدام أنظمة
فعالة ،فهً تسعى إلى توفٌر السلع أو الخدمات ٌتم بواسطتها تلبٌة حاجات ورؼبات

العمبلء فً السوق المستهدفة وتحقٌق الربح من جهة أخرى.
المطلب األول :مفهوم التسوٌق وأهمٌته.
الفرع األول :مفهوم التسوٌق.
هناك العدٌد من التعارٌؾ التً قدمت بؽرض النشاط التسوٌقً ،ومما أدى إلى صعوبة
الوصول إلى تعرٌؾ شامل ،وسنحاول التطرق إلى بعض منها
عرفت الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌق  AMAالنشاط التسوٌقً على أنه ":هو عملٌةتخطٌط وتنفٌذ التصور والتسعٌر والتروٌج لؤلفكار والسلع والخدمات وذلك إلتمام عملٌات
التبادل التً تشبع أهداؾ كل من األفراد والمنظمات "
وإذا نظرنا إلى النشاط التسوٌقً وفقا للمدخل الحدٌث والذي ٌرى أنه هو النشاط الذي
ٌهدؾ إلى إقامة عبلقة دابمة ومربحة بٌن طرفً التبادل والذي أطلق علٌه مصطلح
تسوٌق العبلقات.
عرؾ  HAWARDالتسوٌق على أنه" ٌ:تضمن التسوٌق تحدٌد حاجات ورؼباتالمستهلكٌن وتفهمها على ضوء طاقات المنشؤة ،ثم تعرٌؾ المتخصصٌن بها لكً ٌشكلوا
المنتجات وفقا للحاجات السابقة تحدٌدها ،ثم توصٌل هذا كله إلى المستهلك مرة أخرى.
أما عن إدارة التسوٌق فهً التخطٌط والرقابة على العملٌات التسوٌقٌة لتحقٌق هدؾ
معٌن "
أما كوتلر  KOTLER :عرفه على أنه "نشاط إنسانً ٌهدؾ إلى إشباع حاجاتورؼبات من خبلل عملٌات التبادل "
من هذا التعرٌؾ نجد أن التسوٌق هو نشاط إنسانً هدفه إشباع من السلع والخدمات
واألفكار ...الخ .عن طرٌق المبادلة بٌن الطرفٌن فهً الوسٌلة الفعالة الوحٌدة إلشباع
الحاجات والرؼبات.
تعرٌؾ"  ROSENBERG :التسوٌق هو عملٌة موابمة على أساس األهداؾ
والقدرات التً بواسطتها ٌتمكن المنتج من تقدٌم مزٌج تسوٌقً ٌتقابل مع حاجات
المستهلكٌن داخل حدود المجتمع".
انتقد هذا التعرٌؾ ألنه حصر التسوٌق داخل المجتمع فقط.
كما ٌمكن أن نعتبر التعرٌؾ األكثر شموال" :التسوٌق هو كل األنشطة التً ٌتم تصمٌمها
لخلق وتسهٌل أٌة عملٌات تبادلٌة إلشباع الحاجات والرؼبات اإلنسانٌة"0
وٌعتبر هذا التعرٌؾ أكثر شموال ألن التسوٌق هو مجموعة من األنشطة التً ٌتم
تصمٌمها وٌمكن أداإها بواسطة األفراد والمإسسات ،أو وسٌط آخر.
عرفه  ERIC VERNETTEعلى أنه" .التسوٌق هو البحث المنهجً والدابم عنسوق ذو مردودٌة لتطبٌق وتروٌج منتج أو خدمة تتطابق مع حاجات ورؼبات
المستهلكٌن المستهدفٌن"2
ومن خبلل التعارٌؾ السابقة ٌمكن تقدٌم التعرٌؾ التالً للتسوٌق "أنه العملٌة التً تبدأمن تخطٌط وتنفٌذ السلع والخدمات إلى ؼاٌة إٌصالها إلى المستهلك بهدؾ إشباع حاجات
ورؼبات من خبلل عملٌة التبادل".
الفرع الثانً :أهمٌة التسوٌق.
ٌعمل التسوٌق على إشباع حاجات ورؼبات المستهلكٌن من جهة ،وتحقٌق أهداؾ

المإسسة المنتجة من جهة أخرى ،لذا أصبحت جمٌع المنظمات تهتم به لما له من أهمٌة
بالؽة سواء فً المجال االقتصادي أو االجتماعً.
األهمٌة االقتصادٌةٌ :مكن إبراز األهمٌة االقتصادٌة للتسوٌق من النواحً التالٌة:
ٌعمل التسوٌق على التوفٌق بٌن العرض والطلب ،حٌث ٌنظر السوق على أنها مناطقأو أوقات محددة اللتقاء وتقابل المشترٌن والبابعٌن.
ٌعد حلقة وصل بٌن المإسسة وؼٌرها من المإسسات ،وكذا المجتمع ككل ،وبالتالً فإنالتسوٌق ٌقوم بجمع البٌانات البلزمة وٌقدمها لئلدارة العلٌا ،التً تستؽلها فً وضع
السٌاسات والخطط المسٌرة للمإسسة ،وهنا تلعب وظٌفة االتصال دور بالػ األهمٌة للربط
بٌن المإسسة والمجتمع الذي تعمل فً ظله.
ؼزو األسواق الدولٌة من خبلل اكتشاؾ الفرص التسوٌقٌة فً هذه األسواق ،سواء تمهذا بؤسلوب مباشر "االستثمار األجنبً المباشر" ،أو بؤسلوب ؼٌر مباشر من خبلل
التصدٌر أو التراخٌص.
القدرة على مواجهة المنافسة ،من خبلل القٌام بالمسح البٌنً ،باستخدام بحوثالتسوٌق ونظام المعلومات التسوٌقً.
األهمٌة االجتماعٌة :تظهر هذه األهمٌة من خبلل :
خلق فرص التوظٌؾ فً األنشطة التسوٌقٌةتحقٌق إشباع لحاجات ورؼبات المستهلكٌنتوفٌر الرفاهٌة للمجتمع عن طرٌق تحسٌن مستوى المعٌشة لدٌهمتحقٌق منافع مختلفة للمستهلك ٌمكن حصرهاالمنفعة المكانٌة :توفٌر منتجات المإسسة فً المكان المناسب
المنفعة الزمانٌة :توفٌر منتجات المإسسة فً الوقت المناسب
المنفعة الشكلٌةٌ :خلقها أساسا النشاط اإلنتاجً سواء من حٌث الشكل الجودة وطرق
التؽلٌؾ
المنفعة الحٌازٌة :تتمثل فً نقل ملكٌة السلعة أو الخدمة أو الفكرة من المنتج إلى
المستهلك حتى تتسنى لهذا األخٌر االنتفاع بها0.
المطلب الثانً :خصابص التسوٌق وأسسه.2
الفرع األول :خصابص التسوٌق.
ٌتمٌز بعدة خصابص نذكر منها:
التسوٌق عملٌة هادفة ومستمرة:حٌث ٌستهدؾ إشباع حاجات العمبلء والحصول على رضابهم ،وتحقٌق األرباح والتشؽٌل
األمثل للطاقات اإلنتاجٌة ،واإلسهام القوي والفعال فً تحقٌق رفاهٌة المجتمع ،فتبدأ
وظابؾ التسوٌق قبل إنتاج السلع والخدمات بدراسة األسواق ،جمع البٌانات والمعلومات
عن حاجات العمبلء ورؼباتهم وتستمر لتعمل على تدفق السلع والخدمات من المنظمة إلى
المستهلك ثم تمتد بعدها لتقدٌم خدمات ما بعد البٌع ،ومن جانب آخر فإن التؽٌر المستمر
لحاجات العمبلء ،جعل من الضروري استمرار الدراسة ومتابعة هذه التؽٌرات والعمل على
تطوٌر هذه السلع والخدمات لمقابلة هذه االحتٌاجات.
-التسوٌق عملٌة متكاملة ومتطورة:

تعمل وظابؾ التسوٌق قبل وأثناء وبعد إنتاج السلع والخدمات ،مما ٌستوجب إحداث
التكامل بٌن الوظابؾ عند تخطٌط الجهود التسوٌقٌة ،فالنظام التسوٌقً مجموعة أنشطة
متفاعلة ومتكاملة تستهدؾ التخطٌط ،التسعٌر التوزٌع والتروٌج للسلع والخدمات التً
تشبع رؼبات العمبلء خاصة والمجتمع عامة ،ومن ثم نرى أن التسوٌق ٌدرس المنتجات
الحالٌة والمرتقبة مستقببل ،بسعر وتروٌج ،ومنافسة الٌوم والؽد فً أمكنة السوق.
التسوٌق عملٌة إدارٌة معقدة:إدارة العملٌة التسوٌقٌة تسعى إلرضاء المستهلك وتحقٌق أهداؾ المنظمة ،وهذا من خبلل
تخطٌط وتنظٌم ،توجٌه ،متابعة ومراقبة أنشطتها التسوٌقٌة ،إضافة إلى تعقد هذه العملٌة،
وذلك لنمو األسواق وإشباعها نتٌجة لتعدد الحاجات والرؼبات والتقدم التكنولوجً وزٌادة
المنافسة.
التسوٌق عملٌة تبادل المنافع:ال ٌوجد تسوٌق بدون تبادل ،وعن طرٌق تبادل نحصل على إشباع أهداؾ األفراد
والمنظمات فً نفس الوقت .وقد اتسع التسوٌق لٌشمل تبادل الخدمات واألفكار ،عما كان
علٌه سابقا وهو التبادل فً مجال السلع فقط.
الفرع الثانً :أسس التسوٌق.
تكمن البداٌة فً دراسة التسوٌق فً التعرؾ على الحاجات والرؼبات اإلنسانٌة ،وٌبدو
ذلك صحٌحا فً أن األفراد فً حاجة إلى الؽذاء والهواء والماء...بهدؾ البناء واالستمرار
فٌما وراء ذلك ٌحتاج هإالء األفراد إلى االستجمام والراحة والتعلٌم وؼٌر ذلك من
الخدمات  ،ولدٌهم تفصٌبلت قوٌة نحو العدٌد من السلع والخدمات األساسٌة كما أن
حاجات ورؼبات األفراد ال حصر لها وهً فً تزاٌد وبمعدالت هابلة وتعتمد المنظمة فً
تسوٌق منتجاتها على أربع أسس هً:
1منهجٌة دقٌقة:فهً توجه معظم مواردها نحو المستهلك* ،وٌتجسد هذا التوجٌه فً التخطٌط التسوٌقً
وفً هذه الخطوة ٌكون المستهلك محل اهتمام المنظمة لهذا فهً تخطٌط من أجل إرضاءه
بمعرفة ما ٌجلب انتباهه من السلع والخدمات المعروضة.
2البحث عن الربح:أصبح البحث عن الربح ضرورٌا ،فالمنظمة أمام منافسة قوٌة واقتصاد مفتوح والمحافظة
على المستهلك من العناصر الهامة والمإثرة فً تحقٌق األرباح ومنه فالبحث عن
المستهلكٌن ٌجلب الربح للمنظمة ،لهذا نتابج التسوٌق ال تكون فعالة إال أنها بنٌت على
تحالٌل مسبقة.
3تقسٌم السوق:ٌقسم السوق المحتمل حسب المنتجات والخدمات إلى أسواق محلٌة وأخرى دولٌة ،أو
أسواق ذات وحدات متجانسة حتى تسمح بتكٌٌؾ إستراتٌجٌتها وسٌاستها بطرٌقة حسنة.
4المزٌج التسوٌقً:ٌجب تصمٌم المزٌج التسوٌقً والذي ٌشمل المنتج ،السعر ،قنوات التوزٌع ،التروٌج

بالطرٌقة التً تفً باحتٌاجات ومطالب السوق المستهدفة.
ومن خبلل هذه األسس ٌستطٌع التسوٌق تحقٌق هدفه األساسً والمتمثل فً التسهٌل
واإلسراع بعملٌات المبادلة فً السوق.
المطلب الثالث :عناصر النشاط التسوٌقً.0
للنشاط التسوٌقً تعارٌؾ مختلفة من خبللها ٌمكن تحدٌد عناصر العملٌة التسوٌقٌة التً
تمثل األساسٌات التً ٌرتكز علٌها هذا النشاط وهً الحاجات والرؼبات والطلب
والمنتجات والتبادل والمعامبلت واألسواق.
1الحاجات(NEEDS):تعتبر الحاجات اإلنسانٌة السبب األساسً لدراسة التسوٌق ،فاإلنسان لدٌه العدٌد من
الحاجات التً ٌسعى إلى إشباعها ،وتتضمن هذه الحاجات مجموعة الحاجات المادٌة
واالجتماعٌة والفردٌة للمعرفة وتحقٌق الذات وبطبٌعة الحال ٌسعى الفرد إلى التدرج فً
إشباع هذه الحاجات.
2الرؼبات(WANTS):تمثل الرؼبات فً مرحلة متقدمة من الحاجات فالرؼبات هً الوسابل التً تستخدم فً
إشباع الحاجة وتختلؾ الرؼبات باختبلؾ الثقافة والحضارة والشخصٌة فدور رجل
التسوٌق هو إٌجاد وتقدٌم التً السلع والخدمات التً تشبع الحاجة وخلق تفضٌبلت معٌنة
لدى المستهلك القتناء وشراء سلع الشركة بدل من سلع المنافسٌن.
3الطلب(DEMANDE):إن األفراد لدٌهم رؼبات ؼٌر محدودة وموارد وأموال محدودة ،فعلى الفرد أن ٌختار
المنتجات التً تمده بؤقصى إشباع ممكن فً حدود موارده المالٌة ،فالطلب على سلعة ما
ٌتحدد برؼبة الفرد فً اقتناءها وقوة الشرابٌة لدٌه وٌتحدد الطلب الخاص بالمنظمات فً
حدود جؽرافٌة السوق المحلً ،القومً ،الدولً وفً خبلل فترة زمنٌة معٌنة.
4المنتجات(PRODUCTS):بوجود الحاجات والرؼبات وظهور الطلب علٌها ٌتطلب تواجد منتجات إلشباع هذه
الحاجات والرؼبات ،وبطبٌعة الحال ٌقوم المستهلك باختٌار المنتج الذي ٌقدم له أفضل
إشباع ممكن من بٌن مجموعة المنتجات المتاحة فكلمة المنتج تخصه بشمولٌة أوسع وقد
ٌكون سلع مادٌة أو خدمة أو فكرة أو تنظٌم أو شخص أو مكان أو أي شًء مشبع
للحاجة.
5التبادل(EXCHANGE):للفرد حاجات ورؼبات ٌقوم بتوفٌرها بنفسه عن طرٌق إنتاجها أو زراعتها وٌعتبر التبادل
هو جوهر العملٌة التسوٌقٌة حٌث أنه ال ٌوجد تسوٌق فً حالة إشباع االحتٌاجات عن
طرٌق االكتفاء الذاتً أن عملٌة التبادل تتطلب شروط وهً:
أن ٌكون هناك طرفٌن على األقل ولكل طرؾ شًء ما ذو قٌمة للطرؾ اآلخرأن ٌكون لكل طرؾ الحرٌة المطلقة لقبول أو رفض عرض اآلخر-أن ٌكون لكل طرؾ القدرة على االتصال بالطرؾ اآلخر وتسلٌمه هذا الشًء

6األسواق(MARKETS):عرؾ السوق بؤنه كافة المستهلكٌن المحتملٌن الذٌن لدٌهم الحاجة أو رؼبة معٌنة ولدٌهم
استعداد والقدرة إلتمام عملٌة التبادل إلشباع هذه الحاجة أو الرؼبة.
وقد تعددت وجهات النظر الخاصة بالسوق ،فتقلٌدٌا كان ٌنظر للسوق على أنه المكان
الذي ٌلتقً فٌه البابعٌن والمشترٌن وٌتم فٌه تحوٌل ملكٌة السلع ،أما االقتصادٌون فقد
استخدموا لفظ السوق لٌشٌر إلى مجموعة المشترٌن والبابعٌن الذٌن ٌتعاملون ي سلعة
أو مجموعة من السلع وتحدده قوى الطلب والعرض ،أما رجال التسوٌق ٌعتبرون أن
البابعٌن ٌمثلون الصناعة والمشترٌن ٌمثلون السوق.
7المعامبلت(TRANSACTION):المعامبلت هً الوحدة األساسٌة للتبادل ،فعندما ٌتفق طرفان على عملٌة التبادل ٌمكنك
القول حٌنبذ أن هناك معاملة قد تمت وهناك نوعٌن من المعامبلت ،المعامبلت المالٌة
وهً ما ٌقوم المستهلك بدفعه فً مقابل حصوله على سلعة أو خدمة فً صورة وحدات
نقدٌة.
أما المعامبلت الؽٌر المالٌة فقد ظهرت لتمثل أي عملٌة تبادلٌة لتوسٌع نطاق التسوٌق.
والمعامبلت التسوٌقٌة تقوم على بناء عبلقة ثقة طوٌلة األجل بٌن الشركة وعمبلبها ٌكون
فً هذه العبلقة :فابز ،وراضً.
الشكل رقم  :10عناصر النشاط التسوٌقً.
المصدر :محمد فرٌد الصحن  ،التسوٌق مفاهٌم وإستراتٌجٌات ،الدار الجامعٌة،
اإلسكندرٌة ص8
المطلب الرابع :الوظابؾ التسوٌقٌة0.
تقوم الشركات بؤداء عدد من الوظابؾ التسوٌقٌة من خبلل تحدٌدها للمنتجات التً ستقوم
بتقدٌمها للسوق ،وتحدٌد كٌفٌة توزٌع هذه المنتجات فً األسواق وكٌفٌة التروٌج لها،
والسعر الذي سٌدفعه المستهلك للحصول على كل منها ،فً المكان المناسب وتقدٌم
المعلومات التً تإدي إلى التؤثٌر فٌهم لقبوله.
وللقٌام بالنشاط التسوٌقً ٌجب أن ٌكون هناك تخطٌط وتنظٌم ورقابة للجهود التسوٌقٌة
وذلك من خبلل دراسة السوق المستهدؾ من حٌث خصابصه وحجمه وتفضٌبلته ودراسة
المنتجات بهدؾ تقدٌم ما ٌناسب المستهلك من سلع وخدمات تتفق مع رؼباته ،كما أن
إدارة النشاط التسوٌقً تلعب دورا هاما فً اتخاذ القرارات المتعلقة بتحدٌد التصرفات
التسوٌقٌة حٌث تعتبر إدارة النشاط التسوٌقً بؤنه "عملٌة التخطٌط والتوجٌه والرقابة
على كل الوظابؾ التسوٌقٌة ،وبصفة أكثر تحدٌدا على عملٌة وضع وتنفٌذ
اإلستراتٌجٌات ،واألهداؾ والسٌاسات ،والبرامج التسوٌقٌة ،وتتضمن عملٌة إدارة النشاط
التسوٌقً مسإولٌة مدٌر التسوٌق عن تنمٌة المنتجات .والتنظٌم واختٌار األفراد البلزمٌن
لتنفٌذ الخطة التسوٌقٌة" واإلشراؾ على العملٌات التسوٌقٌة الٌومٌة ،والرقابة على
األداء التسوٌقً وتزداد أهمٌة هذا النشاط فً تلك الشركات التً تطبق المفهوم التسوٌقً
ففً هذه الشركات ،نجد أن الوظٌفة التسوٌقٌة هً القوة المحركة لبقٌة األنشطة داخل

الشركة مثل التموٌل ،اإلنتاج ،وإدارة الموارد البشرٌة ولٌست وظٌفة تهدؾ إلى التخلص
من المنتجات التً تقدها الشركة عن طرٌق بٌعها فً األسواق.
المبحث الثانً :ماهٌة الخدمات.
لقد أصبح قطاع الخدمات الٌوم ٌحتل مكانة كبٌرة فً االقتصاد لما له من أهمٌة فً
مختلؾ مجاالت الحٌة مما استوجب االهتمام أكثر فؤكثر بهذا القطاع خاصة من الناحٌة
التسوٌقٌة باعتبار التسوٌق همزة الوصل بٌن المنظمات الخدمٌة والزبون.
المطلب األول :تعرٌؾ الخدمات.
قدمت عدة تعارٌؾ للخدمات نحاول عرض ما تقدم منها:
عرفت جمعٌة التسوٌق األمرٌكٌة الخدمات بؤنها" :منتجات ؼٌر ملموسة ٌتم تبادلها
مباشرة من منتج إلى المستعمل وال ٌتم نقلها أو تخزٌنها ،وهً تقرٌبا تفنى بسرعة .كما
ٌصعب فً الؽالب تحدٌدها أو معرفتها ألنها تظهر للوجود بنفس الوقت التً ٌتم شراإها
واستهبلكها فهً تتكون من عناصر ؼٌر ملموسة متبلزمة ،وؼالبا ما تتضمن مشاركة
الزبون بطرٌقة هامة ،حٌث ال ٌتم نقل ملكٌتها ولٌس لها لقب أو صفة "
أما  Armestrongفٌعرؾ الخدمة" :على أنها كل نشاط أو عمل ؼٌر ملموس ٌستطٌع
أن ٌقدمها طرؾ وهو منتجها إلى طرؾ آخر وهو العمٌل الذي تقدم إلٌه لٌستخدمها
إلشباع حاجة ؼٌر مشبعة ،دون أن ٌترتب على ذلك نقل الملكٌة من المنتج إلى العمٌل ".
أما  Kotlerفٌعرؾ الخدمة" :على أنها كل نشاط أو عمل ؼٌر ملموس خاضع
للتبادل وال ٌفتح المجال ألي نوع من تحول الملكٌة كما ٌمكن للخدمة أن ترتبط أو ال
ترتبط بمنتوج معٌن" .
أما تعرٌؾ  LOVELOCKك "الخدمة هً تجربة زمنٌة؛ ٌعٌشها الزبون فً وقت 
تفاعله مع عون فً المإسسة أو مع دعم مادي أو تقنً "
تعرٌؾ  Skinnerسنة : "0661الخدمة منتج ؼٌر ملموس ٌحقق منفعة مباشرة
للمستهلك كنتٌجة جهد بشري أو مٌكانٌكً لؤلفراد أو األشٌاء "
أما من الناحٌة التسوٌقٌة فعرفت الخدمة بؤنها "عبارة عن تصرفات أو أنشطة أو أداء
)ٌ(performanceقدم من طرؾ إلى طرؾ آخر .كما أن تقدٌم الخدمة قد ٌكون مرتبطا
أو ؼٌر مرتبط بمنتج مادي ملموس "
المطلب الثانً :تصنٌؾ الخدمات.
تصنؾ الخدمات من وجهات نظر مختلفة نذكر منها
الفرع األول :الوجهة األولى
1/حسب الؽرض من شراء الخدمة:
خدمات مقدمة إلى المستهلك النهابً مثل خدمات الحبلقة التؤمٌن على الحٌاة ،السٌاحة،مكاتب تؤجٌر السٌارات.
خدمات مقدمة إلى منظمات ومثل الخدمات المتعلقة بتقدٌم االستشارات اإلدارٌةوالمحاسبٌة.
2/حسب أهمٌة حضور المستفٌد من الخدمة:
-ضرورة حضور المستفٌد من الخدمة مثل العبلج الصحً.

لٌس من الضروري حضور المستفٌد من الخدمة مثل خدمات ؼسل وتنظٌؾ المبلبسوالخدمات تصلٌح السٌارات.
3/حسب دوافع مقدم الخدمة:
خدمات تقدم بدافع الربح مثل المنظمات الخاصة كالمستشفٌات والمدارس.خدمات تقدم لٌس بدافع الربح مثل الخدمات المقدمة من الدولة كالتعلٌم والعبلج الطبً.4/حسب وجهة النظرات التسوٌقٌة:
خدمات سهلة المنال مثل الخدمات التً ٌحصل علٌها المستهلك بشكل سهل كالنقل.خدمات خاصة مثل خدمات استبجار بعض األشخاص لحماٌة بعض األشخاص المهمةوالثرٌة.
الفرع الثانً :الوجهة الثانٌة.
1من حٌث ساعة الخدمة:أي حسب الجهات التً تقوم بتقدٌم الخدمة ،حٌث ٌمكن تقدٌمها وإدارتها من طرؾ
أشخاص ٌتحملون النتابج سواء كانت أرباح أو خسابر أو ٌمكن أن تقدمها منظمات
وٌدٌرها أفراد مثل معاهد التكوٌن المهنً وكذلك ٌمكن تقدٌمها من طرؾ الحكومات
والمنظمات االجتماعٌة بهدؾ تحقٌق المصلحة العامة مثل الخدمات األمنٌة والقضابٌة.
2من حٌث صفات الخدمة:ٌمكن أن تكون الخدمات متماثلة مثل الخدمات العامة وٌمكن أن تكون حسب حاجة كل
مستهلك مثل الخدمات الصحٌة.
3حسب درجة العمالة:تقسٌم الخدمات إلى خدمات مكتب العمالة أٌن تلعب الٌد العاملة الماهرة دورا أساسٌا مثل
الخدمات التعلٌمٌة التً تعتمد على مهارة المدرس وخدمات الصٌانة واإلصبلح التً تعتمد
على المهارة الفنٌة التً تبرز فً أهمٌة اختٌار وتحفٌز القابمٌن بها.
4من حٌث درجة االنتظام:هناك خدمات تخضع ألنظمة عامة شاملة على نطاق واسع مثل :االتصاالت والنقل .وهناك
من تخضع بصورة عامة إلى نفس األنظمة المفروضة على تسوٌق السل مثل الفنادق
وهناك خدمات ؼٌر خاضعة لؤلنظمة وتشمل الخدمات الشخصٌة وخدمات األعمال
المصرفٌة.
الفرع الثالث :الوجهة الثالثة
تصنٌؾ الخدمات حسب المنظمة العالمٌة للتجارة  ، OMCقسمت المنظمة العالمٌة
للتجارة نشاط الخدمات إلى  02وهو كالتالً:
1خدمات متعلقة باألعمال :منها أعمال مهنٌة خدمات الكمبٌوتر ،خدمات البحثوالتطوٌر ،خدمات العقارات ،خدمات التؤجٌر.
2خدمات االتصال :الخدمات البرٌدٌة ،المراسبلت ،االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة،االتصاالت األساسٌة ،الوسابل السمعٌة والبصرٌة.
3خدمات التشٌٌد والخدمات الهندسٌة :المبانً خدمات الهندسة المدنٌة،خدمات التركٌبوالتجمٌع خدمات التكمٌل والتشطٌب.

4خدمات التوزٌع :تجارة الجملة ،تجارة التجزبة منح االمتٌازات على السلع.5خدمات التعلٌم :التعلٌم االبتدابً والثانوي ،التعلٌم العالً.6خدمات البٌبة :المجاري ،التخلص من النفاٌات ،اإلصبلح البٌبً.7خدمات االلتزامات المالٌة :التؤمٌنات ،المصارٌؾ ،أسواق الصرؾ.8خدمات الصحة :المستشفٌات ،الصحة البشرٌة ،الخدمات االجتماعٌة.9خدمات السٌاحة والسفر :الفنادق ،المطاعم ،وكاالت السفر ،منظمً الرحبلتالسٌاحٌة ،المرشدون السٌاحٌٌن.
10خدمات الترفٌه ،الثقافة والرٌاضة :خدمات التروٌح عن النفس ،وكاالت األنباء،المكتبات ،األرشٌؾ ،المتاحؾ ،قاعات الرٌاضة.
11خدمات النقل :النقل البحري ،النقل الجوي ،البضابع ،السكك الحدٌدٌة والطرقالبرٌة.
12خدمات أخرى متنوعة :هناك حاالت ٌكون حضور المستفٌد من الخدمة ضرورٌا مثلالعبلج الطبً :خدمات الحبلقة وهناك حاالت أخرى ال تستدعً حضوره مثل خدمات
تنظٌؾ المبلبس وخدمات تصلٌح السٌارات.
المطلب الثالث :مفهوم تسوٌق الخدمات.
استمر مفهوم التسوٌق فً مجال األنشطة الخدمٌة (المصارؾ ،التؤمٌن ،السٌاحة ،النقل)
حتى وقت قرٌب ال ٌخرج عن كونه مرادفا لمفهوم البٌع (وقد بٌنا سابقا الفرق بٌن
المفهومٌن) فكل الجهود التً كانت تهدؾ إلى تقدٌم الخدمة للعمٌل كانت تنحصر فً نتابج
رجال ذوي خبرة ومعرفة بفنون البٌع ومجاالته.
لكن فً الوقت الحالً ونحن على مشارؾ القرن  ،20حٌث اشتدت المنافسة والتؽٌراتالسرٌعة والؽٌر المنتظمة ،أصبحت جهود رجال البٌع محدودة األثر والفعالٌة ،فؤصبح
على المنظمات الخدمٌة التً تعمل فً هذه المتؽٌرات أن تصمم تشكٌبلت عدٌدة ة متجددة
ورفٌعة المستوى من مزٌج الخدمات السلع التً تقدمها لعمبلبها وألجل هذا ستحتاج
الستراتٌجٌات وخطط وتكتٌكات إلثارة وجذب االنتباه وخلق الرؼبة والشؽؾ كل هذه
األنشطة ٌطلق علٌها اسم األنشطة التسوٌقٌة وللتوصل إلى مفهوم شامل مقبول للتسوٌق
فً مجال الخدمات ٌجب أن نتطرق لبعض األسس وهً كالتالً:
1النظر إلى التسوٌق كمنظمة من األنشطة اإلدارٌة المتكاملة (تخطٌط ،تنظٌم ،قٌادة،رقابة) تدور حول مزٌج تسوٌقً متكامل ومتمٌز ٌحقق انطباعا إٌجابٌا لدى العمبلء وفً
نفس البٌبة المحٌطة التً تتفاعل معها النشؤة.
2أن الهدؾ من أداء أنشطة تلك المنظومة هو بناء والحفاظ على وتدعٌم عبلقاتمستمرة ومربحة تقوم على تبادل الوعود القابلة للتحقٌق مع العمبلء فً األجل الطوٌل.
3أنه من أجل تحقٌق أهداؾ المنشؤة الخدمٌة من الضروري علٌهاقبول أهدافها وتؤكٌدها كموجه لجهود كل العاملٌن فً منشؤة الخدمٌة من خبلل تصمٌمنظام ٌحفز العاملٌن وٌدفعهم إلى عدم التخلً عنه واإلجادة نحو تحقٌقه.
اعتبار بحوث التسوٌق نشاطا مكمبل وحتمٌا على المنشؤة أن تقوم به فً كل وقتواعتبار كلفته استثمار للمستقبل ألنه السبٌل إلى تحقٌق تفاعل إٌجابً مع البٌبة المحٌطة.
-استناد إلى هذه األسس ٌمكننا استنتاج أن التسوٌق الخدمات" :هو منظومة من األنشطة

المتكاملة والبحوث المستمرة التً ٌشترك فٌها كل العاملٌن فً المنشؤة وتختص بإدارة
مزٌج تسوٌقً متكامل ومتمٌز من خبلل بناء والحفاظ على وتدعٌم عبلقات مستمرة
ومربحة مع العمبلء تهدؾ إلى تحقٌق انطباع إٌجابً فً الجل الطوٌل وإلى تحقٌق منافع
ووعود متبادلة لكل أطراؾ تلك العبلقات .
وال ٌفوتنا أن نشٌر إلى أن هناك خدمات ؼٌر قابلة للتسوٌق أي ٌجب توزٌعها على
المنتفعٌن بها دون اللجوء إلى آلٌات التسوٌق المعروفة ومن أمثلة ذلك خدمات المنافع
العامة التً توفرها الدولة لكل فبات المجتمع من المواطنٌن دون مقابل مباشر كخدمات
الطرق العامة والحدابق والمنتزهات العامة وخدمات المزارات السٌاحٌة واألثرٌة العامة.
المطلب الرابع :أنواع تسوٌق الخدمات.
تعتبر الخدمات محرك النشاط االقتصادي لما لها من أهمٌة بالؽة فً الحٌاة االقتصادٌة وال
معنى إلنتاج خدمة إذا لم ٌرافقه نشاط تسوٌقً فعال ومن أهم أنواع تسوٌق الخدمات ما
ٌلً:
1تسوٌق خدمات التؤمٌن :ٌعمل التسوٌق فً مجال التؤمٌن على نشر الوعً التؤمٌنً من خبلل توسٌع البحوث
والدراسات ونشر مفاهٌم التؤمٌن عبر مختلؾ وسابل اإلعبلم وكذا تشجٌع االدخار كما
ٌحتاج تسوٌق خدمة التؤمٌن إلى منافذ توزٌع تسلكها فً طرٌقها من هًءة التؤمٌن إلى
المإمن له وفً أؼلب األحٌان ٌتم بٌع عقود التؤمٌن ببلتصال المباشر مع العمبلء عن
طرٌق مندوبً شركات التؤمٌن الموزعٌن فً جمٌع أنحاء الدولة أز من خبلل الوكبلء فً
حالة الشركات الكبرى.
2تسوٌق خدمات الطٌران :ٌساعد التسوٌق على معرفة حاجات ورؼبات الركاب الحالٌٌن والمرتقبٌن والتعرؾ أكثر
على البٌبة التسوٌقٌة التنافسٌة ،فنجد الشركات العالمٌة للطٌران تستخدم استراتٌجٌات
لكل من التسعٌر والتروٌج والتوصٌل وخطوط الخدمات :فالتسوٌق فً هذا المجال ذو
أبعاد متكاملة وضرورٌة لتحلٌل الطلب والتنبإ بالمبٌعات من أجل وضع جداول زمنٌة
للرحبلت مبكرا .حٌث ٌمكن التخطٌط وتحقٌق األهداؾ التسوٌقٌة وهذا ال ٌحدث إال بالدقة
والجودة والسرعة فً تقدٌم الخدمة.
3تسوٌق الخدمات الصحٌة :تحتاج المستشفٌات إلى تطبٌق أسالٌب التسوٌق على خدماتها الطبٌة العبلجٌة والوقابٌة
ولقد تطور مفهوم التسوٌق فً هذا القطاع من التركٌز على الخدمة إلى تركٌز على
المرٌض؛ وهذا بدراسة أنواع المرضى والحاالت االجتماعٌة لهم إضافة إلى تحلٌل البٌبة
التنافسٌة المحٌطة للتعرؾ على األمراض أسبابها وتوفٌر األدوٌة البلزمة والمناسبة لها؛
من أجل تحقٌق العوابد المرجوة .كما بدأت المستشفٌات تهتم بالتروٌج والتعرٌؾ
بخدماتها لزٌادة عدد المتعاملٌن معها.
4تسوٌق الخدمات السٌاسٌة :لم ٌعنى تسوٌق الخدمات السٌاسٌة بؤهمٌة كبٌرة من قبل الدارسٌن مقابلة باألنواع
األخرى من تسوٌق الخدمات األخرى من تسوٌق الخدمات ،وهو ٌخص األحزاب السٌاسٌة
التً تستعمله كوسٌلة للتعرٌؾ ببرنامجها ،نشاطها والتؤثٌر على الموظفٌن.

5تسوٌق الخدمات السٌاحٌة :ٌهتم هذا النوع من التسوٌق الخدمات بكٌفٌة جلب السابحٌن والمستثمرٌن لبلد معٌن،
وهو ٌتضمن التعرٌؾ بالمقومات والموارد السٌاحٌة وكذا المتؽٌرات الداخلٌة والخارجٌة
(االستقرار السٌاسً ،االقتصادي والعبلقات مع الدول).
6تسوٌق الخدمات البنكٌة :مع تعدد الخدمات البنكٌة أصبح التسوٌق فً هذا المجال ٌشكل الوظٌفة األساسٌة فً
البنوك وخاصة فً ظل المنافسة المحلٌة والعالمٌة فهو ٌهتم بتحلٌل السوق الحالً
والمتوقع لكل فروع البنك وتوجٌه الجهود إلرضاء العمبلء وإشباع حاجاتهم بؽٌة تحقٌق
أهداؾ البنك.
خـاتمة الفـصل:
النشاط التسوٌقً هو محور نشاط أي منظمة أو مإسسة من المإسسات وأداتها
الدٌنامٌكٌة فً تحقٌق أهدافها فهو" .نشاط متعدد الجوانب متؽلؽل التؤثٌر ومتشعب
األبعاد ،وإن كانت تتجه أنشطته ووظابفه جمٌعها إلى مسار واحد وفً ذات االتجاه
لتحقٌق الهدؾ النهابً للمنشؤة .فهو ذو أهمٌة فً المجتمع ،وهذا إلشباع حاجات
ورؼبات األفراد وتعرؾ الخدمات على أنها عبارة عن تصرفات أو أنشطة أو أداء ٌقدم
من طرؾ لطرؾ آخر وهً ذات خصابص مختلفة عن السلع منها :عدم قابلٌتها للمس،
عدم القبلٌة للتخزٌن وعدم فصلها عن مقدمها فعادة منتجها هو نفسه من ٌوزعها وتطور
هذه الخدمات وتنوعها أدى إلى تصنٌفها كخدمات التعلٌم ،الصحة ،النقل  ...إلخ.
ونظرا للتؽٌرات السرٌعة اشتدت المنافسة بٌن المنظمات أدى بهذه األخٌرة إلى االهتمام
بالتسوٌق فً خدماتها لئلشارة وجذب االنتباه لعمبلبها .
وٌعرؾ تسوٌق الخدمات على أنه مجموعة من األنشطة المتكاملة والبحوث المستمرة
التً ٌشترك فٌها كل العاملٌن فً المنظمة.
الفصل الثانً :عمومٌات حول البنوك.
مقدمة الفصل:
تإدي البنوك التجارٌة دورا هاما فً النشاط االقتصادي من خبلل اآللٌات التً أخذت
تستخدمها فً تنفٌذ وظابفها ومهامها ،والتً تساعد على سهولة تبادل األموال والمنافع
والخدمات المتوفرة فً المجتمع وعلٌه فإن نشاط مختلؾ الفعالٌات الموجودة فً المجتمع
فً أي بلد ٌعتمد حالٌا بصورة كبٌرة على آلٌات التبادل واالدخار واالستثمار والتً ٌساهم
النظام البنكً فً تكوٌنها وتطوٌرها وتحسٌنها ،ونجاح عمل المإسسات البنكٌة فً تنفٌذ
وظابفها وأعمالها ٌعتمد بشكل ربٌسً على التنظٌم المحاسبً للعملٌات البنكٌة ومن هنا
سنتطرق إلى ماهٌة البنوك بصفة عامة والبنوك التجارٌة بصفة خاصة.
المبحث األول :ماهٌة البنوك.

ٌوجد فً كل بلد من البلدان مجموعة من المإسسات التً تتكفل بحفظ النقود وجمع
موارد المجتمع من األموال ،وسد حاجات اقتصاد الببلد إلى مختلؾ أنواع االبتمان
المتفاوتة اآلجال وإنشاء وسابط الدفع المتداول بٌن الناس ومن إلى ذلك ،وكمثال عن هذه
المإسسات بٌوت قبول وخصم الكمبٌاالت ،شركات التؤمٌن ،صنادٌق التؤمٌن االدخار
والتوفٌر ،المعاشات وبٌوت توظٌؾ األسهم والسندات وما إلى ذلك .
المطلب األول :تعرٌؾ البنوك ونشؤتها.
الفرع األول :تعرٌؾ البنوك.
البنك ٌعنً المإسسة المالٌة التً تتعاطى االقتراض واإلقراض ،وبذلك فالبنك ٌقبل
األموال من الذٌن لهم أموال فابضة عن حاجتهم وبذلك ٌكون مدٌنا لهم بقٌمتها وٌعٌد
تقدٌمها آلخرٌن ٌحتاجونها لكً ٌستفٌدوا منها وبذلك ٌكون دابنا لهإالء اآلخرٌن بقٌمتها،
وبعبارة أخرى فإن األموال التً ٌقرضها البنك هً أموال الناس الذٌن أودعوها لدٌه أي
دٌون الناس بذمته وهو عند إعادة تقدٌم هذه األموال لآلخرٌن ٌكون قد تاجر بها ال بملكه
أي تاجر بها هو مدٌن به وهكذا فإن البنك فً الحقٌقة ٌتاجر بالدٌون .البنك إذن باختصار
ٌستلم وٌسلم األموال ٌستفٌد من ذلك طبعا.
ونجمل القول أن البنك هو منشؤة تنصب عملٌاتها الربٌسٌة على تجمٌع النقود الفابضة
عن حاجة الجمهور أو المنشآت األعمال أو الدولة لؽرض إقراضها آلخرٌن وفق أسس
معٌنة أو استثمارها فً أوراق مالٌة محددة .
الفرع الثانً :نشؤتها .
لقد نشؤت البنوك وتطورت عبر التارٌخ فالبداٌات األولى للعملٌات المصرفٌة ترتقً إلى
عهد بابل (العراق القدٌم ببلد ما بٌن النهرٌن) فً األلؾ الرابع قبل المٌبلد ،أما اإلؼرٌق
فقد عرفوا قبل المٌبلد بؤربعة قرون بداٌة العملٌات التً تزاولها البنوك المعاصرة كتبادل
العمبلت وحفظ الودابع ومنح القروض .أما فكرة االتجار بالنقود فقد بدأت فً العصور
الوسطى بفكرة الصراؾ الذي ٌكتسب دخله من مبادلة العمبلت سواء عمبلت أجنبٌة أو
محلٌة.
أما البنوك فً شكلها الحالً فقد ظهرت فً الفترة األخٌرة من القرون الوسطى القرن
الثالث عشر والقرن الرابع عشر على إثر الحروب الصلٌبٌة فقد كانت تلك الحروب
تستلزم نفقات طابلة لؽرض تجهٌز الجٌوش كما أن العابدٌن منها من المحاربٌن قد جلبوا
معهم خٌرات كثٌرة سواء عن طرٌق النهب أو الشراء ،وترتب على كل نشاط تكدس فً
الثروات ونمو متزاٌد للفعالٌات المصرفٌة وشاعت فكرة قبول الودابع والشهادات اإلٌداع
وانبثق منها الشٌك والنقود الورقٌة بشكله الحدٌث.
لم ٌكتؾ الصٌارفة بمجرد قبول الودابع فقد عملوا على استثمار الودابع وحققوا من وراء
ذلك أرباح طابلة ،لم تقؾ ممارسات الصٌارفة عند هذا الحد فقد أخذوا ٌسمحون لعمبلبهم
بسحب مبالػ تتجاوز أرصدة ودابعهم (هذا هو السحب على المكشوؾ) مما سبب إفبلس
عدد من البٌوت المصرفٌة نتٌجة تعذر وفاء الدٌون األمر الذي دفع المفكرٌن فً أواخر
القرن السادس عشر إلى المطالبة بإنشاء بٌوت صرفة حكومٌة تقوم بحفظ الودابع،

وهكذا تطورت الممارسة المالٌة من صراؾ إلى بٌت صرفة إلى بنك ،وأقدم بنك حمل هذا
االسم فً التارٌخ هو بنك برشلونة ( )0310وكان ٌقبل الودابع وٌخصم الكمبٌاالت أما
أقدم بنك حكومً فقد تؤسس فً البندقٌة فٌنسٌا عام  ،0680وجاء بعده بنك أمستردام عام
 0416الذي أنشؤته بلدٌة أمستردام لكً ترعى حسن تسٌٌره وتضمن ودابعه ،وعلى إثر
االكتشافات الجؽرافٌة الكبرى بدأ مركز ثقل التجارة ٌنتقل ابتداء من القرن السادس عشر
من البحر األبٌض المتوسط إلى المحٌط األطلسً وقد شهد الساحل األوربً المطل على
المحٌط األطلسً ارتفاع شؤن إسبانٌا والبرتؽال ثم هولندا وإنجلترا وفرنسا وقد ازدهرت
األعمال المصرفٌة فً هذه الدول نتٌجة تدفق الخٌرات والمعادن النفٌسة فً القرن
السادس عشر والسابع عشر ومنذ بداٌة القرن الثامن عشر زاد عدد البنوك فً أوربا وقد
زادت وظابؾ البنك فباإلضافة إلى الخصم فقد توسعت إلى اإلقراض والتسهٌبلت االبتمانٌة
وخلق النقود.
ومعنى خلق النقود هو إمكان البنك إحبلل تعهد بالدفع محل النقود الفعلٌة فٌما ٌمنحه من
قروض وبذلك ٌخلق البنك وسابل دفع تقوم مقام النقود وهً فً شكل كتابً مثل الشٌك
ٌقبله اآلخرون فً التعامبلت) وبمجًء الثورة الصناعٌة ودخول فً عصر اإلنتاج الكبٌر
القابم على تقسٌم العمل أخذت البنوك تتوسع فً القرن التاسع عشر وتؤخذ شكل مساهمة
واعتبارا من النصؾ الثانً من ذلك القرن ازداد عدد البنوك المتخصصة فً اإلقراض
متوسط وطوٌل األجل.
وفً أواخر القرن التاسع عشر مع بلوغ الرأسمالٌة مرحلتها االحتكارٌة بدأت حركة
التركز للبنوك ) (Concentrationبواسطة اإلدماج ) (Fusionأو بطرٌقة الشركة
القابضة( ) (Holdingأي شراء معظم أسهم الشركات األخرى) ،واتسع نطاق حركة
التركز بعد الحرب العالمٌة األولى فً معظم البلدان الرأسمالٌة واصطحب ذلك زٌادة تدخل
الدولة فً تنظٌم أعمال البنوك فقصرت حق إصدار األوراق النقدٌة –البنكنوت -على
البنوك معٌنة عرفت بالبنوك المركزٌة فً حٌن ظلت البنوك التجارٌة متخصصة فً تموٌل
العملٌات التجارٌة وخاصة خلق النقود والودابع.
والبنوك المركزٌة تؤخر ظهورها نسبٌا السوٌد  ،0448انجلترا  ،0463فرنسا ، 1800وقد
تضمن نشاطها فً البداٌة إصدار النقود إلى أجانب البنوك األخرى وتولً األعمال
المصرفٌة الحكومٌة جنبا إلى جنبا مع األعمال المصرفٌة العادٌة وفً القرن  06انفردت
وحدها بإصدار النقود وبدأت تباشر وظٌفتها فً الرقابة على االبتمان وفً القرن 20
استقرت وظٌفتها كبنك للبنوك وهكذا نشؤت البنوك بفعل الحاجة لتسهٌل المعامبلت( على
أساس األجل والثقة) وهكذا واكبت نشوء الرأسمالٌة وساهمت كثٌرا فً تطورها من
رأسمالٌة صناعٌة إلى رأسمالٌة مالٌة احتكارٌة بل واستمرت أٌضا فً عهد االشتراكٌة
ولكن هذه المرة بقصد خدمة وفابدة المجتمع بؤسره.
وقد رأٌنا مما سبق من سرد مختصر تارٌخ البنوك كٌؾ أنها ورثت فعالٌات (التاجر الذي
ٌقبل الودابع أو الصابػ الذي ٌقبل الودابع المعدنٌة) أو (الصرفً الذي ٌبادل العمبلت
والمرابً الذي ٌقرض الؽٌر بالربا )ثم أضافت لكل تلك الفعالٌات خدمت أخرى .
المطلب الثانً :أنواع البنوك.
بتطور االقتصاد العالمً والتؽٌرات التً وقعت من النواحً المالٌة واالقتصادٌة

والسٌاسٌة أصبح تنظٌم عمل البنوك له أهمٌة كبٌرة فً كل بلد فً العصر الحالً لهذا
نجد أنواع عدٌدة من البنوك تختلؾ اختبلفا ملحوظا فٌما بٌنها تبعا لنوع الوظابؾ التً
تإدٌها وطبٌعة العملٌات التً تتوفر علٌها باإلضافة إلى تخصص فً تقدٌم نوع معٌن من
مٌادٌن النشاط االقتصادي كبنوك األعمال وبنوك االبتمان العقاري وبنوك التسلٌؾ
الزراعً  ،وٌمكن تقسٌم البنوك إلى أربعة أنواع:
أوال :البنوك التجارٌة.
وعملٌاتها أي إقراضها األموال للؽٌر فً الؽالب قصٌرة األجل ومعظمها تخدم قطاع
التجارة وهً تعتمد أساسا على ودابع المودعٌن فهً عبارة مإسسات ابتمانٌة ؼٌر
متخصصة تضطلع أساسا ٌتبقً ودابع األفراد القابلة للسحب لدى الطلب من المإسسات
االبتمانٌة وإنما ذهب التطور المصرفً فً الكثٌر من البلدان إلى اضطبلع البنوك التجارٌة
أٌضا بكثٌر من وجوه النشاط التً تتوفر علٌها بنوك األعمال ،كتزوٌد الباعة والهٌبات
العامة باالبتمان كطوٌل األجل البلزم لتموٌل رإوس األموال الثابتة أو توسٌعها وشراء
السندات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة .
ثانٌا :بنوك االستثمار أو بنوك االبتمان المتوسط والطوٌل األجل.
وعملٌاتها موجهة لمن ٌسعى لتكوٌن أو تجدٌد رأس المال الثابت (مصنع ،عقار ،أرض
صالحة للزراعة...الخ) لذا فهً تحتاج ألموال ؼً قابلة للطلب متى شاء المودع أي أنها
تعتمد فً إلقراضها للؽٌر على رأسها بالدرجة األولى (الذي ٌقترض فٌه أن ٌكون كبٌر
نسبٌا).
وعلى الودابع ألجل (أي ودابع مرتبطة بتارٌخ ،أي ؼٌر مستحقة األداء عند مجرد الطلب)
وعلى االقتراض من الؽٌر لفترة محددة بتارٌخ أي السندات وهً تشبه تماما ،الودابع
ألجل من حٌث النتٌجة إال أن الفرق هو أن البنك هنا هو الذي ٌسعى لبلقتراض وجلب
الودٌعة تحت إؼراء منح فابدة ،فً حٌن إن الودٌعة ألجل ٌاتً بها المودع من تلقاء نفسه
طمعا فً الفابدة منه فً توظٌؾ ماله.
وأخٌرا تعتمد البنوك أٌضا على المنح الحكومٌة وكل تلك الموارد تقدم ذكرها ٌجمعها
جامع ٌتمثل فً كونها ؼٌر مستحقة الطلب إال بعد توارٌخ معروفة مقدما.
ثالثا :منشآت االدخار أو التوفٌر.
وهً تختص بتجمٌع مدخرات األفراد (صؽار المدخرٌن بالدرجة األولى) التً تكون فً
الؽالب مستحقة عند الطلب  A Vueوتؤخذ شكل دفتر ادخار وقد تكون تلك المدخرات
بؤجل(  A termeأي مرتبط سحبها بتارٌخ).
وعندبذ تؤخذ شكل أذونات أو سندات ،ماذا تفعل منشآت االدخار تلك الودابع؟ تعٌد تشؽٌلها
باإلقراض آلجال مختلفة وكٌفٌة عملها تتلخص بتحوٌل المدخرات الجارٌة أي السٌولة،
النقد الجاهز إلى قروض متوسطة وطوٌلة األجل وهذه الحالة خاصة لمنشؤة مالٌة تتعامل
بودابع حٌن الطلب وٌفسرها وجود ضمان من الدولة السٌولة المنشؤة أي ضمان توفر
النقد دابما لتلبٌة طلبات سحب من قبل المدخرٌن.
رابعا :بنوك األعمال .
وهً بنوك ذات طبٌعة خاصة (لٌس لها جمهور داخل وخارج) تقتصر عملٌاتها على

المساهمة فً تموٌل وإدارة المنشآت األخرى عن طرٌق إقراضها أو اإلشراك فً
رأسمالها ،أو االستحواذ علٌها إما تعمل إذن فً سوق رأس المال فً حٌن تتعامل البنوك
األخرى فً السوق النقد أساسا.
إن البنوك بابتمانها لقطاع الخدمات تإدي هً أٌضا وظٌفة اقتصادٌة وتلعب دور الوسٌط
بٌن المدخرٌن والمستثمرٌن أن البنك هو منشؤة تقبل الودابع من األفراد والهٌآت تحت
الطلب أو األجل ثم تستخدم فً منح القروض بسعر فابدة معٌن وتقٌد إقراضه بسعر أعلى
منه لٌكون الفرق هو الربح المحصل علٌه.
المطلب الثالث :مفهوم الخدمات البنكٌة وأنواعها.
إن الخدمات البنكٌة تصنؾ فً قابمة المنتجات ؼٌر الملموسة ،فتسلم خدمة الزبون مثبل
فتح حساب جدٌدٌ ،ختلؾ عن تقدٌم سلعة بعد تؽلٌفها ،حٌث ٌدور الموضوع عند فتح
الحساب حول المعاملة ،شروطها ،المحٌط الذي ٌوجد فٌه الزبون ،السرعة والدقة فً
العمل.
الفرع األول :مفهوم الخدمات البنكٌة .
عندما ٌقرر أحد العمبلء شراء خدمة بنكٌة معٌنة ،فإن الدفع األساسً لشراء هذه الخدمة
هو ما سوؾ تحققه له منافع ،فٌجب النظر إلى الخدمة من مفهوم أو زاوٌة المنافع أو
اإلشباعات التً ٌتوقع العمٌل الحصول علٌها وما ٌمكن أن تقدمه له ،أي أن البنك ٌقوم
ببٌع المنافع وحول المشاكل للعمبلء ،ونسوق هنا بعض األمثلة لتوضٌح هذا المفهوم
األكثر ،فمثبل عند قٌام البنك بتقدٌم خدمة دفتر الشٌكات ،فإن المنافع المترتبة على دفتر
الشٌكات تتمثل فً أنه وسٌلة سهلة لبلحتفاظ بسجل كامل لكافة المعامبلت التً ٌقوم
العمٌل بدفعها ،كما أنه ٌوفر الوقت وال ٌتطلب األمر حمل النقود وبالتالً حصول العمٌل
على دفتر الشٌكات ٌعنً شراء مجموعة من المنافع تضمن حل مشكلة محددة لدٌه تتعلق
بتحوٌل النقود أو األموال ) (money transmissionوبنفس المنطق فإن دفع فواتٌر
الكهرباء والهاتؾ بواسطة البنك تحقق للعمٌل منفعة محددة تتمثل فً نظام من الخصم
المباشر والفوري ،وتحمٌل حساب العمٌل فً الجانب المدٌن منه بقٌمة تلك الفواتٌر األمر
الذي ٌوفر وقته وجهده ،باإلضافة إلى ذلك فإن المنافع المترتبة على بطاقات الصرؾ
اآللً هً عنصر المبلبمة أو الراحة للعمٌل ،إذ ٌمكنه إنجاز معامبلت فً أي وقت ومن
أي مكان.
وٌمكن النظر للخدمة البنكٌة من ثبلثة مستوٌات وهً:
1.الخدمة األساسٌة :وتمثل جوهر المنفعة التً ٌسعى إلٌها العمٌل من شراء الخدمات
بعبارة أخرى لماذا ٌقوم العمٌل بشراء هذه الخدمة؟ وٌتعلق هذا الجانب بالمنافع أو
الفوابد المترتبة بشراء الخدمة البنكٌة.
2.الخدمة الحقٌقٌة :وتعنً مجموعة األبعاد الخاصة بجودة الخدمة.
3.الخدمة اإلضافٌة :وتشٌر إلى خدمات المنافع اإلضافٌة التً تشمل الخدمة واالهتمام
الشخصً بالعمٌل االلتزام بمواعٌد التسلٌم والضمان أو الكفالة ،التعهد باستٌراد ثمن
الخدمة إذ لم ٌكن العمٌل راضٌا..الخ ،وتقدم هذه الجوانب مع الجانب الملموس من المنتج
أكثر من الجانب ؼٌر الملموس.

الفرع الثانً :أنواع الخدمات التً تقدمها البنوك .
تتضمن الخدمات البنكٌة التً ٌقدمها البنك التجاري ماٌلً:
1الخدمات الموجهة لقطاع األفراد.أ .التحوٌبلت:
شٌكات عند الطلب وتحوٌبلت سرٌعة بالتلكس بمختلؾ العمبلت.شٌكات سٌاحٌة متوفرة بكل العمبلت الدوالر األمرٌكً ،الجنٌه األسترالً ،الماركاأللمانً ،الفرنك الفرنسً والسوٌسري واألورو حالٌا...الخ.
بٌع وشراء العمبلت األجنبٌة نقدا.تقبل التعلٌمات والحواالت الواردة باسم العمٌل من البنوك المرسلة فً الخارج.ب .خدمات البطاقات:
بطاقة الفٌزا ،أي ابتمان تستعمل فً كافة أنحاء العالم.بطاقة البنك اآللً أي سحب نقدي وفوري ،ولبلستفسار عن الرصٌد ولطلب كشؾالحساب ،ودفتر الشٌكات جدٌد ولتحوٌل المبالػ...الخ.
بطاقة البنك اآللً الممٌز التً تشمل كل الخدمات السابقة ،بطاقة الفٌزا والبنك األلً،إضافة إلى خدمة القرض اآللً الفوري.
الودابع بالعملة المحلٌة واألجنبٌة.ج .القروض الشخصٌة :متوفرة للعمبلء من أصحاب الوظابؾ الثابتة بإمكانٌة االقتراض
وبفوابد منخفضة.
د .صنادٌق إٌداع األمانات :إٌجار سنوي مقابل رسوم بسٌطة.
ه .الحسابات:
الحسابات الجارٌة بالعمبلت األجنبٌة أو المحلٌة.حسابات التوفٌر بالعمبلت األجنبٌة أو المحلٌة.حسابات تحت الطلب بالعمبلت األجنبٌة أو المحلٌة.2.الخدمات المقدمة للتجار والشركات:
أ .االعتماد المستندي :وهو تعهد خطً صادر عن البنك للبابع المستفٌد باإلٌجار الدفع
لؽاٌة المبلػ المتفق علٌه ومدة الزمنٌة والشروط المنصوص علٌها وٌوفر هذا االعتماد
األمان والطمؤنٌنة والراحة باإلضافة إلى دعم البنك لتموٌل الصفقات التجارٌة.
ب .التحصٌل المستندي :وهو طلب البابع إلى البنك القٌام بتسلٌم مستندات شحن لمشتري
عند القبول أو الدفع.
ج .خطابات الضمان :وهو تعهد خطً صادر عن البنك للمستفٌد هنا من دفع مبالػ محددة
عند المطالبة بها خبلل فترة صبلحٌة الكفالة المتعلقة بإنجاز سًء معٌن وتتضمن خطابات
الضمان ماٌلً:
كفاالت اإلنجاز :هً تعهد خطً من البنك للمستفٌد إذا فشل المتعهد فً الوفاءبالتزاماته بموجً العقد.
كفاالت الدفع المقدم :هً تعهد خطً من البنك للمستفٌد بإعادة دفع المبالػ التً دفعتمقدما ،إذا فشل طالب الكفالة فً الوفاء بالتزاماته بالتنفٌذ بموجب العقد.

كفاالت الشحن :هً تعهد خطً من البنك لشركة شحن ،بؤن مستندات البضاعة سوؾٌتم تسلٌمها عند استبلم المستندات.
كفاالت المركبات :هً تعهد بدفع مبلػ محدد من المال للمستفٌد فً حالة عدم قٌام مقدمالكفالة بإعادة دفتر المرور الجمركً خبلل مدة محددة.
كفاالت المناقصة :هً تعهد خطً من البنك نٌابة عن مقدم المناقصة بالدفع للمستفٌد فًحالة عدم التوقٌع على االتفاق المتعلق بالمناقصة إذا ما قبلت.
المطلب الرابع :طبٌعة عمل بنوك تخصصها وربحٌتها.
الفرع األول :طبٌعة عمل البنوك .
ٌتضح مما سبق أن المصرؾ ٌتاجر بؤموال الناس وهذا معناه أن أمواله هو ( أي
رأسماله عن التؤسٌس +االحتٌاطً +األرباح المتراكمة) ال تمثل إال جزء بسٌطا من
مجموع األموال التً تتعامل بها إن هذا الجزء ال ٌتعامل به تقرٌبا ألنه استهلكه فً أبنٌته
وأثاثه وموجوداته الثابتة وٌترتب على المتاجرة بؤموال الؽٌر نتٌجتٌن:
األولى :الحرص ،فالبنك مإتمن على أموال الناس أي المودعٌن الذٌن وضعوا ثقتهم فٌه
وأودعوا أموالهم وهو حرٌص على تلك األموال حرصا ٌملٌه المنطق ( البنك ٌسعى
لٌكون على مستوى الثقة الممنوحة له) وٌملٌه القانون ( البنك ملتزم بإعادة الحق إلى
أهله خاصة وإن هناك اتباتا خطٌا لهذا الحق بالتوقٌع والتارٌخ هذا الحرص ٌتمثل فً
الضمانات التً ٌتطلبها المصرؾ عند إقراضه األموال لآلخرٌن فهو ٌسعى لضمان
استعادة ما أقرضه ألن ما كان قد اقرضه إنما هو مال الناس الذي ال بد أن ٌطلبوه منه من
البنك ٌوما ما.
الثانٌة :السٌولة ،فالبنك ٌتعامل بؤموال الناس لدا فعلٌه أن ٌكون حاضر لطلٌات الناس (
أي المودعٌن) إذ طلبوا سحب ما ٌرؼبونه من ودابعهم وهذا ٌفسر مبدأ وجوب توفر
السٌولة الكافٌة ( أي المال النقدي الجاهز) لدب البنوك لمواجهة طلبات السحب اآلتٌة من
قبل الزبابن المودعٌن كل ذلك ٌصرح بالنسبة للبنوك التجارٌة ( أو تدعى أٌضا مصارؾ
الودابع أو مصارؾ االبتمان وهً أكثر أنواع المصارؾ انتشارا وتعامبل مع الجمهور
وأقدمها تارٌخٌا وأكثر خدمات للزبون) فهذه البنوك التً هً حجر األساس فً النظام
البنكً ملزمة بدفع جزء من مطلوباته حٌن الطلب ونقدا وبذلك فهً أكثر البنوك مخاطرة
بعملٌاتها إذا أرادت إقراض المال للؽٌر وهذا ٌجعلها متحفظة فً ممارسة تلك العملٌات
وقد زاد هذا التحفظ بعد تدخل الدولة بالتشرٌع لكً تلزم البنوك بان تحافظ على جزء من
أموالها بشكل سابل ضمانا لمصالحة المودعٌن بل وأكثر من ذلك فقد أصبحت ملزمة بحكم
التشرٌع بؤن تحتفظ لدى البنك بنسبة من أموالها تتناسب مع فعالٌتها بشكل سابل كضمان
إضافً لتوفر السٌولة ،هذا إذن طبٌعة عمل البنك بمعناه العام.
الفرع الثانً :تخصص البنوك .
سبقت البنوك التجارٌة ؼٌرها فً المنشؤة من الناحٌة التارٌخٌة وتعود نسبتها تجارٌة إلى
أنها كانت فً البداٌة مختصة فعبل بتموٌل التجارة عندما كان الطابع التجاري ساندا على
اقتصادٌات األقطار المختلفة ،والبنوك التجارٌة تختص بتموٌل القروض قصٌرة األمد لحد
سنة فً الؽالب المبلبمة لطبٌعة المعامبلت التجارٌة.
ونتٌجة للتطور الذي شهدته القطاعات األخرى ( الزراعة ،الصناعة ،التشٌٌد )...فً

الكثٌر من األقطار ،فقد برزت الحاجة إلى بنوك تتبلءم واحتٌاجات تلك القطاعات إلى
األموال ،تؤسٌس مصانع ،إنشاء سكة جدٌد ،حفر قناة مبلحٌة ،إحٌاء أرض زراعٌة...الخ،
وكلما تتطلب مبالػ كثٌرة ٌمتد صرفها على فترة طوٌلة نسبٌا وقد تطلب الحال ظهور
مصارؾ متخصصة زراعٌة وصناعٌة وعقارٌة لتموٌل تلك االحتٌاجات ولتحمل الفترة
الطوٌلة لوفاء الدٌن بعدبذ ،ومن مبررات التخصص األخرى باإلضافة إلى نوع الحاجة
للتموٌل هو السعً لتقلٌل الخسابر ،مخاطر االبتمان بفضل قصر اهتمام المصرؾ بقطاع
بعٌنه وإمكان استخدام المختصٌن فٌه بشكل أكفؤ.
ومن أهم الدول التً تؤخذ بمبدأ التخصص البنكً إنجلترا ،فرنسا ،وكذلك الدول
االشتراكٌة ولكثٌر من الدول النامٌة وفً دول أخرى وخاصة الوالٌات المتحدة وألمانٌا لم
ٌظهر التخصص بنفس الدرجة فقد توسعة المصارؾ التجارٌة التقلٌدٌة فً تموٌل
القطاعات المستجدة إضافة لتموٌل القطاع التجاري وتفسٌر ذلك أن إنجلترا التً ظهر
فٌها التخصص المصرفً كانت قد سبقت ؼٌرها فً الثورة الصناعٌة فً حٌن أن دوال
أخرى مثل ألمانٌا وأمرٌكا خصوصا لحقت بالثورة وقتا متؤخرا إال أنها استفادت من
منجزات الثورة الصناعٌة اإلنجلٌزٌة ونتٌجة لذلك برزت الحاجة فً تلك الدول فً
االلتجاء بالبنوك التجارٌة للمشاركة فً تموٌل الشركات الصناعٌة ألن تلك الدول فً
االلتجاء للبنوك التجارٌة للمشاركة فً تموٌل الشركات الصناعٌة ألن تلك البنوك كانت
هً الملجؤ بما ٌتكدس فٌما من أموال ،ولهذا توسعت تلك البنوك كانت هً الملجؤ بما
ٌتكدس فٌها من أموال ،ولهذا توسعت تلك البنوك بفعالٌتها لكً تشمل القطاعات الجدٌدة
فً حٌن كان إلنجلترا المتسع من الوقت لكً تنشا بها -بجانب البنوك التجارٌة -بنوك
متخصصة .وعدم التخصص المصرفً له هو أٌضا مناصروه من الحجج القوٌة إلسخاء
هذا النظام للتقلٌل من المخاطر المصرفٌة عن طرٌق توزٌعها على قطاعات متعددة وعدم
حصرها فً قطاع واحد .كما أن هذا النظام ٌسمح باالستفادة من ودابع الجمهور فً
تموٌل كل القطاعات االقتصادٌة وعدم حصرها بالقطاع التجاري.
الفرع الثالث :ربحٌة البنوك .
البنك بصفة عامة هو منشؤة تتعامل باألموال أخذ وعطاء تهدؾ من وراء هذا العمل ربحا
والربح هو الفرق بٌن اإلٌرادات والمصروفات وٌمكن تناول ربحٌة البنوك بشرح مصادر
إٌراداتها ومجاالت مصروفاتها وأخٌرا صافً األرباح واستعماالتها.
أوال :مصادر اإلٌرادات وتتؤلؾ من:
1دخل المصرؾ من الفوابد على حجم قروضه وعلى سعر الفابدة وحجم القروضٌحدده حجم الطلب علٌها أما سعر الفابدة على اقتراض عدم تقرٌره وتحدٌده من قبل
الدولة فٌخضع لعدة اعتبارات مدة القرض والقابلٌة واالفتراضٌة للمصرؾ ودرجة
المخاطرة االبتمانٌة ودرجة الضمان وحجم القرض ومركز المقترض والمنطقة الجؽرافٌة
والمنافسة...الخ.
2الفوابد واألرباح الرأسمالٌة من االستثمارات والمقصود باالستثمارات هنا السندات.3أجور الخدمات المختلفة :خدمات األمانة والوصاٌة والجباٌة وأجور خدمات اإلبداعوالسحب وأجو وعمبلت اإلعتمادات التجارٌة وأجور وعمبلت التحوٌل الخارجً.
ثانٌا :المصروفات والتكالٌؾ تتؤلؾ من:

1.الفوابد المدفوعة على الودابع ألجل وعلى القروض االقتراض من الؽٌر.
2.الرواتب واألجور ومصروفات الضمان االجتماعً ومزاٌا المهنة للعاملٌن.
3.المصروفات والتكالٌؾ األخرى :تشمل المصروفات عقارٌة والمصارؾ تؽطً أهمٌة
ألبنٌتها ألنها تحب الظهور بمظهر السبلمة المالٌة .
4.مصارٌؾ التشؽٌل األخرى كمصارٌؾ التؤمٌن ( ضد السرقة وخٌانة األمانة واألخطاء
الحسابٌة) ومخصصات مجلس اإلدارة والدعٌة والطباعة والوراقة.
5.المصارٌؾ والخسابر االستثنابٌة كالخسابر من القروض المٌبوس منها والخسابر
الناتجة عن تزوٌر الشٌكات وعن بٌع العقارات.
6.ضرٌبة الدخل وؼالبا ما تدفع المصارؾ بسبب ارتفاع حجم أرباحها ضرٌبٌة فوق
المشترٌات المتوسطة أو حتى فوق المستوٌات العلٌا.
ثالثا :صافً األرباح واستعماالتها.
كٌؾ نقٌس صافً الربح للمصرؾ أو بعبارة أخرى ما هً مإشرات الربحٌة لعمله؟ هناك
ثبلث نسب مالٌة مهمة تعتبر من مإشرات الربحٌة للمصارؾ التجارٌة وهً:
1.نسبة األرباح بعد طرح ضرٌبة الدخل إلى رأس المال ( المدفوع زابد االحتٌاطً)
ودون إضافة احتٌاطات الدٌون المعدومة وخسابر السندات.
2.نسبة صافً األرباح إلى مجموع الموجودات.
نسبة مجموع التكالٌؾ إلى مجموع الموجودات.
3.رصد احتٌاطات لمواجهة الخسابر – خسابر القروض واالستثمارات ...الخ.
4.تدعٌم رأس المال فكلما نمت عملٌات المصرؾ كلما ازدادت الحاجة لتدعٌم رأسماله
المدفوع لمواجهة طلبات االستقراض ولجذب الودابع وللحفاظ على الثقة المستمرة لدى
العمبلء.
المبحث الثانً :ماهٌة البنوك التجارٌة.
ٌعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المإسسات المالٌة التً ٌتركز نشاطها فً قبول
الودابع ومنح االبتمان ومن هنا فان البنك التجاري ٌعتبر وسٌطا بٌن من ٌملكون فابض
فً األحوال ومن ٌحتاجونها وسنحاول أن نقدم فً هذا المبحث عرضا مختصرا عن
البنوك التجارٌة نشؤتها ومفهومها.
المطلب األول :نشؤة البنوك التجارٌة.
الفرع األول :نشؤة البنوك التجارٌة.
ٌعتبر البنك من أهم قطاعات النشاط االقتصادي ،فقد عرؾ عدة تطورات اقتصادٌة قدٌما
حٌث لعبت دورا هاما فً ظهور عدة متؽٌرات جدٌدة آنذاك وكان وكان الصٌارفة والصٌاغ
أول من ظهر على وجه هذه المتؽٌرات ،فقد اعتبروا النواة األولى لمٌبلد البنوك التجارٌة
حٌث كان هإالء ٌقبلون االحتفاظ بؤموال التجار ورجال األعمال ،وأصحاب النقود كودابع
لحفظها من الضٌاع والسرقة مقابل إٌصاالت ،وقام هإالء الصٌارفة والصٌاغ تدرٌجٌا
بتحوٌل الودابع من حساب مودع إلى حساب مودع أخر سداد للمعامبلت التجارٌة وكان
قٌد التحوٌل ٌتم فً حضور كل من الدابن والمدٌن .
ومنذ القرن الرابع عشر سمح الصٌاغ والتجار لبعض عمبلبهم بالسحب على المكشوؾ

وهذا ٌعنً سحب مبالػ تتجاوز أرصدتهم الدابمة وقد أدى ذلك إلى إفبلس عدد من هذه
المإسسات وقد دفع ذلك عدد من المفكرٌن فً الربٌع األخٌر من القرن السادس عشر إلى
المطالبة بإنشاء أول بنك حكومً فً البندقٌة باسم "بنك بٌازاٌالتو" ،وفً عام ،0641
أنشء بنك أمستردام وكان عرضه األساسً حفظ الودابع وتحوٌلها عند الطلب من حساب
مودع إلى حساب مودع أخر والتعامل فً العمبلت وإجراء المقاصة بٌن السحوبات
التجارٌة .
والنتشار هذه التعامبلت وتفاعلها مع التطورات االقتصادٌة ،الحظ الصٌارفة أن الذهب أو
األموال المودعة لدٌهم زادت فً التراكم ،وذلك الن المودعٌن اعتمدوا على التعامل
باإلٌصاالت فً حٌن اكتنزوا الذهب وباقً المعادن النفٌسة ،وهذا ما دفعهم للتفكٌر فً
استثمارها كلٌا أو جزبٌا مقابل فابدة .
ومنذ بداٌة القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوك ٌزداد تدرٌجٌا وكانت ؼالبٌتها مإسسات
ٌمتلكها أفراد وعاببلت وكانت القوانٌن تقضً بحماٌة المودعٌن بحٌث ٌمكن لرجوع إلى
األموال الخاصة بؤصحاب هذه البنوك فً حالة إفبلسها ،تلك القوانٌن وتعدٌلها أدت إلى
إنشاء بنوك بشكل شركات مساهمة وٌرجع الفضل فً ذلك إلى انتشار أثار الثورة
الصناعٌة فً دول أوروبا مما أدى إلى نمو الشركات وكبر حجمها واتساع نشاطها
وبرزت الحاجة إلى بنوك كبٌرة الحجم تستطٌع القٌام بتموٌل هذه الشركات وقد تم تؤسٌس
عدد من هذه البنوك التً اتسعت أعمالها حتى أقامت لها فروعا فً كل مكان ،وكان لها
اثر كبٌر فً استخدام الشٌكات المصرفٌة فً تسوٌة المعامبلت.
الفرع الثانً :مفهوم البنوك التجارٌة.
ٌعرؾ البنك التجاري بصفة عامة على انه مإسسة مالٌة تقوم بدور الوساطة بٌن
الموجعٌن والمقترضٌن أي انه مكان التقاء عرض األموال والطلب علٌها وهناك عدة
تعارٌؾ للبنوك التجارٌة نذكر منها:
التعرٌؾ األول :عرؾ التشرٌع الفرنسً البنك التجاري على أنه تلك المإسسة التًتقوم على سبٌل االحتراؾ بنقل األموال من الجمهور على شكل ودابع وما فً حكمها ،ثم
إعادة استخدام هذه األموال لحسابها الخاص فً عملٌات الخصم واالبتمان أو فً العملٌات
المالٌة .
التعرٌؾ الثانً :البنك التجاري هو المإسسة التً تتعامل فً الدٌن واالبتمان ،فبنكالودابع ٌحصل على الدٌون من الؽٌر وٌعطً مقالها وعود بالدفع تحت الطلب أو بعد أجال
قصٌر ،وهذا االبتمان الذي ٌقدمه ٌدخل ضمن أصوله ألنه ٌمثل له حقا له قبل الؽٌر.
التعرٌؾ الثالث :هً تلك البنوك التً رخص لها بتعاطً األعمال المصرفٌة والتً تشملتقدٌم خدمات مصرفٌة السٌما قبول الودابع بؤنواعها المختلفة ( تحت الطلب ،توفٌر ألجل،
وخاضعة إلشعار) واستعمالها مع الموارد األخرى للبنك فً االستثمار كلٌا وجزبٌا
باالقتراض أو بطرٌقة أخرى ٌسمح بها القانون .
التعرؾ الرابع :البنوك التجارٌة هً مإسسات مالٌة لها القدرة دون ؼٌرها منالمإسسات المالٌة المصرفٌة األخرى على التؤثٌر فً عرض النقد أو كمٌة وسابل الدفع
من خبلل إمكانٌاتها فً خلق ابتمان مصرفً .
-التعرٌؾ الخامس :البنك التجاري هو المنشؤة التً تقبل الودابع من األفراد والهٌبات

تحت الكلب أو ألجل ثم تستخدم هذه الودابع فً منح القروض والتسلٌفات.
ومن خبلل التعارٌؾ السابقة بٌانهاٌ ،مكن تعرٌؾ البنك التجاري بؤنه عبارة عن مإسسة
هدفها التجارة بالنقود التً تحصل علٌها من الؽٌر على شكل ودابع أو قروض وتعٌد
استخدامها فً مجاالت استثمارٌة متنوعة فهً إذن الوسٌط بٌن رإوس األموال التً
تبحث عن مجاالت أو فرص االستثمار وبٌن مجاالت االستثمار التً تسعى للحصول على
أموالها.
ومن خبلل هذا ٌمكن أن نمٌز عدة خصابص للبنوك التجارٌة نذكر منها:
1.تعتمد هذه البنوك على أموال ضخمة فً تعامبلتها مقارنة مع رأس مالها.
2.كثرة المتعاملٌن مع هذه البنوك من أفرا ومإسسات بسبب نوع الخدمات المقدمة من
صكوك وحسابات تجارٌة ...الخ.
3.أنها أكثر أنواع البنوك مخاطرة فً أداء نشاطها مما ٌجعلها تتحمل مسإولٌتها فً
إدارة األموال.
4.نظرا لتعامل هذه البنوك بشكل كبٌر بالودابع تحت الطلب والقروض قصٌرة األجل فهً
معرضة كثٌرا لخطر السٌولة.
المطلب الثانً :الخدمات التً ٌقدمها البنك التجاري وهٌكله التنظٌمً.
الفرع األول :الخدمات التً ٌقدمها البنك التجاري.
تقدم البنوك التجارٌة اآلن العدٌد من الخدمات مقارنة بالمإسسات المالٌة األخرىوتتمثل هذه الخدمات فً :
أ -جذب الودابع وتقدٌم القروض :تقدم البنوك التجارٌة أنواع مختلفة من الودابع مثل:
ودابع تحت الطلب ،والودابع ألجل والودابع االدخارٌة وؼٌرها لجذب مدخرات سواء من
األفراد أو منشآت األعمال ( أوراق مالٌة ثانوٌة) كما تقدم القروض المختلفة إلى الوحدات
االقتصادٌة التً بحاجة إلى أموال من خبلل شرابها لؤلسهم أو السندات ( أوراق مالٌة
أولٌة).
ورؼم أن خاصٌة جذب الودابع واإلقراض تشترك فٌها مإسسات مالٌة أخرى مع البنوك
التجارٌة مثل شركات التؤمٌن وصنادٌق االستثمار إال أن البنك التجاري لدٌه القدرة على
خلق الودابع من خبلل إعادة اقتراض الودابع األولٌة PRIMAIRY DEPASITS
إلى المقترضٌن أو استثمارها فً سندات حكومٌة أو أسهم.
ب -تقدٌم مجال لبلدخار :سواء لؤلفراد أو منشات األعمال أو المنشآت الحكومٌة وذلك من
خبلل تقدٌم عوابد جذابة على الودابع أو األوراق المالٌة والتً تمثل نسبة كبٌرة من
أصول هذه البنوك.
ج -تقدٌم وسابل للدفع أو لشراء السلع والخدمات مثل الودابع تحت الطلب أو الحسابات
الجارٌة وتلعب البنوك التجارٌة دورا هاما فً خدمات الدفع حٌث تمر األموال من خبللها
بحرٌة عبر المناطق الجؽرافٌة المختلفة والحدود السٌاسة ،باإلضافة إلى أن األفراد
ٌفضلون دفع ما علٌهم من التزامات واستحقاقات بطرٌقة مباشرة ،كما أن النظام ككل
ٌعتمد على ثقة الجمهور فً قبول الشٌكات كوسٌلة الدفع.
د -تقدٌم خدمات مالٌة عالمٌة :وذلك من خبلل دخول البنوك التجارٌة فً التجارة
والتموٌل الدولً فالبنك التجاري ٌتضمن شركات مستوردة حتى ٌتم استٌراد وتسوٌق

المنتجات كما ٌمد البنك الشركات متعددة الجنسٌات بالقروض وتقدٌم النصٌحة والتحلٌل
الفنً لؤلسواق كما ٌقوم ببٌع وشراء األوراق المالٌة أو النقد األجنبً لحساب العمٌل.
ه -تقدٌم الخدمات االستثمارٌة :مثل الخدمات التً ٌقدمها بنك االستثمار وهو التعهد
بإصدار األسهم وتصرٌفها للشركات المصدرة لها ،أو شرابها ثم إعادة بٌعها ،باإلضافة
إلى تقدٌم النصابح والمشورة بالنسبة لبلستثمار فً األسواق ،وكانت القوانٌن من قبل
تمنع البنك التجاري من ممارسة هذه المهام وذلك بؽرض تقلٌل المخاطر التً ٌتعرض لها
البنك التجاري فً حالة تعهده بإصدار أو بٌع أوراق المالٌة وحدوث مشاكل فً تصرٌفها.
باإلضافة إلى ذلك فإن البنوك التجارٌة تقدم أنواع أخرى مثل خصم األوراق التجارٌة
وشراء وبٌع العمبلت واألوراق المالٌة لحساب العمبلء أو للبنك ذاته ،كما أنها تضمن
مدٌونٌة الؽٌر من خبلل إصدار خطابات الضمان.
الفرع الثانً :الهٌكل التنظٌمً للبنوك التجارٌة .
لٌس هناك شكل تنظٌمً موحد للبنوك التجارٌة ،وإنما ٌختلؾ هذا الشكل باختبلؾ مزٌج
الخدمات التً ٌقدمها البنك باإلضافة إلى أن حجم البنك ٌإثر على شكل التنظٌم الذي
ٌتخذه ،وٌمكن تصور الهٌكل التنظٌمً لبنك تجاري من خبلل تصور لئلدارات التً
ٌتضمنها وكذلك الوظابؾ التً ٌقوم بها كل قسم داخل هذه اإلدارة وهو ما ٌوضحه الشكل
( )12والذي ٌظهر فً مجلس اإلدارة على قمة الهٌكل التنظٌمً والمبلك هم أصحاب
الحق فً اختبار أعضاء مجلس الؽدارة كما أن من حقهم التصوٌت بالنسبة للموضوعات
التً تإثر على التنظٌم ككل.
أما المدٌر التنفٌذي فٌفوض إلٌه السلطة من ربٌس مجلس اإلدارة لدى القضاء على
عملٌة البنك التً تتم من خبلل اإلدارات المختلفة ،وتتضمن كل إدارة عدد من األقسام
التً تتول مهام ووظابؾ هذه اإلدارة وتتمثل اإلدارات الربٌسٌة للبنك فً أربعة إدارات
وهً:
أ -إدارة القروض :ترتكز هذه اإلدارة أساسا على تقدٌم األنواع المختلفة من القروض
وبالنسبة للبنوك كبٌرة الحجم ال ٌكون هناك قسم واحد للقروض وإنما ٌكون هناك قسم
لكل نوع من أنواع القروض مثل :قسم القروض للشركات الكبٌرة وقسم القروض
للمإسسات المالٌة...الخ .
كما تتم تحلٌل طلبات القروض واالبتمان من خبلل متخصصٌن وذلك فً أقسام خاصة
وهً قسم تحلٌل طلبات االبتمان وقسم الكمبٌاالت الذي ٌتم فٌه توقٌع العمٌل على أقساط
القرض والفابدة وأخٌرا قسم الشإون القانونٌة وهو المسبول عن رقابة عملٌة منح
االبتمان والتؤكد من إذعان البنك للتشرٌعات والقوانٌن .
ب -إدارة القروض :ومهمة هذه القروض هً الحصول على األموال التً ٌستخدمها قسم
القروض واالبتمان فً تقدٌم القروض ،فمعظم األموال التً ٌتم الحصول علٌها من خبلل
نقسم الودابع بؤنواعها المختلفة سواء جارٌة أو ألجل أو ادخارٌة ،باإلضافة إلى قسم
البنوك األخرى المتعاملة مع البنك والتً ٌتم الحصول على األموال فٌه من خبلل المقاصة
بٌن الشٌكات وتقدٌم الخدمات االستثمارٌة لهذه البنوك ،كما تشتمل هذه اإلدارة على قسم
االستثمار الذي تختص باإلٌجار فً األوراق المالٌة سواء طوٌلة أو قصٌرة األجل ،وكذلك
قسم التخطٌط والتسوٌق والذي تقع علٌه مهمة تسوٌق الخدمات المالٌة باإلضافة إلى

تطوٌر هذه الخدمات أو تقدٌم خدمات جدٌدة من أجل النمو والتوسع فً المستقبل وأخٌرا
قسم الرقابة والمحاسبة المالٌة والذي ٌتولى مراقبة السجبلت المالٌة للبنك والتؤكد من
سبلمة العملٌات المحاسبٌة سواء بالنسبة للتدفق النقدي الداخل أو الخارج.
ج -إدارة العملٌات :وتتولى هذه اإلدارة شإون البنك والتسهٌبلت المادٌة التً ٌملكها
والتً ٌستخدمها فً عملٌاته الٌومٌة مثل قسم حفظ السجبلت وإجراءات التسجٌل الخاصة
بكل من اإلٌداعات أو المسحوبات وكذلك القروض للعدٌد من األنواع المختلفة للعمبلء،
بال؟إضافة إلى قسم الكمبٌوتر أو نظم المعلومات ،وكذلك قسم شإون العاملٌن والذي
ٌختص بحفظ سجبلت العاملٌن وبرامج تدرٌبهم ،كما تشتمل هذه الؽدارة على قسم
للصرافة سواء صرافة آلٌة أو بشرٌة ،وكذلك قسم األمن وذلك للحفاظ على أموال
المودعٌن وممتلكات البنك وأخٌرا قسم إدارة النقدٌة والذي ٌتولى إدارة الرصٌد النقدي
ومتطلبات السٌولة الٌومٌة سواء لؤلفراد أو منشآت األعمال.
د -إدارة األموال المإتمن علٌها لدى البنك :تتولى هذه اإلدارة مهمة تقدٌم العدٌد من
الخدمات االبتمانٌة سواء لؤلفراد أو منشات األعمال بخبلؾ المهمة الربٌسٌة إلدارة
القروض واالبتمان وهً تقدٌم القروض بؤنواعها المختلفة ومن أمثلة هذه الخدمات
األقسام التً تتولى إدارة أموال التقاعد سواء بالنسبة للعاملٌن بالبنك نفسه أو ألفراد أو
منشآت األعمال ،وكذلك القسم الذي ٌتولى إدارة شإون األمبلك العٌنٌة المملوكة للعمبلء
مثل :األراضً والمبانً ،باإلضافة إلى القسم الخاص بتقدٌم خدمة اإلٌجار فً األوراق
المالٌة لصالح العمبلء وتقدٌم النصابح أو الخدمات التسوٌقٌة لهم.
وهكذا نرى أن البنوك التجارٌة من خبلل العدٌد من الخدمات التً تقدمها والوظابؾ التً
تإدٌها أصبحت مجاال لئلدارة ،حٌث ٌقع على عاتق المدٌرٌن اآلن إدارة هذه الوظابؾ
بكفاءة ألهمٌة هذا إلقطاع فً االقتصاد وتوسٌع نشاطه عن ذي قبل.

المطلب الثالث :أهداؾ ووظابؾ البنوك التجارٌة.
الفرع األول :أهداؾ البنوك التجارٌة.
ٌسعى أي بنك تجاري لتحقٌق ثبلث أهداؾ ربٌسٌة هً:
تحقٌق أقصى ربحٌة لتؽطٌة ما ٌتحمله البنك من مخاطر.
تجنب التعرض لنقص شدٌد فً السٌولة لما لذلك من تؤثٌر على ثقة المودعٌن فٌه.
تحقٌق أكبر قدر من األمان للمودعٌن.
وٌستمر التطرق شرح كل عنصر على حدي.
1.الربحٌةٌ :سعً البنك لتحقٌق هدؾ زٌادة قٌمة ثروة مالكٌه عن طرٌق تحقٌق أرباح
مبلبمة أي ال تقل عن تلك التً تحققها المشارٌع األخرى التً تتعرض لنفس الدرجة من
المخاطر ،وتوزٌعها علٌهم بعد االحتفاظ بجزء منها على شكل احتٌاطات إجبارٌة
واختٌارٌة ومخصصات متنوعة وأرباح ؼٌر معدة للتوزٌع.
2.ولكً ٌحقق البنك هذه األرباح فعلٌه أن ٌوظؾ األموال التً حصل علٌها من المصادر
المختلفة وأن ٌخفض نفقاته ألن األرباح هً الفرق بٌن اإلٌرادات اإلجمالٌة والنفقات

اإلجمالٌة بحٌث أن اإلٌرادات اإلجمالٌة للبنك تتكون من نتابج عملٌات االقتراض
واالستثمار التً ٌقوم بها البنك باإلضافة إلى األرباح الرأسمالٌة التً تنتج عن ارتفاع
القٌمة السوقٌة لبعض أصوله ،أما نفقات البنك فتتمثل فً نفقات إدارٌة تشؽٌلٌة ،والفوابد
التً ٌدفعها األفراد لدٌه باإلضافة إلى الخسابر الرأسمالٌة التً قد ٌنشؤ عن انخفاض
القٌمة السوقٌة لبعض أصوله ،والقروض التً ٌعجز عن استردادها ،وتتركز المصلحة
االقتصادٌة فً تحقٌق أكبر فابض ممكن بٌن إٌراداته اإلجمالٌة ونفقاته المختلفة وٌسعى
البنك إلى تحقٌق هذا الهدؾ عن طرٌق تقلٌل نفقاته من ناحٌة وعن طرٌق تحقٌق أكبر
إٌراد إجمالً ممكن من ناحٌة أخرى .
3.السٌولة :تعرؾ السٌولة النقدٌة فً البنوك التجارٌة بؤنها قدرة البنك على مواجهة
االلتزامات المالٌة التً تتكون بشكل ربٌسً من تلبٌة طلبات المودعٌن للسحب من
الودابع ،وتلبٌة طلبات االبتمان ومن هنا تعد السٌولة النقدٌة وشبه نقدٌة وتوفٌرها من
األهداؾ األساسٌة للبنوك التجارٌة ،حٌث أن توفٌرها بساعد البنك على تجنب الخسارة
التً تحدث نتٌجة اضطراره إلى تصفٌة بعض موجوداته ؼٌر السابلة ،فإن مجرد إشاعة
عنه عدم توفر سٌولة كافٌة لدى البنك كفٌلة بان تزعزع ثقة المودعٌن ودفعهم إلى سحب
ودابعهم مما قد ٌعرض البنك لئلفبلس .
4.األمانٌ :تسم رأس مال البنك التجاري بالصؽر مقارنة بصافً األصول ،وهذا ٌعنً
صفر هامش األمان بالنسبة للمودعٌن ،التً تعتبر أموالهم مقارنة بصافً األصول ،وهذا
من أهم مصادر تموٌل استثماراته ،فالبنك ٌستطٌع تحمل خسارة تفوق رأس ماله ،ألن
زٌادتها عنه تإدي إلى تؽطٌتها عن طرٌق اللجوء إلى أموال المودعٌن وعلى البنك
تحقٌق اكبر قدر من األمان للمودعٌن على أساس رأس ماله الصؽٌر ،إال أن ما ٌنبؽً
مبلحظته هو التعارض الواضع بٌن هذه األهداؾ وهو ما ٌمثل المشكلة األساسٌة فً
إدارة البنوك التجارٌة وٌرجع هذا التعارض إلى تعارض أهداؾ كل من اإلدارة
والمودعٌن ،فاإلدارة تسعى إلى تحقٌق أقصى عابد وهو ما قد ٌترك أثرا سلبٌا على
مستوى السٌولة ودرجة األمان أما المودعٌن فٌؤملون فً أن ٌحتفظ البنك بقدر كبٌر من
األموال السابلة ،وان ٌوجه موارده المالٌة إلى استثمارات تتسم بدرجة قلٌلة من
المخاطرة وهو ما ٌترك أثرا عكسٌا على الربحٌة.
5.لذا ٌنبؽً على إدارة البنك أن تركز على تحقٌق هدفها ،المتمثل فً تحقٌق أقصى
عابد ،أما أهداؾ المودعٌن ،والمتمثلة فً السٌولة واألمان فٌمكن أن تتحقق من خبلل
التشرٌعات وتوجهات البنك المركزي .
الفرع الثانً :وظابؾ البنوك التجارٌة.
تقدم البنوك التجارٌة مجموعة من الخدمات المختلفة لزبابنها ،وهذا من خبلل قٌامها بعدة
وظابؾ منها النقدٌة وؼٌر النقدٌة.
وٌمكن تقسٌم هذه الوظابؾ إلى تقلٌدٌة ( قدٌمة) وحدٌثة.
1.الوظابؾ التقلٌدٌةٌ :مكن إجمال هذا النوع من الوظابؾ التً ٌقدمها البنك التجاري فً
النواحً التالٌة :
قبول الودابع والمدخرات من األفراد والمإسسات فً شكل حسابات جارٌة أو ودابع
ألجل.

المساهمة فً تموٌل مشروعات التنمٌة ،وذلك من خبلل منح القروض واالبتمان
بصٌػ مختلفة وبضمانات معٌنة ،للحصول على عابد مناسب من هذه العملٌة.
التعامل بالعمبلت األجنبٌة بٌعا وشراء ،والشٌكات السٌاحٌة والحواالت الداخلٌة منها
والخارجٌة.
تحصٌل الشٌكات المحلٌة عن طرٌق ؼرفة المقاصة وصرؾ الشٌكات المسحوبة
علٌها.
توظٌؾ موارد البنك التجاري على شكل قروض ممنوحة للعمبلء واستثمارات متعددة
مع مراعاة أسس توظٌؾ أموال البنك وهً الربحٌة والسٌولة واألمان.
خلق النقود.
الوظابؾ الحدٌثة :نظرا التساع أعمال البنوك التجارٌة وزٌادة نشاطها فقد تؽٌرت
النظرة للبنك من مجرد مكان لتجمٌع األموال وإقراضها إلى مإسسة كبٌرة تهدؾ إلى
تؤدٌة الخدمات البنكٌة للمجتمع وزٌادة تموٌل المشارٌع التنموٌة فً الدولة ،فقد أدى ذلك
إلى االزدهار االقتصادي والحد من البطالة والعمل على وقؾ التضخم المالً ورفع
مستوى المعٌشة لدى الفرد وهذا كله أدى إلى ظهور وظابؾ حدٌثة للبنك التجاري
سنلخصها فٌما ٌلً :
تقدٌم خدمات استشارٌة للعمبلء فٌما ٌتعلق بؤعمالهم ومشارٌعهم التنموٌة لنٌل ثقتهم
بالبنك.
المساهمة فً دعم وتموٌل المشارٌع التنموٌة التً تخدم المجتمع بالدرجة األولى،
والمشارٌع السكنٌة بالدرجة الثانٌة.
تحصٌل األوراق التجارٌة لصالح العمبلء.
شراء وبٌع األوراق التجارٌة وحفظها لصالح العمبلء.
شراء وبٌع الشٌكات والعمبلت األجنبٌة وتحوٌل العملة للخارج.
إصدار الشٌكات السٌاحٌة وفتح االعتمادات المستندٌة.
إصدار خطابات الضمان وتقدٌم التموٌل المتوسط وطوٌلة األجل.
تؤجٌر الخزابن الحدٌدة وتقدٌم خدمات الكمبٌوتر الحدٌثة والبطاقة االبتمانٌة.
إدارة أعمال وممتلكات العمبلء ،وتسوٌة التزاماتهم الدورٌة كدفع فواتٌر الكهرباء
والؽاز ودفع االشتراكات الدورٌة فً الجرابد والمجبلت.
تسٌٌر المصالح لؽٌر المقٌمٌن من تسدٌد المستحقات الضرٌبٌة والجمركٌة.
المطلب الرابع :آلٌة الرقابة فً البنوك التجارٌة.
تتبع أهمٌة الرقابة من أهمٌة الدور الذي تلعبه فً الحٌاة االقتصادٌة ،وتخدم هذه العملٌة
عدة فبات نذكر منها :إدارة البنك ،المودعٌن ،الزبابن والسلطات النقدٌة المتمثلة فً البنك
المركزي ،ألنها تهدؾ إلى حماٌة االقتصاد الوطنً ،وهناك ثبلث أنواع من الرقابة على
البنوك :الرقابة الداخلٌة ،الرقابة الخارجٌة ورقابة البنك المركزي.
الفرع األول :الرقابة الداخلٌة فً البنوك التجارٌة.
هً الرقابة التً تتولى القٌام بها أجهزة خاصة ضمن الهٌكل التنظٌمً للبنك ،وتتجلى

أهمٌتها من خبلل فعالٌة طرٌقة أداء نظام الرقابة الداخلٌة ومقوماته.
أسالٌب الرقابة الداخلٌة :تتم الرقابة الداخلٌة فً البنوك التجارٌة بؤسالٌب مختلفة نذكرماٌلً :
الجرد المادي المفاجا لخزٌنة البنك وكذلك التحق من الموجودات األخرى.التحقق من صحة السجبلت والدفاتر المحاسبٌة.التحقق من كفاءة الجهاز اإلداري ومدى تطبٌق القرارات الصادرة عن الؽدارة.الزٌارات المفاجبة لمختلؾ المصالح وأقسام البنك والتؤكد من السٌر الحسن للعمل.ٌجب على جهاز الرقابة متابعة أداء هذه األسالٌب باالستمرار والعمل على اكتشاؾ
الثؽرات وتصحٌح االنحرافات وقت حدوثها.
مقومات الرقابة الداخلٌة للبنك :
من أهم ما ٌجب االلتزام به عند تطبٌق الرقابة الداخلٌة فً البنك ما ٌلً:
أن ٌتم تؽٌٌر المشرفٌن على دفاتر األستاذ ومصلحة اإلعبلم اآللً من وقت ألخر.أن ال ٌقترب موظفً الخزانة من حسابات الزبابن.الفصل التام بٌن موظفً دفاتر األستاذ وموظفً دفاتر النقدٌة والمقاصة.مقارنة محتوٌات دفتر النقدٌة مع ما هو مسجل بدفتر األستاذ.إعطاء اإلجازة السنوٌة لكل موظؾ دفعة واحدة دون انقطاع ،وتعوٌضه بموظؾ أخرمإهل ،وذلك لمقارنة أداء الموظؾ األول مع الثانً.
الفرع الثانً :الرقابة الخارجٌة فً البنوك التجارٌة.
تخضع البنوك التجارٌة لرقابة لجنة بنكٌة تضمن حسن تطبٌق القوانٌن واألنظمة التً
تخضع لها البنوك والمإسسات المالٌة ومعاقبة المخالفات المثبتة.
1.اللجنة البنكٌة :تبحث اللجنة البنكٌة عند االقتضاء المخالفات التً ٌرتكبها أشخاص
ؼٌر مرخص ال ٌقومون بؤعمال البنوك والمإسسات المالٌة وتنزل بهم العقوبات التؤدٌبٌة
المنصوص علٌها فً هذا القانون على أن ال ٌحول ذلك دون بقٌة المبلحقة المدنٌة
والجزابٌة
تتؤلؾ اللجنة البنكٌة من المحافظ والنابب المحافظ الذي ٌحل محله كربٌس ومن األعضاء
األربعة التالٌة:
قاضٌٌن ٌنتدبان من المحكمة العلٌا ٌقترحا الربٌس األول لهذه المحكمة بعد استطبلعرأي المجلس األعلى للقضاء.
عضوٌٌن ٌتم اختٌارهم نظرا لكفاءتهما فً الشإون المصرفٌة والمالٌة وخاصةالمحاسبٌة ٌقترحها الوزٌر المكلؾ بالمالٌة.
ٌعٌن األعضاء األربعة لمدة  16سنوات بمرسوم ٌصدر عن ربٌس الحكومة وٌمكن تجدٌد
تعٌٌنهم.
تتخذ اللجنة قراراتها باألؼلبٌة وإذا تعادلت األصوات ٌكون صوت الربٌس مرجحا.أ -خطوات الرقابة الخارجٌةٌ :رتكز العمل الربٌسً للمدقق الخارجً للبنك على التؤكد من
أن الحسابات الختامٌة للبنك تعطً صورة صحٌحة وعادلة عن المركز المالً ،مرورا
بالخطوات التالٌة:

التحقق من تطبٌق القوانٌن واألنظمة فً حسابات البنك.التحقق من أن المٌزانٌة تعبر بصدق عن المركز المالً للبنك فً ختام السنة المالٌة.اإلشراؾ على مختلؾ عملٌات الجرد وإجراءاته وطرٌقة تقٌٌم األصول.مواجهة األخطار المتوقعة بتخصٌص مإونات لقٌم األصول.التؤكد من فعالٌة نظام الرقابة الداخلً وخطواته.التحقق من القوابم المالٌة ومدى تطبٌقها مع معاٌٌر المحاسبة .الفرع الثالث :رقابة البنك المركزي.
هً أكثر أنواع الرقابة على البنوك أهمٌة وشموال ،حٌث ٌقوم جهاز الرقابة فً البنك
المركزي بزٌارات مٌدانٌة لمختلؾ البنوك من خبلل بعض األقسام وخاصة فٌما ٌتعلق
بتسهٌبلت اإلقراض :
أ -الرقابة من خبلل التفتٌش المباشر :من خبللها ٌقوم البنك المركزي بتكلٌؾ موظؾ أو
أكثر من موظفٌه بفحص دفاتر وسجبلت أي بنك ،وعلى الموظفٌن بهذا البنك أن ٌقدموا
كل التسهٌبلت لموظفً البنك المركزي فٌما ٌخص الدفاتر والحسابات والوثابق المطلوبة،
ولتسهٌل أداء لجان التفتٌش التابعة للبنك المركزي تقوم بزٌارات مفاجبة للبنوك للفحص
والتؤكد من صحة إجراءاتها المحاسبٌة والمالٌة والبنكٌة ،ومدى التقٌد بالقوانٌن واألنظمة
والتعلٌمات التً اقرها البنك المركزي ،وتلتزم هذه اللجان بإعداد تقرٌر مفصل حول
الوضعٌة المالٌة للبنك ،وتقدٌمه إلى المسإولٌن فً البنك المركزي.
ب -الرقابة من خبلل التقارٌر والكشوفات الدورٌة :تتم هذه الرقابة من خبلل إرسال
البنوك التجارٌة لتقارٌر دورٌة ،قد تكون ٌومٌة أو شهرٌة أو فصلٌة وفً بعض األحٌان
سنوٌة للبنك المركزي أو فً مواعٌد ٌحددها بنفسه ،وتتضمن معلومات وأرقام إحصابٌة
ومحاسبٌة تعكس األوضاع المالٌة للبنك.
تعتبر هذه الطرٌقة فعالة فً مراقبة البنوك ،ألنها تزود البنك المركزي بمعلومات مستمرة
تساعد فً استخبلص بعض النسب والمإشرات لكل بنك ،وهناك نوعٌن من التقارٌر
السنوٌة المرافقة للقوابم المالٌة فً نهاٌة السنة المالٌة ألؼراض الرقابة وتقٌٌم أداء
البنوك وهً:
كشوؾ مرافقة خاصة بقابمة المركز المالً للبنك.كشوؾ مرافقة خاصة بقابمة الدخل للبنك.خاتمة الفصل.
تزاٌد االهتمام بموضوع الخدمات البنكٌة خبلل العقود الثبلث األخٌرة نظرا للتؽٌرات
والتطورات المستمرة فً بٌبة النشاط البنكً الدٌنامٌكٌة ،الحاجات المالٌة واالبتمانٌة
لؤلفراد وتزاٌد حدة المنافسة السوقٌة وإدراك البنوك ألهمٌة دراسته وإشباع رؼبات
ومطالب العمبلء ،كعامل حاسم للبقاء فً السوق وأساس للتمٌز النسبً.
وٌعرؾ البنك بصفة عامة على أنه الوسٌط بٌن الودابع الباحثة عن االستثمارات
واالستثمارات الباحثة عن الودابع وأنه الوسٌط بٌن الوحدات الفابض ووحدات العجز
وهناك عدة أنواع من البنوك نذكر منها:

البنوك التجارٌة ،بنوك االستثمار ،البنوك المتخصصة...الخ.
ونظرا ألهمٌة البنوك فً االقتصاد الوطنً لكل دولة زاد من مسإولٌته فً تقدٌم خدماته
بجودة عالٌة ،وبما ٌناسب رؼبات العمبلء .هذا ما جعل البنوك تهتم بوظٌفة التسوٌق
وأصبح حالٌا النشاط التسوٌقً من أهم الوظابؾ فً الهٌكل التنظٌمً للبنك ،حٌث ٌعرؾ
التسوٌق البنكً على أنه البحث عن حاجٌات ومٌوالت المستهلك وتلبٌتها ؾ بؤحسن حال،
مع األخذ بعٌن االعتبار أهداؾ ومردودٌة البنك.

الفصل الثالث :دخول البنوك عالم التسوٌق.
مقدمة الفصل:
ال ٌوجد نشاط فً مثل أهمٌة التسوٌق وال ٌوجد بنك ٌمارس نشاطه بنجاح دون وجود
هذه الوظٌفة لدٌه فالتسوٌق هو الروح المبدعة ذات القوة الدافعة لتولٌد حافز الخلق و
االبتكار والتحسٌن والتوجٌه .
وتزداد أهمٌة النشاط التسوٌقً فً المإسسات التموٌلٌة والمالٌة العاملة فً الدول
المتقدمة بصفة عامة والدول المتخلفة بصفة خاصة حٌث تقوم إدارة التسوٌق فً البنك
بتحقٌق الكفاءة فً تشؽٌل فروع البنك المنشرة وتروٌج الخدمات المصرفٌة واإلعبلن
عنها ومتابعة النشاط المصرفً وتنمٌة األثر الفعال :
وسنحاول فً هذا الفصل تكوٌن مدخل للتعرٌؾ بمفهوم التسوٌق البنكً و المضامٌن
األساسٌة التً ٌنطوي علٌها.

المبحث األول :تحول البنوك عالم التسوٌق.
أصبحت الخدمات تحتل دورا هاما فً حٌاة المجتمع  ،فاهتمت الحكومات باإلشراؾ
والوقاٌة علٌها ،لما لها أثر فعال فً رفاهٌة الفرد والمجتمع وقسمت الخدمات بشكل
ٌساعد مقدم الخدمة على تطوٌر اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة.

التوجٌه والعناٌة إلى بناء العبلقات مع العمبلء واالهتمام بخدمتهم لذا أخذت المنظمات فً
اآلونة األخٌرة التعامل بالخدمات فً أسواق معٌنة بهدؾ إشباع حاجات ورؼبات
المستهلكٌن والمستعملٌن الصناعٌٌن لتساهم فً توفٌر جانب كبٌر من الرفاهٌة
واالطمبنان والرعاٌة ،ولتحقٌق االستقرار سواء على مستوى الفرد أو المجتمع .
المطلب األول :مفهوم التسوٌق البنكً ومراحل تطوره.
الفرع األول :مفهوم التسوٌق البنكً .
لقد تعددت تعرٌفات الكتاب والفكرٌٌن للتسوٌق البنكً وذلك راجع لتعدد خلفٌاتهم
وتجاربهم ،باإلضافة الختبلؾ الزواٌا التً ٌنظرون من خبللها لعملٌة التسوٌق البنكً.
التعرٌؾ األول :عرفه" "y. le golvanالتسوٌق البنكً هو البحث عن الحاجات وعن
مٌوالت المستهلك وتلبٌتها فً أحسن حال ،مع األخذ فً عٌن االعتبار أهداؾ ومردودٌة
البنك( ) .
التعرٌؾ الثانً :عرفه " د محسن أحمد الخضٌري" التسوٌق البنكً هو النشاط الذي
ٌشمل الحافة الجهود التً تإدي فً البنك والمإسسة البنكٌة ،والتً تكفل تدفق الخدمات
البنكٌة التً ٌقدمها البنك إلى العمٌل سواء إقراضا أو اقتراضا ،أو إبداعا وخدمات بنكٌة
متنوعة وٌعمل التسوٌق على إشباع رؼبات واحتٌاجات ودوافع هذا العمٌل بشكل مستمر
ٌكفل رضاء عن البنك واستمرار تعامله معه ( ).
التعرٌؾ الثالث :عرؾ "زٌاد رمضان و محفوظ جودة" التسوٌق البنكً ٌعتبر من
األنشطة الربٌسٌة فً أي مإسسة مالٌة وذلك ألنه ٌوفر قاعدة المعلومات األساسٌة التً
ترتكز علٌها النشاطات األخرى بالمإسسة المالٌة أو التً تبنً علٌها الدوابر و الوحدات
اإلدارٌة األخرى خططها و قدراتها) ( .
التعرٌؾ الرابع :عرفه " "M Tillanالتسوٌق البنكً هو مجموعة األعمال التً تسمح
بخلق وتوزٌع الخدمات التً تلبً حاجات المستهلكٌن والتً تعمل على الرفع من ربحٌة
البنك .
التعرٌؾ الخامس :عرفه "  "wayerالتسوٌق البنكً هو النشاط الذي ٌنطوي على
تحدٌد أكثر األسواق ربحٌة فً الوقت الحاضر والمستقبل ،وتقٌٌم الحاجات الحالٌة
والمستقبلٌة للعمبلء ،فهو ٌتعلق بوضع األهداؾ للمإسسة وإعداد وتصمٌم الخطط
البلزمة لتحقٌق تلك األهداؾ وإدارة الخدمات المصرفٌة بالطرٌقة التً ٌمكن بواسطتها
تنفٌذ تلك الخطط ،كما أنه ٌتضمن عملٌة التكٌٌؾ التً ٌتطلبها التؽٌٌر البٌبً) ( .
التعرٌؾ السادس ٌ:قصد بالتسوٌق البنكً ذلك النشاط الدٌنامٌكً الحركً الذي ٌمارسه
كافة العاملٌن فً البنك أٌا كان موقفهم أو أٌا كان العمل الذي ٌقومون به .
التعرٌؾ السابع :التسوٌق البنكً هو مجموعة األنشطة التً تضمن بالتعاون مع الوظابؾ
األخرى فً البنك استمرار تقدٌم الخدمات البنكٌة إلى العمٌل فً الوقت والمكان المناسبٌن
بالجودة المطلوبة وبؤقل تكلفة ممكنة والتً تهدؾ إلى تحقٌق احتٌاجات العمٌل
وطموحاته .
ومن أهم ممٌزاته ما ٌلً:
1المال هو المادة األولٌة لكل نشاط بنكً والذي ٌقوم محل المادة األولٌة فً العملٌةاإلنتاجٌة .

2وجود عبلقات دابمة بٌن الزبون والبنك.3احتكار كل مإسسة بنكٌة لشبكة توزٌع خاصة بها التً تكون دوابر و وكبلت البنك.4الرؼبة فً تحسٌن جودة الخدمة البنكٌة والتً تحتاج إلى جهود تسوٌقٌة خاصة.5ارتفاع المٌزانٌات المخصصة فً االتصال وتوسٌع الشبكات نتٌجة الكتشاؾ سوقاألفراد.
الفرع الثانً :مراحل تطوره.
لم تهتم البنوك بالتسوٌق قبل منتصؾ الخمسٌنات من القرن العشرٌن و لم تتفهم إدارة
البنوك سوى القلٌل عن التسوٌق و لم تعره سوى اهتمام سطحً و كانت البنوك تثنً
سٌاسات محافظة و تقدم الخدمات التقلٌدٌة
و الضرورٌة المطلوبة بواسطة العمبلء ولم تكن البنوك فً حاجة لتسوٌق خدماتها .
كما كانت مبانً لبنوك أشبه بالمعابد اإلؼرٌقٌة التً تبهر العمبلء بتصمٌمها وتوحً لهم
بؤهمٌة وقوة البنك ،وجاءت التصمٌمات الداخلٌة للبنك خالٌة من أي لمسات جمالٌة أو
كمالٌات بل أتممت بالبساطة والصرامة فً آن واحد ،ولم ٌكن العمٌل ٌبلحظ أي إبتسامة
على وجوه الصرافٌن هكذا كانت صورة البنك قبل عصر التسوٌق ،وٌرجع التسوٌق
البنكً وبداٌة االهتمام به من جانب البنوك إلى أواخر الخمسٌنات وبداٌة الستٌنات من
القرن الماضً ،وتؽٌر اتجاهات البنوك نحو التسوٌق وتزاٌد االهتمام بتطبٌق مفاهٌمه
وأسالٌبه الحدٌثة لم ٌحدث مرة واحدة ،فقد مر التسوٌق البنكً بتطوره بعد مراحل:
أ-مرحلة التروٌج :هذه المرحلة تصنؾ التسوٌق البنكً ببعده البٌعً فً البداٌة ،حٌث
كانت البنوك تمارس أعمالها فً سوق اتصفت بؤنها سوق بابعٌن  ،وكانت الحاجات
المالٌة واالنتمابٌة ال تزٌد عن ما تنتجه وتوفره البنوك من الخدمات البنكٌة كما كانت
معنٌة ببٌع وتروٌج ما تنتجه من خدمات التً كان على العمبلء قبولها ،لهذا لم تكن
البنوك بحاجة لتسوٌق خدماتها وقد حرصت كافة البنوك على أن تبدو دابما مكان األمن،
بعد ذلك وفً أوابل الستٌنات بدأ اهتمام البنوك بالتسوٌق انصرؾ هذا األخٌر لمفهوم
اإلعبلم والعبلقات العامة معا أي التسوٌق عبارة عن عملٌة دعاٌة ،إعبلم ٌهدؾ اجتذاب
عمبلء جدد إلى البنك أو المحافظة أو زٌادة حجم العمبلء الحالٌٌن وألجل ذلك اتخذت
بعض اإلجراءات التسوٌقٌة المتمثلة فً توزٌع بعض المكافبات أو الهداٌا للعمبلء من
طرؾ خبراء التروٌج ووكبلء اإلشهار وذلك لمواجهة المنافسة على حسابات التوفٌر
واالدخار ،وقد قامت البنوك بإنشاء وحدات تنظٌمٌة خاصة لتسوٌق أو ٌتؽٌر ما سمً
بإدارة العبلقات العامة إلى إدارة التسوٌق أو بالرؼم من هذا فقد كان التسوٌق ورادفا
للتروٌج.
ب -مرحلة االهتمام الشخصً بالعمبلء :تركز مفهوم التسوٌق على ضرورة توفٌر جو
ودي أثناء التعامل مع العمبلء فً هذه المرحلة أدركت البنوك بؤن جذب العمبلء للبنك
عملٌة قد تكون سهلة لكن اإلحتفاض بهم وضمان استمرار واألهم قد تكون عملٌة أصعب .
تلك البنوك بدأت فً تصمٌم برامج معٌنة إلرضاء العمبلء لتحسٌن دٌكورات المكاتب
وإزالة الحواجز الزجاجٌة بٌن موظؾ الصندوق والعمٌل باإلضافة إلى تدرٌب موظفً
البنك على كٌفٌة التعامل مع العمبلء وكسب رضاهم ) ( .

وبعد فترة فقد هذا العامل تؤثٌره وخاصة عندما لجؤت كافة البنوك إلى توفٌر الجو الودي
للعمٌل ،ولم ٌعد هذا العامل مٌزة تنافسٌة ٌختص بها بنك دون ؼٌره مما مهد لتطور آخر
فً مفهوم التسوٌق البنكً ظهر الحقا.
ج -مرحلة التجدٌد واالبتكار ) ( :على الرؼم من النتابج التً حققها العمل بمفهوم
التوجٌه بالعمبلء فقد بدأت البنوك فً سعٌها المستمر بمواجهة المنافسة والتؽلب علٌها
بتطوٌر مفهوم التسوٌق البنكً إلى مفهوم التجدٌد واالبتكار سواء فً نوعٌة الخدمات
التً تقدمها أو فً الكٌفٌة التً ٌتم بها تقدٌم هذه الخدمات ،وذلك لتحقٌق أكبر إشباع
ممكن للعمبلء ،وقد تعدى ذلك إلى الدراسة والبحث المستمرٌن عن سلوك العمٌل والحالة
المالٌة ؼٌر المشبعة له ٌهدؾ تطوٌر ما ٌقابلها من خدمات محققة ألهداؾ العمٌل والبنك،
وقد قامت البنوك بدراسات تسوٌقٌة مكثفة كان من نتٌجتها تقدٌم خدمات جدٌدة كخدمة
الصندوق اآللٌة " "Teller Automated Machinesوبطاقات االبتمان أو االعتماد
" "cradit,cardsالتعامل مع البنك عبر الهاتؾ .
د -مرحلة التركٌز عل قطاع محدد من السوق :بدأت البنوك فً هذه المرحلة تتسابق فً
البحث عن أسالٌب وأسس جدٌدة لكً تحقق أعلى درجة من التمٌٌز فً السوق ،وظهرت
الحاجة إلى مٌزة تنافسٌة ،وقد سادت هذه المرحلة فترة السبعٌنات فقد أدركت البنوك بؤنه
ال ٌمكن ألي بنك أن ٌكون األفضل لجمٌع العمبلء وأنه البد لها من التخصص واالهتمام
بفبات ضعٌفة من السوق وهو ما ٌسمى باإلحبلل التسوٌقً " " positioningفبدال من
توجٌه الجهود إلى كافة القطاعات السوقٌة التً ٌمكن للبنك أن ٌخدمها بكفاءة وفعالٌة ( .
)
ه -مرحلة فطم التسوٌق :مع تزاٌد اهتمام البنوك بالتسوٌق كعامل أساسً فً تحقٌق
االستقرار والنمو خاصة فً ظل الظروؾ البٌبٌة المتؽٌرة السرٌعة والمنافسة الحادة التً
ٌعمل فٌها البنك،تحبل التسوٌق البنكً مرحلة هامة من مراحل تطوره،حٌث أٌقنت إدارة
البنك أن األداء البنك الفعال ٌجب أن ٌخضع لقدر من التخطٌط العلمً
و الواعً .
انتهت هذه المرحلة بقٌام البنوك بممارسة النشاط التسوٌقً فً إطار األنظمة المتكاملة
للمعلومات بإعداد وتطوٌر أنظمة بحوث التسوٌق والمعلومات التسوٌقٌة وتدعٌم أنظمة
االتصاالت التسوٌقٌة،وكذا االهتمام بتطوٌر أنظمة التخطٌط وإعداد خطط تسوٌقٌة قصٌرة
ومتوسطة األجل وذلك لكل مجال من النشاطات البنكٌة زٌادة على ذلك تطوٌر أنظمة
الوقاٌة على مدى تحقٌق أهداؾ البنك الموجودة.
و من ثم أصبحت البنوك تحتوي على قسم التسوٌق الذي ٌحتوي على عدة مصالح
كمصلحة البحث والتطوٌر،مصلحة التخطٌط،مصلحة االتصاالت الخارجٌة،مصلحة مساعدة
الشبابٌك مساعدة الشبابٌك .
و -مرحلة المفهوم االجتماعً للتسوٌق :تمثل أحداث المراحل فً تطوٌر التسوٌق
البنكً،وقد بدأت فً الظهور خبلل العشرٌة األخٌرة من القرن الماضً كنتٌجة لنمو حركة
حماٌة المستهلك " "Consumérismeو الحركات االجتماعٌة األخرى .
وٌقوم هذا المفهوم على ضرورة أخذ المصلحة العامة للمجتمع ككل إلى جانب أخذ
مصلحة العمٌل الفرد أو المنظمة .

وٌنعكس تطبٌق البنوك للمفهوم االجتماعً للتسوٌق على عدة نواحً أهمها :
تؤكٌد أهمٌة تموٌل مشروعات األعمال وتوجٌه االستثمارات للمجاالت المساهمة بدرجةأكبر من ؼٌرها فً تحسٌن جودة أو نوعٌة الحٌاة و تحقٌق أكبر إشباع ممكن لحاجات
ورؼبات أكبر عدد ممكن من األفراد .
تؤكٌد أهمٌة معاونة العمبلء على اتخاذهم للقرارات الملٌة واالستثمارٌة على أسسسلٌمة و توجٌههم إلى المجاالت التً ٌإدي االستثمار فٌها لتحقٌق مصالحهم ومصالح
المجتمع .
تؤكٌد أهمٌة تحقٌق البنك ألهداؾ عمبلبه كعامل أساسً لتحقٌق أهداؾ البنك،من خبللإعداد أنظمة تقٌٌم درجة رضاء العمبلء عن خدمات البنك ) ( .
المطلب الثانً :أهمٌة التسوٌق البنكً وأهدافه.
الفرع األول :أهمٌة التسوٌق البنكً.
لقد ازدادت أهمٌة التسوٌق البنكً فً اآلونة األخٌرة خاصة فً ظل التؽٌرات السرٌعة
التً ٌشهدها العالم فً مجال التطورات التكنولوجٌة واالنفتاح االقتصادي والعولمة ومن
ثم ٌعتبر التسوٌق البنكً محور نشاط البنوك وأداتها الربٌسٌة لتقدم وتحقٌق النمو
المتوازن لخدماتها حٌث أن :
التسوٌق هو الحافز على خلق وابتكار خدمات جدٌدة وتطوٌرها .
بناء صورة إٌجابٌة عن البنك فً أذهان الزبابن.
تولٌد انطباعات أكثر إٌجابٌة عن القدرة التكٌٌفٌة للبنك ومرونته العالمٌة فً
االستجابة لمتؽٌرات السوق البنكٌة .
تروٌج الخدمات البنكٌة ومتابعة النشاط البنكً.
إشباع رؼبات زبابن البنك وتحقٌق رضاءهم .
الرفع من مكانة البنك فً السوق البنكً بالتحسٌن والتطوٌر واالمتٌاز .
تكامل العمل البنكً وانسجام أنشطته .
وتزداد أهمٌة التسوٌق البنكً فً الدول النامٌة عنه فً الدول المتقدمة وذلك نظرا لما
ٌبلقٌه العمل البنكً من مصاعد وما ٌواجهه من قٌود تستدعً النظرة له نظرة شاملة
وواعٌة ٌجمع عدد هابل من المعلومات التً ٌجب توافرها للتقلٌل من دابرة عدم التؤكد
وفرض الخطؤ التً تواجهه اتخاذ القرارات البنكٌة فً هذه الدول .
الفرع الثانً :أهداؾ تطبٌق التسوٌق البنكً.
تسعى إدارة البنك إلى تحقٌق مجموعة من األهداؾ من خبلل تخطٌط إستراتجٌة لخدماته
والمتمثلة فً ما ٌلً
زٌادة رقم أعمال البنك :والمقصود الحصول على المزٌد من المتعاملٌن والودابع بؤقل
تكلفة باإلضافة إلى تلك األعمال المتعلقة بتوظٌؾ هذه الموارد فً اإلقراض ،االستثمار
العملٌات البنكٌة وتؽٌٌر مزٌج الخدمات للوصول ألسواق جدٌدة
العمل على استقرار نشاط البنك :وهذا ٌعطً فرص وافرة فً مجال تخطٌط السٌولة

والربحٌة للبنك .
ارتباط الخدمات المقدمة بتحقٌق ربحٌة معٌنة للبنك :وإذ أن األرباح مازالت تعبر عن
نشاط البنك ونجاحه.
باإلضافة إلى أهداؾ أخرى وهً:
ٌ1.هدؾ التسوٌق البنكً لدراسة سوق الخدمة البنكٌة.
2.دراسة المتعاملٌن الخالٌٌن والمرتقٌٌن .
3.التوجٌه المنتظم للخدمات البنكٌة إلى الزبابن بالطرٌقة التً تحقق رضاهم أو أهداؾ
البنك .
4.التوسع واالنتشار من خبلل زٌادة الفروع والوحدات.
5.تقلٌل المخاطر.
6.وإذا اعتمد البنك على التسوٌق فإن ذلك ٌشتمل على أهداؾ لها طابع اجتماعً كتموٌل
صفار المنتجٌن ،الحرفٌٌن واالهتمام بتشجٌع الفنون والرٌاضة والتعلٌم فً الرٌؾ.
المطلب الثالث :مكانة ومهام إدارة التسوٌق فً الهٌكل التنظٌمً للبنك.
تمثل إدارة التسوٌق إحدى الوظابؾ اإلدارٌة الربٌسٌة فً البنك ،و التً من خبللها
ٌستطٌع التكٌؾ والموابمة المستمرة بٌن العوامل البٌبٌة الؽٌر المتحكم فٌها ،والعوامل
الداخلٌة التً تستطٌع التحكم فٌها
الفرع األول :مكانة إدارة التسوٌق فً البنك( ) .
موقع إدارة التسوٌق فً البنك على أهمٌة كبٌرة باعتبارها المدٌرٌة الوحٌدة التً تهتم
بعملٌة دراسة المحٌط و زٌادة الموارد وهذا من خبلل أبحاث و دراسات تقنٌة وفنٌة كما
ٌقوم بتحدٌد اإلستراتجٌة التً ٌتعامل بها البنك مع عمبلبه و محاولة التعرؾ علٌهم أكثر
فؤكثر لتوطٌد العبلقات معهم فدور عملٌة التسوٌق هو التؤكد من إدارة األنشطة التسوٌقٌة
بنجاح و التً تشمل عناصر المزٌج التسوٌقً المنتج-التسعٌر-التروٌج-التوزٌع ٌقصد
بالنجاح هنا تحقٌق رضا العمٌل من جهة و استؽبلل البنك لموارده المالٌة والبشرٌة
استؽبلال أمثبل من جهة أخرى .
فالهدؾ األساسً للنشاط التسوٌقً،ومن ثم إدارة التسوٌق.تحقٌق القدر األمثل من
المبٌعات للعمبلء بالسعر المناسب،وهذا ٌلزم البنك بناء الهٌكل التنظٌمً على التنسٌق
بٌن هذه األنشطة لتحقٌق األهداؾ المسطرة و بفاعلٌة السٌما إن كان مدٌر التسوٌق هو
المسبول عن تنسٌق كل هذه الجهود واألعمال التسوٌقٌة وبوجه عام فإن تنظٌم اإلدارة
التسوٌقٌة المسبولة عن النشاط التسوٌقً ٌجب أن ٌتسم بالمرونة والقدرة و لقدرة على
التكٌؾ فً البٌبة البنكٌة المتؽٌرة باستمرار وهذا ما ٌحتم على المسبولٌن متابعة
التطورات الحاصلة فً السوق وإدراك ما ٌجري حولهم و الشكل التالً ٌبٌن موقع إدارة
التسوٌق فً الهٌكل التنظٌمً ألحد البنوك.
الفرع الثانً :مهام إدارة التسوٌق فً البنك( ).
إن األنشطة التً تقوم بها إدارة التسوٌق واسعة ومتنوعة ولكنها ال تختلؾ فً جوهرها

ومضمونها بٌن بنك آخر ومن أهم هذه الوظابؾ ما ٌلً :
1إمداد إدارة البنك ببحوث تسوٌقٌة منتظمة تحدد مركز البنك فً السوق بالنسبة لكلخدمة ،كما تحدد نوعٌة عمبلء البنك ومٌولهم ومواصفاتهم ومهنهم وأعمالهم ،وعوامل
تفصٌلٌة للبنك دون البنوك األخرى.
2رسم سٌاسات الخدمة التً ٌقدمها البنك فً ضوء التطورات فً مفاهٌم العمبلءوالتطورات العالمٌة فً مجال البنوك ،والعمل على تقدٌم الخدمات البنكٌة الجدٌدة للسوق
وتحدٌد وقت التقدٌم وكٌفٌة دراسة وتطوٌر الخدمات العالمٌة للبنك ٌهدؾ جذب أكبر عدد
ممكن من العمبلء للتعامل معهم ،وكذا دراسة الخدمات البنكٌة التً تقدمها البنوك
المنافسة والتعرؾ على حجم نشاط هذه البنوك وخططها المستقبلٌة.
3دراسة االنتشار الجؽرافً لوحدات البنك فً السوق البنكٌة وإمكانٌات فتح وحداتجدٌدة هذه باإلضافة لمتابعة نشاط الوحدات المالٌة ومدى تؽطٌتها لكافة أجزاء السوق،
ووضع هٌكل أسعار للخدمات البنكٌة.
4متابعة البرامج الخاصة بنشر المفهوم التسوٌقً بٌن مختلؾ المستوٌات اإلدارٌة فًالبنك .
5إعداد وتنفٌذ الحمبلت التروٌجٌة الخاصة بنشاط البنك فً تعامله مع العمبلء،والجمهور الخارجً العام واإلشراؾ على إعداد المواد التروٌجٌة والهداٌا التذكارٌة
والمعارض التً ٌعدها البنك والنشرات الخاصة به .
6تقٌٌم النشاط التسوٌقً للبنك خبلل فترات زمنٌة متقاربة وتقدٌم تقارٌر منتظمة عنمواصلة القوة والضعؾ لئلدارة العلٌا للبنك .
شكل رقم  :14الهٌكل التنظٌمً إلدارة النشاط التسوٌقً فً البنك.
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المطلب الرابع :المزٌج التسوٌقً البنكً.
ٌعتبر المزٌج التسوٌقً مفهوما متعارفا علٌه بٌن رجال التسوٌق ،وٌمثل ذلك الخلٌط من
األنشطة التسوٌقٌة التً ٌمكن التحكم فٌها بواسطة الشركة والموجهة إلى قطاع سوقً
معٌن ،حٌث ٌتكون المزٌج التسوٌقً من أربعة عناصر والمتمثلة فً المنتوج( الخدمة
البنكٌة) ،السعر ،التوزٌع ،التروٌج.
وٌمكن تقدٌم هذا المزٌج فً السوق البنكً بطرٌقة تجعل من هذا التكوٌن أو المزٌج
عرضا جذابا لقطاع مستهدؾ ومحدود فً السوق وفً ما ٌلً تقوم بعرض لعناصر هذا
المزٌج والقرارات المرتبطة بكل عنصر من عناصر.
شكل رقم : 13عناصر المزٌج التسوٌقً.
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الفرع األول :المنتج( ).
بالرؼم من أن لفظ المنتج هو لفظ دارج إال أن مفهومه العلمً لٌس بالسهولة التً قد
ٌتصورها البعض حٌث أن المفهوم الصحٌح تحدده مبٌعة القرارات التً تتعلق بالسلعة،
فالمنتج ٌمكن تعرٌفه بؤنه أي خصابص تشبع الحاجات ٌحصل علٌها المستهلك عن قٌامه
بعملٌات المبادلة ،والتً تتضمن مجموعة من المنافع النفسٌة والمادٌة.
1مفهوم دورة حٌاة المنتوج البنكً :
ٌرتكز مفهوم دورة حٌاة الخدمة البنكٌة على مقولة:
"الخدمة البنكٌة إذا كان لها أن تطرح فً السوق بقدر كبٌر من النجاح فإن اإلقبال
الشدٌد على التعامل بهذه الخدمة سٌتبلشى مع مرور الزمن".
ومع هذا التطور فً حجم التعامل ،تدخل الخدمة أطوار نموها المبكر ،فالنضوج و
التشبع ،وعندما ٌصل سوق الخدمة إلى هذا المستوى من النضوج فإنه ٌصبح أكثر
جاذبٌة ،وستحاول مإسسات مالٌة وبنكٌة كثٌرة دخول السوق ،وبالتالً ٌستمٌل قدرا
أكبر من المنافسة بٌن هذه المإسسات ،وسٌفر من ذلك خروج البعض اآلخر ،تحت وطؤة
عدم قدرتها على البقاء من السوق( ).
ومع وصول هذا التطور إلى قمته ،فإن المرحلة التالٌة المتوقعة هً االنحدار التدرٌجً
حٌث تدخل خدمات أكثر تطورا أو خدمات بدٌلة إلى السوق ،وٌمكن إدراج مراحل المنتج
الخدمً البنكً فً أربع مراحل وهً مرحلة التقدٌم مرحلة النمو ،مرحلة التضرج ،مرحلة
التدهور .
وهناك أربعة عوامل على األقل تحدد طول و شكل دورة حٌاة المنتج :
حاجات ورؼبات واتجاهات و سلوك المستهلك .

معدل التقٌٌم التكنولوجً .
نشاط المنافسٌن .
النشاط التسوٌقً للشركة صاحبة المنتج.
أ-مرحلة تقدٌم الخدمة( ):
تمثل هذه المرحلة تلك البداٌة الخاصة بكل منتج وذلك عن تقسٌمه للسوق ألول مرة،
وعادة ما ٌتم تقدٌم المنتج للسوق فً هذه المرحلة على نطاق تجاري واسع بعد فترة
طوٌلة من التفكٌر فٌه وتنمٌته.
تتصؾ هذه المرحلة بالنمو المنخفض للمبٌعات من الخدمة البنكٌة الجدٌدة ،وٌحقق البنك
خسابر فً هذه المرحلة نتٌجة التكالٌؾ الكبٌرة التً ٌنفقها على تروٌج خدماته واإلعبلن
عنها ،وعلى بحوث التسوٌق وقنوات التوزٌع .......الخٌ ،هدؾ تعرٌفها للعمبلء ووصؾ
مزاٌاها وخصابصها وفوابدها واإلقبال علٌها على نطاق واسع
ب -مرحلة النمو:
ٌمكن القول بؤن هذه المرحلة هً المرحلة الذهبٌة للمنتج ،خبلل هذه المرحلة تبدأ
المبٌعات وأرباح السلعة فً الزٌادة بمعدالت سرٌعة ،التً تدعو العدٌد من المنافسٌن إلى
الدخول للسوق وتقدٌم نفس المنتج لبلستفادة من هذا الرواج وعن دخول المنافسٌن
للسوق تبدأ األرباح فً التسطح والثبات ،وٌمكن للبنك تحسٌن مستوى قبول الخدمة فً
السوق من خبلل:
التطوٌر والتحسٌن فً مبلمح جودة الخدمة .
بٌع الخدمة إلى قطاعات عرٌضة فً السوق .
التركٌز من خبلل اإلعبلن من أجل االقتناع لشراء الخدمة .
تخفٌض أسعار الخدمة كلما أمكن لجذب أكبر عدد من العمبلء .
ج -مرحلة النضج:
تعتبر هذه المرحلة األطول زمنا من المراحل األخرى وتتضمن هذه المرحلة بانخفاض
األرباح وحجم المبٌعات وزٌادة اإلعبلن والتكالٌؾ وٌصل العمبلء إلى مرحلة التشبع من
الخدمة بسبب دخول البنوك المنافسة للسوق ،وٌتجه بعض المنافسٌن إلى تقدٌم
تخفٌضات سعرٌه كبٌرة فً خدماتهم حتى ٌمكنهم جذب أكبر عدد من المستهلكٌن لها،
وفً هذه المرحلة تكون معظم المنتجات ذات خصابص أو صفات واحدة بحٌث ٌصعب
على رجال التسوٌق استخدام مفهوم تمٌٌز المنتج لخلق تماٌز لخدماتها عن منتجات
المنافسٌن فً السوق وتتحدد الحصة السوقٌة لكل بنك ،وٌمكن للبنك إطالة عمر السلعة
بإتباع اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة التالٌة :
تعدٌل فً األسعار لجذب قطاعات أخرى من العمبلء فً السوق .
تخفٌض األسعار لبلحتفاظ بالعمبلء على األقل مع تحسٌن حصة البنك فً السوق .
تؽٌٌر اإلستراتٌجٌة المبٌعٌة من خبلل بٌع الخدمة البنكٌة مع العدٌد من الخدمات .
المماثلة إلعطاء العمٌل نوعا من اإلؼراء المتعدد أو الواسع( ).

د -مرحلة االنحدار :
فً هذه المرحلة تتجه مبٌعات المنتج نحو االنخفاض وأحٌانا بسرعة كبٌرة وقد ٌكون ذاك
ناشبا عن وصول السوق إلى مرحلة التشبع أو نتٌجة ظهور تقنٌة فنٌة جدٌدة أو هناك
طرٌقتان أمام البنك.
أ إما سحب الخدمة كلٌا من السوق و بالتالً عدم تحمل أي نوع من الخسابر أو ٌنتج هذا
األسلوب الفرصة أمام البنك باستخدام الموارد المترتبة على سحب هذه الخدمة من
السوق فً تقدٌم خدمات أخرى مرٌحة ،ؼٌر أنه ٌجب مراعاة أنه ٌترتب على سحب خدمة
ملٌة متاحة للعمبلء بعض اآلثار العكسٌة .
إ ن انخفاض من حدة المنافسة قد ٌكون من المرؼوب فٌه االستمرار فً تقدٌم هذه
الخدمة فً تقدٌم هذه الخدمة فً السوق أو فً القطاعات التً تحقق الربحٌة فقط مع
تروٌج خدمة معدلة تحتوي فقط على أفضل المنافع أو المزاٌا التً تجذب العمبلء ممن هم
على صلة قوٌة بالبنك،وال ٌتسبب عنهم ضٌاع وقت إدارة البنك فٌما ٌتعلق بالمبٌعات أو
النواحً اإلدارٌة و الشكل التالً ٌوضح دورة حٌاة الخدمة و مراحلها :
الشكل رقم  : 16دورة حٌاة المنتج
مرحلة التدهور مرحلة النضوج مرحلة النمو مرحلة التقدم المبٌعات
مبٌعات الصناعة
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2مزٌج المنتج:
لٌس من الؽرٌب الٌوم أن تتجه معظم الشركات فً السوق إلى تقدٌم مزٌجا من الخدمات
و لٌس من خدمة واحدة و خاصة تلك الشركات المتوسطة ،و كبٌرة الحجم و عندما تنظم
إلى مجموعة المنتجات التً تقدمها الشركة فإننا نستخدم مصطلحان هامان :خط المنتج و
مزٌج المنتج.
)1خط المنتج :هو عبارة عن مجموعة من المنتجات التً تقدمها الشركة و التً ٌرتبط
كل منهما باألخر ل بطرٌقة ما ،فقد ترتبط المنتجات مع بعضها البعض الستخدامها نفس
المادة الخام فً اإلنتاج أو نفس العملٌة الصناعٌة .
)2مزٌج المنتج :هو عبارة عن كافة المنتجات التً تقدمها الشركة الواحدة للسوق و
خطوط المنتج تقع علٌها
مجموعة من المنتجات الفردٌة المترابطة ،ولكل مزٌج منتج عمقا و اتساعا نفس الوقت،
ولكل شركة تقدر مدى عمق و اتساع مزٌجها من المنتجات الذي نقدمه للسوق.
3إستراتٌجٌة المنتج ( الخدمة البنكٌة):

فً ظل التؽٌرات المتبلحقة فً السوق و البٌبة التسوٌقٌة للبنوكٌ ،صبح من الضروري
على أي بنك القٌام بتصمٌم البرامج التسوٌقٌة التً تتبلءم مع االحتجاجات المتؽٌرة
للعمبلء ،منها بطبٌعة الحال إستراتٌجٌة الخدمات ،إن الهدؾ من ذلك هو محاولة البنك
ربط الخدمات التً ٌعرضها باحتٌاجات السوق و أن ٌظل على اتصال مستمر بالبٌبة التً
ٌعمل فٌها.
و الشكل التالً ٌبٌن المصفوفة التً تعرؾ بمصفوفة األسواق و المنتجات و التً أمام
البنك أربع استراتٌجٌات بدٌلة للتعامل مع السوق البنكً .
األســـواق
سوق حالً سوق جدٌد
المنتجات
المصدر :عوض بدٌر الحداد ،مرجع سابق ص170
)1إستراتٌجٌة التؽلؽل فً السوق:
طبقا لهذه اإلستراتٌجٌة تبحث إدارة البنك عن الطرق و األسالٌب التً تحقق زٌادة فً
حصة البنك فً السوق من خبلل األسواق الحالٌة و عمبلء البنك الحالٌٌن و هناك ثبلثة
أسالٌب ربٌسٌة أمام البنك إلتباع هذه اإلستراتٌجٌة وهً:
أ :أن ٌحاول البنك حث عمبلبه الحالٌٌن على زٌادة حجم ودابعهم بشكل عام أو استخدام
القروض بدرجة أكبر أو زٌادة التعامل مع أجهزة البنك اآللً فً عملٌات السحب النقدي
أو ؼٌرها ،و ٌفٌد ذلك إذا كان حجم استخدام العمبلء لهذه الخدمة محدودا.
ب :أن ٌحاول البنك جذب عمبلء البنوك المنافسة إذا شعر أن هناك نقاط ضعؾ لدى
المنافسٌن.
جٌ :مكن للبنوك أن تحاول إقناع عمبلبها ؼٌر المستخدمٌن حالٌا لبطاقات االبتمان أو
ألجهزة الصرؾ اآللً باإلقبال على هذه الخدمات و االستفادة منها :
)2إستراتٌجٌة تنمٌة السوق :
فً ظل هذه اإلستراتٌجٌة ٌنبؽً على إدارة البنك أن تبحث عن أسواق جدٌدة و عمبلء
جدد ٌمكنها الوفاء باحتٌاجاتهم المادٌة و البنكٌة عن طرٌق الخدمات الحالٌة التً ٌقدمها
البنك فمن ناحٌة ٌمكن إلدارة البنك أن تبحث عما إذا كان هناك عمبلء متوقعون ٌمكنهم
االستفادة من خدمات البنك الحالٌة فً المنطقة الموجودة فٌها البنك عن طرٌق جذب
العمبلء الجدد إلى البنك ،فمثبل إذا كان البنك ٌقوم بخدمات إقراض للتجارة و رجال
األعمالٌ ،مكن أن ٌقوم نفس الخدمات لؤلطباء و المهندسٌن و ؼٌرهم ،و من جهة أخرى
ٌمكن للبنوك أن تفكر فً فتح فروع جدٌدة متعددة فً المناطق التً تتواجد فٌها أو حتى
فً الخارج وذلك للوصول إلى عمبلء آخرٌن.
)3إستراتٌجٌة تطوٌر الخدمات:
طبقا لهذه اإلستراتٌجٌة فإن على إدارة البنك أن تؤخذ فً الحسٌات إمكانٌة تقدٌم خدمات
بنكٌة جدٌدة أو تطوٌر الخدمات الحالٌة ،فإما أن تعرض خدمات بنكٌة جدٌدة مثل بطاقات
الصرؾ اآللً و الخدمة البنكٌة الهاتفٌة  ، Téléphone Ban Kingوإما تحدث تؽٌرات

أو تطوٌرا فً الخدمات البنكٌة الحالٌة وقد ٌرى البعض أنه من األفضل تعدٌل أو تطوٌر
الخدمات البنكٌة الحالٌة ،عن تقدٌم خدمات جدٌدة كلٌة للسوق ،وهذا لتقلٌل حجم المخاطر
التً ٌمكن أن ٌتعرض لها البنك ،ومع ذلك فهناك ضرورة لدراسة تؤثٌر هذه التعدٌبلت من
الناحٌة التجارٌة على البنك ،وقد تؤخذ أشكال تطوٌر الخدمات البنكٌة الحالٌة العدٌد من
الجوانب منها:
التطوٌر فً جودة الخدمات البنكٌة المقدمة للعمبلء حٌث ٌإدي ذلك إلى تحسٌن درجة
الثقة فً البنك والخدمات التً ٌقدمها .
تحسٌن أو تطوٌر مبلمح أو مواصفات الخدمة البنكٌة بهدؾ زٌادة المنافع أو الفوابد
المتوقعة من الخدمة الحالٌة ،مثل استخدام بطاقة الصرؾ اآللً فً دفع فواتٌر الكهرباء
والهاتؾ ودفع قسط القرض ......الخ.
تحسٌن أو تعدٌل أسلوب تقدٌم الخدمة STYLE MODIFICATION
وٌمكن مبلحظة ذلك بوضوح فً قٌام مدٌر الفروع بزٌادة كبار العمبلء فً أماكنهم
ومكاتبهم أو تخصٌص بعض الموظفٌن لعمبلء معٌنٌن كما هو الحال فٌما ٌعرؾ ب
PRUVATE BANKING

)4إستراتٌجٌة التنوٌع فً تقدٌم الخدمات:
هذه اإلستراتٌجٌة مختلفة تماما عن اإلستراتٌجٌات الثبلثة السابقة ،إذ أنها ترتكز على
التعامل مع خدمات جدٌدة كلٌة ،وعمبلء جدد خارج نطاق األنشطة البنكٌة العادٌة ،ولكنها
تعتبر خدمات مكملة لما تعرضه من أنشطة وخدمات بنكٌة تقلٌدٌة ،فعلى سبٌل المثال
ٌمكن أن ٌملك البنك شركة تؤمٌن وٌمارس نشاط التؤمٌن ،أو أن ٌعمل فً مجاالت
العقارات أو فً مجاالت خدمات السفر والسٌاحة........الخ .
وعلى إدارة البنك أن تتساءل باستمرار عما ٌبحث العمبلء ،وما هً المنافع المترتبة على
كل خدمة ٌقدمها ،ألن حاجات ومطالب عمبلبها فً تؽٌٌر مستمر وٌنبؽً أن تبلحق
خدماتها تلك االحتٌاجات المتؽٌرة ،وإذا اعتقد المسبولٌن عن التسوٌق فً البنك أن عمبلء
الٌوم سوؾ ٌكونون راضٌٌن عن خدمات األمس فإنهم ٌرتكبون خطؤ فادح ،وبالتالً
ٌنبؽً أن ٌكون هناك تحلٌل مستمر الحتٌاجات العمبلء ،وتعدٌل السٌاسات واالستراتٌجٌات
المتصلة بالخدمة البنكٌة بناء على هذا التحلٌل .
الفرع الثانً :التسعٌر( ).
سعر السلعة من أهم العوامل التً تإثر فً دخل المنشآت وٌتم تسعٌر الخدمة البنكٌة
لتصبح أكثر مبلبمة لقدر الزبون ،بحٌث ٌستطٌع تحمله وٌقتنع به ،والتسعٌر فً العمل
البنكً ال ٌقتصر فقط إلى عامل التكلفة فً ممارسة النشاط ،بل إنه ٌرتبط بعامل اإلٌرادات
والفوابد التً ٌمكن الحصول علٌها من ممارسة هذا النشاط .
وتلعب قرارات التسعٌر دورا كبٌرا فً إستراتٌجٌة التسوٌق ،حٌث ٌجب أن ٌوضع السعر
بالعبلقة مع العناصر األخرى مثل دورة حٌاة السلعة ،أهداؾ البٌع ،الحصة من السوق،

وهناك عدة أنواع من األسعار مثل الفوابد ،العموالت ،الرسوم وأسعار بعض الخدمات
األخرى ،وٌجب أن تكون أهداؾ البنك واضحة بالنسبة لعمله ككل وإلستراتٌجٌة التسوٌق
المتبعة لدٌه ،بحٌث تكون هذه األهداؾ متماشٌة مع أسعار خدماته ،فالسعر له نتابج على
األرباح وزٌادة أو نقص حصة البنك من السوق لذلك ٌجب أن ٌتخذ قرار التسعٌر على
بنٌة من األهداؾ للبنك اإلستراتٌجٌة العامة ،وعلى البنك أن ٌخطط لردود فعل المنافسٌن
لكل إستراتٌجٌة سعرٌه()0
)1أهمٌة قرارات التسعٌر :تظهر أهمٌة قرارات التسعٌر فً كونها تإثر على أطراؾ
عدٌدة ،كما أنها تتؤثر كذلك بهذه األطراؾ وٌتضح ذلك فً ما ٌلً )
أ-النظرة االقتصادٌةٌ :نظر على األسعار على أنها المحدد األساسً لمستوى المبٌعات من
السلع والخدمات ولذلك ٌبلحظ أن السعر من هذا المنظور ٌعتبر موضع االهتمام الربٌسً
فً جمٌع النظرٌات والنماذج االقتصادٌة ،كما أن اآللٌة أو األسلوب الذي ٌتم على أساس
تحدٌد األسعار قد أصبح موضع اهتمام الكثٌر من الباحثٌن االقتصادٌٌن.
ب-على المستوى الحكومًٌ :بلحظ أن أسعار السلع والخدمات تخضع للدراسة والراجعة
الدابمة ٌبلحظ أن أسعار السلع على معدالت التضخم وبالتالً على الرفاهٌة االجتماعٌة
للمواطنٌن.
ج-التؤثٌر على الربحٌة :تتبع أهمٌة قرارات السعٌر بصفة أساسٌة من تؤثٌرها على
معدالت الربحٌة التً ٌحققها البنك من خبلل تحدٌد العابد الذي ٌمكن الحصول علٌه ،كذلك
لتؤثٌر السعر على الطلب وبالتالً على حجم األعمال الممكن تحقٌقها.
بعبارة أخرى ٌإثر التسعٌر على ربحٌة البنك مباشرة ،نظرا ألن األسعار التً ٌدفعها
العمبلء تولد إٌرادات ،كما أن األسعار تإثر على حجم أعمال البنك .
)2العوامل المحددة لؤلسعار( ) :
تواجه عملٌة اتخاذ القرارات وتصمٌم سٌاسات التسعٌر الكثٌر من القٌود أو التحدٌات
بعضها بٌبً واآلخر سلوكً ،باإلضافة إلى عوامل أخرى فنٌة وإدارٌة ومن بٌن المعوقات
ما ٌلً:
1/عدم توافر الوقت الكافً لمتخذي القرارات الخاصة بالتسعٌر لقراءة الكتابات والبحوث
الخاصة بتحلٌل المعلومات وكل ما ٌنشر من بٌانات عن األسعار.
2/اختبلؾ أهداؾ التسعٌر من الناحٌة العملٌة عن تلك األهداؾ التً تسعى البحوث
المنشورة لبلوؼها وبصفة خاصة ما ٌتعلق بتطبٌق اإلرشادات الخاصة بالوصول إلى قرار
التسعٌر األمثل.
3/تعدد أنواع المنتجات التً تنتجها أو تبٌعها بعض المنضمات.
4/صعوبة وجود طرٌقة واحدة لقٌاس تؤشٌر وجود السلع البدٌلة على قرار التسعٌر .
5/وجود الصعوبات فً قٌاس أو تقدٌم ردود أفعال العمبلء أي قرار التسعٌر.
6/وجود الصعوبات فً تقدٌم أو تحدٌد ردود أفعال المنافسٌن لقرارات التسعٌر للخدمات
الخاصة بالمنظمة
وأخٌرا متخذ قرار التسعٌر علٌه أن ٌؤخذ فً اعتباره جمٌع العوامل المحددة لؤلسعار،
باإلضافة إلى العبلقات المتبادلة بٌن تسعٌر السلعة وبٌن باقً عناصر المزٌج التسوٌقً.
)3أسالٌب وإجراءات تسعٌر الخدمات البنكٌة:

هناك مدخلٌن أساسٌٌن للتسعٌر ،مدخل موجب بالتكلفة ،ومدخل موجب بالسوق نذكرهم
على النحو التالً:
1التسعٌر طبقا لمدخل التكلفة:بافتراض قٌام البنك بتحدٌد أهداؾ التسعٌر ،فإنه ٌطرح السإال هذا حول كٌفٌة اتخاذ قرار
التسعٌرٌ ،شٌر النموذج االقتصادي التقلٌدي المعروؾ إلى تعظٌم الربح حٌث ٌتحدد السعر
عندما تتساوى التكلفة الحدٌة مع اإلٌرادات الحدٌة ،وهذا من الناحٌة النظرٌة ،أما فً
الواقع العلمً فإن استخدام هذا النموذج محدود ألنه ٌتطلب المعرفة التامة بحاالت الطلب
التً تواجه الخدمة البنكٌة فً السوق وال ٌؤخذ فً اعتباره أي أهداؾ إستراتٌجٌة للبنك
سوى الربح ،وأن األهداؾ طوٌلة األجل ٌمكن تحقٌقها من خبلل التضحٌة باألهداؾ
قصٌرة األجل.
المشكبلت التً تواجه االعتماد على مدخل التكلفة:هذا المدخل ٌفترض تحقٌق حجم مبٌعات معٌن عند سعر معٌن ،بٌنما نجد أن السعر
وحده له تؤثٌر جزبً على المبٌعات.
التكالٌؾ الكلٌة عادة ما تكون مشتركة بٌن العدٌد من الخدمات التً ٌقدمها البنك،
األمر الذي ٌصعب معه تخصٌص التكالٌؾ وخاصة ؼٌر المباشرة منها على خدمات
معٌنة .
الخطورة فً البحث عن إستراد التكالٌؾ الفارقة وهً التكالٌؾ الثانٌة التً تكون قد
تم اتفاقها فً الماضً والتً ال ٌنبؽً أن ٌكون لها تؤثٌرا حالٌا على السعر.
2التسعٌر طبقا لمدخل السوق) ( :طبقا لهذا المدخل ٌنظر إلى التكالٌؾ باعتبارها تمثل فقط نوعا من القٌود على الحد األدنى
للسعر الذي ٌجب أن ٌتقصاه البنك فً مقابل الخدمات التً ٌقدمها أي أن التكالٌؾ تمثل
قٌدا على حرٌة البنك فً عدم النزول عن حد أدنى فً التسعٌر وٌؤخذ هذا المدخل فً
الحسبان العوامل التالٌة:
ما ٌمكن أن ٌتحمله السوق من أسعار.
أنشطة المنافسٌن.
إدراك العمبلء للعبلقة بٌن السعر وجودة الخدمة البنكٌة المقدمة..
األهداؾ الكلٌة لئلستراتٌجٌة التسوٌقٌة للبنك.
وتجدر اإلشارة بؤن الفكرة القابمة بتسعٌر الخدمات حسب اعتبارات السوق ولٌس التكلفة
هً فكرة لٌست جدٌدة ،ؼٌر أنه مازال هناك عدد من المدٌرٌن ٌتخذون قرارات التسعٌر
بناءا على اعتبارات التكلفة على أساس أنها عناصر أو تدخبلت ملموسة فً أي قرار
وٌمكن حسابه كمٌا بسهولة ،أما العوامل المتعلقة بالسوق فٌصعب حصرها ،كما أن
اإلحساس بمقدرة السوق على تحمل أسعار معٌنة ٌؤتً سوى من الخبرة فقط فً مجال
مبٌعات خدمة بنكٌة معٌنة.
فً هذا الصدد أسلوب التسعٌر القابم على تحلٌل المنتج الذي ٌقوم على مفهوم أن السعر
الذي ٌدفعه العمٌل مقابل الخدمة ٌنبؽً أن ٌرتبط مباشرة بمختلؾ المنافع التً ٌبحث
عنها .

)3قرارات التسعٌر( ):
تتضمن قرارات التسعٌر دراسة العدٌد من النقاط:
)1توقٌت اتخاذ قرارات التسعٌر :عادة ما ٌتم اتخاذ قرارات التسعٌر عند تقدٌم خدمات
جدٌدة أو تؽٌر األسعار بالنسبة للخدمات الحالٌة ،وتتخذ القرارات فً المواقؾ التالٌة:
حدوث تؽٌر مفاجا فً عناصر التكلفة الخاصة بالبنك.
قٌام المنافسٌن بإدخال تعدٌبلت على أسعار خدماتهم الحالٌة.
قٌام السلطات النقدٌة بوضع تشرٌعات سرٌعة جدٌدة.
)2تسعٌر الخدمات الجدٌدة :عند قٌام البنك بتسعٌر منتج جدٌد ،فعلى اإلدارة أن تضع
ثبلثة أهداؾ عامة فً تصوراتها وهً:
تحقٌق القبول للمنتج.
المحافظة على المركز السوقً فً مواجهة المنافسة.
زٌادة الربحٌة ومعدلة العابد.
)3تؽٌٌر أسعار الخدمات الحالٌة :إن تحدٌد أسعار الخدمات الجدٌدة ال ٌمثل المجال الوحٌد
الذي ٌتطلب تحدٌد إستراتٌجٌة للتسعٌر ،فؽالبا ما تقوم البنوك بإجراء تعدٌبلت مستمرة
فً أسعار ما تقدمه الخدمات ،سواء تم فً ذلك بمبادرة من إدارة البنك أو ردا على
تحركات البنوك المنافسة أو محاولة للتكٌؾ مع تشرٌعات بنكٌة جدٌدة
المبادرة فً تعدٌل األسعار.
االستجابة للتؽٌرات فً أسعار المنافسٌن.
االستجابة للتشرٌعات المإثرة على السعر.
)4من ٌتخذ قرارات التسعٌر:
نظرا ألهمٌة السعر كقرار استراتٌجً وتؤثٌره على أرباح البنك ،فإن اإلدارة ٌجب أن تحدد
السٌاسات التً توجه إستراتٌجٌات البنك التسعرٌة والتً تتناسب حجمه وهٌكله وأهدافه.
إن بعض البنوك قد تلجؤ إلى تكوٌن لجان التسعٌر والبعض اآلخر إلى تبنً ما ٌسمى بفرق
المهام والتً ٌسند إلٌها مهمة تسعٌر الخدمات الجدٌدة.
)5بعض طرق التسعٌر :هناك طرٌقتان تستخدمها البنوك سواء إلعادة تسعٌر خدماتها
الحالٌة أو عند تقدٌم خدمات جدٌدة وهً:
أ )التسعٌر القابم على العبلقات  :ومعناه قٌام البنك بتشجٌع عمبلءه على استخدام أكثر
من خدمة أو تكثٌؾ معامبلته فً الخدمات المقدمة إلٌه بالفعل ،مثل تخفٌض العموالت أو
رفع معدالت الفابدة على الحسابات االدخارٌة واالستثمارٌة ،أو الحد من أسعار الفابدة
على القروض عند تعامل العمٌل فً أكثر من حساب ومن أهم الفوابد التً ٌحققها البنك :
انخفاض التكلفة:حٌث أنه من األفضل من حٌث التكلفة خدمة عمٌل واحد ٌتعامل فً 
ثبلث حسابات عن خدمة ثبلث عمبلء بتعامل كل منهم فً خدمة معٌنة.
الحفاظ على العمٌل :فكلما زاد عدد الحسابات التً ٌتعامل فٌها عمٌل ما ،كلما كان من
السهل الحفاظ علٌه وإقناعه باستمرار تعامله مع البنك.
زٌادة الربحٌة :حٌث أن الربحٌة اإلجمالٌة التً ٌمكن تحقٌقها من تقدٌم مجموعة
خدمات متكاملة للعمٌل ،تكون أفضل من معدالت الربحٌة التً ٌمكن تحقٌقها من التعامل
فً حالة بٌع كل خدمة بصفة منفردة.

ب) التسٌٌر القابم على تعدٌل السلوك:
ٌعتمد هذا األسلوب على استخدام السعر بحث العمبلء على اتخاذ تصرؾ معٌن قد ٌنتج
عنه إما تقلٌل التكلفة أو زٌادة الربح ،مثل قٌام البنك بتحمٌل العمٌل تصرفات معٌنة فً
حال قٌامه بصرؾ مبالػ نقدٌة من خبلل التعامل مع موظؾ الشباك مباشرة ،بٌنما ال ٌتم
تحمٌله مثل هذه المصروفات إذا قام بالسحب عن طرٌق استخدام جهاز الصرؾ اآللً .
الفرع الثانً :التروٌج.
نتطرق فً هذا المطلب إلى تلك الطرق التً ٌستخدمها رجال التسوٌق من توصٌل
المعلومات التسوٌقٌة الخاصة بالشركة ومنتجاتها إلى القطاعات السوقٌة المستهدفة،وبعد
التروٌج هو سبلح االتصال الخاص بالمزٌج التسوٌقً و المهمة األساسٌة للنشاط
التروٌجً هً القٌام بإخبار،وإقناع،وتذكٌر المستهلكٌن حتى ٌقوموا باالستجابة للمنتجات
التً تقوم الشركة بتقدٌمها لهم وبعد النشاط التروٌجً أكثر األنشطة التسوٌقٌة رإٌة من
قبل األفراد وبدون التروٌج قد ال ٌسمح المستهلك بالمرة عن وجود المنتج و ال ٌعرؾ
عنه أي شًء.
وٌعرؾ التروٌج على أنه :هو مجموعة األنشطة المتعلقة باالتصال بالعمٌل لتعرٌفه
بالخدمات التً ٌقدمها ،وتوضٌح مزاٌاها ومجاالت تمٌزها عن ؼٌرها بهدؾ التؤثٌر فً
سلوك العمٌل ،ولزٌادة قدرة البنك على بٌع خدماته ( ).
وبعبارة أخرى :هو عبارة عن أي شًء من أشكال االتصال المستخدمة بواسطة البنك
بهدؾ إخبار أو تذكٌر أو إقناع عمبلبه سواء لشراء خدماته التً ٌقدمها،أو تعرٌفهم
بالدور الذي ٌلعبه فً المجتمع ( ).
1عناصر المزٌج التروٌجً:
هناك مجموعة من العناصر ٌمكن استخدامها بعضها أو كلها التحقٌق أهداؾ البنك
التروٌجٌة حٌث البد من وجود نوع من التنسٌق والتكامل فٌما بٌنها حتى تتحقق األهداؾ
التروٌجٌة للبنك وأنه من المهم عند البدء الحمبلت اإلعبلنٌة أن ٌكون هناك تنسٌق بٌن
كافة األنشطة التروٌجٌة حتى ٌكون التؤثٌر على العمبلء باتخاذ قرارات التعامل مع البنك
فعاال وإٌجابٌا،وفٌما ٌلً نشرح موجز لكل عنصر من عناصر المزٌج التروٌجً(). 4
أ -اإلعبلن :هو اتصال ؼٌر شخصً مدفوع الثمن إلقناع العمٌل بؤفكار أو بسلع أو
بخدمات محددة بواسطة جهة معلومة.وحتى ٌكون اإلعبلن فعاال ٌجب أن تتوفر فٌه
الشروط التالٌة:
صدق اإلعبلن.
مؽزى مضمون اإلعبلن.
التوقٌت المناسب لئلعبلن.
اختٌار الوسٌلة المناسبة لئلعبلن .
التخطٌط والتنظٌم والرقابة لمتابعة الحمبلت اإلعبلنٌة.
ب -الدعاٌة :هً وسٌلة اتصال ؼٌر شخصٌة تهدؾ اإلثارة و الطلب على السلعة أو
الخدمة أو فكرة بالتعرٌؾ بها بؤسلوب مستر تشرح فٌه تارٌخ المنظمة وإنجازاتها أو
كفاءة إدارتها متبعة فً ذلك المنهج اإلخباري أو الصحفً كالمقاالت الصحفٌة
والروبورتاجات والملصقات فً المعارض و بالتالً فهً وسٌلة ؼٌر شخصٌة مجانٌة

تهدؾ إلى التعرٌؾ فقط دون أن تدخل فً محاولة إقناع العمٌل مباشرة لشراء الخدمة.
ج -البٌع الشخصً :عبارة عن التقدٌم الشفهً للسلع والخدمات واألفكار فً محادثة أو
مقابلة بٌن مندوبً البٌع والعمبلء المرتقٌٌن بهدؾ إتمام عملٌة البٌع ،حٌث ٌعتبر كل
موظؾ بالبنك مساهم فً عملٌة البٌع الشخصً للخدمات البنكٌة من خبلل اختبلطه
بالعمبلء أثناء العمل ،فالموظؾ الجٌد والراضً عن عمله ٌعكس صورة جٌدة عن البنك
حتى أمام معارفه وأقاربه .
د -تنشٌط المبٌعات :وتشمل كافة األنشطة والجهود التروٌجٌة التً تهدؾ إلى التؤثٌر فً
قرار العمٌل ودفعه للشراء من أجل زٌادة مبٌعات البنك ،وتتم عملٌة تنشٌط المبٌعات
باستخدام العدٌد من األدوات كالهداٌا التذكارٌة و العناٌات المجانٌة والمعارض
والمسابقات وؼٌرها وٌعتبر تنشٌط المبٌعات نوع من البٌع الؽٌر الشخصً ،إذ أن الهدؾ
األساسً منه هو زٌادة حصة المبٌعات فً المدى القصٌر وفً حدود معٌنة وفً منطقة
جؽرافٌة معددة.
ه -العبلقات العامة :جاء فً تعرٌؾ معهد العبلقات العامة البرٌطانً بؤن العبلقات العامة
هً جهود إدارٌة مخططة ومستمرة تهدؾ إلى تعزٌز التفاهم المتبادل بٌن المنشؤة
وجماهٌرها ،أما cultipوزمبلبه فٌشٌرون إلى أن العبلقات العامة هً الوظٌفة اإلدارٌة
التً تقوم بإنشاء واالحتفاظ بعبلقات متبادلة ومفٌدة بٌن المنشؤة والجمهور الخارجً –
العمبلء -الداخلً -موظفٌن -الذي ٌعتمد علٌه مدى نجاح المنظمة أو فشلها.
 2تخطٌط الحمبلت التروٌجٌة:تتطلب الجملة التروٌجٌة للبنك تواجد إطار ٌساعد المسإولٌن عن التسوٌق فً البنك فً
التحقٌق من تخطٌط و تتقٌد النشاط التروٌجً بفعالٌة ،و الحصول على أفضل النتابج من
العملٌة التروٌجٌة ،و التعرؾ على نقاط القوة و الضعؾ .
وٌوضح الشكل التالً ثمان خطوات أساسٌة فً تخطٌط و تنفٌذ العملة التروٌجٌة للبنك و
ٌنبؽً األخذ فً االعتبار أن هذه الخطوات متكاملة و تإثر فً بعضها البعض( ).
شكل رقم  : 14تخطٌط الحمبلت التروٌجٌة
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أ -اختٌار الخدمة التً سٌتم تروٌجهاٌ :نبؽً أن ٌكون هناك فهم دقٌق لؤلسباب وراء
اختٌار خدمة معٌنة لئلعبلن عنها و رد فعل المنافسة فً السوق ،و سوؾ تؤثر هذه
المعلومات على أهداؾ اإلعبلن و طبٌعته ،إستراتٌجٌة إعبلنٌة و هجومٌة أو دفاعٌة،
وكذلك على المٌزانٌة المطلوبة و على مستوى نشاط الفروع.
ب -تحدٌد أهداؾ الحملة التروٌجٌة :فٌدون األهداؾ ال ٌمكن قٌاس نتابج الحملة
اإلعبلنٌة ،بل إن ؼٌاب أهداؾ واضحة سوؾ تإثر سلبا على كل عنصر من عناصر
الحملة و مع ذلك ٌنبؽً أن تكون األهداؾ مرنة خبلل عملٌة التخطٌط.
ج -تحدٌد جمهور العمبلء المستهدفٌنٌ :إثر جمهور العمبلء المستهدفٌن على اختٌار
الرسالة اإلعبلنٌة و الوسٌلة و المٌزانٌة المخصصة لئلعبلن.
د -اختٌار الوسابل اإلعبلنٌةٌ :عد اختٌار الوسٌلة اإلعبلنٌة جهود عملٌة تخطٌط الحمبلت
اإلعبلنٌة باإلضافة إلى الرسابل اإلعبلنٌة المراد توصٌلها ،و تجدر اإلشارة إلى أن
المٌزانٌة المخصصة للتروٌج تؤثر على اختٌار الوسٌلة اإلعبلنٌة و على حجم اإلعبلم و
توقٌته ،و لذلك على البنك أن ٌعتمد فً هذه المرحلة على مهارات الوكاالت اإلعبلنٌة
الجٌدة للتؤكد من حسن إدارة و توجٌه و صرؾ المٌزانٌة المخصصة للتروٌج.
ه -تحدٌد مٌزانٌة التروٌجٌ :نبؽً أن تحدد مٌزانٌة التروٌج فً ضوء أهداؾ الحملة
اإلعبلنٌة و التروٌجٌة التً وضعت بواسطة البنك
و -اختٌار فعالٌة اإلعبلن قبل و بعد تنفٌذ الحملة اإلعبلنٌةٌ :هدؾ هذا الختٌار إلى تحدٌد
مدى الدقة أو عدم الدقة فً التجانس بٌن عناصر الخطة التروٌجٌة و من األهمٌة ٌمكن
اختٌار تؤثٌر وسابل اإلعبلن و توقٌت الرسالة اإلعبلنٌة على جمهور العمبلء المستهدفٌن،
كما ٌمكن أن ٌقوم فرع البنك بإجراء بعض البحوث لمعرفة تؤثٌر الجملة اإلعبلنٌة على
المبٌعات .
ي -برنامج دعم الجملة التروٌجٌة وأنشطة المتابعة :من المهم تحدٌد ما ٌنبؽً عمله
وتوقٌت ذلك و كٌفٌة القٌام به ،فكلها مجاالت هامة ٌنبؽً تؽطٌتها فً أي عملٌة تخطٌط،
إن اإلجابة على هذه التساإالت قد تكشؾ على الحاجة إلى تدرٌب أو تحفٌز القابمٌن على
الحملة التروٌجٌة بهدؾ التؤكد من أنشطة البنك سوؾ تتمكن من مواجهة الخدمات
واألعمال البنكٌة التً تولدت علن التروٌج .
ن -قٌاس النتابج :تفٌد المعلومات الناتجة عن قٌاس النتابج فً تحدٌد التؽٌرات التً
ٌنبؽً إدخالها على الحملة اإلعبلنٌة وذلك لتعظٌم المنافع والنتابج والقضاء على أي نوع
من اإلسراؾ فً استخدام الموارد ،ومرة أخرى تستخدم األسبلة متى؟ كٌؾ؟ فً قٌاس
النتابج بالمقارنة باألهداؾ الموضوعة للحملة التروٌجٌة.
الفرع الثالث :التوزٌع.
تتضمن عملٌة توزٌع المنتجات توصٌل المنتجات من سلع أو خدمات إلى األفراد ،وٌمكن
تعرٌؾ قناة التوزٌع ألنها مجموعة من المنضمات أو األفراد الذٌن ٌشاركون و ٌساهمون
فً تحوٌل ملكٌة السلع والخدمات وذلك فً حركة تدفقها من المنتجٌن إلى المستهلكٌن
النهابٌٌن أو إلى منضمات األعمال
وٌعد كل من المنتجٌن والوسطاء ،والمشرفٌن أعضاء فً قناة التوزٌع والوسطاء ما هم
إال مجموعة من المنضمات أو األفراد الذٌن ٌوجدون فً عملٌة تدفق السلع والخدمات

بٌن كل من المنتج والمستهلك كؤعضاء فً القناة
وٌعد اختٌار موقع و توزٌع شبكة فروع البنوك من أهم الموضوعات التً تعالجها إدارة
التسوٌق البنكً فً البنك
1قنوات توزٌع الخدمات البنكٌة ( ).ٌتوقؾ إنتاج البنك فً أداء رسالته على اختٌار منفذ توزٌع وتقدٌم خدماته البنكٌة بالشكر
المناسب الذي ٌفً بحاجات ورؼبات عمبلء البنك وفً الوقت نفسه عدم تحمله لتكالٌؾ
مرتفعة وتتمثل منافذ توزٌع الخدمات البنكٌة فً ما ٌلً:
)1فروع البنكٌ :عتبر كل فرع من فروع البنك صورة مصؽرة من البنك ،حٌث تمارس
فٌه كافة األنشطة البنكٌة التً تإدي بواسطة اإلدارات المركزٌة فً المركز الربٌسً
للبنك ،فالفرع ٌمثل صورة البنك فً أذهان العمبلء ،على أساس أن كثٌرا منهم ال ٌعرؾ
سوى الفرع الذي ٌتعامل معه منذ سنوات وقد ال ترتبط بالمركز الربٌسً أي عبلقة ،لذا
ٌجب على البنك اختٌار الفرع بشكل جٌد و ٌناسب العمبلء الحالٌٌن المرتقٌٌن أٌضا .
)2وحدات التعامل اآللً وبطاقات االبتمان :تستخدم هذه الوحدات للتعامل بصفة أساسٌة
فً المناطق التً ٌصعب افتتاح فرع فٌها أو استخدامها فً المواعٌد التً ٌؽلق فٌها البنك
أبوابه أو لتحقٌق عن عاتق فرع األعمال البنكٌة العادٌة مثل عملٌات سحب النقود،
االستفسار عن الرصٌد ،طلب بٌانات خاصة بالعمٌل كما مكنت هذه البطاقات من الربط بٌن
إنتاج
و توزٌع الخدمة ،حٌث تنتج و توزع فً نفس الوقت .
)3نظام التوكٌبلت البٌنٌة :نشؤ هذا النظام نتٌجة القصور فً نظام شبكة توزٌع الخدمات
البنكٌة لدى أحد البنوك مما أدى إلى توكٌله لبعض الشركات األخرى للقٌام به نٌابة
عنه،وعلى الرؼم من تقدم النشاط االقتصادي و اتساع نطاق التؽطٌة الجؽرافٌة لفرو
البنك اإلنجلٌزٌة تستخدمه .
)4نظام التعامل بالمناقصةٌ :طلق على هذا النظام نظام الجٌر و حٌث تقوم البنوك
وفروعها بتسوٌة مدٌرٌتها لدى البنوك األخرى ،وبالتالً معامبلت عمبلء كل منهم معها
وفق مجموعة من الحسابات الخاصة لكل بنك لدى البنك اآلخر كما ٌفٌد هذا النظام فً
تسٌٌر التعامل و نشر الوعً البنكً بٌن العمبلء فضبل عن السرعة فً تسوٌة المعامبلت .
)5تقدٌم الخدمة البنكٌة المتطورة التكنولوجٌة :ازداد استخدام هذه الوسٌلة من وسابل
توزٌع الخدمات البنكٌة نتٌجة إدخال الحاسب اآللً فً أعمال البنوك،وقد أمكن االستفادة
من هذه القناة التوزٌعٌة فً األعمال التالٌة:
أ -دفع الفواتٌر عن طرٌق تحوٌل األموال من حساب العمٌل فً البنك إلى حساب المستفٌد
المطلوب سداد الفواتٌر له سواء نفس البنك أو بنك آخر.
ب-إمساك دفتر خاص بمصروفات األسرة و إعداد كشوؾ متابعة لها و تحلٌل مٌزانٌتها
وفقا للتقسٌمات الخاصة بؤوجه االتفاق مثل اإلنفاق على المؤكل و الملبس و الترفٌه...إلخ
و تخطٌط أوجه اإلنفاق المناسبة لها .
ج -حساب ضرٌبة الدخل.
د -إعداد سجبلت و مذكرات بالشإون المالٌة لؤلسرة مثل حساب بوالص التؤمٌن و بطاقة

االبتمان و إجازات المرور و رخص السٌارات...إلخ .
2تؤثٌر التكنولوجٌا على الخدمات البنكٌة ) ( :إن للتكنولوجٌا بوجه عام تؤثٌر فً ناحٌتٌن :األولى أن التكنولوجٌا قد أدت إلى أجدات
تؽٌرات فً أداء العملٌات البنكٌة فً محاولة لتحسٌن إنتاجٌة و ربحٌة البنك ،و الثانٌة
استهدفت التكنولوجٌا عمبلء البنوك من حٌث تسهٌل أداء الخدمة المقدمة إلٌهم و تحسٌن
مستوى أدابها ،و من المجاالت التسوٌقٌة فً مجال البنوك التً تؤثرت بإدخال
التكنولوجٌا .
)1المزٌج السوقً :لقد مكن التطور التكنولوجً البنوك من التوسٌع نطاق الخدمات
البنكٌة و تنوٌعها بطرق جدٌدة ،األمر الذي ساعد على تخفٌض األسعار األتعاب التً
تتقاضاها البنوك ،نتٌجة االقتصادٌات التشؽٌل المترتبة على تخفٌض التكالٌؾ بسبب
التطور التكنولوجً.
)2قطاعات السوق :أدى التطور التكنولوجً إلى توسٌع قطاعات السوق المستخدمة
كنتٌجة لكون هذه الخدمات قد أصبحت مساحة بسهولة أكثر أمام العمبلء ،و كذلك إؼراء
العمبلء بشراء خدمات جدٌدة بما ٌإدي إلى خلق طلب جدٌد على الخدمات البنكٌة .
3ترشٌد اإلنفاق و المعلومات المقدمة للعمبلء :إن األرباح اإلضافٌة المترتبة على
تخفٌض فً التكالٌؾ ،و تحوٌل العملٌات البنكٌة الؽٌر مربحة إلى عملٌات مربحة من
خبلل تقلٌل االعتماد على عنصر العمل و اإلجراءات الٌدوٌة ،و كذلك االستخدام الكؾء
لتظم المعلومات المتعلقة بالعمبلءٌ ،إدي إلى تحسٌن جودة نتابج العملٌات :التسوٌة
البنكٌة.
)4السلوك االستهبلكً و مستوى نضج العمبلء البنكً :قد أثرت التكنولوجٌا على السلوك
االستهبلكً للعمبلء نتٌجة لزٌادة معرفتهم و خبراتهم على أثر التعامل مع أجهزة الصرؾ
اآللً و ؼٌرها من نظم توزٌع الخدمات المتطورة تكنولوجٌا .
المبحث الثانً :دور التسوٌق فً إدارة التسوٌق البنكً.
ال ٌوجد نشاط فً مثل أهمٌة التسوٌق وال ٌوجد بنك ٌمارس نشاطه بنجاح دون وجود
هذه الوظٌفة لدٌه فالتسوٌق الروح المبدعة ذات القوة الدافعة لتولٌد حافز الخلق واالبتكار
والتحسٌن والتجوٌد.
وتزداد أهمٌة النشاط التسوٌقً فً المإسسات التموٌلٌة والمالٌة العاملة فً الدول
المتقدمة بصفة عامة وفً الدول المتخلفة بصفة خاصة ،حٌث تقوم إدارة التسوٌق فً
البنك بتحقٌق الكفاءة فً تشؽٌل فروع البنك المنتشرة وتروٌج الخدمات البنكٌة واإلعبلن
عنها ومتابعة النشاط البنكً وتنمٌة األثر الفعال لدى العمبلء.
المطلب األول :تكامل الوظابؾ التسوٌقٌة البنكٌة.
ٌستمد تكامل الوظابؾ التسوٌقٌة روابطه الوثٌقة من الشمول واالستمرارٌة المتصلة
بالنشاط البنكً باعتباره نشاط ٌدور فً حلقة متصلة منتظمة تحتاج إلى انضباط دقٌق كما
ٌستمد تكامله من خبلل ترابط الوظابؾ الخاصة بالمإسسة المصرفٌة أو البنك والتً
ٌمثلها البعض بؤنها وجهة عمله واحدة نظرا لتكاملها الشدٌد ،أي وظٌفة اإلٌداع
واإلقراض فكبلهما ٌتم الحصول بموجبه على المصادر والموارد المالٌة التً ٌتم توظٌفها

واستخدامها إلدارة النشاط البنكً .
وتقدٌم االبتمان والقروض ومنح الخدمات المصرفٌة والذي ٌعد أساس الربحٌة التً تكفل
للبنك االستمرار فً أداء مهمته ودفع تكالٌؾ الودابع للعمبلء فضبل عن تعوٌض خسارته
وزٌادة أرباحه وبالتالً استمراره فً التواجد فً السوق المصرفً بشكل منافس وٌظهر
الشكل ( )0التالً تكامل الوظٌفة التسوٌقٌة المزدوجة للمإسسة.
الفرع األول :بالنسبة لجذب الودابع.
إن البنك ٌقوم بتصمٌم مزٌج خدمً لجذب مدخرات وودابع العمبلء باعتبارها المصدر
الدابم للحصول على األموال وتوظٌفها توظٌؾ مناسب وٌتم ذلك عن طرٌق دراسة
السلوك االقتصادي العام لعمبلء البنك ومعرفة المحددات األساسٌة المإثرة على سلوك كل
منهم سواء فٌما ٌتصل بالمستوى العام أو الخاص للدخل وكذلك المستوى العام لؤلسعار
ونمو الدخل فً االقتصاد الوطنً وفً االقتصادٌات الخارجٌة وتحتاج هذه العملٌة فً
عصرنا الحاضر إلى فهم عمٌق ٌشمل عدة جوانب ٌظهرها لنا بوضوح الشكل ( )2التالً.
فالتسوٌق البنكً كنشاط متكامل تم ممارسته من خبلل عقٌدة وقناعة ذاتٌة للعاملٌن فً
البنك بؤهمٌة تقدٌم جودة فابقة فً الخدمات التً ٌقدمونها إلى العمبلء  ،إن هذه الجودة
الفابقة سوؾ تعود علٌهم بالخٌر أٌضا ومن ثم فإن عمبلء البنك سٌشعرون وٌقدرون
القٌمة وٌحصلون علٌها فً شكل خدمات وٌتعاملون مع البنك من أجلها ومن ثم ٌتحقق
علو ورفعة نموذج اإلدارة وارتقابها وحصولها على دعم من جانب الجمهور وٌساندها
فً مواجهة التحدٌات ومن ثم ٌنصرؾ هذا أٌضا إلى العاملٌن بالبنك وشعورهم بؤهمٌتهم
الذاتٌة وسٌعود هذا بالطبع على ناتج عملهم وكذلك على المساهمٌن فً شكل ارتفاع فً
قٌمة أسهم البنك بشكل مستمر ومن ثم ٌكاد البنك ٌبٌع ذاته وٌقدم نفسه كنموذج مثالً
لكل شًء ،وتعد النموذجٌة أو المثالٌة الفابقة صفة ملتصقة بالبنوك والمصارؾ فهً
تبحث عن الكمال وعن األفضل واألرقى واألحسن حتى تكتسب ثقة الجمهور وٌصبح البنك
مبلذ العمبلء اآلمن وٌجتذب المدخرات إلٌه وبصفة عامة ٌمكن تقسٌم المدخرات حسب
مصادرها إلى أربعة مصادر ربٌسٌة.
أوال :مدخرات القطاع الحكومً.
ٌؽلب على هذا النوع من المدخرات صفة االستقرار المناسب وفقا لبرامج االستخدامات
المتوقعة لئلنفاق الحكومً وأهم مورد لهذه المدخرات ٌتمثل فً فابض مٌزانٌات األجهزة
الحكومٌة ووحدات الحكم المحلً والمحافظات ،الوزارات والحسابات الحكومٌة ذات
الطبٌعة الخاصة...الخ .وإن أؼلب هذه الحسابات تفتح لدى البنك المركزي.
ثانٌا :مدخرات قطاع األعمال.
ٌشمل هذا النوع مدخرات الوحدات اإلنتاجٌة ووحدات النشاط الصناعً والتجاري
والزراعً سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص وٌؽلب على ودابعها ارتباطها بالمناخ
العام المحٌط بجو االستثمار هل رواج أو كساد هل تضخم أو انكماش وتمٌل هذه الوحدات
إلى استثمار الفابض لدٌها أو إٌداعه لفترات معٌنة لدى البنوك والمصارؾ وإن كان

الكثٌر من مدٌري المشروعات ٌستثمرون الفابض فً شكل أوراق مالٌة عالٌة التداول فً
البورصة ثم ٌحتفظون بجانب مناسب من السٌولة فً الحسابات الجارٌة لمواجهة أوجه
اإلنفاق المختلفة وٌطلق على الخدمات المختلفة التً تقدم للشركات خدمات الجملة.
ثالثا :مدخرات القطاع العابلً.
ٌتمثل هذا النوع فً مدخرات األفراد العادٌٌن والجمعٌات األهلٌة والمإسسات التً ال
تهدؾ إلى الربح وبصفة عامة فإن هذا النوع من الودابع ٌمثل المصدر األكثر اهتماما من
جانب البنوك حٌث تبذل أمامه جهودا ضخمة فً سبٌل إعداد مزٌج مناسب من الخدمات
المصرفٌة ذات الطابع الخاص التً تجذب هذه المدخرات مثل الحسابات الجارٌة وٌطلق
على هذا النوع من الخدمات خدمات التجزبة المصرفٌة أي التً تتم تهدؾ استقطاب
وجذب األفراد ومعامبلتهم.
رابعا :مدخرات القطاع الدولً.
ٌتمثل هذا النوع أساسا بالنسبة للبنك فً اإلٌداعات التً تودعها البنوك الخارجٌة لدٌه،
كما تقوم البنوك الدولٌة النشاط بفتح فروع لها بالخارج بهدؾ جلب فابض ومدخرات
العالم الخارجً ،كما قد تقوم بطرح شهادات إٌداع دولٌة أو سندات دولٌة وٌتم من خبلل
هذه األوعٌة اإلدارٌة جمع فابض مدخرات القطاع الدولً وإعادة استثماره بالداخل.
وتساعد فوابض القطاع الدولً كثٌرا البنوك فً تقدٌم خدماتها البنكٌة ذات الطابع الدولً
مثل فتح االعتمادات المستندٌة الدولٌة وإصدار خطابات الضمان الدولٌة وسداد
المدفوعات الدولٌة.
الفرع الثانً :بالنسبة لتوظٌؾ األموال
البنك هو وسٌط مالً أو نقدي بٌن أفراد لدٌهم فابض أموال ٌرٌدون توظٌفها وبٌن أفراد
لحاجة لهذه األموال .ولدٌهم مشروعان وأنشطة اقتصادٌة ذات إمكانٌات وشروط مناسبة
لهذا التوظٌؾ ،وبذلك تقوم البنوك بتجمٌع المدخرات من مصادرها المختلفة لتؤخذ شكل
بحٌرة من األموال ٌتم توظٌفها فً توظٌفات مختلفة عادة ما تؤخذ ثبلثة مجاالت ربٌسٌة
هً:
المجال األول :التوظٌفات االبتمانٌة
وتظم أشكال مختلفة من التوظٌفات االبتمانٌة من بٌنها:
توظٌفات ابتمانٌة قصٌرة األجل
توظٌفات ابتمانٌة متوسطة األجل
توظٌفات ابتمانٌة طوٌلة األجل
المجال الثانً :التوظٌفات االستثمارٌة.
وتظم العدٌد من التوظٌفات االستثمارٌة التً من أهمها:
شراء األسهم
شراء السندات
شراء الصكوك الدولٌة والمحلٌة

شراء الشركات وحصص ملكٌة فً الشركات
شراء أذون الخزانة
القٌام بإٌداعات لمدة مختلفة لدى البنوك محلٌة ودولٌة
المجال الثالث :التوظٌفات التشؽٌلٌة.
والتً تؤخذ شكل سٌولة تشؽٌلٌة ٌتم بها ومن خبلل تشؽٌل البنك وإتاحة عملٌات الصرؾ
من الحسابات الجارٌة ومواجهة طلبات السحب من االبتمان ومن ثمة نبتٌان السٌولة أحد
أشكال التوظٌؾ والتً ٌجب مراعاتها بدقة حتى ال ٌواجه البنك بؤي صعوبات فً مقابلة
طلبات السحب من جانب المودعٌن وفً ذاته فإن بحٌرة األموال المتجمعة لدٌه تدرس
تدفقاتها بعناٌة كاملة حتى ال تتؤثر سلبٌا بكمٌة وتوقٌت تدفق هذه الحركات وسواء كانت
النقدٌة الداخلة أو التدفقات النقدٌة الخارجة ،وٌتم إدارة هذه التدفقات بعناٌة وتقدٌم
التموٌل البلزم لوحدات النشاط االقتصادي فً الببلد لتسٌٌر نشاطها مما ٌعكس أثره على
القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة المختلفة لتوفٌر احتٌاجاتها االستثمارٌة والجارٌة من
السٌولة النقدٌة.
وٌمكن تقسٌم األنواع المختلفة لعملٌات منح االبتمان وفقا لثبلث أسس وهً:
الضمان الذي ٌؽطً االبتمان أو القرض الممنوح
طول الفترة الممنوح عنها االبتمان
القطاعات أو األنشطة االقتصادٌة المستفٌدة

الشكل ()0
الشكل)(2
المصدر :حسن الخضٌري ،التسوٌق المصرفً ،دار النشر والتوزٌع ص20
المطلب الثانً :بحوث التسوٌق ونظم المعلومات التسوٌقٌة البنكٌة.
تعتبر المعلومات التسوٌقٌة من الضرورٌات األساسٌة التً تساعد إدارة البنك فً التقلٌل
من المخاطر التً ٌواجهها وإحداث التكامل فً النشاط التسوٌقً وتقٌٌم النجاح أو الفشل
فً السوق ،باإلضافة إلى ذلك فإن توافر المعلومات التسوٌقٌة ٌساعد على تحسٌن
مصداقٌة البنك وتمكٌنه بالوفاء بالمتطلبات القانونٌة والتشرٌعٌة وكذا دعم أو رفض
القرارات التسوٌقٌة ،كما ٌنظر إلٌها كإحدى األدوات اإلستراتٌجٌة البلزمة التخاذ القرارات
فً كافة أوجه النشاط البنكً باستمرار وانتظام بالدقة والكفاٌة المناسبٌن إضافة للتوقٌت
المناسب وكل هذا ٌوفره نظام المعلومات التسوٌقٌة البنكً الذي ٌحوي بحوث التسوٌق
البنكٌة.
نظام المعلومات التسوٌقٌة للبنكٌ :ضع هذا النظام إطار إلدارة وتوجٌه عملٌة جمع

المعلومات بشكل منتظم ومستمر من مصادر داخل وخارج البنك ،وٌزود نظام المعلومات
التسوٌقٌة ) BMIS (Bank Marketing Information Systemبتدفق منتظم
ومستمر من المعلومات عن العدٌد من الموضوعات كاألسعار ومٌزانٌة اإلعبلن والمبٌعات
والمنافسة وتكالٌؾ التوزٌع وؼٌرها.
ومن ثم ٌمكن تعرٌؾ " "BMISعلى أنه ٌشمل كافة األفراد والتجهٌزات واإلجراءات
والوسابل المصممة والمعدة لؽرض القٌام بجمع المعلومات المتعلقة بكافة أوجه النشاط
التسوٌقً فً البنك وتصنٌفها وتحلٌلها وتفسٌرها ثم توزٌع هذه المعلومات على الجهات
المعنٌة باتخاذ القرار التسوٌقً فً الوقت المناسب .وهذا وٌتكون نظام المعلومات
التسوٌقٌة فً البنك من مجموعة نظم فرعٌة.
شكل رقم ( :)10نظام المعلومات التسوٌقٌة ومكوناته فً البنك.
المصدر :الدكتور ناجً معبل ،أصول التسوٌق المصرفً ،مرجع سابق ،ص.208
1سجبلت البنك الداخلٌة :إن جزءا من المعلومات التً ٌحتاج إلٌها مدٌر التسوٌق فًالبنوك ؼالبا ما تكون موجودة فً السجبلت الداخلٌة والتقارٌر الدورٌة الصادرة عن البنك
وتستخدم هذه المعلومات فً اتخاذ القرارات التً تتعلق بالتخطٌط ،التنفٌذ والرقابة ،فمثبل
ٌقوم القسم المحاسبً فً البنك بعمل الكشوؾ والقوابم التكالٌؾ والتدفقات النقدٌة لذلك
ٌقوم قسم متابعة خدمات العمبلء بإعداد تقارٌر دورٌة عن ردود فعل العمبلء وشكواهم
وقٌاس مستوى رضاهم عن الخدمات البنكٌة المقدمة لهمٌ .ضاؾ إلى ذلك أن ما ٌقوم به
قسم من أقسام البنك من دراسات وبحوث وتقارٌر ٌمكن أن ٌزود األقسام األخرى
بالمعلومات المتوفرة والنتابج المتحصل علٌها ،وٌستخدم المدٌرون هذه المعلومات فً
العادة فً تقٌٌم األداء والتحري عن المشكبلت والبحث عن الفرص المتاحة ،وتتصؾ
المعلومات التً ٌمكن الحصول علٌها من سجبلت البنك من انخفاض تكلفة الحصول علٌها
مع السرعة فً تحقٌق ذلك.
2االستخبارات التسوٌقٌة البنكٌةٌ :شٌر هذا االصطبلح إلى ذلك النوع من المعلوماتالسرٌة التً تقوم إدارة التسوٌق بالبنك بجمعها عن المجاالت اإلستراتٌجٌة فً البنوك
المنافسة وال بد أن ٌضمن نظام المعلومات التسوٌقٌة فً البنك استمرارٌة وانتظام تدفق
هذه المعلومات إلى البنك ففً ضوبها تقوم إدارة البنك بوضع وتعدٌل خططها وبرامجها
التسوٌقٌة ،وقد تطورت أهمٌة هذه المعلومات مع زٌادة حدة المنافسة وحرص اإلدارة فً
البنوك على معرفة أسالٌب التصرؾ التً تقوم بها البنوك المنافسة ،وذلك حتى ٌستطٌع
مواجهتها والتصدي لها أو حتى تقلٌدها ،وعموما فإن البنوك تعتمد على مصادر عدٌدة
للحصول على معلومات سرٌة أهمها
أ -مراكز التوظٌؾ والموظفون العاملون فً البنوك المنافسة :حٌث تعتبر طلبات التوظٌؾ
وما تتضمنه من بٌانات عن المإهبلت العلمٌة والعملٌة البلزمة لشؽل الوظابؾ التسوٌقٌة
فً البنوك المنافسة المختلفة مصدرا هاما للمعلومات عن اتجاهات تلك البنوك ومجاالت

تركٌز واهتمام اإلدارة فٌها فً المستقبل ،كذلك ٌعتبر موظفو البنوك المنافسة مصدر
االستخبارات التسوٌقٌة البنكٌة فمن منافساتهم وأحادٌثهم ٌمكن الحصول على الكثٌر من
المعلومات.
وممن ثم ومن أجل تعزٌز البنك لقدراته التنافسٌة قد ٌلجؤ للتجسس الذي أصبح من
األسالٌب الشابعة فً جمع المعلومات من المنافسٌن ومن بٌن الطرق المستعملة :
التصنت على المكالمات الهاتفٌةتقدٌم رشاوى لبعض عمال المإسسات المنافسة البنكٌة.ب -موظفو البنك أنفسهم :إن هإالء الموظفٌن ٌمكن أن ٌكونوا قنوات معلومات ومصادر
هامة للتؽذٌة العكسٌة المستمرة والمنتظمة عن كل ما ٌجري فً البٌبة للبنك الذي ٌعملون
فٌه ،وما تقوم بتطبٌقه البنوك المنافسة األخرى.
ت -عمبلء البنوك المنافسة األخرى :األفراد والمإسسات ٌعتبرون مصدرا هاما لكثٌر من
المعلومات ،عندما أخبرت شركة " "Gilletteموزعها الكندي بقرب صراحها لموس
الحبلقة الجدٌد فً السوق األمرٌكٌة قام هذا األخٌر بإخبار شركة " "Bicبذلك مما أمكن
الشركة األخٌرة من وضع برنامج كاسح استطاعت من خبلله البدء ببٌع موسها للحبلقة
بعد طرح " "Gilletteلموسها بوقت قصٌر.
ث -مبلحظة تصرفات البنوك المنافسة وتحلٌل المإشرات الخاصة لهذه التصرفات :حٌث
ٌمكن للبنك دراسة وتحلٌل مضامٌن الخدمات البنكٌة التً تنتجها البنوك المنافسة
والتعرؾ على شروطها وخصابصهاٌ ،ضاؾ لذلك أنه ٌمكن إلدارة البنك االستفادة من
تحاٌل الوضع التنافسً لتلك البنوك ومجاالت التمٌز فً خدماتها وحصص
السوقٌٌة...الخ.
3تحلٌل المعلومات (نماذج مساعدة فً اتخاذ القرارات) :هً مجموعة األدواتاإلحصابٌة ونماذج القرارات والبرامج المعدة سابقا لمساعدة مدٌر التسوٌق فً تحلٌل
البٌانات وترشٌد القرارات التسوٌقٌة بالبنك والواقع أن استخدام النظام اإللكترونً لتداول
المعلومات ٌقدم احتماالت فهو ٌسمح بالحصول على المعلومات بالشكل والسرعة
المناسبٌن .
4بحوث التسوٌق :تعتبر بحوث التسوٌق الوسٌلة التً ٌمكن بواسطتها ربط السوقبصانع القرار التسوٌقً فً البنك ومن شؤن المعلومات التً ٌتم جمعها من البٌبة
التسوٌقٌة العامة للبنك أن تساعد فً التعرؾ على الكثٌر من الفرص الموجودة فً
السوق وٌجب أن ٌنظر إلى بحوث التسوٌق على أنها جزءا مكمبل فً نظام المعلومات
التسوٌقٌة فً البنك ،فقد ال ٌستطٌع نظام االستخبارات التسوٌقٌة توفٌر المعلومات
البلزمة ،وهنا ٌتعٌن على إدارة التسوٌق فً البنك إجراء دراسات وبحوث لتوفٌر تلك
المعلومات تنطوي علٌه بحوث التسوٌق على سلسلة من الخطوات تتضمن تحدٌد المشكلة
محل البحث والمعلومات البلزم جمعها بشؤنها ثم تصمٌم طرق ووسابل الحصول على هذه
المعلومات وأخٌرا تحلٌل النتابج التً تسفر عنها وتوزٌعها على الجهات التً ٌمكنها
االستفادة منها داخل البنك.
1.4.دور وظٌفة بحوث التسوٌق فً البنوك :لقد ازدادت أهمٌة بحوث التسوٌق فً
البنوك نظرا لتزاٌد حدة المنافسة وتؽٌر البٌبة التً تعمل فٌها البنوك بشكل مستمر األمر

الذي فرض على إدارة البنك البحث على إجابات على العدٌد من األسبلة منها:
oمن هم العمبلء من أصحاب الحسابات الجارٌة حسابات التوفٌر والودابع؟
oكٌؾ تتم المقارنة بٌن سمعة البنوك الربٌسٌة لدى العمبلء؟
oما هو نوع العمبلء الذٌن ٌتقدمون بطلبات الحصول على قروض شخصٌة؟ وما أوجه
استخدامها؟
oما تؤثٌر إقفال البنك فً أٌام العطبلت األسبوعٌة أو فً الفترات المسابٌة على رإٌة
العمبلء للبنك؟
oما هً متطلبات صؽار العمبلء وكذا كبار العمبلء من شركات وتجار من الخدمات
البنكٌة والمالٌة التً ال ٌقدمها البنك حالٌا؟
إن استخدام الحاسب اآللً بدرجة كبٌرة فً البنوك ٌمكن أن ٌساعد على توفٌر إجابة
سرٌعة وصحٌحة لمعظم األسبلة السابقة باإلضافة إلى األسبلة المتعلقة باألسباب التً
تكمن وراء كل قضٌة مما سبق ،ومن عرض دور وظٌفة بحوث التسوٌق فً البنك ٌمكن
أن نخرج بؤربع وظابؾ أساسٌة لبحوث التسوٌق بالبنك نعرضها فٌما ٌلً:
أ -تقسٌم السوق إلى قطاعات :تعتبر الوظٌفة األولى لبحوث التسوٌق توصٌؾ كل سوق
ٌحاول البنك خدمة العمبلء الموجودٌن به ،وٌتم توصٌؾ السوق فٌما ٌتعلق بالمإشرات
العامة الشابعة فً التسوٌق ومنها المإشرات الدٌمؽرافٌة (السن ،الدخل ،حجم
األسرة...الخ) وكذلك تحدٌد رؼبات واحتٌاجات هإالء العمبلء فٌما ٌتعلق بالخدمات
البنكٌة ،وهنا تدخل فً مجال البحوث المعروؾ ببحوث االتجاهات حٌث تلعب البحوث
الخاصة بدراسة سعة البنك وكذلك دراسة تقسٌم السوق إلى قطاعات دورا ربٌسٌا.
ب -تقٌٌم البرامج التسوٌقٌة :وتتصل هذه الوظٌفة بقٌام البنك بالبحوث البلزمة للتؤكد من
أن البرنامج التسوٌقً الذي قامت به إدارة التسوٌق بالبنك ٌفً بالفعل بحاجات ورؼبات
المستهلكٌن ،وهذا من خبلل اختبار منتجات (الخدمات البنكٌة) قبل تعمٌمها فً السوق
واختبار الحمبلت اإلعبلمٌة قبل توجٌهها للسوق وٌمكن هذا من تقلٌل مخاطر التً
تتعرض لها الخدمات البنكٌة للسوق.
ت -قٌاس نتابج البرامج التسوٌقٌة :تنطوي هذه الوظٌفة على ثبلث أنشطة فرعٌة:
oدراسة كافة أنواع الحسابات لعمبلء البنك باالعتماد على البٌانات والسجبلت الداخلٌة
من حٌث عدد الحسابات لكل عمٌل ،أوقات فتح الحسابات وإؼبلقها ،أرصدة تلك
الحسابات ،ومن خبلل هذه المعلومات ٌمكن للبنك معرفة أداء المنتجات والخدمات البنكٌة
التً تقٌٌمها السوق.
oدراسة العوامل الخارجٌة مثل مدى تؤثٌر اإلعبلن عن العمبلء فً السوق إلى أي مدى
ٌفضل العمبلء هذا البنك أو ذلك ،وٌستخدم هذه المعلومات فً تحدٌد مدى فعالٌة عناصر
المزٌج التسوٌقً كالتروٌج ،التسعٌر ،التوزٌع والخدمات البنكٌة.
oتكرار الدراسات الخاصة بتقدٌم سمعة البنك أو صورة البنك فً أذهان العمبلء وكذلك
دراسات تقٌٌم السوق إلى قطاعات على فترات دورٌة منتظمة
ٌعتبر هذا الجهد البحثً مطلوبا للتؤكد من مدى استقرار هٌكل السوق والمحافظة على
حصة البنك فً هذه السوق وأن البنك ٌسٌر بالفعل فً االتجاه الصحٌح لتحقٌق أهدافه.

تقدٌم التوصٌات :وتتمثل هذه الوظٌفة فً تقدٌم التوصٌات والتوجٌهات لحلول المشكبلت
التً تواجه البنك.
الخطوات األساسٌة فً بحوث التسوٌق :
ٌمكن القول أن عملٌة بحوث التسوٌق مبنٌة على إجراءات عملٌة و منطقٌة فً نفس
الوقت ،والهدؾ من ذلك هو توجٌه الجهود البحثٌة وتزوٌد الباحث بإطار محدد للقٌام
بالبحوث المطلوبة التً نعرضها فٌما ٌلً:
أ) تحدٌد المشكلة وأهداؾ البحث :وٌمكن االستدالل على المشكلة من وجود بعض
الظواهر التً تمثل انحرافا عن الوضع المعتاد أو الطبٌعً ،وحتى ٌمكن تحدٌد أسباب
المشكلة بدقة ٌنبؽً على المسبولٌن عن التسوٌق أن ٌجددوا أوال أبعاد هذه المشكلة
ولٌس البحث عن األعراض السطحٌة للظاهرة وبون التحدٌد الدقٌق للمشكلة موضع
البحث قد ٌقوم الباحث بجمع البٌانات لٌس لها صلة بموضوع البحث تحمل البنك تكالٌؾ
ال داعً لها ؛ بٌنما نجد أن التحدٌد الدقٌق للمشكلة ٌساعد فً توجٌه عملٌة البحث نحو
جمع وتحلٌل معلومات محددة تساعد فً اتخاذ القرارات.
ب )صٌاؼة الفروض الربٌسٌة للبحث :الفرض عبارة عن نوع من التخمٌن الدقٌق من
مشكلة محددة أو مجموعة من الظروؾ ،وهو عبارة عن عبلقة بٌن سبب ونتٌجة ولكنها
عبلقة ؼٌر مإكدة؛ ٌتم بناء الفروض بعد التفكٌر المتؤنً والمعرفة بموضوع الدراسة
وكذا بعد الرجوع لدراسات سابقة؛ وقد ٌتم صٌاؼة فرض واحد أو مجموعة من الفروض
لمشكلة معٌنة؛ وهً عبارة عن حلول مقترحة لمعالجة األسباب الحقٌقٌة للمشكلة
التسوٌقٌة محل البحث ،وٌجب أن ٌنبع الفرض الذي تم وضعه كما سبق القول من إطار
معرفة حقٌقٌة للمشكلة سواء من خبلل نظرٌة علمٌة تحكم الموضوع أو تجربة علمٌة أو
خبرة شخصٌة مرت بالباحث وصدقت نتابجها ؛ ومن ثم ٌكون الفرض قاببل للقٌاس.
ت) تصمٌم خطة البحث :وتتضمن هذه الخطوات سلسلة من اإلجراءات نقدم فٌما ٌلً
عرضا موجزا لها:
01/تحدٌد البٌانات المطلوبة :وتشمل تحدٌد واضح لطبٌعة البٌانات المطلوبة التً ؼالبا
ما تترجم األهداؾ األساسٌة للبحث وتعكس مضامٌن العبلقات التً تم بناإها فً فرضٌات
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه البٌانات فقد تكون أولٌة أو ثانوٌة.
02/اختٌار العٌنة المناسبة للبحث :بعد تحدٌد طبٌعة ونوع البٌانات المطلوبة للبحث؛ فإنه
ٌتعٌن على الباحث أن ٌحدد مجتمع دراسته؛ وتمثل هذه الخطوة أحد المحددات الهامة
لمسار عملٌة البحث التسوٌقً واحتماالت الوصول لنتابج قابلة للتعمٌم ومن جهة أخرى
ٌساعد االختٌار الدقٌق للعٌنة على زٌادة درجة الثقة بالبحث وٌقصد بمجتمع الدراسة
جمٌع المفردات التً تتوافر فٌها الخصابص المطلوب دراستها هناك نوعان ربٌسٌان من
العٌنات.
2-1العٌنات االحتمالٌة :التً ٌتم اختٌارها على أساس الصدفة؛ دون أي تدخل من جانب
الباحث ،حٌث ٌكون لكل مفردة مفردات المجتمع نفس الفرصة فً الظهور فً العٌنة
باحتمال محدد وال بد من التفرقة بٌن األنواع.
العٌنة االحتمالٌة العشوابٌة البسٌطة :التً ٌتم اختٌارها على أساس الصدفة المحضةوال بد من إعطاء كل فرد فٌها فرصة متكافبة معلومة المقدار للظهور فً العٌنة أي إذا

كان مجتمع البحث متجانسا.
العٌنة االحتمالٌة القطاعٌة (العٌنة الطبقة العشوابٌة) :تستخدم عندما ٌكون الباحث أماممجتمع تكون مفرداته ؼٌر متجانسة فً خصابصها الهٌكلٌة ذات العبلقة بموضوع البحث
أي حالة التجمعات كمشاهدي فٌلم سٌنمابً أو جمهورٌة قدم أو مترددٌن على متجر معٌن
أو بنك معٌن.
على الباحث تقٌٌم مجتمع الدراسة إلى قطاعات متجانسة ومن ثم اختٌار عٌنة من كل
قطاع بالطرٌقة االحتمالٌة البسٌطة.
العٌنة المنتظمة :فإن اختٌارها ٌتم على الصدفة ،العٌنات على فترات متساوٌة حتىنقطة النهاٌة.
عٌنة المساحة (العٌنات المتعددة المراحل) :تستخدم عندما ٌكون مجتمع البحث كبٌراإلى الحد الذي ٌصعب عنده إعداد قوابم أو كشوؾ تتضمن كافة مفرداته وهنا ٌقوم
الباحث بتقٌٌم المجتمع لوحدات أولٌة ،ثم ٌختار من كل منها عٌنة ،ثم ٌسحب من هذه
العٌنة عٌنة أخرى كمرحلة ثانٌة  ...وهكذا.
3-2العٌنات ؼٌر االحتمالٌة :ونقسم هذا النوع إلى قسمٌن من العٌنات
العٌنة الحصصٌة :وٌقوم االختٌار على نفس أساس اختٌار العٌنة االحتمالٌة القطاعٌة
أي تقسٌم المجتمع إلى قطاعات متجانسة لكن ٌحدد الشخص القابم بالمقابلة العدد
المخصص له من كل قطاع على أن ٌقوم باختٌار هذا العدد بنفسه
العٌنة المبلبمة :الباحث ٌلجؤ إلى اختٌارها قاصدا متعمدا ،ولهدؾ معٌن ٌسعى إلٌه
وٌجدر بنا الذكر بؤن العٌنات ؼٌر االحتمالٌة هً تلك التً ال تكون لكل مفردة من مفردات
مجتمع البحث نفس الفرصة فً الظهور بالعٌنة.
د) جمع البٌاناتٌ :مكن الحصول على البٌانات بؤسالٌب مختلفة وٌعتمد اختٌار األسلوب
المناسب على عوامل عدة أهمها- :نوع البٌانات المطلوبة -الؽرض من الدراسة -
اإلمكانٌات المتاحة للباحث -الوقت المحدد للبحث -ومدى الدقة ودرجة توفٌرهما فً نتابج
الدراسة
وكما سبق الذكر أن البٌانات المطلوبة لبحوث التسوٌق قد تكون أولٌة أو ثانوٌة
1البٌانات األولٌة :وتشٌر إلى البٌانات التً تجمع ألول مرة لعبلج المشكلة موضعالدراسة وتعتبر ضرورٌة فً حالة عدم التمكن من استؽبلل وتحلٌل البٌانات الثانوٌة
وتتصؾ بالمصداقٌة كون البنك هو الذي جمعها وٌتم جمعها من خبلل ثبلث وسابل.
المبلحظة :تعتمد على المشاهدة الفعلٌة للظواهر من أجل الحصول على البٌانات البلزمة.
فحسب "ٌ "Peckerرى أن أهم المواضع التً ٌمكن أن تستخدم فٌها هذه الطرٌقة هً :
مراقبة سلوك الموظفٌن  -مراقبة سلوك العمبلءوذلك عن طرٌق المبلحظة الشخصٌة أو المبلحظة المٌكانٌكٌة عن طرٌق الدوابر
التلٌفزٌونٌة المعلقة أو باستخدام الوسٌلتٌن معا:
التجربةٌ :تم جمع البٌانات فً التجارب من خبلل المبلحظة ،وٌتم التحكم فً كافة
العوامل المكونة للظاهرة أو الموقؾ الخاضع للتجربة على سبٌل ،فإنه عن طرٌق تؽٌٌر
الٌوم الذي ٌفتح فٌه البنك أبوابه فً المساء أو بعد ساعات العمل الرسمٌة ٌمكن للباحث
مبلحظة ردود أفعال العمبلء بالنسبة لهذا التؽٌٌر وٌمكن مقارنة البٌانات التً ٌتم الحصول

علٌها بالبٌانات قبل أحداث هذا التؽٌٌر ،وٌمكن إجراء البحث التجرٌبً فً بٌبة طبٌعٌة فً
البنك نفسه أو فً ظل ظروؾ ٌمكن التحكم فٌها كما ٌحدث عند اختٌار مجموعة من
الخدمات البنكٌة الجدٌدة فً بعض فروع البنك التً ٌتم اختٌاره مقدما وفً هذه الحالة ٌتم
مراقبة ردود أفعال العمبلء بشكل دقٌق ومباشر.
االستقصاء :هً الطرٌقة األكثر شٌوعا وهذا لما توفره من مزاٌا؛ وتقوم على أساس
توجٌه مجموعة من األسبلة إلى أفراد المجتمع (العٌنة المدروسة) أهم الطرق المدروسة
المستعملة:
المقاببلت الشخصٌة :تعتبر من أهم طرق االستقصاء حٌث بموجبها تتحقق:الرقابة الكاملة على توزٌع عٌنة المستقصً منهم.معدل عدم الرد منخفض.طرٌقة سرٌعة للحصول على المعلومات.تحقٌق االتصال من جانبٌن.توظٌؾ أسلوب المبلحظة.مرونة عالٌة.أما عٌوب الطرٌقة- :تكلفة مرتفعة -صعوبة الرقابة على القابم بالمقابلة وخطورة تحٌزه
البطء بالمقارنة بالهاتؾاالستقصاء بالبرٌد :هً طرٌقة أقل تكلفة من سابقتها ٌتم من خبللها توجٌه مجموعة
من األسبلة عن طرٌق البرٌد؛ فمزاٌاها:
توزٌع العٌنة على نطاق واسع
ؼٌر مطلوب باحثٌن مٌدانٌٌن
التكلفة لبلستقصاء الواحد معقولة
اإلجابة فً الوقت المبلبم للمتقصً منهم
المتقصً منهم أكثر صرامة فً مؤل االستقصاء
لٌس هناك تحٌز من جانب القابم باالستقصاء
أما العٌوب:
البطء والتؤخٌر فً جمع البٌانات 
االستقصاء مختصر عادة وال ٌمكن توجٌه أسبلة معٌنة
صعوبة تفسٌر األشٌاء التً ٌؽفل عنها المستقصً منه
ال ٌمكن التعرؾ على المستقصً منهم بسهولة والمهتمون فقط سوؾ ٌستجٌبون
لبلستقصاء
االستقصاء بالهاتؾ  :تعتبر من أحسن الطرق فً تجمٌع البٌانات األولٌة بصفة
سرٌعة ومزاٌاه هً تقرٌبا هً نفس مزاٌا االستقصاء بالبرٌد إال أن عٌوبها تتمثل فً :
ال ٌمكن توجٌه أسبلة مباشرةخطورة التحٌز من جانب القابم بالمقابلةفترة اللقاء محدودة واألسبلة قصٌرة-ال ٌمكن االتصال بمن ال ٌملك هاتفا أو ذوي األرقام ؼٌر المسجلة فً دلٌل الهاتؾ

البٌانات الثانوٌة :وتشٌر إلى البٌانات التً تم جمعها من قبل ألؼراض أخرى بخبلؾ
هدؾ حل المشكلة موضع البحث ،وهً بٌانات منشورة ومتاحة إما داخل أو خارج البنك.
وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما ٌتم تجمٌع البٌانات األولٌة وتخزٌنها فً ملفات البنك تصبح
بٌانات ثانوٌة .
وٌتم تجمٌعها من خبلل التقارٌر المنشورة والمتاحة داخل البنك كما تشمل سجبلت
المبٌعات والتقارٌر المنشورة والمتاحة داخل البنك كما تشمل سجبلت المبٌعات والتقارٌر
البحوث عن مشكبلت تسوٌقٌة ماضٌة وؼٌره من معلومات قاعدة البٌانات الخاصة بنظام
المعلومات التسوٌقٌة بالبنك إضافة إلى مصادر خارجٌة كدورٌات ونشرات الوزارات
واإلدارات الحكومٌة وكذا بعض المإسسات المتخصصة فً إجراء البحوث والدراسات
التسوٌقٌة.
هـ /تحلٌل نتابج البحثٌ :مكن إنجاز هذه الخطوة ٌدوٌا أو باستخدام الحاسب وتشمل
معالجة وتحلٌل البٌانات المجمعة واستخبلص النتابج لكثٌر من العملٌات الفرعٌة كالجدولة
التخلٌص البٌانً والتحلٌل إلى ؼٌر ذلك.
ت /إعداد تقرٌر بنتابج البحث وتقدٌم التوصٌات :وتنطوي هذه الخطوة على إعطاء
تفسٌرات مناسبة للنتابج بلؽة مفهومة تجعل من السهل على متخذ القرار تطبٌق نتابج
الدراسة وتقلل من احتماالت سوء استخدام التقرٌر أو إهماله تسلٌط الضوء على أهم
النتابج ذات الدالالت اإلحصابٌة العالٌة التً تشكل أهمٌة كبٌرة لصانع القرار ،ولذلك من
المفٌد االتصال مع الجهات المستفٌدة قبل كتابة التقرٌر النهابً والهدؾ الحصول على
معلومات تحسن عملٌة اتخاذ القرارات ومن المهم اإلشارة أن البحوث التسوٌق تصنؾ
حسب ثبلثة عوامل:
01/حسب المنهج:
أٌ -بدأ بالكل وٌنتهً بالجزء ،حٌث ٌبدأ الباحث بتجدٌد المبادئ واألحكام العامة التً تم
التسلٌم بصحتها وٌسعى إلى تطبٌقها على الحاالت الخاصة.
ب -منهج االستقراءٌ :نتقل الباحث من الجزء إلى الكل فهو ٌخضع حالة جزبٌة للبحث
والدراسة بهدؾ الوصول إلى نتابج أو مبادئ ٌمكن تعمٌمها.
02/حسب المجال (النطاق):
أ -بحوث المنتج (الخدمة البنكٌة) :تهتم بتصمٌم ،تطوٌر وابتكار خدمات جدٌدة والقٌام
بالتحسٌنات قصد الرفع من جودتها لتلبٌة حاجٌات المستهلك المتؽٌرة.
ب -بحوث المستهلك (العمٌل) :كون العمٌل أصبح أحد االنشؽاالت الربٌسٌة للبنك فدراسته
أصبحت من أصعب األمور كونها تتعلق بالجانب النفسً والبسٌكولوجً.
ج -بحوث التوزٌع :مهمتها إٌجاد وتحلٌل الطرق والوسابل التً تمكن البنك من تصرٌؾ
منتجاته (الخدمات).
د -بحوث التروٌج :طبٌعتها تهدؾ الختٌار وتقٌٌم األسالٌب األكثر فعالٌة فً اختٌار
الوسابل والسبل اإلعبلمٌة.
03/حسب الهدؾ:
أ -بحوث استطبلعٌة :تستخدم عندما تكون هناك حاجة لجمع المزٌد من المعلومات عن
المشكلة.

فً هذه الحالة فإن مراجعة المعلومات الداخلٌة الخاصة بالبنك وكذا البٌانات المتاحة
خارج البنك إضافة إلى توجٌه األسبلة للخبراء المتخصصٌن تساعد فً البحوث
االستطبلعٌة بعبارة أخرى الهدؾ من هذه البحوث الوصول إلى تحدٌد دقٌق المشكلة
موضع الدراسة من خبلل إجراء نوع من التحلٌل ؼٌر الرسمً للبٌانات
ب -بحوث وصفٌةٌ :تم إجراء هذه البحوث عندما ٌرى المسبولٌن عن التسوٌق ضرورة
تفهم خصابص ظاهرة معٌنة لحل مشكلة محددة؛ وعلى الرؼم من أن الهدؾ الربٌسً هو
الوصؾ إال أنها تتطلب تحلٌبل إحصابٌا ،ومعرفة شاملة مقدما.
ج -البحوث اإلستنتاجٌة (السببٌة) :تعتبر ضرورٌة عندما تكون هناك فروض حول
عبلقات سببٌة أي تهدؾ لمعرفة أسباب المشاكل التً ٌمكن أن ٌتعرض لها البنك قصد
توضٌح العوامل التً أدت إلى المشكلة للوصول الستنتاجات تمكن من فهم المشكلة.
04مجاالت استخدام بحوث التسوٌق فً البنك :أشرنا إلى أن بحوث التسوٌق البنكًتعتبر األداة التً توفر لئلدارة قاعدة المعلومات البلزمة لعملٌة اتخاذ القرارات وترتبط
بنشاطٌن أساسٌٌن.
حل المشكبلت التسوٌقٌة التً صادفت البنكالتنبإ والتخطٌطعموما هناك خمس مجاالت هامة فً البنك ٌمكن استخدام بحوث التسوٌق فٌها:
01/تجزبة السوق :تعتبر وكما سبق التعرض إلٌه من أهم مجاالت استخدام بحوث
التسوٌق فً البنك وتضمن هذا النشاط تقسٌم السوق ؼلى قطاعات متجانسة من حٌث
خصابصها الدٌمؽرافٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة.
02/سلوك العمبلء واختٌار البنك :وٌتضمن هذا النشاط التعرؾ على المعاٌٌر التً
ٌستخدمها العمٌل فً اختٌار البنك المناسب ،وتسترشد هذه الدراسات بالعدٌد من المعاٌٌر
التً تشمل:
مبلبمة الموقع -سمعة البنك وساعات العمل فٌهمهام وكفاءة موظفو البنك وروح الصداقة لدٌهمالتسهٌبلت الموجودة داخل الفرعالفوابد على القروضخدمات الصرؾ اآللً المتاحة -المركز المالً -سرعة أداء الخدمة03/تطوٌر الخدمات الحالٌة وتقدٌم خدمات بنكٌة جدٌدة :وتمكن هذه الدراسات البنوك
من دراسة وتقٌٌم الخدمات البنكٌة الحالٌة فٌما ٌتعلق بفابدة هذه الخدمات للعمبلء وكذا
معدل استخدامها ومستوى نوعٌتها ودرجة رضا العمبلء عن هذه الخدمات بالتالً كٌفٌة
تطوٌرها وتحسٌنها ،من جهة أخرى تساعد على التعرؾ على الخدمات البنكٌة التً
تقدمها البنوك المنافسة وكذا إمكانٌة تقدٌم خدمات بنكٌة جدٌدة وتجرى هذه الدراسات
األخٌرة على العمبلء الحالٌٌن والمرتقبٌن .فً مثل هذه الدراسة ٌتم اختٌار مفهوم المنتج
والخدمة قبل تقدٌمها من خبلل تقدٌم بٌان مكتوب للعمٌل ٌحوي الخدمة البنكٌة المراد
تقدٌمها مع بعض األسبلة المتعلقة باالهتمام بشراء الخدمة وؼٌرها ،وقد خضعت خدمات
بنكٌة عدٌدة لهذه النوعٌة من الدراسات كخدمات الصرؾ اآللً والخدمة البنكٌة الهاتفٌة.
04/إنشاء الفروع الجدٌدة للبنك :إن التوسع السرٌع الذي حدث فً مجال النشاط البنكً

وازدٌاد حدة المنافسة باإلضافة إلى زٌادة معدالت الفشل والتعثر التً انتابت كثٌر من
البنوك عندها لفروعها الجدٌدة ،قد أدى لزٌادة االهتمام بالدراسات واألبحاث التً تساعد
فً اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمٌة وتطوٌر سوق البنك من عدد العمبلء الحالٌٌن وزٌادة
معدالت البنك وكذا زٌادة عدد الخدمات.
05/الدراسات النوعٌة :باستخدام األسلوب المعروؾ بالـ  Focus Groupأو مجموعات
المواجهة بؽرض تفهم وجهات نظر العمبلء الحالٌٌن والمرتقبٌن وال شك أن االستماع
لهذه المجموعات من العمبلء ٌساعد البنك تصمٌم مشروعات الخدمات البنكٌة الجدٌدة
وكذا تفهم لؽة العمبلء واهتماماتهم نجد الخدمات البنكٌة المقدمة.
المطلب الثالث :تخطٌط النشاط التسوٌقً البنكً.
ٌقوم البنك فً عصرنا الحدٌث بمجموعة كبٌرة من األنشطة تخرج عن نطاق الوظابؾ
التقلٌدٌة كتقبل اإلٌداعات و القٌام بعملٌات اإلقراض و التسلٌؾ إضافة لذلك تقوم البنوك
بؤنشطة تجارٌة مختلفة كما أنها تستثمر أموالها فً مجاالت متعددة بحٌث أصبحت
منافسة لبعض المنظمات التجارٌة والصناعٌة وطبعا قد تم تطوٌر العدٌد من الخدمات
البنكٌة فً ربع القرن السابق.
مما ٌمثل السوق مصدرا ألموال البنك كما ٌعتبر المجال الربٌسً الستثمارات و
استخدامات أمواله.
لذلك فهناك حاجة التخطٌط للحصول على ألموال وتخطٌط استخدامها وتوظٌفها وهناك
الحاجة إلى تخطٌط الربحٌة التً تمثل الفرق بٌن ما ٌصرفه البنك و ما ٌحصل علٌه
باإلضافة لتخطٌط خاص ٌحقق السٌولة المناسبة لبنك الموازنة بٌن التدفقات النقدٌة
الداخلٌة للبنك وتلك الخارجة منه.
و من ثم ٌمكن تعرٌؾ التخطٌط االستراتٌجً البنكً بؤنه النشاط اإلداري المرتبط بعملٌة
تحدٌد األهداؾ الربٌسٌة التً تسعى إدارة البنك إلى تحقٌقها و تحدٌد أسالٌب التصرؾ
البلدٌة التً ٌمكن بواسطتها الوصول لتلك األهداؾ بؤحسن الوسابل وأقل التكالٌؾ .
الفرع األول  :مراحل التخطٌط اإلستراتٌجٌة البنكً .
تتضمن عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجً أربع مستوٌات أساسٌة ال ٌتم كل مستوى بتوفٌر
إجابات عن مجموعة من األمثلة المتحصلة بمستقبل المنظمة واهتمامات عملٌة األسهم
واإلدارة والعاملٌن والعمبلء والمجتمع ككل وٌوضع الشكل التالً مراحل التخطٌط
االستراتٌجً.
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ٌتضح من الشكل أن الخطة اإلستراتٌجٌة العامة ٌكون لها منظور طوٌل األمد فً اإلجابة
عن األسبلة المتعلقة بالمستوى األول والثانً .أما المستوى الثالث فٌمثل حلقة وصل
تربط الخطة اإلستراتٌجٌة بالخطة التسوٌقٌة وخطط التشؽٌل السنوٌة األخرى.
ونورد فٌما ٌلً شرحا مختصرا لمراحل التخطٌط اإلستراتٌجً للتسوٌق البنكً.
01/بٌان الرسالة  mission:هو بٌان بالخطوط العرٌضة لؤلهداؾ التً ٌجب على اإلدارة
العلٌا لكل بنك تصوٌرها وإن كانت هذه األهداؾ ال تتؽٌر كثٌرا مع مرور الوقت.
02/أهداؾ المإسسة :التً ٌعدها المدراء العاملون واإلدارة العلٌا ،وهً تركز على
المدى البعٌد ،وتكون عادة مستوحاة من رسالة البنك وتكمن أهمٌة األهداؾ فً أنها دلٌل
لتخطٌط اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة.
فٌجب أن نقرر أوال أٌن نرٌد أن نصل قبل وضع اإلستراتٌجٌة وهذا أساس وضع
المٌزانٌات التقدٌرٌة وأساس تقٌٌم األداء إضافة إلى أن تحدٌد األهداؾ ٌساعد بناء جو
المشاركة والعمل الجماعً.
03/تحدٌد اإلستراتٌجٌة :إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لٌست إال مزٌجا من الخدمات التً
ٌتعامل فٌها البنك واألسعار ،وأسالٌب التوزٌع والتروٌج التً تستخدم إلشباع حاجات
معٌنة من العمبلء وصوال إلى أهداؾ البنك .ومن أمثلة اإلستراتٌجٌات التً ٌمكن
استخدامها ما ٌسمى بـ "مصفوفة األسواق والمنتجات" وهً عبارة عن تحدٌد مزٌج
المنتج والسوق الذي ٌمكن البنك استعماله لوضع األهداؾ موضع التنفٌذ.
حٌث ٌمكن تبنً اإلستراتٌجٌات على الوجه التالً:
أ -النفاذ إلى السوق :بزٌادة مبٌعات البنك من الخدمات البنكٌة الحالٌة فً األسواق الحالٌة
إما عن طرٌق زٌادة مبٌعات الخدمات البنكٌة التً ٌشترٌها العمٌل أو تخفٌض األسعار فً
حالة الطلب المرن ،أو التروٌج استعماالت جدٌدة للخدمات البنكٌة أو إقناع من ال
ٌستخدمون خدمات البنك باستخدامها.
ب -تنمٌة السوق :وتعنً زٌادة مبٌعات البنك عن طرٌق تسوٌق خدماته الحالٌة فً
أسواق جدٌدة إما محلٌا أو إقلٌمٌا أو دولٌا أو عن طرٌق تسوٌق الخدمات البنكٌة إلى
قطاعات تسوٌقٌة جدٌدة من حٌث السن ،الدخل ،المهنة  ...إلخ.
ج -تطوٌر الخدمات :بزٌادة مبٌعات البنك عن طرٌق تطوٌر الخدمات البنكٌة الحالٌة
وإضافة خدمات جدٌدة.
د -التنوٌعٌ :عنً تطوٌر خدمات جدٌدة ألسواق جدٌدة
04/خطة محفظة األنشطة البنكٌة :وتعتبر تحدٌد هذه األخٌرة المرحلة األخٌرة لعملٌة
التخطٌط اإلستراتٌجً فً البنك ،حٌث تقرر اإلدارة أٌا من هذه األنواع األنشطة البنكٌة
ٌنبؽً االهتمام بها وأٌها ٌمكن حذفها وهناك أسلوب معروؾ فً هذا الصدد ٌطلق علٌه
مصفوفة محفظة األنشطة والتً تم تصمٌمها بواسطة مجموعة بوسطن االستشارٌة .أو
طرٌقة  BCGموضحة كما ٌلً:

منخفضة حصة البنك فً السوق مرتفعة
عبلمة االستفهام
اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة :تكثٌؾ األنشطة التسوٌقٌة أو ترك السوق النجمةاإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة:
تكثٌؾ األنشطة التسوٌقٌة للمحافظة على حصة البنك فً السوق وزٌادتها.الفخ النقدي
اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة :تخفٌض اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة أو إسقاط المنتج البقرة الحلوب
اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة :استخدام الربح فً تنمٌة بعض األنشطة لئلبقاء على الوضع
المالً
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طبقا لهذه المصفوفة ٌنبؽً أن تحدد إدارة البنك األنشطة أو األعمال البنكٌة على أن تقسم
هذه األنشطة إلى ما ٌعرؾ بوحدات النشاط اإلستراتٌجً (SBU) Strategic
Business Unit.
وتعتبر كل وحدة نشاط استراتٌجً مستقلة بذاتها وتتكون من مجموعة األنشطة المرتبطة
التً ٌمكن التخطٌط لها بشكل مستقل عن بقٌة األنشطة البنكٌة وتقسم ) (SBUأو
)(DAS
Domaine d'activité stratégiqueإلى:
1عبلمة استفهام :وتتصؾ بؤن لها تصنٌؾ منخفض نسبً فً حصة البنك بالسوقلكنها تتواجد فً سوق ٌتسم بمعدل نمو مرتفع فً النشاط البنكً ،وعلى البنك أن ٌحاول
تحوٌلها لنجمة من خبلل ضخ أموال ضخمة فً هذا النشاط أو التخلص من عبلمة
االستفهام أو تخفٌض االستثمار فٌها.
2النجمة :تتمٌز بمعدل نمو مرتفع وكذلك تساهم بنصٌب مرتفع من حصة البنك فًالسوق
3البقرة الحلوب وهً  DAS:وتتمٌز بمعدل نمو منخفض لكنها تحتل نصٌبا مرتفعا فًحصة البنك فً السوق وتمثل مصدرا حصٌنا للنقدٌة لتموٌل وحدات النشاط األخرى أو
دفع الدٌون والمستحقات على البنك.
4الفخ النقدي :وهً  DASذات نصٌب نسبً منخفض فً حصة البنك فً السوق كماأنها فً سوق ٌتصؾ بانخفاض معدل نمو النشاط البنكً كذلك.
الفرع الثانً  :خطوات التخطٌط اإلستراتٌجً للتسوٌق .
إن خطوات إعداد التخطٌط التسوٌقً البنكً تتمثل فً:
01/األهداؾ التسوٌقٌة :تستمد من اإلستراتٌجٌة العامة للمإسسة ،مع مراعاة أن تكون
هذه األهداؾ  SMARTبمعنى:
- Specificأن تكون األهداؾ محددة
- Measurableأن تكون األهداؾ قابلة للقٌاس
- Agreed upon :أن تكون األهداؾ متفقا علٌها

- Realistic :أن تكون األهداؾ واقعٌة
- Time :أن تكون األهداؾ محددة المدة
02/التحلٌل الموقفًٌ :جب على المإسسة المالٌة إجراء تحلٌل للبٌبات الداخلٌة
والخارجٌة مع التركٌز على جوانب القوة والضعؾ والفرص والتهدٌدات؛ إن التحلٌل
الموقفً ٌتضمن ما ٌسمى
)(Swotوالذي ٌعنً :
- Strengttis :نقاط القوة الخاصة بالبٌبة الداخلٌة للمنظمة
- Weaknesse :نقاط الضعؾ الخاصة بالبٌبة الداخلٌة للمنظمة
- Opportunities :الفرص التسوٌقٌة التً ٌمكن الحصول علٌها
- Threats :التهدٌدات التً تظهر فً البٌبة الخارجٌة
03/اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة :تمثل هذه اإلستراتٌجٌات فً ماذا ٌجب القٌام به لتنفٌذ
األهداؾ؟
إن عملٌة البحث عن بدابل اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة تعتبر عملٌة إبتكارٌة تهدؾ لتولٌد
أكبر عدد من بدابل اإلستراتٌجٌات التسوٌقٌة.
04/وضع برنامج للمزٌج التسوٌقً :وٌتضمن ذلك وضع األهداؾ واإلستراتٌجٌات
الخاصة بكل مكون من مكونات المزٌج التسوٌقً وبناءا على ذلك ٌتم وضع برنامج لكل
مكون (برنامج الخدمة البنكٌة؛ برنامج التسعٌر ،برنامج التوزٌع ،برنامج التروٌج) إضافة
لمجموعة برامج فرعٌة متعلقة ببحوث التسوٌق إدارة البٌع – اإلعبلن – تنشٌط المبٌعات
وتموٌل التسوٌق.
05/تنمٌة خطط األنشطة :تتعلق بتحدٌد من سٌقوم بماذا وأٌن ومتى سٌتم تنفٌذ األعمال
وماذا نتوقع من الخطة؟
06/تقدٌم الخطة والموافقة علٌها :تقوم اإلدارة العلٌا بمراجعة الخطة التسوٌقٌة بؽرض
التؤكد من فعالٌتها.
07/تنفٌذ الخطةٌ :تطلب ذلك إجراء العدٌد من االتصاالت على كافة المستوٌات اإلدارٌة
حتى ٌتم تنفٌذ الخطة التسوٌقٌة حسب توقعات اإلدارة.
08/مراجعة الخطة التسوٌقٌة :إن الخطط معرضة للتؽٌٌر عند بدء تنفٌذها نتٌجة لظهور
فرص تسوٌقٌة أو تهدٌدات جدٌدة إن من الضروري قٌاس ومراقبة الخطط عند تنفٌذها
بؽرض التؤكد من مساٌرة الخطة التسوٌقٌة للخطة العامة للبنك ،وال ٌؤتً ذلك إال بإتباع
نظام تقارٌر متقدم ٌمكن اإلدارة من مراجعة الخطة التسوٌقٌة فً كافة مراحل تنفٌذها.
المطلب الرابع :تنظٌم النشاط التسوٌقً والرقابة علٌه.
الفرع األول  :التنسٌق بٌن األنشطة والمهام التسوٌقٌة.
إن مهام التسوٌق فً أي منظمة ٌكمن فً التؤكد من إدارة األنشطة التسوٌقٌة بنجاح،
وتشمل األنشطة التسوٌقٌة عناصر المزٌج التسوٌقً األربعة وهً المنتجات ،األسعار،
التروٌج ومنافسة التوزٌع والنجاح فً إدارة األنشطة التسوٌقٌة ٌعنً نحقق رضا العمٌل
من ناحٌة ،واستؽبلل البنك موارده البشرٌة والمادٌة أحسن استؽبلل من ناحٌة أخرى.
وٌنبؽً على مدٌر التسوٌق إدارة هذه األنشطة بالطرٌقة التً تإدي إلى تحقٌق األهداؾ
التسوٌقٌة وٌكون هو المسبول عن تنسٌق كافة هذه الجهود ٌجب أن ٌكون صارما فً

سلوكه ،فعلى سبٌل المثال قد ٌدرك مدٌر التسوٌق أن زٌادة فً مستوى الخدمات المقدمة
للعمبلء ٌمكن أن تعوض فقدان المٌزة التنافسٌة فً السوق التً ٌتمتع بها البنك ،نتٌجة
تخفٌض النفقات على اإلعبلن وبالتالً تحقٌق أداء تسوٌقً جٌد بوجه عام.
باإلضافة إلى ما سبق ،هناك ثبلث مجاالت ربٌسٌة تحتاج إلى درجة عالٌة من التنسٌق
واالتصال المباشر بٌن إدارة التسوٌق وبعض اإلدارات وهً:
تصمٌم وتطوٌر خدمات بنكٌة جدٌدة للسوق ،وتحسٌن الخدمات الحالٌة.تحسٌن األداء البٌعً.التخطٌط القصٌر والمتوسط والطوٌل األجل للبنك.فمثبل تقدٌم خدمات جدٌدة للسوق تعتبر مثبل واضحا لمهمة إدارة التسوٌق فً الواقع
العملً ،وٌتوقع من جمٌع إدارات التسوٌق أن تلتزم بالمٌزانٌات المالٌة المخصصة لها،
ولتحقٌق االستفادة المثلى من هذه األموال المتاحة ٌنبؽً أن ٌكون هناك تعاون وثٌق بٌن
إدارة التخطٌط على مستوى البنك وإدارة العبلقات العامة وإدارة التسوٌق.
الفرع الثانً  :الرقابة على نشاط التسوٌق.
إن وجود نظام فعال للمتابعة والرقابة ٌعتبر الضمانة األساسٌة للتؤكد من حسن سٌر
األنشطة وتطابقها مع الخطط والبرامج المرسومة ،فبدون اإلجراء الرقابً المناسب ال
تستطٌع اإلدارة الوقوؾ على مدى اإلنجاز الذي حققته الوحدات واألقسام المختلفة باتجاه
ما وضع لها من أهداؾ.
تعرؾ الرقابة التسوٌقٌة فً البنوك على أنها عملٌة حركٌة ودورٌة وشاملة ومنظمة،تتم داخل البنك بهدؾ فحص ومراجعة وتدقٌق عناصر النشاط البنكً ،وكشؾ أوجه
القصور بل وأٌضا تجنبها ،وتقدٌم التوصٌات المناسبة لمعالجتها ،وعدم تكرارها
والحٌلولة دون حدوثها ،مما ٌرفع من هٌمنة البنك وأداء العاملٌن فٌه.
)1طرق مراقبة النشاط التسوٌقً :وتتمثل فً:
أ :الرقابة اإلستراتٌجٌةٌ :تم فٌها تقٌٌم النشاط التسوٌقً الربٌسً للبنك وذلك باستخدام
أسلوب المراجعة اإلدارٌة المنظمة لكافة مجاالت النشاط التسوٌقً كل على حدى ،عن
طرٌق جمع المعلومات والبٌانات التً تساعد على تقدٌم خدمات بنكٌة مربحة وكذا تحدٌد
التؽٌرات ونقاط الضعؾ وأسبابها ،وهذه الرقابة ال تعتمد فقط على تحلٌل العوامل الداخلٌة
نظرا ألن البنك ال ٌعٌش بمعزل عن البٌبة التً ٌعمل فٌها التً ٌجب أن تإخذ فً الحسبان
عند التقرٌر بل أنها تذهب إلى أبعد من ذلك عندما نتناول الكثٌر من خصابص السوق
كالحصة السوقٌة ،ونوعٌة الخدمات ،ومجاالت المنافسة كما تشٌر إلى أن هناك رقابة
مالٌة إلى جانب الرقابة اإلستراتٌجٌة ،والتً تختلؾ عنها من حٌث التوجه ففً حٌن
تكون الرقابة اإلستراتٌجٌة دابما ذات توجهات مستقبلٌة ،تكون الرقابة المالٌة تارٌخٌة
وترتبط بما ٌكون قد حدث فعبل.
ب :مراقبة الخطة التسوٌقٌة السنوٌة :فالخطة التسوٌقٌة تترجم إلى صورة كمٌة تعبر
عنها الموازنة التقدٌرٌة هذه األخٌرة ٌمكن االعتماد علٌها كنوع لعملٌة الرقابة ،وهذا من
خبلل المقارنة بٌن المخطط المتوقع والنتابج المحققة فعبل
ج :مراقبة فعالٌة األداء :هنا ٌتم استخدام المعدالت والنسب كوسٌلة لقٌاس فعالٌة األداء؛
وهً واحدة من أهم المإشرات الدقٌقة التً تفٌد فً إجراء عملٌات المقارنة والتحلٌل،

ومن أهم هذه النسب ما ٌلً:
oنسبة المصروفات المختلفة إلى إجمالً حجم النشاط.
oنسبة المصروفات إلى إجمالً األرباح .
oمعدل دورات العمالة فً كل فرع.
كما ٌمكن التعبٌر عن هذه المإشرات فً أشكال بٌانٌة ورسومات لمزٌد من الشرح.
د :مراقبة التكلفة والربحٌة :تستخدم هذه الطرٌقة لمعرفة أوجه النشاط التً تتطلب تكلفة
أكثر وتعطً ربحٌة أقل ،ومن ثم توجٌه االهتمام نحو الخدمات والعمبلء والفروع التً
تعطً أكبر ربحٌة وأقل تكلفة.
)2خصابص الرقابة التسوٌقٌة الفعالة :وأهمٌتها فً البنوك ،تتمثل فً كونها:
اقتصادٌة .
تتوقع األخطاء وتكتشفها بسرعة.
تتمشى مع الخطة ومع نوعٌة النشاط وحجمه.
تمٌز بٌن االنحرافات وتضمن العبلج السرٌع لها.
سهلة واضحة ومفهومة للجمٌع.
تهدؾ لزٌادة اإلنتاجٌة وتعمل على زٌادة كفاءة األداء.
ومما زاد من أهمٌة وظٌفة الرقابة التسوٌقٌة ما ٌلً:
زٌادة حدة المنافسة فً السوق البنكً ،لٌس فقط بٌن البنوك التجارٌة ولكن أٌضا بٌنهاوبٌن المإسسات المالٌة واالستثمارٌة األخرى .مما أدى إلى زٌادة الحاجة إلى ضمان
فعالٌة استخدام وتوجٌه الموارد فً البنك بؽرض تحقٌق أهدافه والتفوق على ؼٌره
التؽٌرات السرٌعة التً تشهدها الصناعة ،فالرقابة تعتبر الوسٌلة التً توضح البنك نقاطالقوة والضعؾ التسوٌقٌة ،وترشد لعملٌة اتخاذ القرارات التسوٌقٌة المختلفة.
خاتمة الفصل:
تعتبر وظٌفة التسوٌق من أهم الوظابؾ اإلدارٌة ألي منظمة ومحددة لنجاحها فقدرة أي
منظمة على إنتاج سلع وتقدٌم الخدمات تكون محدودة ما لم ٌصاحبها جهدا تسوٌقٌا فعاال،
ٌساعد على تلبٌة احتٌاجات ورؼبات المستهلك وزٌادة المبٌعات والربحٌة التً تهدؾ
المنظمة إلى تحقٌقها.
ظهرت أهمٌة تسوٌق الخدمات مع تؽٌر ظروؾ الطلب والعرض والمنافسة فاحتاجت
المنظمات إلى تسوٌق فعال وهذا لتروٌج خدماتها المصرفٌة المتمثلة فً اإلعبلن والبٌع
الشخصً واإلعبلم فً النشاط المصرفً إلحداث تكامل الوظابؾ التسوٌقٌة البنكٌة والؽاٌة
من هذا إرضاء العمٌل.
إن أهمٌة التسوٌق فً البنوك تزداد ٌوما بعد ٌوم ،لهذا على كل بنك إتباع المراحل
األساسٌة للتسوٌق البنكً وجمع المعلومات المطلوبة للتخطٌط والرقابة التسوٌقٌة البنكٌة
وكذلك وضع إستراتٌجٌة بنكٌة سلٌمة بفضلها ٌمكنه تنفٌذ عمله وبالتالً تحقٌق النتابج
المرجوة التً ترتبط باألهداؾ المسطرة من طرؾ البنك.
ومن خبلل كل ما سبق ،نستخلص أن البنك أصبح ٌهتم بالتسوٌق وأصبحت الوظٌفة

التسوٌقٌة من أهم وظابفه وتحتل مكانة كبٌرة فً هٌكله التنظٌمً وأصبحت اإلدارة
البنكٌة تطبق التسوٌق من خبلل تحلٌل سلوك العمبلء ،وكٌفٌة التعامل معهم وتحلٌل
المنافسة ،وأن البنك بحاجة إلى معلومات وبحوث تسوٌقٌة لتحقٌق أهدافها.
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