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 ةالبنوك التجارية الجزائرية والمنافسة في ظل البيئة المصرفية المعاصر

 دراسة حالة بنكي القرض الشعبي الجزائري  والتنمية المحلية  

أحالم بوعبدلي.  أ  

 .غارداية_املركز اجلامعي

      
 :الملخص

تشهد األسواق المالٌة و  المصرفٌة خالل 
رة و الفترة األخٌرة  تطورات و  تؽٌرات كبٌ

متسارعة أثرت بدورها على مالمح النظام 
المصرفً العالمً. وهذا من خالل المتؽٌرات 
المالٌة و المصرفٌة الراهنة كالعولمة المالٌة 

 بازل وؼٌرها. ةوالمصرفٌة، اتفاقٌ
كل هذه العناصر أثرت على العمل 
المصرفً وعلى البٌبة المصرفٌة والمنافسة، 

منافسٌن حٌث وجدت البنوك نفسها تواجه 
مختلفٌن، كالمؤسسات المالٌة المصرفٌة وؼٌر 

المؤسسات ؼٌر المالٌة. فإذا ما  ىالمصرفٌة وحت
نظرنا إلى واقع الصناعة المصرفٌة على 
الصعٌد العالمً، نجد أنها تفرض ضؽوطا 
متزاٌدة على البنوك صؽٌرة الحجم وبخاصة فً 
الدول النامٌة، والتً أصبحت تواجه منافسة 

أدت التطورات التكنولوجٌة اإلدارٌة  شرسة. كما 
والسعً نحو اجتذاب شرابح جدٌدة من العمالء 
إلى اختفاء الحدود الفاصلة بٌن البنوك التجارٌة 
) بنوك الودابع( وبنوك االستثمار واألعمال، 
وهو ما أدى إلى ظهور مصطلح الصٌرفة 

 الشاملة. 
: المنافسة، البنوك لكلمات المفتاحٌة

تؽٌرات المالٌة، البٌبة المصرفٌة، التجارٌة، الم
 البنوك الجزابرٌة

Summary:  

   Vivre les marchés financiers et 

bancaires évolution de la situation 

pendant la période récente, de grands 

changements et rapide tour influencé les 

caractéristiques du système bancaire 

mondial. C'est au moyen de variables 

telles que la mondialisation et l'actuel 

bancaires et financiers bancaires, la 

Convention de Bâle et d'autres.  

Tous ces éléments ont affecté le secteur 

bancaire et le secteur bancaire et de la 

concurrence, où les banques se sont 

retrouvés face à différents concurrents, 

les institutions financières, bancaires et 

non bancaires et même les institutions 

non financières. Si nous regardons la 

réalité de l'industrie bancaire au niveau 

mondial, nous constatons qu'ils imposent 

une pression croissante sur les petites 

banques, en particulier dans les pays en 

développement, qui sont devenus face à 

une concurrence féroce. Comme les 

développements technologiques ont 

entraîné la poursuite de l'internement 

administratif et d'attirer de nouveaux 

segments de clients à la disparition des 

frontières entre les banques commerciales 

(dépôts bancaires) et de l'investissement 

et les banques d'affaires, qui a conduit à 

l'émergence d'un ensemble bancaire. 

 

 :دمةـمق

كان لها تأثٌرا  ،األخٌرة تطورات هامة السنواتشهدت الصناعة المصرفٌة العالمٌة فً 
منافسٌن مختلفٌن،  نفسها تواجهحٌث وجدت البنوك المنافسة، كبٌرا على هٌكل وطبٌعة 
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فإذا ما  .المالٌة ؼٌر المؤسسات ىالمصرفٌة وحتكالمؤسسات المالٌة المصرفٌة و ؼٌر 
نجد أنها تفرض ضؽوطا  ،اعة المصرفٌة على الصعٌد العالمًلصننظرنا إلى واقع ا

فمن ناحٌة أصبح دمج  ،فً الدول النامٌة متزاٌدة على البنوك صؽٌرة الحجم وبخاصة
حٌث أصبحت الكٌانات المالٌة الكبٌرة هً األقدر على  ،البنوك ظاهرة عالمٌة واستحواذ

ومن  ،المالٌة نفتاحا فً األسواقواالمنافسة وسط  عالم ٌشهد تزاٌد فً حركة العولمة 
األنترنت وتقدٌم الخدمات  ناحٌة أخرى أدت الثورة التكنولوجٌة والتوسع فً إستخدام

إلى تزاٌد الضؽوط على البنوك فً الدول النامٌة التً أصبحت  االنترنتالمصرفٌة عبر 
ت كما أدت التطورا ،منافسة شرسة فً هذا المضمار من البنوك األجنبٌة تواجه

الحدود  اختفاءشرابح جدٌدة من العمالء إلى  اجتذابالتكنولوجٌة اإلدارٌة  والسعً نحو 
وهو ما أدى إلى  ،اإلستثمار واألعمال الفاصلة بٌن البنوك التجارٌة ) بنوك الودابع( وبنوك

 رفة الشاملة.ٌظهور مصطلح الص
 

 سنحاول من خالل ورقتنا هذه معالجة اإلشكاالت التالٌة: لهذا

ما هً المتؽٌرات المالٌة العالمٌة التً أدت إلى تؽٌٌر البٌبة المصرفٌة و زٌادة   -1

 المنافسة؟
     ؟وكٌؾ ٌتم إدارة البنوك فً بٌبة العولمة؟هً البٌبة المصرفٌة المعاصرة  ما-2

 ؟هً سٌاسات التنافس للبنوك التجارٌة ما -3

 ؟نافسة المصرفٌةهً أنواع الم أو ما ؟فٌما تتمثل الضؽوط التنافسٌة -4

هً القضاٌا اإلستراتجٌة التً تواجه البنوك حالٌا والتً فرضتها علٌها عملٌة  ما -5

 ؟المنافسة
هً الجهود التً بذلتها السلطات  النقدٌة الجزابرٌة لتهٌبة البنوك الجزابرٌة  ما -6

 ؟لهذه البنوكهو الوضع التنافسً  وما؟لمواجهة المنافسة 
 البحث التالٌة:حٌث تم صٌاؼة فرضٌات 

 هناك العدٌد من المتؽٌرات المالٌة التً أثرت على العمل المصرفً؛ -1

 أصبحت البٌبة المصرفٌة أكثر تعقٌدا؛-2

 هناك العدٌد من االستراتٌجٌات التً تتبعها البنوك لمواجهة المنافسة؛ -3

 . إصالحات هذا القطاع إلى زٌادة االعتماد على قوى السوق و المنافسة تؤدي -4
 

 البٌئة المصرفٌة المعاصرة:المتغٌرات المالٌة العالمٌة و  .1
 . المتؽٌرات المالٌة و المصرفٌة  المعاصرة:1.1

تشهد األسواق العالمٌة و الصناعٌة المصرفٌة خالل المرحلة الحالٌة أسرع وأعظم    
م التؽٌرات التً عرفتها على مدى تارٌخها، و التً أثرت بدورها على مالمح النظا

 المصرفً العالمً.
وقد بدأت تلك المالمح تتضح مع موجة من تحرٌر األنظمة المصرفٌة والمالٌة من 
التدخل والقٌود الحكومٌة، تلك الموجة التً ازدهرت فً العقد الماضً وأفرزت تٌار من 
المنافسة والتوسع فً أنشطة البنوك العالمٌة. ومن ناحٌة أخرى اتجهت رؤوس األموال 
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ر الحدود القطرٌة و القومٌة و عبر القارات دون حواجز أو موانع. كما أزٌلت للتدفق عب
الحواجز الجؽرافٌة بٌن األسواق النقدٌة و المالٌة فً العالم حتى عرفت هذه األسواق 
التكامل اإلقلٌمً و الدولً، و أصبح العالم بأسره بمثابة ساحة واحدة لنشاط رأس المال و 

 حركته و استثماراته.
 ٌلً سنعرض أهم هذه المتؽٌرات المالٌة و المصرفٌة. ٌماو ف
  .العولمة المالٌة:1.1.

 . مفهومها:1.1.1   

العولمة المالٌة هً الناتج األساسً لعملٌات التحرٌر المالً والتحول إلى ما ٌسمى 
ن باإلندماج المالً، مما أدى إلى تكامل وارتباط األسواق المالٌة المحلٌة بالعالم الخارجً م

خالل إلؽاء القٌود على حركة رؤوس األموال، ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى 
    1األسواق العالمٌة.

 . أسباب ظهور العولمة المالٌة: 1.1.1 

 لقد ارتبط ظهور العولمة المالٌة بعدة عوامل منها : 
 صعود الرأسمالٌة المالٌة؛

 ظهور فابض نسبً كبٌر لرؤوس األموال ؛
 كارات المالٌة؛ظهور االبت

 2التقدم التكنولوجً،

 . العولمة المصرفٌة:2.1

تعنً العولمة المصرفٌة خروج المصرؾ من إطار التعامل المحلً إلى آفاق عالمٌة، 
تعمل على دمج نشاط المصرؾ فً السوق العالمً. وهذا ال ٌعنً التخلً عما هو قابم 

بمحٌط النشاط المصرفً إلى أرجاء  وموجه إلى السوق المحلٌة الوطنٌة، بل تعنً االنتقال
 العالم مع االحتفاظ بالمركز الوطنً، مما ٌجعل أداءه أكثر فعالٌة وكفاءة ونشاط .

  . أسباب العولمة المصرفٌة: 1.1.1

وترجع أسباب العولمة المصرفٌة إلى الرؼبة العارمة فً التوسع والنمو واالنتشار 
 والهٌمنة العالمٌة التً تستند إلى:

ر الذي حدث فً اقتصادٌات المصارؾ و زٌادة عدد المصارؾ و شدة المنافسة، التطو
مما جعل األسواق المصرفٌة المحلٌة أضٌق من أن تستوعب جمٌع القدرات االنتاجٌة 

  3للمصارؾ؛

 مشاركة المصارؾ فً تشجٌع و تطوٌر سوق رأس المال؛

 ها من مكان آلخر؛حركة رؤوس األموال الدولٌة الكبٌرة و انسٌابها و سرعة تدفق

 تضخم وتنامً الشركات عابرة القارات بحثا عن أسواق جدٌدة؛

اتجاه المصارؾ إلى تطوٌر إطارها المؤسسً مما ٌدعم التحول نحو نشاطات مصرفٌة 
 4شاملة.

 
 . مقررات لجنة بازل:1.1
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مع تزاٌد العولمة أصبحت المصارؾ تتعرض للعدٌد من المخاطر المصرفٌة ، ولذلك 
 اما علٌها أن تحتاط لهذه المخاطر بعدة وسابل من أهمها تدعٌم رأس المال وأصبح لز

وقد اتخذ معٌار كفاٌة رأس المال أهمٌة متزاٌدة منذ أن أقرته لجنة بازل فً  االحتٌاطات ،
،وأصبح لزاما على البنوك االلتزام به كمعٌار عالمً ٌدل على متانة المركز 1988جوٌلٌة 

ة المودعٌن فٌه.حٌث تلتزم هنا البنوك بأن تصل نسبة رأسمالها إلى المالً للبنك وٌقوي ثق
كحد أدنى مع  %8مجموع أصولها الخطرة بعد ترجٌحها بأوزان المخاطرة االبتمانٌة إلى

 5 .1992نهاٌة 

بإجراء بعض التعدٌالت لتطوٌر أسلوب حساب  1995و قامت لجنة بازل فً عام 

المخاطر التً تتعرض لها البنوك ال تقتصر على  معدل كفاٌة رأس المال انطالقا من كون
المخاطر اإلبتمانٌة و مخاطر الدول فقط، وإنما تتعرض بدورها للعدٌد من المخاطر 

 األخرى مثل تقلبات أسعار األدوات المالٌة ومخاطر تقلبات أسعار الصرؾ.
تحسٌن و قد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفٌة العدٌد من التوصٌات التً تسهم فً 

األسالٌب الفنٌة للرقابة على أعمال البنوك بحٌث تتناسب مع صٌرفة القرن الحادي و 
بشأن  1997العشرٌن، ومن أهم هذه التوصٌات ما صدر عن اللجنة خالل سبتمبر 

المتطلبات الواجب توافرها إلجراء رقابة مصرفٌة فعالة، و المبادئ األساسٌة لممارسة 
 إلصدارات بشأن إدارة المخاطر اإلبتمانٌة و ما صدر معاٌٌر هذه الرقابة،و العدٌد من ا

 6 كفاٌة رأس المال.

 اتفاقٌة تحرٌر تجارة الخدمات المالٌة:  4.1. 

" أحد النتابج الهامة التً أسفرت عنها GATSتعتبر االتفاقٌة العامة لتجارة الخدمات "

ٌر التجارة الدولٌة من جولة األوروجواي، وهً الجولة الثامنة الشهٌرة فً منظومة تحر
 ".GATTخالل االتفاقٌة العامة للتعرٌفة والتجارة "

وقد شملت االتفاقٌة العامة لتجارة لخدمات عدة أنواع من الخدمات كان من أهمها 
 7الخدمات المالٌة و فً مقدمتها الخدمات المصرفٌة.

 :.الخدمات المصرفٌة و المالٌة التً تشملها االتفاقٌة1.4.1

 دابع من الجمهور؛قبول الو
 اإلقراض بجمٌع أنواعه ؛

 التموٌل التأجٌري؛

 جمٌع خدمات المدفوعات والتحوٌل النقدي ؛

 خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة؛
 8التجارة لحساب المؤسسة المالٌة أو للؽٌر فً السوق األولٌة أو ؼٌرها؛....إلخ.

 ربً:. آثار اتفاقٌة الجات على العمل المصرفً الع2.4.1

ٌمكن القول أن اتفاقٌة الجات لها تأثٌرات اقتصادٌة متعددة على مختلؾ نواحً 
األنشطة و خصوصا على العمل المصرفً سواء كانت هذه التأثٌرات مباشرة أو  ؼٌر 

 مباشرة، و تتمثل أهم هذه التأثٌرات للجات على العمل المصرفً فٌماٌلً: 
 العامة او الخاصة؛التأثٌر على أداء الشركات الوطنٌة سواء 
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التأثٌر على توظٌؾ األموال الفابضة و المتراكمة فً المصارؾ فً ظل سٌاسة الجات 
 التً تفتح االسواق امام سٌل من السلع األجنبٌة ذات السعر المخفض؛

ضرورة ان ٌستعد القطاع المصرفً و ٌستفٌد من تموٌل عملٌات التجارة التجارٌة 
 مصارؾ من عابدات مجزٌة؛الدولٌة لما سٌدره ذلك على ال

التأثٌر على العمل المصرفً بشكل مباشر فً حالة فتح األسواق أمام خدمات 
المصارؾ األجنبٌة بما لدٌها من خبرات و أسالٌب ادارٌة متطورة، وقوانٌن متحررة فً 
ادارة العمل المصرفً، األمر الذي ٌحتم على القطاع المصرفً أن ٌعد نفسه من اآلن لهذه 

 9ة.المرحل

 . البٌئة المصرفٌة المعاصرة:1.1

وكٌانات تحٌط بها وتؤثر  بل فً ظل متؽٌرات ،فراغتعمل فً  التجارٌة الإن البنوك 
وهً تلك التً نطلق علٌها البٌبة المصرفٌة أو بٌبة  ،ؼٌر مباشرة علٌها بصورة مباشرة أو

 البنوك.
 . أهمٌة ومفهوم البٌئة المصرفٌة:1.1

 المصرفٌة: .  أهمٌة البٌبة1.1.1

البنوك حٌث أمكن النظر إلى  ،المصرفٌةبعناصر أو كٌانات البٌبة  االهتماملقد تزاٌد  
لٌقدمها من ناحٌة أخرى  ،ورة مدخالت من البٌبة المحٌطة بهكنظام ٌستمد موارده فً ص

بتزاٌد التدخل الحكومً  االهتمام. كما تم أٌضا مصرفٌة كمخرجات فً صورة خدمات
بمثابة قٌود على النشاط  والتً تعد ،االقتصاديللنشاط  قتصادٌة المقننةوالتشرٌعات اإل

أن أٌضا إلى زٌادة الفرص التً ٌمكن و كذا  ،ٌجب أن ٌعمل البنك فً ظلها ،المصرفً
دات أو المعوقات التً ٌمكن أن ٌتعرض والتهدٌ ،البٌبة التً ٌعمل بها ٌقتنصها البنك من

فٌها المرؼوبة من البنك التً ٌمكن أن ٌؤدي لها.وٌقصد بالفرص مجاالت األعمال 
تؤدي  أنالتً ٌمكن  فتشٌر إلى مجموعة المتؽٌرات التهدٌدات أو، أما المعوقات بربحٌة

 .10إلى تدهور ربحٌة البنك 

 
 . مفهوم البٌئة المصرفٌة: 1.1.1

خارج حدود  ؾ البعض البٌبة بصورة شاملة بأنها كافة القوى ذات الصلة التً تقععر  
الكٌانات التً تؤثر على أداء  أوتؽٌرات مال بنك ، وٌقصد هنا بالقوى ذات الصلة جمٌعال

 البنوك.
الظروؾ السٌاسٌة  ،العمالء ،المتؽٌرات: المنافسٌن أوٌانات كومن أمثلة تلك ال

والسٌاسات التً ٌنبؽً على  واألسالٌبالوسابل  ةاإلقتصادٌة. والتً تحدد بدرجة كبٌر
وفً نفس الوقت  ،ها. ألنها ال تخضع لسٌطرته تمامالتعامل والتكٌؾ معفً ا إتباعهاالبنك 

 .11 تؤثر بصورة ملحوظة على أدابه

 
 

 . البٌئة الخاصة والعامة للبنوك وكٌاناتها:1.1

 . البٌئة الخاصة  للبنوك:1.1.1
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علٌه ٌانات أو المتؽٌرات التً تقع خارج البنك ولها تأثٌر مباشر كوتتشكل من جمٌع ال
ن تلك البٌبة تضم من بٌن ألوتحقٌق أهدافه.  ونظرا  همعها لضمان استمرار اعلوٌتف

فقد أطلق علٌها البعض  المنافسون،رة للؽاٌة على البنك وهً ٌانات المؤثكعناصرها أحد ال
 من الباحثٌن البٌبة التنافسٌة.

 العمالء، المنافسٌن، الحكومة، الموردٌن. فً:وتتمثل البٌبة الخاصة للبنك 
 . البٌبة العامة للبنوك:2.2.1

ٌر مباشرة على تً تقع خارج البنك وتؤثر بطرٌقة ؼوتتشكل من جمٌع الكٌانات ال
االجتماعٌة ، الظروؾ ، الظروؾ السٌاسٌةةاإلقتصادٌأنشطته ،وتتمثل فً : الظروؾ 

 .12، الظروؾ الطبٌعٌةوالثقافٌة، الظروؾ التقنٌة

 عامة للبنك:خاصة والوفٌما ٌلً شكل ٌوضح البٌبة ال 
 للبنك :  ة: كٌانات البٌبة الخاصة والعام(01)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .107: طارق طه ،مرجع سبق ذكره ،ص  صدرالم 

 
 
 

 . سٌاسات المنافسة للبنوك التجارٌة:1
 . شروط المنافسة :1.2
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 ةاللٌبرالٌات قتصادٌة والبحوث على أن اإلقتصادتتفق العدٌد من التحلٌالت اإل
ل : التشؽٌل التام لعناصر اإلنتاج ، تخفٌض التكالٌؾ ، تنوٌع والتنافسٌة تعمل من اج

أو  ،الموجهة، أما بالنسبة للسوق  االبتكار وتشجٌعالمنتوج  الوطنً  تطوٌرالمخاطر ، 
سٌاسات ج الوطنً ،كما أن وتطور المنت ط من عملٌة تقدم اإلنتاجٌةفإنها تحب كرة، المحت

ال ٌمكن تطبٌقها بصورة سرٌعة فً  أسواق  االستثمارات تشجٌعأو محاربة التضخم 
والسبب فً هذا  ،ة بتطبٌقها فً األسواق التنافسٌة) أو بطرٌقة فعالة( مقارن "الكارتل"
بٌن  اتفاقعن بعض العوابق التنظٌمٌة أو عن ر ٌعود  إلى األسعار الموجهة الناتجة لتأخا

من طرؾ  احتكاره وؼلق السوق و ،توالخدما سبب قلة المنتوجاتوذلك ب ،المحتكرٌن
 ،.....إلخ.مجموعة معٌنة

الوساطة المالٌة وتنوع المحفظة نشاطات إن بعض القوانٌن المتشددة تحد من توسع 
وهذا ما  ،ى المنتوجات والعمالء الجؽرافً أو على مستو المالٌة ، سواء على المستوى

مقارنة مع  ؤسسات المعنٌة وذلكبة أقل للمصال ، المالً طٌنتج عنه : تكلفة عالٌة للوسٌ
 بالنسبة للعمالء. االختٌارل من فرص كما أن هذه القوانٌن سوؾ تقلوح .حالة سوق مفت

ة قوٌة بٌن هٌكل ت أٌضا أن هناك ارتباط وثٌق وعالقلقد أوضحت بعض التحلٌال 
 االتفاقاتل موردٌن قلة بفض،فسوق ٌحتوي على طبٌعة المتدخلٌن أو العاملٌن فٌهالسوق و

وكذا  المعنٌة ، األسعار أو الهوامش على المنتوجات ارتفاع، مما ٌنتج عنه االحتكارٌة
 . العمالءالمنتوجات وهذا ما ٌمثل عببا على هذه وعٌة محتمل فً ن انخفاض

ٌدعم  ٌشجع اإلبداع ، ،فسةٌولً أهمٌة للمنا ،ل تركٌزفإنه فً هٌكل أق ،وعلى العكس
وهذا طبعا فً  مع عالقة متناسبة بٌن سعر ونوعٌة المنتوجات ، ،سوقة الفعالٌو الشفافٌة
  .13العمالءصالح 

 
 جٌات المنافسة بٌن البنوك التجارٌة:ٌ. وسائل واسترات1.1

تكون المنافسة عن  فقد ،ً القطاع المصرفً والمالً مختلفةإن وسابل المنافسة ف
 أو عن طرٌق وسابل ؼٌر سعرٌة . طرٌق السعر ،

 المنافسة بواسطة السعر :. 1.1.1

 :بواسطة السعر ٌمكن أن تكون على مستوىنافسة إن الم
 أي الفوابد على الودابع والقروض. أسعار الفابدة الدابنة والمدٌنة ، -
 ملٌات أخرى.وعالتحصٌل، التحوٌل، تكلفة:  أسعار أو -

 ٌر األموال وؼٌرها.ٌعموالت تس -
ضمانات عن اإلصدارات أو اإلكتتاب  فً عالوة عن عملٌات الهندسة المالٌة:  -

 السندات ....إلخ
 .14مصارٌؾ كراء الخزابن  -

 
 السعرٌة: . المنافسة غٌر1.1.1

  المنتوج : تطوٌر ةجٌٌإسترات.1.1.1.1
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 هوتركز هذالبنك، إن تطوٌر المنتجات ٌعد أحد العناصر األساسٌة فً نجاح 
اسٌة األسالكامل للمنتجات والخدمات  طخعلى الوكذلك  ،اإلستراتٌجٌة على المنتج الفردي
شكل التطوٌر ،تحسٌن خصابص ومنافع الودابع  ٌأخذوقد  ،من أجل تسوٌق المنتج الجدٌد

  .15 جدٌدة منها لحالٌة أو تقدٌم أنواعا

 ها .تطوٌرها وتجدٌدنفس الشًء بالنسبة للقروض وذلك بو
 تطوٌر الخدمات: إستراتٌجٌة. 1.1.1.1

تتمثل هذه و ،الدقة وانخفاض التكالٌؾ ،ى الخدمات فً السرعةس المصارؾ علتتناف
 فً: اإلستراتٌجٌة

  مستحقات العمٌل؛ تحصٌل• 
 سداد المدفوعات نٌابة عنه؛•  
األسالٌب  باستخداممن الثورة التكنولوجٌة  باالستفادةوذلك  ،سرعة أداء الخدمة•  

 .16والوسابل ذات التقنٌات العالٌة 

 التالٌة:و تشمل هذه اإلستراتٌجٌة المجاالت  :األسواقتطوٌر  .إستراتٌجٌة1.1.1.1

 جدٌدة:تطوٌر أسواق  –أ 
و اتساع نشاطه عن  ،دمات المصرفٌة التً ٌقدمها البنكو ذلك بزٌادة التعامل فً الخ

طرٌق توسٌع شبكة فروعه و نشرها فً كل مكان بما فً ذلك الفروع الطبٌعٌة للبنك 
 اآللٌة.إضافة إلى فروعه 

 التغلغل فً األسواق الحالٌة: -ب
زٌادة فً حصة البنك فً  حٌث تبحث إدارة البنك عن الطرق و األسالٌب التً تحقق

حٌث ٌحاول البنك جذب عمالء  ،الحالٌة و عمالء البنك الحالٌٌن السوق من خالل األسواق
 و ذلك عن طرٌق دراسة السوق و تحدٌد ،ام أسالٌب جدٌدةالبنوك المنافسة باستخد

خصابصه و احتٌاجاته و رؼبات و قدرات عمالبه . و من ثم ٌمكن اختراق السوق بفعالٌة 
، و توسٌع قاعدة نشاطهم و بالعمالء الحالٌٌن االحتفاظ كبٌرة لجذب عمالء جدد و كذا

 .17تعاملهم مع البنك 

 
 التنوٌع :  إستراتٌجٌة .4.1.1.1

البنك فً ممارسة األنشطة  جٌةإستراتٌإن عملٌة التنوٌع عموما تساعد على تدعٌم 
التنوٌع من طرؾ  إستراتٌجٌةالجدٌدة )منتوجات جدٌدة ، أسواق جدٌدة ( . و ٌتم تبنً 

 إعادة بإستراتٌجٌةبعض البنوك بهدؾ البحث عن قطاعات جدٌدة ، و المرتبطة سواءا 
تهدؾ هٌكلة نحو أنشطة جدٌدة بالنسبة للبنوك ذات المردودٌة الضعٌفة ، أو استراتٌجٌة 

 . 18إلى تنمٌة األنشطة ذات المردودٌة و التً لها عالقة باألنشطة التقلٌدٌة للبنك 

نك فً مجاالت إذ قد ٌكون التنوٌع مترابط أو ؼٌر مترابط ، فاألول ٌعنً دخول الب
مع مجال نشاطه الحالً فً العملٌات المصرفٌة ، أما التالً فنعنً نشاط قرٌبة أو مرتبطة 

مثل إدارة  ،19ً مجال نشاط جدٌد ٌختلؾ تماما عن مجال نشاطه األصلً به دخول البنك ف

التأجٌر ، اإلستثمارتقدٌم خدمات إستشارٌة فً مجال  ل ،محفظة األوراق المالٌة للعمٌ
 .21، و تقدٌم خدمة التأمٌن على الحٌاة  20 ًالتموٌل
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 إستراتٌجٌة التمٌز: .2.1.1.1

 أكثر فً تلك الخصابص أو مٌزة تنافسٌةلبنك باإلستراتٌجٌة فً إنفراد ا وتتمثل هذه
النسبة للعمالء والتً تمثل أهمٌة أساسٌة ب طة به ،أو الخدمات المرتب المتعلقة بالمنتوج

 .22أنهم ٌتعاملون بخصوصٌة مع بنك ال مثٌل له وتجعلهم ٌشعرون ب

ا عن متمٌز اتجعله دابمة من الخدمات والمنتجات الممٌزة ، فتوفر البنك على مجموع
 تكنولوجٌةتؽٌرات  فً وسط محٌط ٌتسم بالتؽٌر فً كل شًء: نك ٌعملألن الب اآلخر ،
   تؽٌرات فً المفاهٌم وحاجات المتعاملٌن ،.....إلخ. سرٌعة ، وفنٌة

الجدٌد هو فكرة ؼٌر  ألن فً البنك ، لب عملٌة التخطٌطوالتجدٌد  االبتكاروٌعتبر 
، وتجعله ٌتمسك بهذا البنك دون اآلخر  جدٌدةفع متوقعة ٌبحث عنها الزبون تحقق له منا

23. 

 .إستراتٌجٌة التركٌز:2.1.1.1

ته لتحقٌق مٌزة تنافسٌة رانشاط محدد بهدؾ استؽالل قدفً تركٌز جهوده على وتتمثل 
نوع معٌن من العمالء )  ،ن القروض(ممنتوج معٌن )نوع محدد البنك على  فقد ٌركز .

 .24ز على منطقة جؽرافٌة ) بالداخل أو الخارج(أو ٌرك أفراد أو المؤسسات( ،

ثم  ٌم  البنوك ألسواقها وعمالبها وفق أسس معٌنة ،تقس على وتستند هذه اإلستراتٌجٌة
قٌام البنك  مثالإذ ٌمكن أن نتصور ت لتالبم حاجٌات السوق المستهدؾ . تكٌٌؾ المنتجا

 وأربات البٌت ،  لقطاع أو بإعداد مجموعة من الخدمات موجهة لقطاع الطلبة ،
 .25. إلخ الجدد أو المتقاعدٌن ،.. المتزوجٌن

 سة :فللمنا التنظٌمً. اإلطار 3.2

تختلؾ  لكن أهدافها  وق البنكً ،سإن للسلطات العمومٌة دور هام فً تنظٌم  وهٌكلة ال
 ن أن تعتمد أساسا على:كفٌم لى أخرى،إومن فترة  ،من دولة إلى أخرى

 ٌهدؾ إلى فتح السوق أمام المنافسة ؛ ادلالقتصمفهوم لٌبرالً  -
 .والذي ٌرمً إلى حماٌة المصالح المحلٌة أو الوطنٌة هوم اإلقتصاد الموجه،أو مف -
من أجل تحقٌق  اتعمل أساس ،عموما اللٌبرالٌةفالسلطات العمومٌة فً اإلقتصادات  

 .26 مالءالعحاجات  تلبٌةنوعٌة أحسن ، وتنوٌع أكثر للمنتوجات والخدمات من أجل 

من المنافسة  جدٌدةوكذا ظهور أشكال  ،كلٌة فً مجال العمل المصرفًفالتطورات الهٌ
مجال تقدٌم بعض الخدمات  ًالجدد فباإلضافة إلى دخول المنافسٌن  ،فً هذا المجال

كل تلك العوامل أدت إلى تبنً وإقرار درجات متفاوتة ومتباٌنة من التشرٌعات  ،المصرفٌة
هذا ومن ناحٌة أخرى فإن تلك القواعد تنظم أعمال البنوك . ًد التوالقٌووالقواعد 

ة كان لها تأثٌرات هامة على تطور األسواق ٌوالتعلٌمات وكذا  البٌبة التنظٌمٌة  والرقاب
 .27واإلستراتٌجٌات المصرفٌة المرتبطة بها   ًعمل المصرفلوأٌضا على تطورات ا

 .أنواع المنافسة المصرفٌة:4.1

قات تالمنافسة المصرفٌة فً فترة الثمانٌنات والتسعٌنات ،حٌث ظهرت المشلقد اشتدت 
على المستوى   ؾفً منافسة المصار االستثماروبدأت شركات  ،المصرفٌة والمالٌة

 ما دخلت أسواق رأس المال والشركات العاملة بها كمنافس ربٌسً للمصارؾ ،كالدولً ، 
  .28تمان بإلات أٌضا الشركات التجارٌة أعمال ومارس
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 وفٌما ٌلً أنواع المنافسة المصرفٌة :

 . المنافسة ما بٌن المؤسسات المصرفٌة :1.4.1

سواءا فٌما ٌتعلق بالسوق المصرفٌة  وهً المنافسة بٌن المصارؾ التجارٌة فٌما بٌنها ،
أساسا على المنافسة من اجل التوسع  عتمدوهً ت ، ةأو السوق المصرفٌة العالمٌ المحلٌة ،
 .29أكبر عدد من العمالء  وكسب

 المؤسسات المالٌة  المصرفٌة وغٌر المصرفٌة : . المنافسة بٌن1.4.1

ٌتزاٌد  المالٌةفً سوق الخدمات  لتنافسً من قبل الداخلٌن الجدد إن درجة التهدٌد ا
للبنوك ،حٌث  االرتباك سبب المزٌد من الصعوبات وما سوؾ ٌم  بصورة ملحوظة،

من شركات التأمٌن وشركات األوراق  دخول كلمن دول العالم أن ٌالحظ أنه فً العدٌد 
رات جوهرٌة وذلك من ٌإلى إحداث تأثسوؾ ٌؤدي  لوسطاء المالٌٌن اآلخرٌن ،المالٌة وا

 خالل قٌامها بتقدٌم مجموعة متنوعة من الخدمات وثٌقة الصلة بأعمال البنوك .
ن تكٌؾ نفسها لمنهج وأسلوب أكثر لتلك المنافسة المتزاٌدة فإنه على البنوك أ ةوكنتٌج

 .30تكامال لتسوٌق وبٌع الخدمات 

مس نصٌبها  ا( انخفاض1995-1980مثال شهدت خالل الفترة ) األمرٌكٌةؾ فالمصار

وفً مقابل ذلك ارتفع نصٌب  ، ٪18إلى  ٪50صول المالٌة الشخصٌة من فً تموٌل األ

تتحول عملٌة المصارؾ  بدأت، لذا ٪42المؤسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة إلى حوالً 

المشكلة على  االستثمارالتجارٌة المشكلة على أساس مخاطر اإلبتمان فقط إلى مصارؾ 
 .31أساس مخاطر السوق 

 
 . المنافسة بٌن المؤسسات المالٌة المصرفٌة والمؤسسات غٌر المالٌة :1.4.1

قدٌم تشكٌلة واسعة المالٌة المصرفٌة بت ؼٌر باإلضافة إلى قٌام العدٌد من المؤسساتو 
فقد بدأ العدٌد من المؤسسات ؼٌر  ،سبق القول ن الخدمات وثٌقة الصلة بالبنوك كمام

 لى سبٌل المثال وع ،سواق األعمال المصرفٌةالصناعٌة المتقدمة فً دخول أ بالدول المالٌة
مة جدٌدة تقدمها لعمالبها عبارة عن دخ أدخلت ض شركات بٌع السلع بالتجزبةعفإن ب
 منتجات التجزبة ،مالء شراء مجموعة متنوعة من عالء اللهؤ ق والتً تتٌحقات تسو  بطا

 .32كهؤالء العمالء لخدمات البنو احتٌاجات ومن تم تتناقص

 
 
 

 للبنك والقضاٌا اإلستراتٌجٌة التً تواجهه: ًالتنافستحلٌل الموقف  .1
 .تحلٌل الموقف التنافسً للبنك:1.1

كنت ممٌزا عن  إلٌك ...... ولن استمر معك إال إذاتً ٌقول العمٌل .... أنا لن آ
 نلً، وأفعة خاصة بالنسبة أن تكون ممٌزا فً شًء ٌخصنً وٌمثل من باآلخرٌن، وٌج
 إشباعً.أفكاري حتى تستمر فً لً مع التؽٌر فً  هوما تقدمتتحرك مٌزاتك 
 دارة التسوٌق فً البنك على تحلٌل الموقؾ التنافسً للبنك.لذا تعمل إ
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 . كٌف تحلل الموقف التنافسً :1.1.1

و  بكفاءة،ن من وضع اإلستراتٌجٌات التً ٌمكن أن تجابه المواقؾ إن فهم المنافسة ٌمك  
 التنافسً:فٌما ٌلً خطوات تحلٌل الموقؾ 

 و حدد المنتجات التً ٌمكن أن تكون احصرهم،حدد المنافسٌن المباشرٌن بدقة و  •
 خدمات؛ومن سلع  السوقتقدمه  بدابل لما

 حصر الخدمات البدٌلة ؛ا حدد و•
قٌم مستوى المنافسة بترتٌب المنافسٌن وفقا لقوة و تأثٌر كل منهم ومدى تهدٌدهم  •

 خدمة؛ل بنك التنافسً فً السوق بالنسبة لكلموقؾ ال
وكلما حددت قابمة  ، وؼٌر المباشرٌن وضع قابمة نهابٌة مرتبة بمنافسٌك المباشرٌن •

 منافسٌن األساسٌن كان ذلك أفضل لمواجهتهم.مبسطة وقلٌلة بال
 . ما هً المقاٌٌس التً تحدد على أساسها منافسٌك وتحللهم :1.1.1

 المتاحة لنا ولكل منافس ؛ دحجم الموار -
 ومدى إختراق السوق؛ الحصة السوقٌة ، -
 الخدمات المشابهة ، والعمالء المتشابهٌن ؛ -
 ومدى التفاوت ؛ ، ختلفةالخدمات الم -
 .33التكالٌؾ الخاصة بأداء الخدمة  -

:S.W.O.T.  Analysis  3.1.3 والضعؾ . تحلٌل عناصر القوة 

وٌمتاز هذا التحلٌل  تحلٌل المنافسة ، ًالمستخدمة فٌعتبر هذا التحلٌل من أهم الطرق  
 ،على الفرص والمخاطر التسوٌقٌة ةالمؤثرلنواحً القوة والضعؾ  وإبرازه بشمولٌته ،
 ٌلً : ذا التحلٌل ماوٌتضمن ه

،Strenths •ماهً مظاهر القوة التً تتمٌز بها   

وقارن ذلك  دها فً خدماتك،لتً ٌمكن أن ٌدركها المستهلك وٌحدوما هً أوجه القوة ا
 •Weaknesses، بمظاهر القوة لدى المنافسٌن ؛ امتجرد

وال مظاهر الضعؾ فً خدماتنا ،    هً أهم مظاهر الضعؾ التً توجد لدٌنا ما 
بل حدد إمكانٌة تالفٌها ،وحدد أٌضا مظاهر الضعؾ لدى المنافسٌن  تقارنها بمظاهر القوة،

  حدد الفرص التسوٌقٌة : "• Opportunities"   ؛

 اآلخرٌن. وضعؾمن قوتك  تاتً والتً
  "Threats •"التهدٌدات 

 سٌن ،التً ٌمكن أن تواجهك من جراء نقاط الضعؾ لدٌك أو نقاط القوة لدى المناف 
 .24وتوقٌته ،وآثاره  ،مصدره  حدد حجم التهدٌد المتوقع ،

 . القضاٌا اإلستراتٌجٌة التً تواجه البنوك :1.1

نتٌجة لتزاٌد  من القضاٌا اإلستراتٌجٌة ، اعدد املحوظة، وكذتواجه البنوك تؽٌرات 
 حدة المنافسة .

 زعة نحو التدوٌل :ـ. الن1.1.1

تزاٌد التعاون بٌن الدول والمؤسسات المختلفة وفً هذا المجال نقصد بالتدوٌل 
ال على ذلك بالزٌادة اوٌمكن أن نضرب مث .االقتصاديالمتواجدة بتلك الدول فً المجال 
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خارج  أسواقها المحلٌة أي  األخرىوالمؤسسات المالٌة  كتواجد البنوالهامة والكبٌرة فً 
 األجنبٌة . لالدوفً 

دالبل تشٌر إلى أن البنوك األجنبٌة سوؾ تمثل ك عدد من الاهن ،وفً الوقت الحاضر
المحلٌة . ففً عدد البأس  المصرفٌة وتشكل تهدٌدا بصورة متزاٌدة على أسواق األعمال

ت حصة هذه البنوك حٌث ارتفعظ أن ثمة توسعا للبنوك األجنبٌة به من الدول العربٌة ٌالح
من الدول العربٌة إلى  عددومن المتوقع أن ٌزداد ذلك فً ظل انضمام  ،إلى نسب مرتفعة

 .35منظمة التجارة العالمٌة والتوقٌع على اتفاقٌة تحرٌر التجارة فً الخدمات المالٌة 

 . الشمولٌة :1.1.1

لقطاعات البنك الذي ٌحصل على موارده المالٌة من كافة ا:" هو ٌقصد بالبنك الشامل
دم اإلبتمان لكافة القطاعات وٌق وخارجها من ناحٌة ، البالد داخلوالفروع اإلقتصادٌة فً 

 .36أٌضا إضافة إلى تقدٌمه لتولٌفة واسعة من الخدمات المصرفٌة" 

ومن بعدها صرفٌة الربٌسٌة التً ظهرت فً أوربا موتعد الشمولٌة أحد التطورات ال
 فً  إذ بدأت البنوك فً تلك الدول  ،ول العالم خالل العقدٌن الماضٌٌنفً العدٌد من د

ص المصرفً وكذا تقلٌل التركٌز على األشكال التقلٌدٌة لإلقراض البعد عن التخص
من الخدمات المالٌة .ولقد وبهذا أصبحت تلك البنوك تقوم بتقدٌم تشكٌلة شاملة  ،واالستثمار

من أجل مقابلة االحتٌاجات نحو توسٌع سلسلة الخدمات المصرفٌة أساسا  االتجاهجاء 
 .37المتنوعة للعمالء 

 ) التورٌق(: التسنٌد : 1.1.1

أداة مالٌة حدٌثة تم تطوٌرها مؤخرا لتستخدم كأداة تموٌل  نٌدستٌعتبر التورٌق أو ال
لدٌها  ب كافة المؤسسات التًإلى جان ،التموٌل العقاريللشركات والبنوك وشركات 

 تدفقات نقدٌة .
 الموجودات  ؼٌر السابلة إلى لعملٌة التورٌق ٌشٌر إلى تحوٌل إن المفهوم األساسً

فً القرن الجدٌد لما  لاألداة الحدٌثة للتموٌ ٌق.ولقد أصبح التور للتداولأوراق مالٌة قابلة 
وٌوفر للشركات المصدرة أو الحكومات  ،تلبٌه من حاجات األفراد فً تنوٌع استثماراتهم
المرونة الالزمة لتحقٌق اإلدارة الكفؤة  التموٌل الالزم ألنشطتها وٌساعدها فً توفٌر 

 .38المالٌة  للمخاطر

سالٌب الفنٌة والتً ٌمكن من األكما ٌشٌر مصطلح التسنٌد فً معناه األساسً إلى 
و بحٌث ٌمكن بٌعها  ،خاللها تحوٌل األصول أو تؽٌٌر شكلها الخارجً إلى أصول  مالٌة

 .39المالإلى المستثمرٌن فً أسواق 

 لتقلٌدٌة للبنوك إلىٌا من األعمال اعملٌة التورٌق إلى التحول جزب انتشاروقد أدى 
لٌة الجدٌدة مثل: اة تعامل البنوك باألدوات المألوراق المالٌة، كما أدى إلى زٌادا أسواق

شهادات اإلٌداع، و مبادالت القروض و مبٌعاتها، األمر الذي تطلب من ناحٌة أخرى 
فً أسالٌب جدٌدة للرقابة و التحوط من المخاطر المتزاٌدة والمرتبطة بتقلبات األسعار 

 .40 السوق و لتحوٌل أعباء تلك المخاطر إلى أطراؾ التعامل األخرى

 
   دمـــاج:ناإل 4.1.1
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ٌ ةفً ظل البٌبة الد درجة المخاطر المرتفعة، قد ال تصمد  ت، وذاولٌة شدٌدة التنافس
، ومن البنوك الصؽٌرة أمام رٌاح المنافسة، مما ٌعرضها لخطر اإلفالس أو تصفٌة النشاط

مع البنوك  االندماجمع بعضها البعض أو  االندماجدٌل المتاح أمامها هو تم ٌكون الب
 .41الكبٌرة

 وذوبانهمابنكٌن أو أكثر،  ٌؤدي إلى إتحاد اتفاقالمصرفً على أنه  االندماجؾ ٌعر  
فً كٌان مصرفً واحد، حٌث ٌكون الكٌان الجدٌد ذو قدرة أعلى، وفعالٌة أكبر على إرادٌا 
كان من الصعب تحقٌقها قبل عملٌة تكوٌن الكٌان المصرفً الجدٌد.حٌث  أهداؾتحقٌق 

وظٌؾ الكؾء ٌنمو المصرؾ من الداخل من خالل العملٌات المصرفٌة فً إطار الت
 .42المصرفً االندماجلموارده المتاحة، وٌنمو من الخارج من خالل 

من بٌن االتجاهات وعلى األرجح فإن التجمع و االندماجٌة ٌعد االتجاه األكثر أهمٌة 
التً تالبم العمل المصرفً فً أوربا، بل فً العدٌد من دول العالم المختلفة، ولعل حركة 

تحددت مالمحها و اكتسبت خصابصها و صفاتها الممٌزة من خالل رؼبة البنوك  االندماج
 التً تعمل على نطاق واسع فً الحفاظ على تواجدها عالمٌا و هذا باإلضافة إلى قدرتها

 .43 وخدمات البنك لى تقدٌم تشكٌلة شاملة من منتجاتع

 

 النظام المصرفً الجزائري و المنافسة المصرفٌة: .4
 أهم اإلصالحات المصرفٌة فً الجزائر لمواجهة المنافسة: 1.4

فً سٌاق تحول الجزابر إلى إقتصاد السوق، أدخلت تعدٌالت جذرٌة على طرٌقة عمل 
، حٌث تهدؾ إصالحات هذا القطاع إلى زٌادة  1993-1989القطاع المالً فً الفترة 

ناقل لالموال من اإلعتماد على قوى السوق و المنافسة، و تحوٌل النظام المالً من مجرد 
، إلى نظام ٌلعب دورا نشطا فً تعببة الموارد و سسات العمومٌةالحزانة إلى المؤ

 .44صهاٌتخص

المؤرخ فً  01-88ر القانون رقم ، وذلك بصدو1988ولقد بدأ التمهٌد لذلك منذ سنة 

، وٌتضمن القانون التوجٌهً 1988جانفً 12، الموافق ل1408جمادى األولى عام  22

منه على تمتع  07للمؤسسات العمومٌة اإلقتصادٌة، حٌث نص هذا القانون فً المادة 

د بكٌفٌة القانونٌة الكاملة، فتشترط و تلتزم و تتعاق باألهلٌةالمؤسسة العمومٌة اإلقتصادٌة 
 مستقلة بواسطة اجهزتها المؤهلة لهذا الؽرض.

جانفً ٌعدل و ٌتمم القانون رقم  12المؤرخ فً  06-88كما نجد أٌضا القانون رقم 

 .45المتعلق بنظام البنوك و القرض 1986أوت  19المؤرخ فً  86-12

ات المالٌة للبنك المركزي و مؤسس االستقاللٌةوالذي أدخل تعدٌالت مختلفة منها 
 .46القرض و اعتبرهما مؤسسات عمومٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة

 فً النقاط التالٌة: 1988وٌمكن تحدٌد المبادئ والقواعد التً قام علٌها قانون 

أصبح نشاط البنك ٌخضع إلى قواعد المتاجرة، و ٌجب أن ٌأخذ أثناء نشاطه بمبدأ 
 ذا اإلتجاه؛الربحٌة و المردودٌة، و علٌه أن ٌكٌؾ نشاطاته فً ه

ٌمكن للمؤسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة أن تقوم بتوظٌؾ نسبة من أصولها المالٌة فً 
 إقتناء أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطنً أو خارجه؛
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على المدى الطوٌل،  االقتراضإلى الجمهور من أجل ٌمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ 
 .47لب دٌون خارجٌةكما ٌمكنها أن تلجأ إلى ط

رمضان عام  19المؤرخ فً  90/10من بٌن اإلصالحات الهامة نجد القانون  أنكما 

 ٌتعلق بالنقد و القرض، و من بٌن أهداؾ هذا القانون: 1990أفرٌل  14ـ، الموافق ل1410

 تشجٌع االستثمارات الخارجٌة، و السماح بإنشاء مصارؾ خاصة أجنبٌة؛ -

قطاع العمومً، وإشراك السوق المالٌة فً تموٌل األعوان تطهٌر الحالة المالٌة لل -
 ؛االقتصادٌٌن

مبدأ توحٌد المعاملة بٌن المؤسسات الخاصة و العمومٌة بالنسبة إلمكانٌة  إرساء -
 ؛48 أو القرض االبتمانالحصول على 

 و توجٌه مصادر التموٌل؛ اجتذابإقامة نظام مصرفً قادر على  -

 . 49 إدخال منتوجات مالٌة جدٌدة -

،  1994و من بٌن اإلصالحات األساسٌة أٌضا نجد برنامج التصحٌح الهٌكلً لعام 

والذي تم تدعٌمه من قبل صندوق النقد الدولً، و لقد مر ذلك بمرحلتٌن، المرحلة األولى 
حٌث شمل برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل فً هذا المجال أهم أدوات السٌاسة النقدٌة 

 ً:لمصرفً عامة وهمتحكمة فً النشاط اال
تحرٌر أسعار الفابدة على الودابع و القروض، وذلك من خالل رفع أسعار الفابدة  -

 ، و تحرٌرها تدرٌجٌا لكً تعكس قوى السوق المصرفً؛االسمٌة

 االبتعاد عن االبتمان الموجه؛ -

 التوجٌه نحو عوامل السوق فً تموٌل الخزانة؛ -

رض و الطلب على العمالت شكل الذي ٌعكس قوى العالتحرٌر سعر الصرؾ ب -
  .50 فً سوق الصرؾ األجنبٌة

بتوفٌر اإلطار المؤسساتً و التشرٌعً المناسب فإن  اهتمت األولىوإذا كانت المرحلة 
طة بتأهٌل وحدات النظام المصرفً ، إذ تهدؾ فضال عن التدابٌر الالحقة كانت مرتب

مؤسسات المصرفٌة بما ٌنسجم إرساء و تعمٌق قواعد السوق فً هذا المجال، إلى تأهٌل ال
مفتوح و منافسة شرسة و ؼٌر  اقتصاديو طبٌعة المرحلة الجدٌدة التً تمتاز بمحٌط 

 .51متكافبة

فنظرا للدور المتعاظم للمؤسسات المالٌة و المصرفٌة فً تعببة الموارد المالٌة، 
ن من ٌمك   تضمنت هذه اإلصالحات إدخال تعدٌالت على األطر القانونٌة و التنظٌمٌة بما

ترقٌة النشاط المصرفً  والمالً عموما، و إعادة هٌكلة المصارؾ العامة لتوفٌر متطلبات 
عملٌة الخوصصة و توفٌر البٌبة التنافسٌة فً السوق المصرفً، إضافة إلى تطوٌر أسواق 

القانونٌة و التنظٌمٌة التً تسمح بتطوٌر النشاط  األطرالمالٌة من خالل توفٌر  األوراق
 .52لًالما

 البنوك الجزائرٌة و زبائنها فً ظل المحٌط االقتصادي الجدٌد: 1.4 

  ٌ ؾ مع األوضاع الراهنة و لقد وجدت البنوك الجزابرٌة نفسها مجبرة على التك
مؤسسات ال االقتصادي و سلوك الدولة من جهة، و المتمٌزة بتؽٌر كل من المحٌط 

 اإلقتصادٌة من جهة أخرى.
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بنوك التجارٌة الجزابرٌة نفسها بصدد العمل فٌه، تمٌز أساسا فالمحٌط الذي وجدت ال
 اقتصادعلى القطاع العمومً بهدؾ االنتقال التدرٌجً إلى  أدخلتباإلصالحات التً 

 و من ممٌزاته: العالمً االقتصادفً  االندماجالسوق و 
 بنوك تبحث على تحقٌق الربح فً عملٌاتها المختلفة، تحقٌقا لمبدأ المتاجرة؛

 سسات تستعد لمواجهة المنافسة الوطنٌة و األجنبٌة؛مؤ

وأشخاص ٌبحثون عن التوظٌؾ األمثل، الذي ٌحقق اكبر مردودٌة لمدخراتهم، وذلك 
 باللجوء إلى البنوك التً تقدم أحدث الخدمات و أعلى أسعار الفابدة.

المحٌط  هذا ما دفع البنوك الجزابرٌة للجوء إلى العدٌد من اإلجراءات للتأقلم مع هذا
، و أعلى أسعار فابدة أجودهاو  حسن الخدماتالجدٌد، لتوفٌر أحسن الظروؾ لعمالبها، أ

تحقٌق أكبر  أوبما ٌحقق لها أهدافها سواء من حٌث حجم العملٌات، تقلٌل نسبة المخاطرة 
 .53 بأقل التكالٌؾ األرباح

 ٌلً:و للتأقلم مع هذا المحٌط الجدٌد على البنوك التجارٌة القٌام بما 
 وضع سٌاسة أكثر دٌنامكٌة فً مجال جمع و تخصٌص الموارد؛

، االستقبالتحسٌن طرق  طرٌق التحسٌن من نوعٌة الخدمات وصورة البنك، وذلك عن
 .....إلخ؛الزبابن و فتح وكاالت جدٌدة احترام

 إعداد برامج تكوٌن تتناسب مع تطور النظام المصرفً.

المكثؾ للتكنولوجٌات الحدٌثة و  االستخدامجوء إلى وال ٌمكن للبنوك تحقٌق ذلك إال بالل
 .54 الحدٌثة االتصالباألحرى تكنولوجٌات اإلعالم و 

 
 
 .المنافســـــة المصرفٌة فً الجــــزائر:2

 البنوك الجزابرٌة العمومٌة و بعض سنحاول فً هذا العنصر دراسة المنافسة بٌن
أٌن فقدت البنوك  BCIAبنك الخلٌفة و خاصة بعد أزمةاستبعدنا منافسة البنوك الخاصة، 

فٌها سواء كانوا و اهتزت ثقة العمالء  ة الجزابرٌةالخاصة مكانتها فً السوق المصرفٌ
 مؤسسات عمومٌة أو خاصة أو أشخاص معنوٌٌن.

 وجدنا: 2005لى تقرٌر بنك الجزابر لسنة إطالعنا ع من خالل 

 و الخاصة الموارد االجمالٌة للبنوك العمومٌة :01 جدول رقم
2005 2004 2003 2002 

  السنوات         ـوكالبن    
 (℅بنوك عمومٌـة) 87.5 94.4 93.5 93.3
 (℅)ـةخاصبنوك    12.5 5.6 6.5 6.7

 2005المصدر:تقرٌر بنك الجزابر 

 
 : القروض المقدمة من طرؾ البنوك العمومٌة و الخاصة02جدول رقم 

 السنوات     البنوك         2002 2003 2004 2005
 (℅)بنوك عمومٌة  85.7 92.7 92.9 92.6
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 ( ℅بنوك خاصة ) 14.3 7.3 7.1 7.4

 المصدر: المرجع السابق
من خالل الجدولٌن السابقٌن، و من خالل تلك النسب، نالحظ مدى هٌمنة القطاع 
العمومً على الجهاز المصرفً و كذا على النشاط االقتصادي ، و بالتالً عدم نجاعة 

 رنة البنوك الخاصة بالعمومٌة .مقا
خالل دراستنا التطبٌقٌة أخذ عٌنة من البنوك التجارٌة الجزابرٌة و هما سنحاول من 

القرض الشعبً الجزابري و بنك التنمٌة  الجزابر:بنكٌن من أهم البنوك العمومٌة فً 
 .ٌةالمحل

 .لمحة عن البنكٌن محل الدراسة:1.2

 CPAي:بنك القرض الشعبً الجزائر.1.1.2

ملٌون  15برأس مال ٌقدر ب: 1966ماي  14أنشا القرض الشعبً الجزابري فً 

، و ٌمارس هذا البنك جمٌع العملٌات و هو ثانً بنك تجاري ٌتم تأسٌسه فً الجزابردج، 
 إلى الوظابؾ التالٌة : باإلضافةالمصرفٌة التقلٌدٌة كؽٌره من المصارؾ الجزابرٌة 

و قطاعات السٌاحة و الصٌد و التعاونٌات )ؼٌر الفنادق  الحرفٌٌن وإقراض  -
و التوزٌع و المتاجرة، كذلك إقراض أصحاب المهن الحرة ،  اإلنتاجالزراعٌة( فً مٌادٌن 

 قطاع الصحة و األدوٌة ، الصناعة التقلٌدٌة؛
)السندات العامة( من حٌث  لإلدارات الحكومٌة_ دور الوسٌط للعملٌات المالٌة 

المحلٌة، وتموٌل مشترٌات الدولة والوالٌة و  لإلداراتوتقدٌم القروض والفوابد،  اإلصدار
 البلدٌة و الشركات الوطنٌة؛

 ؛1976_ تسلٌؾ قدماء المجاهدٌن و التسلٌؾ لالستهالك المنزلً والذي ألؽً عام 

  .55 _ البناء و التشٌٌد )قروض متوسطة و طوٌلة األجل(

، أصبح القرض الشعبً 1988ة و بعد إصدار قانون استقاللٌة المؤسسات سن

 الجزابري مؤسسة عمومٌة اقتصادٌة ذات أسهم، رأسمالها عمومً.
و بعد أن أصبح هذا البنك ٌتوافر على شروط االختٌار المحددة فً قانون النقد و 

قرض و أصبح بذلك لعلى اعتماد مجلس النقد و ا 1997أفرٌل  07القرض، حصل فً 

 ثانً بنك معتمد فً الجزابر.
 BDLبنك التنمٌة المحلٌة:.1.1.2

نشاء إوالذي ٌتضمن  30/04/1985الصادر بتارٌخ  85/85تأسس بموجب المرسوم 

بنك التنمٌة المحلٌة وتحدٌد مهامه. حٌث ٌقوم البنك بتجمٌع الودابع، وأٌضا منح القروض 
لصالح الجماعات والهٌبات العامة المحلٌة، ولقد أوكلت له مهمة تموٌل الوحدات 

 .CPA  56صادٌة ، وكانت هً نفس المهمة التً كان ٌقوم بها اإلقت

 موارد و قروض البنكٌن:.2.5

                                          BDLو  CPAبنك  ودابع (:03الجدول رقم )

 المبالػ:ملٌون دج
البنوك                        

 السنوات

2001 2002 2003 
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CPA 888 237 633 265 483 294 
BDL 588 102 467 115 295 125 

 2003_ 2001المصدر: التقارٌر السنوٌة للبنكٌن للسنوات 

                              (: القروض المقدمة من طرؾ البنكٌن04الجدول رقم )

 المبالػ: ملٌون دج
البنوك                       

 السنوات

2001 2002 2003 

CPA 623 103 128 112 056 118 
BDL 358 49 744 58 537 73 

 نفس المرجعٌن السابقٌن.المصدر: 
على أكبر نسبة من الودابع  ذٌستحو CPA( نالحظ أن بنك 03من خالل الجدول رقم )

، حٌث نالحظ تزاٌد فً مبالػ الودابع للبنكٌن خالل سنوات الدراسة، أٌن BDLمقارنة بـ 

من    %10.8، و بنسبة %11.6ة بنسب 2002إلى  2001من سنة  CPAارتفعت ودابع 

بنسبة  2002إلى  2001من سنة   BDLحٌن ارتفعت ودابع . فً 2003إلى  2002سنة 

ك النسب نالحظ أن كال فمن خالل تل .2003إلى  2002سنة  من  %8.5و بنسبة   12.5%

البنكٌن ارتفعت ودابعهما خالل السنتٌن األخٌرتٌن لكن بنسب منخفضة عن نسبة الزٌادة 
و   BDLالسنتٌن األولٌتٌن ، كما نالحظ أن هذا االنخفاض كان بصورة أكبر فً بنك فً 

 هو ما ٌفسر عدم قدرة البنك على جذب نسبة أكبر من الودابع.
بنسبة  للنشاط االقتصادي CPAتموٌل بنك  ( فنالحظ 04قم)أما من خالل الجدول ر

ال أنه من خالل نسب التؽٌر و هو ما ٌفسر مكانة و أهمٌة البنك األول، إ BDLأكبر من 

و جدنا أن البنك األول كانت نسبة تزاٌد تموٌله للنشاط االقتصادي فً  اإلقراضفً مبالػ 
فً حٌن نسبة االرتفاع خالل السنتٌن   %8.2تناقص ، فخالل السنتٌن األولٌتٌن ارتفعت بـ 

صادي خالل للنشاط االقت  BDL  ، فً حٌن ارتفعت نسبة تموٌل % 5.2األخٌرتٌن كانت 

، و هو  %25خالل السنتٌن األخٌرتٌن ارتفعت هذه النسبة بـ ، أما  %19بـ  2002_2001

 ما ٌبٌن مدى نشاط البنك األخٌر فً عملٌات التموٌل و مدى استخدامه للموارد التً لدٌه. 
و بالرؼم من ذلك اتخذ بنك التنمٌة المحلٌة قرار بتوقٌؾ منح القروض الخاصة 

بعض المناطق الداخلٌة بسبب ارتفاع المبالػ ؼٌر المسددة، لتترك فرصة باالستهالك فً 
معلقة  العقارٌةللبنك لتحصٌل أمواله، فً وقت ال تزال فٌه العدٌد من ملفات القروض 

بسبب التأخر فً الحصول على رخص البناء و شهادة مطابقة البناٌة،...إلخ ، رؼم أن 
قروض. كما أوضح السٌد "عمار داودي" الربٌس لى السٌولة لتموٌل هذه العالبنك ٌتوفر 

فٌما ٌخص منح القروض  2005العام للبنك، أنه تجاوز األهداؾ  المسطرة لسنة  المدٌر

 21إلى  2004ألؾ قرض ممنوح إلى ؼاٌة نهاٌة سنة  11العقارٌة، بحٌث انتقل العدد من 

 . 57 2005ألؾ قرض نهاٌة السداسً األول لسنة 

 رٌة:. الموارد البش1.2

 (:الموارد البشرٌة للبنكٌن05الجدول رقم ) 
 2003 2002المستخدمٌن          وكــبنــال
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 السنوات

CPA 

 2100 1525 اإلطــارات

 1778 2086 أعوان التحكم

 712 878 أعوان التنفٌذ

 4590 4489 المجموع

BDL 

 1463 1184 اإلطــارات

 989 860 أعوان التحكم

 888 1025 أعوان التنفٌذ

 3340 3069 المجموع

 .2003-2002المصدر:التقارٌر السنوٌة للبنكٌن

 تكوٌن المستخدمٌن فً البنكٌن:.1.1.2

 :CPAبنك .1.1.1.2

برنامج التكوٌن طوٌل و متوسط المدى  تنفٌذحٌث تابع البنك  التكوٌــن بشهادة:
وذلك من أجل  (SIBF( وشركة ما بٌن البنوك للتكوٌن)ESBبالمدرسة العلٌا للبنوك)

متربص على هذه  457، 2003تحضٌر شهادة التخصص فً البنوك، حٌث تحصل سنة 

 الشهادة.
 الكفاءة: التكوٌن لشهادة

تركزت مجاالت و مواضٌع التكوٌن حول التكوٌن المهنً)مسٌر وكالة، مكلؾ 
اءة ، و الكف (Crédit Hypothécaireبالعمالء(، و المنتوج الجدٌد للبنك: القرض الموثق)

 فً مٌدان تقنٌات البنوك خاصة تحلٌل المخاطر و اإلعالم اآللً.
 التكوٌن بالخارج:

إطار فً مجاالت مختلفة خاصة تكوٌن المؤطرٌن فً مجال القرض  41و شملت 

من مصارٌؾ  % 5.5ملٌون دٌنار أو ما ٌقارب  107.5الموثق، حٌث تكلؾ ذلك 

 .58 2003المستخدمٌن لسنة 

 :BDLبنك.2.1.3.5

ثل التكوٌن فً هذا البنك فً تربصات و ملتقٌات خارجٌة، تربصات و ملتقٌات تم
داخلٌة، التمهٌن و التكوٌن فً إطار عقود ما قبل التشؽٌل، وقد ركز التكوٌن على إطارات 

 .59 %10، وأعوان التنفٌذ %18، أعوان التحكم %72بنسبة 

  المســاهمــات:.4.2

 :CPAبنك .مساهمات 1.4.2

 10مات كبٌرة، حٌث ساهم فً رأس مال شركة ضمان الودابع البنكٌة بمبلػللبنك مساه

ملٌون دٌنار، كما شارك فً رفع رأس مال بعض الشركات مثل شركة اإلستثمار فً 
وهً شركة وساطة فً البورصة، إضافة إلى العدٌد من  SO .GE.FI( وSIHالفندقة)

الخارج حٌث مساهمات ب 05مؤسسة وكذلك  20المساهمات داخل الجزابر فً حوالً 

المؽرب العربً لإلستثمار و التجارة، البنك العربً اإلسبانً،  ، بنكاألخٌرةتضمنت هذه 
 .60الخ برنامج تموٌل التجارة العربٌة، .....
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 :BDLبنك .مساهمات 1.4.2

شركة فً الجزابر و هً تقرٌبا نفس الشركات التً ساهم فٌها  14حٌث ساهم البنك فً 

فة إلى مساهمة وحٌدة فً الخارج تمثلت فً برنامج تموٌل التجارة ، إضاCPAبنك 

 العربٌة.
 خدمات و منتوجات البنكٌن:.5.5

 :CPAبنك .خدمات و منتوجات 1.5.5

من حٌث معدالت الفابدة  سوءاقروض العقارات: حٌث تم تسهٌل النوع من القروض 
رات كمنتوج تجاري قرض العقا استخدامأو أجال التسدٌد، وهو ما ساعد البنك على 

 تنافسً؛

"، وهو PROMEDتحت ما ٌسمى قرض "قروض فً مجال الصحة) المهن الحرة(:

 متوسط و طوٌل المدى لتموٌل مشارٌع إنشاء أو توسٌع العٌادات الطبٌة؛ استثمارقرض 

 قروض السٌارات، قروض تشؽٌل الشباب؛ سكنٌة،دفاتر التوفٌر 

 ؛CPA cash البطاقة الدولٌة و بطاقات الدفع: الكالسٌكٌة، الذهبٌة و 

 تموٌل عملٌات التجهٌز الكبرى، القرض بالرهن؛

و هو نظام تحوٌل المبالػ الكبٌرة و المستعجلة فً أقصر  ARTSالعمل بنظام 

 .61 الخوقت،....

وأول موزع  بنكٌةالبطاقة ال أدخل  أول بنك فً الجزابر 1989منذ  CPAوٌعتبر بنك 

 .62لسوق المصرفٌة الجزابرٌة" فً اDABلألوراق اآللٌة"

 :BDLبنك .خدمات و منتوجات 1.2.2

 ؛2006" منذ فٌفري ARTS" أو "RTGSالعمل بنظام "

 تموٌل المؤسسات الصؽٌرة و المتوسطة؛

 ؛Crédit Hypothécaire القروض المسجلة

 بالرهن؛القرض 

 ؛الدفعبطاقة 

 القروض العقارٌة؛

 .ANSEJ 63تموٌل المشارٌع الشبانٌة عن طرٌق 

 نشاطــات البنـكٌن التسـوٌقٌة:.6.5

 :CPAبنك . النشاط التسوٌقً ل1.6.5

"، و رفع حصته Monétiqueمن أجل تدعٌم و ضع البنك كرابد فً المجال النقدي"

فً السوق، هناك عدة عملٌات تسوٌق ٌتم القٌام بها فً إطار إستراتٌجٌة التروٌج لبطاقة 
"CIB"( ،Carte interbancaire .) 

ن أجل تنظٌم و هٌكلة الشبكة التجارٌة و تدعٌم مبٌعات البنك تتم لقاءات دورٌة و و م
متكررة بٌن الهٌاكل المركزٌة و شبكة اإلستؽالل، ٌتم فٌها تدرٌب و رسكلة العاملٌن فً 

" خاصة فً المجال التقنً، و فً هذا Personnel de la Monétique"المجال النقدي

 للمنتوج النقدي تم وضع بعض القوانٌن منها:اإلطار و من أجل وضع مثالً 
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تكوٌن المستخدمٌن فً مجال التسوٌق،و مدٌري الوكاالت حول المنتوجات النقدٌة و 
 ٌط المكونٌن الداخلٌٌن؛شتقنٌات البٌع مع تن

 التقٌٌم الدوري لألداءات بالبنك.
 كما ٌقوم البنك بالتروٌج على منتوجاته و خدماته عن طرٌق:

 دلٌل عملً؛

 ؛االنترنٌتوقع على م

 التروٌج فً مختلؾ التظاهرات اإلقتصادٌة الوطنٌة و الدولٌة؛

 ؛DVDاإلشهار فً التلفزٌون، الرادٌو و أقراص

 تقدٌم هداٌا للعمالء الدٌن سجلوا أكبر حجم من المعامالت؛

Sponsoring 64 و الرٌاضة خاصة فً مجاالت الصحة، الثقافة. 

 :BDLبنك . النشاط التسوٌقً ل1.2.2

لمواجهة المحٌط المالً و المصرفً الجدٌد شدٌد التنافس و التهدٌدات، و المتسم أٌضا 
بالفرص شرٌطة حسن إستؽاللها و إنتهازها، فإن بنك التنمٌة المحلٌة قد شرع بعزم منذ 

فً عدة تدابٌر للتحسٌن و التطوٌر أدرجها فً مخطط عمله المؤسساتً و  2001سنة 

 التأهٌلً.
 -من مجلس النقد و القرض االعتمادوهً سنة الحصول على - 2002سنة نت حٌث مك  

بنك التنمٌة المحلٌة من تعزٌز مكانته كبنك عالمً و البقاء من ضمن الفاعلٌن الربٌسٌٌن 
 فً سو ق المؤسسات الصؽٌرة و المتوسطة و األسر و الخواص.

 التالٌة: اآلثارله إن التقدم الملحوظ المسجل فً تنفٌذ مخطط عمله المؤسساتً، كان 
 رد اإلعتبار لسمعته الممٌزة؛

 تعزٌز حصصه فً السوق؛

 المقترحة على زبابنه؛ تنوٌع المنتوجات

 تحسٌن هامش الوساطة و علٌه مردودٌته المالٌة.

وبطبٌعة الحال، فإن مثل هذه النتابج المشجعة لم تتحقق إال بفضل مختلؾ التدابٌر التً 
 فً ماٌلً: 2002نهاٌة سنة إتخذها البنك و الذي نجح فً

مجاالت إستراتٌجٌة ذات مردودٌة) القرض العقاري  اقتحامتطوٌر نشاطه التجاري و 
 (؛االستهالكو قرض 

خارجٌة، تحصٌل الدٌون، قرض  ة، تجارالقٌام بعملٌات تطهٌر واسعة)مالً، محاسبً
 رهنً،..إلخ(؛

 ت و المعلوماتٌة؛إنجاز بعض أعمال العصرنة ال سٌما على مستوى شبكة الوكاال

 تحسٌن نوعٌة محفظته الخاصة بالقرض؛

 .65إعادة إدراج الرقابة على جمٌع المستوٌات

 
 :ةـالصـالخ

لقد أصبحت البنوك تعمل فً ظل محٌط اقتصادي متؽٌر ٌتسم بالمنافسة القوٌة ، و هنا 
 اإلدارةب أخذت إدارة البنوك على عاتقها أن تقود سفٌنة البنك باالستخدام الفعال ألسالٌ
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 إشباعالعلمٌة و التجدٌد المستمر  فً خدماتها ، بأن تبنً فلسفتها على أساس العمل على 
احتٌاجات مختلؾ أطراؾ التعامل ، و تحقٌق التمٌز فً الخدمة ، بمفهوم العمٌل أوال، 
آخذة بركب التقدم فً الفن المصرفً. فالبنوك كما الحظنا من خالل هذه الورقة أصبحت 

، فلقد أصبحت البٌبة المصرفٌة  عدٌد من المنافسٌن المختلفٌن و لٌس البنوك فقطتواجه ال
العدٌد من  البنوك الثانٌة. ولهذا انتهجت ةالفرضٌأكبر و أكثر تعقٌدا ، وهو ماٌثبث صحة 

 صحة الفرضٌة ٌثبتو هذا ما  السٌاسات السعرٌة منها و ؼٌر السعرٌة االستراتٌجٌات و 
نافسة الحادة مالتً فرضتها علٌها ال اإلستراتٌجٌةاجه العدٌد من القضاٌا تو كما أنها. الثالثة

 من بٌنها : الشمولٌة ، االندماج، التورٌق،...إلخ.
و البنوك الجزابرٌة كؽٌرها من البنوك ، هً أٌضا تتواجد فً نفس المحٌط االقتصادي 

ٌبة هذه البنوك المصرفٌة لته اإلصالحاتو المصرفً العالمً، فلقد أجرٌت العدٌد من 
، إال أنها لم تؤدي ، وتدعٌمها لمواجهة المنافسة المصرفٌةالسوق  اقتصادللعمل فً ظل 

الفرضٌة صحة عدم ثبت ٌو هو ما  ، حٌث بقٌت حبرا على ورق. إلى النتٌجة المرجوة
 . الرابعة

ما  إلى حد  مٌزة تنافسٌة CPAلبنك  البنكٌن، وجدنا أن دراستنا لحالةمن خالل و       

، وقد ٌعود ذلك لعراقة البنك وكذا حجم المستخدمٌن فٌه من إطارات BDLمقارنة ببنك 

وؼٌرها ، ومدى كفاءتها و خبرتها فً المجال المصرفً، حٌث استنتجنا من خالل 
، ومحاولة تكوٌنها فً مختلؾ  دى اهتمامه بالموارد البشرٌة دراستنا لهذا البنك م

، حٌث أصبح للعنصر وبتكالٌؾ مرتفعة خارجه أوالوطن المجاالت المصرفٌة سواء داخل 
ربما و مٌزة تنافسٌة. إكسابهاالبشري دور فعال فً تقدم البنوك و المؤسسات االقتصادٌة و 

لفتح رأسماله للخوصصة مع بنك أجنبً دون ؼٌره من البنوك  CPAهذا ما رشح بنك

  .األخرى الجزابرٌة العمومٌة
فً الجزابر محدودة طالما ال  ل أن المنافسة المصرفٌةو فً األخٌر ٌمكن القو     

، أما البنوك العمومٌة فتبقى ن شأنها الزٌادة فً حدة المنافسةتوجد بنوك خاصة قوٌة م
و صورة البنك الخارجٌة ، طرٌقة استقبال العمالء وكذا   محصورة فً شكلبٌنها المنافسة 

هذه البنوك ذات رأس مال عمومً،  فً بعض المنتوجات كما الحظنا، وهذا ٌعود إلى أن
تعمل وفق توجٌهات بنك الجزابر، خاصة فٌما ٌخص أسعار الفابدة ، وهو ما ٌحد من 

نافسة أكثر من المنافسة مالمنافسة السعرٌة و التً تعتبر من السٌاسات الفعالة لمواجهة ال
 ؼٌر السعرٌة. 
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