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Abstract:
The study aimed to identify the role of electronic banking services
to enhance the competitive advantage in the Algerian commercial
bank. The study used the descriptive analytical research method
which was appropriate for the purposes of research. The target
population consists of employees of the surveyed banks, the
questionnaire was used as a data collection tool, (32) questionnaire
were distributed to the sample, the data were analysed using the
SPSS program, and a number of statistical methods were used to
test the hypotheses.
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The results of the study showed that there is a significant effect of
the
electronic banking services offered by commercial bank of
Algeria to enhance the competitive advantage from the point view
of the employees. The results also showed that a banking service
bay using the electronic card had a largest impact to enhance the
competitive advantage from the point view of the employees, and
the service of e-banking via internet had the lowest impact on the
competitive advantage of commercial bank.
Finally, the research recommended that the commercial bank
should focus on electronic services via internet especially under the
current conditions, and services via the smart mobile phone that
are getting more important. The study also recommended bank
management making awareness technology programmers from
current and expected customers.
Keywords: Electronic Banking Services, Competitive Advantage,
Electronic Card, E-Banking.
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اخلدمات املصرفية اإللكرتونية كآلية لبناء مزااي تنافسية للبنوك اجلزائرية
دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري
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3

بلقامسي الزايدي

4

امللخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر اخلدمات البنكية اإللكرتونية يف حتسني ورفع امليزة التنافسية يف البنوك
التجارية اجلزائرية ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي املالئم ألغراض البحث ،تكون
جمتمع الدراسة من املوظفني الذين يعملون يف الوكاالت التجارية للبنك الوطين اجلزائري ،واستخدمت استمارة
االستبيان كأداة جلمع البياانت حيث وزعت  32استمارة ،ومت حتليل البياانت ابستخدام برانمج،SPSS
واستخدم عدد من األساليب اإلحصائية الختبار فرضيات البحث.
من أهم نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للخدمات البنكية اإللكرتونية اليت تقدمها البنوك
اجلزائرية يف رفع امليزة التنافسية من وجهة نظر املوظفني هبا ،كما أظهرت النتائج أن اخلدمة البنكية من خالل
البطاقات اإللكرتونية هي اخلدمة ذات األثر األكرب يف رفع امليزة التنافسية للبنوك اجلزائرية وكانت خدمة
الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت هي األقل أتثريا يف حتسني امليزة التنافسية للبنوك .وعليه فقد أوصت الدراسة
ابلرتكيز أكثر على اخلدمة عرب شبكة اإلنرتنت خاصة يف ظل الظروف احلالية ،وخدمة اهلواتف الذكية اليت
تزداد أمهيتها مع انتشار اهلاتف النقال ،كما أوصت إدارة البنك ابلعمل أكثر على نشر الوعي التكنولوجي
بني العمالء احلاليني واملتوقعني.
الكلمات املفتاحية :اخلدمات البنكية اإللكرتونية ،امليزة التنافسية ،البطاقات اإللكرتونية ،خدمة الدفع
اإللكرتوين.

3د ،جامعة الدكتور حيي فارس ابملدية ،اجلزائرhassnaoui.rabia@univ-medea.dz ،

4د ،جامعة الدكتور حيي فارس ابملدية ،اجلزائرbelkasmi.zaidi@univ-medea.dz ،
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املقدمة:
يف حتد واضح للصناعة املصرفية ،قال " Bill Gatesإن املصارف ديناصورات تواجه االنقراض"  ،فإذا أمعنا النظر يف
التغريات اليت حصلت جند أن الثورة املعلوماتية اليت شهدها العامل خالل السنوات القليلة املاضية من القرن العشرين والعقدين األولني
من القرن الواحد والعشرين وما صاحبهما من تطورات متسارعة يف تقنية املعلومات ،دفع القطاع البنكي الذي يعد أحد األنشطة
اهلامة والرئيسة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وتطور البلدان إىل مواكبة هذا التطور املتسارع كإجراء إلزامي وضروري وتقدمي خدمات
تكنولوجية حديثة تضمن حتسني أداء العمل البنكي من جهة ،واالستمرارية للبنوك اليت تعتمد هذه التكنولوجيا واليت ال حتتاج إىل
جهد كبري وتكلفة عالية الستخدامها من جهة أخرى يف صراعها للبقاء أمام منافسيها مثل شركات التأمني واملؤسسات املالية .
لقد أصبح استخدام اخلدمات املصرفية اإللكرتونية من أهم أدوات املنافسة يف القطاع البنكي ،وهو ما أدى ابلضرورة إىل
قيام تلك البنوك ابلبحث عن التقنية احلديثة واقتناء أفضلها من أجل كسب ميزة تنافسية تتفوق من خالهلا على البنوك املنافسة
األخرى مقدمة بذلك خدمات جديدة ومبتكرة ،فتضمن بذلك احلفاظ على قاعدة العمالء اليت متتلكها ،وتسعى إىل جلب عمالء
جدد.
وضمن التغريات املتسارعة يف جمال العمل البنكي على املستويني احمللي والدويل ،أصبح من الضروري للبنوك اجلزائرية العامة
منها واخلاصة عصرنة ما تقدمه من خدمات لرفع التحدي وتعزيز قدراهتا التنافسية حمليا ودوليا من خالل خدمات حديثة ذات
جودة ،حتلها يف مصاف البنوك الكربى.
 .1اإلشكالية الرئيسية:
"إىل أي مدى ميكن أن تساهم اخلدمات املصرفية اإللكرتونية يف بناء مزااي تنافسية للبنوك اجلزائرية؟"
 .2فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية:
 : H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد اخلدمات البنكية اإللكرتونية على حتسني امليزة التنافسية عند مستوى ()α = 0.05
الفرضيات الفرعية:
 : H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية على حتسني امليزة التنافسية عند مستوى
()α = 0.05
 : H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت " E-paiementعلى حتسني امليزة التنافسية
عند مستوى ()α = 0.05
 : H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية على حتسني امليزة التنافسية عند مستوى
()α = 0.05
 .3أمهية الدراسة:
تكمن أمهية البحث يف كونه يتناول ابلدراسة والتحليل طبيعة العالقة اليت تربط بني اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وامليزة
التنافسية للبنوك ذات األمهية البالغة يف تطوير اقتصادايت الدول ،واليت تعتمد التقنية احلديثة كخيار اسرتاتيجي لتقوية وتعزيز مركزها
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التنافسي وإسقاط ذلك على البنوك اجلزائرية العمومية منها واخلاصة يف ظل انفتاح سوق األعمال البنكية اجلزائرية أمام البنوك األجنبية
اليت تتميز يف أغلبها مبقومات تنافسية عالية.

Volume: 4

 .4أهداف الدراسة:
✓ تسليط الضوء على أمهية تبين الصريفة اإللكرتونية يف البنوك يف ظل التسارع التكنولوجي؛
✓ التعرف على أهم معايري امليزة التنافسية ،ومتطلبات حتسينها يف البنك؛
✓ بيان دور اخلدمات البنكية اإللكرتونية يف حتقيق ميزة تنافسية؛
✓ التعرف على مدى إدراك البنك حمل الدراسة ضرورة اعتماد الصريفة اإللكرتونية كآلية لتحقيق ميزة تنافسية وإسقاط النتائج على
املنظومة البنكية يف اجلزائر.
اإلطار النظري للدراسة:
 .1اخلدمات املصرفية اإللكرتونية:
.1.1مفهوم اخلدمات املصرفية اإللكرتونية:
متثل اخلدمات البنكية أحد الركائز األساسية اليت يعتمد عليها يف وضع االسرتاتيجية العامة ألي بنك ،حيث عرفت أبهنا "جمموعة
من العمليات ذات املضمون املنفعي الذي يتصف بتغلب العناصر غري امللموسة على العناصر امللموسة واليت تدرك من قبل األفراد
أو املؤسسات من خالل داللتها وقيمتها املنفعية اليت تشكل مصدرا إلشباع حاجاهتم املالية واالئتمانية احلالية واملستقبلية واليت
تشكل يف الوقت نفسه مصدرا لرحبية املصرف ،وذلك من خالل عالقة تبادلية بني الطرفني (احلداد و آخرون ،)2012 ،وتعرف
اخلدمات املصرفية اإللكرتونية أبهنا جمموعة اإلجراءات املتعلقة بتقدمي اخلدمات املصرفية بطرق مبتكرة من خالل شبكات االتصال
اإللكرتونية سواء تعلق األمر ابلعمال املصرفية التقليدية أم اجلديدة ( عطياين و خربشاح.)2022 ،
من خالل ما سبق ميكن استنتاج تعريف للخدمات البنكية اإللكرتونية والقول إهنا كافة اخلدمات اليت تقدمها البنوك اعتمادا
على أحدث الوسائل وقنوات التوصيل اإللكرتونية ،خمتصرة بذلك الوقت مع ختفيض التكاليف ،وجعلها متاحة للعمالء حيث
ميكنهم االستفادة منها دون عناء التنقل مهما كان موقعهم اجلغرايف.
.2.1خصائص اخلدمات البنكية اإللكرتونية( :عرابة)2012 ،

✓ هي خدمات بنكية تتم عرب وسائط الكرتونية؛
✓ هي خدمات بنكية تنجز يف وقت قليل وتكلفة أقل؛
✓ هي خدمات بنكية عابرة للحدود ال تعرتف ابلقيود اجلغرافية؛
✓ هي خدمات بنكية "تتم عن بعد ال تتطلب التقاء أطراف اخلدمة.
 .2امليزة التنافسية البنكية:

.1.2مفهوم امليزة التنافسية:
تؤكد معظم الدراسات أبن مفهوم امليزة التنافسية يشري إىل قدرة انتاج سلع أو تقدمي خدمات إىل الزابئن بطريقة متميزة عما
يقدمه املنافسون االخرون من خالل استغالل املنظمة ملصادر القوة لديها إلضافة قيمة معينة ملنتجاهتا بطريقة يعجز اآلخرون عن
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تنفيذها (حفيان ،)2015 ،وتعرف امليزة التنافسية كذلك على أهنا الوضع الذي يتيح للبنك التعامل مع خمتلف األسواق املصرفية
ومع عناصر البيئة احمليطة به بصورة أفضل من منافسيه ،مبعىن أن امليزة تعرب عن قدرة البنك على األداء بطريقة يعجز منافسوه عن
القيام مبثلها( .طه)2000 ،وتعرف امليزة التنافسية البنكية ،وابلتايل ميكن القول أن امليزة التنافسية ألي بنك هي انفراده وقدرته على
تقدمي خدمة متميزة عن تلك اليت يقدمها منافسوه ،حيث تضمن له احلفاظ على عمالئه احلاليني ومتكنه من استقطاب عمالء جدد
واحلفاظ على موقعه التنافسي يف السوق.
.2.2خصائص امليزة التنافسية البنكية:
✓ أن يتوىل العميل نفسه تقييمها ،فامليزة اليت ال يقدرها العميل لن ينتج عنها أي زايدة يف األرابح؛
✓ أن تكون قابلة لإلحالل أو االستبدال عندما يستطيع املنافس استخدام ميزة مشاهبة؛
✓ أن تتصف بصفة الدوام النسيب مبا يعين صعوبة تقليدها لفرتة معتربة من الزمن.
.3.2أبعاد امليزة التنافسية:

.1.3.2القيمة املدركة للعميل :ميكن ألي مؤسسة ويف حالتنا البنك استغالل إمكانياته املختلفة يف حتسني القيمة اليت يدركها
العمالء واليت أتخذ شكل أسعار منخفضة ابملقارنة مع املنافسني ابلرغم من تقدميها لنفس املنتج ،مما يساهم يف بناء ميزة تنافسية؛
 .2.3.2اجلودة :ميكن حت قيق ميزة تنافسية من خالل عرض منتجات متميزة وفريدة وذات قيمة مرتفعة من وجهة نظر العمالء،
حيث ال يستطيع املنافسون حماكاهتا (عامر)2012 ،
 .3.3.2اإلبداع :هو فكرة جديدة هتدف إىل اجياد منط جديد للخدمة مل يكن معروفا؛
 .4.3.2السمعة :هي الصورة اجليدة للمنظمة واليت تتفوق هبا عن املنافسني؛
 .5.3.2االستجابة للعمالء :تعين إجناز املهام بشكل يرضي العمالء أكثر من أي منافس آخر؛
 .6.3.2االحتفاظ ابلعمالء :ابلعمل على استمرار التعامل مع العمالء احلاليني ،وكسب آخرين جدد ،مما حيقق للمنظمة منفعة
أكثر من املنافسني (الشبلي و آخرون)2015 ،
اإلطار العملي للدراسة:
 .1تقدمي البنك الوطين اجلزائري:

.1.1تعريف البنك الوطين اجلزائري:
أتسس هذا البنك مبوجب األمر رقم  178-66الصادر يف  13جوان 1966م ،ويعترب أول البنوك التجارية اليت مت إنشاؤها
يف اجلزائر املستقلة برأس مال قدره 20مليون دينار جزائري ،حيث مارس كافة النشاطات املرخصة للبنوك التجارية ذات الشبكة.
ويتوفر هذا البنك حاليا على( :البنك الوطين اجلزائري)2022 ،
217وكالة جتارية موزعة على كافة الرتاب الوطين؛19مديرية جهوية لالستغالل؛145-موزع آيل لألوراق النقدية) (DAB؛
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97شباك آيل للبنك؛-أكثر من  5000موظف؛

Volume: 4

122 234بطاقة بيبنكية؛ 2 780 481حساب للزابئن.
.2.1اخلدمات اإللكرتونية اليت يقدمها بنك :BNA
✓ خدمات البطاقة اإللكرتونية :يقدم البنك لعمالئه نوعان من البطاقات اإللكرتونية ،البطاقة ما بني البنكية (CIB: carte
)inter- bancaireوبطاقة الفيزا)(visa carde
✓ حتويل األجور عن طريق خدمة تبادل املعطيات اآللية
✓ خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت" :"e-Paiement
✓ خدمة" ، "BNA.netبنكك بني يديك :هي خدمة دائمة وآنية تسمح للعميل ابلولوج اىل حسابه بنقرة بسيطة وبكل أمان،
 24ساعة و7أايم 7/من خالل الرابط " ،"ebanking.bna.dzأو عن طريق حتميل تطبيق اهلاتف احملمول ""BN @ tic
على متجر  Play Storeعن طريق إدخال ""BNAtic
 .2منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
.1.2جمتمع وعينة الدراسة:
يعترب جمتمع الدراسة حمدود ألن الدراسة هتدف إىل معرفة مدى مسامهة اخلدمات البنكية اإللكرتونية يف حتسني امليزة التنافسية
للبنوك التجارية يف اجلزائر من وجهة نظر املوظفني هبا ،فكان التطبيق على الوكاالت التجارية للبنك الوطين اجلزائري بوالية املدية
*طريقة اختيار العينة الدراسة :مت استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة يف توزيع ( )40استمارة استبيان على موظفي الوكاالت
على فرض أن اجملتمع متجانس ،وقد مت اسرتجاع ( )32استمارة وهو حجم العينة املدروسة.
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.2.2منوذج الدراسة:

.3.2التحقق من التوزيع الطبيعي:
اجلدول رقم  :1اختبار كلمجروف -مسرينوف ( )K-Sلتحقق من التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة
قيمة االختبار

درجة احلرية

مستوى الداللة

K-S

df

P

املتغري املستقل:

البعد األول

0.132

32

0.168

اخلدمات البنكية اإللكرتونية

البعد الثاين

0.148

32

0.071

البعد الثالث

0.156

32

0.050

البعد الرابع

0.143

32

0.095

البعد اخلامس

0.096

32

0.200

البعد السادس

0.128

32

0.198

املتغري

املتغري التابع:
امليزة التنافسية

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات Spss.

مالحظة :البعد األول :اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية ،البعد الثاين :خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت
" ،"E-paiementالبعد الثالث :اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية ،البعد الرابع :اجلودة ،البعد اخلامس :القيمة املدركة
للعمالء ،البعد السادس :اإلبداع.
نالحظ من نتائج اجلدول رقم  1أن قيمة اختبار كلمجروف-مسرينوف ألبعاد املتغري املستقل :اخلدمات البنكية اإللكرتونية
وأبعاد املتغري التابع امليزة التنافسية كانت غري دالة إحصائيا ( )P>0.05مما يعين أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي ،وهذا ما يعطي
مؤشرا إلمكانية استخدام االختبارات اإلحصائية املعلمية هلذه الدراسة.
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.4.2ثبات االستبيان:
اجلدول رقم  : 2معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات املتغريات والدرجة الكلية لالستبيان

املتغري املستقل :اخلدمات البنكية اإللكرتونية

0.814

املتغري التابع :امليزة التنافسية

0.745

الدرجة الكلية لإلستبيان

0.876

Volume: 4

املتغري

معامل ألفا كرونباخ Α

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات Spss.

نالحظ من اجلدول الرقم  2أن قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ كانت قيم مرتفعة ،حيث جاءت قيمة معامل ألفا كرونباخ
للمتغري املستقل اخلدمات البنكية اإللكرتونية ،)α= 0.814( :كما بلغت قيمة معامل الثبات ابلنسبة للمتغري التابع امليزة التنافسية
( ،)α= 0.745أما على مستوى الدرجة الكلية لالستبيان فقد بلغ معامل الثبات ( ،)α= 0.876وهذا يؤكد أن أداة الدراسة
تتمتع بدرجة ثبات عالية ومناسبة وتقيس ما وضعت لقياسه ،وابلتايل فهي تفي أبغراض الدراسة.
.5.2الصدق البنائي:
اجلدول رقم  :3معامالت االرتباط سبريمان بني كل متغري من متغريات الدراسة والدرجة الكلية لالستبيان.
الدرجة

املتغري

اخلدمات البنكية اإللكرتونية

امليزة التنافسية

اخلدمات البنكية اإللكرتونية

1

-

-

امليزة التنافسية

***0.714

1

-

الدرجة الكلية لالستبيان

***0.822

***0.639

1

مستوى الداللة اإلحصائية

***:P<0.001

الكلية

لالستبيان

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات Spss.

نالحظ من اجلدول رقم  3الذي يبني معامالت ارتباط حماور املتغري املستقل (اخلدمات البنكية اإللكرتونية) مع املتغري التابع
(امليزة التنافسية) ،مث مع الدرجة الكلية للمقياس (مجيع عبارات االستبيان) ،أن مجيع معامالت االرتباط الظاهرة يف اجلدول حمصورة

بني القيمتني ( )SP=0.822; SP=0.639وهي دالة إحصائيا ( ،)P<0.001وهذا يعكس الصدق البنائي ألداة الدراسة.
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 6.2التحليل الوصفي إلجاابت موظفي عينة الدراسة:
 .1.6.2حتليل البياانت املتعلقة إبجاابت املوظفني لعبارات أبعاد متغري اخلدمات البنكية اإللكرتونية:
البعد األول :اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية:
اجلدول رقم  : 4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة لبعد اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية
رمز
العبارة

العبارة
تعد البطاقات البالستيكية من بني اخلدمات اإللكرتونية األكثر

املتوسط

اإلحنراف

ترتيب

درجة

احلساب

املعياري

العبارة

املوافقة

M

SD

A1

استعماال يف البنك

A2

منح البنك لعمالئه البطاقات البالستيكية ساهم يف توسيع قاعدة
العمالء

3.70

A3

ساعد استخدام البطاقات البالستيكية من خالل جهاز الصراف اآليل
على ختفيف الضغط داخل البنك

4.29

0.72

A4

ساهم انتشار واستعمال الصراف اآليل على مدار  24ساعة يف
حتسني مسعة البنك

973.

0.88

02

783.

0.61

-

اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية

3.15

0.92

04

حمايد

0.81

03

موافق

01

موافق
بشدة
موافق
موافق

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم  4أن املتوسط العام لبعد اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية جاء بدرجة

موافق وفقا ملقياس ليكارت ،حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة ( )M=3.78وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.61يشري إىل

جتانس أراء موظفي عينة الدراسة.

أما على مستوى العبارات ،فنجد أن العبارة ( )A3اليت نصت على " ساعد استخدام البطاقات البالستيكية من خالل جهاز

الصراف اآليل على ختفيف الضغط داخل البنك ".كانت أكثر العبارات مسامهة يف أثراء بعد اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات

البالستيكية ،حيث حازت على أعلى متوسط حسايب بقيمة ( )M=4.29وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.72معربا عن

عدم وجود تشتت يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة  ،تليها العبارة ( )A4اخلاصة ب " ساهم انتشار

واستعمال الصراف األيل على مدار  24ساعة يف حتسني مسعة البنك " مبتوسط حسايب ( )M=3.97واحنراف معياري قدره

( )SD=0.88معربا عن عدم وجود اختالف يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،مث العبارة ( )A2اليت
نصت على " منح البنك لعمالئه البطاقات البالستيكية ساهم يف توسيع قاعدة العمالء " مبتوسط حسايب ()M=3.70
واحنراف معياري قدره ( )SD=0.81معربا عن عدم وجود تباين يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،بينما

حصلت العبارة ( )A1املتعلقة ب " تعد البطاقات البالستيكية من بني اخلدمات اإللكرتونية األكثر استعماالا يف البنك " على

أدىن متوسط حسايب ( )M=3.15وابحنراف معياري بلغ ( )SD= 0.92ما يدل على وجود جتانس يف إجاابت موظفي عينة

الدراسة حول متوسط هذه العبارة.
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اجلدول رقم : 5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة لبعد خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ""E-paiement
رمز

العبارة

العبارة

املتوسط

اإلحنراف

ترتيب

درجة

احلساب

املعياري

العبارة

املوافقة

M

SD

A5

تتمتع خدمة الدفع عرب اإلنرتنت ابألمان

3.12

1.01

03

حمايد

A6

تقدمي خدمة الدفع عرب اإلنرتنت زاد من حجم التداول يف البنك

2.90

0.94

04

حمايد

A7

تقدمي البنك خلدمة تسديد الفواتري املاء والكهرابء واهلاتف عرب
اإلنرتنت ساهم يف رفع درجة والء العمالء

3.64

0.88

01

موافق

3.62

0.94

02

موافق

323.

0.73

-

حمايد

املوقع اإللكرتوين للبنك مصمم بطريقة واضحة مما يسهل استعماله

A8

من طرف العمالء

خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم  5أن املتوسط العام لبعد خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت" "E-paiementجاء

بدرجة حمايد وفقا ملقياس ليكارت ،حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة ( )M=3.32وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.73يشري
إىل جتانس أراء موظفي عينة الدراسة.

أما على مستوى العبارات ،فنجد أن العبارة ( )A7اليت نصت على " تقدمي البنك خلدمة تسديد الفواتري املاء والكهرابء واهلاتف

عرب اإلنرتنت ساهم يف رفع درجة والء العمالء ".كانت أكثر العبارات مسامهة يف أثراء بعد خدمة الدفع اإللكرتوين عرب

اإلنرتنت" ،"E-paiementحيث حازت على أعلى متوسط حسايب بقيمة ( )M=3.64وابحنراف معياري قدره

( )SD=0.88معربا عن عدم وجود تشتت يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة  ،تليها العبارة ()A8

اخلاصة ب " املوقع اإللكرتوين للبنك مصمم بطريقة واضحة مما يسهل استعماله من طرف العمالء " مبتوسط حسايب

( )M=3.62واحنراف معياري قدره ( )SD=0.94معربا عن عدم وجود اختالف يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط
هذه العبارة ،مث العبارة ( )A5اليت نصت على " تتمتع خدمة الدفع عرب اإلنرتنت ابألمان" مبتوسط حسايب ()M=3.12

واحنراف معياري قدره ( )SD=1.01معربا وجود تباين يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،بينما حصلت

العبارة ( )A6املتعلقة ب " تقدمي خدمة الدفع عرب اإلنرتنت زاد من حجم التداول يف البنك " على أدىن متوسط حسايب

( )M=2.90وابحنراف معياري بلغ ( )SD= 0.94ما يدل على وجود جتانس يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط
هذه العبارة.
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البعد الثاين :خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ""E-paiement

Volume: 4

وبشكل عام ميكن القول أن نتائج إجاابت موظفي عينة الدراسة احنصرت بني درجة موافق بشدة ودرجة احملايد وفقا لرتتيب
مقياس ( ،)Likertوهذا يدل على انطباع إجيايب لدى موظفي عينة الدراسة حول أمهية بعد اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات
البالستيكية يف البنك و ج.

Rabia HASSNAOUI & Zaidi BELKASMI

وبشكل عام ميكن القول إن نتائج إجاابت موظفي عينة الدراسة احنصرت بني درجة موافق ودرجة احملايد وفقا لرتتيب مقياس
( ،)Likertوهذا يدل على انطباع إجيايب نوعا ما لدى موظفي عينة الدراسة حول أمهية بعد خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت
""E-paiementيف البنك حمل الدراسة.
البعد الثالث :اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية:
اجلدول رقم  : 6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة لبعد اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية
رمز
العبارة

العبارة

املتوسط

االحنراف

ترتيب

درجة

احلساب

املعياري

العبارة

املوافقة

M

SD

A9

يستخدم البنك اهلاتف النقال كوسيلة تعريف خبدماته

3.73

0.75

01

موافق

A10

يستخدم البنك اهلاتف النقال كوسيلة لتخفيف عبء التنقل واالنتظار
على العميل

2.50

1.09

03

غري موافق

A11

إمكانية وصول العميل إىل حسابه بكل أمان وسهولة من خالل اهلاتف
ساعد يف إكساب البنك لعمالء جدد

.123

0.84

02

حمايد

2.42

0.94

04

غري موافق

94.2

0.70

-

حمايد

A12

توفر تطبيقات خاصة ابخلدمات اليت يقدمها البنك على اهلاتف الذكي
كخدمة متميزة

اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم  6أن املتوسط العام لبعد اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية جاء بدرجة حمايد

وفقا ملقياس ليكارت ،حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة ( )M=2.94وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.70يشري إىل جتانس
أراء موظفي عينة الدراسة.

أما على مستوى العبارات ،فنجد أن العبارة ( )A9اليت نصت على " يستخدم البنك اهلاتف النقال كوسيلة للتعريف خبدماته".
كانت أكثر العبارات مسامهة يف أثراء بعد اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية حيث حازت على أعلى متوسط حسايب
بقيمة ( )M=3.73وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.75معربا عن عدم وجود تشتت يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول

متوسط هذه العبارة  ،تليها العبارة ( )A11اخلاصة ب " إمكانية وصول العميل إىل حسابه بكل أمان وسهولة من خالل اهلاتف
ساعد يف إكساب البنك لعمالء جدد " مبتوسط حسايب ( )M=3.12واحنراف معياري قدره ( )SD=0.84معربا عن عدم

وجود اختالف يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،مث العبارة ( )A10اليت نصت على " يستخدم البنك

اهلاتف النقال كوسيلة لتخفيف عبء التنقل واالنتظار على العميل " مبتوسط حسايب ( )M=2.50واحنراف معياري قدره

( )SD=1.09معربا عن وجود تباين يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،بينما حصلت العبارة ()A12

املتعلقة ب " توفر تطبيقات خاصة ابخلدمات اليت يقدمها البنك على اهلاتف الذكي كخدمة متميزة " على أدىن متوسط حسايب

( )M=2.42وابحنراف معياري بلغ ( )SD= 0.94ما يدل على وجود جتانس يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط
هذه العبارة.
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البعد األول :اجلودة
اجلدول رقم  :7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة لبعد اجلودة
رمز

العبارة

العبارة

املتوسط

اإلحنراف

ترتيب

درجة

احلساب

املعياري

العبارة

املوافقة

M

SD

B1

البنك يقدم خدمات إلكرتونية ذات جودة عالية

4.22

0.84

02

موافق بشدة

B2

توجد كفاءة يف إجناز املعامالت عرب الوسائط اإللكرتونية

3.70

0.90

04

موافق

B3

توجد يف البنك أقسام تعىن بدراسات وحبوث حتسني اجلودة يف اخلدمات
املقدمة

4.35

0.91

01

موافق بشدة

B4

استحداث خدمة اهلاتف الذكي عزز مسعة البنك ومتيزه

973.

0.88

03

موافق

10.4

0.77

-

موافق

اجلودة

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم  7أن املتوسط العام لبعد اجلودة جاء بدرجة موافق وفقا ملقياس ليكارت حيث بلغ

املتوسط احلسايب قيمة ( )M=4.10وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.77يشري إىل جتانس أراء موظفي عينة الدراسة.

أما على مستوى العبارات ،فنجد أن العبارة ( )B3اليت نصت على " توجد يف البنك أقسام تعىن بدراسات وحبوث حتسني

اجلودة يف اخلدمات املقدمة ".كانت أكثر العبارات مسامهة يف أثراء بعد اجلودة ،حيث حازت على أعلى متوسط حسايب بقيمة

( )M=4.35وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.91معربا عن عدم وجود تشتت يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط
هذه العبارة  ،تليها العبارة ( )B1اخلاصة ب " البنك يقدم خدمات إلكرتونية ذات جودة عالية " مبتوسط حسايب ()M=4.22

واحنراف معياري قدره ( )SD=0.84معربا عن عدم وجود اختالف يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة،

مث العبارة ( )B4اليت نصت على " استحداث خدمة اهلاتف الذكي عزز مسعة البنك ومتيزه " مبتوسط حسايب ()M=3.97
واحنراف معياري قدره ( )SD=0.88معربا عن عدم وجود تباين يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،بينما

حصلت العبارة ( )B2املتعلقة ب " توجد كفاءة يف إجناز املعامالت عرب الوسائط اإللكرتونية " على أدىن متوسط حسايب

( )M=3.70وابحنراف معياري بلغ ( )SD= 0.90ما يدل على وجود جتانس يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط
هذه العبارة.

وبشكل عام ميكن القول أن نتائج إجاابت موظفي عينة الدراسة احنصرت بني درجة موافق بشدة ودرجة املوافق وفقا لرتتيب
مقياس ( ،)Likertوهذا يدل على انطباع إجيايب لدى موظفي عينة الدراسة حول أمهية بعد اجلودة يف البنك الوطين اجلزائري .
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 .2.6.2حتليل البياانت املتعلقة إبجاابت املوظفني لعبارات أبعاد متغري امليزة التنافسية.

Volume: 4

وبشكل عام ميكن القول إن نتائج إجاابت موظفي عينة الدراسة احنصرت بني درجة غري موافق ودرجة احملايد وفقا لرتتيب
مقياس ( ،)Likertوهذا يدل على انطباع سليب لدى موظفي عينة الدراسة حول أمهية بعد اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف
الذكية"

Rabia HASSNAOUI & Zaidi BELKASMI

البعد الثاين :القيمة املدركة للعمالء
اجلدول رقم  : 8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة لبعد القيمة املدركة للعمالء
رمز
العبارة

العبارة

املتوسط

اإلحنراف

ترتيب

درجة

احلساب

املعياري

العبارة

املوافقة

M

SD

B5

حتظى اخلدمات اإللكرتونية املقدمة بثقة وإقبال العمالء

3.35

0.97

03

حمايد

B6

هتتهم إدارة البنك بتقدمي خدمات إلكرتونية أبسعار تنافسية

3.77

0.80

02

موافق

B7

يقوم البنك بتقدمي خدمات عرب الوسائط إلكرتونية بتكلفة أقل من تكلفة
اخلدمات التقليدية

3.90

0.74

01

موافق

B8

تعمل إدارة البنك على إعادة النظر يف تكاليف اخلدمات اإللكرتونية حفاظا
على عمالئها

3.18

0.88

04

حمايد

553.

0.95

-

موافق

القيمة املدركة للعمالء

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم  8أن املتوسط العام لبعد القيمة املدركة للعمالء جاء بدرجة موافق وفقا ملقياس ليكارت،

حيث بلغ املتوسط احلسايب قيمة ( )M=3.55وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.95يشري إىل جتانس أراء موظفي عينة الدراسة.

أما على مستوى العبارات ،فنجد أن العبارة ( )B7اليت نصت على " يقوم البنك بتقدمي خدمات عرب الوسائط إلكرتونية بتكلفة

أقل من تكلفة اخلدمات التقليدية ".كانت أكثر العبارات مسامهة يف أثراء بعد القيمة املدركة للعمالء ،حيث حازت على أعلى

متوسط حسايب بقيمة ( )M=3.90وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.74معربا عن عدم وجود تشتت يف إجاابت موظفي

البنك حول متوسط هذه العبارة  ،تليها العبارة ( )B6اخلاصة ب " هتتهم إدارة البنك بتقدمي خدمات إلكرتونية أبسعار تنافسية

" مبتوسط حسايب ( )M=3.77واحنراف معياري قدره ( )SD=0.80معربا عن عدم وجود اختالف يف إجاابت موظفي البنك
حول متوسط هذه العبارة ،مث العبارة ( )B5اليت نصت على " حتظى اخلدمات اإللكرتونية املقدمة بثقة وإقبال العمالء" مبتوسط

حسايب ( )M=3.35واحنراف معياري قدره ( )SD=0.97معربا عن عدم وجود تباين يف إجاابت موظفي البنك حول متوسط
هذه العبارة ،بينما حصلت العبارة ( )B8املتعلقة ب " تعمل إدارة البنك على إعادة النظر يف تكاليف اخلدمات اإللكرتونية

حفاظا على عمالئها" على أدىن متوسط حسايب ( )M=3.18وابحنراف معياري بلغ ( )SD= 0.88ما يدل على وجود جتانس

يف إجاابت موظفي البنك حول متوسط هذه العبارة.

وبشكل عام ميكن القول أن نتائج إجاابت موظفي عينة الدراسة احنصرت بني درجة موافق ودرجة احملايد وفقا لرتتيب
مقياس ( ،)Likertوهذا يدل على انطباع إجيايب نوعا ما لدى موظفي عينة الدراسة حول أمهية بعد القيمة املدركة للعمالء يف
البنك حمل الدراسة.
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اجلدول رقم  : 9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة لبعد اإلبداع
املتوسط

اإلحنراف

ترتيب

درجة

رمز

احلساب

املعياري

العبارة

املوافقة

B9

يسعى البنك إىل تقدمي خدمات مستحدثة مما ساعده على كسب
عمالء جدد

3.87

0.92

03

موافق

B10

يعمل البنك على تطوير خدماته بناء على رغبات الزابئن

4.27

0.73

01

موافق بشدة

B11

للبنك أفكار إبداعية تفيد يف تقدمي خدمات مميزة

.523

0.95

04

موافق

B12

يقدم البنك خدمات متميزة مقارنة ابلبنوك املنافسة

4.01

0.87

02

موافق

923.

0.63

-

موافق

العبارة

اإلبداع

العبارة

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري النتائج الواردة يف اجلدول رقم  9أن املتوسط العام لبعد اإلبداع جاء بدرجة موافق وفقا ملقياس ليكارت ،حيث بلغ

املتوسط احلسايب قيمة ( )M=3.92وابحنراف معياري قدره ( )SD=0.63يشري إىل جتانس أراء موظفي عينة الدراسة.

أما على مستوى العبارات ،فنجد أن العبارة ( )B10اليت نصت على " يعمل البنك على تطوير خدماته بناءا على رغبات الزابئن".

كانت أكثر العبارات مسامهة يف أثراء بعد اإلبداع ،حيث حازت على أعلى متوسط حسايب بقيمة ( )M=4.27وابحنراف معياري

قدره ( )SD=0.73معربا عن عدم وجود تشتت يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة  ،تليها العبارة

( )B12اخلاصة ب " يقدم البنك خدمات متميزة مقارنة ابلبنوك املنافسة" مبتوسط حسايب ( )M=4.01واحنراف معياري قدره
( )SD=0.87معربا عن عدم وجود اختالف يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،مث العبارة ( )B9اليت
نصت على " يسعى البنك إىل تقدمي خدمات مستحدثة مما ساعده على كسب عمالء جدد " مبتوسط حسايب ()M=3.87
واحنراف معياري قدره ( )SD=0.92معربا عن عدم وجود تباين يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة ،بينما

حصلت العبارة ( )B11املتعلقة ب " للبنك أفكار إبداعية تفيد يف تقدمي خدمات مميزة" على أدىن متوسط حسايب ()M=3.52
وابحنراف معياري بلغ ( )SD= 0.95ما يدل على وجود جتانس يف إجاابت موظفي عينة الدراسة حول متوسط هذه العبارة.

وبشكل عام ميكن القول إن نتائج إجاابت موظفي عينة الدراسة احنصرت مجيعها يف درجة املوافق بشدة واملوافق وفقا
لرتتيب مقياس ( ،)Likertوهذا يدل على انطباع إجيايب لدى موظفي عينة الدراسة حول أمهية بعد اإلبداع يف البنك حمل الدراسة.
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 .3اختبار فرضيات الدراسة امليدانية
 .1.3حتليل بعض املقاييس للنموذج املقدر:
اجلدول رقم  : 10قيم معامل االرتباط ومربع معامل االرتباط ومعامل االرتباط املصحح
ملخص النموذج
R

R-deux

R-deux ajusté

النموذج

خطأ التقدير

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط

معامل االرتباط املصحح

Standard
de
l'estimation

1

,918a

,843

,826

,24427

Erreur

املتغري التابع :امليزة التنافسية
املتغري املستقل :أ-اخلدمة البنكية ابستعمال البطاقة البالستيكية ب -خدمة الدفع اإللكرتوين ج -خدمة البنكية من خالل اهلواتف الذكية
املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

يوضح اجلدول قيم معامل االرتباط الثالثة وهي معامل االرتباط البسيط  Rحيث بلغ  0.918وهو عايل جدا ومربع معامل
االرتباط (معامل التحديد)  𝑅 2وميثل مدى قدرة البياانت املستخدمة من املتغريات املستقلة يف تقدير النموذج وهو يساوي 0.843
مما يعين أن املتغري املستقل (اخلدمات البنكية ابستعمال البطاقة البالستيكية ،خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت واخلدمة البنكية
من خالل اهلواتف الذكية) استطاع أن يفسر  %84.3من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع (امليزة التنافسية)،أما معامل االرتباط
املصحح فهو يستعمل لنفس الغرض ،ولكنه أدق إذ قدر بـ.0.826:
 .2.3اختبار الفرضيات:
تنص الفرضية األوىل للدراسة على ما يلي :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد اخلدمات البنكية اإللكرتونية على

حتسني امليزة التنافسية عند مستوى ( )α = 0.05يف البنك الوطين اجلزائري .وللتحقق من هذه الفرضية نقوم ابستخدام حتليل
االحندار املتعدد واجلدول التايل يوضح ذلك:
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املتغري التابع ()Y
أوزان االحندار

اخلطأ املعياري

مستوى الداللة

املتغري املستقل :أبعاد اخلدمات البنكية اإللكرتونية ()X

Β

SE

P

اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية )(1X

***0.707

0.078

<0.001

) ) 2Xخدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ""E-paiement

**0.201

0.069

0.007

) ) 3Xاخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية

**0.267

0.074

0.001

الثابت ()i

0.657

0.395

0.108

= 0.843 R²
121, P <0.001.F(3,28)= 50
مستوى داللة اإلحصائية

***:P<0.001

**:P<0.01

املصدر :من إعداد الطالبني ابالعتماد على خمرجات SPSS

تشري نتائج حتليل االحندار املتعدد الواردة يف اجلدول السابق أن أبعاد املتغري املستقل (اخلدمات البنكية اإللكرتونية) هلا القدرة

على التنبؤ ابملتغري التابع (امليزة التنافسية) ،حيث تشري النتائج أن قيمة مربع معامل االرتباط بلغت ( )R² = 0.843ما يعين أن
أبعاد اخلدمات البنكية اإللكرتونية قامت بتفسري ما قيمته ( )%84.3من تباين احلاصل يف متغري امليزة التنافسية ،كذلك تشري

النتائج  F(3,28)= 50.121, P <0.001إىل معنوية معامل االحندار ،وابلتايل ميكن كتابة معادلة خط االحندار الغري معيارية
ابلشكل التايل:
)0.267(* )3X)+)0.201(* 2X +)0.707(*1X + )657.0( i =Y

ومن خالل املعادلة السابقة واملستخرجة من النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )22-3جند أن قيمة (بيتا  )βالغري املعيارية
ألبعاد املتغري املستقل اخلدمات البنكية اإللكرتونية :اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية و خدمة الدفع اإللكرتوين عرب
اإلنرتنت ""E-paiementو اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية بلغت ( )β =0.707, P <0.001و( β
 )=0.201, P =0.007و( )β =0.267, P =0.001على التوايل ،وهي دالة إحصائيا عند ( ،)α=0.05وترتجم هذه
النتائج على أن اخلدمات اإللكرتونية عرب البطاقات البالستيكية يف البنك سامهت يف زايدة امليزة التنافسية داخل البنك بـ
(0.707وحدة) ،وسامهت خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت ""E-paiementيف زايدة امليزة التنافسية بـ (0.201
وحدة)كما سامهت أيضا اخلدمة اإللكرتونية من خالل اهلواتف الذكية يف زايدة امليزة التنافسية بـ ( 0.267وحدة).
وبناء على ما تقدم فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على :وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد
اخلدمات البنكية اإللكرتونية على امليزة التنافسية عند مستوى ( )α = 0.05يف البنك حمل الدراسة.
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اجلدول رقم  11:منوذج حتليل االحندار املتعدد الختبار أثر ألبعاد اخلدمات البنكية اإللكرتونية على امليزة التنافسية داخل بنك
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اخلامتة:
لقد ساهم هذا البحث يف توضيح اإلطار النظري والتطبيقي للخدمات اإللكرتونية اليت تقدمها البنوك التجارية اجلزائرية ومدى
أتثريها يف رفع امليزة التنافسية ،حيث توصلت الدراسة إىل:
 .1النتائج:
✓ تبني أن تقدمي البنك للخدمات البنكية اإللكرتونية يؤثر إجيااب يف حتسني ورفع ا مليزة التنافسية لديه ويعود السبب يف ذلك إىل التطور
التكنولوجي الذي يشهده العامل مما دفع ابلعمالء إىل البحث عن أفضل اخلدمات وأبسهل الطرق وهو ما توفره اخلدمات البنكية
اإللكرتونية؛
✓ تبني كذلك أن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة ابستعمال البطاقات اإللكرتونية من أهم اخلدمات اليت يفضلها العمالء ،وأكثرها أثرا يف
حتسني امليزة التنافسية ،ويعود ذلك بسبب سهولة استخدامها وما توفره من وقت سواء ابلنسبة للموظفني أو العمالء ،كما أهنا متنح
حني فتح احلساب البنكي دون طلب إضايف من العميل؛
✓ ظهر كذلك أن اخلدمة األقل أثرا يف امليزة التنافسية للبنوك التجارية هي خدمة الدفع اإللكرتوين عرب اإلنرتنت.
 .2التوصيات:
✓ تشجيع العمالء على االستفادة من اخلدمات اإللكرتونية اليت توفرها البنوك بدال عن إمتام معامالهتم ابلطرق التقليدية ،كالرتكيز على
خدمة الدفع اإللكرتوين واهلواتف الذكية اليت تشهد انتشارا غري مسبوق ،ما من شأنه تعزيز ورفع امليزة التنافسية هلذه البنوك؛
✓ ضرورة تدعيم وتكثيف استعمال تقنيات املعلومات وشبكات االتصال من قبل البنوك مبا يضمن انسياب اخلدمة البنكية املقدمة
بشكل أفضل ،والرتكيز على استخدام أكفأ نظم احلماية لضمان السرية ،وعدم االخرتاق؛
✓ االهتمام أكثر بتوفري قواعد بياانت ومعلومات تسويقية لضمان فعالية العملية الرتوجيية للخدمات اإللكرتونية اجلديدة اليت تطرحها
البنوك العمل على تدنية التكاليف املتعلقة ابملعامالت البنكية اليت تتم عرب الوسائط اإللكرتونية جلعلها أكثر جاذبية.
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